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Abstract 

Dewey's book "Art as Experience", can be considered as a manifesto of 

pragmatist aesthetics, in which Dewey uses the insights of Darwinian 

theory of evolution and his pragmatist principles through focusing on the 

concept of "experience" and aesthetic experience, to bring art back to the 

everyday life of human beings in today's world. Although, Dewey's view 

of experience in its general sense, as an interaction between human and 

his/her environment, has a Darwinian basis, but as Dewey's analysis 

shows, especially in his describing about the aesthetic experience, the 

concept of experience goes beyond the Darwinian conception and takes 

cultural and social dimensions. In this article, meanwhile reviewing the 

meaning of experience in Dewey's thinking and the relationship between 

aesthetic experience and the experience in its general sense, we try to show 

the connection between art and life by relying on Dewey's views in "Art 

as Experience". In addition, we attempt to demonstrate, most of the 

examples that Dewey cites as the basis of aesthetic experiences are positive 

life experiences, and by doing so, he unintentionality ignores negative 

experiences and reduces the circle of aesthetic experience to pleasant 

experiences.  
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1. The Scope of the Concept of Experience 

For Dewey, experience is a general concept that includes all organism 

interactions with its environment. Most commentators consider the 

concept of experience (in general sense) as a central concept of Dewey's 

philosophy. The importance of this concept in Dewey's philosophical 

project is such that some have said that understanding the whole project 

depends on how to reconstructs the concept of experience. Due to his 

pragmatic approach, Dewey has an "empiricist" view of experience and its 

origins, although his approach is not necessarily the same as that of 

classical empiricists. In his book, "Experience and Nature", Dewey 

discussed about experience and its relationship to nature and life for the 

first time. About experience and nature's association, he says: "Experience 

is not a veil that shuts man off from nature; it is a means of penetrating 

continually further into the heart of nature." (Dewey, 1925: iii). In 

"Education and Democracy", in a section entitled "The Nature of 

Experience," he considers two aspects of experience: a passive aspect and 

an active on; both of them are inextricably linked (Ibid, 2001: 145). What 

Dewey means by the concept of experience, is not an immediate or 

"instantaneous" experience that has only a psychological aspect, but is a 

continuous, contextual, and historical thing that leads to the evolution of 

the "self" at every stage: "An experience is a product … of continuous and 

cumulative interaction of an organic self with the world." (Ibid, 1980: 220). 

Dewey's conception of experience encompasses both types of experience, 

erlebnis and erfahrung, because both of them are examples of human 

interaction with the environment.  

2. Aesthetic Experience: "Experience in its Entirety" 

Experience in Dewey's thought, has several levels that the aesthetic 

experience is one of the highest and unique level of its. In Dewey's own 

words, "for esthetic experience is experience in its integrity." (Ibid: 274). 

The difference between an aesthetic experience and a normal, immature 

and everyday experience is not an intrinsic difference, but it is a qualitative 
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difference. The ordinary experience is the base of the aesthetic experience, 

and the later comes from the former. 

The creation of artworks by human is the reason why he/his acts on a 

higher, more complex and "consciously" level. Due to the wide 

implication of aesthetic experience in Dewey's thought, it can be said that 

he goes back to the Greek general conception of tachne or Poesis. An angler, 

for example, who is deeply engaged in fishing, and as long as he 

experiences and lives it with all his being, even if he eventually eats his 

catch, still has something of an aesthetic experience and pleasure while 

hooking and fishing. According to him, "it is this degree of completeness 

of living in the experience of making and perceiving that makes the 

difference between what is fine or esthetic in art and what is not." (Ibid: 

26).  

3. Separation of Artworks from the Context of Life 

Dewey's claim is that works of art, despite having an external reality, have 

suffered a terrible fate, they have been separated from their primary 

context and functions, and nowadays, they have been transferred to 

museums and galleries. This is one of the important themes of "Art as 

Experience". By emphasizing on the role of circumstances that were 

involved in the creation of artworks at a particular time, Dewey considers 

the experience and understanding of those works to be subject to the 

historical context of the audience. He does not necessarily limit the 

"meaning" of artworks to aesthetic pleasure or mere theoretical knowledge 

about them. For understanding the meaning of artworks, He suggests that 

it is better to dismiss them as works of art at first and then we should 

return to the context and "normal conditions of experience." This attitude 

towards art and artworks reflects the insight that "art, to a great degree, is 

life." (McMlellend, 2005: 55). 

The aesthetic dignity of an artwork related to the past is that it 

"becomes an experience for a human being." (Dewey, 1980: 4). Dewey's 

emphasis on the concept of experience in association with the 

environment or context of life is aligned with the goal of re-discussing 
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works of art in relation to human's social life, and criticizing the reduction 

of aesthetic experience to mere "aesthetic pleasure."  

4. Signification of the Aesthetic 

Unlike Hegelian aesthetics, Dewey does not necessarily limit aesthetic 

experience to "artistic beauty," and even unlike Kantian aesthetics, 

considers the significance of "the beautiful" to go far beyond what is 

commonly referred to as a beautiful object. Since that he opposes with any 

separation of art from life, hence he seeks "artwork" and aesthetic 

experience in the midst of ordinary experiences. For example, "The 

intelligent mechanic engaged in his job, interested in doing well and 

finding satisfaction in his handiwork, caring for his material and tools with 

genuine affection, is artistically engaged." (Dewey, 1980: 5). A close look 

at all of examples that Dewey cites in "Art as an Experience", it is reveals 

that all of them are the pleasurable and positive experiences of life, and he 

didn't pay attention to the negative experiences of life, while they are the 

main part of "raw" experiences of everyday life. 

5. Conclusion 

If we accept this thesis that "the actual work of art is what the product 

does with and in experience" (Ibid: 3), then all experiences, whether 

pleasurable experiences or horrific and negative ones, can contain an 

element of aesthetic experience, and they have ability to be represented in 

the form of an artistic work. Therefore, alongside the pleasant everyday 

experiences, as a basis of aesthetic experience, negative and unpleasant 

experiences of life can also be used as a basis of aesthetic experience. 
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 چکیده

تی عنوان مانیفیست زیباشناسی پراگماتیستوان بهاثر دیویی را می« منزلۀ تجربههنر به»کتاب 
های نظریۀ تکامل داروینی و اصول گیری از بصیرتقلمداد کرد که در آن دیویی با بهره

ناختی با و پیوند تجربۀ زیباش« تجربه»کند که با توسل به مفهوم پراگماتیستی خود، کوشش می
اردیگر هنر را به ساحت زندگی واقعی و روزمرۀ آدمیان در جهان کنونی بازگرداند. گرچه آن، ب

عنوان تعامل میان انسان با محیطش، بنیادی برداشت دیویی از مفهوم تجربه در معنای عام آن، به
 آید، داللتهایش خصوصاً در تشریح تجربۀ زیباشناختی برمیکه از تحلیلداروینی دارد، ولی چنان

گیرد. رود و ابعاد فرهنگی و اجتماعی به خود میمفهوم تجربه فراتر از صرف برداشتی داروینی می
در نوشتار حاضر ما ضمن مرور داللت مفهوم تجربه در تفکر دیویی و نسبت تجربۀ زیباشناختی 

ن دهیم اکوشیم نشمی« منزلۀ تجربههنر به»با مفهوم تجربه در معنای عام آن، با استناد به کتاب 
 کند جزءهای زیباشناختی ذکر میعنوان مبنای تجربههایی که دیویی بهکه چرا عمدۀ مثال

های منفی و دهشتناکِ حیات به های مثبت زندگی هستند و آیا دلیل غلفت او از تجربهتجربه
د. شگردد یا ممکن است دالیل دیگری داشته بااش او بازمیمبانی پراگماتیستی و داروینیِ فلسفه

 آید، بخش عمدۀ این غفلت به مبانیِ پراگماتیستیمطابق آنچه از فحوای کتاب مذکور دیویی برمی
های منفی استنباط گردد. هرچند از برخی عبارات دیویی زمینه برای اشاره به تجربهاو بازمی

  صراحت به مصادیق آن اشاره نکرده است.شود، گرچه او بهمی

 .جربهمنزلۀ تجان دیویی، تجربه در معنای عام، تجربۀ زیباشناختی، هنر و زندگی، هنر به ها: کلید واژه

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 ۶/11/1411تاریخ پذیرش:       3/11/1411تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

عنوان یکی از نمایندگان اصلی و کالسیک مکتب فلسفیِ ( را معموالً به2595-2591جان دیویی )

ه علوم های مربوط بکنند که در بیشتر حوزه)در کنار پرس و ویلیام جیمز( معرفی می پراگماتیسم

عنوان انسانی قلم زده و آثار متعددی به یادگار گذشته است. گرچه دیویی همواره ویلیام جیمز را به

ولی گسترۀ موضوعات و آثار او دال بر این است  2کند،پدر معنوی و قهرمان فکری خود معرفی می

 هایی چون آموزشکه او از آنچه جیمز مدنظر داشت بسی فراتر رفته و طرح الگوهای نوین در حوزه

شاهدی بر این مدعاست. از این نظر، از میان فیلسوفان پراگماتیست و پرورش و هنر و زیباشناسی 

ز اهتمام یی هنر و زیباشناسی نبسا دیویی مهمترین چهره باشد که عالوه بر سایر مسائل به حوزهچه

در  (Art as experience)« منزلۀ تجربههنر به»ویژه داشته است و اثری مستقل تحت عنوان 

این زمینه دارد که در آن سعی نموده تا از منظر پراگماتیستیِ خاص خود، ابعاد مختلف حوزۀ فلسفۀ 

نر، ماده در ه هنر و زیباشناسی با محوریت نسبت هنر با تجربه، کار هنری، هنر و تمدن، بیانگری

و فرم آثار هنری، نقد و ادراک هنری و ... را واکاوی کند. در ارتباط با اهمیت کتاب مذکور کافی 

گوید ی دیویی، اشاره کنیم که میهااست که به اظهارنظر ریچارد شوسترمن، شارح آثار و اندیشه

لمرو یث گستردگی قآمریکایی هیچ اثری وجود ندارد که بتوان از ح - در زیباشناسی انگلیسی

و  1نداثر دیویی برابری ک« منزلۀ تجربههنر به»های جامع و بیان نافذ با کتاب موضوعی، استدالل

 ,Shusterman؛ 59: 2952 ،)شوسترمن داندمی« زیباشناسی پراگماتیستی»آن را نمایندۀ 

وزۀ هنر ها در حتوان گفت که کتاب دیویی مانیفیست پراگماتیسترفته، میهم(. روی13 :2000

ی همین کتاب است و حول محور مباحث های نوشتار حاضر بر پایهو زیبایی است؛ عمدۀ بحث

  چرخد.مطرح در آن می

ن با سو و نسبت آبرای فهم بهتر نگرش دیویی در خصوص هنر و تجربۀ زیباشناسی از یک

زندگی از دیگرسو، اشاره به برخی نکات در خصوص چارچوب فکری و فلسفی دیویی ضرورت دارد. 

دو خاستگاه  مثابهگرایانۀ هگل را بهطور کلی، نظریۀ تکامل داروین و فلسفۀ دیالکتیکی و کلبه

انگارانۀ ضددوگانه»بر این مبنا که او اندیشۀ آن دو را  9کنند؛اصلی مؤثر بر تفکر دیویی معرفی می

هرچند بایستی توجه داشت که دیویی نگرش متافیزیکیِ  4(.51: 2951 ،پنداشت )رورتیمی« واحدی
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گرایانه گذارد و بیشتر در چارچوبی طبیعتگرایانۀ فلسفۀ کالسیک را کنار میهگلی و رویکرد ذات

تحول آن  آدمی و گرایانه و یکپارچۀ هگلی را جهت تبیین حیاتمحور نگرش کلو با مبنایی تجربه

گیرد. تبیین او از مقولۀ هنر، تجربۀ زیباشناسی، کار هنری، کارکرد هنر و آثار هنری در بکار می

ربه و تج»حیات و تمدن بشری را نیز بایستی در این بستر خوانش کرد. دیویی در کتاب مهم 

خود در مورد استفادۀ « گرایی تجربیطبیعت»روش  (Experience and nature)« طبیعت

ی برای رویاروی« تنها روش مناسب»عنوان خصوص مسائل مختلف و از آن جمله در عرصۀ هنر را به

داند که در جهان مدرن و درنتیجۀ هایی میها و آشفتگیها، شکافها، ناسازگاریبا سرگشتگی

ه است گیر بشر مدرن شددستاوردهای علم مدرن، هم در حوزۀ فردی و هر در حوزۀ اجتماعی، دامن

(Dewey, 1925: ii)تای توان در راس. به تأسی از یکی از مفسران، کل پروژۀ فکری دیویی را می

پاسخ به این پرسش بنیادی تلقی کرد که اگر نظریۀ تکامل داروین در خصوص فرایند تحول حیات 

بایستی طور عام و از آن میان حیات فیزیولوژیک و روحی آدمی درست باشد، آنگاه چه مسائلی میبه

 .(Ruoppa, 2019: 60)در حوزۀ فلسفه تحول یا تغییر پیدا کند؟ 

اشناختی( ویژه تجربۀ زیبدر رابطه با تلقی دیویی از هنر و زیبایی با محوریت مفهوم تجربه )و به

هایی صورت گرفته است که در ادامه به مهمترین آنها های معرفتی آن در داخل پژوهشو داللت

 ضع هریک اشاره خواهیم کرد:نحو خالصه و موبه

( به 2955) «مدرنیسم با نظریات هنر جان دیوییبررسی تطبیقی مبانی پست»امینی در رساله 

ه مدرنیسم از جملهای محوری پستتبیین و تطبیق نقاط مشترک نظریات دیویی با مؤلفه

نزدیکی هنر  ایی،گرتکثرگرایی، تأثیر زمینۀ فرهنگی در دریافت مخاطب اثر هنری، ضدیت با نخبه

( با واکاوی مفهوم تجربه نزد 2951نژاد و اصغری )به زندگی روزمره و ... پرداخته است. بنواری

اند که و نشان داده تاریخ گرایی هگلی و طبیعت گرایی داروینی پرداخته« ادغام»دیویی به نحوۀ 

انه از تجربه گرایطبیعتگرایانۀ هگلی به توصیفی چرا و چگونه دیویی با تکیه بر نگرش تاریخ

اند که ( تالش کرده2959« )تحلیلی بر نظریۀ زیباشناختی جان دیویی»رسد. نویسندگان مقالۀ می

عنوان الگویی اثرگذار برای مسائل تربیتی نشان دهند. محور را به« تجربۀ زیباشناختی»اهمیت 

جان  «زیباشناسی همگانی»وی ( بر پایۀ توصیف و تبیین الگ2955زاده )زاده و شریفمقالۀ حسین
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چرخد، بر دیویی با تکیه بر مفهوم طبیعت/ محیط و پیوند آن با زیباشناسی محیطی معاصر می

فرض که دیویی مفاهیم مربوط به زیباشناسی را از جریان غالب سوبژکتیو یا ابژکتیو اساس این پیش

مصطفوی در مقالۀ خودشان محمدی و به تجربۀ تعاملیِ انسان با محیط زندگی برگرداند. گل

بخشند سامان ب« منزلۀ تجربههنر به»ی دیویی در کتاب «هاگوییپراکنده»( درصددند که به 2955)

اختی ویژه تجرۀ زیباشنبندی انواع تجربه و بهو طبق اظهارات خود دیویی در کتاب مذکور به دسته

ایۀ آثار رچارد شوسترمن به ( بر پ2955ورزند. دو محقق اخیر در مقالۀ دیگری )اهتمام می

های اساسی زیباشناسی پراگماتیستیِ دیویی در مقابل زیباشناسی تحلیلی بندی مؤلفهصورت

شناسی دیویی و رهیافت هایی میان معرفت( به همانندی2955فر )انصاری و شایگان 9اند.پرداخته

 اند.ردهرا در مفهوم تجربه ردیابی ک اند و عامل این پیوند و نقطۀ اشتراکهرمنوتیکی دیلتای پرداخته

اوتی وبیش غایت متفهای فوق هرکدام در پرداختن به زیباشناسی دیویی کماز آنجا که پژوهش

تاب ای و با تکیه بر تحلیل محتوای ککنند، نوشتار فعلی با روش اسنادی و کتابخانهرا دنبال می

جربۀ معنای عام و تر رابطه با مفهوم تجربه بهو برخی دیگر از آثار دیویی د« منزلۀ تجربههنر به»

زیباشناختی دنبال غایتی بیرون از خود متن جهت مقایسه یا ارزیابی نظریات دیویی با مکاتب و 

بات های خود دیویی درصدد اثها و استداللنظریات دیگر نیست، بلکه با عنایت به برخی از گزاره

عمل  تبع آن تجربۀ زیباشناختی، درمفهوم تجربه و بهرغم بسط داللت این مدعاست که دیویی علی

های ربهشود و تجهای مثبت زندگی میهایی متوسل شده است که شامل تجربهبیشتر به آن مثال

ن هایی که چارچوب کلی ایها در متن دیویی غایب است. پرسشمنفی، دهشتناک، تابوها و ممنوعه

آیا بر اساس برداشتی که دیویی از مفهوم تجربه دارد،  دهد به قرار ذیل است:نوشتار را تشکل می

های منفی زندگی بخشی سازنده از آن هستند و در صورت مثبت بودن پاسخ، نسبت آنها با تجربه

از ذکر  «منزلۀ تجربههنر به»تجربۀ زیباشناختی چگونه است؟ به عالوه، چرا دیویی در متن کتاب 

یا و زیباشناختی غافل شده است؟ آ« بکر»یقی برای تجربۀ عنوان مصادهای منفی حیات بهتجربه

تاً و پراگماتیستی فلسفۀ اوست یا دلیل دیگری دارد؟ و نهای« ابزارانگارانه»این غفلت ناشی از مبانی 

حیات  های منفیتوان بر پایۀ برخی از عبارات دیویی، زمینۀ نظری برای طرح تجربهاینکه آیا می

 فراهم کرد؟ 
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 وم تجربهگسترۀ مفه

اگر فلسفۀ وجودی مکتب پراگماتیسم را واکنشِ علیه هرگونه فلسفۀ ایدئالیستی، عقالنی و 

کنند سرزندگی و جنبش حیات را و محض بدانیم که سعی می (Platonism)« باوریافالطون»

های کلی بریزند و بدین طریق سیالیت آن را ای از مفاهیم انتزاعی و استداللدر قالب مجموعه

اثر کنند، آنگاه توسل دیویی به مفهوم تجربه مصداقی روشن از این واکنش است. بیشتر مفسران یب

یکی از  1دانند.مفهوم تجربه در معنای عام آن را هستۀ مرکزی و مفهوم محوریِ فلسفۀ دیویی می

ی او از داند، تلقمفسران بر این اساس که دیویی سرشت تجربه را محصول شرایط ذاتی حیات می

کند توصیف می (naturalization of experience)« سازی تجربهطبیعی»تجربه را با تعبیر 

(Ruoppa, 2019: 62) اهمیت مفهوم تجربه در پروژۀ فلسفی و فکری دیویی تا بدان حد .

به باور برخی، فهم کل این پروژه در گرو فهم نحوۀ بازسازی مفهوم تجربه از سوی اوست  است که

(McClellend, 2005: 44) . 

یکی از مفسران بر این باور است که دیویی در مراحل اولیۀ تفکر جدی خود دنبال مکتبی 

رد کمال ادا ک فلسفی بود که بر پایۀ آن بتوان حق تجربه و سرشاری آن را در حیات آدمی در حد

. دیویی بنا بر (Alexander, 2016: 59-60)و در آغاز آن را در فلسفۀ ایدئالیستی هگل یافت 

ماً رویکرد دارد، گرچه لزو« گرایانهتجربه»مشی پراگماتیستی خود، به تجربه و خاستگاه آن نگرشی 

یِ شناسشناختگرایان کالسیکی چون جان الک، برکلی یا هیوم در چارچوب او به آنچه تجربه

 شود. تعامل شناختی آدمیصرف )جهت تعیین خاستگاه شناخت آدمی( مدنظر داشتند، محدود نمی

با طبیعت تنها یکی از ابعاد و سطوح تجربه است؛ به سخن دیگر شناخت یا کشف یک عامل تنها 

ربه را به تجکند. دیویی ای در فرایند تجربه دارد و لذا تصویری کلی از آن فراهم نمینقش واسطه

تقابل اش است نوعی تأثیر و تأثر مدهد و آنچه درصدد تبیین فلسفیصرف ادراک حسی تقلیل نمی

عالوه، (. به94: 2955 ،فرمیان انسان و محیط او با رویکردی داروینی است )انصاری و شایگان

عوای آنها د فرض گرفته بودند وگرایان کالسیک تقابل حس و عقل یا تجربه و عقل را پیشتجربه

نیتس در خصوص خاستگاه معرفت آدمی بود، اما گرایانی چون دکارت، اسپینوزا و الیببا عقل

 های فلسفی سرِ ناسازگاری دارد. دیویی از اساس با این نوع تقابل



 
 625 

البته تجربه بماهو تجربه برای دیویی دغدغه نیست تا به سبک فیلسوفان کالسیک به شناخت 

خاستگاه آن بپردازد، بلکه طبق اصل پراگماتیکیِ جیمزی، اهمیت تجربه و ماهیت و « تعریف»و 

طور کلی معرفت آدمی برای او در این است که ابزاری است در خدمت خود زندگی و از آنجا که به

آنچه بیش از همه با این زندگی در ارتباط و در خدمت آن است، تجربه در معنای عامِ آن است؛ لذا 

خیزد. گویی دیویی در اهتمام به و مراتب مختلف آن نزد دیویی از اینجا برمیاهمیت مفهوم تجر

عنوان ابزار تعامل با محیط زندگی این توصیۀ استاد خود، ویلیام جیمز، مضاعف به مفهوم تجربه به

مل از نظر پراگماتیسم تنها آزمون حقیقت محت»را بسیار جدی گرفته است: « پراگماتیسم»در کتاب 

که باید چیزی باشد که ما را بهتر هدایت کند، چیزی که بهتر از همه با هر جزء زندگی این است 

(. 12: 2951 ،)جیمز« جور درآید و با مجموعه مقتضیات تجربه بدون حذف چیزی از آن تلفیق شود.

نر ه»برخی از مفسران بر اساس اظهارات جسته و گریختۀ دیویی در مورد انواع تجربه در کتاب 

دی، اند: تجربۀ طبیعی/ عاکم سه دسته تجربه را از همدیگر تفکیک کردهدست« تجربه منزلۀبه

 5و بعد(. 145: 2955 ،محمدی و مصطفویتجربۀ واحد/ خام و تجربۀ زیباشناسانه )بنگرید به: گل

میان این سه نوع تجربه ارتباطی خطی برقرار است، به این معنا که تجربۀ طبیعی شرط الزم تجربۀ 

جربۀ ها سه تنوبۀ خود شرط الزم تجربۀ زیباشناختی هستند. به بیان دیگر، اینو آن دو به واحد

یعی یا عنوان مثال، همان تجربۀ طبمتمایز و متعارض نیستند، بلکه در واقع تجربۀ زیباشناختی به

توان پا را فراتر واحد است منتهی در حالت سرشاری، پرشوری، عالی، ژرف و کاملش. حتی می

ای را که از زمان دیلتای در سنت ذاشت و گفت که برداشت دیویی از تجربه، هر دو نوع تجربهگ

، (erfahrung)و تجربۀ جمعی یا نظری  (erlebnis)ای مدنظر بوده، یعنی تجربۀ زیسته قاره

گیرد، چونکه هر دو بیانگر تعامل انسان با محیطش است اما در دو سطح به یک اندازه دربرمی

« تجربۀ زیسته»زند او نیز همانند دیلتای بیشتر بر هایی که دیویی می. هرچند بر مبنای مثالمتمایز

 کند. واسطه تمرکز میعنوان تجربۀ پیشاتأملی، پیشااستداللی و بیبه

با  به واکاوی تجربه و نسبت آن« تجربه و طبیعت»بار در کتاب نحو جدی نخستیندیویی به

های گوناگون حیات و اندیشۀ آدمی مورد ابعاد مختلف تجربه را در حوزهطبیعت و زندگی پرداخت و 

ا زندگی( ی بحث و بررسی قرار داد. دیویی در این کتاب در مورد تجربه و نسبت آن با طبیعت )محیط
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ای تجربه نقابی نیست که همچون مانعی میان انسان و طبیعت عمل کند؛ بلکه وسیله»گوید: می

. نکتۀ مهم (Dewey, 1925: iii)« کند.ینده و پیوسته به کانون آن نفوذ میطور فزااست که به

امل متقابل مثابه تعای است که برای تجربه بهدر تلقی دیویی از مفهوم تجربه، توجه به ابعاد دوگانه

 Education and)« آموزش و پرورش و دموکراسی»میان انسان و محیط قائل است. او در کتاب 

Democracy) داند که البته ، تجربه را دارای دو وجه می«سرشت تجربه»بخشی تحت عنوان  در

و  شویم،ای با همدیگر پیوند دارند: یک وجه منفعل، که ما متحمل آن مینحو ویژههر دو بُعد به

ی کنیم بر رووقتی چیزی را تجربه می»ای جد و جهد و کنشگری است. یک وجه فعال، که گونه

ا بریم یکنیم؛ سپس از تبعات آن رنج ]و یا لذت[ میدهیم، با آن کاری میآن عملی انجام می

نوبۀ خود با ما کاری انجام دهیم و سپس شیء بهشویم. ما با شیء کاری انجام میمتحمل آنها می

از نظر  Dewey.5), (145 :2001« دهد. مقصود از ارتباط تنگاتنگ و ویژه همین است.می

 کنند.سرشاری، سودمندی و ارزش تجربه را توأمان تعیین می تجربه دیویی، این دو بُعدِ

« آنی»واسطه یا شهودی ای بیکند، تجربهعالوه، آنچه دیویی از مفهوم تجربه قصد میبه

ای روانشناسانه و فردی داشته باشد، بلکه امری پیوسته، مستمر، بافتاری و نیست که تنها سویه

تجربه محصولِ ... تکامل پیوسته و »انجامد: می« خود»تاریخمند است که در هر مرحله به تکامل 

توان گفت که توسل دیویی (. حتی می915: 2959 ،)دیویی« زایندۀ خودی انداموار با جهان استف

تعبیر ، به«منزلۀ تجربههنر به»به ابعاد هرمنوتیکیِ نسبت تجربۀ زیباشناختی با محیط در کتاب 

او . های روانشناختیموجود در نظریه« های روانشناختیسنگواره»خودش بدیلی است برای گریز از 

عامل زید و تزدن تجربه در معنای عام آن با محیط یا بافتی که موجود زنده )انسان( در آن میبا گره

کند، در پی آن است که از رویکرد صرفاً روانشناسانه، ایدئالیستی و همچنین سوبژکتیویستی در می

داللت  جربه وخصوص هنر و تجربۀ زیباشناختی بپرهیزد. گرچه مبنای دیویی در واکاوی مفهوم ت

نۀ علمیِ های او از این زمیآن پراگماتیستی و مبتنی بر بصیرت تکاملی داروینی است، اما تحلیل

رود و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاریخی این تجربه بر بعد زیستیِ صرف آن صرف بسی فراتر می

معروف  «تماعیداروینیسم اج»شود که به کند و به آن چیزی بیشتر نزدیک میارجحیت پیدا می
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است. در فقرۀ ذیل این جهش داللت تجربه از بُعد زیستیِ صرف به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و 

 خوبی نمایان است:تاریخی به

حکایت تجربه حکایت تعامل موجود زنده با محیط خویش است که عالوه »

بر اینکه فیزیکی است بشری هم هست و عالوه بر اینکه شامل دوروبرمان 

گیرد. موجود زنده از مواد و مطالب سنت و نهادها را هم دربر میشود می

همراه دارد طریق ساختار نظری و اکتسابیِ خودش نیروهایی را با خود به

  (.911: 2959)دیویی، « کنند.که در این تعامل نقش ایفا می

ۀهای تا تجربدر این فقره مراتب تجربه از سطح امور فیزیکی و نیازهای حیوانی و اولیۀ آدمی 

ی نحوی بیان شده است. تجربهمشترک و واالی آدمیان که تاریخ و فرهنگ مبتنی بر آنهاست، به

اینک زمینه گفته همهنری و زیباشناختی نیز یکی از این مراتب است که با توجه به مباحث پیش

 برای پرداختن به آن فراهم شده است و این محور بحث بخش بعدی خواهد بود.

 «تجربه در تمامیت آن»ۀ زیباشناختی: تجرب

طور که در بخش پیشین گذشت، تجربه نزد دیویی مفهومی عام است که شامل کلیۀ تعامالت همان

موجود زنده با محیط خودش است، منتهی سطوحی از تجربۀ آدمی فراتر از صرف رفع نیازهای 

رود، خاستگاهی عقالنی و داللتی اجتماعی و فرهنگی دارد. بر این اولیه و زیستی یا حیوانی می

تجربه نزد دیویی مراتبی دارد که تجربۀ زیباشناختی و ادراک هنری یکی از مراتب واالی اساس، 

آن است. کافی است به برخی از اظهارنظرهای دیویی در مورد غنا و ارزش هنر و تجربۀ زیباشناختی 

(؛ هنر 411: 2959 ،)دیویی« تجربۀ زیباشناختی تجربه در تمامیت خویش است.»توجه کنیم: 

( و هنر 495-5)همان: « تجربه است. بماهوترین تجلیِ موجود تجربه رین و کاملتمستقیم»

ترتیب، هنر و زیبایی برای دیویی (. بدین414است )همان: « مؤثرترین شکل انتقال و ارتباط»

گونه که را دارد که عامل پیوند انسان با محیطش است. همان« تجربۀ زندگی»سطحی واال از 

اند، دیویی با هر نوع فاصله و جدایی هنر از زندگی، طبیعت و محیط کرده بیشتر مفسران اذعان

(. دیویی همانند برخی از متفکران معاصر 91: 2955 ،زادهزاده و شریفمخالف بود )بنگرید به: حسین
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ها، تضادها و موانع، توانش از جمله هایدگر، گادامر و خصوصاً آدورنو و ... در جهان لبریز از شکاف

تواند این موانع ارتباطی را کنار زند و خألها را بیند که میای در عرصۀ هنر و زیباشناختی میویژه

پُر کند و تجربۀ مشترکی برای آدمیان جهت ارتباط بیشتر فراهم سازد. چنانکه در مورد کارکرد 

مام و تام و تهای انتقال و ارتباطِ در نهایت، آثار هنری یگانه رسانه»گوید: ارتباطی آثار هنری می

ک ها و حصارهایی که اشتراتوانند در جهانی پُر از شکافبدون مانع انسان با انسان هستند که می

(. این نگرش نسبت به هنر و آثار 51: 2959 ،)دیویی« سازند تحقق پیدا کنند.تجربه را محدود می

. (McMlellend, 2005: 55)« هنر عین زندگی است.»هنری ناظر بر این بصیرت است که 

، نگرش «رهنر برای هن»بدین ترتیب، نگرش دیویی به هنر و تجربۀ زیباشناختی همسو با جنبش 

 (disinterestedness)« لذت عاری از عالقۀ»فرمالیستی و یا حتی چیزی از جنس الگوی 

تجربۀ ی داند و حتای جدابافته از خود زندگی و روند سرزندۀ آن نمیکانتی هم نیست؛ او هنر را تافته

 داند. می« تجربه در تمامیت آن»را  هنری که در قالب آثار هنری نمود پیدا کرده

با این وصف، بهتر است که ابتدا نسبت تجربۀ زیباشناختی را با تجربۀ عادی بررسی کنیم. 

های پیشین ما قابل استنباط است، تفاوت تجربۀ زیباشناختی با تجربۀ عادی طور که از بحثهمان

 -ره تفاوت جوهری نیست که به دو مقولۀ متمایز مربوط باشند، بلکه تفاوت آنها کیفی استو روزم

بودن است. تجربۀ عادی زمینۀ تجربۀ زیباشناختی را فراهم تفاوت در میزان سرشاری و پروپیمان

 هاییآورد. به همین جهت دیویی در مقابل نظریهکند و تجربۀ اخیر از دل تجربۀ پیشین سر برمیمی

بخشند و آن را بسیار دور از دسترس تجربۀ ارتقا می« معنوی»که هنر را به ساحت امر قدسی و 

رند، آوو مبتذل پایین می« مادی»دهند یا اینکه در عوض آن را به سطح امر صرفاً آدمیان قرار می

موماً از ای بیابد که عهای انضمامیکند که سرشت هنر و تجربۀ زیباشناختی را در تجربهتالش می

آن غفلت شده است. هدف غایی دیویی در اتخاذ چنین موضعی این است که بار دیگر ارتباط هنر 

 با زندگی را برقرار سازد.

صدا باشیم که کیفیت هنری یا تجربۀ زیباشناختی ناگزیر ریشه در اگر با این فرض دیویی هم

گاه بالفاصله این پرسش مطرح و انضمامیِ زندگی روزمرۀ آدمیان دارد، آن« های عادیتجربه»

سو توضیح کیفیت امر زیباشناختی همواره دشوار بوده تا بدانجا که شود که: پس چرا از یکمی
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نظران شده است و از دیگرسو، مردم عادی نیز در نهایت هنر موجب تشتت بسیاری در میان صاحب

ا شده وارد عرصۀ تجربه و حیات آنه« اقلیمی بیگانه»اند که گویی از و آثار هنری را چونان نگریسته

رک و د« تجربۀ عادی»است؟ به باور دیویی، پاسخ این پرسش مستلزم توضیح داللت مفهوم 

درست سرشت آن است. او برای توضیح این مفهوم در گام نخست دست به دامن اصل تنازع برای 

ز د، داللت مفهوم تجربه ادهشود. اما چنانکه متن دیویی نشان میبقا در نظریۀ تکامل داروین می

زیباشناختی  ویژه تجربۀرود و بهصرف نگرشی تکاملی و زیستی در معنای داروینی آن بسی فراتر می

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که تنها با توسل به اصل تنازع برای بقا قابل حاوی ویژگی

یست، بلکه حیات ن« شرایط ذاتی»تبیین نیست. در اینکه تجربه در تمام سطوح آن چیزی منفک از 

کند و نحوۀ بودنِ او عنوان یک موجود زنده همواره در محیط و شرایطی خاص زندگی میانسان به

 «بودنِ -جهان -در»در محیط به شیوۀ تعامل و درگیری دوسویه است، دیویی گویی الگوی 

روزمره  دیویی به زندگی کند. توجهشناسی تکاملیِ داروینی ترجمه میهایدگری را به زبان زیست

لسفۀ تجربۀ ف»عنوان و نسبت انسان معمولی با جهان پیرامونش سبب شده که برخی از فلسفۀ او به

شوپنهاوریِ  -(. بر طبق الگوی داروینی91: 2959 ،یاد کنند )بنگرید به: انصاری و همکاران« روزمره

ات خود نیازمند این است که در تعامل دیویی، انسان نیز همانند سایر موجوداتِ زنده برای تداوم حی

دهد و گاه با دفاع و گاهی با محیط نیازهای خود را سازگار کند، این روند گاهی از راه سازش رخ می

هر نیازی، نظیر عطش هوای تازه یا گرسنگی، »تعبیر خود دیویی، هم از طریق غلبه و سرکوب. به

واست کند. اما نیاز نوعی خکافی با محیط داللت میفقدانی است که بر نبودِ الاقل موقتِ سازگاری 

هم هست، نوعی روی آوردن به محیط برای جبران آن فقدان و برقراری مجدد سازگاری از راه 

  (.15: 2959 ،)دیویی« کم موقت.ای دستایجاد موازنه

 ذکور درشناختی مهای زیستحال با عنایت به مباحث فوق، پرسش بعدی این است که بصیرت

 ها و نیازهای او با محیط،رابطه با رفتار و تجربۀ آدمی در زندگی روزمره با محوریت انطباق خواست

ونه که گچه ارتباطی با عرصۀ هنر و تجربۀ زیباشناختی دارد؟ پاسخ پرسش ساده است، زیرا همان

یازهای آدمی ن ها و انطباقگفتیم، نطفۀ خلق آثار هنری و تجربۀ زیباشناختی در همین فرایند تجربه

)به  «خواست کور»کند صرف شود، منتهی آنچه اینجا رفتار آدمی را هدایت میبا محیط بسته می
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تعبیر شوپنهاور( یا رفتار غریزی حیوانی نیست، بلکه خلق آثار هنری از سوی انسان دلیل بر این 

اد کند. هنرمند مویعمل م« از روی آگاهی»تر و مهمتر اینکه است که او در سطحی برتر و پیچیده

یرد و با گمنظور گسترش و غنای زندگی خویش بکار میو نیروهای طبیعت را در سطحی عالی به

های دیگر به جهان زدن عادت مألوف و نگرش رایجِ انسانی خیال خود و برهمگیری از قوهبهره

شیا و جهان فراهم یا اشیاء پیرامونشان، امکان دیگری را برای بهتر دیدن و جور دیگر دیدن ا

ند. لذا کگیرد و نقش بازی میگونه هنر در خدمت ارتقای سطح زندگی آدمیان قرار میکند. اینمی

آدمی با محیط پیرامونش در خلق آثار « هشیارانۀ»توان گفت، اوج هماهنگی و تعامل معنادار و می

نای عام آن و تجربه یا ادراک دهد. دیویی در قطعۀ زیر ارتباط وثیق میان تجربه در معهنری رخ می

 ارزد: کند که به نقل آن میزیباشناختی را بیان می

فته گرسرزندگی و نیروی حیاتیِ اوج استای که تجربه تجربه به درجه»

جای داللت بر محبوس بودن در چاردیواری احساسات و عواطف است، و به

تجربه در اوج  شخصی، دال بر مراودۀ فعاالنه و هوشیارانه با جهان است.

و جهان اعیان و رویدادها  (self)تنیدگی خود خویش بر همتافتگی و درهم

شدن در برابر هوس و که دال بر تسلیمجای آنکند، و بهداللت می

فردی است از ثباتی که نه از جنس رکود نظمی باشد، نمونۀ منحصربهبی

و به بارنشستن جا که تحقق وار و بالنده است. تجربه از آنبلکه چرخه

هایش در جهان چیزهاست، هنری است موجود زنده در تقالها و دستیابی

اش نویدبخش آن ادراک سرورآمیزی در نطفه، و حتی در اشکال ابتدایی

 (. 99)همان: « است که همانا تجربۀ زیباشناختی است.

دن آنچه او شو فربهبا این تلقی از هنر و تجربۀ زیباشناختی در رابطه با خود زندگی و درگیری 

ز آنچه طبق تر ابینیم که هنر و تجربۀ هنری نزد دیویی معنایی بسیار گستردهخواند، میمی« خود»

کند و به تجربۀ خود زندگی در همۀ سطوح آن گره شود، پیدا میمعمول برای حوزۀ هنر تعریف می

بر این مبنا، آفرینش  5شود.خورد که لزوماً هم به شخص هنرمند در معنای رایج آن محدود نمیمی

های دیگر حیات از جمله سیاست، اخالق، علم و ... رخ هنرمندانه و تجربۀ زیباشناختی در حوزه
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و  خنهتتوان گفت، درک دیویی از هنر در اینجا به تلقی عام یونانیان از داللت نوعی میدهد. بهمی

گردد. دیویی در این رابطه از )ساختن و ایجاد کردن در معنای عام( بازمی پوئسیسیا حتی 

های زیباشناسانه یا کند که ما طبق معمول آنها را جزء تجربهای یاد میهای عادیِ روزمرهتجربه

هستند، واجد بُعدی « ناب»دانیم، اما به باور او، از آنجا که حاوی تجربۀ سرشار و هنری نمی« کار»

عنوان مثال، از نظر دیویی، ماهیگیری که عمیقاً سرگرم ماهیگیری است اند. بهو زیباشناختیهنری 

زیَد، حتی اگر صیدش را هم در نهایت کند و میو مادامی که این کار را با تمام وجود تجربه می

 تناول بکند، باز چیزی از تجربه و لذت زیباشناختی در حین قالب انداختن و صید کردن او کم

یافتگی زندگی در تجربۀ ساختن و ادراک کردن است که همین درجه از کمال»کند. به باور او نمی

(. 41 )همان:« سازد.گونه نیست متفاوت میآنچه را در هنر، زیبا یا زیباشناختی است از آنچه این

مفهوم  انای باشد که عمل ساختن یا ادراک کردن )که تعبیری دیگر از همحال اگر شرایط به گونه

تجربه هستند( حاوی سرشاری تجربه و فربهیِ خود حیات نباشد، آنگاه حاصل آن ویژگی 

ز گونه که یکی اآید، همانزیباشناختی نخواهد داشت. البته از برخی اظهارنظرهای دیویی برمی

خواهد بگوید هر کسی ، که دیویی نمی(McClelland, 2005: 45)مفسران نیز تذکر داده است 

سطحی هنرمند است و همگان از حیث ذوق زیباشناختی و آفرینش و نبوغ هنری در یک  در هر

سطح هستند و میان آثار هنری و غیرهنری هیچ تمایز آشکاری وجود ندارد، بلکه آنچه او بیشتر 

قصد بیان آن را دارد این است که آثار هنری نمونۀ اعالی تجربۀ آدمی هستند که چراغ راه ما 

  هیم.مان داشته باشیم و آن را ازنو بنیاد نای سرشار از جهاننحو بنیادی تجربهتوانیم بهشوند تا بمی

 گسترۀ داللت امر زیباشناختی

آید، دیویی برخالف زیباشناسی هگلی، تجربۀ زیباشناختی را طور که از مباحث قبلی برمیهمان

را « ر زیباام»ناسی کانتی، داللت کند و حتی برخالف زیباشمحدود نمی« زیبایی هنری»لزوماً به 

کند که طبق روال شایع به اشیاء و آثار زیبا، اعم از طبیعی و بسی فراتر از آن چیزی لحاظ می

یشنهاد شیوۀ پدیدارشناختی پبه« منزلۀ تجربههنر به»شود. دیویی در ابتدای کتاب هنری، اطالق می

؛ نخوردۀ آن رفتز به سراغ حالت بکر و دستباید در آغا»کند که برای درک امر زیباشناختی می

اش کنند و عالقههایی که چشم و گوش هشیار انسان را به خود جلب میبه سراغ رویدادها و صحنه
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-24: 2959 ،)دیویی« شوند.انگیزند و مایۀ حظ و التذاذ او میدادن برمیرا هنگام نگریستن و گوش

ها، رویدادها و معمولی طیف وسیعی از صحنه (. با اندکی دقت در زندگی روزمرۀ یک فرد29

 انگیزند. شوند و عالقۀ او را برمیاو می« حظ و التذاذ»یابیم که مایۀ هایی میتجربه

حوی مرز نبا حیات روزمرۀ آدمیان، به« امر زیباشناختی»بر اساس این رویکرد نسبت به رابطۀ 

شود و گویی میان هنرمند در معنای کمرنگ میهای دیگر گرایانۀ قاطع میان هنر و سایر حوزهنخبه

شایع آن با فرد عادی چندان تفاوت ساختاری و بنیادینی وجود ندارد. البته این نگرش به همان 

د تواناز هنر و آثار هنری باشد، می« ایموزه»گرایانه و تواند نقدی بر تصور نخبهاندازه که می

مبنی بر اینکه باألخره وجه ممیزۀ هنر و آثار هنری  موجبات نقدهای اساسی دیگری را فراهم کند

ل او توانند مثکیست و او واجد چه چیزی است که افراد دیگر نمی« راستین»در چیست؟ هنرمند 

تواند چیزی را به شکلی زیبا های آن داشته باشند، یا چرا او مینگاهی متفاوت به جهان و امکان

 ی است؟ خلق کند که حاوی داللت یا بصیرت خاص

هایی از کتاب خود به وجوه ممیزۀ آثار هنری با توسل به مفاهیمی چون البته دیویی در بخش

های آغازین کتاب، آنچه را در کند، منتهی در بخشفرم، بیان، بازنمایی، ماده و ... اشاره می

فکاک هنر انکند. چون او مبنا را بر مخالفت با هرگونه نوعی پنبه میهای بعدی رشته است بهبخش

 هایهای عادی حیات روزمره قرار داده است، لذا در البالی تجربهو تجربۀ زیباشناختی از تجربه

ی که مکانیک باهوش»عنوان مثال، گردد. بهو تجربۀ زیباشناختی می« کار هنری»عادی نیز دنبال 

رضایت خاطر اش سرگرم کار خویش است و میل دارد کارش را خوب انجام دهد و از کارِ دستی

-29ان: )هم« پیدا کند و با عالقۀ راستینی به مواد و وسایلش توجه دارد سرگرم کاری هنری است.

ر روزمره است نه ه« بخشنفسه لذتهای فیتجربه»گرچه آنچه دیویی بیشتر مدنظر دارد  21(.24

 نحو ضمنی میانرمق. او در مثال فوق بهنوع تجربۀ ناشیانه، عاری از درگیری و فاقد دقت و بی

ارکت گذارد و لذا مشکار تفاوت میای و مکانیک ناوارد یا سمبلتجربۀ اصیل و کار مکانیک حرفه

نبۀ داند. این جای اساسی میو درگیری فعاالنه و مناسب در حین انجام یا تجربۀ یک کار را مؤلفه

روزمره هم باشد(، در درگیری و مشارکت جدی و فعاالنه در حین تجربه )حتی اگر تجربۀ عادی 
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ها و ارزد )خصوصاً که در آن دیویی به تجربهخوبی نمایان است که به نقل کل آن میفقرۀ زیر به

  22کند(:ای دراماتیک اشاره میشیوهتصویرهای سرزندۀ متنوع حیات به

ماشین  -انگیزندهایی که توجه مردم را نسبت به خود برمیمنظره

های عظیمی در هایی که حفرهگذرد؛ ماشینینشانی که شتابان مآتش

ه رود؛ و افرادی ککنند؛ بندبازی که از برج کلیسا باال میزمین ایجاد می

ند و اندازنشینند و تیرهای آتشین را میتیرها میدر ارتفاع باال روی شاه

بیند یابد که میهای هنر در تجربۀ بشری را کسی درمیگیرند. سرچشمهمی

ش بازیکن بیسبال چگونه جمعیت تماشاگر را تحت تأثیر قرار جاذبۀ پرتن

ها و گیاهانش دهد؛ کسی که به سرخوشی خانم خانه در مراقبت از گلمی

شدۀ و به عالقۀ مشتاقانۀ همسر او به مواظبت از قطعه زمین چمنکاری

هایی که خرد های جهنده و زغالجلوی خانه، به شور و شوق تماشای شعله

کند. اگر از این افراد بپرسید که چرا این کارها را وجه میشوند، تمی

های معقولی خواهند داد. کسی که هیزم سوزان را شک پاسخکنند، بیمی

خاطر بهتر ساختن آتش کند خواهد گفت که این کار را بهزیر و رو می

دهد؛ ولی او در عین حال محسور آن نمایش رنگارنگ دگرگونی انجام می

گردد و خود در عالمِ خیال در شود که پیش چشمش اجرا میو تبدیل می

 ( 24ماند. )همان: احساس و خونسرد نمیکند. او ناظری بیآن شرکت می

نکتۀ قابل تأمل در خصوص قطعۀ فوق، و موارد متعدد مشابه آن در کتاب دیویی، این است که 

 هایزند، تنها از میان تجربهلف میهایی که از تجربۀ روزمرۀ آدمیان در شرایط مختاو عمدۀ مثال

عکس، هکند و بهای تجربۀ زیباشناختی و هنری یاد میعنوان سرچشمهمثبت و خوشایند زندگی به

فی های منگنجاند( یا تجربهمی« امر واال»انگیز )یا حتی آنچه کانت ذیل مفهوم های هولاز تجربه

ها، ها، هنجارشکنیی، تجاوزها، بزهکاریو دردآور حیات از جمله تجربۀ قتل، جنگ و خونریز

های یک آور نزدیک شدن به تابوها و ممنوعهفرسا، تجربۀ رنجهای طاقتها، بیماریخودکشی

تر از خود دیویی ذکر شد، در حالی که مطابق الگویی که پیش 21آورد.فرهنگ سخنی به میان نمی
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بسا دهند و چههای روزمرۀ آدمیان را شکل میاین موارد نیز به معنای دقیق کلمه بخشی از تجربه

یت رغم ضدباشند. اینجا گویی دیویی به« نخوردۀ زندگیهای بکر و دستتجربه»مصداق همان 

 نوعی تقابلی اساسی )تقابل میان زشت/ زیبا و یا لذت/ رنج(های رایج فلسفی بهاش با تقابلظاهری

ه این دهد. مگر نهای زندگی قرار میدی میان تجربهبنگیرد و آن را مبنای تقسیمفرض میرا پیش

هستند وجه اشتراکی با « تجربه»آور هم از این حیث که انگیز و رنجهای هولاست که تجربه

های اولی را لزوماً مالزم با زشتی بخش دارند، پس آیا جواز این را داریم که تجربههای لذتتجربه

های زیباشناختی کنار بگذاریم؟ آنگاه کدام حوزه از یرۀ تجربهو عدم لذت همراه کنیم و آنها را دا

ند؟ شده فراهم کرانده  حاشیههای بهمعارف بشری بایستی زمینه را برای بحث از این نوع تجربه

گیز، انهای هولمگر نه این است که برخی از هنرمندان بزرگ، آثار هنری خود را به بازنمایی تجربه

اند. اگر این دسته از و در کل وجه تاریک فرهنگ و حیات آدمی اختصاص داده هاتابوها و ممنوعه

حیات آدمی قلمداد کنیم، آنگاه نگرشی که در هنر و « بکر»های واقعی و «تجربه»ها را تجربه

زیباشناسی نتواند جایی برای آنها باز کند، گویی بخشی از حیات و غنای آن را نادیده گرفته و بُعد 

  92های آدمی را انکار کرده است.بهتاریک تجر

ه و آن کاری است که محصول با تجرب»اگر این مبنای دیویی را بپذیریم که کار هنریِ بالفعل 

بخش زندگی خواه های لذتها خواه تجربه(، آنگاه تمامی تجربه22)همان: « کنددر تجربه می

یت ی زیباشناختی باشند و قابلتوانند جزء تجربهمیها نیز انگیز و تابوها و ممنوعههای هولتجربه

این را دارند که در قالب کار هنری بازنمایی شوند. هرچند دیویی همچون مورد فوق گاهی آنچه را 

گیرد، در هر صورت بر این باور است که وجه با یک دست داده بود با دست دیگرش پس می

ظاهر هآمیزی و یکپارچگی امور بهمدر به« زلۀ تجربهمنهنر به»فرد تجربه زیباشناختی یا منحصربه

و با کنند. لذا اای واحد و هیأتی نوین است که معنا و داللت دیگری پیدا میمتضاد در دل تجربه

، جهت نگردعنوان بدیلی میهای اصیل و بکر آن بهبازگرداندن هنر به بطن خود زندگی و تجربه

ای شیوهاو بیش از آنکه مرز قاطع آنها را برجسته کند به 42.های مشهور فلسفیفراروی از تقابل

ی به همین جهت هنر را عامل مهارکننده 92سازی و ترکیب آنها دارد.هگلی سعی در یکپارچه

گونه که در (. همان495)همان: « های تخیلی فلسفهماجراجویی»داند در مقابل فردی میمنحصربه
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تون با توجه به متن خود دیویی و مبانی او چندین امکان را برای می بخش بعدی نشان خواهیم داد،

 صورت گرفته در نظر گرفت. اهمال

 های منفیدالیل غفلت دیویی از توجه به تجربه

در این بخش با توجه به مبانی فکری دیویی و اظهارنظر برخی از مفسرانش به دالیل ممکنِ غفلت 

ای برای تجربۀ زیباشناختی و نیز طرح امکان عنوان زمینههای منفی بهدیویی از توجه به تجربه

 نسبت میان این دو خواهیم پرداخت. 

آن « راییگطبیعت»ناسی دیویی را های زیباشترین ویژگیبرخی از مفسران، یکی از اساسی

گرایی هم نزد دیویی این است که او کلیت (؛ مقصود از طبیعت59: 2952 ،دانند )شوسترمنمی

. (Ruoppa, 2019: 72)نگرد که قابل حل است یا مسائلی می حیات آدمی را همچون مسأله

شیوۀ شده است که بهوقف این « منزلۀ تجربههنر به»به سخن دیگر، کل تالش دیویی در کتاب 

عی های هنر و تجربۀ زیباشناختی را بر پایۀ نیازهای طبیپدیدارشناسانه )از نوع مرلوپونتی آن( بنیان

(. حال اگر 59: 2952 ،های ارگانیسم انسان استوار سازد )شوسترمنیا زیستی و نیز ساختار و فعالیت

می در نیازهای طبیعی و زیستی آد این اصل داروینیِ دیویی را بپذیریم که تجربۀ زیباشناختی

مثابه عنوان یک موجود زنده ریشه دارد و نیز اگر نقش هنر نزد دیویی این است که به ارگانیسم بهبه

یک کل در راستای ارضای نیازهای خود آن کمک کند )یعنی هنر کارکردی ابزاری در جهت حل 

های منفی حیات و حل و فصل ی با تجربهها و ارضای نیازهای ارگانیسم دارد(، آنگاه رویارویتنش

شیوۀ زیباشناسانه قاعدتاً بخشی از چارچوب و نقش هنر و زیباشناسی خواهد بود. در نتیجه، آنها به

ردید بخش های منفی، که بدون تکند که تجربهرویکرد ابزارگرایانه و پراگماتیستی دیویی ایجاب می

دهد، نیز مبنایی برای یات روزمره را تشکیل میها و تجربیات آدمیان در حمهمی از مراوده

ر دارد؛ تر گفتیم، هنر نزد دیویی داللتی فراگیگونه که پیشهای زیباشناختی باشد. چون همانتجربه

نمود  بخشند،شان معنا و ارزش میها در زندگی روزمره به زندگیهایی که انسانهنر در کلیۀ شیوه

ها در تعیین مرز امور ممنوعه و . بر این مبنا، فرهنگ(Alexander, 2016: 64)کند پیدا می

های نمادین گذاریبخشند و لذا این نوع ارزشتابوها نوعی معنا و ارزش را به زندگی خود می

وندهای خود ر»کند که تواند بیرون از قلمرو مفهومی هنر و تجربۀ هنری باشد. دیویی اذعان مینمی
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های منفی و امور (؛ از آنجا که تجربه49: 2959 ،)دیویی« تزیستن پیشاپیش حاکی از هنر اس

توان آن را بیرون از هاست، لذا به راحتی نمیانسان« روندهای زیستنِ»ممنوعه هم بخشی از 

 چارچوب هنر گذاشت.

(، بایستی نگرش 2959فر، کند )شایگانگونه که یکی از مفسران اذعان میاز سوی دیگر، همان

همواره در چارچوب تفکر پراگماتیستی او مدنظر قرار داد، به این معنا که او از حیث  دیویی به هنر را

نگرد. بر اساس نگاه ابزاری و پراگماتیستی مذکور، نتایج و کارکرد عملی به هنر و آثار هنری می

ا تواند یک رنج یا تجربۀ منفی را به شکلی زیبا بازنمایی کند یتجربۀ هنری و زیباشناختی گاه می

گیری از امکانات هنری و تجربۀ زیباشناختی تجربۀ ای فراهم کند که فرد بتواند با بهرهزمینه

تر تحمل نماید. درست مثل آن چیزی که شوپنهاور از هنر انتظار هولناک و دردآور زندگی را آسان

اهی تواند گریزگمی (aesthetic contemplation)« تأمل زیباشناختی»دارد؛ به این معنا که 

پایان آن. هرچند بایستی توجه داشت ها و نیازهای بیشود برای رهایی موقّت از شر اراده و خواست

 که دیویی برخالف شوپنهاور نگرشی بدبینانه نسبت به نظام هستی ندارد. 

 در وجود ما سبب این شود که نیرو« واسطههای بیتجربه»به هر حال، اگر هنر با افزایش 

ه ما برای دستیابی به اهداف و ارضای بیشتر نیازهایمان ببخشد، آنگاه چرا نتواند تحرک بیشتری ب

 های هولناکِ حیات به ما ارزانی دارد. واسطه را در مواجهه با تجربههای بیبخشی از آن تجربه

معنای عام )هم تجربۀ مثبت و هم منفی( آنجا که در بحث دیویی در تحلیل ابعاد تجربه به

 پذیرد که حاصلپردازد، به صراحت میعنوان اساس تجربه مید زنده با محیط خود بهتعامل موجو

سویه، فعال، مثبت و پیشرونده نیست، بلکه گاهی پیامد این تعامل رنج، مشقت این مراوده لزوماً یک

ای منفی و پسرونده است. چنانکه در یک لحظه ما در حال تجربۀ کامیابی، طور کلی تجربهو به

دگی های زنای دیگر دستخوش رنج و مشقت و نامالیمتای و سرزندگی هستیم و در لحظهشکوف

شویم های تصادف، طوفان و سیل میاز قبیل گرسنگی، رنج از دست دادن عزیزان، صحنه

(Alexander, 2016: 64) است و کل تالش « مخاطره». از این منظر، حیات بشری مملو از

برای رسیدن به تعادل. حال اگر زندگی پرمخاطره است و بیشتر  بشر در بستر حیات، تقالیی است

های عدم تعادل و مواقع زندگی ما در در حالت عدم تعادل قرار دارد، آیا نبایستی آن موقعیت
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های اصیل حیات و از آن مهمتر مصادیقی برای تجربۀ های پرمخاطره را جزء تجربهتجربه

  زیباشناختی قلمداد کنیم؟

منزلۀ ههنر ب»توان با تکیه بر مبانی نظری دیویی در کتاب با توجه به آنچه آمد، می اکنون

تجربۀ  عنوان مصادیقی برایهای منفی بهبه دالیل احتمالی و چرایی غفلت دیویی از تجربه« تجربه

 . زیباشناختی خواهیم پرداخت

 (embodied)« بدنمندانۀ»با توجه به الگویی که دیویی در فصل اول کتابش، در مورد مواجهۀ 

( که همچون 91: 2959 ،)دیویی« هماهنگی بنیادین»موجود زنده با محیط خود دارد، یعنی الگوی 

رسد که این انگاره در جهانی که مملو از کند، به نظر مییک ایدۀ استعالییِ کانتی عمل می

ایه باب انواع تجربه س های دیویی درها و استمرارهای توأمان است، بر چارچوب کلی تحلیلگسست

لحظۀ گذر از آشفتگی به هماهنگی شدیدترین شکل زندگی »گوید افکنده است؛ تا جایی که می

(. شاید بر این مبنا، بتوان مسأله را بدین شیوه توجیه کرد که چون نزد دیویی 92)همان: « است

اهماهنگی آشفتگی، و ن های منفی، که بیشتر در آنها سراسیمگی،اصل بر هماهنگی است، لذا تجربه

زند، کمتر محل تمرکز او بوده است. اما با تأمل در برخی مواضع اساسی و عدم همنوایی موج می

ور شد. دیویی توان متصدیگر دیویی در نسبت با سنت رایج متافیزیک غربی باز امکان دیگری را می

فتادن وار ضمن در انگاهی نیچهویژه در فصل دوم کتاب خود، با در مواقعی بنا به اقتضای بحث، به

هایی چون جسم/ روح، پست/ واال، تمایالت شهوانی/ تمایالت روحی یا معنوی )که در با تقابل

ها بر دیگری برتری نهاده شده است(، بنیان این های این تقابلتاریخ فلسفه عموماً یکی از پایه

از حیات بشری و نیازهای روزمرۀ او ناپذیر زند و آنها را بخشی جداییخوارشماری را از پی می

مشخصۀ زندگی نهادی نوع بشر، فقدان »داند. با عنایت به عبارات ذیل و اذعان به اینکه می

نحو ضمنی در توان استنباط کرد که دیویی به( می95-95)همان: « یافتگی و انتظام استسازمان

 یات باز کرده، گرچه به مصادیقهای منفی و سویۀ تاریک حمبانی فکری خود جایی برای تجربه

  آنها تصریح نکرده است:

های حیاتیِ پایه غالباً چرا پیوند دادن امور برتر و آرمانیِ تجربه با ریشه

شود؟ چرا هنگامی که ها تلقی میها و انکار ارزش آنخیانت به سرشت آن
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ای که در آن با زندگی -دستاوردهای واالی هنر زیبا به زندگی مشترک

شوند، احساس بیزاری ربط داده می -ۀ موجودات زندۀ دیگر شریکیمهم

شود که زندگی امری است مربوط به امیال آید؟ چرا تصور میپیش می

پست، یا در بهترین حالت مربوط به احساسات زمخت، و در آستانۀ تنزل 

که بار؟ برای اینخویی خشونتاز بهترین حالتش به سطح شهوت و درنده

ی به این پرسش]ها[ دهیم، الزم است تاریخی از اخالق بنویسیم پاسخ کامل

که نشان دهد چه شرایطی باعث خوارشماری جسم، هراس از حواس و 

 .(95)همان:  اندتقابل تن و روح شده

های بهمصادیقی از تجر« منزلۀ تجربههنر به»شاید یکی دیگر از دالیلی که دیویی در کتاب 

ختی عنوان مبنای تجربۀ زیباشناهای مثبت زندگی بهکند و عموماً از تجربهیمنفی حیات را ذکر نم

یاد کرده، این بوده باشد که او بنا به رویکرد ابزارگرایانه و پراگماتیستی فلسفۀ خود )که در سرشت 

ای فرض گرفته که تجربۀ زیباشناختی لزوماً تجربه بینانه به جهان است(، از پیشخود نگاهی خوش

بخش و مثبت زندگی را ذیل آن قرار داده و آنچه را که های لذتبخش است و لذا تنها تجربهلذت

( و ارضای نیازهای طبیعی و زیستی آدمی 21)همان: « در خدمت بهبود روندهای زندگی روزمره»

ی از هایی در پشتیبانتوان داللتهای اول و دوم کتاب وی، مینبوده، نادیده گرفته است. در فصل

هایی و نیز رویدادها و منظره« بخشنفسه لذتهای فیتجربه»تأکید دیویی بر  این موضع یافت.

( مصداقی برای 29-24شوند )همان: ما می« مایۀ حظ و التذاذ»انگیزند و ما را برمی« عالقۀ»که 

 تأیید این مدعاست.

 احتمالی عدم تمرکز توان گفت که دالیلهایی از این دست، در نهایت میبا توجه به داللت

رای تجربۀ ای بمثابه زمینههای منفیِ حیات بهبر تجربه« منزلۀ تجربههنر به»دیویی در متن کتاب 

ل را بر هماهنگی گردد که اصزیباشناختی یکی به مبنای پراگماتیستی و ابزارانگارانۀ فلسفۀ او بازمی

های مثبت و ختی را مالزم با تجربهدهد و تجربۀ زیباشناو تعادل حیات موجود زندگی قرار می

جا که کتاب مذکور در بسا ناشی از این باشد که از آنبخش قرار داده است. دومین دلیل چهلذت

رود که دیویی در اثنای بحث و حتی در بازبینی از یاد اصل سلسله درسگفتار بوده، احتمال این می
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نحو الذکر بهطور که عبارات فوقگرنه همانهای منفی ذکری به میان بیاورد وبرده که از تجربه

  د.های منفی در کتاب دیویی باز کرتوان به لحاظ کلی زمینه برای تجربهدهد، میضمنی نشان می

 گیرینتیجه

که گذشت، مفهوم تجربه هستۀ مرکزی اندیشۀ دیویی است. با توجه به اینکه دیویی جوهر چنان

داند، آنگاه تجربه را نبایستی طور خاص انسان با محیطش میهتجربه را در تعامل موجود زنده و ب

تعبیری، محصول شرایط اساسی آن است. چیزی بیرون از مرزهای خود حیات درنظر گرفت، بلکه به

رفع نیازها  کند، به صرفعالوه، گسترۀ تعامل انسان با محیط که دیویی از آن تعبیر به تجربه میبه

شود، بلکه در سطوحی باالتر ابعادی انسانی، عقالنی و از می محدود نمیو حوائج اولیۀ حیوانی آد

گیرد. بر این مبناست که دیویی از سطوح واال و سرشارِ تجربه رو سیاسی و اجتماعی به خود میاین

ه داند که البته از حیث آگاهانآورد و تجربۀ زیباشناختی را تداوم تجربۀ عادی میسخن به میان می

« عانیم»شود، گر مین بودن در سطحی باالتر قرار دارد و وقتی به هیأت آثار هنری جلوهو پروپیما

 کنند. خاصی را به مخاطب مخابره می

فرض که تجربۀ زیباشناختی استمرار همان تجارب معمولی در حالت پُربارتر حال برپایۀ این پیش

توان اموری منفک از خود زندگی آن و حاوی عنصر تاریخی است، آنگاه هنر و آثار هنری را نمی

ها و شرایط حاکم بر هر دورۀ تاریخی است. حال اگر تجربۀ لحاظ کرد، بلکه بیانگر نیازها، دغدغه

، های گوناگون آن استزیباشناختی در سطحی عالی بیانگر خود زندگی و برآمده از ابعاد و زمینه

مثبت و تجارب دهشتناک و منفی حیات، بخش و های مسرّتها اعم از تجربهآنگاه تمامی تجربه

عنوان مبنایی برای تجربۀ زیباشناختی و آفرینش توأمان به یک اندازه قابلیت این را دارند که به

« یفیت نافذک»ویژه تجربۀ زیباشناختی، را ای، بههنری قرار بگیرند. اگر ویژگی بنیادین هر تجربه

(pervasive) سطه، بدنمندانه و پیشاتأملی است که به مفاهیم واآن بدانیم که امری کیفی، بی

 :Kenneth, 2005)قابل تحویل یا توصیف نیست  (discursive)نظری و ساحت استداللی 

گ های نزدیک به مرهای منفی، از جمله تجربۀ سرقت، قتل، بیماری، تجربهآنگاه تجربه ؛(46-47

ور( هستند های مذک)با همۀ ویژگی« افذکیفیت ن»و حتی تجربه نزدیک شدن به تابوها نیز واجد این 

که جزء مقوم و مرحلۀ آغازین تعامل میان موجود زنده با محیط طبیعی و اجتماعی خودش است. 
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ا در تحلیل ر« هماهنگی بنیادین»اما از آنجا که دیویی بر پایۀ فلسفۀ پراگماتیستیِ خودش، اصل 

ی منفی، هادهد، و به جهت اینکه تجربهرار میها و از آن جمله تجربۀ زیباشناختی مبنا قنقش تجربه

بودنشان، با ناهماهنگی و عدم تعادل مالزمند، چندان مورد توجه دیویی قرار «بکر»رغم علی

رسد که میان تلقی جهانمشول دیویی از مفهوم تجربه و اصل اند. درنتیجه، به نظر مینگرفته

وبیش در البالی عبارات او خودنمایی هم کم هماهنگی او ناسازگاری وجود دارد و این ناسازگاری

های حیات سخن به میان ها و شکافگاهی از گسستکند. به همین جهت است که او گاهمی

ها و رسیدن به آورد، اما در نهایت استمرار و تعادل آدمی را در از سر گذراندن این گسستمی

ک موقعیت پروبلماتیک سروکار دارد، از طور کلی، خوانندۀ متن دیویی با یداند. بههماهنگی می

نفی های مشود که زمینه نظری برای گنجاندن تجربهسویی با عباراتی در متن دیویی مواجه می

یگر سازند و از سوی دعنوان مبنایی برای تجربۀ زیباشناسانه در کل نظام فکری او را فراهم میبه

  یابد.یی از این دست را نمیهاکند مصادیق و مثالهر چه در متن دیویی غور می

 هانوشتپی

نوان عکند؛ رورتی از او بهنوبۀ خودش نقش قهرمان فکری را برای ریچارد رورتی بازی میدیویی نیز به .2

فیلسوفی که او را »گوید: صراحت می( و به29: 2951 ،کند )رورتییاد می« قهرمان اصلی فلسفیِ من»

 (. 11)همان، « ویی استستایم، و باید خودم را بیش از همه شاگرد او بدانم، جان دیبیش از همه می
( از روی شتابزدگی، نحوۀ ارائۀ مطالب 145 :2955محمدی و مصطفوی، جمله )گلبرخی از مفسران از  .1

« مبهم» و« پراکنده»از سوی دیویی را « منزلۀ تجربههنر به»مربوط به هنر و تجربۀ زیباشناسی در کتاب 

بزدۀ آنها، با اندکی دقت در نحوۀ ارائۀ مطالب و دانند. این در حالی است که برخالف برداشت شتامی

های صورت گرفته در آن، نظم، دقت، گستردگی، وضوح و اشراف نویسنده بر چارچوب کلی موضوع تحلیل

 شود. برای خواننده آشکار می
ک یفلسفۀ دیویی را تلقی هگلی از جامعه و مقولۀ پیشرفت از « دو ویژگی بنیادینِ»فر انصاری و شایگان .9

(. برای آگاهی 91: 2955فر، دانند )انصاری و شایگانجهت و نیز نظریۀ تکامل داروینی از جهت دیگر می

 «گراییِ داروینی در برداشت جان دیویی از تجربهگرایی هگلی با طبیعتادغام تاریخ»بیشتر در باب نحوۀ 

 (. 19-95 :2951 ،نژاد و اصغریطور خاص بنگرید به: )بنواریبه
 ،به: رورتی اند )بنگریدگونه که برخی از مفسران از جمله رورتی گوشزد کردهلبته بایستی توجه داشت، همانا .4

هایی از اندیشۀ هگل را اخذ و حفظ کرد که بتوان آن را بر مبنای (، دیویی تنها آن بخش51: 2951
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ها، هگل را در خوانش ستتوان گفت که دیویی و در کل پراگماتیهای داروین سازش داد و حتی میآموزه

 کردند. فهمیدند یا تفسیر میآن( می« تفسیر»جای جهان به« تغییر)»مارکسی آن، یعنی بر پایۀ تز یازدهم 
های کلی مؤلفه« منزلۀ تجربههنر به»( نیز بر مبنای کتاب 2959 ،در همین رابطه )پورحسینی و همکاران .9

 اند. های آن را در حوزۀ تربیتی تبیین کردهؤلفه مشخص و داللتو اساسی زیباشناسی دیویی را در قالب ده م
 .Alexander), (63 :2016( و نیز: 52: 2955بنگرید به: )امینی  .1
یکی دیگر از مفسران، بر پایۀ سه مؤلفۀ احساس، سرزندگی و ادراک، تمایز دیویی میان انواع تجربه را در  .5

عنوان قالب تجربۀ اولیه و ثانویه یا تجربۀ روزمره )خام یا جزئی( و تجربۀ کامل )تجربۀ زیباشناختی به

 . (Hohr, 2013: 25-38)دهد مصداقی از آن( مورد بررسی قرار می
 اما روند زیستن روندی»بیانی مشابه همین در مورد تجربه دارد: « منزلۀ تجربههنر به»یویی در کتاب د .5

رفتن ای از اثر کردن بر محیط و اثر پذیروست که روندِ دائماً تجدیدشوندهاش از اینپیوسته است؛ پیوستگی

شویم. ... جهانی که آن می کنیم و آنچه دستخوشاز آن است همراه با برقراری روابطی بین آنچه می

کند و اثر خودی که در تجربۀ بعدی اثر می -گرددمی (self)ایم جزء الینفکی از خود اش کردهتجربه

 (. 95-95: 2959 ،)دیویی« پذیرد.می
کند؛ های تجربۀ زیباشناختی را در رفتار حیوانات ردیابی میرود که الگو یا سرچشمهدیویی تا آنجا پیش می .5

شویش آنکه دغدغۀ خاطر گذشته یا ت این توجیه که آنها نیز سرشار از زندگی در اینجا و اکنون هستند، بیبا 

(. بحث در رابطه با اینکه اگر مفهوم هنر و تجربۀ 94: 2959 ،آینده را داشته باشند )بنگرید به: دیویی

بگیریم و ادراک هنری را به همه یا تر از درک معمولی ما از هنر و آثار هنری زیباشناختی را بسیار گسترده

ی آدمیان سرایت دهیم، آنگاه چگونه مرز میان هنر و دیگر های روزانهکم به بخش اعظم تجربهدست

توان از همدیگر تفکیک کرد، در این مقال ها و یا تفاوت میان هنرمند و فرد عادی را با چه معیاری میحوزه

 گنجاند. « کردن زندگی روزمرهزیباشناختی»ذیل رویکرد  توانگنجد. این منظر دیویی را مینمی
ه در جهت کند کالبته در نقل کامل قطعۀ فوق، عالوه بر دالیل یادشده، نویسنده قصد دیگری را دنبال می .21

 آید.تأیید موضع کلی مقاله است و تشریح آن بعد از عبارات دیویی می
ی )مثل مجسمه، تابلو نقاشی، بنای تاریخی و ...( که امری برای آگاهی از تفاوت میان محصول یا اثر هنر .22

نحو به و تحرک است، با کار هنری که امری بالفعل است و توسط هنرمند یا مخاطب، فعاالنهفیزیکی و بی

 (.191: 2959 ،شود، بنگرید به: )دیوییسرزنده تجربه می
ه سخن ب« ها و شاهکارهای سارقانکشآدم»ر باب ها دالبته دیویی به نحو گذرا یکبار از گزارش روزنامه .21

 ،آیند )دیوییحساب نمیمصادیق هنر به« حالمیانه»هستند که برای فرد « هنرهایی»آورد که میان می

2959: 29.) 
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نحو گذرا به طغیان هنرمند در برابر حد و مرزهایی که عرف و هرچند دیویی در فرازی از کتاب خود که به .29

نوعی راه را برای داند، بهپردازد و این شورش را جزء ضروری کار هنری میتعیین کرده، می سنت برایش

زند و در کند. سپس به نظر تولستوی در این زمینه گریز میباز می« ِ پاافتادهپیش»پرداختن هنرمند به امور 

 ،آورد )دیوییه میان میگردد، سخن بهایی که از جانب اخالق بر هنر تحمیل مینهایت در باب محدودیت

رغم تأکید دیویی بر شورش و طغیان هنرمند علیه وضع موجود، در متن کتاب او مصداقی (. به4-159: 2959

 بینیم.آشکار برای این نوع شورش نمی

های فلسفی مشهوری چون واقعیت/نمود، ماده/ذهن، ساخته/یافته، حسی/عقلی، ریچارد رورتی تقابل .24

های همزاد و آشیان جوجه»... را /عرض، ذهنی/عینی، طبیعت/فرهنگ ومطلق/نسبی، جوهر

 (. 212و  29: 2951 ،است )رورتی« گراییخواند که برآمده از موضع افالطونمی« هاانگاریدوگانه
، نو و (ideality)منزلۀ تجربه، فعلیت و امکان یا حیث ایدئال در هنر به»گوید: که در این رابطه میچنان .29

...« وندشنه، مادۀ عینی و واکنش شخصی، جزئی و کلی، سطح و عمیق، و حس و معنا با هم یکپارچه میکه

 (.495: 2959 ،)دیویی

 منابع
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 .ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه تهران کارشناسی

 نظریه بر تحلیلی» (2959دار، محمدجواد: باقری، خسرو ) ؛ لیاقتبختیار نعلی؛ نصرآبادی، حسانصاری، مریم 

 .11-92(: 42)22 درسی، ریزی پژوهش در برنامه« دیویی جان شناسی زیبایی تجربه

 ،ترهیاف و دیویی جان ابزارانگارانه شناسی معرفت نسبت تبیین»( 2955) نادر فر، مهناز؛ شایگان انصاری 

 .45-15: (52)22، شناخت، «هرمنوتیکی

 تبرداش در داروینی گرایی طبیعت با هگلی گرایی تاریخ ادغام»( 2951نژاد، مجتبی؛ اصغری، محمد ) بنواری 

 .95-19: (51)21، شناخت، «تجربه از دیویی جان

 ،در دیویی جان دیدگاه هایداللت تبیین»( 2959محمد؛ سجادی، سیدمهدی: ایمانی، محسن ) پورحسینی 

موزشگاهی آیادگیری  دروهش ژفصلنامه پ« یادگیری و تدریس فرایند برای شناسیزیبایی و هنر خصوص

 .211-59(: 5)1، و مجازی
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