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  چكيده
شواهد نابسنده، در  يادشد كه باور بر بن يمدع» اخالق باور«كليفُرد در جستار يليام و

خواسـت  «در جسـتار   يمـز ج يليامو. هر كس خطاست يو برازمان هر كجا و هر 
است و  يلاص يمتصم يني يكدرصدد پاسخ به او برآمد و ادعا كرد كه باور د» باور
  .  خواست باور است يمان،ا يهتوج يماتگونه تصم يندر ا
 يمـان و انتسـاب ا  يلانتخـاب اصـ   يـف تعر» خواست بـاور «در  يمزج يادعا اصل
را  يژگيسه و يدباشد با يلاص يميداشتن به خدا اگر تصم باور. به آن است يديتوح

  .بودن يرخط) و ت ؛بودن زنده )ب يزناپذيري؛گر )الف: دنكاحراز 
ما در اين جستار پس از بررسي مجمل آراي جيمز و نقدهاي مهـم بـر او، روايـي    

   .ايم ساب اين سه ويژگي بر ايمان ديني را وارسي كردهانت
  .ويليام جيمز، خواست باور، اخالقِ ايمان :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
 The Ethics(» اخالق باور«در جستار  1877در سال ) W.K. Clifford( كليفُردينگدم ك يليامو

of Belief (هاي يستهتخلف از بااو در اين مقاله  1.آوردن را زير سؤال برد بنياد اخالقي ايمان 
 يبنـد  بـا صـورت   او. شـمرد  ير اخالقـي غ يامررا  و اعتقاد بدون قرائن و استدالل يمعرفت
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و مدعي شد كه باور به چيزي بر  كرد ئهرا ارا يافتره ينا يحداكثر گرايي ينهاز قر يديجد
  .خطاستبنياد شواهد نابسنده، در هر كجا و هر زمان و براي هر كس 

رغم تأثير فراوان اين مقاله، هجده سال طول كشيد تا ويليامي ديگر نقدي جدي بـر   علي
خواسـت  «در جستاري با عنـوان   1896در سال ) William James(ويليام جيمز . آن نوشت

گرايـان حـداكثري    كوشيد تا به حمالت كليفُرد و ديگر قرينـه ) The Will to Believe(» باور
  2.خداناباور پاسخ گويد

كـم تـا حـد     اين جستار اگر ادعا نكنيم كه توانست به نقدهاي كليفُرد پاسخ گويد دست
  . فراواني توانست توازن را ميان دو جبهه ايجاد كند

بـراي يـك بـاور    در مواردى كه شواهد كـافى  او به طور خالصه چنين معتقد است كه 
ارادى مـا سـازگار اسـت     يعتطب يازهاىرا كه با ن اى يهفرض يمتوان گاهى مى يست،موجود ن

 .برخـوردار اسـت   يقـت است و از حق بخش يجهنت يهكه آن فرض يمو سپس ثابت كن يريمبپذ
  .پذير است امكان» اصيل«هاي  كند كه اين فقط در مورد انتخاب البته او تأكيد مي

طلبـد   بر مقالة جيمز، فارغ از ضعف يا قوت ادعاهاي كليفُرد كـه مجـالي جداگانـه مـي    
راواني وارد شده است و ما پس از بررسي نظرية جيمـز بـه بـازگويي تعـدادي از     انتقادات ف

  . در پايان نيز نقد خود را بر جيمز مطرح خواهيم كرد. ها خواهيم پرداخت آن
  

  »اخالق باور«اي از جستار چكيده. 2
جستار اخـالق  ) 1845- 1879(دان و فيلسوف ملحد انگليسي  ، رياضيكليفُردينگدم ك يليامو
ر را در سي و يك سالگي و دو سال پيش از مرگ زودهنگام خـود نگاشـت و در آن از   باو

كليفُرد در اين جستار از يـك مثـال   . گرا پشتوانة اخالقي باور را زير سؤال برد منظري قرينه
داند كشتي او فرسوده  كه مي رغم اين  كند كه به دار را تصوير مي او يك كشتي. كند شروع مي

كليفُرد بيـان  . فرستد كه خدا كشتي را حفظ خواهد كرد آن را به دريا مي ه ايناست با ايمان ب
دار غير اخالقي اسـت   كند كه چه كشتي سالم بازگردد و چه سالم بازنگردد، عمل كشتي مي

  ).Clifford, 1876: 289-290(چراكه بر بنياد شواهدي نابسنده كاري را انجام داده است 
گيرد كه باور به هر چيزي بر پايـة   ر سرانجام چنين نتيجه مياو با ذكر يكي دو مثال ديگ

وجو براي يافتن شواهد يك انديشه را  او جست. شواهد نابسنده اخالقاً كاري نادرست است
بار و براي هميشه با اين تصور كـه آن بـراي هميشـه درسـت خواهـد مانـد ناصـواب         يك
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هـاي پيشـين    ند؛ چراكه يا با پژوهشدا كردن ترديد را غلط مي شمرد و هر گونه سركوب مي
هـا   دهـد آن پژوهيـدن   كه ناتواني در پاسخ به آن نشان مـي  توان به ترديد پاسخ داد يا اين مي

  .)Clifford, 1876: 309(اند  كافي نبوده
  

  دربارة ويليام جيمز. 3
 كاركردگراييمكتب  گذار يانو بن يكاييآمر يلسوفف) 1842- 1910(هنگامي كه ويليام جيمز 

نوشت  تجربة ديني انجام داده است بر جستار كليفُرد پاسخ مي  هاي مفصلي دربارة كه تحليل
كـودك شـرور   «پنجاه و چهار سال داشت و هفده سال از مرگ كليفُرد، و به قول جيمز آن 

: كـاركردگرايي «جيمز خود در اين زمان هنوز كتاب بنام خـود  . گذشت ، مي»داشتني دوست
او گرچه در ايـن ايـام از   . را منتشر نكرده بود» هاي ديرين انديشيدن شنامي نو بر برخي رو

شناس مطرح بود؛ وي تا پيش  تر به عنوان يك روان فلسفه غافل نبود اما در عالم نوشتار بيش
در قالب يك كتـاب  » مقاالتي ديگر در فلسفة عمومي«كه آن را با » خواست باور«از جستار 

شناسـي؛   شناسـي و روان  اصـول روان شناسي با عناوين  روانمنتشر كرد، دو كتاب در حوزة 
اما با انتشـار ايـن كتـاب در حـوزة فلسـفه، او از دنيـاي       . منتشر كرده بود گفتار كوتاه درس
شناسـي در   رغم انتشار يك كتاب ديگر در ايـن حـوزه روان   شناسي فاصله گرفت و به روان
، ديگـر آثـار خـود را بـه فلسـفه و      ناسيش سخناني با معلمان در باب روانبا نام  1899سال 

» اخالقي انسـان  بي«، »خواست باور«زمان با  او هم. شناسي اختصاص داد طور ويژه معرفت به
هاي  كتاب گوناگوني تجربهباز هم به فلسفة دين بازگشت و  1902را منتشر كرد و در سال 

ترين كار خود را در  مهم 1907جيمز در سال . را نگاشت اي در سرشت انسان مطالعه: ديني
فرجــام : معنــاي صــدقو  جهــان تكثرگــراتبيــين كــاركردگرايي منتشــر كــرد و دو كتــاب 

پـس از مـرگ نيـز    . ، يك سال پيش از مرگ خود ارائه كـرد 1909را در سال  كاركردگرايي
مقـاالتي در  تـرين آنـان    نشدة او به چاپ رسيد كه مهم چندين كتاب ديگر از مقاالت منتشر

  ). Duddles. 2012: 6-7; Goodman, 2000(بود  بنيادي گرايي تجربه
هنوز بـه ارائـة دقيـق    » خواست باور«كه پيداست جيمز در هنگام نوشتن  چنان به هر رو 

واقع اين جستار  پروژة فكري خود در مورد تجربة ديني و كاركردگرايي نپرداخته است و در
اجمـال بـه    تـوان بـه   ين مقاله نيز ميبا اين حال از هم. آغازي براي طرح چنان مسائلي است

  .پروراند پي برد چه جيمز در سر مي ن آ
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  »خواست باور«اي از جستار  چكيده. 4
  :گونه بيان كرد توان به طور خالصه اين مي» خواست باور«ادعاهاي جيمز را در 

داراي ) William James, 1896: 3(» مقاصد خود«او نخست هر انتخاب اصيلي را مطابق 
   :شمرد رط ميسه ش
  زنده در برابر مرده. 1

گـر حيـاتي باشـد و     انتخاب زنده گزينشي است كه هر دو سوي گـزينش بـراي گـزينش   
اي است كـه   انتخاب مرده گزينه. اي عاطفي، دروني و ذهني است و نه منطقي يا اجباري جذبه

مهدي براي يـك عـرب   زند كه باور به  او مثال مي. انگيزد گر برنمي اي را در گزينش هيچ جذبه
بـراي او ايـن دو سـرحد از    . آيـد  شمار مي جان به زنده است اما براي يك مسيحي انتخابي بي

  ).ibid(هاي دروني يك انتخاب نيست بلكه كامالً به صاحب فكر بستگي دارد  ويژگي
  ناگزير در برابر گريزپذير. 2

. نـاگزير از انتخـاب هسـتيم   هـا   جا فقط دو شق معين وجود دارد و ما ميان گزينهدر اين
يا «زند كه  او خود مثال مي. توان گفت كه طرد شق ثالث شده است يعني به زبان منطقي مي

توان هيچ اعتنايي به اين  ناگزير نيست چراكه مي» ام درست يا بگو نادرست است بگو نظريه
شي ناگزير اسـت  گزين» يا اين حقيقت را بپذير يا بدون آن سر كن«كه  اما اين. نظريه نداشت

  ). ibid(چون شق ديگري در ميان نيست 
  خود خطير در برابر بي.  3

 يگـر د يـد، فرصت منحصر به فرد باشد كه اگر آن را از دست بده يكهنگامى است كه 
يري پـذ نا بازگشـت بـودن را بـا    توان خطير به عبارت ديگر مي. امكان جبران و تدارك نباشد

بـار بـه قطـب     ل در اين مورد، سفر اكتشافي براي نخستينجيمز براي ارائة مثا. توصيف كرد
گرفتن  كند كه اگر اين انتخاب را كنار نهيم، ديگر هرگز فرصتي براي قرار شمال را مطرح مي

  ). ibid: 4(در ميان كاشفان قطب شمال نخواهيم داشت 
را رود و سرشت ارادي و عاطفي انسان  باورهاي انسان مي» شناسي روان«او سپس سراغ 

هـاي اصـيل    او در ادامه به شرح مفصل اين انتخـاب ). ibid(داند  ريشة همة اعتقادات او مي
كشد چراكه انتخاب  بندي پاسكال را نيز به چالش مي پردازد و از همين منظر برهان شرط مي

گر انسـان   سپس به تبيين سرشت اراده). ibid: 5-6(شمرد  جان مي چنان ايماني را انتخابي بي
انـرژى،  پايسـتگي  هـا،   مكـان بـه ملكـوت    يـن مـا در ا  شود كه همـة  ازد و مدعي ميپرد مي
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پروتستان و تـالش بـراى آمـوزة جـاودانگى بـاور       يحيتمس رفت، يش، لزوم پساالري مردم
ما . برخوردار نيستند بتوان نام بردكه مند عقلى  ارزش يلداليك از اين امور از  يم، اما هيچدار
 يـن اما اعتبـار ظـاهرى و وجهـة ا   ها اشراف نداريم  دروني آن و محتوايموضوعات  ينبه ا
شود نور و گرما از آن ناشى شـود و خزانـة خـاموش     است كه موجب مى يزىآن چ يد،عقا
در نهصد و نود و نـه  «كند كه ما در بسياري از موارد،  جيمز بيان مي. بخشد يدارىرا ب يمانا

و پذيرش ما ناشي از تأييد  شود هم قانع مى مقدار ينبه هم، عقل ما »مورد از هر هزار مورد
كه حقيقتـي وجـود دارد و    داشتن ما به اين در اين ميان حتي ايمان. عاطفي خواست ما است

  ). ibid: 9-10(اند نيز از همين دست است  اين كه ذهن ما و حقيقت براي هم ساخته شده
كنـد   شمارة چهار، بيان مـي ترين بند جستار خود، فقرة  جيمز پس از اين تبيين، در كوتاه

اي در مـورد آن   هـاي انديشـه   رو هسـتيم و بـا زمينـه    اي اصيل روبـه  كه هنگامي كه با گزينه
ها دست  فقط شايد بلكه بايد از ميان گزينه گيري كنيم سرشت عاطفي ما نه توانيم تصميم نمي

طـر  به انتخاب بزند و در اين شرايط برنگزيدن خـود يـك گـزينش عـاطفي اسـت و بـا خ      
بسنده براي يك بـاور  در مواردى كه شواهد واقع  يعني در. دادن حقيقت همراه است دست از

ارادى مـا سـازگار اسـت     يازهـاى سرشـت  را كه با ن اى يهتوان فرض گاه مى در دست نيست
 برخـوردار اسـت   يقـت است و از حق بخش يجهنت يهكه آن فرض كردو سپس ثابت  پذيرفت

)ibid: 12(.  
گويـد   گرايـي و مقتضـيات آن سـخن مـي     تفصيل در تجربـه  جيمز بعد از دو فقره كه به

بـه عنـوان   ) شـود  بعدها دنبـال مـي   گرايي بنيادي مقاالتي در تجربهرويكردي كه در كتاب  (
وجـوي   جسـت : توان در پيش گرفـت  كند كه دو رويكرد معرفتي مي واپسين مقدمه بيان مي

جيمز باور به حقيقت و پرهيز از خطـا دو قـانون متفـاوت     از نظر. حقيقت، و پرهيز از خطا
هستند كه با گزينشي كه ميان آن دو داريم و اولويتي كـه بـراي هـر يـك از ايـن دو قائـل       

اصـل نخسـت مـا را بـه     . شويم ممكن است كل حيات فكري ما دستخوش تغيير شـود  مي
ر مـورد باورهايمـان   كشاند و دومي ما را از اظهـار نظـر قطعـي د    بندي فرضيات مي صورت

كه پيداست درست برخالف ويليام اول اين ماجرا، كليفُرد، كـه نگـران    چنان . دارد برحذر مي
نشـدن در بـاور    ورود امر كاذب در معرفت بشر بود و توصيه به عدم باور به خاطر گرفتـار 

ادا انديشد كه مبـ  جيمز مي. رفتن حقيقت است دست مشغول از كرد ويليام جيمز دل كاذب مي
كنـد كـه آمـاده     رو او توصيه مـي  اين بيم از خطا ما را از موهبت دانش واقعي محروم كند؛ از

يـابي و   فرصت دست كه آنباشيم بارها و بارها در كندوكاوهاي خود گول بخوريم به جاي 
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از نظر جيمز، كليفُرد صرفاً ترس خود را از فريب بيان . حقيقت را به واپس افكنيم» حدس«
اي  سـينه «او روية خود را در داشـتن  . كند از اين ترس چونان يك بنده اطاعت ميكند و  مي

دانـد و آن را بـراي فيلسـوف     كليفُـرد مـي  » عصـبي «از رويكرد » تر سالم«بسيار » تر درخشان
  ). ibid: 18-19(شمرد   تر مي تجربي برازنده

تم بـه بعـد   پس از برشمردن اين مقدمات جيمز به طرح ادعاي اصلي خود از فقرة هشـ 
 بر توان يان است و نميدر م يلانتخابى اص گويد كه هنگامي كه چنان كه آمد او مي. رسد مي

ما نه فقط مجاز شورمند عاطفى و ، سرشت گرفت يمآن تصماي دربارة  اصول انديشهاساس 
يـرا  ز ؛و دست به انتخاب بزنـد  يردبگ يمتصم گوناگونهاى  شقوق و راه ينب يداست بلكه با

در مسـائل  . يـك انتخـاب اسـت    خـود كردن مسئله  نگرفتن و رها يطى تصميمشرا نيچن در
. اي يا اهميتي وافر وجود داشته باشـد  آيد كه عجله ندرت پيش مي گسترة طبيعت فيزيكي به

تـر   جـان هسـتند و كـم    هايي بي اهميت، و فرضيه هايي بي جا اغلب گزينش ها در اين پرسش
توان با اين توجيه كـه هنـوز دليـل     ا مقوالت اخالقي را نميام). ibid: 20-22(گريزناپذيرند 

معقولي براي آن وجود ندارد به تعويق انداخت؛ چراكه اخالق پرسـش از وجـود يـا عـدم     
هاي كلي در باب امـر خيـر بـه     او از اين پرسش. پرسد وجود نيست بلكه از خوب يا بد مي
اي مثال ايمان پيشـيني شـخص در   كند بر رود و ادعا مي سراغ مسائلي از روابط شخصي مي

نهايت عالقه را در شخص مقابل  وجود عالقة شخص مقابل به او، همان چيزي است كه در
واقـع ايمـان بـه يـك      در. اي پديد نخواهـد آمـد   گزيني هيچ عالقه اما با عزلت. كند ايجاد مي

شخصـي مـا پيونـد     رو در حقايقي كه با رفتار اين از. تواند آن واقعيت را بيافريند واقعيت مي
  ). ibid: 22-25(دارند ايمان مبتني بر خواست، امري مشروع و حتي گريزناپذير است 
كوشد تـا ايـن امـور و     پس از اين در فقرة دهم كه فقرة پاياني جستار نيز است، جيمز مي

او براي اين كار نخست دسـت بـه تبيـين فرضـية دينـي      . مدعيات را به ايمان ديني پيوند بزند
از نظر او گفتمان دين شامل . د تا سپس اثبات كند كه اين فرضيه زنده و گريزناپذير استزن مي

كه  ترين چيزهاست و كمال جاويدان است، و ديگر اين بهترين چيزها هميشگي: دو چيز است
او شـكاكيت در پـذيرش فرضـية    . اگر اين را باور كنيم از چيزي كه هستيم بهتر خواهيم شـد 

داند و توصية امثـال كليفُـرد بـه حفـظ شـكاكيت را       ي خاص از خطر ميديني را گزينش نوع
بـودن ديـن بـه     نيامده برابر با انتخاب ترس از خطـا  دست بهمادامي كه شواهد كافي براي دين 

خوردن  پرسد چه دليلي هست كه فريب به تعبير ديگر مي. داند بودن آن مي جاي اميد به درست
اش را  گويد كه مايل نيسـت يگانـه فرصـت    ترس باشد؟ او مي خوردن با با اميد، بدتر از فريب
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شود  بندي پاسكال نزديك مي و در اين منظر به استدالل شرط(شدن از دست بدهد  براي برنده
  ).ibid: 27) (كه خود در فقرات قبل به نقد آن پرداخته بود

در نظـر او   كنـد كـه   گويانه از دين ارائـه مـي   اما جيمز از ديدگاه ديگري نيز وجهي پيش
اين وجه از جنس تجربة دينـي اسـت و جيمـز    . ترين وجه دين است ترين و جاويدان كامل
اي بـه مـا    در اين منظر ديـن بـه گونـه   . پردازد تر به اين مفهوم مي تر در آثار خود بيش سپس

اين / شود كه گويي تشخص دارد و در اين معنا ديگر جهان فقط براي ما يك آن نمايانده مي
جـا نيـز    اي كه ميان دو شخص ممكن است در ايـن  لكه يك تو است؛ لذا هر رابطهنيست ب

جا اگر كسي خود را زير فريادهاي منطق خفه كند و براي باور به  در اين. برقرار خواهد بود
خدا خواهان نمود صريح او باشد براي هميشه خويشتن را از تنها فرصت آشنايي مستقيم با 

مانند كسي كه در اجتماع، خود را از حشـر و نشـر بـا مردمـان     درست . كند خدا محروم مي
شـد   ترتيب خود را از همة مزاياي اجتماعي كه از قبـل آن مـي   متشخص بركنار كند و بدين

او اين حق را براي خود قائل است كه با قبول خطـر از جانـب   . دست آورد محروم سازد به
از نظر او . اش را وسوسه كند باور بياورد هقدر زنده باشد كه اراد اي كه آن خود به هر فرضيه

تا آن زمان كه عقل و حواس ما دسـت در دسـت    فقط يا يامت،تا روز ق يدكه با اين دستور
م يو شجاعت خود مهار بزن يزهاى قلب، غرا اند بر خواسته فراهم كرده كافىشواهد  ديگر يك

 ينتر يبعج يستبرخوردار ن يقتاز حق يند يىطورى عمل كنم كه گو يان،م ينو البته در ا
  . )ibid: 28( زمان در غار فلسفه ساخته شده است يناست كه تا ا يزىچ

نويسـد كـه اكنـون كـه مـا       شود و مي گرايي مي او در پايان دوباره دست به دامان تجربه
گرا هستيم و اكنون كه باور داريم هيچ ناقوسي در دست ما نيست كه چـون حقيقـت    تجربه

كردن خلق به نشسـتن صـداي نـاقوس،     گيرد و به صدا درآيد، پس موعظه در دست ما قرار
كنـد و خطـاب بـه     او در انتها به مسئلة رواداري و مدارا روي مي. صرفاً وهمي بيهوده است

ديگـر احتـرام كنـيم و     گويد كه ما بايد عميقاً و آگاهانه به آزادي انديشة يك امثال كليفُرد مي
  ). ibid: 29-30(ان به ناسزا باز كنيم نبايد چون مخالفتي داريم زب

  
  بندي ادعاي جيمز صورت. 5

 ,Jordan(بندي از استدالل جيمز ارائه كرده است  يك صورت استنفوردنامة  جردن در دانش

كـردن   بندي با حفظ شاكلة اصلي آن و با اندكي دخل و تصرف و اضافه اين صورت). 2004
  : برخي جزييات به اين صورت است
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است كه عمـل مطـابق    يقىدر صورتى حق فقطباور،  يك كاركردگرايي،ق مبناى مطاب. 1
بـا مجمـوع    يجشنتـا  يعنـى بار آورد؛  و محسوس به بخش يترضا يجطور تجربى نتا آن، به
تـر در آثـارش    در اين باره جيمز سپس( هاى وجودى بشر سازگار باشد بستگى ها و دل علقه

شـناختي   فرض معرفـت  جا كاركردگرايي را صرفاً بايد يك پيش در اين. كند مفصالً بحث مي
  ).انگاشت

در اين باره (يست عقالنى ن وجه موجودى صرفاً يچه شناختى، انسان به روانيدگاه از د. 2
  ).جيمز در آثار متقدم خود به بحث پرداخته است

انگاشـته   سان يكو عمل  يدهبا عق يداحساسى است كه نبا ياحس  ين،د يلاصشكل . 3
به معناى  »ينىتجربة د«يا احساسى  ةجنب يناست و گوهر د ينتر د شود؛ احساس منبع ژرف

هاي عمدة خود در باب تجربة دينـي را در   او كتاب مفصلي دارد كه بحث( خاص آن است
  ).اً به عنوان يك مقدمة مفروض مطرح استدر اين جستار اين صرف. كند آن مطرح مي

  .يمنام مى يلاص ينشباشد آن را گز خطيرو ناگزير ، اي زنده ينهدر مواردى كه گز. 4
يست و عـدم تصـميم خـود    ن يرپذ حكم و توقف امكان يقتعلهاي اصيل  گزينشدر . 5

  .نوعي تصميم است
  .د داردوجو گزينش اصيل ةگان سه يطشرا ينىو باورهاى د يماندر ا. 6
 يـد، مانند تـرس، ام ، عوامل مؤثر در باور ةباور، هم دراراده  يرمقصود از دخالت و تأث. 7

  .كنند كردن عمل مى اراده يقكه از طراست  ،اجتماعى يطشرا يد،بستگى، تقل تعصب، دل
دادن حقـايق،   دست نخست پرهيز از خطا و خطر از: دو راهبرد فكري در دست است. 8

  .اتالف حقايق و خطر معرفت كاذبو دوم پرهيز از 
  .هر راهبردي كه حقيقت را از دست بدهد ناقص است. 9

  .رود در راهبرد نخست حقايقي از ميان مي. 10
  .راهبرد دوم بر راهبرد نخست ارجح است. 11
كه باور به هر چيزي بر پاية شـواهد نابسـنده    پس ادعاي كليدي كليفُرد مبني بر اين. 12

  .رست است پذيرفتني نيستاخالقاً كاري ناد
تر از عقل است و در مـواردى كـه شـواهد كـافى وجـود نـدارد امـا بـا          قوى هاراد. 13

  .شود مى يدانهاى وجودى شخص هماهنگ است اراده وارد م بستگى دل
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چنـان   يا آنباور  يمان، خواستا يرو تفس) براى فقدان شواهد( يمانا يهتوج :ينبنابرا. 14
  .استاند ارادة معطوف به باور  كرده كه گروهي ديگر ترجمه

  
  نقدهاي مهم بر جيمز. 6

گرايي حداكثري را كه توسط پيروان كليفُرد  ادعاهاي جيمز هرچند به طور جدي جبهة قرينه
گرايـي و   شد به چالش كشيد، اما خود مصون از نقد نماند و چه در جبهة قرينـه  رهبري مي

ين ايـن نقـدها بـر مـدار     تـر  مهمالفت برخاستند و دانان، با آن به مخ چه حتي در جبهة الهي
  .چرخيد اختالط ميان انديشه و اوهام و توجيه حداكثري خرافات مي

خواسـت  «سال بعد از انتشار  ، يازده 1907نخستين نقد جدي را بر ويليام جيمز در سال 
در آن  نوشـت و » ارادة ترديـد «، استاد دانشگاه ميشيگان، آلفرد هنري لويد در جسـتار  »باور

  ).Lloyd, 1907: 112(مدعي شد كه ترديد براي باور صادق ضروري است 
بـر  » اسـتداللي عقـيم بـراي واقعيـت خـدا     «اي بـا عنـوان    يك سال بعد، پيرس در مقاله
پيرس . را به چالش كشيد» خواست باور«طور ويژه  پايان به فيلسوفان كاركردگرا تاخت و در

كردن فلسـفه در   كاركردگراياني چون جيمز با غريزي در جمالت پاياني اثر خود نوشت كه
  ). Pierce, 1908: 112(پاشند  آن بذر مرگ مي

بـا آراي جيمـز    نقد دين و فلسـفه والتر كافمن نيز يكي از كساني بود كه در كتاب خود 
تـر   او معتقد بود كه جيمز در پس اين ادعا كه در رويكرد او خطري كوچـك . مخالفت كرد

كه برخي باورهاي  خواهد از اعتراف به اين واقع مي فتن حقيقت وجود دارد درر دست براي از
حقيقت او ميان كسي كه حرفي را صد  به ديگر سخن، در. بخش هستند بگريزد سنتي آرامش

اي مستحكم بـراي حـرف خـود نـدارد هـيچ       زند و كسي كه پشتوانه در صد با استدالل مي
  )Kaufmann, 1958: 83(گذارد  تمايزي نمي

جان هيك، جيمز را به اين دليل نقد كرد كه معتقد بود رويكردي كه در ارادة باور ارائـه  
خـواهيم   گذارد و در اين روش ما هرچه را كـه مـي   شده است، اوهام و خرافات را آزاد مي

او . پيمايد آلن وود نيز در نقد جيمز تقريباً همين مسير را مي). Hick, 1990: 60(كنيم  باور مي
دادن بخشـي از   دسـت  قد چالش جيمز بر كليفُرد كـه رويكـرد او را بـه سـبب خطـر از     در ن

گيريم سرانجام به اين منجر  كند كه ما هر روشي را كه پي  داند بيان مي حقيقت نامطلوب مي
  .)Wood, 2002: 24(شود كه بخشي از حقايق از چشم ما پنهان بمانند  مي
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توانـد نشـان دهـد كـه      كند كه استدالل جيمز نمـي  تر بيان مي ريچارد گال در نقدي مهم
شـناختي بـدون پشـتوانه، دليلـي اخالقـي بـراي        تواند براي يـك بـاور معرفـت    شخص مي

  .)Gale, 1990: 283(خوداقناعي داشته باشد 
ع طرح بجاست كه اين بخش را با مرور نقد و پاسخي كه يك ويليام ديگر بر اين موضو

فصـلي را بـه جيمـز     عقـل و دل رايـت در كتـاب خـود     ويليام ويـن . كند به پايان ببريم مي
كوشد تـا بـه    شمرد و مي را برمي» خواست باور«شده بر  دهد و اشكاالت وارد اختصاص مي

گويد اگر ما در مورد باور دينـي از   او معتقد است كه هنگامي كه جيمز مي. ها پاسخ دهد آن
فـرض را دارد كـه    ايم، ايـن پـيش   د پيروي كنيم غير عقالني رفتار نكردهسرشت عاطفي خو

. انجامـد  گرايي مي شان اشتراك دارند و در غير اين صورت اين امر به نسبي ها در اميال انسان
هايي  اي كه جيمز بتواند از مدعاي خود دفاع كند شباهت اندازه  شود به او در ادامه مدعي مي
  ). Wainwright, 1995: 124-132(د در اين ميان وجود دار

  
  نقدهاي نگارندگان بر جيمز. 7
 يگـري د يدر جـا  يمزج يها استدالل يرادا ينتر مهمرسد،  نظر نگارندگان مي گونه كه به اين

هـاي   آوريم، نقدهايي است كه عموماً به مقدمات اسـتدالل  چه را در ادامه مي آن. نهفته است
بـه خـدا    يمـان ا يـه توج يدر پ» خواست باور«جستار در  جيمز گرچه. دانيم وارد مي يمزج

ويـژه    يمـي، و بـه  ابراه يـان بـا قرائـت اد   يـين را، به مذهب و آ يشدر عمل گرااو است، اما 
ن به خـدا  يماا يدرواقع او به جا. نه اصل باور به خدا راكند؛  يم يهتوج يتا حد مسيحيت،
بنـا   چـه  آنبا ايـن حـال   . كند يم يهتوج يتا حدود يديتوح يانرا در اد يمانا ينملزومات ا

كه اشاره كرديم صحت بخشـي از مقـدمات اسـتدالل     چنان جا به آن بپردازيم،  داريم در اين
  .ها، و صورت استداللي او فرض جيمز است و نه لزوماً پيش

به  يديتوحيمان و انتساب ا يلانتخاب اص يفتعر» خواست باور«در  يمزج يادعا اصل
: دنـ كرا احـراز   يژگـي سـه و  يـد باشـد با  يلاصـ  يميداشتن به خدا اگر تصـم  باور .آن است

اي  گانه هاي سه جاست كه با وجود شرط اما سؤال اين .بودن يرخط و بودن، زندهيزناپذيري، گر
تواند انتخاب دينـي را   بودن وضع كرده است، چگونه خود مي كه جيمز براي انتخاب اصيل
بندي استدالل جيمز ذيـل   كه آمد در صورت چنان بخش اين . يك انتخاب اصيل معرفي كند

مربوط به صدق اين مقدمات است در مقالة  چه آنرسد  نظر مي شود اما به مقدمات مطرح مي
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واقع جيمز براي تأييـد صـدق ايـن مقـدمات، هـيچ       خوبي بررسي نشده است و در جيمز به
تشهاد، و نه بـه داليـل تجربـي و    كند؛ وي نه در مقام برهان نه در مقام اس ارائه نمي» چيزي«

اي بـا ايـن مسـئله     گونـه  او بـه . بيند كه از صدق اين مقدمات دفاع كند استقرايي، نيازي نمي
طور پيشـيني مفـروض    شود كه انگار نتيجة استدالل و حكم كلي مقالة خود را به مواجه مي
كـه خـود متوجـه     جيمز زمـاني . كرده است تا اين مقدمات را صادق بداند» اراده«گرفته، و 

شـود   بـودن انتخـاب دينـي مـي     چالش پيش روي صدق اين مقدمه در بـاب ويژگـي زنـده   
اي درسـت   تواند با هيچ امكان زنده اي است كه نمي نويسد كه اگر براي شما دين فرضيه مي

» وارثـانِ رسـتگاري  «روي سخن من فقـط بـا   . باشد پس بهتر است اين مقاله را ادامه ندهيد
)saving remnant ( است)James, 1896: 26 .(  

  
  ايمان ديني به مثابة گزينشي زنده ) الف
گـذرد چنـدان    چنان كه جيمز از آن درمـي  بودن به امر ديني، آن رسد انتساب زنده نظر مي به

بـودن يـك انتخـاب بـه مثابـة       نظر داشت كه در نگاه جيمز زنده بايد در. آسان نخواهد بود
واقـع او ايـن اصـطالح را از همـين      صنعت برق اسـت و در  بودن سيم در دار و برق» زنده«

زنـده نـزد او امـري    ). ibid: 1(رشتة مهندسي براي توصيف يك انتخاب وام گرفته اسـت  
نظـر گرفـت كـه     امـا بايـد در  . است كه به اندازة نيروي الكتريسته بتواند فرد را تكان بدهد

. كنـد همگـاني نيسـت    يز اشاره ميكه خود جيمز ن بودن مانند برق امري عيني و چنان زنده
يعنـي   .دار اسـت  خـود ديـن   كسي كه چنين تعلق خاطري به امر ديني دارد به احتمال زياد

بـراي يـك ملحـد    . درواقع امر ديني براي كسي زنده خواهد بود كه آن را پذيرفتـه باشـد  
ت نيست چه اگر اين طور بـود و او بـيم حقيقـت دينـي را داشـ     » دار برق«هرگز امر ديني 

كه خود جيمـز نيـز    چنان. آورد آلود به خاطر هراس از جهنم روي مي حداقل به ديني ترس
جان باشد به اين خاطر است كه ايماني كه بـه آن   نويسد اگر فرضية ديني براي كسي بي مي
چـه   كـردن آن  ايمان يعني بـاور : كنند ها تعريف مي اي مدرسه انديشد ايماني است كه بچه مي
  ). ibid: 28(نيست دانيم درست  مي

كـم در   كننده امري پسيني از انتخاب، دست بودن يك انتخاب براي انتخاب رو زنده اين از
بودن يك انتخاب بـا تعريفـي    توان ادعا كرد كه اصوالً زنده چند مي هر. امر ديني، خواهد بود

ف خود را ما ابتدا تكلي. دهد همواره امري پسين از انتخاب خواهد بود دست مي كه جيمز به
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اي به لحاظ عاطفي زنده يـا غيـر زنـده     كنيم سپس نسبت به آن مواجهه با انتخاب تعيين مي
  . خواهيم داشت

  
  ايمان ديني به مثابة گزينشي گريزناپذير ) ب

جيمـز مـدعي اسـت كـه     . يزناپذيري انتخاب ديني نيز وضع چندان بهتر نيستگردر مورد 
اما فرد ميـان ايـن دو امـر قـرار نـدارد كـه آيـا        . استناپذير  ديني يك انتخاب گريزانتخاب 

است كه خود بسيار » دين«، وجه ناگزير انتخاب »ديني«مسيحي شود يا نه؟ بلكه در انتخاب 
عالوه بر اين خود ايمان به يك دين پيش از آن متوقف بر تعيين نوع مواجهه با . متكثر است
 يـان م انتخاب صرفاَ آن نيست، يا عدم  انتخاب ميان باور به وجود خداي ابراهيمي. خداست
گوناگون  يفلفظ تعار ينكه در پشت ا چرا يست؛به خدا ن يمانبه خدا و عدم ا يماندو شق ا

 يبخش خدايي يو ب يي،خدا همه يكظالم،  يمهربان، خدا يخدا. وجود دارد يو گاه متعارض
گيـري مـا    اينـد تصـميم  فر. دست به انتخـاب زد  شان ياناز م توان يهستند كه م يياز خداها

گونه نيست كه ابتدا مواجهة خود با ايمان يا عدم ايمان به خداي ابراهيمـي را مشـخص    اين
هـا در همـان لحظـة آغـاز وجـود       همة اين گزينه. كنيم و سپس به سراغ گزينة بعدي برويم

به  يده باك يمرو دار يشرا پو ايمان ديني دربارة خدا  ها متنوع از گزاره اي مجموعهما . دارند
جـدا از   يگـر ديك يا چند گـزارة   يكه حت يستن يمحال عقل ينو همچن يمملتزم شو يكي

  . يمخود تصور كن يبرا يشقوق فعل
  
  ايمان ديني به مثابة گزينشي خطير) ج

 يحبه خدا توضـ  يمانا يريناپذ و بازگشت يريتكرارناپذرا با  بودن يرخطويليام جيمز مفهوم 
اما . تر كند و با مثال همراهي با نخستين سفر اكتشافي به قطب شمال آن را روشن داده است

چه در  چنان. بودن ارجاع داشته باشد رسد اين ويژگي در نگاهي كالن خود به زنده نظر مي به
پاافتاده بودن يك گزينه ارتباط وثيقي با غيـر   هاي جيمز هم اين امر مشخص است پيش مثال
 يكه كسـ  يدفرض كنكه اين دو معنا به هم ارجاع دارند يا نه،  اما فارغ از اين. بودن دارد زنده

 يمانصورت عدم ا ينمعتقد باشد در ا يزحال به تناسخ ن ينبه خدا باور داشته باشد اما در ع
در مراحل بعد به اعتقـاد   تواند يم اماخواهد كرد  تر يبه خدا هرچند چرخة رنج او را طوالن

توان لزوماَ مدعي شـد كـه بـاور دينـي امـري بـه معنـاي لفظـي كلمـه           مين. به خدا برگردد
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هاي رسمي دين مسيحيت و به طور كل اديـان    هرچند در مقام قرائت. ناپذير است بازگشت
  .ناپذيري شد ابراهيمي شايد بتوان مدعي اين بازگشت

  
  گيري نتيجه. 8

 يبـرا  يدر صـورت  ثر فقـط حـداك    يژگي انتخاب اصيل نزد جيمزسه وشد   كه مالحظه چنان
 و مسامحتاً يحيمس يمانارچوب اهدر چ صرفاَرا  ياست كه خداباور يرفتنيبه خدا پذ يمانا
ترين نوع خـود   يمز در حداكثريدفاع ج يگربه عبارت د. يممتصور باش يميابراه ياناد يمانا

  .به خدا را يمانآن ا ينه گوهر اصل كند يم يهرا توج بودن يحيمس فقط
 اسـتدالل به جز نقد يكي از مقدمات كه در اين جستار بدان پرداخته شد، بررسي كلـي  

در او پيش و عمدتاً پـس از آن  است كه  ييادعاها يناظر به بررس» خواست باور«يمز در ج
تجربة ية و نظر كاركردگراييصدق ية مانند نظر( است آن را اثبات كرده يگريد يجستارها

  .كنيم يم يگري موكولرا به مجال د رو ما آن ينا و از) ينيد
در پايان بايد گفت كه بيان اين نقدها بر جيمز در جهت همدلي با كليفُرد نيسـت، بلكـه   

رو بايد  اين نظر دارند و از دهد در نگارندگان عدم كفايت آن مدل ايماني را كه جيمز ارائه مي
افزون بر نقدهاي موجـود در  اگر نگارندگان اين مقاله . هاي ديگر توجيه رفت به سراغ مدل

ها را مطرح  اي داشته باشند قطعاً در مجالي ديگر آن فارسي و انگليسي بر كليفرد، حرف تازه
گرايي خود بسيار قابـل مناقشـه اسـت؛     كه ادعاي اصلي كليفُرد در قرينه كنند، مجمل اين مي

  .اند كه بسياري نيز از همين موضع او را به چالش كشيده چنان
  
   تنوش پي

اين مقاله را محمد باسط به فارسي برگردانده است و در تارگـاه شخصـي مهـدي اخـوان قابـل      . 1
 .دسترس است

را محمد باسط بـه فارسـي برگردانـده اسـت و در تارگـاه      ) غير از فقرات پنج و شش(اين مقاله . 2
 .شخصي مهدي اخوان قابل دسترس است

با ترجمة محمـدهادي شـهاب منتشـر     1385در  اين كتاب را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي. 3
اما مطابق فهرسـت ديجيتـال   . كرده است كه هنگام نگارش اين مقاله در دسترس نگارندگان نبود

 .است 200تا  129شده در تارگاه ناشر، مطالب مربوط به جيمز از  منتشر
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