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Abstract 

Global ethics is a need reminded to different researchers by the 
phenomenon of globalization. Meanwhile some scholars like the Catholic 
theologian Leonard Swidler seek to present the principles of the global 
ethics based on the common grounds of the religions (ecumenism). The 
current study has been conducted using a library-based analytic method in 
order to evaluate Swidler’s project of global ethics. To this end, the idea 
of the unity of religions is outlined and then Swidler’s theoretical 
foundations in his global ethics project as well as the principles presented 
by him in his second declaration are discussed. Finally, his project is 
criticized in the light of the presented principles and foundations and the 
following results are drawn: Swidler’s project of global ethics is of such 
advantages as paying attention to the responsibilities along with the rights, 
and the principles of human relations with the environment. Moreover, 
Swidler’s idea is significant in view of its being grounded in the effective 
interreligious dialogue as well as highlighting the role of religion in the 
global ethics. But his focus on the articles of the Universal Declaration of 
Human Rights and his failure of explication of its relation with the 
common ethics of religions have caused him to get distanced from the 
ideal of unity of religions in his second declaration. 
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Introduction 

The phenomenon of globalization has turned the effort for reaching to a 
global ethics as an unavoidable necessity. One of the main approaches in 
the global ethics is the one based on the unity of religions and the Catholic 
theologian Leonard Swidler as the father of the modern movement of 
dialogue is one of the most important theoreticians of this approach. The 
present study seeks to answer the following question: How much has 
Swidler been successful in grounding his project of global ethics on the 
unity of religions?  

Presentation of the Thesis of Unity of Religions  

Among western thinkers, Hans Kung and Leonard Swidler have chosen 
the common ethical principles of religions, traditions and moral schools 
as the basis of the unity. Leonard Swidler who had cooperated with Hans 
Kung in the preparation of the first draft of the declaration of the global 
ethics, himself authored the draft of the second declaration of global 
ethics in 1994 and presented it in international conferences. He has 
discussed global ethics from the point of view of the necessity of the 
dialogue in contemporary world. 

The Foundations of Swidler’s Project of Global Ethics  

Dialogue: dialogue connotes a new method of thinking in the history of 
mankind and represents a bilateral relation between the humans as 
“Rational Being” which is necessary for acquiring a perfect understanding 
of necessary truth. An effective dialogue takes form when in addition to 
the existing mutual knowledge of the two parties of each other and 
themselves, a change occurs in their perspective and finally in their 
practice and behavior.  

The Role of Religion in Global Ethics  

On the one hand, Swidler entrusts religion with an unrivalled role in the 
formation and preservation of the global civilization, and on the other 
hand, he believes that the ethical codes required by the societies are always 
founded by the religions. Therefore, he puts a strong emphasis on the 
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interreligious dialogue as a requirement for reaching the common ethical 
principles shared by the religions as the basis of the global ethics.  

 

Principles of Global Ethics in Swidler’s Thought  

In 1994, Swidler presented the second declaration of global ethics in three 
parts (axial maxim, basic principles and foundational principles).  

Fundamental Rule: Golden Rule 

Basic Principles: Freedom, Protection of human dignity, Protection of the 
life of all living beings, Extension of self-love to the whole universe, True 
self-love and altruism in interactions, Helping all people, Freedom of 
religion and belief, Dialogue.  

Middle Principles  

Rights/Responsibilities Concerning: Law, Conscience and Belief, Speech 
and Information, Participation in All Decision-making, Relationship 
between Women and Men, Property, Work and Leisure, Children and 
Education, Peace, Preservation of the Environment. 

Critical Assessment of Swidler’s Global Ethics  

Points of Strength:  

1- Emphasis on the responsibilities and commitments along with the 
rights  

2- Special attention to the protection of environment  

Points of Weakness:  

1- Contrary to Swidler’s view, religion is not the origin of ethics and 
the prophets had been the only and the greatest of all advocates of ethics.  

2- Swidler broaches the principle of freedom without presenting any 
appropriate practical solution.  

3- The second declaration has been prepared by one single scholar 
and then the other scholars have been asked to discuss it. It seems that 
Swidler has presupposed the public consensus on these principles due to 
their grounding in the Universal Declaration of Human Rights.  

Conclusion  
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Although some of Swidler’s foundations such as deep and effective 
dialogue of religions and the role of religion in civilization and global 
ethics are of the necessary capacity for presentation of a global ethics 
based on ecumenism, this approach is not reflected so much in the 
principles of the declaration. The focus on the articles of the Universal 
Declaration of Humans and the lack of its relation with the common 
ethics of the religion and schools in the text of the declaration are the 
origin of this problem.  
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 چکیده

سوی آن سوق داده است. در شدن، پژوهشگران مختلف را بهاخالق جهانی نیازی است که پدیده جهانی

دان کاتولیک، درصدد ارائه اصول اخالق جهانی بر پایه ان برخی همچون لئونارد سوییدلر، الهیاین می

الق منظور ارزیابی طرح اخای و تحلیلی بهاند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانهاشتراک ادیان برآمده

ی نظری رفی و سپس مباناست. به این منظور ابتدا رویکرد اشتراک ادیان مع جهانی سوییدلر صورت گرفته

شده توسط وی در بیانیه دوم ارائه شده است. درنهایت طرح سوییدلر در طرح اخالق جهانی و اصول ارائه

الق آمده است: طرح اخدستشده، در بوته نقد قرارگرفته و این نتایج بهوی با توجه به مبانی و اصول ارائه

زیست ها در کنار حقوق و نیز اصول روابط انسان با محیطلیتجهانی سوییدلر از امتیازاتی چون توجه به مسئو

وگوی مؤثر میان ادیان و توجه به نقش دین برخوردار است. همچنین ایده وی در ابتنای این طرح بر گفت

در اخالق جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما تمرکز وی بر مواد اعالمیه حقوق بشر و عدم بیان 
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نهایت آنچه در متن بیانیه دوم ارائه داده است،  اخالق مشترک ادیان، باعث شده است که درارتباط آن با 

 وی را از رویکرد اشتراک ادیان دور سازد.

 رین.وگو، قاعده زسوییدلر، گفتئونارد : اخالق جهانی، اشتراک ادیان، لها هواژکلید 

 مقدمه

های جهانی در پی داشته ها و تهدیدناپذیر عصر حاضر است که چالشاجتناب شدن پدیدهجهانی

ر درآورده ناپذیعنوان ضرورتی اجتناباست. این پدیده، تالش برای دستیابی به اخالق جهانی را به

 ها به فرصت را طرح یکتهدیدها و یا تبدیل آن حل رهایی از ایناست، تا جایی که برخی تنها راه

(. کوشل، یکی از طراحان بیانیه اول اخالق 47: 3131دانند)فرامرز قراملکی، اخالق جهانی می

یاز ناپذیر نای به اخالقی بخشطور فزایندهناپذیر بهجهانِ بخش»نویسد: باره میجهانی دراین

زم شدن، الدیگر برای پرهیز از آثار غیرانسانی جهانیعبارتبه( و Kuschel, 2002: 209«)دارد.

عنوان تحمیلی بر (. بنابراین اخالق جهانی نه به33: 3133شود)کونگ،  است که اخالق نیز جهانی

شدن، ضروری است)ر.ک. ها و جوامع در عصر جهانیعنوان مبنا و حامی انسانشدن، بلکه بهجهانی

 (.133-131: 3131مک نیون، 

یکی از رویکردهای اصلی اخالق جهانی، رویکرد مبتنی بر اشتراک ادیان، و لئونارد  

وگو، ازجمله دان کاتولیک و پدر جنبش جدید گفت( الهی-3393)(Leonard Swidler)سوییدلر

ه های صورت گرفتآمده پژوهشعملپردازان این رویکرد است. طبق تحقیقات بهترین نظریهمهم

 خالق جهانی سوییدلر عبارت است از:درباره طرح ا

(: این 3139«)های سوییدلر و هانس کونگتأملی در اخالق جهانی؛ با تأکید بر بیانیه» -الف

اثر که در قالب مقاله نگاشته شده است به بررسی و نقد دو بیانیه اول و دوم اخالق جهانی پرداخته، 

ه ضع اشتراک ادیان ارائه شده است، بر پایه قاعدبر این نکته تأکید دارد که این دو بیانیه که از مو

عنوان قاعده مبنایی آغاز نموده و اصول پایه و میانی را از آن استخراج نموده است، اما از زرین به

که نکته اصلی در نیاز اخالق جهانی به دین، توجه به مالک نهایی اخالق غافل مانده است. درحالی

ت. در این اثر، بررسی دیدگاه سوییدلر در بیانیه دوم و نیز مبانی آن در ابتناء آن به چنین مالکی اس

 طور مجزا و تفصیلی مدنظر نبوده است.به

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 14/۸/1044تاریخ پذیرش:       1۸/3/1044تاریخ دریافت: 
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: در بخش سوم از این اثر 3(3133«)نسبت بنیادگرایی در جهان اسالم و اخالق جهانی» -ب

گاه وی درباره یز دیدکه در قالب پایان نامه نوشته شده است، دیدگاه سوییدلر در قالب بیانیه دوم و ن

وگو بیان شده و در انتهای این بخش، این بیانیه و بیانیه اول نقد شده است. بررسی سایر گفت

 طور مجزا موردتوجه نویسنده نبوده است.مبانی سوییدلر و تحلیل و نقد بیانیه دوم به

جزا طور مپژوهش حاضر برای اولین بار به بررسی مبانی و اصول اخالق جهانی سوییدلر به

پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که لئونارد سوییدلر تا چه اندازه در ابتنای طرح می

اخالق جهانی بر پایه اشتراک ادیان توفیق یافته است. به این منظور ابتدا معرفی اجمالی از رویکرد 

 صول اخالق جهانیاشتراک ادیان صورت گرفته، سپس مبانی سوییدلر در طرح اخالق جهانی و ا

 گیرد.شود. درنهایت، طرح وی در بوته نقد قرار میوی با تکیه بر بیانیه دوم، ارائه می

 معرفی رویکرد اشتراک ادیان .1

های اخالقی بسیاری به همراه داشته است، ارزیابی اخالقی این پدیده شدن، چالشازآنجاکه جهانی

ه دسته توان از سطورکلی میگوناگون قرار گفته است. بهنظران از آغاز موردتوجه متفکران و صاحب

 باره نام برد: پردازان درایناز نظریه

 گرایان توسعه؛ اخالق -الف

 های اخالقی؛ وطنیجهان -ب

 متفکران اخالق جهانی.  -ج

شدن، زمان با جهانیپردازی نموده و همشدن نیز نظریهدو گروه نخست، پیش از جهانی

اند. اما گروه سوم پس از ظهور پدیده های خود، به ارزیابی اخالق جهانی پرداختهوهشتناسب پژبه

اند. این گروه شدن آغاز به فعالیت نموده؛ مفهوم اخالق جهانی را طرح نموده و توسعه دادهجهانی

ای است. رویکرد اول که در این زمینه رشتهخود شامل دو رویکرد اشتراک ادیان و مطالعات میان

گذاری شد و رویکرد دوم )با نقد رویکرد اول( در اوایل قرن پایه 39پیشتاز بوده است، در اوایل دهه 

بیست و یکم شکل گرفت. اصول اخالق جهانی در رویکرد اول، بر پایه اصول اخالقی مشترک 

ق یگرفته است، اما در رویکرد دوم، این اصول نه از طرهای دیرینه بشری شکلمیان ادیان و سنت

ائل ای درباره هر یک از مسرشتهوگو و بر مبنای اشتراک، بلکه از طریق مطالعات میاناجماع و گفت
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خانمانی، کودکان کار، مهاجرت، شدن ازجمله جنگ، تروریسم، بیهای اخالقی جهانیو چالش

شده  گیر، منابع طبیعی محدود و... حاصلهای همههوا، بیماری و تغییرات آب

 (.Meollendorf, 2015: 1-3است)

تاز پرداز مشهور و پیشدر میان اندیشمندان غربی، هانس کونگ و لئونارد سوییدلر دو نظریه

روند. آراء و نظرات سایر متفکران غربی درباره اخالق جهانی با این رویکرد، رویکرد اول به شمار می

ورکلی، انتخاب طبهرود. شمار نمینوعی تفسیر و تبیین دیدگاه این دو متفکر است و طرحی نو به به

های جهانی است. مسئله اصلی، تعیین مبنای اشتراک حل مناسبی برای چالشمبنای مشترک، راه

و استخراج قواعد و اصول مشترک است. در حوزه اخالق جهانی این مسئله از حساسیت بیشتری 

پذیرش و عمل برای قابلبرخوردار است. زیرا هدف، ارائه اصول و هنجارهای اخالقی است که 

های روی کره زمین بدون نیاز به دست کشیدن از آیین، دیگر همه انسانبیانهمگان باشد؛ به

کارگیرند. هانس کونگ و لئونارد سوییدلر، اصول فرهنگ و سنت خود، آن را پذیرفته و در عمل به

ند. اولین ای اشتراک برگزیدهعنوان مبناها و مکاتب اخالقی را بهاخالقی مشترک میان ادیان، سنت

کونگ و با توافق جمع کثیری از نمایندگان ادیان به همت هانسبیانیه اخالق جهانی بر این مبنا، 

ل با نویس بیانیه او. پس از او لئونارد سوییدلر که خود در تهیه پیش9ارائه شد 3331جهان در سال 

ه دوم اخالق جهانی را نگاشت و در نویس بیانیپیش3337کونگ همکاری نموده بود، در سال 

. او همچنین با مؤسسه اخالق جهانی کونگ همکاری 1المللی ارائه دادهای بینها و همایشاجالس

ترتیب در ترویج ایده اخالق جهانی نقش اساسی ایفا نمود. اخالق جهانی در اندیشه وی، از اینو به

-گوی بین ادیان را گفتوازآنجاکه وی گفتشده و گو در جهان معاصر، مطرحومنظر ضرورت گفت

داند، در ایده اخالق جهانی انکار میگویی مؤثر و الزم و نقش ادیان در تمدن جهانی را غیرقابلو

 نیز رویکرد اشتراک ادیان را برگزیده است.

 مبانی سوییدلر در طرح اخالق جهانی. 2

ر های سوییدلر دفرضترین مبانی و پیشپیش از ورود به اصول اخالق جهانی الزم است تا مهم

 طرح اخالق جهانی معرفی شود:
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 وگوگفت. 1-2

ده است، اما شعنوان یکی از اصول پایه بیانیه اخالق جهانی سوییدلر، معرفیوگو بههرچند گفت

مار عنوان یک مبنای مهم به شتوان آن را بهعنوان یک اصل بر آن تأکید شود، میکه بهپیش از آن

اوست.  هایترین مبنای اندیشه سوییدلر و محور همه نظریات و ایدهوگو مهمطورکلی، گفترد. بهآو

 شود:وگو ارائه میای از دیدگاه وی درباره گفتدر اینجا خالصه

 وگوچیستی گفت .1-1-2

عامل توگو به معنای عام، یعنی کاربرده است: گفتوگو را به دو معنای عام و خاص بهسوییدلر گفت

ها در ها و پروتوناز دادوستد ماده و انرژی تا تعامل خالق الکترون»سازنده میان عناصر متفاوت 

وگوی خالق زن و مرد تا ارتباط پویا میان فرد زیستی حیاتی جسم و روح؛ از گفتدل اتم و تا هم

شری ر تاریخ بوگو به معنای خاص، یعنی شیوه نوین اندیشیدن د( گفت3131سوییدلر، «)و اجتماع

(. بنابراین 13: 3139، همومنظور آموختن از آنان)و سخن گفتن با دیگر موجودات اندیشنده به

، وگو به معنای خاصوگو به معنای عام، هرگونه تعامل و رابطه متقابل میان دو موجود و گفتگفت

ص، مبنای اخالق وگو به معنای خاهاست. )ازآنجاکه گفتیک رابطه دو یا چندجانبه میان انسان

 وگو دارای سه ساحت است:جهانی است، ادامه مطالب به این قسم اختصاص دارد.( گفت

در این ساحت دروازه عقلِ خود را به روی : ها؛ دویدن در پی حقیقتوگوی عقلگفت -الف

وگو بسیار مهم و حیاتی است، گشاییم. این گفتفهمد، میدیگری که جهان را متفاوت از ما می

زند. زیرا نحوه نگرش ما به جهان و زندگی و طرز عمل ما در قبال خود، دیگران و جهان را رقم می

 وگو مربوط به حوزه شناختی است.این قسم از گفت

، دهیمدست دیگران میبهدر این ساحت ما دست: ها؛ دویدن در پی خیروگوی دستگفت -ب

وگو در فتخانه باشد. گمثابه یکهان باید برای ما بهتا جهان را به زیستگاهی بهتر تبدیل نماییم. ج

 این معنا مربوط به حوزه عمل است. 
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وگو در این ساحت یعنی سهیم شدن در ابراز گفت: ها؛ دویدن در پی زیباییوگوی دلگفت -ج

عواطف دیگران. عواطف انسان ازجمله شادی، اندوه، سپاسگزاری و از همه باالتر عشق، در هنر و 

های دیگران از یکنواختی خارج شده و کثرت را کند. ما با درک متقابل زیبایییی جلوه میزیبا

وگو درباره امور معنوی است، به همین دلیل (. این ساحت از گفت3131یابیم )سوییدلر، درمی

: 3131گوید)ر.ک. سوییدلر، وگو در ساحت معنویت سخن میسوییدلر گاهی از آن با عنوان گفت

3-39.) 

توجه این است که این سه ساحت متناسب با سه گرایش فطری انسان یعنی گرایش نکته قابل

دلر مطرح ای که سوییگونهبه علم و دانایی، خیر اخالقی و جمال و زیبایی است. البته ساحت سوم به

پاسخ به  ای برایوگو شیوهشود. بر این اساس، گفتنموده است، شامل گرایش به پرستش نیز می

های مختلف را دوچندان وگو در ساحتهای فطری انسان است و این، اهمیت گفتترین گرایشهمم

 نماید. می

 وگو ضرورت و اهمیت گفت -2-1-2

تری از حقیقت معنای امور. وگو نیازمندیم؟ جهت تالش برای رسیدن به درک کاملچرا به گفت

وگو سوی گفتمقام انسانی به چرخش بهوجوی حقیقت معنای چیزها، ما را در تالش ما در جست»

جوهر انسانیت ما دایر مدار »از دیدگاه سوییدلر، اساساً  .(13: 3139سوییدلر، «)کندوادار می

توانیم به مرتبه باالتری از جلوه وگو می( و ما آدمیان به برکت گفت3131، همو«)وگوستگفت

وگو جایی است که حتی نفی آگاهانه گفت وگو تاخلقت نائل شویم. به نظر وی امروزه اهمیت گفت

ت: روسنوع انسان درنهایت با دو گزینه روبه»رود و در دنیای کنونی گناهی عظیم به شمار می

وگو برای جز گفتدیگر، برای درک حقیقت، راهی بهبیان( به13: 3139، همو«)وگو یا مرگگفت

 انسان معاصر، متصور نیست. 

ید که از نظر سوییدلر، برای ارائه اصول اخالق جهانی نیز راهی جز آاز این مبنا به دست می

 وگو وجود ندارد.گفت

 وگومحورگویی به گفتتغییر پارادایم از تک .2-1-3
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وگو، تغییر پارادایم در غرب در نحوه درک و توضیح دلیل اصلی و زیربنایی ایجاد و گسترش گفت

لر معتقد است تا پیش از دوره روشنگری در غرب، (. سویید343: 3131، هموانسان از جهان است)

 شد، اما پس از دوره روشنگریگویانه و انحصاری تلقی میحقیقت یک مفهوم مطلق، ایستا، تک

در غرب، دیدگاهی نو درباره حقیقت پدید آمد که بر اساس آن مفهوم حقیقت، غیر مطلق، پویا، 

(. این تغییر پارادایم در Swidler, 2014: 152-153طور خالصه، نسبی شد)وگومحور و بهگفت

 تنها ممکن، بلکه ضروری نمود. وگو را نههای ناظر بر حقیقت، گفتگزاره

وگو خود، یکی از طرق مؤثر در این تغییر نیز بوده است. توضیح اینکه ما در برابر اما گفت

ه ما درباره حقیقت بلک کننده حقیقت و شنونده آن نیستیم،حقیقت، منفعل نیستیم، ما فقط دریافت

ا به ما پاسخ انگیزانیم تکنیم و او را برمیگوییم، از حقیقت پرسش میاندیشیم و با آن سخن میمی

هم های نامطلوب و مبگوییم. اگر پاسخدهد. این پاسخ وابسته به زبانی است که با آن سخن می

ای مثال، از حقیقت پرسش کنیم؛ بر تریکنیم، نشان از این است که باید با زبان مناسبدریافت می

مسلماً پاسخ نامطلوب یا مبهمی دریافت خواهیم « رنگ زرد چقدر دور است؟»اگر بپرسیم 

وید گوگویی است. این تلقی به ما میای از حقیقت نوعی تلقی گفت(. چنین تلقیIbid: 155کرد)

رادایمی متفاوت از پارادایم ها در هر پاکه یک پاسخ مطلق برای همیشه وجود ندارد، زیرا پرسش

ما از  کند. در اثر این تغییر پارادایم درکها نیز متناسب با آن تغییر میدیگر است و درنتیجه پاسخ

های مربوط به حقیقت، نسبی شده است. بنابراین، درک هر کس از حقیقت وابسته به بافت گزاره

نی و ... او متفاوت از دیگری است، فرهنگی، محدودیت زبا -تاریخی، قصد عملی، منظر اجتماعی

پس الزم است تا برای توسعه و بسط مفهوم حقیقت، از درک دیگران نسبت به آن نیز آگاهی یابیم 

 (.343: 3131پذیر نیست)سوییدلر، وگو امکانو این جز از طریق گفت

یگر، تغییر دوگو را عامل تغییر پارادایم غربی و از سوی رسد سوییدلر از سویی گفتبه نظر می

یی از وگوتوان گفت، تلقی گفتداند. در جمع میان این دو میوگو میپارادایم را خاستگاه گفت

تر مشخصه مهم تغییر پارادایم است و تغییر پارادایم زمینه را برای حقیقت، عامل و به تعبیر دقیق

 کند.وگو مساعد میتوسعه و ترویج گفت

 وگوهدف از گفت .2-1-0
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وگو تعلیم و تعلم دوجانبه است، هر یک از طرفین در این فرآیند عالوه بر اینکه به که گفترو ازآن

سد. رتری از نحوه وجود خود در دنیا مییابد، به درک کاملشناخت بیشتری از طرف مقابل دست می

را  او با دیگران چگونه ارتباط داریم، درواقع بخشی از وجود م« ما در دنیا چگونه هستیم»اینکه 

ش شود، نوعی تغییر در نگروگو حاصل میای که طی گفتدهد. این شناخت گستردهتشکیل می

ود. شما به خودمان و دیگران است و این تغییر در نگرش، منجر به تغییر در عمل و رفتار ما می

 )همان:«وگو این است که هر دو طرف بیاموزند و بر طبق آن تغییر کنندهدف از گفت»بنابراین 

توان گفت در نظر سوییدلر، شناخت، هدف متوسط و تغییر، هدف نهایی دیگر میبیان( به337

 وگو است.گفت

نتظار توان اهای اخالق جهانی، پیوند میان نظر و عمل است، میبا نظر به اینکه یکی از مؤلفه

ورتی ته این در صوگو حاصل شود، این مؤلفه را دارا باشد. البداشت اخالق جهانی که از طریق گفت

 وگو در مسیر صحیح خود پیشرفته و به هدف نهایی دست یابد.است که گفت

 وگوقواعد گفت .5-1-2

یری از گکند، بلکه رهنمودهایی برای بهرهوگو را ترویج نمیسوییدلر یک شیوه خاص برای گفت

 دهد: های گوناگون ارائه میشیوه

ه یاد وگو بشویم. بدرنتیجه تغییر در رفتار و عمل وارد گفتبا ایده و هدف آموختن، رشد و  - 3

 وگو فرآیندی دوسویه است، نه صرفا برای تغییر و تحمیل بر طرف مقابل.داشته باشیم که گفت

ت کنند، وگو شرکهایی که قرار است در گفتوگوی بالقوه( تمام سنتوگو درباره گفت)گفت -9

رو دیگر روبهبار با یک ویژه زمانی که طرفین برای اولینل باشند. بهریزی اولیه آن دخیباید در برنامه

 شوند. می

باید  ها پرداخته شود، بلکهترین موارد تفاوتدر اولین رویارویی )بین جوامع( نباید به سخت -1

 اشتراکات برجسته شود، تا بتواند موجب ایجاد و بسط اعتماد میان طرفین گردد، زیرا اعتماد دوجانبه

 وگو است. پایه اصلی گفت

وگو شوند، زیرا هر طرف برای حصول اعتماد، هر دو طرف باید با صداقت کامل وارد گفت -7

وگو وگو شده است، پس اگر طرف مقابل صادقانه گفتبه امید شناخت واقعیت طرف مقابل وارد گفت
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ر باید فرض را ب گیرد. همچنین هر طرفنکند، اعتماد حاصل نشده و شناخت صحیح صورت نمی

 . ترتیب اعتماد دوجانبه شکل گیرداینگوید، تا بهاین بگذارد که طرف مقابل صادقانه سخن می

های طرف مقابل بسنجیم نه با اعمال های خود را با آرمانباید دقت داشته باشیم که آرمان -1

ر این صورت چیزی نخواهیم هایش. در غیاو و اعمالمان را با اعمال او مقایسه نماییم، نه با آرمان

 آموخت.

هر یک از طرفین باید تعریفی از خود ارائه دهد، چون هر طرف خودش بیش از دیگری از  -3

وگو تغییر و تواند تعریف کند. البته این خودشناسی با پیشرفت گفتشناسد و میدرون خود را می

 کند.رشد می

رباره فرض ثابتی، دز طرفین بدون پیشهای حقیقی باید هر یک ابرای روشن شدن تفاوت -4

 وگو شود. ها وارد گفتتفاوت

 وگو باید نگرش انتقادی به خود و سنت خود داشته باشیم.برای بهره بردن از گفت -3

رتبه پنداشته شوند. وگو در صورتی معتبر است که طرفین آن، همسان و همگفت -3

وگو تر از خود دانسته و او را فرومایه پندارد، گفتینطرف، طرف مقابل را در رتبه پایکه یکدرصورتی

 . 1دهدبه معنای حقیقی رخ نمی

وگوی بین ادیان هیچ دینی نباید خود را کند که در گفتطور ضمنی اشاره می)این قاعده به

 برتر از دیگر ادیان بداند.(

رف از یکدیگر ای دوسویه که هر دو طعنوان رابطهوگو بهباید درک صحیحی از گفت -39

ر رو به وگو را ثمربخش نموده، تغییکنند، داشت. این تلقی، گفتآموزند و بر اساس آن تغییر میمی

 2014:؛333-334: 3131رشد در زندگی طرفین و جوامع آنان را در پی خواهد داشت)سوییدلر،

48-49.) 

 وگوی ادیانگفت -2-1-۶

وگوی دینی متفاوت، درباره موضوعی دینی را گفتها و جوامع وگوی افراد متعلق به سنتگفت

طورکلی هرکسی که عضو وگوی دینی شود؟ به(. چه کسی باید وارد گفت341: هماندینی گویند)

 وگوی دینی بشود. پس باید پرسید که چه کسی صالحیتتواند وارد گفتیک جامعه دینی است، می
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ه نماینده رسمی یک جامعه باشد، پاسخ، کسانی ای دینی را دارد. اگر پرسش دربارعضویت در جامعه

کند و اگر پرسش درباره نماینده رسمی نباشد، شهرت هستند که هیئت رسمی آن جامعه تعیین می

عمومی مالک است. اما سرانجام این مالک که هر شخص خودش باید تعیین نماید که عضو 

وگوی (. ورود به گفت343ت)همان: تر اسای دینی هست یا خیر، به نظر سوییدلر پسندیدهجامعه

 دینی، افزون بر عضویت در جامعه دینی، شرایطی دارد:

 شرح صدر برای آموختن از دیگران )شرط اصلی و مهم(؛-3

 آگاهی از سنت دینی خود؛-9

 (.339ای با این خصوصیات)همان: وگو کنندهوجود گفت -1

 وگویی الزم است.طورکلی برای هر گفتاین سه شرط به

اش نوعی ارتباط فکری و کالمی است، اما درواقع اگر وگوی ادیان در معنای اولیههرچند گفت

رو که دین امری است ازآن ثمر خواهد بود.نتایج آن به دو حوزه عمل و معنویت، سرایت نکند، بی

وگو وگوی دینی باید وارد حوزه معنوی نیز بشود، در غیر این صورت گفتمربوط به قلب انسان، گفت

 شویم)همان:وگو سطحی باشد، دچار روان گسیختگی و تزویر میسطحی خواهد بود. اگر گفت

339.) 

 گرایی دینیکثرت. 2-2

رایی دارد، گگرایی که ریشه در نسبیگرایی دینی است. کثرتیکی دیگر از مبانی سوییدلر، کثرت

ن، است، فرهنگ، اقتصاد یا دیهای مختلف درزمینۀ سیطورکلی به این معناست که همه دیدگاهبه

اند طور خاص( به این معناست که همه ادیان برحقگرایی دینی )بهصحت و حقانیت دارند و کثرت

و پیروان همه ادیان اعم از ادیان آسمانی و غیر آسمانی، رستگارند و هیچ دینی بر دیگری برتری 

 ندارد. 

ی به عصر گویز تغییر پارادایم از عصر تکهای بارسوییدلر بر این باور است که یکی از نمونه

د و در پی مثابه یک انقالب کپرنیکی رخ داوگومحور، تغییری است که در کلیسای کاتولیک بهگفت

در عصر  ما مسیحیان»نویسد: باره میآن حقانیت سایر ادیان نیز به رسمیت شناخته شد. وی دراین

یت بگروند آنکه به مسیحتوانند بیسلمان ما نیز میایم که همسایگان یهودی یا موگو دریافتهگفت
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وگو و همکاری به گفت« تبلیغ به مسیحیت»رفته از گونه باشند. ارتباط ما با آنان رفته« رستگار»

( بر این اساس، دیدگاه پیروان هر یک از ادیان درباره حقیقت 13: 3139، همان«)بدل شده است.

وگوی بین االدیان آشکار در اینجاست که ضرورت گفت تواند در جایگاه خود صحیح باشد.می

تواند صحیح زیرا هرچند تفسیر هر یک از ادیان از حقیقت می (.Swidler, 8 :1996شود)می

توان ادعا نمود که مطلق و نامحدود است، بنابراین ما برای ها نمییک از آنباشد، اما درباره هیچ

 وگوی بین االدیان هستیم.گفتتر حقیقت، نیازمند درک بهتر و کامل

 نقش دین در تمدن جهانی. 2-3

دین، تفسیری است از هدف نهایی حیات و چگونگی زندگی بر اساس آن، بر مبنای درک خاصی 

عنوان هسته مرکزی دهد که دین همواره بهسو تاریخ تمدن بشری نشان می. از یک1از امر متعالی

وی دیگر بر مبنای تکثرگرایی دینی، هیچ دینی بر دیگر و روح معنوی هر تمدنی بوده است. از س

قیه ادیان تر از بتر و کاملکه بتوان تفسیر آن دین از حقیقت را صحیحطوریادیان برتری ندارد، به

 تمدن جهانی امروز با تمدن گذشته»عنوان دین واحد جهانی معرفی نمود. بنابراین دانست و آن را به

دارد و آن اینکه یک دین مرکز آن نیست، بلکه تمدن جهانی نوظهور توسط  در رابطه با دین تفاوتی

د توانن( پرسش اساسی این است که ادیان متعدد چگونه میIbid«)شود.کثرت ادیان ... هدایت می

هدایتگر تمدن واحد باشند. سوییدلر خود به این مسئله توجه داشته و )تنها( راه گریز از آن را 

 داند.دیان میوگوی بین االگفت

 نقش دین در اخالق جهانی .2-0

طورکلی ادامه حیات یک جامعه و توسعه و شکوفایی آن منوط به داشتن اصول اخالقی منسجم به

ازمند شود، نیز نیمثابه یک جامعه واحد در نظر گرفته میاست. بر این اساس، جهان کنونی که به

سوییدلر اصول اخالقی موردنیاز جوامع توسط  اصول اخالق جهانی است. از سوی دیگر از دیدگاه

عنوان دین غالب، (. در گذشته، در هر جامعه و تمدنی یک دین بهIbidریزی شده است)ادیان پایه

نمود، اما اکنون که با تعدد ادیان در جامعه اخالق، فرهنگ و سایر ابعاد معنوی آن را هدایت می

 عنوان اخالق جهانیرک و موردتوافق همه ادیان را بهجهانی مواجه هستیم، باید اصول اخالقی مشت
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ل وگو درباره اصوجز از طریق گفتمعرفی نماییم. روشن است که در نگاه سوییدلر این مهم به

 اخالقی مشترک میان ادیان ممکن نیست. 

 اصول اخالق جهانی در اندیشه سوییدلر  .3

نویس بیانیه اول اخالق جهانی، در سال سوییدلر پس از همکاری با هانس کونگ در تهیه پیش

اقدام به نوشتن و ارائه بیانیه دیگری نمود. این بیانیه در سه بخش )قاعده مبنایی، اصول  3337

 شده است.و اصول میانی( طرح پایه

 قاعده مبنایی .1-3

 طی ازآنجاکه سوییدلر رویکرد اشتراک را در اخالق جهانی برگزیده است، قاعده زرین را که در

ده و عنوان قاعهای دینی و اخالقی مورد تأیید قرارگرفته است، بههزاران سال در بسیاری از سنت

 دهد. اصل مبنایی اخالق جهانی قرار می

ر طوبا دیگران طوری رفتار کن که دوست داری آنان با تو همان»گوید: این قاعده به ما می

تنها اعده نهاین ق»قاعده به وسعت کل کیهان است: به نظر سوییدلر، دامنه شمول این « رفتار کنند

ها و در ها، جوامع، ملتبرای خانواده، دوستان، جامعه و ملت شخص، بلکه برای همه افراد، خانواده

 (,Swidler 171 :2014«)سرتاسر جهان و کل کیهان باید معتبر باشد.

عنوان معیار دیگرخواهی اصیل بهبه خود  آموزد کهسوییدلر معتقد است که قاعده زرین به ما می

خواهی اصیل در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه خودخواهی اصیل توجه کنیم. خودخواهی و دیگر

انجامد، حتی شاید منجر به این بشود که شخص، زندگی خود را فدای لزوما به دیگرخواهی می

که به  ل انسانی است. کسیزندگی دوستش کند. البته، این آخرین و باالترین مرحله رشد و تکام

یا حکیم نام دارد.  (Bodhisattva)بودیستوه (Arahat)رسد، انسان کامل، اَرَهَتاین مرحله می

که برپایی جامعه باید بر مبنای عشق راستین به خود باشد، با این هدف که این توجه ایننکته قابل

داشت که  توان انتظاریافته و به دیگرخواهی اصیل و نهایتاً انسان کامل برسد، اما نمیعشق، توسعه

ر مبنای دیگر برپایی جامعه ببیاناند؛ بهملجامعه از ابتدا متشکل از اعضا و افرادی باشد که انسان کا
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های دیگرخواهی بدون در نظر گرفتن عشق حقیقی به خود اصیل، چنانکه ایدئولوژی

 (.Ibid 164-165بخش نیست)پنداشتند، نتیجهای چون کمونیسم می گرایانه آرمان

 

 اصول پایه .3-2

 شود: حاصل میبر مبنای قاعده زرین، هشت اصل پایه برای اخالق جهانی 

تواند از هر ظرفیتی استفاده و رو که آزادی، ذاتی انسان است، هر شخص آزادانه میازآن. 3

به  حرمتی نسبتتوجهی و بیرشد کند، به شرطی که موجب نقض حقوق اشخاص دیگر و یا بی

 اشیاء جاندار و غیر جاندار نشود.

ها امت ذاتی برخوردارند، باید همواره با همه آنطور برابر از کرها بهبه دلیل اینکه همه انسان. 9

. عالوه بر این، هر انسانی در مواجهه با 3عنوان هدف و غایت رفتار شود و نه صرف وسیله و آلتبه

 ها باید در جهت ارتقاء کامل کرامت ذاتی انسان تالش کند.دیگر انسان

ت، اما همه این اشیاء، اعم از تر از موجودات غیرانسانی اس. اگرچه ارزش ذاتی انسان بیش1

اند و به همین دلیل، باید حرمت جهت که موجودند، دارای ارزش ذاتیجاندار و غیر جاندار، ازآن

 ها حفظ شود.آن

د. پندارند و به آن عالقه دارند، هستنها به دنبال دست یافتن به آنچه برای خود خیر می. انسان7

نابراین شود، برود و شامل خانواده و دوستانشان نیز میراتر مییافته و فگسترش "خود"معموالً این 

باید  "خود"ها نیز هستند. عالوه بر این، بر اساس قاعده زرین، این عشق به در طلب خیر برای آن

 طور طبیعی، گسترش و تعالی یافته، تا جامعه، ملت، جهان و کیهان را در برگیرد.به

ا هم پیوند ای بگونهو دیگر دوستی راستینی است که به. عشق حقیقی انسانی، خوددوستی 1

عنوان خورده است که بتواند درنهایت همه را در برگیرد. این طبیعت گسترده و فراگیر عشق باید به

 یک اصل فعال در تعامالت شخصی و جهانی شناخته شود.

ر کمک کنند. افزون بها اند به آندارند، موظف. کسانی که مسئولیت افراد دیگر را بر عهده3

طور که اگر ما دچار مشکل جدی شویم و نتوانیم قاعده طالیی حاکی از این است که همان این،

اگر این  کنیم، حتیتوانند به ما کمک کنند، درخواست میبه خودمان کمک کنیم، از کسانی که می
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خت قرار ی که در شرایط سافراد، هیچ مسئولیتی در قبال ما نداشته باشند، ما نیز باید به دیگران

ها رسانیم، حتی اگر هیچ مسئولیتی در قبال آنتوانند به خودشان کمک کنند، یاریدارند و نمی

 نداشته باشیم.

ها حق برابر در حفظ دین یا اعتقاد خود دارند، آزادی و احترام الزم برای . ازآنجاکه همه انسان4

 دین و اعتقاد هر کس باید به او عطا شود.

وگو )که هدف اصلی آن این است که طرفین از یکدیگر بیاموزند( ابزاری ضروری است گفت .3

آموزند که همواره با یکدیگر در ارتباط باشند و از این طریق، که از طریق آن زنان و مردان می

تعریف و تصورشان را از معنای زندگی، توسعه بخشیده، اجماع رو به رشدی را که از طریق آن 

نند در این کره خاکی با یکدیگر به شیوه اصیل انسانی زندگی کنند، گسترش توامی

 (.Swidler, 2014: 171-172دهند)

 اصول میانی .3-3

شود، پایه و اساس اعالمیه جهانی عنوان اصول میانی اخالق جهانی ارائه میاصولی که در اینجا به

های جهان رسیده به تصویب همه ملتاست که تقریباً  3373حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 

 است. 

ها دارای کرامت ذاتی برابرند، همه در ازآنجاکه همه انسان های قانونی:. حقوق/ مسئولیت3

حال، همه افراد و جوامع باید از تمام قوانین عادالنه پیروی برابر قانون باید یکسان باشند. درعین

 قانون باید پیروی شود.فقط از متن قانون، بلکه از روح کنند. نه

ها موجوداتی متفکر رو که انسانازآن های مربوط به وجدان، دین و عقیده:. حقوق/ مسئولیت9

ها حق آزادی اندیشه، گفتار، وجدان، اند، همه آنگیریو درنتیجه دارای آزادی و اختیار در تصمیم

د درزمینۀ آزادی اندیشه، گفتار، ها باید از حقوق خوحال، همه انساندین و عقیده دارند. درعین

ای استفاده کنند که به خود و دیگران احترام بگذارند و تالش کنند، گونهوجدان، مذهب و عقیده به

 تا حداکثر منافع را برای خود و هم نوعانشان، به دست آورند.

اند ریها موجودات متفکازآنجاکه انسان های مربوط به گفتار و اطالعات:. حقوق/ مسئولیت1

توانند واقعیت را درک نموده، درباره آن سخن بگویند، همه افراد و جوامع، حق )و همچنین و می
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حال مسئولیت( دارند که در حد امکان، درباره واقعیت بیاموزند و صادقانه آن را بیان کنند. درعین

ه ها بنامناسب آنهای دیگران و نیز ورود کاریها و دستها، تحریفهمه باید از سرپوش گذاشتن

های جمعی، ویژه در مورد رسانهحریم شخصی خود جلوگیری کنند. این آزادی و مسئولیت به

 هنرمندان، دانشمندان، سیاستمداران و رهبران مذهبی صادق است.

خص های تأثیرگذار بر خود شگیریهای مربوط به مشارکت در کلیه تصمیم. حقوق/ مسئولیت7

رو که انسان موجودی است دارای اختیار و آزادی ازآن ها بر عهده اوست:آنیا کسانی که مسئولیت 

گذارد، حق مشارکت دارند؛ ها تأثیر میدر انتخاب، همه افراد بالغ در کلیه تصمیماتی که بر آن

های آنان و همچنین حق ازجمله مشارکت معنادار در انتخاب رهبران و در بازخواست از مسئولیت

 حال، همهه تمام مناصب رهبری برای کسانی که استعداد آن را دارند. درعیندسترسی برابر ب

ای گونهها باید تالش نمایند تا از حق و تکلیف خود برای مشارکت در حاکمیت سیاسی بهانسان

 بهره ببرند که حداکثر سود را، هم برای خود و هم برای همنوعانشان به همراه داشته باشند.

رو که مردان و زنان ذاتاً ازآن های مربوط به روابط بین زنان و مردان:. حقوق/ مسئولیت1

برابرند، حقی برابر در رشد و توسعه کامل استعدادهای خود دارند. همچنین زنان و مردان از آزادی 

حال، همه زنان و مردان باید یکسان در امر ازدواج و حق برابری در امر طالق برخوردارند. درعین

-ولیت، آزادی و مسئ، برابریای رفتار کنند که به کرامت ذاتیگونهشترک و خارج آن بهدر زندگی م

 های خود و دیگران احترام بگذارد.

حق مالکیت  ها ذاتاً آزادند،رو که انسانازآن های مربوط به مال و مالکیت:. حقوق/ مسئولیت3

کیت ای باشد که با مالگونهمعه باید بهحال، ساختار جاهای مختلف را دارند. درعیننسبت به دارایی

 اهو دارایی افراد، محترمانه برخورد شود و تالش جامعه در جهت به حداکثر رساندن سود این دارایی

 تنها برای صاحبان آن، بلکه برای همنوعان آنان و همچنین برای کل جهان باشد.نه

نجاکه برای داشتن یک زندگی ازآ های مربوط به کار و اوقات فراغت:حقوق/ مسئولیت -4

طورمعمول باید کار هدفمندانه و نیز اوقات فراغت مناسب داشته ها بهاصیل انسانی، همه انسان

و ای باشد که بتوانند این دگونهدهی جامعه بهباشند، تالش افراد و جوامع باید در راستای سازمان

تأمین نمایند.  ای همه اعضای جامعهعرصه از زندگی اصیل انسانی را هم برای خودشان و هم بر
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راستا با همه طور مناسب کار کنند و هماند که برای پاداش خود بهحال، همه افراد موظفدرعین

جوامع، در جهت کار سازنده و اوقات فراغت مفید برای خود، جوامع خود و سایر افراد و جوامع 

 تالش کنند.

اوالً، کودکان درباره به دنیا آمدن،  رورش کودکان:وپهای مربوط به آموزشحقوق/ مسئولیت -3

اند. هر باره مسئولگونه مسئولیتی ندارند، بلکه والدین آنان دراینپذیری و آموزش خود هیچجامعه

جا و به هر دلیلی که کودکان موفق نشوند و شکست بخورند، وابستگان آنان و جامعه مدنی 

های جسمی، روحی، اخالقی/ معنوی مکن اعم از مراقبتهای مترین مراقبتاند که انسانیموظف

ها فقط از طریق آموزش، در معنای عام کلمه، و اجتماعی را برای آنان فراهم کنند. ازآنجاکه انسان

ی طور خاص[ فقط با آموزش گسترده رسمتوانند به انسانیت واقعی دست پیدا کنند و امروزه ]بهمی

اشند، همه افراد و جوامع باید تالش کنند تا آموزشی برای همه توانند رشد فزاینده داشته بمی

کودکان و زنان و مردان بالغ ارائه دهند که هدف آن رشد کامل شخصیت انسانی، احترام به حقوق 

نظر صرف -ها وگو و روابط دوستانه میان همه انسانهای اساسی، ترویج تفاهم، گفتبشر و آزادی

حال، و احترام به زمین باشد. درعین -، مذهبی، اعتقادی، جنسی و غیره های نژادی، قومیاز تفاوت

اند که در جهت تأمین وسایل موردنیاز این آموزش برای خود و جوامع همه افراد و جوامع مکلف

 ها این شرایط راخود همکاری الزم را داشته باشند و فراتر از آن، تالش کنند تا برای همه انسان

 فراهم آورند.

عنوان عدم خشونت و هم وجود ازآنجاکه صلح، هم به های مرتبط با صلح:مسئولیت حقوق/ -3

ها، شرط ضروری رشد کامل انسان، در بعد فردی و اجتماعی است، همه عدالت برای همه انسان

ها و جوامع باید در جهت توسعه صلح در همه سطوح اعم از فردی، میان فردی، محلی، انسان

 المللی تالش و تصدیق نمایند که:و بینای، ملی منطقه

 مبنای اصلی صلح، عدالت برای همه افراد است. -الف

ه شویم کشدت باید از خشونت اجتناب شود، تنها در مواردی به خشونت متوسل میبه -ب

 تری شود.فقدان آن موجب شر بزرگ

 باشد. ها باید برای بازگرداندن سریع آنهنگام شکسته شدن صلح، همه تالش -ج
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داوم طور م، مانند آزادی، یک ارزش مثبت است که باید بهحال، باید پذیرفت که صلحدرعین

تنها برای جلوگیری از فروپاشی آن، بلکه برای تقویت پرورش یابد و بنابراین همه افراد و جوامع نه

 رشد و توسعه آن، باید اقدامات اولیه ضروری را انجام دهند. 

 به دلیل اینکه اشیاء اعم از جاندار زیست:های مربوط به حفاظت از محیطحقوق/ مسئولیت -39

زیست اند و نیز به این دلیل که اگر محیطو غیر جاندار، صرفاً به دلیل وجودشان دارای ارزش ذاتی

طور کامل رشد کنند، یا حتی زنده بمانند، همه افراد و توانند بهها نمیشدت آسیب ببیند، انسانبه

ریم، بکنیم و از آن بهره میکنیم، حرکت میجوامع باید به زیست بومی که همه ما در آن زندگی می

 احترام بگذارند و طوری رفتار کنند که:

یک از اشیاء جاندار یا غیر جاندار نباید حالت طبیعی خود را از دست بدهد، مگر اینکه هیچ -الف

رای مثال، استفاده از گیاهان یا حیوانات بعنوانشود؛ بهتر به کار گرفته برای برخی از مصالح بزرگ

 غذا.

توان از حالت طبیعی خارج نمود. در صورت امکان، فقط مواد جایگزین پذیر را می -ب

ویژه در برابر انفجار حال، همه افراد و جوامع باید همواره مراقب باشند تا از جهان ما، بهدرعین

افظت کند، محفنّاورانه که آن را به شکلی روزافزون تهدید می جمعیت انسانی و افزایش امکانات

 (.Ibid: 3-5نمایند)

 طرح اخالق جهانی سوییدلر در بوته نقد .0

 توان به این موارد اشاره نمود:ازجمله نقاط قوت دیدگاه سوییدلر می

ست. هرچند اها و تکالیف در کنار حقوق طراحی شده اصول این بیانیه با تأکید بر مسئولیت -3

 این اصول بیشتر بر پایه بیانیه حقوق بشر شکل گرفته، اما به ازای هر یک از حقوق، مسئولیت

ا کارایی همتقابل با آن نیز تبیین شده است، تا نشان دهد که تأکید بر حقوق بدون توجه به مسئولیت

ها و دالیل مهم بحران زیرا یکی ازشدن ندارد. های ناشی از جهانیالزم را برای مواجه با چالش

هاست. این خأل در بیاینه حقوق بشر نیز آشکار های کنونی بشر، عدم توجه او به مسئولیتچالش

رن گفتمان مد»نویسد: است. هانس کونگ، طراح اصلی بیانیه اول اخالق جهانی، در این باره می

ها، تلویحاً متضمن راجع به حقوق بشر، یک چیز را مغفول نهاده است و آن اینکه همه حقوق
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توان گفت ( می394: 3133کونگ، «)شوند.ها از حقوق ناشی نمیاند، اما همه مسئولیتمسئولیت

 یکی از مفاهیم کلیدی بیانیه )اول و( دوم اخالق جهانی است.« پذیریمسئولیت»

ود. رزیست، از دیگر نقاط مثبت در این بیانیه به شمار میتوجه ویژه به حفاظت از محیط -9

، برگرفته هازیست در کنار اصول اخالقی مربوط به روابط میان انسانتوجه به رابطه انسان با محیط

طه تنها درباره رابرو اصول اخالق جهانی، نهاز این ایده است که انسان جزئی از کیهان است و ازاین

نویس پیش اشد. سوییدلر درهای دیگر، بلکه باید دربردارنده رابطه وی با کل کیهان بانسان با انسان

ر باشد، زیرا انسان محو-این بیانیه باید انسان محورانه و بلکه کیهان»نویسد: باره میبیانیه دراین

همچنین ( »9Swidler, 2014: 16«)انسان واقعی جدای از متن واقعیت )و کل کیهان( نیست.

غیرانسانی نیز به دلیل اینکه گوید که با موجودات دامنه در حال گسترش قاعده زرین به ما می

 ( Ibid: 165«)ها را حفظ کرد.دارای وجودند، باید با احترام رفتار نمود و حرمت وجود آن

طرح اصل آزادی نه تنها به عنوان یک حق، بلکه در قالب یک مسئولیت، با توجه به فضای  -1

 رود. افزون بر این سوییدلرخواهی در غرب، از جمله نقاط مثبت دیدگاه سوییدلر به شمار میآزادی

با تعمیم قاعده زرین از محدوده روابط انسانی به رابطه انسان با کل کیهان و تبیین اصل آزادی بر 

ا تر یعنی با نظر به رابطه انسان بپایه قاعده زرین، توانست محدوده آزادی فردی را با دیدی وسیع

محدوده آزادی فردی، آزادی و حقوق دیگر کل کیهان معرفی نماید. توضیح: در لیبرالیسم غربی 

اتا اند و ذآید که همه انسانها از آن جهت که انسانانسانهاست. اما از بیان سوییدلر به دست می

های فردی مانند آزادی وجدان، اندیشه،گفتار، عقیده و مذهب، حق مندی از آزادیآزادند، در بهره

ق دیگر انسانها و نیز حفظ حرمت حیات همه موجودات برابر دارند، در مقابل، مسئولیت رعایت حقو

رسد این قید برای آزادی فردی با توجه اعم از جاندار و غیرجاندار را نیز به عهده دارند. به نظر می

ندی مهای رابطه انسان با طبیعت، حائز اهمیت است. زیرا در بسیاری موارد انسانها در بهرهبه چالش

نمایند، اما رعایت حقوق سایر موجودات را نوعان خود را رعایت میهم های فردی، حقوقاز آزادی

نهند، مگر در صورتی که موجب تضییع حقوق سایر انسانها باشد. گویی انسان آزاد است ارجی نمی

ری وخواهد بهره ببرد، مگر اینکه مانع آزادی و حقوق دیگران در بهرهتا از طبیعت آن گونه که می
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اما بر اساس دیدگاه سوییدلر، طبیعت و همه موجودات آن اعم از جاندار و غیرجاندار، از طبیعت بشود. 

 اند و حفظ آن وظیفه همه انسانهاست.دارای حرمت و ارزش ذاتی

 هایی نیز درباره طرح سوییدلر مطرح است:در کنار این نقاط قوت، ایراد و اشکال

دیدگاه وی درباره نقش مؤثر و بنیادین دهنده مبانی سوییدلر درباره اخالق جهانی نشان -3

دین در اخالق جهانی است، اما تبیین وی درباره چگونگی کارکرد دین در اخالق جهانی قدری 

یزی شده، ربا توجه به اینکه او معتقد است اصول اخالق اجتماعی توسط ادیان پایه قابل تأمل است:

ت هر تمدن بوده است و اکنون نیز در جامعه از این جهت دین همواره مرکز و محور اخالق و معنویا

واحد جهانی با توجه به حقانیت همه ادیان و عدم برتری یکی بر دیگری، باید اصول مشترک ادیان، 

توان گفت از نظر وی منشأ استخراج اخالق جهانی، اخالق مشترک مبنای اخالق جهانی باشد، می

دهد که دین، منشأ اخالق و اخالق نشان میمیان ادیان است. در حالی که دقت در رابطه دین 

. اگر 4ندااند، بلکه بزرگترین حامیان اخالق بودهنیست و پیامبران نیز هیچ یک مؤسس اخالق نبوده

االدیان حاصل وگوی بیناخالق جهانی از اساس از اخالق مشترک میان ادیان و از طریق گفت

آن محل بحث خواهد بود، حال آنکه اگر مبنای  شود، تعمیم مخاطبان آن از پیروان ادیان به غیر

اخالق جهانی، اصول اخالقی برخاسته از ذات و فطرت انسانی باشد، نیازی به توسل به دین به 

عنوان منشأ استخراج این اصول نیست. هر چند این مسئله نباید مانع از توجه به دین به عنوان 

الق تواند کارکرد حمایتی برای اخاز دو جهت می بزرگترین حامی و پشتیبان برای اخالق باشد. دین

دهد که اصول اخالقی به منبعی استوار تکیه دین به عموم انسانها اطمینان می -الفداشته باشد: 

زده و مرجعی اصیل آن را تأیید نموده است، بنابراین عمل به آن نه تنها جای نگرانی نیست، بلکه 

 نظریدهد که هیچ فیلسوف و صاحباریخ نشان میآفرین است. مطالعه تثمربخش و سعادت

نتوانسته است همچون دین، در طول اعصار و قرون مختلف و در سطحی عمیق و گسترده این 

با توجه به اینکه خودخواهی ریشه همه بدیها و رذائل اخالقی است، هر  -بنقش را ایفا نماید؛ 

تحقق اخالق فاضله خواهد داشت. یاد خدا و نیرویی که بتواند با آن مقابله نماید نقش مؤثری در 

های افراطی را در وجود انسان های دینی، خودخواهییاد مرگ به عنوان دو رکن اساسی در آموزه
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نشاند و زمینه شکوفایی اخالق فاضله را فراهم های آتش شهوت را فرو میبرد، سرکشیاز بین می

 (. 33-3: 3147آورد)ر.ک. سروش، می

وجه اینکه سوییدلر هرچند در ارائه مبانی اخالق جهانی نقش دین را این گونه تبیین نکته قابل ت

نموده است، اما در مرحله عمل، گویی خود متوجه این نقد بوده، لذا در ارائه بیانیه اخالق جهانی، 

اما قاعده زرین را مبنا قرار داده است. قاعده زرین، هر چند مورد تأیید همه ادیان واقع شده است، 

 کند.درواقع اصلی فرادینی است که عقل سلیم به آن حکم می

عنوان اصل مبنایی به این معناست که سو در این بیانیه، قرار دادن قاعده زرین بهاز یک -9

اصول پایه درواقع اصول مستخرج از قاعده زرین است. از سوی دیگر، اصل قاعده زرین به روابط 

ها فراتر رفته و درباره که اصل پایه سوم، از رابطه میان انساندرحالیها اشاره دارد، میان انسان

گوید. بنابراین نحوه حصول این اصل از قاعده رابطه انسان با همه موجودات غیرانسانی سخن می

که بر اساس تفسیر سوییدلر از قاعده زرین بر زرین، محل تأمل است. به نظر نگارنده، درصورتی

را توسعه داده و شامل همه موجودات غیرانسانی بدانیم، « دیگر»معنای واژه پایه دیگر خواهی، 

توان گفت این اصل مستخرج از قاعده زرین است؛ به این معنا که عشق به خود حقیقی اگر می

تواند شامل عالقه به همه موجودات دیگر اعم از انسان و غیر انسان و جاندار و غیر کمال یابد می

هستند، نیز بشود. البته طبیعی است که در اینجا مراتب وعی با خود حقیقی مرتبط نجاندار، که به

توان نادیده انگاشت. اما اینکه این تعمیم و توسعه ها با انسان را نمیمتفاوت موجودات و نسبت آن

واند تقبول عموم باشد، مطلب دیگری است که میدر معنای قاعده زرین تا چه اندازه صحیح و قابل

 بنای نقد اصل پایه سوم قرار گیرد. م

های اخالق جهانی پیوند میان نظر و عمل است، طرح اصل با توجه به اینکه یکی از مؤلفه -1

های ناشی از آزادی در یک بیانیه اخالق جهانی که با هدف ایجاد صلح جهانی و حل چالش

عملی مناسب به ویژه ناظر به ابعاد  کارهایتواند خالی از ارائه راهشدن، ارائه شده است، نمیجهانی

یسم توجه سوییدلر به این مسئله ناشی از تأثیر لیبرالرسد عدم اخالقی این مسئله باشد. به نظر می

متداول غربی )مبتنی بر فردگرایی مدرنیستی( بر دیدگاه اوست. از آن جا که اخالق جهانی برای 

سخن از  .(Swidler, 1996: 8روری است)ادامه حیات جامعه جهانی و توسعه و شکوفایی آن ض
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آزادی به عنوان یکی از اصول آن، بدون توجه به رابطه صحیح میان فرد و جامعه و با تأکید صرف 

هست که اکنون که سخن از جامعه جهانی  بر اصالت فرد، صحیح نیست. در اینجا جای این پرسش

ه باشد. آیا تأمین آزادی در جامعه تواند ضامن اصل آزادی در این گسترمطرح است، چه چیز می

جهانی نباید در پرتو مصالح عمومی جامعه تحقق یابد تا در عین حال که افراد آزادانه به مسیر 

دهند، جامعه جهانی نیز وحدت و انسجام خود را حفظ نموده و به نحوی زندگی خود ادامه می

یین مصالح عمومی جامعه جهانی آمیز به حیات خود ادامه دهد؟ اگر چنین است، معیار تعصلح

رسد پاسخ به این پرسش نیازمند بازبینی در نگرش لیبرالیسم مبتنی بر اصالت چیست؟ به نظر می

ت به گرایان بر فردگرایی لیبرالیسم، نسبفرد است. )به این ترتیب انتقادات مارکسیسم و اجتماع

 دیدگاه سوییدلر نیز وارد است.(

صلح، به عدالت به عنوان شرط ضروری رشد کامل انسان در  هرچند سوییدلر ذیل اصل -7

بعد فردی و اجتماعی توجه نموده و بر توسعه آن در همه سطوح و برای همه افراد تأکید داشته 

نفر در اقصی  هاعدالتی در دنیای کنونی مانند گرسنگی، بیکاری میلیوناست، اما مصادیق بارز بی

ها و به طور ها با درآمد ناچیز و نابودی امکانات آینده آنز انساننقاط جهان، استثمار عده زیادی ا

ارهایی کخالصه، فقر و فاصله طبقاتی، گویای این است که طرح اخالق جهانی باید دربردارنده راه

عدالتی باشد. سوییدلر اصل عدالت را تنها از رهگذر اعالمیه حقوق بشر مؤثر برای مبارزه با بی

ته سعی داشته است تا همچون دیگر اصول این بیانیه، افزون بر حق، بر مسئولیت مطرح نموده و الب

توان گفت اصل اساسی عدالت، نیازمند تبیین و تکلیف معادل آن نیز تأکید نماید، اما بازهم می

 هاست.تری هم در حوزه حقوق و هم در حوزه مسئولیتدقیق

ادیان مورد تأیید و توافق قرار گرفت، از جانب بیانیه دوم به خالف بیانیه اول که در اجماع  -1

ی وگو بپردازند. گویشده است تا درباره آن به گفتیک شخص ارائه و سپس از دیگران خواسته

رض فنویسنده )سوییدلر( توافق عام بر این اصول را به جهت ابتنای آن بر اعالمیه حقوق بشر، پیش

 نویسد:باره میگرفته است. وی دراین

ز فقط اصول پایه، بلکه اصول میانی نیمهم این است که در این بیانیه نهنکته 

 3373آمده است. عمده این اصول در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل در سال 
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ی هاشده است، اما ضروری است که در اینجا نیز توسط ادیان و سنتگنجانده

مردم جهان اعم از اخالقی تبیین شده و مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین، همه 

های اخالقی و غیر آنان، خواهند دانست که خود را به چه پیروان ادیان و سنت

 (.Swidler, 2014: 165کنند)استانداردهای اخالقی متعهد می

ه هایی کاما این روش با مبانی سوییدلر سازگاری ندارد، زیرا وی معتقد است: تمام سنت 

 ریزی اولیه آن دخیل باشند. ، باید در برنامهوگو شرکت نمایندخواهند در گفتمی

برخی محققان معتقدند بیانیه )اول و دوم( اخالق جهانی فاقد مالک نهایی اخالق است،  -3

عنوان هدف نهایی اخالق و که نقش اصلی دین در اخالق جهانی در ارائه مالک نهایی بهدرحالی

درک بهتر این خأل، توجه به هرم اخالق الزم کننده هرگونه رفتار اخالقی است. برای نیز توجیه

 است:

 

 هرم اخالق  -3شکل 

کارایی و اثربخشی اخالق جهانی به هرم اخالق بستگی دارد. قاعده این هرم، رفتارهای اخالقی 

شود. این قواعد برگرفته از اصول میانی، و اصول میانی است که در پرتو قواعد کاربردی معین می

شود که مبتنی بر مالک نهایی ه است و اصول پایه از قاعده مبنایی اخذ میمأخوذ از اصول پای

اخالق است. در این هرم، از قاعده به رأس، اهداف زندگی اخالقی و از رأس به قاعده ادله موجه 

اخالق جهانی از قاعده مبنایی، آغاز و اصول پایه و میانی  شود. بیانیهبودن رفتار اخالقی حاصل می
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از آن استخراج نموده است، اما سخن از مالک نهایی اخالق به میان نیاورده است و  اخالق را

ترتیب اخالق در این بیانیه فاقد منشأ و سرچشمه و فاقد معیارِ نامشروط برای توجیه هنجارها اینبه

ترین نقش دین در اخالق جهانی این است که ترین و اصلیکه مهمو اصول اخالقی است، درحالی

زند. عدم توجه به این مسئله باعث شده است تا از م اخالقی را به مالک نهایی )خدا( پیوند مینظا

 (.19: 3131؛ 4-3: 3139نیاز از دین ترویج شود)فرامرز قراملکی، موضع دین، اخالقی بی

طورکلی به هر دو بیانیه اول و دوم اخالق جهانی واردشده است. به نظر نگارنده این نقد به

بی بیانیه اول از موضوع این پژوهش خارج است، اما درباره بیانیه دوم این نقد به نظر صحیح ارزیا

 رسد.می

وگو درباره اخالق جهانی چندین مرتبه در سطح رغم اینکه گفتنیکل ماِلرا معتقد است: به -3

ال انتقداده است، اما هنوز نتوانسته به سطح مردمی و زندگی عملی مردم علمی و دانشگاهی رخ

وگوی (. این در حالی است که سوییدلر بر این باور است که گفتMelara, 2015: 18یابد)

وگو دهد که منجر به تغییر نگرش و درنتیجه تغییر در عمل و رفتار طرفین گفتحقیقی زمانی رخ می

 وگو در باب اخالق جهانی نیز از این اصل مستثنا نیست.بشود و گفت

ضرورت و اهمیت اصول اخالق جهانی در مرحله عمل، ازنظر سوییدلر پوشیده به نظر نگارنده 

نیست. او بر این مسئله تأکید نموده است که اخالق جهانی برای اینکه بتواند به مرحله عمل برسد 

 و نتایج مثبتی به بار آورد، نیازمند عملکرد صحیح رهبران و نیز خود مردم در قبال این اصول است:

نی باید در سه سطح دانشمندان، رهبران و عموم مردم مطرح اخالق جها 

رو، ازاین شود، در غیر این صورت نتیجه الزم را به دنبال نخواهد داشت.

های مذهبی، اخالقی اصرار من بر آن است که ابتدا همه جوامع و سازمان

وگو با رویکرد گفت -های غیردولتی در سرتاسر جهانویژه سازمانبه -و ...

نویس اعالمیه اخالق جهانی هر چه با جدیت تمام در جهت ارائه پیشو 

 (.Swidler, 2014: 167تر اقدام نمایند)سریع

توان گفت اصول این بیانیه در هر سه سطح موضوع یک رغم این توجه و تأکید، میاما به

 شد.وگوی حقیقی واقع نشده است، در غیر این صورت آثار عملی آن نمودار میگفت
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 تیجهن

ند وگو ارائه شده است. هر چطرح اخالق جهانی سوییدلر با رویکرد اشتراک ادیان و بر مبنای گفت

ا هاین طرح، به شدت تحت تأثیر اعالمیه حقوق بشر بوده است، اما امتیاز آن، توجه به مسئولیت

ل رای حها اثرگذاری الزم بدرکنار حقوق است، زیرا تأکید بر حقوق، بدون توجه به مسئولیت

تواند کارایی طرح سوییدلر را دوچندان های جهانی را ندارد. این نقطه قوتی است که میچالش

نماید. دیگر نقاط قوت این طرح عبارت است از: توجه خاص به مسئولیت انسان در رابطه با سایر 

ه ب زیست، توجه به اصل آزادی به عنوان یک مسئولیت و نه تنها موجودات و حفاظت از محیط

عنوان یک حق، تعیین محدوده آزادی فردی با نظر به مسئولیت انسان در حفظ حرمت همه 

وگو برای حصول اخالق جهانی، پیوند میان نظر موجودات جاندار و غیر جاندار، انتخاب روش گفت

وگو در سطوح مختلف و نیز توجه به نقش دین در تمدن و اخالق و عمل با تأکید بر ضرورت گفت

. در کنار این نقاط قوت، نقاط ضعفی نیز در این طرح وجود دارد: تأکید سوییدلر بر نقش دین جهانی

در اخالق جهانی به عنوان منشأ استخراج اصول، صحیح نیست، زیرا دین حامی اخالق است نه 

مؤسس آن، لذا سوییدلر خود در مرحله عمل به انتخاب اصلی فرادینی )قاعده زرین( به عنوان 

صلی بیانیه روی آورده است. بر اساس دیدگاه سوییدلر دین در اخالق جهانی به عنوان منشأ مبنای ا

رسد دین برای اخالق جهانی بیشتر کند، در حالی که به نظر میاستخراج اصول ایفای نقش می

کارکرد حمایتی داشته باشد. افزون بر این، با توجه به ضرورت پیوند میان نظر و عمل در اخالق 

ب با کارهای عملی مناسی، تأکید بر آزادی فردی برگرفته از لیبرالیسم غربی، بدون ارائه راهجهان

های جهانی در مسئله آزادی باشد. همچنین تواند پاسخگوی چالشتوجه به ابعاد اخالقی آزادی، نمی

های مؤثر ارکتأکید سوییدلر بر عدالت به عنوان یک مسئولیت اخالقی، به تنهایی و بدون ارائه راه

عدالتی در سطح جهان پاسخگو نیست. نکته دیگر اینکه با توجه برای مقابله با مصادیق متعدد بی

وگوی بین ادیان به عنوان مبنای اصلی در اخالق جهانی، و نیز حضور به تأکید سوییدلر بر گفت

، رودنتظار میوگو، اعنوان یک قاعده در گفتریزی اولیه، بههای گفت و گو در برنامههمه طرف

وگوی میان آنان باشد، در حالی که در بیانیه وی در اجماع ادیان، تنظیم و ارائه شده و حاصل گفت

عمل چنین نبوده است. این بیانیه تنها از سوی وی تنظیم و ارائه و سپس از دیگران دعوت شده 
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 تا چه حد در ابتنای بروگو نمایند. درنهایت، در ارزیابی اینکه این طرح است تا درباره آن گفت

وگوی عمیق و اشتراک ادیان توفیق یافته است، باید گفت هرچند برخی مبانی سوییدلر مانند گفت

مؤثر ادیان و نقش دین در تمدن و اخالق جهانی از ظرفیت الزم برای ارائه اخالق جهانی مبتنی 

است، اما تمرکز بر مواد  بر اشتراک ادیان برخوردار و گویای توجه و تمایل وی به این رویکرد

شده است( و عدم برقراری پیوند آن با  ها طرحاعالمیه حقوق بشر )که فارغ از ادیان و اشتراک آن

اخالق مشترک ادیان و مکاتب در متن بیانیه، مانع از بروز و ظهور این رویکرد در اصول بیانیه شده 

اثبات ابلراحتی قی با نظر به بیانیه، بهتوان گفت نقش ادیان در اخالق جهاناست. تا جایی که می

 نیست. 

 هانوشتپی

سفه ارشد فل نامه کارشناسی ، پایاننسبت بنیادگرایی در جهان اسالم و اخالق جهانی (3133دهقانی، سارا ) .3

 .اخالق، دانشگاه قم

در مجمع عمومی شورای تعامل، در جمع متخصصین مذاهب مختلف با  3333متن این بیانیه در سال  .9

 9933-3333های پس از آن در طی سال تأیید شد. وجوی استانداردهای اخالق جهانیدر جستعنوان 

جهان پارلمان ادیان  9933همچنان در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سرانجام در سال 

نگ تعهد به فرهنفر تشکیل شد، ضمن تأیید کامل متن بیانیه اول، یک مورد با نام  3399که با حضور 

  به اصول بیانیه پیشین اضافه نمود. حفاظت از زمین و بقای آن
اندیشمندان مذاهب مختلف به تفسیر و تبیین دیدگاه خود در باره این بیانیه  9993 -3337های طی سال .1

 در مپلت دانشگاه ادیان گروه سوییدلر در تکمیلی تحصیالت دانشجویان از جمعی 9993 سال درپرداختند. 

ه از نمودند. آخرین فعالیتی ک ارائه انسانی اخالق برای ایبیانیه عنوان با دیگری نویسپیش او طرح ادامه

لر آن تأسیس سویید سوییدلر در این باره به ثبت رسیده است مربوط به فعالیتهای موسسه گفت و گو )که

توان به این موارد اشاره است. از جمله این فعالیتها می 9934 نموده و ریاست آن را به عهده دارد( در سال

ر شرکت د نمود: برگزاری کارگاه آموزشی تحوالت اخالق جهانی؛ تشکیل شورای مشورتی اخالق جهانی؛

اری و برگز "مدیریت جهانی های مسئولیت جهانی؟ تجارت برای جهانی اخالقی"المللی بین کنفرانس

 بینی اصالحات مربوط به توسعه اخالق جهانی.سمپوزیوم ساالنه اصالحات با عنوان بررسی نحوه پیش
وگو برای دستیابی به اخالق جهانی در صورتی موفق خواهد بود که این قواعد در عمل انتخاب شیوه گفت .7

دهد که به رغم تأکید روزافزون متفکران به خوبی نشان می محقق شود. در حالی که تجربه چند دهه اخیر
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بر شیوه گفت و گو، در عمل بیشتر قدرت و سیاست تعیین کننده مسائل جهانی بوده است، تا آنچه سوییدلر 

 پندارند.و امثال او می
عالی نباشد، تاگر این تفسیر بر مبنای امر م»کند: وییدلر در اینجا به تفاوت دین و ایدئولوژی اشاره میس .1

 ,Swidler)«ها نیز مانند عملکرد دین استایدئولوژی نام دارد. عملکرد ایدئولوژی در زندگی افراد و گروه

هر چند رویکرد وی، مبتنی بر اشتراک ادیان است اما بر این اساس که عملکرد دین و ایدئولوژی  (1 :1996

یگر آثارش، دین و ایدئولوژی را به ندرت از هم داند در متن بیانیه و نیز درا در مرحله عمل مشابه می

 کند. تفکیک می
چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص »این همان قاعده دوم مشهور کانتی است:  .3

 (47: 3133کانت، «)ایدیگری همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری، و نه هرگز همچون وسیله
: 3791/33مجلسی، «)فرمایند: إنما بعثت ألتمم مکارم األخالقگرامی اسالمی میبه همین دلیل پیامبر  .4

مام ت«. های اخالقی رااین است و جز این نیست که من مبعوث شدم برای اینکه تمام کنم مکرمت(: »939

 کردن یعنی مراحل مختلف را طی کردن تا رسیدن به پایان امر.

 منابع

 ( 3147سروش، عبدالکریم« )33-9: 94، شماره مجله کیان، «خدمات و حسنات دین. 

 ( 3139سوییدلر، لئونارد« ) سال اول، اخبار ادیان، ترجمه هوشنگ رهنما، «ی جهانیوگوگفتعصر ،

 .13-13: 3شماره 

 ( 3131سوییدلر، لئونارد« )33، شماره اخبار ادیان، «هاها و دل ها، دست ی عقلوگوگفت. 

 ( 3131سوییدلر، لئونارد« )آسمان مجله هفت، ترجمه مهدی صالحی و احمد مقری، «چیست؟ وگوگفت، 

 .333-341 :37 و 31 شماره شانزدهم، سال

 ( 3139فرامرز قراملکی، احد« )های سوییدلر و هانس کونگتأملی در اخالق جهانی با تأکید بر بیانیه» ،

 .43-33اول: ، شماره پژوهشنامه فلسفه دین)نامه حکمت(

 ( 3131فرامرز قراملکی، احد« ) به سوی اخالق جهانی؛ ترجمه، تحلیل و نقد نخستین بیانیه اخالق

 .44-13: 19، شماره فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی کتاب نقد، «جهانی

 ( 3133کانت، ایمانوئل ) ت، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران: انتشارایعه اخالقمابعدالطببنیاد 

 خوارزمی.

 ( 3133کونگ، هانس )« ترجمه و نقد سیدحسین «بنیانی برای جامعه جهانی مثابهبهاخالق جهانی ،

 .373-331 :3، شماره معرفت اخالقیین، الدشرف
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