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 چکیده
های مؤثّر ارتباطی جهان حاضر در پی واکاوی اصولی معیّن براي حـل منطقـی                شاخصه

بـا توجّـه بـه نقـش     . هاست تعارضات فعلی و یا به تعبیری دیگر، ایجاد صلح میان انسان    
 روزافزون دینی، استفاده از رویکردي فعّـال و         های دین در زندگی جوامع و وجود کثرت      

 حاضر  ۀنماید، از این رو مقال     تربیت دینی یعنی عرفان، ضروری مي      ۀ محور در عرص   صلح
محـور    دینـی صـلح   بر آن است تا با استفاده از یک روش توصـیفی ـ تفـسیری، تربیـت    

: ن عبارتنـد از   های اصـلی آ   گرایی دینی عرفانی را بررسی کند و پرسش        مبتنی بر کثرت  
محـور  تربیت دینـی صـلح    ) ٢گرایی دینی مبتنی بر عرفان چیست؟        منظور از کثرت  ) ١

 گرایی دینی عرفانی چگونه تربیتی است؟  مبتنی بر کثرت
محور مبتنی بـر     نوع نگاه تربیت دینی صلح    دهد که بر اساس       ایج پژوهش حاضر نشان می    نت

دلی و  ی هم هایی نظیر ایجاد روحیّه زمینه  ها و پیش توان مؤلّفه گرایی دینی عرفانی، می کثرت
ـ            پـذیری میـان     مـسئولیّت ۀمهرورزی، گفتمان دینی، تساهل و تسامح یا مدارا و ایجاد روحیّ

ها  ساز آشتی و تفاهم میان آن  تربیت دینی، زمینهۀپیروان ادیان را در نظر گرفت که در زمین
 .ینجامدآمیز ب زیستی مسالمتگردیده و به صلح و هم
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 طرح مسئله) الف
  آنی و مبانینی دییگرا  کثرتیمعناشناس. ١

 ۀفلسف مهم مطرح در مطالعات نوین دینی و  دینیۀپدیدعنوان یک گرایی دینی به کثرت
، )Inclusivism(گرایـی   و شـمول ) Exclusivism(دین، در کنار دو مفهوم انحـصارگرایی       

دهد و منظور از آن هم این        سه نگرش متفاوت را در ارتباط با تنوّع و تکثّر ادیان ارائه می            
ای از آن را      ادیان بهره  ۀاست که حقیقت و رستگاری منحصر به دین خاصّی نیست و هم           

ان ادیان رسند و نزاع و اختالفات می  ادیان به نجات و رستگاری می  ۀدارند؛ لذا پیروان هم   
هرچند در نگـاه    ]. ١٨٤ـ١٧٣، صص ٦٠[دلی دهد    تواند جای خود را به همراهی و هم        می

 هیکرسد؛ امّا با پذیرش روشی که   این رویکرد، مطلوب به نظر میۀنخست هدف و نتیج
، چنـین هـدف و      کنـد  پردازان در رابطه بـا آن بیـان مـی          عنوان یکی از نخستین نظریه    به

 رو آن  از از منظـر مـن، دیـن   «: نویسد او در این خصوص می. دگرد ای حاصل نمی نتیجه

 کنـد؛ امّـا   به حیاتي خدامحورانه تبدیل مـي  را انسان ۀخودمحوران حیات که دارد اهمیّت

، ٥٥[» نیست شود، چندان مهم بیان هایي آموزه و ها مقوله چه قالب در حقیقت این که این 
باشـد،  ها و مکاتب دیگر نیز مـي       وجه به گروه   وی فتح بابی براي ت     ۀ با اینکه نظریّ   ].٨٩ص

ها در نـزد وی عمـق چنـداني          توان این نکته را نادیده گرفت که توجّه به کثرت          ولی نمی 
تنهـا منجـر بـه       شناسـانه، نـه     هر مدّعایی بدون ارزیابی معرفت     در حقیقت پذیرش  . ندارد

هـا را نیـز     ه میان انـسان   های جاهالن  افکنی شود، بلکه اختالفات و تفرقه     دلی نمی  ایجاد هم 
رو باید به دنبال رویکردی بود کـه بتـوان بـا بهـره        دهد، از این  بیش از پیش گسترش مي    

ــان را از      ــات ادی ــتگاری و نج ــه رس ــیدن ب ــول آن، روش رس ــات و اص ــردن از مفروض ب
 راه و طریق امکـان نیـل بـه ایـن رسـتگاری، تغییـر،       ۀشناختی سکوت هیک به ارائ    روش

هـا و مکاتـب دیگـر، بـا در نظـر             ؛ روشي که بتواند ضمن توجّه به گروه       اصالح و سوق داد   
ها، انسجامـشان را نیـز بـه شـکلی منطقـی و              ها و توجه به تفکیک آن      داشتن این کثرت  

توان به بهای رسیدن به وحدت و صلح، از بـشر            زیرا نمی   خود بگنجاند؛  ۀصحیح در برنام  
گرایی دینی بـا   طور کلّی کثرت  به. داشتورزی را    انتظار سکوت و خاموشی نطق و اندیشه      

نظران، مبـانی گونـاگونی دارد کـه در آغـاز بـه دو                تعالیمش در نزد صاحب    ۀتوجّه به هم  
این مبانی عبارتند   . کنیم شناسی و سپس به دو مبنای کالمی آن اشاره می          مبنای معرفت 
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 تجربه ،)(Phenomenonو حقیقت عندالمدرک )  (Noumenتفکیک حقیقت فی نفسه: از

ـ Experiencing as)(عنوان کردن به ایـشان در  .  دینـی و گـوهر و صـدف ادیـان    ۀ، تجرب
 و در تجربه کردن به عنـوان از         کانتتفکیک حقیقت فی نفسه و حقیقت عندالمدرک از         

 .اند  بهره گرفتهویلیام جیمز و شالیرماخر دینی از ۀو در تجربویتگنشتاین 
 

 ت عندالمدرکتفکیک حقیقت فی نفسه و حقیق ـ١ـ١
نظران این حوزه، خداوند همـان حقیقـت فـی نفـسه و خـدایان دیگـر                  از دیدگاه صاحب  

 تخیّل دینـداران هـر سـنت دینـی در           ۀ قوّ ۀخدایان ادیان ساخت  . اندالمدرکحقیقت عند 
هر دینی وراي عینک فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی خود          . طول تاریخ هستند  

این تصاویر داراي حیثیت التفـاتی اسـت و بـه           . سازند  خود می  تصویری از حقیقت را نزد    
کند؛ امّا این حقیقت فـی   امری خارج از خود که همان حقیقت في نفسه است، رجوع می     

شـود؛ بلکـه متـدیّنان طبـق      چنـان کـه هـست بـر انـسان هویـدا نمـی       گاه آن نفسه هیچ 
ست، تـصویری از خداونـد     هایی که سنّت زندگی آنها در اختیارشان قرار داده ا          فرض پیش

؛ بنابراین حقیقت فی نفسه، فراتر از مقوالتی است که بشر در   ]٢٩، ص ٤٠[دهند   ارائه می 
 .گفتگوهای خود از آن بهره بجوید

 
 تجربه کردن به عنوان  ـ١ـ٢

کننده از تجربـه، تفـاوتی       بینایی و تعبیر مشاهده    ۀ، میان یک تجرب   ویتگنشتاین ۀبه عقید 
کننـده  های مـشاهده   ها و ذهنیّت   فرض  بینایی ناشی از وجود پیش     ۀربوجود ندارد؛ هر تج   

های دیگر همچون خرگوش بـه نظـر    در آن تجربه است، مانند تصویر مرغابی که از جنبه     
را بـه تمـام     »  به عنـوان   ۀتجرب« در مورد    ویتگنشتاین ۀنظران، نظری  سایر صاحب . رسد می

 منحصر بـه تـصاویر دوپهلـویی همچـون         دهند و فقط آن را     های ادراکی تعمیم می    تجربه
بلکه معتقد هستند که شامل تمـام تجربیـات اخالقـی، زیباشناسـی و              . دانند مرغابی نمی 

 کـه   انـد های دینـی بـر ایـن عقیـده         و در خصوص تجربه   ] ٥٤، ص ١١[شود  دینی نیز مي  
افردی که درصدد رسیدن به خداوند هستند، به دلیل آزادی شناختی خود حقیقت الهی              

هـای فرهنگـی،     فـرض   پـیش  ۀکنند؛ عناوینی که نتیج    تحت عناوین مختلف تجربه می    را  
 . اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی آنان است
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 ی دینیۀتجرب ـ١ـ٣
 دیني  ۀ  که طرفداران بعد معرفتي تجرب      سویین برن  و   پالنتینجا،  آلستونکساني همچون   

ـ    خـو  ۀشوند، در جای جای آثار خود برای تثبیت نظریـ         محسوب مي   دینـی   ۀیش از تجرب
.  معرفـت دینـی اسـت      ۀدانند که شـالود    کنند و آن را نوعی ادراک حسی می        استفاده می 

ـ ]. ٣١، ص ١٨[جان هیک نیز بر این بعد تأکیـد دارد            ۀ دینـی بـه معنـای مواجهـ        ۀتجرب
همـواره هنگـام گـزارش و تفـسیر، بـه دلیـل دخالـت امـور             . گر با امر قدسی است     تجربه

تنـوّع  . شـود  های فرهنگی و معرفتی دچار تنـوّع مـی         ها و زمینه   ضفر متنوّعی مانند پیش  
یک نه حـق      اند و هیچ   ادیان انعکاس تجارب دینی است که صورت تحقّق و عینیّت گرفته          

 .پذیر امّا آغشته به تفسیر زمانه است اند و نه باطل مطلق؛ بلکه حقایقی کمال مطلق
 

 گوهر و صدف دین  ـ١ـ٤
شـود و    به دو بخش گوهر و صدف یا پوسته و هسته تقـسیم مـی             بر اساس این مبنا دین      

ی دین است که نقـش آن تحـوّل شخـصیّت انـسانی از               ۀآنچه اهمیّت دارد گوهر و هست     
های دینـی حکـم صـدفي بـا اهمیّـت            محوری به سوی خدامحوری است؛ امّا گزاره       انسان

 در تحوّل شخـصیّت  تمام ادیان در گوهر دین و تأثیر آن]. ١٢٥، ص ٣٩[کمتری را دارند    
 بوده و وحدت دارند و اگر اختالفی هم در ادیان وجود داشته باشد، مربـوط                 انسان سهیم 

گردد که آن صـدف در      های دینی بوده و در صدف دین است و به فرهنگی برمي            به گزاره 
 .  و دارای اهمیّت ثانوی استآن واقع شده

 
 محور صلحینی دتی تربیمعناشناس. ٢

 نهادهای آموزشی جامعه    ۀ شد  ریزیمند و برنامه   های نظام   به معنای فعالیّت   تربیت دینی، 
ای که در عمل نیز      به گونه های دین به افراد است،       منظور آموزش بینش، منش و آموزه     به

توان فرایندی دانست که ضـمن آن        تربیت دینی را می   ]. ١٦، ص ٢١[به آن پایبند باشند     
ای فـراهم شـود کـه متربّـی در           های دینی، زمینـه    از آموزه گیری   شود تا با بهره    تالش می 

در ]. ٨٦، ص٤٧[جهــت رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای فطــری و دینــی گــام بــردارد  
آموزش منظّم «: در تعریف از تربیت دینی چنین آمده است       » المعارف جهانی تربیت   دایره«
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قیقـت هـستی و   ای که سعی دارد در مسائلی همچـون وجـود خـدا، ح        شدهریزی و برنامه 
منـد    بشری، انسان را از اعتقـاداتی بهـره        ۀ فرد با خالق و با سایر افراد جامع        ۀحیات، رابط 

امروزه با توجّه به اینکه فرایند جهانی شدن بـا شـتابي روزافـزون در               ]. ٤١، ص ١٧[» کند
های خانوادگی و فردی است  های فرهنگی و حریم حال عبور از مرزهای سیاسی، محدوده   

غییرات سریع شرایط اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهـان باعـث              و نیز ت  
طرفی، پوچی، نابرابری و نفرت شده است،        عدالتی، بی  گیری ناامیدی، بی   ثباتی و شکل   بی

هـا، تخریـب قابـل مالحظـه و          بدیهی است که نبود تربیت و آموزش صحیح ایـن پدیـده           
های بومی،  اه داشته و از خاصیّت حمایتی فرهنگها را به همر ای در زندگی انسان  فزاینده

هـا در    ها کاسته است و موجب درگیری و تعارض        دلیگرایی و هم   مناسبات اجتماعی، هم  
چه بسا در چنین شرایطی آمـوزش فرهنـگ     شود و    المللی می  های اجتماعی و بین    صحنه

باید متناسـب   صلح موجب پرورش و ترویج اعتقادات و اقداماتی شود که مردم هر کشور              
عامـل اصـلی    .  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن عمـل کنـد           ۀبا ساختارهای ویژ  

های مبتنی بـر     آمیز به همکاری   های خشونت  تحکیم این فرهنگ در جامعه تبدیل رقابت      
، بر این اساس باید با اسـتفاده    ]٤٣، ص ٣٧[محور است   ها و اهداف مشترک یا صلح      ارزش

. ویژه تربیت دینی در پي برقراری صلح بود       وحانی، مفاهیم دینی و به    از بیانات معنوی و ر    
به عبارت دیگر تربیت دینی با تربیت و تلفیق مفاهیم عدالت اجتماعی در میـان پیـروان                 

عنوان یک شهروند اجتمـاعي بـه مـا         تواند در رفتار به    ادیان و برقرای صلح در جهان، می      
تغییر دادن ساختار اجتماعی و الگوی تفکّـری        کمک رساند تا شرایط موجود را از طریق         

بر این اساس بینش و تمایل به تغییر در         . که بر وضع موجود حاکم است، متحوّل بسازیم       
 .محور وجود داردقلب تعلیم و تربیت دینی صلح

ـ            نگرشـی بـراي حـل یـا کاسـتن           ۀدر این میان رویکرد مطالعاتی نوشـتار حاضـر ارائ
 دین و تربیت دینی اسـت؛ لـذا         ۀطلبانه و ضد بشری در حوز     های جنگ  اختالفات و تفرقه  

گرایی دینـی از منظـر        کثرت )Pluralism( ١با تنظیم و تبیین ماهیّت شناختی پلورالیسم      
یکی از  . پردازد محور می  های آن به بررسی امکان تربیت دینی صلح        مکتب عرفان و مؤلّفه   

                                                                                                                             
 بـه معنـای گـرایش اسـت؛ بنـابراین           Ism به معنای جمـع و       Plural ة پلورالیسم برگرفته از دو واژ     ةواژ. ١

Pluralism٢٠٠، ص١٠: نکـ  [استگرایی  گرایی یا کثرت   در لغت به معنای جمع .[ 
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کدیگر به تصویر بکشد و  در پی آن         تواند وحدت و کثرت را در کنار ی        رویکردهایی که می  
 ۀزیـستی جامعـ   های متفرّق نهاد بشری، موجبـات صـلح و هـم          با انسجام و تکامل پوسته    

عرفـان ذیـل موضـوع    . دینی پیروان ادیان مختلف را فراهم آورد، رویکـرد عرفـانی اسـت      
تواند زوایـای    وحدت با مطرح نمودن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، می             

آمیز زیستی مسالمت ی را در ارتباط با تنوّع ادیان و فراهم نمودن بستر صلح و  هم              جدید
، ١بنابراین این مقاله سعی دارد  تـا بـا روش توصـیفی ـ تفـسیری      میان آنها روشن سازد؛

گرایی مبتنی بر عرفان را در ارتباط با تنوّع و کثرت ادیان تبیـین و بـه دنبـال آن،           کثرت
هـای اصـلی    برای این منظور پرسش   .  مبتني بر آن را بررسي کند      محورتربیت دینی صلح  

تربیت ) ٢گرایی دینی مبتنی بر عرفان چیست؟        منظور از کثرت  ) ١: این مقاله عبارتند از   
 گرایی دینی عرفانی چگونه تربیتی است؟محور مبتنی بر کثرتدینی صلح

 تربیـت دینـی،     گرایی دینی یـا موضـوع صـلح و          کثرت ۀشایان ذکر است که در زمین     
تـوان مقـاالت مـرتبط بـا         مي  صورت مجزا وجود دارد که از آن جمله       مقاالت متعدّدی به  

 بـا عنـوان     )١٣٩١( سـپیده نـصرتی    خـانم    ۀگرایی دینی اشاره کرد که مقال      موضوع کثرت 
مرجـان   و   زمـانی امیرعبّـاس علـی   و آقـاي    » گرایی دینی در اسالم    مبانی و معنای کثرت   «

مـواردي از آن    » بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیک      «نوان   با ع  )١٣٨٩( نوری
گرایی دینی را بررسي کرده ولي اثري  این دو مقاله از منظرهاي گونان کثرت. دست است

 تربیت دینی مقاالتي از ۀدر زمین. شودمحور در آن یافت نمي    از بررسی تربیت دینی صلح    
ثغور تربیت اخالقی، تربیت معنوی و تربیـت        حدود و   « با عنوان    )١٣٩٠( احمد سلحشوری 

 تطبیقی مدل تربیـت     ۀمطالع« با عنوان    )١٣٩٠( خدیجه هاشمی  و   حسنقاسم پور ،  »دینی
جهـانی  « با عنوان    )١٣٨٨( بابک شمشیری و  » دینی از دیدگاه صدرالمتألّهین و اریک فروم      

جود دارد ولي   و» مدرنیسم و عرفان اسالمی    شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم، پست       
                                                                                                                             

در کنار باز بودن مسیر اسـتقرا،       ) قیاسی(دار   ها ابتدا توصیف و با روش تحلیل جهت        در این روش، داده   . ١
 چگونگی نیز اهمیّت    ةبه بیان دیگر برای محقّق عالوه بر توصیف، بحث دربار         . شوند تجزیه و تحلیل می   

با وجود اینکه توصیف هـدف مهمّـی        . د و مستلزم حدودی از تفسیر پیش از انتخاب اطالعات است          دار
 :رجوع شود به کتاب[ روند ها به سمت تأویل و تفسیر می است، امّا برخی توصیف
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محور صـورت نگرفتـه     گرایی دینی و تربیت دینی صلح       کثرت ۀبحث و تبادل نظري دربار    
 بـا  )١٣٩١( و همکـاران  پور کاظم ۀمقال( موضوع صلح هم مقاالت متعدّدی ۀدر زمین . است
 و همکـاران    قادری ۀو مقال » محور در تربیت شهروند جهانی      آموزش صلح  ۀتأثیر برنام «نام  

-وجـود دارد کـه مـي   ) » کانتۀمحور در فلسف  درسی صلحۀتبیین برنام «نوان  با ع ) ١٣٨٧(
جـا کـه    پردازی آن به ما یاری رساند، امـا از آن          تواند تا حدودي در تعریف صلح و ماهیّت       

ـ    . اند  بحث ما خارج بوده    ۀشود، از حیط  گرایی نمي  شامل بحث کثرت    ۀبه همین دلیل مقال
عنـوان یـک رویکـرد تربیتـی و     ر رویکرد عرفانی بـه حاضر در صدد آن است تا با تمرکز ب        

محور گرایی دینی و تبیین و تحلیل تربیت دینی صلح  در ارتباط با کثرت١شناسانه معرفت
 .                                                                                              مبتنی بر آن، به سؤاالت مذکور پاسخ دهد

 
 های تحقیق یافته) ب
 محور صلحینی دتی بر تحقق تربینی دییگرا  کثرترشی پذیارذ اثرگۀنحو. ٣

در دنیای کنونی و فرایند نوین جهـانی شـدن، جوامـع و سـاختارهای جهـان مـادی بـا                     
ها و متغیرهاي نوین    شمار خود در پي آن هستند تا با استفاده از شاخص           سازوکارهای بی 

 از جملــه )peace (مفهـوم صــلح . شــمول را حـل کننــد هـای جهــان  تعارضـات و بحــران 
 روابـط   ۀهـای مبـرهن اجتمـاعی و سـازند         سـاختاری نظـام   های برون  ترین شاخصه  اصلی
های انسانی اسـت کـه بایـد آن را در قالـب نیازهـا، موضـوعات و                 ساختاری سازمان  درون

ی نمـودن آن     مـود و بـرای کـاربرد       عمـل ن   ۀمفاهیم جزئی و تخصصی اجتماع وارد حـوز       
تحقّق این امر ویژه زمانی ممکن خواهد بود که با وجـود    ].١١٦، ص ٥٩[ریزی کرد    برنامه

هـای قابـل     گرایی دینـی، صـورت     ویژه کثرت های مختلف در جهان به     رشد و تنوّع کثرت   
گرایـی دینـی تمرکـز و        هرچند در بحـث از کثـرت      . اي از آن به حقیقت بپیوندد     مالحظه
نظر جهان مسیحیّت در این زمینه ستودنی و         عنوان نخستین صاحب  بهجان هیک   تالش  

ویـژه  قابل تقدیر بوده، امّا اهمیّت فحوایی این موضوع در مقایسه با تاریخ ادیان دیگر و به               
در این توصیف رویکردی، ماهیّت بحث پلورالیسم خواه        . عرفان شرق نیز قابل تأمّل است     

                                                                                                                             
 .]٨٩ـ٧٤صص، ٢٩؛ ١٥٠ـ١٠٠، ص٣٣. [١
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 ولي تفاوت نوع نگرش، برخورد     خواه در پلورالیسم شرق یکی است،     در پلورالیسم هیک و     
و بازتاب انتزاعی این بحث به دلیل خود ماهیّت وجه پلورالی بودن آن، کـامالً محـسوس                 

هـا بـه     حال اگر این موضوع با رویکردی دنبال شود که امکان بقا و وصـول کثـرت               . است
تــوان بازتــاب   دینــی مــیۀامعــرسـتگاری بــا ضــریب بــاالتری دنبــال شــود، در میــان ج 

لذا جهت تحقّق این مهم و تنویر اذهان در معرفی نـوع نگـاه              . تری از آن را یافت     گسترده
گرایی عرفانی، الزم است که در ابتدا برخی از مفروضات بنیادین غالب  ما به مبحث کثرت

یـد  مکاتب عرفانی نظیر اصل وحدت وجود و اصل ظاهر و باطن تبیین گردد، همچنین با              
ها و احیاناً رویکردهای مختلف      های اساسی میان فرقه    فرض متذکّر شویم که در این پیش     

به همین دلیل است که با رجعت به این مفروضات          . ای وجود ندارد   عرفانی تفاوت اساسی  
 ١.توان از مکتب واحدی به نام عرفان صحبت کرد می

 
 اصل وحدت وجود ـ٣ـ١

ستی یک حقیقت واحد است، نه حقایقِ گونـاگون و          بر اساس این اصل، وجود یا همان ه       
؛ یعنی وجود عـین وحـدت   ]٦٤، ص٣٢[ حقیقه است    ۀوحدت وجود، وحدت حقّ   . متباین
طبـق  . اي در عروض یا واسطه در ثبوت داشته باشـد         بدون اینکه احتیاج به واسطه    . است

مـان  ای از ه   این دیدگاه، حقیقت یکی بیش نیست و هر چه در جهان هست تنهـا جلـوه               
تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه           رو می  از این . حقیقت واحد یعنی ذات اقدس الهی است      

تجلیّات و مظاهر حق تعالی، گوناگون و کثیر هستند، امّا هستی یگانه اسـت؛ بنـابراین از              
 . یابداصل وحدت وجود، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت انشعاب مي

های مختلف و متأثّر     توان ضمن توجّه به بیان     د می در میان تعابیر عرفا از وحدت وجو      
های فرهنگی و دینی آنها، بر این نکته تأکید کـرد    هر قوم و تفاوت   ۀشناسان از نگاه هستی  

توان یکـسانی مفـاد اصـلی موضـوع           وحدت وجود سخن گفته و نمی      ۀ آنها دربار  ۀکه هم 
مربـوط بـه   » چانـگ تـزو  «کتاب ای را که در  ، اندیشهایزوتسو. مورد بحثشان را انکار نمود 

بر این اسـاس،    . کند  وحدت وجود تحلیل می    ۀتاتوئیسم است، همتای جالب چینیِ فلسف     
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گـون تجلّـی     اندازی رنگارنـگ، متنـوّع و گونـا        گرچه  این حقیقتِ منحصر به فرد با چشم        
اگر مـا ایـن اشـیا را اشـکال عَرَضـی و             . یابد، امّا همه چیز، واحد و خودِ حقیقت است         می

متنوّع واحد مطلق انگاریم، این دو حیثیّت بـا هـم قابـل جمـع خواهنـد بـود و وحـدت                      
دهـد   تزو را تشکیل مـی      الئوتزو چانگ  ۀشود، محور فلسف   گونه فهمیده می    که این   وجودی

بـه  . های هندی نیز مشابه بـا ایـن نظـر اسـت             عرفان ۀ دربار استیسنظر  ]. ٣٠٠، ص ١٣[
گمـان مبتنـی بـر       نی نظیر اوپانیشادها نمود یافته، بی     اعتقاد او، حکمت ودانتا که در متو      

از نظر وی، هرچند تفاسیر متعدّدی از تعابیر گویندگان این متون در            . وحدت وجود است  
 آنها، همان وحـدت وجـود بـوده کـه اگـر صـرفاً بـه                 ۀ، امّا مراد اصلی هم    ١دسترس است 

هـد بـود، همچنـین در       منطوقش توجّه شود، قائل به یکسانی و یگانگی خدا و جهان خوا           
 وحـدت وجـود جایگـاه       ۀهای خـود دربـار      به سبب بحث   اکهارتمیان عرفای مسیحیّت،    

داند؛ از   دهد و خدا و وجود را یکی می        او وجود را تنها به خدا نسبت می       . ای دارد  برجسته
در ایـن   . توانم دریابم با خـدا وحـدت دارم        تنها در جذبه است که می     «: این رو گفته است   

عرفای اسـالمی نیـز     ]. ٥٠، ص ٤٣[» رسم است که از تثلیث گذشته و به ذات می        جذبات  
ابن عربی  . اند های اساسی عرفان پذیرفته    فرض عنوان یکی از پیش   اصل وحدت وجود را به    

. ترین دیـدگاه عرفـانی خـود یـاد کـرده اسـت       ترین و مهم عنوان اصلی از وحدت وجود به   
کند، یکی بودن حقیقـت وجـود در ذات و           بیان می ای که دیدگاه وی را       ترین قضیّه  بزرگ

ها به صفات و اسمای اوست؛ لذا هر تعـدّد و کثرتـی کـه                 کثرت ۀجوهرش و برگشت هم   
 هـستی و    ۀبـر ایـن اسـاس، همـ       .  نسبت و اضافه نیست     شود، چیزی جز اعتبار،    دیده می 

ی و  پس او در تمـامی مخلوقـات و آفریـدگان، سـار           «: وجود، تجلّی ذات حق تعالی است     
در حقیقت، او   ... گونه نبود، اصالً وجود ماهیّتی نداشت و صحیح نبود        جاری است؛ اگر این   

، ٥[» ای اسـت  شـده   هـر دیـده  ۀشـد   هـر بیننـده و دیـده       ۀعین وجود است؛ پس او بینند     
ها را امری اعتباری، نسبی، اضافی و در طول امر   توان وجود کثرت   رو، می  از این ]. ١٠٧ص

                                                                                                                             
ترین تفاسیر مکتب ودانتا مربوط به شانکارا، حکیم الهی هند اسـت کـه بـه مکتـب او                     برجستهیکی از   . ١

 آن،  ۀتـرین آمـوز    شود و اصلی    یگرا گفته م   ودانتای عاری از ثنویت یا ادویتا ودانتا یعنی ودانتای وحدت         
، ١٣٩١ دانشگاه تهران،    ۀ فلسف ، نشریۀ »دانتا حکمت الهی دین هندو    و«زمانی،  : نکـ   (استوحدت وجود   

 ).١٠٦ـ٨٧ص، ص٢ ۀشمار
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 خود عالوه بـر مبحـث وحـدت در عـین کثـرت و               ۀگرفت که به نوب   واحد مطلق در نظر     
 .کثرت در عین وحدت، به دو بخشی بودن عالم هستی نیز اشاره دارد

 
  اصل ظاهر و باطن ـ٣ـ٢

شود که عالم هـستی از دو بخـش تـشکیل            بنا به اصل وحدت وجود، چنین استنباط می       
هستی اسـت کـه چیـزی     جهان ۀنخست سپهر وحدت که همان باطن و ریش : شده است 

نیست جز باری تعالی و صفات ذاتی او و دوم سپهر کثرت اسـت کـه بـه قلمـرو تمـامی                      
به تعبیـر غالـب عرفـا، بـاطن         . شودموجودات یا به تعبیری دیگر تجلیات الهی اطالق مي        

جهان هستی به عالم غیب یا ملکوت تعلّق دارد و ظاهر آن نیز متعلّق به عـالم مُلـک یـا                     
هویّت انسان نیز از همـین اصـل پیـروی          ]. ١٢٨ـ١٢٥، صص ٣٩[ت است   جهان محسوسا 

است ) عالم ملکوت (و الهوت   ) عالم مُلک (ای از عالم ناسوت      در واقع انسان آمیزه   . کند می
و به همین دلیل عرفای بزرگی همچون ابن عربی، عالم اصـغر یـا انـسان را رونوشـتی از                    

، ٦[ که انسان کامـل، صـورت رحمـان اسـت            اندعالم اکبر دانسته و به این نتیجه رسیده       
شود، به عبـارت     عالوه بر جهان و انسان، دین نیز مشمول اصل ظاهر و باطن می            ]. ٤٩ص

ها و تعالیمی است که ماهیّـت نـسبی          دیگر، قشر یا صدف دین، بیانگر آن دسته از گزاره         
تـاریخی، فرهنگـی و     ها و تعالیم تا حدّ زیادی تابع عوامل زمانی، مکانی،            این گزاره . دارند

نظایر آن است، امّا گوهر یا مغز دین حـاوی واقعیّـاتی اسـت کـه از اصـل ثبـات پیـروی                       
های گوناگون نیست    هایی به هیچ وجه تابع شرایط و محدودیّت        چنین واقعیّت . نمایند می

توان وجود گوهر باطنی واحد و به تعبیری دیگر وحدت وجودیِ گـوهر و بـاطنِ                 و لذا می  
ها و تعالیم ادیان در سپهر کثرت را جوازی بر پلورالیسم و تبیین کیفیّـت                ، آموزه ها گزاره
 .گرایی دینی از منظر عرفان دانست کثرت

در . گرایی عرفانی، نخست مستلزم بررسي موضـع عرفاسـت         پرداختن به تبیین کثرت   
ل هـایی از آن را در خـال        ، رسیدن بـه حقیقـت و جنبـه        براداین رابطه نویسندگانی نظیر     

 مردمـانی ممکـن دانـسته اسـت کـه از نژادهـای        عرفـانی و دینـیِ    ۀحاالت و تجارب ویژ   
اي گونـه   بـه ویلیام جیمز ]. ٣٢ـ٣١، صص ١٨[اند   گوناگون و سنن اجتماعی متفاوتی بوده     

تر وحدت میان خود و حق را آزمایشی ازلی و پیروزمندی عرفان در تمام شرایط و                 صریح
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دانـسته اسـت    ) نظیـر هنـدو، تـصوّف و مـسیحیّت        (مـذاهب    عرفا و    ۀها و میان هم    مکان
؛ بنابراین اگرچـه ممکـن اسـت کـه مکاتـب گونـاگون عرفـانی در نـوع           ]١٠٩همان، ص [

هایی داشـته باشـند،      های مربوط به سیر و سلوک با یکدیگر تفاوت         نامهبینی و آیین   جهان
هـایی از آن نائـل       نبـه های بنیادین خود بـه حقیقـت و ج         امّا با تکیه بر تجربیات و آموزه      

هـای   سـاز ایجـاد وحـدت میـان کثـرت         توانـد زمینـه     خود می  ۀشوند و این امر به نوب      می
ها همان چیزی است کـه بـه عرفـان و مکاتـب      در حقیقت، عقاید و آموزه  . گوناگون است 

 .شوند ها نیز می بخشند و در عین حال، منجر به وحدت این کثرت عرفانی کثرت می
نی با تکیه بر مفهوم کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت،              گرایی عرفا  کثرت

قطعـاً  «: دانـد  بیند و حتّی کثرت را مؤکّد وحـدت مـی          میان کثرت و وحدت منافاتی نمی     
]. ٢٢، ص٢٦[» کند کند؛ بلکه بالعکس، آن را تأکید می       کثرت، وحدتِ حقیقی را نفی نمی     

هـا در خـارج، همگـی آنهـا را           کثـرت مالصدرا نیز پس از اذعان به وجـود         گونه که   همان
رو، وحدت و کثرت را با هم مرتبط          حقیقتي واحد و سریانی دانسته و از این        ۀکنند تعیین

بر این اساس، برای شناخت حقیقت واحـد بایـد بـه سـراغ     . کند و غیر متباین معرّفی می  
. د یک حقیقت هـستن    ۀکنند جمعی، تداعی  هایی که به شکلی دسته     ها رفت؛ کثرت   کثرت

ها هیچ و پوچ نیستند؛ امّا در عین حـال، مظـاهر و شـئون یـک ذات               از این منظر، کثرت   
ای در ارتبـاط بـا       در حقیقت، عرفان ضـمن طـرح دیـدگاه میانـه          . روندواحد به شمار مي   

وحدت و کثرت، قائل به ترکیب جمـع بـا تفرقـه اسـت؛ یعنـی هـم بـه وحـدت احتـرام               
 ۀتـر بـه وحـدت، کثرتـی را کـه بـه تفرقـ               هی دقیـق  گذارد و هم به کثرت؛ امّا با نگـا         می

عنـوان عامـل اخـتالف، عـداوت، جـدال و           همیشگی بینجامد، ناپسند دانسته و از آن بـه        
ای مطـرح و      گرایـی دینـی    ؛ لذا در عرفان، آن کثـرت      ]١٢٩، ص ٤١[کند   خصومت یاد می  

، عقایـد،  مقبول است که در آن با تکیه و تأکید بر وحدت میان ادیـان، نـسبت بـه افکـار         
توجّه نبوده و با تمرکز بر مفروضات بنیادین عرفانی و نگرش     ها و حاالت یکدیگر بی     آموزه

ساز اصالح، بهبود، کاهش تفرقه و اختالفات یـا بـه تعبیـری              عرفانی مبتنی بر آنها، زمینه    
 .آمیز میان پیروان ادیان شود زیستی مسالمتدیگر صلح و هم
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 یانیاالدنیر در تعامالت بمحو صلحینی دتیآثار ترب. ٤
گرایی عرفانی با تکیه بر مفهوم کثرت در عین وحدت و وحدت در عین               از آنجا که کثرت   

همگـی  ها را مؤکّد وحدت و  بیند و حتّی کثرت کثرت، میان کثرت و وحدت منافاتی نمی 
ات بررسـی آثـار و تبعـ   تـوان بـا    داند، می  حقیقتي واحد و سریانی می  ۀکنند آنها را تعیین  

دینــی  چنــین وحــدتِ در عــین کثــرت و کثــرتِ در عــین وحــدتی بــه تعریــف تربیــت 
آمیز میـان    زیستی مسالمت محوری پرداخت که در نهایت امکان صلح و آشتی یا هم           صلح

گرایی عرفانی با تکیه بر مفهـوم کثـرت          به تعبیر دیگر کثرت   . پیروان ادیان را فراهم آورد    
ــرت   ــین کث ــین وحــدت و وحــدت در ع ــه در ع ــرای مؤلّف ــسترسازی ب ــا و  و ضــمن ب ه

ـ  های ذیل، به دنبال آن است تا با تربیت دینی صحیح و صـلح              زمینه پیش  پیـروان   ۀجویان
 :آمیز میسر سازد زیستی مسالمتادیان، شرایط و امکان دستیابی ایشان را به صلح و هم

 
 ی و مهروزی همدلۀیّق روح تحقّـ٤ـ١

خود نه تنها نگرشی انحصارگرایانه را نـسبت بـه          پلورالیسم دینیِ عرفانی در افق دید       
سـاز رسـیدن بـه       ها را زمینـه    پیروان سایر ادیان در پیش نگرفته و در نظر گرفتن کثرت          

ی تربیت دینـی      های دینی را الزمه    دلی با کثرت   وحدت دانسته است، بلکه مهربانی و هم      
 ادیـان، مجـالی بـرای     خصومت و عداوت نسبت به پیروان دیگر   ۀشمرد؛ زیرا در سای    برمی
روز، جانبه و بدون تعصّب و بغضی باقی نخواهد ماند و روزبه           گونه نگرش صحیح، همه    هیچ

مهـرورزی و   . شـود  بر تفرقه و از هم گسستگی روابط انسانی پیـروان ادیـان افـزوده مـی               
نـوع بـودن    گرایی، با توجّـه نمـودن بـه مـواردی نظیـر هـم          دلیِ برگرفته از این کثرت     هم

ها، مهرورزی متعصّبانه به خود و دین و آیـین خـاص و واحـد و قهـر کورکورانـه و          انسان
رو خرقـانی در  از ایـن . دانـد  توزانه نسبت به غیر و پیروان سایر ادیـان را جـایز نمـی              کینه

 جهان کس از من بر خَلـق تـو          ۀالهی، اگر در هم   «: گوید مناجات خود با حضرت حق، می     
ای را    چنین اندیشه  ۀجوهر]. ١١٨، ص ٥٠[» از خود ننگ دارم   تر بُود، در این وقت       مهربان

توان در گفتاري منسوب به وی مشاهده نمود که بـر بـاالی درب خانقـاهش نگاشـته            می
چـه آن کـس     . هر کس که در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید            «: است
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]. ٧٦، ص٣٠[» ١ن به نان ارزدکه به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البتّه بر خوان بوالحس           
ای دیگر مورد توجّه قرار گرفته       گونهای از تعالیم عرفانی مسیحیّت، به      در پاره این مفهوم،   

 دیگـر خـود را بـه        ۀزند، رخسار ) طپانچه( راست تو سیلی     ۀهر کس که به رخسار    «: است
اى خود را نیز     تو را به دادگاه کشاند تا پیراهنت را بگیرد، عب          یو اگر کس  سوی او بگردان    

 وحـدت وجـود     ۀعالوه بر این، بر اساس مفروضـ      ]. ٤١ـ٣٨، صص ٥، ب ٢[» ....به او ببخش  
عرفان، تمام عالَم و مخلوقاتش در طول محبّت به ذات حق تعالی قرار گرفته و در عـالَم،                  

بـاره    در ایـن     ابـن عربـی   . فقط یک نوع محبّت وجود دارد و آن هم مخصوص به اوسـت            
باشد؛  هر محبوبی برای هر محبّی ظاهر است و در وجود، جز محبّت نمی            او در   «: گوید می

کس، غیر خالقش  هیچ... گردد اند و تمام آنها به وی بازمی پس تمام عالَم، محب و محبوب
، ٤[» باشـد  دارد؛ زیرا سبب حـب، جمـال اسـت کـه مخـصوص خـدا مـی                 را دوست نمی  

.  محبّـت بـه خـالق آن نیـست    بر این اساس، محبّت به هستی چیزی جدای از   ]. ٢٣٨ص
توان در تعالیم مسیحیت ذیل بحـث کـشیدن بـار گنـاه        ای را می   چنین نگرش مهرورزانه  

در متون  . ]٢٨/ ٢٦ ، ب ٢ [السالم مشاهده نمود   حضرت عیسی علیه   ۀوسیل آدمیان به  ۀهم
طـور   و بـه   بـوده » هـاوا آ «ۀکلمـ بـا    مترادف    و مهرورزی   عشق های آیین یهود نیز    و آموزه 
یهود، منبع معرفت و     عرفان. رود ن، در مورد عشق به خدا و عشق زمیني به کار مي           یکسا

طریـق عـشق بـه        انسان به خـدا بایـد از       معتقد است که عشقِ    داند و  زندگي را عشق مي   
ای از تجلّـی     های عالَم هستی را جلوه      پدیده ۀ عارف هم  ].٢٥، ص ٥٤ [نوعان ابراز شود   هم

 هـستی  ۀداند؛ لذا نـسبت بـه همـ    نمای جمال حق می م تماۀحضرت حق و انسان را آیین  
ورزد و محبّت، شفقّت و خدمت به خلق را باالترین عبادت و بنـدگی بـه شـمار      عشق می 

ای است   بنابراین بر اساس پلورالیسم دینیِ عرفانی، مهرورزی در این عالَم، رشته          . آورد می
که یک سوی آن به تعداد مخلوقات و سوی دیگر آن فقط یکی، یعنـی ذات حـق تعـالی                    

تـوان نـوعی از      ها را می   ت نسبت به پیروان سایر ادیان و دیگر انسان        رو، محبّ  است؛ از این  
ـ       حال در جامعه  . محبّت به خداوند قلمداد نمود      افـراد در    ۀای که بتوان از نگرش مهرورزان

 ۀنوعان به تفاهم و آشتی و یا حداقل تقریب افکار و آرا دست یافـت، زمینـ                 قبال سایر هم  

                                                                                                                             
 ].٢٣: نکـ  [. ١
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محـور خـود      صلح ۀکانت در فلسف  . فراهم خواهد آمد  آمیز آنها    زیستی مسالمت صلح و هم  
بینـد   بندی به این عنصر می    رسیدن به صلح پایدار را در سیمای مهرورزی و اخالقیات و پای           

کانت با هوشیاری تمام عالوه بر الزامات زندگی انسانی و خیرخواهی ناشی از             ].  ٨٧، ص ٤٤[
بـا  . کند نوعان تأکید می   بت به هم  تکلیف، بر دوست داشتن مبتنی بر محبت یا مهرورزی نس         

توان چنین استنباط کـرد کـه اشـتیاق و آرزوی صـرف مـا و          توجه به رهنمودهای کانت می    
نوعان ما برای جهانی عاری از جنگ و خشونت کافی نیست؛ بلکه اشتیاق عملی هم بایـد                  هم

هـروزی  از سوی دیگر تکیه بر وجدان اخالقی و م        ). ١٢١، ص ٢٦؛  ٢٦٧، ص ٤٥[در کار باشد    
، ٤٨[ها در ژرفا بخشیدن به اعتماد و امنیت یا صلح، مؤثر و کارآمد خواهـد بـود                   میان انسان 

محور خود با فراهم آوردن گرایی عرفانی نیز در تربیت دینی صلح در حقیقت کثرت]. ٣٧٢ص
نوعان و در خالل آن،  دلی و مهروزانه نسبت به هم  نگرش همۀ ایجاد روحیۀزمین مؤلّفه و پیش

بخش، التزام پیروان خود را      سیدن به وحدت و محبّت حقیقی یعنی محبّت به خالق هستی          ر
داند و به این ترتیب بسترساز ایجاد صـلح و آشـتی             زمینه، ضروری و اساسی می     به این پیش  

  .شود میان ادیان مختلف می
 

 یانیاالدنی بیگوو تحقق گفتـ٤ـ٢
های قـشری و پوسـته و در نتیجـه           ر از الیه  سالکان و پیروان طریق عرفانی، به دنبال گذ       

رو، بـه جـای دامـن زدن بـه           از ایـن  . رسیدن به ذات و گوهرِ واحدِ جهان هستی هـستند         
 مشترکاتي هـستند کـه در اصـل همـان           ۀاختالفات، در پی معرفت حقیقی یعنی مشاهد      

، پیروان این رویکرد، دیگران را نیز بـه دیـدن حقـایق بـاطنیِ واحـد               . حقیقت واحد است  
جنگِ هفتاد و دو ملّت، همه را عـذر بِنِـه؛   «: گوید که حافظ می نمایند؛ همچنان دعوت می 

جـا کـه پلورالیـسم دینـیِ         از آن ]. ١٨٤، ص ١٩[» چون ندیدند حقیقت، رهِ افـسانه زدنـد       
عرفانی، نگرشی انحصارگرایانه را نسبت به پیروان سایر ادیان در پیش نگرفتـه و در نظـر           

 رسـیدن بـه وحـدت دانـسته اسـت، گفتمـان بـا               ۀساز و مقدّمـ    مینهها را ز   گرفتن کثرت 
داند و برای   و اساس تربیت دینی می     سازی برای آن را نیز الزمه      های دینی و زمینه    کثرت

رسیدن به گفتمان دینیِ صحیح و مطابق با اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین                 
ت در گفتـار و مهـرورزی بـا         هـایی نظیـر نرمـی و عطوفـ         وحدت، شرایط، اصول و ویژگی    
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وگـوی سـودمند،    گونه گفـت  کند که در واقع، بدون رعایت آنها هیچ مخاطب را مطرح می 
توان به گفتمان دینیِ عـارفِ       برای نمونه، می  . یابد بخشی تحقّق نمی   بخش و وحدت   نتیجه

مسلمانی که در اثر سوز و گداز عشق و در پی کشف حقیقت، بـه دیـر مغـان، کلیـسای                     
او در این سه محفل     . یابد، اشاره نمود   فروش راه می   و محفل پیر باده   ) مسیحیان(ان  ترسای

داریِ  گونـه جانـب    رویی و بیان روشن و بـدون هـیچ     شود که با خوش    رو می با افرادی روبه  
رو، وقتـی کـه وی       از این . کنند غیر منطقی، حقیقت را از منظر خویش برای او تبیین می          

خواهیـد   شـما تـا کـی مـی       «گویـد کـه      ترمانه، به دلبر ترسایی می    با بیانی عاشقانه و مح    
رویی از   ، در کمال خوش   »و غافل از وحدت باشید    ) أب، إبن و روحُ القُدُس    (پرست   گانه سه

در سه آیینه // تهمت کافری به ما مپسند/ گر از سرّ وحدت آگاهی«: شنود که او پاسخ می
پرنیان خوانی و حریر و     /  نگردد بَریشم ار او را     سه// پرتو از روی تابناک افکند    / شاهد ازلی 

کـه یکـی هـست و       // شد ز ناقوس این ترانه بلند     / وگو که از هر سو     ما در این گفت   // پرند
گفتمان دینـیِ عرفـا، شـرایطی را در         ]. ٦٢، ص ٨[» وحدهُ ال إلهَ إلّا هو    / هیچ نیست جز او   

آثار دینیِ قابل تأمّل و پرتوهایی      وگو با ابلیس نیز      درون خود جای داده که حتّی در گفت       
وگوی جُنید بـا ابلـیِس رجـیم         در گفت . از حقیقت را برای طرفین گفتمان به همراه دارد        

: چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت مر آدم را؟ گفت           ! یا ملعون : گفتم«آمده است که    
مـن  : تبندد که من، غیـر وی را سـجده کـنم؟ جنیـد گفـ               تو را چه صورت می    ! یا جُنید 

گویی؛ که اگر  مر او را دروغ می! بگو یا جنید: به سرم ندا آمد. متحیّر شدم اندر سخن وی   
وی، آن ندا از سر مـن       . اش تقرب نکردی   تو بنده بودی، از امر او بیرون نیامدی و به نهی          

، ٥٧؛ ٢٧٩، ص٣٥[» و ناپدید شد! بسوختی مرا بالله یا جُنید   : بشنید، بانگی بکرد و بگفت    
تـوان    را مـی    بدین ترتیب، یکی از ثمرات گفتمان دینیِ مبتنی بر این رویکـرد           . ]١٩٩ص

هایی دانست که در پسِ گفتارهای ظاهری متعدد قرار          آشکار شدن گوهر و باطن اندیشه     
خبـر از    گوید که آن ضال است و گـم، بـی         این همی «: گوید موالنا در این رابطه می    . دارند

گوید که این را چه خبـر، جنگـشان افکنـد یـزدان از قـدر؛                حال او وز امر قُم؛ و آن همی       
لذا در جریان ]. ٣٩٦، ص٤٩[» کند کند، جنس از ناجنس پیدا می گوهر هر یک هویدا می

هایی که احیاناً در ذات ادیان وجود ندارند و ممکـن   ها و ناروایی وگو، با درک کاستی   گفت
 واقعی دین پدید آمده باشند، بهتر      های فهمی و استنباط غلط از آموزه       کج ۀاست در نتیج  
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 ادیان و پیروانشان تحت لوای گفتمان      ۀبسا اگر هم   چه  .  اقدام نمود  توان به اصالح آنها    می
 توجـه   ۀتدریج زمین کنار یکدیگر جمع شوند و به خود فرصت درک همدیگر را دهند، به            

نیـز از   مولـوی   . ن آنهـا فـراهم گـردد      به گوهر باطنیِ مشترک و و وحـدت وجـودی میـا           
گفت با جـسم    «: کند عنوان کلمات و سخنان خداوند یاد می      مخلوقات و سراسر کائنات به    

 حال اگر پیروان    ].٦٦همان، ص  [»آیتی تا جان شد او، گفت با خورشید تا رخشان شد او           
وگو شوند، بر وحدت و همبـستگی        فرض و نگرشی وارد گفت     ادیان مختلف با چنین پیش    

 ادیـان را  ۀهایی تأکید دارند که پیروان هم ری داشته و به گفته   میان یکدیگر تمرکز بیشت   
روست کـه   از این .  ادیان رهنمود سازند   ۀ ظاهر و باطن، به باطن و هست       ۀمطابق با مفروض  

 در  .توان برای گفتمان دینیِ مبتنی بر این رویکـرد، زبـان خاصـي را در نظـر گرفـت                   می
های تقلیل و تخفیـف در جنـگ و منازعـات             یکی از راه   الوین تافلر جهان دینی امروز نیز     

کارگیری خرد و استفاده از عقل جمعی یا به تعبیری دیگر گفتمـان بـر سـر                 انسانی را به  
 خـاص  ۀ صرف بر سر تنها یک عقیـد ۀکارگیری خرد و مناقشاو به . داند عقاید مختلف می  

گیری از  تی بهرهزیسرا از جمله خطاهای شناختی قلمداد نموده و برای رسیدن به صلح و هم
از سوی دیگر رشد فکری جامعه و       ]. ٢٤٧، ص ١٦[کند    جمعی را تجویز می    ۀگفتمان و تجرب  

نوعـان خـود بـا تبـادل         تحقّق صلح پایدار ادیان، نیازمند شرایطی است که در آن افراد با هم            
در پـیش   تفاهمات فرهنگی و دینی را کنار گذاشته و رفتار عقالنـی را               افکار و آرا بتوانند سوء    

 ۀگرایی عرفـانی هـم نقیـص       محور کثرت لذا در تربیت دینی صلح    ]. ٨١ـ٤٧، صص ٣٨[بگیرند  
وگو و تعامل پیروان ادیان     زبان کالمیِ وابسته به شرایط نسبی در سپهر کثرت از طریق گفت           

هـای   شود و بدین ترتیب، توجه به آموزه       در زبان عرفانیِ متمرکز بر سپهر وحدت برطرف می        
دلی نـسبت بـه پیـروان سـایر ادیـان،        وحدت وجود نظیر مهرورزی و هم      ۀز مفروض برگرفته ا 

آفرینی را برای رسیدن به توازن و  ها، زبان مشترک و وحدت  دینی کثرت  تواند در گفتمان   می
  .توافق یا صلح در اختیار قرار دهد

 
 ق فرهنگ تساهل و مدارا تحقّـ٤ـ٣
 اگـر بپـذیریم   کـه  شود آغاز مي استدالل این با دیني تسامح و تساهل مدني، يۀجامع در

و درون  روح تطهیـر  بـراي  و باشـد  همـراه  نفس طیب با باید دیني عقاید ایمان و پذیرش
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 .بـود  خواهـد  مجـاز  دیني نیز هر از فهم انواع بروز جواز دیني و آزادي طبیعتاً است، افراد
ب عرفان در برابـر  مکت. است و تساهل اجتماعي دیني مداراي  این بینش، گسترشۀنتیج
شـود کـه     این ویژگی موجب می   . نماید پذیری رفتار می   ها با مدارا، نرمش و انعطاف      انسان

ها در خانقـاه و شـرکت        پیروان مسلک عرفانی نسبت به حضور پیروان سایر ادیان و آیین          
 رویـی برخـورد نماینـد؛      های عرفانی همچون سماع و ذکر با گشاده        آنان در برخي مراسم   

 قـصد  از صـوفیان  وقتى جمعى« ابوالحسن خرقانی آمده است که ۀوان نمونه، دربارعن به

 یروز... داشـت  حالِ خود پوشیده مـى  و کرد مرافقت ایشان به ترسایى کردند، )او(زیارت 
بـا  . شـد  تنگ دل شدند و ترسا، مسافران، شاد ؛»شد باید حمّام به را شما«: گفت ابوالحسن

 ترسـا  گـوش  در شیخ، آهسته .بود اندیشه این نهم؟ در کجا ارزنّ اندیشه کرد که این خود

 وى به شیخ زنّار بازآمدند، حمّام از  چون.»باشند امین خادمان که ده، منبه «که  گوید مى

 حضور پیروان دیگـر ادیـان در خانقـاه    ۀاین پدیده، یعنی اجاز]. ١٣٦، ص ٥٠[» داد نهفته 
در هندوستان کـه دارای کثـرت فرهنگـی و       عرفا و شرکت در مراسم عرفانی آنها و هنوز          

توانـد    مهـم مـی    ۀوجـود ایـن خصیـص     ]. ٤٦ـ٤٥، صص ١٢[شود   دینی است، مشاهده می   
بـه  . آمیز همراه با صلح را به دنبال داشـته باشـد           پیامدهای مثبتی نظیر زندگی مسالمت    

ها محترم هستند و تا جایی که ممکن است، باید نـسبت              انسان ۀحکم وحدت وجود، هم   
به تعبیری دیگر، کافر مانند غوره است، به این . آنها با تواضع، احترام و مدارا رفتار کردبه 

صورت که اگر چه با مؤمن از یک اصل هستند، امّا ضد یکدیگراند و ممکن اسـت در اثـر                
]. ٣٢٦، ص ٤٩[پخته شدن، ضدیت میان آنها برطرف شده و با مـؤمن، یـارِ نیـک شـوند                  

یروان ادیان مختلف با یکدیگر، ضمن حفظ ارزش انسانی و احترام           بنابراین مدارا نمودنِ پ   
 شـناخت و درک     ۀآورد کـه در سـای      هایی را فـراهم مـی      ها، فرصت  به ذات وجودی انسان   

سـازی   بخش، زمینه  های تعالی  یکی از این فرصت   . متقابل به رشد و بالندگی آنها بینجامد      
 وحـدت   ۀتلف با تکیه بـر مفروضـ      برای دیدن مشترکات و وحدت میان پیروان ادیان مخ        

 من و تو عـارض ذاتِ «: وجود و اصلِ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است          
ـ ،  چو برخیزد تو را این پـرده از پـیش         ...  وجودیم های مشکاتِ  کمشبّ،  وجودیم د نیـز   نمانَ

؛  توست  جان و تنِ   ۀکه این بربست  ،   توست  شریعت از منِ   همه حکمِ ؛  حکم مذهب و کیش   
تو آن جمعی که عـین      ...  تو چون نمانَد در میانه، چه کعبه، چه کنش، چه دیرخانه           من و 
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بدین ترتیـب، بنـا بـر اصـل         ]. ٢٠، ص ٢٩[» تو آن واحد که عین کثرت آمد      ،  وحدت آمد 
 ادیان از یک اصلِ آمیختـه بـا مهـر و زیبـایی              ۀکه پیروان هم   وحدت وجود، به سبب این    

بخـش همـدیگر توجّـه نمـوده و          هـای وحـدت     و نیکی  ها ، باید به زیبایی   ١اند نشأت گرفته 
: کننـد  هـای جیفـه را تحـسین          دندان  وار در میان حواریون، درخشندگی و زیبایی       عیسی

گفت ز نقشی که بـه   چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معني رسید؛   «
نـسان متـأثّر از     بنابراین، ا ]. ٧٩، ص ٥٣[» ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست        

های مورد تأکید عرفان، حُسن و جمال بـاطنیِ الهـی را کـشف و درک نمـوده و                    مفروضه
شـش مقالـه    « در کتابي با عنوان       ژان بُدُن   مدنی نیز    ۀدر جامع . بیند  عالم را زیبا می    ۀهم

معتقد است که مشاجرات مذهبی و نبـود تـساهل و تـسامح در دیـن                » در باب جمهوری  
هـای دینـی را      قوی را نیز از پای درآورده و موجبات آزار و تبعیـد فرقـه             های   حتّی دولت 
نخـستین فیلـسوف سیاسـی هـم بـه دفـاع از             جـان الک    ]. ١١٧، ص ٣٦[آورد   فراهم می 

]. ٤٧، ص ١٤[دانـد     جهان می  ۀتساهل مذهبی و سیاسی پرداخته و پیروی از آن را زمین          
محور خود، مدارا با تنوّع ادیان      ت صلح گرایی دینیِ عرفانی نیز در تربی      از این منظر، کثرت   

هـا و   بلکه نسبت بـه کثـرت   پندارد،  تنها در حد تحمّل آراي دیگران نمی ها را نه و کثرت
 رسوم و ها ارزش باورها، دهد؛ زیرا از آنها در تبیین تنوعشان اشتیاق و رغبت نیز نشان می

های دینـی متعـدد،      د کثرت رغم وجو  وسیله به  بَرد و بدین   بخش، بهره می   مشتركِ وحدت 
هـای   آمیز آنهـا از طریـق طـرح آمـوزه     زیستی مسالمتوگیر پیدا کردن و هم      چفت ۀزمین

 .شود اخالقی مشترک نظیر عدالت و محبت فراهم می
 

 یریپذتی مسئولۀی روحجادی اـ٤ـ٤
 رسـیدن بـه وحـدت       ۀساز و مقدم   ها را زمینه   جا که پلورالیسم دینیِ عرفانی، کثرت      از آن 

 تربیت دینی به شـمار      ۀپذیری نسبت به آنها نیز به تبعِ آن، الزم         نسته است، مسئولیت  دا
بر اساس پلورالیسم دینیِ عرفانی، انسان خود را نسبت به پیروان سایر ادیان کـه               . آید می
وجودان او هستند، مـسئول و پـذیرش ایـن           خَلقان یا به تعبیری دیگر هم      نوعان و هم   هم

                                                                                                                             
 ].٦، ص٤٩: نکـ [» ای ای، زنده معشوق است و عاشق مُرده جمله معشوق است و عاشق پرده«. ١
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تنها آن را به شکلی  داند؛ لذا نه   مطلق میۀ وحدت با امرِ وجوددهندسو بامسئولیت را هم
ای در  چنـین نگـرش مهرورزانـه     . دهـد  اختیاری، بلکه در قالبی از عالقه و شوق انجام می         

هـا، احـساس مـسئولیّت        انـسان  ۀابوالحسن خرقانی موجب گردیده است تا نسبت به هم        
 در شام، کسی را خاری در انگشت شود؛ آن، از           اگر از ترکستان تا به    «: ای که  گونهکند؛ به 

» آنِ من است و همچنین اگر از تُرک تا شام، کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن مراست
بـر  . شـود  در برخی از تعالیم آیین مسیحیت نیز مشاهده مـی  این نگرش،   ]. ٦٧٦، ص ٣٥[

جه نمودن بـه آنهـا و   تو تواند در قالب  نوعان می پذیری نسبت به هم مسئولیت این اساس،  
 کـس از   هر«: ها، جلوه نماید    انسان ۀ بجا و شایسته از حق تمکن در ارتباط با هم          ۀاستفاد

، ٢ [» روی خـود را مگـردان  ، بدو ببخش و از کسی که قرض از تـو خواهـد        ،تو سؤال کند  
 الهی با انسان یکسان هـستند،       ۀشد نوعانی که در فطرت و روح دمیده       کمک به هم  ]. ٥ب

. گرایی دینیِ عرفانی است های تحقّق وحدت وجودی مورد نظر در کثرت     ترین راه  یاز اصل 
 انسان با خدا، دیگران، جهان هستی و کائنات بر اساس عشق و             ۀلذا در این رویکرد، رابط    

تواند با نگاهی خصمانه و خودخواهانه، کمر به نابودی        مهرورزی شکل گرفته و انسان نمی     
گرایـی دینـیِ عرفـانی،       از منظر کثـرت   . مسئولیتی ورزد  آنها، بی دیگران بَندد و نسبت به      

هـا و    ها و کل هستی، حق وحدت وجود داشته کـه بـه دنبـال آن، مـسئولیت                  انسان ۀهم
ها و تکالیف پیروان ادیان در      یکی از مسئولیت  . شود حقّان تعریف می   وظایفی نیز برای هم   
هـا اسـت، و      ی آن  باشد که متوجّه همـه     ها و اصولی می    توجه به آموزه  ارتباط با این حق،     

پرسـتي، نـزد یکـي از         برای نمونـه، فـرد بـت      . قابل انتساب به پیروان دین خاصّی نیست      
تا هنگامي کـه    «: دانشمندان یهودي به نام هیلل آمد و یک پاي خود را بلند کرد و گفت              

چه خـود از آن      آن«:  پاسخ داد  هیلل؛  »!ام، تمام تورات را به من بیاموز        روي یک پا ایستاده   
 نیـز هـا    از سوی دیگر، توجه بـه کثـرت        ].٣١، ب ٣[» نوعت روا مدار    نفرت داري، براي هم   

های خویش اسـت،     جا که انسان، مسئول انتخاب     آور باشد؛ یعنی از آن     تواند مسئولیت  می
آورد که در پـی آن، طیـف گونـاگونی از آگـاهی،              ها، شرایطی را پدید می     کثرتتوجه به   

در جوامع دینی نیز قابلیت ایجاد حساسیت و        . شود  و منجر به انتخاب در او        شکل گرفته 
دلی و تفاهم را افزایش داده و        پذیری نسبت پیروان ادیان در انسان ظرفیت هم       مسئولیت

در مـتمم   . شـود  موجب تمرکز بر نکات مشترک و قابـل اتـساع روابـط دینـی افـراد مـی                 
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- نیل به صـلح و هـم       ۀ از جمله اهداف اولی    پیشنهادی یونسکو، تقویت احساس مسئولیت    
 نیـز فراینـد صـلح را از طریـق گـسترش             دویل]. ٥١، ص ٥٧[آمیز است    زیستی مسالمت 

؛ لـذا   ]١١٤، ص ٢٢[دانـد    پذیری در تکالیف انسانی الزم و ضروری می        تدریجی مسئولیت 
و هـا    محور خود با توجه بـه وجـود کثـرت          گرایی عرفانی  نیز در تربیت دینی صلح        کثرت

 .آفرینـی میـان پیـروانش را گـسترش دهـد          تواند مـسئولیت   حرکت به سوی وحدت، می    
پـذیری   آفرینـی و مـسؤولیت    مسؤلیتۀفرض روحی   و پیش   پیداست که خود تقویت مؤلفه    

آمیز  زیستی مسالمت  روابط و تعامالت دینی سبب صلح و هم        ۀمیان پیروان ادیان در سای    
 .ا را میسر خواهد ساخته  آشتی میان انسانۀخواهد شد و زمین

 
 گیری نتیجه) ج

گرایی دینی، از جمله رویکردهای مرتبط با تنوع و تکثـر ادیـان بـوده                پلورالیسم یا کثرت  
. مطرح گردیـده اسـت    پردازی جان هیک     با نظریه برای اولین بار    در جهان مسیحیت    که  

شود، امّا توجـه بـه      ها و مکاتب دیگر نیز توجه         او، فتح بابی است تا به گروه       ۀ نظری اگرچه
باید به دنبال رویکردی بـود کـه بتوانـد           بنابراین   ها در نزد وی عمق کمتری دارد؛       کثرت

ها را به حال خـود وانگـذارد و در کنـار             ها و مکاتب دیگر، این کثرت      ضمن توجه به گروه   
 خـود   ۀتوجه به تفکیک آنها، انسجامشان را نیـز بـه شـکلی منطقـی و صـحیح در برنامـ                   

گرایـی دینـی     گرایی دینی مبتنی بر عرفان یا بـه تعبیـری دیگـر، کثـرت               کثرت .بگنجاند
ایـن  . تواند در این زمینه مطرح و بررسی شود        عرفانی، از جمله رویکردهایی است که می      

 عرفانی خود نظیر وحدت وجود و اصل ظاهر و  های اساسی فرض  پیشرویکرد، با توجه به
 ۀکننـد   آنهـا را تعیـین   ۀعالم خارج رد نکرده، بلکه هم     ها را در     تنها وجود کثرت   باطن، نه   

هـای بـاطنیِ مـشترکی در        ها، اصول و حقیقت    یک حقیقت دانسته و قائل به وجود آموزه       
  .هاست  کثرتۀهم

گرایی دینی مبتنـی     پلورالیسم یا کثرت  محور متأثر از     بر این اساس تربیت دینی صلح     
های   کثرتۀهای باطنیِ مشترکی در هم یقت قائل به وجود حقتربیتی است کهبر عرفان، 
هـای    ادیان و پیروانشان ضمن توجه و احترام به عقاید و آموزه          ۀرو، هم  از این . دینی است 

ها و حقایق بنیادی مشترک در میان یکدیگر نیز توجه خواهند             خود به آموزه   ۀمآبان کثرت
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هــا و  ؤلّفــهمحــور توجــه نمــودن بــه مبــر ایــن اســاس در تربیــت دینــی صــلح. داشــت
دلی و مهرورزی نـسبت بـه پیـروان سـایر ادیـان،               هم ۀهایی نظیر ایجاد روحی    زمینه پیش

پذیری در میان پیـروان      مسئولیّت ۀگفتمان دینی، تساهل و تسامح یا مدارا و ایجاد روحی         
کـارگیری  رسد؛ لذا هدف این تربیت، آن است کـه بـا بـه             سایر ادیان، ضروری به نظر می     

های میان ادیان کمتر شـده و    ی موجود در آن، اختالفات و تفرقه       ها مؤلفهو  ها   زمینه پیش
زمینه و بستر الزم برای وحدت کلمه و تمرکز بر اشتراکات دینی و به دنبال آن، صـلح و                   

 .شود آمیز بین آنها فراهم  زیستی مسالمتهم
 

 منابع 
 .قرآن کریم] ١[
خان همدانی، ویلیام گلـن و       فاضل ۀترجم. )١٣٨٠ ()عهد عتیق و عهد جدید    (کتاب مقدّس   ] ٢[

 .هنری مرتن، تهران، اساطیر
 .تهران، انجمن کلیمیان تهران). تا بی ()میشنا(تلمود ] ٣[
، ترجمه و تصحیح نجیـب      شده  فارسی ۀرسائل، ده رسال  ). ١٣٨٤(الدّین  عربی، شیخ محی  ابن] ٤[

 .هروی، تهران، مولیمایل
 .، تهران، نشر الزهراءصوص الحکمف). ١٣٧٠(ــــــــــــــــ ] ٥[
 .، بیروت، دار صادرفتوحات مکّیه). تابی(ــــــــــــــــ ] ٦[
 .، تهران، ناهیدرباعیّات ابوسعید ابوالخیر). ١٣٩١(ابوالخیر میهنی، ابوسعید ] ٧[
، تـدوین علـی مـصطفوی، تهـران، نـشر           دیـوان هـاتف اصـفهانی     ). ١٣٨٦( اصفهانی، هـاتف     ]٨[

 .الکترونی
مجموعـه مقـاالت    ،  ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی      فرض پیش). ١٣٩٠( افروغ، عماد    ]٩[

 .های راهبردی  اندیشهۀ، دبیرخانهای راهبردی عدالت دومین نشست اندیشه
 .، تهران، اقبالفرهنگ انگلیسی، فارسی). ١٣٧٦(اقبال، فرشید ] ١٠[
 ۀنامـ  پژوهش،  »گرایی جان هیک   کثرت ۀشناسی نظری  مبانی معرفت «). ١٣٨٣(اکبری، رضا   ] ١١[

 .  ٥٤-٣٥، صص٤ ۀشمار).  حکمتۀنام(ی دین فلسفه
  . مکتب اسالم قم،،ف در طول تاریخع در برابر تصوّموضع تشیّ ).١٣٧٨( داوود لهامي،ا] ١٢[
 . محمدجواد گوهری، تهران، روزنهۀترجم ،صوفیسم و تائوئیسم ).١٣٧٨(توشهیکو  ایزوتسو،] ١٣[
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، دفتر نخـست،     سیاسی تساهل سیاسی   ۀپیش درآمدی بر اندیش   ). ١٣٧٧(، حسین   بشیریه] ١٤[
 . معاصرۀتسامح آری یا نه، قم، اندیش

 احمـد نرّاقـی و ابـراهیم        ۀ، ترجمـ  عقل و اعتقاد دینی   ). ١٣٨٤(پترسون، مایکل و دیگران     ] ١٥[
 .سلطانی، چ چهارم، تهران، طرح نو

،  قرن بیستم و یکم    ۀبقاء در آستان  : جنگ و ضد جنگ   ). ١٣٨٠(تافلر، الوین و هایدی تافلر       ]١٦[
 .دخت خوارزمی، تهران، آسونه  شهینۀترجم

 احمد آقازاده، تهران، مرکـز     ۀ، ترجم مسائل جهانی آموزش و پرورش    ). ١٣٦٣(توماس، ژان   ] ١٧[
 .نشر دانشگاهی

قـد و  ن مالـک حـسینی،   ۀ ترجمـ ،» دینی، اصل و منشأ دینۀتجرب«). ١٣٧٩(ویلیام  جیمز،] ١٨[
 .٤٤ـ٢٥، صص ٤ـ٣، ش نظر

 محمّـد قزوینـی و قاسـم    ۀدیوان اشعار  از روی نـسخ ). ١٣٨٠(الدّین محمّد   حافظ، شمس  ]١٩[
 .، به کوشش ناهید فرشادمهر، تهران، گنجینهغنی

 .، به کوشش عبدالرّفیع حقیقت، تهران، بهجتنور العلوم). ١٣٨٩(خرقانی، ابوالحسن ] ٢٠[
 . حوزه و دانشگاهۀپژوهشکد: ، قمنقش معلّم در تربیت دینی). ١٣٨٦(داوودی، محمد ] ٢١[
ی علیرضا طیب، تهران، مرکـز   ۀ، اندرو لینکلیتر، ترجم   صلح لیبرالی ). ١٣٨٥(دویل، مایکل   ] ٢٢[

 .چاپ و انتشارات
 . تهران، فکر روز،)خدایان ودائی(اسرار اساطیر هند ). ١٣٧٧(ذکرگو، امیرحسین ] ٢٣[
، ٤٧، ش ذهن،  » پلورالیسم دینی  ۀشناسی نظریّ  نقد مبانی معرفت  «). ١٣٩٠(اکبر  رشاد، علی ] ٢٤[

 .٤١ـ٢٦صص 
 .فوالدوند... ا عزّتۀ، ترجم کانتۀاخالق در فلسف). ١٣٨٠(سالیوان، راجر ] ٢٥[
 .، قم، علّامه٦، ج شرح المنظومه). تا بی(سبزواری، هادی ] ٢٦[
 .، تهران، سمت مبانی عرفان و تصوّفای بر مقدّمه). ١٣٨٨(سجّادی، سیّدضیاءالدّین ] ٢٧[
حدود و ثغور تربیت اخالقی، تربیـت معنـوی و تربیـت دینـی،              ).١٣٩٠(سلحشوری، احمد   ] ٢٨[

 . ٥٦ـ٤١، صص٢، شرهیافتی نو در مدیریت آموزشی
 .م صدیق، تبریز، اختر. ، تصحیح حگلشن راز). ١٣٨٩( شبستری، شیخ محمود ]٢٩[
، خرقـانى  ابوالحـسن  عرفـانى  میراث از دریا، بر نوشته). ١٣٨٤(شفیعی کدکنی، محمّدرضا ] ٣٠[

 .سخن تهران،
فرآیند تعلیم و تربیـت بـا اقتبـاس از          «). ١٣٨٤(زاده  شمشیری، بابک و عبدالحسین نقیب    ] ٣١[

 .٧٤ـ٨٩، صص ١٢، ش  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهدۀ، دوماهنام»مبانی عرفان اسالمی
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 .، تهران، طهوریز منظر عشق و عرفانتربیت ا). ١٣٨٥(شمشیری، بابک ] ٣٢[
 بهروز رفیعـی،    ۀ، ترجم سیر آرای تربیتی در تمدن اسالمی     ). ١٣٨٧( عرسان کیالنی، ماجد     ]٣٣[

 .تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مطالعات فرهنگی
بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جـان       «). ١٣٨٨(زمانی، امیرعبّاس مرجان نوري     علی] ٣٤[

 . ١٠٦ـ٨٥، صص ١، دفتر  فلسفه و کالم اسالمیۀ، دو فصلنام»کهی
. کوشـش ا  بـه  ، نیکلسونۀنسخ روى از االولیاء تذکره). ١٣٨١( عطّار نیشابورى، فریدالدّین ]٣٥[

 .بهزاد ، تهران،یتوکّل
 .، قم، طهاخالقی، دینی، سیاسی: تسامح و تساهل). ١٣٧٨(فتحعلی، محمود ] ٣٦[
بررسی میزان توجه به آموزش صلح      ). ١٣٨٧(کوروش و معصومه اسالمی     فتحی واجارگاه،   ] ٣٧[

 ۀنامـ های تعلیم و تربیت، تهران، فـصل        ابتدایی از دیدگاه متخصص    ۀهای درسی دور   در برنامه 
 . ٧٦ـ٤٩، سال هفتم، صص٢٥ ۀ، شمارهای آموزشی نوآوری

 ،» کانـت  ۀ در فلـسف   محـور   درسی صلح  ۀتبیین برنام «). ١٣٨٧(ی، مصطفی و همکاران       قادر ]٣٨[
 .٨١ـ٤٧، صص ٨ ۀ، سال دوم شمارۀ مطالعات برنامۀنامفصل

، »ظـاهر و بـاطن در تفـسیر عرفـانی         «). ١٣٧٩(راد   پور راوندی، مهدی و محمـدعلي        قاسم] ٣٩[
 .١٤١ـ١٢٥، صص ٢، ش  مدرسۀنامفصل

، ، قـم   نـرجس جوانـدل    ۀ، ترجمـ  گرایـی دینـی    اسالم و کثـرت   ). ١٣٧٩(لگنهاوزن، محمد   ] ٤٠[
 . فرهنگی طهۀمؤسس

 .                                        ، تهران، زوارالکفایهالهدایه و مفتاحمصباح). ١٣٨٧(کاشانی، عزالدین محمود ] ٤١[
تأثیر برنامه آمـوزش صـلح      «). ١٣٩١(پور   پور، اسماعیل، خلخالی، علی و رضا جانعلی       کاظم] ٤٢[

، دانـشگاه  ٣ ۀ، سال سـوم، شـمار  » در مدیریت آموزشی رهیافتی نو ،  در تربیت شهروند جهانی   
 .٦٢ـ٤٩آزاد اسالمی واحد مرودشت، صص 

 .، تهران، هرمسعربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن). ١٣٨١( کاکایی، قاسم ]٤٣[
ــل  ] ٤٤[ ــت، ایمانوئ ــدود ). ١٣٨٠(کان ــن در مح ــا ۀدی ــل تنه ــ عق ــانعی  ۀ، ترجم ــوچهر ص   من

 .ش و نگاربیدی، تهران، نقدره
 منــوچهر صــانعی ۀ، ترجمــ حقــوقۀفلــسف:  اخــالقۀمابعدالطبیعــ). ١٣٨٣(ــــــــــــــ ] ٤٥[

 .بیدی، تهران، نقش و نگار دره
 ، ١٥، ش  افـــق بینـــاۀماهنامـــ ،»عـــشق در عرفـــان یهـــود«). ١٣٨٠( کاویـــانی، شـــیوا ]٤٦[

 .٤٠ـ٢٥ص 
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مـسائل  ،  شونت خـانوادگی  های دینی در کاهش خـ      نقش آموزه «). ١٣٨٥(ماهروزاده، طیبه   ] ٤٧[
 .٦٤ـ٣٥، ٣ ۀ، شمار»کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ۀ فلـسف  ۀ سیاسـی در گـستر     ۀاندیـش :  سیاسی کانـت   ۀفلسف). ١٣٨٣(محمودی، سیّدعلی   ] ٤٨[
 . ، تهران، نگاه معاصری اخالق نظری فلسفه

 .تهران، گلی ،سوننیکل  رینولدۀاز روی نسخ معنوي مثنوي ).١٣٨٧(الدّین محمّد مولوي، جالل] ٤٩[
 .یطهور ۀ، تهران،کتابخانیخرقان ابوالحسن شیخ اقوال و احوال ).١٣٨٩(، مجتبی ی مینو]٥٠[
 حسین حیـدری و     ۀترجم  ،  های صوفیان از دیروز تا امروز      آموزه). ١٣٨٢( نصر، سیّدحسین    ]٥١[

 . سرا محمّدهادی امینی، تهران، قصیده
 تخصّصی  ۀنامفصل،  »گرایی دینی در اسالم    نای کثرت مبانی و مع  «). ١٣٩١( نصرتی، سپیده    ]٥٢[

 .  ١٤٦ـ١٢٩، صص ١، ش نامه خدای
، تصحیح حسن وحید دستگردی،     االسرار مخزن). ١٣٩٢(ای، الیاس بن یوسف      گنجه نظامی ]٥٣[

 .به کوشش سعید حمیدیان، تهران، قطره
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