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 چکیده

 این. کنیممی بررسی را باور به معطوف اراده مقاله در جیمز هایاستدالل نوشته این در
 استدالل ،یفوردیکل ییشاهدگرا هیعل استدالل یعمده استدالل سه شامل هااستدالل

 یبندصورت یبرا مزیج. شودیم یباورآور اراده یبرا استدالل و یباورآور حق یبرا
 استدالل را آنها ما که کندمی استفاده هم دیگر استدالل دو از اصلی استدالل سه نیا

 و باوریآسان پایه دو بر هااستدالل این تمام. نامیدیم خطاپرهیزانه و جویانهحقیقت
 هایاستدالل از یکهیچ فکری مبنای دو این بدون. است مبتنی باور استعدادی نظریه
 سنخ. رسندنمی دارند که هدفی به و کنندنمی کار باور به معطوف اراده در جیمز

 با که است ایشاهدگرایانه های استدالل سنخ از رایج تصور برخالف وی های استدالل
 شاهدگرایی بر او نقد عموما سبب، همین به. کندمی تفاوت کلیفورد شاهدگرایانه مدل

. نیست صحیحی برداشت که کنند می محسوب شاهدگرایی کلیت بر نقدی را لیفوردک
 ایراد. کنیممی نقد و بررسی را جیمز هایاستدالل منطقی پیامدهای نهایت، در

 وی هایاستدالل بر که نقدهایی جمله از خیر و صدق میان رابطه عدم و گرایی نسبی
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   مقدمه  .1
 باورهای پذیریدفاع دادننشان هدف با جیمز که است ایمقاله نام باور به معطوف اراده
 کلیفورد باور اخالق مقاله نقد صرف کار این عمده بخش]. 1ص ،1[ است نوشته دینی
 جاهمه همیشه، ناکافی دالیل با چیزی به باور« که تاینس کلیفورد اصلی ایده. است شده

 معطوف اراده متن در جیمز که هاییاستدالل]. 186ص ،1[ »است نادرست همه برای و
 نقد در استداللی: است تقریرپذیر عمده صورتِ سه به عموما را آوردمی باور به

 ناکافی، اهدشو براساس باورآوری حق از دفاع در استداللی کلیفورد، شاهدگرایی
 استدالل تطبیق دامنه جیمز. ناکافی شواهد براساس باورآوری اراده از دفاع در استداللی
 دارای اول،: باشند دارا را ویژگی چند که کندمی هاییموقعیت به مشروط را خودش
 ،1[ کرد داوری درموردشان نشود عقلی کامال مبانی براساس نشود و باشند عقلی ابهام
 کندمی تعریف 1واقعی احتمال یک را آن او که بررسی دست در  فرضیه دوم، .]11ص

 و باشد زنده ما فرضیه. یک است؛ قید سه گرو در بودناصیل. باشد اصیل ،]3 همان،[
 کنیم اتخاذ آن درمورد را سومی راه نتوانیم ما یعنی باشد داشته اضطرار. دو. نباشد مرده
 قضیه طرف دو از یکی انتخاب جز راهی هبلک باشد طرفیبی و سکوت بر مبتنی که

 تصور پذیراجتناب گزینه برابر در اضطراری یا ناپذیراجتناب گزینه پس. باشیم نداشته
ر یگزینه یعنی این. نباشد کوچک و خرد و باشد خطیر. سه. شودمی ست دَ  از بررسی دَ

 کرد عبور آن زا آسانیبه و فروگذاشت را آن نتوان که باشد برخوردار اهمیتی چنان
  . فضا به سفر مثل ،]همان[

 محدود را دامنه این تا گذاشته هایشاستدالل تطبیق دامنه برای را شروط این جیمز
 به منتهی است ممکن که بود کرده درک را خود هایاستدالل نکته این خود چون کند
 و زنده مختلف افراد برای مختلف باورهای که اینست دلیلش. شود گرایینسبی نوعی
 که واقعی احتمالی براساس افراد باشد قرار اگر و کنند،می جلوه اضطراری حتی و خطیر
 بسی باشد مجاز استدالل این از استفاده در کنندمی لحاظ خودشان باورهای برای

 مسائل حیطه در اینکه بیان با دلیل،همینبه. شد خواهند مجاز ناپذیرفتنی باورهای
 کثرت و وحدت آن، عدم یا خدا وجود اراده، آزادی یا موجبیت مثل شناختیجهان کالن

 گرو در را نهایی تصمیم ندارد، وجود کنندهتعیین عینی شواهد هامثال دست این از و
 این گویدمی جیمز اینست نکته]. 22- 12 همان،[ داندمی ارادی و عاطفی هایگرایش

                                                                                                                                        
1. Real possibility  
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 شاهدگرایی روش همان براساس وانتمی آنجا در و ندارد وجود علمی باورهای در وضعیت
 دینی و اخالقی باورهای مثل مهمی باورهای در اما]. 16 همان،[ کرد عمل کلیفوردی

 اصیل و زنده ای گزینه با اینجا در چون ماند کنندهتعیین عینی شواهد منتظر توان نمی
. است رخطی بسیار و داریم گیریتصمیم به اضطرار هم و دارد عقلی ابهام هم که طرفیم
 رویکرد وی، نظر از. دهدمی توضیح هم معرفتی مهم رویکرد دو براساس را نکته این جیمز

 جویانهحقیقت خودش معرفتی رویکرد و است خطاپرهیزانه باورها دربرابر کلیفورد معرفتی
 نادرست باورهای ورود احتمال از کاستن بر ما باورساز قوای تمرکز یعنی خطاپرهیزانه. است
 کسب احتمال افزودن بر قوا این تمرکز یعنی جویانه  حقیقت و باشد ما باورهای وعهمجم در

 هم از رویکرد دو این که است معتقد جیمز ].18- 17 همان،[ باشد درست باورهای
 باورهای بر افزودن« باید ما رویکرد که گفت و کرد جمع را آنها شودنمی و اندمستقل
 کاذب باورهای ورود احتمال از هرچه چون »اشدب کاذب باورهای از کاستن و صادق

 با فقط نهایتا حقیقت و یابیمنمی صادق باورهای کسب برای تضمینی کنیم پیشگیری
 علمی باورهای چون اساس،براین]. همان[ شودمی گرجلوه ایجابی موضعی کسب
 یستندن خطیر و ندارند اضطراری باشند، زنده اگر حتی یعنی نیستند اصیل هایی گزینه
 معلق را باور و نگیرند تصمیمی زمان آن تا و بمانند عینی شواهد ظهور منتظر توانندمی
 را رویکرد این شودنمی خطیرند، و هستند اضطراری که دینی باورهای در اما دارند نگه
  . داشت را خود ایجابی موضع و گرفت ارادی تصمیمی باید. گرفت پیش در

 اخالق درمورد ارزشمندی هاینوشته این از پیش فارسی زبان در که است گفتنی
 استدالل کلیت بررسی به معطوف عمدتا آثار این. 1است شده منتشر جیمز ویلیام باور

 عقلی شواهد که جایی در که کنندمی بررسی را جیمز کلی ایده این و هستند جیمز
 عاطفی شواهد مدد به توانمی کنند،نمی کفایت باورآوری مورد در گیریتصمیم برای
 براساس باورآوری برای جیمز که شروطی بر مقاالت این همه. کرد باورآوری به اقدام

 تمرکز - بودن خطیر اضطرار، گزینه، بودن زنده مثل - است دیده تدارک عاطفی شواهد
                                                                                                                                        

. بررسـی انتقـادی تقریـر ویلیـام جیمـز از شـرطیه پاسـکال.        1389اکبری، رضا و خسروی فارسانی.  .1
  . 120-95. صص55قبسات، شماره 

نظریه ایمان بـه مثابـه اراده معطـوف بـه بـاور از ویلیـام جیمـز.        . بازخوانی 1387آذربایجانی، مسعود.    
  . 26-5). صص 37(1های فلسفی کالمی، شماره  پژوهش

گرایـی در فلسـفه دیـن ویلیـام جیمـز.      . واقـع 1394حاج زین العابـدینی، عبـاس و جـوادی، محسـن.       
  .69-48). صص25( 1پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت). شماره 
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عد. اندکرده بررسی را استدالل این بر واردشده نقدهای انتها در و کرده  که جدید بُ
 به و مشروحا که اینست کندمی اضافه پیشین ارزشمند هاینوشته به حاضر نوشتار
 سه بلکه ندارد کلی استدالل یک باور اخالق در جیمز ویلیام که کندمی بیان تفصیل
 را استدالل یک آورد،می کلیفوردی شاهدگرایی نقض در را استدالل یک. دارد استدالل

. باورآوری یاراده سوم و شواهد، از غیرکلیفوردی مدل براساس باورآوری حق از دفاع در
 این ظرافت متوجه پیشین محترم محققان اینکه علت از مهمی بخش که رسدمی نظر به

 چون است جیمز ویلیام خود برعهده اند،نشده استدالل این بودن چندالیه و استدالل
 است کاری همان این. است نکرده تفکیک هم از و کرده مطرح کلی طوربه را خود ایده
 و مبانی که است شده مشاهده کمتر اینکه ضمن. داریم تمرکز آن بر مقاله این در که

  . باشد شده بررسی است آمده نوشتار این در که عمقی با جیمز استدالل مفروضات
  

  استدالل مقدمات. 2
  یباورآسان. 2- 1

 کنش دوار است درونش در که نیازهایی براساس جهان با مواجهه اولین در نوزاد یک
  علمی اقدام گرو در نیازها این شدنتامین. شودمی پیرامونش اشیاء و محیط با واکنش و

 برخی نشدنتامین و وی نیازهای برخی تامین موجب روند این.  است محیط در وی
 گرسنه اگر کودک. شودمی محیطش از وی شناخت موجب فرآیند این اما. شودمی دیگر
 اطرافش محیط در را شیئی هر. گذاردمی دهان در را دباش دسترسش در چه هر باشد
 تا بگیرد انجام باید عمل این. کند شناسایی و بچشد را آن شکلی به کندمی سعی ببیند

  آسان این. 1اولیه باوریآسان نوعی یعنی این. بداند محیطش مورد در چیزی بتواند او
 کشف، سپس و سازیفرضیه یا باور برای ما غریزی و طبیعی نیازهای از ناشی باوری

 گرفته وام باور از 2بِین تبیین از را باوریآسان جیمز. است تردید و شکست یادگیری،
 نتیجه را خود ماتیزمپراگ نیز 3پرس چون نیست تنها مفهوم این از استفاده در و است
 وانتمی را باورآوری حق برای استدالل نوعی]. 156ص ،1[ دانستمی باور از بین تبیین

 چیزی هر شناخت برای ما که استدالل این با. کرد ردگیری وی اندیشه در جاهمین از
 تجربه در را صحتش و کنیم عمل آن براساس که هستیم باوری ساختن نیازمند

                                                                                                                                        
1. Primitive credulity  
2. Alexander Bain  
3. Pierce  
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 ماندمی باقی ما باور منظومه در همچنان شد تایید باور آن اگر. کنیم آزمون مان عملی
 گذاردمی دهان در که شیئی اگر کودک. شودمی خارج ما باور منظومه از نشد تایید اگر
 اما کندمی تغییر شیئ آن بودنخوراکی درمورد باورش باشد غیرخوراکی جامد ءشی یک
 روش این منطق. گرددمی تایید اشابتدایی باور بود خوراکی شیئی اتفاق برحسب اگر

 جهان درمورد اکتشافی منطق یک باوریآسان بنابراین،.  است پذیریابطال منطق مشابه
 این مخالف قطب گفت شودمی. پذیریابطال علمیِ منطق مثل درست. ماست خود و

 اینجا در. است باوریآسان دربرابر باوریسخت بر اساسش که است گراییتحقیق منطق،
  . آورد باور ایگزاره به تواننمی نشوند گردآوری کافی شواهد تا بنابرادعا

  
   باور یاستعداد هینظر و ییرفتارگرا عمل؛ و باور رابطه. 2-2

 کهنحویبه بود عمل و باور میان منطقی و ضروری ای رابطه وجود به معتقد کلیفورد
 اگر حتی بود، خواهد هم دیگری الجرم باشد) عمل یا باور( دو این از یکی که جا هر

: گویدمی باور اخالق اشهمقال در کلیفورد. گردد واقع دو این میان درازی زمانی فاصله
 باورهایش صدق آزمون آدمی افعال افعالش؛ هدایت برای و است انسان برای باور«

- می بیان سخنانش ضمن در را نکته همین باور به معطوف اراده در نیز جیمز. »1هستد
 کندمی منع ما بر را دین صدق به باور که کسی است باور معیار عمل چون«: که کند

 ناشی جیمز دیدگاه]. 30-29ص ،1[ کندمی منع نیز را دین صدق براساس لعم ضرورتا
 بیان استعدادی نظریه. شودمی نامیده 2باور استعدادی نظریه که است باور از تحلیلی از

 به عمل برای باورنده در هستند گرایشی و استعداد درواقع ذهنی هایحالت که کندمی
 از که شودمی گفته نیز رفتارگرایی نظریه این به]. 6[خاص شرایط در و خاص ایشیوه
 اینجا در »استعداد« واژه معنای درک بنابراین،. است شده استخراج استعداد مفهوم دل

 گوییممی وقتی. دهندمی نشان آینه مثال با معموال را مفهوم این. دارد اساسی اهمیت
 که دارد خود در را قوه یا نامکا یا آمادگی یا استعداد این آینه یعنی است شکستنی آینه
 رفتار جنبه از اگر]. 91ص ،3[ بشکند سخت، جسمی با برخورد مثل خاص، شرایطی در

 کنیم نظر آن به دهدمی نشان خود از سخت جسمی با برخورد هنگام به آینه که خاصی
 نظر آن در شکنندگی اولیه ظرفیت و استعداد آن جنبه از اگر. نامیمشمی رفتارگرایی

 آن به دست ما و ماست رویروبه کیکی اگر بنابراین،. نامیمشمی استعدادی نظریه کنیم
                                                                                                                                        
1. and those very actions supply a test of its truth 
2. Dispositional theory of belief  
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 اینکه مثل. است کیک به خاص باوری دهندهنشان ما رفتار چشیمنمی آن از و زنیمنمی
 رفتار روی از و اوست باورهای ظهور باورنده رفتار چون. باشد زهرآلود کیک شاید
  ]. 92مان،ه[ برد پی باورهایش به توان می

 است رفته عمل و باور رابطه و باور از تعریف این سراغ به جیمز که رسدمی نظر به
ر دارد، وجود باور هاینظریه سایر در که را نظر و عمل شکاف داشته قصد چون . کُند پُ

 دلیل اگر. باشیم داشته کافی دلیل مانباورهای همه برای باید ما شاهدگرایی براساس
. کنیم ردش باید باشیم نداشته کافی دلیل اگر بیاوریم باور توانیممی شیمبا داشته کافی
 شهود نداریم، رد و قبول طرف دو از یک هیچ نفع به کافی شواهد که موقعیتی در اما

 تا کنیم بررسی بیشتر. نگیریم تصمیمی. کنیم صبر باید که گویدمی ما به ما ابتدایی
 نظر از که دینی باورهای تحلیل، این با. ببینیم تدارک کافی شواهد یعنی شویم؛ مطمئن
 ادعا این با که آنجا از و بمانند کافی شواهد ظهور منتظر باید ندارند کافی شواهد جیمز

 و است، نشده یافت چیزی چنین  و است، گذشته فلسفه سیر از بلند بسی تاریخی
 و بوده همیشگی باورِ تعلیق و تعویق یک دین بر اثرش و است، افتاده تعویق به هُماره

 از نظریه این از استفاده با پس. بدهد تن آن به خواهدنمی جیمز بود، خواهد احتماال
 یا قبول یگزینه دو فقط صورت،دراین. کندمی پر را شکاف این وعمل باور رابطه تبیین

 بشود انتخاب که کدام هر و ندارد کافی شواهد یک هیچ که ماندمی باقی گزاره رد
 حاالت  که است فلسفي رفتارگرایي همان این. داشت خواهد را خود تبعات و هاسکری

 چیزي خشم و آمیز ترس رفتار جز چیزي ترس. داندنمی رفتـار جـز چیـزي را نفـساني
 ظهور که ذهنی هایوضعیت برخی به پاسخ در رفتارگرایان. نیست آمیزخشم رفتار جز

 را رفتارگرایی از تعریف این و کرده تقسیم بالقوه و علبالف به را رفتـار ندارند، رفتاری
 نـوعي بـاره در گفـتنسـخن یعنی نفساني حالت یک  باره در گفتنسخن: کنندمی ارائه

 بـه ترجمـه قابـل انفسي زبان رفتارگرایي منظر از .رفتار نوعي انجام استعداد یـا رفتـار
 گزاره به است ترجمه قابل  »ورزد مي سادتح الف « گـزاره مـثال، اسـت، رفتـاري زبـان

 و استعداد یا و شودمي  نامیده آمیـز حـسادت رفتـار که کندمي رفتار نوعي الف«
  ]. 35 ،4[ دارد را رفتار نوع این انجام آمادگي
 استعدادی نظریه بر موسس فلسفیِ رفتارگرایی و اولیه باوریآسان یعنی پایه، دو این

  .  سازندمی مقاله این در را جیمز باور اخالق لیاص تز هم روی باور،
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  فوردیکل ییشاهدگرا هیعل استدالل  .3
 نقض با کوشدمی و بردمی حمله کلیفورد شاهدگرایی به استدالل اولین در جیمز
 از بسیاری در که است معتقد جیمز. کند باز خودش اصل برای را جا آن، فراگیری
 رسیدن تا انتظار مشیخط پس هستیم حقایق کنندهضبط فقط ما علم، مثل هازمینه
 باشد شاهدگرایی مخالف طورکلیبه جیمز که نیست چنان. است درست کافی شواهد
 از شودنمی اند،دینی و اخالقی مسائل عمدتا که اصیل هایگزینه در فقط بلکه

 است مهم خیلی شاهدگرایی بر »کلیفوردی« قید. کرد پیروی کلیفوردی شاهدگرایی
 طورکلیبه شاهدگرایی با که کرد ارائه جیمز نظریه از تقریری توانمی آن اساس بر چون

 ممنوعیتی چارچوب و اصول این با کلیفورد شاهدگرایی جیمز، نظر از. نباشد مخالف
 دین و اخالق مثل مهمی امور برای جایی و نهدمی غیرعلمی باورهای همه بر پیشینی

 که است قواعدی در بلکه نیست دین با مخالفت رد فقط مشکل. گذاردنمی باقی
 موضع یک جیمز موضع این، بر افزون. کندمی وضع کلیفورد حداکثری شاهدگرایی

 عینی شواهد وجود اما. پذیردمی را واقعیت وجود جیمز. است شدهتعدیل یگرایانهشک
 جز راهی واقعیت دوجو به باور بقاء برای بنابراین،. پذیردنمی را واقعیت شناسایی برای
 ریسک یا عاطفی تصمیم این. ماندنمی برایش کردنریسک و عاطفی تصمیم به بردنپناه
  : واقعیت به رسیدن یا باشد خطا از پیشگیری برای تواندمی

 . دارد وجود واقعیت. 1
 آزمون درمورد توافقی( نیست دسترس در واقعیت شناسایی برای عینی شواهد. 2
 ). کندمی پیشنهاد را خودش معیار کسی هر: ندارد وجود باورها صدق عینی
 . کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر یا بپوشیم چشم واقعیت از کلیبه باید یا. 3
 )است خطیر( بپوشیم چشم واقعیت از توانیمنمی. 4
 ]. 22-12ص ،1[ کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر باید پس. 5

 رویکرد چه کنیم پیشه را کلیفورد یزخطاپره رویکرد چه استدالل، این براساس
 بار از بزرگی بخش. هستیم ریسک و عاطفی تصمیمی به محفوف را، جیمز جویحقیقت

 جیمز استدالل کل باشد کاذب مقدمه این اگر است، استوار 2 مقدمه بر استدالل این
 مقصود برای که مقداری آن تا کمدست مقدمه این که رسدمی نظر به. شودمی باطل

 نادرستی دادننشان استدالل این از جیمز مقصود. باشد معتبر است، نیاز جیمز ستداللا
 مقدار این. است اخالقی و دینی باورهای مثل خطیر اموری در کلیفوردی شاهدگرایی
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 برای نیز ،»کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر باید« که گیرینتیجه این برای کندمی کفایت
 گرفت پی توانمی را استدالل این. نامیدیم کلیفوردی ییشاهدگرا ما که چیزی آن رد
 شواهد براساس که دهدمی نشان فقط استدالل اینجای تا. داد نشان را باورآوری حق تا

 شاهدگرایی خالف که است چیزی این و داشت باور واقعیت وجود به تواننمی عینی
 و عاطفی تصمیم که دهدمی نشان آیدمی ادامه در که استداللی است، کلیفوردی

  .است برخوردار کافی معرفتی اعتبار از واقعیت برای  ما کردنریسک
  

  1یباورآور حق یبرا استدالل. 4
 .  کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر باید. 1
 . است عاطفی تصمیم متضمن غیرعینی شواهد بر تکیه. 2

  . است ریسک و عاطفی تصمیم دربردارنده واقعیت به باور بنابراین،
  : کرد بندیصورت اینطور توانمی را استدالل مبسوط شکل

 . دارد وجود واقعیت  .1
 آزمون درمورد توافقی( نیست دسترس در واقعیت شناسایی برای عینی شواهد. 2
 ). کندمی پیشنهاد را خودش معیار کسی هر: ندارد وجود باورها صدق عینی
 . کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر یا بپوشیم چشم واقعیت از کلیبه باید یا. 3
 )است خطیر( بپوشیم چشم واقعیت از توانیمنمی. 4
 کنیم تکیه غیرعینی شواهد بر باید پس. 5
 . است عاطفی تصمیم متضمن غیرعینی شواهد بر تکیه. 6

  . است عاطفی تصمیم دربردارنده واقعیت به باور بنابراین،
 را عواطف اصوال که اینست گرو در 6 مقدمه اما است قبلی استدالل نتیجه 5 مقدمه 

 که رسدمی نظر به. بدانیم هاواقعیت برخی به نیل برای روشی و شناخت برای مبنعی
 »هستند تکنیکی قواعد از ترقوی انسانی عواطف«: دارد باور عواطف ویژگی این به جیمز

 کندمی نقل پاسکال از را دل دالیلِ ایده اینجا در مناسبت همین به]. 22 همان،[
 دالیل توانمی که کلیفوردی شاهدگرایانه دالیل از غیر دالیلی یعنی این]. همان[

 را دالیل این شودنمی است، رایج که تصوری برخالف. نامیدشان جیمزی یا پاسکالی
 چشم واقعیت وجود از توانیمنمی ما 4 مقدمه وفق چون نامید غیرعقلی حتی یا ضدعقلی

                                                                                                                                        
1. The right to believe  
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 نداریم، واقعیت وجود عینی شواهد درمورد توافقی 2 مقدمه قوف دیگر طرف از و بپوشیم
 است روشی این و. کنیم دفاع آن از و بپذیریم را واقعیت وجود دیگر شکلیبه باید بنابراین

 مددگرفتن همان این و. گذاردمی ما پای پیش خودش محدودیتِ شناسایی با خود عقل که
. شاهدگرایی مدل تغییر و عقالنیت از یفتعر تغییر یعنی این ماست؛ شناختی عواطف از

 ،1[ کنیممی هاواقعیت بررسی وارد را عقالنیت از مختلفی موضوعه اصول ما گویدمی جیمز
   .نامید محض عقل دربرابر عاطفی عقل توانمی را عقل از تصور این]. 152ص

 سرشت بیان کلیفوردی شاهدگرای باورِ اخالق  که اینست جیمز دیگر استدالل
 سرشت بیان نیز جیمز باور اخالق. افتادن خطا در از ترس از ناشی اوست؛ اطفیع

 توانندمی اینها از یک هر. حقیقت به رسیدن امید و شوق از ناشی است؛ وی عاطفی
  : باشند داشته صورتی چنین

  
  فوردیکل زیخطاپره استدالل. 4- 1

 . دارد وجود واقعیت. 1
 . است عاطفی الجرم بگیریم آن به نسبت که موضعی هر. 2
 . را حقایق کسب روش یا بگیریم پیش در را خطا از پرهیز روش توانیممی. 3
 ).  عاطفی تصمیم( است صادق باورهایی رفتنازدست از ترمهم خطا از پرهیز. 4

  .بگیریم پیش در را خطا از پرهیز رویکرد باید بنابراین،
  

  مزیج انهیجوقتیحق استدالل. 2-4
 . دارد ودوج واقعیت. 1
 . است عاطفی الجرم بگیریم آن به نسبت که موضعی هر. 2
 .را حقایق کسب روش یا بگیریم پیش در را خطا از پرهیز روش توانیممی. 3
 ). عاطفی تصمیم( ماست باورهای در خطا ورود از ترمهم حقایق کسب. 4

  .  بگیریم پیش در را حقایق کسب رویکرد باید بنابراین،
 ریسک این استدالل دو هر در. دارد وجود تبعاتی و هاریسک تدالل،اس دو هر در
 روش نه یعنی. نکند پیدا تحقق روش این با شدهتعیین هدف اصال که دارد وجود

 به موفق کلیفورد خطاپرهیز روش نه و بدهد ما به صادق باورهایی جیمز جویانهحقیقت
 پذیرفتن با این، بر عالوه. بشود ما باورهای مجموعه در کاذب باورهای ورود  از جلوگیری
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 ما باورهای مجموعه وارد کاذب باورهای برخی است ممکن جیمز روش در ها،ریسک این
 هیچ. بروند دست از صادق باورهای برخی است ممکن کلیفورد روش در و بشود

 دفاع هااستدالل این از که کسی پس. نیاید پیش اشکاالت این که ندارد وجود تضمینی
 که است  دلیل همین به اصال. پذیردمی نیز را آنها هایریسک و تبعات حتما کندیم

 در را شانزندگی نهایت در گروه دو این از یک هر گویدمی مقاله انتهای در جیمز
 حق کسی نباید دلیل همین به درست و]. 30 همان،[ کنندمی عمل گرفته هاشان دست
 باید 2فکری جمهوری و 1رواداری نوعی و]. همان[ شدبا داشته را دیگران باورهای وِتوی
 در این. باشد رواداری یک شعار و ظاهر فقط که چیزی نه باشد، اصیل که بشود برقرار
 عاطفی ما باورهای همه پایه نهایتا که کنیم درک جیمز هایاستدالل با که آنست گرو
 و رواداری آن واقعی نپشتیبا که آید پدید ما در درونی خشوع نوعی بنابراین و است

  .  زنیممی دم آن از که باشد ایفکری جمهوری
  
  یباورآور اراده یبرا استدالل. 5

 و قوت در خدشه برای سلبی استدالل یک کلیفوردی شاهدگرایی علیه استدالل
 که جایی در«: کندمی پیشنهاد را خود اصل جیمز اینجا در اما. است اصل آن اعتبار
 از پیش ایمان که منطقی آن واقعیت، آن ایجاد به کندمی کمک تواقعی یک به ایمان
 را اصل این]. 25 همان،[ »است احمقانه منطقی خود داند،می اخالقیبی را علمی شواهد
 به بیمار باور شودمی. زیادند باورها دست این از هامثال. نامیممی ایمانی بخشی تحقق
 بهبود روند بر باور این که مثبتی احتماالً اثر و کافی دالیل نداشتن باوجود خود بهبود
 به که گرفت نظر در را فرضی موقعیتی شودمی نیز. کرد ذکر را داشت داشت خواهد وی
 دالر میلیون یک او به است میلیونر یک که کند باور اگر که شودمی گفته نشینزاغه یک
 ایمان  که است هاییجا از نمونه یک موقعیت این]. 578-577ص ،12[ شد خواهد داده
 تحقق به کندمی کمک خالف شواهد حتی یا کافی شواهد نداشتن وجود با گزاره یک به
 همه اگر جهان در بانکی هر در که اینست اقتصاد علم از دیگر ملموس مثال یک. آن

 پول گرفتنبازپس خواستار و کرده مراجعه بانک آن به زمان یک در متفقاً گذارانسپرده
 که اینست بانک کاری مبنای چون شد خواهد ورشکست تردیدبی بانک آن دبشون خود
 برابر چندین روهمین از. کرد نخواهند مطالبه را شانپول زمانهم گذارانسپرده همه
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 آن به مردم که است اعتمادی و اعتبار براساس بانک کار مبنای اصوال. دهندمی وام هاسپرده
 مشتریانش از اندازپس یا سپرده قالب در که را پولی از میزان آن بانکی هیچ. کنندمی

. کندمی گذاری سرمایه درجایی یا دهدمی وام یا را آنها. داردنمی نگه خود در کرده دریافت
 شده ورشکسته بانک آن که گذارانسپرده میان در شایعه این ایجاد صرف شرایط، این در

 به. شودمی بانک ورشکستگی موجب شانپول گرفتنبازپس برای بانک به آنها رجوع و است
]. 58ص ،2[ گویندمی 1بخش خودتحقق پیشگویی داریبانک و اقتصاد علم در اصل این

 کندمی کمک واقعیت یک به ایمان هاموقعیت برخی در که جیمز تشخیص این بنابراین،
 فردینمیا روابط متن در را اصل این جیمز. است درست تشخیصی واقعیت آن تحقق به

 کسی به اولیه اعتمادی اگر. است اعتماد به فردیمیان روابط قوام وی نظر از. کندمی شکار
 یا اعتماد این. بگیرد شکل ما بین ایرابطه است ناممکن باشد نداشته وجود ما طرف از

 اولیه اعتماد این اگر. بگیرد شکل ما بین رابطه که شودمی این موجب عموما اولیه گرایش
  . کندمی اعمال دینی باور بر را قاعده این بعدا جیمز. گرفتنمی شکل رابطه آن هرگز نبود

 . شودمی چیز آن تحقق موجب گاهی چیز یک به اولیه باور. 1
 . خداست وجود چیز آن. 2

 . دارد وجود خدا پس
 کنیم رفتار همانطور نیز خدا وجود درمورد که اینست ایده این طرح از جیمز منظور

 در که همانطور یعنی کنیم؛می جامعه در دیگر هایانسان با مانروابط مورد رد که
 و باشیم داشته اولیه اعتمادی نیز اینجا در داریم اولیه اعتمادی انسانی هایموقعیت
 نیز اینجا در افتدمی کارگر بسا چه اولیه اعتماد آن انسانی هایموقعیت در که همانطور

 سخنان یادآور اینکه از گذشته نکته این. بشود کارساز بسا چه است الهی موقعیتی که
 نیز ما نباشد سو آن از کششی تا که است باب این در کرکگور و پاسکال مثل پیشینیانی
 قواعد تطبیق و الهی امر به انسانی امر از جهش یک متضمن داشت، نخواهیم گرایشی

 در حتی که کرد باید دقت. ستا شناختیجهان قلمرو به انسانی اجتماع و انسانی عالم
 و ارتباط بلکه رودنمی نشانه را انسانها وجود بندیصورت این نیز انسانی هایموقعیت
 این با شودنمی اولی طریقبه الهی موقعیت مورد در بنابراین. است هدف آنها بین اعتماد

 فرمول این با که باشد این جیمز منظور اینکه مگر. گرفت نتیجه را خدا وجود استدالل
 وجود برای دلیلی یعنی رسیم؛می خدا وجود به باور به بلکه رسیمنمی خدا وجود به ما

                                                                                                                                        
1. Self-fulfilling prophecy  



 1399دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و سوم، سال فلسفه و کالم اسالمی    472

 اراده مقاله در جیمز. کنیممی ارائه خدا وجود به باور برای دلیلی بلکه کنیمنمی ارائه خدا
 این از پیش که نکاتی با کوشدمی و] 25ص ،1[ شودمی اشکال این متذکر باور به معطوف
   :است امور این بر مبتنی وی دفاعیه. بدهد نشان را ایمانی بخشیتحقق اصل اعتبار بود گفته
 برخی گویدمی اخالق دارند، وجود چیزهایی چه گویدمی علم: (دین تعریف. 1
 :گویدمی دین ،)هستند دیگر چیزهای از بهتر چیزها
 اشدرستی به و کند ققمح را این تواندنمی علم هستند؛ چیزها بهترین ابدی امور ●
 ؛]همان[ ببرد پی

 . دیگر جهانی در فقط نه اکنون، یلحظه در حتی کند،می بهتر را ما حال فوق گزاره به باور ●
 خطیر هم دین فرد، برای دینی باور بودنزنده و فوق، گزاره دو صحت فرض با. 2
 کسب را تیحیا هاییخوبی اکنون حتی باور این با چون اضطراری هم بود خواهد

 دین کارند در خیرات این وقتی تا و. دهیممی دست از را آنها ناباوری با و کنیم می
 ]. 26 همان،[ دارد اضطرار

 جهان ترتیب، این به. دارند شخصی شکل ادیان در جهان ترابدی و ترکامل ابعاد. 3
 ردک خطابش »تو« شودمی که است شخصی بلکه نیست ناشنوا »شخص سوم« یک) خدا(
 متصور نیز جهان درمورد است متصور فرضی شخصی دو هر میان که هایینسبت همه و

 در ما برای دین جذابیت اینکه هم و خودمختاریم ایاندازه تا هم ما  یعنی این شود؛می
 هرگز نکنیم پیدا آن به اولیه اعتماد یک تا که انگار است؛ آن به ما اولیه اعتماد گرو

 ]. 28-27 همان،[ کرد نخواهد فاش ما به را شواهدش
 چون کنیم؛می جهان به را خدمت ترینعمیق خدا وجود به باور در سرسختی با. 4
 ].  28 همان،[ دارد را 1 شماره در مذکور هایویژگی دینی فرضیه
 واقعیت درصورت( حقیقت شناخت از مطلقاً مرا که فکری یقاعده آن نهایت، در. 5
 . است امعقولن ایقاعده بازدارد،) آن

. خداست به باور از دفاع برای بندیصورت این تمامی آیدبرمی دفاعیه این از چنانکه
  : کند تغییر باید اولیه استدالل آن شکل بنابراین

 . شودمی چیز آن تحقق موجب گاهی چیز یک به اولیه باور. 1
 .خداست وجود به باور چیز آن. 2
 . دارم باور خدا وجود به من. 3

 ). دارم کافی دالیل و شواهد یا( دارم را خدا به باور حق من پس
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. نیست قطعی یک شماره مقدمه اینکه اول. دارد وجود هانکته بسی استدالل این مورد در
 نیست اینطور همیشه. شودمی آن تحقق موجب چیزی به باور که افتدمی اتفاق گاهی فقط
 که است درست. کنیم کمک آنها تحقق به زهاچی بر ارادی مثبت اثرگذاری با بتوانیم ما که

 خودشان بهبود به اعتقاد و شانبیماری به نسبت مثبت ارادی نگرش اتخاذ با بیمارها برخی
 بسیار چه اما اند،یافته بهبود و کردند کمک هدف این تحقق به عینی دالیل فقدان رغمبه

 در توفیقی هیچ و اندبوده خود دبهبو به ناشکستنی اعتقادی و اُمید از سرشار که بیمارانی
 و کرد خواهد تایید را این البد جیمز. کرد غلبه آنها بر بیماری و نیافتند هدف آن تحقق
 در آنکه ضمن. هاستموقعیت معدود آن از یکی دینی باور که داد خواهد پاسخ احتماال
 دین به منحصر که است صوری منطقی حاوی بندیصورت این که است گفته جاهمین
  ]. 29 همان،[ بشود داده تطبیق نیز هازمینه سایر در تواندمی و نیست

 طرف دو هر به را 1باورآوری اراده بالتبع، و حق، استدالل این که اینست بعدی نکته
 به نهایتا باور که جیمز فرض این با و است صوری منطقی دقیقا چون دهدمی قضیه
 موضع که نیست این فقط نتیجه کرد جدا هم از را دو این شودنمی و انجامدمی عمل

  مسئله. بود خواهد دینی باورهای علیه موضعی عمال دینی باورهای برابر در شکاکیت
 صدق، تشخیص برای عینی شواهد نبود فرض با باور تعلیق و شکاکیت موضع که اینست

 دینی باور علیه گیریموضع معنای به عمال عمل، و باور ناپذیریجدایی فرض با نیز و
 شکاکیت یعنی موضع، همین دیگر، طرف از. باشد داشته وجود خدا اگر فقط و اگر  است

 فقط و اگر است دینی باورهای لهِ گیریموضع معنای به فرض، دو همان با باور، تعلیق و
 طرف دو هر که اینست استدالل این کارکرد نهایت بنابراین،. باشد نداشته وجود خدا اگر

 توان یا باشد کنندهقانع مقابل طرف برای اینکه نه کند،می ترراسخ خود باور در را قضیه
 داشته باوری به گرایش یا اعتماد که هر. بکند جهت این در تالشی که باشد داشته را آن

حق آن به باور در استدالل این با باشد   .شودمی مُ
  

  یبررس و نقد.  6
  ییگراینسب. 6- 1

 این موجب هافرضیه بودن اضطراری و زنده گزینه ،2اقعیو احتمال از جیمز تعریف
 گیریشکل موجب این. بشود 3وابسته شخص موارد این تشخیص که شد خواهد

                                                                                                                                        
1. The will to believe  
2. Real possibility  
3. Person-related  
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 یک با شودمی که شد خواهد اضطراری و زنده هایگزینه از مختلفی هایبرداشت
 خدایانِ اِشکال ملهم هم دینی زمینه در مسئله این. آورد باور آنها به عاطفی تصمیم
 نازی دین مثل غیراخالقی اموری حتی اینکه ملهم هم و] 323ص ،14[ شودمی متعدد

 با یهودی و مسلمان و مسیحی باورمندان هم یعنی این]. 163ص ،5[ باشد دفاعقابل هم
 این، بر افزون. نازی باورمندان هم و کنند دفاع خوشان باور از توانندمی بندیصورت این
 مثل مختلفی هایفرقه نیز مسیحیت، مثال دین، یک باورهای مجموعه خود در

 این از توانندمی خود نوبهبه اینها هایزیرمجموعه نیز و غیره و کاتولیک و پروتستان
 و زبانی هایبازی مفهوم شبیه. کنند استفاده خود اعتقادی مدعیات نفع به استدالل

 شکل یک کدام هر را هافرقه و هادین این اگر است ویتگنشتاین زندگی هایشکل
 که است انتقادهایی معرض در استدالل این وانگهی،. بگیریم نظر در زبانی بازی و زندگی
 گویدمی هیک. است کرده بیان] 44ص ،9[ آرزواندیشی عنوان تحت هیک جان

 از شناختی را آن بلکه بینندنمی قمار یا ریسک نوعی را شانایمان دینی باورمندان
  است زده خود استدالل دامنه بر جیمز که قیدهایی وی، نظر از. دانندمی خود خدای
 زنده ایگزینه معین فردی برای باور یک اینکه چون ندارند تضمینی و کنندنمی کفایت
 مذهب]. 43 همان،[ ندارد باور آن کذب و صدق بر اثری هیچ نه یا کند جلوه

 هاامریکایی و هااروپایی برای مسیحیت و اعراب، برای اسالم ها،چینی برای کنفوسیوس
 متغیر جغرافیا با متناسب را واقعیت تواننمی اما. شوندمی محسوب زنده هاییگزینه
 صادق گزاره آن اگر گزاره یک نفع درمورد اندیشه صرف یعنی باور به معطوف اراده. دید
 یا محمد یا مهدی به باور جیمز استدالل براساس. کندمی زنده ایگزینه را آن باشد
 دوزخ و بهشت وعده اگر است مجاز کندمی ایمان به اقرار که دیگری فرد هر یا مسیح
 صادق داریم دوست که بیاوریم باور چیزی به باید ما  یعنی این. باشد کار در جاودان
 آورده نیز دین فلسفه دیگرش اثر در را نقد همین هیک. است 1آرزواندیشی این و باشد،
  ]. 60ص ،8[ است
 اصیل ایگزینه که داندمی جایز مواردی در فقط را استدالل این جیمز پاسخ، در
 پاسخ یک. گرفت تصمیم موردش در شودنمی عقلی مبانی براساس که دارد وجود
 کنفوسیوسم مذهب و بودا حتی و یهود مسیحیت، اسالم، مثل ادیانی بگوییم که اینست

 براساس عمل و اعتقاد و »هستند چیزها بهترین دیاب امور« که اندمشترک ایده این در

                                                                                                                                        
1. Wishful thinking  
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ب( کندمی بهتر را ما حال نیز جهان این در حتی آنها  این توانمی). جیمز نظر از دین لُ
 و فلسفه در که است کاری همان این. دانست ادیان مشترک جوهر مناسب را استدالل
 و گرفته را آنها شترکم و کلی دعاوی و ادیان مشترک جوهر یعنی. کنیممی دین فلسفه
 در غیره و یهودی و مسیحی و مسلمان بنابراین،. کنیممی بررسی را آنها علیه و له دالیل
 هر تصور که کرد شودنمی انکار. کرد استدالل آن برای شودمی و اندمشترک اعتقاد این
 معرض در آیدمی حاصل باور این با که ایرستگاری یا ابدیت نوع از ادیان این از یک

 جوهر آن نافی این اما است ابدیت آن کنندهتامین که خدایی تصور نیز. است تفاوت
 پیروان که است درکی است، ممکن چیزی چنین که دالیلی از یکی. نیست مشترک

 هایشکل که هاییفهم نیز و هاارتباط و پیوندها. دارند هادین سایر از متفاوت ادیان
 شباهت کمدست یا معنایی اشتراک نوعی که هددمی نشان دارند هم از زندگی

 فرض. کرد خواهد کفایت جیمز استدالل کارکردن برای که اینهاست در خانوادگی
 رویی سطح در بیشتر هادلبستگی و عالئق در اختالف که اینست سخن این زیرین

 و هامشابهت زیرین عاطفی هایدغدغه و هادلبستگی در عمیق دید شود،می مشاهده
 با. دهدمی نشان متفاوت هایتاریخ و جغرافیاها هایانسان در را معنادار هاییشتراکا

 این که شد یا بود معتقد و آورد باور نازی دین همچون دینی به توانمی دشوار نگاه، این
 برای نیز دیگری راه اینکه، ضمن. کرد خواهد ایفا زندگی در را کارکردی چنان دین

 کندمی اضافه جیمز شرایط به قید دو 1بیشاپ. است شده پیشنهاد اشکال این از رهایی
  : کند چاره را) نازی دین اشکال( اشکال این تا

 . است پذیرفتنی اخالقا که باشد نوعی از pگرفتندرست برای غیرشاهدگرایانه انگیزه  .1
 ]. 165ص ،5[ باشد درست اخالقِ مطابق p صدق. 2

 غیرشاهدگرایانه هایانگیزه اخالقی نوعِ درمورد کلی اینظریه به نیاز 1 شرط اِعمال
 اخالقی غیرشاهدگرایانه هایانگیزه برخی چون است ممکن اخالقی نظریه این ارائه. دارد

. است درست اخالق معنای فهم گرو در دوم شرط اعمال. نه دیگر برخی اما هستند
 اخالقی و شودمی رضف درست که است اخالقی تفکیکِ به ناظر اینجا در درست اخالق

 کردنخارج برای قید این. است منظور اینجا در دوم معنای این. است درست واقعا که
 را خودشان اخالق فقط آنها قید، این با. است شده اضافه نازی خدای مثل مدعیاتی
  . نیست واقعی درست اخالق با مطابق آنها باورهای اما اندکرده فرض درست

                                                                                                                                        
1. John Bishop  
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. کنیم تفکیک معرفتی گراییکثرت از را گرایینسبی باید ما هک اینست دیگر مسئله 
 همه که نیست معنا این به. نیست گرایینسبی معنای به لزوما معرفتی گراییکثرت
 وجود هستی اساسی مسائل بنیاد در که ذاتی ابهامی سبببه بلکه. گویندمی درست
 باور اخالق نوعی بنابراین،. داد نشان را فکری منازعات طرفین از یکی صدق تواننمی دارد،

 توجه جز ایچاره رو،ازاین. است ذاتی ابهام این درک بر موسس که گیردمی شکل روادارانه
 طرد با که باشد آنها در حقیقت از جزئی کمدست که مبادا. نیست مختلف هایدیدگاه به

 همه که معنا این به شتربی بلکه اند،صادق آنها همه که معنا این به نه برود؛ دست از آنها
 این در موجود ذاتی ابهام سبببه که اندصدق احتمال از مختلفی درجات معرض در آنها

: شودمی رصد دینی باور به انتقاد نوع دو طورکلی،به. کرد تعیینش قاطعانه شودنمی مسائل
 انتقاد دو نای]. x-xi ص ،15[ 2حق به ناظر انتقادات دومی و 1صدق به ناظر انتقادات اولی

 صدق بتواند کسی اگر. شوند دیده نیز هم از جدا شودمی اما دارند هم با پیوندهایی
 این عکس اما. شود می مخدوش نیز دینی باورهای اعتبار کند مخدوش را دینی باورهای
 نشان را باورها آن کذب دینی باورهای اعتبار بر خدشه یعنی نیست؛ درست رابطه
 وقتی که اینست نکته. گرفت نظر در نیز هم از جدا را آنها شودمی رمنظ این از. دهد نمی
 مورد در توافقی و نباشد ممکن خاص طوربه دینی باورهای و طورکلیبه باورها صدق اثبات
 دینی باور و طورکلی به باورها مسئله)  جیمز فرض( نباشد کار در کار این معیار

   .شودمی احاله حق به ناظر لمسائ به صدق به ناظر مسائل از طورخاص به
  
   ریخ و صدق رابطه. 2-6

 که ایایده هر و کندمی دفاع کند شاد را انسانها که ایآموزه هر از جیمز گویدمی راسل
 فلسفه کارکرد که است معتقد وی چون است صادق بدهد انجام بتواند را کاری چنین
 ،16[ چیست باشند، صادق اگر ا،م تئوریک هایبندیصورت آثار ببینیم که اینست اساسا
 معماهای برخی به ما هایپاسخ نه هستند، ما ابزارهای ما هاینظریه پس]. 816ص

 در که ایاندازه همان تا ما هایایده جیمز، از راسل تحلیل وفق. جهان پیرامون فکری
. شوندمی صادق دارند، کارکرد تجربه هایبخش سایر با بخشرضایت هایینسبت تحقق
 است، خیر از ایگونه صدق. است صادق باشد مفید ما زندگی  برای که جایی تا باور یک
 اما باشد داشته تطابق واقعیت با باید صادق باور یک که است درست. جدا مقوله یک نه

                                                                                                                                        
1. Def facto objections  
2. De jure  
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 کلی جریان در کارساز یعنی صادق. نیست برداریکپی و رونوشت معنای به تطابق
 زندگی در کاربردی نتایج که را ایفرضیه توانیمنمی. ]همان[ بلندمدت در ما اندیشیدن

 که آورد باور توانمی دینی هایتجربه شواهد براساس بنابراین،. کنیم رد دارد ما
] 817 همان،[ بدهند نجات را جهان تا کنندمی کار و دارند وجود مافوقی های قدرت
 اینجا در گویدمی لراس. باشند خوب آثارش اگر است درست باور یک طورکلیبه پس
 شناخت بر مبتنی حقیقت از برداشت این اول،. است وارد ایده این به اشکال چند

 خواهد چه باورمان آثار که بدانیم عمل انجام از قبل باید دوم،. است خیر /خوبی چیستی
 است نشدنی کاری پس شوندمی روشن عمل از پس فقط ما باورهای آثار چون و بود،

 چون باشد صادق باید باور یک نتایج از ما تخمین که اینست تراساسی اشکال]. همان[
 که این گفتن اما. کندمی پیدا اشکال ما باور صدق برای ما استدالل نباشد درست اگر
 صورتی در تنها خود این و دارد خوبی نتایج اینکه یعنی است صادق نتایج درمورد ما باور

 کار جیمز استدالل بنابراین،. یتسلسل و باشد داشته خوبی نتایج که است درست
 کندمی کار جهان از معنا ترینموسع در بخشیرضایت صورتبه بابانوئل فرضیه. کند نمی
 خدای شود؟می چه وجود از پرسش پس. ندارد وجود بابانوئل گرچه است، درست پس

 این اهدخومی متعلق یک عبادتش برای که باورمندی برای شود؟می چه کائنات معمار
 انسانی تصور یک فقط نه است، واقعی وجود یک او برای خدا. نیست رضایتبخش مسئله

  ]. 818 همان،[ دارد خوبی آثار که
 صادق باید باور یک نتایج از ما تخمین که است درست این گفت توانمی پاسخ در
 اام. داشت نخواهد ارزشی که بود خواهد توهمی نتایجی صورتدرغیراین چون باشد
 اینکه اول اشکال. نیستند درست کندمی وارد اساس همین بر راسل که اشکالی دوسه
 مشمول خود نیز مساعد نتایج از ما تخمین بگیریم مساعد نتایج درگرو را صدق ما اگر

 اما. شد خواهیم گرفتار تسلسل به ما سیر این ادامه با که بود خواهد گرایینتیجه حکم
 باشیم؛ داشته توجیهی باید باوری هر برای بگوییم که تاینس مثل. نیست درست این
 که است دیگر باوری محتاج خود آوریممی اول باور توجیه برای که باوری آن حال

 این ادامه و پنجم باور به چهارم باور و چهارم باوری به نیز سوم باور این و کند توجیهش
 پایه را باورها برخی عرفتیم توجیه بحث در همانطورکه. انجامدمی تسلسل به روند
 لزوما بنابراین. گرفت پایه را خیرها یا مساعد نتایج برخی توانمی نیز اینجا در گیریم می
  .شودنمی منتهی تسلسل به
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 در تواننمی پس شوندمی روشن عمل از بعد عمل نتایج که بود این بعدی اشکال
 تصمیم شودنمی نظریه این با رو،این از و. داشت آن از درستی ارزیابی عمل لحظه
 که نیست نظم از اندازه آن یا نظم دارای جهان که اینست اینجا در راسل فرض. گرفت

 تصمیم آن براساس کرده بینیپیش را خود افعال احتمالی نتایج بتوانیم آن براساس ما
 برخوردار امور نظم از اندازه آن از کمدست جهان چون. نیست معقول فرض این. بگیریم
 تصمیم آن براساس و بینیپیش را افعال احتمالی نتایج آن براساس بتوان که است
 در تصور این و است، استوار تصور همین بر ما جمعی زیست و معیشت اساس. گرفت
 صورت، این غیر در. است داده نشان را خودش صدق تجربهبه و کندمی کار نیز عمل
  . شد خواهند وجهبی غیره و فلسفی و علمی و اخالقی از اعم ما باورهای همه

 هاینظریه و است خیر از ایگونه صدق  اینکه جیمز اساسی فرض راسل دیگر اشکال
 نه هستند، ما ابزارهای ما هاینظریه ترتیب،اینبه. اندحقیقی ابزاروار ایگونهبه ما

 اهداف خود هانظریه واقعا آیا اما. جهان پیرامون فکری معماهای برخی به ما های پاسخ
 معماها؟ برخی به پاسخ برای هستند ابزارهایی یا هستند ما هایبررسی سیر در ما غایی
 بلکه نیستند ما غایی هدف هانظریه که بود همدل جیمز با معقول شکلیبه توانمی

 برای فقط نه حتی یا معماها برخی به دادنپاسخ برای هستند ما ابزارهای صرفا
 خود درمورد حتی. رفاه یا بقا مثل عملی اموری برای مثال بلکه هامعما به گویی پاسخ

 هدف خود حقیقت آیا که کرد مطرح را جدی پرسش این کمدست توانمی نیز حقیقت
 که است مسئله این از جدای این. دیگر خیرهایی تحقق برای است ابزاری یا است غایی
 نتیجه این به نهایتا کسی است ممکن. نباشد مساعدی چیز واقعا حقیقت است ممکن
 بود چنین واقعا اگر. ندارد زیستن ارزش زندگی این یا ندارد معنایی جهان این که برسد
. دارد ارزش نفسهفی شدن آن جویای و رفتنحقیقتازپیِ و حقیقت که گفت خواهیم باز

 که بگوید کسی است ممکن. باشد داشته وجود زمینه این در توافقی کنمنمی گمان
 نخواست یا خواست و باشد جهان معناییبی  بر مشتمل اگر حتی است حقیقت یقتحق
. است درست سخن این. داشت نخواهد آن بر تاثیری هیچ انسان نیامدِ یا آمدخوش و

 از ما آنکه مگر. شد جویا باید اصال چرا را حقیقتی چنین که اینست در جدی اشکال
 پای که اینست. است عقل خالف نای که ببریم لذت دیدنآسیب و خوردنزخم
 حقیقت چون طالبیم را حقیقت عموما ما رسدمی نظر به. آیدمی میان به شناسی ارزش
 است ابدیت طالب دینی باورمند یک. نبود خواستنی نبود، اگر. است دهندهنجات مآال
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 ابدیتی کنیم فرض. نیست خواستنی ناخوب ابدیت یک وگرنه بیندمی خوب را آن چون
 کنید فرض یا. خواستمی را این کسیچه. بود رنج و پیری و مالل از پر که بود کار در

 چیزی کندمی تداعی مانبرای راسل پوشیده طعنه چنانکه. نبود خیر که بود خدایی
 گرفتنسراغ شوق که پرستش شوق نه اصال آیا خدایی چنان. بود چرچیل و هیتلر شبیه

 به شوقی اصال نبود خیر حقیقت اگر که اینست نظورمم انگیخت؟برمی ما در را وی از
.  است خیر حقیقت اندیشه بنیاد پس. برسد حقیقت از پرسش به نوبت که نبود حقیقت
. خیر. گذشت آن از شودمی آیا کرد اثبات را حقیقت وجود نتوان اگر حتی حال،
 خیر از ایگونه حقیقت گویدمی جیمز که اینست. همینطور هم دینی حقیقت. شود نمی
 به ناظر انتقادات تفکیک که اینجاست. شودمی خیر به احاله صدق از سخن یعنی است؛
 کارگرترین و ترینمهیب اینکه جالب. آیدمی میان در حق به ناظر انتقادات و صدق

 به ناظر انتقادات سنخ از که صدق به ناظر انتقادات سنخ از نه دینی باور به انتقادات
 بوده کارگرتر همه از دین بر آنها اشکاالت و هاطعنه که نیچه و مارکس و فروید. اندحق

. دیدندمی غیراخالقی یا توهم یا کودکانه را آنها گرفتند؛می هدف را دینی باورهای اعتبار
 پس. کندمی دفاع آن از و گیردمی هدف را دینی باورهای اعتبار جیمز مقابل،درطرف

  .بدهیم آن درمورد توضیحی آیدمی الزم
 شر مفهوم کلیدی اهمیت است مانده مغفول غالبا جیمز فلسفه درمورد که اینکته

 را آوریشادی باور هر جیمز که است راسل سخن آن ناقض که است وی فکر قوام در
 فکر ارکان اخالقی جدی زیست اهمیت و اراده، آزادی درکنار شر مفهوم. کندمی تایید
ویه فلسفه خواندن از پیش تا جیمز. دهندمی تشکیل را وی  افسردگی نوعی درگیر رنُ

 علمی هاییدیدگاه به وی پیشین باور طرفازیک نومیدی این علت. بود نومیدی از ناشی
 کرد،می سلب انسان از را اراده آزادی موجبیت به زدندامن با که بود تکامل نظریه مثل

. بود شر درمورد سوئدنبرگ، از رمتاث بزرگ، جیمز هنری پدرش، اعتقاد دیگر،ازطرف و
ر جیمز، هنری او اقتفایبه و سوئدنبرگ، عقیدهبه  کمال سمت به جهان تکامل ظهور شَ

 کمال جهت در خدا اراده با مبارزه یعنی شر با مبارزه برای تالش و است، خویش غایی
. بود دهکر رسوخ جانش عمق در و بوده آشنا آموزه این با پدر از متاثر نیز جیمز. جهان

 تالش مختلف، ادله با دین، و علم یعنی جیمز، کنندهتعیین معرفتی منبع دو بنابراین،
 و فوریت از توانستنمی که جیمز برای امر این. دانستندمی نامشروع یا بیهوده را اخالقی
 که چندان آمد، گران بشوید چشم جهان این در انسان اخالقی تالش معنای و ضرورت
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 دوی هر از را خود بعدا جیمز]. 154ص ،11[ شد 1870 در وی روحی فروپاشی موجب
 1یافت دست اراده آزادی از جدیدی تعریف به رنویه مطالعه اثر بر. کرد جدا هاآموزه این

 طرف از. کردمی ممکن را اخالقی تالش معاصر علمی هاینظریه پذیرش باوجود که
 و است؛ واقعی شرور علیه جدی مبارزه یک زندگی که کرد پیدا را دینی باور این دیگر،
. کندمی ایجاد تغییر نبرد این نهاییِ نتیجه در نبرد این در شرکت برای انسان جزم عزم
 مقاله در نمونه، باب از: است کرده تکرار خود مختلف هاینوشته در جیمز را مطلب این
 تنگنای و ؛]87 همان،[ عقالنیت احساس ؛]61ص ،1[ دارد؟ زیستن ارزش زندگی آیا

  ]. 4- 173 همان،[ موجبیت
 از و دارد وجود اراده آزادی چون است ممکن اخالقی تالش اگر تحلیل این با خوب،

 ایجاد جهان در تغییری مبارزه این و داریم را شرور با مبارزه وظیفه ما اگر مقابل طرف
 ارزش گیزند آیا که پرسش این پاسخ و است معنادار ما جهان و ما زندگی پس کند می

 انسان به که ایمانی گوید،می سخن 2مبارز ایمانِ از جیمز. داد مثبت شودمی را دارد؟ زیستن
. دهدمی را جدی اخالقی فضای یک در زندگی تراژیکِ حتی و سخت شرایطِ با مقابله توان
 وجود فقط چون« دهد؛می توضیح خالقی زیست و اخالق فیلسوفِ مقاله در را امر این دلیل
 یک که باشد الزامی حس مبنای تواندمی که است نامتناهی گرمطالبه یا الهی آگاهی یک

 حالت این در فقط گویدمی موجبیت تنگنای در] 197- 193 همان،[ »دارد نیاز جدی اخالق
 یک در جایی در هازندگی ترینسخت دربرابر ما صبوری و شجاعت کنیممی حاصل اطمینان
 در  باشد داشته شاید که ایعلمی شواهد همه با موجبیت جهان اام. دهدمی بار غیبی جهان
]. 177 همان،[ کندمی نقض را ما اخالقی واقعیت حس چون است نامعقول ترعمیق معنایی
 موجودی ما گرمطالبه که وقتی بود خواهد متفاوت بسیار انضمامی شرور به انسان نگرش
  . طرفیم اهینامتن گرمطالبه یک با که وقتی و است متناهی
  :کرد بندیصورت اینطور توانمی را جیمز استدالل این طورکلیبه
 . دارد وجود جهان در شر  .1

                                                                                                                                        
های رقیبـی بـا همـان    که بدیلکند: باور به یک اندیشه درحالیرنویه آزادی اراده را اینطور تعریف می. 1

دی اراده خود مستلزم اِعمـال مسـتقیم   . در این دیدگاه، آزا]157، ص12[سطح از اعتبار وجود دارند 
های علمی و توانیم در این بحث جیمز دید که شواهد و واقعیتهای این تحلیل را میاراده است. ریشه

کنند؛ یعنی تعین ناقص دارند. این نقص را ما با اعمال اراده خود غیرعلمی فراباورهای ما را تعیین نمی
  گیرد. نیز در همین جا قوت می  ده معطوف به باورارادهیم. تمام سخن جیمز در پوشش می

2. Fighting faith  
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 را شر واقعیت چون نیست صحیح شر با سوئدنبرگی شناسانهزیبایی مواجهه. 2
 موجوداتی ما( ماند فعلبی جهان شرور برابر در شودنمی نیز و کرد کتمان شود نمی
 تغییر را جهان تواندمی که برخوداریم نیز فعالی نیروهای از بلکه یستیمن منفعل کامال
 ).بدهد تغییر جهان در یا بدهد
 . کنیم مبارزه شر با باید پس. 3
 . است اخالقی تالش گرو در شر با مبارزه. 4
 . است موجبیت نقض گرو در اخالقی تالش. 5
 .  است امعقولن پس کندمی نقض را ما اخالقی واقعیت حس موجبیت. 6
 . است هنجاری مبنای یک به نیازمند جدی اخالقی تالش. 7
 . کند فراهم را مبنا این تواندمی الهی گرمطالبه یک فقط. 8

 . کندمی جهان به را خدمت ترینعمیق دینی باور پس
 به 1اندمصداقهم الزام و مطالبه گویدمی اخالقی زیست و اخالق فیلسوف در جیمز

]. 194 همان،[ هست 3الزامی باشد 2گریمطالبه و ایمطالبه که جا هر در که معنا این
 پایی جای هیچ زنده واقعا اذهان وجود از غیر الزام و بد و خوب مثل مفاهیمی بنابراین
 از و کنندمی داوری بدی و خوبی مورد در و دارند وجود اذهان این که هرجا. ندارند
 خوبی ذات وی نظر از]. 197 همان،[ دارد وجود القیاخ جهانی کنند،می مطالبه یکدگر
 شادی ما، شهودی قوای تشخیص چیزها، وسط حد: انددیده چیزها بسی در را اخالقی
 نبودن، زاآسیب فردی، کرامت و کمال ارتقای بلندمدت، و کلی شادی گذرا، فردی
 بهترینِ]. 200 ،همان[ غیره و انسان نوع بقای خدا، اراده کلی، قانون و عقل از پیروی
 که است پرشماری اعمال بررسی بر مشتمل کلی شادی محاسبه اما است شادی اینها

 متعددی هایآلایده چون است؛ مطالبات برخی برآوردن بلکه نیست شادی هدفشان
 تصمیم باید پس کرد اجرایی را آنها همه شودنمی هاتزاحم جهانِ این در و دارند وجود
 بیشترین هزینه کمترین با که هاییآلایده آن بنابراین،. کرد بانیقر را کدام که گرفت
  به. برگرفت باید را هاستآسیب کمترین متضمن آنها تحقق یا رسانندمی را سود

 موازنه کندمی تالش همواره خود اجتماعی اکتشافات با انسانی جامعه دلیل، همین
 آزمون]. 205- 200 همان،[ کنیممی علم در که کاری همان شبیه. کند پیدا را جدیدی

                                                                                                                                        
1. Coextensive  
2. Demander  
3. Obligation  
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 باید طورکلی،به و. آورندمی پدید نارضایتی و رضایت چقدر که اینست هاموازنه این
 آلایده یعنی این]. 209-207 همان،[ کنیم درست را کلی خیرِ جهانِ پیوسته بکوشیم
 بهترین جیمز، نظر از. کنیم درست را اخالقی جهان بهترین که باشد این باید ما اخالقی
 سرنوشت در و کندمی مبارزه شرور با خویش آزاد اراده با انسان که است جهانی جهان
 مفهوم سمت به را جیمز که است چیزی این. کندمی ایجاد تغییری خودش نهایی

 عمل که باشند داشته وجود شروری باید گویدمی جایی در. بردمی 2قهرمانی و 1قهرمان
 از پر بازی شهر یک جهان اگر نداشت ارزشی انسان آزادی و. کنند ضروری را قهرمانانه
 که دهدمی نشان شر مفهوم بر جیمز تاکید و قولنقل این]. 183ص ،13[ بود شادی
 پذیرش به منتهی جیمز نظر. ندارد گویدمی راسل که چیزی آن به اعتقادی جیمز

 است گذاشته - شر مفهوم -مفهوم ترینعمیق روی بر دست جیمز چون شودنمی بابانوئل
 از سخنی جایی در جیمز اگر. کند لحاظ خویش استدالل در را آن که است کوشیده و

  . است بوده بشر کلی رضایت تامین منظورش گفته رضایت
 هایاستدالل با که اینست باور به معطوف اراده در جیمز فکری تالش آنکه نتیجه
 محیط بر باوجوداینکه کرده ارائه کلیفورد که ایشاهدگرایانه منطق دهد نشان خودش

 کسی که کندمی جلوه ناپذیرخدشه و بزرگ چنان و یافته سلطه روشنفکری و آکادمیک
 گیردنمی نظر در هاتفاوت برای سهمی چون نیست عادالنه اصلی ندارد، را آن نقد جرئت

 این بر اینکه وجود با کلیفورد شاهدگرایی. کندنمی توجهی مختلف هایموقعیت به و
 کار این راه و داد هاباورسازی در را عقل سهم باید که است استوار درست تشخیص

 در این. داندمی دلیل خود که بیندمی چیزی آن در منحصر را دلیل است، آوریدلیل
 باور حق از که دارند وجود هم شواهد و دلیل از مختلفی هایشکل که است حالی

 خودش هایاستدالل با جیمز. تجربی یا عاطفی اهدشو و دالیل مثل. هستند برخوردار
. باشد داشته تفاوت تواندمی هم ما باورهای سازیمدلل سنخ حتی که دهدمی نشان
 این اگر و آنها، تحقق به کندمی کمک آنها به پیشینی ایمانی که دارند وجود امور برخی
 توضیح را دلیل آن بتوان اابتد در آنکهبی است، مدلل باوری اینجا در باور باشد، درست

 نقض معنای به بندیصورت این. باور یمقدمه نه ماست، باور نتیجه اینجا در دلیل. داد
 شاهدگرایی. است کلیفورد مدل شاهدگرایی نقض معنایبه بلکه نیست شاهدگرایی

 را شواهد و دالیل ابتدا که ایمموجه گزاره یک به باور در زمانی ما گویدمی کلیفورد
                                                                                                                                        
1. Hero  
2. Heroism  
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. باشد داشته زمانی تقدم باور بر شواهد یعنی. بیاوریم باور سپس کنیم ردآوریگ
 نه دین، و اخالق مثل انسانی مهم بسیار و کالن مسائل در گویدمی جیمز شاهدگرایی

 حتی و. باشد نداشته وجود آن خالف شواهدی اگر داشت باور ایگزاره به توانمی همیشه،
 در ابتدا در که بشود باور آن برای شواهدی به ما یدسترس موجب تواندمی رویه این

 معنای به منطق این از جیمز استفاده. نبود دستیابی قابل نیز باور بدون و نبود دسترس
 که است معقتد حقیقت وجود به باور باوجود جیمز چون نیست دینی باورهای صدق اثبات

 اما داد نشان قاطعانه را باوری صدق شودنمی بنابراین نداریم دسترسی عینی شواهد به ما
   .داد نشان پیشنهادی منطق این از استفاده با را باورها معقولیت و اعتبار توانمی
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