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 وند؟شیمواجه مدیگر کیگونه با چ یهانجیان اد

 الهیات تطبیقی یروژهپ

 1ربرت هینترشتاینرن

 

ای اخیر از جهات هر سالد (Weltreligionen) ادیان جهانی رح در باب نسبت مسیحیت باطمباحث م: درآمد

ین میان ار درار داشته است. ق (Theologie der Religionenگوناگون تحت تاثیر موضوع الهیات ادیان )

درن، یعنی ادیان جهانی، و مناقشات م (Diskursاه این گفتمانِ )گه خاستکود شمعموال نادیده گرفته می

لهیات اای مرتبط، یعنی در هلکه در یکی از رشتهب (Religionstheologieه در الهیات دین )نا رمربوط به آن 

نوزدهم  یسده یه میانهب غاز الهیات تطبیقیآاید جست. با این همه، ب ،(Komparative Theologie) تطبیقی

یت، اسالم و کفر در یهودیت، مسیح یار الگوی چهارگانهبخستیننردد. با الهیات تطبیقی برای گباز می

اد. در دیر قرار میثالهیات درهم شکست، الگویی که کتب مرجع را حتی در آغاز عصر مدرن تحت تأ

( جای Nationale Religionenفهرست ادیان، نام ادیانِ به اصطالح جهانی و عمده در کنار ادیانِ ملی )

ندی بی انضمامی و گسترده، الگوی طبقهای بعد از درون آن، بر بستری از مطالعات دینهگرفت و در دهه

که امروزه مفهومی متداول است. در پایان قرن نوزدهم در چهارچوب الهیات  ،ر برآوردس« دیان جهانیا»

ی اروپای هادیان جهانی آغاز شد؛ این امر بیش از همه در شهرهای دانشگا یار دربارهدتطبیقی بحثی دامنه

ی پویا در باب ادیان جهانی و به اار به مطالعهبخستیننالی برای ریکای شممغربی و در سواحل شرقی آ

از سویی به دلیل رویکرد آشکارا  ،این نخستین الهیات تطبیقی 2نجامید.اها آن یپژوهشی الهیاتی درباره

ای بعد در چهارچوب هقیق ادیان غیرمسیحی در دههدش و از سوی دیگر به جهت ارائه و توصیف غیرادینی

بیستم پرورانده شدند، مورد انتقاد  یکه در سده ،(objektive Religionswissenschaftenبژکتیو )ااسی نشیند

 تر از مشکالتاصله گرفت. در بیست سال گذشته، با درکی روشنفها قرار گرفت و تا حدود زیادی از آن

ریکایی مآ-در الهیات انگلیسی ،(Religionswissenschaftenناسی )شبا دین ناختی و نیز در موازنهشمعرفت

رورانده شده است که پس از مناقشه بر سر الهیات ادیان اکنون پ Comparative Theologyورتی از صز نو ا

 ها باشد.آن یالهیاتی با ادیان جهانی و پژوهش درباره یههواند راهنمای مواجتمی

 یش و به مثابهابستر تاریخی بر ار Comparative Theology یند نخست پروژهکیم شمقاله تال نیا

جریان الهیاتی نو در زمان حاضر، در تعاریف نویسندگانی که در تحقق این پروژه سهیم هستند، در مطالعات 

تاریخی و  یها ترسیم کند. در بخش نخست زمینهند آنمای نظامهیریگی و در پایان در جهتانمونه

ه ه باید سرآغازهای الهیات تطبیقی را بکالیحی خواهم کرد. درخاستگاه فرهنگی الهیات تطبیقی را بررس

 فرهنگ یاصلی آن را در ترجمه ینوزدهم جستجو کرد، من سرچشمه یرشته و مفهوم در سده یمثابه

ادیان،  یههبه عبارت بهتر، در مواج ،(missionarische Kulturübersetzungتبلیغی ) ایهدر قالب فعالیت

یرم. در بخش دوم اما خواهم کوشید خطوط اصلی آنچه را گپی می ،وندرزهای خود فرا میز مراآن جا که 

                                                           
 (:Munsterو الهیات، گروه الهیات کاتولیک، دانشگاه مونستر )استاد فلسفه .  1

 norbert.hintersteiner@gmail.com 
 وجود اتیالهی هادانشکده دری جهان انیادی حوزه در پژوهش به نسبت امروزه که ستینی اعالقه به شباهتیب طیشرا نیا.  2

 بود، مانده محفوظیی گراکثرت زبان دریی اروپایی رواجهان نهچگو ا،ی: یجهان انیادی نوآور ماسوزاوا، توموکو: نک. دارد

 .102-12 صص ،یقیتطب اتیاله راثیم: دوم فصل ،2001 کاگویش
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ود، بر اساس تعاریفی رایج، ترسیم کنم. در شکه امروزه تحت عنوان الهیات تطبیقی به طور کلی فهم می

ر د، که لهیات تطبیقیا( در Francis Clooneyبخش سوم به عنوان نمونه به معرفی اثر فرانسیس کلونی )

ند این مای نظامهیریگایی به جهتهخواهم پرداخت. اشاره ،ودشسوت محسوب میکاین حوزه پیش

 جریان الهیاتی پایان بخش مقاله خواهند بود.

 آغاز و جایگاه الهیات تطبیقی  یربارهد .1

 نوزدهم  یِلهیاتِ تطبیقی ِ سدها

ادیان در شیکاگو  ارلمانِ جهانیِپن همایش در آغازِ نخستی 1913زدهم سپتامبر اعروف است که در یم

ار به احترام بهد( Die Liberty Bell der Columbian Expositionلمب )کریستف کناقوس آزادی نمایشگاه 

آیین زرتشت،  ،(Jainismusینیسم )جد: هندویسم، بودیسم، شیمنچه به عنوان ده دین بزرگ جهان تلقی آ»

یک از این ادیان  ره  1ه صدا درآمد.ب« یسم، یهودیت، مسیحیت و اسالمتائوئیسم، کنفوسیونیسم، شینتوئ

ه ب»د، شای دینی خواسته میهی به پارلمان جهانی فرستاده بود. در آن جا از هر یک از گروهانماینده

ست برای بشریت انجام اش است و خدمتی را که مدعیارین وجه ایمانی را که حاملتبهترین و قابل فهم

  2 «ست، بیان کند.اداده

باورهایشان  یای گوناگون دعوت کرده بودند تا دربارههسیحیان آمریکایی افرادی را با ادیان و فرهنگم

ی کاری قابل اارهقبه هفت هزار نفر صبحت کنند. زمانی که هنوز سفر میان کیدر برابر جمعیتی نزد

« هانی شدنج» ،(religiöser Pluralismus« )یرایی دینگثرتک»مد، شعارهایی مانند آمالحظه به شمار می

(Globalisierung یا )«ینیدشنود میان-و-فتگ( »interreligiöser Dialog رایج نبودند و تبلیغات دینی )

( هنوز به گذشته تعلق نداشت، چنین گردهمایی هم با نظر ausbeutende Missionspraktikenاستثمارگرانه )

ینی دمیان یمواجهه از لحاظ ( و همdie christliche Ökumeneسیحی )ازی مذاهب مسزدیکننش جبه 

ا در هینی همیشه در یک جهت اتفاق افتاده بود: آسیاییدمیان یامری استئنایی بود. تا آن زمان مواجهه

اییپیستاده بودند، اما به ندرت جرات این کار را در کشوری دیگر داشتند. ارواسرزمین خود در برابر بیگانگان

 ا با ادیان دیگر در خارج از کشورهایشان مواجه شده بودند، ولی نه در خاک خود. ها و آمریکاییه

دی، نناس کالوینیست معروف هلشی که دعوت شده بودند، کالمار میان دانشمندان اروپایی برجستهد

شت. عنوان (، نیز حضور دا1912 -1131کورنلیوس پتروس تیل ) ،ناسیشدین یپیشکسوت در حوزه

وانست تحت این تیل میت 3«.الهیات تطبیقی یمطالعه یربارهد»سخنرانی او در این همایش چنین بود 

نوین بررسی علمی ادیان جهانی بپردازد، و به عالوه، از سویی روی همدلی  یشیوه یعنوان به بحث درباره

ش مربوط به ایگر موضوع سخنرانیلیبرال پروتستان حساب کند، و از سوی د یو حمایت در درون حلقه

( باشد. در نیمه دوم ökumenischer Kontext des Parlamentsارلمان )پر دازی مذاهب سزدیکنگرایش 

نوزدهم الهیات تطبیقی در واقع به پژوهش فکری و معنوی ِ پرطرفدار و بسیار قابل احترامی تبدیل  یسده

                                                           
 . 11 ،1113 لیا السل، ،1913 ان،یادی جهان پارلمان ازیی آرای: نیدیی گراکثرت ظهور گر،یس. ه چاردیر  1

 .1( 1191) ،یانسانی تجربه فهم ان،یاد خیتار: در کا،یآمر در انیاد خیتار تاگاوا،یک جوزف،  2

 و ساده داستان: انیادی جهان پارلمان ،(راستاریو) باروز. اچ جان: در ،یقیتطب اتیالهی مطالعهی درباره ل،یتی. پ وسیکورنل 3

 کاگو،یش ت،نخس جلد ،1913 سال در کلمب ستفیکر شگاهینمای همکار با کاگویش در انیادی جهان پارلمان نینخستی ریتصو

رهیدا دری عنی مرجع،ی کتاب در را "یجهان نید" مفهوم بار نینخستی برا او هم که است ذکر به الزم. 110-193 صص ،1913

 .برد کار به ،1992 سال کایتانیبر المعارف
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ها ی دینی کهن و ادیان جهانی و نیز در واکنش به آناهسنت یشده بود، که هدف خود را در مطالعه

 نداز به ظهور الهیات تطبیقی نخستین انجامید؟ ااما کدام چشم  1رد.کجستجو می

یندنوزدهم، برخالف  یین است که الهیات تطبیقی سدهاسلماً مند کنچه بیش از هر چیز جلب نظر میآ

ادیان جهانی  ی( که بعدها تدوین شد، با مطالعهVergleichende Religionswissenschaftی )اقایسهمناسی ش

بنیادین  ویحسید که الهیات مسیحی: به این معنی که مسیحیت با ادیان دیگر به نری میابه همان نتیجه

ی که به مسیحیت نسبت داده میایرد. جایگاه ویژهگیمی قرار اای هر مقایسهورمتفاوت است و اساساً 

 مد.  آه بیان درمیب« دیل فراگیربی بیاه گونهب»د در عبارت ش

رای آن زمان این تنها مسیحیت بود که خصلتی فراتاریخی و فراملی داشت و گناسانِ تطبیقشالمکز نظر ا

ان تنها از جهتی شکه تمام ادیان دیگر به دلیل پیوندهای جغرافیایی و قومییاز این رو فراگیر بود، درحال

رداختند و مفهوم دین پهمیت برخوردار بودند. پژوهشگران به مطالعات تطبیقی میمشخص و محدود از ا

تفاوت تجربی  2ردند، که در پایان کار در واقع چیزی جز مسیحیت لیبرال نبود.کفراگیر را به نوعی اثبات می

ظر نش اهیاصطالح فراگیر و ادیان ملی، که به بسط یک دین در خارج از بستر فرهنگی اول همیان ادیان ب

اد. پس از این که تعداد ادیان فراگیر به سه دین کاهش داده داشت، مبدا کار پژوهشی اینان را تشکیل مید

گونه نیای الهیات تطبیقی ِ نخستین اهدر کتاب -نخست مسیحیت، اسالم و بودیسم یهدر وهل -شد

ر آید، چرا که به دلیل رواجش در واند دین فراگیر به شماتد که تنها مسیحیت است که میشاستدالل می

ند ار صرفاً ادیانی ملیتسراسر جهان تنها دین برای تمام بشریت است. اسالم و بودیسم در سنجشی دقیق

رد و فنابراین تنها دین منحصربهب 3وان گفت که اساساً دینی در کار نیست.تیا در مورد بودیسم حتی می

مد. خاستگاه استداللی مؤلفان الهیات تطبیقی نخستین آار میهمگانیِ مسیحیت، دین جهانی مطلق به شم

دیل و فراگیر بفتند که پژوهنده نخست به حقیقت بیایها این امر را ضروری میچه بسا این بود که آن

ادیان دیگر با تمرکز  یمسیحیت یقین داشته باشد و تنها پس از آن و با تکیه بر چنین مبنایی به مطالعه

تطبیقی در نهایت  یلق مسیحی و دیگر ادیان بپردازد. هدف مطالعهطموضوعی میان دین م یبر مقایسه

 ند. اادیان به نوعی تحقق یافته یاثبات این امر بود که در مسیحیت به تنهایی همه

ه نتایج الهیات تطبیقی نخستین را به تفصیل بررسم، به طور خالصه به این مطلب اشاره میک دون اینب

  4نوزدهم دوام داشت. یحداکثر تا پایان سده ،تعریف صریح مسیحیت به عنوان تنها دین فراگیر نم کهک

، و نیز گرایش همزمان به تبلیغ هنندکهمیت یا گمراهاندی ادیان تحت عناوینی همچون کهنه، کمبطبقه

شت، امروزه از سویی ادکه در چارچوب الهیات تطبیقی نخستین معنا  ،(Evangelisierungsintentionجیل )نا

                                                           
مقاله: برجسته نید ده کالرک،. اف مزیج: کرد اشاره ریز موارد نیا به توانیم نینخستی قیتطب اتیالهی برجسته آثار انیم از 1

 جورج ؛1991 لندن، ت،یحیمس با هاآن ارتباط و جهان انیاد س،یموری. د کیفردر ؛1911 ورک،یوین ،یقیتطب اتیاله باب دری ا

 شرحی برا ؛1992 ورک،یوین گستر،جهان انیاد وی مل انیاد کونن، آبراهام ؛1992 ورک،یوین کهن، انیاد زیمتمای هاامیپ ماتسون،

 . 102-12 صص ،ینوآور ماسوزاوا،ی. ت: نک سندگانینو نیای گرانهسنجش و مختصر

 ،2 ش ،23 ج مدرن، اتیاله: در سم،یبرالیل از پسی قیتطب اتیاله کلسون،ین هوگ: نک. 20 ص ز،یمتمای هاامیپ ماتسون،ی. ج 2

  .251-229  صص ،2001

 . 102 ص و 20 ص برجسته، نید ده کالرک،ی. ج ؛302 و 11-11  صص ،یمل انیاد کونن،. ا: نک  3

 است، شده منتشر 1123 سال در که "یجهان انیاد انیم در تیحیمس گاهیجا" عنوانِ با ترولچ، ارنستی شدهشناختهی مقاله 2

 خاستگاه از و،یابژکتی نگاه در ت،یحیمس که را برداشت نیا او کند؛یم میترس ارتباط نیا در را کیسمبلی عطفنقطه دیتردیب

 تفکر همو،: در ،یجهان انیاد انیم در تیحیمس گاهیجا ترولچ، ارنست: نک. کندیم رد است، رفته فراتر خودی فرهنگ ،یغرب

 .11-13 صص ،1111 ورک،یوین ،1123 شیرایو از دوم چاپ گاهش،یجا و خیتاری: حیمس
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رایانه، گ( و از سوی دیگر با گفتمان کثرتVergleichende Religionswissenschaftی )اناسی مقایسهشبا دین

هد، در تعارض قرار دارد. دادیان جهانی را به طور کلی جهت می یوهای معاصر دربارهگ-و-که گفت

دارانه را، که برای خود جایگاهی مطلق محث ارزشونه بگن است که هر آیژه بر و هرایانه بگگفتمان کثرت

نوزدهم به طور کلی به عنوان آثاری سطحی مورد  یقائل است، محدود کند؛ از این رو امروزه آثار سده

یرند. البته جای این پرسش هنوز باقی است که آیا تفاوت میان آن زمان و امروز را نباید گداوری قرار می

رفت که براساس آن، این امر که گیپدر لوازم تحلیل، بلکه بیشتر در رویکردی کمتر در کیفیت علمی یا 

 öffentlicheعلم عمومی ) یادیان، یا بهتر بگوییم در چهارچوب مطالعه یر چهارچوب مطالعهد

Wissenschaft)، دارانه اتخاذ کرد، به موان در ارتباط با ادعای فراگیر بودن مسیحیت موضعی ارزشتمی

 علمیِ ود. به ویژه که گفتمانِشه ارزیابی مییتوجرقابلیدیدگاهی مناسب یا برعکس اساساً غ یمثابه

کمی  ینوزدهمی عالقه یر این استدالل سدهتون دیگر منکر این است که برای بررسی دقیقنعمومی اک

 یجد نوعی ایدهوا مکنونی ه ییگراوان پرسید که آیا گفتمان ادیان جهانی کثرتتوجود دارد. البته می

ادیان  یند که همهمدینی کلی یا ساختاری نظام یدارانه، برای نمونه یک تجربهموحدتِ کم و بیش ارزش

     1مبتنی برآنند، نیست.

نوزدهم الهیات تطبیقی در بعضی جاها و  یدر زمان نخستین پارلمان جهانی ادیان در پایان سده کیده:چ

ناسنانهشفتمان دانشگاهی ِ پویایی بود، که مطمئنا سمت و سوی شناختبیش از همه در اروپای غربی، گ

ین نوع الهیات، ابیستم  یناسی امروزی داشت. با آغاز سدهشه با گفتمان الهیاتی یا دینسدیگری در مقای ی

یو تقد شد و در پایان به عنوان غیرابژکنناسی نوظهور، به دلیل تعهدش به نظرگاه مورد اشاره شدر افق دین

ناسانهشا مورد تردید قرار گرفتنِ روش مقایسه و مبانی شناختببیستم،  یو غیرعلمی رد شد. از اواسط سده

وشنر ییوستهپر شد. در فرآیند تاین مسئله عمیق -طور پدیدارشناسی نیهم -ی اناسیِ مقایسهشدین ی

ی نوین در الهیات و در دینقتطبی ادیان امر زیر مسلماً روشن شده است: اگر بناست یازی در مطالعهس

و همین نیه در الهیات تطبیقی پیشچناسی اساساً ممکن باشد، این امر نیازمند مبنایی است متفاوت با آنش

   2ندی شده است.ببیستم صورت یی سدهاناسی مقایسهشور در دینط

 الهیات تطبیقی   یایگاه تاریخی تجربهج

ی علمی مهم است که به موقعیتارشته یآغازهای الهیات تطبیقی به مثابهتاریخی به سر یر کنار اشارهد

الهیاتی تطبیقی درواقع به لحاظ  یها تجربهای فرهنگی بپردازیم، که در آنهای تاریخی و خاستگاهه

ا پیش از این که الهیات تطبیقی به مثابهها پیش در الهیات تحقق یافته بود. چرا که مدتهجوهر و از مدت

به انحاء گوناگون بخشی از سنت « ای دینی دیگرهنتس»ی دانشگاهی تدوین شود، تأمل در باب ارشته ی

ن دیگر، ناگزیر از بیان ایای دینی جهان نیز، به هنگام رویارویی با ادهمسیحی بوده است. دیگر سنت

 ند. اخویش بوده یدانگارهوخ

                                                           
 بسط در نیهنجار مندنظامی هاساختاری برا. 1-9ی هافصل ،ینوآور ماسوزاوا،ی. ت: نک نیهنجار وحدتِی دهیا با ارتباط در 1

 . 2001 لندن، ،یجهانی جامعه در انیاد ر،یب پتر: نکی جهان انیاد

مطالعه نگ،یندیز جنسون په: ینکی اسهیمقای شناسنید چارچوب در شده مطرحی هاچالش زین و هاپرسش نیا با ارتباط در  2

 . 2003 آرهوس، ن،یدی عموم وی قیتطبی مطالعه دری نظر وی فلسف آراء: نوی وهیش به نیدی 
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مواجهه ر جریاندنهان پاین است که ادیان به نحو آشکار یا گر نها بیااریخ ادیان و روند تحقق تاریخی آنت

ند و این که مسلماً در فرآیند شکلارهنگی از عناصر بیگانه شکل گرفتهفینی و یا در تقلید میاندای میانه

 ند.  ایری از تاریخ همسایگان خویش جدا نبودهگ

نظر گرفتن فرآیند سنت و آگاهی میانواند بدون در تسیر بسط و تحول تاریخ ِ دینی هر سنتی نمیم»

ای پیدا و پنهان یا هیریگتبلیغی و سازش با مقتضیات محیط، وام یویسی و جدل، مواجههنینی، دفاعیهد

    1«ذیری فهمیده شود.پا و روند فرهنگهای عجیب و ناآشنا، درهم آمیزیها، ترکیبهواکنش

وم هویت یک سنت دینی اغلب در چالشی آشکار یا ز این رو ممکن بوده است که اصول ساختاری مقا

تاریخی، که  یغم عالقهرپنهان با دینی دیگر، که در آن شرایط حضور داشته است، آشکار شود. علی

یری گشکل یای جزیی دربارههی از پرسشاینی هر یک از سنن در زمینهدهمواره نسبت به فرآیند میان

ناختی از ترسیم شپژوهش دین ،ها ابراز شده استمتنِ مقوم آن ای دینی مشخص و تکوینِ اساسِهگروه

   ینی به کلی فاصله دارد. دای میانهتاریخِ همتافت و نامجزای مواجهه ییخ دین به مثابهرتا

ی تطبیقی بوده و همیشه به ادیان دیگر توجه ارهنگی، الهیات همواره رشتهفدر این روند تاریخی و میان

دستکم به شکلی نهفته،  ،ای دینی معموالًهای الهیاتی گروههالحظه در نظاممالت قابلداشته است. تحو

ضمنی  یای مختلف دارد. مقایسههخش گروهبای فکری و اصول هویتهمیان نظام یریشه در مقایسه

ینی د ییری اصول جزمی است. البته تاریخ اندیشهگعنصری اساسی در شکل یینی مسلماً برسازندهدمیان

ند؛ هر چند این موارد عموماً از کارائه می زیی ناآشکارا مقایسه یختلف یک اندیشهمایی از صور هنمونه

( و آثار جدلی apologetische Schriftenا )هردازیپبند و بیش از همه در دفاعیهایی نقادانه نشأت میاانگیزه

ع، اغلب ااگر چه در خدمت جدل و دف ،(Häresiographie« )ناسیشرقهف»الهیاتی  یوند. گونهشطرح می

الهیات  یایی از اندیشههعتاً نمونهیهد. طبدایی از پیدایش یا انحطاط مکاتب الهیاتی به دست میهنشانه

خودی تلفیق  یدیگری جدی گرفته و به نحوی با اندیشه یها اندیشهود که در آنشتطبیقی هم یافت می

 یمتفکران برجسته یاندیشه یهیم عمدهامف یریکارگبه ین ارتباط نحوهشاخص در ای یود. نمونهشمی

امر دیدگاه ایشان را معموالً  اگر چه توماس درنهایتِ ،ستایهودی و مسلمان توسط توماس آکویناس 

مار مسیحیت در جریان ترجمهشای بیهسازی-ر این جا اما باید پیش از هر چیز از سازگارد 2اند.دمردود می

ای میانهرهنگی، مقایسهفای میانهذیری گوناگون نام برد: تقلیدپرهنگی و روندهای فرهنگفی میاناه

 بند. ایا تحقق میهالهیات تطبیقی در واقع در این موقعیت یینی و تجربهد

 ازد که خاستگاه الهیات تطبیقیسینی مسیحیت این امر را روشن میدرهنگی و میانفشاره به تاریخ میانا

رهنگی عینی مسیحیان با فینی و میاندمیان یر مواجههداید بالهیات انتزاعی ادیان، بلکه  ینه در ادامه

سنتی تبلیغ دینی  یای دینی جستجو شود. بر این اساس الهیات تطبیقی به رشتههها و سنتگر فرهنگید

(Missionswissenschaftنزدیک )گی کامالً عینی و در بطن نر است، که در چارچوب آن در بستر فرهت

رهنگی باورهای مسیحی تأمل میفسانی میانردر باب پیام ،و با دیگرباورانگ-و-اسطه و گفتوچالش بی

واند، خرهنگی مسیحیت، که به فراروی از مرزها میفود. الهیات تطبیقی به نحو بنیادین با فرآیند میانش

                                                           
 ت،یحیمس و سمیبود سم،یهندو اسالم، دری آگاه-گرید باب دری مطالعاتی. گرید باور و من باور شلوس،گرون آنسلم 1

 .2 ص ،1111 نگن،یتوب

/ مالدن کم،ی و ستیبی سدهی برا توماس: وشنود-گفت در ناسیآکو ،(راستارانیو) تیباورشم کیفردر و فودور میج 2

 . 2002 آکسفورد،
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تبادل دینی و فرهنگی جای دارد. الهیات تطبیقی از این  رون سنت کهن و غنی ِدپیوند دارد و بنابراین در 

ورد، بدون این خینی سازنده پیوند میدرهنگی و میانفوی میانگ-و-اساساً مثبت گفت یلحاظ با پدیده

 ( را به فراموشی بسپارد.  Koloniale Missionsgeschichteبد تاریخ تبلیغ استثماری ) یکه برای نمونه خاطره

 مسجد  یتاریخی: کلیسا در سایه یمونهن

واهم برای تجربه خهشتم و نهم می ییانه در سدهممسیحیان در خاور نزدیک و خاور خیا اشاره به تارب

سیحیان مقیم مرهنگی و دینی مثالی تاریخی ارائه کنم. فالهیات تطبیقی در به اصطالح برخوردگاهِ میان

د به زبانِ خاصِ فرهنگِ دینی اسالم و در مواجهه با اندیشهواستند از هویت دینی خوخدر جهان اسالم می

به تعبیر سیدنی  ،«مسجد یلیسایی در سایهک»ای نوظهور دینیِ و الهیاتی مسلمانان دفاع کنند. همچون ه

ور به مثابهطان، بلکه همینشمین زبان عربی را نه تنها به عنوان زبان فرهنگزگریفث، مسیحیان مشرق

 -مسیحیان و مسلمانان -بانزوان از موقعیت دو گروه عربترگرفتند. در این جا میبایشان زبان باوره ی

رگذار بوده است. یاین دو گروه بر یکدیگر متقابالً تأث یسخن به میان آورد، موقعیتی که در آن اندیشه

لهیاتی به نحو ا یفرهنگی و روزمره، به فرآیند ترجمه یهابستآن-استفاده از زبان عربی، فراسوی بده

بستان با صور -خود به تحقق الهیات مسیحی خاصی در برابر و در بده یتطبیقی انجامید، و این به نوبه

   1الهیات اسالمی راه برد. یاندیشه

ای الهیاتی تطبیقی به خصوص با توجه به این امر آشکار هرهنگی و تالشفدینی ِ میان یترجمه کارکرد

مسیحی را در اصل در همراهی  یمسیحی ِ نخستین، آموزه-دگان این متون عربیود که چگونه نویسنشمی

وشیدند عقالنیت کیمسیحیان مکردند: یفته در همین دوره طرح مایظهور الهیاتی اسالمیِ یبا اندیشه

ای مسلمان ایشان از آن هحبتصای خود را در قالب همان مجموعه مفاهیمی بیان کنند که همهآموزه

ردند. در تقابل کای مسیحی را معموالً رد میهردند، و البته اینان خود به پیروی از قرآن آموزهکده میاستفا

ی استداللمسیح-ر به زبان یونانی یا سوری تحقق یافته بود، نویسندگان عربیتبا گفتمان مسیحی که پیش

ای خود هنخست مسلمانان باور کردند که در قالب آنیای فکری تنظیم مهای خود را در امتداد چارچوبه

ندی کرده بودند. به این ترتیب این متون همچون نوعی برا با نظر به قرآن و سنت پیامبر اسالم صورت

دینی اسالمی به زبان  یصورت خاص اندیشه یبه مثابه المک -سندر( مسیحی به نظر میkalām) المِک

نوشته یورانهآالهیات فلسفی است. گرایش حجت ش شبیه بهاعربی، که به دلیل سبک استدالل عقالنی

ند در جهان اسالم تا مناسان نظامش( مسیحی یا کالمmutakallimūn) تکلمانِمای این، به اصطالح، ه

ای هنخستین اسالم برای آموزه یایی بود که باورهای مسلمانان در دورههحدود زیادی متأثر از چالش

فتگی به ایبررسی تثلیث و تن یوان در این چارچوب به نحوهتان مثال میه عنوبردند. کمسیحی ایجاد می

ناختی صفات و شبحث اسالمی جایگاه هستی ابزبان عربی اشاره کرد؛ بحث تثلیث در این زمینه در پیوند 

پیامبران اصیل و دین  یفتگی در افق بحث اسالمی دربارهایتن یود و ایدهشندی میباسماء الهی صورت

 رورد. پیقی میحق

ک از سویی تقویت باورهای مسیحیان در جهان اسالم بود و شدف گفتمان مسیحی به زبان عربی بیه 

ای مسلمان، با واژگان و هاز سوی دیگر ترسیم و بیانِ عقالنیت باورهای مسیحی در مقابل همسایه

                                                           
 فثیگر. 2001 نستون،یپر مسجد،ی هیسا در سایکل فث،یگری دنیس: کنمیم استناد فثیگری دنیس از ریز اثر به بخش نیا در  1

 انیم وی فرهنگی ترجمه ندیفرآ شامل نینخستی حیمس-یعرب آثار چگونه که دهدیم نشانی روشن به خود دیجد کتابِ در

 . اندبودهی ادهیچیپی قیتطب اتیالهی تجربه زین وی نید
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مسیحی -مختلف عربی یهاوهاصلی گر یسد که یکی از خواستهراصطالحات خود اینان. البته به نظر می

ا به زبان عربی های مذهبی متعدد خود را از این راه در این متون و نوشتههاین نیز بوده باشد که تفاوت

ر از تالش برای بیان رسالت مسیحی خود در محیطِ تحوریمتی حرای آنان باهی گثبت کنند؛ این مسئله 

 سد. ربه نظر می  -اسالمی یاست در قالبِ اندیشهتا جایی که ممکن  -نوِ اسالمی و به شکلی بدیع 

هد که الهیات درهنگی الهیات تطبیقی نشان میفا و جایگاه میانهسرچشمه یین تأمالت اولیه دربارها

الهیاتی نهفته، تاریخی غنی را یادآوری  یتجربه یواند به مثابهتست کامالً نو، بلکه میای اتطبیقی نه رشته

ه این موضوع، جان رنارد، استاد علوم اسالمی و الهیات تطبیقی در دانشگاه سنت لوییس کند. با علم ب

 هد: دعریفِ به جای زیر را به دست میت، 1991

ایِ الهیاتی بر هیریِ دگرگونیگچگونگی شکل یی تطبیقی[ مطالعهالهیات تطبیقی یا الهیات بر زمینها»]

ای دینی هسنت یهابستآن-و نیز بررسی معنی و داللتِ بده ینی به نحو تاریخیدبستری از روابط میان

  1«الهیات مسیحی است. یبرای آینده

 الهیات تطبیقی معاصر بپردازیم.  یوانیم به بحث دربارهتیمکنون اا این مقدمه ب

تازه ای هامروزه تالش ،ویا بودپهیات تطبیقی عمدتاً در اروپا لمان کرنلیوس پتروس تیل ازر حالیکه در د

آمریکایی -نداز دانشگاهی انگلیسیااخیر در چشم یوند. در دو دههشمتحده دنبال میاالتیدر این زمینه در ا

ی در الهیات تثبیت شده است، اه نحو روزافزون به عنوان رشتهب ((Comparative Theologyالهیات تطبیقی 

ینی ادیان دالهیاتی و میان یلعهناسی در صدد مطاشگویی تنگاتنگ با دین-و-ی که در گفتارشته

آموزشی گنجانده شد، گفتمان و مباحثاتی  یایی که الهیات تطبیقی در برنامههغیرمسیحی است. در دانشگاه

ای هزنده و جالب برای دانشجویان و همین طور برای اساتید شکل گرفت و به سرعت رشد یافت. کرسی

کادمی آمریکایی آ»در  Comparative Theologyمثل گروه ایی هاستادی با این عنوان ایجاد شد، گروه

( کار خود را آغاز کردند و خودِ نویسندگان آثار خود را، که در American Academy of Religion« )ادیان

نامیدند. در مورد گفتمان   Comparative Theologyرداختند،پبررسی دیگر ادیان می هها به نحو الهیاتی بآن

 ست،ا دهشبان بیشتر شناختهزآلمانی یی خویشاوند و در حوزهقیرهنگی نیز، که با الهیات تطبفالهیات میان

یزی هنوز در آغاز راه است و تنها پس از رور به لحاظ برنامهطه عنوان رشته و همینبوان گفت که تمی

 کرد.  ش را برای الهیات و مواجهه با ادیان جهانی آشکار خواهداگذشت چند دهه امکانات

 . انگیزه و تعریف الهیات تطبیقی معاصر 2

ود. شایی متفاوت هدایت میهبیم که این حوزه با انگیزهایاصر، درمیعالهیات تطبیقی م یا نظر به حوزهب

ردازند، افرادی به دلیل احساس رسالت پرایی دینی رایج به این نوع الهیات میگکسانی با نظر به کثرت

ی در امر گالهیات تطبیقی را به ساد یروان دیگرادیان دارند و دیگرانی هم تجربهخاصی که نسبت به پی

 نند: کزیر جستجو می

«”fides quaerens intellectum، مانی که تنوع دینی و زدر جهانی با ادیان بسیار،  ،ایمان در پی فهم است

ار تبدیل شده است، و وقتی کالمایِ دینیِ کامالً گوناگون به موضوع تأمل آشکهجهان و سنت یپیچیده

رایی بهتر بفهمد، شاید حس وظیفهگای خاص آن را در پرتو کثرتهواهد ایمان خویش و فرمخناس میش

رایانه کمک کند؛ و باز هم گخود برای زندگی بهتر در بستری کثرت یناسی هم او را وادارد تا به جامعهش

                                                           
 .1 ص نجایا در ،19-3 صص ،(1119) 11/1 ات،یاله وی نید مطالعات: در روش، و فیتعری: قیتطب اتیاله رنارد، جان 1
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ناسان، شنها به این دلیل که برای کالمتیل نظری بپردازند، شاید کسانی به الهیات تطبیقی اصوالً به دال

     1«رانگیز باشد.بواند جالب و چالشتیمژوهش تطبیقی پ ،اراندیندهمچنان که برای 

متفاوت  یسنت یالهیاتی و آگاهانه یِی که باشد، الهیات تطبیقی این روزها به عنوان مطالعهاا هر انگیزهب

ورد توجه قرار گرفته و نیز ضرورت یافته است. نگاهی بر تعاریف نو الهیات تطبیقی، با دین خود، از نو م

ا به سه نویسنده بسنده میجای کلی و معاصر آن به دست خواهد داد. من در اینهیریگتصوری از جهت

عنوان  معاصر به ینم: دیوید تریسی، کیت وارد و فرانسیس کلونی. از آنجایی که کلونی در الهیات تطبیقک

 ه تفصیل به او خواهم پرداخت. بپیشکسوت جایگاهی خاص دارد، در بخش سوم 

یالن مدین مک یدر دانشنامه یوید تریسید یالهیات تطبیقی را در مقاله یخستین تعریف برجستهن .کی

گو در شیکا Divinity Schoolالهیات  یمدرسه یند و در این میان بازنشستهمناس نظامشالمکبیم. ایمی

 نوشته بود:  1911سال 

ژوهی لحاظ میپی دیناچندرشته یی در درون حوزهاین واقعیت که خود الهیات امروزه به عنوان رشتها»

قاً الهیاتی؛ یی دقاارد که الهیات تطبیقی باشد... بر زمینهدردد، الهیات معاصر را، در هر سنتی که باشد، وامیگ

ای الهیاتی در هر سنت از همان آغاز، ها و خودکاویهارزیابی یدر همهرایی دینی باید گکثرت واقعیتِ

   2« نفوذ کند.

هد: الهیات تطبیقی، نخست دو برداشت عمده از الهیات تطبیقی را مورد اشاره قرار مید( 1939تریسی ) 

ر مقایسه میای مختلف  با یکدیگهایی از سنتهی است در چارچوب تاریخ ادیان، که در آن الهیاتارشته

ردد...که نه یک بلکه دو یا گر الهیاتی اطالق میته تحقیقی در معنایی دقیقب»دوم  یوند؛ و در وهلهش

ناسان مسیحی. از نظر شآشکارا به نفع کالم -3«سدران برمیشالهیاتی یچند سنت را بر مبنای جنبه

ناس یا شواند کالمتاست که می یرگشاهدهما توسط هعادی الهیات یقایسهمتریسی الهیات تطبیقی یا 

که به یکی از دو سنت  یناسشاصول جزمی است، توسط کالم یذارانهگارزش یدانشمند باشد و یا مقایسه

 سه شونده تعلق دارد.  یمقا

( دانشگاه آکسفورد، که Regius Professorپیرو کلیسای آنگلیکن و استاد انتصابی ) ،(1931) یت واردک و.د

الهیات تطبیقی بر  یش دربارهادر نخستین جلد از اثر چهار جلدی 1994شده است، در سال  بازنشسته

 ینی الهیات تصریح نمود و باور داشت: دویژگی ضرورتاً میان

خدا و وحی  یایی همچون واقعیت غایی و هدف زندگی انسان، ایدههایده یاندیشه درباره یلهیات رشتها»

در هر  یما چنین تا ملاباورهای کامالً متفاوت به این نوع تأمل بپردازند.  است. ممکن است اشخاصی با

   4« بد.ایگو با باورهایی جز باورهای خود فرد بهتر تحقق می-و-ا علم به و در گفتبحال 

                                                           
 ،(1111) 3. 11ی اتیاله مطالعات: در ،(11-1191ی )شناختکتابی مروری: قیتطب اتیاله ظهوری نهیزم ،یکلون سیفرانس: نک 1

 .121 ص نجایا در ،110-121 صص

 نیای ترجمه. 221ی صفحه نجایا ،211-221 صص ،(1191) 12 ج ن،ید المعارف رةیدا: در ،یقیتطب اتیاله ،یسیتر دیوید 2

 ام؛هکرد استفادهی راتییتغ با ترجمه نیا از قول نقل در. است شده منتشر نوارغنونی مجله دری خرمشاه نیبهاءالد توسط مقاله

 .م ،211-211 صص ،1312 تابستان و بهار ،1/1 ارغنون ،یقیتطب اتیاله ،یسیتر دیوید: دینیبب

 .همان 3

 ،21-3 صص ،1112 آکسفورد، ،یجهان انیاد دری وح اتیاله: نید وی وح همو،: در ،یقیتطبی اتیالهی سو به وارد، تیک 2

 هنک ؛2003ی کی سی پ اس لندن، وارد، تیکی برای مقاالتی: قیتطب اتیاله بارتل،ی موثیت با دیکنسهیمقا زین. 46 ص نجایا
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از  -مثل آفرینش یا وحی -ناسانِ آگاه به چنین افقی موضوعات الهیاتی راشاین رویکرد، کالم یر نتیجهد

 سند.  رها برمیای دینی گوناگون و با التفات به خطوط اصلی و مشترک  آنهسنت دیدگاه

ینی دروندناسان واقعی و اصیل این گروه هستند. او میان الهیات شر اساس دیدگاه وارد کالمب

(konfessionelle Theologieو الهیات تطبیقی نیز تفاوت قائل می )نچه او تحت عنوان الهیات درونآود. ش

« ندکی معین است از سوی کسی که آن را کامالً پذیرفته و با آن زندگی میاررسیِ وحیب»مد فهینی مید

ن آارزش غایی و هدف زندگی بشر،  یی عقلی که به مطالعه در باب ایدهارشته» و تحت الهیات تطبیقی 

ی اینی وحیدلهیات درونا 1« ردازد.پمی ،ودشای دینی گوناگون دریافت و بیان میهگونه که در سنت

واهد فعل الهی را در جهان پهناور به طور کلی خاود، در حالیکه الهیات تطبیقی میکمشخص را وامی

الهیات تطبیقی  یند، پروژهکیمش عرضهاظام فکری خود را، که در اثر چهار جلدینارد ویت کبشناسد. 

ینی، هر چند بناست دروندتطبیقی است تا الهیات  ورد؛ یعنی این اثر بیشتر اثری در الهیاتآبه شمار می

خود به واکاوی ِ موضوعاتی عمده در  یو در پروژهاینی نیز پرتو افکند. دبر متونی چند از الهیات درون هک

این که  ،هر چند بدون آگاهی عمیق از جزئیات این ادیان. به عالوه ،ردازدپبسترِ ادیان جهانی مختلف می

ود، شموضوعات خاص می یینی وی دربارهدب ادیان موجب تغییر موضع دروناوهش در بتا چه اندازه پژ

 اند. ممبهم باقی می

مبریج ک/الهیات هاروارد در بوستون یستاد الهیات تطبیقی در مدرسها( 1951) ،رانسیس کلونیف ه.س

Harvard Divinity School in Boston / Cambridge سوت کن پژوهشگر و پیشواند به عنوان پرکارتریتمی

هندشناسی و الهیات تحصیل کرده  یدر رشته الهیات تطبیقی معاصر مورد توجه قرار گیرد. او یدر حوزه

 تی هند است؛ و از این جاست که به تدویناای الهیهو متخصصِ ادبیات سانسکریت و تامیلی در سنت

بته در عین حال لردازد. اپنن هندویسم میای گوناگون سهشنود با الهیات-و-الهیات مسیحی خود در گفت

 یر میان ادیان ودایی و انجیلی کامالً آگاه است. گای چشمهنسبت به تفاوت

ناسی الهیات تطبیقی نیز شا پیش، همزمان با نوشتن کتاب در الهیات تطبیقی، به مسائل روشهو از مدتا

روش خود و مزیت یدرباره« جهان در مسیح ازخوانیب»ی با عنوان ادر مقاله 1991ر سال درداخت. پمی

 ند: کرائه میاظر روشنی نایش ه

ن اجرای الهیات تطبیقی را همچون فعالیت دیالکتیکی خوانش و بازخوانی انجیل و دیگر متون مسیحی م»

 برآنم تا استدالل کنم که این فعالیت به تغییراتی قابل مالحظه در ؛انمدبر بستری از متون غیرمسیحی می

   2«ا.هنجامد، حتی پیش از ارزیابی الهیاتی و روشن پدیدهاالهیات مسیحی می

ند، این کیری الهیات تطبیقی را به طور خالصه ترسیم میگی که شکلادر مقاله 1995لونی در سال ک

 امد؛ الهیاتی که  ن( میevitsurtsnoC ygCvovhT« )لهیات ساختیا»ر ترشته را به نحو دقیق

ر تنها در یک سنت گش در بیش از یک سنت )هر چند تطبیقاندیما و پایههمنابع، رهیافت یه واسطهب»

یرد و نه به سادگی بر اساس موضوعات و روشگکه بر چنین مبنایی شکل می یاند(، و تاملمار میدریشه

                                                           
ی نید-انیم شنود-و-گفت دری مطالعات: در ،سنجشگرانهی ابیارز وی معرف: وارد تیکی حیمس و مندنظامی قیتطب اتیاله وروم،

 . 100 -12 صص( 2001) 11،1

 . بعد به و 21 ص ،یقیتطبی اتیالهی سو به وارد، تیک 1

کثرتی انیاد اتیالهی افسانهی: حیمسیی همتایبی نیبازب کوستا، دو نیگاو: در ح،یمس در کلمه خواندن ،ینکلو سیفرانس  2

 . 12 ص ،1110 ول،ینیریم گرانه،
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ی در معنای سوم ند، متمایز است. الهیات تطبیقاایی که پیش از انجام خودِ تطبیق تعریف و تعیین شدهه

ای مختلف دینی و الهیاتی تغییر کرده هاش به جزئیات سنتژهیقاً به دلیل توجه ویالهیاتی است که عم

  1» بد.ایاست؛ الهیاتی است که تنها پس از مقایسه تحقق می

موده نا و با مطالعاتی نو تدقیق هو هنوز به این موضع اساسی پایبند است، هر چند آن را در طول این سالا

 ت. سا

 . فرآیند الهیات تطبیقی نزد فرانسیس کلونی3

س از اشاره به تعاریف متعدد و معاصر الهیات تطبیقی، اینک زمان آن است که به عنوان نمونه به بازدید ِ پ

کارگاه یکی از پیشکسوتان ِ الهیات ِ تطبیقیِ نوین برویم، تا بتوانیم به تحلیل فرآیند و نتایج ملموس این 

ای هندویی در هوانیم الهیات تطبیقی را در پیوند با سنتترای نمونه میبنوسازی شده بپردازیم.  یشتهر

  2اثر اخیر فراسیس کلونی بررسیم.

 ها در کنار هم تحلیلی جامع از الهیات تطبیقی ویلونی تا کنون ده رساله نوشته است که شش جلد از آنک

وشد کاند که در آثار خود میدیم "رگناسی تطبیقشکالم"کلونی خود را ین مجموعه ادر   3نند.کرا ارائه می

اه شنود وادارد و دیدگ-و-ای دینی گوناگون و به خودی خود ناهمگون را با یکدیگر به گفتهمتونی از سنت

 خوانندگانش را دگرگون سازد.    

نخست  یماید، بلکه در وهلهندر این میان شرح روشمند چگونگی تحقق این امر برای وی چندان مهم نمی

ش را از متون مسیحی اماین دانش نو فه یاین امر مطرح است که از متون هندو بیاموزد و به واسطه

ی از فرآیند الهیات تطبیقی اش با این موضوع، دریافت پیچیدهاانزده سالهپو در طول چالش ادگرگون سازد. 

ای وی از این حیث توضیح متوالی فرآیند الهیات تطبیقی هبهد. هر یک از کتادایش بسط میهرا در کتاب

ای هازی الهیاتی متون متعدد هندو و سنتساست، هر چند که او در این آثار بیش از هر چیز به روشن

ی ای یا به نحو پیچیدهاخوانشی مقایسه یردازد. در بیشتر موارد کلونی در پی ارائهپها میتفسیری آن

 الهیاتی مسیحی است.  پیوسته با متون 

ی شش اکه تا کنون مجموعه ،او در ارتباط با الهیات تطبیقی یاهن در این جا به چهار جلد از کتابم

مسیحی او را ترسیم کنم و -تطبیق هندو ینم تا فرآیند و تجربهکهند، بسنده میدجلدی را تشکیل می

 عناصر تأویل و روش او را فراهم آورم. 

                                                           
 .122 ص ظهور،ی نهیزم ،یکلون سیفرانس 1

 لیدل هب زیچ هر از شیب که ردب نام بوستون دانشگاه در لینوی. س روبرت از دیبا دیتردیب حوزه نیا در برجسته سندگانینو از 2

: در استی ریگیپ قابلی وی پروژه جینتا زین وی وی سهیمقای هینظر. است شده شناخته "یقیتطبی نیدی هادهیای پروژه"

 ؛2001 ،یآلبان ،یقیتطبی نیدی هادهیای پروژه دریی جلدها ،یینها تیواقع ؛ینید قتیحق ؛یانسان طیشرا ل،ینوی. س روبرت

-113 صص خدا، دنیشیاند و دنینام ،(راستاریو) نرینترشتایه. ان: در ،یفرهنگ-انیمی قیتطب اتیاله در خدا مفهوم قشن همو،

121 . 

 اتیاله: متونی چهیدر از مشاهده همو، ؛1113 ،یآلبان ،یقیتطب اتیاله دری اتجربه: ودانتا سبک به اتیاله ،یکلون سیفرانس 3

 انیمی مرزها شکستن هم در به خرد چگونهی: حیمسی خدا هندو،ی خدا همو، ؛1111 ،یلبانآ هند، جنوب ستاواسیوایسر انیم

 همو، ؛2001 آکسفورد، باکره، میمر و هندوی هاالهه: مقدس مادر ،یآسمان مادر همو، ؛2001 آکسفورد، کند،یم کمک انیاد

 ریتفسی: زندگ راه، قت،یحق همو، ؛2009 ،یس ید واشنگتن ،یادیبن میتسلی دربارهی حیمس هندو،ی افتیدر: سهیمقای فراسو

 مالدن، ،ینیدی مرزهای فراسو ژرف معرفتی: قیتطب اتیاله همو، ؛2009 لوون، سناوا،یوایسری هندوها مقدسی ذکرهای حیمس

 . 2013 استنفورد، مقدس، بتیغ کِیکاتول -هندوی الهی شعرشناس: استی کیتار او گاهپنهان همو، ؛2010
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ی در وِ دکتری ِ  یرساله یِایهپ( که بر 1993)ی در الهیات تطبیقی اک ودانتا: تجربهلهیات به سبا. 1

این اثر خواننده را   1دوین شده است.تا از جایمینی سامممذهبی: بازاندیشی پوروا می یندیشها ،هندشناسی

ند و نخستین پژوهش ک( با متون مسیحی آشنا میAdvaita Vedantaا ودانتا )تیمتون خاصی از ادو رتوپدر 

هد و بر دی از اصول آدوایتا ودانتا را شرح میاالهیات تطبیقی است. کلونی در ابتدا پاره یکلونی در حوزه

رچوبی بنیادی برای الهیاتی هاناس مسیحی چشآن است تا روشن سازد، چگونه این اصول برای کالم

ی ا ودانتا، یعنتیی است بر یکی از متون ادوامل تحلیلشای میانی کتاب هورند. فصلآتطبیقی فراهم می

 ،صل پایانی اما به خوانشِ تطبیقی دو متنف (.Uttara Mimamsa Sutrasامسا )موتراهای اوتاره میس

ردازد. در این جا پ( توماس آکویناس، میSumma Theologiaeلهیات جامع )اامسا و موتراهای اوتاره میس

درباره «الهیات به سبک ودانتا»ود. آنچه در شند الهیات تطبیقی ارائه میفرآی یایی دربارهههمچنین تحلیل

اشتن متون دخست، ریشه نود بر محور سه موضوع متمرکز است: شفرآیند الهیات تطبیقی  طرح می ی

ایان بودن فرآیند خوانش پمتون دینی؛ و سوم، بی یآن در یک سنت؛  دوم، تغییر خواننده یدینی و خواننده

 بیقی.تط

واهد که باورهای خود یا تمایالت مربوط خر، الهیات تطبیقی از نگارنده نمیگناسی مقایسهشر خالف دینب

ده انگارد. درست برعکس، باورِ خود شخص و باور به امکان یها را در هنگام مواجهه با سنتی دیگر نادبه آن

گرباوران مشغول سازد و به داوری دریافت ِ ایشان ای دیهارد تا خود را با ایدهدبسط آگاهی، خواننده را وامی

وانند به درستی درک شوند. از تردید تنها در بستر اصلی خود میتای دینی ِ متنی خاص بیهبنشیند. ایده

ای مربوط و هنوشته ،(formale Kommentartraditionenای تفسیری صوری )هاین رو کلونی برای سنت

مام تاود، اهمیت بسیار قائل است. کی که وامیا( پیرامون متون دینیnormative Praxisکِردمانِ هنجارین )

رای فهم و سنجش ِ متن دینی متعلق به بهند. دو مبدا تفسیر آن شکل می« تنم»این عناصر با هم به 

 سنتی دیگر، خواننده باید به نحو ژرف و یکپارچه سنت مورد نظر را بشناسد. 

رهای بای مالوف و میانهرضفانکارِ پیش» کار بستنِ درست ِ الهیات تطبیقی،  ز دیدگاه کلونی، برای بها

خدا پرمایه  یگر مقایسه به راستی دانش ما را دربارها» 2ضروری است.« دم ِ دست برای رسیدن به حقیقت

ه بگوییم وانیم با یک نگاتواند تحقق یابد... ما نمیتند، این غنایی است که تنها به نحو تدریجی میکمی

ی اچنین دریافت گسترده یتا جایی که الهیات تطبیقی بر پایه 3« واهد به ما بیاموزد.خسنت دیگر چه می

اپذیر نبد و تجزیه و تحلیل انتقادیِ سنت خویش اجتنابایود، میدان تأمل مدام وسعت میریماز متن پیش

یات متعلق به سنت خویش به زمان پس از ردد. ادعای حقیقت نهایی در ارزیابی الهیات دیگر و الهگمی

 "کوتاهِ مقایسه یهمچون بازگویی موضع پیشین پس از عبور از بیراهه"ود و شفرآیند مقایسه موکول می

  4نیست.

ود عبارت از تغییر خواننده است، شهمترین رکن فرآیند الهیاتِ به نحو تطبیقی که در این جا معرفی میم

وید. جود که خود فعاالنه در متن شرکت میشی میادی منفعل تبدیل به خوانندهبه این معنا که او از شاه
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برهما را  یمثال مسیحیان رستگاری به واسطه یند برایاین فرآ یبا این همه چنین نیست که در نتیجه

 طح قرار دهند. سمسیح کنند یا مفاهیمی از این دست را هم یجایگزین رستگاری به واسطه

 ند سرباززند. کناسِ تطبیقی ِ مسیحی از پذیرفتن این که برهما رستگار نمیشاست کالمالبته ممکن 

ی متون ارد برای خوانش مقایسهبپنج راه« دانتاوبه سبک  لهیاتا»ل متن، کلونی در یعملی تأو یر سویهد

ز آن نشان ( است که منظور اKoordination« )ماهنگیه»رد بنخستین راه 1ند.کنن پیشنهاد میسیگر د

رد بای میان مفاهیم، موضوعات و فرآیندها در متون مورد مقایسه است. دومین راههدادنِ شباهت

دیگر را می ِ( است، به این معنا که برای زمانی مشخص واقعیتی واقعیتÜberlagerung« )وشانیدنپ»

متفاوت است.  متونِ« "وگ-و-تف»" ،نداز به تاملی خاص دست یابد. سومیناوشاند تا با تغییر ِ چشمپ

مقایسه و مقابل  یایِ گوناگونِ تفسیری و محتوایی بر پایههرد متضمن بذل توجه به تفاوتبراه هارمینِچ

دست و پنجه نرم کردن با متون برای تفسیر و ترکیب و یا بسط  یین شیوهاهم قرار دادن متون است. 

رد را بنده با این متون کامالً درگیر شود. پنجمین راهود تا خوانشدن معنایشان از راه مقایسه، موجب میاد

امد. در این جا فهم پیشین یک متن با جدا کردن آن از بستر مألوفش تغییر مینکلونی کوالژ ِ متون می

ها را به عنوان اولین وان آنتچرا نیستند، می-و-ونچردها بیبارد که این راهدند. هرچند کلونی اذعان میک

 در باب تأویل متن در نظر گرفت.  تامالت او

(، تیروایمولی 1996( جنوب هند )Srivaisnavasریوایسناواس )سمتون: الهیات میان  ی. مشاهده از دریچه2

(Tiruvāymoĺiرا در کانون توجه خود قرار می )زنی جوان که  ینهمی درباره یهد، که سرودی است سدهد

در جنوب هند  Tirutolaivillimankalamویلیمنکلم -یروتوالیتش با بازدید از پرستشگاهی در ازندگی

یرد گعشق به او وجود زن را فرامی ،(Visňu-Nārāyaňaنارایانا )-ند و با تجلی خدا ویشنوکناگهان تغییر می

واند آنچه را که به چشم دیده است، فراموش کند. کلونی در فصل نخست تگاه نمیچیز آن پس هاو او 

هد دیممتن ارائه یمینهزپس یش الهیات به سبک ودانتا، اطالعاتی دربارهاکتاب پیشین این کتاب، مثل

ه س یروایمولی را بخوانند و بفهمند.توانند تگونه میچسیحیان نو ماسخ دهد که په این پرسش بوشد کیمو 

از متون مسیحی  هند و فصل پایانی تیروایمولی را با شماریدفصل بعدی تحلیلی مفصل از متن ارائه می

دوباره با راهبرد کوالژ که پیش از این « متون یمشاهده از دریچه»ند. الهیات تطبیقی در کمقایسه می

ا پانزده بخش از پنج متن بیروایمولی تایی از ها که پارهنبد، به این معایمورد اشاره قرار گرفت بسط می

ر این نوع خاص خوانش تطبیقی تتحلیل دقیق ورند. کلونی بهخمسیحی و یک منبع هندوی دیگر گره می

سه ییری برآمده از فرآیند مقاگای غیرقطعی و چالشی برای نتیجههردازد، بلکه آن را همچون تداعیپنمی

 ذارد.  گخواننده باقی می یبرا

« تونم یشاهده از دریچهم»همترین مسائل در ارتباط با فرآیند الهیات تطبیقی در این کتاب زیر عنوان م

ردازند پها میواهند اموری را که به آنخیرد. کلونی بر آن است که متون دینی میگمورد بررسی قرار می

ا همچون پنجرههاژهوواقعی جلوه دهند و از این جهت دارای توانش موثر واقع شدن در خواننده هستند. 

فرد به  ،ها( آنیفهم و بیانِ )دوباره با ؛ازندسنند ملموس میکا که مبهم میرا همان چیزی هاژهو»ند: ا

سنتی دیگر  یرد به مشاهدهفقتی و 2»ند.اا محدودند و مانند پنجرههغازد: واژهآها میمشاهده از طریق آن

یزی شود چست کم این امکان، یا شاید احتمال وجود دارد که فرد مجذوب آند»ردازد، پاز راه متون آن می
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ه کویلیمنکلم، -یروتوالیتثل نگاه گذرای زن جوان در م 1«ن طریق تغییر کند.و از ای دنکطالعه میمکه 

 رگون ساخت.گیش را داتمام زندگی

ین امکان خطرناکِ تغییر، که در روش تطبیق نهفته است، مزیت بزرگی برای الهیات است. روش تطبیق ا

ت خویش را کامالً نوت با سایی متفاهسی که سنتک»ناسی را دچار دگرگونی کند، شواند هر کالمتمی

ناس شرای تحقق این امر کالمب 2«سپارد.بش را به فراموشی ییرد، بی این که خواستگاه خوگجدی می

ا به این ترتیب ما توضیح ایشان ر"معاصر باید متون سنت دیگر را به همراه باورمندان آن سنت بخواند، 

وضیح ایشان خواننده را متوجه جهانت 3"تلقی کنیم. یریم، بدون این که تفسیرشان را قطعیگبه امانت می

دایت ها رین خود خواننده همچنان فهم او از متن شند، اما در واقع پیوندهای پیکگری نهفته در متن مین

 نند.کمی

 -ود: پیشنهاد انجمنی هندوشدیگر کلونی هم اشاره می یبه دو انگیزه« متون یشاهده از دریچهم»ر د

ر دو انگیزه از به تعویق انداختن نظام هوری نمودن از گفتمان الهیات ادیان. دین مسیحی و همچن

وند. این تعویق، بنا بر استدالل کلونی، شخوانش الهیاتی به نحو تطبیقی منتج می یتجربه یدربرگیرنده

ی دست وه دیناپذیر است؛ چه، ما در شرایط حاضر تنها به فهم تطبیقی بسیار محدودی از این دو گرناجتناب

ای بسیار هلبته پافشاری بر این امر منطقی است که گاهی، پس از انجام مقایسها»فزاید: ایمیم. اما ایافته

ند و مای عملی، بلکه همچنین شرحی نظامهی از مثالای نه تنها مجموعهقتطبی یو بر مبنای آن، مطالعه

زی مستلزم تحقق شرایط خاصی است. یکی از اسطرح یک نظریه یا نظام  4«هد.نقابل فهم پیش روی 

است و چشم یانجمنی یکپارچه است، انجمنی که واجد شایستگی دوگان ها یای مهم آن توسعههالزمه

ه همین دلیل الهیات ادیان هم باید ب 5هم ِ مشترکی دارد. چنین انجمنی هنوز باید ایجاد شود.فنداز قابلا

مرزهای دینی جدید وجود داشته  مینو و ترس یهامانی، تا فضا برای پایافته تلقی شودنغیرقطعی و پایان

  6باشد.

« ندکدای هندو، خدای مسیحی: چگونه خرد به در هم شکستن مرزهای میان ادیان کمک میخ»در  .3

ای کتاب به موضوعی خاص از هاند، بلکه هر یک از فصلم( کلونی بر یک متن هندو متمرکز نمی2111)

ا با به میان کشیدن تعدادی از کالمهود و پرسششند اختصاص داده میمدر الهیات نظام خدا یآموزه

اصل کلی این روش، آشکارساختنِ همخوانیِ قابل مالحظهحوند. شناسان مسیحی و هندو پاسخ داده میش

 ناسان مسیحی و هندو وجود دارد. شند میان کالممی است که از لحاظ الهیاتِ نظاما

بستر وسیع الهیات مسیحی و همین طور مفهومی از الهیات، که در « هندو، خدای مسیحی دایخ»ر د

خود را تعریف می یه در درون آن کلونی پروژهکورد آراهم میفرچوبی را هانجد، چگمرزهای دین نمی

متمایز ای متفاوتی را از هم ههد، ویژگینند. او در این کتاب دریافت خویش از الهیات را پیش روی میک

ازد. خدای هندو، خدای مسیحی همچنین شامل مالحظاتی سند و خواننده را با روش خود آشنا میکمی

و مفهوم الهیات به معنای اامروز ماست.  یرایانهگاست در این باب که کدام الهیات مناسب ِ وضعیت کثرت
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fides quaerens intellectum ذیرد و در هماهنگی با پربری می)ایمان در پی فهم است( را از آنسلم کانت

رزد، به این معنا که هدفِ الهیات فهم بهتر و ونیاد الهیات تاکید میبویژگی مبنایی کتاب خود بر وجه خرد

  1ر خداست.تروشن

 ،ینی، تطبیقیدداند: الهیات باید میانیت میلونی چهار جنبه را برای گفتمان الهیاتی امروزی حائز اهمک

( باشد. کلونی بر این باور است که الهیات و konfessionell) ینیدهمین طور درون شنودی و-و-گفت

ای دینی خاص است و دارای منطق مشترکی است که مرزهای هی متفاوت با سنتاالهیاتی پدیده یتجربه

 ای گوناگون ریخته و شکلهواند در قالب متون و سنتتذارد، منطقی که البته میگدین را پشت سر می

واند گفتمانی مشترک به شمار آید، اما به این دلیل ضرورتاً الزم نیست به تداده شود. هر چند الهیات می

ی که بخواهد مسیحیت و هندوییسم را ذیل یک دین انظریه چنتایج مشابه و مشترک بینجامد. کلونی هی

 اند. یان بسیار متفاوتواند امری مشترک باشد، اما ادتند؛ الهیات البته میکبگنجاند ارائه نمی

ا بینجامد هشنودی میان الهیات-و-ود که به صحبتی گفترلهیات تطبیقی زمانی به بهترین وجه پیش میا

ل به همراه گوش سپردن و شهامت استدال ،خن گفتنسان برای شناسان متقابالً به توجیه آمادگیشو کالم

( بپردازند. کلونی به Theologumenaاهیم الهیاتی )معقولیت و حقیقت مف یناسان دیگر سنن دربارهشکالم

شنود عقالنی باور دارد، چه را که از نظر وی مسیحیان و هندوها اساسی مشترک در عقل -و-این گفت

 دارند.

یوندد، پا را به یکدیگر میهه ادیان و فرهنگکگرد نیمی اکه کلونی به الهیات همچون پدیدهیدرحال

ود و مفهوم دین مشترک یا یگانگی ادیان را رادیان به سمت و سوی دیگری می استداللش در ارتباط با

دینی مخالف است -میان یند اما با ایدهک( دفاع میInter-Theologieلهیات )ا-میان یند. او از ایدهکرد می

ه به ک ل یادگیری و خرد برای گذر دیگرگونه از شکاف وسیع موجود میان افراد دینیپ»ه جای آن از بو 

اند که آیا او برای بسط مین موضوع اما مبهم میا 2ورد.آسخن به میان می« باورهای خود سخت پایبندند

ای دینی قرار دارد، تقدم قائل است یا برای فرآیندهایی هرهنگی، که در فضایی میان مرزبندیفالهیات میان

 رد. بنتی دیگر بهره میها الهیات خاصی از درگیر شدن با الهیات متعلق به سکه در آن

همگرایی  یند که پرسش دربارهکلونی پیشنهاد میکند. کو در دفاع از هر دو این مواضع استدالل میا

ای زیر پاسخ هادیان بهتر است به نحو جزئی طرح شود، به این ترتیب که بکوشیم برای نمونه به پرسش

 دهیم:  

( Laksmiی )مکه همسرش الکش ،(Narayanaا )نیا نارایا است« دای سرورِ ما عیسی مسیحخ«یا خداوند آ» 

حقیقت دارد که خداوند در عیسی مسیح تجسد  ؟(Herr der Pasupataست، سرور پاسوپاتا )ا( Shivaیا شیوا )

 ،(traditionale Texteکالم خدا در سخنان ودا و شیوا در متون سنتی ) اییافته است و نه در راما و کریشنا؟ آ

( چشم Lingamبه یک لینگا ) مهات که من در خآنسآیا مهم ا ؟تاب مقدسکآمده است و نه در به بیان در

ایی، هر هه بیانی روشن، چنین گسستب...  ؟(Herz-Jesu-Frömmigkeitبدوزم و نه به تصویر قلب مقدس )

ینی، تطبیقی دسند در بستر میانرند، به نظر نمیای چشمگیر و به لحاظ منطقی ضروریغچند به لحاظ بال

ایی که الزم هایی و انتخابهشنودی ثمربخش باشند. افزون بر این، حتی اگر چنین دوگانگی-و-و گفت
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ننده به این مسئله، امروزه باید هنوز کاسخی قانعپرای بینی داشته باشند، دورند ریشه در الهیات درونآمی

د. حل این وینی بدشنودی و )بنابراین( درون-و-فتگینی، تطبیقی، دمنتظر کار سخت الهیاتی کامالً میان

ت که اس یین الهیات غناام در گانتخابی قطعی ثمربخش است؛ هر چند تنها نخستین  یدوگانگی با ارائه

آن با همکارانش  یناس باید دربارهشهندو، مسیحی و بیش از این است. وقتی که این امر تحقق یافت، کالم

   1»د صحبت کند.ای دینی دیگرنهکه اعضای سنت

طبیقی این است که این رشته به پژوهش امور جزئی تمایل تالهیات  یتجربه یمهم درباره ینکته کی

ید که در دوان تیمیوسته پ« دای هندو، خدای مسیحیخ»ان. در شای دینی در تمامیتهدارد و نه نظام

ای دینی ناهمگون هاً عناصری از نظامبررسی جزئیاتِ مواضع الهیاتی خاصی، هر چند که این جزئیات عموم

ایی بازیافت. تا جایی که حتی در نوع ها همخوانیهوان درست در دل تفاوتتو متقابالً جدلی باشند، می

ا یا هطبیعتا همخوانی 2جود دارد.وجیبی عای هباهتشاییِ خویش معموال تمهوری ادیان برای بیآبرهان

ز این حیث در برابرِ الونی کند. کنن مختلف را توجیه نمیسیا کثرت ا به خودی خود یگانگی مطلقهتفاوت

رویکردهای جدیدتر در الهیات دین، همچون رویکرد ژاکوب دوپویس، مارک هایم و دیگران، قرار می

   3یرد. گ

رزد، اما در ولونی در مجموعه آثار خود از ترسیم طرح کلی الهیات ادیانی منسجم به شدت اجتناب میک

ایی مهم برای بسط چنین الهیاتی هرضفوانند به عنوان پیشتند که میکایی را طرح میهحال ایده عین

ینی و الهیات دشنودِ میان-و-جاریِ گفت یهامورد توجه قرار گیرند. او موضع خود را بدیلی برای گفتمان

ادیان وجود دارد و یا بر ادعای  اند که، از نظر او، یا بر این باورند که حقیقتی فراگیر در تمامدادیان می

رایی نزدیک است، اما در عین حال گمسیحیت استوارند. دیدگاه او به نوعی شمول یفراگیربودن ویژه

شنود -و-نسبت به رویکردهای دیگر در الهیات مسیحی ادیان هم، تا جایی که مسیحیت در فرآیند گفت

یات تطبیقی را از الهیات هواهد الخهد. از این رو نمیدنوعی دگردیسی را تجربه کرده باشد، عالقه نشان می

بد، اما ایهد(. او این تمایزگذاری را البته مفید میدینی جدا کند )کاری که کیت وارد انجام میددرون

ازد، سا ممکن میرام به گام گرین راه از نظر او دینامیکی است میان این دو حوزه، که دگردیسیِ تثمربخش

 نجامد. اادیان می یرایی عمدهگاین دگردیسی احتماالً در نهایت به هم یو به واسطه

دای هندو، خدای خ»از جهات بسیاری « ای هندو و مریم باکرههادر آسمانی، مادر مقدس: الههم. »4

برهمایی، بلکه  یای خردورزانههند. در این کتاب، نه مواجهه با الهیاتککلونی را تکمیل می« مسیحی

ند و اا انتخاب شدههامهنیرد که از میان نیایشگر کانون توجه قرار میدی متونی شاعرانه امقایسهبررسی 

ش یای هندو را با سرودهای مسیحی در ستاهند. کلونی سرودهای نیایش الههابرآمده از سرسپاری دینی

ون این که یکی از این سد، بدرها را برمیند و استعارات ادبی و محتوای سمبلیک آنکم مقایسه مییمر

ای ها و رسوم هندو و سنتهایی که ایدهج»متون را مقدم بدارد. روش او روشی است در میان متون، 

                                                           
 . بعد و 111 ص همان،  1

 ،12ی اتیاله مطالعات :در ،یحیمس اتیالهی برای اشارات: گرید انیاد روانیپ به نسبت هندوی هانگرش ،یکلون سیفرانس: نک 2

 .332 ص ،(2003) 2

 و قتیحقی: رستگار م،یها مارک ؛1111 ول،ینیریم س،یاورب ان،یادیی گراکثرت یِحیمس اتیالهی سو به ،ییدوپو ژاک: نک  3

 به دنیرس ریمس دریی روشنا در مشارکت برگ،والکن میپ: نک باب، نیا دری لیتحلی برا .1111 ول،ینیریم ان،یاد در تفاوت

 ،2001 ورک،یوین/ آمستردام ،(21 مواجهه،ی روندهای )میابراهی همکار بستر بر اتیاله وی حیمس-یاسالم شنود-و-گفت: خدا

 .1 فصل
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به بسط  او بار دیگر 1«بند.اینا میغنزدیک  یجوارود و با همشعبادی مربوط به مریم به پرسش کشیده می

 ر این میاندرا به کانون ادبیات معنوی راه نماید.  انندهوردازد، با این هدف که خپخوانش متقاطع متون می

ند و از مطالب کای هندویستی از منطق درونی خود این سرودها پیروی میهسرودهای الهه یعملِ مقایسه

ی ناتمام است، از این رو اارد. در دید کلونی اما هر مقایسهدر الهیات مسیحی پرده برمیددور از انتظاری 

 ند. کر تحلیل یا تفسیر قطعی خودداری میه یاو از ارائه

 ییبی را میان متون مختلف هندویجایی عهی کلونی در مادر آسمانی، مادر مقدس شباهتاوانش مقایسهخ

ند انجام شوند، می را، تا جایی که با دقتی روشاازد. او انحاء دیگر خوانش مقایسهسو مسیحی آشکار می

رد، بلکه مقایسهبای قطعی راه نمیهیقی در نهایت به نتایج کالن و تئوریاند. الهیات تطبدکامال ممکن می

ای معین هایی که بعدها، با تکیه بر مقایسههنجامند، دریافتاایی محدود میهایی محدود به دریافته

 در یمتون مسیحی و هندوی یمقایسه اوانند از نو مورد بازبینی قرار گیرند. بر این اساس بتدیگری، می

 یرند. گر مورد توجه قرار میتای ممکن دقیقهود، تنها ارتباطشپایان هیچ چیز اثبات نمی

ه فرآیند ب ایواند تالهیات تطبیقی می یا الزم است بر این نکته تاکید کنیم: تجربههر پایانِ این واکاوید

ن مزیت یترکلونی بزرگای دینی در آینده. هه نزدیک شدن سنتب( بینجامد یا Bekehrungردانی )گدین

ناسان تطبیقی را با تکیه بر درگیری ایشان شبد که این الهیات، کالمایالهیات تطبیقی را در این امر بازمی

ازد، که ایشان از آن پس متون سنت خود را نیز سبا سنن، آثار و تفسیرهای دیگر به شکلی دگرگون می

فتنی نیستند. کلونی ایردید برای رهگذران دستتآسانی و بیوانند. نتایج الهیات تطبیقی به خدیگر گونه می

وند که خود وارد شترغیب می مند. خوانندگان وی نیز مداکبر ضرورت درگیرشدن در این فرآیند تاکید می

لونی کهند خودِ این متون به سخن درآیند. دای دیگر را بخوانند و اجازههفرآیند مقایسه شوند، متون سنت

ی اصرفاً مفسری برای متون هندو باشد، بلکه بر آن است که این متون را برای جماعت تازهواهد خنمی

 ر کند.  گذیر سازد و خوانندگان را با خود وارد فرآیند الهیات مقایسهپفهم

 ند م. عناصر نمایی نظام4

تِ نویسندگان مشارک یفرآیندش، به واسطه یا در الهیات تطبیقی و دربارههویکردرلیرغم این که ع

ن در این میان و در همین اوتبد، میایای خاصشان، همچنان با گذشت زمان افزایش میهبیشتری با پروژه

نظام یالهیات تطبیقی معاصر در چند نکته یبا پیروی از کلونی، تصویری نخستین را از خودانگاره ،مقطع

   2ند بازنمود و ثبت کرد.م

ینی خود الهیات مورد تصدیق داساساً ممکن باشد، باید نخست ویژگی میان. اگر بناست الهیات تطبیقی 1

ر پی فهم است( یا در فرم مشابه، تجربهد) ایمان  fides quaerens intellectumقرار گیرد. الهیات به معنای  

غربی  ند. هرچند الهیات احتماالً تاریخی خاص واای گوناگون در آن سهیمهها از  سنتی است که انسانا

وان از الهیات هندویی، اسالمی، تدایانه محدود باقی بماند. با این رویکرد میخکتدارد، الزم نیست در بستر 

 3و غیره هم سخن به میان آورد. یتی از الهیات بودایی، تائوئحیهودی، و شاید 

                                                           
 . 22 ص مادرمقدس، ،یآسمان مادر ،یکلون سیفرانس 1

 مندظامن اتیالهی راهنما ،(ارانراستیو) تورانسی. ا ان تانر،ی. ک وبستر،ی. ج: در ،یقیتطب اتیاله ،یکلون سیفرانس: نک  2

 . 2010 مالدن، ،ینیدی مرزهای فراسو ژرف معرفتی: قیتطب اتیاله ؛2001 آکسفورد، آکسفورد،

 نیگاو: در هندو،ی عقالن گفتمان دری امقولهی مثابه به هندو اتیالهی ایاح ،یکلون سیفرانس: نک سمییهندو با ارتباط در  3

 . 211-221 صص ،2003 آکسفورد، ول،بلک سمییدوهنی راهنما ،(راستاریو) فلود
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وانند به تان میناسشای گوناگون است، کالمهدر فرهنگ ی. تا جایی که الهیات فعالیتِ دینیِ عقالن2

ا را، از جهت محتوا و روش، فراتر از مرزهای ها و نیز تفاوتهشنود با یکدیگر بپردازند و همانندی-و-گفت

ناسان شناس/ کالمششنودی است. کالم-و-ینی و گفتدی، میانانین الهیاتی مقایسهچدینی کشف کنند. 

 ردازند.  پزد/ میرداپخود و نیز سنت دیگر می ِاز این پس به توضیح سنت

ینی و حجت آور نیز باشد. از آن دواند درونتشنودی آن، می-و-فتگیژگی وه رغمِ ب. الهیات تطبیقی، 3

 یینی گریزناپذیر و ضروری است، این الهیات به اندازهدشنود برای چنین الهیاتِ میان-و-جایی که گفت

ناسان مقایسهشر این کالمبفزون اا پویا خواهد بود. ها و به مباحثه گذاشتن آنهکافی برای تاکید بر تفاوت

دایی موقت و ضروری از سنت خویش، زالهیاتی و پس از آشنایی یبستان در فرآیند مقایسه-ر پس از بدهگ

 باور درست تقویت کنند. یباید بتوانند محتوای باور خود را به مثابه

متایی یک دین در هعموال با مسائلی از قبیل بیرایی دینی در بستر مسیحی مگکثرت ی. تأمل درباره4

ت شناختن یردانی و مدل بسته یا باز در ارتباط با به رسمگای متفاوت دینی، جایگاه دینهمقایسه با راه

 ،(Inklusivismusرایی )گایی از شمولهباره مدلنیورد. الهیات ادیان نوپاتر دراخدیگر ادیان گره می

ای ادیان در بیشتر موارد مستلزم هند. این الهیاتکرایی ترسیم میگ( و کثرتExklusivismusرایی )گنحصارا

یانند. درحالمهیچ دانش خاصی در ارتباط با سنن دیگر نیستند و در درون بافت استدالل مسیحی باقی می

هترین حالت ر بپیروان الهیات تطبیقی برآنند که الهیات ادیان د ،ت استیکه الهیات ادیان مطمئناً حائز اهم

   1طوالنی الهیات تطبیقی بسط یافته است. یپس از تجربه

واند به تردید نسبت به قابل دفاع بودن و نیز ترجمهت. واکاویِ دقیق الهیات سنتی دیگر در عین حال می5

 ذیر بودن مفاهیم، و از این رو به فراروی از مرزهای دین و الهیات بینجامد. پ

ی کامل از اادیان به مجموعه یبرای باورمندان یک سنت از پرسشی ساده دربارهعنای دیگر ادیان م» 

که یند. درحالکموضوعات الهیاتی خاص تغییر می یر دربارهتای جزئیهای پیچیده و پرسشهانتخاب

ت و چگونه جهان را سیرین یا بهترین است، خدا چتکدام دین راستین -اهرین پرسشتپیشرفت در کالن

ر به سرعت تود، پیشرفتِ در پرداختِ تحلیلِ بسیاری از موضوعات الهیاتی جزئیشکند می -ندکمیحفظ 

قدر بزرگ نیستند ا آنهنند، تفاوتکبد. در عین این که سنن مختلف اموری یکسان را اراده نمیایتحقق می

اساسی آموختن این  یوژهمحتوا و نه پر یکه نگرش الهیات تطبیقی را ناممکن سازند، نه از جهت مقایسه

   2« ود.شسنتی برساخته می-که چه طور معنای الهیاتی در بستری چند

گروهی که باورهای  ،«ینیدینی میانقی». الهیات تطبیقی متضمن و خواستار گروه دینی نوینی است با 6

الهیاتی تطبیقی  ند. بحثزخود را دیگر تنها به یک جمعیت باورمند مشخص و گفتمان الهیاتی آن گره نمی

ند. تا کناسان را از نو تعریف میشکالم یشد و جامعهکیقین دیرینه و مرزهای الهیات را به پرسش می

ر روز به روز گناس تطبیقشود، کالمرکه پژوهش تطبیقی به شکلی صادقانه و ثمربخش پیش می یجای

                                                           
 صص ،(1111) 22/1 هاافق: در ان،یاد اتیالهی برای لیبدی مثابه بهی قیتطب اتیاله ر؟یفراگی نیدی تجربه ک،یفردر مزیج  1

 اشتوش،. و الوسک ؛111-101 صص ،(1111) 21/1 هاافق: در ،یقیتطب اتیاله ا/ یو انیاد اتیاله ،یداف. آ استفن ؛11-91

ی پر ؛311-212 صص ،(2002)122 کیکاتول اتیالهی مجله: در ،یانیاد اتیاله هری دوراه از زیگر ِ راه -یقیتطب اتیاله

 ؛101-213 صص خدا، دنیشیاند و دنینام ،(راستاریو) نرینترشتایه. ان: در ،یقیتطب اتیاله اندازچشم و حدود کل،یلو-تیشم

 صص ،(2001) 3 ،91 ،یشناسنید وی ونریسیمی مجله: در ل؟،یتکم ای لیبد -یقیتطب اتیاله و انیاد اتیاله رتنباخر، دیگریز

191-112 . 

 (. 2001ی )قیتطب اتیاله ،یکلون. اف  2
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ذارد. کالمگزهای دین را پشت سر میرالهیاتی م یند و جامعهکیمری زندگیتدر افق الهیاتی گسترده

هد. دها را ترجیح مییرد و حتی در مواردی آنگای ادیان دیگر را بسیار جدی میهر الهیاتگناس تطبیقش

ای های ایشان در زمینههر افرادی چند وجهی خواهند بود، به این معنا که دانستهگناسان تطبیقشکالم

 ا به تنهایی تعلق نداشته باشند. همینهزحال چه بسا به هیچ یک از این سترد، و در عینگگوناگون دامن می

 

 تیجه ن

لهیات تطبیقی شروع ار د locus theologicus 1ین مقاله را با بررسی سرآغازهای تاریخی و با نگاهی بر ا

گی به رهنفمیان یهابستآن-کردیم. در این میان روشن شد که الهیات مسیحی همواره در مقایسه و بده

نوزدهم بود که الهیات تطبیقی  یخود دست یافته است. در سده یآموزه یکربندیترکیب محتوایی و پ

ی که با گفتمان ادیان جهانی و بحث الهیاتی مربوط به احاً رشته به شمار آمد، رشتهیبرای بار نخست صر

ت تطبیقی نخستین عجین بود، که با الهیا ،ورانهآآن تنگاتنگ گره خورده است. فراگیری و ویژگی حجت

اخیر به خصوص در ایاالت متحده نوعی  یبیستم به انحطاطش انجامید. اما در دو دهه یدر آغاز سده

واند تش به حق میاینیدشنودی و میان-و-الهیات تطبیقی نو بسط یافته است که به دلیل ویژگی گفت

بیست و یکم مورد نظر قرار  یبا یکدیگر در سدهالهیاتی ادیان جهانی  یهمچون راه نویدبخش به مواجهه

سوتان نسل نوین الهیات تطبیقی کواند به عنوان یکی از پیشتگیرد. رویکرد و اثر فرانسیس کلونی، که می

ریکایی به خوانندگان معرفی شد. در آثار مآ-ی برای الهیات تطبیقی انگلیسیابه شمار آید، به عنوان نمونه

 ردد. گینی آشکار میدرانگیز این الهیات میانبند و چالشمدیگر کالم، نمای نظام او نمای نخستین، به
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