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چکیده
نقادانه  تحلیل  حوزه  در  که  پامر  مایکل  نوشته  خدا،  درباره  انتشاریافته  تازه  کتاب 
بر  عالوه  است.  مهمی  اخالقی  مباحث  دربردارنده  خداست،  وجود  اثبات  براهین 
که راه اخالق را به طور مستقیم برای اثبات وجود خدا برمی گزیند، دو  برهان اخالقی 
برهان دیگر نیز از راه اخالق به شکل غیرمستقیم برای این منظور بهره برده اند: »برهان 
نظم« و »برهان عمل گرایانه«. هواداران دلیل از راه نظم، پس از ِاشکال داروین، به فکر 
گاهی های خاصی در وجود انسان از جمله  که از راه آ تقریری تازه از این دلیل افتادند 
که به ظاهر سودی برای بقا ندارد، به اثبات وجود خدا می پردازد.  شناخت اخالقی، 
به  باور  اخالقی  تأثیر  براساس  نیز  جیمز  ویلیام  عمل گرایانه  دلیل  در  اخالق  دخالت 
وجود خداست. اقدام ارزشمند پامر تحلیل نقادانه هر یک از این سه برهان )به همراه 
راه  از  »برهان  و  جهان شناختی«  »برهان  شناختی«،  وجود  »برهان  دیگر؛  برهان  سه 
کتاب، عالوه  که در اینجا مروری بر آن خواهیم داشت. البته در این  معجزه ها«( است 
بر دخالت اخالق در اصل تقریر براهین اثبات وجود خدا، در مواضعی، در نقد براهین 
شرط بندی  برهان  اخالقی  ِاشکال  مثل  است؛  شده  کشیده  میان  به  اخالق  پای  نیز 
کتاب درباره خدا نیز  پاسکال. در این مقاله به این دست مباحث جزیی اخالقی در 

خواهیم پرداخت. 

کلیدی گان  واژ
براهین  پاسکال،  شرط بندی  عمل گرایانه،  برهان  نظم،  راه  از  برهان  اخالقی،  برهان 

اثبات وجود خدا

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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مقدمه
کتاب درباره خدا  از آغاز جایی در میان آثار مرجع در آموزش عالی فلسفه دین برای 
گزارشی نقادانه از تاریخچه  کتاب  اساتید و دانشجویان یافت. دکتر مایکل پامر در این 
و سرنوشت شش دلیل مشهور و مهم برای اثبات وجود خدا عرضه می کند. بهره گیری 
از ابزار آموزشی )تمرین، تصاویر، آشنایی با متفکران، آشنایی با اصطالح ها، خالصه ها، 
کالسیک، نمایه، پیوست ها، راهنمای رجوع به دایرةالمعارف های  گزیده های متون 
کتابی مرجع در حوزه  آزاد در اینترنت و معرفی آثار بیشتر برای مطالعه( آن را به صورت 
درسی  متن  به  نیز  اخالقی   مسائل  وی  پیشین  کتاب  است.  درآورده  دین  فلسفه 
دانشگاه  آموزشِی  دستیار  قباًل  پامر  است.  شده  تبدیل  اخالق  فلسفه  آموزشی  کز  مرا
کالج مارلبرا و دانشگاه بریسُتل تحصیل  مک مستر و دانشگاه ماربورگ بوده است. او در 
کرد و سال های زیادی مدیرگروه دین و فلسفه در مرکز زبان منچستر بوده است. عمده 
دانشگاه  در  نخستین بار  پیش،  سال ها  او  که  است  سخنرانی هایی  ادغام  کتاب  این 
کرده بود؛ بعدها به همت  بریستل به عنوان بخشی از دوره مقدماتی فلسفه دین ایراد 
درباره  کتاب  به صورت  سخنرانی ها  آن  متن  او،  خود  تجدیدنظر  با  و  راتلج  انتشارات 
اثر   ،)1984( هنِر پل تیلیش  از فلسفه  او عبارت اند  آثار منتشرشده  درآمد. دیگر  خدا 
دین از دیدگاه فروید و  آثار اصلی )ویرایش، 1990(،  شش جلدی به نام پل تیلیش: 
کتاب   .)1999( پزشکی  در  اخالقی  مسئله های  و   )1997 راتلج،  )انتشارات  یونگ 
درباره خدا در سال 2001 از سوی انتشارات راتلج در 357صفحه منتشر شده است و 
ترجمه فارسی اثر از سوی نگارنده )نعیمه پورمحمدی( در بهار 93 به همت انتشارات 

علمی و فرهنگی در 668صفحه به انتشار رسیده است. 
پرداخته  آن ها  انتقادی  تحلیل  به  کتاب  این  در  پامر  که  مهمی  دلیل  شش 
وجودشناختی،  دلیل  از:  عبارت اند  هستند،  کتاب  فصل  شش  واقع،  در  و  است 
راه معجزه ها، دلیل اخالقی و دلیل  از  راه نظم، دلیل  از  دلیل جهان شناختی، دلیل 

■ پامر، مایکل. درباره خدا. ترجمه نعیمه 
انتشارات  پورمحمدی. تهران: شرکت 
فرهنگــی. 1393. 688ص.  و  علمی 

380000ریال. 
978-600-121-403-5
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آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟

کتاب می گوید: عمل گرایانه. پامر در مقدمه 
کتاب چکیده ای از  دلیل های زیادی برای اثبات یا رّد خدا وجود دارد و این 
آن دلیل ها نیست؛ بلکه ارزیابی انتقادی ای از شش دلیل مهم بر اثبات وجود 
گزیده هایی از  خدا در سنت االهیاتی غربی عرضه می کند و پس از تحلیل خود 

برخی متن های اصلی مربوط به آن ها را اضافه می کند. )ص17(

کرده  زیادی  دقت  دلیل  هر  برای  اصلی  متن های  گزینش  در  خود،  به گفته  پامر، 
است تا این متن ها از قدیمی ترین روایت ها و انتقادها تا جدیدترین روایت ها و پاسخ ها 

را دربرگیرند. او در مقدمه در این باره می نویسد:
کوئیناس به نام پنج  برخی از منبع ها خود را به من تحمیل می کردند، مانند اثر آ
راه، اثر پیلی درباره نظم، اثر هیوم درباره معجزه ها، اثر پاسکال به نام شرط بندی 
که بعضی  کرده ام  اضافه  را  این موارد قطعه هایی  به  این دست.  از  و مواردی 
که شاید مخالف با جهت  از آن ها ناآشنا هستند، اما دلیل را در جهت جذابی 
از نظر من  کار  گسترش می دهند. این  مورد نظر من در شرح آن دلیل است، 
کاماًل سودمند است. به هرحال، من معتقدم چیزی جای خواندن متن اصلی 
که  گر بگذاریم نویسندگان سخنگوی خود باشند، بهتر از آن است  را نمی گیرد و ا

صرفًا از راه نوشته های دیگران با آن ها آشنا شویم. )ص 18(

موضعی  خدا  وجود  درباره  و  نمی گیرد  کلی  نتیجه ای  کتاب  خاتمه  در  خود  پامر 
کفایت  بلکه  نیست،  خدا  وجود  رّد  یا  اثبات  کتاب  این  موضوع  اصواًل  برنمی گزیند. 
درباره  داوری  که  می داند  نیک  پامر  خداست.  وجود  اثبات  دلیل های  عدم کفایت  یا 
دلیل به منزله داوری درباره مدعا نیست؛ زیرا مدعا می تواند با دالیلی دیگر و از راه های 
دیگری صادق باشد؛ بنابراین، حاصل تحلیل و داوری خود در قلمرو دلیل را به قلمرو 

گزینش موضع وجود یا عدم خدا، به شدت، می پرهیزد.  مدعا منتقل نمی کند و از 
اتمام هر دلیل  از  او پس  نتیجه های  نیز  و  کتاب  در  پامر  بر داوری های  مروری  با 
است  موافق  شده  دلیل ها  این  به  که  انتقادهایی  از  برخی  با  پامر  که  گفت  می توان 
راسل  و  کانت  ِاشکال  از:  است  عبارت  انتقادها  این  می داند.  وارد  را  انتقادها  آن  و 
به  ِاشکال  وجودشناختی،  دلیل  پیشینی  گی  ویژ به  ِاشکال  وجودشناختی،  به دلیل 
ماهیت ایمان گرایانه دلیل وجودشناختی بارت، ِاشکال هیوم، راسل و مکی به دلیل 
جهان شناختی، ِاشکال به ماهیت ایمان گرایانه دلیل جهان شناختی تیلیش، ِاشکال 
هیوم به دلیل نظم، ِاشکال به روایت های پس از داروینی دلیل نظم، ِاشکال به روایت 
غایت شناختی انسان انگارانه از دلیل نظم، ِاشکال فرض اصل سادگی در دلیل نظم 
سویین برن، ِاشکال فلو به دلیل از راه معجزه ها، ِاشکال به ماهیت ایمان گرایانه روایت 
کانت،  اخالقی  به دلیل  ِاشکال  معجزه ها،  راه  از  دلیل  از  وتیلیش  هالند  سویین برن، 

 موضوع این 
ً
اصوال

کتاب اثبات یا رّد 
وجود خدا نیست، 

کفایت  بلکه 
یا عدم کفایت 

دلیل های اثبات 
وجود خدا است
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گزارش  پامر در 
تحلیلی خود، 
از قوت و تندی 
بسیاری از 
اشکال های 
دلیل های اثبات 
کاسته  وجود خدا 
است

شرط بندی  منطق  به  ِاشکال  االهی،  امر  نظریه  بر  مبتنی  اخالقی  دلیل  به   ِاشکال 
پاسکال، ِاشکال به تصور تکاملی جیمز از حقیقت در دلیل عمل گرایانه.

انتقادهای  عدم کفایت  دربردارنده  کتاب  نمی شود؛  ختم  همین جا  به  کتاب  اما 
تاریخی مهمی بر دالیل اثبات  وجود خدا نیز هست. داوری تحلیلی پامر درباره این 
کافی به  که آن ها در واقع وارد نیستند و پاسخ هایی قانع کننده و  انتقادها این است 
گونیلو  کافی آنسم به ِاشکال  آن ها داده شده است؛ این داوری ها عبارت است از: پاسخ 
کافی ملکم به ِاشکال فیندلی در دلیل وجودشناختی،  در دلیل وجودشناختی، پاسخ 
کوئیناس، عدم کفایت ِاشکال کانت به  اصالح مفید کاپلستون در دلیل جهان شناختی آ
 دلیل جهان شناختی، عدم کفایت ِاشکال داروین و دوکینز به  دلیل نظم، نشان دادن 
کفایت پاسخ سویین برن  ناسازگاری موضع هیوم در دلیل نظم و دلیل از راه معجزه ها، 
از راه معجزه ها، عدم کفایت ِاشکال به پیشنهاد  به ِاشکال های عملی هیوم در دلیل 
مؤمنانه زیستن در دلیل پاسکال، عدم کفایت ِاشکال هیک به دلیل عمل گرایانه جیمز. 
گزارش تحلیلی خود، از قوت و تندی بسیاری از  گفت پامر در  از این رو، می توان 
هیوم،  سوی  از  ِاشکال هایی  است؛  کاسته  خدا  وجود  اثبات  دلیل های  ِاشکال های 
کفایت واقعی  که در تاریخچه این دالیل بیش از اهمیت و  کانت، داروین، فلو و مکی 
خود، ارزشمند به شمار آمده بودند. پامر با رعایت انصاف می کوشد حد و اندازه واقعی 
این انتقادات را نشان دهد و عدم کفایت آن ها را به جرئت اعالم دارد؛ البته چنان که 
کارگر  گفته شد بنا به تحلیل پامر دسته ای از ِاشکال ها همچنان باقی می مانند و قوی و 

کافی به آن ها داده نشده است.  هستند؛ و پاسخ های 
از  را  کرده است و آن ها  ح  نیز مطر را  پامر روایت های جدید و معاصر این دلیل ها 
این  که  انکار نکرده است  را  این  ِاشکال های منتقدان مصون دانسته است. هرچند 
اضافی  بیّنه هایی  یا  ایمانی  دلیل هایی  به  را  دلیل ها  این  می شوند  باعث  روایت ها 
گی عقلی و بینه مستقل بودن خود را از دست بدهند. درهرحال، این  فروبکاهند و ویژ
کتاب موضوع مورد بررسی خود را تا درجه ای از تحلیلی جدید و دقیق پیش می برد 
و راه برای تحلیل های دیگر و اضافه کردن دلیل های دیگر نظری و عملی برای وجود 
برقراری  نیز  و  آموزشی  ابزار  انواع  از  کتاب  این  استفاده  ضمن،  در  می گذارد.  باز  خدا 
و  تقدم  اینکه  بدون  مختلف،  اشکاالت  و  مختلف  تقریرهای  صاحبان  میان  دیالوگ 
تأخر زمانی میان آن ها لحاظ شده باشد، از نکات خواننده پسندبودن و جذابیت این 

کتاب است.  
معرفی منابع برای مطالعه بیشتر، معرفی مدخل های دایرة المعارف های الکترونیکی 
و چاپی، فرهنگ اصطالحات، راهنمای استفاده از اینترنت برای دسترسی به مراجع 
گنجاندن منابع اصلی کالسیک پس از اتمام هر فصل از  کتاب است.  کتاب از مزایای این 
که دشواری ویژه ای را در ترجمه برای نگارنده به وجود آورد؛ زیرا رویارویی نه  اموری بود 

که عمدتًا قدیمی نیز بودند.  گونی بود  گونا با یک قلم، بلکه با قلم های 
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کتاب )در دو برهان  با این  کتاب ها و مقاله های فارسی هم موضوع  بر  با مروری 
اخالقی و عمل گرایانه( می توان آن ها را این گونه برشمرد: 

 جوادی آملی، عبداهلل، تبیین براهین  اثبات وجود خدا، قم: مرکز نشر اسراء. 
در  خدا  وجود  اثبات  براهین  جاللی نسب،  علیرضا  و  محمد  محمدرضایی،   
فلسفه غرب برگرفته از دایرة المعارف فلسفی پل ادواردز، تهران: مرکز مطالعات و 

تحقیقات اسالمی، 1371.
 پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم 

ح نو، 1393، چاپ هشتم.  سلطانی، انتشارات طر
یازدهم،  سال  قبسات،  خدا«،  وجود  اثبات  »براهین  محمد،  محمدرضایی،   

پاییز 1385، ص 5 تا 34. 
 محمد رضایی، محمد، »برهان اخالقی اثبات وجود خدا«، کالم اسالمی، بهار 

90، ش 77، از ص 89 تا 106.
خدا«،  وجود  بر  اخالقی  »استدالل  احمد،  احمدی،  و  محمد  محمدرضایی،   

مدرس علوم انسانی، ش 23، ص 139 تا 150. 
کالم   ،»)1( کانت  اخالقی  برهان  در  خدا  وجود  »اثبات  عزالدین،  رضانژاد،   

اسالمی، پاییز 1374، ش 14.
کالم    ،»)2( کانت  اخالقی  برهان  در  خدا  وجود  »اثبات  عزالدین،  رضانژاد،   

اسالمی، تابستان 1374، ش 15.
کالم   ،»)3( کانت  اخالقی  برهان  در  خدا  وجود  »اثبات  عزالدین،  رضانژاد،   

اسالمی، زمستان 1374، ش 16. 
کانت«، معارف عقلی، بهار 90،   افضلی، عبدالرئوف، »تأملی در برهان اخالقی 

ش 18، ص 7 تا 28.
 دیباجی، محمدعلی، »بررسی امکان اقامه برهان اخالقی«، آینه معرفت، بهار 

83، ش 2، ص 197 تا 146.
 جوادی، محسن و موسوی،  فاطمه، »نقد برهان راچلز درباره ناسازگاری وحی و 
پرستش با عمل اخالقی«، اندیشه نوین دینی، تابستان 87، ش 13، ص 109 تا 132.

آنسلم،  از دیدگاه  اثبات وجود خدا  کانت، »مسئله  کوئیناس، هیوم،  آ آنسلم،   
 ،10 ش   ،85 تابستان  عالمه،  نصرتی،  یحیی  ترجمه  کانت«،  و  هیوم  کوئیناس،  آ

ص217 تا 244.
کبری، رضا، »بررسی انتقادی استدالل شرط بندی   خسروی فارسانی، عباس و ا
کالمی، بهار 90، ش 47، ص  پاسکال در اثبات وجود خدا«، پژوهش های فلسفی و 

5تا 36.
کبری، »بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از   خسروی فارسانی، عباس و رضا ا

شرطیه پاسکال« ، قبسات، بهار 1389، ش 55، ص 95 تا 120. 

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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یک نسخه از دلیل 
از راه نظم وجود 
که با استفاده  دارد 
گاهی اخالقی  از آ
انسان وجود خدا را 
ثابت می کند

کبری، رضا، »تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه   خسروی فارسانی، عباس و ا
 ،6 ش   ،84 زمستان  و  پاییز  دین،  فلسفه  پژوهشنامه  سازی«،  تصمیم  نظریه  به 

ص 129 تا 164. 
 محمدرضایی، محمد، »برهان معقولیت با احتیاط عقلی بر وجود خدا«، کالم 

اسالمی، بهار 1380، ش 37،  ص 66 تا 71.
آیا نظریه  پاسکال  گلکار، »شرطیه   محمدرضایی، محمد، و مصطفی حسینی 

معقولیت یک برهان است«، حکمت و فلسفه، تابستان 89، ش 22، ص 7 ـ34.
 محمدرضایی،  محمد، »برهان معقولیت با احتیاط عقلی بر وجود خدا«، کالم 

اسالمی، بهار 1390، ش 37، ص 157 تا 182. 
 اسالمی اردکانی، سید حسن، »معقولیت ایمان«، علوم حدیث، پاییز 91، سال 

هفدهم، ش 65، ص 3 تا 27. 
سیر بی سلوک، مباحثی در   خرمشاهی، بهاء الدین، »شرط بندی پاسکال«، 

زمینه دین، فلسفه زبان، نقد و نشر، ناهید، تهران، 1378.
پژوهشنامه  برائت«،   اصل  و  پاسکال  بندی  شرط  »مقایسه  نادر،  شکراللهی،   
فلسفه دین )نامه حکمت(، ش 17، سال نهم، ش 1، بهار و تابستان 90، ص 111 تا 130. 
 عباسی زاده جهرمی، محمد و نصر اهلل میمنه جهرمی، »تبیین و تحلیل دلیل 

خداشناسی پاسکال« ، اندیشه نوین دینی، زمستان 89، ش 23، ص 175 تا 192. 
 ،6 ش   ،58 آبا  اول،  سال  هدهد،  پاسکال«،  » دیالکتیک  فیلیپوف،  ای  ل.   

ص 48 تا 61. 
فرضیه  و  )ع(  علی  »نظریه  کت،  سا حسین  محمد  و  عبدالرحمن  بدوی،   

پاسکال«، کانون، دوره اول، آبان و آذر 51، ش 163، ص 82 تا 93. 
،82 تابستان  و  بهار  نظر،  و  نقد   ، بندی«  شرط  »برهان  حسن،  یوسفیان،   

ش 29 و 30، ص 358 تا 37.

معرفی  را  خدا   درباره  کتاب  اخالقی  بحث های  مجله،  به مقتضای  مقاله  این  در 
کتاب درباره خدا، دلیل اخالقی است اما در ذیل  می کنم. مبسوط ترین بحث اخالقی 
دالیل دیگر نیز می توان شاهد بحث های اخالقی بود از  جمله دلیل از راه نظم و دلیل 
گاهی اخالقی  که با استفاده از آ عمل گرایانه. یک نسخه از دلیل از راه نظم وجود دارد 
انسان وجود خدا را ثابت می کند. همین طور دلیل عمل گرایانه ویلیام جیمز از راه تأثیر 
اخالقی خداباوری، وجود خدا را به اثبات می رساند. بحث ها و ِاشکاالتی اخالقی نیز 

که بر آن ها مروری خواهیم داشت.  گرفته است  پیرامون برخی از این دالیل شکل 

1. دلیل از راه نظم با تکیه بر شناخت اخالقی انسان
کتاب درباره خدا سخن از اخالق رفته است ذیل دلیل نظم است.  که در  اولین جایی 
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کتاب درباره خدا پس از آنکه دلیل از راه نظم با  یکی از بحث های مربوط به اخالق در 
کردند بار دیگر  نظریه تکامل داروین با اشکال مواجه شد، برخی از طرفداران آن سعی 
که از نظر آن ها هیچ سودی برای بقا نداشت، نظم  از راه ظرفیت هایی در وجود انسان 
گفته می شود.  کنند. به این دالیل، دالیل نظم پساداروینی  و نیاز آن را به خالق اثبات 
یکی از آن ظرفیت ها، ظرفیت اخالقی انسان است. فردریک تمپل  )1920-1821( 
که میان لذت  معتقد است تکامل درحالی که ممکن است حیوان ها را به جایی برساند 
آن ها  در  نمی تواند  اما  شوند،  قائل  تمایز  میل  و  ترس  حتی  و  عشق،  و  نفرت  درد،  و 
او  که  انسان است  بنابراین ظرفیت اخالق  کند؛  ایجاد  را  شناخت درست و نادرست 
اولیه »قوه روحانی انسان  که تمپل آن را صفت  از حیوان ها جدا می کند؛ ظرفیتی  را 

میداند. )ص 232(
گرفته از فرایندهای  گاهی های انسان نمی تواند نشأت  که این گونه آ ح  اما این طر
فیزیکی محض باشد، بسیار قابل تردید است. نخستین تکامل گرایان و از همه مشهورتر 
پدیدارگرایی   که  نظریه  این  به  خیلی زود  داروین،  معروف  مدافع  کسلی،  ها ه.  ت. 
نامیده میشود، اعتقاد یافتند.  پدیدارگرایی دست کم تبیین ماده گرایانه محتملی را 
که چگونه قوای مشهور به قوای ذهنی برتر ما می تواند در فرایند تکامل  عرضه می کند 

به وجودآید. )ص 235(
گرفته تا  کار  که انتخاب طبیعی مغز ما را به   این فرض اشکالی نداشته باشد 

ً
ظاهرا

خطرهایی را که ما را احاطه می کند شناسایی کرده، با آن ها مقابله کند و عقل بشر در واقع 
که انسان برای بقا در دست دارد تا با آن نه تنها محیط خود را دگرگون  سالح اولیه ای است 
گاهی اخالقی به عنوان یکی  کند، بلکه همه انواع دیگر را مقهور اراده خویش کند؛ از این رو، آ
گاهی های انسان برای بقای انسان ضروری است. این استعدادها می توانند به اقتضای  از آ
بقا پدید آمده باشند، به شرط آنکه  با مهارت های ساده تر ارتباط برقرار کردن که در اصل برای 
اجداد اولیه ما سودمند بودند، ربط داشته باشند؛ مثال در اجداد ما چیزی ساده تر مانند 

احساس اخالقی برای بهبود روابط کشف شود. )ص 236تا 238(

2. دلیل اخالقی برای اثبات وجود خدا
تقریر  پامر  است.  شده  ح  مطر کانت  سوی  از  اخالقی  دلیل  مهم ترین  که  پیداست 

کانت عرضه می کند و سپس به نقد آن می نشیند.  مفصلی از دلیل اخالقی 

کانت   2.1 دلیل اخالقی 
کانت از دو اصطالح »استقالل اخالق« و  پامر برای عرضه تقریر روشنی از دلیل اخالقی 
کانتی عملی اختیاری،  »الزام مطلق وظیفه« سود می جوید. عمل مستقل در اخالق 
عمل  ضرورتًا  اختیاری  عمل  هر  که  نیست  این گونه  است.  قانون گذار  خود  و  ارادی 
اخالقی باشد، بلکه هر عمل اخالقی باید اختیاری و مستقل باشد؛ یعنی انسان بدون 

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟

ظرفیت اخالق 
که او  انسان است 
را از حیوان ها جدا 

که  می کند؛ ظرفیتی 
تمپل آن را صفت 

اولیه »قوه روحانی 
انسان می داند
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مداخله یا اجبار به آن متعهد  شود و بنابراین به طور فردی مسئول آن است. از نظر 
که فرد از آن بهره دارد. کانت میزان مسئولیت اخالقی به میزان اختیاری وابسته است 
که اصلی  کانت برای الزام مطلق وظیفه به این صورت برهان می آورد  از سوی دیگر 
تعّهدهای  از  صرف نظر  تا  می سازد  قادر  را  ما  که  دارد  وجود  اخالقی  وظیفه  از  صوری 
دینی مان میان عمل هایی که باید انجام دهیم و عمل هایی که نباید انجام دهیم، تمایز 
که از الزام مطلق نشأت می گیرند،  قائل شویم. این اصل شکل وظیفه هایی را می گیرد 
که باید  که ما به طور مستقل بر خود تحمیل می کنیم؛ چون درک می کنیم  وظیفه هایی 

کاری عقالنی است.  کنیم زیرا این  به خاطر خود آن وظیفه ها از آن ها پیروی 
که  کید آن بر تعمیم پذیری است؛ این که همان گونه  مهم ترین ویژگی الزام مطلق، تأ
کار می برد، اراده بتواند »از شیو ه عمل خود  کانت آن را در دستورالعمل سوم خود به 

کرد. که در صورت تعمیم، متناقض شود باید رد  قانونی عام بسازد.« هر قاعده ای را 
ج بر فرد تحمیل نمی شود  که از خار بنابراین اصل برتر اخالق ساخته عقل است 
برای  را  امکان  این  و  از طبیعت خودش در حکم عاملی عقالنی نشأت می گیرد  بلکه 
خودسازگاری  براساس  را  اخالقی  قاعده های  مستقل  به طور  که  می آورد  فراهم  او 
به ویژه  روند  این  خودکفایی  به هم زدن  برای  تالشی  هر  کند.  ارزیابی  عام بودنشان  و 
استناد به قدرت االهی در حکم منشأ الزام اخالقی، ارزش ذاتی موجودهای بشری را 

در حکم موجودهایی عقالنی تضعیف می کند. 
انجام  آیا  که  بداند  نیز  را  این  می خواهد  اخالقی  انسان  که  می دهد  ادامه  کانت 
وظیفه اش در واقع نتیجه مطلوب را به بار خواهد آورد یا خیر، اما این امر به هیچ وجه 
که ما با اطاعت از قانون اخالقی وظیفه خود را انجام  تضمین نمی شود. درست است 
کنترل ما هستند،  ج از  که خار می دهیم؛ اما ممکن است عامل های احتمالی دیگری، 
که مانع از تحقق آن شوند: پدیده های طبیعی ممکن است بر ضّد ما  دخیل باشند 
بفهمیم،  اشتباه  قرار داریم  آن  که در  را  چیده شوند، خود ما ممکن است موقعیتی 

دیگران ممکن است بخواهند سّد راه ما شوند. 
از  اطاعت  در  ما  اخالقی  عملکرد  در  )یعنی  وظیفه مان  به  ما  عمل  در  بنابراین 
کانت را  کند. این امر  که خوشبختی نهایی ما را تضمین  قانون اخالقی( چیزی نیست 
که بتواند  کرد  سردرگم میکند. به این سان باید وساطت عامل دیگری را مسّلم فرض 
یکی شدن فضیلت )عمل به وظیفه اخالقی( و خوشبختی )رسیدن به خیر مطلوب( 
هدف  دست یافتنی کردن  با  خدا  دیگر،  به عبارت  خداست؛  عامل  این  آورد.  پدید  را 
اخالق، عمل اخالقی را معقول می کند. این تصور فرد اخالقی را به سوی تعهدی دینی 

سوق می دهد. )ص 426 تا 441(

کانت  2.2 انتقادهایی به دلیل اخالقی 
با  که دلیل وی دست کم  از نظر پامر این است  کانت  ِاشکال اصلی دلیل اخالقی 
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که قباًل خود او برگزیده بود، ناسازگار است.  تکیه بر دو استدالل، با موضع فلسفی ای 
دلیل  صورت  درصورتی که  عملی،  عقل  نقد  کتاب  در  موجود  راه حِل  آیا  اول. 
کتاب نقد  که در  غایت شناختی را داشته باشد، در معرض انتقادهایی قرار نمی گیرد 
عقل محض به هرگونه برهان جهان شناختی نظری برای اثبات وجود خدا وارد شده 
باشد،  براساس عمل  گرچه  است؟ دشوار است دریابیم چگونه الزمه یک شناخت، 
به گونهای  شود،  ضمیمه  آن  به  نظری  مرتبه  از  اضافهای  شناخت  بی آنکه  می تواند 
که در  کاماًل آشکار او  قابل فهم اظهار شود؛ یعنی دستکم وجود خدا باید با عمل عّلی 
آن با یکی کردن فضیلت و خوشبختی به هدف نهایی اخالق می رسد، ضمیمه شود. 
کانت برخالف اینکه قباًل به همه رهیافت های متافیزیکی درباره خدا  بنابراین ظاهرًا 
که واقعیتی متعالی مورد ارزیابی نظری  کرده بود، خواستار آن است  انتقادهای جدی 
کرده است. که خود قباًل آن را ممنوع  کاری را انجام دهد  گیرد؛ و خالصه میکوشد  قرار 

)ص 445(
تمایل  این  باید  چرا  که  است  نداده  نشان  کانت  که  است  این  دوم  انتقاد  دوم. 
که چرا شخص عاقل به صرف  را ضرورتی اخالقی دانست، یا حتی نشان نداده است 
عمل کردن مطابق با وظیفه مطلق عقل -یعنی به شکل بی طرفانه- و بدون طمع به 
نکند.  رضایت  احساس  داشت،  خواهد  پی  در  را  خوشبختی  پاداش  اطاعتش  اینکه 
که در آن، عمل با فضیلتی ترک عمدی خوشبختی را ایجاب  در واقع، تصور موقعیتی 
که  بگوییم  مثال ها  این  درباره  باشیم  مایل  بیشتر  شاید  پس  نیست.  دشوار  کند، 
که با شک بیشتری در انتظار برقرای  رشد اخالقی ما در صورتی بهتر حاصل می شود 

هماهنگی ممکن میان هدفداری و رسیدن به خوشبختی باشیم.)ص 446(
این  از  کانت  ِاشکال های  از  برخی  رفع  برای  اخیر  بر خالف تالش های  پامر  به باور 
کانت  کانت ایجاد می کند. منظور روشن  منظر، این دو انتقاد تردیدی جّدی در دلیل 
که بایِد وظیفه اخالقی ایجاب می کند متعلق آن بتواند در واقع نیز تحقق  این است 
که  که تا جایی  گر وظیفه من این است  ا کاذب است؛ چون  یابد، اما این امر آشکارا 
رفتار  نتیجه  ببرم،  پیش  به  را  خوب  برترین  می دهد  اجازه  من  موقعیت   و  توانایی ها 

اخالقی هیچ امر پوچ و محالی نخواهد بود. )ص 448(
کمی اخالقی برای  البته چهبسا درست باشد شخص خداباور با پذیرش وجود حا
به  که  بیشتری احساس می کند  اطمینان  با  با شخص خداناباور،  جهان در مقایسه 
که موفقیت او تضمین  کارها طوری سامان خواهد یافت  این هدف ها خواهد رسید و 
کاماًل به  که شاید چنین اطمینانی در آن  شده است؛ اما این حالت روانی خود او است 

غلط راه یافته باشد. )ص 451(

کانت؛ نظریه امر االهی 2.3 دلیل های اخالقی پس از 
مطلق  اخالقی  قانون های  وجود  و  خدا  وجود  رابطه   )1907( َرشدال   هیستینگز 

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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و  درست  واقعی  و  مطلق  ک های  مال به  ما  می گوید  او  دانست.  منطقی  رابطه ای  را 
یا  این  یا در ذهن  ک هایی در طبیعت  نداریم چنین مال باور  اما  باور داریم،  نادرست 
آن فرد وجود داشته باشد. پس باور به خدا »پیش فرض منطق« اخالق عینی است. 
بتوانیم  که  کنیم  ادعا  را  ارزش عینی مطلوب اخالقی خود  تنها در صورتی می توانیم 
وجود  خدا  ذهن  در  ازل  از  که  بدانیم  اخالقی ای  مطلوب  تجّلی  را  آن  معقول  به طور 
که از آِن و. ر. سورلی  است، رابطه وجود خدا و وجود قانون های  دارد. روایت دیگری 
که به این ترتیب دلیل اخالقی را به نوعی دلیل  اخالقی مطلق را رابطه ای عّلی می داند 
کانت و هیوم( استنتاج وجود  جهان شناختی تبدیل می کند. با وجود آنکه )پیرو نظر 
عّلتی االهی از قانون های طبیعت مجاز نیست، اما درباره ارزش های اخالقی این گونه 
نیز  را  این  می پذیریم،  را  اخالقی  ارزش های  داشتن  مطلق  ارزِش  درحالی که  نیست: 
پس  کرد.  اثبات  طبیعت  سیر  مشاهده  با  را  آن ها  حقیقت  نمی توان  که  می پذیریم 
که درصورتی که دستور  واقعیت اخالقی چطور به دست می آید؟ سورلی بیان می کند 
اخالقی را دستور ذهنی برتر بدانیم و مطلوب خوبی را به این ذهن، متعلق بدانیم این 

پرسش، پاسخ خود را می یابد. )ص 452(
االهی«  امر  »نظریه  به  مشهور  دلیل  اخالقی،  دلیل  جدیدتر  روایت های  میان  در 
نقطه عطفی  از  نیز  دلیل  این  است.  کرده  جلب  خود  به  را  توجه  بیشترین  که  است 
بیان  آن  با  را  خود  معمواًل  اخالق  که  مطلقی  صورت  از  یعنی  می شود؛  آغاز  کانتی 
که خدا  می کند: به صورت قانون ها و امرها؛ بنابراین ه. پ. اوئن  )1965( بر آن است 
»قانون گذار« اخالق است و قانون اخالقی را با عمل قانون گذاری پدید می آورد و از این 
که رابرت َادمز  )1979(  رو بیشتر شبیه قانون گذاران بشری عمل می کند. بدیل دیگری 
که خدا همچون یک »امرکننده«  کرده اند، این است  چ  )1980( آن را بیان  و رابرت بر
عمل  منحصربه فرد  ک  مال است«  خوب  »الف  که  است  االهی  امر  با  می کند:  عمل 

اخالقی می شود؛ بدینسان اطاعت بی قیدوشرط از آن الزم میآید. )ص 453(

2.4 انتقادهایی به نظریه امر االهی
چیستی  در  خود  جای  »در  می تواند  خدا  امرهای  می پذیرفتیم  گر  ا حتی  اول. 
به  عمل  چگونگی  در  چرا  که  نمی کرد  تبیین  امر  این  باشند،  آشکار  کاماًل  خدا  طلب 
اخالقی  اختالف نظر  دارد.  وجود  خداباوران  میان  در  اختالف  این قدر  دستورها،  این 
که آن سنت به  در درون یک سنت دینی، قطعًا باعث تضعیف این دیدگاه می شود 

حقیقت اخالقی موّثق و وحیشده االهی دسترسی دارد.
که وجدان به ما  ح این امر است  یکی از راه های محترمانه تر حل این مسئله، طر
امکان می دهد میان درست و نادرست تمایز قائل شویم و صدای وجدان صدای خدا 
نیومن  نیومن  است  کاردینال جان هنری  این دیدگاه،  تأثیرگذارترین طرفدار  است. 
می گوید عمل بر خالف ندای وجدان، شخص را »شرمنده و هراسان« می کند؛ و از آنجا 
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که این احساس،  که این احساس ها هیچ منشأ قابل رؤیت و تجربی ای ندارند متعلقی 
شخص را به آن رهنمون می کند باید فوق طبیعی و االهی باشد.

که این دلیل در معرض یک انتقاد ویرانگر است. همان طور  اما نظر پامر این است 
کی  کار چندخدایی نیز می آید و هیچ مال کار می آید به  که این دلیل در خداباوری به 
برای تمایزنهادن میان صدای االهی و صدایی شیطانی عرضه نمی کند؛ صرف نظر از 
عمل  زمان  در  خود  احساس  برای  نیست  دشوار  وجه  به هیچ  آنی،  ِاشکال های  این 
که در زمان نقض ارزش های  به آنچه نباید انجام دهیم، و آشکارتر از همه احساسی 
کنیم؛ مثاًل  اجتماعی تربیتی داریم، تبیین های طبیعتگرایانه خداناباورانه ای را تصور 
که  فروید  وجدان را »فراخود« می خواند و آن را ابزار فرهنگی درونی شده ای می داند 
بنابراین  داریم؛  اختیار  در  خود  غیراجتماعی  و  تهاجمی  غریزه های  کنترل  برای  ما 
که در زمان عمل بر خالف هنجارهای جامعه پیدا می کنیم، خود را  گناهی  احساس 

به منزله نیاز به مجازات ظاهر می کند. )ص 454(
که فیلسوفی به نام آ. س. یوئینگ  آن را به سر زبان ها انداخته  دوم. ِاشکال دومی 
که می خواهد درباره آنچه باید انجام دهد تصمیم بگیرد،  که از نظر فردی  این است 
نظریه امر االهی باعث می شود ادعای »آنچه خدا امر می کند خوب است« بی اهمیت 
کرده باشیم »الف خوب است« چون »خدا به الف  گر تعیین  و نامربوط شود؛ چون ا
که الف خوب است - یعنی به این دلیل  امر می کند«، در این صورت خدا به این دلیل 
کند- به  کند و بنابراین ما را به انجام آن امر  ک  که خدا خوب بودن الف را از راهی ادرا
کند باید خوب باشد به آن امر می کند؛  آن امر نمی کند؛ بلکه چون هر چه او به آن امر 
یعنی خوب بودن با امر خدا معین می شود. این امر باعث می شود »خدا به آنچه خوب 
است امر می کند« به »خدا به امر خود، امر می کند« تنّزل یابد یا »خدا به آنچه خوب 
است، عمل می کند« به »خدا به آنچه می خواهد عمل می کند« - یعنی به مرتبه یک 
ح این پرسش اخالقی به فرد  کند؛ در این صورت فرصتی برای طر همانگویی - تنزل 
گویی این پرسش از نظر  کنم؟  که: آیا من  باید به آنچه خدا امر می کند عمل  نمی دهد 

اخالقی زائد می شود. )ص 456(
و  اراده  به  عملی  درستی  گر  ا که  است  این  االهی  امر  نظریه  سوم  ِاشکال  سوم. 
کاماًل خودسرانه خواهد بود، و به هوس االهی  امر خدا بستگی داشته باشد، اخالق 
گر این  را از نظر اخالقی دستکم مشکوک  بستگی خواهد داشت؛ اما از سوی دیگر ا
بنابراین  و  نیست  است  خوب  که  خدایی  شایسته  خودسرانه   هوس  که  بدانیم 
ممنوع  را  االهی  امر  نظریه  درنتیجه،  باشد،  خدا  جانب  از  نمی تواند  ظالمانه  امور 
چه چیز  اینکه  درباره  خود  عقالنی  ک های  مال براساس  کنون  ا چون  می انگاریم؛ 
که مایکل مارتین  کرده ایم. پس همان گونه  درست و چه چیز نادرست است، داوری 
کرد.  رد  را  خدا  اراده  به  اخالق  وابستگی  باید  کرد   ل  استدال اقناع کننده   به گونهای 

)ص 458(

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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2.5  دلیل اخالقی برای رد وجود خدا 
جیمز ریچلز  برهانی صوری برای رّد وجود خدا بنا می کند. ریچلز استدالل می کند 
پرستیدن  شایسته  دارد«،  را  ما  اطاعت  مطالبه  »مطلقًا  که  موجودی  تنها  و  تنها  که 
که چنین اطاعتی ایجاب می کند استقالل ما از بین برود، موجودی  است؛ اما از آنجا 
که شایسته پرستیدن باشد نمی تواند این مطالبه را داشته باشد؛ پس خدایی وجود 

که عامل اخالقی بتواند او را بپرستد. ندارد 
که الزمه اطاعت بی قیدوشرط پرستشگر  کلیدی دلیل ریچلز این دیدگاه است  رکن 
کند؛  که او باید ضرورتًا استقالل خود را در تصمیم اخالقی ِاعمال  برخالف این است 
مطیع  یعنی  پرستشگربودن،  امکان  عدم  به معنای  اخالقی بودن  عامل  بنابراین 
عامل  عدم امکان  به معنای  پرستشگربودن  بالعکس  و  است؛  بودن  خدا  امرهای 

اخالقی بودن است. )ص 462( 
که می توان این تناقض آشکار را برطرف  کرده است  ح  کوئین  راهی را طر اما فیلیپ 
که استقالل در وضعیت های اخالقی  کند  کاماًل ممکن است خدا بتواند ایجاب  کرد. 
که  نیست  او  ذات  ضّدِ  چون  بماند؛  باقی  پرستیدن  شایسته  بنابراین  و  شود  ِاعمال 
واقعی  االهی  امرهای  دریافتشده،  امرهای  که  کنند  انکار  را  حکم  این  افرد  بگذارد 
اخالقی  داوری  خدا،  امرهای  از  اطاعت  که  است  این  کوئین  سخن  اینجا  در  است. 
می تواند  خداباور  شخص  که  است  راه  همین  از  تنها  چون  نمی کند؛  نفی  را  مستقل 

کند. )ص 464( دلیل های اخالقی قوی ای برای چرایی الزام عمل به امر خدا اقامه 
کوئین به دلیل ریچلز موّجه است؛ زیرا شخص خداباور  که انتقاد  پامر داوری می کند 
که آیا امر به آن عمل، شایسته  باید پیش از اطاعت از یک امر درباره این تصمیم بگیرد 
که  که تناقض آمیز نخواهد بود  که او را می پرستد هست یا نیست، آشکار است  خدایی 

که او را می پرستد، از او عمل مستقلی طلب می کند. )ص 466( بگوید موجودی 
بر ریچلز  کوئین  که پیروزی  این نکته فروگذار نمی کند  گفتن  از  پامر همچنین  اما 
صورت  حتی  االهی،  امر  نظریه  ما  می کند  ایجاب  او  پاسخ  چون  می شود؛  تمام  گران 
اطاعت  درباره  مستقل  تصمیم  که  همان طور  بگذاریم.  کنار  کاماًل  را  آن  اصالحشده 
و  خوب  چه چیزهایی  کنیم  ارزیابی  مستقل  به طور  که  است  این  از  بعد  خدا  از 
به منزله   

ً
بعدا می کنیم  ارزیابی  خوب  را  آن  مستقاًل  ما  آنچه  هستند:  بد  چه چیزهایی 

که شایسته خداست به او نسبت داده می شود )او به آن امر می کند(؛ درحالی که  چیزی 
نهی می کند(.  آن  از  )او  او نسبت داده نمی شود  به  ارزیابی می شود  بد  آنچه مستقاًل 

)ص 466(

2.6  داوری پامر درباره دلیل اخالقی: قانون های اخالقی مطلق بدون خدا
که دلیل اخالقی بیشتر به منزله مکمل دلیل های دیگر عمل  داوری پامر آن است 
خود  دینی  باور  برای  دلیل هایی  قبل  از  که  است  کسانی  خوشایند  بیشتر  و  می کند؛ 



350251

سال اول، شماره 1
بهار 1394 

دارند. مدافعان دلیل اخالقی برای اثبات موفقیت دلیل خود باید نشان دهند که دقیقًا 
که بدون رجوع به خدا صورتبندی شده اند ناموفق اند؛ اما  همین نظامهای اخالقی 
که انتظار می رود، انتقاد جامعی به این نظام های اخالقی بدیل  کنون، شاید آن گونه  تا
که وقتی بدیل  در دست نبوده است و این امر دو دلیل قوی دارد: دلیل اول این است 
که می تواند  که بسیار فوق عادی تر از هر چیزی است  خداباورانه فرض وجودی االهی را 
دریابیم  است  دشوار  می کند،  ایجاب  خود  حکم  به منزله  رود،  کار  به  تبیین  برای 
که وقتی بدیل  چطور باید آن را بر بدیل های دیگر ترجیح داد؛ و دلیل دوم این است 
است  دشوار  می خواند،  خوبی  منشأ  بنابراین  و  »خوب«  را  االهی  موجود  خداباورانه 
گر خوبی صفت مشخصه خداست،  دریابیم چگونه می تواند از این دوراهی بگریزد: ا
گر خوبی، صفت مشخصه خدا  گاهیبخش نیست؛ اما ا این نظریه »دوری« است و آ
که هر چه  نیست، این نظریه نادرست است، چون در این صورت ضمانتی وجود ندارد 
خدا امر می کند، خوب باشد. پس دلیل اخالقی در هیچ یک از این دو صورت، نظریه 

اخالقی پذیرفتنیای عرضه نمی کند. )ص 468(

3. دلیل عمل گرایانه از راه اخالق
قبل از آنکه دلیل عمل گرایانه جیمز از راه اخالق را توضیح دهیم، یک بحث اخالقی در 

که به آن می پردازیم.  دلیل شرط بندی پاسکال وجود دارد 

3.1 ِاشکال اخالقی به دلیل شرط بندی پاسکال
که شرط بستن بر سر  کرد  پس از آنکه پاسکال با استفاده از استعاره شرط بندی ادعا 
وجود خدا به دلیل محاسبه سودها و ضررهای احتمالی آ ن، عاقالنه تر از شرط بستن بر سر 
گرچه شاید محتاطانه  که شرط بندی پاسکال ا عدم اوست، این اشکال مطرح می شود 
باشد، از نظر اخالقی قابل سرزنش است؛ چون در صورتی مجازات خداناباوری الزم است، 
که  که شخص به درستی مقّصر باشد: یعنی به این دلیل مقصر باشد  گر اصاًل الزم باشد،  ا
دچار خودفریبی شده است یا به عمد و لجاجت از اینکه حِق بیّنه را به جا آورد سر باز زده 
که با دلیل های عقلی، به اصطالح  کرد  است. نمی توان شخصی را به این عّلت سررنش 
که چنین است درک این امر دشوار  »برهان های« اثبات وجود خدا را رد میکند. حال 
که دلیل عمل گرایانه را با  که چرا باید خداناباوران یا الادری گرایان را به این علت  است 

کرد. دلیل های عقالنی هم تراز  رد می کنند، سرزنش 
گی ضرورتًا مادی  این  ِاشکال اخالقی چیزی را آشکار می کند که عده زیادی آن را ویژ
که آیا خداباوری  شرط بندی بر سر وجود خدا می دانند. این پرسش به وجود می آید 
آن  به  پاسکالی-  اصطالح  بر  بنا  -حتی  را  عمل گرا  شخص  باید  که  است  باوری  تنها 
که ناباوری اخالقی -یعنی ناباوری  گر طبق نظر پنهوم بپذیریم  کرد یا خیر؛ زیرا ا توصیه 
باور غیراخالقی  که  نیز بپذیریم  را  باید این  صادقانه- ضرورتًا سزاوار بدبختی نیست، 

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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که به انگیزه نفع شخصی و با رد عمدی همه بینه های مخالف با سرپوش  یعنی باوری 
گذاشتن بر آن ها به وجود بیاید- ضرورتًا شایستگی رستگاری ندارد؛ باور به وجود خدا 
گر درست باشد، در صورتی که به دلیل هایی با مبنای غیراخالقی باشد، باوری  حتی ا

که پاداش دادن خدای اخالقی به آن ضروری  باشد. )ص 540( نیست 

3.2 محتوای اخالقی دلیل عمل گرایانه جیمز برای اثبات وجود خدا
که باور دینی  کرده است  جیمز در دلیل نخست خود »دلیل حق باورداشتن« ادعا 
گرچه نمی تواند با دلیل های نظری یا تجربی به اثبات برسد، این امکان را در اختیار  ا
گریزناپذیر مخاطره آمیزی  که در قلمرو عمل بسیار محدودی تصمیم  ما قرار می دهد 
ادعا می کند ما مجازیم  باورکردن«   اراده  بگیریم؛ سپس در دلیل دوم خود »دلیل  را 
کنیم،  کمک  خدا  به  باورداشتن  درباره  تصمیمگیری  در  خودمان  به  اینکه  برای 
که باور  کار بگیریم. در اینجا آزمایش عمل گرایانه این است  دلیل های عمل گرایانه را به 
کند؛  دینی می تواند براساس نتیجه های عملی خود به منزله باوری واقعی اعتبار پیدا 
گر باور دینی تغییر قابل اثبات و ملموسی در تجربه فرد به وجود آورد،  که  ا به این معنا 
تغییر  آن  باور دینی صادق است، چون داشتن  کند  ادعا  به درستی می تواند  شخص 

قابل مالحظه ای در زندگی او به وجود آورده است. )ص551 تا 573(
کارگر  دارند  باور  آن  به  که  افرادی  برای  دینی  باور  آیا  که  است  این  پرسش  حال 
به  باور  با  که  عملی ای  تغییر  چون  است؛  مثبت  پرسش  این  پاسخ  است؟  افتاده 
که  گونه  به آن  است  خوبی  زندگی  داشتن  به  تعهد  می یابد  واقعیت  خدا،  خیربودن 
کارهای خود بتواند در برنامه خدا برای خوب بودن جهان سهیم  شخص خداباور با 
که رستگاری جهان،  باشد. این نتیجه گیری تا اندازهای بر پایه این دیدگاه جیمز است 
باشد؛  کرده  را ضمانت  آن  و خیر محض  قادر مطلق  که خدایی  نیست  امری قطعی 
درنتیجه، بشر می تواند در تالش خدا برای این که خوبی، نتیجه محتمل تری داشته 
باشد، شریک او شود: بنابراین باور انسان به خدا ایجاب می کند زندگی اخالقی فعالی 
اخالقی  تکامل  برای  خدا  برنامه  در  آن،  جز   نه  و  اخالقی عمل کردن  با  که  برگزیند  را 
شخص  واقع  در  که  است  شده  صادق  رو  این  از  خدا  به  باور  جوید.  مشارکت  جهان 
خداباور را تحت الزام اخالقی به عمل کردن به شکلی خاص قرار داده است، به گونه ای 
به وجود  زندگی خدا  در  تغییری  او  اخالقی  زندگی  که  نداشت  پیشینی  باور  او  گر  ا که 
می آورد؛ یعنی باعث تحقق هدف های اخالقی خدا از آفرینش می شود، اخالقی عمل 
که الهامبخش او عمیق ترین اصول  نمی کرد. جیمز فرد دیندار را فردی توصیف می کند 
کسی، پرهیزکاری، شفقت  و تمایل های اخالقی هستند؛ از جمله انکار پست تربودن 
کی در زندگی، میانه روی، از خودگذشتگی و عشق  و عشق برادرانه، بردباری و صبر، پا
کند و به  کمک  که به دیگران  به همنوع. مثاًل یک قّدیس غرق در این تمایل است 
که  از ادعاهای شخصی ناچیزی  او را سپاس نگویند و  گرچه  وظیفه اش پشت نکند ا
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این اندازه مانع از رابطه های اجتماعی عادی ما می شود، مصون است. )ص 574(
که اصاًل نیازی نیست این شکل زندگی، از باور دینی  کرد  البته می توان استدالل 
کرده اند؛  الزامی  را  اخالقی ای  رفتارهای  چنین  نیز  سکوالر  فلسفه های  و  بربیاید؛ 
اما  مینهد؛  چشم  پیش  را  آشکاری  نمونه های  کانت  مطلِق  الزام  از  غیردینی  تفسیر 
که هم منحصرًا  کاماًل متمایز است و اجباری دارد  که مطالبه دینی  جیمز مدعی است 
جانب  از  دینی  الزام  که  برمی آید  واقعیت  این  از  امر  این  است.  آمرانه  هم  و  شخصی 
باشیم دیگر عالم  گر دیندار  ا انتزاعی.  رمز  نه  و  زنده است  که »تو«ی  موجودی است 
که ممکن است میان اشخاص   رابطه ای  آِن صرف؛ و هر  از نظر ما تو خواهد بود، نه 
وجود داشته باشد در رابطه ما با عالم نیز ممکن خواهد بود؛ به عبارت دیگر، نیروی 
که در  که باعث تقویت تعهد اخالقی ای می شود  برابر شخص است  تعهد شخص در 
که از راه دیگری  باور دینی الزامی است و »جدیت اخالقی«ای در مؤمنان برمیانگیزد 

نمی توانند به آن برسند. )576(

3.3 ِاشکال به دلیل عمل گرایانه اخالقی جیمز
که جیمز می خواهد  دلیل جیمز به صورت ضمنیای از دلیل اخالقی وابسته است 
کند. اشکال  با آن رابطه میان اخالقی عملی کردن و باورداشتن به وجود خدا را اثبات 
که به خدا  که مردم در صورتی  که دلیلی برای این فرض وجود ندارد  اول این است 
کمتر اخالقی  که به خدا باور داشته باشند،  باور نداشته باشند در سنجش با حالتی 
گر برای این فرض  ا کمتری به عملکرد اخالقی خواهند داشت.  یا تعهد  خواهند بود 

بیّنه وجود داشته باشد، جیمز باید آن را بیاورد. )ص585(
که الزامی نیست منفعت اخالقی به باوری صدق ببخشد؛  ِاشکال دوم این است 
چون هر چه باشد نه تنها درصورتی که آن باور را بنا بر بیّنه، غیریقینی بدانیم بلکه حتی 
کاماًل ممکن  کاذب بشماریم، باز می توانیم به همان منفعت برسیم.  درصورتی که آن را 
کاذب است، اما آن باور را در  که باور به جهنم  کسی شخصًا متقاعد شده باشد  است 
کند؛ چون نتیجه های اخالقی مطلوبی را ایجاد می کند. بنابراین درست  جمع اعالم 
این  آن  باشند؛ چون فرض  نظر اخالقی مفید  از  ما  ایده های صادق  که فقط  نیست 
کاذب ما هرگز از نظر اخالقی مفید نیستند؛ و این فرض نادرستی  که ایده های  است 

است. )ص 586(
که به  سوم اینکه ِاشکال های اخالقی ضمنی در این موضع زمانی آشکار می شوند 
که به آن اشاره می شود از نظر مبنایی اخالقی است.  یاد آوریم ماهیت تغییر در زندگی 
گر قرار باشد منعکسکننده نظریه  که ا جیمز نظریه الزام اخالقی ای را پیشنهاد می کند 
صدق او باشد، باید نظریه ای تابع و بنابراین همواره موقتی باشد: اینکه آنچه خوب 
دانسته می شود باید در قالب مصلحت بگنجد؛ اینکه یک چیز فقط تا زمانی که مفید 

باشد خوب خواهد بود. )ص 589(

آیا از راه اخالق می توان به وجود خدا دست یافت؟
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 جستار

از این منظر موضع اخالقی جیمز را در اصل سودگرا می دانند: باید برای  معمواًل 
خوب  و  شود  برتر  خوب  تابع  فرد،  شخصی  نفع  جهان،  در  خدا  برنامه  پیش بردن 
که  ارزیابی می شود، اما اخالق سودگرایی به دو دلیل مهم  برتر برحسب رفاه عمومی 
مستقیمًا به دلیل جیمز در این مقطع مربوط اند، آشکارا غیرقابل اعتماد است. بنا بر 
که چه زمان نتیجه های یک عمل به پایان می رسد،  دلیل نخست دانستن این امر 
 مفید دانسته 

ً
کنون نتیجه مفیدی دانسته می شود، بعدا ناممکن است؛ و شاید آنچه ا

با  را  آن  بعدًا  رفتار دینی می داند، شاید  کنون  ا آنچه شخص خداباور  بنابراین  نشود؛ 
که محاسبه سودگرایانه  این است  دلیل دوم  کند.  رد  و سود  تفاوت هزینه  مالحظه 
انجام  باید  می کنیم  فکر  غالبًا  آنچه  با  که  می شود  منجر  عملی  به گونهای  اغلب 
براساس سودگرایی می توان  که  این است  اینجا  رایج در  دهیم، مغایرت دارد؛ مثال 
کرد و این با تصورهای عام  اعدام انسان بی گناه را به دلیل تأثیر بازدارنده اش توجیه 
گر بپذیریم خدا عمل به الف  پذیرفتهشده درباره عدالت تعارض دارد؛ بنابراین حتی ا
که »آیا باید به  را می خواهد و »عمل الف مفید است« باز بر سر این دو راهی قرار داریم 

کنم یا خیر؟«  آن عمل 


