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 یادداشت مترجم

از ، ایل رلم ااوشلااایع   ل بعحثاا ل ؟ازلرازل یاابلدااه ارلپااه  لتواناا لآیااعلم اا ل اا کتاااب 
کسفورد ، اساتاد رشاتۀ روان نوشتۀ جیمز دابلیو ل،انتشارات دانشگاه آ ناسای دیان ش جونز

 ، اساات. علاام  1«علاام شااناختی دیاان»در معرفاای، بررساای و نقااد  اثااریدر دانشااگاه راتگاارز
عمااادتًا مبتنااای بااار مباااانی و  ،هاااای علاااوم شاااناختی شااااخهتااارین  تاااازهاز  شاااناختی دیااان

شناسای  شناسی شناختی، علاوم اعصااب شاناختی، فلسافۀ وهان و روان روان های یافته
کااه نگاارش، اساات. فرگشااتی نااوداروینی باورهااا و  غالااع عالمااان شااناختی دیاان آن اساات 

کارکرد  مناسک ساامانۀ شاناختی « ازانادازۀ بایش»فعالیات یاا « نابجا»دینی نمودهایی از 
گوناه پدیادار  اند انسان ولای در خصاوص دیان از  گشاتهکاه در اصال، بارای مقاصاد بقاای 

،  شده خود منحرف غرض اصلی کتااب حاضار نویسانداست. پروفساور جاونز  شایدهکو ،ۀ 
دقات  نظاری علام شاناختی دیان را باه بنیادهاایتا در یک پیشگفتار و پنج فصال،  است

 طرفانه نقد کند.  سنجانه بررسی، و بی تعریف، نکته
نظری علم شاناختی  های شالودهدو فصل نخست کتاب به ارائۀ مفاهیم بنیادین و 

ناسای فرگشاتی ش های علوم شناختی باا مباانی نظاری روان دین و چگونگی ترکیع یافته
 

1. Cognitive Science of Religion (CSR) 
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کااه نااه  اختصااص یافتااه اسات. نویساانده در ایاان دو فصال کوشاایده اسات تااا نشااان دهاد 

کاه ای اسات  زمیناه مفروضااتی پا  بار پایاۀ هاا آن تفسایر های علاوم شاناختی بلکاه  یافته
کلۀ استنتاجات کثر عالمان شناختی دین را  شا فصل سوم کتاب به نقاد  .ساخته استا

انگاااری یفیزیکالیساامض محااا اختصاااص یافتااه  زیکاایفیشااناختی   مبااانی نظااری و روش
محاا انگااری  های فیزیکی های بنیادین تبیین است. نویسنده در این فصل به کاستی

در  ویژه به نقصان نظری این رویکرد دربارۀ دربارۀ باورمندی دینی پرداخته و  ییا تقلیلیض
کرده ها برخی از پدیده توضیح کتااب، باه بررسای  استدالل  است. سپ  در فصل چهارم 

یاات وهناای و  در تبیااین پدیاادهغیرتقلیلاای لانگاااری و نقااد رویکاارد فیزیکاای  هااایی چااون عل 
گااااهی پرداختاااه اسااات. نویسااانده کااارده اسااات در ایااان بخاااش خودآ تاااا  کوشاااش بلیکااای 

یاک برشامارد و، در  باه را یاک محاا انگااری فیزیکای جاایگزینهای ایان ویراسات  کاستی
کتااب  شنهادیپ ها آن پدیدهای برای تبیین  انگارۀ تازهنهایت،  کند. فصل پانجم و پایاانی 
کاسااتی جماا  کلاای نویساانده دربااارۀ علاام شااناختی دیاان و  هااای اصاالی آن اساات.  بناادی 

کاارده  پیشاانهاددیناای  مناساکو  یکاارد بادیلی را در مطالعااۀ باورهاااهمچناین نویساانده رو
 است.

مناد باه  بارای عماوم مخاطباان عالقاه؟ل   لداه ارتوان لازلرازل یابلپاهلآیعلم  ل  کتاب 
در شااخۀ فلسافۀ  بااالخ ویاژه بارای دانشاجویان علاوم شاناختی ی مباحث، به گونهاین

پژوهاااای، فلساااافه و  هااااای دیااان شناساااای شااااناختیض، و پژوهشاااگران رشااااته وهااان و روان
کتااااب را باااا رو ازایااانشناسااای دیااان باااه نگاااارش درآماااده اسااات.  روان ، نویسااانده عامداناااه 
در پیوسات پایاانی ، هماهبااینشمار به مآخاذ علمای انباشاته نکارده اسات.  جاعات بیار

تاار  باایش اسااتفادۀ هرچااه منظور بااه، «تاار  مناااب ، مآخااذ و مباحااث باایش»کتاااب بااا عنااوان 
کتااب،  و مآخاذ مهام ای از نکاات پااره ،متخصصان گارد آورده اسات. متارجم  باا  همگاامرا 

کاااه  ای پاااارهاهاااداف نویسااانده، کوشااایده اسااات تاااا توضااایح  از اصاااطالحات تخصصااای را 
گااه اصاالحیض هاا گذشاته اسات اجماال از آن نویسنده باه در  را و برخای نکاات تکمیلای یو 
 های خود بیاورد.  پانوشت

 صالح طباطبایی
          ۱۴0۱پاییز تهران، 




