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 86، بهار و تابستان 2 و 1های  خالق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شمارهی ا فصلنامه

  Azam_ghasemi@yahoo.comE-mail:                   31  77203693: تلفن: ی مسئول نویسنده
 .است» دی مبانی فلسفی دیدگاههای اخالقی جان دیویی و هیالری پاتنامبررسی انتقا« این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری با عنوان -1

  1جان دیویی اخالقی بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای

  
  2اللهی حمیدرضا آیتدکتر   و1*قاسمیاعظم دکتر 

  فارغ التحصیل دکتری فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبایی. 1
  دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه عالمه طباطبایی. 2

  
  

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
بخـشی از  را  دیـویی پـژوهش اخالقـی       . ی فلسفه اخالق دیویی بررسی منتقدانه شود      هدف اصلی این نوشتار این است که مبان       

 ،حکام ارزشی ابزاری است برای این که در شرایطی کـه عـادات  ا. رویکرد او در اخالق ابزارانگاری است      .داند میپژوهش تجربی   
احکام ارزشـی بـه نحـو ابـزاری      این دیدگاه در. دهی کند بخشی جهت ، رفتار را به نحو رضایتکند کفایت نمیبرای هدایت رفتار   

 مـا بـا ایـن وسـیله ایـن احکـام را            . توانند در راهنمایی رفتار موفق باشند      شوند، یعنی از این جهت که تا چه حد می          ارزیابی می 
اند را حـل     هبخشی به همراه دارند یا نه و آیا مسائلی را که برای حل آن طراحی شد                کنیم که ببینیم آیا نتایج رضایت      آزمون می 

در این رویکرد پراگماتیستی شرایط تضمین احکام ارزشی در رفتـار خـود بـشر قـرار دارد و نـه در یـک مرجـع                . کنند یا نه   می
  . گرایی است مشکل اصلی فلسفه اخالق دیویی نسبی. پیشین مثل فرمان الهی یا صور افالطونی یا عقل محض

 

  گرایی ابزارانگاری، نسبیدیویی، اخالق، فلسفه اخالق،  :ها کلید واژه

  
        سرآغازسرآغازسرآغازسرآغاز

جان دیویی به همراه پیرس و ویلیام جیمز متفکرانی بودندکـه در اواخـر قـرن                
  .)1( نوزدهم و اوائل قرن بیستم جنبش فلسفی پراگماتیـسم را ایجـاد کردنـد             

و عقایـد را  هـا   ای است که نتایج عملی ایده  پراگماتیسم دیدگاه، روش و فلسفه    
ویلیـام  به تعریف    و بنا برد    می ها به کار   عیین ارزش و صدق آن    به عنوان معیار ت   

گذارد و به غایت   میدیدگاهی که از آغاز اشیاء، اصول، مقوالت را کنار      «: جیمز
آن طـور کـه دیـویی    . )2( »کند  میاشیا، دستاورد، نتایج و واقعیات عملی توجه

 مشکل موفق کند قدرت یک نظریه به این است که تا چه حد در حل  میتأکید
البته همیشه ما باید آمادگی این را داشته باشیم که نظریـه دیگـری کـه            . باشد

 .)3( است جایگزین آن شودفعلی عملکرد آن بهتر از نظریه 

هـای داخلـی تـا       مصادف بود با جنگ   ) 1859-1952(دوره زندگی دیوئی    
تـصادی  ای که تغییرات بسیار زیادی از نظر اجتماعی، اق         یعنی دوره . جنگ سرد 

 معتقد بود نه اخـالق سـنتی و نـه فلـسفه اخـالق                او .سیاسی و صنعتی داشت   
 توانند با مسائلی که در این جامعه در حـال گـذار مطـرح              سنتی هیچ کدام نمی   

اخالق سنتی با شرایطی سازگار بـود کـه دیگـر           . خوبی مواجه شوند   هشود ب  می
د که با آن بتوان مسائل ای تغییر دا شد به گونه این اخالق را نمی. وجود نداشت

فلسفه اخالق سنتی هم در جستجوی کشف و توجیه اهداف       . جدید را حل کرد   
ایـن   .های جزمی به دسـت آمـده بـود         و اصول اخالقی معینی بود که با روش       

هم . های جدید بشر تغییر کنند اصول قادر نبودند متناسب با شرایط و نیازمندی       
های برگزیده بودنـد     مت عالیق انسان  اخالق سنتی و هم فلسفه اخالق در خد       

به این ترتیب الزم بود اخـالق بازسـازی شـود تـا             . اما به هزینه اکثریت مردم    
  .)4( گوی مسائل و مشکالت جدید باشد که بتواند پاسخ این

کنـد    میاز نظر دیویی چیزی که شخص را به عنوان یک فیلسوف متمایز           
آمیز  آمیز و نیز جامعه سعادت در خصوص ماهیت زندگی سعادت این است که او
در این دیدگاه فیلسوف در ابتدا و نه به طـور انحـصاری یـک            . مالحظاتی دارد 
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مالحظه نظری فیلسوف در خصوص ماهیت جهان، ماهیـت         . اخالق دان است  
ای است   در نهایت ناشی از نظریه    ) ماهیت و اعتبار دانش   (بشر، و اپیستمولوژی    

 .در زنـدگی شخـصی و اجتمـاعی دارد     که او در خصوص ماهیت خیـر و حـق           
 زیـرا اگـر   ،شود تجربه اخالقی از مواجهه خیر و شر و یا حق و باطل ناشی نمی  

اعمال مختلف به ویژگی خیر و شر یا حق و باطل متصف شـوند دیگـر جـایی            
هـایی مـا ایـن       در چنین موقعیـت   . ماند برای تأمل و اندیشه برای ما باقی نمی       

مـن چـه بایـد    «: پرسیم ی اخالقی است را نمیلؤاال که به طور مشخص س   ؤس
شود و نه به وسائلی که با   میال به غایات اعمال ما ارجاع داده    ؤ این س  »بکنم؟

تنها وقتی غایـات بـا هـم در تعـارض           . انجام دهیم  خواهیم اعمالمان را    می آن
درافتند یعنی خیری در مقابل خیری دیگر و حقی در مقابـل حـق دیگـر قـرار                  

یر و حق در مقابل یکدیگر نهاده شوند تحیر در خـصوص انتخـاب             گیرد و یا خ   
بایست همه منابع عقل   میهایی ما برای حل چنین تعارض. دهد  میاخالقی رخ

. بشری را برای کشف علل و نتایجی که به روی ما باز اسـت بـه کـار ببنـدیم         
تواند همه مسائل اخالقی را حـل         می کند که  فلسفه اخالق دیویی تضمین نمی    

دهد البته اگر راه حلی برای آنهـا          می بلکه بهترین راه حل آنها را پیشنهاد      . کند
کند بی آن که ذهنی باشد و عینی   میگرایی اجتناب از مطلق. وجود داشته باشد

ها و شرایط اعتبار کلی داشته  ها، مکان  برای همه زماناست بی آن که ضرورتاً 
ی از مثُل افالطـونی بلکـه بـا عمـل           های بشری نه با نسخه بردار      آل ایده.باشد
تا آنجا که مشکالت به عقل اجتمـاعی ارجـاع          . اند  شده حاصلاق اجتماعی   خلّ

بایست در مالحظه با شـرایط خـاص جامعـه تحلیـل شـود و                 می شود  می داده
  اما این طور نیست کـه      . تصمیم گیرنده هستند  در این خصوص    اعضای جامعه   

 .)5( دهند به نتایج یکسانی برسند  میجامهمۀ احزاب در ارتباط با آنچه ان

آغاز نزاع اخالقی خوب یا بدی که پیشاپیش به گفته رنتر از دیدگاه دیویی 
و آزمایش باید خـوب و بـد را کـشف            ایم نیست بلکه با تعقل     از آن خبر داشته   

کنند مالک اصولی هستند که به طور غایی به نـزاع             می کسانی که گمان  . کرد
پـردازی   شوند که در آن خیال  میدهد وارد جاده ای  میخاتمهبین حق و باطل     

: نویـسد  دیویی می  )6(.گرایی، دعوای طبقاتی و ذهن بسته است       متعصبانه، جزم 
 ه انتخاب بـین بـدتر و بهتـر پـیش    ألهنگامی که تصدیق کنیم هر بار که مس  «

 ن حقیقت ناگزیر به اعتراف به ای،کنیم  میآید با مسأله اخالق سر و کار پیدا  می
  )7(» .شویم که اخالق یک کیفیت مداوم است و نه یک کمال ثابت می

  دیــویی مـــدعی اســـت کـــه خــود بـــرای فلـــسفه و اخـــالق بنیـــاد   
ــت  ــده اس ــوینی افکن ــه    )8(.ن ــت ک ــن اس ــستلزم ای ــالق م ــو در اخ ــاد ن    بنی

ــه  ــر را ب ــا«خی ــه »خیره ــت را ب ــت« و غای ــا غای ــیم»ه ــدیل کن   از نظــر  . تب

  ایــست در جــستجوی طریقــی باشــد کــه از نظــر  ب  مــیدیــویی پراگماتیــسم
  بـرای ایـن مقـصود     . اجتماعی به اندازۀ سـنن و عقایـد مـوروثی بـانفوذ باشـد             

  تنهـا یـک راه وجـود دارد و آن ادعـای داشـتن یـک نظـام منطقـی کامـل و          
  .)9( قطعی است

  

هـای    در دیدگاه1شناختی رفتار شناختی و جامعه تحلیل روان 
   دیویی2اخالقی
اخالق و شخصیت پژوهش اخالقی را از طریـق تحلیـل شخـصیت             دیویی در   

او در ایـن اثـر بحـث     )13( 3.دهد انسان با اصول روان شناسی علمی انجام می  
 ؛تأثیر عـادت در رفتـار   : از استعبارتکه کند خود را در چهار بخش مطرح می     

  . نتیجه گیری؛تأثیر عقل در رفتار؛ تأثیر غریزه در رفتار
  

  بل عادات و محیط اجتماعی در رفتار تأثیر متقا. 1-2

                                                 
به این ترتیب که .  معنای وسیع آن به کار می برد را در"رفتار"دیویی واژه . 1

نه تنها شامل حرکات آشکار بدنی می شود بلکه شامل مشاهده، تأمل، تخیل، 
سه سطح . حکم و پاسخ موثر به آنچه ما مشاهده و فکر می کنیم نیز می شود

 رفتار اخالقی او) 10.(انگیزش، عادت و رفتار عقالنی: وسیع از رفتار وجود دارد
) action(از عمل ) conduct(رفتار .  در یک موقعیت اخالقی می دیدرا

اما این . زیرا رفتار شامل قصد، تمایل، انگیزه و امثال آن می شود. متمایزاست
رفتاری اخالقی است که عقالنی باشد . طور نیست که هر رفتاری اخالقی باشد

)11(. 

.  تفاوت قائل نمی شـد     ”morality“و  ”ethics“دیویی مانند فالسفه دیگر بین      . 2
بنیـاد نـو بـرای    در ) 11.(از نظر او هر دوی اینها بر علم رفتار متمرکـز هـستند            

 اخالقیات هم آن رفتاری است که در مورد درسـت و نادرسـت و خیـر و            فلسفه
شر از نظر اجتماعی و فرهنگی صورت یک امر واقع و حقیقت عملـی بـه خـود                  

غایات اعمال و مـوازین و اصـولی کـه بـر     گرفته و هم نظریه هایی است در باب     
هر نوع تحقیق در اموری که منحصرًا به        . پایه آن اوضاع حاضر باید مطالعه شود      

خواه محقق از آن آگاه باشـد و  . انسان مربوط می شود در قلمرو اخالقیات است       
 مفهوم ارزش را یـک مفهـوم مثبـت در نظـر مـی            اخالقاو در   ) 8. (خواه نباشد 

 )12.(اشیا بی جان به کار نمی رودگیرد که برای 

اخالق دیویی یک اخالق پسینی و تجربی است بر خالف اخالق افالطون که             . 3
یعنی در اخالق افالطون ماهیـت بـشر و   . اخالقی پیشینی و ماقبل تجربی است     

سعادت او بدون توجه به این دنیای مادی تعیین می شود و فقط بر طبق مثال                
خالق دیویی از شرایط اجتماعی و محیطی و دنیای مـادی           اما ا . خیر و ایده آلها   

 . و فیزیکی غیرقابل انفکاک است
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 است که حداقل هشت فـصل       در اخالق دیویی مفهومی اساسی    » عادت«
عـادات در    )14(.  و رفتار بشر به خود اختصاص داده اسـت         ماهیترا در کتاب    

هستند و شـاید بتـوان      ها    حقیقت تقاضاهایی برای پرداختن به برخی از فعالیت       
   )7(.گفت عادت همان میل است

نظر دیویی هرگونه کردار و رفتار آدمی مولود تأثیر متقابل خوی از یک             از  
   .طــــرف و محــــیط طبیعــــی و اجتمــــاعی از طــــرف دیگــــر اســــت 

اند که اصـالح در جهـان         بر این عقیده   همه اخالق دانان   تقریبًابه گفته دیویی    
 از محـیط     بـدین طریـق فـرد کـامالً        .اخالق تنها در دست خود شخص است      

در حالی که رفتار و کردار آدمـی  . ی خویش تفکیک شده استطبیعی و اجتماع  
 از  اوای کـه   نتیجـه  .که خوب یا بد باشد در اصـل اجتمـاعی اسـت    اعم از این  

باید بـه فکـر اصـالح        گیرد این است که     می ارتباط بین محیط و خوی و رفتار      
 .)15( به تأثیر عوامـل درونـی نیـز معتـرف اسـت           اما در عین حال     . ودمحیط ب 

 و گرچـه نفـوذ      )16( ط انسانی هم محیطی مادی اسـت و هـم فرهنگـی           محی
 . تـأثیر آن در همـه عوامـل ذهنـی یکـسان نیـست            است ثرؤمحیط در ذهن م   

. 2عادات زبانی،   .1: بندی کرد  توان عوامل ذهنی را از این لحاظ چنین طبقه         می
  .)17(گذاری  ارزش. 4ذوق و فهم هنری، . 3آداب و رسوم، 

  
  

  ی اجتماعی استاخالق امر. 2-2
دیویی تأکید داشت اخالقی که از دیدگاه اجتماعی دیده شود بـا اخالقـی              

مالحظـه او در    . شناسانه دیده شود در تقابل با یکدیگر است        که از دیدگاه روان   
شناسانه نـشان    خصوص ماهیت اخالقی رفتار فردی در بحث او از اخالق روان          

ق در بحث او از مسائل اجتمـاعی   داده شده و تمایل او به منشاء اجتماعی اخال        
گوید اگـر اخـالق را بـه معنـی محـدود رایـج             می او)11(.نشان داده شده است   

توانیم بگوییم تمام مناسباتی که ما با دیگران داریـم موضـوع علـم         می نگیریم
عمـل  «شـود     می  اعمالی را که مناسبات وسیعی را شامل       معموًال. اخالق است 

درسـتکاری،  . شماریم  می»فضیلت« ذهنی آنها را نامیم و انعکاس   می »اخالقی
این فضایل به خـودی خـود    . ها از این گونه فضایلند     شرافت، عفت و نظایر این    

ارزشی ندارند و ارزش آنها فقط بسته به نقشی است کـه در زنـدگی اجتمـاعی          
  )17(. بنابراین امر اخالقی و اجتماعی یکی هستند. کنند  میواقعی ایفا

  

  غریزه در رفتارتأثیر . 3-2
آید که    می به طور کلی هر میل یا رغبتی از یک نوع غریزه یا عادت پدید             

البته ایـن طـور نیـست کـه         . متکی بر یک غریزه اساسی و فطری آدمی است        

ارزش همه غرایز یکسان باشد و یا اینکه غرایز ما همه بی نقص باشد و پیروی 
عکس برخی غرایز را به عوض ثر افتد بلکه برؤاز آنها در پرورش شخصیت ما م

هرگاه غرایز هدف معینـی      )18(.ارضاء باید اصالح کرد تا به درد زندگی بخورد        
نداشته باشند نه تنها در مبارزه علیه عادات نامطلوب توفیق نخواهند یافت بلکه 

بنابراین آداب و رسوم و مقررات برای رهبـری         . از تأثیر یکدیگر خواهند کاست    
و آزادی داخلی بدون توجه به محـیط، خـواهی نخـواهی            . غرایز ضرورت دارند  

مقـررات و آداب و رسـوم تنهـا هنگـامی     . منتهی به هرج و مـرج خواهـد شـد      
  )8(.سخت وضع گردند شوند که  میخطرناک
  

  تأثیر عقل در رفتار. 4-2
 نقش عقل پیش بینی آینده است طوری که عمـل دارای نظـم و جهـت                

القی را تعیین نموده و درباره امور قـضاوت         عقل باید چگونگی اصول اخ    . باشد
هـای   تفکر صحیح و ثمر بخش آن است که پیوند خـود را بـا آزمـایش          )8(.کند

اول، ابهام و تردید در مقابل جریانی که         :عملی نگسلد و شامل این عناصرباشد     
تجربه کـه در چـارچوب محـیط صـورت           (ازجهاتی نامشخص و مجهول است    

یا حدس یا فرضی موقتی درباره عناصر مجهـول بـه      بینی   ؛ دوم، پیش  )گیرد می
؛ سوم، بررسی دقیق همه     )له یا مشکل  ئروشدن با مس   هروب (اتکای عناصر معلوم  

بینی  ؛ چهارم، تطبیق پیش )آوری اطالعات برای حل معضل     جمع (عناصر معلوم 
؛ پنجم، به کار بستن )حل مسأله (یا حدس یا فرضیه مقدماتی با واقعیات معلوم      

ــیه  ــار آن  فرضــ ــحت و اعتبــ ــۀ صــ ــین درجــ ــرای تعیــ ــی  (بــ   علمــ
وجهه عقلی با رابطه وسـائل و نتـایج          به این ترتیب   )19و  17(. )کردن راه حل  
جنبه عقالنی به عنوان یک مفهوم مجرد به طور دقیق عبـارت        . سر و کار دارد   

  )16(.  نتیجه-است از مفهوم تعمیم یافتۀ رابطۀ وسیله
  

 نتیجه. 5-2

ی تفکر انجام یافته و مبنی بـر انتخـاب دقیـق باشـد              تنها عملی که از رو    
له انتخـاب بـین بـدتر و        أجنبه اخالقی دارد زیرا تنها در این مورد است که مس          

با این همه قائل شدن یـک حـد فاصـل دقیـق بـین عمـل       . آید  می بهتر پیش 
باید مردم را وادار . اشتباه خطرناکی است متفکرانه و یک عمل غریزی و عادی    

دهنـد بیـشتر فکـر کننـد و       مـی ه کارهایی که به حسب عادت انجام      کرد دربار 
هدف تفکر آن است که کار خوبی را تبدیل به عادت نیرومندی کند که جنبـه                

بنابراین هر اقدامی در قلمـرو    . تضمین شده یافته و نیازی به تفکر نداشته باشد        

Archive of SID

www.SID.ir



 بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخالقی جان دیویی: الهی حمیدرضا آیتدکتر اعظم قاسمی و دکتر 

34 

 نکته است ترین مسائل تفکر تعیین این یکی از بغرنج. حکومت اخالق قرار دارد
که چه قسمت از رفتار آدمی را باید به عادت تضمین شده واگذار کرد و کـدام                 

چون هر قضاوت اخالقی جنبه تجربی دارد و در . قسمت را تحت تفکر قرار داد     
ــت   ــه اس ــر و مطالع ــد نظ ــور تجدی ــار   . خ ــه رفت ــه ک ــن نکت ــه ای ــراف ب   اعت

  هـــای  شـــامل هـــر عملـــی اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ســـایر قـــسمت
ــالق  ــدی     اخـ ــوبی و بـ ــاظ خـ ــضاوت از لحـ ــل قـ ــی قابـ ــار آدمـ   و رفتـ

ــه   ــه قلمـــرو جداگانـ ــتباه قائـــل شـــدن بـ ــا را از اشـ ــرای  باشـــد مـ   ای بـ
ــایی ــالق رهــ ــیاخــ ــشد  مــ ــارت از  . بخــ ــت عبــ ــالق در حقیقــ   اخــ

اخالقی را که مبنـی بـر   های    صد در صد افعال ماست و بنابراین ما باید مکتب         
یب یک کمال افالطونی و ها و تشکیل یک شخصیت نمونه، تعق تصفیه محرک

دوردست، متابعت از فرامین مابعدالطبیعه و تسلط حس وظیفه شناسی و غیـره             
         )7( . است طرد کنیم

  
  مبانی فلسفی دیدگاههای اخالقی دیویی

  مبانی معرفت شناختی. 1-3
داد به جـای اپیـستمولوژی، نظریـه تحقیـق یـا منطـق                می دیویی ترجیح 

ــا    ــرد تـ ــار بـ ــه کـ ــی را بـ ــد   تجربـ ــشان دهـ ــر نـ ــرد او را بهتـ    رویکـ
، در حـوزه  تجربه گرا خواه عقل گرادر دیدگاه او اپیستمولوژی سنتی خواه . )4(

به نظر رسیده فکر جدای از      . اند فکر و معرفت و دنیای واقعیت تمایز قائل شده        
شناسایی گرچـه بـا یکـدیگر       های    به این ترتیب نظریه   . دنیای خارج وجود دارد   

ه از این جهت که در مورد شناسایی انسان ثنوی هستند بـا             فرق دارند ولی هم   
 .)19( هم اشتراک دارند

شناسایی بر آن است    های    نظریه پراگماتیستی دیویی برخالف همۀ نظریه     
عملی همبستگی و استمرار وجـود دارد و ایـن          های    که بین شناسایی و فعالیت    

حیات انسانی الزم   همبستگی و استمرار برای سازگاری انسان با محیط و دوام           
است که جزو تجارب ما باشـد و باعـث           به بیان دیگر معرفت حقیقی آن     . است

های خود را با  شود که محیط را با حوایج خود سازگار سازیم و غایات و خواست
معرفـت حقیقـی از     «: دیویی می گوید  . )17(محیط زندگی خویش آشتی دهیم      

معرفت برکنار از تجربـه  . شود  میلخیزد و در تجربه تأیید و تکمی      می تجربه بر 
بنابراین باید تضادهای نظریه شناسایی را به چیـزی نگرفـت و     . و دانش نیست  

ــت   ــتمرار فعالی ــستگی و اس ــه همب ــای  ب ــاد   ه ــسان اعتق ــی ان ــی و عین   ذهن
  .)19( »پیدا کرد

 )2،  ابزارانگــاری)1: وجــود دارددر معرفــت شناســی او دو مبنــای مهــم 
  .اخالقی برای پژوهش گیری روش تجربی کار به
  انگاری در احکام ارزشی ابزار. 1-1-3

ابزارانگـاری نـوعی از     . رویکرد دیویی در فلسفه اخالق ابزارانگاری اسـت       
  .انــد نظریــه اخالقــی دیــویی را ناتورالیــستی نیــز نامیــده.  اســتپراگماتیــسم

شـناخت   در   گروانـه  طبیعـت نظریه انتخاب طبیعی دارویـن یـک رویکـرد          )11(
شناسی دیویی بین ارگانیـسم و   در معرفت. را پیش روی دیویی گذاشت   شناسی

او برای این که کاربرد خود را در این رویکـرد جدیـد             . محیط رابطه متقابل بود   
تـرین   ایـن اصـل یکـی از مهـم        . توصیف کند واژه ابزارانگاری را به کـار بـرد         

ه کار رفت دیویی در خصوص نظریه معرفت بمتأخر هایی بود که در آثار  توسعه
 و پراگماتیـسم او بـین    . )4( تئوری تحقیق بیان شـد    : و به نحو کامل در منطق     

ایـن ادعـا کـه تفکـر      شود و بـا    می فلسفه خود یعنی ابزارانگاری قائل به تمایز      
 نتیجه بخشی در    ،پراگماتیکی ابزاری برای عمل است و نه اینکه مالک صدق         

  .)11( 1.عمل باشد، از پیرس و جیمز جدا می شود
ماهیت حقیقت از نظر منطقی که بـر اسـاس اصـالت            کند    می دیویی بیان 

اگـر تـصورات و     . عمل و تجربه است نتیجه مستقیم ماهیت فکر و تصور است          
وسیله و ابزاری برای از نو ساختن محـیط و رفـع اشـکاالت              ها    معانی و نظریه  

ز جنبـه  گوید چـون حقیقـت ا      می او در پاسخ منتقدان   . باشند قدر و ارزش دارند    
پندارند منظور، فایـده    میشود اغلب  می سودمندی و فایده و غرض امور تعریف      

هـای    تواند در تعقیب مقاصد شخصی و تـأمین خـواهش           می و سودی است که   
                                                 

دیویی پیش از این که به نظریه اختصاصی خود برسد، در خصوص مالک  -1
یک سؤال سنتی که او در مقاالتی بین سالهای . صدق، با جیمز هم عقیده بود

دیویی و . صدق بود به آن پرداخت، سؤال در خصوص معنای 1909 تا 1906
جیمز معتقد بودند ایده ای مطابق با واقعیت و در نتیجه صادق است اگر و تنها 
اگر به طور موفقیت آمیزی در عمل بشری و در تعقیب اهداف و عالئق بشری 
به کار رود، یعنی اگر به حل دوباره یک موقعیت مساله آمیز آن طور که در 

دق پراگماتیسم را منتقدان بسیاری تئوری ص. اصطالح دیویی است بینجامد
شاید مهم ترین آنها منطق دان و فیلسوف برجسته انگلیسی . نقد کردند

راسل اظهار می کند در مورد بارزترین نظریه دیویی ) 4. (برتراند راسل بود
به عنوان تصور اساسی منطق و » حقیقت«به جای » پژوهش«یعنی قرار دادن 

و می گوید دیویی در پی احکامی ) 20. (اردنظریه با دیویی اختالف نظر د
به عقیده او فراگردی به . باشند» کاذب«و یا مطلقا » صادق«نیست که مطلقا 

. است که عبارت است شکلی انطباق میان ارگانیسم و محیط آن» تحقیق«نام 
را اساس منطق قرار می دهد و نه حقیقت یا » تحقیق«به این ترتیب او ) 20(

 )20. (معرفت را
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اش مـدد    اما در واقع، حقیقت به عنوان سودمندی، معنی       . فردی به دست آورند   
ای کـه در حـدود        درجه ن تجربه انسان است به    درساندن به امرِ از نو بنیادگذار     

  )8(. تصور و امکان باشد
احکـام ارزشـی    . عملکرد احکـام ارزشـی راهنمـایی رفتـار بـشری اسـت            

احکـام  . کنند که موضوع آزمون و تحقیق تجربی اسـت          می هایی را بیان   گزاره
توانند هم به لحاظ تجربی آگاهی بخش باشند و هم راهنمای عمل              می ارزشی

گویند اگر کاری انجام   میها آن. ا صورت ابزاری دارندکه آنه باشند به خاطر این
نکتـۀ اصـلی در     . آیدکه بار ارزشی خاصی دارد      می شد پس نتیجه معینی به بار     

ساختن چنین قضایایی تصمیم گرفتن درباره جریانی از عمـل اسـت کـه یـک      
تـوان    می اولین معنا از ابزاری بودن احکام ارزشی را     .مشکل را حل خواهد کرد    

وقتی که جریان عادی فعالیت بـا یـک         . رد ساختاری احکام ارزشی نامید    عملک
آمیز قطع شود، این موقعیت تردید و شکی را در خصوص آنچـه           لهأموقعیت مس 

 نقطه نظر دیوئی این است که احکام ارزشی ضـرورتاً      . افکند  می باید انجام شود  
که به طور  نهدف آنها راهنمایی کردن عمل است، و نه ای. احکام عملی هستند
  .)10( طور که هستند توصیف کنند منفعالنه اشیا را آن

  
   برای پژوهش اخالقی1گرایی روشی تجربه. 2-1-3

. معنای تجربه از نظر دیویی با آنچه مورد نظر گذشتگان بود متفاوت است         
تجربـه بـدون   . وجه فعال و وجه منفعل: از نظر او تجربه متضمن دو وجه است   

معنـی   یابد و بدون وجه منفعـل چیـزی جـز فعالیـت بـی          یوجه فعال امکان نم   
کند بلکه وقتی  تجربه نمی) وجه فعال(زند   میکودکی که دست به آتش. نیست

 .)17(کنـد    مـی را تجربـه ) وجه منفعل(کشد   میدست را بر اثر سوزش به کنار  
   تجربــه انــسانی عملــی صــرفا انفعــالی ،گرایــان یعنــی بــرخالف نظــر تجربــه

ه بر تحریکات عالم خارج، ذهن نیز در تجربه انسانی دخیل است        نیست و عالو  
ــت )19( ــا قطعی ــیو ب ــه درد     م ــه ب ــک تجرب ــا باشــد ی ــر بن ــت اگ ــوان گف   ت

فکـر، عقـل و    مـراد از . ای جز تجرید و انتزاع نیـست  تجارب دیگر بخورد چاره   
اندیشه مطلق نیست بلکه روش مـشاهده و تجربـه و اسـتداللی کـه تـوام بـا                   

 یعنی علم یا عقل چیزی نیست کـه از بـاال بـر روی               .مراد است سنجش باشد   

                                                 
اما چون اوضاع و . روش جزئی از میراث گذشتگان است«: نویسد دیویی می -1

کاست و  و توان هیچ روشی را بی کم گاه ثابت نیست نمی احوال زندگی هیچ
 )19(» .بدون توجه به شرایط موجود به کار بست

  خیـزد و بـا تجربـه     تجربه قرار گیرد بلکـه چیـزی اسـت کـه از تجربـه برمـی            
  .)8( شود  میآزمایش

 علمای اخالق هرگونه ارتباط بین علوم اخالقی و علـوم طبیعـی را انکـار              
اری در اختیـار    کنند برای کسب معرفـت، ابـز        می  و فیلسوفان ادعا   )7(کنند   می

گوید عدم    می دیویی)8(.دارند که بر ابزار مورد استفادۀ علوم تجربی برتری دارد         
ــصوصی    ــیط خـ ــه یـــک محـ ــی، اخـــالق را بـ ــوم طبیعـ ــه علـ ــه بـ   توجـ

ــوق  ــصنوعی س ــدود و م ــیمح ــد  م ــی   . ده ــه مبن ــی ک ــل اخالق ــک اص   ی
ــه        ــرد کـ ــد کـ ــراف خواهـ ــد اعتـ ــسانی باشـ ــوی انـ ــه خـ ــر مطالعـ   بـ

مابقی طبیعت ارتباط دارد و بنابراین اخالق با علوم       حقایق طبع آدمی با حقایق      
ــد    ــته باشــ ــاط داشــ ــد ارتبــ ــی بایــ ــالق  . طبیعــ ــن اخــ ــه ایــ   البتــ

شود مسائل را طـوری بیـان         می مسائل اخالقی را حل نخواهد کرد ولی باعث       
چنـین  . کنیم که تالش و فعالیت ما به طور مستقیم منتهی به حل آنهـا شـود               

مه نخواهد کرد لکن شکست و عدم موفقیت        اخالقی ما را در مقابل شکست بی      
یک چنین اخالقی ما را در . را تبدیل به یک منبع علم و اطالع تازه خواهد کرد

مقابل پیدایش مشکالت جدید حمایت نخواهد کرد لکن به ما اجازه خواهد داد         
  .)7( با اطالعات و معلومات بیشتری با مشکالت تازه مواجه شویم

ابـزاری بـرای حـل      ها    ایده. 1: لمی عبارتند از  کلیدی روش ع  های    ویژگی
 »هـایی  موقعیـت «مسائل در یک شرایط انضمامی یعنـی در  . 2مسائل هستند؛   

حـل   هـیچ راه .4کشف، نیاز به رابطۀ متقابل با محـیط دارد؛      . 3شوند؛    می ناشی
 شناسی دیویی را خطاپذیر ویژگی پژوهش علمی شناخت    )1( .نهایی وجود ندارد  

کرد که نتایج مراحل پـژوهش همیـشه قابلیـت نقـد و               می تضمیناو  : سازد می
  .تجدید نظر را دارد طوری که هیچ چیز به طور کامل و مطلق صادق نیست

دیویی در کتاب خود منطق، تئوری و تحقیق به طور کامل روش تحقیـق           
 چون انسان جزئی از طبیعت است و        .)16(دهد    می و یا متدولوژی خود را شرح     

شود، مسائل اجتماعی نمـی تواننـد از          می امل زیستی انسان نتیجه   جامعه از تک  
هایی که در علوم طبیعی به کار  از این رو روش. حوزه علوم طبیعی برکنار مانند  

اجتمـاعی هـم   های  رفته و ما را به شناخت طبیعت کشانده کمابیش در بررسی    
 و تضاد علـوم     از این رو تفکیک امور انسانی از امور طبیعی        . قابل استفاده است  

در واقعیـت،   . اجتماعی و علوم طبیعی کامال مـصنوعی و نادرسـت و نارواسـت            
 یـک تئـوری   .)17(ای از طبیعت است و ذهن از جهان جدایی ندارد  انسان پاره 

لذا تمایز بـین   .)16( برد  میرا از میانها  تحقیق جدایی موجود درعقاید و روش  
از نظـر او پـژوهش و   . نمـی پـذیرد  اخالقی را  پژوهش در علوم طبیعی و علوم  

کشف همان نقش را در موضوعات اخالقی دارند کـه در علـوم طبیعـی دارنـد           
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هـای    باید ارزشهای اخالقی هم ماننـد نظریـه       . شوند  می یعنی در تجربه آزمون   
  .)1( علمی تجدید نظر شوند

از آنجا   . پژوهش اخالقی بخشی از پژوهش تجربی است       ،دیویی یهدر نظر 
گذاری شـوند،    توانند ارزش   می ارزشی ابزار هستند به نحو ابزاری هم      که احکام   

مـا  . کننـد   مـی یعنی از این جهت که تا چه حد در راهنمایی رفتار توفیق کسب  
گذاریم تـا     می کنیم که آنها را در بوته عمل        می احکام ارزشی را اینگونه آزمون    

هـای   سازد تـا پاسـخ     ی م بخش است؟ آیا ما را قادر      ببینیم آیا نتایج آنها رضایت    
این رویکرد عملگرایانه به این نیاز   . خوبی برای مسائل جدید داشته باشیم یا نه       

که احکام ارزشی ما در خود رفتـار بـشری    دارد که ما شرایطی را تضمین کنیم 
باشد نه در یک مرجع معین پیشین که خارج از رفتار ماست مثال در دسـتورات    

برای چنـین کـاری الزم      . »طبیعت«عقل محض، یا    خدا، یا مثُل افالطونی، یا      
هـای   است ما انواع مختلف احکام ارزشی کـه در صـور رفتـار ماسـت و نقـش        

 چنین در زندگی فکـری و اجتمـاعی مـا نقـش ایفـا          کند هم   می مختلفی را ایفا  
ها  نکته اساسی روش فلسفی دیویی این است که ایده. )10(کند را بشناسیم  می
ــد مــی ــا مفی ــست ب ــین و روشــنبای ــشان در تبی ــشری   بودن ــۀ ب   ســازیِ تجرب

  .)5( آزمون شوند
شوند که باید عمـل صـحیح را از           می ها با تمایالت متعارض مواجه     انسان

البتـه  . باید جزئیات موقعیت را به عوامل آن تحلیل کنند        . بین آن انتخاب کنند   
اهی اخالقی را بـه شـرایط آزمایـشگ       های    او متوجه است که نمی توان تصمیم      

  توانـد    مـی اما تصمیمی که نتایج آن از پیش تعیـین شـده نیـست      . تحویل کرد 
  این کـه یـاد بگیـریم بـه مـوارد مـشابهی کـه در آینـده                  . مورد مالحظه باشد  

آید به شیوه متفاوتی پاسـخ دهـیم، پژوهـشی از ایـن نـوع را دیـویی               می پیش
  )1( نامد  می»عقالنی«

گویـد چـون علـم جامعیـت و          می ودهد    می دیوئی به انتقادات مقدر پاسخ    
قاطعیت ندارد بلکه برای افکندن وضع و بنیادی تازه، وسیله است، همیشه این             
خطر وجود دارد که جهت حفظ مقاصد مغرضانه آلت شود و تحت امر مقاماتی              

یعنی آنچه آزمایش شده؛ و این اصـل        » حقیقی«اگر بپذیریم   « )8(. ناباب شود 
شود که هر یـک از مـا مـسئولیم هـر نـوع                می اش چنین  را تعمیم دهیم معنی   

عقیده جزمی خود را اعم از اخالقی و سیاسی در پیشگاه آزمایش قرار دهـیم و       
ــرون   ــه ســر بی ــه از محــک تجرب ــیم چگون ــیببین ــد  م ــای )8( ».آورن   او در ج

  :نویسد  میدیگری

دانم که تأکید من بر روش علمی ممکن اسـت گمـراه کننـده باشـد                 می«
 که فقط فنون خاصی از تحقیقات آزمایـشگاهی را بـه خـاطر         چون امکان دارد  

اما مقصود من از روش علمـی ایـن         . شود  می آورد که توسط متخصصان انجام    
است که این روش تنها وسـیلۀ حقیقـِی قابـل دسـترس بـرای درک اهمیـت                   

روش علمی، الگـوی    . کنیم  می تجربیات روزمره دنیایی است که در آن زندگی       
دهد تجارب چگونه و تحت چه شرایطی باید   میرد که نشانآو  میعملی فراهم

ما هیچ راهی جز فعالیـت  . به کار روند تا همواره به جلو و بیرون رهنمون شوند    
دهد نداریم مگر این که موضـع    میو اقدام بر طبق الگویی که تجربه به دست      

ــده        ــال و زن ــه فع ــک تجرب ــرل ی ــد و کنت ــر را در رش ــل و فک ــام عق   و مق
  .)21(» نگاریمنادیده ا

خیزد و در تجربه تأییـد        می معرفت حقیقی از تجربه بر     «نویسد،  می دیویی
بـافی یـا    معرفت برکنار از تجربه دانش نیست، نـوعی خیـال  . شود  میو تکمیل 
تنها زمینه شکستی «او درموضع دیگری می نویسد،  )17( ».سازی است  فرضیه

د این است که تجربـه و       کن  می که در انتخاب روش تجربی به ذهن من خطور        
در جهان هیچ دانشی بـه اسـتواری دانـش          . روش تجربی به خوبی درک نشود     

هـای بـسط و      معـرض آزمـون    تجربه نیست در صورتی که تجربه پیوسـته در        
 )21(» .هدایت عاقالنه باشد

  

 مابعدالطبیعیمبانی . 2-3

   نفی ایده آلهای اخالقی و خیر مطلق.3-2-1
، هـای اخالقـی    آل نفی ایـده  . یی اغلب سلبی است   مبانی مابعدالطبیعی دیو  

هر چند افالطون بـه عنـوان مبـدع         . یکی از مبانی مابعدالطبیعی اخالق اوست     
شود ولی بسیاری از فیلسوفان اخـالق بـه ایـده آلهـای        می نظریه مثُل شناخته  

ترین اشتباه فلـسفه      اعتقاد به ایده آل شاید مهم      دیوییاز نظر   . اخالقی معتقدند 
این اشتباه بزرگ مبنی بر آن است که هر چه تحت شرایطی درست بود               . باشد

هرگـاه  .گونه قید و شرطی در همه شرایط دیگر درست خواهـد بـود             بدون هیچ 
اصول اخالقی به جای ابزار و وسائل سودمند به صورت قوانین ثـابتی در آینـد        

  .)15( کنند  میکنند و از تجربه جدا  میآدمی را بیش از پیش محدود
از نظر . کند کند اما به طور کامل آن را نفی نمی         می آل را نقد   گرچه او ایده  

 وجـود   ای ملهم از چیزی است کـه قـبالً         هر ایده . او ایده آل منشاء الهام است     
داشته است، لکن ایده آل تنها به وجود آوردن عین آن چیز نیست بلکه عبارت             

ص و مـبهم وجـود داشـته        از اصالح و تکمیل چیزی است که قبال به طور ناق          
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دیویی در اخالق و شخصیت بحثی تحت عنوان اصول اخـالق دارد      )15(. است
 او. کنـد   مـی هـای اخالقـی تبیـین    آل که در آن نظر خود را در خـصوص ایـده      

هـا   آل اصول اخالقی همواره به حقایق زندگی ارتباط دارند نه با ایده           نویسد، می
اخالق از روابط . ز حقایق صریح هستندها و تعهداتی که مستقل و جدا ا و هدف

های متقابـل و مـشترک آنهـا و تـأثیر            افراد نسبت به یکدیگر و عواقب فعالیت      
گیرد   میها و رضایت و نارضایتی آنان سرچشمه متقابل امیال و افکار و قضاوت 
اما خوبی و بدی هر صفت اجتماعی فوق العـاده  . و بنابراین جنبه اجتماعی دارد  

روابـط  . شـود   مـی هـا آغـاز   توآل اخالقی با درک این تفـا  متفاوت است و ایده 
متقابل اجتماعی همواره دراخالق آدمی اثر مسلمی دارد لکن باید مراقـب بـود            

تنظیم عاقالنه تنها در صورتی که این روابط به طرز عاقالنه تنظیم شود و این          
امکان پذیر خواهد بود که بتوانیم این روابط را درست درک کنیم و درک آنهـا             

انسان خواهی نخـواهی نـاگزیر اسـت        . نخواهد بود  هم بدون کمک علم میسر    
آل حقیقی عبارت از     ایده. دائما با همنوعان خویش و طبیعت ارتباط داشته باشد        

برای درک این روابط نیز ما باید     . و معنی آنهاست  احساس چگونگی این روابط     
  .)15(هایی باشیم  و نمونهها  دارای سرمشق

آل های اخالقی می شود غایات ثابت اخالقی      از آنجا که دیویی منکر ایده     
  اعتقاد به غایات ثابت باعث بروز تعارضـات فراوانـی  اواز نظر   . پذیرد را نیز نمی  

پذیر دلیل آن است که هدف مستقل و کامل و          و وجود غایات پایان نا    . شود می
مطابق این اخالق، کمال دیگر هـدف نهـایی زنـدگی           « )9(. ثابتی وجود ندارد  

 حرکتـی کـه هیچگـاه    1.بلکه حرکت به سوی کامل شدن هدف اسـت        . نیست
صفات اخالقـی غایـات ثـابتی نیـستند کـه       . پایانی برای آن قابل تصور نیست     

  .)8(» 2عمل رشد تنها غایت اخالقی است. آوردبتوان آنها را به تملک خود در

                                                 
دیویی در عین اینکه داشتن هدف نهایی را در زندگی نفـی مـی کنـد امـا                   -.1

اگر کمال هدف نهایی نیـست پـس حرکـت بـه            . عیین می کند  خود هدفی را ت   
زیرا اوال او هر هدف نهایی را نفـی         . سوی کامل شدن هم نمی تواند هدف باشد       

عینـی یـا    » کمـال نهـایی   «یک  » حرکت به سوی کامل شدن    «می کند و ثانیا     
در واقع دیویی یک غایت     . دست کم ذهنی را به صورت درونی پیش فرض دارد         

 . را به جای آن گذاشته است» رشد« کنار گذاشته و غایت دیگر را به» کمال«

پراگماتیـسم نـسبیت گـرا و ابطـال        رورتی می گوید به گفته هاچینز و آدلر        -2
» عمـل رشـد، تنهـا غایـت اخالقـی اسـت      «این گفته که . کننده خود می باشد  

فقـط تمـسک بـه چیـزی     . آدمی را بدون هیچ معیاری برای رشد رها می کنـد          
مطلق، و خوب است که به شخص جـواز مـی دهـد تـرجیح دموکراسـی                 ابدی،  

 )22.(اجتماعی بر فاشیسم را توجیه کند

بـه  . اسـت هـا   نفی مطلقمالزم ها و خیر برین در تفکر دیویی       آل نفی ایده 
عبارت دیگر انتقاد از نظام سازی در مابعدالطبیعـه و در اخـالق، نیـز انتقـاد از                  

ی هـیچ نظـام   یدیـو . گیرد  میاصول جاودان اخالقی، همه از این امر سرچشمه      
. به جای آن او روش و ویژگی دموکراتیک را به کار برد           . 3بت نداشت اخالقی ثا 

یـک فـرد دموکراتیـک عــادات اخالقـی و عقالنـی معینـی دارد کــه از روش       
کند کـه چنـین عـاداتی         می ناپذیر است؛ و روش فقط وقتی کارکرد پیدا        جدایی

های تاریخ این اسـت کـه        ترین درس  در نظر دیویی یکی از بدیهی     . عملی شود 
توانند مـصرانه بـه یـک توافـق اخالقـی        ترین افراد هم نمی    شناس ی وظیفه حت

های بین فیلسوفان اخالق تا امروز هـم حـل ناشـده             برسند و مباحثات و جدل    
بسیاری از مردم در سوگ از بین رفتن امـور مطلـق اخـالق              . باقی مانده است  

  .)5(کند تواند چنین امور مطلقی را ستایش   میاند، اما دیوئی تنها نشسته
  

   نقادی دوآلیسم سنتی.3-2-2
بین انـسان و طبیعـت   ) دوگانگی(یکی از مفروضات فلسفه جدید دوآلیسم   

 .4 کنـد   میدوآلسیم انواع و اقسامی دارد که دیویی همه انواع آن را انکار        .است
این بدان معنا نیست که او مخالف تقابل های دوگانه است بلکه بدین معناست     

سنت فلسفی غرب را که از یونانیان به میراث مانـده اسـت از           که او سعی دارد     
  .)22( های خاص مابعدالطبیعی بزداید تأثیرهای دوگانه انگاری

  :کند عبارتند از که دیویی آنها را انکار میها  ترین دوگانه مهم
  عقل و حس

اند و مقـام     در سنت کالسیک فیلسوفان بین عقل و حس تمایز قائل شده          
 قلی را برتر از حس و علومی که از طریـق تجربـه بـه دسـت        عقل و معرفت ع   

  .)8( آور است از نظر او این تمایز باطل و زیان. اند آید دانسته می
  وسیله و غایت

                                                 
منظور نظام اخالقـی    .که گفته می شود دیویی هیچ نظام اخالقی نداشت           این -3

یعنی اعتقاد به یک چارچوب از پیش تعیین شده بـا           . به معنای سنتی آن است    
وعه ای از عقاید منسجم امـری نیـست کـه        اما نظام به معنای مجم    . اصول ثابت 

حتی یک فرد عادی عاری از آن باشد و قطعا یک فیلسوف و متفکر بدون نظـام      
 .تواند به تفکر خود ادامه دهد فکری نمی

تجربه  بنا به تفسیری اعتراض دیویی به دوآلیسم بیشتر ارسطویی است و از -4
 که کل کتاب تمرینی دیویی می توان چنین استنباط کردو آموزش و پرورش 

 )14. (برای جستجوی قانون طالیی حد وسط ارسطویی است
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از نظـر او هـدف عبـارت        . دیویی با تفکیک وسیله از غایت مخالف اسـت        
بینی شده و وسائل عبارت از اقداماتی است کـه           است از آخرین عملی که پیش     

هدف و وسیله دو نام است برای یـک  .  لحاظ زمان جلوتر باید صورت بگیرند از
کند که یکایک وسائل نیل به مقصود را در           می هدف وقتی ارزش پیدا   . حقیقت

هدفی کـه  . باید هدف هر فعالیتی را در خود آن فعالیت جست     .)7( نظر بگیریم 
ت لـذا هـیچ گـاه    شود هدفی احتمالی و آزمایشی اسـ       می در آغاز فعالیت اختیار   

 –مفهـوم زنجیـره هـدف       اسکفلر می گویـد      .)17(نباید تغییرناپذیر تلقی شود     
هـا ابـزار نیـز       هدف: وسیله انکار تقسیم عامیانه عمل به واقعیت و ارزش است         

اندیشه انتقادی در تمام . نیز هم با ارزش اند و هم بی ارزشها  هستند، و وسیله
  .)23(  مورد هدف و وسیله استمستلزم اندیشه انتقادی درها  حوزه

گوید، دیویی به دنبال آن بود تا تمـایز میـان خـوب بـه                ویلیام فرانکنا می  
عنوان وسیله و خوب به عنوان غایت را از میان بردارد، تا حدی به ایـن دلیـل                  
که تشخیص داده بود بیشتر چیزهایی که انجام مـی دهـیم یـا بـا آن زنـدگی               

مات قـد م. یا بدند و هم به دلیـل نتایجـشان        کنیم هم به خودی خود خوب        می
نهایت چیـزی کـه بـه دسـت         . وی درست است اما استنتاج وی نادرست است       

ها تنها به عنوان وسـیله       آید این است که به جای این فکر که برخی ارزش           می
خوبند و برخی دیگر تنها به عنوان غایت، باید همواره بـه دنبـال هـر دو نـوع                   

  )24( .شیمارزش در کارهایمان با
  عادت و فکر

به اعتقاد دیویی منشاء جـدایی متـداول بـین بـدن و روح، عمـل و نظـر،                
فکری که داخل دایـره عمـل       . آل جدایی بین عادت و فکر است       حقیقت و ایده  

معمولی عادت قرار نداشته باشد فاقد وسیلۀ اجراست و چون قابل اجـرا نیـست      
  )7(. در خور آزمایش و یا انتقاد نخواهد بود

  
  نقد و نظر

  اخالقیگرایی  سبین
جـا تنهـا بـه     مبانی فلسفی اخالق دیویی دارای اشکاالتی است که در این     

ایـن نظـر کـه      . مشکالت، یعنی نسبی گرایی مـی پـردازیم       یکی از مهم ترین     
نظریه مطلـق گرایـی     «ترک کنیم، اغلب    » به طور مطلق  «برخی کارها را باید     

 در  .)25( گنـاه اسـت    رک قتل انـسان بـی     نمونه آن ت  . شود نامیده می » اخالقی
 گـاهی   1گرایـی  نـسبی . گرایی اخالقی است   مقابل مطلق گرایی اخالقی، نسبی    

                                                 
1- Relativism 

شـود کـه همـه      مـی با این عقیده یکسان شمرده    ) گرایی توسط منتقدان نسبی  (
شـود کـه همـه        مـی  طـور  در اخـالق، ایـن    . دیدگاهها به طور یکسان معتبرنـد     

منتقـدان نـسبی گرایـی چنـین        .  هـستند  دیدگاههای اخالقی به یکسان خوب    
کنند   می دانند، زیرا این دیدگاهها داللت به این امر         می دیدگاههایی را متناقض  
چنین آنها    هم 2.صادق است » گرایی کاذب است   نسبی«که حتی این عقیده که      

برای ( زیرا سعی ما را برای پیشرفت طرق تفکر . دانند  میها را مضر این دیدگاه
  .)26( 3کنند  میرا تخریب) اههای بهتررسیدن به ر

هر چند انواع مختلفی از نـسبی گرایـی وجـود دارد امـا همـه آنهـا در دو                 
هـای   مـثال ارزش  (کنند که یک چیـز        می همه ادعا ) 1. ویژگی مشترک هستند  

در چارچوب یـا دیـدگاه خاصـی نـسبی اسـت            ) اخالقی، زیبایی، دانش، یا معنا    
  )زبـــان یـــا شـــمای مفهـــومییعنـــی نـــسبت بـــه موضـــوع، فرهنـــگ، (
کنند که دیدگاهی باشد که به طور یگانه برای همه مـصون از     می همه انکار )2

 .)26( خطا باشد

در فلسفه معاصر بیـشترین صـور نـسبی گرایـی اخالقـی، نـسبی گرایـی            
فیلـسوفان  به گفته رورتـی      .)26(شناختی و نسبی گرایی زیبایی شناختی است        

اتیسم جیمز، دیـویی، کـوهن، کـواین، پاتنـام و      فلسفه پساداورینی پراگم   بزرگ
  .)22( اند دیویدسن همگی به نسبی گرایی متهم شده

ترین انتقاداتی است که به فلسفه اخالق        گرایی در واقع یکی از مهم      نسبی
کنیم، ابتـدا موضـع      حال این موضوع را از دو جهت بررسی می        . شود  می دیویی

شود و سپس دالیلی که      مطرح می گرایی اخالقی    خود دیویی درخصوص نسبی   
  . شود شود، ارائه می گرایی اخالقی اقامه می برای نسبت دادن نسبی

  

  گرایی اخالقی موضع دیویی در خصوص نسبی. الف
اخـالق و شخـصیت     کتاب  دیویی در دو مقاله آخر از بخش بیست و سوم           

ی هـای اخالقـ    ایـن ایـده کـه ارزیـابی       (کنـد    گرایی افراطی را رد می     هم نسبی 
این ایده که کـدهای اخالقـی       (هم مطلق گرایی اخالقی را      . ) اختیاری هستند 

او استدالل می کند این وظیفه      .) به کار رود  ها    تواند برای همه زمان    خاصی می 
های خاص تعیین    هر نسلی است که اصول اخالقی خود را متناسب با موقعیت          

در مقابل «کند که   میفاعگرایی از خود چنین د دیویی در برابر اتهام نسبی . کند
آید نه هـرج    میها، مداومت رشد و پرورِش وسیله به وجود      ثبات اصول و هدف   
  .)7(» و مرج و پراکندگی

                                                 
 .زیرا هر عقیده ای اعتبار یکسان دارد -2

 .زیرا معتقدند عقیده فعلی دارای اعتبار است -3
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  گرا بودن اخالق دیویی بر نسبی مبنیدالیلی ارائه . ب

 مـثالً (شود یک چیـز       می گرایی این است که ادعا     ویژگی نخست نسبی  . 1
 ایـن ویژگـی در   .ا دیدگاه خاصی نسبی استدر چارچوب ی  ) های اخالقی  ارزش

های اخالقـی را نـسبت بـه فرهنـگ           یعنی ارزش . شود آثار دیویی مشاهده می   
  : نویسد  میاو در این خصوص. داند نسبی می
بینـیم از لحـاظ       مـی  اجتماع خود بیگانـه   های    چه را که از حوزه فعالیت      آن

بینیم و هوش فطری  ی مدانیم و از لحاظ عقلی در خور شک  میاخالقی ناپسند
بینیم غافل از آن که سایر اقوام به مسائلی غیـر             می خود را از سایر اقوام باالتر     

خـود   طور که حـواس بـه خـودی    همان. اند از مسائل مابه االبتالء ما نظر داشته 
  ن الزم اســت ادراک و حافظــه و آشــوند و وجــود اشــیا بــرای  تحریــک نمــی

  نـد بلکـه راه و رسـم جامعـه باعـث            کن تخیل هم بـه خـودی خـود کـار نمـی           
  .)19( فعالیت آنهاست

» شناختی و جامعه شـناختی رفتـار    تحلیل روان «طور که در بحث از       همان
  :آمد از نظر دیویی

هرگونه کردار و رفتار آدمی مولود تأثیر متقابل خوی از یک طرف و محـیط         . 1
 از اینکـه    طبیعی و اجتماعی از طرف دیگر است و رفتار و کردار آدمی اعم            

  خوب یا بد باشد در اصل اجتماعی است؛ 
فضایل به خودی خود ارزشی ندارند و ارزش آنها فقط بسته به نقشی اسـت           . 2

بنابراین امر اخالقی و اجتماعی     . کنند  می که در زندگی اجتماعی واقعی ایفا     
  یکی هستند؛

 اخالق عبارت از صد در صد افعال ماست و لـذا قائـل شـدن بـه قلمـروی                  . 3
جداگانه بـرای آن و تعقیـب یـک کمـال افالطـونی و متابعـت از فـرامین              

  . مابعدالطبیعه اشتباه است و باید طرد شود
شود اخالق به معنای نخست نـسبی     از مجموعه این سه مقدمه نتیجه می      

هـای مختلـف     و مکان ها    زیرا محیط طبیعی و اجتماعی همواره در زمان       . است
ایده رف دیگر ل ابزاری است و نه ذاتی و از ط      متغیر است از طرفی ارزش فضائ     

 .شود  انکار میآل های اخالقی

گرایان دیدگاهی را کـه بـرای        گرایی این است که نسبی     ویژگی دوم نسبی  
اعتقاد به خطاپـذیری     (کنند همه به طور یگانه مصون از خطا باشد را انکار می          

له همیشه أحل یک مسدیوئی معتقد بود که به گفته پاتنام  .)در معرفت اخالقی  
این ویژگی در آثار دیویی به تکرار مشاهده  .)27(است » خطاپذیر«و » موقتی«

  .  در معرفت اخالقی به خطاپذیری معتقد استشود و او صراحتاً می

 و معتقد است همه اصول نیاز  کند  می ها و غایت برین را نقد      آل ایده دیویی
 مورد اخالقیات منظـور شـود آن        منطق تجربی وقتی در   « .به تجدید نظر دارند   
داند که بتواند در رفع و ترمیم مفاسـد موجـود کمـک               می حالتی را خیر و نیکو    

در چنین حالتی حتی باالترین موازین اخالقـی هـم بایـد تجدیـد نظـر                .... کند
 اصـول  ...« :نویـسد   مـی دیگردر عبارتی  .)8( » و اصالح و تکمیل شوند     1شوند

مفهـوم قـوانین    «:  او در اخالق می نویـسد      .)7( باشد  می اخالق نیز قابل تردید   
 تنها زمانی قابل کاربرد است که یک مرجعیـت برتـر باشـد کـه آن را                   2مطلق

شود ایـن فکـر     میتصور« :گوید  میو در جای دیگری    )12(» .تحمیل می کند  
 خصوصی دارد، نظم و حیثیت اخالقی را مختـل         هله اخالقی جنبه ب   أکه هر مس  

جایی که آدمی هنگام تفکر و اندیشه همـواره بـه مـسائل             آن  از {…}. کند می
عادات نیرومنـد   . اندیشد برای راهنمایی آنها نیاز به اصول کلی دارد          می خاصی

توان قائل بـه وجـود      می ها همواره اصرار به تجدید و تکرار دارند و در مورد آن          
  .)7(» ل دادقوانین ثابتی شد لکن به این قوانین نمی توان جنبه قانون یا اص

ای کـه بـا آن مواجـه         لهأهـر قـدر مـس     «او در موضع دیگری می نویسد،       
هستیم بغرنج تر و اطالعات ما درباره آن کمتر باشد اصرار اخالقیون کالسیک       
درباره لزوم وجود قبلی یک اصل یا قانون ثابت جهانی که بایـد از آن پیـروی                 

ه کـه قـوانین سـاخته    یکی از آرزوهـای اخالقیـون ایـن بـود     . کرد بیشتر است  
ها هر لحظه بتوان هر مسأله اخالقی را حل          اخالقی وضع کنند تا به وسیله آن      

  .)7(» پذیر نیست در حالی که چنین کاری حتی در پزشکی هم امکان. کرد
گوید گوش دادن به همه وجوه به این معنـا نیـست کـه همـه                  می نم پات

توان اجرای بهتر یا      می الهمان طور که مث   . موارد به طور یکسان خوب هستند     
توان عقاید بهتر یـا بـدتر را در عـدم            می در نظر گرفت،  » هملت«بدتر را برای    

 البته معنای بهتر یا بـدتر    .)28(شناسی در نظر گرفت      توافق در اخالق و زیبایی    
حـل  «تواند بـرای      می وجود دارد که  » جنبه فکری مطلق  «این نیست که یک     

  .)28( به کار رود» یک مشکل
نمی پذیرنـد   اصول ثابت اخالقی را     نقد دیویی از    عضی از منتقدان لیبرال     ب

کنند که ما به عنوان مثال به مفهوم ثابتی از حقوق بـشر               می و چنین استدالل  

                                                 
بـاالترین مـوازین    » بایـد « سؤالی که مطرح می شود که این است کـه چـرا              -1

ح و تکمیل شوند؟ یا این اصـول بـاالترین اصـول       اخالقی هم تجدید نظر و اصال     
اگر باشند دیگر باالتر از آنها اصلی وجود ندارد کـه بـه آن              . هستند و یا نیستند   

ارتقا یابند؟ و لذا اصالح و تکمیل آنها بی وجه است و اگر قابلیت اصالح در آنها                 
 .وجود دارد پس فرض اصل بودن آنها اشتباه بوده است

2- Absolute rules 
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نیازمندیم، حقوقی که نه تنها برای زمان حاضرباشد بلکه بـرای آینـدگان هـم               
سـتم محافظـت شـود و    عدالتی و  ای که این حقوق در مقابل بی     باشد، به گونه  

ها که محافظه کارترند ممکن است بگویند بدون احترام گذاشـتن بـه اراده                آن
 که بـرای  »های خانواده ارزش«خداوند که در ده فرمان آمده و یا وضع قوانین        

 هـر   .1 رود  مـی  انسانها به صورت همیشگی مفروض است، دنیا به سمت قهقرا         
 باشد در این صورت دیدگاه دیویی در کسی که به یکی از این دو دیدگاه معتقد 

پاسـخ دیـویی بـه ایـن نـوع          . گرایانه خواهد آمـد    اخالق از نظر او بسیار نسبی     
عمومی در خصوص عدالت    های    پذیرد که ایده    می او. ها چند جزء دارد    اعتراض

کند که این امر بـدین جهـت اسـت کـه ایـن        میو خیرها ارزش دارند اما ادعا  
های پـیش    بزاری از تحقیق به سمت موارد جزئی با روش        ا«برای مردم   ها    ایده

از نظـر دیـویی   . کنـد   می فراهم»بینی یک روش برای سر و کار داشتن با آن      
های واقعی در اخالق آشکار شود در ایـن صـورت خطـای              اگر اهمیت موقعیت  

  .)1( شود  میکلی ثابت مشخصهای  اعتقاد به ایده
 

        بحثبحثبحثبحث
 .نداتهام نسبی گرایی را نمی پذیرها  پراگماتیست و سایر ، رورتیدیویی، پات نم

بـه دو دلیـل پیـشگفته فلـسفه اخـالق دیـویی             به نظر مـی رسـد        با این حال  
، چرا که   گرایی از نتایج ابزارانگاری دیویی است      در حقیقت نسبی  . گراست نسبی

وسیله و ابزاری برای از نو ساختن       ها    اگر تصورات و معانی و نظریه     « از نظر او    
به این ترتیـب هـر گـاه     . )8( »ط و رفع اشکاالت باشند قدر و ارزش دارند        محی

گو باشـد،   ای برای از نو ساختن محیط و رفع اشکاالت بهتر پاسخ       ایده یا نظریه  

                                                 
منتقدان نسبی گرایی معتقدنـد تـا       «:  رورتی نیز در این خصوص می نویسد       -3

جوانان با باور به مطلق های اخالقـی و بـه حقیقـت عینـی بـار نیاینـد تمـدن                      
و بر این عقیده اند که اگر چیز مطلقی وجـود           «) 22(» .محکوم به نابودی است   

ن به ضـعف بـشری   ندارد، چیزی که در امتناع سازش ناپذیر خدا در تسلیم شد         
گوینـد    مـی . سهیم باشد، دلیلی نداریم که به مقاومت در برابر شر ادامـه دهـیم             

اگر شر فقط خیری کوچک باشد اگر انتخاب اخالقی چیزی جـز سـازش میـان            
امـا مبـارزه    . خیرهای متعارض نباشد، پس در مبارزه اخالقی فایـده ای نیـست           

 استمرار دارد، و هیچ مرز قـاطعی        اخالقی نزد پراگماتیست ها با مبارزه برای بقا       
چیـزی کـه    . نیست که ناعادالنه را از ناسنجیده و شر را را از نامناسب جدا کند             

برای پراگماتیست ها اهمیت دارد اندیشیدن راههای کاهش دادن آالم بشری و            
این هدفی اسـت کـه مـردن در راه آن ارزش دارد،             . افزایش دادن برابری اوست   

 )22(» .ی نیروهای فراطبیعی نیستاما مستلزم پشتیبان

  شــود و هــیچ ایــده مطلــق و مــصون از خطــایی  جــایگزین ایــده پیــشین مــی
  . وجود ندارد

را گرایی   نسبیدیویی اتهام   از جمله   ها    توان گفت دلیل این که پراگماتیست      می
در  )رئالیست(فیلسوفان واقع گرا نمی پذیرند این است که موضع آنان با موضع 

این فیلـسوفان   از موضع   . خصوص واقعیت و حقیقت و نیز صدق متفاوت است        
 نـسبی گرایـی منـتج از ابزارانگـاری           قطعاً ) بویژه فیلسوفان افالطونی مشرب   (

و حقیقت و صـدق از نظـر دیـویی متفـاوت بـا              اما وقتی معنای واقعیت     . است
ــدگاه  ــنتیدی ــاً  س ــد طبع ــسبی باش ــای ن ــد     معن ــاوت خواه ــز متف ــری نی   گ

به کار  فیلسوفان سنتیدر واقع نظریه مطابقت یک اصل موضوع است که   . بود
  برنـــد و دیـــویی ایـــن اصـــل موضـــوع را نپذیرفتـــه اســـت و        مـــی

عقاید و آراء «ز نظر دیویی ا .به جای آن نظریه ابزارانگاری را مطرح کرده است 
  گذشــــته و حــــال ابزارنــــد و ماننــــد هــــر ابــــزاری ارزشــــشان بــــه 
صرف وجود خودشان بستگی ندارد بلکه به ظرفیت و اسـتعدادی بـستگی دارد            

 .)8( »که برای از پیش بردن کار دارند

   گرایـی یـا مطلـق گرایـی اخالقـی اصـوالً            ماحصل کالم این کـه نـسبی      
  » ابزارانگارانـه «و  » پراگماتیـستی « بـرای تفکـر      از جمله مـسائلی نیـست کـه       

  امـا از دیـدگاه فیلــسوفانی کـه معتقـد بــه     . دیـویی و پیـروان او مطـرح باشــد   
  هــای اخالقــی هــستند، رویکــرد ابزارانگــاری در اخــالق  و مطلــقهــا  آل ایــده

  . گرایی اخالقی، پذیرفتنی نیست به دلیل منتهی شدن به نسبی
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