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 مقدمه
سازهایزمانیومکانیراکوتاهکردهوزمینهکنیمکهابزارهایارتباطیفاصلهدردورانیزندگیمی

هاو...دیگرجوامعشدهاست.اگرالزمبودفرهنگیوآشناییباآداب،مراسم،مکانارتباطاتمیان
کامپیوترۀراتحملکرد،امروزهاینهدفبانگاهیبهصفحهارنجسفربرایشناختدیگرفرهنگ

صفح میۀیا محقق هوشمند نهادینهگوشی از دینی باورهای که آنجا از درشود. باورها ترین
فرهنگفرهنگ آشناییبا سببمیهایمختلفهستند، کنارهایدیگر در که دریابند افراد شود

الگوهایدینالگویدین برخیبباوریخود، عینمشابهتدر در که دارد وجود اوریدیگرینیز
تفاوت چنینشناختیزمینموارد، است. میان در نیز آشنازدایی»ۀهایی آشنازداییزمین« ۀاستو

استپرسش زیستیچندگویانه زیستانسانجدید، تغییر. عینداشتنآثارچندگویی؛گریو در
هایخود،شده،توجهبهداشتهود،بازتعریفمفاهیمعادیمثبتیهمچوننگاهانتقادیبهباورهایخ

هاییهمچونشودوخودرادرقالبالتهاب وجودیسازتواندزمینههایخودو...میدرکنداشته
ناراست رخوتمعرفتی، نشانخطرپنداریدیگری، اعمالجنایتکارانه دینیو باور پنداریهرگونه

د.ده
متفکرانا بیندیشندکهچگونهمیاگرچنیناست، کاهشرنجدیانمختلفباید راه تواننددر

بهفضاییبرایۀهامساهمتداشتهودورهاواستکمالآنانسان انسانتر زیست انسانیمعاصررا
ملکردن،أواقعیتیانسانی،نیازمندمشارکت،گفتن،شنیدن،تۀمثابگو،بهومعاصرتبدیلکنند.گفت

پردازیکردن،عملکردنو...استوبههمیندلیل،یکیازابزارهایکارآمدبرایفهمیدن،ایده
دینایرانرابرآنداشتکهموضوعۀفلسفعلمیوصولبههدفپیشگفتهاست.اینمهم،انجمن

قراردهدوازفیلسوفانوپیروانادیانبخواهدتنوع ادیانۀالمللیخودرامسئلهشتمینهمایشبین
ایرابرایگفتگوایجادکنند.هایخودرادرابعادمختلفاینمسئلهارائهنمایندوزمینهایدهکه

مقابلدیدگاندغدغههمجموع استحاصلاینایکه گرفته قرار خوانندگانمحترم شما مند
ائههادرهمایشیدوروزهدرشهرمشهدمقدسباتفصیلبیشترارتالشاست.برخیازاینپژوهش
آمیززیستیمسالمتدینایرانبتواندبرایوصولبههمۀفلسفعلمیخواهدشد.امیدآنکهانجمن
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هایکوچکبایکدیگر،قدمیهرچندکوچکبرداردکهباهمینقدمهاآنۀادیانوتعاملسازند
شوند.استکهمسیرهایطوالنیپیمودهمی

نم.دراینکگزاریمیاندسپاسعلمیهمکاریداشتهدوستانیکهدربرپاییاینهمایشۀازهم
هایارسالیرابادقتوعلمیهمایشکهدرجلساتمتعددوطوالنی،چکیدهۀمیان،نقشکمیت

بیانکردندبسیاربرجستهاست.نیزبایدازنقشجناب دلسوزیمطالعهکردهونکاتاصالحیرا
گزاریمختلفهمایشیادکردهوازایشانسپاسهایآقایمحمدمهدیفالحدرهماهنگیبخش

انجمن نمایندگیاز به ازهمۀعلمیفلسفنمایم. الیقتحقیقاتۀدینایران، انجمنرا عزیزانیکه
کنم.مراکزمختلفیدربرپاییعلمیخوددانستهوآثارخودرابرایهمایشارسالکردندتقدیرمی

داشته مشارکت همایش ؛انداین انجمنسپاس نثار را جامعهخود دانشگاهعلمی ایران، شناسی
کنمکهپذیرفتندباوزانتعلمیخودهمیارفردوسی،دانشگاهتربیتمدرسودانشگاهخوارزمیمی

انجمنرابهمرکزتخصصیآخوندخراسانیتقدیمنمایمۀبایدسپاسویژاینهمایشباشند.مطمئنا 
توانستبهاینهمایشنمی،ویژهجنابآقایدکترطالقانیبه،رکزکهبدونمشارکتفرهیختگانآنم

دسرانجامبرس










 رضا اکبری
 المللی  دبیر علمی هشتمین همایش بین

 دین معاصر ۀفلسف
 مشهد

 1398بهمن 
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 های متقابل در قرآن و عهدین بیانگر اتّصال ادیان ابراهیمی بشارت
1رضاآزادگانعلی


می انجیلرا نخستشاملارجاعاتقرآنبهتوراتو تبییننمود.دستۀ دودسته توانحداقلدر

داردکندوعنوانمیارجاعاتیاستکهقرآن،پیامبرگرامیاسالمرااززبانتوراتوانجیلمعرفیمی
حتیدرجایدیگراندوصورتمکتوبیافتهیهودیانومسیحیان،نامپیامبراسالمرادرکتبخودبه

کندکهاهلکتاب،پیامبراسالمراهمچوننیزاشارهداردواینطوربیانمی«احمد»بهایننامیعنی
ویژهشناختند.دستۀدیگرآیاتیاستکهبهتأییدوتصدیقکتبآسمانیگذشتهبهفرزندانخودمی

به تنها اینتصدیقنه و انجیلپرداخته لفظیذکتوراتو متعددیراطور موارد استبلکه شده ر
درتوراتوانجیلآمدهاست؛کهازهاییالبتهباتفاوتهاتوانازآیاتقرآنیافتکهمضامینآنمی

سرگذشتآدموحوا،شجرۀممنوعه،هبوطآدموحواازبهشت،هابیلوقابیل، توانبهآنجملهمی
لواسحاقوداستانذبح،حضرتلوطودخترانحضرتنوحوماجرایسفینه،ابراهیمواسماعی
شعیبوهارونویونسوداوودوسلیمانو،حضرتوی،حضرتیعقوبویوسف،حضرتموسی

ایوبوالیسعوذوالکفل،زکریاویحییوُعَزیروحضرتعیسی)ع(وداستانذوالقرنینوداستان
نمود.ایناشتراکاتم رغماینکهبینحتواییوارجاعاتمتقابلعلییأجوجومأجوجو...اشاره

نسخاولیهاینکتبمقدسچندینقرنفاصلهوجوددارد،حکایتازپیوستگیووحدتبینادیان
لحاظدعوتبهتوحیدارهشدهفرقیبینانبیایالهیبهطورکهدرقرآننیزبهآناشالهیدارد.همان

یایروذکرسرگذشتانبسعادتابدیوجودندارد.ازاینهونشاندادنراهورسمصحیحرسیدنب
آموزبرخوردمردمبالحاظمحتوایواحد،دعوتاصلیونحوۀعبرتالهیازآدمتاخاتم)ص(،به

اند،هاییکهدرراهدعوتبهحقباآنمواجهگشتههاومقاومتوایستادگیدرمقابلهمۀسختیآن
یهوهمچنین یدوحدترو  هابهمبدأمتعالاست.پشتوانهقویمآنمؤ 

،تورات،انجیل،حضرتمحمدمصطفی)ص(،انبیاءالهی،ادیانابراهیمی.قرآن:واژگان کلیدی

                                                           
.a.azadegan@gmail.comدانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمی،مدرسۀعالیشهیدمطهریتهران،–1
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 قضاوت بین ادیان بر اساس مدعیات ناظر به واقع
1اللهیحمیدرضاآیت


دینآیین را خود دارندکه جهانوجود بینآنمیهایبسیاریدر شباهتدانند. هایخانوادگیها

هاآثاراجتماعیوروانیمشابهیدارندکهدرقالبمناسکتوانیافت.بسیاریازآنبسیارینیزمی
هایمختلفینیزباهممتفاوتهستندویابند.همچنینازجنبههایدینینمودمیجمعیوتجربه

بندیمناسبیازادیانداشتهباشیمبدونربخواهیمدستههاتعارضدارند.اگحتیدربرخیازجنبه
هاتواندمطرحشود.اغلببررسیهاییمیبندیهامطرحکنیمدستهآنکهمسئلۀحقانیترادربارۀآن

گیردترناظربهآثارفردیواجتماعیادیاناستومبنایقضاوتبینادیانقرارمیدراینزمینهبیش
هادرآثار،بهعللینهجامعهستندونهمانع،لذاهرگونهمالکبرایغلباینتفاوتولیازآنجاکها

حقانیتیکدینازاینطریقکارآمدنبودهاست.درایننوشتاردرنظردارمبهیکتمایزاساسیبین
دیاندوتوانددرارزیابیحقانیتادیانمؤثرباشداشارهکنموآنایناستکهبرخیاادیانکهمی

بودن واقعی یعنی نیست، نظر مورد دیگر ادیان در که دارند واقعیتعالم به ناظر مدعایاصلی
اند(یعنیامریخداوندوآخرت.واقعیبودنخداوند)کهبرخیازآنبهمتشخصبودناوتعبیرکرده

استوهموارهحضوروجودآوردهغیرمادیورایعالموناظربهآنوجودداردکهجریانعالمرابه
داردوواقعیتجهانبهواقعیتاوقیامدارد.واقعیبودنمعادبهاینامرناظراستکهوجودبشردر

کندکهدرآنآیندهیکیکاعمالبشریاینجهانواقعیتیکموقعیتزمانیرادرآیندهایجابمی
لپاداشیوموردسنجشقرارگرفتهوواقعیتیزمانیوجودداردکهمتناس تمث  اعمالانسان، ببا

نحویبهواقعیتداشتنکیفریازاعمالانسانیدرآنمتحققخواهدشد.بااینتعبیر،ادیانیکهبه
دروجودخدواندواتفاقافتادنمعادبه آیندۀجهاناعتقاددارندگرچهآنرا عنوانواقعیتیدرباره

کلیۀادیانیراکهبهایندوواقعیتباورندارنددارایحقانیتتوانندکنندمیتفاسیرمتفاوتیمطرحمی
مبتنیبروظیفۀمعرفتندانند.آن ایننوعتمایزرا دانند.اینتمایزنیزازلحاظشناختیخودمیها

جایآثارفردیواجتماعیباورهاکهمبتنیبرتأثیراتفردیاخالقیخودخواهانهنیست،چراکهبه

                                                           
 .hamidayat@gmail.comعلمیفلسفۀدینایران،استادگروهفلسفه،دانشگاهعالمهطباطبائیورئیسانجمن–1
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دانند.برایندیناستامریغیرسوبژکتیورامبنایباورخودوقضاوتدربارۀدیگریمیواجتماعی
دیدگاهقائلینبهوحدتمتعالیادیانوهمچنینپدیدارشناسانکه اساسنشانخواهمدادکهچرا

گراییدارنددچاراشکالاست.سپسنشانخواهمدادکهحقانیتادیانغیرازاغلبتمایلبهکثرت
ایارزیابیآثارمثبتومنفیادیاناست.سپسمطرحخواهمکردکهصرفحقانیتباورهایگزاره

نتیجه موجب ضرورتا  وادیان است برخوردار حقانیت از دینی نهایتا  و نیست آن بودن بخش
بخشاستکهآثارمثبتفردیواجتماعیداشتهباشد.درضمننشانخواهمدادکهمشکلنتیجه
برحقچهنسبتیرامیتفا وآخرتدرادیان  بخشبودنآنداشتهتواندبانتیجهسیرمختلفازخدا

باشد.سپسبهتمایزبینزندگیمؤمنانهوحقانیتباورهااشارهخواهمکردونشانخواهمدادزندگی
هاظربهواقعآنشود.پسبرایارزیابیادیان،همبایدبهباورهاینامؤمنانهباعملصالحمیسرمی

هابهمسیردرستزندگییافتنآنهاونحوۀدستتوجهکردوهمبهنوعزندگیمؤمنانهپیشنهادیآن
مؤمنانه.

شناختی.:واقعیتخداوند،واقعیتآخرت،حقانیتادیان،قضاوتمعرفتواژگان کلیدی
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 آن کثرت رویکردها به مسئلۀ کثرت ادیان در قر
1مهدیاخوان


ادیاندردورۀمعاصرچالشیجدیدربرابرمدعیاتمطلقfactواقعیت) گرا(کثرت/تنوع/تعارض 

ایغامضدرفلسفۀدینوالهیاتوکالممعاصراست.اینواقعیتوحصرگرایانۀادیانومسئله
وحتی«دینیوفلسفیبرون»نهد.اینمسائلراهرچندطیفوسیعیازمسائلراپیشچشممی

پیپاسخآندرمتوندینیهمبود.قرآندرآیاتبسیاریازجهاتالهیاتیهستندامامی تواندر
گوناگونبهادیاندیگرونیزمفهومدینواسالموکفرونحوۀتعاملباادیاندیگرپرداختهاست.حال

هرمنوتیکیپاسخیواحدبهاینمسائل)یابرخی–پرسشایناستکهآیاباتمامیاختالفاتتفسیری
فرضمااینباشددستازآن کمبرخیازاینمسائلپاسخآنها(درقرآندادهشدهاست)اگراساسا 

بهشرایطوزمینه توجه گوناگونآیاتقرآنبا گسترۀ یا قرآنهست( هایتاریخیوفرهنگیودر
دهدوبایدقائلبهکثرتاینرویکردهاشد.ایرانمیکپارچهمخاطبانآناجازۀرویکردوانگارۀی

کالمیدیگریاست.–البتهاگرکثرترویکردهارابپذیریمجمعمیاناینتفسیرهاخودمسئلۀتفسیر
اینجستار این«کثرترویکردها»فرضیۀ اوال  ترجیحیبرایاینفرضیهوجوددارد: ستووجوه
ازتکلف تدیجیکندرهامیکهتفسیرواحدایجادمیهاییتفسیرمارا مندیبودنوزمینهکند.ثانیا 

این آیاتاجتماعیو تبسیاریاز آفتابیمیکلی  را مهمجهانیقرآن )و ثالثا  و وسیلهکند. ایتر(
دهدتادربابتعاملباادیاندردورۀوجهانپیچیدۀمعاصرباادیان)وحتیمکاتبدستمامیبه
یردینیوحتیضددینی(چگونهرفتارکنیم؟رویکردهایگوناگونواندیشمندانمعاصرمسلمانبهغ

کثرت )از ادیان کثرت نسبیمسئلۀ تا شمولگرایی و انحصارگرایی و مکتوباتانگاری در گرایی(
ترینارجاعشاند.بااینکهبیعنوانشاهدیبرنظریۀخودارجاعدادهگوناگونخودبهآیاتیازقرآنبه
شمول میان در قرآن آیات انحصاربه و مهمگرایان اساسا  و است ازگرایان برخی دلیل ترین

مهیمن نسخآیاتوادیان، تکفیرانحصارگرایانهمینآیاتاست)آیاتتحریفادیان، بودنقرآن،
یاهلکتاب: َواْلُمْشر ک  َتاب  اْلک  ْهل 

َ
ْنأ یَنَکَفُروام  ذ 

الَّ نَّ یۀإ  اْلَبر 
َكُهْمَشرُّ وَلئ 

ُ
یَهاأ یَنف  د  َمَخال 

َجَهنَّ یَنار  َنف 

                                                           
.makhavan77@gmail.com،دانشگاهعالمهطباطبائی،دانشیارگروهفلسفه–1
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آیاتی55احکامارتداد،آیاتتفضیلبرخیرسوالناسراء/بینه؛ ؛آیاتخاتمیتپیامبرواسالم(اما
الهمدرقرآنهست)کثرتخداخواسته: َشاَء َوَلْو ا ْنَهاج  ْرَعۀَوم  نُکْمش  َجَعْلَنام 

ُکلٍّ ۀل  مَّ
ُ
أ َلَجَعَلُکْم ُه لَّ

َدۀ 9عملوتوحید)مائده/(،االفاظیهمچونسبل،منهاجدرقالبجمع؛اصالت48)مائده/َواح 
َل(؛اسمهادی؛آمیختگیوجودشناسانۀحقوباطل)(62وبقره/ َوالباط  الَحقَّ ُه

ُباللَّ َكیضر  َکذل 
اب؛تساویبینرسوالن؛مفهوماسالموخداوند؛اسالمبزرگداشتوجزیهوحلیتطعاماهلکت

َصاَریَعَلیتصدیقوتأییداسالمازادیانحاضر؛داوریبینادیاندرثیامت: الَن  اْلیُهوُدَلیَست  َوَقاَلت 
یَم ف  یاَمۀ اْلق  یْوَم َبیَنُهْم یْحُکُم ُه

َفالَل  ..... َعَلیَشیٍء اْلیُهوُد َصاَریَلیَست  الَن  َوَقاَلت  َشیٍء یه  ف  َکاُنوا ا
ُفوَن)بقره/ هادادهرتوانتفسیرحصرگرایانهازآنکمدرنگاهنخستباتکلفمیکهدست((113یْخَتل 

وقتیانگاروکثرتهابرایرویکردهاینسبیچنداستشهادبهآن گرانیزبهسهولتنیست،خصوصا 
مقالهضمنتوجهبهمهمترینآیاتیکهآیاتیبهصراحتانحصارگرایانهدرقرآنوجوددارد.دراین

گونه و است رفته دین وحدت و کثرت موضوع به تصریحی یا تلویحی راسخن آیات این های
رویم.کنیمودرنهایتدرپیتأییدفرضیۀخود)کثرترویکردها(میبندیمیطبقه

یامبراکرم)ص(.گرایی،پکثرتادیان،قرآن،انحصارگرایی،اسالم،کثرتواژگان کلیدی:
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 ترین منشأ تنوع ادیان مثابۀ مهم اختالف معیارهای عقالنیت به
1زکیهاسدی

2اکبررشادعلی


گرچهدینپذیرفتهنزدخداونددینمنطبقبافطرتالهیانساناستوهرآنچهازسویاودربرخی
وفاقداختالفمبناییاستاماآنچهدرجوامعمقاطعتاریخینازلشده،مراتبیازهماندینواحد

دینُمنَزلبشریبه عنواندینشناختهشدهوموضوعایمانوتقدیسوتسلیمآدمیانواقعشده،لزوما 
هایومنطبقبافطرتاللهنیست.ایننگاشتهدرصددبررسیعلتایمانمردمانبهمکاتبوآیین

قایمانخالففطرتندودراینجهتمهمهایگوناگونیاستکهحاویآموزه ترینمنشأتنوعمتعلَّ
شود؛دینیاثباتمینحودرونداند.اینمدعاازیکسوبهدرافرادراتنوعمعیارعقالنیتباورهامی

انگیزۀپذیرشوروشعملیطواغیتوکفارومشرکیندرنظروحیاز بامالحظۀبینشنظری،
هایموجوددرآیاتوروایاتدرخصوصعللگرایشبه:تبیینوتحلیلطریقمرورمواردیچون

شرکبه و کفر جاهلی»مثابۀ به«ادیان جاهالنه توجیهاتاصحابعقاید ، عقالنیت»مثابۀ «شبه
به عظام انبیاء به مشرکین سوی از سفاهت و انتسابجنون ایشان؛ نزد نشانهمعتبر برمثابۀ ای

مدعی»شودسرانمشرکینهموارهبیشازهمگانهاثابتمیبراساسآن؛که«ادعایعقالنیت»
عقالنیت بوده« با و عقالنیت»اند معیار تغییر رواج« را خود جاهالنۀ دین جامعه، اکثریت نزد

دادند.ازدیگرسوشواهدمتعدداینتغییرمعیارنیزدرتاریخادیانقابلمالحظهاستکهراهیمی
حلاختالفمکاتب،تفاهمبروندینیمدعایماست.بااینتبییناولینومؤثرترینراهبرایاثباتبر

سرمعیارهایعقالنیتباوردینیاست.

 معیاردین،معیارباوردینی،معیارعقالنیت،تنوعمکاتب،وحدتمعیار.واژگان کلیدی: 

                                                           
 .asadi42@gmail.com دانشجویدکتریفلسفۀدینومسائلجدیدکالمی،دانشگاهقم،–1
 .info@rashad.irاستادپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی،–2
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 معانی متنوع حقانیت و نجاتشناسی تنوع ادیان با تأکید بر  مفهوم
1عباساسکوئیان

2پورصدراتقی
ازمسیردومفهومحقانیتوگراییوکثرتتمییزمیانسهرویکردانحصارگرایی،شمول گراییغالبا 

متعددیاستعمالشدهنجاتمی اندوگذرد.اماهرکدامازاینمفاهیمدربحثتنوعادیاندرمعانی 
عدمتوجه هایبسیاریشدهاست.درهادرعیناشتراکلفظسبببدفهمیبهتفاوتمیانآنغالبا 

آننمیبحثازحقانیت،می نگاهتوانازحقیکهبهکنه  نومنهیکیا توانرسید)الهیاتسلبی،
توانرسید)مدللوغیرمدلل(،حقانحصاریوتشکیکیودرویتگنشتاینی(،حقیکهبهآنمی

مثابۀتوانبهنجاتبهحقانیتناظربهغایتیاتجلیسخنگفتودرزمینۀنجاتنیزمینهایتاز
نجاتبه عقوبت، فالحبهخالصاز بنددنیا، رهاییاز دریچۀمثابۀ نجاتاز نجاتخاص، منزلۀ

حقانیتمعرفتی،نجاتازدریچۀسبکزندگیوغایتومانندآناندیشید.پشتوانۀهرکدامازاین
آنهاهمنوعیخداشناسییاانساننوعنگاه خاصاستکهبدوندرنظرگرفتن  بندیهادستهشناسی 

افراددرهرکدامازآنسهرویکردکلیشکلدرستیبهخودنخواهدگرفت.باوربهخدایخیرخواهو
عادالنهو نگاهخاصهرنجاتحداکثری،یانجاتهمهونیزخدایعادلونجاتمبتنیبرداوری 

پیشکسیبهظرفیت وامکانات  آنسهرویکردرویانسانمیها توانددرگرایشاوبههرکداماز
هاهمبهنوبۀخودحدودوثغوروشقوقمختلفیدارند.تأثیرگذارباشد.جدایازاین،هرکدامازآن

مشخصموضعهرکسنسبتبههرکدامازحقانیتونجاتدرمعنایخاصآنا ستکهنهایتا 
می یکاز کدام در او که میکند قرار دسته سه اینآن از بهگیرد. سهرو متعارفاز جایتعاریف 

هانسبتبهحقانیتونجات،هابرپایۀموضعکلیاصحابآنرویکرداصلیبهتنوعادیانوتمییزآن
بینیتعلقهرفردیبهتوانامکانپیشباعطفنظربهتنوعمعانیومفاهیمموجوددراینحوزهمی

.تریدراینزمینهدستیافتهارافراهمآوردوبلکهبهتقسیماتمتنوعهرکدامازآندیدگاه

 نجات.شناسی،تنوعادیان،حقانیت،:مفهومواژگان کلیدی

                                                           
.abosko@gmail.comاستادیارگروهالهیات،دانشگاهپیامنور،–1
.sadra.taghipour13@gmail.com،دانشگاهپیامنور،لسفۀدینفدانشجویدکتری–2
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 خیر عمل در ۀمسابق ۀاستعار پرتو در ادیان تنوع ۀلمسئ تحلیل
 1رضااکبری


است.اینتوجهراتوجهاینکتابآسمانیبهادیانیهودیتومسیحیتۀدهندننشانآمراجعهبهقر

تواندرقالبمی ونقمتبیاننعمتهاییهمچونبیانحوادثتاریخی، بیانها جایگاههایالهی،
ایاینهتوجهمقایسهایدینیو...مشاهدهکرد.،ارجاعبهکتابهایمحوریپیامبرانوشخصیت

تفاوتقابلسازدکهمعلوممیروایتهایمربوطبهمسلمانان،درقالبنیباگزارشآهایقرگزارش
لحظاتبهچشمنمیهاایمیانآنمالحظه لحظاتشیرینهمچونتوجهورحمتالهی، خورد.

آزمایشدردن بازیگهایاکهمچوندوریازخداوند، وجود ...الهی، و بد، رانمختلفخوبو
تواناینسهروایترادریکروایتکالنقرارهایاینسهروایتاست.آیامیایازمشابهتنمونه

 توجهبهآیمسابقه در انجام عمل خیرداد؟درقرآنچنینکالنروایتیوجوددارد: ۀسور48ۀ.با
در مشارکت برای ادیان تعدد شبکۀمسابقالمائده، تحلیل است. خیر عمل مفهومیۀانجام

هااندونگاشتآنچونلکافدراختیارماقراردادههاییکهافرادیهمبااستفادهازایده«مسابقه»
شبک میۀدر اجازه بهمفهومیادیان را ادیان تنها نه که سویخداوندهایمختلفبهراهۀمثابدهد

نی،هدفاززیستانسان،آقرۀایناستعارۀتعددراضروریتلقیکنیم.برپایبپذیریمبلکهوجوداین
ایاستکهافرادمختلفدرآنشرکتدارند.روبهترعملخیردرقالبمسابقهتانجامهرچهبیش

تحققمسابقهمنوطبهوجودافرادمتعدداست.ایناستعارهالگوییهنجاریرابرایتعاملادیانبا
مواردیهمچوندهد.آنمبانیاینتعاملراشکلمیمفهومیۀرفراهمکرده،وتوجهبهشبکیکدیگ
ها،کنندگاندرفعالیتسازیاولیه،نگاهبهمشارکتهتالشمداوم،توجهبههدف،آمادریزی،برنامه

هارارآنمسابقهدرعملخیۀ.ازجملهمواردیاستکهتوجهبهاستعار.تعیینمواردعملخیرو.
.معلوممیسازد

 .:تنوعادیان،تعاملادیان،کالنروایتادیان،استعارهواژگان کلیدی

                                                           
 .r.akbari@isu.ac.irستادگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادقعلیهالسالم-1
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 عربی ابن دیدگاه از تأویل با ادیان تنوع ۀرابط
1علیاشرفامامی

 
دیدگاهازبلکهشناسیمعرفتساحتدرتنهانهراتأویلکهاستعارفانیمعدودازعربیابن

شناسیهستینظامدروجودوحدتمحوریتبهتوجهبا.استدادهقراربررسیموردشناسانههستی
,وجودوحدتۀنظریتبعاتاز.شودبازگرداندهوحدتبهبایستمیتنوعیوتکثرگونههر،عربیابن

استادیانوحدت والهیادیانوحدتچگونهتأویلدهدنشانتااستآنصدددرمقالهاین.
بعثتۀفلسفبهبردنپیدارداهمیتآنچهالهیادیانوحدتخصوصدر.کندمیتبیینراالهیغیر
الهیتجلیاتازرامردم،کتبوشرایعباتااندآمدهءانبیاویدیدگاهاز.استعربیابننظرازءانبیا
الهیاسماءتابعتجلیاتواستتجلیاتدالیلبیانشرایعزبانویتعبیربهسازند.باخبرعالمدر

است مکتوب)تشریعوتکوینۀدستدوهرتجلیاتباشهودمقامدرعارفقلب. تأویلبه(
رخنیزغیرالهیادیانخصوصدرامراین.استویمشهودحقتجلیاتۀدستدوهردر.پردازندمی
تفسیری«المعتقداله»ۀنظریوهستندمعتقداتصوردرالهیتجلیاتمصداقهاآنزیرا.دهدمی
ینیزشرکحتیروایناز.هستنیزادیاناینبرای بهادیانتنوعلذا.شودمیتلقیتوحیدبرایسر 
.شودمیمربوطنیزالهیعلماتساعبهتنوعوتکثرمنشأوشودمیتأویلتجلیاتتنوع

الهیاتی.گراییجربهگرایی،پدیدارشناسیدین،ساختارگرایی،تآموزشدین،انحصار:واژگان کلیدی

                                                           
 .imami@um.ac.ir،فردوسیمشهددانشگاهگروهادیانوعرفان،استادیار-1
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 مبانی وحدت و کثرت فهم در کالم بشری و الهی
1عباسجوارشکیان


نظریه تأملدر پیدایشزبانمتوجهمیبا مواضعاتکالمیو سازوکار و هایمعنا عنصرشویمکه

انسانیو کهاینحیثبهجهتهویتکامال  ازآنجا اصلیوبنیادیزبانحیثمعناییآناست.
شخصی و اشتراکودرونی از وجوهی اگر صاست تشخ  و د تفر  و نهایتتکثر در دارد که ای

تجربه انسانیو ابعاد انسانهمسانیووحدتدر باشدبایدبابهایوجودیما نداشته وجود ها
کهوجودپدیدۀزبانوتکلمدرمناسباتتخاطبرابستهوامکانمفاهمهرامنتفیبدانیم؛درحالی
گروجودهایبشریازسویدیگرحکایتاجتماعیازیکسووواقعیتتکاملیوتضاعفیدانش

هاست.هایمشترکدرساختارواقعیتودرنهاددرونانسانبخشوعناصومؤلفهعواملوحدت
د نتأملدرعواملتفر  تکثراتمعناییدرعرصۀفهمبخشوتعی  آفرینمعنادرعینآنکهپردهازسر 

ترویژهنیلبهمراتبعالیترازیکدیگروبهتروفهمعمیقدارد،راهرسیدنبهتفاهمبیشآدمیبرمی
می نشان ما به نیز الهیرا کالم قدسیو متون از اینمنظفهم از میدهد. بهر عینباور در توان

تاریخمندیوجودوفهمآدمی،ازتجربۀاتحادیبامخاطبیابامؤلفمتنسخنگفتودرفهم
رمحوربهنظریۀمتونبه رمحورمؤلف»جاینظریۀرایجمفس  قائلگردیدوبرایاولینبار«گراییمفس 

بهمهرعنصریبسیاراساسیدرفهممتونقدسیک درمباحثهرمنوتیکیمغفولازرازسر  هکامال 
.پردهبرداشت«والیت»واقعشدهاستیعنیعنصرومؤلفۀ

 گراییدرحقیقت،والیت.:نظریۀمعنا،معناشناسی،منطقفهم،کثرتواژگان کلیدی

                                                           
.javareshki@um.ac.irدانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد،–1
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 مواجهه با موقعیت تکثر دینی: الهیات نوارتدوکس
1زادهمهدیحسن



درغرببرایدینپدیدآورده،الهیاترانیزبهصحنهکشاندهاست.پیشازچالشیکه مدرنیتهخصوصا 
انسان لحاظدینعصرمدرن، از زندگیمیها خیالیآسوده تنگآببا کردندوداریهمچونماهیدر

عواملذاتیخودمثلشهرنشینی با مدرنیته وسایلباورهایدینیبرایایشانمقبولیتباالییداشت. ،
آموزشهمگانیجهان دورترینبینیارتباطجمعیو حتیدر افراد، معرضدید در دینیرا هایمتعدد

لحاظالهیاتی،درنماییوقطعیتاعتقاداتدینیروبهکاهشنهاد.بهنقاطقراردادوازاینرو،موجه
اگردینیبخواهدخودشرادرچنینعبارتدیگر،هاییبرایتفکروجوددارد؟بهچنینموقعیتیچهگزینه

نیزمقبولباشد،چهامکاناتوراهموقعیتیحفظکند،بهصورتیکهازنظرانسان هاییوجوددارد؟ها
نشانمیرسدبرایتفکردینیدرموقعیتیکثرتنظرمیبه دهد:الهیاتگرایانهسهگزینۀاساسیخودرا

الهیات و الهیاتسکوالر کارلبارت)نوارتدوکس، 1968لیبرال. پروتستاناوایلقرن1886ـ متکلم )
بیستم،یکیازبانفوذتریننمایندگانالهیاتنوارتدوکساست.درحالیکهدرقرنهجدهم،یعنیدورۀ

شد،هایوحیانینوعیتوهینبهعقلمحسوبمیشکوفاییعقل،هرگونهتوسلبهمرجعیتمطلقگزاره
وجوهرچیزیباالتربودهواعالمداشتکهدرکتابمقدسانسانخداراجستنزدبارتکلمۀخدااز

کندبلکهخدابهدنبالانساناست.دربرابرتفکرالهیاتلیبرالکهبارتخودزمانیبدانپایبندبودونمی
ایذهنخود،خداهاندیشیدکهمانبایدبامفاهیموقالبنیزدربرابرتفکرمبتنیبرعقل،ویاینگونهمی

باخدا را برمامکشوفسازد؛ازدیدویمابایدخدا داداوخودشرا محدودکنیمبلکهبایداجازه را
اندازشناختاوناتوانبودهوحقندارنددرموردهابهایناعتبارکهانسانبشناسیمنهبهخودمان.انسان

طورکلیازنظرگاهالهیاتنوارتدوکس،هرگونهتفکررتوبهطورخالصه،ازنگاهبااوچیزیادعاکنند.به
الهیاتیمستلزمتأکیددوبارهبرکلمۀخداوسنتدینیپسازیکدورۀفترتاست.باتوجهبهموقعیت

دنبالتقویتدیندرعرصۀعینوذهنهستند،الهیاتنوارتدوکسوازگرایانهکهدرآنمتولیانبهکثرت
 .هاموردنقدوارزیابیقرارگیردعنوانیکمدلدرکنارسایرمدلتواندبهکارلبارتمیجملهرویکرد

 گراییدینی،مدرنیته،توجیه،الهیات.:نوارتدوکسی،کثرتواژگان کلیدی

                                                           
.hasanzadeh@um.ac.irدانشیارگروهادیانوعرفان،دانشگاهفردوسیمشهد،–1
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 عربی تنوع ادیان و رابطۀ آن بااسماءالله درعرفان از منظر ابن
1الدینحسینیسیدشهاب


عربیبهمسئلۀتنوعادیانراازدریچۀتحلیلی،نگاهابن–اینپژوهشدرصدداستباروشتوصیفی

به نماید. بررسی میاسماءالهی تجلینظر عالم تمام اینکه به توجه با فروغرسد و اسماءالهی گاه
لهیاستجمالحقوبازتاباسماءالهیوصفاتاواست،وهرانسانینیزمظهراسمیازاسماءا

والبتهبرخیازاسماءبربرخیدیگرتفاضلدارند،ازطرفیادیانالهیپیامبرانیداشتندوپیامبران
اند؛مثال حضرتنوح)ع(مظهرتنزیهوسبوحیتالهینیزهرکداممظهراسمیخاصازاسماءالله

قه هیبتو مظهر حضرتموسی)ع( خلتالهی، مظهر )ع( حضرتابراهیم خداست،الهی، ر
ورحمتخداستوحضرتختمیمرتبتمظهراسماعظم حضرتمسیح)ع(مظهرمهروحب 

ایناللهکهجامعهمۀاسماءوصفاتالهیاستوخاتمانبیاءآینۀتمام از رودیننمایحقاست،
.باترینادیاناستوبقیۀادیانازکمالوجامعیتبرخوردارنیستندترینوکاملخاتمنیزجامع
پژوهش میبررسی مورد این در است، شده انجام که میانهای در عارفان، دیدگاه گفت، توان

مینگرش صرفا  ادیان، تنوع دربارۀ موجود شمولهای پاسختواند و باشد مطرحگرایی شدههای
پاسخدرشاخه و مختلف ارائههای ابطالهای مانند کثرتشده قابگرایی، لگرایی،انحصارگرایی،

فصوص وفتوحات مکیهویژهپذیرشنیست.نگارندهاینموضوعراباتوجهبهآثارعرفانیعارفانبه
گرفتهاستوشواهدیراگذارومؤسسعرفاننظری،پیترینبنیانالدینعربی،بزرگمحیالحکم

یادآورشدهاست.

 جامعیتاسمالله،عرفان.اسماءالله،:تنوعادیان،واژگان کلیدی

                                                           
.hosaini.qom1@gmail.comاستادیارگروهمعارف،دانشگاهخوارزمی،–1
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 الله جوادی آملی گرایی دینی از منظر سید حسین نصر و آیت کثرت
1حمیدرضاخادمی



مدرسبه نیوجرسیبرایچندینسالتحصیلۀعنواندانشجویجوانیکهدر مقدماتیمسیحیدر
درهریکشنبهبودم ریشهدرسنت؛نمودم،ملزمبهرفتنبهکلیسا اینکهمسلمانیبودمکهکامال  با

کندهازۀاسالمیداشتم.اینتجرب مستقیمازیکدیندیگر،موجبتوجهمنبهزندگیدرعالمیآ
ادیانمختلفشد.دکترنصربابیاناینتجربهمعتقداستدستاوردجدیدانسانقرنبیستمنهکشف

اللهجوادیآملینیزازمذهبیاست.آیتذهبیبهچندمتکهیاسیاره،بلکهسیرازجهانیکقار
پردازند.ایشانطورجدیمیۀکثرتادیانوپلورالیزمبهدینیاستکهبهمسئلۀمعدودعالمانبرجست

پذیرند.ازهایقرآنی،آنرانمیکشندوباتوجهبهآموزهاززوایایگوناگوناینمسئلهرابهچالشمی
تعددشرایعوتکثرادیاناست.دکترنصرپذیرشۀلتالفیدرآراءدومتفکر،مسئاخجملهمحورهای

منزلۀپذیرشکثرتهاللهجوادیتکثرشرایعرابدانداماآیتادیانراازارکانوحیاسالمیمیکثرت
وکند.نصرمعتقداستهردینیشاملدورکنذاتیواساسیاست:آموزهوروش،ادیانتلقینمی

استآناللهجوادی،دکترنصربررود.برخالفنظرآیتشمارمیهایندورکندرواقعگوهرهردینب
وانتتفکیکقائلشد.ازاینمنظرنمیتوانمیانتکثرحقانیتوتکثرنجاتدرپلورالیزمدینینمی

قانیتیداشتهباشند.ایندرتوانندبهرستگارینائلشوندبدوناینکهحادعاکردکهپیروانادیانمی
حنیستتاسخنازکثرتادیانمطرستدرفرهنگقرآناصال اآناللهجوادیبرحالیاستکهآیت
بخشیهمۀآنادیانیامنحصرکردنحقانیتونجاتدردینخاصبهمیانآید.درحقانیتیانجات

تقریرمدعا،اآنمقالهبرعینحالآراءایندومتفکرازبرخیجهاتمشابهاست.این با ستتا
 وجوهتشابهوافتراقایندودیدگاهرانشاندهد.

اللهجوادیآملی.گراییدینی،سیدحسیننصر،آیتکثرتواژگان کلیدی:

                                                           
 .khademi4020@yahoo.com، استادیارفلسفهوکالم،پژوهشکدۀتحقیقوتوسعۀعلومانسانیسازمانسمت–1
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 تأملی بر موجهیت تعدد ادیان در تکثر مفهوم خدا
1حسینخدریغالم

گراییدرساحتفهممتکثرازشرایع،درگروپذیرشموجهیتچندجانبهشکرمزماندگاریتوجیهبی
بنیادیتلقی از متعدد تأملهای است. خدا یعنی ابراهیمی ادیان مشترکتمامی ظاهر به مفهوم ترین

آنمی از متمایز تبیینیواضحو ارائۀ نزاعفلسفیو حدودیرافع طولتاریختواندتا هایفرسایشیدر
هافراهمسازقرابتحداقلیرامیانآنهایبشریناشیازآن(باشدیاحداقلزمینهن)وتمدنظهورادیا

االدیانی،سردادنندایگویبینوآورد.امروزهطرحمسائلفراگیردرمیانادیانابراهیمیهمچونگفت
(وگفتمانانتظارشدنسازی)جهانیوحدت،تشریکمساعیادیاندرتقررعدالتفراگیر،مقولۀجهانی

رسدنظرمیتررصدکرد.آنچهبهنحویشفافتواندرپرتواینروشنگریفلسفیبهبشرازدین...رامی
ویژهدرادیانابراهیمی)یهوه،پدروالله(چیزیبیشترازصرفیکلفظمشترکایناستکهواژۀخدابه

هایمعناداریرادرمقایسهباهمدیگرداشتهواز،تفاوتهاازاینواژۀبنیادینهایآننباشد،زیراتلقی
تجربۀبشری،فالسفهکهمنشاء سویینیزحتیفهمدانشمندانعلومتجربیکهتنهامنبعمعتبرراصرفا 

ترینقوهبرایرصدحقیقتوانبیاءکهاصیلراعقلوعقالنیت،عرفاکهساحتدلوقلبآدمیراناب
باواسطهوبییمنادیاندرکیب بنیادیندارد. همدیگرتمایزیاساسیو با دارند، اورا شائبهوحیانیاز

شاناستامابااینوجود،لحاظاینکهخدا،محوراصلیتعالیمتمامیاینادیانباتمامشقوقوانشعابات
صفاتایجابی بر چه قوتمیهر او از تشبیهی تصور الجرم گردد، )کاشتأکید بهگیرد نمونهه عنوان

برداشتمی الهیاتایجابیو بههایانسانتواندر اینرا خدا از ازسوییدیگروار روشنیدرککرد(.
اشنیزباحضورفراگیرشدراینجهان)مادی(درتضادخواهداذعانوالحاحبهتعالیبودنامرقدسی

وارانگارینیفتاد؟متشبیهوتجسیموانسانتوانازساحتتصوراتشسخنراندتادردابود.چگونهمی
ترینمقصودقصوایهایتصوروتصدیقناظربهاساسیشناسیفلسفیدرحیطهدرنگیعمیقدرمفهوم
جان تالشی و وبشری متألهان نزد خدا از متمایز وجوه دیگر کنار در جامع وجهی ارائۀ برای فرسا

تواندهادرقیاسبادیگری)بهاشارت(،میکدامازایننگرشباورمندانبهاو،ضمنتقریرموجهیتهر
روزنهوافقیرهگشابرایقرابتونزدیکیحداقلیرابرایاینتعددوتکثررقمبزند.

شناسیفلسفی،تصور،تصدیق.:خدا،ادیان،تکثر،مفهومواژگان کلیدی
                                                           

.gh.khedri@jonoub.tpnu.ac.ir،دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهپیامنور–1
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 از خالل مفهوم سکوالریسم بررسی موقعیت دین در روزگار کنونی
 1هادیدرویشی


می آیا جایگاهیدارد؟ کنونیچه روزگار گسترشدیندر با آیا رشدآن؟ از افولدینسخنگفتیا از توان

جهانجهانی نیز سکوالریسم چهشدن، مدرن جامعۀ در دین گسترشسکوالریسم، با و شد؟ خواهد گیر
توانبهاینسواالتپاسخداد،می«سکوالریسم»ازطریقبررسیمفهومرسدنظرمیکند؟بهسرنوشتیپیدامی

سکوالریسم،دیناستومهم ترینادعایشایناستکهباپیشرفتمدرنیته،دینناگزیربهافولچراکهدیگری 
می دهۀ غالبدر تصور بنابراین 50انجامد، همه60و به تسریمدرنیته با که بود هانجایجمیالدیاین
شدنوگسترشسکوالریسم،موقعیتدینتضعیفخواهدگردید.عدمتضعیفموقعیتواسطۀپدیدۀجهانیبه

هایدینیدرادیانمختلفوجودآمدنوگسترشجنبشجزاروپاوبابههایوسیعیازجهانبهدیندربخش
شدن،مدرنیته،نسبتمفاهیمجهانیبهاینسو،اینتزموردمناقشۀجدیقرارگرفتودرنتیجه،۷۰ازدهۀ

شناساندینتبدیلشد.درپژوهشحاضر،سکوالریسموموقعیتدیندرجهانکنونیبهدغدغۀمهمجامعه
دستۀاولمانندگریسشده،ارائهخواهدگردید.شناساندینبهسواالتگفتهبندیکلیازپاسخجامعهدودسته

وپیتربرگر ناپذیرمدرنیتهنیست،دیندرطورکلیمعتقدندکهافولدین،پیامداجتناببهدیوی،خوزهکازانوا
کندواگرچهمدرنیته،تأثیراتدهدوحتیپیشرفتهممیجامعۀمدرن،زندهاستوبهحیاتخودادامهمی

ییاروپاییاستفراوانیبرموقعیتدینگذاشتهاستاماآنرانابودنکردهاست.درنتیجه،سکوالریسم،الگو
در مدرنیزاسیون است معتقد که را اروپامحورانه دیدگاه این باید بنابراین دارد، کاربرد اروپا برای فقط که

منجربهتکراروبازتولیدالگوهایاروپاییمسیحیمیهمه درمقابلدستۀجایدنیا اما شود،کنارگذاشت.
همعتقدندباپیشرفتمدرنیته،دینافولکردهاستوکماکانشناسانیماننداستیوبروسهستندکاول،جامعه

داندکهبتواندمدافعنظریۀسکوالریزاسیونهستند،هرچندکهاینگروهنیز،سکوالریسمراالگوییجهانینمی
.هایمتفاوتراتبییننمایدامابهتضعیفدیندرسراسرجهانامروز،باورداردفرآیندهایمتفاوتدرجهان

میبه بهنظر گروه دو هر تفاوترسد رارغم سکوالریسم کنونی، روزگار دیندر جایگاه بارۀ هایاساسیدر
جایعنوانالگوییجهانیبرایتبییندیندرهمهکنندوازاستفادهازاینمفهومبهاستثناییاروپاییقلمدادمی

دهند.جهانهشدارمی

 ستثنایاروپایی،الگویجهانی.سکوالریسم،دین،اواژگان کلیدی:

                                                           
 .hadidarvishi @umz.ac.irشناسی،دانشگاهمازندران،دانشجویدکتریجامعه-1
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 نگرشی نو در تبیین وحدت ادیان
1مهدیدهباشی



پیشرفت و ارتباطاتجهانی شبکۀ در فناوریتحول و علمی روزافزون احساسهای نوین، های
بیش چه هر زمینههمبستگی و برانگیخته بشریرا جوامع هایجهانیتر جهان در را امروزشدن

طریقاجتناب از تا داشته آن بر را مذاهب و ادیان پیروان تحوالت این است. نموده ناپذیر
شیوهگفت ادیان، مطالعاتتطبیقیدر فلسفیو مسیروگوهایکالمیو در تا کنند اتخاذ هاییرا

گیرند.تربایکدیگرقرارلدینیواعتقادیدررابطۀنزدیکئشدنوتقریبمذاهبدرمساجهانی
فرهنگیاست اینتبادالتعلمیو نتیجۀ مساطرحوحدتادیان در دینراهئکه ولفلسفۀ یافته

انگیزشدهاست.دراینمقالهسعیشدهتادرتبیینوحدتادیانتنهاازادیانالهیوابراهیمیبحث
به زیرا بهواقعیتنزدیکنظرمیسخنگفتهشود، تراستکهاطالقواژرسدو ادیان«دین»ۀ در

،«دین»هاومذاهببهاصطالحدینی،کاربردواژۀودرسایرنحله«مشترکمعنوی»عنوانالهی،به
کهدرادیانغیرالهینهتنهانقطۀمشترکیوجودندارد،بلکهدر«مشترکلفظی» تلقیگردد،چرا

هشگردینیراسختمتأثرتوصیفخدا،همدرمفهوموهمدرمصداق،وجوداختالفاتفاحش،پژو
کند.درصورتیکهخدادرادیانالهیساختهومشکلمسئلۀمعضلوحدتادیانرادوچندانمی

عنوانحقیقتیواحد،بسیط،متشخصومتصفبهصفتضرورتازلیهاستویژهدردیناسالمبهبه
،دردنیایامروزتفاهممیانتواندمحوراصلیدرتبیینوحدتادیانقرارگیرد.برایناساسومی

ادیانالهیوابراهیمییکضرورتاست.نتیجۀنهاییدراینگفتارنفیکثرتادیانواثباتوحدت
همچون وحیانینیز واقعیدینالهیو ایننگرشمصداقحقیقیو پرتو در دینالهیاست. در

ادیانهمهامریاعتباریخواهندهادرخداوندواحدبهوحدتحقۀحقیقیهبودهوتعددهاوکثرت
بود

:وحدت،توحید،مطالعاتتطبیقی،ادیانالهیووحیانی،مشترکمعنوی،مشترکواژگان کلیدی

لفظی.

                                                           
 .dr.mahdidehbashi@gmail.com استادگروهفلسفه،دانشگاهاصفهان،–1
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 دینی های درون بخشی  گواهی تنوع ادیان و مسئله معرفت
ینوگورانیعلی 1رضاُدر 


رویپژوهشگرانقراردادهاست؛مسئلۀتنوعفلسفۀدینپیشتنوعادیانمسائلمتنوعیرادرحوزۀ

هاو...؛اماازشناسیتجربۀدینی،مسئلۀتنوعادیانوحقانیتآنتجاربدینیمتعارضدرمعرفت
تربهاینمسئلهپرداختهشدهاست.یکیازمسائلکلیدیکهتنوعشناسیگواهیکممنظرمعرفت
پیش معرفتادیان میشناسیروی قرار میگواهی ادیان تنوع آیا استکه این بردهد دلیلی تواند
گواهیغیرمعرفتی از براساسیکصورتهایدرونبودنباورهایبرآمده ایندینیباشد؟ بندیاز

باوریکهبراساسگواهیدرونمسئله،برخیبراینباورندکهصادق دینیشکلگرفتهباشد،بودن 
امریمبتنی تکیهبرصرفا  بودبا اگرفردباورمنددرجایدیگریمتولدشده برشانساست؛زیرا

دیگریباورمتفاوتیکسبکردهبودکهاکنونکاذبمی عالوه،باوریکهبهبه.داندمرجعیتمعرفتی 
شود.درنتیجه،باورهاییازایندستمعرفتقلمدادصورتشانسیصادقباشدمعرفتقلمدادنمی

هاشناسیگواهی،باپذیرشکدامفرضکنمکهبراساسمعرفتند.دراینمقالهبررسیمیشونمی
تواندتهدیدیعلیهمعرفتدینیقلمدادشود.دراینجاتنهابهسهنمونهازاینفرضیاتاینمسئلهمی

می ماشاره هم امروزه باورهایدینی، حوزۀ مراجعمعرفتیدر اولینفرضایناستکه انندکنم.
آنمتولدمی در فرد دینیکه درونجامعۀ از اغلبموارد انتخابمیگذشتهدر دومینشود شوند.

یکسبباورفرضکهدرواقعشاملفرض هایدینیدرهایمتعددیاستایناستکهتاریخچۀعل 
رمندانهمودریکدیننسبتبهباورهایمختلفدرآندینونزداغلبباوادیانمختلفنسبتبه

نحومربوطیمشابههستند.سومینفرضایناستکهوثاقتدرانتخابمنبعقابلوثوقآندینبه
.بودنباوردینیشرطالزماستکسبباوردینیازمیانمنابعکسبباوردینینیزبرایمعرفت

معرفتواژگان کلیدی نقلی، دلیل دینی،: باورهای گواهی، تنوعمعرفتشناسی مشکل شناسی،

ادیان.

                                                           
.a.dorri@yahoo.comدکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،– 1
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 گرایی دینی تنوع ادیان و کثرت
1رضاذکیانیغالم



کثرت بحث مقاله این میدر قرار بررسی مورد کلی جهت دو از را دینی درونگرایی ودهیم: دینی
درونبرون جهت از میدینی. نشان و کرده عرضه کریم قرآن به را بحث خود ابتداء کهدینی، دهیم
راکثرت اصولی و سپستاریخاختالفاتفقهی و است؛ گرفته قرار کریم قرآن تأیید مورد دینی گرایی

هایمتعددوحتیمتعارضفقهی،ازسویفقهاءدهیمخوانشصورتموردیمطالعهکردهونشانمیبه
گراییکهکثرتدهیمشناختینشانمیدینی،باتحلیلمعرفتموردپذیرشواقعشدهاست.ازجهتبرون

طورخاصدرفهمدینینهتنهاممکنبلکهمطلوبنیزهست.درانتهاء،باطورعامدرفهمانسانیوبهبه
استفادهازالگویفقهاءدرتحلیلوتوجیهاختالفاتفقهیوحتیکالمی،بهارائۀالگوییمشابهآندر

پردازیم.درتبیینالگویفقهاء،ابتداءبهاصمیطورخطورعامومعرفتدینیبهشناسیبهحوزۀمعرفت
علتپذیرشأماراتواصولعملیه)استصحاب،برائت،احتیاط،تخییرو...(از سراغرویکرداصولی 

هایروشیدردهیمعینهمینمحدودیترویموپسازتحلیلاینرویکرد،نشانمیسویاصولیونمی
متعملی(وجوددارددرعلموفلسفه)حکمتنظری(نیزحاکمرسیدنبهحاقواقعکهدرفقه)حک

هاناچاریمازیقینبالمعنیاالخص)قضیهصادققطعیوزوالاست،اگردرفقهبهدلیلاینمحدودیت
اقتضایضرورت به و دستبرداریم اصولعملیهناپذیر( دامنأماراتو دستبه هایعملی)روشی(

اهل کالم، وحتیدر اصلمعرفتشویم بنابرایندر باشیم، تخطئه معارفتصویبیا حوزۀ شناسیدر
هایروشی،ناگزیریمبهیقینبالمعنیاالعم)قضایایاحتمالینظریهمبهدلیلوجودهمانمحدودیت

چنان یعنیهم کنیم بسنده یقیننفسی( میبا روشظنیاکتفاء به حکمتعملی، در راکه آن و کنیم
دهیم،درحکمتهایمختلفوبلکهمتضادازفقهتنمیدانیمودرنتیجهبهخوانشمیمسقطتکلیف

هایمختلفوشناختیاکتفاءکنیمودرنتیجهبهخوانشنظرینیزناگزیریمبهروشظنیویقینروان
وهمگراییمعرفتیهمدرحوزۀدینبلکهمتضادازحقیقتتندهیمواینچیزینیستجزهمانکثرت

 درحوزۀعلموفلسفه.
 گرایی،اختالفاتفقهی،یقینبالمعنیاالعم.:کثرتواژگان کلیدی

                                                           
.zakiani@atu.ac.irدانشیارگروهفلسفه،دانشگاهعالمهطباطبائی،–1
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 القضات همدانی رویکردهای مواجهه با تنوع ادیان، بررسی دیدگاه عین
 1بنفشهرضایینیارکی

2ثانیمحمودیوسفسید
 

عین مواجهۀ از تاریخی گزارشی اینکه متونبا ولی دستنداریم، در ادیان سایر پیرو افراد با القضات
ادیانبه مواجههوشناختدیگر نحوۀ اودربارۀ بهفراوانیاز توجهبهشواهد، با استکه مانده نظرجا

رادیانومذاهبباشد.رسدبخشزیادیازآندرپاسخونقدشیوۀقضاوتمتکلماندرمورددیگمی
معتقداستدرشناختادیان،واژۀدینمشترکیلفظیاستودو–درجایگاهیکعارف–القضاتعین

می دین اصل یا حقیقی دین را اولی دارد. متفاوت توسطمصداق که است دینی او مقصود و نامد
فیادینتقلیدیمیپایه خواند،دینیاستکهگذارانمکاتبآوردهشدهاستومصداقدومراکهدینمحر 

ادیاند اصلدینتوسطپیروان او منظر از است. شده تحریفواقع گاه و سوءفهم طیتاریخمورد ر
پایهنمی زیرا نادرستباشد، حقیقتتواند ادیانسالکانیواصلبه دینگذاران ایناستداللدر با و اند

عادت ادیان پیروان اکثر زیرا است؛ شده وارد زیادی اغالط هم همینمحرف غلط فهم و پرستانند
گیریدیندومیادینتقلیدیشدهاست.مشکلدرمواجههراناستکهدرطیزمانموجبشکلدادین

بهردوتکذیبدینبادیگرادیانازخلطایندودینباهمنشئتمی گیردومخالفانتنوعادیان،عموما 
می میدوم رد را آنچه آنکه، حال پردازند؛ اصلی دین از یافته تحریف صورتی عقیدۀکنند، به است.

القضات،ازآنجاکهبهدیناولدسترسیمستقیموجودندارد،سالکبایدبهعوضنفیوانکارآن،باعین
با است الزم شناختی چنین برای و یابد دست آن صحیح اصل به دینی، هر تحریف وجه شناخت

بهطلبدینتحقیقیرویآورعادت اعراضکندو دینتقلیدیخود عادتستیزیاز زیرا پرستازد؛
شناختحقیقتهردینی،چهدینخودوچهدیگری،عاجزاست.طلبحقیقتنیزامریاستکهدر

روویدرروشپیشنهادیخودتابد،ازاینفرضیرابرنمیپیشگنجدوهیچچهارچوبهیچدینینمی
شود.انوپیرواندیگرادیانقائلنمیتفاوتیمیانمسلمان

 پرستی،دینتحقیقی،دینتقلیدی،طلب.القضاتهمدانی،عادتعینکلیدی:واژگان 

                                                           
 .banafsheh.rezaei@gmail.com ،دانشجویدکتریعرفاناسالمی،پژوهشکدۀامامخمینی)ره(–1
.yousefsani@irip.ir،ایرانۀمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفگروهمنطق،دانشیار–2



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیچکیدۀمقاالتهشتمینهمایشبین|22

 در ُسنن اسالمی و مسیحی؛« جهانشهر»تنوع ادیان و مفهوم 
 «المنافع اخالقی کانت مقایسۀ آرمان شهر فارابی و جامعۀ مشترک»

1محمدرعایتجهرمی


مسائلمشترکمیاناسالمومسیحیت،مفهومجهانشهردرچارچوبکالموفلسفۀدین،یکیاز
هاینظریاینمفهومدارد.گیریچارچوبایدرشکلکنندهاست.درواقع،تنوعادیان،نقشتعیین

تلقیازجهانشهرزیرعنوانمدینۀفاضلهدراندیشۀسیاسیفارابیوجامعۀمشترک المنافعلذا،تنوع 
داندکهدرمحوریمیدهازتنوعادیاناست.فارابیاساسمدینهراقانوناخالقیدرنظامکانتی،برآم

 افالطونی  دانایی،فضیلت،»قالبوحیالهی،شریعتنامگرفتهاست.دیگراینکه،درتقابلبامثلث 
نیلبشربهسعادتاخروی،می«سعادت فارابی،غایتشریعترا انگارد.اماجامعۀدرایندنیا،
حقوقیواخالقیودرنهایت،ایجادالممشترک نافعاخالقیکانت،محصولتمایزمیانوضعطبیعی 
بهاتحادیه افراد از جامعهای چنین در است. اخالقی طبیعی  وضع از خروج تکالیفواسطۀ ای،

شوند.اماها،امتیالهیقلمدادمیاخالقی،هماندستوراتالهیهستندودرنتیجه،مجموعۀانسان
ساختاریوغایتینجامعه،باوجودشباهتا جزئی  هایشناسانهباآرمانشهرفارابی،تفاوتهای 

ند.کانت،دربنیادینیباآنداردکهعواملیچونزمینهوزمانۀدومتفکروتنوعادیاندرآندخیل
مسیحیتباآسمان،زداییکردهوباقطعزنجیرۀاتصامتنپروتستانتیزمیبالیدهکهازدین،شریعت ل 

مدنظرکانت،تعالیممسیردنیویوعرفیشدندینراهموارکردهاست.ازاینروستکهجهان شهر 
آموزه رف  مسیحیترابهص  حاکمبرجامعۀکانتی،هایاخالقی،فرومیکلیدی  کاهد.دینعقالنی 

 «بشری»قوانینیداردکهبهباوراوریشهدرعقلخودبنیاد  دارند.ایندرحالیاستکهشریعت 
حاکمبرجامعۀفارابی،مجموعۀقوانینیبرآمدهازوحیالهیاست.

 .اخالقی،مدینهالمنافعدین،اخالق،جهانشهر،جامعهمشترکواژگان کلیدی:

                                                           
.raayatjahromi@hum.ikiu.ac.ir،المللیامامخمینی)ره(گاهبیناستادیارگروهفلسفه،دانش–1
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یابی باورهای معارض است؟  آیا انحصارگرا ملزم به ارز
1حسینرفیعی


هی،بدونتوانبهمسائلیکهانحصارگراییباآنمواجهاستایناستکهآیامییکیاز موج  نحومعرفتا 

ارزیابیمعرفتیباورهایمعارض،انحصارگرابود،یاانحصارگراملزمبهارزیابیباورهایمعارضاست؟
گاهبهبابرخیمایل ورهایمعارضملزمبهاندقیدیرادرصورتمسئلهاضافهکنند:آیاانحصارگرایآ

باورهای معرفتی ارزیابی مطلق، صورت به دین فیلسوفان از برخی معارضاست؟ باورهای ارزیابی
دانسته انحصارگرا بودن ه موج  شرطالزم عدهمعارضرا باورهایدینیاند. اساسا  که اینباورند ایبر

کردنقیودی)همچونبرابرنبودنموقعیتگیرند.برخیدیگربااضافهموضوعارزیابیمعرفتیقرارنمی
ه بودنانحصارگرایی،بدونارزیابیمعرفتیباورهایمعارض،معرفتیصاحبانباورهایمعارض(ازموج 

قانحصارگراییمشخصشود:صدق،دفاعکرده اند.اینمسئلهشقوقمختلفیدارد:ازطرفیبایدمتعل 
هایمختلفیدرموردماهیتشناسیمعاصرنظریهمعرفتبخشیو...؛ازطرفدیگردرتوجیه،نجات

گرایانهتقسیمگرایانهوبرونتوانایننظریاترابهدرونبندیکلیمیتوجیهمطرحاستکهدریکدسته
کرد.اینمقالهبهصورتمشخصبرانحصارگراییدرصدقمتمرکزاستوسعیکردهنشاندهدبراساس

تواندرایانهدرتوجیه،کهگویاامروزهپرطرفدارترهستند،انحصارگرایدرصدقمیگبرخیازنظریاتبرون
مهم از یکی باشد. ه ارزیابیباورهایمعارضموج  اعتمادگراییاست.تریننظریاتبرونبدون گرایانه

فرایندباورسازقابلاعتمادیبه از باوریکه هاست.براساسایننظریههر باشدموج  طبقدستآمده
معرفت که تعریفی از بودن»شناسان اعتماد قابل می« بهارائه میدهند، دوروشنی کرد فرض توان

بدونارزیابییکدیگر، بنابراین، باشندو معارضداشته باور دو فرایندقابلاعتماد، دو با انحصارگرا،
برایرهاییاز اشکاالتیمواجهشدو البتهاعتمادگراییبا باشند. ه ازآنموج  قیودیبهتعریفخود ها

براساسآن یا نیستند، توجیه شرطالزم  اینقیود یا موارد، بسیاریاز در اما کرد، اضافه نیزتوجیه ها
توانازعدملزومارزیابیدفاعکرد.می

 گرایی.گرایی،برون:تنوعدینی،انحصارگرا،الزاممعرفتی،توجیه،درونواژگان کلیدی

                                                           
خراسانی–1 آخوند تخصصی مرکز جدید، کالم دکتری اسالمی(، دانشجوی تبلیغات دفتر به )وابسته

rafiei@maalem.ir.
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 مثنوی معنویرویکرد مولوی به تنوع ادیان در 
1حسینیسیدهفاطمهزارع



مترادف استکهمثنوی معنویهاییچونکیش،ملتومذهبازواژگانپربسامددرواژۀدینبا
توخودبینیمیمولویاصلوبنیادآنراگشودنروزنه داند.ازنگاههاییدرقلبورفعحجبانانی 

توانباصرفبراهینعقلیوتنهابهمددعقلوی،دینامریدرونی،وجدانیوتجربیاستونمی
ادیقمتعددیدارد:،دینمصمثنوی معنویجزئیدرنفیواثباتآنبهقطعویقینسخنگفت.در

ازجملهاسالم،همبهمعنیاخصآن،یعنیدیناسالموشریعتمحمدی)ص(وهمبهمعنیاعمآن،
تسلیمکاملخدابودنوانقیادازاوامراو؛ادیانتوحیدیماننددینزردشتی)باناممجوس(،یهودیت

 واژۀ مسیحیت؛ شمن»و بت« و کافر آن از مراد دکه و است؛ باپرست مولوی عشق. ین
تبه وذکر«هفتادودومذهب»یا«هفتادودوملت»هایمتعددوباتعابیرشناختنوجوددینرسمی 

گذارد.اینتنوعوتعددخالیازحکمتومصلحتنیستوسایرادیانبراصلتنوعادیانصحهمی
فهم ریشهدرظاهرگرایی، کثرات، محجوبشدنوحدتدر اطالعبیهایمتفاوت، خبریوعدم

هاوپنداری،نسبیبودنشناختحقیقت،نارساییدرستودقیقپیروانادیانازیکدیگر،خودحق
کارنگرفتنحواسباطندارد.باوجودپذیرشتنوعادیان،مولویهاوبهتنگناهایزبانی،تکثرزبان

 انبیاء استکه باور این بر و است ادیان وحدتجوهری به جوهرۀقائل و دارند وحدتنوری
آوردنبهخداپرستیوخدامحورینیست.یشانجزگریزازخودپرستیوخودمحوریورودعوت

آیدودرمرتبۀوحدتودراینچندگانگیادیاندرعالمناسوتپرازکثراتوتمایزاتبهدیدهمی
حلاختالفادیانوحدتاست.راهگرددکهتمامادیانیگانگیدارندووحدتدرعالممعنامعلوممی

مذهبوحدت تمسکبه مثنوی، یگانهدر و دلبستگیآفرین از کندن دل و الهی عشق وبین ها
هاست.وابستگی

 .مثنوی معنویدین،تنوعادیان،مذهبعشق،مولوی،:واژگان کلیدی

                                                           
.zareh–h@um.ac.irاستادیارگروهادیانوعرفانتطبیقی،دانشگاهفردوسیمشهد،–1
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 عدد ادیانضرورت بازنگری در شیوۀ آموزش دین با قبول واقعیت ت
1مجتبیزروانی


هایمناسکیهاییکهرسالتخودرابهامرنجاتمتمرکزساختندویادینوجودادیانمختلفاعمازدین

رویمانهادهاست.چهبخواهیممثابۀواقعیتیپیشبندیوبری(،دریکمعناتنوعادیانرابه)بنابرتقسیم
هایکالسیکرسمییهود،مسیحیت،ازانواعدین)اعمازدینایوچهنخواهیمامروزباموجگسترده

روهستیم.ازسویهایجدیددینیوعرفانیروبهاسالم،هندوئیسم،بودیسمودینزردشتی(وجنبش
دیگرزیستجهانما،جامعۀبازاستوارتباطاتدنیایمارابادنیایآزادپیونددادهاست.نظربهاین

ماواقعیت بهها، چه آموزشدین، بازنگریدرشیوۀ امر در بهرا وچه مثابۀمثابۀیکسرمایه)معنوی(
هایآموزشیپیشدانشگاهی،ویژهدردورهعنواننظاممعرفتیواخالقی،بهمدلیبرایزندگیوچهبه

آموزشوامی )آغاز گذشته از نخستدارد. گام مدلآموزشرسمیدیناز کنون تا پایانهاینوین( تا
دوراندبیرستانوحتیدروسمعارفدانشگاهی،مدلالهیاتیبودهوقالبیایدئولوژیکداشتهاستو

(exclusivisticمعلمان)باتوجهبهرویکردمنابعدرسیوانتظاراترسمی(بانگاهیانحصارگرایانه)
توانازموزشمؤثربودهاستولینمیپردازند.شایددرگذشتهاینشیوۀآپرداختندومیبهتدریسدینمی

شناسیروشراحتیسخنگفت.اینمقالهظرفیببررسیآسیبتأثیرمثبتاینروشدرحالحاضربه
به ضرورت استبر مایل ولی ندارد را کند.کارگیریروشموجود تأکید آموزشدین در دیگری های

گردرحوزۀزندگیمااستواراستونیزرویکردفرضواقعیدانستنوجودادیاندیهاییکهبرپیشروش
نمی باورمندانه و رویکردیمنفعالنه را متعلم و روشمعلم روشیا عقالنیتانتقادیداند. از هاییکه

کندووجهیهمبرایتجربۀدینیقائلاست.پیشنهاداینمعلمانومتعلماندرامرآموزشدیندفاعمی
پدید و معلمان دعوت بهمقاله درسی منابع دورهآورندگان درسدینی منابع پیشدانشگاهیویژه های

هایپدیدارشناختیدین،روشکارگیریروش)دبستانودبیرستان(ونیزدروسمعارفدانشگاهیبهبه
عرفانی،ساختارگرایانه،کارکردگرایانهوتفسیریدرکنارروشالهیاتیوکالمیاست.–تجربی

 گرایی،الهیاتی.موزشدین،انحصارگرایی،پدیدارشناسیدین،ساختارگرایی،تجربهآواژگان کلیدی:

                                                           
 .zurvani@ut.ac.irدانشیارگروهادیانوعرفان،دانشگاهتهران،–1
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 ای با تنوع تجارب دینی رشته مواجهۀ میان
 تنوع دین در روزگار مامطالعۀ موردی چارلز تیلور و 

1مالکشجاعیجشوقانی


داریدرآنچهخودجهتتأمالتدربابوضعدینروزگارمابهچارلزتیلورفیلسوفاخالقوسیاستهم
( سکوالر عصر به آن میSecular ageاز تعبیر کتاب( ویدر است. شده شناخته تنوع دین در کند

تبیینیفلسفیVarieties of Religion Today, 2003)روزگار ما  تجاربجامعه–(، تکثر شناختیاز
درسطحمفهومیدهد.نوعمطالعاتدیندینیدرفرهنگمعاصرارائهمی –پژوهانۀمعاصرایرانعمدتا 

شناسانهوگفتمانیدینباتوجهبهشرایطایرانمعاصرترمتوجهابعادفرهنگی،جامعهمعرفتیاستوکم
ترصبغۀپیمایشیوتجربیداردودرشناسانۀموجوددربابدینهمبیشجامعه–است.مطالعاتفرهنگی

جامعه اهالی ناخواستۀ کمانحصار و گرفته قرار گفتشناسی پژوهشتر میان دینوگویی فلسفۀ های
پیمایش و )جامعههایدین)فالسفه( است.داری گرفته شکل اصحابمطالعاتفرهنگی( و شناسان

ویژهناظررغمنقدهاییکهبدانقابلطرحاست،بهعلی–مواجهۀتیلورباتنوعادیانایرشتهالگویمیان
مسیحیت تجربۀ به آن مطالعاتدینمی–بودن برایگفتمان رهاوردهایتواند معاصر، ایران پژوهیدر

روش متافلسفۀغالببرمباحثفلسفۀشناختیوفلسفیقابلمفهومی، نوع  باشد. دیناعتناییداشته
گفت وارد اگر ایران جامعهمعاصر رویکرد با دیگروگو اضالع به و شود تاریخی و فرهنگی شناختی،

ساحت در آن تنوع و هایسهتجاربدینی اخیر هستند–گانۀ معنایمتداول به غیرفلسفی عمدتا  –که
داد،مسیرمتفاوتیبندیوحتیپاسخیکهبهمسئلۀتنوعادیانخواهدنظرکند،درطرحوصورتعطف

اپیستمولوژیکدرمباحثفلسفۀدینایرانمعاصر، راخواهدپیمود؛ازجملهاینکهبرخالفنگاهعمدتا 
متاثرازسنتفلسفۀتحلیلیاست،فضاییبرایرویکردهایقاره ایگشودهخواهدشدودرکهعمدتا 

شواهدوتجاربتاریخمعرفت–کنارادلۀمنطقی برخاستهاززیستشناختی،حق  بومفرهنگییوفرهنگی 
ایرانمعاصرهمگذاردهخواهدشد.

 شناسیدین،چارلزتیلور،ایرانمعاصر.:تنوعدینی،فلسفۀدین،جامعهواژگان کلیدی

                                                           
 .malekmind@yahoo.comاستادیارفلسفهپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،–1
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 شناسی دین وبر تنوع ادیان از منظر جامعه
1امیرصادقی

 
به آن از که یافته آن، وحتیغیر مختلفانسانی، علوم فرهنگچناناهمیتیدر جهانامروز در

ترازمرزهایاقتصادیوسیاسیشود؛تاجاییکهمرزهایفرهنگیمهمیادمی«چرخشفرهنگی»
می حساسیافتهدانسته مناسبتکالنجهانیجایگاهیبسیار در و همینرویدینشوند از اند.

ارکاناصلیتشکیلبه فرهنگاهمیتبازیافتهعنوانیکیاز ایندهندۀ در است. گرفته خود ایبه
شناسیتحقیقتالشبرآناستتابانگاهیانتقادیبهُبعددینیفرهنگدرچارچوبنظریجامعه

ارائهشود.شناسیدینوبرتبیینیمناسبازتأثیروتأثرفرهنگودینبریکدیگرونمودآندرجامعه
برایاینمنظورنخستپژوهشیانتقادیدربارۀموضوعارتباطفرهنگودینانجاموتبیینیدرخور
ازاینارتباطعرضهخواهدشد،سپسباتحقیقدرموردمفهومدینازنظرگاهوبر،موضوعنسبت

شناسانهنحوۀششناسیودینطرحوبررسیخواهدشد.درادامهاینپژوهشبابحثیروجامعه
محوریتشکل با منظروبر ُبعددینیشکل«آلتیپایده»گیریفهماز تبیینو او نظریۀ گیریدر

روعنوانایدۀاصلینوشتارپیشوبهفرهنگبرآناساسموردبررسیقرارخواهدگرفت.درنهایت
بررسیمی لحاظانتقاداتواردبرایندیدگاه مثابۀدینبه»دومفهومشودوکوششخواهدشدبا

پرتویجدیدبهاینموضوعافکندهشود.بهاینترتیبهدفازپژوهش«مثابۀغایتدینبه»و«ابزار
ازمنظرتأثیروتأثرتنوعفرهنگودینبریکدیگردرنظرگرفتهشده«ممکن»حاضرارائۀنگرشی

هابزارانگارانهبهدینتبیینیقابلاعتمادازشناسیوبروسپسگذرازنگااست،تابااستفادهازروش
رابطۀدینوفرهنگبرایورودبهموضوعتنوعادیانارائهشود.

 آل،تفهم.:تنوعادیان،تنوعفرهنگی،جامعهشناسیدین،وبر،تیپایدهواژگان کلیدی

                                                           
فرهنگی،–1 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر، غرب در فرهنگ و دین گروه دین، فلسفۀ  دکتری

amir.sadeqi@gmail.com. 
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 نینیان اسمارت: ابعاد دین و تنوع ادیان
1مسعودصادقی


قلبدین مطالعۀدینرویکردیپدیدارشناختیاست. نینیاناسمارتدر شناسیاسمارت،رویکرد

گرایانهازدین،وجهتمایزدینازسایرامورجایارائۀتعریفیذاتبعدیدیناست.او،بهالگویهفت
نیراکهدرزندگیبشریرابرمبناینظریۀشباهتخانوادگیویتگنشتایندرهفتبعددانستهوسن

نامد.اینابعادعبارتنداز:بعدعقیدتی،عبادی،توانتحلیلکرد،دینمیعدمیچارچوباینهفتبُ
نظریۀاسطوره ایناستکهچگونه اینجا در پرسشما مادی. و اجتماعی، اخالقی، تجربی، ای،

هفت ابعاد اسمارتدربارۀ دینمبنائی/چارچوبینظریبرایبررنینیان فراهمگانه ادیان سیتنوع
کادمیکبهمطالعۀدینداشت،امابانزدیکشدنبهدیدگاهمی آورد؟اسمارتاگرچهدرابتدانگاهآ

اوفایده نظر از آدمیاندانست. تواناییدینبرایبهبودوضع مطالعۀدینرا هدفاز الیاده، باورانه
حاصلگفتکثرت که تأثیراتمتوگویدرونگرایی و باعثدینی مختلفاست، دینی قابلجوامع
هایمتقابلبهرههایمختلفازتجاربوبینششوددریکجامعۀجهانی،ادیانوایدئولوژیمی

دررویاروییبامسائلضروریمربوطبهبقایانساندرهاگرفتهوبهغناییمتقابلبرسندکهبهآن
جهانیکمککند.ۀاینجامع

 پدیدارشناسی،تنوعادیان،جامعۀجهانی.اسمارت،نینیانواژگان کلیدی: 

                                                           
.masoudsadeghi@ut.ac.irاستادیارگروهتاریخفرهنگوتمدناسالمی،دانشگاهتهران،–1
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 تنوع ادیان و الهیات جهانی
 1زادهمهدیعباس


بدینمعناستکهتفاوتReligious diversity«)تنوعدینی»تنوعادیانیا هایمهمیدر(اجماال 
باورداشت مختلفوجودانسانها)عقاید(،اخالق،احکاموآدابیاَاعمالدینی  هادرجوامعدینی 

درهیچجامعۀ خاصهستندیااساسا  دارندکهازسویافرادیکهبیرونازهریکازجوامعدینی 
بهآسانیقابلتشخیص آشکاردرجهاناند.تنوعادیان،ازپدیدهدینیجایندارند،نوعا  هایکامال 

طورویژهها،بههاوتمدندۀنسبتومناسباتمیانفرهنگاستودرروزگارماباتوجهگسترۀفزاین
 همچنین است. گرفته قرار دانشمندان مطالعۀ و توجه جهانی»محل )الهیات »A world 

theologyمی که است الهیاتی به(، بلکه خاص، دین یك بر اتکا بدون مبنایکوشد بر ویژه
 Universal«)پدیدارعمومیدین»پذیرشازبلمشترکاتادیانمختلفجهان،تبیینیروزآمدوقا

phenomenon of religionارائهدهد.الهیاتجهانینهفقطهیچدینیراازحیطۀخودخارج)
گاهیومعرفتبهکند،بلکههمۀجوامعدینیرابهدرونخویشمینمی پذیرد.چنینالهیاتیضمنآ

می را رقیب ادیان انتقادات مخودش، و یکپارچهیپذیرد پدیدار درکوشد که کند ایجاد را ای
مثابهاصلمشتركهمۀادیاناست.(بهUltimate reality«)واقعیتغایی»جویخدایاوجست

جانهیکوهانسرسدغرضاصلیطراحانالهیاتجهانی)ویلفردکنتنظرمیبه ولاسمیت،
 ایجاد بینادینیگفت»کونگ(، )وگوی »Interreligious dialogکمکبه رهگذر، این از و )

 جهانی»برقراری )صلح »World peaceطرح با وثیقی نسبت در ادیان، تنوع مسئلۀ است. )
فرضالهیاتجهانی،پذیرشتنوعادیانولزومارائۀراهکاریبرایالهیاتجهانیقراردارد.پیش

مسئلۀاصلیابرون واقع، در آناست. اختالفاتناشیاز ینجاستکهاگرچنیناستکهرفتاز
درنورددواند،پسآیامیادیانجهانمتنوع ایجادکردکهتنوعادیانرا توانیکالهیاتجهانیرا

دین اینبرایهمۀ و مشترکباشد الهیاتداران طراحان ببرد. میان حدیاز تا اختالفاترا سان
 مبنایاصلیالهیاتجهانیقرارReligious pluralism«)تکثرگراییدینی»جهانی،عمدتا  (را

                                                           
.mehr_1777@yahoo.comپژهشگاهفرهنگواندیشةاسالمیدانشیار–1
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پذیرشآندانستهداده منوطبه یكالهیاتجهانیرا ایجاد صورتیکهو در تنها آنان، دید از اند.
امکان بپذیریم،ایجادیکالهیاتجهانیعمال  پذیرخواهدبود.تکثرگراییدینی،تکثرگراییدینیرا

(درSalvation«)نجات»(وTruth«)حقانیت»کوشدایناظربهتنوعادیاناستومینظریه
واحدهایمختلفبهادیانرابهاینطریقتوجیهکندکهادیانمختلفجهان،راه سوییکحقیقت 

برایپیروانشانبهارمغانبیاورند.امابانظرداشتنکاتفوق،هستندوهمگیمی توانندنجاترا
وعادیانوالهیاتجهانیازمنظرتفکراسالمینیزپرداختواینممکناستبتوانبهتبییننسبتتن

بهمسئلۀ اسالم مبتنیبررویکردخاص  بلکه تکثرگراییدینی، مبتنیبر نه ادیان»نسبترا «دیگر
(Other religionsاین بهطرحخاصیاز اینرهگذر، واز داد بازخوانیوسنجشقرار مورد )

تواندبهایجادالهیاتجهانیهایموجوداستوچهبسامیاوتازطرحنسبترسیدکهتاحدیمتف
مددهایمهمیبرساند.

 :تنوعادیان،الهیاتجهانی،تکثرگراییدینی،حقانیت،نجات،دیگرادیان.واژگان کلیدی



 31|«فلسفۀدینمعاصر»المللیمقاالتهشتمینهمایشبینچکیدۀ

یون و امکان سخن گفتن از پدیدارهای دینی اد  یان دیگرپدیدارشناسی دین ژان لوک مار
 1نژادمحمدرضاعبداله

 
مدرنقرنبیستم،واکنشانتقادیآننسبتاصطالحپستهایمهمفلسفهوالهیاتبهیکیازویژگی

بهزبانمتافیزیکیموجوددرالهیاتسنتیوپیامدهایمخربآندردنیایمعاصراست.ژانلوک
الهی )فیلسوفو ماریون نیچه، از متأثر پستمدرن دیونسیوسودان لویناس، هایدگر، هوسرل،

پاسکال(باانتقاداززبانمتافیزیکیموجوددرالهیاتسنتیغربکهباتقلیلموضوعاتدینیتاسر
محدودومحصورکردهاست،بهحدیکبتآن دنبالیافتنزبانفلسفیجدیدیاستکههاراکامال 
به بتواند آن محدودیتبا از بپردازد.هایالهیاتدور موضوعاتدینی بحثاز به سنتی فلسفۀ و

طرحیکنوعپدیدارشناسیدینتحتعنوان اینزمینه، اودر «شدهپدیدارشناسیاشباع»راهکار
شده)ازقبیلخدایاوحی(است.درایننوعپدیدارشناسیازتأثیروتجربۀبرخیپدیدارهایاشباع

هاقوامببخشدونهحتیدرداخلیکافقخاصیندبهآنتواشودکهنهقصدیتیمیسخنگفتهمی
گاهیتأثیرمیشدگیمحضهاغرقدردادهگیرند،بلکهآنقرارمی بهایندلیلبرآ گذارند.اندوصرفا 

هایزبانغالبدرفلسفهوالهیاتسنتیازآنجاییکهزبانپدیدارشناسیماریونفارغازمحدودیت
به دبهموضوعاتومفاهیمرایجدریکیااستومتعاقبا  هنگامبحثازموضوعاتدینیخودرامقی 

استفادهازآندرحوزۀفلسفۀدینچنددینخاص)یعنیمسیحیتیاادیانابراهیمی(نمی کند،لذا
هایدینیادیاندیگروامکانیبرایتوجهبهتنوعادیانعنوانمعیاریبرایتوصیفپدیدهتواندبهمی

لحاظشود.

اشباعواژگان کلیدی پدیدارشناسی لوکماریون، ژان مفهومی،: امپریالیسم الهیاتسنتی، شده،

  شدگیمحض،ادیانمختلف.داده

                                                           
 .abdollahnejad1354@gmail.com،دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهتبریز 1
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یستی  تکاملی در مواجهه با ادیان:–رویکرد ز
 «نقد و بررسی دیدگاه کارکردگرایانه دیوید ویلسون»

 1رادهالهعبدالهی

داراننخستین،فرهنگاستتکاملییکیازصفاتمهمومتمایزکنندهانساننسبتبهپستان–لحاظزیستیبه

سنت اجتماعی، نهادهایسیاسیو بهکه اخالقیو خالقیتهایدینیو کلیتمام راطور هایذهنانسان
پذیریزانباالییارثشمولازمیجهانعنوانیکفرهنگ،ادیانبهژنتیکی–برمطالعاتزیستیگیرد.بنادربرمی

رسد.دیویدویلسونتربهارثمیسالبهنسلجوانداریازنسلمیانکهخصیصۀدینطوری؛بهبرخوردارند
یکزیست دینرا داندکهدرجهتومحصولتکاملفرهنگیمی«تطابقچندسطحی»شناسآمریکایی،

ادیانو لگرفتهاست.طبقنظرویلسونبهترینتوجیهدرموردهاشکمشارکتوایجادهمبستگیبینگروه
هاییبدانیمکهبرایموفقیتدررقابتعلیههمسازشصورتسوپرارگانیسمهاایناستکهادیانرابهتنوعآن

ولکنندوآنچهباعثبقایادیاندرطهایمتحدکنندهعملمیعنوانسیستمکنند،بنابراینادیانمختلفبهمی
هایدینیبرهایمختلفبودهکارکردتکاملیادیاندرجهتهمبستگیگروهتاریخوتنوعوتکثرآندرفرهنگ

هایدینیهیچوجهینماییحقیقیوصدقگزارهگراییعملیاست.درنظرویلسونبحثازواقعمبنایواقع
نوعتبیینازعللپدیدآمدنوبقایادیاندرهاست.ایننداردوآنچهاهمیتداردتنهاجنبۀمفیدبودنگزاره

به بشری، تاریخ معرفتطول چالشلحاظ میشناختی پدید را فراوانی بههای که ادیانآورد در خصوص
وموردنقدمحورومنتسببهوحیالهیقابلتوجهاست.درایننوشتارآراءویلسونبهتفصیلبیانشدهگزاره

گیریمعرفتدینیدرگیردوبحثخواهدشدکهشکلشناختی(قرارمیحاظمعرفتلخصوصبهوبررسی)به
منفعتیکدین کارکردگرایانه نگاه با باورمندتنها تکیهبرتبییندار با هایتکاملیقابلتبییننیستومحور

مولفه نقشسایر از معرفتینباید –های کرد بحثخواهیم و غفلتکرد احساسی و عقلی نظریۀدینی، که
وثابتماندنآموزه رغمفرایندهایتکاملیهایادیانمختلفدرطولتاریخوبهویلسوندرتوجیهعللبقا

شود.پیچیدهبامشکلمواجهمی

دینواژگان کلیدی فرهنگی، تکامل تکامل، نظریۀ ویلسون، واقع: کارکردگرایی، عملی،داری، گرایی

 متحدکننده.هایگراییحقیقی،سیستمواقع

                                                           
.halehabdullahiraad@yahoo.comدکتریفلسفۀدین،دانشگاهعلومتحقیقاتتهران،–1
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 گرایی یا انحصارگرایی دینی در مواجهه با معنای زندگی معنا یا معانی زندگی: کثرت
1امیرعباسعلیزمانی



واحد،امریمعنااینآیامعناداریفرضبرمعناست؟ازتهییاداردمعناییهاانسانمازندگیآیا
اینمقالهایناصلیادعایاست؟انسانیوایمنطقهذهنی،متکثر،امرییااستانحصاریوفراگیر
کهاستکاذباندازههماننداردمعناییهیچیاوداردمعنایکفقطیازندگیکهادعااینکهاست
بحثاینبهخاصیزاویۀازمقالهاست.شخصیودرونیونسبیومتکثرکامال امریزندگیمعنای

معنایدربابانحصارگرایینوعیمستلزمدینیانحصارگراییاینکهازستاعبارتآنوپردازدمی
ایندرمااصلیپیشنهاداست.زندگیمعنایدربابگراییکثرتمستلزمدینیگراییکثرتوزندگی
ایندرمحضگراییکثرتوزندگیمعنایدربابافراطیانحصارگراییمیانۀدرکهاستایننوشتار
توانیممیماکند:میدفاع«معناکثرتعیندروحدت»نوعیازکهبرگزینیمراگریدیسومراهباب،

ترسیممعنابیزندگیازمعنادارزندگیتفکیکبرایفراگیریوکلیهایچهارچوبعقلیموازینبا
معناومعناشبهازرامعناتادهیمارائهکلیمعیارهایوکنیم حالعیندرولیکند،تفکیکضد 
زیستنارزشومعناازحدیتانیزوساختهبرآوردهرامعیارهااینبتوانندزیستنمختلفهایشیوه

وزیستنبرایراخاصایشیوهجهانیبزرگورسمیادیانازیکهرکهآنجاازباشند.برخوردار
همسانیطوربهکههستیمروروبههاشیوهازکثرتیباماکندمیپیشنهادزندگیمعنایبهرسیدن
زیستنازمختلفیهایشیوهومعناازمختلفیسطوحباماتعبیریبهکنند.نمیمعناداررامازندگی
استتشکیکیامریزندگیمعنایچوناست.شدهپیشنهادمختلفادیانسویازکههستیمروروبه
بایدماولینمایدفراهمرامعناازایمرتبهادیانازیکهراستممکنهرچنداست،مراتبذاتو
زندگیبرایراتریجامعوترعمیقوترکاملمعنایکهباشیمزیستنازمدلیجویوجستدر

نماید.فراهمانسانی

هایشیوهدینی،انحصارگراییدینی،گراییکثرتزندگی،معانیزندگی،معنای:کلیدی واژگان

زندگی.
                                                           

.amir_alizamani@ut.ac.irدانشیارگروهفلسفۀدین،دانشگاهتهران،–1
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 انهگل و تنوع ادی
1مرتضیفخاریان



در هگل است. ادیان تنوع مقولۀ به آلمانی، فیلسوف هگل، نگاه بررسی مقاله این در نگارنده هدف
ریزدکهدرآنهردینیباتوجهبهظهورتاریخیخویشطرحیتاریخیپیمیهای فلسفۀ دین آموزه درس

گوید،بایستیدرابتدانگاهیخوددربرگیرندۀ)صورتیاز(حقیقتاست.برایفهمیدندقیقآنچهویمی
هایپردازد:مقولهویانداخت)موضوعبخشاولمقاله(.اینبخشبهچنینسواالتیمیدانش منطقبه
ویبهچهصورتبهمنط هاباساختارهایاند،درچهنسبتیبایکدیگرقراردارند،ارتباطآندستآمدهقی 

واقعیا جهان  همانساختار  هگل، نظر از مقوالت، ضروری  واقعیچیست.ساختار  اینجهان  ست.
دهد.دراشکلمیموضوعبخشدوممقالهر«عقلدرتاریخ»موضوعبانگاهیبرنوشتۀهگلباعنوان

شود.پسازایندوطوراجمالیبررسیمیاینبخشنگاههگلبهظهورساختارهایعقالنیدرتاریخبه
بررسیمیبخشپایه موضوعادیاندرطولتاریخرا بخشسوم، در دینچهای، هگلاز مفهوم کنیم.

ویژگی در که آنجا از دارد؟ دین»هایی » وحدت  از شکلی وی نظر بهاز ابژه و میسوژه آیددست
پاراگرافالمعارف فلسفی دایره) ظهورات555، ظهوریاز ویدینرا روحمطلق»(، بدینمی« بیند.

یابد.تاریخادیان،ازآنجاصورتویدینراوارددستگاهفلسفیخودکردهوبرایآنمکانیمفهومیمی
طورکهاوحقیقتاست.هگلمسیحیترا،البتهآنست،تاریخظهورهایواقعیاکهتاریخیازصورت
تفسیرمی بهایندینرا برچهاساسیاونگرد.دربخشآخربررسیمیعنواندینکاملمیکند، کنیم،

کنیمبراساسسیستممنطقیخودوینگاهیانتقادیبهموضوعکندوسعیمیچنینادعاییمطرحمی
مسیحیتبیندازیم.حتیاگرمدلمنطقیو دینی  یوتالشویرابراییافتنمقوالتمنطقیدرصورت 

توانیمادعاکنیمکههردینیکهبتواندبنابرغنایتاریخیخودمفاهیمخودرابهسطحمنطقیبپذیریم،می
می بهبرکشد، نهایتمدلیسلسلهنظرمیتواندادعایکمالداشتهباشد. در مراتبیرسدمدلهگلیاما

  ماند،چراکهاودرنهایتبهپیشرفتایدهدرتاریخاعتقاددارد.قیمیبا
 هگل،تنوعادیان،تاریخ.واژگان کلیدی:

                                                           
گوستگوتینگن–1  .mortezafa@yahoo.com، دانشجویدکتریفلسفه،دانشگاهگئورگآ
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یک بالدوین ۀلئمنظرگرایی و مس  تنّوع ادیان: نگاهی به کتاب ار
1بخشمحسنفیض


گاهانه و منظرگرایی سنّت محوراختالف نظر معقول کامالً اریکبالدوین،درکتابخود، ،تالشآ

کبهمنظرگراییمبتنیبرسنتکهبرخاستهازایدهمی اینتایردربارۀهایمککندنشاندهدکهباتمس 
گاهیکاملبهاختالفهاست،میعقالنیتسنت نظر،دفاعکرد.توانازمعقولیتباوردینیدرعینآ

نظردینیرادرقالبومفاهیمینظیرشاهد،مسئلۀاختالفویپسازتوضیحتلقیخودازمعقولیت
کند.ویپسازطرحمسئلهوتوضیحمفاهیممهمازشناسیدینیالوینپلنتینگامطرحمیمعرفت

می نشان خود، میدیدگاه چگونه که سنتدهد بر مبتنی منظرگرایی صحت صورت در  توان
(Tradition–based Perspectivalism)استداللکردکهچونمنظرمعرفتیخنثاییوجودندارد

توانیمدلیلخوبیاندکهمبتنیبرسنتباشند،میواستانداردهایعقالنیتنهادرصورتیقابلقبول
گاهیکاملازاختالفنظردینی،معقولمیارائهدهیمبرایاینکهدوباوردینیمتفاوت، توانندباآ

.باشند

 نظردینی،منظرگرایی.اریکبالدرون،معقولیتباوردینی،اختالفی:واژگان کلید

                                                           
.masoudsadeghi@ut.ac.irدکتریفلسفۀدین،دانشگاهتهران،–1
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 ارجاع متعین به ساحت الهی
1حامدقدیری

 
(ساحت1سروکاردارد:)برانگیزدرزباندینیبانسبتمیانایندوگزارههایچالشیکیازبزنگاه

( ازساحتبشری/ممکنمنفکاست، بهشکل(می2الهی/مطلقکامال  بهمتعّینیتواندرزباْن
(و1ساحتالهی/مطلقارجاعدادوازآنسخنگفت.رویکردهایمتفاوتیحولامکانجمع)

(،ایندوگزارهface value theoryها،موسومبهنظریۀبدوی)(مطرحشدهکهطبقیکیازآن2)
معناشناسی،جمعقابل متافیزیکو در پاتنم هیالری استدالل دو به تکیه با مقاله، این در اند.

نمیاستداللمی که بههمینشکلوبدونهیچتعدیلیپذیرفتشود را اینتوانایندوگزاره در .
میانراستا،ابتداپسازتوصیفاستداللمدل مشترک  تئورتیکواستداللدوقلویزمین،ساختار 

مفروضکهقرارسترابطۀارجاعیبایکدیگرداشتههابهاینشکلارائهمیآن شود:اگردوساحت 
ازهممنفکباشند،آن هابرقرارکرد.سپسباانآنمیمتعّینیتوانرابطۀارجاعگاهنمیباشند،کامال 

هایایناستدالل،جریانآندرحوزۀزباندینینشاندادهمیاحصایمشخصه شودکهبهموجب 
آن ازساحتبشری/ممکنمنفکباشد، اگرساحتالهی/مطلقکامال  نمیآن، توانبهشکلگاه

برپایۀاینمتعّینی رفتازتعارضاستدالل،سهراهبرونبهآنارجاعدادوازآنسخنگفت.نهایتا 
بایدازاساس،پیشیادشدهمعرفیمی یا مبنیبرقراردادیفرضایناستداللشود: زبانراها بودن 

نبهساحتالهیودر بایدامکانارجاعمتعی  کناربگذاریموماهیتیالهیبرایآنقائلشویمیا
قزبانماهیتیپدیداریوذهنگفتنازآنرانفیکنیمیابایدنتیجهسخن متعلَّ الهی  آلودبرایساحت 

ماهایمفهومیمتعددوبدیلیبرایسخنبپذیریم.دراینحالت،می گفتنازساحتالهیتوانش 
کند.ایپلورالیستیبامسئلۀتنوعادیانراتوجیهمیداشتکههمیْنمواجهه

 رتیک،دوقلویزمین،پلورالیسم.تئوزباندینی،استداللمدلواژگان کلیدی:

                                                           
 .hamed0ghadiri@gmail.comدکتریفلسفه)گرایشمنطق(،دانشگاهتربیتمدرس،–1
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 تمایز ظاهر و باطن، کلید فهم وحدت متعالی ادیان
1اکبرقربانی



عونسبتمیانادیان،فریتیوفشوانواصحابحکمتخالده،به وحدتمتعالی»درپاسخبهمسئلۀتنو 
عاند.بنابرایندیدگاه،وحدتیحقیقیدرادیانقائل«ادیان وجودداردکهدرونیومتعالیاست.شوانتنو 

میهایظاهریآنادیانوتفاوت را دینوباتمایزنهادنمیانظاهروها الهی  پذیردوباتأکیدبرمنشأ
عادیانراناشیازگوناگونیوحی دین،تنو  تباطن  تها،متناسبباظرفی  داند.ازهایبشریمیهاوقابلی 

تررتصَورقدسی،مانعوحدتحقیقیادیاندرباالترینمراتبوجودنیستوهرچندبیشنظراوکث
نمیانسان هماناهلظاهر، یا شهودها با عارفاناهلباطن، اما فهمکنند، اینوحدتَبرینرا توانند

ق ناشیازتمییزمابعدالطبیعیوتمرکزبرحقایقعقالنیومعقالنیوتحق  عنوی،بهدریافتپذیریمعنوی 
توصیفیوحدتدرونیومتعالیادیاننائلمی تحلیلی،نشاندادهاستکه–شوند.ایننوشتار،بهشیوۀ

تمایزاتمعرفتتمایزاتهستی نسبی، و مطلق تمایز مراتبواقعیتو تمایز شناختیشناختیهمچون
ب ظاهریومشرب  یوعقلجزئیوتمایزمشرب 

شناختیاطنی،وتمایزاتانسانهمچونتمایزعقلکل 
گرددکهدرهمچونتمایزاهلشریعتواهلطریقتدرنظریۀشوان،همگیبهتمایزظاهروباطنبازمی

منجربهنوعی تمایزظاهروباطنرا فهمودریافتایننظریهاست.برخیمنتقدین، واقعکلیداصلی 
دانستهنخبه ر تکب  مدافعاگراییو ا ام  اهلباطنرااند؛ از اهلظاهر تمایز دینو باطن  و تمایزظاهر ن،

انسانمی اتیدرقلمرودینوساحت  خاطرتفکیکوتمایزشریعتودانند.ایننظریه،بهمربوطبهواقعی 
دینگریزیومسامحهطریقت،بهشریعت اتوجهبهُبعدباطنی 

همشدهاست؛ام  گریوالتقاطدینینیزمت 
هیبهشریعتوظاهردیننیستوشوانبههمراهیوهممانعرفان،بهمعنایبییاه زیستیظاهروتوج 

روداندوازاینهانمیباطندرادیانتوجهداردوفراتررفتنازصَوردینیرابهمعنایانکاریاکنارنهادنآن
نیزعرفانشریعتگریوبیاشبهمسامحهنظریه دینیو نمیتفاوتی  پیحذفگریز، انجامد.شواندر

ینیستونظریه تواننوعیالتقاطدینییاجمعاشرانمیاختالفاتظاهریادیانوبرساختنیکدینکل 
وتلفیقادیاندانست.

 دین،ظاهروباطن،شریعتوطریقت،وحدتمتعالیادیان،شوان.واژگان کلیدی:

                                                           
 .qorbani61@gmail.com استادیارگروهمعارفاسالمی،دانشگاهآزاداسالمیواحداردستان،–1
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 مسئلۀ دیگری دینیتنوع ادیان و 
1اللهقربانیقدرت


الزمۀکنیم.میزندگیواقعیتیچنیندروندرنیزمااست.انکارناپذیروعینیواقعیتادیان،تنوع
بازشناسیبرفهمیچنیناست.«دیگری»و«خود»ازهمدالنهفهمیبهدستیابیزیستیچنین

وفرهنگیاخالقی،انسانی،اختالفاتواشتراکاتچونمهمیمتغیرهای دیگریوخودیدینی 
دینی،متنوعجهاندرمازیستبازشناسیرویپیشهایپرسشازنظری،لحاظبهاست.مبتنی
بهتوجهعطفیعنیاست.دینیمختلفهایسنتدرآنهایتفاوتونجاتوحقانیتازپرسش
ونجاتراهاینکهوسازدیممطرحرادیگریوخودیدینینگاهحقانیتمسئلۀدینی،دیگری

 عینیضرورتعملی،لحاظبهادیان،تنوعواقعیتپذیرشاست.اصیلومعتبرکدامیکرستگاری 
دهد.میقرارمارویپیشراگووگفتمنطقبهتوسلوجهانیاخالقبرتکیهآمیز،مسالتزیستیهم

تبهادیان،تنوعمسئلۀبهتوجهعملیونظرینتیجۀ بهپایبندیودینیدیگریوجودیناختنشرسمی 
دورییعنیآننظریلوازمبهالتزامومتقابل،مشارکتومداراصلح،یعنیآن،واقعیوعملیلوازم
بهدینیدیگریبراینجاتامکانوحقانیتپذیرشوخوددینیسنتبهانحصارینگرشاز

نیزخوددینیسنتبهمربوطاتیالهیومنطقینظری،نتیجۀاست.تشکیکیمتفاوتدرجات
اصالحروحیۀبازیابیوخوددینینگرشارزشمندنکاتبازشناسیبرایتازههایافقیافتنتواندمی
وادیانتنوعاینکه،خالصهاند.بازسازینیازمندکهاستخودیسنتدینیباورهایازدستهآندر

بامشارکتنگاه،افقگشودگیموجبشده،هدایتهایفرضپیشبدونآنبهبینانهواقعنگاه
 بسطهمدیگر،دینیسنتازهمدالنهفهمجهانی،زیستیهموصلحگسترشدردینیدیگران 
شود.میخدابندگانهمهمیانالهیمحبتولطفتوسعۀموجبوجهانیاخالق

 صلح.جهانی،اخالقنجات،حقانیت،دینی،دیگریادیان،تنوع:کلیدی واژگان

                                                           
 qorbani48@gmail.comدانشیارگروهفلسفه،دانشگاهخوارزمی،–1
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 شناختی گرایی معرفت با توجه به نسبی« معنای دینی»امکان گفتمان دربارۀ 
 1ساراقزلباش


گراییبهمعنایعدموجودیاشناختیراناشیازنوعینسبیگراییادیاندرحوزۀمعرفتاگرکثرت

امکانفهم«گفتمان»شناختمعیاریبرایمعناداریباورهایدینیبدانیم،وامکان بینادیانرا
هایقابلطرحایناستکهآیاچنیندردیگرادیاندرنظربگیریم،یکیازپرسش«معنایدینی»

درسطحتوصیفمعناممکناستیااینکهدرسطحتبییننیزصورتمی گیرد؟ضمنگفتمانی،صرفا 
درمیاندین گیردیااینکهگراصورتمیگرایاکثرتاننسبیداراینکهآیاامکانچنینگفتمانی،صرفا 

ذاتدین اداران نیز بهگرا را ادیان معنایدیگر فهم یکیازلحاظمعرفتمکان است؟ شناختیدارا
نسبیپاسخ به توجه با که است این احتمالی گفتهای مورد ادیان بایستی بهوگرایی، نیز طورگو
باشندتاامکدینی،نسبیدرون انفهممعناصورتگیرد.درواقع،برایامکانگفتماندرسطحگرا

نوثابتبرای نساختاریآنرازدود،زیراتعیینهرگونهمعنایمتعی  معناوفهمآن،بایستینظموتعی 
مفاهیمدینی)همچونخلقتیاآخرت(،بهمعنایکنارگذاشتنمعانیدیگریاستکهبرایآنارائه

اینمی از ذاتشود. ادیانمیرو، پذیرشمعانیدیگر و بهمسامحه منجر بدونگرویصرفا  شود،
معرفت گفتمان غیرذاتاینکه رویکرد سویدیگر، از نسبیشناختیصورتگیرد. با نیز گرا گرایی 

ممکنمیدرون استکهاگرچهامکانگفتمانرا نمعنایدینیهمراه تعی  ایندینیوعدم اما کند،
ادرپیداردکهاگرمفهومدین،نسبیاست،بهچهمعناوباچهمعیاری،گفتمانبینادیانتناقضر

نتیجۀرفتچالشگیرد.حالیکبرونمختلفصورتمی اینتناقضآناستکهدربارۀ از انگیز
صادرکنیم.«فازی»گفتمانومعناداری،احکام

گرایی.،کثرتگرایی،معنایدینی،گفتماننسبیواژگان کلیدی:

                                                           
 .saragh5555@gmail.com ،دکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی–1
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 (السالم علیه) علی امام سیرۀ در واخالقی هنجاری گرایی کثرت
 البالغه نهج های آموزه بر تأکید با

1علیکربالئیپازوکی

دررا(السالمعلیه)علیامامعملیونظریسیرۀتفسیرمتن،وتحلیلتوصیف،روشباپژوهشاین
هایآموزهبرکیدأتبا،مخالفینحتیومذاهبوادیانسایرپیروانباآمیزمسالمترفتارمورد
استکردهبررسیالبالغه نهج ع)علیامامکهدهدمینشانتحقیقهاییافته.  البالغه نهجدر(

مانندهاییلفهؤمبرمتعدددرموارد کتاب،اهلباپیمانوعهدرعایتروابط،درمعیارانسانیت:
ازسوءاستفادهعدمدین،ۀبهانبهوامتیازخواهیجوییتریبرعدمبیان،وعقیدهدرآزادیبرکیدأت

ودفعجوانمردی،ومروتبخشش،وعفومدارا،راهنمایی،وانصاف،هدایتوعدلرعایتقدرت،
:خوانیممیمالکبهخطاب53نامۀدرمثال .اندنمودهکیدأت...وتغافلواحسانوخوبیبابدیرد
تومهربانیازمملومردمبهنسبتراقلبت» کهمباشدرندهحیوانیچونانکن؛لطفومحب 

درتوهمانندانیاهستنددیندرتوکیشانهمیاگروهنددوآنانزیراشماری،غنیمتراخوردنشان
آفرینش خطا،یاعمدبهوشدخواهدعارضشانهاییعلتوزدخواهدسرخطاهاییهاآناز.
«دهنصیبشانخویشبخشایشوعفوازپسکنند،هاییلغزش نوعیپذیرشگرنشانموارداین.
(السالمعلیه)علیحضرتۀاندیشدرزیستیهماخالقرعایتمحوریتباهنجاریگراییکثرت
.گیردقرارتوجهموردالگوعنوانبهتواندمیکهاست

.البالغه نهجغیرمسلمانان،مدارا،علی،اماممیز،سیره،آمسالمتگرایی،رفتارکثرت:کلیدی واژگان

                                                           
.karbalaei1383@yahoo.comدانشیارگروهآموزشیفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهعالمهطباطبائی،-1
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السالم و  گرایی گفتمانی مناظرات امام رضا علیه مسئلۀ ابانۀ حق در الگوی کثرت
 شناختی آن های نجات بازتاب

1احمدکریمی


علیه رضا مناظراتامام دیگر ادیان سران و متدینان با زمانالسالم درۀدر ماندگار خویشمیراثی
هایمختلفازگویادیاندرقروناولیۀاسالماست.اینمناظراتبارؤسایدیانتوخصوصگفت

دهدکهادیانآسمانیوغیرآسمانیدرفضایمسیحیتویهودیتتازرتشتیانوصابئیان،نشانمی
یافتند.امامباارزیابیاتقانوسازگاریمیالرضاحضورموسیبنگذارازسویعلییکگفتمانتأثیر
هاومدعیاتدینیآنانوباتأکیدبرحقانیتثبوتیگوهراسالمدرهمۀادیان،روشوانسجامگزاره

هایاینگوومفاهمهبرگزیدهبود.یافتهوتعاملمؤثربامتدینانبهادیاندیگرراازطریقمنطقگفت
روشتحلیلگفتم با امامپژوهش، راهبرد که نشانداد انومنطقحاکمبرمناظراتآنحضرت،

شناسیجامعگراییگفتمانیاستکهبراساسدینالسالمدرتعاملباعالمانادیاندیگر،کثرتعلیه
شناختآموزه و معیارهایارزیابیحجیتمعرفتامام و مختلفبودهها مدعیاتادیان شناختی

بودنامکاننیلبهحقودرنتیجه،تالشبرایابانۀآناییگفتمانی،فراهمگرمبنایاینکثرت.است
نظربهدرجاتبودهاست؛برایناساس،گوهرحقانیتدرهمۀادیانیکیاستونجاتباعطف

روامامرضاباتبیینخالءهایمعرفتیمتدینانبهدیگرادیانولوازمآن،معرفتمیسراستوازاین
 میبسترهای فراهم نیز آنان برای را وجهینجات نیز نجات مسئلۀ صورت، این در آوردند.

میشمول گسترشآنمیسر و توسعه حق، طریقابانۀ از که دارد کثرتگرایانه وجه و گرایانۀگردد
تعاملبادیگرادیانباچنینمنطقیازعقالنیتتوجیهبرخورداراست.

گفتمانی،ابانۀحق،امامرضا،حقانیت،نجات.گرایی:کثرتواژگان کلیدی

                                                           
 .ahmad.karimi@gmail.comاستادیارگروهکالم،دانشگاهقرآنوحدیث،–1
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 رشد در نسبت بین دین و فلسفه شناسی ابن مبانی روش
1رضاکریمینیسیانیعلی

 2امیرحسینخداپرست

شود.اوضمناینکهموافقعنوانمفسروپیروارسطوشناختهمیرشددرجهاناسالموغرببهابن

دربارۀمبانیدیناسالم)توحید،نبوتومعاد(نیست،آموختندانشفلسفهومنطقرابحثوجدل
توانندبراساسسهروشاستداللبرهانی،جدلوهامیرشدمعتقداستانسانداند.ابنواجبمی

شناختجهان به هستند، )عوام( مردم جمهور و متکلمان ترتیبمختصفالسفه، به که خطابه،
اتوصفاتخداوندبپردازند.او،ضمنبررسینظراتمتکلمان،معتقداستکهروشهستیوآی

میآن مردم شدن گمراه به نهایت، در ابنها، قالبانجامد. سه در را دینی متون تأویل رشد
جایزالتأویلوتأویلواجب ممکنمیالتأویل، بینروشفلسفیتصدیقبیندوناپذیر تمایز ایجاد با

پذیرتأکیدوشکالمیوخطابی،برشایستگیفالسفهواهلبرهانبرتأویلمتوندینیتأویلامورور
گراییدینینوعیکثرتهایمتفاوتفهمحقیقت،بهتواندبامطرحکردنروشکند.ایناندیشهمیمی

نقطۀآمیزبینصاحبانسطوحمتفاوتفهمدینیبینجامدوبهاینترتیب،درزیستیمسالمتوهم
خصوصاشاعره(قرارگیرد.برهایمتکلمان)بهگراییدینی،کهحاصلاندیشهمقابلمونیسموفرقه

وگوبینمتدینانیراخواهدرشدتواناییگشودنبابگفتتوانادعاکردکهاندیشۀابنایناساس،می
اند.داشتکهدارایسطوحیمتفاوتازفهمدینی

دین،فلسفه،استداللبرهانی،خطابه،جدل،تأویل،حقیقتمضاعف.رشد،:ابنواژگان کلیدی

                                                           
.a.karimin@yahoo.comدانشجویدکتریفلسفه،مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران،–1
.khodaparast.amir@gmail.comاستادیارگروهفلسفه،مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران،–2
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 شهادت برهان بر ابطال تکثرگرایی ادیان
 1رضاکهنسالعلی


روشنیتحریرسخنازصدقمدعیاتمتعارضادیاناست،امامحلبحثبه«تکثرگراییدینی»در

 خواهد نفی تکثرگرایی گرنه و است همنشده را پلورالیسم پذیرش وجه گاه دنیویشد. زیستی
زیستیونجاتدرگروحقانیتنیستواندوزمانینجاتاخرویکههردوخطاهستند.همدانسته

زیستیداشتومخالفرا،اگرجاهلتوانخودرابهتنهاییبرحقدانستوبهامرهمانحق،هممی
استومعنایتکثر–رأیمختاردرصدق–طابقتباواقعقاصرباشداهلنجاتدانست.سخندرم

نیزنهکثرتطولیگویندگانیکسخناستونهسخنانیکهبانداشتنموضوعومحمولمختلف،
می دو برسد.هر حق تسهیم نوبتبه نیستتا تعارضی اساسا  مقام این در باشند. صادق توانند

آن پیشمعناداریزباندیناز بهفرضاسترو کارکرد مجالیبرایبررسیدعاویکه جایمعنا،
ایازحکمبرابطالآناست:دینمجموعه«تکثروتقسیمحق»معنایینهد.تأملدربیدینینمی

پایگاهخبریدارندوبالعرضحکمگزاره هاستکهاگراخبارندقابلصدقوکذبندواگرانشایند،
همپیوستهاستوچوندعویاسالموحیانیبودندرآییناسالم،بهتابند.اینمجموعه،اخباررابرمی

رود؛زیرادرآثارانسانیهموارهچنیناستکهاست؛گمانخطاونادیدنلوازمسخن،بهخدانمی
درایندینچندقضی باشدوبالعکس. ناصوابداشته پایههستکهصدقیاۀسخنصوابیلوازم

درهمۀقضایایدکذبآن باحفظیگرسریانمیها یابد.ازسویدیگربدیهیاستکهیکگزاره
تواندهمصادقوهمکاذبباشد.اکنونقضیۀتوحید،یاصواباستویاخطا؛جهاتتناقضنمی

هیچبهره فرضکذبهیچدرفرضصدق، توحیداونیستودر یا راستیبرایمنکرخدا ایاز
توانازجهتواحدهممعنااست.نمیهردوحالتکثرحقبیسهمیبرایموحدنخواهدبودودر

ایباتوحیدمرتبطباشدبهخداراموجوددانستوهمناموجودوهمواحدوهمکثیر.آنگاههرقضیه
صدقآنصادقوبهانحصارآن،حقمنحصراست.اکنوناگربهقضیۀنبوتبنگریمخواهیمدیدکه

معناست.تواندهمپیامبرباشدوهمنباشدوتقسیمنیزبیظهمۀجهاتنمیپیامبراسالم)ص(باحف

                                                           
.kohansal–a@um.ac.irدانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد،–1
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الصدورباشدسخننمایندۀخداستوحقاستوبافرضپیامبری،هرسخنیکهازسویاوقطعی
مگردرطولهمانسخنکهاین،تکثرگویندگاناستنهتکثرنهد،ایبرایمخالفاننمیچبهرههی

یابدوهمهراحقپیامبرحقیاستکهدرهمۀقضایایقطعیاسالمسریانمیحق.پذیرشنبوت
نمایند،نیزسازد.تفاسیرگوناگونواجتهادهایمخالفونظاماشاری،کهتکثرحقمیمنحصرمی

تفاوتیمیاندینپاسخروشنیدارند.چونگوهردلیلاستحالۀجمعدوقضیۀجمع ناشدنیاست،
هیچدینومذهبینیست.دوگزارۀمتقابلبرامرواحدگردنمیاسالمیامذهبت آیندوشیعیااساسا 

تقابل به پلورالیسمدرهرموردیکه بلکه اینکهکدامیکحقهستندنیست؛ اکنوننیزسخندر
قضایابرسدباطلاست.ختامسخناینکهتکثرگراییدرهیچفرضیمعنایمحصلیندارد.

شناختی.تکثرگرایی،اسالم،نجات،صدقوکذبمعرفت:واژگان کلیدی
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 نقش خیال در ظهور و تبیین تنوع ادیان
1اردشیرمحمودی
 2مرضیهاخالقی

معرفت درکمرتبهدر نفسمسئول قوای یکاز هر فلسفی، نحوهشناسی منشاء و عالم ازایاز ای
مسئول«قوۀخیال»مرتبۀحسیومنشاءشناختتجربی،اند.قوایحسیمسئولدرکشناختوعلم

هایمسئولدرکمرتبۀعقلیومنشاءشناخت«عقل»هایهنری،درکمرتبۀخیالیومنشاءشناخت
بهحکماینکهنفسامریواحد«قلب»فلسفیو عرفانی. مسئولدرکوحدتهستیومنشاءعلوم

بندیهادردیگریگریزناپذیراست،امااگردرجمعلتآنند،ودخااست،همۀقوادرفعالیتآندخیل
نهایی،حکمباتوجهبهاحکامآنمرتبهصادرنشودوحکمدیگرمراتبوقوادخالتنمایند،آنگاهباعث

به یگانگی،انحرافآنشناختخواهدشد. و )علتالعلل( کلیعالم عنوانمثالمسئولدرکعلیت 
اگراحک اما کثرتوشرکعقلاست، ظهور باعثنفیتوحیدو نماید نفوذ آن خیالدر یا امحسو

ومسئولدرکجزئیات عنواناند،خیالبهخواهدشد.چونادراکوتصورحسیوخیالیجزئیبوده
ازسوییوجهیمادیوکثرت داردکهدارایشکلوصورتاستوازعالممیانحسوعقل، آمیز

ازجهتیوجهیعقلیومج ازعقلگرفتهومحسوسومحسوساترا ردوفاقدماده.خیالمعانیرا
شودوحکممادهکهمحدودنماید.اماگاهیخیالدچارخطاواشتباهمیحساخذکردهومعقولمی

کثرت»دهد،دراینصورتاسترابهمعناکهنامحدوداستمی تنوعو»بروحدتمستولیو«حکم 
»هایمختلفادیانرخنمودهونتیجۀآنگیرد.اینفرایندخطادردروهترامیجایوحد«تکثر شرک 

درهم«جلیوخفی توحیدو پیامبرانعقالنیتو شعار برایاصالحاینخطا، وهست. شکستنبوده
هایناقصخیالووظیفۀحکماوعرفارفعودریافت«پرستیهایظاهریدرچهرۀبتشرک»کثرتو

« بودهودریافت«خفیشرک  توحیدپنهاننموده، پردۀ در را وهموخیالکهخود به هایعقلیآلوده
هایقوۀخیالونقشمثبتومنفیآندردینوتاثیرآندرتنوعادیانازاست.دراینمقالهبهویژگی
.شوداسالمیپرداختهمی–منظرحکمتوفلسفۀالهی

.خیالمتصلومنفصل،شرکخفیوجلی،تنوعادیان:وهم،عقل،واژگان کلیدی

                                                           
.ardeshir_mahmoodi@yahoo.comریفلسفۀدین،دانشگاهپیامنور،دکتدانشجوی–1
.akhlaghimarziye@yahoo.comاستادیارگروهفلسفه،دانشگاهپیامنورمرکزالیگودرز،–2
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 االدیانی گوی بینو روایت بستر مناسب برای گفت
1سیدامیررضامزاری


هادرعصرجدیدروایتاست.روایتتوجهبسیاریازمتفکرانرابهخودترینگفتمانیکیازمهم

ویتگنشتاینمتأخروهمچنینتوجهخاصهایدگربهزبانجلبکردهاست.ریشۀاینامردرتفکر
هایعصرجدیداندیشهاست.بههمینترتیبتریندغدغهاست.ارتباطبینزبانوتجربهازمهم

شودایناستکهآیازبانتجاربدینیهاییکهدرحوزۀفلسفۀدینمطرحمیترینپرسشیکیازمهم
تولیدمی رابطۀبینآنکندیاتجاربدینیرا هارابطۀیکسویهاستیادوزبانرا؟یااینکهاصوال 

توانبهرابطۀهارامیسویه؟زبانحاویدومنبعغنییعنیاستعارهوروایتاست.لذااینپرسش
ییکویژگیروایتوتجربهتحویلداد.روایتعبارتاستازبازنمایییکرخداد.تجاربحاو

 انسانبهذاتیرواییهستند. همۀ تجاربخودسخنمیعبارتدیگر وقتیاز روایتیراها گویند،
می بهبازگو برایدیگریسخنمیکنند. سفر تجربۀ انساناز آغاز،عنوانمثالهنگامیکه گوید،

دهد.مخاطبتالشفرجامورویدادهاییکهدرآنسفراتفاقافتادهاسترابرایمخاطبشرحمی
روباپرسشگوشرکتکندوازاینوقفرمروایی،تجربۀگویندهرادرککردهودرگفتکندازطریمی

می قرار گوینده شخصی معرضرویدادهای در را خود است شده واقع آنچه بااز انسان دهد.
روایت میبازخوانی معرضتجاربدینی در را خود ازهایکتابمقدس، حسبرآمده که گذارد

کند.همچوندیدنیکفیلمیااالدیانیرافراهممیگویبینوامکانمشارکتدرگفتها،بازگوییآن
تفاوتزبان با تجربهها،حسخواندنیکداستانکه از میها پدیدار وامکانگفتها گوراوگردد

هسازدکسازد.اینامرمبتنیبرایناستکهساختارذهنانسانبرایهرامریروایتیمیفراهممی
درک قابل را میآن انتزاعی امر از میتر فراهم متألهان برای را امکانی روایت امرداند. که آورد

استداللیتواناینامکانراندارد.لذاتجاربدینیازطریقفرمروایی)بازگوکردنتجربه(،حسیرا
.گوستوکندکهاینحسهماننقطۀاشتراکگفتدرشنوندهایجادمی

هایمقدس،فرمروایی.روایت،تجربه،داستانکلیدی:واژگان 
                                                           

 .mazari.amir@gmail.comدکتریکالموفلسفۀدین،پژوهشگرمستقل،–1
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 گرایی موجه کثرت
1جهانگیرمسعودی


گراییدینیموردتوجهبودهوهست:هایمختلفیازکثرتدربحثراهبردیپلورالیسمدینی،گونه

کثرتکثرت کثرتگراییدرظهوراتوتجلیاتحقیقتگراییدرخودحقیقتدینی؛ گراییدردینی؛
گراییدرنجاتورستگاریدینی؛وغیره.بهباورنگارندهدومعرفتنسبتبهحقیقتدینی؛کثرت

تواندموردقبولوتوافقاکثریتموافقانومخالفیناینگراییمیهایمختلفکثرتدستهازاینگونه
کثرت نخست گردد: تلقی معرفتدیدگاه دیگریگرایی و وکثرتشناختی نجات ناحیۀ در گرایی

تواندزمینۀتوجیهشناختیاستکهمیگراییمعرفترستگاری.محیطاصلیبحثاینمقاله،کثرت
گراییدرگراییدرناحیۀنجاتورستگاریرانیزفراهمسازد.دراینمیانکسانیکهازکثرتکثرت

اندودرصادقدرعرضیکدیگراشارهکردههایدینیمتکثرواند،بهمعرفتمعرفتدینیسخنگفته
برعنصرصدققرار اینباور،باتوجهبهتعریفمعرفتبهباورصادقموجه،تمرکزدیدگاهخودرا

بهدشواریدستیابیبهمالکصدقدرمعارفداده توجه با ایناستکه بر نگارنده اعتقاد اما اند.
رالیسممعرفتیقرائتیاستکهبرمولفۀتوجیهتأکیددارد.ترینقرائتممکنازپلوقبولبشری،قابل

هایموجههایدینیصادقتأکیدگردد،برکثرتمعرفتجایآنکهبرتکثرمعرفتدراینقرائتبه
گردد.نویسنده،ایندیدگاهراباالهامازنظریۀفقهیعالمانشیعیکهبهدیدگاهتخطئهدرتمرکزمی

است معروف شیعه میفقه آغاز کمکبحث، به ادامه در اما فیلسوفکند، چون–های متألهانی
بهره با نیز و توجیه مؤلفۀ تفسیر در تعمیقپلنتینگا به باور، اخالق در مباحثمطرح از برداری

پردازد.بهتعبیردیگر،اینمقالهدرصدداستتاباالهامازیکنوعتکثرگراییشناختیآنمیمعرفت
تعمیمآنبهسایرحوزهفقهیکهد با واعتباراست، اعتماد فقهشیعهمورد بهر ویژههایمعرفتی،

گراییدینیموجهومعتبردستیابد.پرواضحاستکهدرایکالندرکثرتقلمرواعتقادات،بهایده
یتاینمیانمالکتعمیموتسریدراینبحثازقلمروفقهبهتمامسرزمینمعرفتدینیازاهم

بهکمکدودستهبحثدنبالمی کند؛نخستکانونیبرخورداراست.نگارندهاینمالکتعمیمرا

                                                           
.masoudi–g@um.ac.irدانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد،–1
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ودیگریبهکمکمباحث«اعتبار»و«حجیت»مباحثفقهاءواصولیینشیعهدرسخنازمفهوم
(.بهJustified«)موجه»شناسانمعاصر)خاصهپلنتینگا(درسخنازاخالقباورومفهوممعرفت

شناسانمعاصرغربیچونپلنتینگا(دریکاعتقادنگارندهایندوگروه)فقهایسنتیشیعهومعرفت
می یکدیگر به نزدیکمیکانون یکدیگر به آنان بحث ادبیات و مشترکرسند معنای این شود.

یاستتواندیکمفهومفقهیرابهیکمفهوممعرفتیتعمیمیافتهتبدیلکند.مقالهحاضرتفصیلمی
برایندیدگاهاجمالی.

گرایی،توجیه،حجیت،اعتبار،فقها،پلنتینگا.کثرتواژگان کلیدی:



 49|«فلسفۀدینمعاصر»المللیمقاالتهشتمینهمایشبینچکیدۀ

 ای پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی حقیقت دینی مواجهه
1حسینمصباحیان


می چگونه استکه این مقاله پرسشاصلی پدیدارشناختی مطالعۀ طریق از بهتوان ادیان، تنوع

راه«تنوع»یگانگیحقیقتدینیدستیافتو هاییمتفاوتبرایوصولبهحقیقتواحدرامنحصرا 
جوییگانگیحقیقتدینیدرمتنادعاهایمتنوعودینیعنیتوحیددانست؟درایننوشته،جست

جووازتوحیدجستهایسنتیازدینوحقیقتتوسطادیانمختلف،ازطریقدرپرانتزنهادنتلقی
می هم توحید که است شده بحث و توضیحشده بهتواند و دینی حقیقت یگانگی آندهندۀ تبع

آورندۀراهیبرایخروجسازوحدتادیانباشدوهمبهتعبیرجانهیک،فراهمآورندهوزمینهفراهم
دتکلیدرهستیودربینیتوحیدیوحمحوری.ازآنجاکهدرجهانفردازخودمحوریبهحقیقت

مثابۀتواندبهمیانسهاقنومجداازهم)خدا،طبیعتوانسان(قابلشناساییاست،توحیدنهتنهامی
تواندازطریقبدیلیدرمقابلبنیادفلسفیمدرنیتهیعنیسوبژکتیویتهعملکند،بلکهعالوهبرآنمی

دادن قرار مرکز سلطۀسیاسی«دیگری»در موانعیاساسیمواجهاجتماعی–، با یکیبردیگریرا
این از مقاله مواجههسازد. ادیان تنوع با مرتبط مسائل از مسئله دو با است کرده تالش ایرو

منظورتالشجهتیافتنپدیدارشناختیداشتهباشد:نخستتعیینحدودوثغورپلورالیسمدینیبه
نسب از پیشگیری و ادیان وحدت برای واحد چشمیمبنایی و آوردنگرایی دوم،فراهم اندازگرایی؛

ایفلسفیبرپایۀتوحیددرمقابلسوبژکتیویتۀمدرن.درپیوندبامسئلۀاخیر،مقالهباارجاعنظریه
امانوئللویناسبحثمی فیلسوفپدیدارشناسفرانسوی، آراء سوبژکتیویتۀبه که آنجا از که کند

بندیتوانبهصورتریقتوحیدکهمبتنیبردیگرآئینیاست،میانجامد،ازطمدرنبهخودآئینیمی
راهیاودیسهنظریه لویناس، پیرویاز اینمقاله،با در سوژه راه ورزید. ایخواندهایبدیلاهتمام

شدهاستومسیرتوحید،مسیریابراهیمی.

پدیدارشناسی،حقیقتدینی،توحید،تنوع،وحدت.واژگان کلیدی:

                                                           
.mesbahian@ut.ac.irگروهفلسفه،دانشگاهتهران،استادیار–1



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیچکیدۀمقاالتهشتمینهمایشبین|50

 تنوع ادیان: تبیین یا توصیف
1سینمقدمحیدریحغالم



هایمهمومطرحدرفلسفۀدیناستکهیکیازپرسش«توانتنوعادیانراتبیینکرد؟چگونهمی»
هامواجههایگوناگونیبرایآنارائهشدهاست.تأملدراینموضوعماراباانبوهیازنظریهنظریه
نیزهستند؛بهمی بایکدوروسردرگمیطوریسازدکهدرمواردمتعددیباهمناسازگار را کهما
،«روشعلم»کارگیریکنند.ویتگنشتاینمعتقداستکهاینتاریکیوسردرگمینتیجۀبهرومیروبه
کهبرای ند،درتأمالتفلسفیاست.ازنظراوتأمالتفلسفیماچیزهاییعلمینیست«تبیین»یعنی
حال«.هاراکناربگذاریموفقطتوصیفجایآنرابگیردمابایدهمۀتبیین»هاتبیینارائهکرد.آن

ورزیکوشیمشیوۀفلسفهدردینیعنیچه؟دراینمقالهمی«توصیف»شودکهاینپرسشمطرحمی
مسئلۀ دربارۀ فلسفۀدینبه«تنوعادیان»ویتگنشتاینرا بررسیکنیم.کاردر تبعاتآنرا گیریمو

کارگیرییکواژۀدهدکهاینتوصیفبهدومعنااست:توصیفچگونگیبهمؤلفدرابتدانشانمی
آیدکهازنظراوتوصیفها.ازاقوالویتگنشتاینبرمیزبان–زبانوتوصیفخودبازی–منفرددربازی

گرورویکردیمردم–بازی زباندر آن به جامعهشناسانه تبیینیفلسفییا نه آن.استو شناختیاز
بهدهیمکهبااینشیوهمامیسپسنشانمی منزلۀاشکالگوناگونزندگیبیانتوانیمتاریخادیانرا

تبییننمی را تواریخآن این اما نمیکنیم، ادعا ما تاریخکنند. که اینشیوههایآنکنیم به باید ها
می ایآن–بودند به همهها بودند، بدیننشیوه اشهمیناست. مسئلۀ تبیینادیان»گونه مضمحل«
شود.می

:تنوعادیان،توصیف،تبیین،ویتگنشتاین.واژگان کلیدی

                                                           
 .gmheidari@gmail.comدانشیارگروهفلسفۀعلم،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،–1
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 الکافیای با تکیه بر کتاب  هویت اجتماعی متمایز شیعی، ایده
یستی ادیان و مذاهب در مسیر هم  ز

1محمدحسینمنتظری


طلبیپیروانادیاناست.آنچنانکهجانهیکموضعازانتقاداتمهمبهایدۀانحصارگراییدینی،خشونت
سرچمشهخشونت را میطلبی مختلفی عوامل از مهمگرفته از یکی )که آنداند برتریترین دعوی ها

تعدیلوهایمتعددمیانادیاستثناییهریکازادیاناست(ویبرایپایاندادنبهنزاع انومذاهب،
پیشنهادمی دهد.افزونبراینکهازتقارنتاریخیسرانجامکنارگذاشتنادعایبرتریمطلقیکدینرا

نتیجهگرفتومیانایندومالزمۀتوانرابطهمیاناینایدهوخشونتنمی یمیانایندوپدیدهرا ایعل 
می ندارد، پمنطقیوجود اتفاقا  داد نشان آموزهتوان پارهایبندیبه خشونتبرهای بروز مانع ایادیان

اینجستارتالشمی مندر بهرهمخالفانآندینخواهدشد. گیریازچندبخشمهمازکتابکنمبا
سازیتوانبابرجستهنشاندهم،چگونهمی«فضلالعلموکتاباالیمانوالکفر»همچونکتابالکافی

جا در شیعه متمایز مؤلفههویت پایه بر جامعۀمعه اجتماعی، و مناسکی اعتقادی، تمایزبخش های
ایاستکهبرایجلوگیریازایراشکلدادکهباسایرینتمایزیمعناداردارد.اینتمایزبهگونههمبسته

هایهویتیخودتفسیریحداقلیکنیم،بلکهراهبرداجتماعیپیشنهادشده،خشونتالزمنیستازمؤلفه
پایۀتفاوتدرجاتایمانوکفر،توصیهبهمداراورفقباهمگیدرجاتفروتروفراترایمانیونیزحتیبر

مخالفاناست.هدفازتوصیهبهمداراوتعاملنیکو،زدودنتمایزشیعهباغیرشیعهوادغاماجتماعیاین
زطریقنیکرفتاریاخالقیآنانبادرآننیست،بلکهبرخالفآنبرجستهکردنتمایزشیعهبادیگرانا

باشند.طبیعی«کونوادعاهالناسبغیرالسنتکم»دیگراناست؛تاجاییکهشیعیانبااینآراستگیرفتاری
گرددومانعاستکهاینحسنتعاملموجبجلوگیریازتقابلسختاجتماعیبامخالفانمذهبیمی

کند.خالفانرابرعلیهشیعیانتحریکمیشودکهآحادمبروزگفتارورفتارهاییمی

تقابلواژگان کلیدی: درجاتایمان،حسنهمجواری، هویتاجتماعیمتمایز، خشونتطلبیدینی،

اجتماعی.
                                                           

.montazeri.2141@gmail.comفارابیدانشگاهتهران،استادیارگروهفلسفه،پردیس–1
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 تنوع هدایت الهی ۀنظری
1علیموحدیانعطار
2سیدحسینبیریایی



مسئلۀکالمیاستکهاگرمطابقشواهدقرآنیوروایی،حلیبرایاینایننظریهدرمقامارائۀراه
«نبی»عنواناندواگروجودکسانیبهورکردهترپیامبراندرمنطقۀمرکزوغربآسیاظههمهیابیش

 پیامبر»یا حکمتو« هدایتو با اینچگونه ، پساوال  است، مللگزارشنشده دیگر میان در
،معارفوحقایقبسیارمهموقابلاعتناییکهدردینورحمتعامۀالهیقابلتوجیه است؟وثانیا 

ه و مطرحبوده جهان، مردم پیامبرانبهفرهنگدیگر بدونوجود چگونه رسیدهدستآنست، ها
رواییبرایاینمسئلهاستوباتکیهبراینمنابع–حلقرآنیدرمقامارائۀیکراهاست؟ایننظریه

می کهنشان حکمتدهد به بنا متعال خداوند و تنوعاتیدارد نیستو یکگونه هدایتالهیبه
بهصورتیمتناسبهدایتکردهومیخویش،هریکازاقوامومللوامت کند.مطابقاینهارا

)دوصورتدیگرازانواعهدایتالهیهایهدایتالهیاستیکیازگونهنظریه،هدایتنبویتنها
کمیوهدایتعرفانی(عبارتاستاز تعارضاتاد.هدایتح  تواندناشیازانمییدرعینحال،

تفاوتناشیازسالمتوبیعواملمختلف،ازجمله ،یتالهیافتهدایهدرهنگامدریاولپیراگی 
خوتقریرویامدرطولتاریپینخوردگت،مصونماندنودستیدرابالغهدایراگیپیسالمتوب
اینگونه،نظریۀتنوعهدایتالهیدربرابردیگرنظریهتفسیردر وستوموثقازپیامباشد.به ها
ادغامدیدگاه )پلورالیزم(، تکثرگرایی انحصارگرایی، از اعم موجود، شمولهای و قرارگرایی گرایی
کشد.هارادراینخصوصبهنقدمیگیردوآنمی

عرفان،حکمت.هدایت،ادیان،نبوت،واژگان کلیدی:

                                                           
 .dr.ali.attar@gmail.com، پژوهیوادیانشرقی،پژوهشگرمستقلاستادیاردررشتۀدین–1
.s_h_birea@yahoo.com،دانشجویدکتریفلسفه،دانشگاهفردوسیمشهد–2
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بودن حضور دین در جامعه و  الگوی حقیقت و رقیقت صدرایی: تبیینی برای طبیعی
 یدار دینتکثر الگوهای 

1سیدهحوراموسوی


 مفهوم با مالصدرا فلسفۀ رقیقت»در می«حقیقتو مسئلۀمواجه در کاربستاینمفهوم شویم.
ایازوجودالهیدرمرتبۀفعلتلقیکنیم.هارارقیقهشودکههریکازانسانشناسیسببمیانسان

به بروانسان است. افعال صفاتو مراتبذات، دارای عالم، در خداوند وجود رقیقه زاتعنوان
انسان،جلوه فعلانساندرجامعهاستومیاجتماعی  گریمرتبۀ آشکارشدگیوجود»توانآنرا

بودنوجودانسان،وسنخیترقیقت)مرتبۀفعلانسان(باحقیقتنامید.باتوجهبهالهی«انسانی
بود.براینهاییچونشعائردینیخواهد)مرتبهذاتانسان(،آشکارشدگیانساندرجامعهدرقالب

سوی از پذیرشتشکیکوجود تحمیلی. نه امریطبیعیاستو جامعه در دین حضور اساس،
مالصدراوکاربستآندروجودهایانسانی،بهمعنایحضورمراتبمختلفانسانیدرعالماست

به آشکارشدگیآنکه آن، مالصدرتبع منظر از ایناساس، بر بود. متفاوتخواهد جامعۀ در ا،ها
شود.باتوجهبهتشکیکوجودهاییامریطبیعیبودهومذمومتلقینمیداردینالگوهایمختلف

درمرتبۀفعلانسانیکهبهمعنایوجودمراتبمختلفوجودانسانیاست،آشکارشدگیانسان ها
یمراتبگریبراشودبلکهمراتبباالترانسانیدارایشأناصالحینمیداردینمنجربهنسبیتدر

ترانسانیهستند.پایین

الگویحقیقتورقیقت،مرتبۀذاتوفعلانسان،آشکارشدگیاجتماعیانسان،واژگان کلیدی:

.دین،تکثرادیان

                                                           
 .h.mousavi1993@gmail.com، )ع(دانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق–1
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  وحدت متعالی ادیان:
 راهی برای گذر از مباحث نظری به عرصۀ عملی در مسئلۀ تنوع ادیان

1هژیرمهری
2نژادعلیکمالی

 3طاهافتحیگیگلو


وتأکیدبراینکهتمامادیاندرمقام«وحدتمتعالیادیان»اینمقالهقصددارندبااستفادهازمفهوم

وگویبینادیاناعمازادیانابراهیمیهاهستند،بابیرابرایگفتنشاندادنراهرستگاریبهانسان
شودکهتمامادیاندارایهستۀمشترکیهستندکهاینتأکیدمیوغیرابراهیمیبازکنند.دراینمقاله

شوند:پذیرشحقیقتیغاییوفرامادیومرتبطبااینجهان،لزومتوجهبهدیگرانمواردراشاملمی
رنج هدف شناختبا ناحیۀ در کثرت در شدن گرفتار و انسان معرفتی قوای محدودیت زدایی،

سنت میگرایانیهمچونخداوند. مسیحیانیهمچونهیکرا و داد.نصر اینقالبقرار تواندر
شناختیونیزشناختی،جهانشناختی،معرفتهایروانهایذکرشدهدرایننگاه،باتحلیلآموزه

آید.برایتوجهبهحقیقتتاریخیادیانوتوجهبهمتونمقدس،دستمیتوجهبهمتونمقدسبه
مقالهمعلوممیهایتاریخیوهرمنوتروش نیازاستدرمسئلۀیکیاستفادهخواهدشد. که سازد

ریزیبرایگراییقدمبرداریم.برایناساسبرنامهورزینظریبهمقامعملتنوعادیان،ازمقامفلسفه
هایمختلفراهرسیدنبهشناختبهتروزیستمؤمنانهخواهداالدیانیدرچهارچوبتعاملبین

بود.

گرایی،نصر،هیک.گرایی،عملوحدتمتعالیادیان،سنتکلیدی: واژگان 

                                                           
.hazhirmehri@gmail.comدکتریفلسفۀدین،کالمجدیدومسائلجدیدکالمی،دانشگاهعلومتحقیقاتتهران،–1
 .ali.kamali59@gmail.comدانشجویدکتریاندیشۀسیاسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقاتتهران،–2
.taha522100@yahoo.comکارشناسیارشدفلسفۀدین،دانشگاهتبربز،–3
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 چالش تجارب دینی متعارض برای برهان تجربۀ دینی
1محمدعلیمیرباقری

2عباسیزدانی


دینیتالشمی تمعرفتبرهانتجربۀ بهحجی  استناد با تا راشناختیتجربهکند خدا وجود هایدینی،
هایمختلفیمطرحشدهاستکهچالشتجاربدینیمتعارضیکیکند.دربرابراینبرهانچالشاثبات
آن دشوارترینآناز آلستون، ویلیام تعبیر به و متعل ها، که دارد اشاره ایننکته اینچالشبه قهاست.

یگرندکهامکانچنانمتفاوتازیکدگیرند،آنهایدینیمختلفشکلمیتجاربدینیکهدربسترسنت
واقعزمانهمۀآنصدقهم اگرقرارباشدتجاربدینیرا ودالبروجودمتعلقهاوجودندارد؛زیرا نما

همامرغاییبودیسمبایدوجودداشتهباشد،همخدای–برایمثال–چنینتجاربیدرنظربگیریم،آنگاه
درحالی ابراهیمی. بهادیان میکه آننظر وجود رسد بهقابلها نیستند. یکدیگر با ترتیب،اینجمع

ازآنجایی حیبرایترجیحتجاربدینییکسنتدینیبرتجاربدینیسنتدیگروجودندارد،کهکهمرج 
تمعرفتمی برتعارضیاستبایستدرحجی  شناختیتجاربدینیتردیدکرد.تمرکزاینچالشعمدتا 

و–طورخاصبرهمندرآیینهندوونیروانایدرآیینبوداییبه–یکهمیانتجربۀامرغاییدرادیانشرق
رسند.امرنظرنمیهامفاهیمیهستندکهقابلجمعبایکدیگربهخدایادیانابراهیمیوجوددارد.این

موجودی ابراهیمی ادیان خدای آنکه حال نامتشخصاست، و جهان در حال شرقی ادیان در غایی
 از بیرون چالشراهمتشخصو این بر غلبه برای دینی تجربۀ برهان مدافعین است. هاییحلجهان

هایحلهاوهمچنینطرحونقدبرخیراهحلاندکهدراینمقالهبهارزیابیبرخیازاینراهپیشنهادکرده
نیامدهاست.احتمالیخواهیمپرداخت.الزمبهذکراستکهاینمقالهازموضعخداناباوارانهبهتحریردر

ت مدعایاینمقالهآناستکهبرهانتجربۀدینیدرمواجههباچالشتجاربدینیمتعارض،ازحجی 
هایدیگریدردفاعازخداباوریارائهکرد.تواناستداللایستد.امااینبدانمعنانیستکهنمیبازمی

گراییدینی،ویلیامآلستوندینی،اثباتوجودخدا،کثرتۀبرهانتجربواژگان کلیدی:

                                                           
 .m.a.mirbagheri@alumni.ut.ac.ir، دکتریفلسفۀدین،دانشگاهتهران-1
 .a.yazdani@ut.ac.irدانشیارگروهفلسفهدانشگاهتهران،-2
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 شناسی هیجان های گوناگون دین بر اساس روان تبیین تنوع و ارتباط تعریف
1سعیدهساداتنبوی


تعریفدانشمندانرشته دینبههایمختلفعلومانسانی، توجیهایندستدادههایگوناگونیاز در اند.

نادیدهگرفتهشدهاینایکهدراینجاشود.نکتهبرتنوعوپیچیدگیدینتأکیدمیاختالفنظرمعموال 
فرماست.ورزییکرفتاراستوتابعهمانالگوییاستکهبررفتارهایدیگرانسانحکماستکهدین

هذکرشناسیهیجان،برایرفتارهایانسانچهاربعدفیزیولوژیکی،هدفمندی،ذهنیوبیانگراندرروان
دربارگراوشناختشناسانزیستشدهاست.بعددیگررفتارکهروان فنظردارند،آنباهماختالۀگرا

شناسانهازدینهرشناسانهوروانشناسانه،جامعههایمردمرسدکهتعریفمینظربعدشناختیاست.به
شناسانبهتأثیرمتقابلابعادیادشدههروانظرومکملیکدیگرند.امروزکدامبهیکیازابعادرفتارانساننا

بنابرایندرعرص دارند. بهشرایطمحیطیواجتماعی،شناخۀدینباور گاهیما،ورزینیزبسته آ تو
گذارندکهاگرتکاملفرهنگیواجتماعیرهایدینیمابریکدیگرتأثیرمیهایدرونیماورفتااحساس

هاتکآنمکهدیندرجوامعمختلفودرتکرسییمهکنیمبهایننتیجهمیهآنضمبشردرطولتاریخراب
تاریخ،چهره بستر وجلوهدر تغییرمستمروگریزناپذیر،ها دراینحرکتو هایگوناگونییافتهاست.

ز به بخشیدن برایمعنا تالشانسان چیزینیستجز ثابتمانده ندگیخویشدرگوهریکههمواره
ۀنظریواش.ازاینتبیینچندنتیجزندگیبااستفادهازدانشزمانههاواقتضاءهایباواقعیترویارویی

به میکاربردی )دست ت1آید: تعریف( ونوع انسان پیچیدگی در است، شده دین از که مختلفی های
ن دارد، ریشه )رفتارهایاو دین؛ پیچیدگی در صرفا  دست2ه ا( تعریفجامعی به دینچهیافتن بساز

توانآنرابراساسیدینیبروحدتمتعالیادیان،میگرایجایبنانهادنکثرت(به3پذیرباشد؛)امکان
بهتنوعوتکثر انسانخصوصکهاختالفبنیادینآموزهجوامعبشریتبییننمود، شناسیهایادیاندر

یبایددستبهدامانعلومانسانیشد.(برایتحلیلوبررسیقوتوضعفایماندین4هاست؛و)آن

مردمروانواژگان کلیدی: تعریف هیجان، روانشناسی تعریف دین، تعریفشناختی دین، شناختی

هایگوناگونازدین،تعریفدین.ن،تنوعتعریفدین،ارتباطتعریفشناختیدیجامعه

                                                           
.s.nabavi2014@gmail.comدکتریکالم)گرایشفلسفۀدینومسائلجدیدکالمی(،دانشگاهقم،–1
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 برون دینی: –درون یگوهاو شناختی گفت زمینۀ جامعه
 گویی هابرماسیو گفت یاجتماع یفلسفروایت الهیات 

1)خراسانی(حسینیسیدمحمودنجاتی
استراتژبرون–درونیگوهاوگفت مسئلۀ یدینی ك  مشترک دینمیان دین،مثلث )فلسفۀ پژوهی

ویمیدورک–یمارکسیهاگردد،سنتمیشناسیدینبراجاییکهبهجامعهشناسیدین(است؛تهیات،جامعهال
ویازنسبتدینوجامعهدارند،امابرنامۀنظریمتفاوتیهاتیشناسیدینهرچندرواجامعه دریملیز–یوبر

عمل تفسییتبیبرایراهبرد تدبینو و ایر نداشتهیر فنمسئله یورگنهابرماس، اما شناسجامعه–لسوفیاند.
گویی،عقالنیتارتباطیووگفتگانه:اخالقهایسهنظریه»برجستۀمعاصر،بهکمک خود«کنشارتباطی 

ا بر ماحصلنیزروایتوانسته گوییهابرماسیاستکهوگفتاجتماعیتالهیاتفلسفیینمشکلغلبهکند.
نمسئلهیدینیدرمواجههباابرون–درونیگوهاوگفتیبرایوراهبردعملیكبرنامۀنظریاستازیانمونه

 مدرن جهان زدر رویکنونی. شالودهین ایدۀ دو حاضر مقالۀ پساسکوالردر عنوان: با هابرماسی سمیای
یمعاصرازمرزهاییگراك)فرارفتنعقلیزی(وپسامتافیانبهحوزۀعمومیگرانینودی)فراخوانبازگشتد

دییگرانید رفتن و گرایسمتمرزهابهییگرانیمحدود گفتییعقل برای که وونامحدود( الهیات گوی
وفقروایتهابرماسیبازخوانیخواهندجامعه استونیزتزهایاصلیذیلایندوایده شناسیتنظیمشده

ب از: عبارتند اینتزها همیطرفیشد. با مواجهه غینیدیهاگروهۀدولتقانوندر لینیردیو برالیجامعۀ
برالیلیاسیها؛وجودفرهنگسطدولتوهمۀگروهمندانۀاصلتسامحومداراتوستقانونیك؛رعایدموکرات

یعقالنیعنوانامربهینیان؛تعاملعلمسکوالرودانشاعتقاداتدداردینانباداردینریتعاملمتقابلغیبرا
گراکهمنبعثازتعاملعلمسکوالرونیشهروندانسکوالرودیفهمك؛همیبرالدموکراتیدرجوامعمدرنل

دینیاعتقاداتددانش زبان تعاون دموکراتینیاست؛ جامعۀ در سکوالر زبان برایكلیو امریپیبرال شبرد
شناسیالهیاتیهابرماسیاستکهمفروضشناختیوجامعهالهیاتجامعهیزنوعینتزهانی.سنتزایعموم
همگراییمبنا لزوم دییآن و سکوالر متافیعلم میکیزین نشان هم که بادهدیاست تقابلیچگونه از د
یگرانید فراهمیانوسکوالرگرایگرانیدیتوافقیتوانتعاملتفاهمیانکاست؛چگونهمیسکوالرگراانو انرا

اینمود؛ونها قرارداد.یاجتماعیۀهمبستگینرامایتواندینکهچگونهمیتا 

بروندینی.یگوهاودروندینی،گفتیگوهاوگوییهابرماسی،گفتوهیاتگفتال:واژگان کلیدی

                                                           
.nejati.hosseini@gmail.com،دانشگاهآزاداسالمیشناسی،استادیارجامعه–1
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 عقل تنها ۀن در محدودیدن از نگاه کانت در کتاب یکثرت و وحدت د
 1ینهوشنگیحس



مبنا بر نقدیرویکانت استعالیکرد فلسفۀ تلقییو با و خویخود ویخاص عقل از ش
قیتازطریخداوندوابدیسوبهیاروزنهكوبراساسگشودنیزیآندرعرصۀمتافیهاتیمحدود

درکتابیادیبن–اخالقیشناسنی،دیعقلعمل عرضهکردولوازمون در محدوده عقل تنهایدرا
کاو بهتعریاحکامآنرا بهیشناختتمامتکال»نعبارتاستازیفاودید.بنا عنواناحکامفما

ازینالهیعنوانفرامفبهیقهمۀتکالیتصدیعنی؛استیذهنلحاظدرونن،بهیفدینتعریا«.یاله
آنقوان ذاتیآنلحاظکه مختارین، ارادۀ نهبهیهر فراماستو بیینگزافیمثابۀ ویرونیكارادۀ

کانتیواخالقینعقالنیدهندۀدلیاستکهتشکیعقلعملیهاافتهینهمانینفرامیگانه.ایب
وجودداردیعنواناحکامالهبهیزیدرآنچیذهنقبرونیآناستکهبهطریانینوحیاست.اماد

ینامرئیسای،کلیعینطبی،ازدیعقالن–یناخالقیشود.کانتمتناظربادیفمنشناختهمیکهتکل
یسای(وکلی)فقهیشدهوقانوننهی،نهادیمی،تعلیخی،تارینالهیهادکندودرمقابلآنیبحثم

توبالتبعیکلواجدچهارصفتوحکماست:یعیوطبی،عقلیناخالقیدهد.دیراقرارمیمرئ
وتقدسیدستكی،گوناگوندردرونخود(یهاشینمشملبودنبرتنوعوگرایوحدتدارد)درع

برپادارد) آزادیپذیتحققمیرونیبیهاونهمحركیزۀاخالقیۀانگیچونتنها اکمبرآنحیرد(،
تثابتی(ودرنهایرونیتبیزارتباطباقدرتومرجعیونیمانیانافرادجامعۀایاست)درارتباطم

داشتهباشد(.یزمانهمنافاتباتمتناسببااقتضاءیرنظاماتوترتییآنکهباتغیراست)بیرناپذییوتغ
انیخباادیاستکهالبتهدرطولتاریواحدوجهانینیار،دینچهارحکمومعیۀایبرپایناخالقید

رخوداویابهتعبیوواحدرادرواقعگوهرویقینحقیافتهاست.کانتدییربطونسبتیانیوح
داندکهیم«محضینیماندیا»رایقیمانحقیایداند.ویمیخیوتاریانیانوحیادیحلقۀدرون

و«یفقه–یقانون»،«ییسایکل»ۀگانوسهیاصطالحیهامانیعبارتازهماناستوایقینحقید
نومواضعیاوحدتدیهستند.حالناظربهمسئلۀتعددیمرکزۀآنهستیرونیابعادحلقۀبیانیوح

                                                           
 .h.hooshangi@isu.ac.irدانشیارگروهفلسفه،دانشگاهامامصادق)ع(،–1
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با چهنسبتیگفتهدقشیمباحثپیدکهکانتبرمبنایددیگوناگوندرآنخصوص، نیاندیمیقا 
ادیقیحق تاریو آیخیان ادایقائلاستو همیهمۀ همدوشو را ارزان یمیابیعرضهم ایکند

مدچنان اکه تحقینظر نوعین از است عجیمیدارجانبییگراشمولیق عمومیکند. آنکه ب
پلورالصاحب بحث در دینظران ه)ینیسم جان جمله (كیاز کتاب در کانت مباحث ن در یدبه

اند.نفسهاستفادهکردهیفیش–داریپدیمفهومۀگاناندوحداکثرازدونکردهیتوجهمحدوده عقل تنها

گرایی.طبیعی،دینوحیانی،کثرت–:کانت،دینعقلیواژگان کلیدی
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 جهان: با نظر به مباحث فلسفۀ دین ۀمتون مقدس و آیند
 1لیالهوشنگی

 
مقدسمتونچشمگیرتنوعرغمبهواستمقدسمتونمختلف،دینیهایسنتدرمهممباحثاز

تعالیمدرهاییمشابهتنیزومشترککارکردوجایگاهبهنظرباتوانمیادیان،اینمکتوبوشفاهی
آنمختلفوجوهواکاویبهمتونایناصلی پرداخت. میانتمایزدینۀفلسفمباحثجملهازها

دراثرصاحبوبرجستهاستادکواردهارولد.استوحیازشدهتجربهواقعیتووحیانیحقیقت
یادگیریازویشخصیۀتجرببرحسب.داردنویندیدگاهیمقدسمتونجایگاهۀدربارخ،یتارۀرشت

مبتنیسانسکریتمتمرکزیادگیرینیزوپروتستان،مسیحیتبهباورمندفردیمقامدرمقدس،کتاب
تاشدهسببشناس،دینمحققمقامدرهندو،استادینزدهندوییمقدسمتونتفسیروقرائتبر
گرفته،پایروشنگرۀدورازکهگونهآن،یعقالنتفکرتیفعالازوبپردازدمتندرمراقبهینوعبهوی

ردیبگفاصله مقدسکتابیۀآخودوی،نظربهبنا. گاهکهباشدیزیچتنهاباید راشخصیآ
متندرآننقشامااست،سودمندعقلدهد؛یمرییتغراشخصیهستکلسانبدینوردیگیفرام

کند.جذبراشخصتواندیممکتوبکالمازشیبیشفاهکالمآنکهگریدۀنکت.استیفرعمقدس
بافتۀدهندنشاننوعیبهبزرگینیدیهاسنتتمامیدریشفاهمتونتیاهمکهنظرستاینبروی

گفتارهایوپولسازسخنانیبهنیزویهودییهایربسنتبهنمونهیبرااست.یقویشفاه
داردکیدأتکوارد.استبرجستهشفاهیکالمهاآندرکهشدهاستنادلوترونیگوستآچونیمتألهان

شخصینیایشودینیآموزشعبادات،درآنمعنویقدرتوشفاهیمتننیزمعاصرجهاندرکه
ۀرابطمقدس،متونماهیتۀدربارهاییپرسشطرحبهتوانمیویدیدگاهبهنظرامعانبا.داردتقدم
دینیحیاتدرانسانرستگاریدرآنکارآییومکتوبوشفاهیمتوناعتباریکدیگر،بامتوناین

.پرداختاشکنونی

آیندۀادیان،وحی،جهانمعاصر،حیاتدینی.:هارولدکوارد،کتابمقدس،واژگان کلیدی
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 61|«فلسفۀدینمعاصر»المللیمقاالتهشتمینهمایشبینچکیدۀ

 مبانی دینی صلح پایدار ضرورتی برای جهان عاری از خشونت
 1عباسیزدانی

 
ازآنجاییکهیکیازمعضالتاجتماعیجهانمعاصرمنازعاتاجتماعیاستکهدرقالبمناقشاتسیاسی،

تعارضاتنیازمناقشات،کند،وانسانعصرکنوفرهنگی،قومی،نژادی،جغرافیایی،دینیو...ظهورپیدامی
ایوجویراهیبرایداشتنجامعهباربهستوهآمدهودرجستگرومصیبتسوز،ویرانهایخانمانودرگیری
بیشازهرزماۀموضوعصلحورابط،آمیزوبدونخشونتاستآرام،صلح ندیگریبدونخشونتامروزه

تلقیمی مهم برایقرنبسیار بسیاریازجنگگردد. میها بهانملتهاییکه رخداد دینارتباطها نحویبا
نوانیکعههایدینی،ببلکهبدفهمیآموزش،عنوانعلتاولیهآنبودهباشدهداشتهاست؛البتهنهاینکهدینب

هانقشداشتهاست.بااینوجود،دینمبانیارزشمندیرابرایصلحوکنندهدرآنعاملاعتباربخشیاتشدید
عاریتحققجامع میۀ خشونتفراهم هانسکونگمیاز سازد. ادیان»گوید: پیروان میان صلحدر بدون

ادعایاینمقالهایناستکهدینمبانیارزشمندی«جهانی،صلحیدرمیانمردمجهانبرقرارنخواهدشد.
تهاینشمرد.البهارابرخواهمسازدکهدراینمقالهآنۀعاریازخشونتفراهممیرابرایصلحوتحققجامع
،هایدیناسالماست.هدفاینمقالهاستداللاینامراستکهاصلاولیهدراسالمدرنوشتارتأکیدبرآموزه

ستوجنگدراسالمممنوعچهدرروابطبامسلمانانوچهدرروابطباغیرمسلمان،تعامل،صلحودوستیا
 است؛ جنگشده بجز مههایدفاعی. ماهیتعبارتدیگر، ماهیتیدفاعیاستنه اسالم اهیتجنگدر

تفسیرقرارنگرفتهاست.اصلۀجهادموردسوءفهموسوءتهاجمی.متأسفانههیچمفهومیدراسالمبهانداز
مهمواولیهدرقرآنایناستکههیچاجبارواکراهیدرپذیرشدیننیست.همچنیناستداللخواهمنمودکه

توصیهمیصلحنمودهونیزمدارایبآیاتقرآندعوتبه هخشونتووجکندوبههیچاپیروانسایرادیانرا
عاتراتواندیکصلحفراگیروپایداررادرجهانشکلدهدومنازکند.ایننظریهمیجنگدینیراتوجیهنمی
پایان وزمینهدربسیاریازموارد ایندکترینممکناستدرسازجهانعاریازخشونتباشد.هرچندداده
اسالمیب جوامع گاهیهبعضیاز آ آموزهخاطر آموزشهایضعیفاز اثر در هایغلطموردهایاسالمییا

نخبگانوروشنفکراناستتامردمرابرۀروشنگریبرعهدۀطی،وظیفیاستفادهقراربگیرد.درچنینشراسوء
عاریازخشونتهدایتکنند.ۀجامعاساسراهبردآموزشیبرایفرهنگصلحدرتحقق

:صلح،جنگ،اسالم،جهاد،قرآن،خشونت،مدارا.واژگان کلیدی
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whether—so long as their lives are worth living overall—they 

have been treated unfairly or unlovingly by being born as such. 

Another question raised by this approach is that of why God 

would choose to bring into existence the specific people who 

have come to inhabit this religiously diverse world, when 

presumably omnipotence would have made it possible for him 

to bring into existence a different set of people who would have 

enjoyed greater religious agreement. I conclude by assessing a 

number of responses to that question. 

Keywords: Nonidentity Problem, Religious Pluralism, 

Religious Diversity, Best Possible World, Goodness of God. 
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A Nonidentity Explanation of Religious Diversity 

Vincent Vitale
1
 

 

Since Derek Parfit’s Reasons and Persons (1984), there has 

been a growing literature in the ethics of procreation and in 

intergenerational ethics reflecting on the following question: 

does it matter morally whether or not the people harmed or 

benefited by an action would have existed had that action not 

been performed? For instance (to cite an example from 

Leibniz), could a father have wronged his child by his choice of 

with whom to procreate, given that any choice other than the 

child’s mother would have produced not that child but a 

different child or no child at all? Parfit terms cases where the 

affected people are not identical with anyone who would have 

existed otherwise cases of nonidentity. Philosophical 

discussions of religious diversity are also concerned with 

evaluating actions that determine who will live—specifically, 

divine actions impacting the type of universe that has been 

created and sustained. In this paper, I develop an explanation of 

religious diversity that takes as its primary claim the position 

that our existence as the individuals that we are depends broadly 

on the religious pluralism of the world that we have been born 

into. If those to whom God seems hidden or to whom God has 

revealed himself less clearly than to others could not have 

existed had they not been born into the epistemic conditions 

they  were  in fact born  into, then this raises  questions about  
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forms of religious exclusivism. In the second or last part, I 

defend     some    compound    complex   version    of   religious 

exclusivism-pluralism: absolute religious exclusivism in truth 

and narrow religious pluralism in justification and in salvation; 

what abbreviate as: ATRE-NJRP-NSRP. By "absolute religious 

exclusivism" I mean that just one of incompatible religious 

doctrines is true, no more; and by "narrow religious pluralism in 

justification and in salvation" I mean that it is possible rather 

factual that there are justified incompatible religious beliefs 

although certainly not all of them and under certain conditions, 

their belivers can achive salvation but not necessarily through 

the very belief rather possibly through the divine beneficence.  

Keywords: religious exclusivism, religious pluralism, truth, 

justification, salvation 
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Which Religious Pluralism? Which Religious 

Exclusivism? 

SayyedAli Taleqani
1
 

 

John Hick probably has played the main role in establishing the 

debate on diversity of religions at last decades. He has 

distinguished three rival branches on the subject, i.e. pluralism, 

exclusivism and inclusivism, and tried to defend the first. His 

core idea and his arguments are not so much clear and 

unfortunately the literature after him inherited ambiguous 

problem, ambiguous ideas and ambiguous arguments. 

"Religious pluralism" can be read at least in three logically 

independent forms: religious pluralism in truth, in justification 

and in salvation. Each one of these three independent readings 

of religious pluralism that in the following, I call them 

respectively in abbreviate: TRP, JRP and SRP contrast with one 

of the three logically independent readings of religious 

exclusivism, which I call them respectively in the following in 

abbreviate: TRE, JRE and SRE. Logically it seemes that some 

readings of religious pluralism, i.e. TRP, JRP and SRP, can be 

converged and integrated with some other non-contrasting 

readings of religious exclusivism, i.e. TRE, JRE and SRE. In 

the first part of this paper, after illustration of each TRP, JRP 

and SRP readings and their rivals, i.e. TRE, JRE and SRE, I 

show that each one of the three forms of religious pluralism is 

logically independent of another as like as each one of the three  
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On the Knowability Asymmetry of Theism 

Zeinab Salari
1
 

Ebrahim Azadegan
2
 

 

If the practical benefits of truly believing in God far outweigh 

the practical costs of falsely believing in God, then the available 

arguments, testimonies or experiences regarding divine 

existence are enough for belief in God to be warranted. Through 

this line of reasoning which is an integration of Pascal's wager 

and pragmatic encroachment (a thesis on the stand of 

pragmatics in epistemology) one can conclude that theistic 

knowledge is far easier to come by than its atheistic counterpart 

since it requires weaker justificatory support than atheism. In 

this paper we would try to criticize this claim known as the 

knowability asymmetry concerning theistic knowledge. We 

suggest that instead of laying the emphasis on pragmatic 

encroachment, what should be prioritized is moral 

encroachment. This maneuver can also provide a better route 

for facing the challenge of the many Gods objection concerning 

Pascal’s wager. In conclusion we support an axiological 

asymmetry between theism and atheism rather than a 

knowability asymmetry between them.  

Key words: Pragmatic Arguments, Pragmatic Encroachment, 

Religious Beliefs, William James, Anti-Theism 
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by empirical observation of certain facts about religious 

diversity,  is  that  (e)  some  rational  and  inculpable  non-

acceptance of the Islamic belief exists. Now (d) explicitly 

contradicts (e) and this contraction is what Aijaz calls ‘The 

Islamic Problem of Religious Diversity.’ In the second section 

of his paper, Aijaz examines what he takes as ‘a standard 

Islamic response’ to the problem and argues that this response 

falls short of providing a plausible solution. In this paper I try to 

show some flows in Aijaz argument. I argue that the notion of 

‘availability of an epistemic justification to everyone’ is totally 

ambiguous and may have a strong as well as a weak 

interpretation. According to the strong interpretation, however, 

(a) is not entailed by the Islamic theology and according to the 

weak interpretation, (a) does not entail (b) and thus there would 

not be any contradictions to worry about. I also argue that, pace 

Aijaz, the truth of (e) cannot reasonably grounded in our 

observation of mere empirical facts about religious diversity.  

Keywords: Islamic theology, religious diversity, epistemic 

justification, religious belief. 
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On The Islamic Problem of Religious Diversity 

Mohammad Saeedimehr
1
 

 

In his paper ‘The Islamic Problem of Religious Diversity’, 

Imran Aijaz writes about a problem concerning the view of the 

traditional Islamic theology on religious diversity. The problem 

consists in the attempt to reconcile two claims that are in fact 

inconsistent. The first claim, entailed by the traditional Islamic 

theology, is that ‘there is no rational and inculpable non-

acceptance of the Islamic belief. By the “Islamic belief’ he 

means the belief in the existence of God and the Prophethood of 

Muhammad. In order to show how the traditional Islamic 

theology entails the first claim, Aijaz has a long way to go. 

According to him, the views that the Islamic belief is a natural 

disposition (fitrah) for all human beings alongside the Qur’anic 

arguments for the existence and oneness of God and the 

argument for the miraculous nature of the Qur’an altogether 

entail that (a) there is very strong epistemic justification for the 

Islamic belief available to everyone, and (a), in its turn, suggest 

that (b) there is little or no epistemic justification available to 

people for holding beliefs that are incompatible with the Islamic 

belief. According to the Qur’an, Aijaz states, (a) and (b) entail 

that (c) all cases where people do not accept the Islamic belief 

constitute irrational and culpable rejection. Eventually we are 

said that (c) implies that (d) there is no rational and inculpable 

non-acceptance of the Islamic belief. The second claim, entailed  
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will be elucidated in the present study. It concludes that a valid 

form of arguing from diversity can be developed, and that 

Majlisi, who has combined two particular cases of arguing from 

diversity in his reasoning (one argument from the diverse views 

among Islamic scholars, and one from the beliefs of adherents 

of different religions), has presented a sound argument. 

Additionally, the fact that Majlisi has drawn on Islamic 

scholars’ accounts of certain Christian and Jewish beliefs, 

indicates a particular pluralistic view as a hidden basis for his 

argument, namely that Christianity and Judaism are originally 

divine and therefore contain some truths. 

Keywords: Majlisi, Theology, Metaphysics, World’s Creation, 

Islam, Religious Diversity 
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Arguing from Diversity: The Case of Allameh Majlisi’s 

Argument for the Creation of the World 

Mostaan Sabet
1
 

Mohammad Kazem Askari
2
 

 

In the first chapter (bāb) of “the Book of Heaven and World” 

(Kitāb al-samāʾ wa al-ʿālam), one of the books of his major 

hadith compendium, i.e. Biḥār al-ʾanwār, Majlisi has gathered 

hadiths on the subject of “the world’s creation” (ḥudūṯ al-

ʿālam). After presenting numerous hadiths, Majlisi has 

incorporated a comprehensive analysis of the issue into this 

chapter. Part of this investigation is dedicated to discussing 

different views on the matter, at the end of which he presents 

one of his reasons for the world being created in a paragraph. 

This study focuses on this very argument: he argues that since 

many Islamic scholars, those in agreement as well as those in 

disagreement with his general religious doctrine (al-muḫālif va 

al-muʾālif), hold that the authorities of all three religions 

(ʾarbāb al-milal al-ṯalāṯ), i.e. Islam, Christianity and Judaism, 

believe in the world’s creation and ascribe it to God, it is 

concluded that God has in fact revealed that the world was 

created. In the present study we aim to reconstruct this 

argument and evaluate it, according to both form and premises, 

using philosophical approaches as well as historical ones. The 

premises are quotes from different Islamic scholars, and the 

form is implicitly explained in the aforementioned paragraph, as  
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alterity takes on a new dimension. While the other may indeed 

have qualities we do not understand, recognizing the unknown 

in both the other and the self leads to a commonality between 

the two. Whereas the alterity theorists focus on whether or not 

we can extend the traits we find in ourselves to the other, I 

suggest that we ought to view the dilemma from the opposite 

perspective. The question changes from “Which of my 

religion’s qualities can I ascribe to another religion?” to “Are 

there traits in my tradition that I do not understand even as I 

condemn the unknown of another religion?” In this new 

perspective, the goal of discourse and establishing identities is 

not to control or be able to manipulate. Rather, engagement 

leads into greater insights about both the other religion and ours 

that move towards unity. The drive for power through 

knowledge turns against itself when one recognizes the 

Unknown inherent in himself. This paradox, that through our 

undefined or recognized qualities we are the same as the other, 

leads to true unity. Indeed, proper religion itself embodies this 

beautiful uncertainty. 

Keywords: alterity, similarity, plurality, unity. 
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The Problem of Religious Pluralism; A Problem of 

Alterity or Similarity 

Rasoul Rasoulipour
1
 

 

While dominant literature in philosophy of religion on the 

problem of religious pluralism is focused on alterity and 

otherness, there are philosophers who argue that due to our 

weak ability to understand our own religion, the other religion 

becomes most problematic when it is too-much-like-ours. For 

these philosophers, the problem is not alterity but similarity. 

That is, since the definition of one religion comes from 

comparisons to other religions, defining our own tradition as 

unique becomes problematic when the other tradition is not 

obviously so different. This tension, Johnathan Smith asserts, 

creates identity issues. Curtis Freeman, however, offers a 

powerful alternative to Smith’s assertions.  He writes that an 

account of alterity is needed wherein “otherness is not simply 

the mirror image of the regnant ideology but something 

radically other. Only from such a standpoint of radical otherness 

can there be the leverage to subvert the structures of 

representation and domination.” In this paper, I suggest that 

such radical perspectives fall under the category of “totalizing 

rationality.” We encounter the unknown constantly; we learn 

about foreign cultures on media, meet new people in the 

society, and we recognize new thoughts and emotions inside 

ourselves. The unknown is not merely foreign cultures or 

separate religions. Through recognizing that the known and 

unknown are not merely the self and the other, respectively,  
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Iḫwān Aṣ-ṣafā and the Philosophy of Unity 

Detlev Quintern
1
 

 

Iḫwān aṣ-ṣafā lived and worked in the middle of the 10. Century 

in present-day Iran, Iraq and Syria. The brothers and sisters of 

purity, here understood in the sense of pure, sincere and 

transparent (Arabic = ṣafā) – authored an extensive 

encyclopedia of sciences in Arabic which had been spreading 

soon after being published to Al-Andalus on the Iberian 

Peninsula. The work is based on an ethic that overcomes 

Aristotelian dualism in the image of human-beingness. On the 

basis of Pythagoras, the collective developed a philosophy of 

the unity of life. The principle of unity of everything-there-is-

alive is extended to the unity of worldviews, beliefs and 

philosophically (philosophy of numbers) deduced. Against this 

background, potentials of Islamically embedded philosophy 

point the way towards unity in diversity, a harmonious 

understanding of plurality when it comes the unity of different 

ways of thinking and acting. Iḫwān aṣ-ṣafā are not only of 

importance for the history of philosophy and ideas, but give 

contemporary debates in philosophy, science and society an 

important impetus for polylogical and universalist ethics 

beyond pluralistic differentiations and alienations. In the 

context of debates on religious diversity, Iḫwān aṣ-ṣafā are 

particularly of actual importance. 

Keywords: Iḫwān Aṣ-ṣafā, unity, religious diversity. 
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specific religion, when the religious guides encourage them to 

make communication kindly and with no disgust, they are able 

to exhibit the capacity of empathizing to eliminate radical 

reactions encounter with others who are not on the same page 

with them especially in crucial religious beliefs.  

 Keywords: Empathy, religion, interfaith dialogue, religious 

leaders. 
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Interfaith Dialogue is Necessary but not enough: the 

Role of Empathy beyond the Interfaith Dialogue 

Zohrehsadat Naji
1
 

 

During recent centuries several meetings and conferences have 

been held by the heads of faith around the globe to make the 

world more peaceful and better place for living through 

dialogue with different cults and sects. However, still tragic 

news being reported occasionally which they have been 

attributed to religious individuals. Conversely, the strength and 

the authority of religions should have been considered by 

knowing the powerful influence of them and the loyalty which 

their followers have. Even though the strives of religious 

leaders have been appreciated in the keynote of religious 

diversity, I will explain, humankind needs something more than 

these kinds of dialogues on theoretical debates, toward the more 

meaningful and productive one, to make the world endurable 

through sustainable peace. Now, it is empathy’s turn to do its 

role by giving man’s hand to compensate the lack of care and 

compassion. To do this, I will clarify the notion of empathy 

Moreover, it is important to know how an individual should 

conduct to be an empathic person. Then, I would like to show 

the role of empathy as a skill and its relation to religion. 

Furthermore, I will explain empathy at both leaders’ and 

individuals’ levels. For the first group, empathizing is 

appropriate to assist them to avoid unfairly judgments on the 

other religions and for the latter, who are sincere followers in a  
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his book about friendship he writes a chapter about "The Role 

of Dialogue and Friendship in Cross-cultural Understanding”. 

In his valedictory book he points to ‘interfaith friendships’ as a 

new kind of friendship in the upcoming times.      In my view, I 

just add to Burrell that it is not just friendships which build up 

cross cultural understanding, but it is also philosophy of 

religion (where Plato and Aristotle are the common 

philosophical ground of all the Abrahamic religions) which can 

build up friendships. I say this because I had already 

experienced how much communism was a powerful philosophy 

that was able to make people of very different cultural/national 

backgrounds become friends. Has the Aristotelian ideal of 

friendship to be modified and improved today, when strong new 

nationalistic movements are emerging and claiming their 

concern for the preservation of religious identity? 

Keywords: David Burrell, philosophical theology, interfaith 

dialogue, Aristotle's theory of friendship in a pluralistic world. 
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Philosophical Theology, Aristotelian Friendship and 

Heilsgeographie: the Legacy of David Burrell for 

Interfaith Dialogue 

Cosimo Franco Manni
1
 

 

David Burrell wrote: “The medieval precedents I discovered: 

Avicenna, Maimonides (and later, al-Ghazali), with Aquinas, 

revealed how our traditions had long been engaged in 

significant exchange, however indirect, and carried out when 

the climate for interfaith relations was far less propitious /…/ If 

the “village atheist” served over the centuries to awaken 

believers from their dogmatic slumber, today it is “other-

believers” who challenge each of us to a more mature and 

articulate rendition of our respective traditions”. Interfaith 

friendship might be the new emerging embodiment of the ideal 

of friendship, which applies specifically to our era of 

globalisation. In his book on Old Testament's Job Burrell 

compares it with Augustine’s Confessions and writes: “the most 

striking disanalogy lies in the presence of friends with 

Augustine at key points in his life, along with his realizing their 

indispensability for his own journey”. Because around Job, 

instead, there were not helpful friends.  In his autobiographical 

sketch David Burrell writes about his life in Jerusalem: his 

change from “American optimism” into “enduring hope” and 

the truth of what was found by Oscar Cullman: 

“Heilsgeographie (Salvation Geography) is every bit as 

constructive as Heilsgeschichte (Salvation History)”.  And in  
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philology, it is in the fact that the west has labeled Buddhism, 

instead a ‘Buddha-ism’ must be uncovered. A categorization of 

a plethora into a singular has occurred that forces an unfair 

relationship. This multiplicitous thought has been relegated into 

a religious conceptualization molded out of an inherently 

Christian system. Without escaping this colonial ‘ism-ization’ 

Buddhist thought cannot escape a conceptual narrowing. The 

very term ‘Buddhism’ must be deconstructed. In finality, I 

utilize Nancy’s own comments on Buddhism, as well as, his de-

construction of Christianity to re-situate where Buddhism 

should lie in Nancy’s religious topography as a realized entity. 

Furthermore, allowing Buddhism to break out of the ‘ism-

ization’ Western thought has entrapped it in. Finally, once 

freed, Buddhist thought is free to draw parallels to Nancy’s 

thought. Showcasing the familial resemblance between ideas 

existing outside the Western tradition and within. 

Keywords: Jean-Luc Nancy, Buddhism, Deconstruction. 
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Jean-Luc Nancy and ‘Ism-izing’ of Buddha 

Ruel Mannette
1 

 

Jean-Luc Nancy is a prominent voice in the contemporary 

French philosophical tradition. One of Nancy’s most prominent 

topics of engagement is his dialogue with religion. Yet despite 

his work within deconstruction his engagement with religion is 

ultimately still grounded in a western logos. The goal of this 

work is to enunciate a mutually beneficial engagement between 

Buddhism and Jean-Luc Nancy’s work on religion. Religion as 

a word participates in a fundamentally western philology. In the 

work of Jean-Luc Nancy he has engaged this philology and 

tradition enacting a dis-enclosure of Christianity and his work 

within a-theology navigating the Christian religious landscape. 

Yet despite his groundbreaking work a fundamental ‘trace’ of 

Christianity flavors his corpus. Nancy’s work on religion 

acknowledges but does not fully embrace Buddhism. Buddhism 

as the non-religion in his religious topography is only a partial 

and ultimately western placeholder for Buddhism’s own 

historio-cultural depth. What does it mean for a ‘Religion’ to be 

built without a theistic placeholder? This progress from 

Christianity to Humanism in the west is mapped with respect to 

other forms of Monotheism in Nancy’s work but doesn’t 

address the non-theistic primacy in Buddhist practices. This 

difference in being of Buddhism’s ontology pleads for new 

conceptualizations  in  religious  deconstruction. Returning to  
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Interpretation and Pluralism 

Mohsen Javadi
1
 

 

I will prove that we cannot use the possibility of different 

interpretations to prove the legitimacy of religious pluralism. Every 

person can have a religious experience with his own interpretation, but 

to have a religious experience is not sufficient for being Christian or 

Muslim, since one needs to be committed to a particular revelation. 

Revelation is not only the point of departure for a religious journey, 

but also provides the vehicle to arrive at the end. Being religious is not 

rooted in a vague experience of the transcendent, rather it originates in 

a detailed knowledge of human need for divine guidance. This means 

that although we can have different interpretations of revelation, it is 

not the case that all of them need be legitimate, because that would 

render revelation a function of our understanding and thereby 

undermine its authority. Although Christians and Muslims both hold 

that the person of Jesus (peace be with him) is himself God’s Word 

and revelation, they also affirm that revelation is found in scripture. In 

order for scripture to provide guidance, its teachings must be 

presented in language that can be understood by those to whom it is 

addressed. The limits of human understanding of language must be 

assumed to have been taken into consideration by our omniscient God 

so that the revelation can be sufficient for salvation. We must observe 

the rules of language carefully to understand the message, and hence 

we are not permitted to interpret the message to fit any arbitrary 

conception of religion that one may desire. Such restrictions on 

legitimate interpretation in the light of the rules of our language 

prevent a pluralistic attitude toward religious faith. 

Keywords:  Interpretation, Religious Pluralism, Revelation. 
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salvation. Imam Khomeini has repeatedly stated this in his 

statements and writings: "I hope there is a party called the" 

Party of the mostaz`afs "all over the world And all the 

oppressed join together in this party and eliminate the problems 

that are in the way of the oppressed and revolt against the 

“Mostakbers” of the East and West. It is worth noting that in 

seeking to find similarities should not overlook the fundamental 

differences between Western inclusivism and the Imam 

Khomeini’s inclusiveness, such as differences in finding 

genuine criterion of human separation, true instances of 

complete religion, and so on. 

Keywords: Imam Khomeini, inclusivism, estez’af, estekbar
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Imam Khomeini as an Inclusivist: Religious and 

Philosophical and Mystical Foundations 

Seyyed Rasoul Hosseini Navaz
1
 

Seyyed Mahdi Sarkhan
2
 

 

The extreme "exclusivism" theory of the Church, on the issue of 

salvation was criticized by the "Inclusivism". Similarly the 

doctrine of Imam Khomeini that is against the extremist 

exclusivism of the Shiite religion, in many ways resembles the 

attitude of the Inclusivists. Mentioned system of thought, with 

its interpretation of "Estez`af and Estekbar" (two ignorant 

Quranic terms) and emphasis on the concept of justice, opposes 

the idea of separation between nations based on religion or sects 

and insists on their statement, recognizes Imam Ali's true 

believers far more widely than the few Shiites in the world. And 

it extends the circle of righteousness to all the justice-seekers of 

the world. In other words, the thinkers of the Islamic Revolution 

of Iran, headed by Imam Khomeini by replacing the criterion of 

separation of humanity from the identity card to idea of 

mutuality of oppressor and oppressed (religious foundation) and 

believing in the degrees of existence (philosophical foundation) 

and finally, changing the standard of faith from the statement to 

esoteric resemblance to the perfect human (mystical 

Foundation), they have introduced a kind of inclusiveness in the 

recognition  of the  righteous  who  are  the  main  owners of  
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exclusive manifestation of that absolute that reveals itself info 

different forms, that is relative absolute. In this paper, I will also 

explain Quran’s attitude toward other religions, The Quranic 

approach toward the divine prophets and scriptures according to 

Quranic verses and exegeses. 

Keywords: the Real, plurality of faiths, Quran, Islam. 
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Islam and the Others 

Seyed Hassan Hosseini
1
 

 

Based on Islamic and Quranic texts and contexts, I will be 

attempting to prove that since the Real manifests itself in 

different forms, and since religion in this assumption is 

perfectly divine, all religions are considered as the diverse 

crystallizations of the ultimate divine religion. Thus, the 

uniqueness of religion and plurality of faiths are not only 

contrary, but also integral to each other, since diversity is 

intended and willed by God. Upon these Quranic exegeses, I 

believe that God initiated various religions as the diverse forms 

of religion in order to reveal the different aspects of the unique 

religion in the societies. This principle could be called unity in 

diversity and diversity in unity, which has played a crucial role 

in Islamic philosophy and Quranic understanding. Accordingly, 

two important Quranic principles with regard to this issue will 

be explained and then two meanings of pluralism, pluralism in 

truthfulness and pluralism in salvation, will be concluded. First 

is the Quran’s explicit endorses on the University of God’s 

revelation, which shows a significant part in the Islamic 

understanding of other religions. This implies the validity of all 

divine religions and consequently the veridical diversity of 

truthfulness among all religions. Secondly and more 

importantly is the Quranic emphasis on the uniqueness of 

religion, which signifies that each religion (divine religion) is an 
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Religious Diversity form A Non-Metaphysical 

Approach to God 

Hans-Christian Günther
1
 

 

Religion is a very problematic term. The word has a history from the 

pagan ancient religion to the completely different Christian religiosity 

and became imposed by the metaphysical religion of Greek 

philosophy. But metaphysics is not a common ground for all cultures 

and this is in contrast with religion’s conception of God which is a 

universal truth. Natural science is nowadays the legitimate heir of 

metaphysics and presents itself as universal too. In trying to 

understand the relation between these two universal truths, we should 

say that they belong to two different realms; natural science is factual 

and, so to speak, external, while on the other hand God is internal. 

God is not only experienced internally in his presence but we cannot 

avoid experiencing him in his absence: we do so most acutely in 

encountering suffering and mortality. Through these experiences we 

understand our imperfection and insufficiency of factual truth. 

Adopting a factual approach to suffering and mortality cannot explain 

the human condition, and although it can serve us to some degree by 

its functionality, it cannot show the direction of our lives. So, factual 

truth must be supplemented by a more universal truth that can give the 

human a direction as a whole, and God is that truth. So, we come 

close to God by abandoning factual truth, and realizing that God is 

everywhere in our lives, even in his absence. By understanding God 

form this perspective, he is presence in all our life through his 

absence.  

Keywords: Religion, Metaphysics, God, Natural Science, Silence. 
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Judaically Orthoprax, I demonstrate the ways in which identity 

was fluid and less monolithic than conceived of today by 

contemporary Orthodox Jewish and Muslim communities. This 

is one of multiple movements and moments neglected in 

Muslim and Jewish historical memory. My goal is to have 

insular branches of Muslim and Jewish communities recognize 

and teach about shared history and relationship. Such study will 

positively impact the field of interreligious dialogue, which 

tends to lean towards universalization and oversimplification of 

relationships. 

Keywords: historical memory, interreligious dialogue, Muslim-

Jewish Relations, Isawiyya. 
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Semi-permeable Identities 

Basya Gartenstein
1 

The historical relationship between Jews and Muslims has been 

romanticized and demonized inside and outside of scholarship. 

Such misconceptions are often based on projections of present 

grievances into the past, or the insertion of historical hopes for a 

better future. Neither paradigm properly portrays these groups, 

nor both, thereby contribute to warped understandings of the 

relationship. The characterization of Muslim-Jewish relations 

has gone through many stages: from the “cultural borrowing 

and influence” coined by scholars such as Shlomo Pines and 

Abraham Geiger, to the notion of “symbiosis,” defined by 

scholars such as S.D. Goitein and Steven Wasserstrom as two 

distinct groups having a mutually beneficial effect on one 

another. Echoing the critique of Aaron Hughes, I reject the 

notion that a fully formed Judaism influenced emergent Islam in 

the 6-7th century, followed by a static Islam impacting Judaism 

in al-Andalus in the 12th century. Muslim and Jewish identity 

were heterogenous and constantly morphing through a shared 

context. I call this relationship “semi-permeable” rather than 

symbiotic, as both groups were in flux. Though Hughes 

criticizes the use of biological terms to characterize Muslim-

Jewish relations, I argue that the term “semi-permeable” weaves 

together the early Islamic history and text in a manner that can 

inform comparative theology, pastoral care, and interreligious 

studies. By investigating the Isawiyya, an 8-11th century 

messianic  Jewish   sect   that   was   Islamically   Orthodox  and  
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opportunities for comparison, dialogue, and collaboration. 

Secondly, considering that these theodicies have a rich ethical 

(rather than theological) dimension, they reflect deep values of 

different religious traditions. Therefore, hoping for a global 

ethic, greater theodicies are among the main resources. Thirdly, 

both believers and non-believers might find some of such 

theodicies helpful. On the one hand, these theodicies are 

developed in (and indeed strengthen) a non-religious moral 

framework, common to both sides. On the other hand, these 

theodicies explore the values of our world. Regardless of their 

success in defending theism, such theodicies can provide 

insights about the world and help to make sense of at least some 

of its evils and appreciate some of its values. 

Key Words: Theodicy, Mere Means Principle, Pauline 

Principle, Religious Dialogue, Global Ethic. 
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 Greater Good Theodicies and Common Grounds for 

Dialogue 

Seyyed Mohsen Eslami
1
 

 

A class of responses to the problem of evil attempt to propose a 

greater good in order to show how the evils are necessary for 

that greater good to obtain and, thus, they are not pointless. 

Soul-making, freedom, developing care, or freely coming back 

to God are among the proposed greater goods. Objecting to this 

strategy, it is argued that no greater good theodicy can ever be 

successful since it is morally impermissible to use people as 

mere means (The Mere Means Principle). Similarly, ends do not 

justify means (The Pauline Principle). Consequently, it is not 

morally permissible to harm people to produce a greater good. 

Therefore, the objection goes, even if there are greater goods 

that are dependent on the existence of evils, this does not justify 

a knowledgeable, powerful, good God to allow such evils. In 

this regard, I explore two questions. First, is this objection 

against greater good theodicies successful? It seems that there 

are counter-examples for the two aforementioned principles, yet 

it is not clear whether they are analogous to the case about God. 

Second, even if the objection works, should we stop developing 

greater good theodicies and merely neglect them? I suggest a 

negative answer. Firstly, the problem of evil is a problem faced 

by humanity and discussed in different religious traditions. In a 

sense, there is a collective effort to face this problem. Being an 

important class of such efforts, greater good theodicies provide 
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Rumi’s Perspective on Multiplicity of Religions 

Ghorban Elmi
1
 

 

As a Muslim and Persian mystic, Rumi has acquired extensive recognition, 

mainly for his spiritual teachings. This article examines his perspective 

on diversity of religions. He embraces the existence of different 

religions and presents a number of arguments about diversity of 

religions: According to his attitude to unity of existence, Rumi believes 

that the essence of existence is the same, as all that exists is created by 

God; therefore we should not deny the existence of different religions. 

Rumi argues that the essence of all religions is the same; "Ahmad's 

name is the name of all prophets". Since the beloved is only one, religions 

are nothing but the same. While Islam is the most comprehensive religion, 

other God-initiated religions are also considered to include at least 

elements of truth. Humankind has an innate and primordial religion, 

and different religions can be seen as developments from that 

primordial religion. God’s religion is as light and religions are like 

lamps. The lamps are different but the nature of the light and its 

source is the same. All religions are as waves of the ocean of Unity. 

Religion is one, but it has many dimensions. There is some truth in any 

religion, and can help an individual to discover himself or herself and 

his or her relationship to God. Differences of religions are the results 

of divine design. God has willed that His religion be manifested in the 

different ‘paths’, in the guise of ‘different’ religions through which He 

has called upon humanity to recognize His Lordship over all creatures. 

Therefore, Rumi invites followers of diverse religions to have a 

peaceful coexistence and respect for each other’s human spiritual 

experiences. 

Keywords: Rumi, Multiplicity of religions, Light.  
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religion? Based on Riceour’s thought, especially on his analysis 

of the parables of the Gospel, I will show how religion is not a 

mere ideological framework, which can perfectly vary from one 

religion to the other, but something that appeals to every 

believer as living in a specific historical and social context. 

Thus, every religion, despite their differences, allows us to 

respond to some common and characteristic problems from our 

historical and social context, for instance, violence. All in all, 

the aim of interreligious dialogue would be to respond to some 

common problems stemming from our historical context and to 

contribute to the creation of a peaceful common world. 

Keywords: interreligious dialogue, peace, Merleau-Ponty, 

Ricoeur. 
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What is the Scope of Interreligious Dialogue? 

Veronica Cibotaru
1
 

 

The aim of my talk is to reflect on the scope of interreligious 

dialogue. In order to accomplish my goal, I will tackle two 

issues: firstly, I distinguish interreligious dialogue from what it 

is not supposed to be; secondly, I outline what I consider to be 

the scope of this dialogue. In the first part of my presentation, I 

trace the difference between authentic interreligious and two 

different inauthentic modalities: a mere comparison of different 

religions, and a mere non-violent coexistence between several 

religions. I will ground these differences on the basis of the 

definition of dialogue which Merleau-Ponty gives in his work 

Phenomenology of perception, according to which dialogue is 

that from which a common world can arise. The problem with 

the mere comparison of different religions, even when it entails 

respect for other religions, as well as the non-violent 

coexistence between religions is that, by themselves, these 

alternatives do not allow to create a common world. Instead of 

this, they can transform other religions, in the best case, into a 

mere object of curiosity, and, in the worst case, into an object of 

indifference. In the second part of my presentation, I will 

examine the paradoxical question of how interreligious dialogue 

can create a common world. This question is paradoxical since 

it seems that every religion entails a particular and totalizing 

vision of the world. Therefore, does not creating a common 

world   entail   also  abandoning  the  perspective   of   my   own  
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the linguistic-communicative commitment, because we are born 

as individual but to become a person is a social and moral 

process, and according with Ikeda, “we do this by immersion in 

the ocean of language and dialogue fed by the springs of 

cultural tradition". However, according to Oriental tradition, 

Ikeda puts another kind of relation at the core of the dialectical 

process of personal and moral emancipation: this is the mentor-

disciple relationship. Ikeda says: “In contemporary society, 

most essential to managing our highly sophisticated knowledge 

base are an evolved wisdom, ethics and the strength of character 

to discipline the self. To this end, I believe that a humanistic 

education is vitally important ... Nothing is more detrimental 

than an education that lacks the intention to cultivate one’s 

character". 

Keywords: global civilization, intercultural dialogue, 

education. 
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Daisaku Ikeda’s Buddhist Perspective on Interreligious 

Dialogue 

Vinicio Busacchi
1 

 

Daisaku Ikeda’s interreligious humanism is strongly intertwined 

with Nichiren Daishonin’s reformed Buddhism – Japanese saint 

who lived in the thirteenth century – and the history of Sōka 

Gakkai, that is a religious international movement of about 13 

million people in 192 countries across the world (and Ikeda is 

its honorary president). From the perspective of the philosophy 

of peace, Ikeda’s conceptions go in parallel with the ideas of 

global citizenship, education to the culture of human rights, 

intercultural dialogue and mutual recognition. For Ikeda, the 

idea of global civilization constitutes the new horizon of action 

and realisation for humanity. It is a challenge and a cultural 

gamble in itself, which is simultaneously intercultural, 

multicultural, confessional, inter-confessional, international, 

inter-popular, moral and spiritual. Recognition, commitment 

and dialogue are the three key-concepts of Ikeda’s humanism 

which aims to secure pace, culture and education. These three 

concepts are mutually connected. In fact, if we wish to create an 

epoch of peace through active commitment and dialogue we 

need recognition; at the same time, to create an epoch of culture 

commitment and recognition we need dialogue; and, finally, to 

create an epoch of education through dialogue and mutual 

recognition, we need commitment. In a certain way, the primary 

source  of  this circular movement is the educational  process  or  
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Sufi Views by Nasimi 

Vugar Ahmed
1 

 

In this article are studied Nasimi’s religious-philosophical opinions. 

Seid Imadeddin Nasimi has benefited from the Holy Quran, which is 

the source of our life, human development program and source of 

guidance throughout his whole creative activity. To refer to only holy 

verses of the Quran is the main line of his creativity. During the Soviet 

period Nasimi's "Philosophy of the Truth" was faced about on the 

basis of the demands of the atheism ideology. Of course, the structure 

was based on the atheism, so literary researchers who loves and study 

Nasimi analysed the great poet's creativity in this direction. Otherwise, 

they could not bring Nasimi’s creativity to future generations. Surely 

the time passed, the truth has found its way out, prohibitions were 

ended in the field of science as well as in other areas, at the same time 

everything began to look like it were and the truth in Nasimi’s 

creativity appeared. New scientific works on Nasimi emerged, and our 

scientists began to characterize Nasimi's creativity, reflecting the truth. 

Everyone began to approach Nasimi’s creative work in a specific way, 

and all of this contributes to the revealing of Nasimi's artistic heritage 

codes. Nasimi’s poetic skill was based on his absolute, sincere faith to 

God and his power. This belief and love to God enlightened and 

clarified his thinking. Love to God is everything for Nasimi. The poet 

does not want anything except God. His miraculous poems are a 

reflection of a particular mood: In that case, God's love was dominated 

by his entire existence, enlightened his mind and inspiration, and 

motivated his thought. 

Keywords: "Koran", Ahl al-Bayt, hurufism, ghazal, aruz. 
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any approval or legitimacy to what we nowadays call terrorism. 

Nor indeed is there any evidence of the use of terrorism as it is 

practiced nowadays."Islam stresses the necessity of fighting 

against the People of the Scripture, but under what conditions? 

Who do not oppress Muslims, or try to convert Muslims by 

force from their religion, or expel them from their lands, or 

wage war against them, or prepare for attacks against them. 

According to Sufi approach Islam is actually purification of 

mind and soul to facilitate everyone without discrimination of 

religion, cast and community. Pakistan is the country where 

different religious communities are living together and have 

equal rights according to constitution of Pakistan. In recent 

time’s incidents of violence against other minorities increased 

in numbers. I have evaluated this situation its causes solution in 

Islamic perspective. 

Keywords: Islam, Pluralism, minorities, Pakistan, peace, 

tolerance 
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Religious Pluralism and Religious Persecution: a Study 

of Minorities Rights in Pakistan 

Muhammad Umar riaz Abbasi
1
 

 

Religious pluralism can be defined as "respecting the otherness 

of others". Freedom of religion encompasses all religions acting 

within the law in a particular region.  This was a common 

historical attitude prior to the Enlightenment, and has appeared 

as governmental policy into the present day under systems like 

Afghanistan's Taliban regime, which destroyed the ancient 

Buddhas of Bamyan. While some claim that religious pluralism 

is controversial in Islam, Islamic civilizations have been 

characterized as one of the most religiously pluralist. The 

acceptability of religious pluralism within Islam remains a topic 

of active debate; however the vast majority of Islamic scholars 

and historical evidences reveal Islam's commitment to no 

coercion in religion, supporting pluralism. Bernard Lewis 

presents some of his conclusions about Islamic culture, Shari'a 

law, jihad, and the modern day phenomenon of terrorism in his 

text, Islam: The Religion and the People.  He writes of jihad as 

a distinct "religious obligation", but suggests that "it is a pity" 

that people engaging in terrorist activities are not more aware of 

their own religion: Muslim fighters are commanded not to kill 

women, children, or the aged unless they attack first; not to 

torture or otherwise ill-treat prisoners; to give fair warning of 

the opening of hostilities or their resumption after a truce; and 

to honor agreements. At no time did the classical jurists offer 
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