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 ای پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی حقیقت دینی مواجهه
 ١حسین مصباحیان

 
تنوع ادیان، به توان از طریق مطالعۀ پدیدارشناختی  پرسش اصلی مقاله این است که چگونه می

هایی متفاوت برای وصول به حقیقت واحد  را منحصرًا راه» تنوع«یگانگی حقیقت دینی دست یافت و 
جوی یگانگی حقیقت دینی در متن ادعاهای متنوع و دین یعنی توحید دانست؟ در این نوشته، جست

جو و از توحید جست های سنتی از دین و حقیقت توسط ادیان مختلف، از طریق در پرانتز نهادن تلقی
تبع آن  دهندۀ یگانگی حقیقت دینی و به تواند توضیح شده و بحث شده است که توحید هم می

آورندۀ راهی برای خروج  ساز وحدت ادیان باشد و هم به تعبیر جان هیک، فراهم آورنده و زمینه فراهم
دت کلی در هستی و در بینی توحیدی وح محوری. از آنجا که در جهان فرد از خودمحوری به حقیقت

مثابۀ  تواند به میان سه اقنوم جدا از هم (خدا، طبیعت و انسان) قابل شناسایی است، توحید نه تنها می
تواند از طریق  بدیلی در مقابل بنیاد فلسفی مدرنیته یعنی سوبژکتیویته عمل کند، بلکه عالوه بر آن می

یکی بر دیگری را با موانعی اساسی مواجه اجتماعی –، سلطۀ سیاسی»دیگری«در مرکز قرار دادن 
ای  رو تالش کرده است با دو مسئله از مسائل مرتبط با تنوع ادیان مواجهه سازد. مقاله از این

منظور تالش جهت یافتن  پدیدارشناختی داشته باشد: نخست تعیین حدود و ثغور پلورالیسم دینی به
اندازگرایی؛ دوم،فراهم آوردن  گرایی و چشم یمبنایی واحد برای وحدت ادیان و پیشگیری از نسب

ای فلسفی بر پایۀ توحید در مقابل سوبژکتیویتۀ مدرن. در پیوند با مسئلۀ اخیر، مقاله با ارجاع  نظریه
کند که از آنجا که سوبژکتیویتۀ  به آراء فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، امانوئل لویناس بحث می

بندی  توان به صورت ریق توحید که مبتنی بر دیگرآئینی است، میانجامد، از ط مدرن به خودآئینی می
ای خوانده  ای بدیل اهتمام ورزید. راه سوژه در این مقاله،با پیروی از لویناس، راهی اودیسه نظریه

 شده است و مسیر توحید، مسیری ابراهیمی. 
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