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پرسشگریوتغییر.زیستانسانجدید،زیستیچندگویانهاست؛ چندگویی درعینداشتنآثار

شده،توجهبهداشتههایخود،
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خطرپنداریدیگری،رخوتمعرفتی،ناراستپنداریهرگونهباوردینیواعمالجنایتکارانهنشان

دهد .
دیانمختلفبایدبیندیشندکهچگونهمیتواننددرراهکاهشرنج

اگرچنیناست،متفکرانا
هاواستکمالآنهامساهمتداشتهودورۀ معاصررابهفضاییبرایزیست انسانیتر انسان


انسان
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وصولبههدفپیشگفتهاست.اینمهم،انجمنعلمی فلسفۀ دینایرانرابرآنداشتکهموضوع

هشتمینهمایشبینالمللیخودرامسئلۀتنوع ادیانقراردهدوازفیلسوفانوپیروانادیانبخواهد

هایخودرادرابعادمختلفاینمسئلهارائهنمایندوزمینهایرابرایگفتگوایجادکنند .

که 
ایده
ایکهمقابلدیدگاندغدغهمند شماخوانندگانمحترمقرارگرفتهاستحاصلاین

مجموعه
تالشاست.برخیازاینپژوهش هادرهمایشیدوروزهدرشهرمشهدمقدسباتفصیلبیشترارائه

زیستیمسالمتآمیز


دینایرانبتواندبرایوصولبههم
خواهدشد.امیدآنکهانجمنعلمی فلسفۀ 
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دلسوزیمطالعهکردهونکاتاصالحیرابیانکردندبسیاربرجستهاست.نیزبایدازنقشجناب
مختلفهمایشیادکردهوازایشانسپاسگزاری

آقایمحمدمهدیفالحدرهماهنگیبخشهای

نمایم.بهنمایندگیازانجمنعلمیفلسفۀ دینایران،ازهمۀ عزیزانیکهانجمنراالیقتحقیقات

علمیخوددانستهوآثارخودرابرایهمایشارسالکردندتقدیرمیکنم.مراکزمختلفیدربرپایی
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اینهمایشنمیتوانستبه

کهبدونمشارکتفرهیختگانآنمرکز،بهویژهجنابآقایدکترطالقانی،
سرانجامبرسد 


رضا اکبری



دبیر علمی هشتمین همایش بینالمللی
فلسفۀ دین معاصر



مشهد



بهمن 1398
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چکیدۀ

بشارتهای متقابل در قرآن و عهدین بیانگر ّ
اتصال ادیان ابراهیمی
علیرضاآزادگان 1


ارجاعاتقرآنبهتوراتوانجیلرامیتوانحداقلدردودستهتبییننمود.دستۀنخستشامل

کندوعنوانمیدارد


ارجاعاتیاستکهقرآن،پیامبرگرامیاسالمرااززبانتوراتوانجیلمعرفیمی
صورتمکتوبیافتهاندوحتیدرجایدیگر


یهودیانومسیحیان،نامپیامبراسالمرادرکتبخودبه
نیزاشارهداردواینطوربیانمیکندکهاهلکتاب،پیامبراسالمراهمچون

بهایننامیعنی«احمد»
شناختند.دستۀدیگرآیاتیاستکهبهتأییدوتصدیقکتبآسمانیگذشتهبهویژه


فرزندانخودمی
توراتوانجیلپرداختهواینتصدیقنه تنهابهطورلفظیذکرشدهاستبلکهمواردمتعددیرا
البتهباتفاوتهاییدرتوراتوانجیلآمدهاست؛کهاز

توانازآیاتقرآنیافتکهمضامینآنها


می
آنجملهمیتوانبه سرگذشتآدموحوا،شجرۀممنوعه،هبوطآدموحواازبهشت،هابیلوقابیل،

حضرتنوحوماجرایسفینه،ابراهیمواسماعیلواسحاقوداستانذبح،حضرتلوطودختران
وی،حضرتیعقوبویوسف،حضرتموسی،حضرتشعیبوهارونویونسوداوودوسلیمانو
ُ
ایوبوالیسعوذوالکفل،زکریاویحییوع َز یروحضرتعیسی(ع)وداستانذوالقرنینوداستان
حتواییوارجاعاتمتقابلعلیرغماینکهبین

یأجوجومأجوجو...اشارهنمود.ایناشتراکاتم
نسخاولیهاینکتبمقدسچندینقرنفاصلهوجوددارد،حکایتازپیوستگیووحدتبینادیان
ارهشدهفرقیبینانبیایالهیبهلحاظدعوتبهتوحید

الهیدارد.همانطورکهدرقرآننیزبهآناش

سعادتابدیوجودندارد.ازاینروذکرسرگذشتانبیای

ونشاندادنراهورسمصحیحرسیدنبه
لحاظمحتوایواحد،دعوتاصلیونحوۀعبرتآموزبرخوردمردمبا


الهیازآدمتاخاتم(ص)،به
هاییکهدرراهدعوتبهحقباآنمواجهگشتهاند،


هاومقاومتوایستادگیدرمقابلهمۀسختی

آن
پشتوانهقویمآنهابهمبدأمتعالاست .

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

 –1دانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمی،مدرسۀعالیشهیدمطهریتهران .a.azadegan@gmail.com،
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قضاوت بین ادیان بر اساس مدعیات ناظر به واقع
حمیدرضاآیتاللهی 1


هاشباهتهایخانوادگی


دانند.بینآن
آیینهایبسیاریدرجهانوجوددارندکهخودرادین 
می

توانیافت.بسیاریازآن هاآثاراجتماعیوروانیمشابهیدارندکهدرقالبمناسک


بسیارینیزمی
یابند.همچنینازجنبههایمختلفینیزباهممتفاوتهستندو


هایدینینمودمی

جمعیوتجربه
ربخواهیمدستهبندیمناسبیازادیانداشتهباشیمبدون

حتیدربرخیازجنبههاتعارضدارند.اگ

تواندمطرحشود.اغلببررسیها


هاییمی
هامطرحکنیمدسته 
بندی


آنکهمسئلۀحقانیترادربارۀآن
ترناظربهآثارفردیواجتماعیادیاناستومبنایقضاوتبینادیانقرارمیگیرد


دراینزمینهبیش
غلباینتفاوت هادرآثار،بهعللینهجامعهستندونهمانع،لذاهرگونهمالکبرای

ولیازآنجاکها
حقانیتیکدینازاینطریقکارآمدنبودهاست.درایننوشتاردرنظردارمبهیکتمایزاساسیبین
ادیانکهمی توانددرارزیابیحقانیتادیانمؤثرباشداشارهکنموآنایناستکهبرخیادیاندو

مدعای اصلی ناظر به واقعیت عالم دارند که در ادیان دیگر مورد نظر نیست ،یعنی واقعی بودن
خداوندوآخرت.واقعیبودنخداوند(کهبرخیازآنبهمتشخصبودناوتعبیرکردهاند)یعنیامری

غیرمادیورایعالموناظربهآنوجودداردکهجریانعالمرابهوجودآوردهاستوهموارهحضور

داردوواقعیتجهانبهواقعیتاوقیامدارد.واقعیبودنمعادبهاینامرناظراستکهوجودبشردر
اینجهانواقعیتیکموقعیتزمانیرادرآیندهایجابمیکندکهدرآنآیندهیکیکاعمالبشری

موردسنجشقرارگرفتهوواقعیتیزمانیوجودداردکهمتناسببااعمالانسان،تمثلپاداشیو
کیفریازاعمالانسانیدرآنمتحققخواهدشد.بااینتعبیر،ادیانیکهبهنحویبهواقعیتداشتن

وجودخدواندواتفاقافتادنمعادبه عنوانواقعیتیدربارهآیندۀجهاناعتقاددارندگرچهآنرادر

کنندمیتوانندکلیۀادیانیراکهبهایندوواقعیتباورندارنددارایحقانیت


تفاسیرمتفاوتیمطرحمی
شناختیخودمیدانند.اینتمایزنیزازلحاظ


هاایننوعتمایزرامبتنیبروظیفۀمعرفت

ندانند.آن
اخالقیخودخواهانهنیست،چراکهبهجایآثارفردیواجتماعیباورهاکهمبتنیبرتأثیراتفردی

استادگروهفلسفه،دانشگاهعالمهطباطبائیورئیسانجمنعلمیفلسفۀدینایران.hamidayat@gmail.com،

–1
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چکیدۀ

دیناستامریغیرسوبژکتیورامبنایباورخودوقضاوتدربارۀدیگریمیدانند.براین

واجتماعی
اساسنشانخواهمدادکهچرادیدگاهقائلینبهوحدتمتعالیادیانوهمچنینپدیدارشناسانکه
اغلبتمایلبهکثرتگراییدارنددچاراشکالاست.سپسنشانخواهمدادکهحقانیتادیانغیراز

ارزیابیآثارمثبتومنفیادیاناست.سپسمطرحخواهمکردکهصرفحقانیتباورهایگزارهای

ادیان ضرورتا موجب نتیجهبخش بودن آن نیست و نهایتا دینی از حقانیت برخوردار است و
نتیجهبخشاستکهآثارمثبتفردیواجتماعیداشتهباشد.درضمننشانخواهمدادکهمشکل

تواندبانتیجهبخشبودنآنداشته

تفاسیرمختلفازخداوآخرتدرادیان برحقچهنسبتیرامی
باشد.سپسبهتمایزبینزندگیمؤمنانهوحقانیتباورهااشارهخواهمکردونشانخواهمدادزندگی
ظربهواقعآنها

مؤمنانهباعملصالحمیسرمیشود.پسبرایارزیابیادیان،همبایدبهباورهاینا

یافتنآنهابهمسیردرستزندگی


هاونحوۀدست

توجهکردوهمبهنوعزندگیمؤمنانهپیشنهادیآن
مؤمنانه .
:واقعیتخداوند،واقعیتآخرت،حقانیتادیان،قضاوتمعرفتشناختی .

واژگان کلیدی
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کثرت رویکردها به مسئلۀ کثرت ادیان در قرآن
مهدیاخوان 1

واقعیت()factکثرت/تنوع/تعارضادیاندردورۀمعاصرچالشیجدیدربرابرمدعیاتمطلقگرا
وحصرگرایانۀادیانومسئلهایغامضدرفلسفۀدینوالهیاتوکالممعاصراست.اینواقعیت

بروندینیوفلسفی»وحتی
طیفوسیعیازمسائلراپیشچشممینهد.اینمسائلراهرچند« 

الهیاتیهستندامامی تواندرپیپاسخآندرمتوندینیهمبود.قرآندرآیاتبسیاریازجهات

گوناگونبهادیاندیگرونیزمفهومدینواسالموکفرونحوۀتعاملباادیاندیگرپرداختهاست.حال
پرسشایناستکهآیاباتمامیاختالفاتتفسیری–هرمنوتیکیپاسخیواحدبهاینمسائل(یابرخی
ازآنها)درقرآندادهشدهاست(اگراساسافرضمااینباشددستکمبرخیازاینمسائلپاسخآن

درقرآنهست)یاگسترۀگوناگونآیاتقرآنباتوجهبهشرایطوزمینههایتاریخیوفرهنگیو

ایرانمیدهدوبایدقائلبهکثرتاینرویکردهاشد.


کپارچه
مخاطبانآناجازۀرویکردوانگارۀی
البتهاگرکثرترویکردهارابپذیریمجمعمیاناینتفسیرهاخودمسئلۀتفسیر–کالمیدیگریاست.
فرضیۀاینجستار«کثرترویکردها»ستووجوهترجیحیبرایاینفرضیهوجوددارد:اوال این
بودنوزمینهمندی

کندرهامیکند.ثانیا تدیجی


کهتفسیرواحدایجادمی
تفسیرماراازتکلفهایی

کلیت بسیاری از آیات اجتماعی و اینجهانی قرآن را آفتابی میکند .و ثالثا (و مهمتر) وسیلهای
دستمامی دهدتادربابتعاملباادیاندردورۀوجهانپیچیدۀمعاصرباادیان(وحتیمکاتب

به
غ یردینیوحتیضددینی)چگونهرفتارکنیم؟رویکردهایگوناگونواندیشمندانمعاصرمسلمانبه
مسئلۀ کثرت ادیان (از کثرتگرایی تا نسبیانگاری و انحصارگرایی و شمولگرایی) در مکتوبات
شترینارجاع
عنوانشاهدیبرنظریۀخودارجاعدادهاند.بااینکهبی 


گوناگونخودبهآیاتیازقرآنبه
به آیات قرآن در میان شمولگرایان و انحصارگرایان است و اساسا مهمترین دلیل برخی از
انحصارگرایانهمینآیاتاست(آیاتتحریفادیان،نسخآیاتوادیان،مهیمنبودنقرآن،تکفیر

َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُّ َْ
اهلکتاب:إنالذینکفروامنأهلالکتابوالمشرکینفینارجهنمخالدینفیهاأولئكهمشرالبر یۀ
–1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهعالمهطباطبائی .makhavan77@gmail.com،
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چکیدۀ

بینه؛ احکامارتداد،آیاتتفضیلبرخیرسوالناسراء55/؛آیاتخاتمیتپیامبرواسالم)اماآیاتی
َّ َ َ ُ ُ
ُ ٍّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
اول ْو ش َاء الل ُه ل َج َعلک ْم أ َّمۀ
همدرقرآنهست(کثرتخداخواسته:لکل جعلنامنکم شرعۀومنهاج
َواح َدۀ (مائده،)48/االفاظیهمچونسبل،منهاجدرقالبجمع؛اصالتعملوتوحید(مائده9/
َ
ُ َّ
َ
الل ُه َ
الح َّق َوالباطل)؛اسمهادی
وبقره)62/؛آمیختگیوجودشناسانۀحقوباطل(کذل َك یضرب
خداوند؛اسالمبزرگداشتوجزیهوحلیتطعاماهلکتاب؛تساویبینرسوالن؛مفهوماسالمو
َ
َ َ ْ
َ َ َ ََ
یعلی
تصدیقوتأییداسالمازادیانحاضر؛داوریبینادیاندرثیامتَ :وقالتال ُیه ُودل َیستالنصار
َ
َ َُ ْ ُُ َ َُ ْ َْ ْ َ َ َ
ْ ُ ُ ََ َ
َ
َ َ َ َ
یما ک ُانوا فیه
یء  .....فالله یحکم بینهم یوم القیامۀف 
یء َوقالت النص َاری ل َیست الیهود علیش ٍ
ش ٍ
ْیخ َتل ُف َ
توانتفسیرحصرگرایانهازآنهادادهر


کمدرنگاهنخستباتکلفمی

کهدست
ون(بقره))113/
انگاروکثرتگرانیزبهسهولتنیست،خصوصاوقتی


هابرایرویکردهاینسبی

چنداستشهادبهآن
آیاتیبهصراحتانحصارگرایانهدرقرآنوجوددارد.دراین مقالهضمنتوجهبهمهمترینآیاتیکه
سخن تلویحی یا تصریحی به موضوع کثرت و وحدت دین رفته است و گونههای این آیات را
کنیمودرنهایتدرپیتأییدفرضیۀخود(کثرترویکردها)میرویم .


بندیمی

طبقه
کثرتادیان،قرآن،انحصارگرایی،اسالم،کثرتگرایی،پیامبراکرم(ص) .

واژگان کلیدی:
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اختالف معیارهای عقالنیت بهمثابۀ مهمترین منشأ تنوع ادیان
زکیهاسدی 1
علیاکبررشاد 2


گرچهدینپذیرفتهنزدخداونددینمنطبقبافطرتالهیانساناستوهرآنچهازسویاودربرخی
مقاطعتاریخینازلشده،مراتبیازهماندینواحد وفاقداختالفمبناییاستاماآنچهدرجوامع
بشریبهعنواندینشناختهشدهوموضوعایمانوتقدیسوتسلیمآدمیانواقعشده،لزوما ُ
دینم َنزل

ومنطبقبافطرتاللهنیست.ایننگاشتهدرصددبررسیعلتایمانمردمانبهمکاتبوآیینهای

َّ
خالففطرتندودراینجهتمهمترینمنشأتنوعمتعلقایمان

گوناگونیاستکهحاویآموزههای

دینیاثباتمیشود؛


نحودرون

داند.اینمدعاازیکسوبه

درافرادراتنوعمعیارعقالنیتباورهامی
بامالحظۀبینشنظری،انگیزۀپذیرشوروشعملیطواغیتوکفارومشرکیندرنظروحیاز
:تبیینوتحلیلهایموجوددرآیاتوروایاتدرخصوصعللگرایشبه

طریقمرورمواردیچون
کفر و شرک بهمثابۀ «ادیان جاهلی» ،توجیهات اصحابعقاید جاهالنه بهمثابۀ «شبه عقالنیت»
معتبر نزد ایشان؛ انتساب جنون و سفاهت از سوی مشرکین به انبیاء عظام بهمثابۀ نشانهای بر
هاثابتمیشودسرانمشرکینهموارهبیشازهمگان«مدعی


براساسآن
«ادعایعقالنیت»؛که
بودهاند و با «تغییر معیار عقالنیت» نزد اکثریت جامعه ،دین جاهالنۀ خود را رواج
عقالنیت»  
می دادند.ازدیگرسوشواهدمتعدداینتغییرمعیارنیزدرتاریخادیانقابلمالحظهاستکهراهی

وندینیمدعایماست.بااینتبییناولینومؤثرترینراهحلاختالفمکاتب،تفاهمبر

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

–1دانشجویدکتریفلسفۀدینومسائلجدیدکالمی،دانشگاهقم.asadi42@gmail.com ،
–2استادپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی.info@rashad.ir،
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چکیدۀ

مفهومشناسی تنوع ادیان با تأکید بر معانی متنوع حقانیت و نجات
عباساسکوئیان 1
صدراتقیپور 2

گراییوکثرتگراییغالبا ازمسیردومفهومحقانیتو


تمییزمیانسهرویکردانحصارگرایی،شمول
نجاتمیگذرد.اماهرکدامازاینمفاهیمدربحثتنوعادیاندرمعانیمتعددیاستعمالشدهاندو

هادرعیناشتراکلفظسبببدفهمیهایبسیاریشدهاست.در


بهتفاوتمیانآن
غالباعدمتوجه
بحثازحقانیت،میتوانازحقیکهبهکنه آننمیتوانرسید(الهیاتسلبی،نومنهیکیانگاه

ویتگنشتاینی)،حقیکهبهآنمیتوانرسید(مدللوغیرمدلل)،حقانحصاریوتشکیکیودر

توانبهنجاتبهمثابۀ


حقانیتناظربهغایتیاتجلیسخنگفتودرزمینۀنجاتنیزمی
نهایتاز
مثابۀرهاییازبنددنیا،فالحبهمنزلۀنجاتخاص،نجاتازدریچۀ


خالصازعقوبت،نجاتبه
حقانیتمعرفتی،نجاتازدریچۀسبکزندگیوغایتومانندآناندیشید.پشتوانۀهرکدامازاین
هادستهبندی

هاهمنوعیخداشناسییاانسانشناسیخاصاستکهبدوندرنظرگرفتنآن


نوعنگاه
افراددرهرکدامازآنسهرویکردکلیشکلدرستیبهخودنخواهدگرفت.باوربهخدایخیرخواهو
نجاتحداکثری،یانجاتهمهونیزخدایعادلونجاتمبتنیبرداوریعادالنهونگاهخاصهر
رویانسانمیتوانددرگرایشاوبههرکدامازآنسهرویکرد

کسیبهظرفیتهاوامکانات پیش

تأثیرگذارباشد.جدایازاین،هرکدامازآنهاهمبهنوبۀخودحدودوثغوروشقوقمختلفیدارند.

موضعهرکسنسبتبههرکدامازحقانیتونجاتدرمعنایخاصآناستکهنهایتا مشخص
میکند که او در کدام یک از آن سه دسته قرار میگیرد .از اینرو بهجای تعاریف متعارف از سه

هابرپایۀموضعکلیاصحابآنهانسبتبهحقانیتونجات،


رویکرداصلیبهتنوعادیانوتمییزآن
توانامکانپیشبینیتعلقهرفردیبه


باعطفنظربهتنوعمعانیومفاهیمموجوددراینحوزهمی
هارافراهمآوردوبلکهبهتقسیماتمتنوعتریدراینزمینهدستیافت .


هرکدامازآندیدگاه
شناسی،تنوعادیان،حقانیت،نجات.


:مفهوم
واژگان کلیدی
–1استادیارگروهالهیات،دانشگاهپیامنور .abosko@gmail.com،
–2دانشجویدکتریفلسفۀدین،دانشگاهپیامنور .sadra.taghipour13@gmail.com،
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تحلیل مسئلۀ تنوع ادیان در پرتو استعارۀ مسابقۀ در عمل خیر
رضااکبری

1


ننشاندهندۀ توجهاینکتابآسمانیبهادیانیهودیتومسیحیتاست.اینتوجهرا

مراجعهبهقرآ
هاونقمتهایالهی،بیانجایگاه


بیاننعمت
تواندرقالبهاییهمچونبیانحوادثتاریخی،


می
،ارجاعبهکتابهایدینیو...مشاهدهکرد.توجهمقایسهایاین

پیامبرانوشخصیتهایمحوری

معلوممیسازدکهتفاوتقابل

نیباگزارشهایمربوطبهمسلمانان،درقالبروایت

گزارشهایقرآ

بهچشمنمیخورد.لحظاتشیرینهمچونتوجهورحمتالهی،لحظات

ایمیانآنها 


مالحظه
اکهمچوندوریازخداوند،آزمایشهایالهی،وجودبازیگرانمختلفخوبوبد،و...

دردن
هایاینسهروایتاست.آیامیتواناینسهروایترادریکروایتکالنقرار


ایازمشابهت

نمونه
داد؟درقرآنچنینکالنروایتیوجوددارد:مسابقه در انجام عمل خیر.باتوجهبهآیۀ  48سورۀ
المائده ،تعدد ادیان برای مشارکت در مسابقۀ انجام عمل خیر است .تحلیل شبکۀ مفهومی
اندونگاشتآنها


چونلکافدراختیارماقرارداده
بااستفادهازایدههاییکهافرادیهم

«مسابقه» 
راههای مختلف بهسوی خداوند
در شبکۀ مفهومی ادیان اجازه میدهد که نه تنها ادیان را بهمثابۀ  
بپذیریمبلکهوجوداینتعددراضروریتلقیکنیم.برپایۀایناستعارۀقرآنی،هدفاززیستانسان،
روبهترعملخیردرقالبمسابقهایاستکهافرادمختلفدرآنشرکتدارند.

انجامهرچهبیشت

تحققمسابقهمنوطبهوجودافرادمتعدداست.ایناستعارهالگوییهنجاریرابرایتعاملادیانبا
آنمبانیاینتعاملراشکلمیدهد.مواردیهمچون

یکدیگرفراهمکرده،وتوجهبهشبکۀمفهومی
کنندگاندرفعالیتها،


سازیاولیه،نگاهبهمشارکت
برنامهریزی ،تالشمداوم،توجهبههدف،آماده

رآنهارا
تعیینمواردعملخیرو...ازجملهمواردیاستکهتوجهبهاستعارۀمسابقهدرعملخی 
معلوممیسازد .
واژگان کلیدی:تنوعادیان،تعاملادیان،کالنروایتادیان،استعاره.

 -1ستادگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادقعلیهالسالم.r.akbari@isu.ac.ir
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چکیدۀ

رابطۀ تنوع ادیان با تأویل از دیدگاه ابنعربی
علیاشرفامامی 1
معرفتشناسی بلکه از دیدگاه

ابنعربی از معدود عارفانی است که تأویل را نه تنها در ساحت 

هستیشناسی
هستیشناسانهموردبررسیقراردادهاست.باتوجهبهمحوریتوحدتوجوددرنظام 

میبایستبهوحدتبازگرداندهشود.ازتبعاتنظریۀوحدتوجود,
ابنعربی،هرگونهتکثروتنوعی 

وحدت ادیان است .این مقاله درصدد آن است تا نشان دهد تأویل چگونه وحدت ادیان الهی و
میکند.درخصوصوحدتادیانالهیآنچهاهمیتداردپی بردنبهفلسفۀبعثت
غیرالهیراتبیین  
آمدهاندتاباشرایعوکتب،مردمراازتجلیاتالهی
ابنعربیاست.ازدیدگاهویانبیاء 
انبیاءازنظر 
در عالم باخبر سازند.به تعبیر وی زبان شرایع بیان دالیل تجلیات است و تجلیات تابع اسماء الهی
است .قلب عارف در مقام شهود با تجلیات هر دو دستۀ تکوین و تشریع (مکتوب) به تأویل
میپردازند.درهردودستۀتجلیاتحقمشهودویاست.اینامردرخصوصادیانغیرالهینیزرخ

آنها مصداق تجلیات الهی در صور معتقدات هستند و نظریۀ «اله المعتقد» تفسیری
میدهد.زیرا  

میشود.لذاتنوعادیانبه
برایاینادیاننیزهست.ازاینروحتیشرکنیزسریبرایتوحیدتلقی 
میشود .
میشودومنشأتکثروتنوعبهاتساععلمالهینیزمربوط 
تنوعتجلیاتتأویل 
جربهگراییالهیاتی.
واژگان کلیدی :آموزشدین،انحصارگرایی،پدیدارشناسیدین،ساختارگرایی،ت 

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

باتأملدرنظریههایمعناوسازوکارمواضعاتکالمیوپیدایشزبانمتوجهمیشویمکهعنصر

اصلیوبنیادیزبانحیثمعناییآناست.ازآنجاکهاینحیثبهجهتهویتکامال انسانیو
درونی و شخصیای که دارد در نهایت تکثر و تفرد و تشخص است اگر وجوهی از اشتراک و
هایوجودیماانسانهاوجودنداشتهباشدبایدباب


همسانیووحدتدرابعادانسانیوتجربه
تخاطبرابستهوامکانمفاهمهرامنتفیبدانیم؛درحالیکهوجودپدیدۀزبانوتکلمدرمناسبات

هایبشریازسویدیگرحکایتگروجود


اجتماعیازیکسووواقعیتتکاملیوتضاعفیدانش
هایمشترکدرساختارواقعیتودرنهاددرونانسانهاست.


بخشوعناصومؤلفه

عواملوحدت
تأملدرعواملتفردبخشوتعینآفرینمعنادرعینآنکهپردهازسر تکثراتمعناییدرعرصۀفهم
ویژهنیلبهمراتبعالیتر


ترازیکدیگروبه

تروفهمعمیق

دارد،راهرسیدنبهتفاهمبیش

آدمیبرمی
فهم از متون قدسی و کالم الهی را نیز به ما نشان میدهد .از این منظر میتوان در عین باور به
تاریخمندیوجودوفهمآدمی،ازتجربۀاتحادیبامخاطبیابامؤلفمتنسخنگفتودرفهم
مؤلفگراییمفسرمحور»قائلگردیدوبرایاولینبار
متونبهجاینظریۀرایجمفسرمحوربهنظریۀ« 

ازرازسربهمهرعنصریبسیاراساسیدرفهممتونقدسیکهکامالدرمباحثهرمنوتیکیمغفول
واقعشدهاستیعنیعنصرومؤلفۀ«والیت»پردهبرداشت .
:نظریۀمعنا،معناشناسی،منطقفهم،کثرتگراییدرحقیقت،والیت.

واژگان کلیدی

–1دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد .javareshki@um.ac.ir،
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چکیدۀ

مواجهه با موقعیت تکثر دینی :الهیات نوارتدوکس
مهدیحسنزاده 1



چالشیکهمدرنیتهخصوصادرغرببرایدینپدیدآورده،الهیاترانیزبهصحنهکشاندهاست.پیشاز
داریهمچونماهیدرتنگآبباخیالیآسودهزندگیمیکردندو


هاازلحاظدین

عصرمدرن،انسان
باورهایدینیبرایایشانمقبولیتباالییداشت.مدرنیتهباعواملذاتیخودمثلشهرنشینی،وسایل
بینیهایمتعدددینیرادرمعرضدیدافراد،حتیدردورترین
ارتباطجمعیوآموزشهمگانیجهان 

نماییوقطعیتاعتقاداتدینیروبهکاهشنهاد.بهلحاظالهیاتی،در


نقاطقراردادوازاینرو،موجه
هاییبرایتفکروجوددارد؟بهعبارتدیگر،اگردینیبخواهدخودشرادرچنین


چنینموقعیتیچهگزینه
هانیزمقبولباشد،چهامکاناتوراههاییوجوددارد؟


موقعیتیحفظکند،بهصورتیکهازنظرانسان
گرایانهسهگزینۀاساسیخودرانشانمیدهد:الهیات


رسدبرایتفکردینیدرموقعیتیکثرت

نظرمی
به
نوارتدوکس،الهیاتسکوالروالهیاتلیبرال.کارلبارت(1968ـ)1886متکلمپروتستاناوایلقرن
بیستم،یکیازبانفوذتریننمایندگانالهیاتنوارتدوکساست.درحالیکهدرقرنهجدهم،یعنیدورۀ
هایوحیانینوعیتوهینبهعقلمحسوبمیشد،


شکوفاییعقل،هرگونهتوسلبهمرجعیتمطلقگزاره
هرچیزیباالتربودهواعالمداشتکهدرکتابمقدسانسانخداراجستوجو

نزدبارتکلمۀخدااز 
نمی کندبلکهخدابهدنبالانساناست.دربرابرتفکرالهیاتلیبرالکهبارتخودزمانیبدانپایبندبودو

اندیشیدکهمانبایدبامفاهیموقالبهایذهنخود،خدا


نیزدربرابرتفکرمبتنیبرعقل،ویاینگونهمی
رامحدودکنیمبلکهبایداجازهداداوخودشرابرمامکشوفسازد؛ازدیدویمابایدخداراباخدا
هابهایناعتبارکهانساناندازشناختاوناتوانبودهوحقندارنددرمورد


بشناسیمنهبهخودمان.انسان
رتوبهطورکلیازنظرگاهالهیاتنوارتدوکس،هرگونهتفکر

اوچیزیادعاکنند.بهطورخالصه،ازنگاهبا

الهیاتیمستلزمتأکیددوبارهبرکلمۀخداوسنتدینیپسازیکدورۀفترتاست.باتوجهبهموقعیت
گرایانهکهدرآنمتولیانبهدنبالتقویتدیندرعرصۀعینوذهنهستند،الهیاتنوارتدوکسواز


کثرت
عنوانیکمدلدرکنارسایرمدلهاموردنقدوارزیابیقرارگیرد  .


تواندبه

کارلبارتمی
جملهرویکرد
:نوارتدوکسی،کثرتگراییدینی،مدرنیته،توجیه،الهیات.

واژگان کلیدی
–1دانشیارگروهادیانوعرفان،دانشگاهفردوسیمشهد .hasanzadeh@um.ac.ir،
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تنوع ادیان و رابطۀ آن بااسماءالله درعرفان از منظر ابنعربی
سیدشهابالدینحسینی 1


تحلیلی،نگاهابنعربیبهمسئلۀتنوعادیانراازدریچۀ

اینپژوهشدرصدداستباروشتوصیفی–
اسماءالهی بررسی نماید .بهنظر میرسد با توجه به اینکه تمام عالم تجلیگاه اسماءالهی و فروغ
جمالحقوبازتاباسماءالهیوصفاتاواست،وهرانسانینیزمظهراسمیازاسماءالهیاست
والبتهبرخیازاسماءبربرخیدیگرتفاضلدارند،ازطرفیادیانالهیپیامبرانیداشتندوپیامبران
الهینیزهرکداممظهراسمیخاصازاسماءاللهاند؛مثالحضرتنوح(ع)مظهرتنزیهوسبوحیت

الهی ،حضرت ابراهیم (ع) مظهر خلت الهی ،حضرت موسی (ع) مظهر هیبت و قهر خداست،
حضرتمسیح(ع)مظهرمهروحب ورحمتخداستوحضرتختمیمرتبتمظهراسماعظم
نمایحقاست،ازاینرودین


اللهکهجامعهمۀاسماءوصفاتالهیاستوخاتمانبیاءآینۀتمام
ترینوکاملترینادیاناستوبقیۀادیانازکمالوجامعیتبرخوردارنیستند.با


خاتمنیزجامع
بررسی پژوهشهای که انجام شده است ،در این مورد میتوان گفت ،دیدگاه عارفان ،در میان
نگرشهای موجود دربارۀ تنوع ادیان ،صرفا میتواند شمولگرایی باشد و پاسخهای مطرحشده

درشاخههای مختلف و پاسخهای ارائهشده مانند ابطالگرایی ،کثرتگرایی،انحصارگرایی ،قابل

پذیرشنیست.نگارندهاینموضوعراباتوجهبهآثارعرفانیعارفانبهویژهفتوحات مکیهوفصوص

گذارومؤسسعرفاننظری،پیگرفتهاستوشواهدیرا


ترینبنیان

الدینعربی،بزرگ
الحکم  
محی
یادآورشدهاست .
واژگان کلیدی:تنوعادیان،اسماءالله،جامعیتاسمالله،عرفان.

–1استادیارگروهمعارف،دانشگاهخوارزمی .hosaini.qom1@gmail.com،
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چکیدۀ

کثرتگرایی دینی از منظر سید حسین نصر و آیتالله جوادی آملی
حمیدرضاخادمی 1

بهعنواندانشجویجوانیکهدرمدرسۀ مقدماتیمسیحیدرنیوجرسیبرایچندینسالتحصیل
نمودم،ملزمبهرفتنبهکلیسادرهریکشنبهبودم؛ بااینکهمسلمانیبودمکهکامال ریشهدرسنت
اسالمیداشتم.اینتجربۀ مستقیمازیکدیندیگر،موجبتوجهمنبهزندگیدرعالمیآکندهاز
ادیانمختلفشد.دکترنصربابیاناینتجربهمعتقداستدستاوردجدیدانسانقرنبیستمنهکشف
مذهبیاست.آیتاللهجوادیآملینیزاز

تکمذهبیبهچند
یکقارهیاسیاره،بلکهسیرازجهان 
طورجدیمیپردازند.ایشان


ۀکثرتادیانوپلورالیزمبه
معدودعالمانبرجستۀدینیاستکهبهمسئل
هایقرآنی،آنرانمیپذیرند.از


کشندوباتوجهبهآموزه

اززوایایگوناگوناینمسئلهرابهچالشمی
جملهمحورهایاختالفیدرآراءدومتفکر،مسئلۀتعددشرایعوتکثرادیاناست.دکترنصرپذیرش
دانداماآیتاللهجوادیتکثرشرایعرابهمنزلۀپذیرشکثرت


ادیانراازارکانوحیاسالمیمی
کثرت
ادیانتلقینمیکند.نصرمعتقداستهردینیشاملدورکنذاتیواساسیاست:آموزهوروش،و

رود.برخالفنظرآیتاللهجوادی،دکترنصربرآناست


شمارمی
ایندورکندرواقعگوهرهردینبه
تفکیکقائلشد.ازاینمنظرنمیتوان

درپلورالیزمدینینمیتوانمیانتکثرحقانیتوتکثرنجات 

ادعاکردکهپیروانادیانمیتوانندبهرستگارینائلشوندبدوناینکهحقانیتیداشتهباشند.ایندر

حالیاستکهآیتاللهجوادیبرآناستدرفرهنگقرآناصالکثرتادیانمطرحنیستتاسخناز

حقانیتیانجاتبخشیهمۀآنادیانیامنحصرکردنحقانیتونجاتدردینخاصبهمیانآید.در

عینحالآراءایندومتفکرازبرخیجهاتمشابهاست.این مقالهبر آن استتاباتقریرمدعا،
وجوهتشابهوافتراقایندودیدگاهرانشاندهد.
گراییدینی،سیدحسیننصر،آیتاللهجوادیآملی .

واژگان کلیدی :
کثرت

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

چندجانبهگراییدرساحتفهممتکثرازشرایع،درگروپذیرشموجهیت

بیشکرمزماندگاریتوجیه

تلقیهای متعدد از بنیادی ترین مفهوم به ظاهر مشترک تمامی ادیان ابراهیمی یعنی خدا است .تأمل

تواندتاحدودیرافعنزاعهایفرسایشیدرطولتاریخ


فلسفیوارائۀتبیینیواضحومتمایزازآنمی
سازقرابتحداقلیرامیانآنهافراهم


هایبشریناشیازآن)باشدیاحداقلزمینه

ن(وتمدن
ظهورادیا
گویبیناالدیانی،سردادنندای

آورد.امروزهطرحمسائلفراگیردرمیانادیانابراهیمیهمچونگفتو

سازی(جهانیشدن)وگفتمانانتظار


وحدت،تشریکمساعیادیاندرتقررعدالتفراگیر،مقولۀجهانی
نظرمیرسد


تررصدکرد.آنچهبه

نحویشفاف

تواندرپرتواینروشنگریفلسفیبه

بشرازدین...رامی
ایناستکهواژۀخدابهویژهدرادیانابراهیمی(یهوه،پدروالله)چیزیبیشترازصرفیکلفظمشترک

،تفاوتهایمعناداریرادرمقایسهباهمدیگرداشتهواز

هایآنهاازاینواژۀبنیادین


نباشد،زیراتلقی
سویینیزحتیفهمدانشمندانعلومتجربیکهتنهامنبعمعتبرراصرفا تجربۀبشری،فالسفهکهمنشاء
اصیلراعقلوعقالنیت،عرفاکهساحتدلوقلبآدمیرانابترینقوهبرایرصدحقیقتوانبیاءکه

واسطهوبی شائبهوحیانیازاورادارند،باهمدیگرتمایزیاساسیوبنیادیندارد.با

منادیاندرکیب 
ی
لحاظاینکهخدا،محوراصلیتعالیمتمامیاینادیانباتمامشقوقوانشعاباتشاناستامابااینوجود،

هر چه بر صفات ایجابیاش تأکید گردد ،الجرم تصور تشبیهی از او قوت میگیرد (که بهعنوان نمونه
وارازخدااینرابهروشنیدرککرد).ازسوییدیگر


هایانسان

تواندرالهیاتایجابیوبرداشت

می
اذعانوالحاحبهتعالیبودنامرقدسیاشنیزباحضورفراگیرشدراینجهان(مادی)درتضادخواهد

متشبیهوتجسیموانسانوارانگارینیفتاد؟

بود.چگونهمیتوانازساحتتصوراتشسخنراندتادردا

هایتصوروتصدیقناظربهاساسیترینمقصودقصوای


شناسیفلسفیدرحیطه

درنگیعمیقدرمفهوم
بشری و تالشی جانفرسا برای ارائۀ وجهی جامع در کنار دیگر وجوه متمایز از خدا نزد متألهان و
هادرقیاسبادیگری(بهاشارت)،میتواند


کدامازایننگرش
باورمندانبهاو،ضمنتقریرموجهیتهر
روزنهوافقیرهگشابرایقرابتونزدیکیحداقلیرابرایاینتعددوتکثررقمبزند .
:خدا،ادیان،تکثر،مفهومشناسیفلسفی،تصور،تصدیق .

واژگان کلیدی
–1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهپیامنور .gh.khedri@jonoub.tpnu.ac.ir،
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چکیدۀ

بررسی موقعیت دین در روزگار کنونی از خالل مفهوم سکوالریسم
هادیدرویشی

1


دیندرروزگارکنونیچهجایگاهیدارد؟آیامیتواناز افولدینسخنگفتیاازرشدآن؟آیاباگسترش

جهانیشدن ،سکوالریسم نیز جهان گیر خواهد شد؟ و با گسترش سکوالریسم ،دین در جامعۀ مدرن چه

میتوانبهاینسواالتپاسخداد،
نظرمیرسدازطریقبررسیمفهوم«سکوالریسم» 


کند؟به

سرنوشتیپیدامی
چراکهدیگریسکوالریسم،دیناستومهم ترینادعایشایناستکهباپیشرفتمدرنیته،دینناگزیربهافول
میانجامد ،بنابراین تصور غالب در دهۀ  50و  60میالدی این بود که با تسری مدرنیته به همهجای جهان

واسطۀپدیدۀجهانیشدنوگسترشسکوالریسم،موقعیتدینتضعیفخواهدگردید.عدمتضعیفموقعیت

به
جزاروپاوبابهوجودآمدنوگسترشجنبشهایدینیدرادیانمختلف

دیندربخشهایوسیعیازجهانبه

نسبتمفاهیمجهانیشدن،مدرنیته،

ازدهۀ ۷۰بهاینسو،اینتزموردمناقشۀجدیقرارگرفتودرنتیجه ،
سکوالریسموموقعیتدیندرجهانکنونیبهدغدغۀمهمجامعهشناساندینتبدیلشد.درپژوهشحاضر،

شناساندینبهسواالتگفتهشده،ارائهخواهدگردید.دستۀاولمانندگریس


بندیکلیازپاسخجامعه

دودسته
طورکلیمعتقدندکهافولدین،پیامداجتنابناپذیرمدرنیتهنیست،دیندر

دیوی،خوزهکازانواوپیتربرگر به
دهدوحتیپیشرفتهممیکندواگرچهمدرنیته،تأثیرات


جامعۀمدرن،زندهاستوبهحیاتخودادامهمی
فراوانیبرموقعیتدینگذاشتهاستاماآنرانابودنکردهاست.درنتیجه،سکوالریسم،الگو ییاروپاییاست
که فقط برای اروپا کاربرد دارد ،بنابراین باید این دیدگاه اروپامحورانه را که معتقد است مدرنیزاسیون در
جایدنیامنجربهتکراروبازتولیدالگوهایاروپاییمسیحیمیشود،کنارگذاشت.امادرمقابلدستۀ


همه
اول،جامعهشناسانیماننداستیوبروسهستندک همعتقدندباپیشرفتمدرنیته،دینافولکردهاستوکماکان
مدافعنظریۀسکوالریزاسیونهستند،هرچندکهاینگروهنیز،سکوالریسمراالگوییجهانینمیداندکهبتواند

فرآیندهایمتفاوتدرجهان هایمتفاوتراتبییننمایدامابهتضعیفدیندرسراسرجهانامروز،باوردارد.

بهنظر میرسد هر دو گروه بهرغم تفاوتهای اساسی در بارۀ جایگاه دین در روزگار کنونی ،سکوالریسم را
عنوانالگوییجهانیبرایتبییندیندرهمهجای


کنندوازاستفادهازاینمفهومبه

استثناییاروپاییقلمدادمی
جهانهشدارمیدهند .

واژگان کلیدی:سکوالریسم،دین،استثنایاروپایی،الگویجهانی.
دانشجویدکتریجامعهشناسی،دانشگاهمازندران.hadidarvishi @umz.ac.ir،

-1
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نگرشی نو در تبیین وحدت ادیان
مهدیدهباشی 1


تحول در شبکۀ ارتباطات جهانی و پیشرفتهای روزافزون علمی و فناوریهای نوین ،احساس
همبستگی هر چه بیشتر جوامع بشری را برانگیخته و زمینههای جهانیشدن را در جهان امروز
اجتناب ناپذیر نموده است .این تحوالت پیروان ادیان و مذاهب را بر آن داشته تا از طریق

گفتوگوهای کالمی و فلسفی و مطالعات تطبیقی در ادیان ،شیوههایی را اتخاذکنند تا در مسیر

لدینیواعتقادیدررابطۀنزدیکتربایکدیگرقرار گیرند.

جهانیشدنوتقریبمذاهبدرمسائ

لفلسفۀدینراهیافتهو

طرحوحدتادیاننتیجۀاینتبادالتعلمیوفرهنگیاست کهدرمسائ
بحث انگیزشدهاست.دراینمقالهسعیشدهتادرتبیینوحدتادیانتنهاازادیانالهیوابراهیمی

رسدوبهواقعیتنزدیکتراستکهاطالقواژۀ«دین»درادیان


نظرمی

سخنگفتهشود،زیرابه
ودرسایرنحلههاومذاهببهاصطالحدینی،کاربردواژۀ«دین»،

الهی،بهعنوان«مشترکمعنوی»

«مشترکلفظی»تلقیگردد،چراکهدرادیانغیرالهینهتنهانقطۀمشترکیوجودندارد،بلکهدر
توصیفخدا،همدرمفهوموهمدرمصداق،وجوداختالفاتفاحش،پژوهشگردینیراسختمتأثر
ساختهومشکلمسئلۀمعضلوحدتادیانرادوچندانمیکند.درصورتیکهخدادرادیانالهی

ویژهدردیناسالمبهعنوانحقیقتیواحد،بسیط،متشخصومتصفبهصفتضرورتازلیهاست

به
ومیتواندمحوراصلیدرتبیینوحدتادیانقرارگیرد.برایناساس،دردنیایامروزتفاهممیان

ادیانالهیوابراهیمییکضرورتاست.نتیجۀنهاییدراینگفتارنفیکثرتادیانواثباتوحدت
دردینالهیاست.درپرتوایننگرشمصداقحقیقیوواقعیدینالهی ووحیانینیزهمچون
خداوندواحدبهوحدتحقۀحقیقیهبودهوتعددهاوکثرتهادر ادیانهمهامریاعتباریخواهند

بود 
واژگان کلیدی:وحدت،توحید،مطالعاتتطبیقی،ادیانالهیووحیانی،مشترکمعنوی،مشترک
لفظی.
–1استادگروهفلسفه،دانشگاهاصفهان.dr.mahdidehbashi@gmail.com ،
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چکیدۀ

تنوع ادیان و مسئله معرفتبخشی گواهیهای دروندینی
علی ُ
رضادرینوگورانی 1



فلسفۀدینپیشرویپژوهشگرانقراردادهاست؛مسئلۀتنوع

تنوعادیانمسائلمتنوعیرادرحوزۀ
تجاربدینیمتعارضدرمعرفتشناسیتجربۀدینی،مسئلۀتنوعادیانوحقانیتآنهاو...؛امااز

شناسیگواهیکمتربهاینمسئلهپرداختهشدهاست.یکیازمسائلکلیدیکهتنوع


منظرمعرفت
ادیان پیشروی معرفتشناسی گواهی قرار میدهد این است که آیا تنوع ادیان میتواند دلیلی بر
دینیباشد؟براساسیکصورتبندیازاین


هایدرون

بودنباورهایبرآمدهازگواهی

غیرمعرفتی
مسئله،برخیبراینباورندکهصادقبودن باوریکهبراساسگواهیدروندینیشکلگرفتهباشد،

صرفا امریمبتنیبرشانساست؛زیرااگرفردباورمنددرجایدیگریمتولدشدهبودباتکیهبر
مرجعیتمعرفتیدیگریباورمتفاوتیکسبکردهبودکهاکنونکاذبمیداند.بهعالوه،باوریکهبه
صورتشانسیصادقباشدمعرفتقلمدادنمیشود.درنتیجه،باورهاییازایندستمعرفتقلمداد

شناسیگواهی،باپذیرشکدامفرضها


کنمکهبراساسمعرفت

ند.دراینمقالهبررسیمی
نمیشو

اینمسئلهمیتواندتهدیدیعلیهمعرفتدینیقلمدادشود.دراینجاتنهابهسهنمونهازاینفرضیات

اشارهمی کنم.اولینفرضایناستکه مراجعمعرفتیدرحوزۀباورهایدینی،امروزههممانند

شودانتخابمیشوند.دومین


گذشتهدراغلبمواردازدرونجامعۀدینیکهفرددرآنمتولدمی
فرضکهدرواقعشاملفرضهایمتعددیاستایناستکهتاریخچۀعلیکسبباورهایدینیدر

ادیانمختلفنسبتبههمودریکدیننسبتبهباورهایمختلفدرآندینونزداغلبباورمندان

آندینبه نحومربوطیمشابههستند.سومینفرضایناستکهوثاقتدرانتخابمنبعقابلوثوق

کسبباوردینیازمیانمنابعکسبباوردینینیزبرایمعرفتبودنباوردینیشرطالزماست .

معرفتشناسی ،مشکل تنوع

واژگان کلیدی :دلیل نقلی ،معرفتشناسی گواهی ،باورهای دینی ،
ادیان.

–1دکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .a.dorri@yahoo.com،
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تنوع ادیان و کثرتگرایی دینی
غالمرضاذکیانی 1



در این مقاله بحث کثرتگرایی دینی را از دو جهت کلی مورد بررسی قرار میدهیم :دروندینی و
بروندینی .از جهت درون دینی ،ابتداء خود بحث را به قرآن کریم عرضه کرده و نشان میدهیم که

کثرت گرایی دینی مورد تأیید قرآن کریم قرار گرفته است؛ و سپس تاریخ اختالفات فقهی و اصولی را

دهیمخوانشهایمتعددوحتیمتعارضفقهی،ازسویفقهاء


صورتموردیمطالعهکردهونشانمی
به
کهکثرتگرایی

شناختینشانمیدهیم


دینی،باتحلیلمعرفت

موردپذیرشواقعشدهاست.ازجهتبرون
طورعامدرفهمانسانیوبهطورخاصدرفهمدینینهتنهاممکنبلکهمطلوبنیزهست.درانتهاء،با

به
استفادهازالگویفقهاءدرتحلیلوتوجیهاختالفاتفقهیوحتیکالمی،بهارائۀالگوییمشابهآندر
اصمیپردازیم.درتبیینالگویفقهاء،ابتداءبه

طورعامومعرفتدینیبهطورخ


شناسیبه

حوزۀمعرفت
سراغرویکرداصولی علتپذیرشأماراتواصولعملیه(استصحاب،برائت،احتیاط،تخییرو)...از
دهیمعینهمینمحدودیتهایروشیدر


رویموپسازتحلیلاینرویکرد،نشانمی

سویاصولیونمی
رسیدنبهحاقواقعکهدرفقه(حکمتعملی)وجوددارددرعلموفلسفه(حکمتنظری)نیزحاکم
است،اگردرفقهبهدلیلاینمحدودیتهاناچاریمازیقینبالمعنیاالخص(قضیهصادققطعیوزوال

ناپذیر)دستبرداریموبهاقتضایضرورتهایعملی(روشی)دستبهدامنأماراتواصولعملیه

تصویبیاتخطئهباشیم،بنابرایندراصلمعرفتشناسیدرحوزۀمعارف

شویموحتیدرکالم،اهل 
نظریهمبهدلیلوجودهمانمحدودیتهایروشی،ناگزیریمبهیقینبالمعنیاالعم(قضایایاحتمالی

بایقین نفسی)بسندهکنیم یعنی هم چنانکه درحکمت عملی ،به روشظنیاکتفاءمیکنیم وآن را
هایمختلفوبلکهمتضادازفقهتنمیدهیم،درحکمت


دانیمودرنتیجهبهخوانش
مسقطتکلیف 
می
شناختیاکتفاءکنیمودرنتیجهبهخوانشهایمختلفو


نظرینیزناگزیریمبهروشظنیویقینروان
بلکهمتضادازحقیقتتندهیمواینچیزینیستجزهمانکثرتگراییمعرفتیهمدرحوزۀدینوهم

درحوزۀعلموفلسفه.
:کثرتگرایی،اختالفاتفقهی،یقینبالمعنیاالعم.

واژگان کلیدی
–1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهعالمهطباطبائی .zakiani@atu.ac.ir،
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چکیدۀ

رویکردهای مواجهه با تنوع ادیان ،بررسی دیدگاه عینالقضات همدانی
بنفشهرضایینیارکی

1
2

محمودیوسفثانی 

سید
با اینکه گزارشی تاریخی از مواجهۀ عینالقضات با افراد پیرو سایر ادیان در دست نداریم ،ولی متون
جاماندهاستکهباتوجهبهشواهد،بهنظر


فراوانیازاودربارۀنحوۀمواجههوشناختدیگرادیانبه
میرسدبخشزیادیازآندرپاسخونقدشیوۀقضاوتمتکلماندرمورددیگرادیانومذاهبباشد.

عینالقضات–درجایگاهیکعارف– معتقداستدرشناختادیان،واژۀدینمشترکیلفظیاستودو

مصداق متفاوت دارد .اولی را دین حقیقی یا اصل دین مینامد و مقصود او دینی است که توسط
پایهگذارانمکاتبآوردهشدهاستومصداقدومراکهدینمحرفیادینتقلیدیمیخواند،دینیاستکه

توسطپیروانادیاند ر طیتاریخ مورد سوءفهم و گاه تحریفواقع شده است .از منظر او اصل دین
نمیتواند نادرستباشد ،زیرا پایهگذاران ادیانسالکانی واصل به حقیقتاند وبا این استداللدر دین

محرف هم اغالط زیادی وارد شده است؛ زیرا اکثر پیروان ادیان عادتپرستانند و فهم غلط همین
راناستکهدرطیزمانموجبشکلگیریدیندومیادینتقلیدیشدهاست.مشکلدرمواجهه

دیندا

بادیگرادیانازخلطایندودینباهمنشئتمیگیردومخالفانتنوعادیان،عمومابهردوتکذیبدین

دوم میپردازند؛ حال آنکه ،آنچه را رد میکنند ،صورتی تحریف یافته از دین اصلی است .به عقیدۀ
عین القضات،ازآنجاکهبهدیناولدسترسیمستقیموجودندارد،سالکبایدبهعوضنفیوانکارآن،با

شناخت وجه تحریف هر دینی ،به اصل صحیح آن دست یابد و برای چنین شناختی الزم است با
د؛زیراعادتپرستاز

عادت ستیزیازدینتقلیدیخوداعراضکندوبهطلبدینتحقیقیرویآور

شناختحقیقتهردینی،چهدینخودوچهدیگری،عاجزاست.طلبحقیقتنیزامریاستکهدر
تابد،ازاینروویدرروشپیشنهادیخود


فرضیرابرنمی
چهارچوبهیچدینینمیگنجدوهیچ 
پیش

انوپیرواندیگرادیانقائلنمیشود .

تفاوتیمیانمسلمان
القضاتهمدانی،عادتپرستی،دینتحقیقی،دینتقلیدی،طلب.

واژگان کلیدی :
عین
–1دانشجویدکتریعرفاناسالمی،پژوهشکدۀامامخمینی(ره).banafsheh.rezaei@gmail.com ،
–2دانشیارگروهمنطق،مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران .yousefsani@irip.ir،
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تنوع ادیان و مفهوم «جهانشهر» در ُسنن اسالمی و مسیحی؛
«مقایسۀ آرمان شهر فارابی و جامعۀ مشترکالمنافع اخالقی کانت»
محمدرعایتجهرمی 1

درچارچوبکالموفلسفۀدین،یکیازمسائلمشترکمیاناسالمومسیحیت،مفهومجهانشهر
گیریچارچوبهاینظریاینمفهومدارد.


ایدرشکل
است.درواقع،تنوعادیان،نقشتعیین 
کننده

لذا،تنوعتلقیازجهانشهرزیرعنوانمدینۀفاضلهدراندیشۀسیاسیفارابیوجامعۀمشترکالمنافع
محوریمیداندکهدر


دهازتنوعادیاناست.فارابیاساسمدینهراقانون
اخالقیدرنظامکانتی،برآم
قالبوحیالهی،شریعتنامگرفتهاست.دیگراینکه،درتقابلبامثلثافالطونی«دانایی،فضیلت،
درایندنیا،فارابی،غایتشریعترانیلبشربهسعادتاخروی،میانگارد.اماجامعۀ

سعادت»
مشترکالمنافعاخالقیکانت،محصولتمایزمیانوضعطبیعیحقوقیواخالقیودرنهایت،ایجاد

اتحادیهای از افراد بهواسطۀ خروج از وضع طبیعی اخالقی است .در چنین جامعهای ،تکالیف

ها،امتیالهیقلمدادمیشوند.اما


اخالقی،هماندستوراتالهیهستندودرنتیجه،مجموعۀانسان
شناسانهباآرمانشهرفارابی،تفاوتهای

ینجامعه،باوجودشباهتهایجزئیساختاریوغایت

ا
بنیادینیباآنداردکهعواملیچونزمینهوزمانۀدومتفکروتنوعادیاندرآندخیلند.کانت،در

متنپروتستانتیزمیبالیدهکهازدین،شریعتزداییکردهوباقطعزنجیرۀاتصالمسیحیتباآسمان،

مسیردنیویوعرفیشدندینراهموارکردهاست.ازاینروستکهجهانشهرمدنظرکانت،تعالیم

هایاخالقی،فرومیکاهد.دینعقالنی حاکمبرجامعۀکانتی،

کلیدی مسیحیترابهصرف آموزه
قوانینیداردکهبهباوراوریشهدرعقلخودبنیاد «بشری» دارند.ایندرحالیاستکهشریعت
حاکمبرجامعۀفارابی،مجموعۀقوانینیبرآمدهازوحیالهیاست .
المنافعاخالقی،مدینه.


دین،اخالق،جهانشهر،جامعهمشترک
واژگان کلیدی:

گاهبینالمللیامامخمینی(ره) .raayatjahromi@hum.ikiu.ac.ir،

–1استادیارگروهفلسفه،دانش
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چکیدۀ

آیا انحصارگرا ملزم به ارزیابی باورهای معارض است؟
حسینرفیعی 1

توانبهنحومعرفتا موجهی،بدون


مسائلیکهانحصارگراییباآنمواجهاستایناستکهآیامی
یکیاز 
ارزیابیمعرفتیباورهایمعارض،انحصارگرابود،یاانحصارگراملزمبهارزیابیباورهایمعارضاست؟
برخیمایل اندقیدیرادرصورتمسئلهاضافهکنند:آیاانحصارگرایآ گاهبهباورهایمعارضملزمبه

ارزیابی باورهای معارض است؟ برخی از فیلسوفان دین به صورت مطلق ،ارزیابی معرفتی باورهای
اند.عدهایبراینباورند کهاساسا باورهای دینی

معارض راشرط الزم موجه بودنانحصارگرادانسته
موضوعارزیابیمعرفتیقرارنمیگیرند.برخیدیگربااضافهکردنقیودی(همچونبرابرنبودنموقعیت

معرفتیصاحبانباورهایمعارض)ازموجهبودنانحصارگرایی،بدونارزیابیمعرفتیباورهایمعارض،
دفاعکردهاند.اینمسئلهشقوقمختلفیدارد:ازطرفیبایدمتعلقانحصارگراییمشخصشود:صدق،

شناسیمعاصرنظریههایمختلفیدرموردماهیت


معرفت
توجیه،نجاتبخشیو...؛ازطرفدیگردر 

گرایانهوبرونگرایانهتقسیم


توانایننظریاترابهدرون

بندیکلیمی

توجیهمطرحاستکهدریکدسته
کرد.اینمقالهبهصورتمشخصبرانحصارگراییدرصدقمتمرکزاستوسعیکردهنشاندهدبراساس
رایانهدرتوجیه،کهگویاامروزهپرطرفدارترهستند،انحصارگرایدرصدقمیتواند

برخیازنظریاتبرونگ

بدون ارزیابی باورهای معارض موجهباشد .یکی از مهمترین نظریات برونگرایانهاعتمادگرایی است.
براساسایننظریههرباوریکهازفرایندباورسازقابلاعتمادیبهدستآمدهباشدموجهاست .طبق

تعریفی که معرفتشناسان از «قابل اعتماد بودن» ارائه میدهند ،بهروشنی میتوان فرض کرد دو
انحصارگرا،بادوفرایندقابلاعتماد،دوباورمعارضداشتهباشندوبنابراین،بدونارزیابییکدیگر،
آنهاقیودیبهتعریفخوداز
موجهباشند.البتهاعتمادگراییبااشکاالتیمواجهشدوبرایرهاییاز  
توجیه اضافه کرد ،اما دربسیاری از موارد ،یا این قیود شرط الزم توجیه نیستند ،یا براساسآنها نیز
میتوانازعدملزومارزیابیدفاعکرد .

گرایی،برونگرایی.


:تنوعدینی،انحصارگرا،الزاممعرفتی،توجیه،درون
واژگان کلیدی
 – 1دانشجوی دکتری کالم جدید ،مرکز تخصصی آخوند خراسانی (وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی)،
 .rafiei@maalem.ir
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رویکرد مولوی به تنوع ادیان در مثنوی معنوی
سیدهفاطمهزارعحسینی 1


واژۀدینبامترادفهاییچونکیش،ملتومذهبازواژگانپربسامددرمثنوی معنوی استکه

مولویاصلوبنیادآنراگشودنروزنههاییدرقلبورفعحجبانانیتوخودبینیمیداند.ازنگاه

وی،دینامریدرونی،وجدانیوتجربیاستونمیتوانباصرفبراهینعقلیوتنهابهمددعقل

جزئیدرنفیواثباتآنبهقطعویقینسخنگفت.درمثنوی معنوی،دینمصادیقمتعددیدارد:
ازجملهاسالم،همبهمعنیاخصآن،یعنیدیناسالموشریعتمحمدی(ص)وهمبهمعنیاعمآن،
تسلیمکاملخدابودنوانقیادازاوامراو؛ادیانتوحیدیماننددینزردشتی(باناممجوس)،یهودیت
و مسیحیت؛ واژۀ «شمن» که مراد از آن کافر و بتپرست است؛ و دین عشق .مولوی با
شناختنوجوددینهایمتعددوباتعابیر«هفتادودوملت»یا«هفتادودومذهب»وذکر

بهرسمیت
سایرادیانبراصلتنوعادیانصحهمیگذارد.اینتنوعوتعددخالیازحکمتومصلحتنیستو

بیخبریوعدماطالع
ریشهدرظاهرگرایی،فهمهایمتفاوت،محجوبشدنوحدتدرکثرات ،

پنداری،نسبیبودنشناختحقیقت،نارساییهاو


درستودقیقپیروانادیانازیکدیگر،خودحق
هاوبهکارنگرفتنحواسباطندارد.باوجودپذیرشتنوعادیان،مولوی


تنگناهایزبانی،تکثرزبان
قائل به وحدت جوهری ادیان است و بر این باور است که انبیاء وحدت نوری دارند و جوهرۀ
دعوتشانجزگریزازخودپرستیوخودمحوریورویآوردنبهخداپرستیوخدامحورینیست.

اینچندگانگیادیاندرعالمناسوتپرازکثراتوتمایزاتبهدیدهمیآیدودرمرتبۀوحدتودر

وحدتاست.راهحلاختالفادیان

عالممعنامعلوممیگرددکهتمامادیانیگانگیدارندووحدتدر

در مثنوی ،تمسک به مذهب وحدتآفرین و یگانهبین عشق الهی و دل کندن از دلبستگیها و
وابستگیهاست .

واژگان کلیدی:دین،تنوعادیان،مذهبعشق،مولوی،مثنوی معنوی.
–1استادیارگروهادیانوعرفانتطبیقی،دانشگاهفردوسیمشهد .zareh–h@um.ac.ir،
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چکیدۀ

ضرورت بازنگری در شیوۀ آموزش دین با قبول واقعیت تعدد ادیان
مجتبیزروانی 1

هاییکهرسالتخودرابهامرنجاتمتمرکزساختندویادینهایمناسکی


وجودادیانمختلفاعمازدین
مثابۀواقعیتیپیشرویمانهادهاست.چهبخواهیم


بندیوبری)،دریکمعناتنوعادیانرابه

(بنابرتقسیم
ازانواعدین(اعمازدینهایکالسیکرسمییهود،مسیحیت،

وچهنخواهیمامروزباموجگستردهای 

هایجدیددینیوعرفانیروبهروهستیم.ازسوی


اسالم،هندوئیسم،بودیسمودینزردشتی)وجنبش
دیگرزیستجهانما،جامعۀبازاستوارتباطاتدنیایمارابادنیایآزادپیونددادهاست.نظربهاین
مثابۀیکسرمایه(معنوی)وچهبهمثابۀ


رادرامربازنگریدرشیوۀآموزشدین،چهبه
واقعیتها،ما 

ویژهدردورههایآموزشیپیشدانشگاهی،


عنواننظاممعرفتیواخالقی،به

مدلیبرایزندگیوچهبه
وامیدارد.از گذشته(آغازآموزشهای نوین) تاکنون مدلآموزش رسمی دیناز گام نخست تاپایان

دوراندبیرستانوحتیدروسمعارفدانشگاهی،مدلالهیاتیبودهوقالبیایدئولوژیکداشتهاستو
معلمان(باتوجهبهرویکردمنابعدرسیوانتظاراترسمی)بانگاهیانحصارگرایانه()exclusivistic
موزشمؤثربودهاستولینمیتواناز

پرداختندومیپردازند.شایددرگذشتهاینشیوۀآ


بهتدریسدینمی
راحتیسخنگفت.اینمقالهظرفیببررسیآسیبشناسیروش


تأثیرمثبتاینروشدرحالحاضربه
موجود را ندارد ولی مایل است بر ضرورت بهکارگیری روشهای دیگری در آموزش دین تأکید کند.
هاییکهبرپیشفرضواقعیدانستنوجودادیاندیگردرحوزۀزندگیمااستواراستونیزرویکرد


روش
معلم و متعلم را رویکردی منفعالنه و باورمندانه نمیداند .روشیا روشهاییکه از عقالنیت انتقادی
معلمانومتعلماندرامرآموزشدیندفاعمیکندووجهیهمبرایتجربۀدینیقائلاست.پیشنهاداین

مقاله دعوت معلمان و پدیدآورندگان منابع درسی بهویژه منابع درس دینی دورههای پیش دانشگاهی
کارگیریروشهایپدیدارشناختیدین،روش


(دبستانودبیرستان)ونیزدروسمعارفدانشگاهیبهبه
تجربی–عرفانی،ساختارگرایانه،کارکردگرایانهوتفسیریدرکنارروشالهیاتیوکالمیاست .
موزشدین،انحصارگرایی،پدیدارشناسیدین،ساختارگرایی،تجربهگرایی،الهیاتی.

واژگان کلیدی:آ

–1دانشیارگروهادیانوعرفان،دانشگاهتهران.zurvani@ut.ac.ir،
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مواجهۀ میانرشتهای با تنوع تجارب دینی

مطالعۀ موردی چارلز تیلور و تنوع دین در روزگار ما
مالکشجاعیجشوقانی 1


جهتتأمالتدربابوضعدینداریدرآنچهخود

چارلزتیلورفیلسوفاخالقوسیاستهمروزگارمابه

از آن به عصر سکوالر ( )Secular ageتعبیر میکند شناختهشدهاست .وی در کتاب تنوع دین در
جامعهشناختیازتکثرتجارب
روزگار ما (،)Varieties of Religion Today, 2003تبیینیفلسفی– 
دهد.نوعمطالعاتدینپژوهانۀمعاصرایرانعمدتا درسطحمفهومی–


دینیدرفرهنگمعاصرارائهمی
ترمتوجهابعادفرهنگی،جامعهشناسانهوگفتمانیدینباتوجهبهشرایطایرانمعاصر


معرفتیاستوکم
شناسانۀموجوددربابدینهمبیشترصبغۀپیمایشیوتجربیداردودر

است.مطالعاتفرهنگی– 
جامعه
انحصار ناخواستۀ اهالی جامعهشناسی قرار گرفته و کمتر گفتوگویی میان پژوهشهای فلسفۀ دین
(فالسفه) و پیمایشهای دینداری (جامعهشناسان و اصحاب مطالعات فرهنگی) شکل گرفته است.
رغمنقدهاییکهبدانقابلطرحاست،بهویژهناظر

رشتهای مواجهۀتیلورباتنوعادیان– 
علی
الگویمیان 

میتواندبرای گفتمان مطالعات دینپژوهی در ایران معاصر ،رهاوردهای
بودنآن به تجربۀ مسیحیت–  
شناختیوفلسفیقابلاعتناییداشتهباشد.نوع متافلسفۀغالببرمباحثفلسفۀ دین


مفهومی،روش
معاصر ایران اگر وارد گفتوگو با رویکرد جامعهشناختی ،فرهنگی و تاریخی شود و به اضالع دیگر
تجارب دینی و تنوع آن در ساحتهای سهگانۀ اخیر –که عمدتا غیرفلسفی به معنای متداول هستند–
نظرکند،درطرحوصورتبندیوحتیپاسخیکهبهمسئلۀتنوعادیانخواهدداد،مسیرمتفاوتی


عطف
راخواهدپیمود؛ازجملهاینکهبرخالفنگاهعمدتااپیستمولوژیکدرمباحثفلسفۀدینایرانمعاصر،
کهعمدتا متاثرازسنتفلسفۀتحلیلیاست،فضاییبرایرویکردهایقارهایگشودهخواهدشدودر
معرفتشناختی،حقشواهدوتجاربتاریخیوفرهنگیبرخاستهاززیستبومفرهنگی

کنارادلۀمنطقی–
ایرانمعاصرهمگذاردهخواهدشد .
:تنوعدینی،فلسفۀدین،جامعهشناسیدین،چارلزتیلور،ایرانمعاصر.

واژگان کلیدی

–1استادیارفلسفهپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.malekmind@yahoo.com،
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چکیدۀ

تنوع ادیان از منظر جامعهشناسی دین وبر
امیرصادقی 1
درجهانامروزفرهنگچناناهمیتیدرعلوممختلفانسانی،وحتیغیرآن،یافتهکهازآنبه
شود؛تاجاییکهمرزهایفرهنگیمهمترازمرزهایاقتصادیوسیاسی

«چرخشفرهنگی» 
یادمی
دانسته میشوند و در مناسبتکالن جهانی جایگاهی بسیار حساس یافتهاند .از همین رویدین
دهندۀفرهنگاهمیتبازیافتهایبهخودگرفتهاست.دراین


عنوانیکیازارکاناصلیتشکیل
به
ُ
تحقیقتالشبرآناستتابانگاهیانتقادیبهبعددینیفرهنگدرچارچوبنظریجامعهشناسی
دینوبرتبیینیمناسبازتأثیروتأثرفرهنگودینبریکدیگرونمودآندرجامعهشناسیارائهشود.

برایاینمنظورنخستپژوهشیانتقادیدربارۀموضوعارتباطفرهنگودینانجاموتبیینیدرخور
ازاینارتباطعرضهخواهدشد،سپسباتحقیقدرموردمفهومدینازنظرگاهوبر،موضوعنسبت
ششناسانهنحوۀ
جامعه شناسیودینطرحوبررسیخواهدشد.درادامهاینپژوهشبابحثیرو 

ُ
درنظریۀاوتبیینوبعددینیشکلگیری
تیپایدهآل»

شکلگیریفهمازمنظروبربامحوریت«

عنوانایدۀاصلینوشتارپیشرو

فرهنگبرآناساسموردبررسیقرارخواهدگرفت.درنهایت 
وبه
دینبهمثابۀ

انتقاداتواردبرایندیدگاهبررسیمیشودوکوششخواهدشدبالحاظ دومفهوم«
دینبهمثابۀغایت»پرتویجدیدبهاینموضوعافکندهشود.بهاینترتیبهدفازپژوهش
ابزار»و« 
حاضرارائۀنگرشی«ممکن»ازمنظرتأثیروتأثرتنوعفرهنگودینبریکدیگردرنظرگرفتهشده
است،تابااستفادهازروششناسیوبروسپسگذرازنگاهابزارانگارانهبهدینتبیینیقابلاعتماداز

رابطۀدینوفرهنگبرایورودبهموضوعتنوعادیانارائهشود .
:تنوعادیان،تنوعفرهنگی،جامعهشناسیدین،وبر،تیپایدهآل،تفهم.

واژگان کلیدی

  – 1دکتری فلسفۀ دین ،گروه دین و فرهنگ در غرب معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
.amir.sadeqi@gmail.com
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نینیان اسمارت :ابعاد دین و تنوع ادیان
مسعودصادقی 1

رویکردنینیاناسمارتدرمطالعۀدینرویکردیپدیدارشناختیاست.قلبدینشناسیاسمارت،

جایارائۀتعریفیذاتگرایانهازدین،وجهتمایزدینازسایرامور


بعدیدیناست.او،به

الگویهفت
زندگیبشریرابرمبناینظریۀشباهتخانوادگیویتگنشتایندرهفتبعددانستهوسننیراکهدر
توانتحلیلکرد،دینمینامد.اینابعادعبارتنداز:بعدعقیدتی،عبادی،


عدمی
ُ
چارچوباینهفتب
اسطوره ای،تجربی،اخالقی،اجتماعی،ومادی .پرسشمادراینجاایناستکهچگونهنظریۀ

نینیان اسمارت دربارۀ ابعاد هفتگانه دین مبنائی/چارچوبی نظری برای بررسی تنوع ادیان فراهم
می آورد؟اسمارتاگرچهدرابتدانگاهآکادمیکبهمطالعۀدینداشت،امابانزدیکشدنبهدیدگاه

فایده باورانهالیاده،هدفازمطالعۀدینراتواناییدینبرایبهبودوضعآدمیاندانست.ازنظراو

کثرتگرایی که حاصل گفتوگوی دروندینی و تأثیرات متقابل جوامع دینی مختلف است ،باعث

هایمختلفازتجاربوبینشهایمتقابلبهره


شوددریکجامعۀجهانی،ادیانوایدئولوژی

می
گرفتهوبهغناییمتقابلبرسندکهبهآنها دررویاروییبامسائلضروریمربوطبهبقایانساندر

اینجامعۀجهانیکمککند .
واژگان کلیدی :نینیاناسمارت،پدیدارشناسی،تنوعادیان،جامعۀجهانی.

–1استادیارگروهتاریخفرهنگوتمدناسالمی،دانشگاهتهران .masoudsadeghi@ut.ac.ir،
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چکیدۀ

تنوع ادیان و الهیات جهانی
مهدیعباسزاده


1


تنوعادیانیا«تنوعدینی»()Religious diversityاجماالبدینمعناستکهتفاوتهایمهمیدر
َ
انسانهادرجوامعدینی مختلفوجود
باورداشتها(عقاید)،اخالق،احکاموآدابیااعمالدینی  

دارندکهازسویافرادیکهبیرونازهریکازجوامعدینی خاصهستندیااساسا درهیچجامعۀ
اند.تنوعادیان،ازپدیدههایکامال آشکاردرجهان

دینیجایندارند،نوعا بهآسانیقابلتشخیص
ها،بهطورویژه
هاوتمدن 


دۀنسبتومناسباتمیانفرهنگ
استودرروزگارماباتوجهگسترۀفزاین
محل توجه و مطالعۀ دانشمندان قرار گرفته است .همچنین «الهیات جهانی» ( A world
 ،)theologyالهیاتی است که میکوشد بدون اتکا بر یك دین خاص ،بلکه بهویژه بر مبنای
بلپذیرشاز«پدیدارعمومیدین»( Universal
مشترکاتادیانمختلفجهان،تبیینیروزآمدوقا 
)phenomenon of religionارائهدهد.الهیاتجهانینهفقطهیچدینیراازحیطۀخودخارج
کند،بلکههمۀجوامعدینیرابهدرونخویشمیپذیرد.چنینالهیاتیضمنآ گاهیومعرفتبه


نمی
یکوشد پدیدار یکپارچهای را ایجاد کند که در
خودش ،انتقادات ادیان رقیب را میپذیرد و م 
)بهمثابهاصلمشتركهمۀادیاناست.
جستوجویخدایا«واقعیتغایی»( Ultimate reality

رسدغرضاصلیطراحانالهیاتجهانی(ویلفردکنتولاسمیت،جانهیکوهانس


نظرمی
به
گفتوگوی بینادینی» ( )Interreligious dialogو از این رهگذر ،کمک به
کونگ) ،ایجاد « 
برقراری «صلح جهانی» ( )World peaceاست .مسئلۀ تنوع ادیان ،در نسبت وثیقی با طرح
الهیاتجهانیقراردارد.پیشفرضالهیاتجهانی،پذیرشتنوعادیانولزومارائۀراهکاریبرای

برون رفتازاختالفاتناشیازآناست.درواقع،مسئلۀاصلیاینجاستکهاگرچنیناستکه

اند،پسآیامیتوانیکالهیاتجهانیراایجادکردکهتنوعادیانرادرنورددو


ادیانجهانمتنوع
برای همۀ دینداران مشترک باشد و این سان اختالفات را تا حدی از میان ببرد .طراحان الهیات
جهانی،عمدتا «تکثرگراییدینی»()Religious pluralismرامبنایاصلیالهیاتجهانیقرار
–1دانشیارپژهشگاهفرهنگواندیشةاسالمی .mehr_1777@yahoo.com
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وایجادیكالهیاتجهانیرامنوطبهپذیرشآندانستهاند.ازدیدآنان،تنهادرصورتیکه

داده 

تکثرگراییدینیرابپذیریم،ایجادیکالهیاتجهانیعمال امکانپذیرخواهدبود.تکثرگراییدینی،
ایناظربهتنوعادیاناستومیکوشد«حقانیت»()Truthو«نجات»()Salvationدر


نظریه
هایمختلفبهسوییکحقیقت واحد


ادیانرابهاینطریقتوجیهکندکهادیانمختلفجهان،راه
هستندوهمگیمی توانندنجاترابرایپیروانشانبهارمغانبیاورند.امابانظرداشتنکاتفوق،

ممکناستبتوانبهتبییننسبتتنوعادیانوالهیاتجهانیازمنظرتفکراسالمینیزپرداختواین
نسبترانهمبتنیبرتکثرگراییدینی،بلکهمبتنیبررویکردخاص اسالمبهمسئلۀ«دیگرادیان»
() Other religionsموردبازخوانیوسنجشقراردادوازاینرهگذر،بهطرحخاصیازاین
هایموجوداستوچهبسامیتواندبهایجادالهیاتجهانی


اوتازطرح
نسبترسیدکهتاحدیمتف
مددهایمهمیبرساند .
واژگان کلیدی:تنوعادیان،الهیاتجهانی،تکثرگراییدینی،حقانیت،نجات،دیگرادیان.
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چکیدۀ

پدیدارشناسی دین ژان لوک ماریون و امکان سخن گفتن از پدیدارهای دینی ادیان دیگر
محمدرضاعبدالهنژاد


1

اصطالحپستمدرنقرنبیستم،واکنشانتقادیآننسبت


هایمهمفلسفهوالهیاتبه

یکیازویژگی
بهزبانمتافیزیکیموجوددرالهیاتسنتیوپیامدهایمخربآندردنیایمعاصراست.ژانلوک
ماریون (فیلسوف و الهیدان پست مدرن متأثر از نیچه ،هوسرل ،هایدگر ،لویناس ،دیونسیوس و
پاسکال)باانتقاداززبانمتافیزیکیموجوددرالهیاتسنتیغربکهباتقلیلموضوعاتدینیتاسر
حدیکبتآنهاراکامالمحدودومحصورکردهاست،بهدنبالیافتنزبانفلسفیجدیدیاستکه

با آن بتواند بهدور از محدودیتهای الهیات و فلسفۀ سنتی به بحث از موضوعات دینی بپردازد.
پدیدارشناسیاشباعشده»

راهکاراودراینزمینه،طرحیکنوعپدیدارشناسیدینتحتعنوان«
است.درایننوعپدیدارشناسیازتأثیروتجربۀبرخیپدیدارهایاشباعشده(ازقبیلخدایاوحی)

ندبهآنهاقوامببخشدونهحتیدرداخلیکافقخاصی

شودکهنهقصدیتیمیتوا


سخنگفتهمی
شدگیمحضاندوصرفابهایندلیلبرآ گاهیتأثیرمیگذارند.


هاغرقدرداده

گیرند،بلکهآن

قرارمی
ازآنجاییکهزبانپدیدارشناسیماریونفارغازمحدودیتهایزبانغالبدرفلسفهوالهیاتسنتی

استومتعاقبابههنگامبحثازموضوعاتدینیخودرامقیدبهموضوعاتومفاهیمرایجدریکیا
چنددینخاص(یعنیمسیحیتیاادیانابراهیمی)نمیکند،لذااستفادهازآندرحوزۀفلسفۀدین

عنوانمعیاریبرایتوصیفپدیدههایدینیادیاندیگروامکانیبرایتوجهبهتنوعادیان


تواندبه

می
لحاظشود .
واژگان کلیدی :ژان لوک ماریون ،پدیدارشناسی اشباعشده ،الهیات سنتی ،امپریالیسم مفهومی،
دادهشدگیمحض،ادیانمختلف.


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


1


تکاملییکیازصفاتمهمومتمایزکنندهانساننسبتبهپستانداراننخستین،فرهنگاست

بهلحاظزیستی–
طورکلیتمامخالقیتهایذهنانسانرا

کهنهادهایسیاسیواجتماعی،سنتهایدینیو اخالقیوبه

جهانشمولازمیزانباالییارثپذیری
،ادیانبهعنوانیکفرهنگ 

دربرمیگیرد.بنابرمطالعاتزیستی–ژنتیکی

تربهارثمیرسد.دیویدویلسون


سالبهنسلجوان

داریازنسلمیان

کهخصیصۀدین
؛به 
طوری
برخوردارند 
ومحصولتکاملفرهنگیمیداندکهدرجهت

زیستشناسآمریکایی،دینرایک«تطابقچندسطحی»

مشارکتوایجادهمبستگیبینگروههاشکلگرفتهاست.طبقنظرویلسونبهترینتوجیهدرمورد ادیانو

صورتسوپرارگانیسمهاییبدانیمکهبرایموفقیتدررقابتعلیههمسازش


هاایناستکهادیانرابه

تنوعآن
هایمتحدکنندهعملمیکنندوآنچهباعثبقایادیاندرطول


عنوانسیستم

کنند،بنابراینادیانمختلفبه

می
هایمختلفبودهکارکردتکاملیادیاندرجهتهمبستگیگروههایدینیبر


تاریخوتنوعوتکثرآندرفرهنگ
نماییحقیقیوصدقگزارههایدینیهیچوجهی


گراییعملیاست.درنظرویلسونبحثازواقع

مبنایواقع
نداردوآنچهاهمیتداردتنهاجنبۀمفیدبودنگزارههاست.این نوعتبیینازعللپدیدآمدنوبقایادیاندر

طول تاریخ بشری ،بهلحاظ معرفتشناختی چالشهای فراوانی را پدید میآورد که بهخصوص در ادیان
گزاره محورومنتسببهوحیالهیقابلتوجهاست.درایننوشتارآراءویلسونبهتفصیلبیانشدهوموردنقد

گیردوبحثخواهدشدکهشکلگیریمعرفتدینیدر


شناختی)قرارمی

حاظمعرفت
خصوصبهل


وبررسی(به
محورباتکیهبرتبیینهایتکاملیقابلتبییننیستو


دارباورمندتنهابانگاهکارکردگرایانهمنفعت

یکدین
نباید از نقش سایر مولفههای معرفتی–دینی ،عقلی و احساسی غفلت کرد و بحث خواهیم کرد که نظریۀ
هایادیانمختلفدرطولتاریخوبهرغمفرایندهایتکاملی


ویلسوندرتوجیهعللبقاوثابتماندنآموزه
پیچیدهبامشکلمواجهمیشود .

واژگان کلیدی :ویلسون ،نظریۀ تکامل ،تکامل فرهنگی ،دینداری ،کارکردگرایی ،واقعگرایی عملی،
گراییحقیقی،سیستمهایمتحدکننده.


واقع

–1دکتریفلسفۀدین،دانشگاهعلومتحقیقاتتهران .halehabdullahiraad@yahoo.com،
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چکیدۀ

معنا یا معانی زندگی :کثرتگرایی یا انحصارگرایی دینی در مواجهه با معنای زندگی
امیرعباسعلیزمانی 1


انسانها معنایی دارد یا تهی از معناست؟ بر فرض معناداری آیا این معنا امری واحد،
آیا زندگی ما  
منطقهایوانسانیاست؟ادعایاصلیاینمقالهاین
فراگیروانحصاریاستیاامریمتکثر،ذهنی ،
استکهاینادعاکهزندگییافقطیکمعناداردویاهیچمعنایینداردهماناندازهکاذباستکه
معنایزندگیامریکامالمتکثرونسبیودرونیوشخصیاست.مقالهاززاویۀخاصیبهاینبحث
میپردازد و آن عبارت است از اینکه انحصارگرایی دینی مستلزم نوعی انحصارگرایی درباب معنای

کثرتگرایی درباب معنای زندگی است .پیشنهاد اصلی ما در این
کثرتگرایی دینی مستلزم  
زندگی و  
کثرتگراییمحضدراین
نوشتارایناست کهدرمیانۀانحصارگراییافراطیدربابمعنایزندگیو 
میتوانیم
میکند:ما 
باب،راهسومدیگریرابرگزینیمکهازنوعی«وحدتدرعینکثرتمعنا»دفاع 
بیمعناترسیم
چهارچوبهایکلیوفراگیریبرایتفکیکزندگیمعناداراززندگی 

باموازینعقلی
شبهمعنا و ضدمعنا تفکیک کند ،ولی در عین حال
کنیم و معیارهای کلی ارائه دهیم تا معنا را از  
شیوههایمختلفزیستنبتواننداینمعیارهارا برآوردهساختهونیزتاحدیازمعناوارزشزیستن

شیوهایخاصرابرایزیستنو
برخوردارباشند .ازآنجاکههریکازادیانرسمیوبزرگجهانی 
روبهرو هستیم که بهطور همسانی
شیوهها  
میکند ما با کثرتی از  
رسیدن به معنای زندگی پیشنهاد  
شیوههایمختلفیاززیستن
نمیکنند.بهتعبیریماباسطوحمختلفیازمعناو 
زندگیمارامعنادار 
روبهروهستیمکهازسویادیانمختلفپیشنهادشدهاست.چونمعنایزندگیامریتشکیکیاست

مرتبهای از معنا رافراهم نماید ولی ما باید
و ذات مراتب است ،هرچند ممکن استهر یک از ادیان  
جامعتری را برای زندگی
عمیقتر و  
کاملتر و  
جستوجوی مدلی از زیستن باشیم که معنای  

در 
انسانیفراهمنماید .
شیوههای
کثرتگرایی دینی ،انحصارگرایی دینی  ،
واژگان کلیدی :معنای زندگی ،معانی زندگی  ،
زندگی.
–1دانشیارگروهفلسفۀدین،دانشگاهتهران .amir_alizamani@ut.ac.ir،
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هگل و تنوع ادیان
مرتضیفخاریان 1

هدف نگارنده در این مقاله بررسی نگاه هگل ،فیلسوف آلمانی ،به مقولۀ تنوع ادیان است .هگل در
خویشطرحیتاریخیپیمیریزدکهدرآنهردینیباتوجهبهظهورتاریخی

درسآموزههای فلسفۀ دین
خوددربرگیرندۀ(صورتیاز)حقیقتاست.برایفهمیدندقیقآنچهویمیگوید،بایستیدرابتدانگاهی

پردازد:مقولههای


ویانداخت(موضوعبخشاولمقاله).اینبخشبهچنینسواالتیمی
بهدانش منطق
اند،درچهنسبتیبایکدیگرقراردارند،ارتباطآنهاباساختارهای


دستآمده
منطقیویبهچهصورتبه
جهان واقعیچیست.ساختار ضروری مقوالت،ازنظرهگل،همانساختار جهان واقعیاست.این
اشکلمیدهد.در

موضوعبانگاهیبرنوشتۀهگلباعنوان«عقلدرتاریخ»موضوعبخشدوممقالهر
طوراجمالیبررسیمیشود.پسازایندو


اینبخشنگاههگلبهظهورساختارهایعقالنیدرتاریخبه
ای،دربخشسوم،موضوعادیاندرطولتاریخرابررسیمیکنیم.مفهومهگلازدینچه


بخشپایه
ویژگیهایی دارد؟ از آنجا که در «دین» از نظر وی شکلی از وحدت سوژه و ابژه بهدست میآید

میبیند.بدین
(دایرهالمعارف فلسفی ،پاراگراف ،)555ویدین راظهوری ازظهورات «روح مطلق»  
صورتویدینراوارددستگاهفلسفیخودکردهوبرایآنمکانیمفهومیمییابد.تاریخادیان،ازآنجا

حقیقتاست.هگلمسیحیترا،البتهآنطورکهاو

هایواقعیاست،تاریخظهور


کهتاریخیازصورت
نگرد.دربخشآخربررسیمیکنیم،برچهاساسیاو


عنواندینکاملمی

کند،به

ایندینراتفسیرمی
کندوسعیمیکنیمبراساسسیستممنطقیخودوینگاهیانتقادیبهموضوع


چنینادعاییمطرحمی
بیندازیم.حتیاگرمدلمنطقیویوتالشویرابراییافتنمقوالتمنطقیدرصورتدینیمسیحیت
بپذیریم،میتوانیمادعاکنیمکههردینیکهبتواندبنابرغنایتاریخیخودمفاهیمخودرابهسطحمنطقی

رسدمدلهگلیامادرنهایتمدلیسلسلهمراتبی


نظرمی

تواندادعایکمالداشتهباشد.به

برکشد،می
قیمی ماند،چراکهاودرنهایتبهپیشرفتایدهدرتاریخاعتقاددارد.

با
واژگان کلیدی:هگل،تنوعادیان،تاریخ.
–1دانشجویدکتریفلسفه،دانشگاهگئورگآ گوستگوتینگن.mortezafa@yahoo.com ،

مقاالتهشتمینهمایشبینالمللی«فلسفۀدینمعاصر»|35

چکیدۀ

منظرگرایی و مسئلۀ ّ
تنوع ادیان :نگاهی به کتاب ار یک بالدوین
محسنفیضبخش 1


ً
ّ
اریکبالدوین،درکتابخود،اختالف نظر معقول کامال آ گاهانه و منظرگرایی سنت محور،تالش
هایمکاینتایردربارۀ

میکندنشاندهدکهباتمسکبهمنظرگراییمبتنیبرسنتکهبرخاستهازایده

هاست،میتوانازمعقولیتباوردینیدرعینآ گاهیکاملبهاختالفنظر،دفاعکرد.


عقالنیتسنت
ومفاهیمینظیرشاهد،مسئلۀاختالفنظردینیرادرقالب

ویپسازتوضیحتلقیخودازمعقولیت
شناسیدینیالوینپلنتینگامطرحمیکند.ویپسازطرحمسئلهوتوضیحمفاهیممهماز


معرفت
دیدگاه خود ،نشان میدهد که چگونه میتوان در صورت صحت منظرگرایی مبتنی بر سنت
)(Tradition–based Perspectivalismاستداللکردکهچونمنظرمعرفتیخنثاییوجودندارد
اندکهمبتنیبرسنتباشند،میتوانیمدلیلخوبی


واستانداردهایعقالنیتنهادرصورتیقابلقبول
میتوانندباآ گاهیکاملازاختالفنظردینی،معقول
ارائهدهیمبرایاینکهدوباوردینیمتفاوت  ،

باشند .
اریکبالدرون،معقولیتباوردینی،اختالفنظردینی،منظرگرایی.

واژگان کلیدی:

–1دکتریفلسفۀدین،دانشگاهتهران .masoudsadeghi@ut.ac.ir،
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ارجاع متعین به ساحت الهی
حامدقدیری 1
برانگیزدرزباندینیبانسبتمیانایندوگزارهسروکاردارد)1(:ساحت


هایچالش

یکیازبزنگاه
ْ
ّ
)میتواندرزبان بهشکلمتعینی به
الهی/مطلقکامال ازساحتبشری/ممکنمنفکاست 2(،
ساحتالهی/مطلقارجاعدادوازآنسخنگفت.رویکردهایمتفاوتیحولامکانجمع()1و
)مطرحشدهکهطبقیکیازآنها،موسومبهنظریۀبدوی(،)face value theoryایندوگزاره

(2
جمع اند .در این مقاله ،با تکیه به دو استدالل هیالری پاتنم در متافیزیک و معناشناسی،
قابل 

شودکهنمیتوانایندوگزارهرابههمینشکلوبدونهیچتعدیلیپذیرفت.دراین


استداللمی
راستا،ابتداپسازتوصیفاستداللمدلتئورتیکواستداللدوقلویزمین،ساختار مشترک میان

هابهاینشکلارائهمیشود:اگردوساحتمفروضکهقرارسترابطۀارجاعیبایکدیگرداشته


آن
ّ
انآنهابرقرارکرد.سپسبا
گاهنمیتوانرابطۀارجاعمتعینیمی 

باشند،کامالازهممنفکباشند،آن
هایایناستدالل،جریانآندرحوزۀزباندینینشاندادهمیشودکهبهموجب


احصایمشخصه
گاهنمیتوانبهشکل

آن،اگرساحتالهی/مطلقکامال ازساحتبشری/ممکنمنفکباشد،آن
ّ
استدالل،سهراهبرونرفتازتعارض

متعینیبهآنارجاعدادوازآنسخنگفت.نهایتابرپایۀاین
هامبنیبرقراردادیبودن زبانرا


فرضایناستدالل

شود:یابایدازاساس،پیش

یادشدهمعرفیمی
کناربگذاریموماهیتیالهیبرایآنقائلشویمیابایدامکانارجاعمتعینبهساحتالهیودر
َّ
ماهیتیپدیداریوذهنآلودبرایساحتالهیمتعلقزبان

نتیجهسخنگفتنازآنرانفیکنیمیاباید

بپذیریم.دراینحالت،میتوانشماهایمفهومیمتعددوبدیلیبرایسخنگفتنازساحتالهی

ْ
ایپلورالیستیبامسئلۀتنوعادیانراتوجیهمیکند .

داشتکههمینمواجهه
زباندینی،استداللمدلتئورتیک،دوقلویزمین،پلورالیسم.

واژگان کلیدی:

–1دکتریفلسفه(گرایشمنطق)،دانشگاهتربیتمدرس.hamed0ghadiri@gmail.com،
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چکیدۀ

تمایز ظاهر و باطن ،کلید فهم وحدت متعالی ادیان
اکبرقربانی 1


درپاسخبهمسئلۀتنوعونسبتمیانادیان،فریتیوفشوانواصحابحکمتخالده،به«وحدتمتعالی
قائلاند.بنابرایندیدگاه،وحدتیحقیقیدرادیانوجودداردکهدرونیومتعالیاست.شوانتنوع
ادیان» 
هارامیپذیردوباتأکیدبرمنشأالهی دینوباتمایزنهادنمیانظاهرو


هایظاهریآن

ادیانوتفاوت
هایبشریمیداند.از

باطندین،تنوعادیانراناشیازگوناگونیوحیها،متناسبباظرفیتهاوقابلیت
َ
رتصورقدسی،مانعوحدتحقیقیادیاندرباالترینمراتبوجودنیستوهرچندبیشتر
نظراوکث
َ
تواننداینوحدتبرینرافهمکنند،اماعارفاناهلباطن،باشهود

هایاهماناهلظاهر،نمی

انسان

عقالنیوتحققپذیریمعنویناشیازتمییزمابعدالطبیعیوتمرکزبرحقایقعقالنیومعنوی،بهدریافت
وحدتدرونیومتعالیادیاننائلمیشوند.ایننوشتار،بهشیوۀتوصیفی–تحلیلی،نشاندادهاستکه

تمایزات هستی شناختی همچون تمایز مراتب واقعیت و تمایز مطلق و نسبی ،تمایزات معرفتشناختی
اطنی،وتمایزاتانسانشناختی

همچونتمایزعقلکلیوعقلجزئیوتمایزمشرب ظاهریومشرب ب
همچونتمایزاهلشریعتواهلطریقتدرنظریۀشوان،همگیبهتمایزظاهروباطنبازمیگرددکهدر

واقعکلیداصلی فهمودریافتایننظریهاست.برخیمنتقدین،تمایزظاهروباطنرامنجربهنوعی
نخبهگراییوتکبردانستهاند؛امامدافعان،تمایزظاهروباطن دینوتمایزاهلظاهرازاهلباطنرا

دانند.ایننظریه،بهخاطرتفکیکوتمایزشریعتو

مربوطبهواقعیاتیدرقلمرودینوساحتانسانمی
ُ
گریزیومسامحهگریوالتقاطدینینیزمتهمشدهاست؛اماتوجهبهبعدباطنیدین


طریقت،بهشریعت
مانعرفان،بهمعنایبیتوجهیبهشریعتوظاهردیننیستوشوانبههمراهیوهمزیستیظاهرو

یاه
َ
داندوازاینرو


هانمی
باطندرادیانتوجهداردوفراتررفتنازصوردینیرابهمعنایانکاریاکنارنهادنآن
گریز،نمیانجامد.شواندرپیحذف

گریوبیتفاوتی دینیونیزعرفانشریعت


اشبهمسامحه

نظریه
اشرانمیتواننوعیالتقاطدینییاجمع

اختالفاتظاهریادیانوبرساختنیکدینکلینیستونظریه
وتلفیقادیاندانست .
واژگان کلیدی:دین،ظاهروباطن،شریعتوطریقت،وحدتمتعالیادیان،شوان.
–1استادیارگروهمعارفاسالمی،دانشگاهآزاداسالمیواحداردستان.qorbani61@gmail.com ،
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تنوع ادیان و مسئلۀ دیگری دینی
قدرتاللهقربانی 1


میکنیم .الزمۀ
تنوع ادیان ،واقعیت عینی و انکارناپذیر است .ما نیز در درون چنین واقعیتی زندگی  
چنین زیستی دستیابی به فهمی همدالنه از «خود» و «دیگری» است .چنین فهمی بر بازشناسی
متغیرهای مهمی چون اشتراکات و اختالفات انسانی ،اخالقی ،فرهنگی و دینی خودی و دیگری
پیشروی بازشناسی زیست ما در جهان متنوع دینی،
پرسشهای  

مبتنی است .بهلحاظ نظری ،از 
سنتهای مختلف دینی است .یعنی عطف توجه به
تفاوتهای آن در  
پرسش از حقانیت و نجات و  
یسازد و اینکه راه نجات و
دیگری دینی ،مسئلۀ حقانیت نگاه دینی خودی و دیگری را مطرح م 
رستگاری کدامیک معتبر و اصیل است .پذیرش واقعیت تنوع ادیان ،بهلحاظ عملی ،ضرورت عینی
میدهد.
پیشرویماقرار 
گفتوگورا 
مسالتآمیز،تکیهبراخالقجهانیوتوسلبهمنطق 

همزیستی

نتیجۀنظریوعملیتوجهبهمسئلۀتنوعادیان،بهرسمیتشناختنوجودیدیگریدینیوپایبندیبه
لوازمعملیوواقعیآن،یعنیصلح،مدارا ومشارکتمتقابل،والتزامبهلوازمنظریآنیعنیدوری
از نگرش انحصاری به سنت دینی خود و پذیرش حقانیت و امکان نجات برای دیگری دینی به
درجات متفاوت تشکیکی است .نتیجۀ نظری ،منطقی و الهیاتی مربوط به سنت دینی خود نیز
افقهایتازهبرایبازشناسینکاتارزشمندنگرشدینیخودوبازیابیروحیۀاصالح
میتواندیافتن 

بازسازیاند.خالصهاینکه،تنوعادیان و

درآندستهازباورهایدینیسنتخودیاستکهنیازمند
هدایتشده ،موجب گشودگی افق نگاه ،مشارکت با

فرضهای 
پیش 
واقعبینانه به آن بدون  
نگاه  
همزیستی جهانی ،فهم همدالنه از سنت دینی همدیگر ،بسط
دیگران دینی در گسترش صلح و  
میشود .
اخالقجهانیوموجبتوسعۀلطفومحبتالهیمیانهمهبندگانخدا 
واژگان کلیدی:تنوعادیان،دیگریدینی،حقانیت،نجات،اخالقجهانی،صلح.

–1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهخوارزمیqorbani48@gmail.com،
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چکیدۀ

امکان گفتمان دربارۀ «معنای دینی» با توجه به نسبیگرایی معرفتشناختی
ساراقزلباش

1


شناختیراناشیازنوعینسبیگراییبهمعنایعدموجودیا


گراییادیاندرحوزۀمعرفت

اگرکثرت
شناختمعیاریبرایمعناداریباورهایدینیبدانیم،وامکان«گفتمان»بینادیانراامکانفهم
دردیگرادیاندرنظربگیریم،یکیازپرسشهایقابلطرحایناستکهآیاچنین

«معنایدینی»
گفتمانی،صرفادرسطحتوصیفمعناممکناستیااینکهدرسطحتبییننیزصورتمیگیرد؟ضمن
گراصورتمیگیردیااینکه


گرایاکثرت

اننسبی
اینکهآیاامکانچنینگفتمانی،صرفادرمیاندیندار
دینداران ذاتگرا نیز امکان فهم معنای دیگر ادیان را بهلحاظ معرفتشناختی دارا است؟ یکی از

پاسخهای احتمالی این است که با توجه به نسبیگرایی ،بایستی ادیان مورد گفتوگو نیز بهطور

دینی،نسبیگراباشندتاامکانفهممعناصورتگیرد.درواقع،برایامکانگفتماندرسطح


درون
معناوفهمآن،بایستینظموتعینساختاریآنرازدود،زیراتعیینهرگونهمعنایمتعینوثابتبرای
مفاهیمدینی(همچونخلقتیاآخرت)،بهمعنایکنارگذاشتنمعانیدیگریاستکهبرایآنارائه
رو،ذاتگرویصرفا منجربهمسامحهوپذیرشمعانیدیگرادیانمیشود،بدون

میشود.ازاین 

اینکه گفتمان معرفتشناختی صورت گیرد .از سوی دیگر ،رویکرد غیرذاتگرا نیز با نسبیگرایی
دروندینیوعدمتعینمعنایدینیهمراهاستکهاگرچهامکانگفتمانراممکنمیکند،امااین

تناقضرادرپیداردکهاگرمفهومدین،نسبیاست،بهچهمعناوباچهمعیاری،گفتمانبینادیان
رفتچالشانگیزازاینتناقضآناستکهدربارۀنتیجۀ


گیرد.حالیکبرون

مختلفصورتمی
گفتمانومعناداری،احکام«فازی»صادرکنیم .
،کثرتگرایی .

نسبیگرایی،معنایدینی،گفتمان
واژگان کلیدی :

–1دکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.saragh5555@gmail.com ،
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کثرتگرایی هنجاری واخالقی در سیرۀ امام علی (علیهالسالم)

با تأکید بر آموزههای نهجالبالغه
علیکربالئیپازوکی 1


اینپژوهشباروشتوصیف،تحلیلوتفسیرمتن،سیرۀنظریوعملیامامعلی(علیهالسالم)رادر
آموزههای
مسالمتآمیز با پیروان سایر ادیان و مذاهب و حتی مخالفین ،با تأکید بر  

مورد رفتار 
میدهد که امام علی (ع) در نهجالبالغه
یافتههای تحقیق نشان  
نهجالبالغه بررسی کرده است  .
لفههایی مانند:انسانیت معیار در روابط ،رعایت عهد و پیمان با اهل کتاب،
درموارد متعدد بر مؤ 
تریجویی وامتیازخواهی به بهانۀ دین ،عدم سوءاستفاده از
تأکید بر آزادی در عقیده و بیان ،عدم بر  
قدرت،رعایتعدلوانصاف،هدایتوراهنمایی،مدارا،عفووبخشش،مروتوجوانمردی،دفعو
میخوانیم:
نمودهاند.مثالدرنامۀ53خطاببهمالک 
ردبدیباخوبیواحسانوتغافلو...تأ کید 
«قلبت را نسبت به مردم مملو از مهربانی و محبت و لطف کن؛ چونان حیوانی درنده مباش که
همکیشان تو در دین هستند یا همانندان تو در
خوردنشان را غنیمت شماری ،زیرا آنان دو گروهند یا  
علتهایی عارضشان خواهد شد و به عمد یا خطا،
آنها خطاهایی سر خواهد زد و  
آفرینش .از  
نشانگر پذیرش نوعی
لغزشهایی کنند ،پس از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده».این موارد  

علیهالسالم)
همزیستی در اندیشۀ حضرت علی ( 
کثرتگرایی هنجاری با محوریت رعایت اخالق  

میتواندبهعنوانالگوموردتوجهقرارگیرد .
استکه 
مسالمتآمیز،سیره،امامعلی،مدارا،غیرمسلمانان،نهجالبالغه .

کثرتگرایی،رفتار
واژگان کلیدی :

-1دانشیارگروهآموزشیفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهعالمهطباطبائی .karbalaei1383@yahoo.com،
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چکیدۀ

مسئلۀ ابانۀ حق در الگوی کثرتگرایی گفتمانی مناظرات امام رضا علیهالسالم و
بازتابهای نجاتشناختی آن
احمدکریمی 1

مناظرات امام رضا علیهالسالم با متدینان و سران ادیان دیگر در زمانۀ خویش میراثی ماندگار در
گویادیاندرقروناولیۀاسالماست.اینمناظراتبارؤسایدیانتهایمختلفاز

خصوصگفتو

مسیحیتویهودیتتازرتشتیانوصابئیان،نشانمیدهدکهادیانآسمانیوغیرآسمانیدرفضای

مییافتند.امامباارزیابیاتقانوسازگاری
موسیالرضاحضور 
بن 
گذارازسویعلی 


یکگفتمانتأثیر
وانسجامگزاره هاومدعیاتدینیآنانوباتأکیدبرحقانیتثبوتیگوهراسالمدرهمۀادیان،روش

گوومفاهمهبرگزیدهبود.یافتههایاین

تعاملمؤثربامتدینانبهادیاندیگرراازطریقمنطقگفتو

پژوهش،باروشتحلیلگفتمانومنطقحاکمبرمناظراتآنحضرت،نشاندادکهراهبردامام
السالمدرتعاملباعالمانادیاندیگر،کثرتگراییگفتمانیاستکهبراساسدینشناسیجامع


علیه
امام و شناخت آموزهها و معیارهای ارزیابی حجیت معرفتشناختی مدعیات ادیان مختلف بوده
اییگفتمانی،فراهمبودنامکاننیلبهحقودرنتیجه،تالشبرایابانۀآن

مبنایاینکثرتگر

است.
بودهاست؛برایناساس،گوهرحقانیتدرهمۀادیانیکیاستونجاتباعطفنظربهدرجات
معرفتمیسراستوازاین روامامرضاباتبیینخالءهایمعرفتیمتدینانبهدیگرادیانولوازمآن،

بسترهای نجات را برای آنان نیز فراهم میآوردند .در این صورت ،مسئلۀ نجات نیز وجهی
گرددووجهکثرتگرایانۀ


گرایانهداردکهازطریقابانۀحق،توسعهوگسترشآنمیسرمی

شمول
تعاملبادیگرادیانباچنینمنطقیازعقالنیتتوجیهبرخورداراست .
:کثرتگراییگفتمانی،ابانۀحق،امامرضا،حقانیت،نجات .

واژگان کلیدی

–1استادیارگروهکالم،دانشگاهقرآنوحدیث.ahmad.karimi@gmail.com،
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مبانی روششناسی ابنرشد در نسبت بین دین و فلسفه
علیرضاکریمینیسیانی 1

امیرحسینخداپرست

2


عنوانمفسروپیروارسطوشناختهمیشود.اوضمناینکهموافق


رشددرجهاناسالموغرببه

ابن
بحثوجدل دربارۀمبانیدیناسالم(توحید،نبوتومعاد)نیست،آموختندانشفلسفهومنطقرا
هامیتوانندبراساسسهروشاستداللبرهانی،جدلو
رشدمعتقداستانسان 


داند.ابن

واجبمی
خطابه ،که به ترتیب مختص فالسفه ،متکلمان و جمهور مردم (عوام) هستند ،به شناخت جهان
هستیوآی اتوصفاتخداوندبپردازند.او،ضمنبررسینظراتمتکلمان،معتقداستکهروش
آنها ،در نهایت ،به گمراه شدن مردم میانجامد .ابنرشد تأویل متون دینی را در سه قالب

ناپذیرممکنمیبیندو باایجادتمایزبینروشفلسفیتصدیق


التأویل،جایزالتأویلوتأویل

واجب
وشکالمیوخطابی،برشایستگیفالسفهواهلبرهانبرتأویلمتوندینیتأویلپذیرتأکید

امورور
نوعیکثرتگراییدینی


هایمتفاوتفهمحقیقت،به

تواندبامطرحکردنروش
میکند.ایناندیشهمی

زیستیمسالمتآمیزبینصاحبانسطوحمتفاوتفهمدینیبینجامدوبهاینترتیب،در نقطۀ


وهم
هایمتکلمان(بهخصوصاشاعره)قرارگیرد.بر


گراییدینی،کهحاصلاندیشه

مقابلمونیسموفرقه
رشدتواناییگشودنبابگفتوگوبینمتدینانیراخواهد

ایناساس،میتوانادعاکردکهاندیشۀابن

داشتکهدارایسطوحیمتفاوتازفهمدینیاند .

:ابنرشد،دین،فلسفه،استداللبرهانی،خطابه،جدل،تأویل،حقیقتمضاعف .
واژگان کلیدی 

–1دانشجویدکتریفلسفه،مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران .a.karimin@yahoo.com،
–2استادیارگروهفلسفه،مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران .khodaparast.amir@gmail.com،
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چکیدۀ

شهادت برهان بر ابطال تکثرگرایی ادیان
علیرضاکهنسال


1


سخنازصدقمدعیاتمتعارضادیاناست،امامحلبحثبهروشنیتحریر

در«تکثرگراییدینی»
نشده است و گرنه تکثرگرایی نفی خواهد شد .گاه وجه پذیرش پلورالیسم را همزیستی دنیوی
اندوزمانینجاتاخرویکههردوخطاهستند.همزیستیونجاتدرگروحقانیتنیستو


دانسته
توانخودرابهتنهاییبرحقدانستوبهامرهمانحق،همزیستیداشتومخالفرا،اگرجاهل


می
قاصرباشداهلنجاتدانست.سخندرمطابقتباواقع–رأیمختاردرصدق–استومعنایتکثر
نیزنهکثرتطولیگویندگانیکسخناستونهسخنانیکهبانداشتنموضوعومحمولمختلف،
هر دو میتوانند صادق باشند .در این مقام اساسا تعارضی نیست تا نوبت به تسهیم حق برسد.
کهکارکردبهجایمعنا،مجالیبرایبررسیدعاوی

روپیشفرضاست 


معناداریزباندینازآن
حکمبرابطالآناست:دینمجموعهایاز

نهد.تأملدربیمعنایی«تکثروتقسیمحق»


دینینمی
گزاره هاستکهاگراخبارندقابلصدقوکذبندواگرانشایند،پایگاهخبریدارندوبالعرضحکم

درآییناسالم،بههمپیوستهاستوچوندعویاسالموحیانیبودن

اخباررابرمیتابند.اینمجموعه،

است؛گمانخطاونادیدنلوازمسخن،بهخدانمیرود؛زیرادرآثارانسانیهموارهچنیناستکه

سخنصوابیلوازمناصوابداشتهباشدوبالعکس.درایندینچندقضیۀ پایههستکهصدقیا
یگرسریانمییابد.ازسویدیگربدیهیاستکهیکگزارهباحفظ

کذبآنهادرهمۀقضایاید

جهاتتناقضنمی تواندهمصادقوهمکاذبباشد.اکنونقضیۀتوحید،یاصواباستویاخطا؛

درفرضصدق،هیچبهره ایازراستیبرایمنکرخدایاتوحیداونیستودرفرضکذبهیچ

معنااست.نمیتوانازجهتواحدهم


هردوحالتکثرحقبی
سهمیبرایموحدنخواهدبودودر
خداراموجوددانستوهمناموجودوهمواحدوهمکثیر.آنگاههرقضیهایباتوحیدمرتبطباشدبه

صدقآنصادقوبهانحصارآن،حقمنحصراست.اکنوناگربهقضیۀنبوتبنگریمخواهیمدیدکه
تواندهمپیامبرباشدوهمنباشدوتقسیمنیزبیمعناست.


ظهمۀجهاتنمی
پیامبراسالم(ص)باحف
–1دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد .kohansal–a@um.ac.ir،
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بافرضپیامبری،هرسخنیکهازسویاوقطعیالصدورباشدسخننمایندۀخداستوحقاستو

ایبرایمخالفاننمینهد ،مگردرطولهمانسخنکهاین،تکثرگویندگاناستنهتکثر


چبهره
هی
پیامبرحقیاستکهدرهمۀقضایایقطعیاسالمسریانمییابدوهمهراحق

حق.پذیرشنبوت
سازد.تفاسیرگوناگونواجتهادهایمخالفونظاماشاری،کهتکثرحقمینمایند،نیز


منحصرمی
پاسخروشنیدارند.چونگوهردلیلاستحالۀجمعدوقضیۀجمعناشدنیاست،تفاوتیمیاندین

اسالمیامذهبتشیعیااساساهیچدینومذهبینیست.دوگزارۀمتقابلبرامرواحدگردنمیآیندو
اکنوننیزسخندراینکهکدامیکحقهستندنیست؛بلکهپلورالیسمدرهرموردیکهبهتقابل
قضایابرسدباطلاست.ختامسخناینکهتکثرگراییدرهیچفرضیمعنایمحصلیندارد .
تکثرگرایی،اسالم،نجات،صدقوکذبمعرفتشناختی .

واژگان کلیدی:
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چکیدۀ

نقش خیال در ظهور و تبیین تنوع ادیان
اردشیرمحمودی 1
مرضیهاخالقی

2

در معرفتشناسی فلسفی ،هر یک از قوای نفس مسئول درک مرتبهای از عالم و منشاء نحوهای از
شناختوعلماند.قوایحسیمسئولدرک مرتبۀحسیومنشاءشناختتجربی«،قوۀخیال»مسئول

مسئولدرکمرتبۀعقلیومنشاءشناختهای

درکمرتبۀخیالیومنشاءشناختهایهنری«،عقل»

فلسفیو«قلب»مسئولدرکوحدتهستیومنشاءعلومعرفانی.بهحکماینکهنفسامریواحد
هادردیگریگریزناپذیراست،امااگردرجمعبندی

است،همۀقوادرفعالیتآندخیلند،ودخا 
لتآن

نهایی،حکمباتوجهبهاحکامآنمرتبهصادرنشودوحکمدیگرمراتبوقوادخالتنمایند،آنگاهباعث
انحرافآنشناختخواهدشد.بهعنوانمثالمسئولدرکعلیت کلیعالم(علتالعلل)ویگانگی،

عقلاست،امااگراحک امحسویاخیالدرآننفوذنمایدباعثنفیتوحیدوظهورکثرتوشرک
اند،خیالبهعنوان


خواهدشد.چونادراکوتصورحسیوخیالیجزئیبودهومسئولدرکجزئیات
عالممیانحسوعقل،ازسوییوجهیمادیوکثرتآمیزداردکهدارایشکلوصورتاستواز

جهتیوجهیعقلیومجردوفاقدماده.خیالمعانیراازعقلگرفتهومحسوسومحسوساترااز
نماید.اماگاهیخیالدچارخطاواشتباهمیشودوحکممادهکهمحدود


حساخذکردهومعقولمی
استرابهمعناکهنامحدوداستمیدهد،دراینصورت«حکم کثرت»بروحدتمستولیو«تنوعو

گیرد.اینفرایندخطادردروههایمختلفادیانرخنمودهونتیجۀآن«شرک


ترامی
تکثر»جایوحد
بودهوهست.برایاصالحاینخطا،شعارپیامبرانعقالنیتوتوحیدودرهمشکستن

جلیوخفی»
ودریافتهایناقصخیالووظیفۀحکماوعرفارفع

هایظاهریدرچهرۀبتپرستی»

کثرتو« 
شرک
ودریافت هایعقلیآلودهبهوهموخیالکهخودرادرپردۀتوحیدپنهاننموده،بوده

«شرک خفی»
است.دراینمقالهبهویژگی هایقوۀخیالونقشمثبتومنفیآندردینوتاثیرآندرتنوعادیاناز

اسالمیپرداختهمیشود .

منظرحکمتوفلسفۀالهی–
واژگان کلیدی:وهم،عقل،خیالمتصلومنفصل،شرکخفیوجلی،تنوعادیان .
–1دانشجویدکتریفلسفۀدین،دانشگاهپیامنور .ardeshir_mahmoodi@yahoo.com،
–2استادیارگروهفلسفه،دانشگاهپیامنورمرکزالیگودرز .akhlaghimarziye@yahoo.com،
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روایت بستر مناسب برای گفتوگوی بیناالدیانی
سیدامیررضامزاری 1

ترینگفتمان هادرعصرجدیدروایتاست.روایتتوجهبسیاریازمتفکرانرابهخود


یکیازمهم
جلبکردهاست.ریشۀاینامردرتفکرویتگنشتاینمتأخروهمچنینتوجهخاصهایدگربهزبان
تریندغدغههایعصرجدیداندیشهاست.بههمینترتیب


است.ارتباطبینزبانوتجربهازمهم
ترینپرسشهاییکهدرحوزۀفلسفۀدینمطرحمیشودایناستکهآیازبانتجاربدینی


یکیازمهم
راتولیدمیکندیاتجاربدینیزبانرا؟یااینکهاصوال رابطۀبینآنهارابطۀیکسویهاستیادو

هارامیتوانبهرابطۀ


سویه؟زبانحاویدومنبعغنییعنیاستعارهوروایتاست.لذااینپرسش
روایتوتجربهتحویلداد.روایتعبارتاستازبازنمایییکرخداد.تجاربحاوییکویژگی
هاوقتیازتجاربخودسخنمیگویند،روایتیرا


عبارتدیگرهمۀانسان
ذاتیرواییهستند.به
عنوانمثالهنگامیکهانسانازتجربۀسفربرایدیگریسخنمیگوید،آغاز،


کنند.به

بازگومی
فرجامورویدادهاییکهدرآنسفراتفاقافتادهاسترابرایمخاطبشرحمیدهد.مخاطبتالش

گوشرکتکندوازاینروباپرسش

قفرمروایی،تجربۀگویندهرادرککردهودرگفتو

میکندازطری

از آنچه واقع شده است خود را در معرض رویدادهای شخصی گوینده قرار میدهد .انسان با
بازخوانی روایتهای کتاب مقدس ،خود را در معرض تجارب دینی میگذارد که حس برآمده از
االدیانیرافراهممیکند.همچوندیدنیکفیلمیا


گویبین
امکانمشارکتدرگفتو

بازگوییآنها،

گرددوامکانگفتوگورا


هاپدیدارمی

هاازتجربه

ها،حس

خواندنیکداستانکهباتفاوتزبان
سازد.اینامرمبتنیبرایناستکهساختارذهنانسانبرایهرامریروایتیمیسازدکه


فراهممی
آن را قابل درکتر از امر انتزاعی میداند .روایت امکانی را برای متألهان فراهم میآورد که امر
استداللیتواناینامکانراندارد.لذاتجاربدینیازطریقفرمروایی(بازگوکردنتجربه)،حسیرا
کندکهاینحسهماننقطۀاشتراکگفتوگوست .


درشنوندهایجادمی
روایت،تجربه،داستانهایمقدس،فرمروایی .

واژگان کلیدی:
–1دکتریکالموفلسفۀدین،پژوهشگرمستقل.mazari.amir@gmail.com،
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چکیدۀ

کثرتگرایی موجه
جهانگیرمسعودی 1

هایمختلفیازکثرتگراییدینیموردتوجهبودهوهست:


دربحثراهبردیپلورالیسمدینی،گونه
دینی؛کثرتگراییدر

گراییدرخودحقیقتدینی؛کثرتگراییدرظهوراتوتجلیاتحقیقت


کثرت
معرفتنسبتبهحقیقتدینی؛کثرت گراییدرنجاتورستگاریدینی؛وغیره.بهباورنگارندهدو

گراییمیتواندموردقبولوتوافقاکثریتموافقانومخالفیناین


هایمختلفکثرت

دستهازاینگونه
کثرتگرایی در ناحیۀ نجات و
دیدگاه تلقی گردد :نخست کثرتگرایی معرفتشناختی و دیگری  
شناختیاستکهمیتواندزمینۀتوجیه


گراییمعرفت

رستگاری.محیطاصلیبحثاینمقاله،کثرت
گراییدرناحیۀنجاتورستگاریرانیزفراهمسازد.دراینمیانکسانیکهازکثرتگراییدر


کثرت
صادقدرعرضیکدیگراشارهکردهاندودر

اند،بهمعرفتهایدینیمتکثرو


معرفتدینیسخنگفته
اینباور،باتوجهبهتعریفمعرفتبهباورصادقموجه،تمرکزدیدگاهخودرابرعنصرصدققرار
داده اند.امااعتقادنگارندهبرایناستکهباتوجهبهدشواریدستیابیبهمالکصدقدرمعارف

قبولترینقرائتممکنازپلورالیسممعرفتیقرائتیاستکهبرمولفۀتوجیهتأکیددارد.
بشری،قابل 

هایدینیصادقتأکیدگردد،برکثرتمعرفتهایموجه


جایآنکهبرتکثرمعرفت

دراینقرائتبه
تمرکزمی گردد.نویسنده،ایندیدگاهراباالهامازنظریۀفقهیعالمانشیعیکهبهدیدگاهتخطئهدر

فقه شیعه معروف است ،آغاز میکند ،اما در ادامه به کمک بحثهای فیلسوف–متألهانی چون
پلنتینگا در تفسیر مؤلفۀ توجیه و نیز با بهرهبرداری از مباحث مطرح در اخالق باور ،به تعمیق
شناختیآنمی پردازد.بهتعبیردیگر،اینمقالهدرصدداستتاباالهامازیکنوعتکثرگرایی


معرفت
هایمعرفتی،بهویژه


رفقهشیعهمورداعتمادواعتباراست،باتعمیمآنبهسایرحوزه
فقهیکهد
ایکالندرکثرتگراییدینیموجهومعتبردستیابد.پرواضحاستکهدر


قلمرواعتقادات،بهایده
اینمیانمالکتعمیموتسریدراینبحثازقلمروفقهبهتمامسرزمینمعرفتدینیازاهمیت
کانونیبرخورداراست.نگارندهاینمالکتعمیمرابهکمکدودستهبحثدنبالمیکند؛نخست

–1دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمی،دانشگاهفردوسیمشهد .masoudi–g@um.ac.ir،
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مباحثفقهاءواصولیینشیعهدرسخنازمفهوم«حجیت»و«اعتبار»ودیگریبهکمکمباحث
معرفتشناسانمعاصر(خاصهپلنتینگا)درسخنازاخالقباورومفهوم«موجه»(.)Justifiedبه

اعتقادنگارندهایندوگروه(فقهایسنتیشیعهومعرفتشناسانمعاصرغربیچونپلنتینگا)دریک

کانون به یکدیگر میرسند و ادبیات بحث آنان به یکدیگر نزدیک میشود .این معنای مشترک
میتواندیکمفهومفقهیرابهیکمفهوممعرفتیتعمیمیافتهتبدیلکند.مقالهحاضرتفصیلیاست

برایندیدگاهاجمالی .
کثرتگرایی،توجیه،حجیت،اعتبار،فقها،پلنتینگا .
واژگان کلیدی :

مقاالتهشتمینهمایشبینالمللی«فلسفۀدینمعاصر»|49

چکیدۀ

مواجههای پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی حقیقت دینی
حسینمصباحیان 1

پرسش اصلی مقاله این است که چگونه میتوان از طریق مطالعۀ پدیدارشناختی تنوع ادیان ،به
یگانگیحقیقتدینیدستیافتو«تنوع»رامنحصراراههاییمتفاوتبرایوصولبهحقیقتواحد
دینیعنیتوحیددانست؟درایننوشته،جستوجوییگانگیحقیقتدینیدرمتنادعاهایمتنوع

ازتوحیدجستوجو

حقیقتتوسطادیانمختلف،ازطریقدرپرانتزنهادنتلقیهایسنتیازدینو

شده و بحث شده است که توحید هم میتواند توضیحدهندۀ یگانگی حقیقت دینی و بهتبع آن
سازوحدتادیانباشدوهمبهتعبیرجانهیک،فراهمآورندۀراهیبرایخروج


آورندهوزمینه

فراهم
محوری.ازآنجاکهدرجهانبینیتوحیدیوحدتکلیدرهستیودر


فردازخودمحوریبهحقیقت
تواندبهمثابۀ


میانسهاقنومجداازهم(خدا،طبیعتوانسان)قابلشناساییاست،توحیدنهتنهامی
بدیلیدرمقابلبنیادفلسفیمدرنیتهیعنیسوبژکتیویتهعملکند،بلکهعالوهبرآنمیتواندازطریق

درمرکزقراردادن«دیگری»،سلطۀسیاسی–اجتماعییکیبردیگریراباموانعیاساسیمواجه
سازد .مقاله از این رو تالش کرده است با دو مسئله از مسائل مرتبط با تنوع ادیان مواجههای
پدیدارشناختیداشتهباشد:نخستتعیینحدودوثغورپلورالیسمدینیبهمنظورتالشجهتیافتن

یگرایی و چشماندازگرایی؛ دوم،فراهم آوردن
مبنایی واحد برای وحدت ادیان و پیشگیری از نسب 
نظریه ایفلسفیبرپایۀتوحیددرمقابلسوبژکتیویتۀمدرن.درپیوندبامسئلۀاخیر،مقالهباارجاع

به آراء فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی ،امانوئل لویناس بحث میکند که از آنجا که سوبژکتیویتۀ
توانبهصورتبندی


ریقتوحیدکهمبتنیبردیگرآئینیاست،می
مدرنبهخودآئینیمیانجامد،ازط

ایبدیلاهتمامورزید.راهسوژهدراینمقاله،باپیرویازلویناس،راهیاودیسهایخوانده


نظریه
شدهاستومسیرتوحید،مسیریابراهیمی .
واژگان کلیدی:پدیدارشناسی،حقیقتدینی،توحید،تنوع،وحدت .

–1استادیارگروهفلسفه،دانشگاهتهران .mesbahian@ut.ac.ir،
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تنوع ادیان :تبیین یا توصیف
غالمحسینمقدمحیدری 1


یکیازپرسشهایمهمومطرحدرفلسفۀدیناستکه

چگونهمیتوانتنوعادیانراتبیینکرد؟»

«
هایگوناگونیبرایآنارائهشدهاست.تأملدراینموضوعماراباانبوهیازنظریههامواجه


نظریه
طوریکهمارابایکدوروسردرگمی
سازدکهدرمواردمتعددیباهمناسازگارنیزهستند؛به 


می
کنند.ویتگنشتاینمعتقداستکهاینتاریکیوسردرگمینتیجۀبهکارگیری«روشعلم»،

روبه 
رومی

یعنی«تبیین»،درتأمالتفلسفیاست.ازنظراوتأمالتفلسفیماچیزهاییعلمینیستند کهبرای
مابایدهمۀتبیینهاراکناربگذاریموفقطتوصیفجایآنرابگیرد».حال

آنهاتبیینارائهکرد«.

کوشیمشیوۀفلسفهورزی


دردینیعنیچه؟دراینمقالهمی
اینپرسشمطرحمیشودکه«توصیف»

درفلسفۀدینبهکارگیریموتبعاتآنرابررسیکنیم.

ویتگنشتاینرادربارۀمسئلۀ«تنوعادیان»
دهدکهاینتوصیفبهدومعنااست:توصیفچگونگیبهکارگیرییکواژۀ


مؤلفدرابتدانشانمی
ها.ازاقوالویتگنشتاینبرمیآیدکهازنظراوتوصیف

منفرددربازی–زبانوتوصیفخودبازی– 
زبان
استونهتبیینیفلسفییاجامعهشناختیازآن.

زباندرگرورویکردیمردمشناسانهبهآن

بازی–
توانیمتاریخادیانرابهمنزلۀاشکالگوناگونزندگیبیان


دهیمکهبااینشیوهمامی

سپسنشانمی
کنیم ،اما این تواریخ آن را تبیین نمیکنند .ما ادعا نمیکنیم که تاریخهای آنها باید به این شیوه
اشهمیناست.بدینگونهمسئلۀ«تبیینادیان»مضمحل


نشیوهبودند،همه
آنهابهای
میبودند– 

میشود .

واژگان کلیدی:تنوعادیان،توصیف،تبیین،ویتگنشتاین .

 –1دانشیارگروهفلسفۀعلم،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.gmheidari@gmail.com،
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چکیدۀ

هویت اجتماعی متمایز شیعی ،ایدهای با تکیه بر کتاب الکافی
در مسیر همزیستی ادیان و مذاهب
محمدحسینمنتظری 1


ازانتقاداتمهمبهایدۀانحصارگراییدینی،خشونتطلبیپیروانادیاناست.آنچنانکهجانهیکموضع

خشونتطلبی را سرچمشهگرفته از عوامل مختلفی میداند (که یکی از مهمترین آنها دعوی برتری

استثناییهریکازادیاناست)ویبرایپایاندادنبهنزاعهایمتعددمیانادیانومذاهب،تعدیلو

سرانجامکنارگذاشتنادعایبرتریمطلقیکدینراپیشنهادمیدهد.افزونبراینکهازتقارنتاریخی

توانرابطهایعلیمیانایندوپدیدهرانتیجهگرفتومیانایندومالزمۀ


میاناینایدهوخشونتنمی
منطقی وجود ندارد ،میتوان نشان داد اتفاقا پایبندی به آموزههای پارهای ادیان مانع بروز خشونت بر
کنمبابهرهگیریازچندبخشمهمازکتاب


مخالفانآندینخواهدشد.مندراینجستارتالشمی
توانبابرجستهسازی


نشاندهم،چگونهمی
الکافی همچونکتاب«فضلالعلموکتاباالیمانوالکفر»
هویت متمایز شیعه در جامعه بر پایه مؤلفههای تمایزبخش اعتقادی ،مناسکی و اجتماعی ،جامعۀ
ایراشکلدادکهباسایرینتمایزیمعناداردارد.اینتمایزبهگونهایاستکهبرایجلوگیریاز


همبسته
خشونتالزمنیستازمؤلفههایهویتیخودتفسیریحداقلیکنیم،بلکهراهبرداجتماعیپیشنهادشده،

بر پایۀتفاوتدرجاتایمانوکفر،توصیهبهمداراورفقباهمگیدرجاتفروتروفراترایمانیونیزحتی
مخالفاناست.هدفازتوصیهبهمداراوتعاملنیکو،زدودنتمایزشیعهباغیرشیعهوادغاماجتماعیاین
درآننیست،بلکهبرخالفآنبرجستهکردنتمایزشیعهبادیگرانازطریقنیکرفتاریاخالقیآنانبا
دیگراناست؛تاجاییکهشیعیانبااینآراستگیرفتاری«کونوادعاهالناسبغیرالسنتکم»باشند.طبیعی
استکهاینحسنتعاملموجبجلوگیریازتقابلسختاجتماعیبامخالفانمذهبیمیگرددومانع

خالفانرابرعلیهشیعیانتحریکمیکند .

بروزگفتارورفتارهاییمیشودکهآحادم

واژگان کلیدی :خشونتطلبیدینی،هویتاجتماعیمتمایز،درجاتایمان،حسنهمجواری،تقابل
اجتماعی.
–1استادیارگروهفلسفه،پردیسفارابیدانشگاهتهران .montazeri.2141@gmail.com،
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نظریۀ تنوع هدایت الهی
علیموحدیانعطار 1
سیدحسینبیریایی 2

ایننظریهدرمقامارائۀراهحلیبرایاین مسئلۀکالمیاستکهاگرمطابقشواهدقرآنیوروایی،

اندواگروجودکسانیبهعنوان«نبی»


ورکرده
همهیابیشترپیامبراندرمنطقۀمرکزوغربآسیاظه

یا «پیامبر» در میان دیگر ملل گزارش نشده است ،پس اوال ،این چگونه با هدایت و حکمت و
رحمتعامۀالهیقابلتوجیهاست؟وثانیا،معارفوحقایقبسیارمهموقابلاعتناییکهدردینو
دستآنهارسیده


ست،چگونهبدونوجودپیامبرانبه
فرهنگدیگرمردمجهان،مطرحبودهوه
درمقامارائۀیکراهحلقرآنی–رواییبرایاینمسئلهاستوباتکیهبراینمنابع

است؟ایننظریه
نشان میدهد که  هدایت الهی به یک گونه نیست و تنوعاتی دارد و خداوند متعال بنا به حکمت
هارابهصورتیمتناسبهدایتکردهومیکند.مطابقاین


خویش،هریکازاقوامومللوامت
یکیازگونههایهدایتالهیاست(دوصورتدیگرازانواعهدایتالهی

نظریه،هدایتنبویتنها
انمیتواندناشیاز

عبارتاستاز هدایتحکمیوهدایتعرفانی) .درعینحال،تعارضاتادی
تفاوتناشیازسالمتوبیپیراگی اولیهدرهنگامدر یافتهدایتالهی،

عواملمختلف،ازجمله
ت،مصونماندنودستنخوردگی پیامدرطولتاریخوتقریرو

یپیراگی درابالغهدای
سالمتوب 
ستوموثقازپیامباشد.بهاینگونه،نظریۀتنوعهدایتالهیدربرابردیگرنظریههاو

تفسیردر
دیدگاههای موجود ،اعم از انحصارگرایی ،تکثرگرایی (پلورالیزم) ،ادغامگرایی و شمولگرایی قرار

هارادراینخصوصبهنقدمیکشد .


گیردوآن

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

استادیاردررشتۀدینپژوهیوادیانشرقی،پژوهشگرمستقل.dr.ali.attar@gmail.com ،

–1
–2دانشجویدکتریفلسفه،دانشگاهفردوسیمشهد .s_h_birea@yahoo.com،
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چکیدۀ

الگوی حقیقت و رقیقت صدرایی :تبیینی برای طبیعیبودن حضور دین در جامعه و
تکثر الگوهای دینداری
سیدهحوراموسوی 1

مواجهمیشویم.کاربستاینمفهومدرمسئلۀ

درفلسفۀمالصدرابامفهوم«حقیقت و رقیقت»
هارارقیقهایازوجودالهیدرمرتبۀفعلتلقیکنیم.


شودکههریکازانسان

شناسیسببمی

انسان
انسان به عنوان رقیقه وجود خداوند در عالم ،دارای مراتب ذات ،صفات و افعال است .بروزات
گریمرتبۀفعلانساندرجامعهاستومیتوانآنرا«آشکارشدگیوجود

اجتماعی انسان،جلوه
نامید.باتوجهبهالهیبودنوجودانسان،وسنخیترقیقت(مرتبۀفعلانسان)باحقیقت

انسانی»
(مرتبهذاتانسان)،آشکارشدگیانساندرجامعهدرقالبهاییچونشعائردینیخواهدبود.براین

اساس ،حضور دین در جامعه امری طبیعی است و نه تحمیلی .پذیرش تشکیک وجود از سوی
مالصدراوکاربستآندروجودهایانسانی،بهمعنایحضورمراتبمختلفانسانیدرعالماست
که بهتبع آن ،آشکارشدگی آن ها در جامعۀ متفاوت خواهد بود .بر این اساس ،از منظر مالصدرا،
یامریطبیعیبودهومذمومتلقینمیشود.باتوجهبهتشکیکوجودهای

دیندار
الگوهایمختلف 
انسانیکهبهمعنایوجودمراتبمختلفوجودانسانیاست،آشکارشدگیانسانهادرمرتبۀفعل

شودبلکهمراتبباالترانسانیدارایشأناصالحگریبرایمراتب


ینمی
دیندار
منجربهنسبیتدر 
پایینترانسانیهستند .

واژگان کلیدی :الگویحقیقتورقیقت،مرتبۀذاتوفعلانسان،آشکارشدگیاجتماعیانسان،
دین،تکثرادیان .

–1دانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق(ع).h.mousavi1993@gmail.com ،
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وحدت متعالی ادیان:
راهی برای گذر از مباحث نظری به عرصۀ عملی در مسئلۀ تنوع ادیان
هژیرمهری 1
علیکمالینژاد 2
طاهافتحیگیگلو

3


اینمقالهقصددارندبااستفادهازمفهوم«وحدتمتعالیادیان»وتأکیدبراینکهتمامادیاندرمقام
هاهستند،بابیرابرایگفتوگویبینادیاناعمازادیانابراهیمی


نشاندادنراهرستگاریبهانسان
تأکیدمیشودکهتمامادیاندارایهستۀمشترکیهستندکهاین

وغیرابراهیمیبازکنند.دراینمقاله
مواردراشاملمیشوند:پذیرشحقیقتیغاییوفرامادیومرتبطبااینجهان،لزومتوجهبهدیگران

با هدف رنج زدایی ،محدودیت قوای معرفتی انسان و گرفتار شدن در کثرت در ناحیۀ شناخت
خداوند .سنتگرایانیهمچوننصرو مسیحیانیهمچونهیکرامیتواندراینقالبقرارداد.
شناختی،جهانشناختیونیز


شناختی،معرفت

هایروان

هایذکرشدهدرایننگاه،باتحلیل

آموزه
دستمیآید.برایتوجهبهحقیقتتاریخیادیانوتوجهبهمتونمقدس،


توجهبهمتونمقدسبه
یکیاستفادهخواهدشد.مقالهمعلوممیسازدکهنیازاستدرمسئلۀ

روشهایتاریخیوهرمنوت

گراییقدمبرداریم.برایناساسبرنامهریزیبرای


ورزینظریبهمقامعمل

تنوعادیان،ازمقامفلسفه
االدیانیدرچهارچوب هایمختلفراهرسیدنبهشناختبهتروزیستمؤمنانهخواهد


تعاملبین
بود .
گرایی،عملگرایی،نصر،هیک .


وحدتمتعالیادیان،سنت
واژگان کلیدی:

–1دکتریفلسفۀدین،کالمجدیدومسائلجدیدکالمی،دانشگاهعلومتحقیقاتتهران .hazhirmehri@gmail.com،
–2دانشجویدکتریاندیشۀسیاسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقاتتهران.ali.kamali59@gmail.com،
–3کارشناسیارشدفلسفۀدین،دانشگاهتبربز .taha522100@yahoo.com،
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چالش تجارب دینی متعارض برای برهان تجربۀ دینی
محمدعلیمیرباقری 1
عباسیزدانی 2

شناختیتجربههایدینی،وجودخدارا

برهانتجربۀدینیتالشمیکندتابااستنادبهحجیتمعرفت

کند.دربرابراینبرهانچالشهایمختلفیمطرحشدهاستکهچالشتجاربدینیمتعارضیکی

اثبات
ها،وبهتعبیرویلیامآلستون،دشوارترینآنهاست.اینچالشبهایننکتهاشارهداردکهمتعلق


ازآن
گیرند،آنچنانمتفاوتازیکدیگرندکهامکان


هایدینیمختلفشکلمی

تجاربدینیکهدربسترسنت
هاوجودندارد؛زیرااگرقرارباشدتجاربدینیراواقعنماودالبروجودمتعلق


زمانهمۀآن

صدقهم
چنینتجاربیدرنظربگیریم،آنگاه–برایمثال– همامرغاییبودیسمبایدوجودداشتهباشد،همخدای
اینترتیب،
قابلجمع با یکدیگر نیستند .به 
ادیان ابراهیمی .درحالیکه بهنظر میرسد وجود آنها  
ازآنجاییکهکهمرج حیبرایترجیحتجاربدینییکسنتدینیبرتجاربدینیسنتدیگروجودندارد،

میبایستدرحجیتمعرفتشناختیتجاربدینیتردیدکرد.تمرکزاینچالشعمدتا برتعارضیاست

کهمیانتجربۀامرغاییدرادیانشرقی–بهطورخاصبرهمندرآیینهندوونیروانایدرآیینبودایی–و
نظرنمیرسند.امر


هامفاهیمیهستندکهقابلجمعبایکدیگربه

خدایادیانابراهیمیوجوددارد.این
غایی در ادیان شرقی حال در جهان و نامتشخص است ،حال آنکه خدای ادیان ابراهیمی موجودی
حلهایی
متشخص و بیرون از جهان است .مدافعین برهان تجربۀ دینی برای غلبه بر این چالش راه 
حلهای
هاوهمچنینطرحونقدبرخیراه 

اندکهدراینمقالهبهارزیابیبرخیازاینراه 
حل


پیشنهادکرده
احتمالیخواهیمپرداخت.الزمبهذکراستکهاینمقالهازموضعخداناباوارانهبهتحریردرنیامدهاست.
مدعایاینمقالهآناستکهبرهانتجربۀدینیدرمواجههباچالشتجاربدینیمتعارض،ازحجیت
تواناستداللهایدیگریدردفاعازخداباوریارائهکرد .


ایستد.امااینبدانمعنانیستکهنمی

بازمی
دینی،اثباتوجودخدا،کثرتگراییدینی،ویلیامآلستون

واژگان کلیدی:برهانتجربۀ

-1دکتریفلسفۀدین،دانشگاهتهران.m.a.mirbagheri@alumni.ut.ac.ir ،

-2دانشیارگروهفلسفهدانشگاهتهران.a.yazdani@ut.ac.ir،

چکیدۀمقاالتهشتمینهمایشبینالمللی«فلسفۀدینمعاصر»

|56

تبیین تنوع و ارتباط تعریفهای گوناگون دین بر اساس روانشناسی هیجان
سعیدهساداتنبوی 1


دستدادهاند.درتوجیهاین


هایگوناگونیازدینبه

هایمختلفعلومانسانی،تعریف

دانشمندانرشته
شود.نکتهایکهدراینجانادیدهگرفتهشدهاین


برتنوعوپیچیدگیدینتأکیدمی
اختالفنظرمعموال 
ورزییکرفتاراستوتابعهمانالگوییاستکهبررفتارهایدیگرانسانحکمفرماست.


استکهدین
درروان شناسیهیجان،برایرفتارهایانسانچهاربعدفیزیولوژیکی،هدفمندی،ذهنیوبیانگرانهذکر

گراوشناختگرادربارۀ آنباهماختالفنظردارند،


شناسانزیست

شدهاست.بعددیگررفتارکهروان
شناسانهوروانشناسانهازدینهر


شناسانه،جامعه

هایمردم

رسدکهتعریف
بعدشناختیاست.بهنظر 
می

هروانشناسانبهتأثیرمتقابلابعادیادشده
کدامبهیکیازابعادرفتارانسانناظرومکملیکدیگرند.امروز 
ۀدینورزینیزبستهبهشرایطمحیطیواجتماعی،شناختوآ گاهیما،
باوردارند.بنابرایندرعرص 
رهایدینیمابریکدیگرتأثیرمیگذارندکهاگرتکاملفرهنگیواجتماعی

احساسهایدرونیماورفتا

تکآنها


مکهدیندرجوامعمختلفودرتک
یمهکنیمبهایننتیجهمیرسی

بشردرطولتاریخرابهآنضم
هاوجلوههایگوناگونییافتهاست.دراینحرکتوتغییرمستمروگریزناپذیر،


دربسترتاریخ،چهره
گوهریکههموارهثابتماندهچیزینیستجزتالشانسانبرایمعنابخشیدنبهزندگیخویشدر
زندگیبااستفادهازدانشزمانهاش.ازاینتبیینچندنتیجۀنظریو

باواقعیتهاواقتضاءهای

رویارویی
کاربردی بهدست میآید )1( :تنوع تعریفهای مختلفی که از دین شده است ،در پیچیدگی انسان و
رفتارهای او ریشه دارد ،نه صرفا در پیچیدگی دین؛ ( )2دستیافتن به تعریف جامعی از دین چهبسا
یدینیبروحدتمتعالیادیان،میتوانآنرابراساس

جایبنانهادنکثرتگرای

امکانپذیرباشد؛( 3
)به

هایادیاندرانسانشناسی


خصوصکهاختالفبنیادینآموزه

جوامعبشریتبییننمود،به
تنوعوتکثر 
آنهاست؛و()4برایتحلیلوبررسیقوتوضعفایماندینیبایددستبهدامانعلومانسانیشد .

روانشناسی هیجان ،تعریف مردمشناختی دین ،تعریف روانشناختی دین ،تعریف
واژگان کلیدی  :
ن،تنوعتعریفدین،ارتباطتعریفهایگوناگونازدین،تعریفدین .

جامعهشناختیدی


 –1دکتریکالم(گرایشفلسفۀدینومسائلجدیدکالمی)،دانشگاهقم .s.nabavi2014@gmail.com،
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زمینۀ جامعهشناختی گفتوگوهای درون– برون دینی:
روایت الهیات فلسفیاجتماعیگفتوگویی هابرماسی
سیدمحمودنجاتیحسینی(خراسانی) 1

گفتوگوهای درون–بروندینی مسئلۀ استراتژ یك مشترک میان مثلث دینپژوهی (فلسفۀ دین،

گردد،سنتهایمارکسی–دورکیمیو

اجاییکهبهجامعهشناسیدینبر 
می

هیات،جامعهشناسیدین)است؛ت

ال
تهایمتفاوتیازنسبتدینوجامعهدارند،امابرنامۀنظریو
جامعهشناسیدینهرچندروای 

وبری–ز یملیدر
جامعهشناس
نمسئلهنداشتهاند.امایورگنهابرماس،فیلسوف– 

راهبردعملی برای تبیینوتفسیروتدبیرای
گفتوگویی،عقالنیتارتباطیو کنشارتباطی»خود
هایسهگانه:اخالق 

برجستۀمعاصر،بهکمک« 
نظریه
گفتوگوییهابرماسیاستکه
اجتماعی 


تالهیاتفلسفی
توانستهبراینمشکلغلبهکند.ماحصلنیزروای
بروندینیدرمواجههبااینمسئله
گفتوگوهای درون– 
نمونهای استازیكبرنامۀنظری وراهبردعملی برای  

در جهان مدرن کنونی .ز ین روی در مقالۀ حاضر دو ایدۀ شالودهای هابرماسی با عنوان :پساسکوالریسم
ك(فرارفتنعقلگرایی معاصرازمرزهای

نگرایانبهحوزۀعمومی)وپسامتافیز ی
(فراخوانبازگشتدینودی 
نگرایی بهسمت مرزهای عقل گرایی نامحدود) که برای گفتوگوی الهیات و
نگرایی محدود و رفتن دی 
دی 
جامعه شناسیتنظیمشدهاستونیزتزهایاصلیذیلایندوایدهوفقروایتهابرماسیبازخوانیخواهند

گروههای دینی وغیردینی جامعۀلیبرال
یطرفی دولتقانوندرمواجههباهمۀ  
شد.اینتزهاعبارتنداز:ب 
تقانونمندانۀاصلتسامحومداراتوسطدولتوهمۀگروهها؛وجودفرهنگسیاسیلیبرال

دموکراتیك؛رعای
دینداران؛تعاملعلمسکوالرودانشاعتقاداتدینیبهعنوانامریعقالنی
دیندارانبا 
برایتعاملمتقابلغیر 
نگراکهمنبعثازتعاملعلمسکوالرو
ك؛همفهمی شهروندانسکوالرودی 

درجوامعمدرنلیبرالدموکراتی
دانش اعتقادات دینی است؛ تعاون زبان دینی و زبان سکوالر در جامعۀ دموکراتیك لیبرال برای پیشبرد امر
شناختیوجامعهشناسیالهیاتیهابرماسیاستکهمفروض


الهیاتجامعه
عمومی.سنتزاینتزهانیزنوعی 
یدهد چگونه باید از تقابل
مبنایی آن لزوم همگرایی علم سکوالر و دین متافیز یکی است که هم نشان م 
نگرایانوسکوالرگرایانرافراهم
یتوانتعاملتفاهمی توافقی دی 
نگرایانوسکوالرگرایانکاست؛چگونهم 
دی 
یتواندینرامایۀهمبستگیاجتماعیقرارداد .
نمود؛ونهایتااینکهچگونهم 
دروندینی،گفتوگوهایبروندینی .

گوییهابرماسی،گفتوگوهای

هیاتگفتو

واژگان کلیدی:ال
استادیارجامعهشناسی،دانشگاهآزاداسالمی .nejati.hosseini@gmail.com،

–1
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کثرت و وحدت دین از نگاه کانت در کتاب دین در محدودۀ عقل تنها
حسینهوشنگی

1



کانت بر مبنای رو یکرد نقدی و فلسفۀ استعالیی خود و با تلقی خاص خو یش از عقل و
روزنهایبهسویخداوندوابدیتازطر یق
تهایآندرعرصۀمتافیز یكوبراساسگشودن 
محدودی 
نشناسی اخالق–بنیادی رادرکتابدین در محدوده عقل تنها عرضهکردولوازمو
عقلعملی،دی 
فمابهعنواناحکام

احکامآنراکاوید.بنابهتعر یفاودینعبارتاستاز«شناختتمامتکالی
فبهعنوانفرامینالهیاز
لحاظدرونذهنیاست؛یعنیتصدیقهمۀتکالی 

الهی».اینتعر یفدی 
ن،به
استونهبهمثابۀفرامینگزافی یكارادۀبیرونی و

آنلحاظکهآنقوانین،ذاتی هرارادۀمختاری 
لدهندۀدینعقالنی واخالقی کانت
افتههای عقلعملی استکهتشکی 
بیگانه.اینفرامینهمانی 
قبرونذهنیدرآنچیزیبهعنواناحکامالهیوجوددارد

است.امادینوحیانیآناستکهبهطر ی
یشود.کانتمتناظربادیناخالقی–عقالنی،ازدینطبیعی،کلیساینامرئی
کهتکلیفمنشناختهم 
نهشدهوقانونی (فقهی)وکلیسای
کندودرمقابلآنهادینالهی،تاریخی،تعلیمی،نهادی 

بحثم 
ی
واجدچهارصفتوحکماست :کلیتوبالتبع

یدهد.دیناخالقی،عقلی وطبیعی 
مرئی راقرارم 
كدستیوتقدس
گوناگوندردرونخود)،ی 

شهای
وحدتدارد(درعینمشملبودنبرتنوعوگرای 
یپذیرد)،آزادی برآنحاکم
ونهمحركهای بیرونی تحققم 

دارد(چونتنهابرپایۀانگیزۀاخالقی 

است(درارتباطمیانافرادجامعۀایمانیونیزارتباطباقدرتومرجعیتبیرونی)ودرنهایتثابت
وتغییرناپذیراست(بیآنکهباتغییرنظاماتوترتیباتمتناسببااقتضاءزمانهمنافاتیداشتهباشد).
دیناخالقیبرپایۀاینچهارحکمومعیار،دینیواحدوجهانیاستکهالبتهدرطولتاریخباادیان
وحیانی ربطونسبتی یافتهاست.کانتدینحقیقی وواحدرادرواقعگوهرویابهتعبیرخوداو
یداندکه
یداند.وی ایمانحقیقی را«ایماندینی محض»م 
حلقۀدرونی ادیانوحیانی وتاریخی م 
وسهگانۀ «کلیسایی»«،قانونی–فقهی»و
مانهای اصطالحی  
دینحقیقی عبارتازهماناستوای 
وحیانیابعادحلقۀبیرونیآنهستۀمرکزیهستند.حالناظربهمسئلۀتعددیاوحدتدینومواضع
–1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهامامصادق(ع).h.hooshangi@isu.ac.ir،
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شگفتهدقیقا چهنسبتی میاندین
گوناگوندرآنخصوص،بایددیدکهکانتبرمبنای مباحثپی 
یکند یا
حقیقی و ادیان تاریخی قائل است و آیا همۀ ادیان را همدوش و همعرض هم ارز یابی م 
یکند .عجیب آنکه عموم
جانبداری م 
شمولگرایی  
چنانکه مدنظر این تحقیق است از نوعی  

صاحبنظران در بحث پلورالیسم دینی (از جمله جان هیك) به مباحث کانت در کتاب دین در

نفسهاستفادهکردهاند .

نکردهاندوحداکثرازدوگانۀمفهومیپدیدار–شیف 
ی
محدوده عقل تنهاتوجهی 
طبیعی،دینوحیانی،کثرتگرایی .

واژگان کلیدی:کانت،دینعقلی–
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متون مقدس و آیندۀ جهان :با نظر به مباحث فلسفۀ دین
لیالهوشنگی

1

سنتهایدینیمختلف،متونمقدساستوبهرغمتنوعچشمگیرمتونمقدس
ازمباحثمهمدر 
مشابهتهاییدرتعالیم

میتوانبانظربهجایگاهوکارکردمشترکونیز
شفاهیومکتوباینادیان ،
آنها پرداخت .از جمله مباحث فلسفۀ دین تمایز میان
اصلی این متون به واکاوی وجوه مختلف  
تجربهشده از وحی است.هارولد کوارد استاد برجسته و صاحب اثر در
حقیقت وحیانی و واقعیت  
رشتۀتاریخ،دربارۀجایگاهمتونمقدسدیدگاهینویندارد.برحسبتجربۀشخصیویازیادگیری
کتابمقدس،درمقامفردیباورمندبهمسیحیتپروتستان،ونیزیادگیریمتمرکزسانسکریتمبتنی
دینشناس ،سبب شده تا
بر قرائت و تفسیر متون مقدسهندویی نزد استادی هندو ،در مقام محقق  
آنگونهکهازدورۀروشنگریپاگرفته،
ویبهنوعیمراقبهدرمتنبپردازدوازفعالیتتفکرعقالنی ،
فاصله بگیرد .بنا به نظر وی ،خود آیۀ کتاب مقدس باید تنها چیزی باشد که آ گاهی شخص را
یدهد؛ عقل سودمند است ،اما نقش آن در متن
بدینسان کل هستی شخص را تغییر م 
یگیرد و  
فرام 
یتواندشخصراجذبکند.
مقدسفرعیاست.نکتۀدیگرآنکهکالمشفاهیبیشازکالممکتوبم 
نشاندهندۀبافت
سنتهایدینیبزرگبهنوعی 
ویبرایننظرستکهاهمیتمتونشفاهیدرتمامی 
یهای یهودی و نیز به سخنانی از پولس و گفتارهای
شفاهی قوی است .برای نمونه به سنت رب 
آنهاکالمشفاهیبرجستهاست.کواردتأکیددارد
متألهانیچونآ گوستینولوتراستنادشدهکهدر 
که در جهان معاصر نیز متن شفاهی و قدرت معنوی آن در عبادات ،آموزش دینی و نیایش شخصی
پرسشهاییدربارۀماهیتمتونمقدس،رابطۀ

میتوانبهطرح
تقدمدارد.باامعاننظربهدیدگاهوی 
این متون با یکدیگر ،اعتبار متون شفاهی و مکتوب و کارآیی آن در رستگاری انسان در حیات دینی
کنونیاشپرداخت .

واژگان کلیدی:هارولدکوارد،کتابمقدس،آیندۀادیان،وحی،جهانمعاصر،حیاتدینی .

–1دانشیارگروهادیانوعرفان،دانشگاهالزهراء .lhoosh@alzahra.ac.ir،
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چکیدۀ

مبانی دینی صلح پایدار ضرورتی برای جهان عاری از خشونت
عباسیزدانی

1

ازآنجاییکهیکیازمعضالتاجتماعیجهانمعاصرمنازعاتاجتماعیاستکهدرقالبمناقشاتسیاسی،
فرهنگی،قومی،نژادی،جغرافیایی،دینیو...ظهورپیدامیکند،وانسانعصرکنونیازمناقشات،تعارضات

وجویراهیبرایداشتنجامعهای

گرومصیبتباربهستوهآمدهودرجست


سوز،ویران

هایخانمان

ودرگیری
آرام،صلحآمیزوبدونخشونتاست ،موضوعصلحورابطۀ بدونخشونتامروزهبیشازهرزماندیگری

هارخدادبهنحویبادینارتباط


انملت
هابسیاریازجنگهاییکهمی


گردد.برایقرن

بسیارمهمتلقیمی
بلکهبدفهمیآموزشهایدینی،بهعنوانیک

داشتهاست؛البتهنهاینکهدینبهعنوانعلتاولیهآنبودهباشد،
کنندهدرآنهانقشداشتهاست.بااینوجود،دینمبانیارزشمندیرابرایصلحو

عاملاعتباربخشیاتشدید
تحقق جامعۀ عاری از خشونت فراهم میسازد .هانس کونگ میگوید« :بدون صلح در میان پیروان ادیان
جهانی،صلحیدرمیانمردمجهانبرقرارنخواهدشد».ادعایاینمقالهایناستکهدینمبانیارزشمندی
سازدکهدراینمقالهآنهارابرخواهمشمرد.البتهاین


ۀعاریازخشونتفراهممی
رابرایصلحوتحققجامع
درنوشتارتأکیدبرآموزههایدیناسالماست.هدفاینمقالهاستداللاینامراستکهاصلاولیهدراسالم،

چهدرروابطبامسلمانانوچهدرروابطباغیرمسلمان،تعامل،صلحودوستیاستوجنگدراسالمممنوع
شده است؛ جز جنگهای دفاعی.بهعبارتدیگر ،ماهیت جنگ در اسالم ماهیتی دفاعیاست نه ماهیت
تهاجمی.متأسفانههیچمفهومیدراسالمبهاندازۀجهادموردسوءفهموسوءتفسیرقرارنگرفتهاست.اصل
مهمواولیهدرقرآنایناستکههیچاجبارواکراهیدرپذیرشدیننیست.همچنیناستداللخواهمنمودکه
اپیروانسایرادیانراتوصیهمیکندوبههیچوجهخشونتو

آیاتقرآندعوتبه صلحنمودهونیزمدارایب
کند.ایننظریهمی تواندیکصلحفراگیروپایداررادرجهانشکلدهدومنازعاترا


جنگدینیراتوجیهنمی
دادهوزمینهسازجهانعاریازخشونتباشد.هرچندایندکترینممکناستدر


دربسیاریازمواردپایان
هایاسالمییادراثرآموزشهایغلطمورد


هایضعیفازآموزه
بعضیازجوامعاسالمیبهخاطرآ گاهی
سوءاستفادهقراربگیرد.درچنینشرایطی،وظیفۀروشنگریبرعهدۀنخبگانوروشنفکراناستتامردمرابر
اساسراهبردآموزشیبرایفرهنگصلحدرتحققجامعۀعاریازخشونتهدایتکنند .
واژگان کلیدی:صلح،جنگ،اسالم،جهاد،قرآن،خشونت،مدارا .
-1دانشیارگروهفلسفۀدین،دانشگاهتهران.a.yazdani@ut.ac.ir،
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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 Vitale1
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

1 - Associate Professor of
vincent.vitale@theology.ox.ac.uk.
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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 Taleqani1
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

1 - Assistant Professor, Center of Akhund Khorasani of IPC, Iran,
sayyedalitaleqani@gmail.com.
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On the Knowability Asymmetry of Theism
Zeinab Salari1
Ebrahim Azadegan2
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

1 - PhD Philosophy of Religion, IHCS, Iran, salarizeinab@yahoo.com.
2 - Assistant professor, Sharif University, Iran, ebrahimazadegan@gmail.com.
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by empirical observation of certain facts about religious
diversity, is that (e) some rational and inculpable nonacceptance 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 Saeedimehr1
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 nonacceptance 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

1 - Professor of Tarbiat Modares University, Iran, saeedimehr@yahoo.com.
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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 Sabet1
Mohammad Kazem Askari2
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 alʿālam). 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

1 - PhD student of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran,
Iran, mostaan.sabet@gmail.com.
2 - Qom Seminary, Iran, mirzakazemaskari@gmail.com.
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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 Rasoulipour1
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,
1 - Associate professor, Kharazmi University, Iran, rrasoulipour@gmail.com.
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Iḫwān Aṣ-ṣafā and the Philosophy of Unity
Detlev Quintern1
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-isalive 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 Naji1
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
1 - PhD, Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Iran. zohrehsadat.naji@gmail.com.
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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 Manni1
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 “otherbelievers” 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
1 - Professor of Philosophy,
endorester@gmail.com.
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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 deconstruction 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 ‘ismization’ 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 Mannette1
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

1 - Master, KU Leuven, Belgium, ruelalexander.mannette@student.kuleuven.be.
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Interpretation and Pluralism
Mohsen Javadi1
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 Navaz1
Seyyed Mahdi Sarkhan2
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

1 - PhD student of Islamic Philosophy and Theology, Imam Sadeq University,
Iran, s.r.hosseininavaz@gmail.com.
2 - MA student of Islamic Philosophy and Theology, Imam Sadeq University,
Iran, smsarkhan@gmail.com.
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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 Hosseini1
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

1 - Professor, Department of Philosophy of Science, Sharif University of
Technology, hoseinih@sharif.edu.
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Religious Diversity form A Non-Metaphysical
Approach to God
Hans-Christian Günther1
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, MuslimJewish Relations, Isawiyya.
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Semi-permeable Identities
Basya Gartenstein1
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 MuslimJewish 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

1 - Master, Yale University, USA, basya.gartenstein@yale.edu.
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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 Eslami1
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

1 - PhD. Postdoctoral Researcher, Philosophy Department, Tarbiat Modares
University, Iran, s.eslami@modares.ac.ir.
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Rumi’s Perspective on Multiplicity of Religions
Ghorban Elmi1
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 Cibotaru1
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

1 - PhD student in Philosophy, University Paris-Sorbonne, France,
cibotaruveronica@gmail.com.
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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 mentordisciple 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 Busacchi1
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

1 - Associate Professor, University of Cagliari, Italy, busacchi@unica.it.
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Sufi Views by Nasimi
Vugar Ahmed1
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 Abbasi1
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
1 - PhD student, National University of Modern Languages, Pakistan,
drumarabbasi101@gmail.com.
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