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  1و تبيين تكاملي باور ويليام جيمز
  2لوئيس مناندي نوشته

   محمودياهللاي روحترجمه
   

                                                            
انتخاب عنوان از  شده است. و ترجمه ي لوئيس مناند انتخابنوشته The Metaphysical Clubكتاب  13فصل  4 بخش. اين مطلب از  1

  مترجم است. 
2 . Louis Menand 
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دهند، باورها را شكل ميرسند، چطور به عقايد مي - كننددهد كه مردم چطور فكر ميپراگماتيسم توضيح مي
ي ميفالن كار را بكنيم وقت گيريمميما تصميم كه  شودچطور ميشان چگونه است. گيريفرايند تصميمو 

از انواع بسيار زيادي  زيرا زندگي آكنده، توان به اين پرسش پاسخ داددشوار ميم كار ديگري هم بكنيم؟ تواني
 .وجود داشته باشدها ي اين انتخابتبيين واحدي براي همهتوان انتظار داشت كه ست، و نميا هااز انتخاب

ك. باز هم خرچنگ سفارش بدهيد يا استي خواهيد تصميم بگيريدايد و ميفرض كنيد به رستوران رفتهمثال 
مجرم است يا خير. اين دو بدون هيچ ترديدي  متهم ايد و بايد تصميم بگيريد كه آيا فرض كنيد كه در دادگاه
مان توانيم با ذائقهبحث نيست) ما ميض كه قيمت موضوع با اين فردر مورد اول (موقعيت يكسان نيستند. 
جلوي دخالت ميل و ذائقه را كنيم كنيم، و سعي ميمان مشورت ميدوم، ما با داوريمشورت كنيم. در مورد 

يعني  - هاست اص متعلق به كدام طبقه از انتخاباما صرف اينكه، كمابيش، بدانيم كه فالن تصميم خ بگيريم.
تخاذ آن ا - هاي عيني و غيرشخصيترجيحات شخصي تعلق دارد يا داوريبدانيم كه آيا آن انتخاب به قلمرو 

اش سر رفته است به . همراه شما كه حوصلهبازگرديمران به مثال رستوكند. تر نميتصميم را يك ذره هم ساده
ما مشكل دقيقا همينجاست. ا ،»رش بدهرا كه دوست داري بخوري سفاهر چيزي خب، «كه  زندمي نهيبشما 
 كنيد همين را بفهميد.د تالش ميدقيقا داريشما  !دچه چيز بخوري ددوست داري ددانينمي شما

موقع  ي معياري كه شما بايدصرفا پيشنهادي است درباره» ا كه دوست داري بخوري سفارش بدهچيزي ر«
راه حلي براي مشكل شما با منوي غذاي رستوران وجه اين حرف به هيچتان از آن كمك بگيريد. بررسي
ي ارهباند در صرفا پيشنهادهايي» حقيقت را بگو«و  »كار درست را انجام بده«دقيقا به همين ترتيب،  - نيست

خاصي كه  موضوعچالش اصلي اين است كه، در  هاي عالم واقع.ها و بزنگاهيي به چالشهامعيار، و نه پاسخ
 -  هاو اتخاذ اين نوع تصميمدارد، كار درست واقعا چيست و حرف راست كدام است. پيش روي شما قرار 

گيري در رستوران است درست مانند تصميم - و كدام حرف صادقانه است صحيحي اينكه چه كاري درباره
نيست ست يا حرف راست ركار دتر از كشف نتر يا آساذائقه سخت فهمدين معنا كه كه چه سفارش بدهيم. ب

  (هرچند عموما اهميت كمتري دارد.)
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فهم راستش اينكه ي كامال بديهي است، اما رسند. اين حرفيمي ميها مردم با فكر كردن به تصمبيشتر وقت
خواهد اكيدا آن را نزد دهد و از شما ميخبري را به شما مييكي از آشنايان  اين فرايند بسيار دشوار است.
اه مهلكي چيزي نمانده كه اشتب خبر استبياز آن ماجرا  دوست نزديكي كهخود نگه داريد. مدتي بعد، 

به راستي اما  -» كار درست را انجام بده«داريد؟ خودتان نگه مي نزدمرتكب شود. آيا شما همچنان آن خبر را 
مه كار درست چيست؟ راز را پيش خود نگه داريد، يا به كسي كه برايتان مهم است كمك كنيد صددر اينجا 
شوند كه انتخاب ميان اصول اي، شرايط باعث ميجملهحتي در اين مورد فرضي دو آبرويش نرود؟ نبيند يا 

اگر آن كسي كه اطالعات  فراوان دارد.هاي مختلف شرايط و موقعيتاين از هم و زندگي  - پيچيده شود
اشد، ب تانمحرمانه را به شما داده دوست نزديكتان باشد و آن كسي كه احتمال دارد خطايي مرتكب شود آشناي

ي انديشيد. درست مانند زماني كه فكر كنيد اين آشنا آدم ناكسميي تصميمتان نا جور ديگري دربارهشما يقي
ت، يا زمان گذشته است و احتماال پنهان كردن آن راز ديگر سشانسي ااست، يا دوست نزديكتان آدم خوش

 خواهيدميجدا حاال ايد و كردهايد و رازها را برمال ميشما قبال عادت وحشتناكي داشتهيا و ندارد، ضرورت 
است، اما در واقع،  »درست«كنيد كه باور داريد ذاريد. در نهايت، شما كاري را ميرا كنار بگناپسند اين عادت 

كنيد چه وقتي شما داريد فكر ميدر واقع،  كنيد.اعطا مي هاتانبررسيبه پيامد تاييدي است كه شما  »درستي«
در  لشن تصميم چيزي است كه در شكل كاماياما هميشه جلوي چشمانتان است،  »تصميم درست«كار كنيد 

  شود، و نه ابتداي آن. تان ظاهر ميانتهاي بررسي

، يا داليل، يا اصولراست به سراغ يكگيري نيست كه ما هنگام انديشيدن و تصميم گونهاين ه ديگر سخن، ب
دقيقا ي اين چيزها نامتعين اند. مشورت كنيم. زيرا پيش از انديشيدن، همهبرويم و با آنها ها احساسات يا ذائقه

گيريم كه خرچنگ سفارش تصميم ميشود آنها واقعي شوند. ما ابتدائا باعث ميكه فرايند انديشيدن است 
گيريم كه متهم مان به خرچنگ ميل دارد؛ ما تصميم ميذائقهكند تعيين كنيم كه دهيم، و همين به ما كمك مي

ه كند به آن معيار عدالتي متوسل شويم كه در اين مورد خاص بهمين تصميم به ما كمك ميمجرم است و 
به اصل صداقت متوسل شويم. كند راز را نگه داريم، و اين به ما كمك مي گيريمآيد. تصميم ميميكار 

  كند بر ارزش دوستي صحه بگذاريم.را فاش كنيم و همين به ما كمك ميراز  گيريمتصميم مي

ما بر اساس نفع و كه  -عندي و دلبخواه اند هاي ما منمها و تصميمعناست كه انتخاببدان  هاحرف آيا اين
مان ودخواهانهاهداف خ تاهايي اند بهانهصرفا كنيم، و اينها را انتخاب ميمعيارها و اصول ي خودمان خواسته

هيچ راهي براي پاسخ به اين پرسش وجود ندارد، به جز  ؟مان را تحقق بخشيمهاي پنهانيا هوسرا ارضا كنيم 
اي تصميم يا رضايت لحظه ما معموال بر اساس خوشايند دهد.ميما دست گوييم ندرتا چنين حسي به اينكه ب
(همانطور كه گيري نيست. مبنايي هوشمندانه براي تصميمكار تجربه به ما آموخته است كه اين گيريم؛ نمي
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ميي انساني گيري بود مستي بهترين تجربهتصميممالك  "حال خوب" اگر صرفا«يك بار ويليام جيمز گفت: 
آيد كه چنين به نظر ميآيد؛ تصميم دلبخواه به نظر نميآن احساس رضايت كنيم، ي ما از تصميمي وقت بود.)

 ينتيجهتصميم چرا؟ براي اينكه ناگزير بودن آن  گرفتيم.آن تصميم دقيقا تصميمي بوده كه بايد مي
كه در آن زندگي ي خودمان و جهاني هايي است كه ما دربارهفرضي پيشبا مجموعه» وجور بودنشجفت«

گيريم وزن اخالقي كه بسيار بيشتر از منطق يا ذائقه به تصميماتي كه ما مي هاييفرض؛ پيشكنيم داريممي
ما حق ايم. كه بردانيم ، پيش از اينكه بدانيم چرا، ميدر اغلب مواقعما ين خاطر است كه دقيقا به ادهند. مي

   . كنيماستنتاج مي گيريم، سپسابتدا تصميم مي

صرفا بدين  اينمعناست. ي صدق و كذب باورها بيگو دربارهونيست كه گفت البته به اين معناها اين حرف
نشان دهد باوري خاص صادق است يا تا  وجود نداردي غير دوري از معيارها معناست كه هيچ مجموعه

زيرا انديشيدن توان متوسل شد. انجامد نميبه هيچ معياري خارج از فرايندي كه به همان باور ميكاذب؛ 
در آغاز فرايند انديشيدن حاضر ر، كه در آن برخي اهداف، برخي پيامدهاي متصوفرايندي دوري است اصوال 

گماتيسم منتشر شد، راهايي كه تحت عنوان پو در سخنراني 1907همانطور كه ويليام جيمز در سال . اند
شوند كه صادق شود. شود، رويدادها باعث ميآن باور صادق مي شود،حادث مياي صدق بر ايده«گفت: 

و جايي ديگر در  »پذيري آن.ع يك رويداد است، يك فرايند است: يعني همان فرايند تحقيقتحقق آن در واق
صرفا مصلحتي  "ستدر"صرفا مصلحتي است در انديشيدن ما، همانطور كه  "صادق"«ها: همان سخنراني

ما را به پيامدهايي رهنمون و بدون محدوديت است كه در عين حال  رها انديشيدن فعاليتي» است در رفتار ما.
   دانيم.القي خواندن آنها خود را موجه ميكند كه ما در صادق، عادالنه و اخمي

*  

هاي فلسفي خودش را با ي پراگماتيسم را ابداع كرد. به بيان بهتر، او مجموعه ديدگاهويليام جيمز بود كه واژه
اي منتشر كرده بود نامگذاري كرد. كمك گرفتن از اصلي كه چارلز سندرس پرس بيست سال پيش در مقاله

در خواست ميويليام جيمز  3".هاي خود را وضوح بخشيمچگونه ايده"ي پرس اين بود: عنوان مقاله
بخشي از نيت پرس  اينالبته دانست از باور ديني دفاع كند. ميگرا زده و ماديدوراني كه بيش از حد علم

)، اما هيچ چيز عجيب و غريبي در سازگار است با ايمان دينيباور داشت كه اصل او  يقينانبود (هرچند او 
ي در قرن نوزدهم ميالدي خود را به آن اي بود كه تقريبا هر دانشمندهدفاع از باور ديني وظيفكار جيمز نبود. 

پي گرفتند؛ برخي (مانند  با رد علم مدرن) اين وظيفه را 4آگاسيزلوئيس  دانست. برخي (مانندملتزم مي

                                                            
3 . How to Make Our Ideas Clear 

4  .Louis Agassiz. ميالدي. 1873امريكايي؛ متوفي به سال -شناس سوئيسيزيست  
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قدس در ادعا كردند كه علم و متن م) 6رسم كردند. برخي (مانند هالميان علم و ايمان ) مرز روشني 5هاكسلي
از ماهيت بر دركي نادرست دفاع از ايمان ديني ي هاي اين روشاما جيمز بر آن بود كه همهيك راستا اند. 

ي ي نحوهدرباره -مشخصا روانشناسي جديد  -د نشان دهد كه آنچه علم و او تالش كر؛ تكيه دارندباور 
ي دقيقا همانطور كه دربارهآيد؛ به كار ميها به وجود خداوند نيز ي باور انسانگويد دربارهكاركرد ذهن مي

  آيد.گيري در اين خصوص كه براي شام چه بخورند نيز به كار ميباور آنها به كروي بودن زمين يا تصميم

خواند بدين نحو مي» اصل پرس، اصل پراگماتيسم«او خود را و در بركلي، آنچه  1898جيمز در سال 
  كرد: خالصه

  

به چيزي به جز توليد  دانست كه آن بايد... تفكرروح و معناي براي فهم 
به باوري مي موضوعيي تفكر ما درباره آن گاه كه انجامد.باور نمي
تواند با ي آن موضوع ميكنش ما دربارهاست كه  از آن پس انجامد،

قاعده الواقعفي باورهابه طور خالصه، . گرددامنيت و با صالبت آغاز 
هاي اي است در توليد عادتصرفا مرحلهتفكر و  هايي براي كنش اند.

هيچ تفاوتي در پيامدهاي عملي تفكر ايجاد بخشي از تفكر اگر  كنش.
توان عنصري از معناي آن تفكر را نمياز تفكر  آن بخش هانكند، آنگ

   محسوب كرد.

 

يكي اخذ كرده بود. الكساندر بين  8) از الكساندر بين7خودش را (از طريق سنت جان گرين "اصل"البته پرس 
اين گونه تعريف باور را  9"احساسات و اراده"بود كه در كتاب  از بنيانگذاران روانشناسي جديد در بريتانيا

جيمز هم كتاب بين را خيلي خوب ميخص آماده است بر طبق آن عمل كند. ويليام شكرده بود: چيزي كه 
جيمز بود.  10"اصول روانشناسي"در كتاب  "عادت"خش بنوشتن شناخت. اين كتاب يكي از منابع او براي 

 خوانيم كهوقتي ما آن را اندامي مي، كردتوان در دو واژه خالصه را ميپذيري مغز كل انعطاف«، نوشتآنجا 
                                                            

5  .Thomas Henry Huxley .ميالدي. 1895شناس انگليسي؛ متوفي به سال زيست  
6  .Stanley Hall ميالدي 1924. روانشناس امريكايي؛ متوفي به سال  
7  .Nicholas St. John Green ميالدي. 1876. حقوقدان و فيلسوف امريكايي؛ متوفا به سال  
8  .Alexander Bain ميالدي.  1903. فيلسوف و روانشناس انگليسي؛ متوفا به سال  

9 . The Emotions and the Will 
10 . The principles of Psychology 
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سازند كه به نهايت مسير ميبيريزند و هاي حسي است در آن ميمنشاءشان اندامهايي كه ت و دادهجريانا
آنها تضمين ميسازند. ميعادات را تثبيت شدند  هنگامي كهاين مسيرهاي نوروني،  »روند.آساني از بين نمي

به طور ميانگين، باشد؛ البته  بيني، تكرارپذير و مبتني بر عادتقابل پيش هامحرك العمل ما بهكنند كه عكس
 .مفهومي آماري است اصوال زيرا عادت

هاي فيزيكي از طريق تمرين است؛ زند كسب برخي مهارتي آن حرف مياي از آنچه جيمز دربارهمثال ساده
اند كه انسان انداختن توپ ي بسكتبال. عصب و عضالت انسان جوري تكامل يافتهر حلقهند پرتاب توپ دمان

را در حلقه ياد بگيرد، دقيقا به همين دليل است كه ما هر قدر اين كار را بيشتر تمرين كنيم به نتايج بهتري 
هر يع شده باشند. ها توزبه نحو تصادفي در كل تعداد تالشموفقيت و شكست رسيم. اين گونه نيست كه مي

كنيم اين حركات شود ما تالش ميانجامند و توپ وارد حلقه مياي از حركات به موفقيت ميگاه كه مجموعه
دهيم تا به ماشيني براي پرتاب توپ تبديل شويم. تا اينكه روزي خود را تغيير ميدر واقع ما را تكرار كنيم. 

بتوانيم با كشند، مسابقه نمانده است و تماشاگران فرياد ميچيزي به پايان وقت و كه امتيازها مساوي است 
  آرامش توپ را در حلقه بيندازيم و باعث پيروزي تيم شويم. 

ها ياد گرفته بود. مرغهايش با جوجه، از آزمايش11ورندايككه شاگرد جيمز، ادوارد ت اين دقيقا درسي بود
، و اندازه گذاشتميي دردار هاها) را در جعبهگربه ها (و ديگر حيوانات اهلي، مانندمرغجوجهتورندايك 

ياد بگيرند، مثال با فشار دادن يك اهرم، در را باز كنند و به غذايي آنها كشد تا گرفت كه چقدر طول ميمي
برسند كه بيرون جعبه قرار داده شده است. او مشاهده كرد كه در ابتدا، بدون هيچ منطق خاصي، اعمال 

هايي را گيرند؛ يعني كنشهاي موفق را ياد ميهاي گرسنه تنها كنشمرغجوجهشوند، اما مختلفي امتحان مي
اعمال در مغز شود اين او نتيجه گرفت كه موفقيت باعث ميرساند. ها را به غذا ميكند و آنه در را باز ميك

   اه پيش از سخنراني جيمز در بركلي منتشر شدند.دو ممرغ حك شوند. نتايج مشاهدات او جوجه

توانيد از جعبه خارج مي كه چطور بسكتبال باشيد، يا ياد گرفتن اينپرتاب توپ در حلقه اگر شما بازيكن 
لي دشوار باور به زد. مثااش حرف مياي اند از آنچه جيمز دربارههاي سادهغ باشيد، مثالمرجوجهاگر شويد 

يا بستن بند  - ياد گرفتن پرتاب توپكه  "كندكار مي"دقيقا همانطور انديشيد باور به خدا خداست. جيمز مي
به كنش  باوراين هر زمان كه كند: كار مي - مادر، و يا خارج شدن از جعبهها، احترام گذاشتن به پدر و كفش

 ".كندحك مي"كنش است كه باور را در مغز در واقع، شود. تقويت ميمغز به عنوان عادت  موفقي ختم شود،
 1870 اين باور در او به سالاورها برسد. ريشه ي بياج نداشت تا به اين باور دربارهجيمز به اصل پرس احت

اگر  جوري رفتار كند انگار كه اختيار واقعا وجود دارد.گردد. او در اين سال تصميم گرفت ميالدي باز مي
                                                            

11  .Edward Thorndike ميالدي.  1949. روانشناس امريكايي؛ متوفا به سال  
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كنيم؛ باالتر ما به اين چيزها باور پيدا ميخواهيم برساند وجود خدا ما را به نتايجي كه مي باور به اختيار يا به
ق نام هر چيزي صاد«بندي جيمز، بود. بر اساس صورتاز اين، اين باورها، از نظر عملي، صادق خواهند 

 ابرازاش در باب پراگماتيسم جيمز در آخرين سخنراني »باور داشتن به آن خوب است. است كه ثابت كند
از اين واژه، كار ترين معناي ممكن بخش، در گستردهي رضايتي وجود خدا به نحواگر فرضيه«داشت كه 
باورمان عمل  جيمز بر آن بود كه اگر ما اراده داشته باشيم كه بر اساس »است. صادقباور اين  كند، آن گاه

 به نتايجي كه به دنبالشان ايم خواهيم داشت.ما شانس بهتري براي دستيابي كند. م، جهان با ما مصالحه ميكني
اما  -به كليسا برويم  همچنانچه بسا مثال،  -نتايج دلخواهمان نرسيم شايد باور را رها نكنيم اما اگر ديگر به 

باور ما به خدا ديگر ارزش نقدي در اين صورت،  نكنيم.استفاده  كنشاي براي ديگر از آن به عنوان قاعده
  نخواهد داشت. 

بنابراين،  "شوند.تثبيت مي"اصطالحات پرس،  بنا بر، پذيري از طريق تجربهتحقيقباورها بر اساس اين 
اي كه جيمز مدام به پرس در قطعهچ اهميتي ندارند. (هيشوند نمي[در تجربه] باورهايي كه باعث هيچ تفاوتي 

ي تصورمان داراي چه تاثيراتي است؛ تاثيراتي كه بتوان بررسي كنيد كه متعلَّق/ابژه«داد گفته بود: آن ارجاع مي
از آن شيئي/ابژه تصور كرد پيامدهايي بر عمل داشته باشند. آنگاه تصورمان از اين تاثيرات كل تصورمان 

كه هر وقت اهرم را  مرغيجوجهاست.  فلسفه سحر و جادوحجم زيادي از ها، به زعم پراگماتيست )».است
كه صداي قدقد  "باور پيدا كند" آورد چه بساكند صداي قدقدي از خود در ميدهد و در را باز ميفشار مي

گر انساني مشاهده در نظراما  .رسندمطلوب مي يامدهايي است كه به پناپذير از مجموعه كنشبخشي جدايي
خواستند همين زي جز خرافه نيست. پرس و جيمز ميمعناست و باور به كارآيي آن چياين صداي قدقد بي

وضوح "ها را خواستند ايدهريق، باز بنابر اصطالحات پرس، ميآزمون را بر فلسفه اجرا كنند. آنها از اين ط
  نامرتبط متافيزيكي را ببرد و دور بريزد. مسائلطراحي شده است تا : تيستي استاين تيغ پراگما "خشند.ب

يك  كنندفكر ميشوند: آنها ي باورها مرتكب اشتباهي ميبيشتر مردم دربارهانديشند كه ها ميتپراگماتيس
(اگر بازتاب دهد. به ديگر سخن،  "اي كه واقعا هستندشيوه"چيزها را به تنها اگر  يا موجه است باور صادق
يعني استدالل هاكسلي به نفع كرد؛ يكي از اهدافي را مثال بزنيم كه جيمز مكررا به آن حمله مي بخواهيم
باور ما به خدا مستقل از  ثابت كنيمايم كه بتوانيم صرفا به شرطي در باور به وجود خدا موجه) ما گريالادري

هدف زيرا شود، توجيه نمي بر اساس مطابقتش با واقعيتهيچ باوري كرد كه او وجود دارد. اما جيمز فكر مي
ي بود كه او پيشتر در مساله همان موضعموضع او در اين . از داشتن ذهن اصوال بازتاب دادن واقعيت نيست

يعني  اي كه از او منتشر شد،مان اولين مقالهاين موضع در هاي ابراز داشته بود. مقام روانشناسي حرفه
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ي ژانويهاين مقاله در شود. ديده مي ،12"تعريف اسپنسر از ذهن به مثابه مطابقت مالحظاتي در باب"
ونه ايدهچگ"ي پرس به نام منتشر شد؛ درست در همان ماهي كه مقاله 13ي نظريفلسفه يدر نشريه 1878

  جيمز در اين مقاله نوشت: انتشار يافت. 14ي ماهنامه دانش عامهدر نشريه "هاي خود را وضوح بخشيم

  

 كه داننده صرفا وانم از اين ايده خالصي يابم ...تنمي ي خودمن به نوبه
منفعالنه  وشناور نيست كه پايش به هيچ جا نچسبيده باشد،  اينهيآي

بدون وجود آن هم و با آن مواجه شده است بازتاب دهد كه نظمي را 
گر است و در ساخت صدق مشاركت داننده خود كنشوجود دارد. 

براي كنش اگر مبنايي ذهني،  هايانگارهها و ... منافع، فرضيهورزدمي
به  - كندنقش زيادي در تغيير جهان ايفا ميكنشي كه  -انسان باشند 

به ديگر سخن،  دارند.كنند كه خود ابراز ميساختن صدقي كمك مي
   ذهن از همان بدو تولد صاحب راي است. ذهن داخل بازي است.

  

دوباره به اين استدالل ، كردمي، كه بسيار به آن افتخار "اصول روانشناسي"كتاب از جيمز در آخرين فصل 
تالش كرده بودند از منظر  به پرسشي كه جان الك و امانوئل كانت كرد. او در اين فصل تالش گشتباز

ي جهان اخذ باورهامان را دربارهچگونه فلسفه پاسخ گويند پاسخي علمي بدهد. آن پرسش اين است: ما 
تذكر داده بود كه كانت در مقابل، ي حسي نسبت داده بود. تمام باورهاي ما را به تجربهالك البته  كنيم.مي

نمي"توضيح داد، زيرا ما عليت را  ي حسيتوان با ارجاع به تجربهرها، مانند باور به عليت، را نميبرخي باو
و او نتيجه گرفته بود كه چنين باورهايي بايد ذاتي باشند، و از آغاز تولد ، كنيم، صرفا آن را استنتاج مي"مبيني

  در مغز ما كار گذاشته شده باشند. 

از ي جهان داريم بيش به نحو غريزي دربارهما كم و جيمز با كانت موافق بود كه بسياري از باورهايي كه 
كرد كه تبييني دارويني براي اين باورها وجود دارد: باورهاي اما او فكر مي شوند،اخذ نمي ي حسيتجربه

اند بر بوده اذهاني كه از آنها برخوردارها را برگزيده است. طبيعت آنانحرافات سودمندي اند كه  "غريزي"
يت را به ها واقعبه اين دليل كه اين ذهن اما چرا؟ معنا ندارد كه بگوييماند. اذهان فاقد آنها ترجيح داده شده

                                                            
12 . Remarks on Spencer's Definition of Mind as Correspondence 
13 . Journal of Speculative Philosophy 
14 . Popular Science Monthly 
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غيرضروري و  يصرفا تحسين "صحيح بازتاب دادن"ي، كردند. از نظرگاه داروينتري منعكس مينحو صحيح
به اين ها هاي دراز در زرافهمانند اينكه بگوييم گردن - بعد از وقوع حادثه تراشييك دليل است، شايد زيانبار

آنها به ها دليل ديگري دارد: انتخاب خصيصهآيد. گردن دراز بهتر به زرافه مياند كه دليل انتخاب شده
   معيار ديگري در كار نيست. هيچ سازگار گردد.  تاكنند ارگانيسم كمك مي

كه عليت واقعا وجود دارد و  به عليت باور پيدا كردند اين نبودها نتيجه گرفت كه دليل اينكه انسان جيمز
خواهد داشت اگر ما باشيم كه به آن باور پيدا كنيم يا نه. ما هيچ راهي نداريم كه در اين مورد اطمينان  وجود

خاطرنشان مي "اصول روانشناسي"كتاب او در مطلقا دليلي هم ندارد كه به آن اهميت دهيم. حاصل كنيم، 
دليل اينكه ما به عليت باور داريم اين  »ناشناخته است. خداي محرابي براي پرستش...  "علت"ي واژه«كه د كن

 باور به عليتخته كه باور به عليت سودمند است. عليت باوري است كه ارزش دارد. است كه تجربه به ما آمو
ي پراگماتيسم چنين هايش دربارهسخنرانيد. جيمز هفده سال بعد در رسانخواهيم ميما را به نتايجي كه مي

گيريم به معناي عمل ذهن در و بدون تامل فرض مي شهودينحو به ما كه  -- كل مفهوم صدق«گفت: 
ي افكار ما همه توان به روشني درك كرد.دشوار ميرا  -- دادن واقعيتي مستقل و مفروض استبازتاب 

پاسخيا  الهاماتنه گيرد، ي اند كه ذهن براي سازگاري با واقعيت به كار ميهايركردي ابزاري دارند، و شيوهكا
  ».انساني-فراو  اسرارآميزبه جهاني  رازورانههايي 


