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 فلسفه دين

 

 

 چاد ميسر

 

 

 حسن شيخيانی، داود قرجالو

 

 

 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه زنجان

 عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور بوشهر 

 

 مقدمه

امروزه نيز انديشمندان حاذق و خالقی از سرتاسر هاي اخير ]همواره[ درحال بالندگی بوده و فلسفه دين در دهه ةرشت

مدانِ انديشه آهاي ديگر فلسفه نيز در زمرة سرو اکثر اين انديشمندان، در شاخه –گمارند جهان، به شكوفايیِ آن همت می

-ديگر شاخهتا از تجاربشان جهت مداقه در موضوعات مختلف دينی، استفاده نمايند. انديشمندان مختلفی از  -شوندتلقی می

-وارد فلسفه دين می -ورانِ غرب و شرقها، فالسفة اخالق و انديشهمثل فلسفه تحليلی و فلسفه برّي، فمنيست–هاي فلسفه 

کتاب مورد  ، در اينرو برخی موضوعاتاي دارد، از اينحدهگردند. از آنجا که موضوعاتِ مورد بحث در فلسفة دين وسعت علی

به تأمل در باب برخی ديگر از موضوعات پرداخته خواهد شد. هدف من از نگارش اين کتاب، به بحث قرار نخواهند گرفت و 

گيرند، در متون درسیِ فلسفة دين مورد توجه قرار میبطور ويژه دست دادنِ متنی است که موضوعاتِ کلی و عامی را که 

تا خاطر نشان شود که  پرداخته شدهشوند، نيز یپوشش دهد البته به برخی موضوعاتِ خاص و غريب که در اين رشته پديدار م

ام مباحث را به سبك و سياقی بنگارم که از يك سو . کوشيدهاستباب آن موضوعات نيز مجالی براي تحقيق بيشتر حاصل در

يز براي اند و نمطالب به نحوي سهل و آسان ارائه گردند و از سويی ديگر براي دانشجويانی که به تازگی وارد اين رشته شده
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ام از ديگر خوانندگانی که به مطالعة آثار اين حوزه عالقمندند، جذابيت داشته باشد. تا جايی که امكان داشته، تالش کرده

-ام و براي دانشجويان، نامأنوس میالحاتی را که بكار بردهطو نيز آن دسته از اصستفاده نكنم اصطالحاتِ فنی و نامتداول، ا

استفاده کنند، ولی روش من « برّي–تحليلی»دو شقّیِ  قِها تمايلی ندارند که از سيام. هر چند خيلینمايد، شرح و تبيين کن

ارائة مقدمات، رعايت نظمِ صوريِ مقدماتِ براهين، اشاره به نقدهاي –از روش تحليلی  رداينطور بوده که تا جايی که امكان دا

رِ تاريخی آن يپيروي نمايم و گاهی نيز از سِ -ه آن نقدهاهاي طرح شده عليارائه شده در خصوص هر برهان و نيز اشاره به ردّيّه

برخی  نيزموضوع و قلمروِ فرهنگیِ آن مقدمات چشم پوشی شده است. اتخاذِ روش تاريخی، همواره راهگشا و سودمند نيست و 

 توان در قالب مباحثِ تحليلی واکاوي نمود.موضوعات را نمی

طرح کند، ارزشمند  همها و نيز نقدهاي خود را گيريها، نتيجهها، استداللدست، بكوشد ديدگاهاگر مولفِ کتبی از اين 

طرف توانم از موضع يك فرد بیام تا جايی که میام. بلكه کوشيدهاي اتخاذ ننمودهخواهد بود، اما من در اين کتاب چنين رويّه

ها و نتايج شود، ديدگاهام تا جايی که میرا توصيف نمايم. تالش کردهموضوعات و مسائل را تا حد امكان، به صورتی جذاب و گي

 -مشتمل بر براهين له و عليه و نقدهايِ مربوطه-مدنظرم را طرح نكنم و در عوض تا می توانم مواضع اصلیِ مربوط به هر بحث 

عات و مسائل مختلف، نمايانگرِ ودر موضرا تا زمان خودمان حاضر کنم. البته حتی اگر گزينشِ موضوعات و براهينِ له و عليه 

ها را منصفانه ارائه طرفی را حفظ کرده و بحثها و تمايالتِ من بوده باشند، ولی قصدم اين بوده که در طرحِ مباحث، بیگرايش

 دهم.

 و ساختار محتوا

هاي دين يهوديت، بر سنتيافت، غالباً به دين از منظر فلسفی نگارش میتا همين اواخر اکثر آثاري که در غرب راجع

شد اما بخاطر بروز و ظهور اديان اندازهاي اديان ديگر غفلت میين دليل از چشمممسيحيت و اسالم تمرکز داشت به ه

شد که در طرح مباحث فلسفی، به ديگر اديان نيز عطف توجه شود در اين غيرخداباورانه در غرب، نياز مبرمی احساس می

هاي خداباورانه گرد آورم ام موضوعاتِ عمده را از سنتمهم جامة عمل بپوشم از يك سو تالش کرده نيام که به اکتاب کوشيده

هاي غيرخداباورانه نيز سخنی به هاي گوناگون نيز طرح شوند و از سنتهاي فرهنگام که ديدگاهو از سوي ديگر درصدد بوده

 ميان آيد.

باورها و يا اعمالِ  ،هاديدگاه»: از دين و فلسفه دين، طرح اين پرسش مهمشروع بخش اول به اين شكل است: ارائة تعريفی 

شود. بخش دوم، اين کاوش را با در اين بخش به سِير تاريخی فلسفه دين نيز اشاره می« باشند؟دينی دربارة چه چيزي می
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هندوئيسم، بوديسم، يهوديت،  دين عمدة دنيا يعنی 5دهد. اين بخش بر تحقيق درباب بروز پديدة تنوع دينی ادامه می

اي مثل رستگاري/آزادي و اي دارد. هر يك از اين اديان، دعاويِ خاصی در باب موضوعاتِ عمدهمسيحيت و اسالم تمرکز ويژه

اند، تلويحاً و يا تصريحاً ماهيت حقيقت نهايی دارند. اين اديان و فيلسوفانی که در طول تاريخ در هريك از آنها ظهور يافته

ند که دعاويِ مطورحه از سويِ آنها صحيح است. در کنار اينكه برخی دعاوي طرح شده از سوي آنها، در تعارض با اعیمد

گيرد، عبارت است از اينكه يك فرد بهتر است در خصوص گيرند، پرسش بعدي که مورد بحث و بررسی قرار میيكديگر قرار می

شود نظام هاي دينی مورد ارزيابی قرار ايد؟ در اين بخش از کتاب، کوشش میاين قبيل تعارضات، چه رويكرد فلسفی اتخاذ نم

 گيرد و مالك و معياري در باب اين ارزيابی، اتخاذ شود و اهميت تساهل دينی نيز مدنظر قرار گيرد.

« خدا/حقيقت نهايی»تر از مفهوم نمايند و شايد هيچ يك از مفاهيم، حياتیفالسفة دين در باب مفاهيم دينی تعمق می

نباشد. به همين جهت بسيار حائز اهميت خواهد بود که مسائل مربوط به ماهيت و وجود خداوند وارسی گردد. در بخش سوم، 

ترين موجود )که در ( خدا بمثابه مطلق1گيرد که عبارتند از: حقيقت نهايی مورد بحث قرار می / دو شيوة تصور و ادراكِ خدا

هاي دينی ( خدا بمثابه موجودي انسانوار )همانطور که در سنت2گردد( و هندوئيسم و بوديسم ارائه میبرخی محافلِ خاص 

شود(. يكی از مباحث مرتبط به ادراك مفهوم خدا، ارائة پاسخ به اين پرسش است که آيا صفاتِ سنتی، اصلی و عمده بيان می

 قسمتی از وقت خويش را به کاوش در اين باب اختصاص می دهيم.رو ؟ از ايناز لحاظ منطقی، با همديگر سازوارند يا خير

اند تا دريابند که آيا اين بر اينكه عالقمند به تحقيق در باب مفاهيم مربوط به خداوند هستند، مشتاقفالسفه دين عالوه

سه قسم از براهينِ لهِ وجود  6و  5، 4هاي يعنی اينكه آيا خدا واقعاً وجود دارد يا وجود ندارد. بخش–يا خير  اندمفاهيم صادق 

شناختی. هرچند شناختی و براهين هستیشناختی، براهين غايتخدا را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از: براهين جهان

هاي اخير ذيلِ توان ترك گفت و دور انداخت. در دههيك را نمیحدذاتهم کهن هستند، اما هيچاين براهين بلحاظ صوري، فی

اند. در کنار براهينِ لهِ هايی يافتهاي صورت پذيرفته و هر يك از اين براهين بسط و توسعهاز اين براهين، مباحثِ عديده هرك

 پردازد.می "مسئلة شر"به يكی از آنها يعنی  7اند. بخش وجود خدا، براهينی نيز عليه وجود خدا اقامه شده

گ نداشته باشد بلكه دين به نباشد و ارتباطی با جوانب مختلف جامعه و فرهاي انزواطلب بوده چنين نيست که دين پديده

-آلوده می"گيرد )و يا به قول برخی، تمام معنا، با زير و بم زندگی انسانها در ارتباط است و بندبندِ زندگی افراد را در برمی

قرون متمادي علم و دين ارتباطاتی غريب با است و « علم»هاي مهم که با دين در ارتباط است، حوزة (. يكی از حوزه"سازد

مربوط به  صلیِهاي ابرخی گزينه 8. در بخش انداند گاهی در تعارض و گاهی در تالئم و تقويت يكديگر بودهيكديگر داشته



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

841 
 

-واضح میشود. ارتباط علم و دين، فارغ از اينكه به چه شكلی باشد، بسيار پرادراكِ چگونگیِ ارتباط علم و دين بررسيده می

نمايد که اين هر دو ]علم و دين[ نقشی حياتی در زندگی و انديشة بشري دارند. نيز واضح است که گاهی علم، دالّ بر ايمان 

ها و براهينِ علمی خالی بوده باشد. در نتيجه، بقية اين بخش اختصاص است و همواره چنين نبوده که دستِ دين از استدالل

 علم و دين با يكديگر. يابد به انواع ارتباطاتمی

پردازد. در به برخی اقسام و اَشكالِ اين پديده می 9هاي اصلی، تجربة دينی است. بخش يكی از عناصر مشترك در سنت

تواند بر لهِ باورهاي دينی دليلی موجه فراهم آورد يا خير و اين بخش به اين سوال نيز پداخته شده که آيا تجربة دينی می

توانند اثبات کنند که اين تجارب، صرفاً نتيجة تاثير علل هاي علمیِ ارائه شده در خصوص تجارب دينی میاينكه آيا تبيين

 فيزيولوژيكی اعصاب )و در نتيجه اموري وهمی( هستند يا خير.

گی اميدِ به زندگی اين جهانی و بويژه اميد براي زند– دهندارائه می« اميد»و « خود»همة سنن دينی درکی از معناي 

کند. ايفا می مان از زندگی اخروياُخروي. اينكه ما چه تصويري از ماهين خود داشته باشيم، نقش بسيار مهمی در نحوة ادراك

گيرد که آخرين بخش کتاب نيز مورد مداقه قرار می 11، در بخش "زندگی اخروي"و  "مرگ"، "خود"موضوعات مربوط به 

 باشد.می

 معرفي برخي منابع براي تحقيقات بيشترويژگيِ آموزشي اين كتاب و 

هايی نيز گردد و پرسشاي از مطالبِ مطروحه ارائه میهاي اين کتاب آن است که در پايان هر بخش، خالصهيكی از ويژگی

شود و نيز در بخشی مجزا جداولی طراحی شده تا در قالبِ آنها براي تأمل بيشتر و تقويت ادراك در باب هر مبحثی طرح می

ها و استداللها باالجمال بيان شوند. همچنين فهرستی از عبارات مهم و نامأنوس براي بسياري از خوانندگان لخيصی از تعريفت

اند بر فهرست آثار اصلیِ مربوط به ام که مشتملام و در پايان هر بخش يادداشتهايی براي مطالعة بيشتر نگاشتهرا نمايه کرده

ها و منابع، اثري جامع، مانع و متناسب فراهم آورم. در پايان هر بخش، به برخی گويهزينب اين گُام در انتخاهر بخش. کوشيده

در اختيار عالقمندان ها و منابع بيشتري در باب آن ها مقاالت و چكيدههاي مرتبط نيز اشاره شده که اکثر اين سايتوب سايت

 قرار می دهند.

 دين و فلسفه دين

 دين و اديان جهان

 فلسفه و فلسفه دين
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 سير تاريخی فلسفه دين

 اعمال و اعتقادات دينی

 خالصه

 پرسش هايی براي مرور/مباحثه

 وب سايت ها

 

 دين و اديان جهان

ها نژندي( يكی از بزرگترين روانشناسان قرن بيستم نوشت که دين، قابل مقايسه است با روان1999-1856فرويد ) دزيگمون

ميليارد انسانی که داراي  5. اگر اين حرف صحيح باشد، دنيا مملو خواهد بود از حدود 1کودکیِ انسانها و اختالالت روانیِ دورانِ

–اند ميليارد نفر مسيحی 2نگارم، از ساکنين زمين، حدود اند. همين االن که دارم اين کلمات را میمشكالت و اختالالت روانی

 81اند که نزديك به و بيش از يك ميليارد نفر مسلمان -پروتستانها، و ارتودوکسهاي پيرو پاپ روم، مشتمل بر کاتوليك

هاي کنفوسيوسی ميليوم نفر پيرو آيين 951درصد شيعه هستند و بيش از يك ميليار نفر هندو، حدود  21درصدشان سنّی و 

ميليون نفر پيرو آيين  95يست و غيره(، جاندارانگار، شمنميليون نفر پيرو اديان قديمی افريقايی )همه 911و دائو، حدود 

يابد. ميليون نفر جينيست وجود دارند و اين لسيت به همين منوال ادامه می 4ميليون بهايی،  7ميليون يهودي،  14سيك، 

هاي دينی، مختص به يك محدودة جغرافيايی خاص نمی شوند. اديان شرقی، به غرب ( سنت1.12)بنگريد به شكل شماره 

گويد کشور در اين خصوص می -گرايی در دانشگاه هارواردمسئول پروژةکثرت– ديانا اِكو اديان غرب نيز به شرق.  اندرفته

ها نفر از پيروان اديان غربی و مشتمل بر ميليون–مسيحیِ اياالت متحده، اينك بيشترين تنوع دينی را در جهان داراست 

 درصد جمعيت جهان را تشكيل می دهند. 15ار دارند و حدود ها در اقليت قردين. در سرتاسر جهان، بی9شرقی

شك دين در همه جا حاضر است اما اگر بكوشيم تعرفی ارائه دهيم که جامع همة اديان باشد، اين کار بسيار دشوار بی

ند و در برخی هاي روحانی معتقد( هستند و برخی ديگر به هويتpersonalخواهد بود. برخی اديان معتقد به خداي انسانوار )

نيز هيچ خبري از خدا و ارواح نيست. در برخی اديان زندگی ابدي و شخصیِ انسانها در آخرت بعنوانِ مهمترين نشانه از ادراك 

-شود. تفاوتگردد ولی در برخی ديگر زندگی دنيوي، مهمتر تلقی شده و التفاتی اندك به زندگی اخروي میخداوند تلقی می

 باشد.ان اديان حاکم میهاي بيشتري نيز در مي
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رسد نقاط مشترکی نيز وجود دارد مثل داشتنِ نظامی از باورها، التفات به يك حقيقت ولی در کنار تنوع اديان، به نظر می

ترين معنا و مفهومی که متعال، گرايش آدميان به فرجامين دلبستگی، معنا و غايت ]زندگی[. طبق اين سه عامل، شايد بنيادي

قرار باشد: يك دين مشتمل است بر نظامی از باورها و اعمالی که اصوالً حول يك حقيقت ن به دست داد، بدينبشود از دي

. هر چند اين کتاب در زمرة کتب دينی و 4معنا و غايتی نهايی براي زندگی فراهم آوَرَد -خواه انسانوار و خواه ناانسانوار–متعال 

مان در موجود در ميان الاقل چند دين اصلی جهان نظري نيافكنيم، فعاليت و تحقيقمذهبی نيست اما اگر به تنوعِ باورهاي 

ثمر خواهد بود. پرداختن به معتقداتِ کلی و عامِ اديان عمدة جهان، کار عظيمی است که خارج از عهدة حوزة فلسفه دين بی

رو به قدر ضرورت، اشارتی نصاف را رعايت کنم( از اينام تا در ليست نمودنِ اديان مذکور در باال، اباشد )و کوشيدهاثر حاضر می

بر آنها رفته است. تعيين حدود در اين مورد، دشوار است ولی اگر چند عامل را رعايت کنيم، اين تعيين حدود، دست يافتنی 

  خواهد بود.

-ديانی که در اين جا متداولکنم و با ازبان زندگی مینكتة اول که بايد ذکر شود اين است که چون من در جهان انگليسی

دليل جا دارد که تاکيد بيشتري بر آنها کنم. فرد ديگري که پيش زمينة ديگري دارد و در جايی ترند، آشناتر هستم، به همين

کند، می تواند بر اديان ديگر تاکيد نمايد. فلذا تكية من بيشتر منوط خواهد بود بر اديان توحيديِ يهوديت، ديگر زندگی می

خدايی انسانوار که عالم مطلق، –حيت و اسالم. از منظر تاريخی، سنت هاي توحيدي معتقدند که فقط يك خدا وجود دارد مسي

باشد. اين خدا، علت موجِده و مُبقية عالم است. اما خودِ موحدان رو شايستة پرستش میقادر مطلق و خير محض است و از اين

گويند خدا، مجزاي از اين عالم است ولی هستند )خداباورانِ الوهی( که می theistنيز  به چند دسته تقسيم ميشوند: گروهی 

فرستد(، کند و وحی میکند )تاريخ و سرگذشت بشر را راهنمايی میبا اين وجود، فعاالنه در کار اين جهان دخل و تصرف می

ست و هيچ دخل و تصرفی در عالم ندارد و گويند خدا خارج از اين جهان اهستند )خداباوران طبيعی( که می deistگروهی 

 هستند )همه خداباور( که معتقدند خدا در همة اشياء حاضر است و خدا، کلّ جهان است.  pantheistگروه ديگر 

اند، هندوئيسم و بوديسم خيلی بيشتر مورد توجه نكتة دوم: از ميانِ اديان مختلفی که وارد دنياي انگليسی زبان شده

قرار گرفته اند. از حوزة فكريِ هندوئيسم، مسلك و مرامی که بيشترين توجهات را به خود اختصاص داده،  فيلسوفان دين

و « غيرثنوي»، عبارتی است مربوط به زبان سانسكريت به معناي Advaita)واژة  Advaita Vedantaعبارت است از 

Vedanta عبارتی است منسوب به متون مقدس هندو که معروف هستند به ،Ved ديدگاه مربوط به خدا يا برهمن که مورد )

)يا وحدت وجود(. « /Monistic pantheismخدايیِ توحيديهمه»است، عبارت است از   Advaita Vedantaتاييد 
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Monism ِبرگرفته از واژة يونانی ،monus  تاتك/بی»يا « واحد»است به معناي .»Pantheism ِاز واژة يونانی ،pan  يعنی

است، برهمن،  "واحد"است، برهمن،  "همه"گرفته شده است. طبق اين ديدگاه، برهمن، همان « خدا»يعنی  theosو « همه»

ترين رويكرد در هندوئيسم نيست و رويكردهاي ديگري نيز وجود است. اين ديدگاه، تنها ديدگاه و يا حتی متداول "چيزهمه"

ه)مشتمل بر خدايان فراوان( است، ولی ما به ]اين[ رويكردها التفاتی دارند که يكی از آنها، خداباورانه و يكی نيز مشرکان

 نخواهيم داشت و به همان مورد مذکور اشاره خواهيم نمود. 

هاي طرح شده بر آن براهين و اشاره به جوابهاي نكتة سوم: روندِ ديالكتيكیِ اشاره به براهينِ لهِ مواضع/مقدمات، ارائة ردّيه

جزء الينفك تفلسف در اديان توحيدي در طول  -شوداي که در اين کتاب نيز پی گرفته میپروسه–ا هطرح شده بر آن رديه

نيز چنين روندي وجود داشته است.  -مثل هندوئيسم و بوديسم–هاي دينی قرون متمادي بوده است. البته در ديگر سنت

دي، بر اديان هندوئيسم و بوديسم نيز رويكردي کوشد در کنار اديان توحيطبق اين عوامل، صفحات آغازينِ اين کتاب می

مستدل اتخاذ نمايد. هر چند در کنار اين پنج دين، به سنت هاي دينی ديگر نيز اشارتی خواهد رفت، ليكن عمده تمرکز ما در 

 اين کتاب بر همين پنج دين خواهد بود. 

 فلسفه و فلسفه دين

انديشه است و برخی موضوعات مطروحه در آن، بسيار قابل تأمل و  دين يك رشتة اصلی در حوزة تحقيق وامروزه، فلسفة

اش، بسيار ضيق است زيرا صرفاً به تأمل فلسفی در ايده/باورهاي دينی متمرکز باشد. با اين وجود، حوزه و حيطهمورد توجه می

در اين متن، عبارت است از « فیتأمل فلس»نياز به ايضاح دارند. عبارت « هاي دينیايده»و « تأمل فلسفی»شود. عبارات می

اند بر موضوعات اصلیِ مربوط ها مشتملها و براهين. خودِ همين تحليلتحليل دقيق کلمات، داليل و قرائن له دعاوي، فرضيه

ن و ديشناسی(. فلسفهرساند )معرفتبه اشياء و امور میاي که ما را به شناختی راجعبه ماهيتِ واقعيت )مابعدالطبيعه( و شيوه

هاي دينی در طیّ صدها و يا اند. در حالی که تأمل فلسفی بر ايدهخودِ فلسفه در روزگار ما به مسيرهاي جديدي گام نهاده

انجام  21هاي منطقی از اوايل تا اواسط قرن سال در جريان و سريان بوده، با کارهايی که پوزيتيويست 1111حتی در طیّ 

هاي منطقی معتقد بودند که  فقط رخورد نمود و هزيمت سختی را متحمل شد.. پوزيتيويستدادند، اين روندِ تحول با مانع ب

پذير باشد. از آنجا که اکثر دعاوي و پذير و تحقيقتوان صادق و معنادار تلقی کرد که  از لحاظ تجربی، اثباتآن چيزي را می

نُما و غلط تأمل فلسفی بر موضوعات دينی عمدتاً موجهخاطر پذير نيستند، به همينهاي دينی، بلحاظ تجربی، تحقيقآموزه

مثل –اي هاي برخی فيلسوفان برجستهها وفعاليتشدند. اما به سبب تالشمعنا لحاظ میهاي دينی بیشد و ايدهانداز تلقی می
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پذير بودن و کارايی داشتنِ گويی به پوزيتيويسم منطقی برآمده بودند و از امكانکه در مقام پاسخ -و آلوين پلنتينگا  جان هيك

، رشتة فلسفة دين به مسير اصلی و وظيفة خطير خودش بازگشت. 1971هاي دينی دفاع می کردند، در حدود دهة ايده

هاي فلسفی نگاريها، تكگويهامروزه، فلسفه دين دائماً در حال شكوفايی است و در اين روزها، ديدنِ مجالت گوناگون، گزين

 . 5اند، اصالً عجيب و باور نكردنی نيستندموضوع خاص دينیکه مختص به يك 

نيز ناميده شد( رويكرد و موضعی فلسفی است که گروهی از « تجربه گرايی منطقی»*پوزيتيويسم منطقی )که بعدها 

چيزي آن را بوجود آوردند. پزيتيويست ها معتقد بودند که آن  1921فالسفه که منتسب به حلقة وين بودند، در دهة 

 معنادار است که از لحاظ صوري يا تجربی، تحقيق پذير باشد.

، همان موضوعات و مفاهيم اصلی است که در طول قرون مختلف در سنت هاي دينی، مورد «هاي دينیايده»منظور من از 

ينی مختلف، ارتباط هاي داند مثالً وجود و ماهيت خدا يا حقيقت نهايی، نزاع در باب دعاوي صدق در سنتبحث و نزاع بوده

علم و دين، آفرينش، نيروانا و رستگاري و موضوعات ديگر. بايد خاطر نشان کنم که اين مفاهيم، صرفاً مفاهيمی انتزاعی و 

نشين مورد بحث و فحص قرار گرفته باشند. برعكس، آنها اثيري نيستند که فقط در ميان متألهان و فيلسوفان برج عاج

سنتهايی که معنايی –کنند ها زندگی میزندگی و انديشة انسانهايی هستند که در بطنِ اين سنتموضوعات بسيار مهمی در 

حده در زندگی انسانهاي امروزين دارند. فلسفة دين، سرگذشتی غنی و متنوع دارد. همانطور که وجودي و عميق و اهميتی علی

توان به چهار محدودة زمانیِ خاص، متعّن وده که آن را میدهد، تاريخ فلسفة دين در همه جاي عالم فراگير بتاريخ نشان می

 نمود: دورة باستان، دورة قرون وسطی، دورة جديد و دورة معاصر.

 

 خط سِيرِ فلسفه دين

 افراد مربوطه     رويدادها    ازمنه

 دورة باستان

 گيريِ صور دينی هندوتمدن درة رود سند، شكل  ق م  2611

 گرايش به برهمن به همراه وداهاي هندورشدِ  ق م  1211 – 1511

 حضرت موسی     ده فرمان حضرت موسی  ق م  1911



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

038 
 

 حضرت سليمان و داود     شروع حكومت اسرائيل  ق م  1111

 ترکيب دين هندوي آغازين و اُپانيشادها  ق م  411 – 811

 دورة محوري  ق م  211 – 811

 حضرت زرتشت      ظهور زرتشت  ق م  589 – 661

 تالس      شروع فلسفة غرب  ق م  546 – 641

 ماها ويرا جِين       جينيسم  ق م  527 – 599

 سقوط اورشليم و اسارت يهوديان در بابل  ق م  587 – 586

الئو     شروع تائوئيسم و آغاز مسلك دائو دِ جينگ   ق م  511 – 571

 دِ زو

 نيايی و پايه گذار قضيه فيثاغورثظهور مابعدالطبيه دانِ يونانی/ايو  ق م  495 – 571

 فيثاغورث 

    ظهور بنيانگذار آيين کنفوسيوسی  ق م  479 – 551

 کنفوسيوس 

 سيذارتا      بنيانگذار بوديسم  486 – 566

 پارمنيدس    فيلسوف يونانی و نمايندة حوزة الئايی  ق م  451 – 511

 آيين شينتو در ژاپن  ق م  511

 سقراط      يونانی فيلسوف  ق م 999 – 469

 افالطون      فيلسوف يونانی  م 947 – 427

 ارسطو      فيلسوف يونانی   ق م  922 – 984

     فيلسوف کنفوسيوسی  ق م  289 – 972

 منسيوس 

 اپيكور     بنيانگذار فلسفه اپيكوري  م 271 – 941

 کلّ شرق مديترانه ظهور اسكندر و گسترش فرهنگ و فلسفه و دين يونانی در  م 991 – 994

 زنون رواقی      ايجاد فلسفه رواقی   ق م  264 – 999
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 شكل پذيري نهايی دائو د جينگ  ق م  911

 ميالدي بود( 411نگارش نخستين بخش از بهگود گيتا )تاريخ تكميلِ آن، در   ق م  211

 انشقاق بوديسم به دو بخش اصلی تراوادا و ماهايانا  ق م  111 – 211

 ظهور حضرت مسيح  ميالدي 91 - ق م  4

 پولس قديس   نگارش انجيل و نگارندة نامه هاي عهد جديد م  68 –ميالدي  11

 مصلوب شدن حضرت مسيح   م  91

 انشاء متون مقدس مسيحيت  م  111 – 51

 تخريب معبد اورشليم به دست رومی ها   م  71

 اگار جونان    بنيانگذار مكتب ماديا ميكاي بوديسم   م 211 – 151

 افلوطين     بنيانگذار نوافالطونی گري   م  271 – 215

 مانی      دين مانوي   م  276 – 215

 شوراي نيقيه )تمرکز بر آيين تثليث(   م 925

 آگوستين قديس     آخرين پدر کليساي مسيحی   م  491 – 954

 سقوط روم  م  411

 محوري(بنيانگذاري شوراي کالسدون )مسيح   م   451

 بوئتيوس     فيلسوف مسيحیِ اهل روم  م  522 – 481

 

 دورة قرون وسطي

 حضرت محمد )ص(      بنيانگذار اسالم   م  692 – 571

 ادي شانكارا    بنيانگذار آدوايتا ودانتاي هندوئيسم  م 821 – 788

 کِندي      فيلسوف مسلمان  م 866 – 811

 فارابی      فيلسوف مسلمان   م  951 – 871

 ابن سينا      فيلسوف مسلمان  م  1197 – 981
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راما     ظهور وي شيشتا دوايتا ودانتاي هندوئيسم  م1197 – 1117

 نوجا

   راهب مسيحی و طرح برهان وجودشناختی  م 1119 – 1199

 آنسلم قديس 

 غزالی      فيلسوف مسلمان  م  1111 – 1158

 بن رشدا      فيلسوف مسلمان   م  1198 – 1126

 ابن ميمون      فيلسوف يهودي  م  1214 – 1195

 دُگِن کيگن    بنيانگذاري ذِن ژاپنی )مكتب سوتو(   م  1259 – 1211

توماس      متاله و فيلسوف مسيحی  م  1274 – 1225

 آکويناس

دُنس    فيلسوف، منطق دان و متاله اروپايی و فرانسيسی  م  1918 – 1266

 اسكوتوس

 ويليام اُکامی    فيلسوف  انگليسی و راهب فرانسيسی  م  1949 – 1285

 رنسانس اروپايی   م1411

 منجم لهستانی و طراح اولين فرمول چرخش زمين به دور خورشيد  م  1549 – 1479

 کپرنيك 

 مارتين لوتر      مصلح پروتستان  م  1546 – 1489

 دِوگورو ناناك      بوجود آورندة آيين سيك  م 1599 – 1469

 انقالب علمی اروپايی  م 1611 – 1511

 جان کالون   متاله، مصلح پروتستان و ايجاد کنندة کالونيسم  م  1564 – 1519

قديسه ترزاي       عرفان مسيحی  م  1582 – 1515

 آويايی

 آغاز اصالح پروتستان توسط مارتين لوتر   م1517
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ناي قديس يوح     راهب کرملی اسپانيايی  م 1591 – 1542

 مصلوب

 انجمن تِرِنت  م  1564 – 1545

متاله آلمانی و بنيانگذار آرمنيانيسم در مخالفت با مسلك کالونی در الهيات پروتستان اصالح  م1619 – 1561

 ياکوب آرمينيوس شده

 گاليله    منجم، فيزيك دان و فيلسوف ايتاليايی  م 1642 – 1564

 

 دورة جديد

 رنه دکارت  گراي فرانسوي )موسس فلسفه جديد غربی(فيلسوف عقل   م  1651 – 1596

 بلز پاسكال   فيزيك دان، رياضی دان و فيلسوف دين فرانسوي  م  1662 – 1629

بنديكت     فيلسوف عقل گراي يهوديِ هلندي  م  1677 – 1692

 اسپينوزا

سر   فيزيكدان، منجم، رياضی دان و فيلسوف طبيعت گراي انگليسی  م  1727 – 1649

 آيزاك نيوتن

 اعتراف نامة مست مينستر  م 1646

 اليب نيتس     فيلسوف عقلگراي آلمانی  م  1716 – 1646

 جورج بارکلی    اسقف و فيلسوف تجربه گراي ايرلندي  م  1759 – 1685

 ولتر     فيلسوف روشنگراي فرانسوي  م  1778 – 1694

    متاله و پيشواي روحانی امريكايی  م1758 – 1719

 جاناتان ادواردز 

 ديويد هيوم    فيلسوف، مورخ و اقتصاددان اسكاتلندي  م  1776 – 1711

 ايمانوئل کانت      فيلسوف المانی  م  1814 – 1724

 ويليام پيلی     اسقف و فيلسوف مسيحی  م 1815 – 1749



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

032 
 

گئورگ ويلهلم فردريش      فيلسوف آلمانی  م 1891 – 1771

 هگل

 انشمند طبيعت گراي انگليسی و طرّاح نظريه تكامل از طريق اصل انواعد  م  1882 – 1819

 چارلز داروين 

      فيلسوف دانمارکی  م  1855 – 1819

 سورن کيرکگور 

بهاء        موسس بهائيت  م1892 – 1817

 اهلل

کارل      اقتصاددان کمونيست و فيلسوف آلمانی  م1889 – 1818

 مارکس

      آلمانی فيلسوف  م  1911 – 1844

 فردريش نيچه 

 شكل گيري پارلمان جهانی اديان در شيكاگو، ايلينويز  م  1899

 

 دورة معاصر

     فيلسوف پراگماتيست امريكايی  م  1911 – 1842

 ويليام جيمز 

      فيلسوف آلمانی  م 1872 – 1814

 لودويك فوئر باخ 

  ي در روانشناسیعصب شناس اتريشی و بنيانگذار روانكاو  م1999 – 1856

 زيگموند فرويد 

              فيلسوف و رياضی دان انگليسی  م 1947 – 1861

 آلفرد نورث وايتهد



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

031 
 

       فيلسوف ژاپنی که کوشيد فلسفه غرب را با سنت شرقی تلفيق کند  م1945 – 1871

 کيتارو نيشيدا

       منتقل کردفيلسوف بوديستِ ذنِ ژاپنی که آيين ذن را به غرب   م1966 – 1871

 دايست تيتارو سوزوکی

         منطق دان، رياضی دان و فيلسوف انگليسی  م1971 – 1872

 برتراندراسل

آلبرت        فيزيكدان نظريِ آلمانی و بنيانگذار نظريه نسبيت  م1955 – 1879

 آينشتاين

      فيلسوف هندي و دومين رئيس جمهور هند  م1975 – 1888

 ريشنانساواپالی راداک

لودويك         فيلسوف اتريشی  م1951 – 1889

 ويتگنشتاين

 مارتين هايدگر      فيلسوف آلمانی  م1976 – 1889

سی   پژوهشگر قرون وسطی، داستان نويس و متكلم مسيحی کمبريج  م1969 – 1898

 اس لوئيس

 ژان پل سارتر انسويفيلسوف اگزيستانسياليست، داستان نويس و نمايشنامه نويس فر  م 1981 – 1915

 کارل بارث  متاله مسيحيت اصالح شده و رهبر جنبش نواورتودکسی  م 1968 – 1886

 سيمون دوبوار     نويسنده و فيلسوف فرانسوي  م1986 – 1918

 اليزابت آنسكوم     فيلسوف تحليلی انگليسی  م2111 – 1919

 توماس کوهن     فيلسوف علم امريكايی  م1996 – 1922

 جان هيك     فيلسوف دين و متاله مسيحی  م 1922

 آنتونی فلو  فيلسوف و ملحد مصلح )بعدها متدين به خداباوري طبيعی شد(  م  1929

 ميشل فوکو    فيلسوف پساساختارگراي فرانسوي  م1984 – 1926

 السدير مك اينتاير     فيلسوف اخالق اسكاتلندي  م 1929
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ژاك     وف ساختارگراي فرانسويمنتقد ادبی و فيلس  م2114 – 1991

 دريدا

 الوين پلنتينگا     فيلسوف دين امريكايی  م 1992

ريچارد سوئين       فيلسوف دين انگليسی   1994

 برن

تنزين گياتسو،     رهبر بوديست هاي تبت   م1995

 چهاردهمين دااليی الما

پامال سو      فيلسوف دين فمنيست   م1959

 اندرسن

پاپ ژان پل      دومين شوراي واتيكان  م1965 – 1969

29 

 

 اعمال و باورهاي ديني

اند که يك خداي انسانواري وجود باورهاي گوناگونی در اديان و در ميان متدينان وجود دارد. مثالً اديان توحيدي مدعی

ها اند. اکثر برهمنکنند که حقايق اربعة ناب، صراطی به سوي روشنگريها ادعا میدارد که خير ]محض[ است. بوديست

/دائو همان روند تحولیِ بنيادينِ خودِ daoمعتقدند که تنها حقيقتِ هستی، همان برهمن است. مومنان به آيين تائو، معتقدند 

دانند. اما سوال مهم فلسفی که مطرح است، هذا. اکثر متدينان، دعاويِ اصلی دين خود را صادق میعلیباشد و قسواقعيت می

هاي ديگر مثالً در حوزة علم، داراي از اينكه آيا اين دعاوي دينی مثل صدق و کذب دعاويِ مطرح شده در حوزه عبارت است

اند که اند ]يا صدق و کذب آنها، به شكلی ديگر است[؟ فالسفه دين در اينجا دو موضع کامالً متفاوت اتخاذ نمودهصدق و کذب

 گرايی.گرايی و ناواقععبارتند از: واقع

 قع گراييوا

. بدين معنا که اکثر متدينان معتقدند که باورهايِ 6دهندگرايانِ دينی تشكيل میشايد بيشترِ پيروان اديان گوناگون را واقع

مثالً اهلل، برهمن، فَالح،  شود که واقعاً مستقل از معتَقَداتِ انسانها، وجود دارد. زمانی سخن گفتن ازآنها به چيزي مربوط می



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

034 
 

ناسخ صادق خواهد بود که يك چيزي واقعاً ]و مستقالً[ وجود داشته باشد که بشود به آن ارجاع داد. پس اگر يك يا ت 7موکشا

توان ادعاي ها و شاکله هاي ذهنیِ انسانها وجود داشته باشد، در آن صورت است که میاللّه، مستقل و خارج از چارچوب

گرا است، ادعايی صادق قلمداد نمود. در مورد متدينانِ به اديان ديگر که واقعمسلمين را مبنی براينكه اهلل تنها خداي راستين 

شان مُشعِر و معطوف به چيزي وراي اعمال، مناسك و هستند، نيز ماجرا از همين قرار است: آنها نيز معتقدند دعاويِ دين

 باورهايشان است.

 

 ناواقع گرايي

هاي مختلفی دارند، اما در کلّ معتقد گرايان، گروهحضور دارند. گرچه ناواقع اند، ولی به هر حالهر چند اين گروه در اقليت

به اين هستند که دعاوي دينی، اصالً معطوف به موجودي/شيئی وراي زبان، مفاهيم و صور اجتماعیِ بشري نيستند و اين 

گرايان بيان آورترين ناواقعبان يكی از نامگردند. جمالت زير که از زباشد، بازنمی« خارج از انسان»مدعياتِ دينی به چيزي که 

 دارد:گرا را مختصر و مفيد ابراز میگرا و ناواقعشود، تمايز ميان واقعمی

امروزه، يك فرد رئاليست/واقع گرا ]همچون[ فردي است که وقتی کشتی اش از خط استوا عبور می کند، انتظار دارد وقتی 

خط سياه رنگِ عظيمِ استوا را که از ميان اقيانوس عبور می کند، به چشم سر ببيند.  از کشتی اش به بيرون نگاه می کند، آن

واقع گرايی می کوشد توهمات فرهنگی را به عوامل و موارد خارجی و عينی بازگرداند. يك فرد ناواقع گرا، کلّ سيستم مربوط 

ی کند، همة انها را ما خودمان ترسيم کرده ايم تا به خطوط طول و عرض جغرافيايی را به مثابه قوالب و چارچوب هايی لحاظ م

توسط آنها بتوانيم موقعيات و جهت هاي مختلف را تعيين و تعريف کنيم و مسيرمان را در اقصا نقاط اين جهان بيابيم. براي 

می سازيم و حقيقت يك واقع گرا، حقيقت، آن بيرون آماده و مهيا است و براي يك ناواقع گرا، ما انسانها هستيم که حقيقت را 

عبارت است از اجماع و وفاقی که در ميان ماست. ما ديگر نمی توانيم فرض را براين بگيريم که اعتبارِ دانش و معرفتمان از 

 موجودي که کامالً فوق طبيعی است، اخذ می شود.

هاي اخالقی و دينی، اموري هشود که همة ايدگرايی در حوزة دين، تلويحاً منجر به اين ديدگاه میحرکت به سوي ناواقع

هاي مابعدالطبيعی و جهان شناختیِ سنتیِ مربوط به باورهاي دينی رو، ما باالخره شيوهاند و وابسته به تاريخ انسان. از اينبشري

ها و زهگردانيم )معنويت، يك نوع سبك زندگیِّ دينی است(. ما همة آموکنيم و عقايد دينی را به امور معنوي بازمیرا رها می

کنيم، به همان شكلی که کانت، درك می -بمثابه راهكارهايی نمادين براي زيستن–تعاليم دينی را در قالب عبارات عملی 
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گذاريم و در هاي مربوط به حقيقت عينی و خارجی را کنار میاند. ما ايدهکيرکگور و بولتمان، جزء به جزءِ آن را معين نموده

اند بر جهانی فرازين و وراي کنيم. ما بايد همة باورهايمان را که مبتنیابتكاري انسانی تلقی میعوض، کل حقيقت را بعنوان 

مان، مصرانه معتقديم که دينِ ناواقع گرايانه بخوبی می تواند وظيفه اين دنيا، بهليم و کنار بگذاريم. اما به رغم شكاکيتِ ظاهري

 . 8رمدي را برايمان به ارمغان آوَرداش را بعنوان دين انجام دهد و نوعی از سعادت س

باشد. او از ( از انديشمندان زندة دورة ماست. او رئيس کالج ايمانوئل کمبريج می  - 1994دان کيوپيت )

محسوب می دارند. او بيش « متاله راديكال»گرايیِ روزگار ماست که اغلب وي را سرشناسان و نمايندگان ناواقع

در پی ، گشت و گذاري با خدا، صراطی به سوي سعادتکتاب نوشته که می توان به موارد زير اشاره کرد:  41از 

 .خدا: آيندة دين

رند و البته کسانی هم چنين نيستند. به گرايان، کسانی وجود دارند که نظري مساعد و مثبت به دين دادر ميان ناواقع

 عبارات زير از زيگموند فرويد توجه بفرماييد:

شود، ماحصَلِ تامالت و تعمقات نيستند، بلكه ها و تعاليم نيز گفته میهاي دينی[ که به آنها آموزهها ]ايدهاين

ترين ترين و مبرمقترين، عميهمة آنها توهم هستند يعنی چيزي براي جامة عمل پوشاندن به قديمی

 9آرزوهاي بشري و سرّ دوامِ آنها به قوّتِ آرزوهاي بشري است.

فرويد معتقد است که براي باورهاي دينی هيچ محل ارجاعی که مربوط باشد به موجوداتِ متعالی مثل خدا، دائو و ... وجود 

هاي آن توهم اند. مثالً اعتقاد به وجود خدا، بازتاب ندارد بلكه دين يك توهم است و باورهاي دينی نيز صرفاً بازنمودها و جلوه 

 . 11هاي بيرونی داشتنِ از تصويرِ پدر می باشد

شناسی بنياد نهاد. عمدتاً وي را ( روانشناس اتريشی که مكتب روانكاوي را در روان1999-1856زيگموند فرويد )

فرسايی نمود و آن را به اين در باب دين قلمکنند. وي عمدتاً از تاثيرگذارترين انديشمندان قرن بيستم تلقی می

-اند، برمیشكل توصيف نمود: دين توهمی بيش نيست و قوت خود را از غرايزي که در نهاد آدمی بيتوته کرده

(، آيندة يك توهم 1919حوزة دين اختصاص دارند، عبارتند از: توتم و تابو) گيرد. سه کتاب بسيار مهم وي که به

 (.1991هايش)ابسندگی( و تمدن و ن1927)
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( اين انديشه را مطرح نمودند 1942( و فيلسوف دنيل دَنِت )1941در سالهاي اخير، ژن شناس آکسفورد ريچارد داوکينز )

که می توان از مباحث داروين در خصوص تكامل فرهنگی استفاده نمود و دين و باورهاي دينی را از طريق همتاسازي، بازتوليد 

شباهت زيادي به ژن ها دارد، تبيين و تفسير نمود. در عرصه هاي فرهنگی، بازتوليد کننده هايی وجود و تكثيرِ چيزي که 

 . 11( می گويند که واحدهاي انتقال و تقليد می باشندMemeدارند که به آنها مِم )

 داوکينز می گويد:

رش از بدنی به بدنِ ، توسط اسپرم يا تخمك، از طريق پ12همانطور که ژنها، خودشان را در انبانِ ژنی

ديگر، انتشار می دهند، به همان صورت نيز مِم ها، خد را در انبانِ مِمی از طريق پرش از ذهنی به ذهنی 

 . 19گسترش و انتشار می يابند -که در وسيع ترين معنايش، می توان تقليد ناميد–ديگر 

 او موارد زير را جزو مم هاي دينی به شمار می آورد:

 مرگ، باقی خواهی ماند.شما بعد از  .1

 اعتقاد به خدا، فضيلتی عُظما / برين است. .2

 ايمان يك فضيلت است. .9

امور رازآميزي وجود دارند )مثل تثليث، تبديل شراب به خون، تجسد خدا در مسيح( که قرار نيست از آنها سر در  .4

 .14آوريم

نيست که واقعاً يك چنين موجودي موجود است و يا  در ديدگاه داوکينز، علتِ اصلی فراگير بودنِ اعتقاد به وجود خدا، اين

اينكه براهينِ مناسبی بر له اعتقاد به خدا در اختيار باشد، بلكه علت اصلی اش اين است که مِم هاي خدايی در ميان انبوه 

ول محص»همانطور که يك ويروس پخش می شود. دين ]مثل يك دستگاه[ برعكس حرکت می نمايد تا  –انسانها پخش شده 

 . 16. به دنبالِ آن، در باب باورهاي دينی نيز اين بحث ها تكرار می شود15باشد« فرعی و ضمنیِ يك چيز بسيار نافع

( 1951 – 1886ديگرِ ناواقع گرايان در باب دين، ديدگاهی مساعدتر و معتدل تر دارند. بعنوان مثال لودويك ويتگنشتاين )

. با اين 17با جديت به دين پرداخت و حتی کوشيد به سلك کشيشان بپيوندد -ميكی از تاثيرگذارترين فيلسوفان قرن بيست–

موضعی که می کوشد وجود خدا را از طريق پی جويی داليل و قرائن در جهان طبيعت، اثبات –وجود او مخالف الهيات طبيعی 

 بود. وي بيشتر شيفتة نمادها و آيين و تشريفات مذهبی بود. -نمايد
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ن آثارش معتقد به اين ديدگاه شد که زبان ساختار ثابتی ندارد که  مطابق با آن شيوه اي باشد که ويتگنشتاين در آخري

ديگر اشياء به همان شكل هستند. بلكه زبان، با تغيير سبك زندگی و نحوة عملكرد بشري، تغيير کاربري می دهد. وي استدالل 

ان مشتمل است بر مجموعه اي از فعاليت هايی که او از آنها می کرد که زبان تصويري از واقعيت به دست نمی دهد بلكه زب

برجسته نمودنِ اين حقيقت که سخن گفتن، ». مفهوم بازي زبانی عبارت بود از 18ياد می کرد« بازي هاي زبانی»تحت عنوان 

 اده می کند و می گويد:. ويتگنشتاين از مثال بنّا و شاگرد بنّا استف19«بخشی از يك فعاليت يا صورتی از يك نحو زندگانی است

سازد و در اين ها، ساختمان را می، با سنگA(. B( و شاگردش )Aاي است در خدمت برقرار ارتباط ميان بنّا )زبان وسيله

نيازمند به انهاست،  Aهاي مختلفی را که ، مجبور است سنگBهايی وجود دارد. ها و ميلهسنگها، تختهها، ستونميان، بلوك

کنند که اين کلمات را در خود دارد: بلوك، ستون، تخته سنگ، بدهد. به همين دليل اين دو نفر از زبان خاصی استفاده می

 . 21آوردشان آشناست، آنها را مینيز که به اسامیِ Bکند و ، يكی يكی آنها را طلب میAها. ميله

و را از رهبران فكريِ حوزة انديشة بشري در قرن بيستم تلقی می (، خيلی ها ا1951 – 1889ويتگنشتاين )

کنند. دو اثر بنياديِ وي يعنی تراکتاتوس و تحقيقات فلسفی، تاثيري بنيادين در بوجود آمدنِ پوزيتيويسم و 

سپس فلسفة تحليل زبانی داشته است. فعاليت وي غالباً در حوزة زبان و دين  مورد بحث و فحص قرار گرفته و 

 به جدالِ واقع گرايی و ناواقع گرايی مرتبط می باشد.

در آموزش زبان، يك فرد محتاج به اين است که در يك متن خاص بتواند در قبالِ واژگان و کلمات، پاسخ و واکنش 

ربردش در متناسب نشان دهد.: گفتار و فعل، توأمان عمل می کنند.از اين رو در خيلی از موارد، معنا و مفهومِ يك واژه در کا

کند. بنابراين در در حوزة دين نيز صدق می-مثل جاهاي ديگر-. وتگنشتاين معتقد است اين مطلب 21زبان مشخص می شود

معناي اصلی "مرتبط است تا به  "کاربردشان"، معناي اين واژگان، بشتر به دائويا  نيروانايا  برهمنيا  خداسخن گفتنِ از 

گوناگون، اعمال و صورِ مختلفِ متدينانِ به اين اديان را متجلی می سازد و از اين رو دعاوي . بازي هاي زبانیِ اديان 22"شان

دينی را نبايد به مثابه اموري تلقی کرد که تصاويري دقيق از واقعيت به دست می دهند که ]آن واقعيت[ هر جور که شده وراي 

 . 29اين اعمال دينی قرار گرفته است

که نظري معتدل به دين دارند، بر اين اشكالِ عمدة واقع گرايی تأکيد می کنند که واقع گرايی گروهی از ناواقع گرايانی 

نمی تواند شواهد و داليلی ]کافی[ له صدق عينیِ يك دين يا دين به صورت کلی به دست دهد.ناواقع گرايان خاطر نشان می 

ارد و اينكه آياشواهد و دالئلی له الهامِ الوهی در متون کنند که مباحث کالمیِ مربوط به اينكه آيا براهينی له وجود خدا د
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مقدس وجود دارد يا خير، همگی به شكست منتهی می شوند. در بخش هاي بعدي، به برخی ادلة ارائه شده در خصوص ايمان 

يك دين وجود ندارد،  اشاره خواهيم کرد.  اما ناواقع گرايان معتقدند از آنجا که داليلی قاطع و نهايی براي معتقد شدن به صدقِ

از اين رو بهترين راهكار در خصوص دعاوي و باورهاي دينی را به اين می دانند که از عينك ناواقع گرايی به آنها نظر افكنده 

 شود. 

واقع گرايان از طرق مختلفی در مقام جواب به اين موضع برآمده اند. در خصوص اعتقاد به اينكه يك دين خاص صادق 

ز واقع گرايان معتقدند که چنين نيست که همواره براي يك فرد، فقط و فقط استدالل هاي خام وجود داشته است، برخی ا

اين موضع واکاوي  8باشد. افزون براين، آنها مدعی اند که ايمان به يك دين خاص، اصالً محتاج به دليل نيست. در بخش 

مان دينی، داليل و داليلِ خوبی در اختيار است و ما اين به برخی از اين خواهد شد.ديگر واقع گرايان معتقدند که اتفاقاً بر له اي

 اشاره خواهيم کرد.  11و  9، 6، 5، 4مواضع در بخش هاي 

دليل ديگري که در طرفداري از موضع ناواقع گرايی دينی مطرح می شود، توسل به اين حقيقت است که دعاوي، باورها و 

متنِ اجتماعی و از اين رو وابستة به زبان و مفاهيم انسانی اند. از آنجا که همواره دعاوي و  اعمال دينی، منوط اند به اوضاع و

اعمال دينی، در متنِ انسانیِ خاصی پديدار می شود و از آنجا که اين، ذهنِ آدمی است که به مفاهيمِ موجود در آن متن شكل و 

دِ آن متنِ اجتماعی، متعيّن و محدود و محصور می سازد. يك شِمايی خاص می بخشد، از اين رو معنايِ اين مدعيات را خو

که واقعياتِ عينی و ماوراي زبان و  –و البته اثبات هم شده که يك فرد به نحوي شايسته قادر هم نيست  –انسان نيازي ندارد 

 ادراك بشري را اثبات کند. دست يازيدن به چنين کاري، پا از حدّ خود بيرون نهادن است.

رايان با اشاره نمودن به اينكه هر چند اکثر مواردي که در مباحثات )و اعمال( دينی وقوع می يابند، وابستة به انسان واقع گ

اند و ريشه در انسان دارند، اما لزومی ندارد که يك شخص موضع تحويل گروانه )فروکاهش گرايانه( اتخاذ کرده و بگويد همة 

نِ به زبان انسانی اند. همانطور که قبالً نيز اشاره کرديم، برخی واقع گرايان استدالل می معانی و نمادهاي دينی قابل تحويل برد

به اين معنا که به سودِ دعاويِ خود، مراجعِ –کنند که داليلی به نفع باور به اينكه يك دين خاص صادق است، در اختيار داريم 

 .24عينی و واقعی دارند

پرداختم يكی به اين خاطر که اين  -بيشتر از موضع واقع گرايی –ناواقع گرايی  من به دو دليل در اين مجال، به موضع

موضع در فلسفة دينِ معاصر گسترش يافته است و دليل ديگر اين است که ما به جاي آنكه به کارِ عملی بپردازيم، در ادامة 

 کتاب بقية مباحث مان به چشم اندازي واقع گرايانه معطوف خواهد بود.
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 تلخيص

درصد جمعيت دنيا، خود را ملتزم به برخی  85ياي ما به هر طريقی که شده، دنيايی متدين است که جمعيتی قريب به دن

صورِ باورِ دينی می دانند. اما اديان و باورهايِ موجود در آنها، متنوع هستند. برخی اديان به خداي انسانوار قائل اند و برخی 

ل اند و برخی به خداي واحد، برخی معتقدند که آن حقيقت راستين )خدا( و اين جهان در ديگر  نه؛ برخی به خدايان متعدد قائ

و يا وابستة به همديگرند و برخی ديگر با اين موضع مخالف اند. اختالف ها و تفاوت ها نيز گونه گون اند. اما واقع يكی هستند 

ل اند بر باورها، ايده ها و اعمالی که حول واقعيتی برين اين اديان شباهت هايی نيز دارند به اين شكل که همگیِ آنها مشتم

 واقعيتی که معنا و غايتی بازپسين به زندگانی عطا می کند.–متمرکزند 

با نقدهاي طرح شده از سوي پوزيتيويست هاي  -که قدمتی هزار ساله دارد–تامل فلسفی درباب ايده ها و باورهاي دينی 

، فلسفة دين دوباره رخ گشود و اينك يك 1971گريبان شد. ولی با افول پوزيتيويسم در دهة منطقی، با چالش بزرگی دست به 

 شاخة مطالعاتیِ شكوفا و پرثمري است.

در مباحث فلسفة دين جديد، صرفاً تفاوت باورها و اعمالِ موجود در اديان مختلف، بحث و جدل نمی شود بلكه توجه اصلی، 

ها و اعمال دينی درباره و معطوف به چه چيزي هستند. واقع گرايان می گويند اينها، مربوط بيشتر معطوف است بر  اينكه باور

اند به واقعياتی متعال که خارج از حيطة ربان و چارچوب هاي ادراکی انسان واقعاً وجود دارند. ناواقع گرايان اين موضع را قبول 

داوکينز خاطر نشان می کنند که دين ساختة دست بشر است و ندارند. برخی ناواقع گرايان مثل زيگموند فرويد و ريچارد 

باورهاي دينی نيز توهم و يا حتی پندار هستند. ديگرِ ناواقع گرايا مثل دان کيوپيت و لودويك ويتگنشتاين موافق اند که اديان 

 مهم و معنادار می دانند. مربوط اند به اعمال،باورها و ايده هاي انسانی، ولی با اين همه دين را حاصلِ اقدامی خطير و

 پرسش هايي براي مرور و مباحثة بيشتر

و فقط شامل آنچه که صرفاً شما چه تعريفی از دين ارائه می دهيد؟ آيا اين تعريف شما، همة اديان را در بر می گيرد  .1

 دين تلقی می شوند، می گردد؟

 اومانيسم سكوالر با دين چيست؟اشتراکات و تفاوت هاي ميانِ نظامهاي فكري مثل کمونيسم و  .2

در شروع اين بخش، در قالب يك تصوير دايره اي شكل، ميزان پيروانِ اديان مختلف را ارائه نموديم،  به نظر شما آيا  .9

  تعداد نفرات در اعتبارِ يك دين تاثيري دارد يا خير؟ آيا بايد تاثيري داشته باشد؟ توضيح دهيد  



 239-981، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 
 

072 
 

                                                           
1   . Sigmund Freud, The Future of an Illusion, translated by James Strachey (1291), in The Standard Edition of the 

Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume 91 (London: Hogarth Press, 1291). 

9   . John Bowker, ed., The Oxford Dictionary of World Religions (Oxford: Oxford University Press, 1221); Wendy 

Doniger, ed., Merriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions (Springfield, MA: Merriam-Webster, 1222); 

Don David Barrett, George Kurian, and Todd Johnson, eds., World Christian Encyclopedia 9nd ed. (New York: 

Oxford University Press, 9001); The World Factbook of the US Central Intelligence Agency, found at 

https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/print/xx.html. The percentages were rounded up 

and thus add up to slightly more than 1001. 

3   . Diana Eck, A New Religious America (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 9001). 

4   . Charles Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (Oxford: Blackwell, 1221), 91–94. 
 مجالتي كه به تحقيق و مطالعة در باب فلسفة دين اختصاص دارند، به وب سايت زير مراجعه نماييد:. براي آگاهي از برخي مجامع علمي و  5

http://users.ox.ac.uk/~worc0331/phil_topics_religion.html 

معاني  -همانطور كه در متون مربوط به فلسفه دين استفاده مي شوند–ايي و حتي واژه هاي واقع گرايي ديني و ناواقع گرايي ديني . واژه هاي واقع گرايي و ناواقع گر 9
[ و از اين اند ]نه انشائيگوناگوني دارند. مِن باب مثال واقع گرايي ديني رويكردي است كه مي گويد دعاوي ديني در رابطه با موضوعات و مسائلِ غيرتجربي، اخباري 

 .كردمنظر فرويد را نمي توان يك واقع گراي ديني تلقي كرد. همانطور كه در ادامه خواهيد ديد من از اين كلمه به اين طريقه استفاده نخواهم 

. 
 . رهايي از چرخة تناسخ 1
 .9001May  99tml.Accessed http://www.doncupitt.com/realism/aboutnonrealism.h.. برگرفته شده از وب سايت دان كيوپيت:  1

2 . Sigmund Freud, The Future of an Illusion, 31. 
10 . See Freud, The Future of an Illusion. 
11 . Richard Dawkins, The Selfish Gene, new ed. (New York: Oxford University Press, 1212), 129 

 Susanها به دست آوريد و به دفاعية يكي از طرفدارانِ اين نظريه آگاه گرديد به منبع زير مراجعه نماييد: براي آنكه بتوانيد تبييني مناسب از نظرية مِم

Blackmore, The Meme Machine (Oxford: Oxford University Press, 9000). 
19 . Gene pool 
13.  Richard Dawkins, The Selfish Gene, 129. 
14 . Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin, 9009), 122–900. 
15. Richard Dawkins, The God Delusion, 111. 

 در باب نظرية مم ها به اثر زير مراجعه نماييد: "دنت". براي آگاهي از تأمالت  19
Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Viking, 9009), 999–34. 

 . براي مطالعة زندگي نامة وي به شيوه اي بسيار دلنشين، بنگريد به كتاب زير: 11
Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (New York: Penguin Books, 1220). 
11 . Philosophical Investigations (New York: Macmillan, 1253). 
12 . Philosophical Investigations, 11, 393. 
90 . Philosophical Investigations, 3, 39. 
91 . Philosophical Investigations, 15–91 
99 . Ludwig Wittgenstein, Culture and Value, edited by G. H. von Wright (Oxford: Blackwell, 1210), 19ff. 

گراي ديني بوده يا نبوده، اجماعي وجود ندارد. او در اين خصوص موضع واضحي اتخاذ ننموده است  . بايد خاطر نشان شود كه در اينكه آيا ويتگنشتاين، يك ناواقع 93
 زيرا به قواعد مرسوم فلسفي پايبند نبود.  براي آنكه در اين باب، توضيحاتي بيشتر بيابيد، به اثرِ زير مراجعه كنيد:

D. Z. Phillips, Wittgenstein and Religion (New York: St. Martins Press, 1223). 
 ه نماييد، بنگريد به:.براي آنكه تحليلي روشنگرانه در خصوص جدال بر سر واقع گرايي و ناواقع گرايي ديني به دست آوريد و دفاعيه اي از واقع گرايي را مالحظ 94

Peter Byrne, God and Realism (Burlington, VT: Ashgate, 9003). 

http://users.ox.ac.uk/~worc0337/phil_topics_religion.html

