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 درآمد

 

، يكي از مسائل کانوني جهان معاصر است. در «همگرايي و واگرايي»موضوع همايشِ 

 بريم که روندهای جاری اغلب به سوی واگرايي است، در حالي که جهاني به سر مي

هايي روبرو هستیم که حل آنها نیازمند همگرايي در سطوح مختلف  با بحران زمان هم

 از پوشیدن چشم يا ها اختالف حذف است و نه شدن يكي، نه به معنای همگرايياست. 

 رويارويي و مشكالت حل برای جمعي کوشش و شدن همراه، بلكه مراد از آن ها تفاوت

موضوع همگرايي در گذشته، در قالب عناويني چون ياری، همكاری و  .هاست بحران با

ای بوده  اتحاد مطرح بوده است. اين گونه مفاهیم، در گذشته حاوی معاني و بارهای ويژه

اند که به زندگي اقوام و ملل مختلف قوام  هايي داشته ها و ارزش و نسبتي با حقیقت

متفاوتي روبرو هستیم. مردم در سايه تمدن  ند. اما در جهان معاصر با وضعا هبخشید مي

اند، در حالي که اسباب  های مختلف به هم رسیده جهاني و هنجارهای آن، با گذشته

 های گذشته، سست و ضعیف شده است.  همگرايي

برگزاری همايش همگرايي و واگرايي، کوششي آغازين برای مشارکت گروهي از اهل 

 ،و توصیف مشكلي جهاني است. در اين کوشش فلسفه و علوم انساني، برای توضیح

ايراني و خارجي و گروهي از محققان جوان مشارکت دارند.  ۀتعدادی از استادان برجست

مجموعه مقاالت پیش رو، انعكاس اولیه اين کوشش است. موضوع اين مقاالت 

. های متعدد موضوع کانوني است گوناگون است. اين گوناگوني خود نشانۀ وجوه و جنبه

تر  هايي گسترده به همین جهت، اين همايش را تنها گامي نخست برای پژوهش

 دانیم.  مي

اند،  گیری اين همايش سهیم بوده الزم است از نهادها و افراد زيادی که در شكل 

تشكر کنیم. ابتدا از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و هیات رئیسه محترم 
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دان پشتیباني بنیاد الكساندر فون هومبولت)آلمان( هستیم کنیم. قدر آن سپاسگزاری مي

( پشتیباني Humboldt-Kollegهای ) که از اين همايش در قالب مجموعۀ همايش

ای برای  فرهنگي ايران همكاری صمیمانه کرده است. اعضای انجمن فلسفۀ میان

گامي  ،اين همايشها نیز سپاسگزاريم. امیدواريم که  اند که از آن برگزاری همايش داشته

ها و اديان باشد و نقشي مفید در  در جهت تقويت همگرايي میان متفكران، فرهنگ

 وگو ايفا کند. اعتالی منشِ مهر و دوستي و گفت

 اصغر مصلح علي

 4368اسفند 

  



11 
 

 وگو: فرهنگ یا متافیزیک؟ بستر گفت

 محمدمهدی اردبیلي

 استاديار پژوهشكده فرهنگ معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 

هئئا بئئا يكئئديگر، اخیئئراس، بئئه واسئئطۀ فراگیئئر شئئدنِ پديئئد     مسئئۀلۀ مواجهئئۀ فرهنئئگ

هئا،   هایِ افراطي و رواج خشونت ناشئي از آن  گرايي سازی/شدن و نیز بروز هويت جهاني

بايئد در    وگو گفته است. پرسش اساسي اينجاست که اين بیش از پیش پروبلماتیک شد

به واسطۀ  گرايانه، فرهنگي با اتخاذ موضعي کثرت چه سطحي انجام پذيرد؟ رويكرد میان

سازیِ شرق گرفتئه تئا    سازی استعماریِ غربي های تلخ تاريخي متعدد )از يكپارچه تجربه

سازی را به ديئد  ترديئد    رچهسازیِ غرب(، تالش برای يكپا های انتحاری اسالمي تالش

 نگرد. مي

گیری ايئن بسئتر مشئترک را، نئه در حئوز        مقالۀ حاضر در تالش است تا امكان شكل

فرهنگ )که دقیقاس حوز  تفاوت و کثرت است(، بلكئه در حئوز  متافیزيئک )کئه دعئوی      

تئوان بئا درس    وحدت و اشتراک دارد( رديابي کند. ادعای اين مقاله اين اسئت کئه مئي   

گرايي، بدون دچار شئدن بئه نئوعي     ن از گذشته و پذيرش برخي از ملزومات کثرتگرفت

گرايي فروکاهنئده و سئرکوبگرانه بئه شئكلي از مفاهمئه و اشئتراک در سئاحت         وحدت

 متافیزيک دست يافت. 

اسئالمي( و غئرب )فرهنئگ     -)فرهنگ ايرانئي « ما»مورد مشخص اين تحقیق نسبت 

اند: وجئه اول ديئن    دارای دو وجه اشتراک عمدهسكوالر( است. اين دو جهان  -مسیحي

يئا  غیرسكوالر( و هئم جهئان مسئیحي )سئكوالر     است. هم جهان اسالمي )سكوالر يا 

هئای دينئي و اصئول     ذيل اديان ابراهیمي، در بخش قابل توجهي از آموزه غیرسكوالر(،
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مشئائي،   اند. وجه دوم اماخود فلسفه است. فلسفۀ اسئالمي )اعئم از   دارای اشتراک عقايد

اشراقي و صدرايي( و مسیحي )با تمئام مشئتقاتش، اعئم از قئرون وسئطايي، مئدرن و       

هئای فكئری و    مدرن(، بخش قابل تئوجهي از ترمینولئو ی فلسئفي و چهئارچوب     پست

انئد. در نتیجئه، ايئن دو جهئانِ      های بنیادين خود را از فلسفۀ يونان اخذ کرده فرض پیش

متمايز از جهان فلسفي يوناني نیستند )برای مثال، فلسفي، چیزی جز دو برداشت فلسفيِ 

های ديگری مانند آسیای شرقي، افريقای مرکئزی و جنئوبي و بومیئان     در مورد فرهنگ

آمريكايي چنین اشتراکي وجود ندارد(. در نتیجه، بستر متافیزيكي اين امكان را دارد کئه  

ی دو جهان باشد. اينكه چرا اين بسترِ موجود تا کنون به اين شئكل بئه    وگو گفتزمینۀ 

گئردد کئه نئه حئول      ای بئازمي  کار نرفته است، به داليل تمئدني، سیاسئي و اقتصئادی   

محوريت فلسفه و تفاهم، بلكه حول دوگانۀ شیفتگي و تحقیر )از سوی هر دو طئرف( و  

ای برای دفاع از ايئن ادعئا    قاله ادلهگرايانه شكل گرفته بودند. اين م سازیِ هويت ديگری

را ممكئن    وگئو  گفتتوان اين  فراهم خواهد کرد که تنها با چنین رويكردی است که مي

ی «مئئا»يئئي جديئئد سئئخن گفئئت. «مئئا»سئئاخت و حتئئي شئئايد بتئئوان در پرتئئو آن از 

 دهد. ای که طرفین را در عین رفع، حفظ کرده و بسط مي ديالكتیكي

 فرهنگي، بستر وگو، میان گفت ،متافیزيک :ها کلیدواژه
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 رایی مؤمن و کافر در مثنویواگرایی و همگ

 شهین اعواني

 مؤسسۀ پژوهشي حكمت و فلسفۀ ايراندانشیار فلسفه، 

 

حكايئات و مطالئب حكمئي درخصئو       ارزشئي از  بئا  ۀگنجینئ  ،زمئین  در ادبیات ايران

رای دسئتیابي  بخش ما ب الهام تواند دارد که ميوجود « گرايي و واگرايي میان اديانهم»

پئردازد و   گرايي باشد. اين گفتار به همئین موضئوع در مثنئوی مئي    های ايجاد هم به راه

 دارای سه بخش است: 

 بخش اول تعاريف اصطالحات از قبیل مؤمن، کافر و ...؛

 جهان؛ بخش دوم بحث در لزوم تضاد و توافق در

 بخش سوم نقش اراده در عقیده و عمل.

از   بئین اهئل کشئف و ذوق    موالنا در مثنوی، به کرات متذکر شده کئه عارفئان روشئن   

نما و محروم از شناخت حقیقت، جدا هسئتند. از نرئر او شئخص دارای     مدعیان حقیقت

ايمان صادقانه و عشق حقیقي با فرد مدعي عشق تفئاوت بسئیاری دارد. همینئین وی    

دوام و قوام اين جهان را مبتني بر اصل تضاد، و تضاد و اختالف را اصل مسئلمم هسئتي   

داند. از جمله اين تضادها اختالف عقیده است که شئديدترين آن بئه مثابئۀ دو سئر      مي

ها را  تواند تضاد میان انسان قطب، عبارت است از اختالف میان مؤمن و کافر. آن چه مي

ح و آشتي را حاکم سازد، آن است که انسان بئر اسئتعداد و   مرتفع کند و به جای آن صل

قوای دروني خودآگاه باشد و بر تضادهای دروني خود آگاهانئه فئائق آيئد. تضئاد میئان      

از نرر موالنا تصادفي نیست بلكئه بئه طبئع آنئان،      ،ها ويژه انسان های جهان و به پديده

« الصوت مؤذن کريه»و « و بايزيد کافر»گردد. دو حكايت  گفتار، رفتار و عقايدشان بازمي
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از جمله حكايات موالنا در اين باب است. او اين پديده را با دو رويكئرد کئامالس متفئاوت    

در اين جهان هر انسئان صئالح، طئالح، مئؤمن و کئافر بئه        ،کند. از نرر وی واکاوی مي

زيئرا   ،عمئل اصئل اسئت    ،گردد. از نرر موالنا ای از مراتب معرفت نرری نائل مي مرتبه

 ،ها محئدود اسئت. بخئش پايئاني     معرفت عملي نیاز به اراده دارد و اراده و اختیار انسان

کند تا روح مجئال   گیری موالناست. وی انسان را به ستیز با نفس اماره دعوت مي نتیجه

جال پیدا کند و صفای باطن حاصل شود. انسان در تضادهای بیروني و ستیز  دروني بئا  

آيد. از اين روسئت کئه در موضئوعي     مرتبه و حالت جديدی در مي خود در هر لحره به

بعضئي اوقئات بئا همئان      گئاهي واگرايئي و   ،هئا  مشخص يا بر اثر اعتقادات بین انسان

آيد. در هر حال از نرر موالنا حرکئت و توجئه انسئان، چئه      گرايي پیش ميها هم انسان

« جهان فاني»مؤمن و چه کافر، پیوسته رو به آينده است نه گذشته. اين گفتار صرفا به 

 شود.  پردازد و جهان بعد از مرگ، يعني جهان بقا و عمران، طرح نمي مي

 لح، تضاد، نفس امّاره، اختالف، وفاقگرايي و واگرايي، مؤمن، کافر، صهم ها:  واژه کلید
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 های یونانی در فلسفۀ اسالمی فضیلت

 دومینیک اُمیرا

 سوئیساستاد دانشگاه فريبورگ، 

 

شده به زبان عربي،  نرريات مختلف دربار  فضیلت از سوی برخي از متون يونانيِ ترجمه

خئواهم   اسالميِ میانه منتقل شده است. در اين مقاله، مئي به فیلسوفانِ حاضر در دوران 

شده به زبان عربي )شامل آثار افالطئون، آثئار     فهرستي گذرا از اين متون يونانيِ ترجمه

مشكوِک منتسب به افالطون، آثئار ارسئطو، آثئار مشئكوِک منتسئب بئه ارسئطو، آثئار         

يئن متئون را در جلسئه    جالینوس، فورفوريوس، يامبلیخوس و پروکلس( به دست دهم )ا

توصئیف خئواهم    اختصار نرريات متعددی دربار  فضیلت را بندی خواهم کرد(، و به دسته

کرد که اين آثار دربردارند  آنها هستند. بنابراين، من تمايل دارم به آثار کندی، فئارابي و  

تنئوع  هئا،   هايي را بیازمايم که از طريق آن مسكويه با اين هدف ارجاع دهم که شیوه ابن

موجود در اخالق فلسفي يونان مورد استفاد  فیلسوفان مسلمان اولیه قرار گرفت تئا بئه   

 کمک آن، نرريات اخالقي خود را بسط دهند.

 مسكويه اسالمي، کندی، فارابي، ابن ۀيونان، فلسف ۀفضیلت، فلسف ها: کلیدواژه
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 تعامالت مسلمانان و مسیحیانگرایی و واگرایی در های نظری هم بنیان

 مجتبي امیری

 دانشگاه تهران ،گروه مديريت دولتيدانشیار 

 

جوهر اديان الهي، اعتقاد به خداوند و پیامبراني است که حقیقتي آسماني را برای هدايت 

هئای ايئن حقیقئت آسئماني، زنئدگي       آمئوزه  ۀاند. زندگي بر پايئ  ها به همراه آورده انسان

مواجهه دينئداران در زنئدگي دوگونئه    پي دارد.  ديندارانه است و رستگاری اخروی را در

ديني با ناباوران به  برون ۀکیشان يا ديگر اديان، يا مواجه ديني با هم درون ۀاست: مواجه

دينئي غالبئا    روندين و پیام رستگاری دينداران در آخرت. عمئل دينئداران در زنئدگي د   

هئا و از آن جملئه دينئداران بئا توجئه بئه        دين است. انسان  برخاسته از فهم آنان دربار

اقتضائات محیطي و شرايط اقتصادی، اجتماعي، سیاسي و فرهنگئي کئه در آن زيسئت    

رو با مفروضاتي متفاوت به دين روی آورده و دينداری  ازاين ،کنند با هم تفاوت دارند مي

به مباني همگرايي و واگرايي مسلمانان و مسیحیان  مقالهاين  .کنند تبلیغ ميرا ترويج و 

شئود.   پردازد؛ همینین نگرش عارفان به عنوان نگرش ديني همگرايانه مطئرح مئي   مي

 مباني همگرايي و واگرايي به اختصار عبارتند از:

 مباني همگرايي:

 اعتقاد به خداوند -

 اعتقاد به پیامبران -

 های پیامبران آموزهزندگي برپايه  -

 خدمت به خلق -

 محبت ورزيدن به خلق -

 باور به بازگشت به خداوند -
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 علم خدا به امور آشكار و پنهان -

 داوری نهايي خداوند -

 های واگرايي: بنیان

 دين وپرداختن به اعراض و مبنا قراردادن فروع دين  غفلت از اصول و جوهر -

 ن توجه به مشترکاتبدو ،مفترقات ۀغیر احسن بر پاي ۀمباحثه و مجادل -

 به جای يافتن فصل مشترک با طرف مقابل ،فهم خود را مبنا قرار دادن -

 فراخواندن ديگران به خود بدون به رسمیت شناختن هويت ديگری -

ساز مئا و ديگئری    های شخصیتي و فرهنگي که هويت ناديده گرفتن تفاوت  -

 است.

دينئداران و اجتنئاب از همگرايئي    ها در میان اديئان و غیئر    يمقوم و محرک اين واگراي

توان در سه گروه و سه عرصئه در جوامئع انسئاني جسئتجو      کارکردگرايانه با آنان را مي

 کرد:

يا منافع خاصي کئه در جامعئه    ن رسمي دين و فهم خاصي که از دينمتولیا -

 فرهنگي (؛ ۀدارند ) عرص

 سیاسي (؛ ۀهای سیاسي حاکم در جوامع ) عرص صاحبان قدرت و نرام -

صاحبان ثروت و متولیان و مروجان حئاکم در اقتصئاد و بئازار آزاد ) عرصئه      -

 اقتصادی (.

  مسیحیت، اسالم، عرفان  ،واگرايي ،گراييهم ها: کلیدواژه
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شان  زمین و تأمالت در مشرق« منور الفکر»میراث عصر روشنگری: مسافران 

آلمانی برنهارد سوم اهل زاکسن  ۀزدا نجیبدر خصوص دین در مثال سفر 

 7710-7719ماینینگ 

 فلیكس باخمن

 يهای خارجي دانشگاه عالمه طباطبائ ادبیات فارسي و زبان دانشكد  مدرس زبان آلماني، 

 

اين مقاله به اصول بنیادين میراث فكری دوران تنوير افكار در ارتباط با اسئالم و شئرق   
قرار است بیش از هر چیزی تعارضات دوران منورالفكری نشئان  پردازد. در اين مقاله  مي

ايئن   ۀهای اخیر به کرات موضوع پژوهش بوده اسئت. بئا مالحرئ    داده شود که در سال
يابئد   ها موضوعیت مي آثار و تبعات اين تعارضات با نرر به تشكیل کلیشه ،عزيمت ۀنقط

  زاد ات سئفر بئزرگ نجیئب   در کانون اين توضیحگردد.  هايي تبیین مي و در ضمن مثال
 4089-4083هئای   ( در سئال 4014-4690گ )هل زاکسن ماينینئ آلماني برنهارد سوم ا

-مبتني بر اصول راهنمای آموزش و پرورش پروسي ،قرار دارد. تربیت و پرورش برنهارد
های عصر تنوير افكار متأثر شده بود. گزارش سفر وی شئماری   مسیحي بود که از آرمان

هئای   بلكه همینین در خصئو  شئیوه   ،اسالم  ها را نه فقط در بار انديشهاز تأمالت و 
دهئد. او کوشئش    نوزدهم به دست مئي   جاری زندگي روزمره در امپراتوری عثماني سد

اش و  زمئین بئه خئانواده    مشئرق  ۀکند در اين گزارش سفر، تصويری از جهان بیگانئ  مي
معیارهای خا  خود او از اين جهان ترتیب به دربارِ ماينینگ عرضه کند که در آن  بدين

ايئن گئزارش سئفر کئه تئاکنون منتشئر نشئده اسئت، نمئای          هم در کار ارزيابي است. 
 ۀترتیئب از تئاريخ انديشئ    دهد و بدين نسبت به بیگانه به دست مي از درکتوجهي  جالب
زمئین بودنئد، حكايئت     هئای خئا  مشئرق    زادگان آلماني که تحت تأثیر شگفتي نجیب

گئره   به تعارضئات بسئیاری   ها کامالس در سنت عصر روشنگری گيزد شگفت کند. اين مي
 است.  خورده

   برنهارد سوم، عصر روشنگری، مسافران منورالفكر، سفرنامه :ها کلیدواژه
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 فرهنگی معنا و ارتباطات میان

 حمید پارسانیا

 دانشگاه تهران ،شناسي دانشیار گروه جامعه

 

بشئر وجئود داشئته و همینئان ادامئه       ۀفرهنگي از ديرباز در تاريخ انديش ارتباطات میان

بئه فرهنئگ    اين ارتباطات با فهم و انتقال معنئي از درون يئک فرهنئگ    .خواهد داشت

معني وجود دارد. تبیین ايئن ارتباطئات بئا      نرريات متفاوتي در بار. گیرد ديگر شكل مي

هئای وجئودی    نررياتي که معنا را به ديگر ساحت دارد؟کدام يک از اين نرريات امكان 

ل هستند ولكن گشئودگي  ئهويت و ذات قا ،نررياتي که برای معنا؟ کاهند انسان فرومي

 و؟ کننئد  فرهنگي و يا تاريخي خئا  مقیئد مئي    های وجودی، به سوی معنا را به زمینه

و درک و يا انتقئال   ل هستندئمعاني مطلق و غیر مقید قا ۀاحاط نررياتي که به حضور و

راقئم نرريئات سئوم را تنهئا     ؟ دانئد  ديگر معاني را بدون اين دسته از معاني ممكن نمي

 .داند نرريات قابل قبول مي

 ، معنا، فرهنگفرهنگي ارتباطات میان :ها کلیدواژه
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 از منظر حکیم ایرانشهری« ها وحدت تمام ایمان»مفهوم 

 نصراهلل پورجوادی

 دانشگاه تهران استاد

 

به باور فیلسوف دينيِ ايرانيِ قرن سوم هجری )نهم میالدی(، حكیم ابوالعباس 

گذارانشان همگي فرستاد   ها اساساس يكي هستند، چراکه بنیان ايرانشهری، تمام ايمان

های مختلف  ايمانهای  هايي را که ما در آموزه يک خدای واحدند. با وجود اين، تفاوت

يا پیروان پیامبران « باورمندان»ها، بلكه  گذارانِ اين ايمان کنیم، نه بنیان مشاهده مي

های آيین زرتشتي، يهوديت، مسیحیت و  های آموزه اند. بدين طريق، تفاوت ايجاد کرده

ها، يهوديان، مسیحیان و  اسالم را نه زرتشت، موسي، عیسي و محمد، بلكه زرتشتي

 اند.  رقم زده -به ويژه کشیشان و روحانیون و متكلمین اين اديان  - نمسلمانا

های مختلف، نوعي تفاوت در توضیح و تبیینِ اين  رغم وحدتِ پیام بنیادين در ايمان علي

اند. ملل مختلف  گذاران ايجاد شده آوران يا بنیان ها وجود دارد که از سوی پیام ايمان

اند،  آوراني که برايشان فرستاده شده گويند و پیام های مختلف سخن مي جهان به زبان

بايد ضرورتاس به زبانِ مردمشان سخن بگويند. بنابراين، ايرانشهری باور داشت که پیامِ 

محمد )پیامبر اسالم( به اين دلیل به زبان عربي بیان شد که او برای اعراب فرستاده 

فرستاده شده بود، بايد به زبان شده بود. به همین ترتیب، پیامبری که برای پارسیان 

شد. در واقع،  گفت، چراکه در غیر اين صورت، پیامش شنیده نمي فارسي سخن مي

به  خداوند پیامبری يا پیامبراني را پس از پیامبر عرب، محمد، برای پارسیان فرستاد. بنا

سیحیت نرر ايرانشهری، اين پیامبر، سلمان فارسي بود؛ او دينش را از آيین زرتشت به م

 و سپس به اسالم تغییر داد.
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اش روزبه بود، صرفاس پیرو و يكي از حامیان  از نرر ايرانشهری، سلمان، که نام پارسي

پیامبر اسالم نبود که با هدف انتقال پیام الهي محمد به پارسیان به ايرانشهر فرستاده 

و حیات  دهند  سرنوشت ايرانشهر شد، بلكه زندگي و روند اعمال و رفتارش، نشان

نوشتِ کوتاه سلمان که از سرگذشت بودا  معنویِ آن نیز بود. بدين طريق، خودزندگي

شود، سرنوشت ملت ايرانشهر  نويسيِ پیامبر اسالم نیز مي الگو گرفته است و شامل سیره

اش، خانۀ پدری را ترک کرده و به کلیسای  کند. او در اوديسۀ معنوی را بازنمايي مي

زيمت کرده است که در آن، او تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه، مسیحي در اصفهان ع

دينش را به مسیحیت تغییر داده است؛ او سپس به شهرهای مختلف در سوريه سفر 

رود تا حقیقت يا حكمتي را که به دنبالش بود در پیامِ  کند و نهايتاس به مدينه مي مي

ذر مسیحیت، در سفری معنوی که با ، پیامبر اسالم، بیابد. يافتنِ اسالم از رهگدمحم

دهند  وحدتِ  شود و در ايمان مسیحي استقرار يافته، خود نشان ايمان به زرتشت آغاز مي

 بنیادين اين اديان است.

 حكیم ايرانشهری، سلمان فارسي، ايمان، وحدت بنیادين اديان ها: کلیدواژه

  



00 
 

 دینی نوآوری فرهنگی، نوآوری اجتماعی، نوآوری

 پوزو ريكاردو

 ايتالیا ورونا، دانشگاه انساني علوم دانشكده فلسفه، تاريخ گروه مدير

 

 فراينئدها،  محصئوالت،  بسئط  و ايجئاد  بئه  اشئاره  برای است ای نشانه اجتماعي نوآوری
 و حئل  را اجتماعي  نشد تامین نیازهای و ضروريات که جديدی خدمات يا ها سازماندهي

 سئوی  از شئود،  مئي  آغئاز  صئفر  ۀنقطئ  از کئه  فراينئدی  مسیر از عمدتا و کنند مي فصل
 بئه  تئوان  مئي  را فرهنگئي  نوآوری اند. يافته تكامل تدريج به بالقوه، کاربران و نفعان ذی
 معرفئت  از اسئت  انعكاسي متضمن که دانست آفريني هم  پییید فرايندهای پیامد ۀمثاب

 و تنئوع  شئمول  دايئره  شدن فراختر به حال عین در و اجتماع، محیط سرتاسر در جاری
 در حاضئر  حئال  در کئه  اسئت  طرحي ديني نوآوری رساند. مي مدد اجتماع، درون کثرت
 ای ويئژه  توجه موسسه اين است. انجام حال در دين مطالعات ۀموسس کسلر، برونو بنیاد

 نئه  را ديئن  حئال  عین در و کند، مي مبذول ديني های سنت و اجتماعات پويای بافت به
 تئاثیر  در ويئژه  بئه  ديئن  قلمئرو  پويئايي  دانئد.  نمئي  تغییر مخالف همواره عمال نه و ذاتا

 بئئودن عیئئان امئئروزه اسئئت. مشئئهود معاصئئر جوامئئع در دينئئي تنئئوع  کننئئد دگرگئئون
 و عمئومي،   حئوز  در ديني مختلف های گروه  شد احیا نو از های فعالیت و گرايانه آشوب

 امئا  زنئد،  مئي  دامئن  هئا  کشئمكش  و هئا  تنش به سكوالر، آفرينان نقش با آنها بودیِ هم
 مسبب خود ۀنوب به آگاهي و تفكر اين و شود مي آگاهي و تفكر افزايش موجب همینین
 از اجتنئاب  رسئد  مئي  نرر به همه، اين با شود. مي همدرنیت متنوع و جديد های پیكربندی
 بئاب  در مه و شود( مي نیز ديني تعصب شامل )که دين باب در هم تقلیلي های برداشت
  است. مهم بسیار نوآوری،

 مدرنیته ديني، نوآوری فرهنگي، نوآوری اجتماعي، نوآوری :ها کلیدواژه
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  یکتاپرستی، حقیقت و خشونت

که بر اساس آن تمایز میان درست و خطا و « یان آسمان» ۀدر باب نظری

 خشونت حاصل از آن ریشه در دین دارد.

 ايرمگارد پین

 دانشگاه تهران مدرس مدعو دانشگاه مطالعات جهان

 

هايي در خصو  مفئاد داعیئه    ، بحث«غرب مسیحي»با سكوالريزه شدن روزافزون در 

دانئان و علمئای    دانان بلكه به طور پراکنده میئان الهئي   نه تنها بین الهي ،حقیقت اديان

مباحئث عمئومي و نیئز پئژوهش علمئي،      علوم طبیعي در گرفته است. اما در مقابل، در 

اين مباحث به خصئو  بئا حمئالت     موضوع ديگری نیز در محوريت قرار گرفته است.

ديگئر نسئبت میئان ديئن و      ،يازده سپتامبر در نیويورک تشديد شده است. اين موضئوع 

 خشونت در قالب تروريسم و مناقشات جنگ محورانه است. 

، يان آسمان، را معرفي خواهم کرد که بئر  من در بخش اول نرريات مصرشناس آلماني

خشئونت در پیونئدی تنگاتنئگ     ابخشي ديني ب حقیقت با مشروعیت ۀها مسأل اساس آن

است. بئه نرئر آسئمان در فرآينئد پیئدايش اديئان يكتاپرسئتانه، يعنئي از زمئان طئرح           

گیئری تمئايز میئان     مصريان، با شئكل  ۀيكتاپرستي توسط موسي در برابر آيین مشرکان

)در اتحاد « يكتاپرستي وفادارانه»، خصومت و خشونت به وجود آمد. «خطا»و « ستدر»

گذارد، امئا در گئذر زمئان بئه      با خدا(، هرچند خدايان ديگر را به صورت قطعي کنار نمي

شود که وجود ديگئر خئدايان را انكئار     انحصاری تبديل مي« يكتاپرستي حقیقت»نوعي 

گونه که در بسیاری مواضع کتاب مقدس  ن خدا، آنکند. تمايز میان دوستان و دشمنا مي

و قرآن آمده، با اين يكتاپرستي در پیوند بود. آسمان اين خشونت پنهان يا پیدا فرازهای 

داند که  زباني موجود در هر سه دين يكتاپرستانه مي« ماده منفجره»بخش را  مشروعیت
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  در تروريسم منتسب بئه  کند؛ به خصو تا زمان حاضر تأثیرات فجیع خود را آشكار مي

 اسالم. 

ای را  هئا، مباحئث جنجئالي    های تخصصي و حتي فراتر از آن نرريه آسمان در بین جمع

ها  ها به نرريه خود، به آن برانگیخت که آسمان در آثار بعدی خود با اصالحات يا تكمله

و  بئرای مناقشئات    به اين مباحث و اهمیئت آن  مقالهواکنش نشان داد. بخش دوم اين 

وگئوی   ها سیاست و گفئت  م و خشونت در رسانهمباحث عمومي در خصو  رابطه اسال

 پردازد.  فرهنگي مي میان

گئوی  و بخشي ديني، خشونت، گفت ، حقیقت اديان، مشروعیتيان آسمان :ها کلیدواژه

 فرهنگي نمیا
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 تحلیل دازاین و امکان همگرایی دینی

 چگني فراهانيماندانا 

 انساني و مطالعات فرهنگي مپژوهشگاه علوپژوهشگر پژوهشكده فرهنگ معاصر، 

 
ی قديمي ها پرسش از حقیقت انسان در کنار پرسش از چیستي دين، هر دو از پرسش

هايي متنوع و متباعد در تاريخ آمده است.  ند که برای هريک پاسخا تاريخ انديشه فلسفي
ای که اين مقاله در پي بررسي آن است، کندوکاو در نسبت اين دو پرسش با  هلمسأ

در پرسش دوم است. اين مقاله باوران  و درپي آن تنوع ديناديان  تكثرالتفات به مسألۀ 
قصد دارد نسبت پاسخ ما به پرسش انسان چیست يا به تعبیری آزادتر از مابعدالطبیعه 

 چیستي دين با التفات به با پاسخ به پرسش جوهرمحور، پرسش از حقیقت انسان را
در افق همگرايي ديني بررسي کند. اين مقاله به طور خا  به  نسبت میان دينداران،

کند  پرسش خود را اين گونه طرح ميپردازد و  نسبت دازاين و امكان همگرايي ديني مي
،  mitdaseinبا دازاين بودن آيا با پذيرفتن تلقي هايدگری از انسان و مفاهیم که

نزد  Authentizität التو اص Fürsorge، تیمارداشت Öffentlichkeit  گشودگي
به عبارتي، انديشۀ هايدگر باوران از يكديگر سخن گفت؟  فهم دينتوان از امكان  او مي
توان با  ؟ درواقع آيا ميخواهد داشت باوران تفاهم يا تقابل دينچه نسبتي با  دازايندربار  

های آن، در عین  تلقي هايدگر از نحو  وجود دازاين و اگزيستانسیالتكیه بر 
گو و مفاهمه در شۀونات مختلف و شدگي انسان از امكاني بنیادين برای گفت پرتاب

 انساني از جمله شأن ديني انسان سخن گفت؟

، مفاهمه میان الت: دازاين، با دازاين بودن، گشودگي، تیمارداشت، اصها کلیدواژه

 رانباو دين
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 دینی عنوان شرطی ممکن برای مفاهمۀ میان فرهنگی به اندیشۀ میان

 سیدمحمدرضا حسیني بهشتي

 دانشگاه تهران ،دانشیار گروه فلسفه

 

آفرين اديئان در همزيسئتي انسئان معاصئر، بئرخالف انترئارات و        حضور واقعي و نقش
های اخیئر چهئره    های سد  پیش، بار ديگر با وضوحي تمام در رخدادهای دهه پیشگويي

شئكل   بئه  -متأسفانه نئادرتر   -شكل واگرايي و رويارويي و هم  نشان داده است؛ هم به
پیئروان اديئان. همگرايئي اديئان در دوران      هايي برای همگرايي و تعامل میئان  کوشش

هئا   معاصر، جستجوی آنها برای معنای زندگي است؛ هرچند ممكئن اسئت در معنايئابي   
همینان دچار واگرايي باشند. ضرورت همزيستي در جهئان واحئد، بلكئه تئداخل میئان      

یر های غ جوامع ديني، پیروان اديان را ناگزير به پذيرش اصل وجود يكديگر و نیز تالش
جهت، زمینۀ يک همگرايي را فراهم  سازد و از اين ديني برای معناجويي برای زندگي مي

ها نیئز زمینئۀ تأمئل     های فكری و عملي ديني با فرهنگ عالوه، پیوند سنت کنند. به مي
دينئي را فئراهم سئاخته کئه      دينئي و بئرون   جديدی در باب اين تالش در سئطح درون 

دينئي را در پئي داشئته     هئای میئان   وگو گفتو نیز هايي در جهت تقريب مذاهب  حرکت
فرهنگي و تفكر فلسئفي   های اخیر، تصور انديشۀ میان است. از سوی ديگر، در طي دهه

هئا گشئوده اسئت و در     های مهمي را در عرصۀ مواجهۀ میان فرهنگ فرهنگي افق میان
محئوری   پردازنئد. پرسئش   سطحي ديگر، به تأمل دربار  امكان و وقوع اين مواجهه مي

تواننئد در   انئدازه مئي    چئه  فرهنگي تا اين گفتار، اين است که دستاوردهای انديشۀ میان
د توانئ  دينئي نمئي   ا افق انديشۀ میانديني مؤثر واقع شوند و آي ديني و برون مفاهمۀ درون

دينئي پئیش پئای جوامئع      رفت از مشكالت و موانع در مواجهۀ میان هايي برای برون راه
 ديني بگشايند؟

فرهنگئي، مفاهمئه درون دينئي و بئرون دينئي،       همگرايي، انديشه میئان  ها: کلیدواژه

  ديني مواجهه میان
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وگو در بیان عبدالجواد فالطوری؛ راهی برای همگرایی  هرمنوتیک گفت

 میان ادیان

 احمدعلي حیدری 

 ي ، دانشگاه عالمه طباطبائدانشیار گروه فلسفه

 

تحصئیالت حئوزوی در ايئران و     ۀ( با سابق4696-4669پروفسور عبدالجواد فالطوری )

دکتئری و اسئتادی( در شئمار      تحصیالت دانشئگاهي سئطوح تكمیلئي در آلمئان )دور    

هئای   دينئي طئي سئال    فرهنگي و میئان  وگوهای میان گفت ۀمتفكراني است که در زمین

 ست. حضورش در آلمان نقش بسیار مهمي را ايفاء کرده ا

هئای ايشئان مئنعكس شئده      های فالطوری که در نوشته در اين مقاله با تكیه بر تجربه

دينئي اشئاره    فرهنگئي و میئان   وگوهای میان های ناظر به گفت به مهمترين مؤلفه ،است

تئوانیم میئان    کنیم. فالطوری بر اين باور اسئت کئه بئا اسئتفاده از معیارهئايي مئي       مي

( و lebendiger, weiterführender Dialogبرنئده )  های سازنده و پئیش  ديالوگ

يم. فالطوری کوشش برای تبیئین ايئن   ( تمايز بگذارScheindialogeها ) ديالوگ شبه

خواند و مترصئد   ( ميHermeneutik des Dialogsوگو ) معیارها را هرمنوتیک گفت

( و تمئئايز محتئئوايي  subjektivسئئوبژکتیو )  اسئئت ايئئن معیارهئئا را در دو حئئوز   

(Inhaltliche Differenzierung  تفصیل دهد. به عبئارت ديگئر )،    از نرئر ايشئان

وگوی سازنده از يک سو مبتنئي بئر نرامئات فئردی، نیئات و       گفتشرايط ناظر به يک 

هئئا و  هئئای رفتئئاری طئئرفین ديئئالوگ و از سئئوی ديگئئر معطئئوف بئئه شئئباهت   شئئیوه

امئا   ،بیاني از همراهي و اشتراک اسئت  ،نخست ۀهايي است که گرچه در وهل پوشاني هم

مكئن اسئت   م ،خاصي اسئت  ۀها برخاسته از سیاق و زمین به سبب اين که هر يک از آن

 منجر به التباس سطوح کالمي و اعتقادی گردد. 
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محض بر باورهای کالمي اديان و به طئور خئا     ۀفالطوری بر اين باور است که تكی

وگو، در مواردی در مغايرت بئا اهئداف    اسالم و مسیحیت و اکتفاء به شۀون نرری گفت

شناسي در  فرهنگي است. فالطوری يادآور شده است که روش پديدار وگوهای میان گفت

نان و معتقدان ديني از اين حیث که چگونگي ظهور پديدارها را بر مؤم های میان  ديالوگ

کند، رهیئافتي مهئم    دهد و محلي نیز برای احساسات معتقدان لحاظ مي  مد نرر قرار مي

ای نداشته است. او معتقد است کئه بئا کوشئش     است، گرچه دستاوردهای قابل مالحره

عواطئف بشئری     های زاينئد  برای پروراندن يک نرام کالمي نوين که پايه در خاستگاه

تئوان امیئدوار بئود کئه      مئي   ق مسیحي و رحمئت اسئالمي اسئت،   دارد و برآمده از عش

 ۀورزانئ  هئای طمئع   وگوها موجب تقرب گردند و تن به اهداف پیدا و پنهان سیاست گفت

 مداران ندهند. سیاست

فالطوری، همگرايي میان اديان، هرمنوتیئک گفتگئو، گفتگئوی سئازنده،      :ها کلیدواژه

 گفتگو شبه
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 نیافتگی در دوران تجددمآبی غربت و مالل در شهر تجدد و درد توسعه

 رضا داوری اردکاني

 رئیس فرهنگستان علوم ج.ا.ا

 

های قديم فرد و جمع در برابر هم قرار نداشتند. در آتن فرد عضو مدينه بئود و   در جامعه

آزادی  کرد. در جامعه جديد کئه بنئايش بئر    فرديتش با عضويت در مدينه معني پیدا مي

شود، بلكه به اعتبئار   است فرد گرچه در جامعه وجود دارد، در نسبت با جامعه تعريف نمي

داند که جامعه آزادی او را با قئانونش   آزاد بودنش در برابر جامعه فرد شده است. فرد مي

بخشد. وجود من و ديگری و تقابل  کند و در عین حال به او پناه و امنیت مي محدود مي

بديل انسان به خودآگاهي و تصديق آزادی او طرح شده اسئت و تئا زمئاني کئه     آنها با ت

ساخته بحث از من و تئو و خئود و    نیروی اخالقي میان آن دو تعادل و تفاهم برقرار مي

ديگری در میان نبوده است. از حدود يک قرن پیش اين رابطه ضعیف و سست شئده و  

تر شده است. به عبارت ديگر از اوايئل   کم به صورت مسۀله درآمده و پیوسته پیییده کم

المتیني را  ها راه يافته و مردمان حبل قرن بیستم وجهي از فتور و سستي در ارکان جامعه

که زماني در آن دست زده بودند گم کرده و ديگر امید به آينده و نیروی اخالق در جان 

 متجدد است.ايشان قوتي ندارد که مايه اعتماد و آرامش شود. اين وضع جامعه 

 نیافته، غربت، آزادی : ديگری، تجدد، جهان توسعهها کلیدواژه
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 ساختخود

 چارچوب فلسفه نیشیدا صورت در خوشنویسی به عنوان مکان صورت بی

 داگمار دوتینگ

 پژوهشگر فلسفه، دانشگاه وين، اتريش

 

بوديسئم   -هئای ذن  زيرا تمئرين  ،او فهمید ۀتوان آثار نیشیدا کیتارو را صرفا با فلسف نمي

جئا مانئده از او    هآثار خوشنويسئي بئ   ،اش رخنه کرده است. بنابراين غالبا در مسیر انديشه

( گواهي است که کئاربرد ذهئن مسئیر فلسئفي او را     Wakaهای واکا ) همینین سروده

ختار دَوَراني پردازد و در آن سا بارور کرده است. اين مقاله در دو بخش به مطلب فوق مي

يابئد. در   متن در آثار نیشیدا و حرکت ديالكتیكي در درون جريان خودسازی انعكاس مي

زمینئه کئامال    بخش نخست ساختار خودساخت، طبق توصئیف خئا  نیشئیدا، بئا پئس     

گئردد. سئاختار    متناقض هويت خودی در ارتباط با حقیقت راستین و تجربه ناب ارائه مي

صورت خئود پیونئد    نرر ديالكتیكي متزلزل است، به صورت بياو که از  «دنیای دروني»

را تجربئه نئاب    های متقدم خئود آن  )نیشیدا در انديشه مكان عدمخورده، خودی که به 

نامیده بود( نیاز دارد، تا در تأيید خويش ناپیوسته، که همزمان نفي خويش نیز هست، به 

ماند. نگئاهي بئه    صورت باقي مي شهود دست يابد. در اين شهود خود به خودی، خود بي

دهد که او بئا همئان منطئق انديشئه، جهئان       ( نشان ميNK210.1آثار متاخر نیشیدا )

( را شكل Keisôهای مفهومي ) ( و جسمانیت صورتKûkanطبیعي و مكانمندی آن )

ها در ذيل شئهود   جا که اين صورت شوند. از آن دهد، که عالوه بر آن محدود نیز مي مي

بخشي پیوسئتگي ناپیوسئته    گیرند، در شهود کنشي به عنوان فعل هیۀت ار ميعقالني قر

گئرايش بئدن     دهند. مبنای عمل کنش صورت تصوير جهان نشان ميه جهان، خود را ب

اين حرکتِ خودسئازی را بئه کئنش خوشنويسئي      ،در اين جهان است. بخش دوم مقاله
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( در Kageشود که در آن، سايه ) يجا بر بیانِ خودِ جسمي تأکید م دهد. در آن انتقال مي

شود بیان خويش  خود خطي که با قلم کشیده مي ،شود. بنابراين تصوير از خود ظاهر مي

شهود کنشي در آن، در  ۀنیست، بلكه اثری از تأمل خودسرايي خويش است که با واسط

 کند. نمود پیدا مي «خويش -زندگيِ -حرکتِ»( به عنوان Katachiشكل )

بوديسم، ساختار دورانئي مئتن، سئاختار خودسئاخت،      -نیشیدا کیتارو، ذن :ها کلیدواژه

 خوشنويسي
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 به مثابه بستری برای واگرایی« سیاست سوگواری»

 رضا دهقاني

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،استاديار پژوهشكده فرهنگ معاصر

 

ها تقسیم جهان اسئت بئه    کند. يكي از اين دوگانه تغذيه ميها  واگرايي همواره از دوگانه

سیاسئت  »هايي که شايسته سئوگواری نیسئتند.    های شايسته سوگواری و زندگي زندگي

بندی رکن بسیار مهم و تأثیرگذار برای  در اين دوگانه ريشه دارد. اين تقسیم« سوگواری

طئه اعئالی خاصئي از    توجیه جنگ و خشونت دولتي است که بايد به عنئوان ظهئور نق  

سلطه فهمیده شوند. تدابیر هنجارين در خصو  زندگي شايسته سئوگواری و حمايئت،   

جزئي از سیاست جنگ و نیز سیاست هويت دولت هئای بنیئادگرا هسئتند. هنجارهئای     

ها شايسته سوگواری و  کنند که زندگي آن هژمونیک مردم جهان را به افرادی تقسیم مي

هايي کئه شايسئته سئوگواری نیسئتند و بنئابراين بئه        زندگي لذا شايسته حمايت است و

طريق مشابه شايسته حمايئت نیسئتند. بئرای حفاظئت از زنئدگي شايسئته سئوگواری،        

هايي که شايسئته سئوگواری نیسئتند     های مسلط و از دست رفتن زندگي خشونت دولت

شئود تئا    مي کنند. در اين سخنراني تالش مشروع يا الاقل به عنوان شر ناگزير جلوه مي

ايئاالت متحئده و نیئز بئر مبنئای      « جنگ در برابر ترور»سیاست سوگواری در نسبت با 

های بنیادگرايانه  منازعات میان اسرائیل و فلسطینیان و همینین در بافت سیاست دولت

 به پرسش کشیده شوند.

هئای بنیادگرايانئه، ايئاالت متحئده،      سیاست سوگواری، واگرايئي، دولئت   ها: کلیدواژه

 اسرائیل و فلسطین
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 فرهنگی همگرایی و واگرایی در زیارت اربعین به مثابه رویدادی میان

 محمد حسین سرانجام 

 يئدانشگاه عالمه طباطبا، دانشجوی دکتری فلسفه هنر

 

گئردد و تئا دو    قرن پیش برمئي  41آن به حدود  ۀزيارت اربعین مراسمي است که پیشین

گذشته منحصر به حضور شیعیان بوده اسئت. امئا شئرايط بئه وجئود آمئده بعئد از         ۀده

سرنگوني حكومت صدام در عراق زيارت اربعین را به بزرگتئرين گردهمئايي انسئاني در    

های فناورانه در  کننده تبديل کرده است. پیشرفت جهان با بیش از بیست میلیون شرکت

المللي از  و تسهیل توريسم و سفرهای بین های مجازی از يک سو رسانه و شبكه ۀعرص

ها و اديئان و مئذاهب    ها، فرهنگ سوی ديگر موجب شده است تا افراد بسیاری از ملیت

 گوناگون به نوعي در اين مراسم شرکت کنند.

ها  ها، پست در اين نوشتار که بر اساس مشاهدات و تجربیات میداني نگارنده و نیز کتاب

شود تئا اوالس کلیئت    به اين مراسم تنریم شده است، تالش مي های مستند مربوط و فیلم

فرهنگئي معرفئي و بئا معیارهئا و      مراسم زيارت اربعئین بئه عنئوان يئک رويئداد میئان      

فرهنگي تطبیق داده شود، و ثانیئاس در راسئتای اهئداف     های مطرح در فلسفه میان ويژگي

 فرهنگي نكاتي پیشنهاد گردد. يي فلسفه میان وگو گفت

ی اديئان،   وگئو  گفئت فرهنگئي،   : زيئارت اربعئین، فرهنئگ، فلسئفه میئان     ها کلیدواژه

 چندصدايي
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 مواجهه دین و علوم انسانی ؛ از واگرایی تا همگرایی

 مالک شجاعي جشوقاني

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،استادريار پژوهشكده فرهنگ معاصر

 

گفتمئان    های معاصر از مناسئبات ديئن و علئوم انسئاني، تحئت سئیطر       خوانشبرخي 

روشنگری قرن هجدهم سرآغازهای علوم انسئاني بئه مفهئوم مئدرن آن را کئه اساسئا       

داند. رجئوع   در تقابل و گسست از انديشه و امر ديني مي ،موجوديتي قرن نوزدهمي دارد

 Augusteآگوسئت کنئت )   علئوم انسئاني همیئون    ۀبه آثار کلیدی پیشگامان فلسئف 

Comte ) (4860 -4018) های ديني )نقد دين( و طرح علئوم   به خوبي نشان از داللت

ديني دارد. آهسته آهسئته بئا    ۀ)و علوم انساني( به عنوان رقیب يا آلترناتیو دين و انديش

هئای جئدی    معاصر غربي و نقئادی  ۀفلسفه و علم مدرن و ورود به فلسف ۀعبور از تجرب

توان صدای  تجربه علم جديد و پیامدهای آن برای فرهنگ و انسان معاصر، مي ناظر به

شكسته شدن بنیادهای اين نوع تقابل قاطع میان دين و علوم انساني را شئنید. در ايئن   

های فكری همیون هرمنوتیک، پديدارشناسئي، اگزيستانسیالیسئم و    میان برخي جريان

ظر به اروپامحوری و مبئادی و مبئاني آن،   های جدی نا مدرن و نقادی پست ۀحتي انديش

وگئو و همزبئاني میئان امئر دينئي و علئوم انسئاني         گويي افقي برای طرح نوعي گفئت 

های  های برخي از اين جريان گشايند. اين گفتار به تامل در باب امكانات و محدوديت مي

 (Wilhelm Dilthey( ) 4033– 4644با تاکید بر هرمنوتیک ويلهلم ديلتئای )  –فكری

 مي پردازد. –

ديئن، علئوم انسئاني، فلسئفه معاصئر، هرمنوتیئک، ديلتئای، واگرايئي و          :ها کلیدواژه

 همگرايي
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 فضایل اخالقی پایه؛ مبنای تقارب فرهنگی

 زهرا شريف

 دانشگاه قم ،مدرس گروه فلسفۀ اخالق

 

آورده شده اسئت، وجئود باورهئای درونئي و     فارغ از تعاريف گوناگوني که برای فرهنگ 

رفتار بیروني به عنوان دو جزء مقومِ فرهنگ، غیر قابل خدشه است. از سويي بر اسئاس  

مباني اسالم، اساس باور و رفتار، کیفیت خُلقي نفئس اسئت کئه در درون، بئاور را و در     

ت عقلئي  دهد. از سوی ديگر بر اساس حسئنِ ذاتئي و بئداه    بیرون، رفتار را تشكیل مي

انئد، بئا قبئول     ها و اديان مختلف مشترک فضايل اخالقيِ پايه، اين فضايل میان فرهنگ

هئا يافئت. در    توان مبنايي مشترک برای فرهنئگ  اين ديدگاه نسبت به فضايل پايه، مي

شوند، بلكه میزان انسانیت بر  بندی نمي ها بر اساس عقايدشان تقسیم انسان ،اين ديدگاه

هئايي   ای است که برخي فردی و برخي اجتماعي است؛ ويژگي ايهحسب تحقق فضايل پ

هئا بئه    چون شفقت، سخاوت، حیاء، صدق و .... بر ايئن اسئاس بئرای تقريئب فرهنئگ     

يكديگر بايستي به ترويج و تبلیغ فضايل اخالقي پايه پرداخت و به عبارتي ديگئر صئلح   

تئوان نشئان داد کئه     مئي هاست. در گامي فراتئر   ها در گرو صلح درون آن بیروني انسان

باورها محصولِ رشد اخالقي انساني هستند، زيرا باور عبارت از اعتقاد قلبئي اسئت و تئا    

زماني که قلب از رذايل اخالقي پاکیزه و به فضايل اخالقي مزين نباشئد، عقئال امكئان    

 گیری باور قلبي صحیح وجود ندارد. شكل

 رفتار بیروني، اعتقاد قلبي فضايل اخالقي پايه، باور دروني، :ها  کلیدواژه

  



11 
 

ضروریِ همگرایی برای آغاز مفاهمه؛ در پرتو انتقاد هانس گالک  ۀمحدود

 به اصل حمل به صحت دیویدسون

 حسین شقاقي

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،استاديار پژوهشكده فرهنگ معاصر

 

ای در موقعیئت   کواين و ديويدسئون، مترجم/مفسئر ريشئه   های ذهني  بر اساس آزمايش

شئود کئه از     وگئو  گفتصفر ترجمه/تفسیر است، بدين معنا که سعي دارد با افرادی وارد 

ها اصل حمل به صئحت را   ها هیچ آگاهي و اطالعي ندارد. هر دو آن زبان و فرهنگ آن

تر است  ديويدسون وسیعکنند، اما قلمرو اين اصل در روايت  برای اين موقعیت مطرح مي

و نیز از نگاه ديويدسون اين اصل، صرفا يک توصئیه يئا يئک دسئتور اکتشئافي بئرای       

افزايش شانس موفقیت در رسیدن به يک تفسیر خوب نیست، بلكئه ايئن اصئل بئرای     

پئذير نیسئت.    تفسیر ضرروری است؛ يعني بدون اين اصل هیچ فهمي از ديگری امكئان 

وگئو مفئروض    حداکثر عقالنیت را بئرای طئرف گفئت   اصل حمل به صحت ديويدسون 

گرايي بئین  ديويدسون، مفروض گرفتن حداکثر هم رو براساس ديدگاه  گیرد، و از اين مي

اسئت. در اينجئا از     وگو گفتها، ضرورت مفاهمه و  ، در باورها و صدق وگو گفتدو طرف 

اتخئاذ يئک رويكئرد    منرر هانس گالک و با استناد به انتقادات او به ديويدسئون، و بئا   

دهیم که مفروض گرفتن اين حد از همگرايي، نه تنها ضئرورت   ويتگنشتايني، نشان مي

دهیم که چگونه بر مبنئای   وگو و مفاهمه نیست، بلكه مانع آن است. نشان مي يک گفت

وگئو   نگرش ويتگنشتايني هانس گالک، چه سطح از همگرايي و واگرايي به ايجاد گفت

 اند. رس و مفاهمه مدد مي

ای، اصئل حمئل بئه صئحت، همگرايئي،       ای، تفسئیر ريشئه   ترجمه ريشه ها: کلیدواژه

  واگرايي 
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 تاملی بر امکان و ضرورت همگرایی

 محمدجواد صافیان

 دانشگاه اصفهان ،فلسفهگروه دانشیار 

طئرح   شئود؟ پاسئخ بئه ايئن دو پرسئش مسئتلزم       همگرايي چیست و چگونه ممكن مي
ای بین همگرايي با ذات و حقیقت آدمي وجود  هايي از اين قبیل است: چه رابطه پرسش

دارد؟ آيا ما ذاتا همگرا هستیم يا واگرا؟ به عبارت ديگر آيئا آدمیئان در اسئاس افئرادی     
سئته بئا   هستند يا برعكس ذاتا متحئد و پیو  چونان جزايری جداگانه ،مجزای از همديگر

گونه صورتبندی شده  اند؟ اين پرسش در دوره مدرن اين ريشه هم يكديگرند و همپیوند و
انسان است و  «فرد»است که آيا فرد اصیل است يا جمع؟ آيا آنیه در واقع اصالت دارد 

 «فئرد »صرفا تجمع افراد است و لذا امری اعتباری و انتزاعي است يا بئرعكس   «جمع»
ت و ماهیتي مستقل از تک تک تزاعي است و جمع است که حقیقي و واقعي اسنامری ا

دانیم که در پاسخ به اين پرسش است کئه   و واجد حقیقت و اصالت است؟ مي افراد دارد
رغئم اختالفئاتي کئه    ه وجود آمده است. هر دو مذهب به انديويدوآلیسم و کلكتیويسم ب

قئت  اگئر حقی  ،ند. در مقابئل ا در تلقي سوبژکتیو يا خود بنیادانگار از انسان مشترک ،دارند
شناسئانه همگرايئي انديشئید. راه     توان به امكان هسئتي  آدمي را سوبژکتیو نینگاريم، مي

 گذرد. کتیو از آدمي ميژدريافت چنین امكاني از نقد مفروضات سوبژکتیويسم و تلقي سوب
کند. بر خالف تلقي مئدرن از ذات آدمئي    چنین نقدی چشم ما را بر ذات آدمي بیناتر مي

شئود، در تلقئي سئنتي، از     یاد که به اصالت فرد يا جمع منتهي ميای خودبن ه چونان سو
اند و به قول فردوسي اعضاء يک پیكرند، همگرايئي   ها از يک مبداء آمده جا که انسان آن

هئای   ته در عین حال در جوامع پیشامدرن شاهد واگرايئي بها امری طبیعي است. ال در آن
 رفي داشئته باشئد،    شناسانۀ بنای هستيای هم هستیم که بیش از آنكه م قومي و قبیله

اعتقادی، فرهنگي، اخالقي و نفساني است. به نرر مي رسد استحكام و دوام همگرايئي  
 شناسانه از ذات آدمي است.  و اجتناب از واگرايي نیازمند تبییني هستي

حقیقت انسان، اصئات فئرد، اصئالت جمئع، همگرايئي، واگرايئي، سئو           ها: کلیدواژه

   خودبنیاد
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 گرایی اخالقی در دنیای مجازی با استفاده از قرآن کریم هم

 پور مريم صانع

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي فلسفه، استاديار

 

های مختلف ايجاد کرده است.  زمان میان فرهنگ های ارتباطي دنیای جديد، پیوندی هم فناوری
يعني انسان بماهو انسئان، بئدون   « ناس»های اخالقي قرآن دربار   بر آموزه اين گفتار با تمرکز

فرهنگي  گرايانه از اخالق میان ای هم اش، درصدد است تا منرومه توجه به دين، فرهنگ و عقیده
بندی کند که مشروط به ايمان ديني خاصي نیست بلكه مبتني بر مشترکات انساني است  صورت

فرافرهنگي کاربران دنیای مجازی را  -پیشا فرهنگي ارتباطات فراديني –تا اين اخالق پیشاديني
نهئادی همئه     امنیت بخشد. اين اصول اخالقيِ فراگیر، بر مباني انسان شناسانه قرآني مانند پاک

ای ماننئد   گرايانئه هئای اخئالق هم   گذاری شده تا زمینئه  افراد بشر و برادری و برابری آنان، پايه
مومي، امنیت و صلح عمومي فراهم شئود و سئرانجام اصئول اخئالق     رحمت عمومي، وحدت ع

ای صورت بندی شود که در هئر يئک از    مبتني بر مشترکات فطری همه افراد نوع بشر به گونه
های مشترک زيست اخالقي و نیز همه مباني انسان شناسئانۀ قرآنئي حضئور     اصول، همه زمینه
ي برای ارتباطات همزمان میان شهروندان دنیای ترتیب، نرام اخالقي منسجم داشته باشند؛ بدين

ها را مصداق  توان آن ها، که مي بر وجوه اشتراک همه انسانمبتني مجازی شكل گیرد، اخالقي 

نامیئد. ايئن اصئول اخالقئي جهانشئمول و      « امت انساني واحد» کانَ النََّاسُ أُمۀً واحِدَۀآيه 

جويئان،   توانئد میئان همئه حئق     شمول که مبتني بر تكريم انسان و نوعدوستي است، مئي  زمان
 -مئئداران عصئئر ارتباطئئات و اطالعئئات، همئئدلي و اخئئوّتي فرادينئئي طلبئئان، و فضئئیلت عئئدالت

مئع  ي، جغرافیئايي و تئاريخي را از جوا  های نئژادی، دينئ   فرافرهنگي برقرار کند و زمینۀ تبعیض
مداری الهي، همینین حقوق انسان در  عالوه بر فضیلت ،گرايانهبشری بزدايد. در اين اخالق هم

ای که حق انسان با فضئیلت   يک رويكرد وحدت گرا، میان خالق و مخلوق رعايت شده، به گونه
 خدابنیان در تعارض نباشد. 

 فرهنگي ازی، قرآن، مشترکات اخالقي، اخالق میانگرايي، دنیای مجهم :ها کلیدواژه

  



11 
 

 حکمت متعالیه و امکان همگرایی

 زاده سیدحمید طالب

  دانشگاه تهران ،استاد گروه فلسفه

 

حكمت متعالیه بر اصل بنیادين اصالت وجود استوار است، وجود در حكمت متعالیه با 

وجود داشتن به منزلۀ دارای آثار خارجي بودن است، شوری منشائیت آثار يكي است. 

نمک، شیريني شكر، ترشي غوره همگي آثار يک حقیقت واحد است. حقیقت واحد وجود 

شود و به  الحقیقه منتهي مي  به موجب تشكیک طولي در مرتبۀ اعالی هستي به بسیط

موجب تشكیک عرضي، کثرات موجودات در مراتب گوناگون هستي طبقات هستي را 

دهند. تشكیک عرضي در جهان طبیعت موجب گوناگوني آثار موجودات  تشكیل مي

است. صدرالمتألهین با ابتناء بر مفهوم فقر وجودی يا وجود رابط، چگونگي ربط کثرات 

ه مبدأ هستي تبیین کرده است، اما در بیان وی ربط کثرات عرضي موجودات جهان را ب

انداز روشني از تشكیک عرضي و  با يكديگر ناانديشیده باقي مانده است. وی چشم

دست نداده است. اين  به چگونگي سازگاری آثار کثرات عرضي با وحدت حقیقت وجود،

که جای آن در انديشۀ  -«وجود ترابطي»کوشد تا اين امر را ذيل مفهوم  نوشته مي

شود که  و اين مفهوم نمايان ميتوضیح دهد. در پرت -صدرالمتألهین خالي است

يعني  ،گرايي پايگاهي وجودشناختي دارد و واگرايي نیز در برابر آن بر مبنايي مغايرهم

 قول به اصالت ماهیت قابل توضیح است. 

 واگرايي، همگرايي ،حكمت متعالیه، وجود ترابطي، اصالت ماهیت ها: کلیدواژه
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المللی  فرهنگی در باب نظام بین وگوی میان اسالم و مدرنیته: نیاز به گفت

 ای ایران سلطه با ارجاع خاص به مساله هسته

 انور عالم

 دهلي نو، هند، اندازهای سیاست ارشد بنیاد چشم عضو

 

و « ديگئری »روش برای مشئارکت بئا    ديني مهمترين فرهنگي و میان وگوی میان گفت
برای  ر است. اين روش عمدتاسفهمیدن او به امید حل تعارض طي دوراني مستمر و پايدا

رود که عمئدتا ناشئي از سئوء برداشئت از سئنت       حل تعارض بین دو اجتماع به کار مي
آلئود   هئای نئزاع   برای پرداختن به موقعیت فرهنگي يكديگر است. اين روش ندرتاس-ديني

ملت يک  -که دولت ندالمللي به کار رفته است که بعضا ناشي از اين برداشت فراگیر ینب
شئود.   مالحرات قدرت هدايت مئي  دهد و صرفا به وسیلۀ را شكل مي« گفتمان قدرت»

ملت نیز، گذشته از پیكربندیِ قئدرت آن، هئويتي    -کند که دولت اين مقاله استدالل مي
ديني نیز برای پئرداختن   فرهنگي و میان يالوگ میانضرورت د ،فرهنگي است و بنابراين

وگئوی   ظرفیئت روش گفئت   ،المللئي مهئم اسئت. ايئن گفتئار      آلود بئین  به موقعیت نزاع
کند و استدالل  ایِ ايران بررسي مي هسته ديني را با ارجاع به مسالۀ فرهنگي و میان میان
ای ايئران، تئک    هسئته  ۀالمللي/غربئي در بئاب مسئال    اعتمادیِ بئین  کند که ورای بي مي

هئا   وگو با ساير فرهنگ الملل قرار دارد، که بدون گفت فرهنگ مدرنیته و نرام مدرن بین
الملل، با پارادايم و  های مدرن بین ها تثبیت شده است. در نتیجه، مدرنیته و ر يم و سنت

 های غیرمدرن های خود و نیز معیارهای خود در احساس تهديد، رفتار هويت ارزش نرام
 کنند.  را بررسي مي

  ای هسته ۀديني، مشارکت، ديگری، مسأل فرهنگي و میان وگوی میان گفت :ها کلیدواژه
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 گرایی ادیانظر ریمون پانیکار؛ محملی برای همحقیقت دینی درن

 محمدمهدی فالح

 دانشجوی دکتری فلسفۀ دين، دانشگاه عالمه طباطبائي

 

هايي که پیرامون ارتباط بین نرر و عمل در فلسفه مطرح اسئت، بايئد اذعئان     بحثبا عنايت به 
سئزايي   گرايي يا واگرايي اديان نقش بئه ت ديني در همهای مختلف درباب حقیق داشت که تلقي

 -دارند. از جمله افرادی که نررات او در اين باب حائز اهمیت اسئت، فیلسئوف و متألئه هنئدی    
گرايانه است، چون واقعیت خئود در   ار است. در نرر پانیكار حقیقت کثرتاسپانیايي، ريمون پانیك

ايد بر آن فائق روی انسان نیست که ب گرايانه است. واقعیت موجودی عیني پیش اش کثرت بنیان
 ،ما صرفاس ناظران واقعیت نیستیم ،بنابراين .ما خود، بخشي از واقعیت هستیم آيیم بلكه در عوض

ای دربئاب حقیقئت،    آيیم. با داشتن چنین تلقئي  حساب مي مؤلفان آن به گران و حتي بلكه کنش
چیئزی اسئت    کند. در نرر پانیكار حقیقت برای من آن برای پانیكار ديگری نقش کلیدی ايفا مي

وگو امكاني برای درک ساير  عنوان حقیقت درک شده و با اين اوصاف، گفت که از دريیۀ من به
هئای ديگئر    من برای دانستن جنبئه  ،آورد. بنابراين ها را فراهم مي حقايقِ برآمده از ديگر دريیه

حقیقت نیازمند ديگری هستم. پانیكار با قائل شدن به تمايزهای ظريفي بین تكثر و کثیرالشكل 
طئور خئا  را تشئريح     طور کلي و حقیقت دينئي بئه   گرايي حقیقت به بودن شش ويژگي کثرت

بايد از حقیقتي قطبي و بئدون مرکئز يئاد کنئیم کئه در      شود که  کند. او در نهايت مدعي مي مي
واسطۀ تعلق حقیقت بئه انسئان و مشئارکت همئۀ      شود. به نسبت بین جهان و انسان تعريف مي

« ايمئاني  میئان »شود، بايد از امر  عنوان حقیقت تعريف مي گیری آنیه امروز به ها در شكل انسان
فرهنگئي   ی میان وگو گفتاني مشترک، امكان سخن بگويیم که در آن، با قوام گرفتن زمین و زب

پانیكار اتكايي صرفاس عملي به تسامح را بئرای حئل مشئكل     ،آيد. در نهايت و فراديني فراهم مي
کند که بايد با داشتن تلقي متفئاوتي نسئبت بئه     ديني نابسنده دانسته و بیان مي درون ی وگو گفت

 شود. هان وارد ميحقیقت، گشودگي دربرابر ديگری در فهم انسان از ج

گرايئئي، تسئئامح،   گرايئئي، کثئئرت  : ريمئئون پانیكئئار، حقیقئئت دينئئي، هئئم   هددا کلیدددواژه

 ديني. درون ی وگو گفت
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 هجریسوم و دوم های  همگرایی دینی در سدهتجربۀ 

 فرزانه قدمیاری

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،پژوهشگر پژوهشكده فرهنگ معاصر

 

های ناشي از بنیادگرايي ديني، مهاجرت، هويت  از مهمترين مسائل دوران کنوني بحران

ای  سئازی( و منطقئه   سازی )يكسئان  ی جهاني و مسائلي است که حاصل برخورد انديشه

ی حفئظ و بقئای    های متنوع کنوني بئا اراده  ها( است. میان فرهنگ سازی )حفظ تفاوت

دهئد کئه معمئوال     ی سیاسئي، برخوردهئايي رم مئي   هئا  خود و البته متأثر از برخي بازی

هئا بسئیار دشئوار و     آورند که حل و رفئع آن  هايي را به وجود مي واگرايانه بوده و بحران

هئا را بئه    تئوان ايئن واگرايئي    مئي شود که آيا  بر است. حال اين پرسش مطرح مي زمان

تئاريخ اسئت    های رسیدن به پاسخ اين پرسش رجوع به گرايي بدل کرد؟ يكي از راههم

هئای گونئاگون    توان مقاطع زمئاني را يافئت کئه اديئان و فرهنئگ      تا دريابیم که آيا مي

ها همگرايي برقرار بوده است؟ اين مقاله  کردند و میان آن همدالنه با يكديگر تعامل مي

الحكمه، مدرسئه   هجری قمری، مانند تجربه بیت سومو  دومهايي از قرون  با بیان نمونه

 ها و اديان است. درصدد ارائه چند نمونه از امكان همگرايي میان فرهنگحنین و ... 

 الحكمه فرهنگي، مدرسه حنین، بیت همگرايي ديني، تعامل میان ها: کلیدواژه

  



31 
 

 حقیقت دینی چیست؟

 کريستین گونتر -هانس

 ، آلماناستاد دانشگاه فرايبورگ

برانگیزند. در بخش نخست نشان خئواهم داد   هايي بحث اصطالح حقیقت و دين، هر دو

ای اسئت بئرای    نشئانه  هئا و جوامئع متفئاوت    ، در فرهنگ«religion»عبارت اروپايي 

تئوان ترديئد    ها مي در مورد برخي از آنهای بسیار متفاوتي دارند.  هايي که خصلت پديده

ديئن، نئه تنهئا در سئنت     انئد؟   به چیزی شبیه حقیقت داشئته  ها اشتیاقي کرد که آيا آن

ابراهیمي، عمیقاس با اعتمادپذيری و توکل گره خورده است، بلكه در يک تفسئیر فلسئفي   

هئای   هئا و زبئان   هايي متفاوت با عقل در پیوند است. در بسیاری از فرهنگ  نیز به شیوه

تي با اعتمادپذيری قرابت دارند. شناخ ها از مفهوم حقیقت به لحاظ ريشه متفاوت برداشت

ترين سنت يوناني برداشت بسیار متفاوتي نیز از حقیقت وجود دارد. اين برداشت  در کهن

هئا مقايسئه کئرد و آن را بئا عبئارت       های موجود در ساير فرهنگ توان با برداشت را مي

 گشودگي توصیف کرد. گشودگي عمیقا با مفهوم وحي پیونئد دارد بدينسئان، در بخئش   

گیری، مفهوم حقیقت را در اديان، چنانكه بئر نسئبت انسئان بئا يئک خیئر خئود         نتیجه

 اظهارگر مبتني است، بررسي خواهم کرد.

 حقیقت، دين، اعتمادپذيری، گشودگي، خیرِ خوداظهارگر ها: کلیدواژه
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 گوییو به سوی نوعی خودِ گفت

 دینی میاناندازی فلسفی برای مواجهۀ  متافیزیکِ نور به مثابۀ چشم 

 سالواتوره الوِچیا

 دانشگاه اودين، ايتالیا فلسفه،گروه دانشیار 

 

ما، مطابق است با توصیفي از خود ( phenomenal selfتصور رايج از خودِ پديداری )

از  1.914و  1.91فقرات کند )در  که ويتگنشتاين، در ارتباط با سولپسیزم، ارايه مي

تراکتاتوس(: يک نقطۀ قراردادی بدون بعد، که بخشي از جهان نیست، بلكه مرز جهان 

کوشد تا توجهات را به متافیزيکِ نور جلب کند، از آن جهت که  است. مقاله حاضر مي

کند، رويكرد  اين متافیزيک امكان کنار گذاشتن رويكرد مذکور ]به خود[ را فراهم مي

وگويي از خود است که بر مبنای آن بر سر راه  به خودی خود تصوری ضدگفتمذکور 

 شود.  ديني، مانع ايجاد مي میان ۀهرگونه تجرب

شود که در يد  انداز متافیزيکِ نور، اصالت خودِ انساني به منزلۀ امری درک مي از چشم

و بدن  پذير( است که از نفس شدن و روحاني )عقلي يا فهم محلي واقعیتي غیرقابل

واسطۀ آگاهي و هستي؛ بر اساس اين وحدت  کند و عبارت است از وحدت بي فراروی مي

يابد. افلوطین در تاسوعات  آشكاریِ نور روحاني، ظهوری آشكار مي -است که خود

(Enneads  V 8 (31).4.4-11 اين خودآشكارگي را به مثابۀ امری توصیف ،)

سازد، که در آن،  پذير( را برمال مي )عقلي يا فهمکند که وحدتِ متكثر جهان روحاني  مي

هر موجودی، با آگاهي کامل از خودِ مختص به خويش، دربردارند  هر موجودی است و 

کند. به بیان  نیز هر موجودی از طريق تمام موجودات دربار  تمام موجودات تامل مي

اند و  ای رابطه نحوی نامشروط اند که به کلي و به ديگر، خودهای روحاني خودهايي

ای مقايسه کرد که سپهری از نور روحاني را تشكیل  ها را با نقاط نور روحاني توان آن مي
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( و در Enneads  V 8.9رود )برای مثال نک.  دهد که از زمان و مكان فراتر مي مي

واسطه، مرکز، ساير  آن، هر مولفۀ جزئي از طريق آشكار ساختن خود، به نحوی بي

سازد: خودهای روحاني با آشكار ساختنِ هويت  یز تمامیتِ سپهر را آشكار ميها و ن مولفه

الگوی هر  ،سازند و بنابراين خا  خود، گشودگي نامشروط به سوی غیريت را آشكار مي

گونه که افالطونیان بزرگ ايراني، از  سازند. همان ی اصیل را برمي وگو گفتشكلي از 

که به طور توامان بر  -دهند، از اين منرر،  قبیل ابن سینا و سهروردی، نشان مي

خودهای بشری به منزلۀ  –فیلسوفان و متالهان شرقي و غربي تاثیرگذار بوده و هست 

شان، از  شوند، و اثبات آشكار سرشت روحاني تصاويری از خودهای روحاني درک مي

ن شان فراهم شده است. در اي سوی خودآگاهي، خودفهمي و خودآشكارگيِ پديداری

های سولیپسیستي نیست؛  گونه استلزام بستر، تجربۀ خودآگاهيِ پديداری ملتزم به هیچ

بلكه برعكس، اين تجربه، که شاهدی است بر واقعیتي روحاني، به الگوی هر عملي 

يابد، يعني درک هر عمل اصالتاس  شود که به درک ساير موجودات سوق مي تبديل مي

ای قادر نخواهد بود تا واقعاس اين منرر  گرايي قلیلگويي. از آنجا که هرگز هیچ تو گفت

بندی  در غیر اينصورت، بايد هر شكلي از اطمینان به امكانِ صورت –روحاني را رد کند 

 –کند، رد کند  ها را صورتبندی مي نرريات را نیز همیون اطمینان به خودی که آن

ای، شايان  ان از هر منرر دينيتو بنیاد روحانيِ خودِ بشری از طريق متافیزيکِ نور را مي

توجه دانست: نه تنها با هدف کسب بنیادی مستحكم از هويت خويش، بلكه همینین با 

 نفسه. گوييِ هويت روحاني و ديني فيو هدف آشكارسازیِ ذاتِ اساساس و کالس گفت

 ديني میانگويي، مواجهۀ و متافیزيکِ نور، خودِ گفت ها: کلیدواژه
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 گرایی گرایی وکثرت حدی کاذب: انحصارگرایی، شمول انتخاب سه

 هاوزن محمد لگن

 ي )ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینعضو هیۀت علمي 

 

کنئد: انحصئارگرايان    جان هیک رويكردهای مختلف دربار  رستگاری را به سه دسته تقسیم مي
دهند  گرايان که اجازه مي توانند نجات يابند؛ شمول عضای دين خودشان ميکه باور دارند صرفاس ا

( بتوانند نجات يابند، البته بئر طبئق معیارهئای    Rافراد بیرون از دين خودشان )برای مثال دينِ 
توانند بر اساس  گرايان که باور دارند افراد با اديان مختلف مي (؛ و کثرتRدرونيِ خود اين دين )

های مذکور جامع و فراگیر هستند،  شان نجات يابند. اين تصور که بديل معیارهای مشترکِ میان
در مباحث مربوط به تنوع اديان به تصوری رايج بدل شده است. بنا به نرئر مئن، ايئن انتخئاب     

های ديگری نیز وجئود دارنئد. بئه ويئژه، مئن نئوعي        بیان ديگر، بديل حدی کاذب است، به سه
دهد تا  دهم که به اعضای اديان مختلف اجازه مي گرا را پیشنهاد مي گرايي دينيِ غیرتقلیل کثرت

حئدی   با معیارهای مختلف، به توفیقات معادشناسانه دست يابند. با اين همه، ايئن انتخئاب سئه   
های مختلف دربار  تنوع  گیری به اين دلیل که به نحوی ناموجه موضعکننده است، نه تنها  گمراه

سازد، بلكه همینین به اين دلیل که توجهش را بر  ديني را صرفاس به همین سه مورد محدود مي
های حقیقت دينئي و اخئالق    پذيرد که ارزشیابي سازد و سپس مي موضوع رستگاری متمرکز مي
کئنم   مياسي تبعیت کنند. در نهايت، من اين رويكرد را مطرح شن بايد از همین الگو از رستگاری

کنئد کئه گئويي نئوعي ديئدگاه       اين تصور نادرسئت را ايجئاد مئي   حدی مذکور،  که انتخاب سه
توان اتخاذ کرد تا از آن ديدگاه دربار  موضوعات مربوط به  گذارانۀ مطلق وجود دارد که مي ارزش

گذارانۀ يک فرد نیازی به ثابت شدن  ديدگاه ارزش تنوع ديني حكم صادر کرد. برعكس، هرچند
توسط يک سنت هنجاری ندارد، اما يک موضع استعاليي نیز در دسترس نیست که تئوجیهي را  

 گذارانۀ حائز اهمیتِ مورد نیاز در بررسي تنوع ديني ممكن سازد. برای احكام ارزش

گرايئي دينئيِ    ايئان، کثئرت  گر گرايئان، کثئرت   رستگاری، انحصئارگرايان، شئمول   :ها کلیدواژه

 گرا غیرتقلیل
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 دینی -ایجاد همگرایی فرهنگیگفتمان عرفانی عشق راهی برای 

 الملوک مصطفوی شمس

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،دانشیار گروه فلسفه

 

پديد آمئده و عشئق در تمئامي اجئزاء عئالم       «عشق»هستي بر اساس و بنیان  در نگاه عرفاني،
در اين رويكرد غالبا عشق  .هاست سريان و جريان دارد و عامل پیوند و وحدت هستي و هستنده

مشئكک و دارای مراتئب و مصئاديق متعئدد      حقیقتي ،مساوق وجود بوده و الجرم همانند وجود
اهر ظهئور و انكشئاف   ترين مرتبه و مرهر آن حضرت حق است و تمامي هستي مر عالي است.

تواند فصل ممیز انسان با ساير  مي ،از اين رو اوست؛ هرچند ظهور آن در آدمي به حد اعالست و
انديشي و قلئب را   انديشي به وحدت عشق قادر است عقل را از کثرت .موجودات عالم تلقي شود

عشوق و معشوق از تشتت و تفرقه به وحدت و يگانگي برساند. برمبنای اين نگاه، عاشق همان م
هرگونئه دوئیتئي از میئان    بنئابراين،  رسئند   همان عاشق است و هر دو در عشق به وحدت مئي 

را  «ديگئری »و  «من» های میان ای به هستي، قادر است فاصله چنین نگاه عاشقانه .خیزد برمي
متعئارف  وگوهای  ای که در گفت که در ذات خود در برگیرنده دوئیت است از میان بردارد؛ فاصله

شود و از اين روست که نهايت يئک گفتمئان    های فلسفي از آغاز فرض گرفته مي و نیز ديالوگ
به عبئارتي، در نگئاه    .فلسفي بین من و ديگری، رسیدن به تفاهمي موقتي و غالباس صوری است

رابطئه مالئک و    دهئد،  های ديني و غیرديني را تشكیل مي مبتني بر عشق که بنیان اکثر عرفان
ايجاد نوعي همگرايي ديني و   تواند زمینه رو مي شود و ازاين کي میان من و ديگری طرد ميمملو

بايئد بئه    شئود کئه مئي    در جای ديگر تلقئي مئي   «خود»ديگری همان  :فرهنگي را فراهم آورد
به او عشق ورزيد و نهايتاس او را همیون خود دوسئت   با او هم سخن شد، سخنش گوش فرا داد،

نوشتار حاضر بر آن است که با مبنا قرار دادن گفتمئاني  د. اش تالش کر دکاميداشت و برای شا
که مبتني بر نگاه عرفاني عشق به ديگری است، در جهان پر آشوب و پر تنش فعلئي، مسئیری   

 .فرهنگي، بگشايد -متفاوت را جهت ايجاد همگرايي ديني

 

 ديني -يفرهنگهمگرايي  عرفان ، عشق، ديگری، دوئیت، وحدت ، ها: کلیدواژه
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 «قدرت»در شرایط غلبه  «دیگری»و  «من»ی همگرای

 علي اصغر مصلح

 دانشگاه عالمه طباطبائي ،استاد فلسفه

 

و  «من»ماند و  ها باقي مي زيستني است که تفاوت بودن و با هم با هم  نحو «يهمگراي»

شئوند.   ها، با حفئظ تمئايزات همئراه مئي     بدون ناديده گرفتن يا حذف تفاوت «ديگری»

با حفظ تمايزاتشان به هم پیوند خورده و بئا   «ديگری»و  «من»چگونه ممكن است که 

گیئری   هر فرهنگ هئم منشئأ شئكل    «حقیقتِ»هم همراه شوند؟ در دوران پیشامدرن، 

 «ديگئری »ود و هم نحوه نگاه به های مختلف تعاون و اتحاد ب ها و پیدايش گونه هويت

هئايي کئه ريشئه در     کرد. اما در دوران مئدرن بئا وا گئوني تئدريجيِ ارزش     را تعیین مي

های قدرت بود،  ي ارادهالگوی لوياتاني که در واقع همگرايي با ها داشتند، همگراي حقیقت

ر  بحئث در بئا  ها را گرفت. به همین جهت، امروز برای  جای همراهي بر اساس حقیقت

هئا و  «حقیقئت »در شئرايط اسئتحالۀ    «ديگری» و «من»ي، بايد از نحوه پیوند همگراي

 پرسش کرد.  «قدرت»غلبه 

 «من»داری  فرهنگي، لوازم نسبت جوع به مباحث برخي فیلسوفان میاندر اين مقاله با ر

شرايط مطرح شده و سپس با تكیه بر ادبیات متفكراني چون نییه و فوکو،  «ديگری»و 

 گیرد. قدرت مورد بحث قرار مي ۀي در دوران غلبهمگراي

 فرهنگي ي، ديگری، قدرت، حقیقت، میانگرايهم ها: کلیدواژه
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 رایی و واگرایی ادیان و پرسش از ضرورت آن در جهان کنونیهمگ

 زهره معماری

 و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني، پژوهشگر پژوهشكده فرهنگ معاصر

 

تمامي باورهای انساني به امور ماورائي دارد و هر چند حتئا    اگرچه دين معنايي به گستر

شمول اين وا ه را به ۀ توان يافت، اما اگر دامن میان چنین باورهايي اشتراکات فراوان مي

 هئای فراوانئي مواجئه    هئا و تفئاوت   اديان ابراهیمي محدود کنیم، به سادگي بئا شئباهت  

ی عملي.  ی نرری اين اديان وجود دارند و هم در حوزه شويم. اين موارد هم در حوزه مي

اين نوشتار با گزينش يک مورد در حوزه نرری و يک مورد در حوزه عملي به بحئث در  

بئه مثابئه يكئي از آداب دينئي، از     « عید قربئان »از يک سو و بحث در « منجي»آموزه 

پئردازد، سئپس    ی يهوديت، مسیحیت و اسئالم مئي  سوی ديگر از منرر سه دين توحید

گويئد و   بئرده سئخن مئي    ی اشتراکات و افتراقات اين اديان در خصو  موارد نام درباره

 کند. درپايان از ضرورت و تأثیر اين دو آموزه ديني در دنیای امروز پرسش مي

دينئي در  هئای   آموزه منجي؛ عید قربان؛ اديان ابراهیمئي؛ جايگئاه آمئوزه    ها: کلیدواژه

 جهان کنوني
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مالقات دوباره به صورتی متفاوت: دستور زبانی شاعرانه در راستای 

 همگرایی

 عباس منوچهری

 دانشگاه تربیت مدرس ،استاد گروه علوم سیاسي

 

گئردد. در   خاستگاه مفهوم همگرايي به تامالت الئوتسه و رياضئیات فیثئاغورس بئازمي   

هئايي از   انئد تئا صئورت    سرتاسر تاريخ فلسفه، متفكران ايراني و اروپايي همواره کوشیده

تئر سئازند. در    را محتمل« نیک»همگرايي را مطرح کنند با اين هدف که زندگي مدنيِ 

فرهنگئي يئا جهئاني     برای همگرايي میئان « ی مدني وگو گفت»های اخیر نیز، ايد   دهه

يا رويكردی است که برای ممكئن سئاختن   « روش»ر مطرح شده است. اما مسۀله بر س

شئود کئه شئعر     ای بايد اتخاذ کرد. در مقالۀ حاضر ايئن ايئده طئرح مئي     چنین همگرايي

زده و  اثر عارف شاعر ايراني، فريدالدين عطار نیشابوری در دوران بحئران « الطیر منطق»

رويكئردی تلقئي   توان  واگرای اواخر قرن دوازدهم )ششم هجری قمری( در ايران را مي

 فرهنگي است. کرد که هم واجد همگرايي مدني و هم میان

 واگرايي، همگرايي، سیمرغ، میان فرهنگي، دوستي، عرفان مدني. :ها کلیدواژه
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 حقیقت -دینی در عصر پسا وگوی میان گفت

 ويديانتو  صفاا

 دانشگاه ماربورگ، آلمان ،پژوهشگر علوم سیاسي

  

وگو و هماهنگي میان اعضای جوامئع دينئي    يكي از موانع اصلي در ايجاد و تثبیت گفت

انئد. بعضئي از    ای که با يكديگر در تنئاقض  عبارت است از تكثر دعاوی حقیقت، دعاوی

اعضای جوامع ديني دريئافتي انحصئارگرايانه از حقیقئت دارنئد، و در نتیجئه بئرای بئه        

ای در  دهنئد. چنئین مشئي انحصئارگرايانه     ها مجالي نمي شناختن ديگر حقیقترسمیت 

گرايئي میئان    کئه وحئدت   کند درحئالي  گرايي میان اديان، مانع ايجاد مي پیشرفت وحدت

اديان مهم است؛ در سطح کالن، برای صلح جهاني، و در سطح خرد، برای امكان تداوم 

دينئي را پیییئده    وگئوی میئان   گفئت   ظهور عصر پساحقیقت، ماهیت و آيندسازی.  ملت

هئای موجئود    کند. اين عصر جديد به عواطف و باورهای فردی، در مقايسه با واقعیت مي

های اجتماعي، ارزش و وزن بیشتری  در سنجش اطالعات، چشمگیرتر از همه در رسانه

دهد. يک پاره اطالعات، حقیقت سنجیده شده است، مشئروط بئه اينكئه بئا بئاور و       مي

 چند دستگي و قطبي براين، در عصر پساحقیقت، در نتیجۀف افراد مطابق باشد. بناعواط

شئدن درون جامعئه تشئديد      های متكثر از حقیقئت، پراکنئدگي و تجزيئه    شدن برداشت

هئايي   کند: عصئر پسئاحقیقت بئه چئه شئیوه      شود. اين مقاله به سه معضل توجه مي مي

وگئوی   هئای گفئت   ی مواجهه با چالشکشد؟ برا وگوی میان اديان را به چالش مي گفت

هئايي بايئد اتخئاذ شئود؟ دورنمئای       مشئي  میان اديان در عصر پساحقیقت، چه نوع خئط 

 گرايي میان اديان در عصر پساحقیقت چیست؟  وحدت

  مشي، دورنما، پساحقیقت، دعوی حقیقت وگوی میان اديان، خط گفتها:  کلیدواژه
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 اخالق سیاسی حقیقت در

 د يوستِنهوفنگرهار -هاينتز

 ، آلمانپژوهشكده الهیات و صلح، هامبورگپژوهشگر 

 

کنئد. ايئن مفهئوم همئراه بئا       حقیقت نقشي کلیدی در اخالقِ سیاسي مسیحي ايفا مئي 

شئود. در   عدالت، همبستگي و آزادی، ارزش بنیادی هر شكلي از اجتماع بشری تلقي مي

کند اما در جوامع لیبرال،  ، همبستگي و آزادی کسي ترديد نميحالي که در نیاز به عدالت

مثابۀ ارزشي بنیادی، مورد ترديد است. برای فهئم چگئونگي همراهئي     دعویِ حقیقت به

اين ادعا با، برای مثال، آزادی عقیده و آزادی بیان در وهلۀ نخست، الزم اسئت مفهئوم   

سئاخت، مفئاهیم متفئاوت از     را با نرر به الهیات، فلسئفه و سیاسئت روشئن   « حقیقت»

مثابئۀ   مثابئۀ مفهئومي الهیئاتي را از حقیقئت بئه      حقیقت را به بحث گذاشت، حقیقت بئه 

مثابۀ مفهومي سیاسي را، با توجه بئه   مفهومي فلسفي متمايز کرد و در نهايت، حقیقت به

ر سر اخالقِ سیاسي، مناسبتِ حقیقت به مثابۀ بنیادِ اخالقي حیات اجتماعي، بايد از نبرد ب

گونه که مناقشئات سیاسئي را بئه     حقیقت در عرصۀ مناقشات سیاسي متمايز کرد، همان

بسنده برای مسائل انضئماميِ   حلي  منزلۀ نبردی ضروری و گشوده در راستای يافتن راه 

کنیم. اين نوشتار خواهد کوشید تا پیونئد درونئيِ میئان     ناظر بر حیات اجتماعي درک مي

 را جستجو کند.  مفاهیم متفاوت از حقیقت

 گرايي، واگرايي، حقیقت، الهیات، فلسفه، سیاستهم ها: کلیدواژه
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