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دربارة نويسنده

چاد مایستر ابتدا در رشتٔه مهندسی روبوتیک تحصیل کرد، اما پس از آن 
به فلسفه روی آورد و درجٔه کارشناسی  ارشد خود را در اندیشٔه مسیحی و 
دانشگاه  از  را  فلسفٔه  دکتری  و  ترینیتی  بین المللی  دانشگاه  از  دین  فلسفٔه 
مارکت گرفت. عالقٔه پژوهشی او فلسفٔه دین و خصوصاً تنوع دینی و الهیات 

طبیعی و الهیات فلسفی است.
مایستر، به همراه پاول موزر، مجموعٔه تازه منتشرشدۀ انتشارات دانشگاه 
را  جامعه،  و  فلسفه  دین،  دربارۀ  مطالعات کیمبریج  با عنوان  کیمبریج، 
ویراستار  تالیافرو،  چارلز  کنار  در  آن،  عالوه  بر  است.  ویراستاری کرده 
مجموعه ای شش جلدی است با موضوع تاریخ شّر که در آستانٔه انتشار قرار 
دارد. مایستر اکنون استاد کالج بتل است و پیش از آن در دانشگاه مارکت و 
دانشگاه بین المللی ترینیتی فلسفه تدریس کرده است. آثار او شامل ویراستاری 
چندین مجموعه  مقاله، نگارش مدخل برای دایرة المعارف ها و تألیف هایی 

است که از میان آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:
-الهیات فلسفی معاصر )تألیف، به  همراه چارلز تالیافرو(

-فلسفٔه دین
-درآمدی تاریخی به تفکر مسیحی )تألیف، به همراه جیمز استامپ(

-فلسفٔه دین: مسائل سنتی و مسائل معاصر )ویراستاری مقاالت، به 
همراه پاول کوپان(



مقدمة مترجم

فلسفٔه دین یک کتاب درسی مقدماتی در این رشته است. توضیحات مفصل 
دربارۀ این موضوع و رشته و روش آن در متن کتاب و پیش گفتار به  کفایت 
بیان شده اند. ویژگی اصلی این کتاب، در کنار سادگی و روانی متن و منابع 
مفید معرفی شده در آن، معرفی و بحث دربارۀ موضوعات نسبتاً به روز در 

فلسفٔه دین است.
این کتاب می تواند منبع درس اختیاری فلسفٔه دین در دورۀ کارشناسی 
و  الهیات،  دین،  فلسفٔه  فلسفه،  دانشجویان  آن،  عالوه  بر  باشد.  فلسفه 
همچنین طالب و دیگر عالقه مندان به این رشته نیز می توانند از آن استفاده 

کنند.
زیرا  نیست؛  با موضوع  قبلی  آشنایی  نیازمند  متن کتاب چندان  درک 
با  را  آشنایی الزم  نگاشته شده که خوانندگان حداقل  این هدف  با  کتاب 
برخی موضوعات مطرح در گفتمان بین المللی این حوزه به دست آورند و 
پس از آن با مراجعه به متون پیشرفته تر بتوانند درکی عمیق تر از مسائل مورد 

عالقٔه خود کسب کنند.
مسائل فلسفی بسیاری در ارتباط با دین وجود دارد که فیلسوفان و جامعٔه 
ما به حل آن ها بیش تر از دیگران عالقه مند بوده اند، اما به گمان من، ورود 
به عرصٔه گفت وگوی انتقادی با جامعٔه جهانی فیلسوفان دین به ما کمک  
می کند که برای مسائل بومی خود، که مختص ما و سرزمین ما و سنت های 
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دینی موجود در آن است، راه حل هایی بیابیم، یا حداقل افق های جدیدی را 
نسبت به این مسائل پیش روی خود ببینیم. امیدوارم ترجمٔه این کتاب گامی 

هر چند کوچک در راستای تحقق این امر بوده باشد.
اصطالحات  برخی  ترجمٔه  در  اشاره کنم که  نکته  این  به  می دانم  الزم 
جهان  ادیان  فرهنگ  کتاب  ارزشمند  ترجمٔه  از  دین شناسی  به  مربوط 
)انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۸۶( که آقای ع. پاشایی سرپرستی 
ترجمٔه آن را به عهده داشته اند، استفاده کرده ام. همچنین، عبارت های درون 
تک قالب )] [( از نویسنده، و عبارت های درون دو قالب )]] [[( از مترجم 

است. پاورقی ها نیز تماماً افزودۀ مترجم است.

سپاسگزاري

در طول ترجمه و ویرایش متن فارسی، از راهنمایی و کمک برخی استادان و 
معلمانم سود برده ام که بجاست از آنان قدردانی کنم:

نخست دکتر سیدمحمود یوسف ثانی، پدر و قدیمی ترین استاد فلسفه ام؛ 
آن چه امروز از فلسفه و شاید حتی اندیشیدن می دانم، مستقیم و غیرمستقیم 
از استادانی که به اشارت او در محضر درسشان  یا  یا از خود او آموخته ام 
حاضر شده ام. ایشان در فرآیند ترجمٔه این کتاب نیز از کمک به من دریغ 
نکردند و عالوه بر پاسخ به پرسش های گاه  و  بی گاه من، متن پیش نویس 
ترجمه را نیز از نظر گذراندند و برای بهبود کار پیشنهادهای ارزنده ای دادند.

دکتر حسین معصومی  همدانی که با فروتنی بخشی از وقت خود را به من 
دادند و بخش هایی از این ترجمه را از نظر گذراندند و برخی اشتباهات مرا 
تذکر دادند. بنا به توصیٔه ایشان بود که ناشری معتبر چاپ کتاب را پذیرفت 

و از این جهت نیز مرهون ایشان هستم.
و  دانشمند کتاب، که دقت  و  دقیق  ویراستار  میثم محمدامینی،  دکتر 
به من آموخت و کیفیت  ایشان در ویراستاری درس های بسیاری  زحمت 

ترجمٔه کتاب را بسیار باال برد.
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دکتر محمد نوری زنوز، استادم در گروه گرانش و کیهان شناسی دانشکدۀ 
برخی  ترجمٔه  بهبود  در  مرا  ایشان  توصیه های  که  تهران،   دانشگاه  فیزیک 

بخش های مرتبط با کیهان شناسی یاری کرد.
همچنین از آقای امیرحسین مهدی زاده، مدیر طرح و تولید نشر نو، تشکر 
می کنم که با عالقه و تعهد زحمت آماده سازی شکلی و محتوایی کتاب را 

متقبل شدند.
و در پایان، از همسرم فاطمه متشکرم که بدون حمایت و پشتیبانی او 

ترجمٔه این کتاب به سرانجام نمی رسید.
بدیهی است که مسئولیت هرگونه لغزش و اشتباه احتمالی در ترجمٔه این 

کتاب تنها بر عهدۀ شخص مترجم است.
سیدمحمد یوسف ثانی



پيش گفتار

از دو دهه تأمالت فلسفی شخصی من در باِب  این کتاب محصول بیش 
ارائٔه پاسخ  اندیشه های دینی است. باید بگویم که هدفم از نگارش کتاب 
نهایی به پرسش های مختلف موجود در قلمرِو پهناور فلسفٔه دین نبوده، 
بلکه بنا داشتم این کتاب مسائل و مناقشات اصلی این رشتٔه جذاب و پربار 
را معرفی و اشتیاقی برای تفکر و مطالعٔه بیش تر دربارۀ آن ها ایجاد کند. فکر 
 Ultimate( نمی کنم سؤاالتی مهم تر از پرسش دربارۀ خدا یا واقعیت غایی
Reality(، ایمان و عقل، نفس انسانی و جهان پس از مرگ وجود داشته 
باشد، و این که چگونه باید دربارۀ این مسائل تفکر کنیم و ارتباط این مفاهیم 
در یک جهان بینی را با مفاهیم ]]متناظر آن[[ در جهان بینی های دیگر دریابیم. 
به گمان من، اگر این کتاب بتواند اشتیاقی هرچند اندک دربارۀ این مسائل در 

خواننده برانگیزد، موفق بوده است.
هنگام تفکر و تجدیدنظر دربارۀ بسیاری از مسائل فلسفٔه دین و همچنین 
تدوین این کتاب، از گفت وگو با برخی از دوستان و همکاران و دانشجویانم 
سود جسته ام. قدردانی ویژه می کنم از پامال سو اندرسن، پیتر بیرن، پاول 
اردل،  تیموتی  کرامر،  دیوید  لین کریگ،  ویلیام  وین کوردوان،  کوپان، 
کریستین میهوت، پاول موزر، کاترین راجرز، آستین شرتز، جیمز استامپ، 
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چارلز تالیافرو، و کیت وارد. از هر یک از آنان به انحاء مختلف چیزهای 
بسیاری آموخته ام و آثار و حکمت و بینش شان را ارج می گذارم.

فصل های  از  هر یک  مطالعٔه  عالوه بر  لطف،  سر  از  تامی،  همسرم، 
کتاب، دیدگاه شخصی خود را نیز دربارۀ موضوع و شکل و ساختار کتاب 
بیان کرد؛ حکمت عملی و خالقیت او هم چنان مایٔه شگفتی من است. از امی 
گرانت برای ویرایش بسیار خوبش و همچنین از لزلی ریدل، ناشری باسابقه 

و درجٔه یک، برای راهنمایی های حرفه ای و فراستش، بسیار سپاسگزارم.
چالش  به  مرا  همیشه  می کنم که  تقدیم  دانشجویانم  به  را  این کتاب 

کشیده اند و الهام بخش من بوده اند.
چ. م.
کالج ِبتل
ایاالت متحده



مقدمه

رشتٔه فلسفٔه دین در دهه های اخیر به شکوفایی رسیده است و اکنون در 
بسیاری از کشورها با متفکرانی تراز اول و خالق، که بسیاری از آنان رهبران 
فکری شاخه های دیگر فلسفه نیز هستند، رو به پیشرفت دارد. متفکرانی 
برخی  در  تا  می گیرند  به کار  را  خود  فلسفی  مهارت  آن ها  از  بسیاری  که 
موضوعات مرتبط با دین به کاوش عقالنی بپردازند. شمار کسانی که در 
با  آنان محققانی  میان  بسیار است و در  نیز  فلسفٔه دین پژوهش می کنند 
گرایش های متنوع در فلسفٔه تحلیلی و قاره ای، فمینیست ها و اخالق گرایان، 
و متفکران شرقی و غربی به چشم می خورند. با توجه به گستردگی این رشته، 
موضوعات مختلفی را می شد در این کتاب گنجاند و آن ها را با رویکردهای 
مختلفی نوشت. هدف من از نگارش کتاب به دست دادن متنی درسی دربارۀ 
مسائلی اصلی بوده است که در کتب فلسفٔه دین دربارۀ آن ها بحث و در 
واحدهای دانشگاهی این رشته به آن ها پرداخته می شود، اما عالوه بر این 
کوشیده ام در این کتاب به برخی از مسائل فرعی در فلسفٔه دین نیز اشاره کنم 
که در حال پیشرفت اند و به زودی از موضوعات مورد توجه این رشته خواهند 
شد. تالشم بر این بوده است که سبک و شیوۀ نگارش کتاب، به نحوی باشد 
که آن را برای دانشجویان دورۀ کارشناسی فلسفٔه دین آسان یاب و جذاب کند 
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و در همان حال، شایستٔه مطالعٔه دانشجویان کارشناسی ارشد و عالقه مندان 
به کاربردن غیرضروری  از  تا حد امکان  نیز باشد. تالش کرده ام  این رشته 
اصطالحات فنی خودداری کنم و همچنین اصطالحات و اندیشه هایی را 
که ممکن است برای اکثر دانشجویان کارشناسی نامأنوس باشد تعریف کنم 
و درباره شان توضیح دهم. اگرچه دیگر امروزه تقسیم بندی سنتی »تحلیلی / 
قاره ای«، آن قدرها که برخی می پندارند، قاطع نیست، با این حال رویکردی 
از سبک و روش سنت تحلیلی پیروی  که در این کتاب برگزیده ام عموماً 
ارائٔه مواضع است و براهین صوری در دفاع  می کند. رویکردی که شامل 
رّدیه هایی  گاه  )و  براهین  آن  بر  رّدیه هایی  یا  اعتراض ها  و  مواضع،  آن  از 
بر آن رّدیه ها(، بعضاً بدون درنظرگرفتن تاریخ، سیاق یا محیط فرهنگی آن 
مواضع. البته این روش انتقادی همیشه امکان پذیر یا سودمند نبوده است؛ 
زیرا برخی از موضوعات هم چنان خود را به تمامی تسلیم سبک و صورت 

استداللی تحلیلی نمی کنند.
ارزشمند است که مؤلف چنین کتابی دیدگاه ها و استدالل ها و  قطعاً 
نتیجه گیری های شخصی خود را دربارۀ موضوع مناقشه انگیزی چون فلسفٔه 
دین در کتاب بیان کند، با این حال قصد من این بود که کتاب چنین نباشد. 
با  کتابی  در  به قدری که  دست کم  باشم،  بی موضع  در مقابل، کوشیده ام 
سرفصل هایی چنین هیجان انگیز و جدلی مقدور است. سعی کرده ام از طرح 
دیدگاه ها و نتیجه گیری های خود دربارۀ مسائل بپرهیزم و به جای آن، مواضع 
اصلی  موجود در باب موضوع اساسی فلسفٔه دین، استدالل های مدافع این 
مواضع، و رّدیه های واردشده بر استدالل ها را تا حد ممکن دقیق و واضح 
بیان کنم. البته حتی نحوۀ انتخاب سرفصل ها و استدالل ها و رّدیه ها تا حدی 
موضوعات  برخی  دربارۀ  من  شخص  تمایالت  و  نشان دهندۀ گرایش ها 
و  بی طرف  نیز  آن ها  دربارۀ  است که  بوده  این  من  نیت  اما  بود،  خواهند 

منصف باشم.



21 | |     مقدمه

دامنه و ساختار کتاب

در غرب عمدۀ آثار فلسفی مرتبط با دین تا پیش از سال های اخیر اساساً به 
سنت های الهی یهودیت و مسیحیت و اسالم معطوف بوده اند. در نتیجٔه این 
امر، تنوع تفکر دینی موجود در سنت های دینی دیگر تقریباً به کلی نادیده 
گرفته می شد. با این حال، ضمن حضور روزافزون ادیان غیرالهی شرقی در 
گاهی از این سنت ها، اهمیت ورود آن ها به گفتمان فلسفی نیز  غرب و آ
رو به  افزایش است. من نیز در این کتاب تالش کرده ام همین کار را انجام 
از سرفصل های سنتی  تا در کنار طرح بسیاری  بوده  این  بر  دهم. سعی ام 
مرتبط با ادیان الهی، دیدگاهی میان فرهنگی داشته باشم و برخی رویکردهای 

غیرالهی را نیز در کتاب جای دهم.
فصل ۱ با بررسی معنای عبارات فلسفه و فلسفٔه دین آغاز می شود و 
به این پرسش مهم می پردازد که باورها و َاعمال دینی دربارۀ چه هستند. 
همچنین در این فصل جدول سیر تاریخی درازمدت فلسفٔه دین نیز آمده 
دینی  تنوع  رو به رشد  پدیدۀ  در  با کنکاش  را  بررسی  این  است. فصل ۲ 
ادامه می دهد و به طور خاص، بر پنج دین بزرگ جهانی متمرکز است: ادیان 
هندویی، بودایی، یهودیت، مسیحیت، اسالم. هر یک از این ادیان دربارۀ 
مسائل بنیادین، از قبیل معنای رستگاری یا نجات و ذات واقعیت غایی، 
فیلسوفان  نیز  و  جهانی  ادیان  این  از  هر یک  به عالوه،  دارند.  مدعاهایی 
مهم تاریخ آن ها، یا تصریح می کنند یا باور دارند که مدعاهای اصلی آنان 
صادق است. از آن جا که برخی از این مدعاها با یکدیگر در تعارض اند، 
سؤال بعدی که بررسی شده این است که از نظر فلسفی باید چه رویکردی 
ارزیابی  امر  به  این فصل همچنین  اتخاذ کرد.  تعارض ها  این  در قباِل  را 
نظام های دینی، معیارهای ممکن برای انجام این ارزیابی ها، و لزوم تساهل 

دینی می پردازد.
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فیلسوفان دین دربارۀ مفاهیم دینی مختلفی تفکر می کنند، اما احتماالً 
به هیچ  یک از این مفاهیم به اندازۀ مفهوم خدا یا واقعیت توجه نکرده اند؛ 
بنابراین بررسی سرفصل های اصلی در بحث ذات و وجود خداوند اهمیت 
واقعیت  یا  برای تصور خدا  دو راه منحصربه فرد  دارد. فصل سوم  باالیی 

غایی را بررسی می کند:
۱( به منزلٔه حالتی مطلْق از بودن )تصور موجود در برخی مکاتب دین بودایی 

و دین هندویی(
۲( خدایی شخص وار )personal God(، چنان که در سه سنت بزرگ الهی 

معرفی شده است.
یکی از بحث های مهم دربارۀ مفهوم خداوند در سال های اخیر این است 
که آیا صفاتی که به طور سّنتی به خدا نسبت داده می شوند منطقاً سازگار و 
منسجم اند یا خیر؛ بنابراین بخشی از فصل نیز به این بحث اختصاص داده 

شده است.
فیلسوفان دین عالوه بر عالقه به بررسی مفهوم خداوند مشتاق اند بدانند 
که آیا چنین مفهومی واقعیت نیز دارد و آیا خدایی وجود دارد یا خیر. در 
فصل های ۴ و ۵ و ۶، سه نوع عمده از براهین اثبات وجود خدا بررسی 
می شود: براهین کیهان شناختی، غایت شناختی، و هستی شناختی. با این که 
و  نیستند  منسوخ  به هیچ روی  دارند،  دراز  عمری  براهین  این  از  هر یک 
هر یک از آن ها موضوع بحث ها و نوآوری های بسیاری در دهه های اخیر 
بوده اند. و البته همان طور که برهان های فلسفی برای اثبات خدا وجود دارد، 
چالش های فلسفی نیز سر راه باور به خدا وجود دارد. فصل ۷ به یکی از این 

چالش ها می پردازد: مسئله های شّر.
دین نوعاً حوزه ای نیست که از دیگر وجوه جامعه و فرهنگ به تمامی 
مجزا باشد و تقریباً همٔه جنبه های زندگی انسان را در بر می گیرد، یا به گفتٔه 
برخی »آلوده« می کند. یکی از این حوزه ها علم تجربی است؛ به طوری که تا 
قرن ها علم و دین رابطٔه غامضی با یکدیگر داشته اند. در برخی مواقع رقیب 
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یکدیگر بوده  و در مواردی نیز از یکدیگر حمایت کرده اند. فصل ۸ چندین 
مورد از گزینه های اساسی پیش ِ رو برای فهم رابطٔه میان دین و علم را بررسی 
می کند. به نظر می رسد این رابطه به هر صورتی که باشد، علم و دین هر یک 
در زندگی و تفکر ما نقشی منحصربه فرد ایفا می کند. همچنین مشخص 
است که فعالیت علمی، حداقل در بعضی موارد، پیامدهایی برای ایمان دینی 
دارد و همین طور باور دینی نیز همیشه با عقالنیت علمی بیگانه نیست. پس 
از آن در ادامٔه فصل توجه خود را به بررسی گزینه های مختلف موجود در 

فهم رابطٔه میان عقل و ایمان معطوف خواهیم کرد.
مؤلفٔه مشترک میان تمامی سنت های بزرگ دینْی همانا تجربٔه دینی است. 
فصل ۹ چندین نمونه از شکل های مختلف این پدیده را بررسی می کند. 
به عالوه در این فصل، این سؤال را بررسی خواهیم کرد که آیا این نوع از 
پدیده ها می توانند توجیهی برای باور دینی به شمار آیند و آیا تبیین های علمِی 
تجربٔه دینی ثابت می کنند که چنین تجربیاتی تنها نتیجٔه علل عصب شناختی  

هستند )و بنابراین تماماً موهوم اند(.
در تمامی ادیان، دیدگاهی دربارۀ چیزی که مراد از آن نْفس است وجود 
دارد. عالوه بر آن، همٔه ادیان پیروان شان را به بقای هویت فردی امیدوار 
می کنند؛ امید برای این زندگی، و خصوصاً امید برای پس از مرگ. این که چه 
درکی از ذات خود داشته باشیم نقش مهمی بازی می کند در این که زندگی 
پس از مرگ متضمن چیست. سرفصل های مربوط به نفس، مرگ، و جهان 
پس از مرگ موضوعات فصل ۱۰ را تشکیل می دهند که فصل پایانی کتاب 

است.

جنبه هاي آموزشي و منابع براي بررسي هاي بيش تر

از نظر آموزشی از خصوصیات ویژه ای بهره مند است تا فرآیند  این کتاب 
یادگیری مطالب را تقویت کند؛ از جمله خالصه سازی مطالب هر فصل در 
پایان آن، سؤاالت بحث انگیز و مفهومی برای مشخص کردن نکات مهم و 
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تقویت فهم خواننده از موضوع، جدول ها و قابهای مختلف برای توضیح و 
خالصه سازی تعریف ها و استدالل ها، واژه نامه ای برای ]]توضیح[[ عبارات 

مهم و ناآشنا برای اکثر خوانندگان، و همچنین نمایٔه کامل.
در پایان هر فصل منابعی برای مطالعٔه بیش تر آمده و توضیحاتی برای 
هر منبع ذکر شده است. این قسمت ها در بر گیرندۀ بسیاری از آثار مهم 
مربوط به موضوعات هر فصل است. کوشیده ام در انتخاب این منابع، جامع 
و شامل و منصفانه عمل کنم. وب سایت های مرتبط نیز در پایان هر فصل 
آورده شده اند. این وب سایت ها حاوی مقاله ها و خالصه ها و منابع بیش تری 

دربارۀ موضوع هر فصل است.
نیز تدوین شده  کتاب مجموعه  مقاالت فلسفٔه دین )راتلج، ۲۰۰۸( 
است تا در کنار این کتاب استفاده شود، چراکه شامل تعداد چشمگیری از 
مقاالت مهم سنتی و معاصِر ]]متفکرانی[[ از غرب و شرق در موضوعات 
است که  عالی  بسیار  مکملی  مجموعه  این  است.  دین  فلسفٔه  مختلف 

می توانید هنگام مطالعه در این زمینه از آن استفاده کنید.
امید من این است که هنگام خواندن این کتاب با اندیشه ها درگیر شوید 
از  این که  نیز  و  کنید،  فکر  عمیقاً  پاسخ ها  و  برهان ها  مواضع،  دربارۀ  و 
موضوعات بخش مطالعٔه بیش تر و وب سایت هایی که در پایان فصل ها آمده 
انتخاب کنید و روی آن ها تحقیق کنید و دربارۀ موضوعاتی که به طور خاص 
عالقٔه شما را جلب کرده، بیندیشید. همچنین امید دارم که قالب ذهن تان به 
آن موضوعات گیر کند و از خالل آن ها غرق تأمل دربارۀ آن نوع اندیشه های 
فلسفی شوید که قرن ها را درنوردیده و الهام بخش برخی از بزرگ ترین اذهان 

بوده است.
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دين و اديان جهاين

قرن  روان شناسان  بزرگ ترین  از  یکی   ،)۱۹۳۹-۱۸۵۶( فروید  زیگموند 
بیستم، در جایی نوشته است که دین تقریباً شبیه روان نژندی دوران کودکی 
است.]۱[ اگر چنین باشد، در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم نزدیک به 
پنج میلیارد روان نژند وجود دارد. هنگامی نگارش این کلمات، با یک آمار 
تقریبی، حدود ۲میلیارد مسیحی وجود دارد، شامل پیروان آیین کاتولیک رمی 
و پروتستان ها و ارتدکس ها، بیش از یک میلیارد مسلمان که نزدیک ۸۰ درصد 
از یک میلیارد هندو  بیش  و ۲۰ درصد شیعی مذهب اند،  آن ها سّنی مذهب  
َمهایانه  و   )Theravada( تیره واده  )مذاهب  بودایی  ۵۰ میلیون  تقریباً  و 
)Mahayana((، حدود ۳۵۰میلیون پیروان سنت های چینِی کنفوسیوسی و 
دائویی، حدود ۳۰۰ میلیون پیروان ادیان سنتی افریقایی )جاندار انگاران 
)Animists(، پیروان شمنیسم )Shamanists( و دیگران(، ۲۵میلیون سیک، 
باز  این فهرست  ۱۴میلیون یهودی، ۷ میلیون بهایی، و ۴میلیون َجینی، و 
هم ادامه خواهد داشت )شکل ۱-۱ را ببینید(.]۲[ به عالوه  سنت های دینی 
محدود به سرحدات جغرافیایی نیز نیستند. ادیان غربی به شرق مهاجرت 
کرده و ادیان شرقی به غرب سفر کرده اند. در همین باره، دایانا ِاک، مدیر 
پروژۀ کثرت گرایی دینی )Pluralism Project( در دانشگاه هاروارد، اشاره 
در  غربی  و  شرقی  ادیان  پیروان  از  نفر  میلیون ها  حضور  است که  کرده 
ایاالت متحده، این کشور سابقاً »مسیحی« را به متنوع ترین جامعٔه جهان 
سهمی  داشتِن  با  غیرمتدین  افراد  است.]۳[  بدل کرده  دینی  عقاید  از نظر 

۱۵درصدی از کل جمعیت جهان، به روشنی، در اقلیت اند.
بی شک دین در همه جا حضور دارد؛ با این حال تالش برای ارائٔه تعریفی 
از دین که به صورت جامع و شاملی همٔه مصادیق دین را در بر گیرد بسیار 
دشوار است. در برخی ادیان یک خدای شخص وار یا هویاتی روحانی نقش 
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شکل ۱-۱: اديان جهانی

اساسی دارد، در برخی ادیان دیگر اصالً هیچ خدا یا روحی وجود ندارد. از 
نگاه برخی ادیان، وجود شخصی و ابدی فرد در یک حیات اخروی جایگاه 
رفیع درک واقعیت غایی است و این وجود بسیار مهم تر از وجود زمینی و 
موقتی است. در دیگر ادیان، مسئلٔه بنیادین َاعمال ما در همین زندگی است 
و تنها دغدغٔه اندکی دربارۀ زندگی پس از مرگ وجود دارد یا اصالً چنین 

دغدغه ای وجود ندارد. تفاوت های دیگری نیز میان ادیان دیده می شود.
اما با وجود گونه گونی ادیان، به نظر می رسد ادیان جهانی چندین مولفٔه 
خصایص  و  متعالی  حقیقت  یک  ظهور  باورها،  از  نظامی  دارند:  اصلی 
انسانی، و دغدغٔه غایت و معنا و مقصود. با در دست داشتِن این سه عنصر 

شاید این تعریف در بر گیرندۀ بیش ترین ویژگی های ذاتی دین باشد:



29 | |     دين و فلسفۀ دين

از باورها و َاعماِل اساساً معطوف به یک حقیقت  دین شامل نظامی 
متعالی، چه شخص وار و چه غیرشخص وار، است که معنا و هدف غایی را 

برای زندگی ایجاد می کند.]۴[
دین  فلسفٔه  مطالعٔه  اما  نیست،  جهانی  ادیان  موضوع کتاب  این که  با 
بدون توجه به تنوع باورها، حداقل در سنت های بزرگ دینی، ناقص خواهد 
بود. پرداختن به همٔه ادیان بزرگ شناخته شده از حوصلٔه این کتاب خارج 
است )گرچه گمان من اینست که فهرست فوق به طرز منصفانه ای شامل 
همٔه ادیان جهانی می شود( ؛ بنابراین مشخص کردن حدود ضروری به نظر 
می رسد. چنین تحدیدی البته ساده نیست، اما بهره گیری از عوامل متعدد، 

آن را از آن چه می توانست باشد، قابل انجام تر کرده است.
اوالً از آن جا که کتاب در جهان انگلیسی زبان نوشته می شود و من نیز 
با سنت های برجستٔه موجود در آن آشنایی بیش تری دارم، اقتضا داردکه 
برای این سنت ها، نسبت به سنت های دیگر، اولویت قائل شوم. برای فرد 
دیگری که زمینه ای دیگر دارد و اهل جای دیگری است هم مؤکدات دیگری 
مناسب خواهد بود. بنابراین تأکید این کتاب بر ادیان توحیدی، یهودیت 
توحیدی  دینی  سنت های  تاریخی  به لحاظ  است.  اسالم،  و  مسیحیت  و 
دارد. خدایی شخص وار که  تنها یک خدا وجود  باورند که  این  متضمن 
عاِلم مطلق )همه چیزدان(، قادر مطلق )همه چیزتوان( و خیر مطلق )از هر 
نظر تماماً خوب( و بنابراین ها شایستٔه پرستش است. این خدا آفریننده و 
میان موحدانی تمایز گذاشته  با این حال، معموالً  پروردگار جهان است؛ 

می شود:
خداباوران )Theist(: کسانی که باور دارند خداوند مجزای از طبیعت 
است، ولی به صورت فعال با جهان درگیر است )برای مثال در هدایت سیر 

تاریخی بشر و عرضه کردن الهامات وحیانی(.
و  مجزاست  جهان  از  خدا  دارند  باور  آن ها   :)Deists( دادارباوران 

به صورت فعال در جهان حضور ندارد.
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همه خدا انگاران )Pantheists(: باور دارند خدا در متن جهان و متقابالً 
وابسته به آن است.

بیش  بودایی  دین  و  هندویی  دین  توحیدی،  سنت های  کنار  در  ثانیاً 
از دیگر سنت های دینی توجه فیلسوفان دین را در جهان انگلیسی زبان به 
خود جلب کرده است. مذهب هندویی، که بیش  از همه به آن توجه شده، 
و  غیرثنوی  به معنای  و  سنسکریت  )َادَویَته کلمه ای  است  ادویته ویدانته 
همچنین ویدانَته نیز به معنای مربوط به متون مقدس هندی، وداها، است(. 
دیدگاه باورمندان به ادویته ویدانته دربارۀ خدا یا برهمن »همه خدا انگاری 
یونانی  اصطالح  از  برگرفته   monism )کلمٔه  می شود  نامیده  وحدت گرا« 
monus به معنای »یک« یا »تنها«، است. pantheism برگرفته از عبارات 
بنا بر این  است(.  »خدا«  به معنی   theos و  »همه«  معنِی  به    pan یونانی 
است.  همه چیز  برهمن  و  است  یکی  برهمن  است؛  همه  برهمن  دیدگاه، 
این تنها و حتی برجسته ترین شکل دین هندویی نیست، بلکه صورت های 
در بحث های  اما  دارد؛  نیز وجود  دین هندویی  خداباورانه و چندخدایی 
فلسفٔه دین به این شکل از دین هندویی بیش  از همه پرداخته شده است 
و بنابراین در این کتاب نیز آن را بیش از دیگر صورت های دین هندویی 

مد نظر قرار خواهیم داد.
ثالثاً فرآیند دیالکتیکی ارائٔه استدالل در دفاع از مواضع مختلف، ارائٔه 
رّدیه هایی بر آن ها و پاسخ به رّدیه ها، یعنی روشی که در این کتاب دنبال 
کرده ایم، برای سده های بسیار بخشی از محک فلسفی ادیان توحیدی بوده 
است. این مطلب حتی برای سنت های دینی دیگر، از جمله ادیان بودایی و 
هندویی نیز صادق است. بنا بر همین دالیل، و عالوه بر آن ها برای ایجاد 
انسجام معقول در کتاب، توجه اصلی ما در صفحات آینده بر سه سنت 
توحیدی خواهد بود با گوشٔه چشمی به دین بودایی و دین هندویی. هر چند 
که ممکن است در خالل بحث به سنت های دینی غیر از این ها نیز اشاره هایی 

شود، اما عمدۀ بحث حول محور این پنج سّنت دینی است.
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فلسفه و فلسفة دين

فلسفٔه دین در زمان حاضر یکی از رشته های بسیار بزرگ پژوهشی است 
است،  درخور توجه  می شود  بررسی  آن  در  موضوعاتی که  گستردگی  و 
با این حال دامنٔه آن بسیار محدود است؛ زیرا فلسفٔه دین به بیان ساده تفکر 
فلسفی دربارۀ اندیشه های دینی است. در این جا دو اصطالح »تفکر فلسفی« 

و »اندیشه های دینی« نیازمند توضیح  است.
تفکر فلسفی زمینه ای شامل تحلیل دقیق کلمات و ادّله و شواهد ارائه شده 
به خودی خود  تحلیل ها  این  استدالل هاست.  و  فرض ها  و  مدعاها  برای 
بنیادین مربوط به سرشت واقعیت )متافیزیک( و روشی را که ما  مسائل 

از طریق آن چیزها را می شناسیم )معرفت شناسی( در بر می گیرد.
با توجه به این مسائل بنیادین، فلسفٔه دین و عالوه  بر  آن ، خود فلسفه 
در سال های اخیر جهت گیری های تازه ای داشته اند. با این که تفکر فلسفی 
در باب اندیشه های دینی در سده ها و بلکه هزاره های گذشته در جریان بوده 
است، در نیمٔه نخست قرن بیستم این تفکر به واسطٔه کار پوزیتیویست های 
به باور  شد.  روبه رو  موانعی  با  موقتاً   )Logical positivists( منطقی 
قابلیت  باید  باشد  معنی دار  و  صادق  بتواند  مدعایی  آن که  برای  آن ها 
مدعیاتی  دینی  مدعیات  عمدۀ  آن جا که  از  باشد.  داشته  تجربی  تحقیق 
دربارۀ  فلسفی  تفکر  ندارند،  تجربی  تحقیق  قابلیت  که  می شدند  فرض 
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موضوعات دینی تنها ظاهر معقولی دارد و آموزه های دینی عموماً بی معنا 
هستند. با این حال، برخی از فیلسوفان برجسته )فیلسوفانی همچون جان 
هیک و آلوین پالنتینگا( به کار پوزیتیویست های منطقی پاسخ دادند و از 
حیات فلسفی معتقدات دینی دفاع کردند و به همین دلیل، از دهٔه ۱۹۷۰ 
دین  فلسفٔه  امروزه  آمد.  پدید  رشته  این  در  مهمی  عطف  نقطٔه  بعد،  به 
سالنامه های  نشریات،  نیست که  عجیب  چندان  و  است  پربار  رشته ای 
فلسفی، و تک نگاری هایی را می بینیم که همگی به مسائل دین اختصاص 

دارند.]۵[
است  اصلی  مفاهیمی  و  مسائل  دینی«  »آموزه های  عبارت  از  منظور 
که در طول قرن ها در دل سنت های دینی دربارۀ آن ها بحث کرده اند؛ مثالً 
 truth( وجود و سرشت خداوند یا واقعیت غایی، تقابل مدعیات صدق
claims( سنت های دینی مختلف، رابطٔه میان علم و دین، آفرینش، نیروانٔه 
)nirvana( رستگاری و برخی موضوعات دیگر. الزم به ذکر است که این 
موضوعاْت مفاهیمی مجرد و نظری نیستند که فقط در میان تعدادی فیلسوف 
و متأّلِه »برج عاج نشین« جریان داشته باشند؛ به عکس، این ها مسائل بنیادین 
زندگی انسان در بطن سنت های زنده اند. سنت هایی که معنای اگزیستانسی 

درخور توجه و اهمیتی همیشگی برای بشر امروزی دارند.
آن  تاریخچٔه  از  چنان که  دارد.  متنوع  و  پربار  تاریخی  دین  فلسفٔه 
)جدول ۱ـ۱( مشخص است، تاریخ فلسفٔه دین صحنه ای جهانی است که 
می توان آن را به چهار دورۀ تاریخی مجزا تقسیم کرد: جهان باستانی، قرون 

وسطی، جهان مدرن، جهان معاصر.
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رسگذشت فلسفٔه دین

اشخاص مرتبطواقعه یا توضیحتاریخ

جهان باستانی

متدن درٔه سندحدود ۲۶00 پ م

شکل گیری انگاره های دین هندویی

پایه گذاری آیین برهمنی )Brahmanism(، زمان حدود ۱500-۱۲00 پ م

تقریبی گردآوری وداهای هندویی

موسیموسی و ده فرمانحدود ۱۳00 پ م

داوود/سلیامنآغاز پادشاهی ارسائیلحدود ۱000 پ م

زمان تقریبی گردآوری اوپه نیَشدهای هندوییحدود 800-400 پ م

دورٔه محوری )عبارت »دورۀ محوری« را کارل یاسپرس حدود 800-۲00 پ م

میالد  از  پیش   ۲00 تا   800 بین  دورۀ  به  اشاره  برای 

انقالبی در تفکر  این دوره  به کار برده است؛ زیرا در 

فلسفی و دینی، هم در غرب و هم در رشق، به وقوع 

پیوسته است. این دوره شامل چهره های مهمی از قبیل 

گوامته،  نبی، زرتشت، سیدارته  اشعیای  هومر، سقراط، 

کنفوسیوس، و مؤلفان وداهای هندوست. در این دوره 

را  دینی  و  فلسفی  تفکر  که  شد  ایجاد  جدیدی  محور 

برای دوهزار سال آینده تحت تأثیر قرار داد.(

زرتشتبنیادگذار دین زرتشتیحدود ۶۶0-58۳ پ م

تالسآغاز فلسفٔه غربحدود ۶40-54۶ پ م

مهاویرا جنیبنیادگذار َجینیسمحدود 5۹۹-5۲7 پ م

سقوط اورشلیم / به اسارت بردن یهودیان به بابل587-58۶ پ م

بنیادگذار دین دائویی )Taoism( و مؤلف اولیٔه حدود 570-4۹5 پ م

دائوِده جینگ

الئوزه

فیلسوف و ریاضی دان ایونیایی )یونانی( و کشف حدود 570-4۹5 پ م

قضیٔه فیثاغورث

فیثاغورث
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اشخاص مرتبطواقعه یا توضیحتاریخ

کُنفوسیوسبنیادگذار دین کنفوسیوسیحدود 55۱-47۹ پ م

سیدارته گومَته بنیادگذار دین بودایی5۶۶-48۶ پ م

)بودا(

پارمنیدسفیلسوف یونانی، منایندٔه اصلی مکتب الئاییحدود 500-450 پ م

بنیادگذاری شینتوئیسم )ژاپن(حدود 500 پ م

سقراطفیلسوف یونانیحدود 4۹۶-۳۹۹ پ م

افالطونفیلسوف یونانی4۲7-۳47 پ م

ارسطوفیلسوف یونانی۳84-۳۲۲ پ م

منسیوسفیلسوف کنفوسیوسیحدود ۳7۲-۲8۹ پ م

اپیکوربنیادگذاری فلسفٔه اپیکوری۳4۱-۲70 پ م

اسکندر کبیر فرهنگ و فلسفه و دین یونانی را در ۳۳4-۳۳۱ پ م

رشق مدیرتانه گسرتش داد

زنون رواقیبنیادگذاری فلسفٔه رواقیحدود ۳۳۳-۲۶4 پ م

زمان تقریبی گردآوری نهایی دائوِده جینگحدود ۳00 پ م

نگارش بخش اولیٔه بَگَود گیتا )که در 400 بعد از میالد حدود ۲00 پ م

کامل شد(

دین بودایی به دو مذهب تیره واده و مهایانه تقسیم ۲00-۱00 پ م

شد

عیسای نارصیبنیادگذار مسیحیت4 پ م تا ۳0 م

رسول عهد جدید و نگارندٔه بسیاری از نامه های عهد حدود ۱0-۶8 م

جدید

پولوس رسول

مصلوب کردن عیسای نارصیحدود ۳0 م

زمان تقریبی نگارش متون مقدس مسیحی50-۱00 م

ویرانی معبد اورشلیم به دست رومیان70 م

بنیادگذار مکتب مادیََمکه )Madhyamika(، دین حدود ۱50-۲00 م

بودایی )هندوستان(

ناگارُجونه

فلوطینبنیادگذار آیین نوافالطونی۲05-۲70 م

مانیبنیادگذار مانویتحدود ۲۱5-۲7۶ م
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اشخاص مرتبطواقعه یا توضیحتاریخ

تشکیل شورای مسیحی نیقیه )با تأکید بر آموزٔه ۳۲5 م

تثلیث(

قدیس آگوستینآخرین پدر مقدس کلیسای مسیحی۳54-4۳0 م

سقوط رم4۱0  م

شورای مسیحی خلقیدونیا )با تأکید بر مسائل مربوط 45۱ م

به محوریت مسیح(

بوئتیوسفیلسوف مسیحی رومی480-5۲4 م

قرون وسطی

حرضت محمد بنیادگذار اسالم570-۶۳۲ م

رسول اللّه )ص(

آدی َشنَکرَهبنیادگذار ادویته ویدانته هندوییحدود 788-8۲0 م

کِْندیفیلسوف اسالمیحدود 800-8۶۶ م

فارابیفیلسوف اسالمیحدود 870-۹50 م

ابن سینافیلسوف اسالمی۹80-۱0۳7 م

رامانوَجهبنیادگذار ویشیشت  ادویته ویدانتٔه هندویی۱0۱7-۱۱۳7 م

قدیس آنسلم اهل راهب مسیحی، ارائۀ برهان هستی شناختی۱0۳۳-۱۱0۹ م

کانرتبری

غزّالیفیلسوف اسالمی۱058-۱۱۱۱ م

ابن  رشدفیلسوف اسالمی۱۱۲۶-۱۱۹8 م

موسی بن میمونفیلسوف و متألّه یهودی۱۱۳5-۱۲04 م

ُدوگن کیگناستاد ذن ژاپنی )بنیادگذار مکتب سوتو )Soto((۱۲00-۱۲5۳ م

قدیس توماس فیلسوف / متألّه مسیحی۱۲۲5-۱۲74 م

آکوئیناس

جان دونس فیلسوف، منطق دان و متأله فرانسیسی اروپایی۱۲۶۶-۱۳08 م

اسکوتوس

ویلیام اکامیفیلسوف انگلیسی و راهب فرانسیسیحدود ۱۲85-۱۳4۹ م
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اشخاص مرتبطواقعه یا توضیحتاریخ

رنسانس اروپادهۀ ۱400 م

ستاره شناس لهستانی که اولین منظومٔه خورشید مرکزی ۱47۳-۱54۳ م

مدرن را ارائه کرد

نیکالس کوپرنیک

مارتین لوتراصالح گر پروتستان۱48۳-۱54۶ م

گورو نانَک ِدوبنیادگذار دین سیکی )Sikhism(۱4۶۹-۱5۳۹ م

منو سایمونزبنیادگذار جنبش بازتعمیدی های پروتستانی۱4۹۶-۱5۶۱ م

انقالب علمی اروپا۱500-۱۶00 م

متألّه فرانسوی، اصالح گر پروتستان و بنیادگذار الهیات ۱50۹-۱5۶4 م

کالونی 

جان کالون

قدیس ترزای عارف مسیحی۱5۱5-۱58۲ م

آویالیی

آغاز اصالحات پروتستانی با »۹5 تز« لوتر۱5۱7 م

قدیس یوحنای راهب کرملیتی اسپانیایی۱54۲-۱5۹۱ م

صلیبی

شورای ترنت۱545-۱5۶4 م

متألّه آملانی و بنیادگذار آرمینیانیسم )مکتب ۱5۶0-۱۶0۹ م

ضدکالونی در الهیات اصالح شدٔه پروتستان(

یاکوب آرمینیوس

گالیلئو گالیلهمنجم، فیزیک دان، و فیلسوف ایتالیایی۱5۶4-۱۶4۲ م

جهان مدرن

فیلسوف عقل گرای فرانسوی )بنیادگذار فلسفٔه مدرن ۱5۹۶-۱۶50 م

غرب(

رنه دکارت

بلز پاسکالفیزیک دان، ریاضی دان و فیلسوف دین فرانسوی۱۶۲۳-۱۶۶۲ م

بندیکت )باروخ( فیلسوف عقل گرای یهودی اهل آمسرتدام۱۶۳۲-۱۶77 م

اسپینوزا

فیزیک دان، منجم، ریاضی دان و فیلسوف طبیعی ۱۶4۳-۱7۲7 م

انگلیسی

رس آیزاک نیوتن

اعتقادنامٔه وست مینیسرت۱۶4۶ م

گوتفریت ویلهلم فیلسوف عقل گرای آملانی۱۶4۶-۱7۱۶ م

الیب نیتس


