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جان ديويي ( )195٢-1٨59يکي از بزرگتريح طال افه ايا اي ررن
بيسننتم و از پيشننتازان پراگماتيسننم ااننت .انديشننهها او در باب چيسننتي
طلسفه ،آموزش ،جامعه و اياات ،منشأ مباحث طراواني بوده اات .رابطه او
و پراگماتيسم ،يکي از نقاط كانوني منازعه مفسران و شارحان اات .ديويي
در ابتدا متأثر از طلسنننفه هگل بود ،اما به تدريج تحت تأثير اطکار و آرا
روانشنااي جيمز ميل با نام «اصالت طايده» ررار گرطت كه رمز و نقطه آغاز
گرايش و به پراگماتيسم بود.
«تغيير و دگرگوني» يکي از كليدها طلسننفه ديويي ااننت .برخي بر
ايح اعتقادند كه ديويي پيشننگام چالشها ميان مکتب طردگرايي ليبرال و
طضننا اجتماعي ااننت كه در آن طرد مورد توجه ااننت .در حقيقت گاهي
ديويي تمايل دارد ميان دكتريح خود يا انننرشنننت اجتماعگرا ،با شنننکلي
خودآگاه از ليبراليسم از نظر تاريخي و طرهنگي ،ارتباط برررار كند .همچنيح
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ديويي را منبعي ال هامبخش برا مللي ميدان ند كه در آن ها دموكراانننيِ
مشاركتي و مشورتي رونق دارد و گاهي او را پيشروِ طالافه و نظريهپردازاني
همچون يورگح هابرماس و جان رالز ميدانند .تالش جان ديويي در برررار
پيو ند م يان دموكرااننني و تعليم و ترب يت و تأك يد بر راب طه مت قا بل و
تقويتكننده آن ،دو ركح ااااي انديشه ايااي او هستند.
متژگبنميلزرو :جان ديويي ،انديشه ايااي ،پراگماتيسم ،دموكرااي
مشاركتي ،جامعه دموكراتيک م
م

1٢٢

انديشه ايااي جان ديويي

يقريه
جان ديويي در روز بيسنننتم اكتبر انننال  1٨59ميالد در شنننهر
برلينگتون در ورمونت امريکا به دن يا آمد .او پس يي مرا حل تحصنننيالت
مقدماتي وارد دان شگاه جان هاپکينز شد و در كنار تحصيل در رشته طلسفه
به شننغل آموزگار در مدراننه نيز مشننغول بود .در آن زمان جورج موريس
ارپر اتي دان شگاه را برعهده دا شت كه گرايشها آرمانگرايي دا شت و
توان سته بود ذهح ديويي را از اندي شهها خود در ايح خ صوص متأثر كند.
ايدهها اوليه ديويي در زمينه طل سفه متمركز بود بر تركيب شيوه در حال
پيدايش روانشنااي تجربي ،با پايهها اصلي آرمانگرايي تحت تأثير عقايد
موريس؛ كه به خوبي در آثار يکي از همکاران او به نام اانننتنلي هال ديده
ميشنننود .ديويي يي دهه  1٨9٠بهويژه پس از حضنننورش در دانشنننگاه
تازهتأ ايس شيکاگو در اال  ،19٨4در آغار راهي ررار گرطت كه به طا صله
گرطتح او از ماب عدالطبي عه آر مانگرايي منجر شننند؛ رو ند

كه ديويي در

زندگينامه خود با نام «اانننتبدادگرايي تا تجربهگرايي» به آن اشننناره دارد.
ديويي تحت تأثير «ا صول روان شنا اي» ويليام جيمز به رد ( )19٨٠ادعا
آرمانگراياني پرداخت كه با مطالعه پديدهها تجربي ،دنيا را ذهح انسنننان
ميدانسنننتند و باور داشنننتند كه بهتريح جايگزيح آن ،تجربهگرايي ذرها
(اتمي) اات .م
ديويي آثار طراواني در زمينه طل سفه و ااير ر شتهها تأليف كرده ا ات
كه با تالش بسننيار جوآن بويداننتون و همکاران او در رالب  3٧جلد كتاب
برا انتشنننارات دانشنننگاه ايلينويز جمعآور شنننده اانننت .ايح آثار اكثر
حوزهها طل سفه و همچنيح ااير زمينهها تربيتي ،اجتماعي و ايا اي را
دربر ميگيرند .ديويي در مقاله «نياز به اصنننالح طلسنننفه» ( )191٧ديدگاه
كامل خود را درباره ايح دغدغه مطرح ميكند تا طل سفه خود را از م شکالت
كاذب معرطت شنا اي و ماورالطبيعه دور كند و خود را به «م شکالت وارعي
بشر» نزديکتر اازد .ايح مقاله پيشنهاد برا اصالح طلسفه بود و نه ترك
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آن؛ اينکه ديويي در جايگاه يک طيل سوف به برر اي ايح م سائل ميپردازد و
نه بهعنوان يراح اصالحات ااختار جامع ،بسيار با اهميت اات .تالشها
ديويي در حوزه نظريه آموزش و اصالح آن بههنگام حضور و در شيکاگو با
تأاننيس يک مدراننه آزمايشننگاهي و نگارش كتابهايي چون «مدراننه و
جام عه» ( ،)1٨99كودك و بر نا مه دراننني ( )19٠٢و در ن ها يت ك تاب
«دموكرااي و تعليم و تربيت» ( )1916به بار نشست .توجه ديويي به تعليم
و تربيت در رالب دغدغها وانننيعتر در زمينه تغييرات اجتماعي ترريخواه
نهفته اانننت .او يرطدار ايحگونه از حركتها اجتماعي مثل جنبش تواطق
انننکو نت و حق رأ برا ز نان به رهبر دوانننت خود جيح آدامز بود.
طعاليتها گسترده عمومي و ايااي او شامل :رياات بر اتحاديه معلمان،
1٢4

حمايت از جنبش «ممنوعيت جنگ» در اننالها جنگ ،ريااننت بر البي
مردم و شركت در محاكمه لئون تراتسکي در مکزيک به اال  193٨اات.
بعد از مهاجرت ديويي به نيويورك و بهويژه پس از شروع جنگ جهاني
اول ،بخش رابل مالحظها از آثارش در زمينه تفسير ايااتها داخلي و
بيحالمللي و همچنيح بيان ديدگاه عمومي او درباره مسائل مختلف اات (او
شايد تنها طيل سوطي با شد كه به انت شار آثار در زمينه معاهده ور اا و
ارزش نمايش هنر در دطاتر پسننتي پرداخته ااننت) .او به انتشننار كتابها
مهمي در خالل ج نگ ها ج هاني اول و دوم پردا خت كه ب يانگر ع قا يد
طلسنننفي او بود ند .ديويي يکي از پُر كارتريح و مؤثرتريح طالاننن فه تاريخ
امري کاانننت .او در ك تاب اجت ماع و مشنننکالت آن ( )19٢٧از آر مان ها
دموكرات يک مشننناركتي ،در برابر شنننب ههاطک ناني چون والتر ليپرمح د طاع
ميكند؛ كه عقيده دا شتند ط ضا برا

ايا اتها مردم ااالرانه در جوامع

پيچيده امروز محدود اانننت .ديويي در آثار اوليه خود يکي از منتقدان
ليبراليسننم لسننهطر ٢و ديدگاه طردگرايانه مرتبط با آن ،بود .او ايح انتقاد خود
 ٢يک نظام ارتصاد  -ايااي اات مبتني بر مالکيت خصوصي ابزار توليد كه در آن وظيفه حکومت
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را در زمان ركود بزرگ ،شدت داد و به يرح نوعي از اواياليسم دموكراتيک
در آثار چون طلسفه اصالت طرد ،جديد و رديم ( ،)193٠ليبراليسم و اردام
اجت ماعي ( )1935و آزاد و طره نگ ( )1939پردا خت .و از منت قدان
پي شتاز يرح جديد 3روزولت مح سوب مي شد و در عيح حال با كموني سم
شورو و يرطداران غربي آن نيز مخالفت ميكرد .طل سفه تحليلي نوظهور و
مر اوم ،ديدگاه او را در ربال طل سفه مبهم و من سوخ ميدان ست .در هميح
حال ،آثار او در زمينه آموزش و پروش نيز مورد انتقاد اطراد ررار گرطت كه
او را بهدليل تمام مشننکالت موجود بر اننر راه آموزشِ «پيشننرو» مقصننر
ميدانستند .به بيان ديگر ،اطکار اجتماعي و ايااي او مورد انتقاد همهجانبه
ررار گر طت .اطراد «وارعگرايي» چون رينهو لد نيبور بر ايح باور بود ند كه
اندي شهها او به ابب اميدوار اش به م شاركت مردم ااالرانه ،بيش از حد
خوش بينانه هسنننتند و منتقدان از هر دو جناح راانننت و چی ،چيز جز
به حمايت از حقوق اطراد در مقابل تجاوز محدود اات .ايح حمايت در مقابل ديگر اطراد ،دول خارجي
و از همه مهمتر خود دولت اانننت .رانون اانننااننني ،تفکيک روا و مکانيزم چک و اصنننالح ،حقوق
ب شر و حق نگهدار و حمل االح به منظور دطاع از خود ،حمايت از حقوق طرد در مقابل دولت را
ممکح ميكند .در ايستم لسهطر دولت تنها شامل نيرو پليس ،دادگاهها رانوني و تشکيالت دطاع
ملي اات كه با عامالن خشونت مبارزه كرده و آنان را شنااايي ميكند و نه بي شتر .لسهطر از مباني
طکر ارتصاددانان كالايک اات كه معتقد به عدم دخالت دولت در اازوكار يبيعي ارتصاد اات...
 :New Deal 3به بر نا مه ارتصننناد و اجت ماعي طرانکليح روزو لت رئيس جمهور ا ياالت مت حده
امريکا بعد از بروز ركود بزرگ ارتصننناد در انننال  19٢9ايالق ميشنننود .نيوديل چيز نبود جز
دخالت دولت در ارتصاد برا خروج از بحران وخيم ارمايهدار و دميدن جان تاره به زيرااختها
ايح نظام .به هميح دليل بالطاصنننله پس از پيروز روزولت در انتخابات انننال  ،193٢دولت طدرال
برنامه ها اصنننالحي خود را آغاز كرد كه به تحوالت عظيم ارتصننناد و اجتماعي در جامعه اياالت
متحده امريکا انجاميد .و با ا اتفاده از پ شتوانه عظيم مالي دولت ،به ارمايهگذار در امور عمراني
و زيربنايي پرداخت تا از ايح يريق با بيکار مبارزه نمايد و با تزريق پول به يبقه كارگر ،امکان
خريد محصوالت انبار شده در كارخانجات را طراهم كند .ركود ارتصاد اال  19٢9به ايح دليل بروز
كرد كه كاهش ردرت خريد كارگران و يبقه متواط ،زمينه طروش محصوالت صنعتي و كشاورز را
از بيح برده بود؛ بنابرايح روزولت و م شاور ارت صاد و  ،جان مينارد كينز ايجاد رونق ارت صاد را از
يريق پرداخت كمک ها مالي دولت طدرال و انننرمايهگذار در امور كه بخش خصنننوصننني به
ارمايهگذار در آن رغبتي نشان نميداد ،در صدر برنامهها خود ررار دادند.
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حمايت پوچ و شايد بديُمح از «روش علمي» نميدان ستند .اينکه چگونه بعد
از اطول ،ورق به نفع ديويي برگ شت ،خود جا تأمل دارد .شبهات گ سترده
وارد بر پيشطرضها طلسفه تحليلي تا حدود در تجديدنظر جد در آثار
ديويي مؤثر بودند .طالافها چون هيالر پوتنم ،ريچارد برنستايح و مهمتر
از همه ريچارد رورتي ،طالانننفه را مجدداً كموبيش به انننمت عقايد ديويي
اوق دادند و در آثار او متوجه شدند «بنيادها » معرطت شنا اي به شکلي
همسو با نظر خود آنها ،زير اؤال رطته اات.
ذكر ايح نکته الزم ااننت كه تحليلگران مواطق با ديويي تمايل دارند از
شنا اايي طل سفه او از جمله طل سفه ايا اي با عملگرايي اختالفبرانگيز و
متمايز رورتي پرهيز كنند .طلسننفه اننياانني ديويي تنها زاييده توجه جد
1٢6

طلسننفي و تاريخي به كل آثار او نيسننت .بعضنني بر ايح اعتقادند كه ديويي
پيشگام چالشها ميان مکتب طردگرايي ليبرال و طضا اجتماعي اات كه
در آن طرد مورد توجه ااننت .در حقيقتگاهي ديويي نه پيشننروتر از رورتي
بلکه به عنوان نويسنننندها مطرح ميشنننود مانند چارلز تيلور ،طيلسنننوف
كانادايي كه تمايل دارد ميان دكتريح خود يا ار شت اجتماعگرا ،با شکلي
خودآگاه از ليبراليسم از نظر تاريخي و طرهنگي ،ارتباط برررار كند .همچنيح
ديويي را به عنوان منبعي ال هامبخش برا مللي ميدان ند كه در آن ها
دموكراانني مشنناركتي و مشننورتي رونق دارد و گاهي اورات او را پيشننروِ
طيل سوف و نظريهپرداز آلماني يورگح هابرماس ميدانند .در وارع جان ديويي
( )195٢-1٨59از نمايندگان برجسننته مکتب پراگماتيسننم ااننت .اهميت
جايگاه علمي او تا به آن جاانننت كه دوركيم از او بهعنوان «عميقتريح و
كاملتريح نبوغ امريکايي» ياد ميكند .انديشه ديويي بهرااتي دارا وجوه
طراواني ا ات :طل سفه آموزش ،طل سفه ايا اي ،نظريه ايا اي ،اندي شه
ايااي از ايح جمله هستند.
اما بهرا اتي اهميت ا صلي ديويي در حوزه طل سفه ايا اي ا ات .در
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نو شتهها طار اي به اندي شهها جان ديويي در خ صوص تعليم و تربيت و
طل سفه ،طراوان پرداخته شده ،اما چندان به اندي شه ايا اي و به صورت
نوشتار مستقل و مبسوط پرداخته نشده اات .در ايح نوشتار تالش بر ايح
بوده تا ضننمح تشننريح زمينهها ذهني و عوامل مؤثر بر زندگي علمي جان
ديويي به تبييح اندي شه و در خ صوص دموكرا اي ،آزاد و پراگماتي سم
ايااي پرداخته شود .م
.1ميببنيمتنر شهمسزبسيمد ي م
ديويي در ابتدا پيرو طلسننفه هگل بود ،اما بهتدريج شننيفته اطکار جيمز
ميل در روانشننننااننني و اصنننالت طايده شننند .با ايحوجود نفوذ هگل در
اندي شهها ديويي به و ضوح م شاهده ميگردد 4.برا طهم طل سفه ايا اي
ديويي مطالعه دو پي شينه طکر از اهميت طراواني برخوردار ا ات؛ مورد اول
شامل يکي از شرايط مهم تکويني اندي شه اخالري و ايا اي او يعني حمله
آرمانگرايي و ليبرال نويح به طردگرايي ا ات كه ابب ايجاد ا صالحاتي در
انت ليبرال كالايک مي شود .از ايح منظر يکي از اوليح تحوالت طکر او،
ايح بود كه ديويي همچون تي .اچ .گريح از آرمانگرايان انگليسي و برخي از
نئوليبرالها اعتقاد دا شت كه ليبراليسم انتي تا حدود مبتني بر برداشتي
نادراننت از طرد بوده كه اثرات مخربي بر انديشننه ليبرال داشننته ااننت .در
نتيجه ،بسيار از موضوعاتي كه در تفکر ديويي در زمينه نظريه اجتماعي و
ايااي بعد از گرويدن او به «تجربهگرايي» در طلسفه ايااي ديده ميشود،
مبتني بر نوعي انتقاد از ليبرال كالانننيک اانننت .انتقاد و بر ايح گزاره
متمركز بود كه ليبرالي سم كال ايک طرد را موجود م ستقل و در ررابت با
ااير اطراد دان سته و زندگي اجتماعي و ايا اي را عر صها ميداند كه در
آن پيگير مناطع شننخصنني هماهنگ ميشننود .در مقابل ،آرمانگرايان و
ليبرالها جديد ايح بردا شت از زندگي اجتماعي و ايا اي بهعنوان تجمع
4
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مناطع شننخصنني ذاتاً متضنناد را رد ميكردند .نگرش آنها به اطراد مبتني بر
روابط ان ساني ا ات ،طرديت تنها در جايي ا اتمرار مييابد كه در آن زندگي
اجتماعي بهعنوان ارگانيسنننمي لحاظ ميگردد كه در آن رطاهِ هر يرف ،به
رطاهِ كل بسنننتگي دارد .اينجاانننت كه آزاد به معنايي «مثبت» مطرح
ميشنننود كه تنها به رطع محدوديت ها خارجي بسننننده نميكند ،بلکه
مشنناركت مثبت در ايح نظم اجتماعي و اخالري مطلوب را نيز بايد بههمراه
داشنننته باشننند .ديويي ايح مطلب را ايحگونه تشنننريح ميكند« :اطراد ذرات
غيراجتماعي منزو نيستند ،بلکه هنگامي بهعنوان بشر تعريف مي شوند كه
روابطي ذاتي با يکديگر داشننته باشننند و در نتيجه حکومت تا جايي نماينده
آنها محسننوب ميشننود كه از لحاظ ارگانيک به يکديگر مرتبط و يا وحدت
1٢٨

هدف و مناطع داشته باشند».
ديويي در كتابهايي چون «ا صول اخالري دموكرا اي» و «م سيحيت
و دموكرااني» به تشنريح انتقادات خود و آرمانگرايان نسنبت به طردگرايي
كالاننيک ليبرال ميپردازد .همچنيح مخالفت با نخبهگرايي ليبراليسننم در
آثار اوليه و م شهود اات .ديويي ضد نخبهگرايي ا ات و ا اتدالل ميكند
كه توانايي تعداد اندك از عقال ،در تشنننخيص مناطع كل جامعه ،صنننرط ًا
بهدليل جايگاه آنها گزارها مخدوش اانننت .از منظر و برابر ااننناس
دموكرااننني اانننت و از آنجا كه همه اطراد از خِرَد برخوردارند ،هيچ طرد يا
گروهي نميتواند ادعا طضل و برتر بر ديگر داشته باشد 5.اطزون بر ايح،
دموكراانني «شننکل انناده و مجرّد از حاكميت نيسننت» ،بلکه يک آرمان
اجتماعي و شخ صي ا ات؛ به عبارت ديگر ،دموكرا اي تنها يک م شخ صه از
نهادها

ايا اي ني ست بلکه روابط اجتماعي گ ستردها را در خود جا

ميدهد .ايح آرمان در تعداد از عر صهها اجتماعي م شترك ا ات و بايد
شکلها « صنعتي ،مدني و ايا اي» به خود بگيرد .اثربخ شي ايح آرمان
 5بشيريه ،حسيح ،آي وشمدتنشمسزبسي ،نگاه معاصر،13٨٢ ،ص ٢9٨

انديشه ايااي جان ديويي

مستلزم آموزش شهروندان بهنحو دموكراتيک اات .يکي از تأكيدها بارز
در آثار اوليه ديويي ايح اات كه از يريق دموكرااي «تجسم خدا در انسان
حيات ميگيرد ،حقيقت به زندگي خالصننه ميشننود و جداپذير آن از بيح
ميرود ،ايح نوعي باور عمومي اات كه در تمام حوزهها عمل وجود دارد و
تنها محدود به عرصننها به نام ديح نيسننت» .اگرچه برداشننت ديحمدار از
دموكرااي در آثار بعد ديويي كمرنگ مي شود (اما بهكلي محو نمي شود)،
ولي ايح ايده كه «دموكرا اي را بايد شکلي از رابطه دان ست كه عر صهها
مختلف ز ندگي اجت ماعي را دربرميگيرد و آن ها را به هم پيو ند ميز ند»،
همچنان مهم باري ميماند .ايح ويژگيها مهم در طل سفه ايا اي اوليه او
همچنان تداوم مييابند ولي آرمانگرايي بهكلي محو مي شود؛ كليگرايي در
مورد طرد ،مخالفت با نخبهگرايي ،مشننناركت دموكراتيک بهعنوان بُعد از
آزاد طرد و ديدگاه نامتعارف از دموكرااي به مثابه شکلي از رابطه كه نه

1٢9

تنها به صنننورت ذاتي و در نهادها انننيااننني بلکه در ييف وانننيعي از
عرصننهها طرهنگي وجود دارد ،اركان اصننلي انديشننه اننياانني ديويي را
تشکيل ميدهد.
در حالي كه انتقادات شنننديد آرمانگرايان و نئوليبرالها به طردگرايي
يکي از پيشزمينهها مهم در طلسفه ايااي ديويي اات ،پيشزمينه او در
برداشنننت «كمالگرايانه» از تحقيق و پرسوجو 6را نيز بايد مدنظر ررار داد.
يکي از موضننوعات متمايز و محور در معرطتشننناانني ديويي ،رد نظريه
«نظارهگر بودن» در حوزه دانش ا ات كه به اعتقاد او طل سفه غربي را تحت
اننلطه خود درآورده بود .در ايح نظريه ،دانش بر مبنا مدل مشنناهده يک
جسننم عيني ثابت و مسننتقل بر رو بخشنني از يک شننيءِ انتزاعي لحاظ
ميشنننود .در معر طتشننن نااننني ،برداشنننتِ ن ظارهگر از دانش به همراه
«جسننتوجو رطعيت» مطرح ميشننود كه بهمعنا ياطتح مبنا رطعي و
ثابت برا ادعاها علمي اات؛ مثل حقايق بيان شده در مقدمه ااتدالل و
inquiry
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يا دادهها غيررابل ا صالح حواس ما .تالش ديويي بر ايح امر متمركز بود تا
مفهوم دانش را با ايده پژوهش و تحقيق جا گزيح كند كه به صورت تالش
خرد بشر برا حل مشکالت درك مي شود .هدف از ايح جستوجو درياطت
تصنننوير رطعي از اشنننيا نبود ،بلکه رانننيدن به يک راهحل مشنننروط و
اجتنابناپذير برا مسئله عقالني و عامل بهوجود آورنده ايح جستوجو بود.
م شخ صات ايح بردا شت را ميتوان ايحگونه ت شريح نمود :پژوهش به
عنوان حل مسئله ،به عنوان مسئلها تاريخي و پيشبرنده و همگاني.
بنا به عقيده ديويي ما در رااننتا تالش برا رويارويي با محيطي كه
عيناً متزلزل ولي اصنننالح پذير اانننت ،پژوهش ميكنيم .به عقيده او عامل
بهوجودآورنده پژوهش ،شننرايط «نارص» و «مشننکلآطريح» ااننت؛ يعني،
13٠

شنننرايطي كه در آن كار بايد انجام شنننود .هدف از پژوهش تنها تغيير در
باورها موجود در پژوهش نيست ،بلکه حل شرايط مشکلآطريح در وضعيت
امور و يا خطمشنننيا اانننت كه او آن را « كاملكننده» ميداند .ديويي
ااننتدالل ميكند كه علوم يبيعي مدرن انبوهشنني و پيشبَرنده هسننتند و
تسنننلط بيشنننتر بر دنيا يبيعت را طراهم ميكنند .ايح امر در درجه اول
نتيجه خصنننلت تجربي آنها بوده اانننت كه بر مبنا آن هيچگونه عنصننر
طکر طراتر از منطق لحاظ نمي شود .نظريهها و طر ضيهها ايجاد مي شوند و
مورد اانننتفاده ،آزمايش و بازنگر ررار ميگيرند .در هميح حال ،روشها
جديد ابداع ،ا اتفاده ،آزمايش و بازبيني نظريهها و طر ضيهها ايجاد و ا صالح
ميشننوند و بههميح ترتيب ارزيابي ااننتانداردها جديد برا طرضننيهها و
نظر يه ها صنننورت ميگيرد .در پژوهش ،عملي كه ايح مع يار ها را بريرف
ميكند ،موطقيتآميز محسنننوب ميشنننود ولي رضننناوت در مورد خود ايح
معيارها نيز از لحاظ مطابقت آنها با شيوهها بهكاررطته در پژوهش صورت
ميگيرد .به ايح ترتيب ،روشها مورد ااننتفاده علم خود ثابت نيسننتند و
دارا پي شينه ه ستند و بهتدريج پي شرطت ميكنند و پي شرطت آنها گاهي

انديشه ايااي جان ديويي

غيررابل انتظار ااننت .آنچه دانش بهحسنناب ميآيد ،بهصننورت «محصننول
پرسوجوها منا اب» تعريف مي شود و در نظر گرطتح معنايي طراتر از ايح
٧

آنردر تهي خواهد بود كه هر چيز دلخواهي را ميتوان دانش به شمار آورد.
همچنيح ،عمل پژوهش اجتماعي و همگاني ااننت به ايح معنا كه ياطتهها

حاصل از آن بايد تواط ااير اطراد تحقيقكننده مورد برراي و آزمايش ررار
گيرند« :پژوهشكنندگان در يک حوزه تخ ص صي م شخص از همکاران خود
ميخواهند تا با اانننتفاده از تجربه خود نتايج كار آنها را تأييد و تصنننحيح
كنند»٨.

برداشنننت ديويي از پژوهش (تحقيق) بهصنننورت مدلي كلي از تفکر
انعکاسدهنده اات و او با تمايز رائل شدن ميان تحقيق در اصول اخالري و
اننيااننت و تحقيق در علوم يبيعي ،با ااننتفاده از ايالعات ربلي ،مخالف
اات .در وارع او ااتدالل ميكند كه ارزشها با هدف حل شرايط مسئلهااز

131

بهوجود آمدهاند و ارزشگذار بهعنوان اندي شها بازتابي لحاظ مي شود كه
در برابر ايح شرايط از خود واكنش ن شان ميدهد .ايح كار با هدطي صورت
ميگيرد كه ديويي آن را «حل هدايتشننده» شننرايط ميداند .او بهصننورت
مشننخص در كتاب هنر به مثابه تجربه 9با هدف بررانني «كمال» به تحليل
آثار پل اننزان و هانر ماتيس ،دو تح از نقاشننان طرانسننو  ،از ديدگاه حل
مسئله

ميپردازد1٠.

اينکه طلسفه ايااي ديويي را پيوند ديدگاه آرمانگرايان و نئوليبرالها
از ليبرالي سم ،با بردا شت عملگرا و تجربهگرا از پژوهش بدانيم ،اادهلوحانه
ااننت .بسننيار ديگر از اثرات در يول زمان رابل مالحظه بودهاند ،از جمله

Dewey, John,) Logic The Theory Of Inquiry(, LW12,p 16

٧
٨

Ibid, p482
Art as Experience
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برداشت كاركردگرا از روان شنااي كه تأثير بسيار بر شکلگير ايده او از
پژوهش دا شته ا ات .ولي ايحگونه بردا شت به طهم ب سيار از ويژگيها
متمايز در تفکر ايااي ديويي كمک ميكند.
.2ميفبهزممسزبسيمدرمتنر شهمجبنمد ي م
ب نا به عق يده ديويي ارزش ها با هدف حل مسنننا ئل عملي بهوجود
آمده اند؛ مانند يک تکنولوژ رديمي ،يک ارزش رديمي كه ربالً با هدف
حل مسائل در شرايط خاصي ايجاد شده بود ،ممکح اات ديگر مفيد نباشد
و مانعي در برابر بريرف كردن نيازها و نگرانيها امروز محسنننوب شنننود.
ديويي بر ايح باوراننت كه ايح امر در مورد ارزشها موجود در ليبراليسننم
كال ايک نيز صادق ا ات و ايح موارد مانعي ه ستند در برابر بريرف كردن
13٢

مشکالت اجتماعي بهشکلي اازگار با آنچه و آن را تعهد ااااي ليبراليسم
در ربال آزاد طرد ميداند .به هميح ترتيب « شعارها ليبراليسم در يک
دوره ميتواند واكنش هايي را در دوره بعد برانگيزد» 11.او ايح تفکر را به
هنگام بحث درباره رابطه طرد و جامعه ،ماهيت و ارزش آزاد و دامنه اردام
ايااي و اجتماعي پرورش ميدهد.
.1.2ملزبمتلزوم،مرمدگمت يمممتنا تع م
ديويي از ليبرالي سم كال ايک بهدليل اينکه طرد را چيز موجود ربل
از جامعه ميداند و به انننبب اينکه نهادها اجتماعي را هماهنگكننده
مناطع اطراد ربل از اجتماع ميداند ،انتقاد ميكند .در عوض ،او اانننتدالل
ميكند كه نهادها اجتماعي «ابزارهايي جهت كسنننب مناطع برا اطراد
ني ستند .بلکه ابزارهايي برا خلق اطراد ه ستند» از ايح ديدگاه ،ليبرالي سم
كال ايک نمونها بارز از «مغالطه طراگير موجود در اندي شه طل سفي ا ات».
ايح همان تمايل به تقسننيمبند پديدهها تجربه شننده و جدا طرض كردن
Dewey, John, Logical Method and Law, 1924, 10 CORNELL L. REV. 17,

11
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عناصنننر متمايز تحت تحليل اانننت كه هم از لحاظ تحليل و هم از يکديگر
مسنننتقل هسنننتند .اينکه ايح انتزاع در برخي از مورعيت ها خاص برا
تحقيق و پژوهش الزم اات ،يکي از مباحث مهم در طلسفه ديويي محسوب
ميشنننود .ولي ايح انتزاع «هنگامي كه با تمايزات و يا با عناصنننر جدا از هم
طرضشنننده ،بهگونها رطتار ميشنننود كه گويي شنننکل نهايي و يا خودكفا
هستند» ،غلط خواهد بود .بهمانند هنگامي كه ليبراليسم كالايک با طرد به
صنننورت «چيز كه از ربل موجود اانننت» رطتار ميكند .در عوض ،ديويي
اانننتدالل ميكند كه «ليبراليسنننم ميداند كه طرد چيز ثابت و از پيش
آمادهشنندها نيسننت .چيز ااننت كه بهداننت ميآيد و اكتسنناب آن هم
مسننتقل نيسننت ،بلکه با كمک و پشننتيباني شننرايط طرهنگي و طيزيکي ،از
جمله نهادها ارت صاد  ،حقوري ،ايا اي و همچنيح علوم و هنر صورت
ميگيرد».1٢

133

.2.2مآوتدو م
ديويي ميان آزاد منفي و آزاد مثبت تميز ميداد و آزاد مثبت را
شننرط دموكراانني ميدانسننت .آزاد منفي صننرطاً به معني آزاد از تعرض
(صرطاً به معنا آزاد از تعرض) و مداخله ديگران اات ،اما آزاد مثبت به
معنا كو شش در پرورش خوي شتح ا ات .دموكرا اي چنانكه گفته شد،
ارزش آموزشي دارد ،زيرا گفتوگو آزاد اذهان عمومي را پرورش ميدهد و
مردم را برا زندگي جمعي آماده مي اازد .ميان دموكرااي و علم ،رابطها
نزديک وجود دارد؛ زيرا شنننيوه مطلوب در دموكرااننني ،آزمون و تجربه و
تفحص دائمي در انديشهها و عقايد و ايااتها اات و ايح همان روش علم
ا ات 13.به عقيده ديويي ،ت صور انتزاعي طرد از منظر اجتماعي در ليبرالي سم
كالايک ،به اصولِ اخالري آن شکل ميدهد .اگر طرض شود كه طرد ربل از

Dewey, John, )The future of liberalism(, LW 12, P65
13بشيريه ،حسيح ،پيشيح ،ص ٢9٨
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نهادها اجتماعي بهوجود آمده ا ات ،آنگاه محدود كردن تعريف آزاد به
حذف موانع موجود در برابر اراده طرد ،مانند محدوديتها و ضع شده عليه
آزاد بيان ،كار آاانتر خواهد بود .در مقابل ،ديويي ااتدالل ميكند كه
تنها عدم وجود محدوديتها خارجي نميتواند شنننريي كاطي برا تحقق
آزاد باشد و ايح تنها يک ارزش برا ليبرالها محسوب ميشود.
در ليبراليسننم كالاننيک و يا «طردگرايي» انننتي ،هر طرد موجود
دارا حقوق ح فاظتي تلقي ميشنننود كه ايح حقوق آزاد او را تعريف
ميكنند .در ايح ديدگاه طرض ميشنننود كه آزاد بههنگام غياب برخي از
م حدود يت ها ع مد وارد بر توا نايي طرد ،در پيگير ا هداف انت خابي او
وجود خواهد داشت .از منظر ديويي ،ايح برداشت منفي از آزاد علت اصلي
134

نوارص اننياانني و اخالري موجود در ايح شننکل از طردگرايي ااننت .14آنچه
آزاد را ارز شمند مي اازد ،عدم مداخله منفي ني ست ،بلکه مخيّر بودن در
ااختح زندگي خود بهشکلي مثبت اات.
ديدگاه ديويي در زمينه طرديت پيچيده ااننت ولي اننه عنصننر نقش
پُرر نگ تر دار ند :طرد يت امر

باز تابي اانننت؛ امر اانننت اجت ماعي و

برخوردار از آن م ستلزم عمل به آن ا ات .اوليح مورد ايح ا ات كه طرض
ميشننود طرديت به ظرطيت و تمايل شننخص به انعکاس اهداف و برنامهها
خود و بازنگر در آنها (در نتيجه ايح انعکاس) وابسته اات .اگرچه ممکح
ااننت ايح مطلب به نظر ما دراننت نباشنند ،ولي برخوردار از طرديت امر
همگاني اانننت و به الگو واكنش متمايز كه هر طرد در برابر يبيعت از
خود ن شان ميدهد ،واب سته ا ات و بهعبارت ديگر « شيوه متمايز اح ساس
تأثيرات جهان و نشنننان دادن گرايش يکيرطه در واكنش به ايح

آثار»15.

تعريف طرديت اانننت بهگونها كه نوعي ارزش برا ليبرال ها محسنننوب

Dewey, John) Religion and Morality in a Free Society(’, LW15, p181

14

Individualism Old and Ne.
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ميشننود و به ظرطيت طرد به هنگام انتخاب يا همان «برجسننتهتريح طعاليت
نفس» واب سته ا ات .ايح مو ضوع به ترجيح يک انتخاب به انتخاب ديگر از
رو هوس يا اختيار ارتبايي ندارد؛ بلکه انتخابي كه بهخوبي بيانگر طرد يت
ا ات شامل انتقاد هو شمندانه از گزينهها نيز مي شود .به ايح ترتيب ،اكنون
ميتوانيم متوجه شويم كه چرا ديويي ادعا ميكند كه «پيشبيني حالتها
عيني ديگر در آينده و توانايي در انتخابِ يکي از آنها بهواننيله مشننورت و
در نتي جه آن اننننج يدن احت مال ب قا آن در آي نده ،ميزان آزاد

ما را

مشخص ميكند».16
ثانياً ،ارتباط آزاد با طرديت خود امر اجتماعي اات و طرض ميشود
كه م شاركت برا

شکلدهي به شرايط اجتماعي تأثيرگذار بر طرديت را نيز

شامل مي شود .همانگونه كه ديويي آن را در كتاب اجتماع و م شکالت آن
توضننيح ميدهد« :آزاد به معنا تحقق و آزادانناز پتانسننيلها طرد

135

ا ات كه تنها در محيط همکار مثبت و همهجانبه با ديگر اطراد امکانپذير
اات :ردرت ااختح شخصيت خود ،اثرگذار متمايز و بهرهمند از ثمرات
ايح همکار به شيوه خود» .1٧تحقق كامل آزاد تنها در شکل ااتاندارد
از نظم اجتماعي امکان پذير اانننت كه در آن همه اطراد در شنننکلدهي به
شرايط زندگي مشترك نقش دارند.
ثالثاً ،ديويي مفهومي مبتني بر عمل و نه مبتني بر طرصت برا آزاد
در نظر ميگيرد .از منظر برخي از نظريهپردازان مثبت ،از جمله ديويي ،ايح
يکي از شرايط الزم آزاد بودن طرد ا ات و طرد بايد ايح اهداف را كه در ايح
نظريه تحت عنوان عامل بهوجود آورنده مصننلحت مشننخص شنندهاند ،دنبال
كند؛ به ايح معنا كه او بايد از طرصننت بهشننکلي عملي بهره ببرد .برا مثال
مح تنها زماني به عقيده ديويي از آزاد برخوردار خواهم بود كه در وارعيت
هم ايحگونه عمل كنم .ارزش ماندن آزاد طرد مسنننتلزم بازاننناز نظم
Dewey, John,) Human Nature and Conduct(, MW14, 210.

16

Dewey, Human Nature and Conduct, MW14, 210.
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اجتماعي در جهت خطوط م شاركتي و دموكراتيک ا ات كه ديويي آنها را
جزو ذات ايح ارزش ميداند.
آزاد از ديدگاه ديويي را ميتوان ايحگونه خالصنننه نمود كه ديويي
معتقد اانننت نميتوان بخش طيزيکي طعليت را از بخش دروني آن يعني ،از
تمايالت ،اهداف و آزاد تفکر ،منفک نگاه داشت .بر يبق گفته ديويي ،تنها
آزاد مهم ،آزاد ِ هوش اات كه و آن را آزاد مشاهده و رضاوت ميداند
كه برا اهداف ارز شمند ا ات .تعليم و تربيت انتي ،با رديفها ثابت از
ميزها پرشنننده با دانش آموزاني كه تنها در برخي جهات رادر و مجاز به
حر كت هسنننت ند ،م حدوديتي بر حر كت ها بيروني اع مال ميك ند .ايح
محدوديت هم برا آزاد طکر و هم آزاد اخالري تعييحكننده اانننت.
136

و پيشنهاد ميكند كه حركت بيروني يک شيوه اات و راه و نه يک هدف
بهخود خود .ديويي تصنننديق ميكند كه اطزايش اطراد بيروني انننه مزيت
دارد :اول ،مربي را رادر ميكند كه دانش با ارزش شننناگردان را مورد توجه
ررار دهد؛ زماني كه دانشآموزان محدود به اکوت ،ربول و يا تواطق هستند،
آنها را از گشننودن طرديتشننان دور ميكند در حالي كه از وحدت راننمي
ايمينان حاصنننل ميكند .مزيت دوم آزاد بيروني ،طزاينده ماهيت طرآيند
يادگير اات .بر يبق گفته ديويي ،دورهها تفکر خاموش تنها بايد بعد از
يک تجربه شکل بگيرند كه در آن طعاليتها نيازمند طعاليت طيزيکي بي شتر
و بهكارگير رسمتها بيشتر از بدن هستند .مزيت اوم آزاد بيروني،
روشي اات برا حفظ االمت طيزيکي و ذهني .ديويي به ارتباط ميان يک
جسننم خوب و يک ذهح بامعنا اشنناره ميكند؛ بنابرايح ،بر يبق نظر ديويي،
آزاد كنش بيروني ،راهي اانننت برا آزاد رضننناوت و ردرت برا انجام
كنشها انتخابي عمد .
.3.2متيممتجامبعي م
از نظر ديويي و آرمانگرايان و نئوليبرال ها ،يعني اطراد كه ديويي به
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آنها ا اتناد ميكند ،ماهيت و ارزش آزاد نيز بخ شي از مباحث مربوط به
دامنه اردام ايااي را تشکيل ميدهد .مرتبط دانستح آزاد با آزاد منفي
به مرتبط دان ستح آزاد با عر صه زندگي ،خارج از چارچوب اردام ايا اي،
منجر ميشننود .از اننو مقابل ،از منظر ديويي دامنه اردامات اننياانني و
اجتماعي م شروع بايد با ا اتفاده از تجربه و آزمايش تعييح شود .جايگزيني
ايا اتها آزاد با آنچه ديويي آن را كنترل و يا اردام اجتماعي هو شمند
ميداند ،بهعنوان يکي از شننروط آزاد و يا طرديت مثبت در حوزه صنننعتي
مدرن مطرح ميشنننود .مرتبط دانسنننتح آزاد

با طرد يت از منظر ديويي

ابزار ها الزم برا درك طرد يت بهعنوان شنننرط الزم در آزاد را طراهم
ميكند .برا مثال ،او در ارا ار عمر خود تأكيد ميكند كه تعليم و تربيت
بايد به پرورش شهروندان غيرمطيع و غيرتابع در رااتا هويت طرد منجر
شود .ديويي با شدت بيشتر در دهه  193٠ااتدالل ميكرد كه وجود ارتصاد
اجتماعي برا اصنننالت طرد الزم اانننت .ديويي به منابع مختلفي برا
حمايت از ديدگاه خود در زمينه اردام اجتماعي و يا كنترل اجتماعي ااتناد
ميكند (از جمله ادوارد بالمي و جي .د  .اچ .كول) ،ولي بي شتر نو شتهها
او طارد انناختار و اغلب منااننبتي هسننتند و حوزهها مختلفي را در مدت
زماني يوالني دربرميگيرند تا آنکه منظم و دارا ااختار مشخص باشند.
شنننايان ذكر اانننت كه ديويي از اردام اجتماعي ،برداشنننتي ليبرال و
دموكراتيک دارد .ديويي مخالف خودكامگي و ارتدارگرايي ا ات ،به ايح معنا
كه او معتقد اانننت نبايد حقوق ليبرال اطراد (مثل آزاد بيان ،انديشنننه،
جنبش و غيره) كنار زده شننود .حفظ اصننالت طرد ،بهعنوان آرماني اخالري،
نيازمند آن ااننت كه اطراد شننيوه مدنظر خود را دريابند و وظايف و اصننول
اجتماعي خا صي به آنها تحميل ن شود .اطزون بر ايح ،مالحظه آزاد از بُعد
اصننالت طرد تنها امکان اردام اننياانني به ااننم آزاد را طراهم ميكند ولي
خود آن ن ياز

به ايح مورد ندارد .در آخر ،برخالف منت قدان طحگرا

آزاد ااز مثل والتر ليپمح ،ديويي ا اتدالل ميكند كه به شکل گ ستردها
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نيازمند دموكرااننني برا امر اجتماعي اانننت .ديويي در تحليل خود به
حمايت از ان سان پرداخته ،ميگويد؛ هدف نهايي اجتماع و اازمانها آن،
طرد ا ات و مهيا ااختح ايح طر صت كه ان سان بتواند با كو ششها خود
نيازهايش را تأميح

كند1٨.

.3مپمتگمبرزوممبهعن تنمرلوفهمسزبسيمد ي م
ديويي غالباً طلسننفهاش را با اصننطالح اصننالت تجربه يبيعي توصننيف
ميكرد .اصالت يبيعت درصدد اات عالم را بدون توال به انواع منشأها يا
عوامل غيريبيعي توجيه كند؛ يعني ،اننعي ميكند عالم يبيعت را به مثابه
يک ارگانيسم پويا تصور كند و همه تغييرات آن را با توال به عوامل درونزا
توجيه نمايد .همچنيح او يک تجربهگرا ات؛ يعني ،اندي شه و نظر را برآمده
13٨

از تجربه و بازگردنده به آن ميداند 19.همچنيح ديويي به جا تجربه ٢٠كه
امر ثابت به نظر ميرانند و از موضننوع يا شننخص تجربهكننده و شننيء
تجربه شده ت شکيل شده ا ات ،جريان تجربه را كه از تأثير متقابل ذهح و
محيط رو هم تشننکيل ميشننود ،جايگزيح ميكند .روش حل مسننئله به
و ايله جان ديويي برا اوليح بار به يور من سجم مطرح شده ا ات .ديويي
ايح روش را بهعنوان يک روش تحقيق مطرح نموده اانننت .تحقيق از نظر
ديويي عبارت اات از انتقال يا تغيير ،كنترل و هدايت يک مورعيت غيرثابت
يا غيرمعيح به مورعيتي كه از لحاظ م شخ صات و روابط كامالً معيح و ثابت
باشنند؛ اما مورعيت از نظر او صننرطاً يک يا چند وارعه و يا داننتها از ورايع
نيسننت .هر وارعه جزئي از كل يک زمينه محسننوب ميشننود و در وارع كل
زمينه ،مورعيت را به وجود ميآورد ٢1.انديشننه از نظر ديويي يک امر غايي و
 1٨كاتوزيان ،ناصر ،رلوفهم ق ق ،تهران ،شركت اهامي انتشار ،جلد اول ،13٨5 ،ص .1٧٢
 19كاپل ستون ،طردريک ،ربر خ رل وفهمتو بنابم رب رت سل ،ترجمه بهاءالديح خرم شاهي ،انت شارات
علمي و طرهنگي و انتشارات اروش ،13٨٢،ص 39٠
Experience
 ٢1شريعتمدار  ،علي ،رلوفه ،تهران ،دطتر نشر طرهنگ ااالم  ، 13٨3،صم59-56
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مطلق نيسننننت؛ يعني ،رو ند

كه در مع نا م تاطيزيکي ،حقي قت عيني

بياطريند .همچنيح چيز نيست كه در انسان به مثابه يک عنصر غيريبيعي
يا طوق يبيعي -ظهور يابد .رو همرطته اندي شه يک شکل ب سيار پي شرطتهاز رابطه طعال بيح يک ارگانيسنننم زنده و محيط آن اانننت .همچنان كه
ارگانيسم يبيعت تطور مييابد ،پيچيدهتر شده و بيشتر مردد ميشود كه در
ربال جانداران ارگاني سم چه كنش و واكن شي بهينه ا ات .در ايح ارگاني سم
يبيعي مورعيتهايي پديد ميآيد كه انديشنننه ،آنها را وضنننعيتي «توأم با
م سئله» مييابد .در ايح و ضعيت ال سله روابط معيني كه بيح عنا صر ايح
ارگانيسننم وجود داشننت غيرمعيحشننده و ارگانيسننم از بازتوليد كاركردها
متعارف خود بازميايسنتد .در ايح وضنعيت هدف انديشنه ايجاد نوعي تغيير
اات .انديشه بايد با تواعه و جابجايي عناصر و روابط طيمابيح ،دوباره آنها
را متعيح ااخته و ارگاني سم را به حالت متعارف خود بازگرداند .بر ايح مبنا
هر پژوهش وارعي مستلزم ايجاد نوعي تغيير در شرايط محيطي اات .نتيجه
حا صل از روند پژوهش ،عمل يا ال سله اعمال يرحريز شده ،ممکح اات
مورعيت «توأم با مسننئله» را كه با آن مواجه هسننتيم ،تغيير دهد .منظور از
تغيير محيط ،هم تغيير طيزيکي و هم طرهنگي (مانند ارزشها) در شنننرايط
مذكور اات ٢٢.ايح برداشت در وارع از ايح مبنا حاصل شده اات كه انسان
در ارگانيسم يبيعت هميشه بهدنبال امنيت اات؛ بنابرايح يبيعي ا ات كه
اگر امنيت ،طل سفه وجود اندي شه با شد «عمل و نتيجه آن در ارگاني سم»
اهميت مي يابد وگرنه انديشنننه بهخود خود چه اهميتي دارد؟ پس معيار
اعتبار يک انديشنننه درجه موطقيت آن در حل مسنننئله اانننت .بر ايح مبنا
حقيقت امر اات رضايتبخش؛ نه به معنا شخصي ،بلکه تا آنجا كه ايح
رضايت از كارايي آن در حل مسئله حاصل شود ٢3.اما چون هر وضعيتِ توأم

٢٢مهدو  ،ابوالقااننم و پاداش ،حميد « ،راننوخ پراگماتيسننم در ارتصنناد نهادگرا» ،دمر صلنبيه
جوابرهبو تقاصبدومت متن  ،پاييز و زمستان  ،13٨6ش  ،٨صم.16٧
٢3همان ،صم16٨
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با مسننئله ،نسننبت به مورعيت ديگرْ خاص ااننت ،يعني يگانه و تکرارناپذير
اانننت ،بايد تا حد امکان از ارائه نظريات كلي برحذر بود .معرطت بهرغم نظر
رئاليسنننتها ،غيرمسنننتقيم اانننت .آنچه از وارعيت در ذهح آدمي منعکس
مي شود ،تحت تأثير امور مختلف و ااير تجربيات طرد ا ات .پس معرطت نه
مح صول انعکاس وارعيت در ذهح آدمي ،بلکه بي شتر مح صول ذهح و يبايع
دروني و محيطي انسننان ااننت؛ بنابرايح اوالً دوگانهها «عقل–احسنناس»،
«وارع يت–ارزش» و اننناير دو گا نه ها اعت بار طالاننن فه « بهدردنخور»
هسنننتند .ثانياً معرطت امر احتمالي و غيريقيني اانننت؛ دامنه ايح عدم
رطعيت تا جايي ااننت كه حتي در علوم رياضنني نيز صننرطاً بهدليل داشننتح
اصننول موضننوعه معيح و تعاريف خاص ،رضننايا رطعي داريم ،اما چنانكه
14٠

ديويي معتقد ا ات ،ا صول مو ضوعه و تعاريف نيز در معرض تغيير و تحول
هستند.
اما ديويي ابتداً با دات و پا كردن يک معرطتشنااي همگح ،ارزشها
را نيز به حوزه وارعيات وارد ميكند و اپس اعي ميكند ايح دو را در يک
رااتا به هم پيوند دهد .ديويي معتقد اات بايست از پيشرطتها علمي در
جهت اصالح رضاوتها ارزشي ااتفاده كرد و اَعمال را چنان تنظيم نمود
تا ارزشها امحتر و االمتر شده و ري شه شان در عالم ه ستي پايدارتر گردد.
بديح ترتيب نقش انديشننه و طلسننفه ،هم انتقاد و هم اننازنده خواهد بود.
پس طل سفه ا اا ااً عملي ا ات .باي ست در برر اي وجوه متنوع ارگاني سم
يبيعي ،از وحدت روش شناختي و معرطت شناختي برخوردار بود .نبايد اجازه
داد حوزه ها ديح ،اخالق ،زيباييشننننااننني و ...از دخالت تجربه در امان
با شند .همگي بايد در خدمت حل م سائل ارگاني سم يبيعي با شند .وظيفه
طل سفه در آينده همانا رو شح ااز اندي شهها ان ساني در باب تعار ضات
اجتماعي و اخالري روزگار خويش اانننت .پس اگر طيلسنننوف بايد مورعيت
مسئلهااز خاصي را چارهانديشي كند ،الجرم بايست نظرات كلي را داتِكم

انديشه ايااي جان ديويي

گرطت .با آنکه طلسننفه در گذشننته بر رو «طرد و دولت بهيور كلي» بحث
ميكرده ،باي ست تغيير رويه داده و بر مبنا «ايح گروه يا آن گروه ان ساني»
و «ايح طرد يا آن طرد انسنناني» بحث كند .ديويي با كالمي كه ينيح تعريف
هگل از طلسفه را داراات ،ميگويد :هنگامي كه تصديق ميكنيم كه طلسفه
در پوشننش پرداختح به وارعيت غايي يا ارزشها مجسننم در انننتها
اجتماعي شکل پيدا ميكند ،ت صديق ميكنيم كه طل سفه از ت ضارب اهداف
اجتماعي و نهادها موروثي با گرايشها ناهمسنناز معاصننر نشننأتگرطته؛
خواهيم ديد كه وظيفه طل سفه در آينده ،تنوير اطکار ان سانها در خ صوص
منازعات اجتماعي و اخالري روزگار

آنهاات٢4.

.4مدي يمتسيمدرمتنر شهمد ي م
در طلسفه ايااي ديويي ،اه خطِمشي اصلي برا مباحث مربوط به
دموكرااننني وجود دارد :دموكرااننني بهم ثا به راه کار برا حفظ م ناطع
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عمومي ،بهمثابه خواانننت اجتماعي و بهمثابه ابزار برا تحقق و تجلي
اصالت طرد.
از ديدگاه ديويي ،دموكرااننني در پاييحتريح درجه خود شنننامل بيان
م ناطع از جا نب رأ ده ند گان ميشنننود .ع مل رأ دادن ،از اطراد در برابر
عواملي كه م ناطع مردم را معيح ميك ند ،م حاط ظت ميك ند .يب قه نخ به
باألخره به يبقها تبديل ميشود كه مناطع آن با ديگر اطراد متفاوت اات و
بهشکل گروهي از ارليت حاكم درميآيد .از ايحرو «مهمتريح مطلبي كه بايد
به آن در زمينه اشننکال اننياانني ،هرچند ابتدايي كه دموكراانني به آنها
دانت ياطته اانت ،مثل رأ گير از مردم ،حاكميت اكثريت و غيره اشناره
كرد ايح اانننت كه تا چه ميزان از مشننناوره و مباحثه در زمينه نيازها و
مشننکالت اجتماعي بهره ميگيرند» ٢5.ديويي به اهميت مباحثه ،مشنناوره،
 ٢4مو او ثمريح  ،ايد اعيد « ،ن سبت اندي شه جان رالز و پراگماتي سم»،من شم ه تلكاممنزكي
يؤسوه يطبلعبت م رحقزقبت يبزن ،139٢ ،ش ،٢٢ص1٠
Dewey, The Public and Its Problems, LW2, p. 364.

٢5

دوطصلنامه حقوق ااااي /اال ايزدهم /بهار و تابستان 1395

مناظره و تشنننويق در تصنننميمگير دموكراتيک تأكيد دارد .ايح طرآيندها
آگاهي عمومي از مشننکالت مورد بحث را گسننترش و اطزايش ميدهند و به
«متخصنننص دولتي» در زمينه كسنننب ايالع از نيازها اجتماعي كمک
ميكنند.
ايح شيوه نگري ستح به مطلوبيت دموكرا اي ،ابزار و حدارلي ا ات؛
ابزار اات ،به ايح دليل كه مطلوبيت دموكرااي از حفظ مناطع هر طرد در
برابر تخريبها يبقه نخبه ن شأت ميگيرد و حدارلي ا ات ،به ايح ابب
كه منطق مشاركت عمومي تنها به لزوم مطلع شدن اطراد رده باال ،در صورت
عدم انحراف ايااتها آنها ،محدود ميشود.
ديويي به ايح توجيه حدارلي و ابزار با در نظر گرطتح دموكراانني به
14٢

يکي از اشکال پژوهش و تحقيق عمق ميبخشد :برراي دموكرااي با بحث
عمومي درباره آن بهتريح روش حل ت ضادها موجود ميان مناطع در جامعه
تلقي ميشود« :روش دموكرااي تا جايي كه مبتني بر تفکر اازماندهيشده
با شد ،عمومي كردن ايح ت ضادها بهگونها ا ات كه ادعاها ويژه در زمينه
آنها را بتوان به بحث كشننناند و برااننناس مناطع همگانيتر و نه برااننناس
مناطعي كه مختص يکي از دو يرف اات ،مورد رضاوت ررار داد».
جوامع دموكراتيک بهدنبال ر ايدن به اهداف مطلوب ه ستند و درباره
نحوه رانننيدن به آن و نوع اهداف مطلوب بحث ميكنند .بهعبارت ديگر،
اننيااننتها دموكراتيک مجرايي نيسننت كه بتوان از يريق آن به مناطع
شخ صي د ات يابيم ،بلکه نوعي از طعاليت ا ات كه ميتوانيم بهو ايله آن
ديد از مناطع خود كسنننب كنيم .همانگونه كه برداشنننت تجربهگرايانه از
پژوهش ميگويد ،ايح بديح معنا نيسنننت كه به يک معيار ربلي برا اثبات
موطق يت آميز بودن ايح طرآي ند ن ياز داريم ،بل که ،مع يار ها

ما برا تعييح

راهکار رضننايتبخش ممکح ااننت در يي طرآيند جسننتوجو برا راهکار
م شخص شود .دموكرا اي برا ديويي جنبها تجربي و آزماي شي دارد به

انديشه ايااي جان ديويي

ايح دل يل كه ام کان ترد يد در نظم برررار شنننده را طراهم ميك ند ،اگر چه
ب سيار از ايا اتها دموكراتيک چنيح ترديد را نميپذيرند .اوميح
خطمشي در ااتدالل ديويي ايح اات كه دموكرااي يکي از الزامات آزاد
در تعريف او از ا صالت طرد ا ات .برخوردار جمعي از ايح خ صايص يکي از
الزامات اخالري ايحگونه برداشنننت از آزاد اانننت .در صنننورت بهرهگير
منا اب از ايح خ صايص ،امکان ر ايدن به م صلحت عمومي طراهم خواهد
شد .ديويي دموكرااي را در نوشتهها خود ايحگونه توصيف ميكند:
از نقطهنظر طرد ،دموكراانني وابسننته به مسننئوليت تشننکيل و هدايت
طعاليتها در گروههايي اات كه طرد در آنها عضو اات؛ متنااب با ظرطيت
و نياز شركت در ارزشهايي كه گروه حفظ ميكند .از نقطهنظر گروهها ،ايح
امر نيازمند آزاد ااز پتان سيل اع ضا گروه ،به شيوها هماهنگ با مناطع و
مصالح جمعي

اات٢6.
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آزادانناز پتانسننيلها طرد تنها در شننرايط اجتماعي دموكراتيک
ممکح اانننت؛ شنننرايطي كه در آن با تضنننادها اجتماعي بهعنوان عامل
پرسوجو اجتماعي رطتار ميشنننود .از ايح اانننتداللِ ديويي كه ماهيت
تجربي دموكرااني ،آن را مطلوب ميانازد ،نبايد برداشنتي ابزار شنود .او
تنها ايح مطلب را نميگويد كه دموكرا اي امکان دا شتح ديد وا ضحتر از
مشنننکالت اجتماعي و نحوه بريرف كردن آن ها را طراهم ميكند ،بلکه به
اعتقاد او تنها درصورت شركت طرد در رويهها دموكراتيک ،ميتوان ا صالت
طرد را به شننکلي منااننب توضننيح داد ،چرا كه پرسوجو اجتماعي يکي از
اجزا تشکيلدهنده مصلحت طرد اات و ايح يکي از ادعاها او در زمينه
ا صالت طرد در حوزه اخالق ا ات كه با ا اتفاده از آن به انتقاد از ليبرالي سم
كالايک ميپردازد.

Dewey, The Public and Its Problems, LW2, 327-8
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برداشتها راديکال و غيرمتعارف از مفاهيم دموكرااي و طلسفه ايااي از
ديدگاه ديويي ،عموماً از صراحت آنها ن شأت ميگيرند ،بهگونها كه ه ضم
آن برا برخي خوانندگان دشننوار ااننت .ماهيت انتزاعي مفهوم دموكراانني
طاصننله بسننيار تا راننيدن به برداشننتي «وارعگرايانه» از دموكراانني و
مجموعها از رويهها و اصول ايااي خاص دارد .اطراد درونگرا و پُرمشغله
از مشاركت بهمانند ااير اطراد برداشت خوبي ندارند .اطزون بر ايح ،جسورانه
خواهد بود اگر مانند ديويي طرض كنيم ميان مناطع اع ضا در جوامع صنعتي
پيچيده نوعي هماهنگي وجود دارد كه با بحث و ارتباط عمومي حاصنننل
ميشننود .البته ،ايحگونه جسننارت برا ديگران جذاب ااننت .برا ايح اطراد
ارتبايي كه ديويي ميان خ صو صيات آزاد انعطافپذير و حاكميت بر خود
144

به شننکلي دموكراتيک بيان ميكند خود يکي از چالشها مهم بر اننرراه
برداشنننت محدود و بدبينانه از دموكرااننني محسنننوب ميشنننود .در نهايت
ويژگيهايي كه او برا جامعه دموكراتيک در نظر گرطته عبارتند از:
 .1در نگاه جان ديويي طضننا جامعه دموكراتيک بهگونها ااننت كه طرد از
يوغ عرف ،انننت و تحميالت خشننح اجتماعي رها شننده و بهيور اراد با
موازيح اجتماعي اازگار ميشود.
 .٢در جامعه دموكراتيک طرد مجال مييابد تا امکانات و ااتعدادها خود را
محقق اننازد؛ به عبارت ديگر جان ديويي از دموكراانني دطاع ميكند چون
اانناس آن را مبتني بر ايمان به ااننتعداد ،هوش و درايت انسننان در كنار
تجربه مشننترك و همکار ميداند .مسننلماً ايح ااننتعدادها در ابتدا بالقوه
هسننتند و با بسننترانناز در جامعه دموكراتيک ،امکان بالفعل شنندن آنها
طراهم ميشود.
 .3در جام عه دموكرات يک تالش ميشنننود تا آن جا كه ام کان دارد از بروز
اختالطات و تبعيضننات رومي و نژاد جلوگير بهعمل آيد .ارتضننا حيات
دموكراتيک ،احترام به عاليق اشنننخاص اانننت و ايح احترام بيش از آنکه

انديشه ايااي جان ديويي

معلول اجبار اجتماعي از يريق رانون باشننند ،ثمره طضنننا حاكم بر جامعه
دموكراتيک و نهادينه شدن ايح طضيلت در ميان اطراد اات.
 .4در رلمرو ملي چنيح جامعها منااننبات و مناطع مشننترك طراوان ميان
اعضنننا جامعه بهوجود ميآورد و در انننطح بيحالمللي در جهت برررار
روابط دواتانه با جوامع ديگر گام برميدارد.
 .5در جامعه دموكراتيک ميان بسننط شننخصننيت و رابليت اجتماعي تعارض
وجود ندارد .به عبارت ديگر در چنيح جوامعي شخصيت در رااتا مقوالت
اجتماعي پرورش داده مي شود و ايح در حالي ا ات كه در جوامعي همچون
جامعه طئودال ،چنيح رابطها برررار نيسننت .جان ديويي معتقد ااننت كه
تضاد ميا ن بسط شخصيت و رابليت اجتماعي بيش از همه خود را در جامعه
طئودال نشان داده اات .تشکيل دو يبقه عوام و خواص در چنيح جامعها
موجب شده ا ات كه مردم عاد از مقوله طرهنگ بين صيب مانده و حيات
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آنها تنها به جنبه عملي خالصه شود.
 .6ايمان به دموكراانني آن اننو ايمان به برابر آدميان ااننت؛ اما نبايد
دچار ايح بدطهمي شد كه اخح گفتح از برابر آدميان به معنا يک سان
پنداشتح توانايي آدميان اات؛ بلکه برابر بدان معناات كه انسانها همگي
از نظر رانون و ايا ات برابر ه ستند .ذكر ايح نکته در اينجا ضرور ا ات
كه برداشنننت جان ديويي از دموكرااننني چيز طراتر و وانننيعتر از مفهوم
ايا اي آن ا ات؛ او به دموكرا اي بهمثابه روش زندگاني ٢٧مينگرد كه از
يريق آن اطراد با روحيه مشاركت و تجارب مشترك به حيات اجتماعي خود
ادامه ميدهند .در چنيح جامعها

ارنو شت طرد با ارنو شت ديگران گره

خورده و طرد تالش ميكند تا در ااختح ارزشهايي كه به زندگي اجتماعي
نظم ميدهند ،نقش مهمي را ايفا كند .آنچه انديشننه ديويي را در خصننوص
دموكرا اي متمايز مي اازد ،بردا شت او از رابطه ميان دموكرا اي و تعليم و
تربيت اات .جان ديويي معتقد اات كه شخصيت آدمي امر رابل حصول
democracy as way of life
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و در حال تکويح ااننت؛ اما چنيح تکويني در خارج از عرصننه اجتماع تحقق
پيدا نخواهد كرد .به عبارت ديگر او از تلقي انسنننان بهعنوان اتمي منزو ،
به شدت گريزان ا ات .يبيعت آدمي امر پويا ٢٨ا ات و ايح برخالف تلقي
بعضي طيلسوطان همچون اطاليون اات.
جان ديويي همچون دوركيم تعليم و ترب يت را مقو لها اجت ماعي و امر
جداييناپذير از انننياانننت ميداند .اطراد به ايح دليل تربيت ميشنننوند تا
بهعنوان شنننهروند به عضنننويت جامعه دموكراتيک درآيند؛ اما ايح تنها يک
رو انننکه اانننت؛ زيرا جامعه دموكراتيک نيز برا بقا خويش نيازمند
چنيح شهرونداني اات .بهعبارت ديگر جامعه دموكراتيک بيش از هر جامعه
ديگر به تعليم و تربيت نياز دارد و دليل آن نيز پُرواضنننح اانننت .دخالت
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دادن مردم در حکومت با تعليم و تربيت و باال بردن اطح آگاهي شهروندان
ارتبايي م ستقيم دارد .جوامع دموكراتيک با حذف محدوديتها اجتماعي
ناروا ،دامنه طعاليتها مردم را ب سط ميدهند و طر صتها طراواني را برا
تحقق ااتعدادها و رشد آنها طراهم ميكنند و ايح بسترااز  ،خود رشد و
گسنننترش تعليم و تربيت را بهدنبال دارد .حركت تعليم و تربيت در جامعه
دموكراتيک در جهت ايجاد تفاهم ميان عنا صر ملي و عنا صر جهاني ا ات.
كودكان در روند تعليم و تربيت با تبعات اختالف ميان دولتها و جنگها
رخ داده ،آشنا مي شوند و تالش مي شود تا به كودكان نشان دهند كه تمدن
امروز ما نه پيامد جنگها ويرانگر و خانمانانننوز ،بلکه نتيجه همکار و
مشاركت ملل مختلف

اات٢9.

تشننابه محسننوانني ميان ديدگاه دوركيم و ديويي در رابطه با پيوند تعليم و
ترب يت و اننن يااننننت وجود دارد .با ايح وجود ،جان ديويي در نحوه
انتقال آرمان ها اجتماعي به طرد با دوركيم همنظر نيسنننت .جان ديويي
dynamic

٢٨

 ٢9نگا :ديويي ،جان ،رجمبه م آي وش م پممرش ،ترجمه دكتر انيد علي اكبر مير حسنني ،مركز
ترجمه و نشر كتاب1369.

انديشه ايااي جان ديويي

مخالف تحميل آرمانها اجتماعي از يريق اجبار ا ات .ديويي دموكرا اي
و تحقق جامعه دموكراتيک را هدف غايي تعليم و تربيت بيان ميكند و در
تعريف آن ميگو يد :جام عه دموكرات يک جام عها اانننت كه از پ يدايش
اختالطات و تبعيضنننات رومي و نژاد جلوگير ميكند .آموزش و پرورش
ايح جامعه بايد بهگونها باشنند كه مردم در امور اجتماعي مداخله نمايند و
تحول و ت کا مل جام عه بدون آشنننوب ام کان يا بد 3٠.آن چه در جام عه
دموكراتيک مورد توجه ديويي ا ات ،عملگرايي ا ات كه در كليه كارها
او تجلي دارد؛ ديويي بر ايح باور بود كه ارزش هر عقيده با مفيد بودن آن
در زندگي معلوم مي شود ،هر عقيده و هر عمل در متح و زميحها خاص
ممکح ااننت برا اطراد و جامعه كارآمد يا ناكارآمد باشنند .ديويي مخالف
اصول رطعي و مسلم و شيوهها تحميلي بود؛ زيرا برخي چيزها كه خوب
تلقي شده ا ات در حيح اجرا ممکح ا ات به مردم ااالر و ر شد جامعه
كمکي نکند ،طقط بايد به نقد و برر اي عقالني م سائلي پرداخت كه برا
طرد و جامعه بهوجود ميآيد.
نازجهگزمو
تأثير تالش جان ديويي در برررار پيوند ميان دموكرااننني و تعليم و تربيت،
امر اات كه نميتوان به اادگي از آن گذشت .از ديدگاه و  ،دموكرااي ،آموزش
و علم و دانش رابطه متقابل و تقويتكنندها با يکديگر دارند .گ سترش دموكرا اي
نيازمند آموزشها دموكراتيک اات .گسترش دموكرااي نيز خود زمينه پيشرطت
و توانننعه ر ا طراهم خواهد آورد .از منظر و برابر ااننناس دموكرااننني اانننت.
دموكرااي بر ايح عقيده ااتوار اات كه همه مردم از خرد برخوردارند و هيچ طرد يا
گروهي نميتواند ادعا طضننل و برتر بر ديگران داشننته باشنند .با ايح وجود آرا و
نظريات او منتقدان بسننيار نيز داشننته ااننت .برخي انتقاد كردهاند كه و هدف
نهايي تعليم و تربيت را محدود به داتراي جامعه دموكراتيک نموده و در ايح ميان
 3٠جمالي ،محمود «تحليل و تبييح آرا

تربيتي مالاحمد نراري و مقايسنننه آن با ديدگاه جان

ديويي» ،يبهنبيهميعمرت ،ش  ،14شهريور  ،13٨٨ص .65
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از تمايالت عالي انسنناني و آيندهنگر غفلت نموده ااننت .ايح انتقاد آنردر شننديد
ااننت كه بسننيار از دانشننمندان امريکايي ،مسننئوليت عقبماندگي امريکا بهلحاظ
علمي و طني در مقايسه با شورو اابق را بهعهده كسي جز جان ديويي نميدانند.
چنيح واكنشهننايي بننه آرا او موجننب شنننکننلگير دو نظريننه پنناينندارگرايي
« »prennialismو بنيادگرايي « »essentialismدر حوزه طل سفه تعليم و تربيت
شند .يرطداران ايح دو نظريه معتقدند كه جان ديويي در نسنبيگرايي ،حالگرايي و
حرطهگرايي راه اطراط را در پيش گرطته اات .جان ديويي حتي از نقد ماركسيستها
نيز مصنننون نمانده ،كسننناني كه معتقد بودند خطا اصنننلي جان ديويي در مطلق
پنداشتح دموكرااي امريکا بوده اات.
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