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در اين مقاله ضمن توصيف نظريه ديويي. عنصر در تفكر ديويي استدموكراسي مهم ترين

يكم، ديويي هيچ استدالل فلسفي بر اين اعتقاد: چالش هاي موجود در اين نظريه بررسي مي شود

بر.، ارائه نداده است»دموكراسي يك ايده آل اخالقي است«خود كه  دوم، اگر برتري دموكراسي

آنر شده پس اين ايده را نمي توان به آينده تعميم دادساير شيوه به روش پسيني آشكا و مي توان

و روش ها يا نظام هاي ديگري را فرض كرد سوم، حتي در صورت برقراري. را نقد كرد

دموكراسي، از آنجا كه برقراري شرايط مشابه براي همه انسانها امكان پذير نيست، ظرفيت عقالني 

در.د بودآنها براي حكم كردن مشابه نخواه چهارم، ديويي در نظريه خود از عناصر غيرعقالني

مي. تصميم گيري اعضاي جامعه غفلت كرده است سرانجام از آنجا كه او شناخت مطلق را انكار

.كند تالش او براي بناي كردن يك جامعه دموكراتيك فاقد اساس عقالني است
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 مقدمه.1
و كه در سياست و تربيت است و نظريه پرداز تعليم جان ديويي فيلسوف، منتقد اجتماعي

و تربيت تأثير بين المللي عميقي داشته است و تأثير او در)C.D.P,1999, p229(. تعليم تنوع آثار

مقرن بيستم در ميان فيلسوفان او را در رديف فيلسوفاني قرار مي عاصر دهد كه در تفكر

و به اعتقاد بعضي از جمله گويين)  EWB, 2007,p. 5, I.E.P, p.1(بيشترين تأثير را داشته اند 

 به)Gouinlock, 1994, p 13(الك، در صد سال اخير هيچ همتايي براي وي وجود نداشته است

به خاطر توسعه اي است كه در پراگماتيسم ويليام جيمز داده است؛  عنوان فيلسوف اهميت او

)(Maxy, 2007, 1,11 I.E.P, 3  را» حقيقت«يعني انتقاد او از مفهوم » ابزارانگاري«كه خود آن

ص 1353راسل،(نامد مي ،575(.

به عنوان فيلسوف دموكراسي شناخته .)CDS, 2007, p.17(شدديويي در دوران زندگي خود

دموكراسي مذهب زيرا.پراگماتيسم به عنوان همتاي فلسفي دموكراسي همه جا حاضر است«

مي گويد.)Maxy, 2007, p. 25(»يك پراگماتيست است را پاتنام كه مالحظه ديويي  ما بدون اين

و آينده دموكراسي بفهميم نمي توانيم آثار او  حتي آنها را كه در حوزه شناخت–از معنا

شناسانهتتوجيه شناخ«براي توجه به اين مسأله پاتنام اصطالح. بفهميم-شناسي است

مي»دموكراسي  به گفته او گرچه)Putnam, 1992-A, p180(گيردرا از خود ديويي وام

و فلسفه سياسي امروزه مورد غفلت قرار گرفته اما توجه استدالل هاي ديويي در فلسفه اخالق

به توجيه دموكراسي همچنان امروزه زنده است  .)p183(او

از. بدون فهم مفهوم او از دموكراسي ناقص خواهد بودبه اين ترتيب فهم فلسفه ديويي

و و پرورش ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و آموزش طرفي در تفكر او بين دموكراسي، اخالق

سه از هم تفكيك ناپذيرند و پرورش در بقاي«. به عبارتي اين او به نقش مهم آموزش

و عمل دموكراتيك در پيشرفت آمو و اهميت تفكر پي برددموكراسي و پرورش »زش

)IEP, 2007,p.11 (.

و و معضالتي كه ما امروزه در خصوص دموكراسي با آن سر موضوع مقاله حاضر با مسائل

و اين نظريه. كار داريم ربط وثيقي دارد دموكراسي تاريخي به قدمت تاريخ فلسفه دارد

م. همچنان در دنياي امروز مطرح است جان. تفاوتي وجود دارددر اين حوزه قرائت هاي

يكي از مهم ترين نظريه پردازان دموكراسي است لذا براي شناخت صحيح دموكراسي  ديويي

و. بررسي نظريات او بسيار مفيد است به ضعف ها همچنين با بررسي نقادانه مي توان

و اصالح آن بر آمد و در صدد رفع ام. اشكاالت اين نظريه پي برد روز به هر تقدير در دنياي

مي نمي كه له يا عليه آن گفته شود و هر سخني توان در خصوص دموكراسي سكوت كرد

و مستند به آراء نظريه پردازان مهم آن باشد . بايست مدلّل
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هر نظريه اي در خصوص دموكراسي بايد دموكراسيگفته كارل كوهن نويسنده كتاب به

پيشفرض هاي دموكراسي كدام.2ماهيت دموكراسي چيست؟.1:به اين پرسش ها پاسخ دهد

 شرايط الزم براي كاميابي دموكراسي چيست؟.4ابزارهاي دموكراسي كدام است؟.3است؟ 

چشم اندازهاي دموكراسي كدام.6در دفاع از دموكراسي چه داليلي بايد عرضه كرد؟.5

1است؟
ص 1373كوهن،( به پاسخ اين سؤاال)15، و در اين مقاله به طور اجمالي ت از منظر ديويي

و بررسي آراء او در اين خصوص مي پردازيم به دليل همسو بودن نظريات توماس. سپس نقد

و فهم بهتر نظريه ديويي به كوهن با نظريات جان ديويي در دفاع از دموكراسي، براي تحليل

. نظريات كوهن نيز ارجاع مي دهيم

 ماهيت دموكراسي.2
خ صوص دموكراسي در آثار مختلفي از او به ميان آمده است هر چند نظريات ديويي در

و شخصيت به اين موضوع اختصاص دارداخالق  او در اثر.)Musolf, 2001, p.4(به طور خاص

و پرورش ديگر خود و آموزش كه Democracy and Education)(دموكراسي اوالً افكاري

و بيان مي و درجامعه دموكراتيك وجود دارد را استخراج  كند، ثانياً ارتباط اين افكار با آموزش

مي كند، هدف و روش هاي مثبتي را كه در خور جامعه دموكراتيك است پرورش را بيان ها

و به نقد نظريه مي دهد و مورد نظر قرار به ظاهر دموكراتيك رايج هاي اخالقي كه در جوامع

مي پردازد .)p1 ,1950( مانع تحقق كمال مطلوب دموكراسي است

از نظر اخالقي عبارت است از جازم« اما2 معاني مختلفي دارداز نظر ديويي، دموكراسي

بودن بر اين عقيده كه مالك غائي كليه تأسيسات سياسي وتشكيالت صنعتي اثر مثبت آنهاست 

به گفته وي پيشرفت دموكراسي.)Dewey, 1964, p 186(» متعادل يكايك افراد اجتماعرشددر 

و با پيشرفت و بسط صنعت مالزم بوده و رواج نظريه تكامل طبيعي  روش تجربي علوم

و پرورش را دستخوش تحول بزرگي كرده است و روش آموزش . مجموع اين عوامل موضوع

و چشم انداز دموكراسي به اين دليل كه به طور خاص به دموكراسي در حو1 زه سياست بحث از ابزارهاي دموكراسي

.مربوط مي شود در اين مقاله مورد بحث قرار نمي گيرد
و نه دموكراسي به عنوان ايده اي سياسي2 و اخالقي بحث مي شود . در اينجا از دموكراسي به عنوان ايده اي اجتماعي

و در مقوله اي مجزا بحث مي شود در. دموكراسي به عنوان ايده اي سياسي مربوط به فلسفه سياسي مي شود كارل كوهن

دموكراسي حكومت جمعي است كه در آن از بسياري لحاظ اعضاي اجتماع«: تعريف دموكراسي به معناي سياسي مي گويد

به طور مستقيم يا غير مستقيم در گرفتن تصميم هايي كه به همه آنها مربوط مي شود شركت دارند، يا مي توانند شركت 

ص 1373كوهن،(»داشته باشند ،27(.
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)Dewey, 1950, preface(از» دموكراسي خالّق« در مقاله اي با عنوان او به بيان تعريف خود

مي پردازد ازيترين ويژگمهم. دموكراسي :هاي دموكراسي از نظر وي عبارتند

مي شود.1 به امكانات ماهيت بشري كنترل كه با ايمان .دموكراسي راهي از زندگي است

و عادي.2 به انسان معمولي . يك مقوله آشنا در عقيده دموكراتيك است(Common Man) اعتقاد

گ به نمايش و قوه انسانيت در هر انساني مي شود، صرف نظر از يعني اين كه استعداد ذاشته

و به برابري بشر اين عقيده... رنگ، نژاد، مليت، خانواده، فرهنگ، جنسيت عقيده دموكراتيك

كه مي به او هديه داده است گويد هر انساني حق بهره مندي برابر را براي توسعه دادن آن چه

1.شده را دارد

اي.3 نه تنها كه به طور دموكراسي راهي از زندگي شخصي است به اينكه ماهيت بشر مان دارد

كه اگر شرايطي مشابه براي همه در نظر گرفته شود ظرفيت  كلي يكسان است، بلكه ايمان دارد

.ها نيز براي حكم عقالني كردن يكسان استانسان

و نيازها يا نتايج براي هر فرد.4 به اين عقيده است كه هرچند غايات  دموكراسي اعتقاد

ا . ما عادت همكاري دوستانه مانند ورزش در زندگي وجود داردمتفاوت است

و راهي.5 كه به مؤسسه ربط داشته باشد بلكه امري خارجي است دموكراسي چيزي نيست

2.براي زندگي شخصي است

. دموكراسي يك ايده آل اخالقي است.6

ا.7 و روش هايي به توانايي تجربه بشر براي توليد اهداف آن دموكراسي عقيده ست كه با

.تجارب بعدي با غناي بيشتري رشد كند

كه در آن همه.8 كه همواره يك تجربه بشري آزادتر خلق كند  وظيفه دموكراسي اين است

از(شريك باشند .) Dewey,1968, p 221-228:اقتباس

 به اين ترتيب دموكراسي تنها يك نوع زندگي اجتماعي در بين ساير صور زندگي

 ,Putnam) بلكه پيش شرط كاربرد كامل عقل در حل مسائل اجتماعي استاجتماعي نيست؛

)1992-A, p180; Cavalier, 2006, p.6 كه ديويي براي دموكراسي برشمرد به ويژگي هايي  با توجه

افالطون معتقد است كه يكي از اشكاالت دموكراسي اين است كه مساوات را هم بين آنان كه مساوي هستند برقرار مي كند1

(و هم بين آنان كه مساوي نيستند ص 1353افالطون،. البته بايد توجه داشت در جامعه اي كه افالطون مي زيسته) 429،

و فرمانروايان برتر از پيشه وران برتر از افراد» طور ذاتي«بعضي از افراد به   ديگر بوده اند، في المثل آزادگان برتر از بردگان

. در اين مورد حق با ديويي است. اما ديويي به چنين برتري ذاتي اعتقادي ندارد. بوده اند
 موجود جاي يكي انگاشتن دموكراسي با حكومت هايي خاص يا دسته هاي خاصي از نهادهاي ملي«: كوهن نيز مي گويد2

)60-61، صص 1373كوهن،(».اما مي توان گفت آن دسته از نهادهاي ملي بيشتر يا كمتر دموكراتيك است. ترديد است
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به معناي. مالحظه شد دموكراسي هرگز به معناي حكومت اكثريت بر اقليت نيست بلكه

1.مشاركت فعال همه افراد جامعه است

. از آنجا كه ديويي مخالف تفكر انتزاعي است، دموكراسي نيز از اين قاعده مستثنا نيست

پس راه به شرايط هاي پيشرفت يا جلوگيري از اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي،(رفت دموكراسي

و با تغيير در شرايط، خط مشي)و غيره و فعاليت هر محيط بستگي دارد هاي ها، نهادها

 به عنوان نظريه«: كارل كوهن مي نويسد. متناسب نيز تغيير خواهند كرددموكراتيك دموكراسي

و هيچ آيين واحدي  اي درباره حكومت انساني بر پايه فكر هيچ صاحبنظر غايي متكي نيست

كه دموكراسي از آن برآمده باشد را. هم وجود ندارد فرايند دموكراسي صاحبنظران مطلق خود

گرا باشند ولي هيچ جزم جزم هاييممكن است دموكرات.مي كنددر دفاع از خويش طرد

به اين ترتيب عليرغم.)16-17، صص 1373كوهن،(»دموكراتيكي نمي تواند وجود داشته باشد

و مطلق يك قرائت را مي شود نمي توان به طور جزمي كه از دموكراسي قرائت هاي مختلفي

. مطلق برشمرد

سيهاي دموكراپيشفرض.3
به فضاي سياسي محدود نمي كه. شود در ديدگاه ديويي دموكراسي تنها » عموم«هر جا

كه قابليت خانواده، مدرسه، كارخانه جايگاه. تواند باشد هست، دموكراسي هم مي هايي هستند

به. شدن را دارند دموكراتيك  مي شناسد بلكه آن را شرط ديويي نه تنها اين امكان را رسميت

مياصلي تحقق ص 1337(داند دموكراسي به معناي شكوفايي استعدادهاي انساني  به اين.)170،

كه دموكراسي در آن ممكن ترتيب بنيادي ترين پيش فرض دموكراسي وجود اجتماعي است

به اجرا در آيد مي تواند در آنها به اجرا در آيد نامحدود. است كه دموكراسي انواع اجتماعاتي

خ. است و بزرگترينكوچكترين آن جوامع ديني نيز. المللي است آن ملت يا اجتماع بين انواده

پي آرمان به شيوه دموكراتيك در ص 1373كوهن،(هاي خود باشندمي توانند :او مي نويسد)74،

و نه مي توان آن را تأييد شكل دموكراسي را نمي توان امري نژادي يا مذهبي تصور كرد

كه با قانون و موافقت مردم روي كار آمده استحكومتي دانست دموكراسي فقط. اساسي

كه قواي او در اداره  به كمال مي گذارد كه انسان وقتي رو عنواني است براي بيان اين حقيقت

به صورت دسته(اموري كه بين افراد جامعه مشتركند  به آنها  اموري كه افراد براي نيل

و خانواده، صنعت، شركت، دولتدرمي و غيره تشكيل آيند ، كليسا، جمعيت هاي علمي

و نه جوهر آن1 (به گفته كوهن قاعده اكثريت ابزار دموكراسي است ص 1373كوهن،. ،110 (
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و.به فعاليت افتد) دهندمي به همان اندازه كه در مورد تشكيالتي مانند صنعت اين اصل

ص 1337(تجارت مصداق دارد، در مورد دولت هم صادق است  ،170(.

اجتماع مربوط است به مناسبات ميان. دومين پيش فرض دموكراسي پيروي از عقل است

 شخاص، پيروي از عقل به طبيعت اشخاصي كه اين مناسبات ميانشان برقرار است مربوطا

ص 1373كوهن،(دموكراسي بدون اين دو قابل تصور نيست. شودمي ،93(.

به عنوان فيلسوف اخالق كاري با غايات خاص نداشت از نظر.به گفته گويين الك ديوئي

مي توانند بيشتر ين تجربه رضايت بخش را در ارتباط با محيط خودشان او اينكه چطور افراد

مي شود به كشف كه مربوط كه انسانها اجزاي ارگانيك. داشته باشند مشكلي است از آنجا

به همه. طبيعت هستند، رفتار دموكراتيك بهترين راه حل اين مشكل است از طرفي او نسبت

نتصورت ميهاي مطلق گرايي شكاك بود، به اين دليل ديويي و هنجارهاي يجه گيرد قاعده

مي شود و عمل اجتماعي توسط مراحل عقل اجتماعي تعيين . رفتار اخالقي

اصطالحي است كه در بسياري از آثار ديويي يا آثاري» عقل اجتماعي دموكراتيك«اصطالح

مي رود به كار طريقه دموكراتيك زندگي دركل فلسفه ديويي«.كه درباره او نوشته شده است

. گيرد عقل اجتماعي در مقابل عقل فردي قرار مي)Jarrett, 1991, p58(»ك عقيده اساسي بودي

و به روش كه در اجتماع پژوهشگران منظور از عقل اجتماعي دموكراتيك عقالنيتي است

به دست مي آيد به. دموكراتيك و و مشكالت با كمك عقل جمعي يعني روش حل مسائل

به معنا ي بهره مندي از حداكثر ظرفيت عقالني افراد موجود در جامعه، اعم شيوه دموكراتيك،

:پاتنام در اين خصوص مي نويسد. از نخبگان يا غيرنخبگان

وقتي ديويي روش علمي را براي حل مسائل اجتماع به كار مي برد، منظورش اعتماد به

و كارشناسان نيست، كارشناسان نيز به طبقات خاصي تعلق دارند  و تحت تأثير متخصصان

و به دليل نخبه بودنشان. عقالنيتي هستند كه ديويي از آن سخن مي گويد آنها نخبه هستند

چه بايد بكنندعادت كرده  اند به ديگران بگويند براي حل مشكالت اجتماعي خود

)1992, p198(.

ميم» حكومت نخبگان«كارل كوهن در كتاب خود اين ايراد را از طرف طرفداران كند طرح

هر چند ممكن است آدميان از جهتي اساسي با يكديگر برابر باشند با وجود اين از جهاتي«: كه

مي».كه حق مشاركت آنان در حكومت قاطعيت دارد با هم نابرابرند گويد وجود اختالف در او

و خواه نباشد، مسلماً واقعيت دارد و ثروت خواه طبيعي باشد كه در اينج. هوش ا پرسشي

كه آيا اين مي شود اين است ميگونه تفاوتمطرح تواند وجود تبعيض در حكومت هاي واقعي

و داليل خود را در اين. اجتماع سياسي را توجيه كند پاسخ او به اين پرسش منفي است

.)378- 381، صص 1373ك به كوهن،.ر(كندخصوص مطرح مي
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مي كندگويين الك نيز عقل اجتماعي دموكراتيك را چنين : تعريف

كه ديويي عقل اجتماعي مي نامد، همان طور كه در روش علمي صورتي است از آنچه

زندگي دموكراتيك مجسم است، عقل اجتماعي راهي را به سمت يك ايده آل اخالقي نشان 

در.مي دهد كه ساختن عقل اجتماعي دموكراتيك واقعيتي به طور راسخي اعتقاد داشت ديوئي

كه-و شايد تنها امكان-ت كه بزرگترين امكان امور بشري اس  براي انسان معاصر است

و كار داشته باشدبه .)p18 ,1994( طور مؤثري با مشكالت اضطراري اش سر

به نحوي بسيار متداول در عمل تحقق شود كه پيش فرضنتيجه اين مي هاي دموكراسي

از. كنندپيدا مي چه بزرگ و جمله خصوصيات همه جا حاضر هستي اجتماعات چه كوچك

و نقشي حياتي در زندگي هر فرد ايفا مي يا(پيروي از عقل استعداد عام. كنندآدمي هستند

ص 1373كوهن،(آدميان است) تقريباً عام ،95(.

 آموزشو پرورش شرط الزم براي كاميابي دموكراسي.4
و پرورش در مي پردازدديويي در آثار خود به تفصيل به نقش آموزش . كاميابي دموكراسي

و تربيت نسل جوان نتايج گرانبهايي مي توان از تعليم به اعتقاد او براي رهايي از فساد كنوني

و اجتماعي تدريجي  و پرورش را مهم ترين وسيله اصالحات اقتصادي و آموزش  گرفت

ص 1334(داند مي و تربيت جوانان تنها)120،  راه اصالحات اجتماعي البته از نظر وي تعليم

و منظم ترين راه است ص 1334ديويي،(نيست بلكه كم خرج ترين ،121 (.

نه تنها رفتار خارجي و پرورش دست كم در جامعه دموكراتيك بايد به اعتقاد وي آموزش

و اميال آنان را موافق آرمان هاي اخالقي افراد را با موازين اجتماعي سازگار كند بلكه افكار

به خود بر موازين اخالقي استوار شوند جامع ص 1339ديويي،(ه پرورش دهد تا رفتار آنان خود ،

شكل.)238 و مي كند كه هدف از طريق فرآيند هوش دسته جمعي رشد  نكته اصلي اين است

ص-1369ديويي،(مي گيرد به ادامه)84الف، و پرورش فرد هدفي ندارد مگر اينكه فرد را  آموزش

پ و ترديد. به عبارت ديگر هدف يادگيري ادامه يادگيري است. رورش خود بكشاندآموزش

و پرورش در اين معني فقط در جامعه دموكراتيك ميسر است، زيرا تنها اين  كه آموزش نيست

بي حد افراد مهيا مي ص 1339ديويي،(كندجامعه است كه زمينه را براي رشد ،83(.

و پرورش نياز كند جامعه دموكراديويي بيان مي تيك بيش از جامعه هاي ديگر به آموزش

ميزيرا جامعه. دارد كه تواند از خواهد مردم را در همه امور حكومت دخالت دهد نمياي

و تربيت آنها چشم بپوشد مي. تعليم به تك تك افراد جامعه اهميت حتي درخصوص. دهدوي

و به كودكان مي گويد اين روش كه كودكان را از آموختن سرگذشت بزرگان قتي سودمند است

و زندگي افراد را در خالل زندگي جامعه بيان  و قهرمان پرستي محفوظ دارد خطر نابغه پسندي
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ص 1339(كند به سالح دانش مجهز شوند.)155، به سر برند بايد . مردمي كه مي خواهند آزادانه

 نه فعاليت مردم را بسط از طرفي دموكراسي با شكستن محدوديت هاي اجتماعي ناروا دام

و فرصتمي ميدهد اين امر هم خود به خود توسعه. كندهاي فراواني براي رشد آنها فراهم

مي كند و پرورش را ايجاب .)76ص(آموزش

و روابط اجتماعي افزوده به اعتقاد ديويي دموكراسي از طرفي بر دامنه اشتراك منافع مردم

و از اين رو دستخوش تضاد بزرگيو از طرفي زمينه برخي اختالفا ت اقتصادي را هموار كرده

و پرورش وسيله رفع اين تضاد است. شده است مي نويسد. آموزش :او

و تبعيضات اجتماعي ناخرسند و ثغور طبقاتي اگر جامعه دموكراتيك از استقرار حدود

و در شرا يط متساوي از است بايد بكوشد تا همه افراد بتوانند شخصيت خود را بسط دهند

و پرورش برخوردار شوند و پرورش سود نجوييم. مزاياي آموزش اگر در اين زمينه از آموزش

و در نتيجه ثمره رنج اكثريتي عظيم در كف مردم نمي توانند نتايج كارهاي خود دريافت كنند

و دموكراسي از بين خواهد رفت  ص 1339ديويي،(اقليتي سودجود قرار خواهد گرفت ،76(.

كه نهادهاي اجتماعي افراد معيني را از رشد توانايي هايشان محروم به گفته اسكفلر هنگامي

به منزله افراد نيستند كه اين محروميت را تحمل مي كنندمي كل«بلكه اين. سازند، اين تنها آنها

مي شود» بدنه اجتماع و خدمات خود محروم ص 1366اسكفلر،(است كه از هوش، داوري ،320(

كه شامل شرايط متفاوت مي شمارد كارل كوهن نيز براي كاميابي دموكراسي شرايطي را بر

و. شوداز جمله شرايط فكري مي سه مقوله است كه يكي از آنها آموزش شرايط فكري در

ص 1373كوهن،(پرورش شهروندان است  اما اين كه اين آموزش تا چه حد بايد باشد.)236،

به نوع  كه اجتماع با آنها روبروستبستگي دارد كه سرشت.و درجه دشواري مسائلي مادام

مسائل اجتماعي تا حد زيادي در حيطه درك شهروندان است با فرض مهيا بودن ساير شرايط 

اما در دوران معاصر. پذير خواهد بوددموكراسي، مشاركت هوشيارانه براي آنان امكان

و پرورش با كه اكثر. اليي برخوردار باشندشهروندان الزم است از آموزش به اين اما با توجه

ميمسائل فني آيند مستقيماً نه توسط همه اعضا بلكه به وسيله تري كه براي اجتماعي ملي پيش

مينمايندگان آنها مورد بررسي قرار مي و پرورش براي اعضا گيرد توان گفت ضرورت آموزش

كه براي انتخاب عاقالنه نماين توان از هر شهروند نمي. دگان ضرورت داردتا آن حد است

كه تمام دانستني و نيازي هم نيست هاي الزم براي حل هر مسأله اجتماعي را انتظار داشت

و نتايج راه حل هاي اين نمايندگان داوري كند. بداند به عنوان. اما بايد بتواند درباره راه حل ها

مي توان گفت هر چند آشپز به معلومات بيش تري در فن آشپزي احتياج دارد اما كسي كه مثال

هاي مبتني بر بنابراين حتي در دموكراسي. اي نياز داردچشد نيز به ذائقه پرورش يافتهغذا را مي

و پرورش اعضا از شرايط موفقيت است  .)240-242، صص 1373كوهن،(نمايندگي آموزش
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از دموكراسي.5 در دفاع  داليل ارائه شده
كه تاكنون همان طور كه بيان شد از نظر ديويي دموكراسي بهترين شيوه زندگي است

به ساير شيوه. شناخته شده است كه برتري دموكراسي نسبت هاي حال جاي اين سؤال است

به روش پسيني؟ چه داليلي در  به روش پيشيني يا مي شود آيا زندگي به چه طريقي آشكار

مي شود؟ خ1اين خصوص اقامه و معتقد ديويي در اين مي برد صوص از داليل پسيني بهره

مي بينيم تنها راه زندگي است  است وقتي دموكراسي با ساير طرق زندگي كردن مقايسه شود

و قادر به توليد علم است كه تنها  و وسيله باور دارد به عنوان غايت به مراحل تجربه كه

و فهميدن احساسات، نيازها قابل اعتماد را براي جهت بخشي تجربه آين) اتوريته(مرجعيت  ده

.) Dewey,1968, p 221-228(و عالئق دارد 

كه آيا وي براي توجيه دموكراسي از ادله كه در اينجا مطرح است اين است سؤال دقيقي

و مفسران ديويي كتابي با  فلسفي بهره مند شده است يا نه؟ رورتي به عنوان يكي از پيروان

عنوان اين كتاب خود بخوبي گوياي اين امر. نگاشته استسفه اولويت دموكراسي بر فلعنوان 

كه از نظر پراگماتيست ديويي مشربي چون او دموكراسي نيازمند پشتوانه فلسفي نيست  است

و اولي است مي كند. زيرا بر آن مقدم :او در اين اثر بيان

كه با پراگماتيسم ديويي همسو هستند خواهند گفت اگرچه دموكراسي  ليبرال آنهايي

به پشتوانه فلسفي ندارد و مفصل فلسفي هست، اما نيازي طبق اين ديدگاه. نيازمند بيان صريح

فيلسوف دموكراسي ليبرال ممكن است دلش بخواهد نظريه اي در مورد خويشتن انساني 

مي كند هماهنگي داشته باشد كه با نهادهايي كه او تحسين اما چنين فيلسوفي در چنين. بپردازد

به توجيه اين نهادها نزده است، بلكه قضيه به عكس است او سياست را در صو رتي دست

كه با آن سياست بخواند  مي پردازد و بعد فلسفه اي مي دهد ص 1382رورتي،(الويت قرار ،23(.

كه بتواند و آدرنو معتقد بودند پراگماتيسم آنقدر قوي نيست به نقل رورتي هوركهايمر

مي گويد اگر عدالت فضيلت اول در جامعه. همبسته نگاه داردجامعه اي آزاد را اما راولز وقتي

 شود ديگر نياز به چنان مشروعيتي بتدريج حس نخواهد شد، در واقع نظر ديويي را بازتاب 

.)33-34، صص 1382رورتي،( دهدمي

 نظر او زيرا طبق. دفاع رورتي از دموكراسي كامالً متناسب با تفكر پراگماتيستي اوست

صدق يا حقيقت يا برتري دموكراسي بر ساير نظام ها را نمي توان با روش نظري اثبات كرد

كه در ليبراليسم. بلكه برتري آن صرفاً ناشي از تجربه عملي است مي گويد آزادي از نوعي وي

و تا آزمون  و عدالت در اجتماع است و دموكراسي ليبرال است بهترين راه تأمين همبستگي

و هم داليل كارل كوهن در كتاب خود براي دفاع از دموكراسي هم داليل مقدم1 بر تجربه براي دموكراسي مطرح مي كند

(پسيني ص 1373كوهن،. ،383(
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، 1382ك به رورتي،.ر(. گري نشان ندهد كه بديل بهتري هست بايد به همين نظام قناعت كرددي

گويد حتي اگر بپذيريم حقانيت دموكراسي از اصول عدالتي كه عرفاً مورد كوهن نيز مي)مقدمه

ميقبول همه است ناشي نمي كه دموكراسي در جامعه سياسي ما شود باز با–توانيم توافق كنيم
به همه براي مشاركت در حكومتد  دست كم با اين اصول سازگاري–ادن حقوق متساوي

مي. دارد به شمار مي آوردو شكلي از حكومت اما. رود كه اين اصول را از قوه به فعل در

و نيازمند به سازگار بودن ساير شكل هاي حكومتي با اصول عدالت مسأله اي است مشكوك

ص 1373كوهن،(اثبات ني.)384، ز همچون رورتي بهترين دفاع از دموكراسي را نشان دادن او

ص 1373كوهن،(داندسودمند بودن اين شيوه در عمل مي ،302(.

:كوهن مي نويسد

در در بر اساس بحبوحه عمل عمل ما معموالً دموكراسي را بر هيچ بنا نمي كنيم، بلكه

پ مي و خواه. ردازيمقواعدي كه قبال جريان داشته اند به اقدام برخي قواعد بنيادي خواه نوشته

و  و احتماال همين قواعد روش هاي تجديد نظر نانوشته عموماً از پيش مسلم فرض مي شوند

مي كنند بر بنياد اين قواعد ما در صدديم يك نظام تصميم گيري. اصالح خودشان را تعيين

و آن را بهبود ببخشيم  ص 1373كوهن،(دموكراتيك بنا نهيم ،100(.

براي برتري) به معناي خاص(با توجه به اين كه ديويي يا پيروان او هيچ دليل فلسفي

و توجيه آن ارائه نمي دهند، اين انتقاد مطرح مي شود كه اين نظريه مي تواند در  دموكراسي

و مكان ها تعميم داد به همه زمان ها و نمي توان آن را امر در واقع وي اين. معرض نقد باشد

مي پذيرد به اصل خطاپذيري است به اين معنا كه هيچ. را او به لحاظ معرفت شناختي معتقد

كه حل يك مسأله هميشه. ايده اي مصون از خطا وجود ندارد و» موقتي«وي معتقد بود

: كوهن در اين خصوص مي نويسد)Putnam,2005,p4(است» خطاپذير«

 اصلي است كه آن را آگاهانه مي  (Fallibilism)»بيدست نيافتن به نتيجه مطلق در امر تجر«

از. پذيريم و برايش مهم تر كه به او نزديكتر هر انساني دستخوش خطاست حتي در مسائلي

 از بازنگري– هر اندازه هم از يقين ذهني برخوردار باشد–هيچ اعتقادي. هر امر ديگرند

گو. انتقادي در امان نيست و در مطالعه اصل خطا پذيري شامل هر نه فعاليت فكري است

مي رود  به شمار ص 1373كوهن،(دموكراسي اصل اساسي ،17(.

كه همه در عين حال خاطر نشان مي كند گرچه انسان جايز الخطاست ولي اين گونه نيست

كه دست كم در برخي حوزه ها  و مي توان اين اميد را داشت داوري هاي او لزوما خطا باشند

نه از راه. اها بتدريج كاسته شوداز تعداد خط و يقيني باشد در واقع دانش هر چقدر هم جامع

به دست  و اصالح نظريه هاي غيريقيني شناخت حقيقتهاي مطلق بلكه از راه تصحيح خطاها
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مي رود. آمده است و داوري ها ما درباره آن نيز همين احتمال در مورد دانش ما از دموكراسي

ص 1373كوهن،( ،17(.

و تكاملبه گفته اسكفلر از نظر ديويي جامعه آرم كه از طريق فعاليت اني انجمني است

مي كند در. خود حداكثر رشد را براي هر فرد تأمين هدف چنين انجمني نهادينه كردن هوش

دولت مردم ساالر هدفي درخود نيست،. آرمان دموكراسي همين است. مسائل رفتاري است

كه هدفش چنين آرماني است نه در خطاناپذيري حقانيت دموكراسي. بلكه وسيله اي است

كه» كيفيت«هاي مردم ساالر بلكه در اعتالي افسانه وار روش عمل انسان توسط نهادهايي است

به رسميت و شركت در زندگي عمومي و داوري هر فرد را در اشكال تبادل عمومي  ارزش

ص 1366اسكفلر،(شناسد مي ،319(.

 چشم اندازهاي دموكراسي.6
ميعليرغم اين كه ديويي كه همهدادموكراسي را بهترين شيوه زندگي ند اما چنين نيست

مي كنداو در نقد دموكراسي. نظام هاي مدعي دموكراسي را پذيرا باشد :هاي امروزين اظهار

و ابراز افكار بديع تحريك شود ولي دموكراسي هنوز در باطن دموكراسي بايد حس ابتكار

كه تنها نتيجه و ناقص است اش افزايش روزافزون مواردي براي تقليد مردم از آنقدر خام

را. يكديگر است دموكراسي متداول امروزي بيش از ساير نظامهاي اجتماعي پيروزي افراد

مي اندازدتشويق مي و صدا راه و شكست آنها سر و درباره عدم موفقيت اما اين تشويق. كند

م  ادي يا معنوي ديگران را قلباً جلب از موفقيت جنبه تقليدي دارد بدين معني كه پيروزي

و تقليد است كه مردم از افراد موفق تقدير مي كنند نمي ديويي،(كند بلكه بيشتر به خاطر تبليغات

ص 1334 ،69(.

و طبيعت است دوگانه انگاري. يكي از مفروضات فلسفه جديد دوگانه انگاري بين انسان

و اقسامي دارد كه ديويي همه انواع مي كندانواع به اعتقاد ديويي منشاء جدايي. آن را انكار

و فكر است و ايده آل جدايي بين عادت و نظر، حقيقت و روح، عمل فكري. متداول بين بدن

و چون قابل اجرا  كه داخل دايره عمل معمولي عادت قرار نداشته باشد فاقد وسيلة اجراست

و يا انتقاد نخواهد بود و عمل در حقيقت تفكيك بين تفك. نيست در خور آزمايش يك بين نظر

و ديگر اينكه  مي گيرد كه در خارج از جهان عادي صورت يكي عملي كه دو نوع عمل است

مي آيد و تجربه و. به صحنه عمل عادت تفكر مانند هر عادت ديگري وسيله در اختيار دارد

و نوشتن  و ميدان عمل آن منحصر به گفتن و كلمه است -72، صص 1334(است وسيله آن كتاب

و فكر جهت از نظربدين.)71  وي يكي از تهديدهاي جدي دموكراسي دوگانگي بين عادت

مي خواهند قدرت اجتماعي داشته باشند، فكر كردن را به كه است، چه در اين صورت كساني
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بي جان براي اجراي مقاصد خود لحاظ مي و ديگران را ابزاري مي دهند خودشان اختصاص

شد. كنند و منظور نهايي خويش منحرف خواهد او. در اين صورت دموكراسي از راه حقيقي

مي نويسد به«: در اين خصوص و تحقيق كه مجال تفكر و تربيت با اصول كنوني تعليم

به دست  دانشجو نمي دهد دموكراسي روز به روز فرصت هاي بيشتري براي تقليد كوركورانه

يب از نظر ديويي دموكراسي هنوز صورت تحقق به خود به اين ترت)74-75صص(»مي آورد

به سوي آن در حركتيم كه ما و غايتي است ص 1348به نقل از توماس،(نگرفته است بلكه هدف ،

195(.

كه ديويي از دموكراسي مي كند همان طور كه ويل دورانت خاطر نشان عليرغم انتقاداتي

كه از نقائص آن آگاه استمي كند او برخالف بيشتر فالسفه طرفدار دموك . راسي است با آن

ص 1351( مي كند كه)698، »دموكراسي يك ايده آل اخالقي است«: وي صراحتاً اعالم

)1968, p 2(اين اصل براي پيروان ديويي از جمله گويين الك آنقدر مهم است كه مطابق تفسير 

مي«او  رويكرد عقالني توسط كساني كه ايمان دهد كه اگرفلسفه ديويي اين امكان را تشخيص

مي بينند رد شود ممكن است ما با ضرورت سختي براي جنگ مواجه خود را فقط در زور

1».شويم

و نظر.6  نقد
و شيوه دموكراتيك زندگي«وقتي.1 » يك اصل«به عنوان»به كارگيري روش علمي

به دست شناخته شود، قطعاً چنين چيزي مقدم بر هر پژوهشي است كه در اجتماع پژوهشگران

و در نتيجه ديويي با پذيرش اين  و لذا نمي تواند حاصل پژوهش عقل جمعي باشد مي آيد

و اصول پيشين عدول مي كند . اصل، از عقيده كلي خود مبني مردود دانستن كليه ايده آل ها

كه گفته شود وي به دموكراسي از روش دموكراتيك استفاده مگر اين يعني. نمي كنددر توصيه

به خود ارجاع داده نمي شود–با توجه به نظريه زبان  و . موضوع اين گزاره، فراگزاره است

البته ممكن است اين اصل با اتخاذ روش دموكراتيك نيز پذيرفته شود اما پذيرش ماقبل اتخاذ

را–اگر كسي نظريه زبان. رويه دموكراتيك با پذيرش مابعد آن متفاوت است نپذيرد موضوع

به جاي خود باقي است . اين انتقاد

و به چه دليل.2 و شيوه دموكراتيك زندگي» دموكراسي يك ايده آل اخالقي است«چرا

بهترين شيوه زندگي است؟ آيا برتري چنين اصلي با روش علمي معلوم شده است؟ حتي اگر

 
و جبر حتي در صورتي كه اكثريت طرفدار استبداد.1 به گفته برايان مگي پوپر نيز معتقد است توسل به زور عليه استبداد

و تأسيسات ولي يگانه منظور غيراستبدادي كه توسل به زور ممكن است داشته. باشند جايز است  باشد، همان حفظ بنيان ها

و ايجاد آنها در جايي كه قبالً وجود نداشته باشد (اجتماعي است، اگر وجود داشته باشد؛ ص 1359مگي،. ،110(
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ب و ديويي به تجربه چند هزار ساله بشري ارجاع دهد، باز كه او معتقد به چنين باشد ه دليل اين

به عنوان يك اصل كلي براي همه اصل خطاپذيري در معرفت است، نمي توان اين اصل را

و مكان ها دانست و تجديد خواهد بود. زمان ها يعني برتري. بلكه اين اصل در معرض تغيير

به كارگيري عقل اجتماعي دموكراتيك مي تواند در شرايطي ديگر تغيي و و دموكراسي ر كند

و بهتر دهد به شيوه اي ديگر به مباني فكري. جاي خود را به هر تقدير ديويي اگر بخواهد

كه مي تواند بگويد اين است كه دموكراسي در بين شيوه هاي خود وفادار بماند حداكثر سخني

كه  آي. شناخته شده بهترين شيوه زندگي است» تاكنون«زندگي نده اما نمي تواند اين ادعا را به

كه ممكن است شيوه هاي بهتري وجود داشته باشد كه تاكنون فرصتي. تعميم دهد مضافاً اين

و ظهور آن وجود نداشته است به عبارت ديگر برتري دموكراسي يا به صورت. براي ابراز

به  و يا به مباني فكري خود وفادار نمانده است كه در اين صورت وي پيشيني مشخص شده

تاكنون شناخته«طور كه گفته شد قيد شده كه در اين صورت همانصورت پسيني مشخص

.بايد اضافه شود» شده

كه اگر شرايطي مشابه براي.3 گفته شد ديويي معتقد است دموكراسي ايمان دارد به اين

در اينجا سؤال. ها براي حكم عقالني كردن يكسان استهمه در نظر گرفته شود، ظرفيت انسان

م و هوش شابه براي همه انسانمي شود شرايط ها كدام است؟ آيا اين شرايط شامل عقل

مي شود؟ آيا شامل مكان هاي جغرافيايي، موقعيت هاي شغلي، خانوادگي، خدادادي آنان هم

و  مي تواند شامل هزاران هزار» شرايط مشابه«. مي شود.... تحصيلي، جسماني در حقيقت

و متنوع شود ا. شرايط متفاوت به ده شرط هم شود، باز وجود اين حتي اگر ين شرايط محدود

في المثل حتي اگر. براي همه انسان هاي روي زمين مقدور نخواهد بود» شرايط مشابه«

و فرصت هاي برابر براي همه انسان ها برقرار شود، باز نمي توان اختالفات دموكراسي واقعي

و مي آيد.را ناديده گرفت.... ژنتيكي، جغرافيايي، خانوادگي  لذا از مفهوم كالم ديويي چنان بر

.كه در شرايط غيرمشابه ظرفيت انسان ها براي حكم عقالني كردن يكسان نخواهد بود

به«: اين ادعا كه و يادآور اين سخن» طور كلي يكسان استماهيت بشر تا حدي مبهم است

به يكسان تقسيم شده است«: دكارت است كه  منظور از ماهيت بشر، آيا.»عقل در بين آدميان

زيرا انسان ها به دليل. ظرفيت عقالني بشر است؟ اگر چنين باشد اين سخن محلّ بحث است

از نظر كارل كوهن. داشتن شرايط متفاوت ظرفيت يكساني را براي حكم عقالني كردن ندارند

و هر گونه مبتني بر مقدمات نادرست جداگانه است  بيان اولدر. اين انتقاد بر دو گونه است

كه عقل يكسره بر تمامي مي شود كه دموكراسي نمي تواند به عمل درآيد مگر اين چنين القا

و مسلماً چنين نيست مي شود دموكراسي به اين. زندگاني آدمي فرمان براند در بيان دوم گفته

كه هر قدر هم توقعاتش براي پيروي از عقل معتدل باشد باز انسان ها  نمي دليل عملي نيست
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هاي دموكراتيك خود در از نظر كوهن موفقيت عملي حكومت. توانند آن توقعات را برآورند

و باطل. زمينه هاي بسيار باطل كننده اين هر دو طرز فكر است دموكراسي نهادي است انساني

دموكراسي مقتضياتي دارد كه هميشه آن را قرين توفيق نمي. كننده اين هر دو طرز تفكر است

به صورتي كه هستند قابل اجراستسازند  يك. اما در اصل با همين آدميان مي دهد در او ادامه

و. وجه از گونه دوم اين انتقاد حقيقت مهمي نهفته است اگر براي آدميان تنظيم قواعد مشترك

و درك منظورهاي  به سر بردن با آن قواعد عمالً ناممكن بود، اگر براي آدميان بحث با هم

كه مقدمه اين حكم فرضي يكديگر تحق مي شد استدالل كرد يقاً يا تقريباً امكان نداشت، آنگاه

به صورت كل صحيح است الزمه دموكراسي در كار بودن استعداد. غلط است ولي فرض

در يك اجتماع فقدان اولي) استعداد اساسي عقالني(اساسي عقالني است؛ فقدان دومي 

مي) دموكراسي( به اين.)94-95، صص 1373 كوهن،(آوردرا پديد اما به نظر نمي رسد پاسخ كوهن

و اين انتقاد همچنان پابرجاست .انتقاد كافي باشد

ها.4 و براي همه انسان و تربيت صحيح در جامعه حكمفرما شده فرض كنيم تعليم

و فرض كنيم قدرت. فرصت برابر برقرار شده است هاي استبدادي همه بركنار رفته اند

به طور فعال عضوي از اين اجتماع و همه اعضاي جامعه ي از پژوهشگران تشكيل شده است

از. اجتماع هستند همچنين روش علمي مطابق با آنچه ديويي گفته است در حل مسائل زندگي

به كار رود كه آيا عناصر غيرعقالني. جمله اخالق خودخواهي، شهوت،(اما نكته اينجاست

و بي...) حس برتري جويي و تربيت صحيح1ها هيچ تأثيري ندارد؟ن انساندر  آيا صرف تعليم

مي شود كه همه انسان ها وارستگي اخالقي پيدا كنند؟ به نظر نمي رسد پاسخ اين سؤال سبب

.مثبت باشد

كه اينكه دموكراسي نيكي ذاتي آدمي را مسلم فرض  كارل كوهن عقيده اش اين است

كه حضور گسترده برخي فضايل اخالقي در ميان البته درس. كند ادعايي است خطامي ت است

اعضاي يك جامعه يك اجتماع احتماالً حكومت دموكراتيك آن جامعه را در عمل موفقيت

مي كند  از–آميزتر  اما شايد بتوان اين فكر را با همان درجه از صداقت در مورد هر شكلي

يا. حكومت گفت كه آدمي ذاتاً نيك ذاتاً بد است خود جاي ترديد در هر صورت در اين

كه دموكراسي اين نوع يا آن نوع آدمي را بيشتر الزم داشته  است؛ اما دليلي در دست نيست

و شرور نيز كامال عملي. باشد اصوال دموكراسي حتي در ميان اجتماعي از مردمان خودپسند

كه نيك. است به آدمياني و بدي در در واقع بخشي از ارزش دموكراسي در اين است كه ي

وجودشان كامالً عملي به هم در آميخته است امكان مي دهد كه در كمال صفا با يكديگر

 
 ,Musolf, 2001). مفهوم ديويي از دموكراسي از تحقيق درباره مؤلفه هاي غيرعقالني در رفتار بشري صرف نظر مي كند1

)p 14-15 



 293 هاي نظريه جان ديويي دربارة دموكراسيچالش

كه اين عقيده را تأييد كند. زندگي كنند به شواهدي دست نيافتيم ديويي. اما در آثار ديويي

.شهرونداني اخالقي را مد نظر داشته است

تع.5 و و اساس اخالق و تربيت جان ديويي استدموكراسي مهم ترين پايه ممكن. ليم

زيرا. است گفته شود انتقادات مطرح شده به دموكراسي مورد اعتقاد ديويي وارد نيست

يك. دموكراسي از نظر ديويي پسيني است و تعميم او ديويي به دموكراسي كليت عام نمي دهد

د گفت اگر در پاسخ باي. دموكراسي هم مي شوداصل خطاپذيري شامل. تعميم موقت است

به«ديويي يا پيروان او بپذيرند و برتري دموكراسي به ساير شيوه هاي زندگي از طريق تجربه

و اصل خطاپذيري هم شامل آن  و لذا كليت عام ندارد  صورت پسيني حاصل شده است

در اين صورت نظام فلسفي ديويي نظامي در عرض. ديگر جايي براي بحث نيست» شودمي

دينظام كه. هاي مختلفي براي آن در نظر گرفتگر مي شود كه مي توان جايگزينهاي يا اين

شدمي و از نكات مثبت آن بهره مند مي رسد. توان ضعف هايش را برطرف كرد اما به نظر

مي. طور نباشداين كند از نظر ديويي عقل اجتماعي دموكراتيك همچنان كه گويين الك تأكيد

ت و شايد هم. نها امكان روبرو شدن با مسائل استبزرگترين امكان به صورت پسيني حتي اگر

و دموكراسي  نگاه كنيم در طول تاريخ بشريت شيوه هاي بهتري از زندگي وجود داشته است

كه تاكنون شناخته شده است . بر خالف نظر ديويي بهترين شيوه زندگي نيست

به معناي پذيرش استبداد يا شيوه  در1.هاي نامناسب زندگي نيستانتقاد از دموكراسي

كه مي و مفسران مهم فلسفه ديويي را نقل كرديم : گويدمقاله سخن گويين الك از شارحان

مي« كه ايمان فلسفه ديويي اين امكان را تشخيص دهد كه اگر رويكرد عقالني توسط كساني

 مواجه بينند رد شود ممكن است ما با ضرورت سختي براي جنگخود را فقط در زور مي

كه».شويم افالطوني داراي اشكاالت» جامعه بسته«جان كالم نگارنده اين است كه همان طور

و نمي تواند پايدار بماند،  پوپري هم اشكاالت خاص خودش» جامعه باز«و نقاط ضعفي است

به. را دارد ن چرا كه با دشمن نمي توا.به چشم دشمن نگاه كرد» منتقدان جامعه باز«اما نبايد

حل» گفتگو« و تنها راه 2.است» جنگ«داشت

مي رسد برداشت پيروان ديويي با روح فلسفه وي سازگار نيست به نظر به اين. البته او

و كه مطلق گرايي، تعصب، جزم انديشي و... دليل با مطلق گرايي مخالف است باعث جنگ ها

آ. مشكالت بسياري براي جامعه بشري شده است و . رامش تأكيد فراوان داردديويي بر صلح

 برابر نهاد دموكراسي– حكومتي كه تمام قدرت در دست يك نفر قرار دارد–رل كوهن معتقد است حكومت استبدادي كا1

(است ص 1373كوهن،. ،182 (
و جبر حتي در صورتي كه اكث2 ريت پيش از اين بيان شد به گفته برايان مگي پوپر نيز معتقد است توسل به زور عليه استبداد

(طرفدار استبداد باشند جايز است ص 1359مگي،. ،110(
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اگر قرائتي كه مفسراني همچون گويين الك از وي دارند صحيح باشد، تفكر وي در خصوص

و تنها راه برون رفت از اين چالش ها پذيرش دموكراسي با چالش هاي جدي روبرو مي شود

و اينكه  از» روش دموكراتيك زندگي«نقد مداوم در ايده دموكراسي است ها راهبه عنوان يكي

نه لزوماً برترين شيوه زندگي شناخته شود نمي توان همچون پاتنام هم به كثرت گرايي.و

و هم يك نوع شيوه زندگي) پلوراليسم( و برترين شيوه) دموكراتيك(معتقد بود را بهترين

چه تفاوتي با مطلق گرا خواهد) پلوراليست(در غير اين صورت كثرت گرا. زندگي دانست

!داشت؟

و حكومت ايده-6 و اهدافلآ ديويي درصدد است هرگونه نخبه گرايي هاي اخالقي

اما. ها در جامعه اي دمكراتيك فراهم آيدجزمي را از جامعه بزدايد تا زمينة رشد تمامي انسان

و جزمي بسياري در انديشهآرمان ميهاي ناپيدا كند هاي او وجود دارد كه آنچه او از در بيرون

ه مي شوددر قالب كه. اي مخفي ديگر از پنجره وارد از نظر اخالقي«تعريف او از دموكراسي

عبارت است از جازم بودن بر اين عقيده كه مالك غائي كليه تأسيسات سياسي وتشكيالت 

در خود چندين ارزش جزميِ» متعادل يكايك افراد اجتماعرشدصنعتي اثر مثبت آنهاست در 

به عنوان ارزش آرماني» رشد متعادل افراد«. اي همچون او دارداز پيش فرض شده توسط نخبه 

كه براي ارزش مهم» اثر مثبت«. در اين تعريف نهاده شده است نيز مالك جزمي ديگري است

چه مرجعي سنجيده. دموكراسي در نظر گرفته شده است  معلوم نيست مثبت بودن اثر با

مي شود لذا بيان مثبت اگر خود دموكراسي هرگونه نتيجه. شودمي اي را كه بدهد مثبت تلقي

كه اين بيان هيچگاه ابطال پذير نيست بي معنا خواهد بود چرا درست مثل آن است. بودن آن

مي رسند كه آنها به آن اين عبارت جز همانگويي. كه بگوييم هدف انسانها همان جايي است

ش. نيست بر(ود اگر مثبت بودن با مالك ديگري بايد سنجيده كه علي رغم ادعاي ديويي

به مالك هايي خارج از دموكراسي باور دارد تشخيص آن توسط جامعة دمكراتيك خود عمالً

و تاييد  به نقد برخي كه با آن مالك ها و طرد نظريات مختلف برمي آيد كه از مجموع قبول

مي پردازد وج) برخي ديگر كه پس خارج از دموكراسي نيز بايد آرمان اخالقي ود داشته باشد

. ارزشهاي نهفته در دموكراسي را نشان دهد

كه«تبيين او از دموكراسي به و روش هايي عقيده به توانايي تجربه بشر براي توليد اهداف

كه غناي بيشتر» با آن تجارب بعدي با غناي بيشتري رشد كند نشان از مالكهاي ديگري دارد

مي سنجد و عقيده به برابري انسانها سخن مي گويد كه وي از ايمان به توان. آن را ايي بشر

و جازم شدن در يك عقيده را دارد چگونه جازم بودن او بر اين. خود نوعي نگاه ايدئولوژيك

و اخالقي دگم انديشي است؟   عقيده ارزشمند است ولي جازم بودن بر عقايد ديني
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به دموكراسي وارد است اما همچنان ميعليرغم انتقاداتي كه تواند به عنوان يكي اين نظريه

و در دنياي امروز هيچ نظريه. از نظريه هاي قابل اعتنا مورد توجه باشد اي زيرا در حال حاضر

و بي و هيچ شيوه حكومتي در دنيا وجود وجود ندارد كه عاري از انتقاد و نقص باشد عيب

كه  به نحو احسن برقرار كرده باشد» در عمل«ندارد كه تذكرش ضروري. عدالت را نكته اي

كه نميمي و نفي دموكراسي به آنچه در نمايد اين است كشورهاي مدعي«توان براي نقد

مي گذرد استناد كرد، زيرا اوالً نظريه پردازان دموكراسي از جمله ديويي خود، اين» دموكراسي

و دموكراسيكشورهاي مدعي را نقد مي ميكنند هاي انياً حكومتث. دانندهاي موجود را ناقص

به دموكراسي غربي« بي» غيرمعتقد عدالتي، فساد، فحشا، فقر نيز در جامعه خود گرفتار تبعيض،

. توان دموكراسي را مسئول اين مصائب دانستباشند لذا نميمي....و
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