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چکيده:
برخی روانشناسان دينی غير مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتيسم» ،كاركردها و آثار عملی
برای نماز بيان كردهاند .به عنوان نمونه «جيمز» نماز و نيايش با خداوند را گوهری ترين و
روحانی ترين ابعاد دين می شمارد و معتقد است به وسيله نماز و ارتباط با روح عالم؛ قدرتی
معنوی به همراه آثار روان شناختی يا جسمانی در ما جريان میيابد .اين ديدگاه در ضمن
دربرداشتن نكات مثبت؛ اشكاالتی را نيز در پی دارد .از جمله اشكاالت اين است كه بيشتر
نگاه انسانها را به آثار تجربی و جسمانی معطوف مینمايد .و اينجاست كه برخی انسانها
تصور میكنند تنها آثار جسمانی نماز مورد توجه است و در صورت نيافتن اين آثار از انجام
فريضه پر ارج نماز منصرف می شوند .اين در حالی است كه از ديدگاه آموزه های اسالمی
مهمترين اثر نماز ،تعالی روحی ،تعالی فرد و در نتيجه تعالی اجتماعی است و آثار و عوارض
ثانويه نماز ،آثار جسمانی است .بنابراين از ديدگاه اسالم آثار معنوی و روحی نماز برجسته
سازی شده است هرچند و بالطبع اگر روح و قلب آدمی ،اصالح شود؛ عمل او كه ارتباط
مستقيم با قلب او دارد نيز اصالح می گردد .در اين پژوهش ضمن بررسی ديدگاه روانشناسان
دين به بررسی ديدگاه اسالم پيرامون آثار نماز میپردازيم.
واژگان كليدی :اسالم ،نماز ،روانشناسی دين ،تعالی فردی ،تعالی اجتماعی
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مقدمه
برخی روانشناسان دينی غير مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتيسم» ،كاركردها و آثار عملی
برای نماز بيان كرده اند .پراگماتيسم ،كنشگرايی ،عملگرايی يا كاربردگرايی ،به انگليسی
 ،pragmatismبه معنی فلسفه اصالت عمل است؛ پراگماتيسم روشی در فلسفه است كه با
اعتراف به غيرممكن بودن اثبات بعضی مسائل ،آنها را با توجّه به كاربردشان در زندگی انسان
میپذيرد .طرفداران اين شيوه ،خود را عملگرا و متسامح میدانند .مخالفان ،اين گروه را
ميانهرو (يا محافظهكار) میخوانند .از ديدگاه پراگماتيسم ،كليه تصورات ،مفاهيم ،قضاوتها و
نظرات ما قواعدی برای «رفتار» (پراگمای) ما هستند ،اما «حقيقت» آنها تنها در سودمندی
عملی آنها برای زندگی ما نهفته است .از ديدگاه پراگماتيسم ،معيار حقيقت ،عبارت است از
سودمندی ،فايده ،نتيجه و نه انطباق با واقعيت عينی .در واقع حقيقت هر چيز بوسيله نتيجه
نهائی آن اثبات میشود(.( https://fa.wikipedia.org/wiki/عمل گرايی)
بر اين اساس اگر دانشمندان همچون ويليام جيمز سخن از كاركردها و آثار دينداری می نمايند
بر اين بنيان و مبانی فكری است« .از ديدگاه جيمز يك عقيده در صورتی و تنها در صورتی
حقيقی (صادق) است كه هرگاه مطابق آن عمل شود ،به طور تجربی ،نتايج رضايت بخش و
محسوس به بار آورد؛ يعنی حقيقت بايد به مثابه رابطه پيامدهای رضايت بخش و محسوس با
اعمالی كه از عقايد ناشی می شود ،در نظر گرفته شود( .جيمز ،1370 ،ص )58لذا اگر سخنانی
از جيمز در اين نوشتار مطرح می گردد به معنای تاييد مبانی فكری و نظری وی نيست ،بلكه
بدين معناست كه يك روانشناس دينی چنين كاركردهای را برای امر مقدسی همچون نماز
بيان كرده است و از اين حيث قابل توجه و عنايت است .لكن مهمتر از انديشه های
روانشناسان دين ،انديشه های واالی دين مبين اسالم است كه به خوبی آثار و پيامدهای نماز
ونيايش را بيان كرده است.
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آثار نماز و نيایش از دیدگاه اسالم
دين اسالم ،دستورهای منظم و دقيقی برای سعادت دنيا و آخرت دارد .و از عمده ترين
وظايفی كه برای پيروان خود معين كرده است ،مداومت بر ياد خدای سبحان است .در نظر
اسالم ،واالترين و بلندترين مقام انسانی زمانی پديد می آيد كه انسان ياد خدا كند و روحش
متوجه او گردد .نو خدايی در دلش پديدار شود ،و روح و روانش به آرامش و راحت برسد.
آسايش خاطری كه محور تمام خوشبختی های دنيا و آخرت است .از طريق ذكر است كه بعد
آسمانی انسان بر بعد زمينی اش چيره می شود .و در آن حال است كه می فهمد دودلی،
خاطره ای شيطانی ،و نگرانی و پريشانی از وسوسه های ابليسی است .و در آن حال است كه
همه بيمها از ميان می رود و جای خود را به اميد می دهد .همه دغدغه ها و خاطر پريشی ها
به طمأنينه بدل می گردد و زندگی دارای معنی و مفهوم می شود .افزون بر اين ،خدای مهربان
برای زنان و مردانی كه او را فراوان ياد كنند ،آمرزش و پاداش بزرگی مهيا كرده است.
نماز در بين احكام اسالمی دارای رفيع ترين جايگاه است و از آنجا كه سرود آزادی و آزادگی
است ،نمازگزار حقيقی را از نگرانيها و اضطرابهای ناشی از اسارتهای دشمنان درونی و بيرونی
آزاد می سازد و چون ارتباط صميمانه ای ميان آفريده ضعيف و آفريدگار تواناست ،راحت
رسان قلوب خسته و آرام بخش دلهای ناتوان و مضطرب است.
نمازگزار مؤمن با رفع اضطرابها و وسوسه های شيطانی به طمأنينه ای خدايی می رسد.
روحش راحت ،و روانش؛ همانند زالل روان ،صاف و روشن است.
نمازگزار ذاكر پروردگار می تواند همه ريشه ها و انگيزه های درونی گناه را از زمين نهاد خود
بدر آورد .و جامعه هم با اقامه نماز می تواند همه عوامل فساد و انگيزه های بيرونی گناه را از
محيط زندگانی خود برطرف كند.
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با حذف فساد و ايجاد امنيت روحی و اجتماعی است كه فرد و جامعه هر دو آرام می يابند.
كليد حل تمام مشكالت روانی و روحی مردم اين است كه صفات زشت و ناپسند اهريمنی را
از وجود خود بزدايند و خود را به صفات زيبای خدايی بيارايند .و تخليه و تحليه اخالقی از
نتايج عالی ارتباط نزديك با جميل علی االصالق و كمال از طريق نماز و ذكر اوست.
از نظر اسالم و قرآن فقط ياد خدا آرام بخش دلها و تأمين كننده بهداشت روان انسان است.
خدای تعالی فرمود« :الذين امنوا و تطمئن القلوبهم بذكر اهلل اال بذكر اهلل تطمئن
القلوب؛(رعد)28:آنان كسانی هستند كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن و آرام
است .آگاه باشيد! دلها با ياد خدا آرامش و ثبات می يابد.».
و از امام علی (عليه السالم) است كه فرمودند:
«ذكر اهلل جالء الصدور و طمأنينه القلوب؛( عيون الحكم و المواعظ  ،ج  ، 1ص )256ياد خدا،
روشنايی سينه ها و آرامش دلهاست».
اضطراب و نگرانی ،هميشه در مسير رشد و حركت ،از موانع بزرگ ادامه حيات سالم بوده
است و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی كامالً محسوس است .آرامش؛ به
عنوان گمشده و آرزوی بشر تعريف شده است و انسان برای رسيدن به آن نهايت كوشش را
بكار می برد و اين كوشش از ابتدای خلقت تاكنون استمرار داشته است و بعدها نيز ادامه
خواهد داشت.
گروهی از روانشناسان و محققان طی تجربيات و مطالعات خود ،ثابت كرده اند كه نيايشگران
و دارندگان ارتباط با خدا از آرامش بيشتری برخوردارند و درجه اعتماد به نفس آنان باالست .
ما در نماز می كوشيم تا به حضور قلب و تمركز برسيم و با وجود اضطراب و تنش ،رسيدن
به آن محال است .بنابراين برای كانونی كردن ذهن ،سعی می كنيم كه خود را از قيد اضطراب
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و تنش ،آزاد و رها كنيم و به آرامش و وانهادگی برسيم و نمازها می توانند تمرينی برای
رسيدن به آرامش كلی و عمومی باشند.
جك اسميت رئيس يك كلينيك بهداشت روانی كه شخصيت های برجسته زيادی به آن
مراجعه می كردند ،به درمان از راه دعا ايمان داشت .روزی والتر هوستون هنر پيشه سينما،
كنار ميزش نشست ،چشمش به حروف بزرگ روی ديوار افتاد كه به فاصله كمی از هم نوشته
شده بود (د  -ق  -م  -ن  -ا  -ب  -م  -د  .)-با تعجب پرسيد :معنی اين حروف چيست؟
اسميت پس از تأملی پاسخ داد؛ معنی اين حروف اين است كه دعا ،قدرت معجزه آفرين و
نتايج اميد بخش و مثبتی دارد .هوستون گفت :برای كنجكاوی كردن مردم از اين روش بهره
می گيرم و آنگاه به آنان می گويم كه دعا هميشه نتيجه بخش و معجزه آفرين است.
الكسيس كارل ،فيزيولوژيست مشهور می گويد :دعا ،محكم ترين و باالترين جالل مشكالت
است .تأثير دعا ،واقعاً شگفت انگيز است .قدرت دعا ،نشانه آزاد شدن انرژی است؛ همانطور
كه به كمك تكنيك های عملی ،انرژی اتمی را آزاد می كنند ،با استفاده از قدرت دعا و از
طريق شگردهای علمی ،می توان انرژی معنوی را آزاد ساخت .آثار اين قدرت انرژی زا بر
بسياری از مردم آشكار است .به تازگی ثابت شده است كه با دعا می توان روند پيری زودرس
را به حالت طبيعی در آورد و ناتوانی و كاهش قوا را محدود كرد يا از ميان برداشت( .نورمن
پيل. )1992 ،
گاهی اضطراب و نگرانی بخاطر آينده تاريك و مبهمی است كه در برابر فكر انسان خودنمايی
می كند .احتمال زوال نعمت ها ،گرفتاری در چنگال دشمن ،بيماری ،ناتوانی ،درماندگی و
احتياج ،همه اينها آدمی را رنج می دهد اما ايمان به خداوند قادر متعال و ذكر او ،می تواند
اينگونه نگرانی ها را از ميان بردارد و به او آرامش دهد كه تو در برابر حوادث آينده درمانده
نيستی و خدايی توانا و مهربان از تو حمايت می كند.
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گاهی گذشته تاريك زندگی فكر انسان را به خود مشغول می دارد و همواره او را نگران می
سازد .نگرانی از گناهان ،كوتاهيها و لغزشهايی كه مرتكب شده است اما توجه به اين امر كه
خداوند ،توبه پذير ،رحيم و غفور است ،به او آرامش می دهد.
به او می گويد :عذر تقصير به پيشگاهش بر ،از گذشته عذرخواهی كن و در مقام جبران برای
او بخشنده است .آنگاه با پناه بردن به دعا از او استعانت می جويد و به آرامش می رسد.
زمانی انسان در برابر عوامل طبيعی يا انبوه دشمنان داخلی و خارجی نگران می گردد اما
هنگامی كه به ياد خدا می افتد ،ذكر او می گويد و به قدرت و رحمت او متكی می شود،
قدرتی كه هيچ چيز و هيچ كس را در برابرش يارای مقاومت نيست  -قلبش آرام می گيرد و
در پناه خداوند عزيز و شكست ناپذير ،خود را دارای قدرتی شگرف می يابد.
دنياپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی از بزرگترين عوامل اضطراب و
نگرانی انسانها بوده و هست اما ايمان به خدا كه هميشه با زهد و پارسايی سازنده و عدم
اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی همراه است ،به همه اين اضطرابها پايان می دهد.
هنگامی كه روح انسان علی وار آنگونه وسعت يابد كه بگويد:
«دنياكم هذه اهون عندی من ورقة فی فم جرادة تقضمها؛(نهجالبالغه ،خطبه  ).215دنيای شما
در نظر من بی ارزش تر از برگ درختی است كه در دهان ملخی باشد كه آن را می جود.».
آيا امكان دارد كه نرسيدن به يك وسيله مادی يا از دست دادن آن ،آرامش روح آدمی را به هم
بزند و طوفانی از نگرانی در قلب و فكرش ايجاد كند؟
عامل مهم ديگر نگرانی ،ترس و وحشت از مرگ است كه هميشه روح انسانها را آزار داده
است و می دهد و از آنجا كه امكان مرگ فقط در سنين باال نيست بلكه در سنين ديگر بويژه
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به هنگام بيماريها ،جنگلها و ناامنی هم وجود دارد ،اين نگرانی ،می تواند عمومی باشد .در اين
مورد نيز دعا می تواند از نگرانی و اضطراب بكاهد.
اگر مرگ را به معنی فنا و نيستی و پايان همه چيز بدانيم (همانگونه كه ماديون می پندارند)،
اين اضطراب و نگرانی بجاست و بايد از چنين مرگی كه نقطه پايان همه آرزوها و موفقيت و
خواسته های انسان است ،بترسيم اما زمانی كه در سايه ايمان به خدا ،مرگ را دريچه ای به
يك زندگی وسيع تر و واالتر بدانيم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از راهرو
زندان و رسيدن به يك فضای وسيع تر تلقی كنيم ،ديگر اين نگرانی بيجاست زيرا با ايمان
واقعی و باور داشتن آيه كريمه «انا هلل و انا اليه راجعون»؛ مفهوم سخن مولوی را كه می گويد:
پس چه ترسم كی زمردن كم شوم؟ ،در متن تفكر خود رقم می زنيم و سدی در برابر نگرانی
و اضطراب می سازيم.
گاهی نيز ريشه نگرانی های آزار دهنده انسان ،احساس پوچی و بی هدفی است .اما كسی كه
مؤمن به خداست و زندگی و آفرينش را هدفدار می داند و تمام برنامه ها و حوادث زندگی
را در راستای آن می بيند ،نه احساس پوچی می كند و نه همچون افراد بی هدف و مردد،
سرگردان و مضطرب است.
سوء ظن ها و توهمات نيز از عوامل نگرانی زاست و گروهی از مردم در طول زندگانی خود
از آن رنج می برند .در اينجا نيز ،شما ،توجه به خدا و لطف بی پايان او ،قرائت قرآن ،پناه
بردن به ادعيه ،و گناه شمردن بعضی از گمانها ،اين گونه حاالت رنج آور را از ميان می برد و
آرامش و اطمينان را جايگزين آن می سازد.
البته عوامل نگرانی ،منحصر به موارد ذكر شده در فوق نيست ولی می توان قبول كرد كه بيشتر
نگرانی ها به يكی از آنها باز می گردد .هنگامی كه مشاهده می شود اين عوامل در برابر ايمان
به خدا ،بی رنگ و نابود می گردد ،اين باور غنی ،شكل می گيرد كه« :اال بذكر اهلل تطمئن
16

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

القلوب(رعد)28:ياد خدا آرامش بخش دلهاست .و يكی از طريق پناه بردن به خدا ،ذكر او از
طريق نماز و دعاست .تذكر اين نكته ضروری است كه آثار و پيامدهای نماز فراتر از يك بعد
بوده است و برای مطالعه بيشتر در اين مورد به كتابهايی كه در اين زمينه نگاشته شده است
مراجعه فرماييد(.ر.ک :حسن راشدی ،نماز شناسی).
آثار نماز و نيایش از دیدگاه جيمز
جيمز نماز و نيايش با خداوند را گوهری ترين و روحانی ترين ابعاد دين می شمارد« :اما
دعای مشتمل بر درخواست فقط بخشی از نماز و نيايش است و اگر اين واژه را به يك معنای
وسيع تری در نظر بگيريم ،يعنی هر نوع ارتباط يا گفت و گوی باطنی با قدرت الوهی ،می
توانيم به راحتی مشاهده كنيم كه نقدهای علمی ديگر بر آن دست نخواهد يافت .نماز و نيايش
به اين معنای وسيع ،روحانی ترين و گوهری ترين بخش دين است ...نيايش همان دين در
مقام عمل است ،يعنی نيايش دين واقعی است(».جيمز ،2002 ،ص)359 ،358
ويليام جيمزدر آخرين گفتار خود نيز ويژگی های حيات دينی را بر می شمارد و يكی از آنها
را دعا و نيايش می داند« :دعا يا اتصال با روح عالم خلقت –خدا يا نظم كائنات -فرايندی

است كه در آن واقعا كاری {با ثمر} انجام می شود و قدرتی معنوی به همراه آثار روان
شناختی يا جسمانی در ما جريان می يابد»(همان ،ص .)375حتی جيمز با نقل قول و تاييد
سخنان اگوست ساباتيه الهی دان فرانسوی ،دعا و نماز را مالک تمايز دين واقعی از دين
طبيعی {يا دين عقالنی} و غير دين می داند...« :حاال از اينجا می توان فهميد كه چرا دين
طبيعی را نمی توان دين ناميد؛ زيرا در آنجا دعا و نمازی وجود ندارد .در اينجا آدمی و خدا از
هم جدا می باشند ،نه ارتباط قلبی ايجاد شده ،نه گفت و گويی صورت گرفته نه فيضی از
خداوند جاری گشته و نه از جانب انسان ،اظهار بندگی به خدا عمل آمده ،در حقيقت دين
طبيعی يك فلسفه است نه دين»(همان ،ص.)359
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جيمز در ادامه ،سخنان مايرز را در تحليل دعا می آورد كه آن را نوعی كسب نيرو و انرژی
معنوی يا رحمت الهی می داند و آن را مری واقعی نه خيالی و توهمی می داند ...« :به نظر
من ،اين واقعيتی است حقيقی؛ زيرا درک و فهميدن هر امری ،تنها چيزی است كه به تجربه در
زندگی ما بستگی دارد ،بايد چيزی را تجربه و آزمون كرد تا فهميد ....در مقابل اين واقعيت
چگونه بايد عمل كنيم؟ مسلما بايد بكوشيم هرچه بيشتر ممكن است از اين انرژی و نيرو
بيشتر جذب و كسب كنيم و وضع و حالت معندی خود را طوری قرار دهيم كه برای جذب
اين نيرو بيشتر مساعد باشد .چنين حالت و وضع مطلب و اميد بخش را عموما حالت دعا و
نماز می گوييم ...آنچه هست اينكه دعا و نيايش امری ذهنی و وهمی نيست ،بلكه عبارت
است از كسب نيروی معنوی و به عبارت ديگر ،رحمت الهی بيشتر ....اگر بگوييم خداوند
جهان است كه دعا و نماز ما به سوی اوست ،اصولی ترين حقيقت را بيان كرده ايم ،فيضان
رحمت الهی است كه از عالم غيب به ما می رسد»(همان ،ص .)361جيمز نيز اين تحليل را
میپذيرد و با يك تمثيل می خواهد اثر نيرو بخشی دعا را نشان د هد...« :آدمی در اينجا
احساس میكند نيرويی وارد بدن او می شود .درست مثل اينكه در آفتاب كه می نشينيم گرمی
آن را حس می كنيم .از اين نيرو می توان به طور موثر استفاده كرد ،عينا مانند اينكه برای آتش
زدن قطعه چوبی از اشعه خورشيد و ذره بين استفاده كنيم(».همان جا).
جيمز همين اثر گذاری ارتباط با عالم ديگر را بر ما دليل بر واقعيت آن می گيرد« :هر قدر
انگيزه و محرک اميال و آرزوهای ما از عالم ماوراء طبيعت سرچشمه گرفته شده باشد -غالب
اميال و آرزوهای ما از عالم ماوراء طبيعت سرچشمه گرفته ،چرا كه غالب آنها با حسابهای
مادی و عقلی جور در نمی آيد ،-ما بيشتر به آن عالم بستگی داريم تا اين عالم محسوس و
معقول ،زيرا اميال و آرزوهای ما مركز شخصيت ما هستند؛ از اين رو ،عالم غيب كه مورد
بحث ماست يك عالم خيالی و وهمی نيست؛ زيرا چنان كه می بينيم در اين دنيای محسوس
اثر و عمل دارد .وقتی ما با آن عالم ارتباط پيدا می كنيم ما را دگرگون می كند ،ما آدم نويی
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می شويم ،مثل اينكه روح نوی در ما دميده باشند ،اعمال و رفتار ما كامال عوض می شود،
پس به چه حقی برخی فالسفه ،اين عالم را غير واقعی و غير حقيقی می دانند؟ آيا امر غير
حقيقی و غير واقعی می تواند در عالم واقعی و حقيقی موثر باشد؟»(همان ،ص.)398
ويليام جيمز از شخصی به نام جرج مولر (متوفی )1898اهل بريستول با تمجيد بسيار ياد می
كند كه بر اثر دعا و ارتباط خالصانه با خداوند ،به مرتبه توكل و استجابت دعا نايل شده و با
سرمشق قرار دادن آموزه كتاب مقدس كه می گويد« :در زندگی خود هيچ گاه بر خويشتن
تكيه مكن ،بلكه هميشه دست خدا را نگهبان خود بدان»؛ زندگی بسيار فعال و پرثمری داشته،
بيش از دو ميليون نسخه كتاب مقدس را به زبان های مختلف ميان مردم دنيا پخش كرده ،بيش
از يكصد و يازده ميليون كتاب و رساله ميان مردم توزيع كرده ،با خرج خود چند صد هيات
مذهبی برای تبليغ به اطراف دنيا فرستاده ،پنج پرورشگاه ساخته كه هزاران كودک يتيم
نگهداری و تربيت شدهاند و باالخره مدارسی ساخته كه در آن يكصد و بيست هزار دانش
آموز تعليم و تربيت يافتهاند .برای مخارج خود ،مولر يك ميليون و نيم ليره طال گرفته و
صرف كرده است .در مدت شصت و هشت سال كه به كار مشغول بوده ،هيچ گاه جز لباس
خود و منزل خويش و مخارج ضروری همان روز ،چيز ديگری نداشته است .وقتی در سن
هشتاد و شش سالگی مرده دارايی او از جهت خانه و هر چيز ديگر در حدود شصت ليره شده
است .روش كار او چنين بوده كه به طور كلی به مردم اطالع می داده كه چه چيزهايی مورد
نياز است ،بدون آنكه جزئيات را به كسی بگويد ،جزء به جزء مخارج را فقط به خداوند
عرض می كرده و مطمئن بوده كه خداوند دعای هر كس را در صورتی كه اعتقاد داشته باشد
دير يا زود استجابت خواهد فرمود .مولر در ساختن پرورشگاه جز به ايمان و دعا متوسل نشده
و می گويد« :می خواستم قلبم اطمينان پيدا كند كه خدای بزرگ همان خدای مهربانی است كه
هميشه يار و مددكار بندگانی بوده كه توكل خود را فقط متوجه او كرده اند . ...پس از انتظار
كشيدن و دعای بسيار خواندن ،هنگامی كه رحمت خداوند به ما می رسد چقدر لذت بخش
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خواهد بود .چقدر اين كمك به ما قوت قلب می دهد و پاداش صبر و تحمل های ما خواهد
بود .ای برادر اگر هنوز در اين راه نيستی بيا و در راه اطاعت و بندگی درآی ،آنگاه لذت های
جانبخش كه اين راه به آن منتهی می شود تحصيل خواهی كرد(.».همان ،ص.)363 ،362
نقدی بر كاركردگرایی در عبادات
مبنای پراگماتيسم در تعريف حقيقت (يا صدق) و يا به عنوان مالک حقيقت قابل قبول نيست
و نقدهای بر اين مبنا وارد است .می توان به نقدهای بسياری كه بر پراگماتيسم وارد شده
اشاره كرد :پل فولكيه می گويد« :در اين نظريه ،حقيقت فقط به وسيله الفاظ موفقيت و مفيد
تعريف شده كه مبهماند ،چه اينكه موفقيت و مطلوب اميال يك راه زن ،چيزی است و مطلوب
يك خيرخواه چيزی ديگر ،اما اينكه كدام دسته از تمايالت را می توان حقيقت دانست جوابی
ندارد؛ افزون بر اين ،نظريه پراگماتيسم رافع خود است؛ زيرا قول به اينكه هر حقيقتی مفيد
است ،مستلزم اين است كه حداقل يك قضيه مطلقا حقيقی است(»...فولكيه ،1347 ،ص.)358
ژان وال می گويد« :اگر در مورد تصور مفيد بودن و تصور نتيجه بخواهيم ببينيم كه اين مفيد
بودن و اين نتايج در چه جهتی است ،می بينيم ،برای اينكه دچار تسلسل نشويم بايد اين نتايج
نسبت به امری كه خود فی نفسه خوب و خير است سنجيده شود و اال اگر چيزی را خوب
بدانيم برای اينكه نتيجه آن خوب است ،همين طور...پس همانطور كه ارسطو گفته بايستی در
جايی توقف كرد»(.وال ،1370 ،ص.)571-596
استاد مطهری با اشاره به نقد راسل بر پراگماتيسم ،عمده اشكاالت را در سه نكته اساسی
خالصه می ككند« :خالصه اشكاالت نظريه ای كه می گويد عمل معيار شناخت است:
.1به فرض اينكه اين نظريه را بپذيريم ،آن را به طور كلی نمی توان پذيرفت؛ زيرا مواردی از
شناخت ها ،آگاهی ها و علم ها را داريم كه با اينكه يقينی بودن آنها برای ما از هر شناختی
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روشن تر است ،ولی قابل اينكه در عمل مورد آزمون قرار گيرند نيستند ،مانند «دور محال
است» ،چون محال بودن يعنی وجود نداشتن و امكان وجود نداشتن... .
.2درستی اين مبنا «اگر چيزی در عمل جواب درست داد دليل درستی آن است» مبتنی بر يك
شناخت خود معيار است «عمل (يا فايده علمی) معيار شناخت است» كه خود آن را با امر
ديگری نمی سنجد {شايد بتوان گفت اين همان اشكال ژان وال است}... .
.3ايرادی كه راسل گرفته ،يعنی اگر فرضيه ای را مورد آزمون عملی قرار داديم و نتيجه مثبت
داد ،در صورتی موجب صحت اين فرضيه است كه احتمال وجود فرضيه ديگری را ندهيم...
در مورد هيات بطلميوس با اينكه فرضيه زمين مركزی را قبول داشتند ،اما محاسبات نجوی
درست از آب در می آمد .استاد مطهری در اينجا مثال پيروزی لشكر معاويه بر لشكر امام
علی(ع) را نيز نمونه ای از موفقيت در عمل می داند با اينكه پيروزی حق بر باطل
نبوده(...مطهری ،1374 ،ج ،13ص 484-479نقل به اختصار).
جان مك كواری( ،1378ص 283و  )284معتقد است شيوه تفكر پراگماتيسمی عمدتا دين را
به يك فعاليت بشری تقليل می دهد و فايده عملی دين نيز درستی اعتقاد به آن را ثابت نمی
كند...« :ليكن اين شيوه تفكر تا كجا می تواند به ما كمك كند ،آيا دين صرفا فعاليتی بشری
است ،يعنی فرع بر عمل اخالقی يا محرک آن است؟ ...از سوی ديگر ،آيا می توانيم بگوييم
كارايی و فايده عملی دين ،درستی اعتقاد آن را در ساحتی فراانسانی ثابت می كند؟ ...جيمز به
خود جرات ميدهد كه بگويد چنين خدايی وجود دارد ،هر چند خدايی با قدرت محدود
است . ...آيا ممكن نيست باوری نادرست از لحاظ علمی دارای فايده و تاثير باشد .اين همان
مبحث افسانه انگاری وايهينگر )(Vaihingerاست و نيز مساله ای است كه فلسفه او را به
طور بنيادی از پراگماتيسم متمايز می كند .وايهينگر می كوشد نشان دهد كه تصوری خطا يا
متناقض ممكن است تصوری ثمر بخش باشد .اگر سخن وايهينگر را درست بدانيم ،يك باور
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به صرف ثمر بخش بودن آن در عمل نمی تواند از حقيقت برخوردار باشد .»...اين سخنان مك

كواری – كه البته نمی توانيم به طور كامل بپذيريم -ما را به مالحظه و نقد بعدی منتقل می
كند.
مالحظه و نقد ديگری كه بر انديشه پراگماتيسمی از جمله جيمز وارد است آن است كه هر
چند نمی توان انكار كرد كه پراگماتيسم دارای جذابيت خاصی است ،ما را به واقعيت های
زمينی باز می گرداند ،ما را وا می دارد تجارب عينی و عملی را در نظر بگيريم ،واقعيت ها را
بهتر لمس كنيم و پيامدهای عملی واقعيت ها را مالحظه كنيم ،ليكن در بحث جست و جو و
تشخيص حقيقت شايد بتوان دو مقام را از يك ديگر تفكيك كرد :اول -اينكه اساسا سراغ چه
علوم و گزاره هايی بايد برويم؟ دوم -مالک تشخيص صحت و سقم گزاره ها و داوری درباره
آنها چيست؟ در مقام نخست با توجه به محدوديت عمر و امكانات بشر ،چاره ای جز گزينش

و اهم و مهم كردن نيست ،در صورتی كه می توانستيم «عالم مطلق» شويم –دست كم برای
ارضای حس كنجكاوی و حقيقت طلبی -به هر علم و فنی می پرداختيم ،ليكن چون نمی
توانيم بايد اموری را برگزنيم و ترجيح دهيم .يكی از بهترين معيارهای ترجيح در اينجا ،در
نظر گرفتن فوايد و نتايج گزاره ها يا رشته علمی و مباحث است .رويكرد كاركردگرايی به
دين و دفاع پراگماتيستی جيمز از دين كه فوايد و نتايج دينداری را در ساحت های مختلف
بيان كرده ،از اين جهت در كمال اهميت است؛ زيرا در گزينش و دست يازيدن به حوزه های
مختلف معرفتی يا عملی ،به انسان هشدار می دهد با توجه به ثمرات مهم دينداری ،اين حوزه
ای است كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد ،حتی می توان گفت اين تالش ،پاسخی اساسی و
ضروری برای انسان سرگشته امروزی است كه می پرسد دين چه ارمغانی برای بشر آورده
است؟ زندگی انسان ديندار و غير ديندار چه تفاوت های اساسی دارد؟ در مقام دوم :در
تعريف حقيقت و مالک حقيقت نمی توان به پراگماتيسم استناد كرد و صرف فوايد و آثار يك
رای يا گزاره و كارآمدی آن از ديدگاه معرفت شناسانه ،دليل درستی آن گزاره نيست(برخی
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اشكاالت پراگماتيسم از همين نكته سرچشمه می گيرد) ،اما برای تشخيص حقانيت رای يا
گزاره يا نظريه ای كه برای غايات عملی ارائه گشته ،استناد به فوايد و نتايج آن چگونه است؟
پاسخ البته مثبت است ،چنان كه برای نمونه برای درمان اختالل های روانی ،برای انتخاب يك
روش در ميان روش های درمانی گوناگون ،معيار توفيق عملی آن است يا حتی برای گزينش
و ترجيح يك پزشك متخصص در ميان هم قطاران خود معموال به كارايی عملی وی در موارد
درمانی گذشته استناد می كنيم .احتماال اين همان شيوه ای است كه استاد مطهری(ره) نيز در
كتاب انسان و ايمان(مطهری ،1369 ،ج ،2ص )50-39در پيش گرفته و پس از اثبات اينكه «در
اصل ضرورت پيوستن به يك مكتب و ايده ترديدی نيست» ،با توجه به آثار ايمان مذهبی به
اثبات اين امر پرداخته كه تنها با ايمان مذهبی است كه فوايد مورد انتظار از يك مكتب حاصل
می آيد .شايد بتوان گفت اين نكته حقی است كه معموال متكلمان و دين پژوهان به آن بی
اعتنا بوده اند ،در حالی كه آثار و فوايد دينداری در همين جهان جذابيت هايی دارد كه در
دفاع از دين و تبليع دين برای ناباوران می تواند نقش اساسی داشته باشد و اين كاری مفيد و
وظيفه ای «كالمی» است.
البته باز تاكيد می كنيم مالک حقانيت دين ،بررسی دستگاه معرفتی آن است و مفيد بودن
ثمرات دينداری در واقع ،ريشه در حقانيت آن دارد؛ به بيان ديگر ،بر اساس منطق تحليلی
بهترين تبيين (حتی برای كسی كه براهين معرفتی درباره دين و خداوند را ناكافی می داند)،
ممكن است اين طور استدالل شود كه تبيين درون دينی روان شناختی انسان ،ثمرات و آثار
دينداری از جمله نماز و نيايش را بهتر تبيين می كند ،يعنی به دليل وجود خداوند و فطرت
الهی انسان است كه دينداری و نماز و نيايش موجب سالمت و بهداشت روانی و آرامش
خاطر می شود ،به دليل آن كه اين غذای معنوی با سرشت و فطرت انسان تناسب دارد ،اين
ثمرات مطلوب را به بار می آورد.
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نقد آخر بر ديدگاه جيمز آن است كه وی همان طوری كه در تعريف دين ،صرفا ابعاد فردی
دين را در نظر می گيرد ،در آثار دينداری از جمله آثار نماز و نيايش ،نيز خود را محصور به
ثمرات فردی كرده است و از آثار و نتايج اجتماعی دينداری غفلت كرده است ،در حالی كه
روان شناسان دين معموال به آثار اجتماعی دينداری ،از قبيل انسجام اجتماعی ،كاهش جرم و
انحراف ،نوع دوستی و كمك به ديگران توجه كرده اند(.از جمله ر.ک :آرگيل،2000 ،
ص194 ،191 ،164 ،152؛ هود و ديگران ،1996 ،فصل4؛ پالوتزيان،1996 ،
ص(.)20آذربايجانی ،همان ،ص.)280-278
نتيجه گيری
رويكرد كاركردگرايی به دين و دفاع پراگماتيستی جيمز از دين كه فوايد و نتايج دينداری را
در ساحت های مختلف بيان كرده ،از اين جهت در كمال اهميت است؛ زيرا در گزينش و
دست يازيدن به حوزه های مختلف معرفتی يا عملی ،به انسان هشدار می دهد با توجه به
ثمرات مهم دينداری ،اين حوزه ای است كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد ،حتی می توان گفت
اين تالش ،پاسخی اساسی و ضروری برای انسان سرگشته امروزی است كه می پرسد دين
چه ارمغانی برای بشر آورده است؟ زندگی انسان ديندار و غير ديندار چه تفاوت های اساسی
دارد؟ در مقام دوم :در تعريف حقيقت و مالک حقيقت نمی توان به پراگماتيسم استناد كرد و
صرف فوايد و آثار يك رای يا گزاره و كارآمدی آن از ديدگاه معرفت شناسانه ،دليل درستی
آن گزاره نيست(برخی اشكاالت پراگماتيسم از همين نكته سرچشمه می گيرد) ،اما برای
تشخيص حقانيت رای يا گزاره يا نظريه ای كه برای غايات عملی ارائه گشته ،استناد به فوايد
و نتايج آن چگونه است؟ پاسخ البته مثبت است ،لكن نبايد تنها بر جنبه های عملی برای اثبات
حقانيت دين و مناسك دينی تاكيد كرد .بلكه مالک حقانيت دين ،بررسی دستگاه معرفتی آن
است و مفيد بودن ثمرات دينداری از جمله ثمرات نماز و نيايش ،در واقع ،ريشه در حقانيت
آن دارد .از اين رو به دست اندركاران امور فرهنگی و مذهبی توصيه می شود بيشتر بر تبيين
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دستگاه معرفتی دين و آثار معرفتی نماز و نيايش تاكيد بورزند هر چند گاه گاهی بيان نتايج
دنيوی نماز و نيايش نيز بی تاثير نخواهد بود.
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