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چکیده
گفتگوی بین االدیانی واتیکانی دوم تحوالتی را در جامعه مس یحی ایجاد کرده که
در خور توجه اس  .ا جلهه این تحوالت میتوان به بس و توسعه تش یر اشاره
کرد بعالوه فض ای پس ا رنس انب ربی نیز بس تری برای ش کگ گیری دانش
میس یولوژی فراهم آورده اس  .تا مس یحی .بتواند با بهره گیری ا مدلهای
نوآوران ه این دانش ،بر حو ه تش یری خود نا بخ د در این مقطع تش یر
دیالوگی چهره مس یحی .را در تعامگ با ادیان دیگر با س ا ی کرده اس  .این
نوش تار با روح تحهیهی به بررس ی این ادعا پرداخته و ن ان داده اس  .که
مس یحی .در هلراه کردن گفتگوی بین االدیانی با تش یر موفق بوده اس .
ی افت ههای این تحقیق ن ان داده اس  .که گرچه گفتگو میان مس یحیان و
اندی لندان س ایر ادیان در یک فض ای عهلی و آکادمیک هلواره پب ا شورای
واتیکانی دوم وجود داش ته اس  ،.لیکن یک س طز ا گفتگو نیز در فض ای
میس یونری ش کگ گرفته اس  .و تش یر دیالوگی را رقم ده اس .در این نوع ا
تش یر ،میس یونرهای مس یحی با بهره گیری ا اس ترات ی مینهمند س ا ی و
مدلهای گوناگون آن نظیر مدل پگ نی و مدل جنشش درونی مس یر تش یری
خود را طی میکنند
واژههای کلیدی :گفتگوی بین االدیانی ،شورای واتیکانی دوم ،تش یر دیالوگی

 .1استادیار،گروه ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،رایانامه.sanei@iki.ac.ir :

مقدمه

گفتگوی بین االدیان از مساال مم ادیان اسا ه ییه ااییی داید دی میان
ادیان فراز فر د داشات اس دی مسییی شویای اایاای د متارر از فاای لمی
غرب ( )Farah, 2009, 20با طرح مسااا یساایی بیهاا ب ادیان غیر مساایی
( )Nostra Aetate, 1965مساایر یریرگ گفتگوی بین االدیان یا ویوای هردو از ن
ااایی ااا هنون میان مسااایییان ساااایر ادیان گفتگووای دین برهرای بودو اسااا
( )Anthony OMahony, 2011دی هنای این یات موزو ابهاایر یید دی مسااییی
ییها هتاب مدسسا داشات ساابد ای ویگا با اایی مسییی داید بریس یابط
میان ابهایر مسایی گفتگوی بین االدیای مساا ای اس ه دی د یو معاصر حالد
اویی اسا ررا ه از ساوی مساییی ادیای ماینس اساا یا ب یسیی شنا ت
اسا ( )Nostra Aetate, 1965بر این اساا باب گفتگو یا با یما گهودو اس
از ساوی دیگر مسوو ی ایتدا ییا لیس مسی از طری ابهیر یا ب سراسر همان از
هیم همان اسا داید
ب یظر م یساس ه سیاس غا بر مسییی امر زی ییهبرد ویدمان گفتگو
ابهایر اس ه ب وب م اوان دی بر همیات مسوو ین ن یاف ه دی ادام ب
ن اشااایو واوس شااس ا بت ی د مساایییان ب این بیا ب این معنا ییس ا ه وی
گفتگووای دین مسایییان با ساایر ادیان صاب ابهیری داید بما ب این معناس
ه بیها از بسی میسایویری مسییی با بمرو گیری از فاای گفتگوی بین االدیای
مسایر ابهیری یا دیبا هردو اس بنابراین سوا میویی این یوشتای ن اس ه یا
ایسو گفتگوی بین االدیای اایاای د زمین ساز ابهیر دیا وگ شسو اس یا ی ؟
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برای یاس ا ب این سااوا یویساانسو این فر اای یا موید اوه هرای دادو اس ا ه
حوزو میساایویری مسااییی از ایسو گفتگوی بین االدیای برای فعا ی ابهاایری ود
اسااتفادو هردو اساا یی این فر اای یا ااییس م هنس دی ادام این یوشااتای بسان
یردا ت واوس شاااس بمرو گیری حوزو میسااایویری از دایو میسااایو ونی دی زمین
اسااتراا ی یوای یظیر اسااتراا ی زمین منس سااازی مس وای ماینس ی زی هنبو
دی ی غیرو با ی یارد دیا وگ اس ا ه زمین ابهاایردیا وگ یا فراو هردو اس ا
بر این اساا برای یاس ب این سوا یویسنسو ااگ هردو اس اا ب بریس د لام
ااین ایمی ن رگویگ
دایو میساایو ونی ایسو گفتگوی بین االدیای یردا ت

عامل اول :دانش میسیولوژی1
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بمرو گیری میساایویروای مساایی از ترفی میساایو ونی با ی یارد دیا وگ یا موید
بریس هرای دوس

دایوواای هاسیاس غرب با دالیا گویااگون از هیما یگاو بر االو دایان
مسااایی با یوب یابطا اسا ایساااان یعن اند یگااو فراباشااانسگ سا ب یگاو
فر باشانسگ دی بر از مداطِ ی د یو معاصار اصاا بیها ب ایسان شا گرف
(اساتنم  )6831از هااا حوزو میسایویری دی فااای هسیس غرب ه ییاز ب بسااو
اعیی ابهاایر دی لرصاا وای گویاگون اهتیال داشاا با بمرو گیری از این فاااا ب
او یس دایو میسیو ونی یردا
ب دیبا شاا گیری دایو میسیو ونی مأمویی شا وای این دایو بر اسا
ایساااان شااانااسااا اعری گردیس با رمای گرایو اایی لمو اهتیال االویات
اساتراا ی ابهایری موید مطا ع بریس هرای گرف ( Tom A, Steffen, 2003,
)pp. 131- 137
دی او ای گرایووای دایو میسایو ونی بایس اشاایو هرد ه یک میسیویر برای
یا بتوایس فعا ی ابهاایری ود یا با موفدی سااکری هنس بایس اساامو الز ب این
رمای گرایو ییسا هنس ا گرایو اایی اس ا ه میساایویر بایس ب مطا ع بریس ا
اایی گساااترگ مساااییی اایی ی ابو همیساااا اایی ابهااایر بکردازد یس از ن
میساایویر بایس ب د مین گرایو یعن االویات ابهاایر ه شااام ابهاایر ی،ات میوی
ابهایر لسا میوی ابهایر زمین منس میوی ابهایر دیا وگ اس اسمو ییسا هنس
یهان دادو م شود ه فعا ی
دی این گرایو ایاباط ابهایر با هتاب مدس بریسا
ابهاایری ییه ا ود یا از االویات هتاب مدس گرفت اس ا ( Elwell, Walter,
)2003, P. 780
1 . Missiology

ناسازگار
زمیینهآن با
علم
اسالمی /
عصمتد/یالوگ
ساز تبشیر
شهادت وواتیکان
به االدیانی
امامین
گفتگوی ب
شبههی دوم؛
ربانیجوامع
عهیی در
رحلانی اده
محسنمرتضی
گهپایگانی –
صانعی 

میسایو ونی دایها اسا ه دی هرن یوزدو میادی دی حوزو ابهاایر مسیی
شاا گرف () Elwell, 2003, 781این دایو حوزو سانت ابهیر یا اید مرحم
هسیسی هرد ه اأریرات ن دی همان هاب اأم اسااا شاااایس بتوان اشاااایو هرد ه
میسیو ونی ب لنوان یک دایو متارر از فاای یسا ییسایس غرب بوهود مسو اس
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یگاو میسایویر بر اساا موزشا ه دی بیو اایی االویات ابهیر ییسا هردو
اسا ب ساراد دایو لمو اهتیال استراا ی ابهیر م ی د اا با ررای رگویگ
ابهایر دی این حوزووا شنا شود گرایو سو یعن گرایو لمو اهتیال ه دی اهِ
مم ارین گرایو از گرایووای میسایو ونی اس میسیویر ب شا وای لموم ماینس
هامع شاناس ب ی و حوزو مرد شناس هیعی شناس ن شا ی ان شناس
اهتصااد لمو سیاس مسیری ونر موسید ایاباطات زبان شناس ادیان اشرا
ییسا م هنس
گرایو رمای اساتراا ی ابهایر اسا ه بیو لیم دایو میسیو ونی اس
ها ب موزگ میسااایویر دی ییوو فعا ی ابهااایری میان افراد گر ووا هریانوای
گویااگون فاری التداادی م یردازد دی این بیو اساااتراا یوای ابهااایری ماینس
اساتراا ی هاشا همیساا 6اساتراا ی زمین منس ساازی 2مطرح م شود ه ور هسا
دایای مس وای میتمف اس ()Martin Carlos G. 2012, p. 1
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از زمان شاا گیری یسای دایو میسایو ونی ب یظر م یسس ایو زیادی دی
ابهایر مسایی اافاا افتادو اسا ااریرات م ب منف ب ویراو داشت اس زیرا
دی این فااااا میسااایویر م اوایس از وی اماایات لمو اهتیال برای ییهااابرد اوسا
ابهااایری ود اساااتفادو هنس ب لنوان م ا ووی فرونو ه د لنصااار مم دی
بریسا مطا عات هامع شاناسا اسا موید اوه فرا ان میسایویروای معاصار هرای
گرفت بر اساا ن لناصاار دی مساییی اسااتراا یوای میتم ب ویراو مس وا
ی گوای متنوب برای های ابهایری ییسا شااسو اسا ب لنوان ییوی م اوان ب ایرهد
میسایویروای مسایی معاصر بر ا ییر فرونو از طری گفتگو ب لنوان گا ییستین
دی ا ییر مرو ییر ان ساایر ادیان اشاایو هرد دی صاوی میسیویروای اهیایوسی ب
لنوان هدل از هیعی میسایویروای همای بیان شاسو اس ه این حوزو ه اوسو
ای،ین ایساان شنا ت اهتیال دی اهیایوسی شا گرفت اس ااگ ود یا ی ی یر
هردن شااا مواهم هیعی بوم با میسیویروای مسیی از منظر فرونگ گراشت
یدو میساایویروا یا ب لنوان ا ییر دونسگان فرونو از طری گفتگو موید بریساا
هرای دادو اسااا ( )Whiteman, 1983, p 5-9یاا ب لنوان ییوی م اوان ب مس
1 . Planting Church.
2 . Contextualization
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ایتین دی بیا ا ییر فرونو اشاااایو هرد دی این مس ایتین مطرح م هنس ه ور
فرونگ ماایید متناسا با ییازمنسیوای اهتیال اس اوایای ا ییرات اهتیال
فیدیا ایسلو ونی یا داید بر این اساااا میسااایویروا م اواینس از این لنصااار برای
فعااا یا ابهااایری ود بمرو ببریااس بااا گفتگو مسااایر ا ییر یا ویوای ساااازیااس
()Whiteman, 1983, p 5- 9

با لنوان ییویا م اوان با بر از افرادی ها ایا ااریر این هنبو ووی
اساام ود یا ب ووی اساام مسیی ا ییر دادوایس اشایو هرد از هیم این افراد
م اوان ب میساایویر مویت از هنوب شااره ساایا اشااایو هرد ه بعس از ا ییر ووی
ا ص اسااام ود ب دیبا یاو ایسازی اهتیاب مومنان دی مساا،س اساا ه دی ن
بتوایاس از طری گفتگو هتااب مدس یا موزگ دوس ( )Prenger, 2014, p 301یا
م اوان ب میسایویر یگو اشاایو هرد ه یس از ا ییر ووی اسام ود ب ووی
اساام مسایی بیان م هنس ه دی این عی م اوایس دیموید لیس با ور هس
گفتگو هنس ()Prenger, 2014, p 310
لنصاار فرونو لیوم هوامِ یید دی فعا ی میساایویری بساایای مم اساا زیرا
دیک دیساا از فرونو هوامِ م اوایس یدو ااریرگرایی بر فعا ی ابهاایری داشاات
بااشاااس ( )Man Soo (Abraham) Mok, 2013, p 16یی امر زو دی فعا ی
میسایویروای مسیی دی مواهم با مسمیایان مهاوسو م شود استفادو از وی اماایات
دایو میساایو ونی اساا دایو میساایو ونی با اوه ب ترفی وا اوایای ه برای
حوزو ابهاایری معاصاار ای،اد هردو بالا شااسو اا مسااییی بتوایس از طری گفتگو
فاااای ابهاایری ود یا امطی ب ساای های مسی باال حره هردو اصااطااک
حساسی هیتری یا از هبم یهی ود مهاوسو هنس

1 . Insider Movement.
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لنصار ووی اسا استراا ی زمین منس سازی میسیویروای مسیی دی مواهم
با مسامیایان ب ی و گف گویوای ابهیری ایهان اس ( Fred Farrokh, 2018,
 )pp. 58 – 60دی این میان هنبو دی ی  6بر یای لنصاار ووی فعا ی ود یا دی
میان مساامیایان ییو بردو اس ا را و هسی برای اسااا مسااییی ای،اد هردو
اس یسیسو هریسا با ووی مسیی – اسام زالیسو این هریان ابهیری اس

111

عامل دوم :شورای واتیکانی دوم

ییا شاویای اایاای د گفتگو ویدیسات مساا ی مید مسااییی با سایر
ادیان اسا گفتگو اا هب از شاویای اایاای د منط یساای مسییی یبودو بر
این اساا ییوو مواهم مساییی با ساایر ادیان ب ی و اسا اعامم یبودو اس اما
دی هرن بیسااات میادی ویدمااان باا برگدایی شاااویای اایاااای د یس از ن
همیساای هااو یک اصیی هسی دی مطا ع ادیان دیگر گرف مراهد مؤسسات یای
متعااسد دی این زمینا افتتاااح هردو یااا مراهد موهود دی این زمینا یا ادویا هرد
()Colacino, 2012
ب یظر م یسااس ب دیبا یاوایسازی دایو میساایو ونی بمرو گیری همیسااا از این
دایو دی حوزو ابهاایر رنس دو بعس از ن شااویای اایاای د با طرح بیا گفتگو
بین االدیان ترفی ممی یا برای حوزو ابهیر گهودو باشس
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دی سااا  6611یاپ ی شااه ا دی یاسااتای اید بیهاایسن ب اوسا شااویای
اایاای د «شاویای دبیر ای غیر مسایییان» یا اأسیس هرد وس ا ی این یماد
ای،اد گفتگوی میترمای صادهای با هسای ه ب سا اییان داشت ا یا م یرستنس
ذهر گردیاس باا ااأهیاس یااپ هان ی د بر گفتگوی میان ادیان میتم این یماد از
هایگاو ی وای بر ویدای گردیس دی سااا  6633یس از سااازماندو م،سد اصاااح
سااا تای اهااایات همیسااای هااو یک یا این سااازمان ب «شااویای یای دیا و
بیناالدیاان» ا ییر یاافا (م،تب لباس سای  )621 6831یا از یمادوای مم ّ
ابسات ب این شاویا «هییسیون ی ابو مروب با مسمیایان» اس وررنس اایاان دی
بیاان اوسا این شاااویا الا م هنس ه گفتگوی بیناالدیان انما ب معنای صااایب
ییس ا ایام ی ابو م ب سااازیسو با ییر ان ادیان دیگر یا شااام م شااود اما دی
لی بر اتمایات موا اااِ مدامات میتم اایاان ییایایگر دیسی متفا ت از این
اوسا اس (م،تب لبس سای )681 -626 6831
یا دیگر از مراهدی ه یس از شاااویای اایاای د دیبایو ادیان غیرمسااایی
فعا شاس مؤساسا یای مطا عات لرب اساام  6اسا این مؤساسا ابتسا دی سا

1. Pontifical Institute of Arab and Islamic Studies (PISAI: abr. From Italy: Pontificio
Istltuto di Studi Arabi e d’Islamistic).
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 6621دی اویس اوساو ای،ین میسیویروای فریدا 6با وس شا دو ب فعا ی وای
ابهاایری دی فاااای ههااویوای لرب اسااام افتتاح شااس دی سااا  6616این مرهد
مطا عاا ب منوب  2یددیک اویس منتد شااس مرهد هبم با لنوان مؤسااساا ادبیات
لرب  8ادام فعا ی داد دی ساا  6611این مرهد ب لنوان مؤسس یای م،وز فعا ی
گرف دی یمای دی ساا  6611یعن دی فاای شویای اایاای د ب ُی منتد شس
ای حیای یاپ ی شه ب لنوان مرهد گفتگوی بیناالدیای ادام فعا ی داد

ب یظر م یساس دی این شاویا همیساا ین بریس لیمارد ود دی حوزو ابهیر
ب این هیِ بنسی یسایسو باشاس ه بایس دی ی یارد ابهیری ود ا،سیسیظر هنس زیرا
شارایو اهتااالات همان دی لصار هسیس متفا ت از شرایو اهتاالات همان دی هرن
د ازدو سایددو میادی اس از این ی ی دی میان اسناد  61گای این شویا سنسی
یید دی باب ابهیر اس ین هردو ه دی وی اام اوه اس
دی اهرای اواسا شاااویای اایاای د یاپ هان ی د ااگ فرا ای هرد دی
این زمین ب منظوی اید ایسو گفتگو با ادیان این یاپ اهسا ب اأسایس شویای یای
گفتگوی بیناالدیان هرد با اأسایس این شاویا همیساا اوایسا های انظی گسترگ
ویاایی با سایر ادیان دی
ایاباط با ادیان غیرمسایی یا بسسا بگیرد اا با شانا
یاساااتای اوسا ود هس برداید بعا و این شاااویا بتوایس با م،یِ ابهااایر مم وا یید
ایاباط برهرای هردو ب اوسا ابهیری ن م،یِ یید هیک هنس
ب یظر م یساس ایاباط میان شاویای یای گفتگو م،یِ ابهیر مم دی اایاان
بالا شااس اا همیسااا بتوایس دی فاااای لدای د یو مسین ب اسییی فعا ی ود یا دی
حوزو ابهایر دیا وگ شار ب هنس دی این بیو بایس ب اسانادی اشااایو شود ه یهان
م دوس همیساا از ییی هرن بیسات میادی از طری گفتگو ب ساای ابهیر دیا وگ
1. The Society of Missionaries of Africa.
2. Manouba.
3. Institute of Arab Literature.
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شاویای اایاای د یک شویای ایو واو دی اایی همیسای هااو یک میسوب
م شاود سانس اعام با دیگر ادیان دی این شویا بسیای مم اس ایگم اوه ب دین
اسااا ب لنوان یک دین ا م یید یات دیگر این شااویا اس ا ( Flannery Austin,
)O.P., 1992
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یید حره هردو اس
باایی برای ییویا هایدینا یوز اوماو یلیس ها م،یِ ابهااایر مم وا دی
مدسم ود بر سااانس اایاای گفتگو دلوت رنین یوشااات دلوت ب مساااییی
ابهااایر ن بر ورگویا فعاا ی مروب ارهی داید گفتگو یا از لناصااار میویی
م باشاس این بسان معناس ه فعا ی ابهیری دی حیط احترا ب افراد فرونووا
ای،ا م شاااود گفتگو م اوایس ر دی زمانوای ه ابهااایر میان اسااا ر دی
زمانوای ه غیرمیان اساا فعا ی ای ب حساااب یس ( Arinze& Tomko,
)1991
دی این مدسم یی از ن اسااتفادو م شااود ن اساا ه گفتگو م اوایس بسااتر
مناساب برای ابهایر باشاس دی سنس دیگری از همیسا ه دی سا  6611منتهر شس
باز بیا یابط گفتگو ابهایر هود داید ایسو ابهیر دیا وگ یا ادوی م هنس «ب
طوی هطِ گفتگو باا ابهااایر فرا داید واس گفتگو بر ا ابهااایر دگرگوی دین
ایتیاب زاد
میااطا ب مساااییی یعن ا ییری ه بر مسو از هایهرد ی حا دس
شایص اسا یی باشاس گرر ه گفتگو یید دی میس دو ا ییر دین ی،ات شیص
هرای م گیرد ور گفتگوی حدید م بایسااا دی ور د سااای برای اعبس بنسگ
بیهاتر سا یس هسا هوی صادهای ار حدید ب ییو بر د از منظر ا میات گفتگو
م بایس ا ب لنوان یا از تای متفا ت ابهاایر طبد بنسی شااود ابهاایر ب معنای
م،یول فعا ی وای همیساا دی هبا اشایای یما وا اهعی وا فرونووا همان
ییراموی شااایص م بااشاااس م بایسااا این حدید یا هبو هرد ه دیسگاووا
ا،رب وای حاص ا شااسو دی گفتگو اف وای هسیسی دی برابر ابهاایر باز هردو اساا »
()Abbott, Walter M (Ed.), 1966
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گفتگو از منظر ا میاا دی این سانس ب لنوان یاي از شا ص وای ابهیر ایال شسو
ه ا م ت اند چگ انداز ی گنی دی بیابی با يت تبگيیی داگتو
باشس
باز سانس دیگری از همیساا گفتگو ابهیر یا د لنصر میویی دی تیف ابهیری
همیسااا معرف هردو اس ا یسااا ابهاایر همیسااا اهعیت احس اما ییییسو دایای
ساا تای ای ودگ اسا گفتگو ابهایر ور یک دی میس دو ودشاان د لنصر
مم هماا متفا ت از صاویت احس یسا ابهیر همیسا ب شیای م ی یس زیرا ور د
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دی هما
)1991

یساااایاسن حدیدا ی،ااتدونسو هس برم داییس ( Arinze& Tomko,

با بریسا دهی مصوبات شویای اایاای د متوه م شوی ه یا از یاووای
بر نیف از مهاااات همیسااا یاوایسازی گفتگوی بین االدیای اساا اا از این طری
همیسا بتوایس بر مهاات ود فال بیایس اوسا ود یا یسب ب هوامِ غیر مسیی
ب ی و اسااا دیبا هنس یساایی بیهاایسن ب گفتگوی بیناالدیان ب ی و اس اا
دی اهِ بیها از اساتراا ی ابهیری همیسا دی حوزو میسیویری بودو اس ه از یایان
شویای اایاای د ااهنون دیبا م شود
با بریساا موا ااِ لیمارد یاپ هان ی د ی یارد بمرو گیری از گفتگو برای
ابهایر مهایص م شاود ی ه اوایسات بود مست  21ساا بر مسنس یای اایاان
اای بدیس بیهاتر زمان صسایت یای ود یا صر گفتگو هرد هان ی د م دایس
ه دی همای زیسگ م هنس ه بایس از یاو گفتگو فعا ی ابهاایری یید داشاات باشااس
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فیتد هرا س یلیس ه شاویای یای گفتگوی ادیان شایصای دیگری اس ه
مو اعو دی هبا یابط گفتگوی ادیان با ابهایر حالد اویی اس ایهان دی یاس ب
ساوا دی این زمین ب یات ای اشاایو م هنس ه دی وی اوه اس ایهان م گویس
«من ب یک هیعی ابهاایری ابساات وساات من ابساات ب هیعیت وساات ه ب
فریدا میسایویر ایسا م هنس ما ب این هیِ بنسی یسیسوای ه ییا هتاب مدس یا
ب فریدا ایسااا هنی این فعا یت اساا ه از سااا  6613ااهنون ای،ا دادوای
اهنون یید ای،ا م دوی هیعی ما دی ا ،دایر یاوایسازی شااسو اساا ه یک ههااوی
اساام اسا یی ما ب دسا یدوای ن اسا ه گرر بایس مأمویی ابهیری
بایس ب مسامیایان احترا بگرایی ا بت من با شیا موافد ه
ود یا ای،ا دوی
دی همان میسایویروای مسایی یم سرسیت و هود داییس ه برای مردم ه
باا یماا گفتگو م هنناس احترام هال ییساااتنس این یوب معرف ییا مسااای گاو
یر اشااگرای اساا گاو برای یهااان دادن ااع ادیان دیگر حیم ب یما یسی
ییبا او برزی م اوایس برای شااایا بگویس ه دی ههاااویگ رگوی لسو زیادی یا از
فریدا ب لنوان بردو ب ی،ا م یدیس ب میض یسایسن ب ی،ا یان یا غس اعییس
م دادیس ب ز ی یان یا مسایی م هردیس ورگد از یان یی واستنس ه ودشان
بیاینس مسیی شویس (هرا س 61 6831ا ) 63
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این یاپ ه بیو از صاس سافر ب ههویوای ایه ای،ا داد دی بر سفروای ود
ب ههاویوای فریدای ب مو اوب ابهیر اشایو هردو اس ()John Paul II, 2000
ی مسایی هردن فریدا یا دی ساتای ودایو سو میادی یسا ت برای همیسا دایست
سااافر ا ب ههاااویوای ماینس یی،ری هامر ن فریدای هنوب هنیا مصااار با این
وس ای،ا گرفت اس ()John Paul II, 2000
یس از یااپ هاان ی د یاپ بنسیا شاااایددو یید ااگ هرد ویان مسااایر
گفتگو یا دی زمان هوااو یای ویو دیبا هنس اما لیمارد ی یتوایسااا ا یا دی این
مسایر موف یهاان دوس از باب ییوی اهسا یاپ دی صوی فیتد هرا س یلیس شویای
گفتگوی بیناالدیان ایتدا ی ب مصر ب لنوان سفیر اایاان ااش هم مسیری
وسای شااسو گفتگوی بین االدیان بود شاااوس این ادلا یاات اأم برایگیدی اساا ه
یک سااا یس از د یو یای ی اع ،مساامیایان یا برایگیی ا ه دی  62سااکتامبر
 2111دی یاک ساااینرای دی دایهاااگاو ییگندبویک یان ییرامون یابط لد دین
سااین م گف رنین گف «ماوی دین اییان مساایی با لد سااازگای اس ا
ای یاا یید رنین طبیعت داید ب ویین د ی مساااییی با حای یویان ی هاما
ویساو اس یان اسا دی ماوی ود با لد سازگای ییس ب ویین د ی ااگ
م هناس التدااد ود یا باا اهراو بر مرد اییی هنس مساااوم هماد یید ب ویین ها
برم گردد ه ییامبر اهر  واست اس اا با شیهیر دین ود یا گسترگ دوس»
((www.vatican.com.vol, 3
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یااپ بنسیا شاااایددو دی این صاااوی ب مناترو میان اییایول د امکرااوی
بیدایس دی هرن  68با یک دایهاینس مسامیان ایرای اشایو هردو فدو ب بیان سؤا
امکرااوی م یردازد ه لبایت ن رنین اسااا «ب من یهاااان بسو ه مییس ر رید
اازوای ایال هردو اسا هد ریدوای بس غیر ایساای رید دیگری یدو اس ؟ م ا ا
دساتوی داد ه دین ه ا مبم ن بود با شایهایر ار یی شود» یاپ دی بیه دیگر
از ساینان ود یدو اس «امکرااوی مطیونا از ی  211سویو د هر ن م،یس اطاب
داشا ه دی ن مسو وی اهبایی دی دین ییس ب گفت مطمعان این ی مربوط ب
د یووای ا ی اسا اس زمای ه مییس هسیت یساش موید امسیس بود»
الشت ه س خید بودن س خن امپراتور در این تعشیر روش ن اس  .یرا پی امشر
اس الم حامگ قرآنی اس  .که در بس یاری ا منابع ،اعتشار و حجی .آن به ا شات
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رس یده و در درون خود نیز دستور به تحدی و مشار ه با مخالفان کرده اس .با مراجعه
به قرآن ،این س خن ،که قرآن جز بدی چیزی ندارد ،رد ش ده و هیس انس ان با ان افی
این ادعا را نلیپذیرد بهاض افه ،آن ه در ارتشا با آیه ش ریفه بیان ش ده نیز درس .
نیس  .یرا با مراجعه به تفاسیر معتشر روشن میشود که این آیه در مدینه و در دوران

ب یظر م یسااس ه امر ز یاپ فرایساایس ویان مساایر یاپ هان ی د یا ادام
م دوس زیرا از زمان ی ی های مسن این یاپ شااوس یگاو ی ب ابهیر از طری گفتگو
وساتی شااوس ن سفر ب ههوی اسام لراا لسو دیسای از بنان دی ینسو یددیک
اسا ( )al-monitor, 2021بعا و مو اِ گیری یاپ فرایسایس دی صوی یدو
مساییی ب لنوان یک هنهاگر فعا دی ایال اهعی وای راب مسییی با زبانوای
گویاگون از طری ایاباط گفتگو یهااایگر اوتیا این یاپ ب ابهاایر دیا وگ اسا از
هاا اوتیا ایهان ب بمرو گیری مسییی از مس وای هسیس ب ی و ااگ مسیییان
برای زمین منس ساازی میتوای ییا وای ابهیری ودشان دی میان فرونووای دیگر
مهاا یاپ یا دی فاااای ابهاایری هسیس ب طوی ا اا یهااان م دوس ( Bevans
)Stephan, 2019, Vol. 43, p 20- 28
دی یای موا ااِ یای یسااا اایاای د ییرامون گفتگو ابهاایر میساایویروای
مسایی ال از یر استای هااو یا ب ی و یر استای وا یید این ایسو یا یهای یفت ایس
دی بر موا اااِ ود اشاااایو هردوایاس ه م اواینس با بمرو گیری از گفتگو اوسا
ابهیری ود یا دیبا هننس ()knitter, 2005
دی اهِ از زماان یایان شاااویای اایاای د گرر گفتگو ب طوی سااانت میان
اسااا مسااییی شااا گرفت اا امر ز ادام یافت اس ا یان یی دی یای این
گفتگووا هود داید تاورا ونوز یتوایسات اسا حوزو میسیویری یا ب اوس ابهیری
ود برساایس از این ی ی میسایویروای مسایی دی فااای یسا اایاای د با بمرو
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اقتدار پیامشر اسالم نا ل شده اس.
ا بت یاپ بنسیا شاایددو یس از یا با اهنو مسمیایان مواه شس بیان هرد
ه وسفو از طرح این مطا دی اهِ زمین ساااازی برای گفتیای اسااا ه ااهنون
موید ب اوهم هرای گرفت اس » ()www.vatican.com.vol, 3
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سازی6

گیری از دایو میسایو ونی ب سای استراا یوای ماینس استراا ی زمین منس
ابهاایر یفت ایس اا ب اوسا ابهاایری ود ساارل بیهاانس از فاااای گفتگوی بین
االدیای برای اغراض ابهیری ود سود ببریس
شااوس این ادلا یات ای اسا ه ههیو اد ین بنو دی مدا ود یدو اس
ی،اا ها م گویس گفتگو زمین ای،اد یم برای ابهااایر دی میان مسااامیایان اسااا
( )https://edwinabnous. Wordpress.com/2012/11/19را ب منظوی دیک
بمتر این فااا اامم دی اساتراا ی زمین منس سازی ابهیر مسیی افانسو واوس شس
اا فاای ابهیر دیا وگ از این زا ی موید اها ی هرای گیرد
ا بتا این یات دی وی اوه اسااا ه ادبیات گفتگو دی فااااای میسااایویری با
هادمیک گفتگو با شاافافی اصاا
فااااوای دیگر افا ت داید دی فااااوای لمی
دیبا م شاااود گفتگوی طرفین با مادگ هبم اطاب از ترفی وای طر مداب
دی ماای مناس شا م گیرد ور هس از التداد با یوای ود دفاب م هنس ب
گوی ای دی صاااسد ا دای یدط یظرات ود ب دیگران اسااا یان گفتگو دی فااااای
میسایویری ا ال یک گفتگوی شافا ییسا زیرا مبهر مسیی بر اسا اوسا ود
گفتگو یا ب میاط ود ا دا م هنس بر اساا شانا ت ه یسب ب ا داید گفتگو
یا ماسیریا م هناس رااییا این گفتگو یک گفتگوی متوازن ویساااط دی وی فم
متداابا ییسااا بماا بر لاس میااطبان ن میان اسااا از بدواایان اهتیال
امیسستان هسای باشنس ه زیسگ مایوسای ای داییس
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یس از دیک دیس از دایو میسیو ونی ایسو گفتگوی بین االدیان ذهر بر
یایوی ا وااای ییرامون ن دی حوزو میسااایویری ب ا دیبااا رگویگ بمرو بردایی
میسایویروای مسایی از این د لام یفت یهاان دادو واوس شس ه میسیویروای
مساایی رگوی از اسااتراا یوا مس وای موهود دی دایو میساایو ونی دی بسااتر
گفتگوی بین االدیان استفادو هردوایس
دی میان اسااتراا ی یوای ابهاایری معاصاار ه متارر از دایو میساایو ونی ایسو
گفتگو اسا م اوان ب اسااتراا ی زمین منس سااازی اشااایو هرد این اسااتراا ی دهیدا
یهاان م دوس ه رگوی گفتگوی بین االدیای زمین سااز ابهاایر دیا وگ اس زیرا

1 . Contextualization.
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دی اعری زمین منس ساازی اشایو شسو اس ه این استراا ی گوی ای از استراا یوای
ابهایری وسفسایی اسا ه ط ن میسایویر مسیی از طری گفتگو ییا ای،ی یا
متنااسااا با فرونو زبان میاط با ی گوای گویاگون برای میاط هاب دیک
م هنس ب ی و دی فاااای اسااام و اسااتراا ی زمین منس سااازی دی اهِ ب معنای
فراو هردن زمین دییاف بهاایت لیس مسی از طری گفتگو برای مسمیایان اس
بس ن یا فرد مساامیان ییازی ب ا ییر ووی اسااام ود داشاات باشاانس ( Fred
)Farrokh, Volume 6, Issue 1, 2018

دی یک ایمی هم یساب ب اساتراا ی زمین منس سازی ابهیر میان مسمیایان
مس وا ی گوای اهرای ن بایس اشاایو هرد ه بر اسا شرایو یسا اایاای د از
موزوواای ن ماایناس ایاساد هفر
ساااوی فااااای حااه بر هوامِ اساااام
م،ازاتوای ییراموی ن از سااوی دیگر میساایویروای مساایی یا بر ن داش ا اا بر
اساااا اساااتراا ی زمینا مناس ساااازی با دیباا هااوو را ووای موهود برای
میساایویروای ود از سااوی یوهیهااان مساایی از سااوی دیگر یفت با ارساای
مس وای گویاگون ابهایری دی صاسد دیا و ابهیری میان مسمیایان باشنس دی این،ا
ب ییوی وای از مس وای بر مسو از ن اشایو م شود
مس ی زی یوب اصااا از گفتگو اسااا ه دی حوزو میسااایویری موید بمرو
بردایی میسیویر هرای م گیرد دی این مس میسیویر با اوسا از هب اعیین شسو سراد
میاطبان ای ود یفت با طرح بیا زمین ایاباط با میاط یا فراو م ساااازد
ب لنوان ییوی دی این مس میساایویر دی فاااای اسااام بر اسااا یات هر ن سااراد
مسااامیایان م ی د ااگ م هنس اا از طری یات هر ن با مسااامیایان گفتگو هردو
ییا بهاااایت لیسااا مسااای یا منتد هنس از رمرووای مطرح این مس م اوان ب
دیویس گریسااون اشااایو هرد ه دی هتاب هنبو هاشاا همیسااای ود این مس یا
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ب یظر م یساااس ه دی این اساااتراا ی فرونو اساااام دغسغ وای التدادی
موهود دی ن موید اوه میساایویروای مساایی هرای گرفت ااگ شااسو اس ا اا با
مس وای گویاگون سااازگایی میان میتوای ابهاایر فرونو اسااام ای،اد شااود
ساااازگایی ب این معنا ه و دی میتوای ابهااایر ماینس یسااار سا ا میا و دی
موزووای اساام ماینس یات هر ن افسایری ایال دونس ه میان د دست موزووای
اسام مسیی اااد اعایض یباشس

111

مطرح هردو اس ()Garrision David, 2004, pp. 244- 252
دی د این مس ی گوای ماینس ی گ  Camelهود داید ه مبهاار مساایی با
بمرو گیری از ن اوسا ابهااایری ود یا دیبا م هنس دی اهِ ی گ  Camelگوی
اصا از گفتگوسا ه مبهر مسیی دی فاای اسام موید استفادو هرای م دوس
دی این ی گ با گویا ای میسااایویر باا اسااامو بر هر ن یاات ن یا ب یفِ موزووای
مساایی افساایر م هنس ( )Greeson kevin, 2010ارساای فاااای مساایی از
یاات هر ن ب میسااایویر هیک م هنس اا التدادات مسااایی یا برای
میتوای بر
میاط مسمیان ودگ ابیین اهری هنس ب یاات سواالت میاط ود یاس
دوس
یا مس هنبو دی ی مس دیگر از اسااتراا ی زمین منس سااازی اس ا ه مس
بسااایای مرموز طریاک اسااا این مس گوی ای ی و از گفتگو یا دیبا م هنس ه
هاما گفتگوی میرمای اس ا این ساابک گفتگو دی یوب ودگ دی میان گفتگووای
مصاطم ب یظیر اسا دی این مس میسیویر ب صویت میرمای اید گفتگو با هامع
وس ود م شاود از یما م واوس ه این اییان ب لیس مسی تاور اسام
ود یا حفظ ییاینس از این ی ی دی این مس میسایویروای مسایی دی تاور مسمیان
وسااتنس یوهیهااان مساایی یید دی حا ه ب لیسا مساای اییان یدوایس تاور
اسااام ود یا با یفتن ب مساا،س ییاز وایسن ویینین یلای شااعالر اسااام
حفظ م هنناس ویایگوی ه دی این مس یوهیهاااان از امنی بر ویدای بودو ووی
اسام ود یا داییس
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مااس هانابو دی ی دی طبد ا بنااسی شاااو گااای ا هااان ب ارا یس از
میساایو ونیساا وای مطرح هود داید ه ب طبد بنسی طی  Cمهااموی اساا با
بریساا این طبد بنسی ییییسگ مرموز بودن مس هنبو دی ی بیهااتر ی شاان
م شاااود دی این طبد بنسی طی  C1اا  C6هود داید (واا ا یساااین 6863
)33
طی  C1ویان همیسای سنت اس ه با استفادو از زبان بیگای یعن زبان غیر
بوم ادایو م شاود طی  C2یید همیسای سنت اس با این افا ت ه دی این طی
ادایو همیساا با اساتفادو از زبان بوم اسا طی  C3و همیساای سنت اس یان
افا ت ن با طی هبم ن اساا ه دی این همیسااا فر وای فرونگ غیر بوم ماینس

ساجدی
/ابوالفضل
ساجدی
/ابوالفضل

موساید دی ن هود داید ب یظر م یساس مهاات س طیف ه اشایو شس
با
برای هوامِ اساام هیتر باشاس زیرا دی این همیساوا ماوی مسیی ن هاما حفظ
شاسو اس بعا و ب دیبا گفتگوی ابهیری ییستنس بما بیهتر ب دیبا فراو هردن
شرایو برای مسیییان می استدرایشان اس

اما دی مداب طی  C5ه ویان هنبو دی ی اس متفا ت از طی وای هبم
فروناو ووی اساااام دی ن هاما دی یظر گرفت شاااسو اسااا دی گفتگووا ب
یوهیو گفت شسو ه ویینان م اوایس ووی اسام ود یا حفظ ییایس این بریس
یهان م دوس ه اا ر میدان هنبو دی ی برای هوامِ اسام طریاک اس ا بت
طر طی  C6ه ب یوهیهاان ود اوصای م هنس ه یبایس مساایی شسن ود یا
برای دیگران شااای سازیس هسی اس یان از ی،ا ه دی این طی اوصی ب یلای
ووی اساام برای یوهیهان یهسو اس میان اس طر ن از طی  C5هیتر باشس
()Martian, Carlos, G. 2012, p. 4-5
بنا بر این هنبو دی ی یسااب ب سااایر طی وا بمتر م اوایس از فاااای گفتگوی
بین االدیای امر ز میان اساا مساییی استفادو هنس های ابهیری ود یا دی این
فاااا ای،ا دوس ب این هم بایس این هنبو بیهااتر موید اوه هوامِ اسااام هرای
گیرد یسب ب طرات ن موات باشس

جمعبندی و نتیجهگیری

مساییی دی طو اایی ود برای ابهیر انصیر سایر ادیان ااگ فرا ای هرد
دی صاوی اساا یید مساییی با ایا هوا برای ابهیر انصیر مسمیایان هوشیسو
اسا ا بت ابتسای تموی اسااا مسااییی دی صااسد ید اسااا بودو یدی وای لمی
اساا داشات اسا یان با هنووای د یس سا صمیب لمی مسمیایان دی صسد
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دی طی  C4فر وای فرونگ ن اسااام دی یظر گرفت شااسو اس ا هسیی دی
این طی ووی مسایی دستاایی شسو اس ه یسب ب س طی هب این طی
برای هوامِ اساام طر بیهاتری داید دی این طی همیسا با بمرو گیری از فااوای
فرونگ باب گفتگو یا با مسامیایان باز م هنس همیسا یا ب گوی ای اسایک م بینس ه
برای مساامیایان هاذب داشاات باشااس میساایویروای این یوب از همیساااوا گرر بسیبا
ینماان هاایی فعاا یا ود ییساااتنس یان ب گوی ای یید با طراح فر وای فرونو
اسام زمین ی گفتگو یا ویوای م هننس
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مسایی هردن مسامیایان بودو اس ه یتوایست اس ب اوفید دس ییسا هنس از
هاااا یس از هنووای صاامیب یید با بسااو گسااترگ یدی یویساا وا مناترات
م،ادالت لمی اسا ویینان موف یبودو اس
اما د یو یساا ییسایس غرب یدط لطف بود دی اایی مسییی ه همیسا با شعای
امر زی هردن همیساا شاویای اایاای د یا یاوایسازی هرد با اس ین شایددو سنس از
هیم سااانس اعام با ساااایر ادیان ایسو گفتگوی بین االدیای یا ایال هرد ایسو گفتگو
برای مساییی فوایس فرا ای داشت ه از ن هیم م اوان ب ییویس زدن ن ب ابهیر
اشااایو هرد دی مسااییی گفتگو سااطوح میتمف یا ط هردو اساا ه از فاااای
هادمیک با ی گوای ای ن شاار ب دی حوزو میساایویری اسا یافت اساا دی
هنای لام گفتگوی بین االدیان تموی دایو میسااایو ونی دی هرن یوزدو میادی یید
لام ااریرگرای دیگری بودو اس ه دی مدا موید اوه هسی هرای گرفت اس
بایی گفتگوی بین االدیای دی هنای تموی دایو میساایو ونی دی مسااییی این
اوان یا ب میسایویروای مسیی بیهیس اا بتواینس با بمرو گیری از دایو میسیو ونی
طراح اساتراا ی مس وای ابهایری هسیس مسایر گفتگو یا دی حوزو ابهیر ویوای
هننس استراا ی زمین منس سازی دی دایو میسیو ونی بمرو گیری از مس وای ماینس
ی زی هنبو دی ی ییوی وای برهست از مس وای وستنس ه دایو میسیو ونی
یماا یا برای میسااایویرواا هم ابهااایر دیا وگ میان هوامِ غیر مسااایی ب ی و
مسمیایان ممیا هردو اس
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