
  
 

 

Key Concepts in Intercultural Dialogue, No. 63, 2016 http://centerforinterculturaldialogue.org 

Originally published in 2015; translated into Marathi in 2016 

Center for Intercultural Dialogue 
Key Concepts in Intercultural Dialogue 

आतंरसां'कृ*तक संवादातील कळी1या संक3पना 

 
 
 
 
 

 الحوار البینثقافي مفاھیم أساسیة في 
 

आंतरसां'कृ*तक त+व-ान  

- मो*नका 1कल3'कर-'टाइनबाख 
(6ोफेसर ऑफ ;फलॉसॉफ=, कॉ>टा>झ AवBयापीठ, जमFनी) 
 

हे काय आहे? 

इंटरक3चरल ;फलॉसॉफ= (आय ्पी) या जमFन पदातनू 

अकादLमक तMवNानाचे पनुयुFवीकरण QयRत होत.े 

अपTरUचत, ;कंबहुना परक=य तािMवक व बौBUधक परंपरां1या 
बाबतीत बौBUधक नZतचेी व आदराची व[ृी या 'व\पात 

‘आय ्पी’ उ[म 6कारे समजनू घेता येत.े या न*ैतक 

बाUंधलक=तनू इतर परंपरांचे अUधक सbूम भेदांसह दशFन 

घडले अशी आशा आहे. इतर परंपरा या आप3या परंपरे1या 
हfन ;कंवा दबुFल अनकुरणमाg आहेत या 'व\पात hयांची 
\पांतTरत रचना करiयापासनू सावधानता बाळगiयासाहf 
आय ्पी तhवUचतंकाला वचनबBध करत.े माg *ततRयाच 

6माणात परंपरांमधील भेद पणूFपणे *नकालात काढणाlया 
आतंरसां'कृ*तक तलुना1ंया धोRयाबाबतहf आय ्पी सावध 

असत.े hयाचबरोबर परंपरांचा सामा*यक आधार ;कंवा 
साकं3प*नक पर'परमेळ यांवर आय ्पी चा कटाm असतो. 

ह; संक<पना कोण वापरतो? 

अथFAववरणशा'gा1या परंपरे1या 6भावाखालf असले3या 
जमFनभाषक देशांमधील तलुनावादf तMवUचतंकांमधे हf 
संक3पना Aवशषेhवाने 6चLलत आहे. आतंरसां'कृ*तक 

(तािMवक) तलुना1ंया 6;rयेमधे जे मानदंड, नी*त*नयम व 

तMवे वापरलf जातात, hयांवर Aवचार करiयाची *नकड 

अस3याचे हे तMवUचतंक आवजूFन सांगत असतात. sयात 

दो>हf पmांचा समान सहभाग शRय होईल अशा 
आतंरसां'कृ*तक संवादाचे आकलन AवकLसत करiयाचा त े

6यhन करतात. आuंलयरुोपीय तािMवक परंपरेचे वचF'व 

अबाUधत ठेवiयासाठv आतंरसां'कृ*तक तलुनेचा Aवधातक  

 

वापर होत होता व अजनूहf होत असतो. हा वापर थोपवiयाचा 
hयांचा 6यhन असतो. या देशांमध3या आप3या बौBUधक 

पवूFसरूfंपासनू 'वतःला दरू ठेवत असताना हे तMवUचतंक 

‘तलुनाhमक तMवNान’ (comparative philosophy) या 
पदाचा वापर उघडपणे टाळतात. त ेअसे मानतात क= पवूFसरूfंनी 
केले3या या पदा1या वापरातनू अ>य परंपरांचे 
एकिजनसीकरण व सारतMवीकरण केले गेले. ‘अ>य’ हे केवल 

'वतः1या परंपरे1या ‘एकमेव’hवाला उठाव आणiयाचे साधन 

बनले. तलुने1या अशा घातक सांक3प*नक चौकटf अजनूहf 
6चLलत आहेत. अथाFत बहुतके पवूFवसाहतींमधे Lशmणा1या 
पायाभतू रचनेचे पBधतशीर पनुः परfmण करiयातले अपयश 

हा या संदभाFतला कळीचा घटक आहे. पTरणामतः या 
संदभFmेgातनू तोडीस तोड आकलने परेुशा 6माणात AवकLसत 

होऊ शकत नाहfत.   

आतंरसां'कृ*तक संवादाने स@मता? 

या mेgात काम करणारे तMवUचतंक असा दावा करतात 
क= आतंरसां'कृ*तक संवादा1या आदशF पवूFअटfंचे पालन 
आय ्पी परेुशा 6माणात करत अस3यामळेु आय ्पी मळेु 
आतंर- सां'कृ*तक संवादात मलूगामी बदल घडून येईल. 
या पBधतीने तMवNानाचा Qयवहार करणारे साथी 
एकमेकापासनू Lशकiया1या {ि|टकोनातनू एकमेकाशी 
संवाद साधणे पसंत करतात व बौBUधक पAवgा घेiया1या 
यRुhया6यRुhया उघडपणे टाकून देतात. hयांची न*ैतक 
बांUधलक= hयांना Aवचार Aव*नमयात एक6कारचे ‘संवाद-
आरोuय’ जपiयाकड े6व[ृ करत.े   
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 مفاھیم أساسیة في الحوار البینثقافي 
 

 

कोणत ेकाम करणे बाकA आहे? 

या 6क3पाचा उपrम स}ु करणाlया Aवचारवंतांनी ‘तMवNान’ 

(Philosophy) या पदाचीच सवFसमावेशक समीmा करiयाची 
वाट मोकळी केलf आहे. या mेgात होऊ घातलेले 6ग*तपर 

बदल जमFनभाषक देशातील तMवNानAवषयक अ~ययन-

अ~यापना1या पारंपTरक पBधतींवर खोलवर ह3ला करiयास 

LसBध झाले आहेत. इं�जीभाषक देशामंधील जे तMवUचतंक 

'वतःला तलुनावादf व सं'कृ*त-उ3लंघी तMवUचतंक 

�हणवतात, पण तरfहf sयाचंा {ि|टकोण व हेत ू

आप3यासारखाच आहे, hयां1याशी हातLमळवणी क}नहf हा 
6क3प पढेु नेता येईल.   
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