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Abstract 

According to Darwin's theory of evolution, John Dewey wanted to change 
the way we look at the world around us. In the pre-modern days, he strived 
to achieve the promise of modernity, which was progress and 
advancement in all fields. Dewey not only foresaw such a step, but also 
studied the way through it. In this article, we begin with the years when 
Dewey was an ardent Christian, and deal with the time when he became 
fascinated with the evolutionary sciences and developed his theory of 
"experience" with a rationalist approach. According to Dewey's 
naturalistic approach to man, we are confronted with religious experiences 
that, in the evolutionary process, are a response to basic human needs and 
have emerged in the context of different cultures in the form of different 
religions. In Dewey's view, "religious experience" is a personal dream of 
man. God, the Hereafter, religion and supernatural things are of this kind. 
These things are born of human exchange and adaptation to his 
environment. So for Dewey, there are no other worlds and worlds with 
different levels or parallel worlds that have recently been expressed on the 
basis of scientific hypotheses. Spirituality, religion and morality are all 
natural, experimental, real and of course valuable. Dewey considers man 
as an organism among millions of other living beings and in connection 
with them, and deals with the application and function of religious 
experiences in daily life.  

Keywords: John Dewey, Religious experience, Darwinian evolution, 
Dewey theological view.  
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Introduction 

After World War, people's feelings about the theory of evolution became 

hurtful and negative because they saw war as the result of evolutionary 

thinking and racism. Many people also considered this issue as a 

punishment for betraying theism and religiosity. Although the Dewey 

family was religious and the theory of evolution was a red line, it did not 

prevent him from discussing the theory of evolution. 

Dewey theological view 

As a teenager, Dewey was an avid Christian. Despite the changes that are 

taking place in Dewey's philosophical thought and which we will address 

in this article, Dewey never severed his membership and connection with 

the Church. He gave regular lectures on faith and morality in newly 

established or non-governmental churches and Christian communities. 

After entering Dewey University, he fell in love with intuition. But 

gradually he realizes the unpleasant consequences of dualistic thinking. He 

then falls in love with Hegel's philosophy. Sometime later, through 

Huxley, he became acquainted with Darwin and the theory of evolution. 

William James and Charles Peirce introduce him to pragmatism. Dewey is 

in conflict with his theological and philosophical thought. On the one 

hand, according to religious teachings, he considers the world to have 

consciousness, and on the other hand, Darwin's theory has raised many 

questions for him. 

Facing theological technical questions 

While teaching psychology, Dewey found that these statements 

contradicted some of the teachings of "theological anthropology." If 

human behavior belongs entirely to the order within nature, the absolute 

power of God will be questioned and diminished. Naturalism seemed to 

be a consequence of Darwinism. This new thinking, in addition to 

weakening the foundations of religion and the church, also rejected 

absolute idealism. For Dewey, it became clear that the mind is probably 

the product of the cultural and biological continuity of experience. An 

experience that has arisen naturally between human beings and contexts 

that have occurred in the environment. Now that religious teachings are 
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challenged, morality will be in jeopardy. And that was a big concern for 

Dewey. 

Presenting the "research method" as a practical consequence of the 

theory of evolution in Dewey philosophy 

Dewey's maturity of thought occurred in his empirical approach to 

education and the "method of teaching," which was also influenced by 

Darwin's theory of evolution. In the traditional view, man had a origin and 

a destination that were separate and independent of his nature and 

environment. Nature was at a lower level of existence. Man had to obey, 

and in this system there was no need to search for nature, man and his 

talents. It can be argued that the central issue for Dewey and his 

educational philosophy was "meaning-making." 

Religious experience according to John Dewey 

As pre-modern ideas and supernatural arguments gave way to evolutionary 

scientific thinking, his approach to religion changed. In this regard, Dewey 

published the book "In Search of Certainty", which implicitly rejected 

supernatural matters. Dewey in the books below "Is There a God?" He 

wrote about different interpretations and definitions of God in different 

cultures and added that we should consider the question that God is the 

creation of the human mind. In such an atmosphere, Dewey wrote the 

book "A Common Faith ".In this section, we have adapted the contents 

of this Dewey book to the five stages of Dewey's research method. 

According to Dewey, the concept of God is human goals and ideals, and 

not an existing being and personality that has superhuman and 

supernatural abilities. Dewey uses the word "religious" instead of 

"religion." A new concept called “the religious phase of experience”. an 

experience that separates religion from the supernatural. So religion will 

not exist independently of "religious people" and will be a human thing. 

"Religious experience" is not superior to other human experiences, 

although it is respectable and very effective. When the official institution 

of the church is the custodian and judge of religious affairs, man is 

deprived of the growth and creativity of his spiritual consciousness. 
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Dewey Criticism and Validation 

In this section, we interpret and validate Dewey's content in light of 

Reinhold Niebuhr's critiques of Dewey. Dewey was completely dependent 

on science. But was the process successful? Is relying on the power of 

rational thought enough for human progress and development? In fact, 

Dewey paid less attention to "the complexities of human experience." 

Science is mostly raw material and cannot organize orientation and 

worldview. Perceptions of survival conflict rendered morality 

unsupported and unidentified. 

Conclusion 

With the tools of research and experimentation, Dewey seeks to flex 

"religious beliefs" and pave the way for the diversity of religious ideas. 
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 چکیده 
 پیرامونمان   جهان  به  نسبت  را   ما  نگرش  نحوۀ  داروین،   تکاملی  نظریۀ  اساس بر   تا  داشت  قصد  دیویی جان

  تمام   در   پیشرفت  و  ترقی  همانا  که  مدرنیته  وعدۀ   به  رسیدن  برای  پیشامدرن  روزهای  در   او.  سازد  متحول
  از عبور روش و راه   بلکه نمود  بینیپیش را  گذاری  و مرحله چنین تنهانه دیویی. کردمی تالش  بود هازمینه

  ایم  کرده آغاز  بود  شور  پر  مسیحی  یک  دیویی  که  هاییسال  از   مقاله   این  در.  داد  قرار  مطالعه  مورد  نیز  را   آن
  رسید،  خود  «تجربۀ»  نظریۀ  بسط  به   گرایانهعقل  رویکردی  با  و  گشت  تکاملی  علوم  مجذوب   او  که زمانی  به  و

 فرایند  در  که  هستیم  روبرو  دینی  هایتجربه  با   ما  انسان،   به  دیویی  گرایانۀطبیعت  رویکرد  طبق.  ایمپرداخته
  ظاهر   متفاوتی ادیان  قالب در  مختلف هایفرهنگ بستر در و  بوده انسان  اولیۀ  نیازهای به پاسخی تکاملی، 

  امور   و  دین  آخرت،   خدا، .  است  انسان  شخصی  رؤیاهای  و  آرزوها  همان  دیویی،   مدنظر  دینیتجربۀ.  اندشده
 سخنی  پس.  باشندمی  او  زیستمحیط   با  انسان  های-سازگاری  و  تبادل  زادۀ  و  بوده  جنس  این  از  فراطبیعی

 هایفرضیه  اساسبر  جدیدًا  که  موازی  هاییجهان  یا  و  مختلف  هایسطح   با  هاییجهان  و  دیگر  عوالم  از
.  هستند  ارزشبا  البته   و  واقعی  تجربی،  طبیعی،   همگی  اخالق،   و  دین  معنویت، .  نیست  شده  مطرح   علمی
  نظر در  هاآن   با  پیوستگی  و  پیوند   در  و  دیگر  جاندار  هامیلیون  بین  در  ارگانیزم  یک  عنوانبه   را   انسان  دیویی

   .پردازدمی روزمره زندگی در دینی هایتجربه  کارکرد و کاربرد  به و گیردمی

 .دیویی الهیاتی نگرش داروینی، تکامل دینی، تجربۀ دیویی، جان :هاواژهکلید 

 پژوهشی نوع مقاله: 
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 مقدمه

ها جنگ را نتیجۀ تکامل منفی شده بود، زیرا آن  به نظریۀ  جهانی احساسات مردم نسبتجنگاز  بعد  

دانستند. بسیاری از مردم نیز این مسئله را تاوان خیانت به خداباوری  پرستی میتفکر تکاملی و نژاد

مبارزه با خدایی که خالق جهان در هفت دوره)روز( است. ناراحتی .  کردندداری قلمداد میو دین

ها مجدداً به سمت خدای مذهبی روی های جدید تکاملی باعث شد تا آنمردم نسبت به اندیشه

و   اعتبار  دربارۀ  را  روشنگری  مفروضات  هنوز  که  بودند  مانده  کمی  تعداد  دیگر  بیاورند. 

اندیشۀ علمAuthorityمرجعیت)  نیز در خانواده می  گرایانه(    مذهبی زندگی ای  پذیرفتند. دیویی 

 کرد و نظریۀ تکامل داروین از خطوط قرمز آنها بود. می

ایدئالیستی، تحت تأثیر پراگماتیسم پیرس و جیمز قرار گرفت و در مرحلۀ  ای  دیویی با پیشینه 

بشری را به عنوان راه حلی تمام برای ناتورالیسم فلسفی شد تا در راستای آن تفکر  ای  بعد نماینده

عنوان کاتالیزوری برای پیشرفت در  توان این رویکرد را بهمی  برای مشکالت عملی در نظر آورد.

های دیویی بیشتر  حوزۀ اخالق و تعلیم و تربیت به حساب آورد. منتقدان دیویی معتقدندکه دیدگاه

ناتورالیسم   بر  مبتنی  اینکه  تا  دارد  وابستگی  ایدئالیسم  چهار  به  کتاب  در  اسکفلر  باشد.  علمی 

نویسد دیویی مانند جیمز از طریق فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی به پراگماتیسم می  پراگماتیست

با دیالکتیک و تصورگرایی کلیت گرا به پراگماتیسم دست  نرسید، بلکه برعکس از طریق هگل 

اسی هگل را مانند، »پیوستگی«، یافت. فلسفۀ دیویی با وجود ترک هگل گرایی، برخی تأکیدات اس

»کلیت«، »تکامل«، »قدرت تصورات« با خود به همراه داشت. البته دیویی تأکید هگل بر عقل یا  

روح را به تأکید بر علم تجربی و ملزومات آن تبدیل کرد. به این ترتیب در فلسفۀ او »روح مطلق«  

است که از یک مرحلۀ پیچیده به  جایش را به عمل »هوش علمی« داد. با این توضیح، این علم  

کند و این علم است که دارای پیامدهای اخالقی است. البته این می  یک مرحلۀ پیچیدۀ دیگر گذر

ی آزمایشگاهی آن نیست، بلکه در معنایی وسیعتر به عنوان عمل  هاعلم معادل فیزیک و روش 

نویسد: دیویی یک  می  معرفتهوش در شکل آرمانی آن باید دیده شود. رورتی در فلسفه و آینه  

 (.  9 :1395نسخۀ طبیعت گرایانه از رویکرد تاریخی هگل ارائه داده است)قاسمی، 
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 نگرش الهیاتی جان دیویی 

شود؛ یکی دلبستگی  می  دیویی معمواًل به دو موضوع کمتر اشارهبررسی زندگی و شخصیت جان  در

دیگری تأثیرپذیری بسیاری که از مادر خود لوسینا داشت.  عمیق و عجیب او به کلیسا در نوجوانی و  

 نویسد: فرستد میکه برای عضویت در کلیسای برلینگتون میای دیویی در نامه 

خواهم تا از او اطاعت کنم. مدتی هست که با خودم  »من عاشق مسیح هستم و می

خواهم  می   ام و امروز تصمیم گرفتم تا عضوی از کلیسا شوم. اکنون منفکر کرده

ها برای رسیدن به این مسئله، اعتراف برای  تا بیشتر بدانم. به نظرم یکی از راه

 ,Dykhuizenمسیح باشد. میخواهم آیین مسیحی عشاِء ربانی را انجام دهم«)

1973: 6 .) 

نامه را برادر بزرگترش، این بخشی از نامۀ جان بود وقتی که تنها یازده سال داشت. مشابه همین

 نیز نوشته است. دیوید

خانواده از  بالوسینا  و  مرفه  فعالیتای  به  و  بود  عالقه  نفوذ  لیبرال  اجتماعی  و  دینی  های 

های منتسب  (. او طبق سنت خانوادگی خود به خدمات عمومی خیریهRyan, 1995: 41داشت)

لوسینا    پا گشت از پرداخت. در مراسمی که جهت صدمین سالگرد کلیسای برلینگتون بربه کلیسا می

 (. Martin: 2002, 22به عنوان شخصی که همیشه رفتاری شایسته دارد، تجلیل شد )

شدن شهر شدت پیدا کرده بود. طبقات دادن بود. صنعتیحال رختحوالتی در زادگاه دیویی در

گروه مردم  و  آمده  بوجود  جدید  میاجتماعی  فاصله  از هم  اسکان  گروه  نبود  و  مهاجرت  گرفتند. 

آمد. اگرچه دوران دیویی در بطن چنین فضایی حساب میدیگر مسائل نگران کننده بهمناسب از  

برای خود خلق   آرامی  قایقرانی در دریاچۀ چامپلین لحظات  با مطالعه و  بیشتر  او  اما  قرار داشت 

  کرد که آیا حقیقتاً به عیسی عشق می  کرد. در دهۀ هفتاد، لوسینا مرتب دوستان جان را وارسیمی

شد. دانست و از این مسئله ناراحت میمی  هایی را دخالتگریرزند یا خیر. دیویی چنین کنترلومی

کرد. دیویی  می  هایی نیز داشت اما او درنهایت از مادرش اطاعتسنین نوجوانی، شکایتگاه درگه

-سخنرانی  تمام دوران جوانی و حتی بزرگسالی نیز عضویت و ارتباط خود با کلیسا را حفظ کرد ودر

پا و یا دیگر اجتماعات مسیحیان ارائه های منظمی دربارۀ ایمان و اخالق در کلیساهای معروف، نو

 (. Ryan, 1995: 46نمود)می
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گرفت، او برای رسیدن های مذهبی، تمامِ وقت دیویی را میفعالیت در کلیسا و برگزاری مراسم 

دیویی کلیسا را مانع رسیدن به آرزوهای های خود احتیاج به فرصت کافی داشت. حاال  به عالقه

اولیۀ دیویی تدریس فلسفه بود و در آن زمان تدریس فلسفه فقط می  شغلی خودش  دید. عالقۀ 

هایی که برای تدریس  خواست جدا از تشریفات و قالب می  شد. دیوییمی  توسط روحانیون انجام

های دولتی برای او فراهم شد. در مدرسه  کلیسا وجود دارد به تدریس بپردازد. امکانی که بعدهادر

در سال  با عالقه قانع کند که  را  خانواده  توانست  داشت  دانشگاهی  به تحصیالت  دیویی  ای که 

شباهت به مدرسۀ محلی نبود زیرا فقط صد  وارد دانشگاه ورمونت شود. دانشگاهی که بی  1875

 أسیس دانشگاه محلی ورمونتدانشجو و هشت عضو هیئت علمی داشت. تنها شانزده سال از ت

الهیات  می و  فلسفه  بر  دانشکده  فکری  گرایش  شد  متوجه  ورود  از  بعد  کمی  دیویی  گذشت. 

وجدانی   نظرات  از  فلسفه  این  دارد.  بر  در  را  شهودگرایی  مالحظات  و  بوده  استوار  اسکاتلندی 

ایستی  ای که نتایج آن ب( تشکیل شده بود. اندیشهcommon-sense observationsعامه)

 (.Hahn, 1972: 17بود )می های خداباورانه و دین منطبقبر ارزش 

شهودگرایی) شیفتۀ  ابتدا  در  رفتهintuitionalismدیویی  اما  بود  عواقب (  متوجه  رفته 

ناخوشایند تفکرات دوالیستی شد و اینکه این مدل از تفکر عواقب بدی را در خود پنهان کرده است.  

تر رشد علمی و فکری او شد اما در نگاهی دقیقدانشگاه در جامعه مطرحوسیلۀ  مطمئناً دیویی به

ی زیاد درکتابخانۀ دانشگاه بود. بذر اندیشۀ دیویی جدید، در مجاورت هاخاطر سپری نمودن ساعتبه

یافت. وقتی فیزیولوژی توماس هنری هاکسلی را خواند، گویی ای میهای کتابخانه حیات تازهکتاب

اثر هاکسلی را بهبرای تخیالت   او  اولین جایی که  خود لباس و خوراکی پیدا کرده است.  عنوان 

 کند. اش بیابد معرفی می توانست الگویی برای آرزوهای فلسفی

عنوان  سیتی، پنسیلوانیا و برای یک دوره در شارلوت و ورمونت بهدیویی دو سال در اُیلجان

داشت) تدریس  در  Ryan, 1995: 56دبیر  دیویی  نیایش(.  در  دوران  خداوند این  از  خود  های 

سالگی اولین مقالۀ خود را    23خواست تا در کار و حرفۀ او گشایشی ایجاد شود. وقتی در سن  می

نگرانی بر تمام  ماتریالیزم« نوشت حس شیرینی  متافیزیکی  نام »فرضیات  هایش چیره شد و  به 

فلسفۀ نظری« پذیرفته شد. بعد از آن بود  کرد، راه بر او نمایان شده. مقالۀ وی در مجلۀ »احساس 

هاپکینز« ثبت نام نماید. این موقعیتی خاص و  که دیویی توانست در رشتۀ فلسفۀ »دانشگاه جان
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سبک آلمانی تأسیس شده بود و  فوق العاده بود زیرا دانشگاه هاپکینز از معدود مدارسی بود که به

 عهده داشت.کشیش بررا فردی غیرریاست آن

تأثیر موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی شد. در دانشگاه هاپکینز، تحت  1884سال    ی دردیوی

موریس)  سیلوستر  جورج  ایدئالیسم  Professor George Sylvester Morrisپرفسور   ،)

(. ایدئالیسم مطلق، Eastman, 1941: 673عنوان سبک فلسفی کارا و مفید برگزید)هگلی را به

انگاری و شهودباوری که در کلیسا آموخته بود دور کرد. هنوز در جستجوی  ثنویت، دوگانهدیویی را از  

ای هاکسلی آشنا شد. های ارگانیک و شبکهکم با اندیشهگشت. کمای کامل و مناسب میفلسفه

به باور جهان طبیعی  به  او  داد  دیویی رخ  اندیشۀ  تطورات  در  روندی که  عنوان یک وحدت  طی 

اند، همانطورکه اجزای موجود زندۀ  حال از اجزای مختلفی تشکیل شدهعیند که درارگانیک رسی

وار با ای و اندامطور شبکهها بهاند. آنبیولوژیک بسیار مختلف هستند اما در کل به وحدت رسیده

ادامه    یکدیگر مرتبط هستند. این اجزا و این کل، در وحدتی پویا، زنده و تعاملی به مسیر حیات 

بندی رسیدند که طبق این ایدۀ  (. دیویی و نیز موریس به این جمعHahn, 1972: 18دهد)می

جدید، طبیعت، ضرورتاً با سرشت و حقیقتی معنوی )غیرمادی( عجین شده و این حقیقت با ساختارها 

تنیده و متناظر است. کتاب »منشأ انواع« همهای اجتماعی )گروهی( و فردی انسانی درو سازمان

کشید، منتشر شد ایدئالیسم مطلق مورد حمایت موریس را به چالش می  1859وین که در سال  دار

( برای موریس و  divine self-consciousnessحال تأکید بر وجود خودآگاهی الهی)هراما در

ها بر این امر مبتنی بود که قوانین معنوی  همچنین دیویی مهم است؛ زیرا فرضیۀ متافیزیکی آن

(spiritual lawsو عدالت، قطعاً در )(جهان جاری استKennedy, 1972: 62.) 

شود.  کند استاد دانشگاه میشیگان میجان که بیست و پنج سالگی را تجربه می 1884سال  در

نفره تاریخ فلسفه درس داد. دیویی همچنان نگاهی خداباور داشت  دیویی در آن ترم به کالسی هفت

می تأکید  خود  تدریس  در  رفتاری  کو  داشتن  و  است  شعور  و  آگاهی  دارای  حقیقتاً  ما  جهان  رد 

واقع، بیشتر مطالبی که او در  نگر و اخالقی با چنین باورهای خداباورانه گره خورده است. درقاعده

کرد بر نگاه و درک متافیزیکی هگل استوار بود. در میشیگان  آن زمان به دانشجویانش تدریس می

ی همچنان ادامه داشت. شرکت در انجمن دانشجویی مسیحیان و حضور  های مذهبی دیویفعالیت

در اولین انجمن روحانیون کلیسا از آن جمله بود. دیویی در موضوعاتی مانند »در جستجوی خدا«، 

انگیزه و  مذهبی«  ها»علل  احساسات  »جایگاه  و  زندگی«  و  »مسیح  زیستن«،  مسیحی  ی 
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-هایی از کتابطور همزمان در جلساتی بخشپا نمود و بهیی مدوّن برای دانشجویان برهاسخنرانی

 نمود.  مقدس را تدریس می

 های فنی الهیاتیمواجهه با پرسش

یابیم که در آن دیویی از نهاد کلیسا، دین  ای نمیی اولیۀ حضور در میشیگان هیچ نشانههاسال در

 :Westbrook, 1991 اعالم نماید)رسمی و مرسوم ناراضی بوده یا به طور آشکار مخالفتی را 

حین تدریس  داد. دیویی درداروین همچنان پروفسور جوان را آزار میتکامل  وجود، نظریۀاین(. با22

بر بهاساس علومروانشناسی که  انسانی  با  تجربی جدید و دستاوردهای  را  بود تضادی  آمده  دست 

های بشری و زمینی ی انسان، علتهاندیکرد. در روانشناسی به توانمعلوم الهی کلیسا حس می

شناسی مبتنی گفتارها با برخی از مطالبی که در »انسانشد. برای دیویی اینمی توجه و ارجاع داده

سلوک انسان کامالً متعلق به نظم که اگر رفتار و طرزکرد تناقض داشت. اینبر الهیات« تدریس می

داند کمرنگ می  سان را مدیون وجود مطلق و معنویدرون طبیعت باشد دیگر نگاهی که وجود ان

یی  هاازای نعمتی کالمی، خداوند قدرت مطلق است و انسان بایستی درهاخواهد شد. در آموزش 

که به او داده شده است پاسخگو باشد؛ اما در وضعیت جدید، خودِ انسان، صاحب قدرت است و به 

بینی بود  (. قابل پیشSchneider, 1972: 11عنوان عامل و مسئول خود شناخته خواهد شد)

 گرایی جدید به طور جدی باعث طرد ایدئالیسم مطلق خواهد شد.  که این ایدۀ داروینی و طبیعت

مسیر را باید  دهندۀ اینای روشن شده بود اما قطعاً ادامهسیر تحوالت فکری دیویی، جرقه  در

بدانیم. جیمز، با رویکردی داروینی به درمان    1890سال  جیمز درچاپ کتاب اصول روانشناسی ویلیام

روانیبیماری  بهمی  های  پویا و شناور،  فرآیندی  از طریق  بیان کرد، »تجربه«  او  وسیلۀ  پرداخت. 

ی هاذهنی مهیا شده که منفعل، تماشاچی یا ناظرِ صِرف نیست. ذهن، با مبارزه و جنگجویی به هدف

ای گفت، (. دیویی در مصاحبهDewey, 1934: introduction, xiiرسد) می  نظر خودمورد

 (. Eastman, 1941: 675محض خواندن کتاب جیمز از چشمم افتاد)شناسی هگلی بههستی

های باالتر حکومت تکلیف شده بود که فلسفه به الهیات ملحق نشود اما دیویی  چند از ردههر

هایی که دنیای  داد. او تازه به بررسی و تحلیل نقشاین کار را با توجه به سِمَتی که داشت انجام  

نظر دیویی، ذهن آدمی، دیگر بخش فرعی از دنبالۀ عهده دارند واقف شده بود. ازطبیعی و تجربه بر

(. برای دیویی the subsidiary part of an Absolute continuity»امر مطلق« نبود)
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استمرار   از  محصولی  ذهن،  احتمااًل  که  شد  پیوستگی)مشخص  و continuityو  فرهنگی   )

(که در محیط contextهایی)طور طبیعی بین نوع بشر و زمینهاست که بهای  بیولوژیکی تجربه

 وجود آمده است. زیست رخ داده، به

با توجه به این تفسیر احتمال شکاف بین علم و رفتار اخالقی در انسان مطرح بود. چنین بینش  

ریزی  توانست اخالق را کمرنگ کند، زیرا اخالق بر مبناهای دینی پایهعلمی به دنیا و انسان می

زیر  با  بود.  آموزه  شده  از  برخی  رفتن  علم  سوال  اسلحۀ  تیررس  در  نیز  پیکرۀ اخالق  دینی،  های 

چنین فضایی سامان یافت. تالش برای ایجاد و توسعۀ داشت. عالقه و انگیزۀ جدید دیویی درقرار

وسیلۀ آن )از طریق تجربه(،  نظر او بود. ابزار و طرحی که بههای پویا و کارامد مدای از ابزارمجموعه

ای را دربارۀ جهان، بسنجند. دیویی چنین رویکردی را  طور علمی، هر عقیده و یا گزارهبتوانند به

ابتدا در آموزش و پرورش شیکاگو به او  نامید. روش  زمان حضورش   گرفته شد. درکارابزارگرایی 

جای اصطالح »ابزارگرایی« یا »پراگماتیسم« گرایی« بهعنوان »تجربه  آنجا، طی گفتگویی، ازرد

در برد.  اصطالح  هر   نام  این  همۀ  طبیعتصورت،  توسط  از  naturalismگراییِ) ها  برگرفته   )

زیست اندیشهانسان-شناختیرویکردی  یا  ماوراالطبیعه  نیروهای  به  توسل  بدون  و  های شناختی 

دیویی به شیکاگو   1894(. حاال در سال  Hahn, 1972: 18اند) ( متولد شدهidealپندارگرایی)

درحالیمی برداشته    رود  را  مطلق«  نهادی  کنترل  از  انسانی  تجربۀ  »جدایی  بلند  گام  که 

 (.Ryan, 1995: 117است)

ایدئالیسم مطلق نگر و  سرانجام او در دانشگاه شیکاگو روش متافیزیکی، منطق استعالیی درون

را به طور کامل رها کرد. حتی به این فکر افتاده بود تا از پُست ریاست گروه فلسفه استعفا داده و  

سراغ تدریس فلسفه برود. فضایی آموزشی های مورد نظرش بهای افتتاح نماید تا با روش مدرسه

طور عملی مور مختلف را بهسازی حرف اول را بزند و دانشجویان بتوانند ا آن تنوع و ایده  که در

 (.  Westbrook, 1991, 61تجربه کنند)

کرد تا در اندیشۀ فلسفی خود بازنگری کند و تجربۀ  همسر دیویی؛ آلیس، به دیویی تأکید می

( را سرلوحۀ کار خود قرار دهد تا بتواند دردی از مردم و مسائل  practical experienceعملی)

که دیویی بخواهد ایدئالیسم مطلق را رها  ه شیکاگو، پیش بینی اینآنان دوا نماید. قبل از آمدن ب

خواست رسید. آلیس میمی  کند و یا مِیل به تجربۀ زمینی و انضمامی انسان پیدا کند محال به نظر

گشا باشد و با موضوعات واقعی دست و نشان دهد که فلسفه بایستی برای جامعه کاربردی و راه
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نبال جواب برای سواالتی باشد که هزاران سال است پاسخی مشخص برای پنجه نرم کند نه فقط د

فایدۀ  های بیها پیدا نشده است. دیویی بعدها این سؤاالت اساسی فلسفۀ کالسیک را چیستانآن

 esoteric andگرا، مرموز، ذهنی و متافیزیکی)فلسفی خواند. آلیس تمرکز بر موضوعات درون

metaphysical issues  کرد این مسائل  دانست و بیان میمی  را در تضاد با این هدف( هگلی

(. در این  Ibid: 60گذر زمان، شاخ و برگ به آن داده شده است)بار آمده و درتوسط فیلسوفانی به

تواند فلسفۀ نمی  یی که در کاربرد داردهادوره، دیویی به این باور رسید که ایدئالیسم مطلق با نقص

است. جامعه  زیست، زاده شدها تأمین کند. انسان کنونی از بطن اجتماع و محیطمورد نظر دیویی ر

اند بلکه برای او  تنها به انسان آموزش داده(که نهholistic environmentو محیطی یکپارچه)

به نیز  از  مشکالت و سؤاالتی  او مجبور شود آن مسائل را حل کند. بسیاری  اند که  آورده  وجود 

های می از سر ناچاری و جبر محیط و قرار گرفتن در شرایط و درپی تالش و شکستهای آدپیشرفت

 (. Ibidوجود آمده است)بسیار به

دارد به چند دسته تقسیم از نگاه دیویی موانع و عوامل بازدارنده که ما را از تجربۀ روزمره باز می 

کنند. طبق  بوده و از آن دوری میشوند. اول، فلسفه و تفکراتی که از حس و احساس، منزجر  می

این تفکرات تجربۀ روزمره، مربوط به سطح محسوس و عادی اشیا بوده و مشمول احکام مرتبط با  

تر از آن است که بخواهیم به فلسفۀ آن بپردازیم و یا نسبت به آن ها است. زندگی روزمره ناچیزآن

هایی که با  مدار هستند. اندیشهو ثنویتهای دوالیستی  هنرورزی خاصی داشته باشیم. دوم، فلسفه

ارزش نمودن زندگی و تجربۀ دوپاره نمودن دنیا و آخرت، مادی و روحانی، زمینی و آسمانی باعث بی

بشر جواب »چون خدا خواسته  علمی  بیشتر سواالت  به  پاسخ  در  مدید  اند. سالیان  روزمره شده 

انسان را در نقطهمی  است« هایی که در داشته بودند. سوم، تئوریم، نگههای آغازین علدادند و 

توانستند فرمولی برای تغییر و پشرفت ارائه  نمی  ها قطعاًبسترهای ذکر شده ساخته شده بودند، آن

کردند و از امور انضمامی و طبیعی دور بودند. دیویی در  می   نمایند زیرا در فضاهایی انتزاعی سیر

نامد، به اساس و پایۀ چه زیباشناسی روزمره می، و برای احیای آنمواجهه با این سه عاملِ بازدارنده

کند نشان دهد تمام جانداران طبق نظریۀ می  پردازد و سعیمی  مشترک زندگی و حیات جانداران

سازد، بایستی زندگی  می  داروین با هم خویشاوند و با هم شریک هستند. در ادامه دیویی مطرح

ت با روشی زیباشناختی بررسی نماییم و در این مسیر الزم است تا از  ارگانیسم را در محیط زیس

دیدگاه فرمالیستی که در صدد قالب بندی امور زندگی است فرا برویم. با توجه به موارد ذکر شده،  
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جویی نموده و دین را در افقی تازه تبیین ی تجربۀ زیباشناسانه را پیهاصدد است تا ریشهدیویی در

 (.Shayganfar, 2017: 27-47کند)

 عنوان پیامد عملی نظریۀ تکامل در فلسفۀ دیوییارائۀ »روش پژوهش« به

بلوغ اندیشۀ دیویی در رویکرد تجربی او نسبت به امر آموزش و روش تدریس در اثر نظریۀ تکامل  

 همداروین شکل گرفت. اگر بخواهیم روش دیویی را در بیانی ساده به پنج مرحله که معموال در پی

خواهند  ای( که می ( مسئلۀ تجربی )زمینه1افتند تقسیم کنیم: دانش آموزان و معلمان )می  اتفاق

خواهند  موضوعی میدهند که روی چهحلش نمایند را شناسایی کنند. در این مرحله باید تشخیص

باشد و در عین حال مورد  کار یا کاربردی  عالقه و  کنند. موضوعی که سؤال و مشکل واقعی و 

( اطالعاتی که در مورد مسئله و موضوع انتخاب شده وجود 2متناسب با توانمندی دانشجو باشد. )

آموز و  سازی نمایند تا مسئله از حواشی، پیراسته شده و برای دانشآوری کرده و شفافدارد را جمع

( احتماالت و فرضیه3معلم واضح و مشخص شود.   )( پیشنهاد دهند  را  پیامد4ها  الزاماتی (  و  ها 

وسیلۀ  ( مرحلۀ آزمایش و محک فرضیه به5احتمالی را لیست نموده و ترجیحاً یکی را انتخاب نمایند )

 اقدامی عملی یا ذهنی. 

شدن با  ای آماده ارائه نماید به مراحل عملیِ کسبِ تجربه و درگیرکه نتیجهعوض ایندیویی در

می ترغیب  فلسفهموضوعات  دیویی،  روش  اندیشه  سازکند.  به  و  تا  ندارد  قصد  دیویی  است.  ساز 

کاربردی و خاص در حوزۀ اخالق، معرفت شناسی یا دیگر امور برسد، بلکه روشی ارائه  ای  قاعده

ها استوار است. دیویی معتقد بودکه  گرایی و به رسمیت شناختن تنوع اندیشهپایۀ کثرتدهد که برمی

گیری  کارمُدل آموزشی برخورد نمایند. دیویی قصد داشت با بهمنزلۀ  شهروندان باید با مسئلۀ تفکر به 

روش حل مسألۀ خود، به مردم و دانشگاهیان بگوید که از دنبال کردن یک روش، منش یا تفکر  

تواند برای چیز میخاص در شرایط مختلف، بپرهیزند. با روشی که او در »تفکر« مطرح کرد همه

ای صنعتی و مدرن نیاز دارد  کرد جامعهاشد. دیویی احساس می بازبینی آماده شود و قابل اصالح ب

  طور سیستماتیک و علمی به سبکی هوشمندانه عمل نماید. وی اعتقاد داشت با این کار، کشور تا به

جلو حرکت نماید. همانطور که انسان توانسته است در   به  تدریج در مسیر پیشرفت، روتواند بهمی

یجی تغییرات بزرگی را برای آیندگان خود به ارث بگذارد. دیویی درسی صورت تدرها بهطول قرن
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عمل فلسفۀ  در  را  آن  و  گرفت  داروین  و  هاکسلی  از  پیادهبزرگ  خود  سازی  گرایانۀ 

 (.Westbrook, 1991: 66نمود)

ها و عمل او  در جریان فعالیت  - چه کودک و چه بزرگسال-فرآیند آموختن و شناخت در انسان  

جنگند آدمی نیز برای مقابله با مسائل و  آید. همانطور که دیگر جانداران برای بقا میمی  وجودبه

گردد. انسان نیز مانند بسیاری از جانداران برای حل میشود دنبال راهمشکالتی که با آن روبرو می

ر، ابزاری  کند. برای هر دو گروه کودکان و بزرگساالن، تفکمی  تأمین منافع خود و گروه خود مبارزه

شود. دانش و معرفت در انسان از  می  و موانعی است که در پی تجربه نمایان   هابرای حل مسئله 

شود. خود روش دیویی می   ها زاییدهآید و آگاهی نیز در کوران حل مسئلهمی  وجودانباشت آگاهی به

کند. موضع دیویی دق میوجود آمده و قانون او دربارۀ خودش نیز صنیز در مبارزه با روش سنتی به

که  آموزش  سنتی  روش  با  تقابل  در  و  بوده  علمی  فرآیندی  و  انتقادی  تجربی،  بنیادی،  حرکتی 

قالب در  و  یکطرفه  مربیان  استبدادی،  مقابل،  نقطۀ  در  است.  آمده  بوجود  داشته،  قرار  ثابت  هایی 

 ستمر و دوسویه تعریفمترقی مانند دیویی قرار داشتند که روند یادگیری را فرآیندی تدریجی، م

کردند. حل مسئله و یادگیری از پیش تعیین شده نبوده و امری کشف کردنی است. در این نقطه می

 کنیم. پذیری دیویی از داروین و تکامل را مشاهده مینیز ما الگو

در نگاه سنتی، انسان، فارغ از طبیعت، مبدا و مقصدی داشت و طبیعت در سطح پایین تری از  

باید اطاعت میقرار میهستی   انسان  به جستجوگری در   کرد وگرفت.  احتیاجی  این سیستم  در 

توان اینگونه تقریر کرد که مسئلۀ محوری برای می  طبیعت، انسان و استعدادهایش وجود نداشت.

بود. انسانی که مراحل تکامل را    (Meaning-makingدیویی و فلسفۀ آموزشی او »معناسازی«) 

زیست طی کرده است امروز نیز بایستی در فضایی دموکراتیک های خود و در کنار محیط تواناییبا  

با هم آینده و مشترک    طور که را آناش  نوعان خویش معناهای جدید و کاربردی بسازد تا مسیر 

تعیینمی پیش  از  سرنوشتِ  بخشد.  سامان  وجودخواهد  و مشخصی  که    شده  است  مشقی  ندارد. 

 ا و البته دیگر جانداران در نوشتن آن دخیل هستند.  هانسان

که تأکید    حالیشوند درهای دیویی در موضوع تعلیم و تربیت گاهاً فردگرایانه توصیف میایده

او بر رفتار جمعی و مشارکتی است. کالسی که دیویی در مدرسۀ خویش سامان داد مکانی جمعی 

امک خالقانه  تفکر  آن  در  تا  بود  اشتراکی  فضاسازیو  باشد.  داشته  ظهور  گونهان  به  عمداً  ای  ها 

فشانی  های جدید قابلیت رشد داشته باشند. آموزش که تا دیروز مانند آتششد تا ایدهبندی می صورت
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-کرد. شور انجام آزمایشمی  های مختلفش فورانحرارت قرائتهای پُرخاموش گشته بود حاال زبانه

شدند بسیاری  ها متوجه میپیامدهای انسانی و فلسفی داشت. آن  های مختلف تجربی در دانشجویان

های منطقی سربلند بیرون از تعالیمی که توسط کلیسای رسمی به آنان داده شده بود از آزمایش

های جدید را با اقدامات عملی خود طراحی  ها دیگر جدا از پیروی از الگوها باید الگوآمدند. آننمی

ها و باورهای  که با ترس سازندۀ تحوالت پیش روی کشور خواهد بود وقتی   کردند. این انسان، می

تواند می  ناپذیر خود جنگیده است. دیویی معتقد بود از طریق چنین معناسازی، جامعهظاهر تغییربه

 در جهتی که آرزویش بوده حرکت کند. 

 تجربۀ دینی از نظر جان دیویی

طور کامل به رویکرد تکاملی در علوم طبیعی، روش  هدر دانشگاه کلمبیا ب  1904دیویی در سال  

با  دیویی  درونی  تطورات  بود.  آورده  روی  فلسفه  در  پراگماتیسم  و  اجتماعی  علوم  در  تجربی 

زمان شد. فضای جامعه با تفکرات دیویی  طلبی سیاسی و اجتماعی در جامعه همرویدادهای اصالح

شود به نمی  داد که دیگرمی  های جدید نیز نشانراستا و همسو شد. جوِّ تکنولوژی و فناوریهم

نمود.  می  جامعۀ مذهبی گذشته بازگشت. در این دوران، دیویی دنیا را از دریچۀ طبیعتی علمی رصد

های ماورا الطبیعی جای خود را به نگاه علمی  های پیشامدرن و استداللوقتی در اندیشۀ او ایده

دیویی در ادینبورگ مشغول    1929ین نیز تغییر کرد. در سال  تکامل گرایانه دادند، رویکردش به د

سخنرانی بود؛ در اواخر سخنرانی پیرامون دین نیز صحبت کرده و این پرسش را طرح نمود که  

ایده ایدهوقتی  و  گذاشته  کنار  را  است  داده  ما  به  فرهنگ  که  تصوراتی  و  درها  که  پی   هایی 

گزینیم، چه نتایج و عواقبی متصور خواهد بود. بعد  ا بر مییابد رمی  تجربی تحققهای علماستدالل

دیویی منتشر شد،   (The Quest for Certaintyاز این سخنان کتاب »در جستجوی یقینِ«)

 ( قلمداد کردند. supernaturalمنتقدان این اثر را استداللی علیه ماورا الطبیعه و امور فراطبیعی) 

روش پرسش و پاسخ، توسط سه متکلم مسیحی نوشته شده  کتاب »آیا خدایی وجود دارد؟« به  

پرسد، کدام »خدا« مدنظر است. اشارۀ او می  بود. دیویی در شرح و مروری که بر این کتاب داشته

  شود. او از این پرسش به بررسی این سوال می  ها و تعاریف مختلفی است که از خداوندبه برداشت

بایستی به بررسی این  می   اختۀ خود بشر رود که برخی خدا را اختراع و سمی دانند. حال، چگونه 

سوال و نظر برویم. بعد از غوغایی که در اثر این سخنان پدید آمد، افراد زیادی او را برای مناظره  
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در چنین   (A Common Faithکردند. کتاب »باوری عرفی« )می  یا بهتر بگوییم مبارزه دعوت 

طور رسمی تفسیر روش  است که کتاب »باوری عرفی« دیویی بهآمد. درست فضایی به نگارش در

با در نظرای  پنج مرحله  اما وقتی مطالب کتاب را  گرفتن آن پنج مرحله مطالعه  تجربی او نیست 

کند، رسیم. دیویی، در ابتدای کتاب، مسئلۀ مورد نظر خود را شناسایی میکنیم به نتایج جالبی می می

اند.  کدام شکلی از قدرت فراطبیعی را مورد توجه قرار دادهد دارند که هرکه مذاهبِ زیادی وجواین

ها شامل این  نماید. این دادهدر مرحلۀ دوم او اطالعات مربوط به این مسئله را کشف و آشکار می

هایی گاهاً متضاد و ناسازگار با یکدیگر به تصوری  پرسش است که چطور جوامع مختلف با روش

(. کلمۀ »خدا« از آن جهت برای دیویی قابل  Dewey, 2003: 4)اندا رسیدهمشترک به نام خد

باشد. در سیر تکامل و فراگشت، های انسان میدرک است که امری وابسته به انسان و یکی از مسئله

هدف ارزش انسان،  و  میها  مقرر  خود  برای  آن،  هایی  طبق  بر  و  است  کرده 

 ود قرار داده است. برای خ (hypostatizationیی)هافرضیه

های انسانی است، نه یک هستی و شخصیت  مفهوم خداوند نزد دیویی همان اهداف و آرمان

با توجه به  Ibid: 47های فوق بشری و فراطبیعی دارد)که توانایی  (extant beingموجود)  .)

با عقاید  دهد، خداوند، اصطالحی اجتماعی و اشتراکی است و  می  چنین توصیفی که دیویی ارائه

بیان انکار( سازگار نیست. اینعرفیِ دینی و  اندیشه  های جزمی )اصول واقعی غیر قابل  ها  قبیل 

سنت در  دمیده ریشه  آن  در  افراد  که  رسومی  و  آداب  دارند،  فرهنگی  بارور   اندهای  را  آن  و 

 (. Ibid: 16)اندکرده

رسیم. دیویی هدف های جایگزین« می»پیشنهاد امکانعنوان  در فرایند یادگیری به گام سوم، با

واضح را  پرورش)می  خود  و  ایجاد  نام  conceivingکند:  به  جدید  تصوری  جایگزین.  (روش 

ای که آن را از (، تجربهThe religious phase of experience»صورت تجربۀ دینی«)

(را از هم The religiousدار«) »دینو  ( religion کند؛ بنابراین او »دین«)ماورا الطبیعه جدا می

داران نخواهد داشت و امری انسانی خواهد  کند. با این تعریف، دین وجودی مستقل از دینمتمایز می

ای که خود را  توان گفت، »دین« همان کلیسا و نهاد رسمی است ، عدهدیگر میعبارتبود. یا به

انسان است دار« یا »دینی« صفتی درما »دیناند؛ ادانند و آن را شغل خود کردهصاحبان دین می

تواند خود را اصالح  وسیلۀ این خصلت میشود که بهکه مربوط به تجارب خاص شخصی او می

 (. Ibid: 2کرده و رشد دهد)
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رویم. طبق الگوسازی خودِ کتاب »باوری عرفی« میکردن مرحلۀ چهارم، درحال به سراغ پیدا

دار )دینی(  های گوناگون از دین و دینسراغ پیامدهای موجود در تعریفدیویی قاعدتاً او بایستی به  

صورت تجربه،  مسیری برود؛  تا  است  آزادانه  تجربه،  دینی  جنبۀ  و  صورت  دارد،  مختلف  های 

دینی، مانند گرایانه و گشوده را پیش روی انسان قرار دهد. دیویی انتظار دارد که تجربۀپیشرفت

و ویژگیدیگر خصلت فردی، شخصی)ها ها  تأیید  (idiosyncraticی  دیویی  کند که می   باشد. 

ها برتر نیستند که بخواهیم  ها از دیگر تجربهتوان »دینی« دانست، اما آنهایی را می چنین تجربه

های افراد را به زیر  وجود آوریم تا دیگر اعتقادات و تجربهها سازمانی خاص در جامعه بهبرای آن

های دینی، متکثر، زمینی و البته قابل  نظر دیویی تجربهخود درآوریم. پس ازکشیده یا به سلطۀ  

دینی موثر و کاربردی  چقدر هم این تجربۀاند که هراحترام هستند؛ اما در نقد اندیشۀ دیویی آورده

توانند به خودی خود وجود ها نمیتوان برچسب »دین« را بر آن گذاشت، زیرا آنهم نمیباشد باز

هیچ »سازمان شدن و تفسیر بههای دینی برای فهمیدهباشند. طبق برداشت دیویی، تجربه  داشته

  عنوان متولی در جامعه نیاز ندارند. پیشنهاد مهمی که دیویی در این قسمت مطرح تبلیغات دینی« به

 نماید:  می

»از آنجا که ظرف سنت، در مورد امور دینی تا حدود زیادی محدود بوده و فضا  

های دینی خود را مطرح  ها و تجربهتوانند آگاهینمی  شود، مردممی  اًل بستهمعمو

وجود آمدن دهند. پس جامعه از به می  ها را از دستکرده و به مرور خود نیز آن

شود. با این مِنوال، رشد و تکامل می  های جدید در حوزۀ امور دینی محرومتنوع

ند مردابی راکد، پویایی ارگانیسمی خود را  رسد و مانبست میدین در جامعه به بن

 (. Ibid: 12از دست خواهد داد«)

در مرحلۀ پنجم الگوی پژوهشی دیویی؛ »اقدام عملی یا عملی ذهنی« قید شده بود. اگر دیویی  

بایست سازی نماید میآگاهانه قصد داشت تا الگوی پژوهشی خود را در کتاب »باوری عرفی«، پیاده

دیگر، خوانندۀ کتاب »باوری عرفی«،  عبارتدینی را ارائه نماید؛ به  از تجربۀهایی مشخص  نمونه

باید بتواند با آزمایش عملی، »تجربۀ دینی« گفته شده توسط دیویی را ارزیابی نموده و تست کند.  

زیرا شوند،  بهره میای بیچنانکه گفته شد دیویی اعتقاد دارد در عمل، معمواًل مردم از چنین تجربه

باشد فرد را از خالقیت و رشد آگاهی در ساحت که نهادکلیسا داور همۀ امور دینی میتصور این
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  تر شود اما به نظر تر و جزئیرود تا دیویی در این نقطه، دقیقدارد. انتظار میمعنوی خویش باز می

گذارد.  ب را مبهم میدهد و شاید از نگاه برخی مطلکار را انجام نمیطور تعمدی اینرسد او بهمی

این سکوتِ تعمدی در آوردن نمونه و مصادیق تجربۀ دینی به این دلیل است که قاموس استدالل 

 های دینی بود و کارکردی که در درجۀ اول، شخصی بود. بودنِ تجربهفرداصلی دیویی منحصربه

مکن است متناوباً  هایی هستند که در طول زندگی فرد نیز مها و فهم های دینی برداشتتجربه

آن کنند.  می تغییر  سیال  و  پویا  بُنها  اما  طبیعت؛  اجزای  دیگر  مانند  اشتراک باشند  نقطۀ  و  مایه 

گرایی و پرهیز صدایی و کثرتتوانیم »باور به دموکراسی« تلقی نماییم. چند سخنان دیویی را میاین

نتایج مهم فلسفی  از مطلق دیویی است که تحت الگوی  اندیشی در اخالق و معرفت شناسی از 

تکامل داروین شکل گرفته است. این دموکراسی نه فقط در اجتماع بلکه در خود خانواده و فرد نیز  

گردد. پس،  مداری در ارائه نظرات و تفکراتش منع میاندیشی و تعصبجاری خواهد بود. فرد از جزم

ین همۀ ما مشترک باشد همانا مفهوم  تواند بمی  نظر دیویی در کتاب »باوری عرفی«، ایمانی کهاز

کنیم. ما در  می  »دموکراسی« است. تجربۀ دینی همواره بستگی به جهانی دارد که در آن زندگی

شویم که تغییری عمیق وجود ما را در بر  می  گیریم و تازه آگاهمی  تجربۀ دینیِ زیستۀ خود قرار

تغییری بنیادی و ارگانیک در وجود و شخصیت   و گذرا نبوده بلکهای  گرفته است. این رخدادی لحظه

ما نیز در همین راستا تغییر   (a change of willهای)ها و خواستهآرزوها، تصمیم شود.می  ما

 (. Ibid: 15خواهند کرد)

به جسم خویش پیدا  ای  در اثر تنوع اندیشۀ دینی )در خود فرد و در جامعه(، انسان نگاه تازه

یابد.  دهد میچه انجام میآید را ناشی از آندست میچه بهشود، زیرا آنمی  ش کند. فعال و پر تال می

بایست در مرحلۀ پنجم شد. آنچه میقطعاً در ظاهرِ رفتار و سبک زندگی او نیز تحول ایجاد خواهد

می میسنجیده  مشاهده  عمل  در  و  اینشد  به گشت  قابل    جا  دینی  تجربۀ  آمد.  دست 

منتظره است که در  باشد. هرچند تجربۀ دینی احساسی غیرل سنجش می( و قابpalpableلمس) 

رسد اما اثرات مثبت و منفی که  می افتد و فرد به طور ناگهانی به درکی جدیدمی یک لحظه اتفاق

را دارد  پی  قدرت  می  در  به هیچ  نیازی  معنوی،  تجربۀ  یا  دینی  تجربۀ  نمود. چنین  ارزیابی  توان 

امور غیبی ندارد. واقعی است از آن جهت که در متن طبیعت و جهان حضور دارد. بعد  فراطبیعی یا 

گویند. شاید بهتر  می  از رسیدن به این نقطه، دیویی قصد داشت بنویسد که به چه چیز باور مشترک

سیتی بود، مردی جوان که ناگاه بسیاری از باورهایش فرو که او در اویلباشد که برگردیم به زمانی
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گاه دیگری وجود یخت. معنایی جدید او را احاطه کرده بود که هر چه هست همین جاست؛ و تکیهر

(. در این لحظات، احساس امنیت عمیقی که همیشه همراهش Eastman, 1941: 673ندارد)

دید. مأموریتی جدید برای انسانی جدید شکل گرفته بود. انسان در جهان، آزاد و بود را دیگر نمی

گرا و رها شده بود. دیویی بعدها دربارۀ تجربۀ آن میزان تنها شده بود. انسانی که طبیعتبه همان  

ام.  ام و با خود به صلحی درونی رسیدهکنون دیگر شک و تردید نداشتهروزها گفت: از آن زمان تا

انه باور و ایمان برای من همراه با نگرانی نیست. ممکن است درک دیویی از تجربۀ دینی، فردگرای

توانند به نظر برسد ولی او دریافته بود که اگر مردم به سمت تفکری اشتراکی حرکت کنند بهتر می

ها و مسائل اجتماعی خود غلبه کنند و به تفسیر دیویی این امر از طریق پیوند دوباره یک بر چالش

 (.  Dewey, 1934: xxivتر خواهد بود)ملت با جهانی از جنس تجربه و طبیعت محتمل

سازد که در اخالق، اصول کلی، ثابت و از پیش  می  های بعد دیویی در فلسفۀ خویش مطرحسال

های ها هستند که از طریق پژوهش عقالنی و تجربی، ارزش تعیین شده وجود ندارد و این خود انسان

ورد  کنند. در مقالۀ حاضر قصد داریم تا سیر این تحول فکری در دیویی را ممی  اخالقی را تعیین

توان در سه عبارت  می  بررسی قرار دهیم. روش فلسفی دیویی ابزارگرایی بوده و پراگماتیسم او را

 (. 40 :1399خالصه نمود، عقالنیت، اخالق و زندگی مدرن)سیدی، 

نگاه طبیعت دیویی، »دینطبق  تجربهگرایانۀ  نیست، پس هیچ داری«  از طبیعت  مستقل  ای 

گر به  را  مردم  که  ندارد  تقسیموه لزومی  و سکوالر  مذهبی  کافر،  چنین های  وقتی  نمائیم.  بندی 

با قدرت پیشرفتبندی و ارزش تقسیم وجه  دهندۀ خود به بهترینگذاری در جامعه نباشد، »علم« 

طریق اجرای گستردۀ مدلی که دیویی در آموزش ارائه نمود تربیتی عقالنی را محقق  تواند ازمی

غایت جامعۀنماید.  معنویِ  می  های  از دموکراتیک  مشترک  و  عرفی  باوری  قالب  در  توانند 

یافته و سپس بسط و گسترش یابند تا شهروندان  پرورش   (common religious faithدین)

ارزیابی   با  بتوانند  انتخاب داشته باشند و  اندیشۀ دینی، حق  با ظهور و نمایش این سطح از تنوع 

خواهند برگزینند. در  می  ها را برای شرایطی کهرین آنهای دینی کاراترین و موثرتها و قرائتایده

جا کاربرد ندارد زیرا تابع شرایط کنیم که هیچ نگرشی برای همیشه و همه این تقریر نیز مشاهده می

رفتار و اقتضائات انسانی بوده   زیست شامل تغییرزیست خود است. تغییرات محیطو تغییرات محیط

گیرد.  دهد را نیز در بر میمی  که در تکوین جغرافیا رخای  یرات زمینهو حتی دیگر جانداران و تغی

داند. دیویی یکی از نتایج روش خویش در امور دینی جامعه را، امکان رشد هوش و فهم اجتماعی می
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جمعی آشنا شوند و با تمرین و استفاده از این صفت و ویژگی، ها قادر خواهند بود با ابزار خردانسان

را   نسلآن  برسانند)در  تکامل  به  بعدی  بهDewey, 2003: 62,71های  با  کارگیری هوش (. 

توانند در فهم  می  های معنوی )دین، خدا، آخرت،...(( چنین آرمانsocial intelligenceجمعی) 

های موجود در روابط انسانی را رونق بخشند. در ما از ارتباط با دیگری مفید و مؤثر باشند و ارزش 

ایفا میهای معنوی و تجربهبیان تمثیل، آرمان کنند که بتون در بین  های دینی همان نقشی را 

 میلگردهای ستون خانه دارد.

 اعتبارسنجی و نقد دیویی 

بینی تغییر فرهنگی از مرجعیت کلیسا به مرجعیت علم موفق بود  تنها در تشخیص یا پیشدیویی نه 

تغییر نیز نقش داشته است. هرچند طبق تربیت خانوادگی، بلکه بدون تردید خودش در انجام این  

پایه فرضپیش او  برای  محکمی  تحسینهای  عقالنی  تفکر  با  او  اما  بود  شده  برانگیزی ریزی 

شناختی پیشین را بازبینی نمود. دستاورد فلسفی دیویی مانند سفر دریایی های فلسفی هستیبرداشت

ها بود و مانند آن نیز  ساله حول دنیای اندیشهفری بیستداروین به دور دنیا، نتیجۀ جستجو و س

پا کرد. هدف  دست آمد اما وقتی به ثمر نشست مانند نظریۀ تکامل، طوفانی سهمگین بهتدریجی به

کارگیری  هائی که در کتاب »باوری عرفی« آورده است، تفسیر جدید از دین و بهدیویی از استدالل

حل روش  به  همگانی  رینهولد    مسئلهآموزش  بود.  مشارکتی  دموکراتیک  روند  بر  تأکید  با 

دینی– (Reinhold Niebuhrنیبور) علوم  استاد  و  شناس  اخالق  تجددخواه،  معاصر    -متکلم 

که علم و دهد بدبین است: اینای که دیویی میدیویی و از منتقدین او بود. رینهولد شدیداً به وعده

آمدن نسل جدید جوانان دانشگاهی و متمدن،  که با پدیدند، اینکامید به عقالنیت، آیندۀ ما را آباد می 

می مرتفع  انسان  اساسی  بهنیازهای  عقلشود.  جدید  معلمان  رینهولد  که  زعم  هستند  گرایانی 

اند. با بررسی تاریخ  بسته ازاندازه به آن دلاند؛ و بیشازحد به کاربرد عقل در زندگی پرداختهبیش

ای بوسیلۀ  منزلۀ واسطهط عقل جمعی فتح نشده است، مگر اینکه عقل به یابیم که دنیا توسدرمی

 (. Niebuhr,2011:xxviتر هدایت شده باشد. نیروهایی که اصالً عقالنی نیستند) نیروهایی قوی

توانست با تفکر علمی و ای حقیقی و استوار بود که نمیمسیحیت برای رینهولد مانند اسطوره

نامید  د. با این توضیح، رینهولد مدرنیسم را بااینکه »عصر خرد« میعقالنی به قضاوت آن بنشین

گرا بودند اما دیویی به  (. دیویی و رینهولد هر دو لیبرال چپIbid, 1932, xxvکرد)محکوم می
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که رینهولد ترکیبی از مارکسیسم و مسیحیت را درنظر قدرت اندیشۀ عقالنی باور داشت درحالی

لیبرال گفت کمداشت. رینهولد می به شیوۀ  به عقل  مانند جان  ک گرفتن و توسل  های سکوالر 

(. دیویی نیز در  Ibid, 2011, xiiتر از تصور دیویی است) دیویی احمقانه است و جهان پیچیده

های  دانست. دیویی، یکی از نتایج منفی آموزش تنهایی کافی و شایسته میپاسخ، دنیای طبیعی را به

دانست، که خود او این دوران را  می  فتار و ایجاد حس گناه در انسانمذهبی را بروز وسواس در ر

 (.  Ryan, 1995: 344تجربه کرده بود)

می که  نقدهایی  از  تجربۀ  یکی  »پیچیدگی  به  چرا  اینکه  کرد  وارد  دیویی  به  توان 

کمتر توجه داشته است. دو سال قبل از    (complexity of human experienceانسانی«)

های خود را در کتاب »انسان  دیویی کتاب »باوری عرفی« را منتشر نماید، رینهولد دغدغه که  آن

حال عنوان نمونه، اینکه افراد ممکن است درعین اخالقی و جامعۀ غیراخالقی« علنی کرده بود. به 

می قرار  جمعی  در  وقتی  دارند  اخالقی  شخصیتی  بروزکه  خود  از  غیراخالقی  رفتاری   گیرند 

 (.  They prove to be immoralدهند) می

ای  دیویی بایستی کتاب رینهولد را خوانده باشد اما در اثر بعدی خود »باوری عرفی« هیچ اشاره

کرد پیش نرفت، جنگ کند. وضعیت ترقی و پیشرفت با آن امیدی که دیویی اشاره میبه آن نمی

طور که  که جامعۀ انسانی همان  جهانی، هولوکاست، حادثۀ ناگازاکی و هیروشیما و غیره نشان داد

ترین کارها از او  کند اما درصحنۀ عمل و رفتار جمعی غیراخالقیگفت اخالقی فکر میرینهولد می

کارترین افراد در  ترین و درستزند. چه بسیار از سربازان و افسران نازی که جزو بااخالقسر می

های غیراخالقی به بار  علمی که کارایی  خانواده و نزدیکان خود بودند؛ و چه بسیار دستاوردهای

(. همین اتفاق برای علوم داروین، تکامل و داروینیسم نیز افتاد. بسیاری از رفتارهای  Ibidآوردند)

تلخ و غیراخالقی با الگوی داروینی به جان مردم افتاد. علم نشان داد که مادۀ اولیه و خام است و 

هایی  خواهیم کرد. برداشتای  شود چه استفادهمی  ساختهمهم این است که از ابزاری که توسط علم  

ازاندازه آزاد شد نتوانست خود را کنترل  هویت کرد و انسانی که بیش که از تنازع بقا شد اخالق را بی

داد از پشت  طور که رشدمان میکند. علم و صنعت به گمان بسیاری شمشیری دو لبه بود که همان

های علوم دینی را ها ریاست دانشکده( که سالWilliam R. Myersزد. ویلیام مایر)خنجر می

شماره    (Theology Todayدر شیکاگو و کانادا به عهده داشته است در مجله تئولوژی تودی)

گرایی عنوان کشیش و استاد دانشگاه در مدارس دینی از عقلنویسد: هرچند من بههفتادوچهار می
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علم تجربی ناخرسند هستم اما قواعد آموزشی که توسط او طرح  سکوالر و همچنین توجه دیویی به  

( ارزش روند  1ام. تأکید او بر )هایم به کار گرفته پسندم و بارها و بارها در کالس گردید را بسیار می

آموز در آن رشد یافته، ای که دانش( اهمیت توجه به متن و زمینه2دموکراتیک در تعلیم و تربیت، )

برای ورود گسترده به فرایند زندگی واقعی شاگرد، درک و بینش من را از آموزش و  ( نیاز معلم  3)

تحصیالت عمق داد، همچنین مرا در کلیساشناسی که به آن مشغول بودم نیز یاری نمود. از دیویی  

 آموختیم که مربی یا رئیس بودن با فردی مقتدر و خودمحور بودن یکی نیست. 

های تری از الگوی مشارکتی رهبری در بخشرا وارد افق گسترده مطالعۀ آثار دیویی، امروز ما  

حال گذراندن آن هستند.  پژوهان درکند. آموزش، یک سفر است که معلم با دانشمختلف کشور می

بر آن برتری  معلم  پیشرفت کنند.  باید  این دوره  با آنهر دو در  بلکه  ندارد  ها در حال کسب ها 

طور گسترده استفاده شده است و علوم دینی نیز  در کلیسا نیز به   های جدید است. این روش تجربه

که  توان به دیویی وارد کرد ایندرستی میاند. انتقادی که به های دیویی استفاده کرده امروز از ایده 

پیوسته و یکپارچه نیست. اجتماع از چندین طبقۀ متفاوت  همطور که دیویی مدنظر دارد بهجامعه آن

گذاری بوده است. علت این تفاوت، اختالف در نحوۀ رشد، نوع تفکر و روش هدف  تشکیل شده و

الیه متنوع،  اقتصادی  سامانساختارهای  را  شهرها  و  جامعه  میهای  از دهی  مردم  کنند. 

گیرند و عوامل تأثیرگذار در انسان به عقالنیت های متنوع و گاهاً متضادی کنار هم قرار میشخصیت

شود. دیویی متعلق به طبقۀ متوسط جامعه بود و فلسفۀ آموزشی خود را  و ختم نمیو رفتار انسانی ا

با توجه به تعاریف و باورهای آن طبقه، مطرح ساخته است. این مطلب نافی این نیست که باید 

آموزِش درست و اصولی را در بدنۀ تعلیم و تربیت رسمی مستقر ساخت؛ اما مسئله این است که  

توانند برند و نمیفلسفۀ او عمالً در دنیایی از روابط و مناسبات فردی به سر می دیویی و همراهان  

 های اقتصادی با خودخواهی و منفعت طلبی محض را درک نمایند. رابطۀ منطقی بین ظهور گروه 

چه  طرف و منصف دارد که بتواند آنهرحال ایدۀ دیویی نیاز به وجود سازمان یا تشکیالتی بیبه

عنوان باوری عرفی، در نظر دارد را تبیین و مصداق سازی نماید. ارگانی که بتواند باورها  بهدیویی  

دسته را  اعتقادات  فقط و  سازمان  این  آیا  اینجاست  سؤال  نماید.  بیان  کمی  ازنظر  و  کرده  بندی 

های  چالش  عمل با کند یا بایستی اهرم اجرایی نیز داشته باشد. آیا ادامۀ این پیشنهاد درآمارگیری می

تواند برای فراهم آمدن چنین سازمانی افرادی متعهد و  اساسی روبرو نخواهد بود. دیویی چطور می

توان به این افراد اطمینان کرد؟ آیا دیویی توانسته است کارامد را انتخاب یا تربیت نماید. چطور می
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ا ز منتقدین ازجمله رینهولد سازوکار و ابزاری واقعی برای این روش مهیا نماید؟ به اعتقاد برخی 

   (.Niebuhr, 1932: 213-214دیویی در چنین کاری موفق نبوده است) 

 گیری نتیجه

رسیم  می  با بررسی نگرش الهیاتی دیویی در این مقاله و روند تحولی که طی نمود به این نتیجه

تواند جایگزین  انسانی میهای معاصر  که ابزار تحقیق و آزمایش در راستای حل مسائل و چالش

با استفاده این روش، دیویی در تالش است تا »باورهای    دیگر ضوابط و معیارهای پیشین باشد.

های دینی هموار نماید. دیویی یکی از اهداف  پذیر کند و زمینه را برای تنوع اندیشهدینی« را انعطاف

منحصر نشدن در طبقه یا نژادی   سازی ومهم ایمان دینی مشترک و عرفی را دور شدن از فرقه

کند. به نظر او نوع انسان در سیر تکامل خود همواره صورتی از ایمان را داشته خاص قلمداد می

محوری« بوده  کلی به وقوع پیوسته همین تنوع آیین و در پی آن »کاراییچه در نگاهاست و آن

ی از ارکان نظریۀ تکامل داروین بوده است  اند و تنازع بقا که یکها با یکدیگر رقابت کردهاست. آیین

آموزش  اصالح  دیویی  پیشنهاد  است.  الگوسازی شده  و  لحاظ  دیویی  تربیت هاتوسط  مذهبی،  ی 

 محور و جوانانی خالق است که خود را با مشکالت درگیر کنند و تابوها را بشکنند.شهروندان مسئله

های فلسفی در باب اثبات  . وی استداللگرایانه بودچالش بزرگ دیویی ورود به مسائل تکامل

جنبش بنیانگذار  گرفت.  فاصله  حکومتی  کلیسای  از  و  نپذیرفت  را  و هاخداوند  خواه  تجدد  ی 

پراگماتیستی شد، خودش را فردی لیبرال و انسان گرا معرفی نمود و دائماً مشغول پیگیری امور 

ر بین مردم دربارۀ خدا وجود داشت  هایی که داصالحات در جامعه و مسائل سیاسی روز بود. بحث

عنوان  های مختلف را بهدیویی را بر آن داشت تا با روش علمی خود از طریق جنبشی ملی، اندیشه

های مختلف بپذیرد و البته در تالش بود تا باورهای مذهبی رایج را اصالح و نوسازی نماید. امکان

در بستۀ دموکراسی مشارکتی خود تعریف نموده  گرایی، دیویی را بدانجا رساند تا هر چیزی را  علم

»باوری نام  به  او  نماید. کتاب  ارائه  به جامعه  دانش  و  تا  است  دیویی خواسته  داد،  نشان  عرفی« 

نظر  عنوان تنها مرجع و منبع موردهای عملی در طبیعت روی آورند؛ و دین به آموزان به فعالیت

فضایی آزاد امکان بروز داشته باشد. البته امروز بعد از  های متنوع معنوی کودکان در  نباشد تا تجربه 

ای که دیویی در ازای پیروی از علوم ها این سوال قابل طرح است که آن وعدۀ کریمهگذشت سال
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در و  است  میزان محقق شده  به چه  بود  داده  مردم  به  علوم تجربی  و  صورت عدم تحقق عقلی 

 یابی گردد.ریشه هاعلت
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