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 درآمد

به همتت پژوهشتگاه علتوم انستانی و      «دینی میان -فرهنگی وگویی میان گفت ؛همگرایی و واگرایی»المللی  همایش بین

در  و با حمایت بنیاد الکساندر فتون هومبولتت آلمتان     فرهنگی ایران میانۀ با همکاری انجمن فلسفمطالعات فرهنگی 

 .شدبرگزار  2118مارس  13تا 11  برابر با 1397 اسفندماه 22تا  21روزهای 

در اطالعیه ای که بترای دعتوت   . وگو قرار گرفت مورد بحث و گفتیکی از مسائل کانونی جهان معاصر  در این همایش

نیازمنتد   در جهانی که روندهای جاری اغلب بته ستوی واگرایتی استت     »از مهمانان منتشر شد این عبارات آمده بود: 

 هتا  اختالف حذف است و نه شدن یکی  نه به معنای همگرایی. ها هستیم بحرانهمگرایی در سطوح مختلف برای حل 

 بتا  رویتارویی  و مشتکالت  حتل  بترای  جمعتی  کوشتش  و شتدن  همتراه   بلکه مراد از آن ها تفاوت از پوشیدن چشم یا

نته  موضوع همگرایی در گذشته  در قالب عناوینی چون یاری  همکاری و اتحاد مطرح بوده است. این گو .هاست بحران

اند که به زندگی اقتوام   هایی داشته ها و ارزش ای بوده و نسبتی با حقیقت بارهای ویژه مفاهیم  در گذشته حاوی معانی

اند. اما در جهان معاصر با وضع متفاوتی روبرو هستیم. مردم در سایه تمتدن جهتانی و    بخشیده و ملل مختلف قوام می

هتای مختلتف بته هتم      ته  بتا گذشت  های گذشته  سستت و ضتعیف شتده    هنجارهای آن  در حالی که اسباب همگرایی

میان فرهنگهتا و ادیتان    همگراییجهت گیری همایش کوشش برای توصیف وضع کنونی و بررسی راههای  .اند رسیده

  « جهانی به خصوص دو دین اسالم و مسیحیت است.

از ی نمهمانتا . داشتنداز استادان برجستۀ ایرانی و خارجی و گروهی از محققان جوان مشارکت نفر  21در این همایش 

 .  در این همایش حضور یافتند اتریشاندونزی و  کشورهای آلمان  ایتالیا  سوییس 



2 
 

 گزارش همایش

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیسالن حکمت - 72001الی  3022ساعت  -همایش افتتاحیه

جلسه بتا ریاستت سترکار ختانم دکتتر      و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران  کریم پس از تالوت آیاتی از قرآن 

بته عنتوان دبیتر    اصغر مصلح   علیدکتر آغاز شد.   مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران فلسفۀاستاد   شهین اعوانی

رئتیس   حستینعلی قبتادی    دکتتر دیگر سخنرانان جلسه عبارت بودند از: استاد همایش اولین سخنران این جلسه بود. 

رئتیس فرهنگستتان علتوم جمهتوری      رضتا داوری اردکتانی   دکتتر  استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 

 استاد دانشگاه فرایبورگ. هانس کریستین گونتر دکتر استاد اسالمی ایران؛ 

 ی در جهان معاصر را شرح داد و ضتمن  نان کوتاه خود اهمیت موضوع همگرایدر سخ  اصغر مصلح دکتر علی

 گیری همایش  از برگزارکنندگان و حامیان تشکر کرد.   گزارش از چگونگی شکل ارائه

 و نحوه حمایت آن بنیتاد   کردمعرفی  کساندر فون هومبولت رادکتر هانس کریستین گونتر به اجمال بنیاد ال

   شرح داد.برای حاضرین را  ی علمیها از پژوهش

 در مراستم   ینحاضتر بته میهمانتان و    سخنان خود را با خیرمقتدم   رییس پژوهشگاه  قبادی حسینعلی دکتر

بته ایتن نکتته    بته ویتژه غترب آستیا      ونی به وضعیت دنیتای کنت   آغاز کردند. ایشان سپس با اشارهافتتاحیه 

 .انتد  فتراهم کترده  شرایط نتزاع را    به اختالفات افرادی آگاهانه با دامن زدن پرداختند که در موقعیت معاصر

با اتکتا   دقیقا دانستند کهافزایی  هم و اندوزی ای برای معرفت سرمایه را ها تفاوتدکتر قبادی در سخنان خود 

ه ایجتاد  ک ندمتذکر شد ایشانکرد.  های اشتراکات انسانی را بازآفرینی توان عرصه به این ظرفیت میمون  می

مرکتز مطالعته   رایی به عهده دانشتمندان علتوم انستانی استت. تأستیس      وگو و همگ گفت یبرا بستر مناسب

 حتاکی از توجته   هتای مشتابه   ها  مرکز مطالعات آسیایی  مرکز اسناد فرهنگتی آستیا و دیگتر بختش     فرهنگ

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به این مسأله است.

 غربتت و متالل در شتهر تجتدد و درد     »تحتت عنتوان   ستخنرانی ختود را     رضا داوری اردکتانی  دکترپس س

تحلیل فلسفی شهرهای مدرن و   بحث ایشان ایراد کرد. موضوع کانونی« نیافتگی در دوران تجددمآبی توسعه

 هشرایطی که منجر به ظهتور شتهرهای متدرن شتد     با توضیح. ایشان بودگذشته ادوار تفاوت آن با شهرهای 

  .چگونه قوام گرفته است« دیگری»و « من»در این شهرها رابطۀ بین هند نشان دتا برآن بودند   است

  قیقت دینی چیستت  ح»که تحت عنوان  دکتر هانس کریستین گونتر بودآخرین سخنران مراسم افتتاحیه »

 در نشان داد کته   های مختلف شناسی واژۀ دین در سنت با ریشه وی. در این سخنرانی به سخنرانی پرداخت

 1.وجود داشته و داردچه فهمی از این واژه  سنتهر 

                                                           
های دیگر)فارسی نشستهای بعدی  سخنرانان به یکی از سه زبان انگلیسی  فارسی یا آلمانی سخنرانی خود را عرضه کردند و همزمان ترجمه آن به زبان  افتتاحیه ودر  1

 ها به ترجمه نیاز داشتند که مترجمانی مجرب این کار را بر عهده داشتند.   ها و پاسخ ان در پرسششد. در موارد اندکی سخنران یا انگلیسی( در پاورپوینت نمایش داده می



3 
 

سالن  - 70092الی  77021ساعت  -اسفند  02دوشنبه،  –( 7ها ) همگرایی و واگرایی؛ نمونهاول0  نشست

 حکمت

 فلستتتتتفه دانشتتتتتگاه تهتتتتتران  دانشتتتتتیار محمدرضتتتتتا حستتتتتینی بهشتتتتتتی   سیدرئتتتتتیس نشستتتتتت: 

احمدعلی حیدری  دانشیار فلستفه دانشتگاه عالمته طباطبتایی؛ و      نصراهلل پورجوادی  استاد دانشگاه تهران؛سخنرانان: 

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر  فرهنگ پژوهشکده فرزانه قدمیاری پژوهشگر

  ها  مفهوم وحدت تمام ایمان»تحت عنوان سخنرانی خود را   نصراهلل پورجوادی نشستاین  یسخنران ناولیدر

توضیح وضتعیت اجتمتاعی     ضمندر این سخنرانی  اود. کرارائه انگلیسی زبان به « از منظر حکیم ایرانشهری

از ابتتدا نتوعی    توان ادعا کرد می که به این نکته پرداخت  حکیم ایرانشهری دوران زندگیفرهنگی و سیاسی 

 شته است.وجود دادر ایران مشی همگرایانه 

 وگتو در بیتان    هرمنوتیت  گفتت  »عنتوان   بتا ستخنرانی ختود را   که  ران دوم آقای احمدعلی حیدری بودسخن

توضیحاتی   . در این سخنرانیکردایراد آلمانی  زبان به« عبدالجواد فالطوری؛ راهی برای همگرایی میان ادیان

بترای   مرحتوم فالطتوری  اندیشۀ  امکاناتو  شددرباب شخصیت عبدالجواد فالطوری و تأمالت فلسفی او ارائه 

 مورد توجه قرار گرفت.دینی   فرهنگی و میان وگوی میان فتگیری گ شکل

  های  تجربۀ همگرایی دینی در سده» سخنرانی خود را با عنوان فرزانۀ قدمیاری  نشستسوم این  یسخنراندر

ارائۀ تحلیلی تاریخی از مواضعی   ویمون اصلی سخنرانی کرد. مض ارائهانگلیسی زبان به « دوم و سوم هجری

هتای   موقتف  از همچنتین  بود. وی وگوی دینی فراهم آمده ها امکاناتی برای گفت که در آن بود در تاریخ اسالم

ها استناد  توان بدان در تاریخ اسالم می تقویت روحیۀ مدارا هایی برای به عنوان نمونهکه  سخن گفت ای نظری

 .کرد

 

 – 71092الی  70ساعت  –اسفند  02دوشنبه،  –واگرایی با توجه به مبانی و الگوها  همگرایی و 0دوم نشست

 سالن اندیشه

  آلمتتتتان متتتتاربورگ  دانشتتتتگاه سیاستتتتی  علتتتتوم اصتتتتفا ویتتتتدیانتو  پژوهشتتتتگر  رئتتتتیس نشستتتتت:  

اتتریش؛   وین  دانشگاه فلسفه سوئیس؛ داگمار دوتینگ  پژوهشگر فریبورگ دانشگاه دومینی  اومیرا  استادسخنرانان: 

 فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر  فرهنگ پژوهشکده حسین شقاقی  استادیار

  هتای یونتانی در فلستفۀ     فضتلیت »ذیتل عنتوان   ستخنرانی ختود را   پروفسور اومیرا  سخنران اول این نشست

ز نوشتۀ فیلستوفان یونتانی   هایی که در عالم اسالم ا او با تأکید بر ترجمهکرد.  ارائهانگلیسی زبان به « اسالمی

گیتری   نشان داد که نظریات فیلسوفان یونانی )یا آثار منسوب به آنان( چه تأثیری بر شکل ه است موجود بود

که نظریات فیلسوفان اسالمی گامی فراتتر از صترف    کردنظریات اخالقی فیلسوفان اسالمی گذاشته و تصریح 

 .ه استتکرار فیلسوفان یونانی بود
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  خودستاخت؛ خوشنویستی   »عنتوان  و بتا   آلمتانی   زبان بود که به نشستداگمار دوتینگ سخنران بعدی این

توضیحی بر  اوسخنرانی کرد. محتوای سخنرانی « صورت در چارچوب فلسفۀ نیشیدا عنوان مکان صورت بی به

او  یهتالش کرد تا بر نظرنظریات فلسفی فیلسوف ژاپنی نیشیدا کیتارو بود که با تمرکز بر آثار خوشنویسی او 

بته توضتیح مفتاهیم محتوری فلستفۀ        «ختود »مفهتوم  از خالل توجه به دوتینگ تمرکز کند. « خود»درباب 

 نیشیدا درباب نیستی  عدم و مکان پرداخت.

  محتدودۀ ضتروری همگرایتی    »تحت عنوان سخنرانی خود را حسین شقاقی   نشستاین  یآخرین سخنراندر

انگلیستی ارائته    زبتان  بته  «پرتو انتقاد هانس گالک به اصل حمل به صحت دیویدسونبرای آغاز مفاهمه؛ در 

های فیلسوفانی چون کواین  دیویدسون و کالگ بر این مساله متمرکتز   این سخنرانی با تمرکز بر دیدگاهد. کر

 وگو با دیگری چه میزان همگرایی با او را باید از پیش مفروض گرفت. بود که برای انجام گفت

سالن  - 71021الی  71ساعت  –اسفند  02دوشنبه،  –( 0ها ) سوم0 همگرایی و واگرایی0 نمونه نشست

 اندیشه

 دانشتتتتتیار فلستتتتتفه دانشتتتتتگاه عالمتتتتته طباطبتتتتتایی    احمتتتتتدعلی حیتتتتتدری   رئتتتتتیس نشستتتتتت:  

 آلمتانی   زبتان  متدرس  مدرس؛ فلیکس باخمن  تربیت دانشگاه سیاسی  علوم گروه عباس منوچهری  استادسخنرانان: 

ی؛ محمدحسین سرانجام  دانشجوی دکتری فلسفۀ طباطبای عالمه دانشگاه خارجی های زبان و فارسی ادبیات دانشکدۀ

 .طباطباییهنر دانشگاه عالمه 

 صتورتی   مالقات دوبتاره بته  »خود را تحت عنوان  عباس منوچهری بود که پژوهش نشستین اولین سخنران ا

هتای عطتار    مطرح نمود. سخنرانی او معطوف بته نوشتته  « همگراییمتفاوت: دستور زبانی شاعرانه در راستای 

توان  های او می د و نشان داد که چگونه از خالل توجه به نوشتهبو الطیر منطقطور خاص کتاب  نیشابوری و به

ستی متر      الطیتر  منطقبه الگویی برای همگرایی دست یافت. منوچهری با تصریح بر اینکه در نهایت داستان 

شتوند و ایتن ختود الگتویی بترای همگرایتی در عتین حفتظ          ها در قالب سیمر  ظاهر می ضمن حفظ تفاوت

بنتدی کنتد. ارائتۀ منتوچهری بته زبتان        مستند به اشعار عطار جمع را ها است  تالش کرد تا ارائۀ خود تفاوت

 انگلیسی بود.

 در « منتورالفکر »عصر روشنگری؛ مستافران  میراث »عنوان  بافلیکس باخمن   نشستاین  یومین سخنرانر دد

. محور اصلی این ارائه بررسی محتوای سفرنامۀ یکی از شاهزادگان سخنرانی کردبه زبان آلمانی « زمین مشرق

. بتاخمن  بتود  1872-1873 هتای  ستال  در( 1851-1928) ماینینتگ  زاکستن  اهل سوم برنهاردنام  به آلمانی

 مواجهۀ این شاهزاده با دیگری شرقی خود را روشن سازد.های روشنگری در  نقش آموزه کرد تالش 

 همگرایی و واگرایی در زیتارت  »محمدحسین سرانجام بود که با عنوان  به عهدۀ نشستاین  یسومین سخنران

 . محتتوای ایتن ستخنرانی تحلیتل محتتوایی     ارائه شتد فارسی  زبان به« فرهنگی مثابۀ رویدادی میان اربعین به

از امکانتات ایتن     اول از زیارت اربعتین   از خالل تحلیلی دست زیارت اربعین امام حسین )ع( بود. وی کوشید

 منس  برای همگرایی )یا واگرایی( سخن به میان آورد.
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 ی بته میزبتانی  در ضتیافت شتام   در انتهتای روز اول همتایش  ستخنرانان داخلتی و ختارجی همتایش      : ضیافت شام

سخنان کوتاهی ایتراد    دکتر علی اصغر مصلح  در این ضیافت حضور یافتند. ری اسالمی ایرانعلوم جمهو فرهنگستان

ضتمن خوشتامدگویی بته مهمانتان همتایش و گرامتی داشتتن        ریاست محترم فرهنگستان  دکتر داوری  کرد. سپس 

پروفستور دومینیت     پتس از وی های آن را معرفتی کترد.    هایی  فرهنگستان علوم و حوزه فعالیت تشکیل چنین جمع

و ابراز خشنودی از حضتور در ایتران  از تجتارب ختود در ایتن مواجهته و       میزبانان نوازی  اومیرا  ضمن تشکر از مهمان

 حضور در ایران صحبت کرد.

سالن  - 72092الی  3ساعت  –اسفند  07شنبه،  سه – (7) چهارم0 واکاوی مبانی واگرایی و همگرایی نشست

 اندیشه

 دانشتتتتتیار گتتتتتروه فلستتتتتفه دانشتتتتتگاه اصتتتتتفهان     محمتتتتتدجواد صتتتتتافیان   رئتتتتتیس نشستتتتتت:  

 فلستفه   گتروه  الملوک مصطفوی  دانشتیار  زاده  استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران؛ شمس سیدحمید طالبسخنرانان:  

 و انستانی  علتوم  پژوهشتگاه  معاصر  فرهنگ پژوهشکده شمال؛ رضا دهقانی  استادیار تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 فرهنگی. مطالعات

   به زبتان  « حکمت متعالیه و امکان همگرایی»زاده تحت عنوان  سخنرانی سیدحمید طالبدر نخستین بخش

بتا طترح تفستیری جدیتد از صتدرالمتألهین تتالش کترد تتا مبنتایی           او  شد. در این ستخنرانی  ارائهفارسی 

پتیش بترد. در   « وجتود ترابطتی  »نتام   می بهبر مفهو با ابتناوجودشناختی برای همگرایی بیابد و این تفسیر را 

 .به اصالت ماهیت است لنتیجۀ قوزاده تالش کرد تا نشان دهد که واگرایی  طالب  نهایت

  توستتط « دینتتی -نقتتش گفتمتتان عرفتتانی در ایجتتاد همگرایتتی فرهنگتتی»دومتتین ستتخنرانی تحتتت عنتتوان

اندیشتۀ عارفتان    بتر مصطفوی بتا تمرکتز     شد. در این سخنرانی ایرادالملوک مصطفوی به زبان فارسی  شمس

 تالش کترد مؤیتداتی   یو .مبنایی برای همگرایی یافت  توان با اتکا به مفهوم عشق می مدعی شد کهمسلمان 

 .در تاریخ نشان دهدبرای آن  نیز

  مثابتۀ   بته « سیاستت ستوگواری  »»عنوان  سخنرانی خود را با رضا دهقانی بود که نشستسومین سخنران این

استرائیل و  دهقتانی بتا تمرکتز بتر نتزاع        . در ایتن ستخنرانی  کردبه زبان آلمانی ایراد « رای واگراییبستری ب

های غیرشایستته بترای ستوگواری تأکیتد نمتود و       های شایستۀ سوگواری و زندگی فلسطین بر دوگانۀ زندگی

 آید. دولتی فراهم مینشان داد که چگونه با درانداختن این دوگانه  مبنایی برای واگرایی و توجیه خشونت 

سالن  - 70092الی  77ساعت  –اسفند  07شنبه،  سه –(0پنجم0 واکاوی مبانی واگرایی و همگرایی ) نشست

 اندیشه

 کریستتتتتتتین گتتتتتتونتر  استتتتتتتاد دانشتتتتتتگاه فرایبتتتتتتورگ آلمتتتتتتان -هتتتتتتانسرئتتتتتتیس نشستتتتتتت: 

 دولتتی   متدیریت  گتروه  دانشتیار محمدجواد صافیان  استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان؛ مجتبی امیتری   سخنرانان: 

 .  طباطباییتهران؛ محمدمهدی فالح  دانشجوی دکتری فلسفۀ دین دانشگاه عالمه  دانشگاه
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 بته  « تأملی بر امکان و ضرورت همگرایی»تحت عنوان توسط محمدجواد صافیان   نشستاین  یاولین سخنران

تتا بته مبنتایی     از انسان تالش کردشناختی  با طرح تحلیلی هستی او. در این سخنرانی شدفارسی ایراد زبان 

هتای ستوبژکیتو از انستان پرداختت کته       در انداختن این طرح  به نقد فهم برایصافیان د. برای همگرایی برس

 کند. وضع می خویش را قوانین خود کهخودبنیان است    انسان موجودیبراساس آن

  همگرایتی  نظری های بنیان»بود که سخنرانی خود را تحت عنوان  مجتبی امیری نشستدومین سخنران این 

امیری محور پیتام    . در این سخنرانیارائه دادانگلیسی  زبان به« مسیحیان و مسلمانان تعامالت در واگرایی و

آید. البته  حاصل می براساس این دو محور همگرایی اسالم و مسیحیت را عشق و عقل دانست و بیان کرد که 

و تالش کرد تا علتل و   داردحکایت از واگرایی در تاریخ توضیح داد که واقعیت انضمامی این ادیان  او در ادامه

 عوامل بروز این واگرایی را واکاوی کند.

 ریمتون  درنظتر  دینتی  حقیقت»محمدمهدی فالح بود که تحت عنوان  به عهدۀ نشستاین  یسومین سخنران 

فتالح بتا توضتیح      . در ایتن ستخنرانی  ایتراد شتد  انگلیستی   زبتان  بته « ادیتان  همگرایی برای ملیمح پانیکار؛

توان براساس فهم پانیکار از حقیقت دینی  به الگویی  گرایی حقیقت نزد پانیکار بیان کرد که چگونه می کثرت

 برای همگرایی ادیان دست یافت.

 -71092الی  70ساعت  –اسفند  07شنبه،  سه –پژوهی  ششم0 تاثیر همگرایی و واگرایی بر دین نشست

 سالن اندیشه

 ستتتتتتتوئیس فریبتتتتتتتورگ دانشتتتتتتتگاه دومینیتتتتتتت  اومیتتتتتتترا  استتتتتتتتاد رئتتتتتتتیس نشستتتتتتتت: 

 پتین  متدرس   ایرمگتارد خمینتی؛   امتام  پژوهشتی  و آموزشی مؤسسه علمی هیئت هاوزن  عضو محمد لگنسخنرانان: 

 علوم پژوهشگاه معاصر  فرهنگ پژوهشکده استادیارجشوقانی   شجاعی تهران؛ مال  دانشگاه جهان مطالعات هکددانش

 فرهنگی. مطالعات و انسانی

 حتدی کتاذب:    انتختاب سته  »عنتوان   بتا  ستخنرانی ختود را  هاوزن  محمد لگن  نشستاین  در نخستین بخش

هتاوزن بتا نقتد     لگتن   . در این سخنرانیایراد کردبه زبان انگلیسی « گرایی گرایی و کثرت انحصارگرایی  شمول

  گرایی شتده  گرایی و کثرت گانۀ انحصارگرایی  شمول ل جان هی  از پدیدۀ تنوع ادیان که منتهی به سهتحلی

از  ؛شده استت های ثابت ن فرض ای از پیش مجموعهمتکی به گانه اساساً نامعتبر است  زیرا  این سه د کهکربیان 

  درباب رستگاری است. در نهایتت  ای ویژهگذارانۀ مطلق و داشتن تلقی  ها باور به نوعی دیدگاه ارزش جملۀ آن

 .یافتگرا دست  گرایانۀ غیرتقلیل ی کثرتی  الگواو با ارجاع به برخی از ناقدین هی   به 

  رمگارد پین بود که به زبان انگلیسی سخنرانی کترد. او در ستخنرانی ختود بتا       اینشستدومین سخنران این

 و درستت  میتان  تمتایز  آن اساس بر که «آسمان یان» نظریۀ باب یکتاپرستی  حقیقت و خشونت؛ در»عنوان 

با تشریح نظریۀ یان آسمان  مصرشتناس معتروف آلمتانی       «.دارد دین در ریشه آن از حاصل خشونت و خطا

شود  بته نقتد ایتن     ها که منتهی به خشونت می و طرح تفکی  دوست و دشمن در آندرباب ادیان ابراهیمی 

 دیدگاه پرداخت.
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  مواجهتۀ دیتن و   »خود را تحتت عنتوان    مطالب  مال  شجاعی جشوقانی بود که نشستسومین سخنران این

. در این سخنرانی شجاعی بتا ارجتاع بته نظریتۀ     ارائه داد به زبان فارسی« علوم انسانی؛ از واگرایی تا همگرایی

طتور   ن داشت که علوم انستانی بته  های الهیاتی این نظریه یاد کرد و بیا داری از ریشه ماکس وبر درباب سرمایه

های دینی علوم انستانی  تقابتل    با روشن شدن داللت در ادامه بیان کرد اوهای دینی متأثر است.  از بحثکلی 

دستت آمتده    هتا بته   ایتی میتان آن  قاطع میان دین و علوم انسانی از میان برداشته شده و امکاناتی برای همگر

 است.

سالن  -71021الی  71ساعت  –اسفند  07شنبه،  سه –هفتم0 شرایط و بستر گفتگو و همگرایی  نشست

 اندیشه

 آلمتتتان  هتتامبورگ   صتتلح   و الهیتتات  پژوهشتتکده  گرهتتارد یوستتتنهوفن  پژوهشتتتگر  -هتتاینز رئتتیس نشستتت:   

 گتتروه دانشتتیارپارستتانیا   آلمتتان؛ حمیتتد متتاربورگ  دانشتتگاه سیاستتی  علتتوم اصتتفا ویتتدیانتو  پژوهشتتگرستتخنرانان: 

 و انستانی  علتوم  پژوهشتگاه  معاصتر   فرهنگ پژوهشکده اردبیلی  استادیار تهران؛ محمدمهدی دانشگاه شناسی  جامعه

 فرهنگی. مطالعات

  دینتی در   وگتوی میتان   گفتت »اصفا ویدیانتو بود که سخنرانی خود را تحت عنوان  نشستاولین سخنران این

حقیقتت بتر    -های عصر پستا  با تشریح ویژگیدر ارائۀ خود . او ه کردارائبه زبان انگلیسی « حقیقت -عصر پسا

-د کرد و بیتان داشتت کته در عصتر پستا     اقتدارهای جدید دینی تأکی گیری های جمعی در شکل نقش رسانه

 فرهنگی سخن گفت. دینی و میان وگوی میان توان از نقش دانشگاهیان برای تقویت گفت حقیقت چگونه می 

  فرهنگتی  معنا و ارتباطات میتان »حمید پارسانیا سخنرانی خود را تحت عنوان   نشستاین  بخشدومین در »

. او در این سخنرانی تالش کرد تتا بتا ارجتاع بته تفستیر عالمته       ارائه کردفارسی و با ترجمۀ همزمان  زبان به

یتان  وگتو م  طباطبایی از حکمت متعالیه  مبنایی صتدرایی بترای معنتا یتافتن و بتر استاس آن امکتان گفتت        

 . بیابدهای مختلف  فرهنگ

 تحتت   و انگلیسی زبان به . وی مباحث خود رامحمدمهدی اردبیلی بودبه عهدۀ  نشستاین  یسومین سخنران

مطرح کرد. اردبیلی با توضیح اینکه فرهنگ عرصۀ تکثر استت   « وگو: فرهنگ یا متافیزی  بستر گفت»عنوان 

ها را بیابتد. طترح بتدیل او     وگو میان فرهنگ کاناتی برای گفتتالش کرد تا با بازگشت به متافیزی  و عقل  ام

با اتکتای   توان و می استت دیالکتیکی هگلی برخوردار ی جدیدی بود که از خصل«ما»وضع  دنبال درنهایت به

 .سخن گفتوگو  گفتاز امکان   «ما»به این 

کنندگان مهمان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بودند. ابتتدا     شرکتدر پایان روز دوم همایشضیافت شام0 

بازدید کردند و سپس ریاست مؤسسه جناب آقتای    از کتابخانه و آثاری که در این مؤسسه نگهداری می شودمهمانان 

اهی بته کوتت  پوتستو هتر کتدام    ریکتاردو  اعتوانی و پرفستور    دکتر غالمرضا استاد دکتر زکیانی  دکتر علی اصغر مصلح 

 سخنانی طرح کردند.
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سالن  -72092الی  3ساعت  –اسفند  00چهارشنبه،  –یی در پرتو دین و اخالقاهشتم0 همگر نشست

 اندیشه

 ایتالیتتتتتا  اودیتتتتتن  دانشتتتتتگاه فلستتتتتفه  گتتتتتروه الوِچیتتتتتا  دانشتتتتتیار ستتتتتالواتورهرئتتتتتیس نشستتتتتت: 

و رئیس کنگتره جهتانی    ایتالیا ورونا دانشگاه انسانی علوم دانشکده فلسفه  تاریخ گروه و  مدیرسپوت ریکاردوسخنرانان: 

 گتروه  متدرس   شتریف  فرهنگی؛ زهرا مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فلسفه  پور  استادیار صانع مریم فلسفه در رم؛

 .قم دانشگاه اخالق  فلسفۀ

  اجتمتاعی   نتوآوری »و بود که سخنرانی ختود را تحتت عنتوان    آقای ریکاردو پوتس نشستاولین سخنران این 

. او در این سخنرانی بتا تعریتف مفتاهیم نتوآوری     کردبه زبان انگلیسی ایراد « ینید نوآوری فرهنگی  نوآوری

ها به نوآوری دینی دست یافت  توان با تقویت زیرساخت  که چگونه می کرداجتماعی  فرهنگی و دینی تصریح 

 آید. ت میدس اجتماعی و فرهنگی به با رسیدن به این مرحله  چه فوایدو 

  همگرایی اخالقی در دنیای مجازی با استتفاده از  »با عنوان سخنرانی خود را پور  مریم صانع در دومین بخش

دنبال استخراج مبانی اخالقتی از قترآن کتریم     به  . او در این سخنرانیایراد کردبه زبان انگلیسی « قرآن کریم

که قترآن  وی مدعی شد بود تا با اتکای به آن بتوان به کنشی اخالقی و عقالنی در فضای مجازی دست یافت.

هستند  مخاطتب عتام نیتز دارد و براستاس آن پیتام آن محتدود        مسلمانانعالوه بر مخاطبان خاص خود که 

 .دهد قرار میخود  نیست و همۀ ابنای بشر را مخاطب

  تقتارب  مبنتای  پایه؛ اخالقی فضایل»عنوان  بازهرا شریف بود که سخنرانی خود را سومین سخنرانی به عهدۀ 

تالش در جهتت وضتع فضتایل اخالقتی پایته برمبنتای        به زبان انگلیسی ارائه داد. مدعای اصلی او « فرهنگی

ها دست یافت. او تأکیتد کترد گته     به تقریب فرهنگ ها های مشترک انسانی بود که بتوان با اتکای بر آن مؤلفه

ها است و با رسیدن به صلحی اخالقی در درون  رفتارهتا نیتز    ها وابسته به باورهای درونی آن رفتارهای انسان

 همگرایانه خواهد بود.

الی  77ساعت  –اسفند  00چهارشنبه،  –نهم0 همگرایی و واگرایی با تأکید بر عرفان اسالمی نشست

 سالن اندیشه -70092

 ایتالیتتا ورونتتا دانشتتگاه انستتانی علتتوم دانشتتکده فلستتفه  تتتاریخ گتتروه پتتوتزو  متتدیر  : ریکتتاردورئتتیس نشستتت 

 مؤسستۀ  فلستفه   اعتوانی  دانشتیار   ایتالیتا؛ شتهین   اودیتن  دانشتگاه  فلسفه  گروه الوِچیا  دانشیار سالواتورهسخنرانان: 

 و انستانی  علتوم  پژوهشتگاه  معاصتر   فرهنتگ  پژوهشتکده  پژوهشتگر معمتاری    ایران؛ زهره فلسفۀ و حکمت پژوهشی

 فرهنگی. مطالعات

  ختود   نتوعی  ستوی  بته »الوِچیا بود که سخنرانی ختود را تحتت عنتوان     سالواتوره نشستاولین سخنران این 

. کترد انگلیسی ارائته   زبان به« دینی میان مواجهۀ برای فلسفی اندازی چشم مثابۀ به نور متافیزی   وگویی گفت

ها( تالش کترد   او در این سخنرانی با ارجاع به نظریات فیلسوفان نوافالطونی )و فیلسوفان اسالمی متأثر از آن
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که در فلسفۀ معاصر مغفول واقع شده استت. براستاس ایتن تلقتی از ختود        ارائه کندای درباب خود  تا نظریه

همگرایی در بطن تأمل انستان    شد و براین اساساندی ها می به کل جهان و دیگر انسان  انسان با تأمل به خود

 گیرد. قرار می

  و واگرایتی »در سخنرانی خود بته زبتان فارستی و  بتا عنتوان      شهین اعوانی   نشستاین  یدومین سخنراندر 

با تأکید بر فهم مولوی از مؤمن و کافر تالش کرد تا نشان دهد که چگونته  « مثنوی در کافر و مؤمن همگرایی

هتای بتاطنی میتان     مبنای عشق به درکی همگرایانه از جهان دست یافت و متکی به آن  از تفاوتتوان بر  می

 مؤمن و کافر سخن گفت.

 و همگرایتی »تحتت عنتوان   ستخنرانی ختود را   زهره معماری بود کته   به عهدۀ نشستاین  یسومین سخنران 

. محتتوای ستخنرانی او   کترد ائته  به زبان انگلیستی ار « کنونی جهان در آن ضرورت از پرسش و ادیان واگرایی

بر وجتوه افتتراق و     : منجی و قربانی. بر این اساسمی بوددر ادیان ابراهی نظری و عملی تمرکز بر دو موضوع

 های همگرایانه و واگرایانه این سه دین ابراهیمی تأکید شد. زمینه و براشتراک این سه دین تمرکز 

سالن  -70002الی  79092ساعت  –اسفند  00چهارشنبه،  –وگو و امکان همگرایی دینی دهم0 گفت نشست

 اندیشه

 احمتتتتتدعلی حیتتتتتدری  دانشتتتتتیار فلستتتتتفه دانشتتتتتگاه عالمتتتتته طباطبتتتتتایی      رئتتتتتیس نشستتتتتت: 

 سیاستت   اندازهای چشم بنیاد ارشد ؛ انور عالم  عضوطباطباییاصغر مصلح  استاد فلسفه دانشگاه عالمه  علی سخنرانان:

 مطالعتات  و انستانی  علتوم  پژوهشتگاه  معاصتر   فرهنتگ  پژوهشتکده  فراهانی  پژوهشتگر  چگنی هند؛ ماندانا نو  دهلی

 فرهنگی.

  و « متن »همگرایتی  »اصغر مصتلح بتود کته ستخنرانی ختود را تحتت عنتوان         علی نشستاولین سخنران این

 ضمن تأکید بر شرایط جدیتد   . در این سخنرانیایراد کردبه زبان انگلیسی « در شرایط غلبۀ قدرت« دیگری»

های اخیر برای فهم دنیای معاصر صورت گرفته  تالش شد تا از ضرورت برقراری  جهانی و تأمالتی که در دهه

هتایی کته در آن مبنتای رابطتۀ بتا       میان آورده شود و با نقتل نظریته   سخن به« دیگری»و « من»نسبت میان 

 شود. ستفادها« دیگری»های بدیلی برای ارتباط با  قدرت دانسته شده  از ظرفیت« دیگری»

  وگتوی  گفتت  به نیاز: مدرنیته و اسالم»انور عالم بود که تحت عنوان   همایش نشستدومین سخنران آخرین 

ستخنرانی ختود را بته    « ایتران  ای هسته مسئلۀ به خاص ارجاع با سلطه المللی بین نظام باب در فرهنگی میان

ای ایران بود که در آن نشتان   موردی مسئلۀ هسته. محور اصلی این سخنرانی مطالعۀ کردزبان انگلیسی ارائه 

تی میتان غترب و دیگتری    روپایی وجود دارد و امتروز چته نستب   شد چه فهمی از دیگری در ذهن امروز ا داده 

 شرقی آن برقرار است.

  امکتان  و دازایتن  تحلیتل »ماندانا چگنی فراهانی تحت عنوان  توسطهمایش  نشستآخرین سخنرانی آخرین 

 ومحور اصلی این سخنرانی تمرکز بر تحلیتل هایتدگر از دازایتن    شد.  ارائهبه زبان انگلیسی « دینی همگرایی

 و دازایتن  وجتود  نحتوۀ  از هایتدگر  تلقتی  بر تکیه با توان می که آیا بودپاسخ گفتن به این پرسش برای  تالش
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 شتئونات  در مفاهمته  و وگتو  گفتت  برای بنیادین امکانی از انسان شدگی پرتاب عین در آن  های اگزیستانسیال

 گفت  سخن انسان دینی شأن جمله از انسانی مختلف

 سالن اندیشه – 71الی  70002 –اختتامیه 

 مطالعات دانشگاه مدعو مدرس پین  اختتامیۀ همایش دو سخنران اصلی داشت و اعضای آن عبارت بودند از: ایرمگارد

گرهتارد  -سیدمحمدرضا حسینی بهشتی  استاد فلستفه دانشتگاه تهتران؛ هتاینز     (؛نشست)رئیس  تهران دانشگاه جهان

 آلمان. هامبورگ  صلح  و الهیات پژوهشکده هوفن  پژوهشگر یوستن

  در حقیقتت »هوفن بود که سخنرانی ختود را تحتت عنتوان     گرهارد یوستن-هاینز نشستاولین سخنران این 

محتوای سخنرانی او پس از تعریف حقیقتت مستیحی  تتالش در    . کردبه زبان انگلیسی ارائه « سیاسی اخالق

جهت تعریف حقیقت در فلسفه و سیاست بود. او با استناد به دو واقعۀ تاریخی مشخص  یعنی تجربۀ هیتلر و 

حقیقت چه وضعی دارد و درنهایت در روابتط    آلمان شرقی  تالش کرد تا نشان دهد که در مناسبات سیاسی

 شود. قیقتی سخن به میان آورده میح هالمللی از چ بین

 تحتت   اختصاص داشت. ایتن ستخنرانی  سیدمحمدرضا حسینی بهشتی به اختتامیه همایش  یدومین سخنران

 بته زبتان آلمتانی ایتراد شتد.     « دینتی  میان مفاهمۀ برای ممکن شرطی عنوان به فرهنگی میان اندیشۀ»عنوان 

دینتی در اروپتا و ایتران  از     فرهنگتی و میتان   میتان  هتای  با توجه بته تتاریخ بحتث     در این سخنرانی بهتشتی

 .گفتها و موانع آن سخن  های همگرایی میان فرهنگ زمینه

بر سه روز همایش داشت و در مجموع همتایش را  مروری عنوان دبیر همایش  دکتر مصلح بهدر پایان جلسه اختتامیه 

از همتته   ستتخن گفتتت. وی در پایتتان  آینتتدههتتای  انتتدازها بتترای همکتتاری برختتی  چشتتم و از موفتتق ارزیتتابی کتترد

 ختارجی بته رستم یتادبود هتدایایی بته مهمانتان       اندارکاران و همراهان  به خصوص همکاران جوان تشکر کرد و  دست

در ستخنان  عنتوان نماینتدۀ مهمانتان ختارجی      هتوفن بته   گرهارد یوستتن -در انتها نیز آقای هانیزکرد. همایش تقدیم 

 .کردهمایش و میزبانی آنان تشکر  از برگزار کنندگانکوتاهی 

 و بازدیدهای مهمانان خارجی گزارش برنامه های جنبی

هتای تهتران    همان روز از برخی منتاطق و دیتدنی  وز قبل از همایش به تهران رسیدند  ر که برخی از مهمانان خارجی

پس از پایان . ه بودتدارک دیده شد نیز برنامه بازدید از اصفهان و قم  عالوه بر تهران مهماناند. برای همه بازدید کردن

شتام را    در حرم حضرت امام خمینتی ها پس از توقفی  آن. عزیمت کردند ناصفهاسمت  مهمانان خارجی بههمایش  

 و شب هنگام به اصفهان رسیدند.   صرف کردنددر کاشان 

گزارشتی مختصتر از وقتایع انقتالب      روز اول اقامت در اصفهان با بازدید از خانۀ مشروطیت اصفهان آغاز شد که در آن

و سایر امتاکن دیتدنی اصتفهان دیتدن        کلیسای وان میدان نقش جهان در ادامه ازمهمانان . شدۀ ایران ارائه مشروط

و بخشتهای مختلتف آن    (س)حرم حضرت معصومه   قم مهمانان در ادامۀ سفر در شهرعازم قم شدند.  و سپس کردند
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گان شهیر را زیارت کردند و با شیوه تحصیل طالب علوم دینی در قم آشنا شدند و از به خصوص مقابر اولیا و درگذشت

 بازدید کردند.   نیزدانشگاه ادیان و مذاهب قم 

 نکات و جمع بندیبرخی از 

 توان موفق و مثبت ارزیابی کرد.   را از جهات مختلف می واگراییو  همگراییهمایش 

  ی ایرانتی  مت لیت  انجمتن ع  پژوهشی معتبر ایرانی و آلمانی و  -علمیاین همایش با همکاری نزدی  دو نهاد

برگزار شد. موضوع همایش یکی از موضوعات مهم جهان امروز و معضتلی در منتاطق مختلتف جهتان استت.      

سطح و اعتبار سخنرانان در حد ممتاز و مقبول بود. یکی از امتیتازات همتایش  شترکت تعتدادی از محققتان      

 ان برجسته بود. جوان در کنار پژوهشگر

  هتا ستالن محتل     استقبال از همایش در سه روز کار فشرده  در خور توجه بود. به طوری که در اغلب نشستت

 برگزاری تکمیل بود.

 از  بعتد  بتود.    در این همایش بته حتداقل رستیده   داردالمللی وجود  های بین مشکل زبان که در اغلب همایش

نشتانه ایتن   یافت کته   نیز ادامه می ها پس از پایان نشست که گرفت میی صورت یگفتگوهااتمام هر سخنرانی 

)انگلیسی  فارسی و آلمتانی(   کنندگان حداقل دو زبان از سه زبان همایش موفقیت بود. قریب به اتفاق شرکت

 دانستند.   را می

 و مطالعتات   یپژوهشتگاه علتوم انستان   در آینتده فتراهم شتد:    بین این نهادهتا   های اولیه برای همکاری زمینه

 کنگتره کسلر ایتالیتا و دبیرخانته   لکساندر فون هومبولت  بنیاد الهیات و صلح هامبورگ  بنیاد افرهنگی  بنیاد 

  جهانی فلسفه.  

 ها0 پیوست

 همایش سخنرانانمعرفی کوتاه و رزومه 0 7پیوست 

 جمهووری اسوی ی    علوم فرهنگستان رئیس ؛دانشگاه تهران فلسفۀ گروه ۀاستاد بازنشست :رضا داوری اردکانی

 شورای عالی انقیب فرهنگی عضو ؛ایران

 و  9531؛  وسس  رکز نشر دانشگاهی در سال دانشگاه تهران فلسفۀ گروه ۀشستاستاد بازن :نصراله پورجوادی

بنیاد الکساندر فون هو بولوت   ؛ بورسیهادب فارسی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و؛ 9531ریاست آن تا سال 

 آلمان.

 ودیر  و پیوسته فرهنگستان هنر و عض ؛دانشگاه تهران دانشیار و  دیر گروه فلسفه : حمدرضا حسینی بهشتی 

هیئت  ؤسس انجمن فلسفه  ؛ عضو«نوارغنون» دیر  ؤسسه پژوهشی فرهنگی  ؛فرهنگستان هنر گروه فلسفه

 .فرهنگی ایران  یان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1
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 الی انقویب  شورای ع شورای تحول علوم انسانی دبیر ؛دانشگاه تهران استاد گروه فلسفه :سیدحمید طالب زاده

 .فرهنگی ایران هیئت  ؤسس انجمن فلسفه  یان عضو ؛های  اندگار چهره  سئول ستاد  فرهنگی؛

 عاون پژوهشی و تحصییت تکمیلی  ؤسسۀ ؛ دانشیار  وسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران :شهین اعوانی 

هیئوت   ضوو ؛ ععضو هیئت  ؤسس بنیواد علموی سوهروردی    ؛(9511-9515) پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

 .فرهنگی ایران  ؤسس انجمن فلسفه  یان

 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسی ی واحد تهران شمال؛  عواون گوروه فلسوفه     :شمس الملوک  صطفوی

 .فرهنگی ایران هیئت  ؤسس انجمن فلسفه  یان تا کنون(؛ عضو 9511دانشگاه آزاد اسی ی )

 عاون پژوهشی دانشوکده ادبیوات فارسوی و     ؛دانشگاه عی ه طباطبایی فلسفه گروه دانشیار: احمدعلی حیدری 

انجمون فلسوفه   ؛ نائوب رئویس   طباطبوائی  دیر گروه آلمانی دانشگاه عی ه ؛ (9519-9533) های خارجی زبان

 .فرهنگی ایران هیئت  ؤسس انجمن فلسفه  یان ؛ عضوفرهنگی ایران  یان

 هیئوت  ؤسوس انجمون فلسوفه      ؛ عضوو دانشوگاه تربیوت  ودرس    ستاد گروه علوم سیاسیا :عباس  نوچهری

 .فرهنگی ایران  یان

 هوای کواربردی دانشوکده      رکوز پوژوه    رئیسهران؛ دانشیار گروه  دیریت دولتی دانشگاه ت : جتبی ا یری

انجمون فلسوفه     ودیره هیئوت    ودیریت دولتوی دانشوگاه تهوران؛ عضوو       دیر گوروه دانشگاه تهران؛  دیریت

 .فرهنگی ایران  یان

 هیئوت   عضوو  دیر گروه فلسفه دانشگاه اصوفهان؛  ؛ دانشگاه اصفهان گروه فلسفه دانشیار : حمدجواد صافیان

 .فرهنگی ایران  ؤسس انجمن فلسفه  یان

 گاه های ادبیات و الهیوات دانشو   دانشکده رئیس ؛دانشگاه عی ه طباطبایی گروه فلسفه استاد :اصغر  صلح علی

پژوهشوگاه علووم انسوانی و  طالعوات      رئیس پژوهشوکده فرهنوم  عاصور   (؛ 9513-9515)عی ه طباطبایی 

فرهنگوی   انجمون فلسوفه  یوان   رئیس  بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان؛ بورسیه تا کنون(؛ 9515) فرهنگی

 ؛ ایران

 (؛ 9531-9539)او    دانشوگاه بواارالعلوم  رئویس   ؛اجتماعی دانشگاه تهراناستاد دانشکده علوم  :حمید پارسانیا

 .فرهنگی ایران هیئت  ؤسس انجمن فلسفه  یان ؛ عضوشورای عالی انقیب فرهنگی حوزوی رئیس شورای

 شناسی و عل  پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعوات   پژوهشکده غربعضو هیات علمی  :پور  ری  صانع

توا کنوون(؛    9511) پژوهشگاه علوم انسوانی و  طالعوات فرهنگوی   رئیس پژوهشکده حکمت  عاصر ؛ فرهنگی

 تا کنون(. 9531) رئیس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسی ی

 نائب رئیس  بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان؛ لمان؛ بورسیه: استاد دانشگاه فرایبورگ آهانس کریستین گونتر

 تطبیقی چین و غرب. لمللی  طالعاتا انجمن بین

 بنیانگوورار انجموون دانشووجویان ؛  ؤسسووه آ وزشووی و پژوهشووی ا ووام خمینووی  اسووتاد :هوواوزن  حموود لگوون

 .فلسفه چهره  اندگار ؛ دانشگاه تگزاس جنوبی  سلمان

 بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان. دانشگاه فریبورگ سوئیس؛ بورسیهبازنشسته استاد  :دو ینیک او یرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان. بورسیهدانشیار فلسفه باستان دانشگاه اودین ایتالیا؛  :سالواتوره الوچیا 

 فرهنگنا ه فکری اروپا و تاریخ رئیس  وسسه  ؛اصاحب کرسی تاریخ فلسفه دانشگاه ورونا ایتالی :وتسدو پوریکار

رئیس دانشکده علووم انسوانی، علووم اجتمواعی و  یورا        ؛(1221-1291) عقاید، شورای  لی پژوه  ایتالیا

 بولت آلمان سفیر علمی ایتالیا در بنیاد الکساندر فون هو (؛1291-1291فرهنگی شورای  لی پژوه  ایتالیا )

 .رونو کسلرعضو شورای علمی بنیاد ب تا کنون(؛ 1223)

 وهشگر دانشگاه  اربورگ آلموان؛ اسوتاد   درس  وسسه  طالعات اسی ی ساالتیگا اندونزی؛ پژ :فا ویدیانتواص 

 بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان.

 درس  دعو واحد الهیات کاتولیک دانشوگاه  پژوهشگر بنیاد صلح ها بورگ، آلمان؛  :هاینزگرهارد یوستنهوفن 

اسوتاد  ودعو دانشوکده الهیوات     (؛ 1221-1221(؛  درس  دعو دانشکده حکمت نایروبی کنیا )1221شیکاگو )

 بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان.بورسیه تا کنون(؛  1292دانشگاه فرایبورگ آلمان ) 

 انشگاه آخن آلمان؛  درس  ودعو پژوهشوکده  طالعوات     درس بازنشسته گروه علوم اجتماعی د :ایر گارد پین

 جهان دانشگاه تهران. 

  دهلی سیاست  اندازهای چشم بنیاد ارشد عضوالملل دانشگاه زیروه ترکیه؛  استاد دانشکده روابط بین :انور عال 

 بنیاد الکساندر فون هو بولت آلمان. بورسیهرئیس  رکز  طالعات غرب آسیا؛  هند؛ نو 

  درس گروه زبان آلمانی دانشگاه عی ه طباطبایی. :باخمنفلیکس  

 دانشجوی دکتری دانشگاه وین. :داگمار دوتینم 

 پژوهشگر پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. :زهره  عماری 

 استادیار پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. : حمد هدی اردبیلی 

 استادیار پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. :حسین شقاای 

 استادیار پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. :رضا دهقانی 

 ستادیار پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. ا جشواانی:  الک شجاعی 

 درس فلسفه اخیق دانشگاه ا . :زهرا شریف  

 پژوهشگر پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  طالعات فرهنگی. : اندانا چگنی فراهانی 

 علوم انسانی و  طالعات فرهنگی.پژوهشگر پژوهشکده فرهنم  عاصر، پژوهشگاه  :فرزانه اد یاری 

 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه عالمه طباطبایی. : حمد فیح 

 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه عالمه طباطبایی. :حسین سرانجام 
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