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 ضمن تشكر از شما كه اين فرصت را در اختيار اين فصلنامه قرار داديد، به 
عنوان سوال نخست ، به نظر حضرتعالى ، آيا مسيحت و واتيكان تحقيقاتى درزمينه ى 

تشيع به خصوص مسئله ى امامت انجام داده و يا دردست اقدام دارند؟ 

ــه به نام پيزاى ( P.I.S.A.I )  وجود دارد،  مسـجد جامعى : در واتيكان حداقل يك موسس
ــتقل دارد و در مورد مطالعات  ــت نيمه مس ــته به واتيكان بوده و حال ــه كم و بيش وابس ك
ــالمي فعاليت مى كند. اين مؤسسه از حدود سالهاي دهه 60 قرن بيستم ، يك  عربي ـ اس
ــت دارد ؛ اما اينكه به لحاظ  ــالمي  و عربي به معني عام كلمه در دس ــله مطالعات اس سلس
ــه اى به  تاريخي واتيكان چه كرده به قرن 17 ميالدى برمى گردد. در آن زمان پاپ موسس
ــرقى» را در شهر ناپل كشور ايتاليا تاسيس كرد كه  ــه دانشگاهى مطالعات ش نام « موسس
ــالمى بود. علت تأسيس آن ، اين  ــرقى و اس تخصص  افراد آن عمدتاً در مورد زبان هاى ش
بود كه كشيش ها و مبلغين دينى آنها با زبان و ادبيات مسلمانان آشنا گردند. در اين موسسه 
زبان هاى اردو ، سانسكريت ، فارسى ، عربى و تركى تدريس مى شد. اين مؤسسه به ويژه در 

ــلمين دكتر محمد مسجدجامعى ،  ــالم و المس حجة االس
ــتاد دانشگاه و ساليانى سفير ايران در واتيكان بوده اند.  اس
حضور چند ساله ى ايشان در واتيكان و مركزيت مسحيت 
ــراى گفت وگو در موضوع  ــب ب كاتوليك ، زمينه اي مناس
ــترك ميان تشيع و مسيحيت» شده است.  «گفتمان مش
آن چه كه در اين نوشتار آمده ، متن مصاحبه اى است كه 

در دو جلسه برگزار گرديده است.
 مباحثى كه براى مسئله ى« گفتمان مشترك ميان تشيع 
ــيحيت» در نظر گرفته شده است ، شامل دو بخش  و مس
مى باشد؛ بخش اول به متدولوژى و روش بحث پرداخته 

و بخش دوم  به موضوع هاى تخصصى مربوط مى شود.

گفتمان مشترک ميان تشيع و مسيحيت
مصاحبه با حجه االسالم و املسلمني 

دكتر حممد  مسجد جامعى
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قرن 18و 19 ميالدى موسسه  ى معتبر و فعالى بوده و يكى از موسسات معتبر شرق شناسى 
ــى اروپا در اين دوره است . اين موسسه هنوز هم وجود دارد؛ هرچند اكنون  ــالم شناس و اس
ديگر وابسته به واتيكان نيست و به دولت ايتاليا مربوط شده است. از طرفى، گرچه واتيكان 
ــته و هنوز  ــت اما علي رغم آن ، صبغه ى قوي اروپايي داش يك مجموعه ى بين المللى اس
هم دارد ؛ البته اين صبغه در گذشته بيشتر بوده است. بنابراين ، در چارچوبى كلي تر ، اين 

مجموعه بخشي از كل غرب1 است  و اين گونه بايد به آن نگريسته شود. 
مطالعات واتيكان به عنوان بخشي از مجموعه ى غرب ، در زمينه  ى مسائل اسالمي  ، عمدتًا 
ــنت بوده و با اين نگاه ، مطالعات شيعي در واتيكان به لحاظ  ــائل اهل س متوجه منابع و مس
ــورهاي غربي و ساير مراكز  ــتـ  مانند بقيه ى كش تاريخيـ  منظور همين تاريخ معاصر اس

اسالم شناسي غرب ، كم رنگ بوده و بلكه اصوًال نبوده است. 
ــه دهه ى اخير ، اين وضعيت متفاوت شده است و درخود واتيكان ، يعني  البته در طي دو س
ــيعي و اصوًالً شناخت آن وجود دارد. از  ــه ، تمايلي براي پيگيري مطالعات ش در اين مؤسس
ميان اساتيد اين مجموعه ، آقاي لكونسا بالدا ، كه اسپانيايي است و حدود بيست و دو سال 
در تانزانيا بوده و با زبان سواحلى به خوبى آشنا است ، براى مّدتي رئيس همين مؤسسه بود. 
ايشان واقعاً به اين گونه مطالعات مايل است. همچنين كشيش اتيِن رئيس اسبق موسسه، 
ــان هنگامى كه من در واتيكان بودم  ــوى بود. ايش كه از اعضاى گروه پاْدِربيَينكى2و فرانس
رئيس مؤسسه بوده و به مطالعات شيعى مايل بود. برخى از اساتيد ايشان نيز بودند كه تمايل 

به مطالعات شيعي داشتند. 

 يعني مطالعات واتيكان نيز مانند مطالعات غرب ، هم چنان كه اتان كلبرگ 
در مقاله اش در مورد سابقه ى شيعه پژوهى در غرب بيان كرده است ، بيشتر به دو سه 

دهه ى اخير بر مى گردد؟ 

1. نكته اى كه بايد تذكر داد اين است كه همان گونه كه در متن مصاحبه بيان خواهد شد ، منظور از غرب ، 
غرب در كليت آن نيست ؛ بلكه منظور جوامع اروپايى است ؛ چرا كه جامعه ى آمريكا از حيث مذهبى ، ملى 

و ... به طور كلى با جوامع اروپايى متفاوت است.
2. پدران سفيد پوش
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مسجد جامعى : بله ، همان طور كه گفتم مجموعه مسائلى وجود دارد كه نمي توان آن ها 
ــتقل در نظر گرفت. واتيكان مجموعه اي متعلق به يك مجموعه ى بزرگتر  را به طور مس
ــتر ديده شود ، تا تصور روشن تر و واضح تري از آن داشت. واتيكان  ــت و بايد در آن بس اس
ــالمى و شيعى  ــى از اروپا تصوير عمومى در مورد مطالعات اس همانگونه كه به عنوان بخش
داشته است؛  همان فضاى فكرى اروپا نيز بر اين جريان حاكم بوده لكن در طى دو سه دهه 
اخير خصوصاً پس از انقالب ايران ، براى آنها مسئله ى شيعه مطرح شده ؛ خصوصاً در اين 

ده سال اخير بيشتر مطرح شده است.
ــوص اكنون كه مصرى ها  ــالم ، به خص ــراى تنظيم رابطه ى خود با جهان اس ــكان ب  واتي
گفتگوى با واتيكان را تحريم كرده اند ، به گفتگوى با ايران نياز دارد ( البته در زمان صدام هم 
با مسائل شيعه درگير بودند؛ چون اينها به عراق و صدام خيلى عالقه داشتند كه البته بحث 
مفصلى است و بايد در جاى خود بررسى شود). به هر صورت در دو سه دهه ى اخير ضرورت 
سياسى بيشترى نسبت به گذشته ايجاد شده است ؛ اگر قبل از انقالب يك كنجكاوى علمى 
بود ، اكنون يك ضرورت سياسى و بين المللى است. در نتيجه ، در حال حاضر مى توان گفت 
تمايل شان براى شناخت شيعه حتى از ديگر موسسات اسالم شناسى غربى نيز بيشتر است.

ــه دهه ى اخير ، نياز واتيكان براى مديريت رابطه ى خود با  ــت كه در دو س واقعيت اين اس
جهان اسالم و با ايران و بخش شيعى جهان اسالم و استفاده از مسائل داخلى بين شيعيان 
ــالها ، مخصوصاًً در اين ده سال اخير و ضرورتهاى سياسى و بين المللى  ــنيان در اين س و س
ــلمان ، ايجاب كرده كه مطالعات شيعى را  و ضرورت يك رابطه ى دينى فعال با جامعه مس
افزايش دهد. اين مطالعات ديگر يك كنجكاوى علمى نيست ، بلكه يك ضرورت سياسى 
ــت ؛ به همين خاطر در حال حاضر از هر گونه ارتباطى با دنياى شيعه استقبال مى كنند؛  اس
حتى زمانى كه من در واتيكان بودم ، بسيار مايل بودند شيعه ى لبنان را بشناسند ( آن زمان 

هنوز اوائل تأسيس حزب اهللا بود).
ــيعه و شيعيان عراق و  ــنايى با ش ــقوط عراق ، ضرورت آش به هر حال به خصوص بعد از س
همچنين با خود ايران به مراتب بيشتر شده است و آنها سعى مى كنند از رابطه ى كمابيش 
رقابت آميز بين شيعه و سنى به نفع خودشان بهره  بردارى كنند. اين امر طبيعى است . اخيرا 
كه مصر ، بعد از سخنرانى پاپ درباره آزادى هاى دينى و نام بردن مصر به عنوان كشورى 
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كه در اين زمينه حقوق مسيحيان را رعايت نمى كند ، ديالوگ اش را با واتيكان متوقف كرد ، 
تمايل دارند براى حفظ تعادل خودشان ، و براى اينكه طرف مقابل را مجبور كنند از طريق 
ارتباط با رقيبشـ  كه ما باشيمـ  او هم رابطه اش را دوباره برگرداند ، گفتگويشان را با ايران 
ــائل داخلى موجب شده كه توجه شان به مسائل شيعيان بيشتر شده  تقويت نمايند. اين مس
است. البته با كشورهاى سنى ديگر ، مانند كشور مراكش رابطه داشته اند و كماكان هم ادامه 
دارد.  اين ارتباط در شمال افريقا به جهت نزديكيشان به اروپا وجود داشته است. با  اندونزى 
ــيا نيز اين رابطه وجود داشته است. البته با مصر و االزهر به عنوان قطب جهان  ــرق آس و ش

تسنن رابطه داشتنه اند.

 در بحث گفتمان مشترك ، آيا حوزه و فضاى كشيش ها و واتيكان با حوزه 
و فضاى آكادميك متفاوت است يا با ادبيات مشابه مى توان با آن ها گفتگو كرد؟ چون 
حداقل در ادبيات و سازمان شيعي اين گونه است كه فضاى آكادميك با فضا و ادبيات 

حوزوى متفاوت است.

ــادگى ها نيست. البته  مسـجد جامعى : اجماًال تفاوت هايى وجود دارد اما موضوع به اين س
براي اينكه ديگران راـ  در هر زمينه ايـ  بشناسيم ، نمى توانيم به هيچ عنوان آنان را با خود 

مقايسه كنيم . به طور كلي هر جامعه اي را بايد با خودش شناخت. 
ــاي كاتوليك است و اين مركزيت پيچيدگي هايي دارد ؛ به اين صورت  واتيكان مركز كليس
ــي دارد. مانند « دومنيكان ها ،  ــا1  وگروه هاي مختلف مذهب ــله  مجموعه ه كه يك سلس
ــوعى ها  فرنسيسـكان ها ، ژزوئيت هـا » و موارد ديگر . ژزوئيت ها ، كه در عربي به يس
ــيش  هستند. آنها  ــت و پنج هزار نفرند كه همه كش معروفند ، در حال حاضر در حدود بيس
ــراى خود قرار داده اند.  ــكيالت و رئيس خاصى ب ــراى خود رهبري خاص دارند ، يعنى تش ب
ــاى كاتوليك اند؛ چون عموم مراكز آموزشي و  ــتم عصبي كليس اين ها به يك عنوان ، سيس
مراكز آكادميك ، دبستاني ، دبيرستاني و دانشگاهي عمدتاً زير نظر اينهاست ؛ البته نه همه ى 
ــتند. عمًال حجم روشنفكران و عالمان بزرگ كليساي  آنها ، چون دومنيكن ها نيز زياد هس
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ــاي كاتوليك است.  كاتوليك  در مجموعه ى ژزوئيت ها ، بيش از ديگر مجموعه هاى كليس
اين ها عموماًً افراد بسيار دانشمند و نخبه اى هستند و اصوًالً غير نخبه ندارند و هر كس كه 
ــاي كاتوليك با بقيه تفاوت فوق العاده زيادى دارد. اين  ــت ، در كليس در اين مجموعه هس

مربوط به ژزوئيت ها است. 
مجموعه هاى ديگر در كليساى كاتوليك ، دومنيكن ها هستند كه اتفاقاً در درجه ى اول به 
مسائل آموزشي توجه جّدي دارند. به همين ترتيب فرنسيسكان ها ، كاپوچين ها ، بنديكت ها، 
كارمليت ها ، آگوستين ها و ديگران . بنابراين ، نمي توان كليساي كاتوليك را شناخت مگر 
آن كه اين مجموعه را شناخت كه چگونه فكر مي كنند ، چگونه عمل مي كنند و تشكيالت 
ــت كه يك رهبريت واحد بدون هيچ نوع  ــان به چه صورت است. اين گونه نيس و سوابقش
ــان مديريت  كند ؛ بلكه اينها در داخل خود ـ چنان كه بيان  تكّثر، اين مجموعه را به يكس
شدـ تكّثراتي دارند و هر كدام داراى مديريتهاي متكّثر خود هستند ؛ به طورى كه نمي توان 
ــيش اند. البته  ــيش اند و اين ها نيز كش  موضوع را به صورت عمومي ديد و گفت آن ها كش
بعضي  از آنها اسقف نيز دارند ؛ چون اين مجموعه ها معموًالً مايل نيستند از مقام كشيشي 

باالتر بروند و به ندرت و به طور استثنا به مقامى باالتر از كشيشى مى رسند. 

 اما فتواى واحد را پاپ صادر مي كند؟

ــيحي و جايگاهي  مسـجد جامعى : بله ؛ البته در مورد فتوا ، اصوًالً كم و كيف اعتقاد مس
ــالم و تشيع  ــود ، با اس ــتوراتى كه لزوما بايد رعايت ش كه فقه ، يعني مجموعه قوانين ودس
تفاوت بسيار دارد ؛ اما اجماًال اگر بپذيريم كه فقهي دارندـ  كه اجماًال دارندـ  بله! اين فتوا با 
پاپ است ؛ يعني همه ى اين گروه ها و مجموعه ها ، باالتر بودن پاپ را پذيرفته اند ؛ گرچه 
برخى ، مثل ژزوئيتها ، در دوره  هايي از تاريخ در مورد آن حرف داشتند. مسأله ى مهم ، اين 
تشكل ها نيستند ؛ بلكه هر كدام انديشه  ، ميراث ، اهداف ، ايده آل ها و روش هاي مخصوص 

به خود دارند.

ــما ـ باالخره   پس آيا كل اين مجموعه ى ناهمگن ـ با توجه به توضيح ش
ــيحيت قرار گيرند ، و به عنوان روحانيت  ــاخه از روحانيت مس مي توانند تحت يك ش
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مسيحيت مطرح شوند ؟ 

دكتر مسجد جامعى : بله اين هست. اين درست و روشن است. 

 حال ، آيا روحانيت مسيحيت با اين فضاي عام ، با حوزه ى آكادميك  يعنى 
ــيحيت كه درغرب ويا مناطق مختلف دنيا گسترده شده است و  آكادميسين هاى مس
دايرةالمعارفهاى مفصل و مجالت متنوعى در حوزه ى مطالعات دينى منتشر مى كنند ، 
متفاوت است يا خير ؟ به عنوان مثال آيا در تدريس ، دانشگاهها متأثر از اين روحانيت 

مسيحيت هستند يا خير ؟

مسجد جامعى : خود ژزوئيت ها ، به عنوان مثال كم و بيش ، همگى آكادميسين هستند. 
ــال رئيس دانشگاه سوفياي  ــت و نه س آقاي پي تائوـ  كه يك ژزوئيت ايتاليايي بودـ  بيس
ــگاه گريگورين  كاتوليكي در توكيو بود كه متعلق به ژزوئيت ها بود و بعد از آن رئيس دانش
ــگاه كاتوليك است ، به طورى كه همه پاپ هاى  ــد كه به لحاظ مذهبى مهم ترين دانش ش
ــگاه هستند. ايشان مكرر به منزل ما مي آمد. در يكي  قرون اخير ، فارغ التحصيل اين دانش
ــت  وزير وقت ژاپن فارغ  التحصيل همين  ــي كه از او كردم ، مي گفت : نخس از دعوت هاي
دانشگاه سوفياى ماست؛ و اگر اشتباه نكنم تا آن مقدار كه از ايشان به خاطر دارم ، مي گفت: 
ــصت درصد از مقامات باالي سياسى كشورهاي مختلف فارغ  التحصيل هاي مدارس ما  ش
ــتند. اين مربوط به دهه هاي پنجاه تا هفتاد ميالدى بوده است. اين دانشگاه كامل بود  هس

ولى از بيرون نيز استاد مي گرفت و استادهاي آن دانشگاه همه ژزوئيت و مسيحي نبودند. 
مراكز مهم علمي نيز در خود شهر رم وجود دارد كه تحقيقات علمي انجام مى دهند و كساني 
كه در آن به طور تخصصي كار مي كنند ، خود كشيش بودند. مثًالً در زمينه ى ستاره شناسي، 
مركزى در شهر رم دارند كه متخصصان آن كشيش اند و ستاره شناسان مهمي  نيز هستند. 
بنابراين ، اينها كًال آكادميسين و دانشگاهي هستند و در واقع تفكر علمي  دانشگاهي دارند. 
اگر براي نمونه نشرياتشان را مالحظه كنيم ، مجله اي به نام « تمدن كاتوليكي »1  دارند 
ــود. اين مجله يكي از معتبرترين مجالتي است كه  ــر مى ش كه فقط به زبان ايتاليايي منتش

1.  Civiltta Cattolica
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طي صد وپنجاه سال اخير ، به زبان ايتاليايي منتشر مي شود و آن قدر مهم است كه هنگامى 
ــى آن زمان ، اين مجله موثرترين مقاالت را در  كه در واتيكان بودم به لحاظ اوضاع سياس
توضيح اوضاع اجتماعى مى نوشت، البته با احتياط كامل ؛ چون اروپائيان با مداخله و خط دهى 
دينى بسيار مخالف اند. پيش از انتشار آن مجله ، روزنامه هاي معتبر ايتاليايي مي نوشتند كه 
ــماره ى آينده ى خود ، اين مطالب را دارد. البته بسيارى از مطالب مجله نيز  اين مجله در ش
مطالب سياسى بود ؛ يعني اين ها تنها در مورد مسائل مذهبى مطلب نمى نوشتند ؛ بلكه در 

مورد مسائل سياسي و اجتماعي نيز مي نوشتند. 
بنابراين ، در مورد اين گروه ـ يعني آنچه كه شما پرسيديد كه آيا آكادميك  هستند يا خيرـ 
ــتند و عمًال اينها بهترين آكادميسين هاي  ــين هس اصوًالً بايد گفت كه اينها همه  آكادميس

كليساي كاتوليك اند.

  آيا منظور از اينكه آكادميك  هستند ، اين است كه اينها در حوزه ى مطالعات 
دينى در دانشگاه ها ، مانند ويلفرد مادلونگ ، مونتگرى وات و ديگران  كار تحقيقاتى انجام 

مى دهند؟ 

ــود ؛ به اين معني كه اصوًالً اين گونه  مسـجد جامعى : اين سؤال بايد دقيق تر مطرح ش
ــات ديني و به عنوان  ــت كه مطالعات دينى ، در حال حاضر حداقل در اروپا ، به مؤسس نيس
ــتان مربوط باشد. البته برخى از مطالعات ديني به اين  ــاي كاتوليك يا پروتس مثال به كليس
صورت اند ، به عنوان مثال در دانشگاه گريگورى در شهر رم مطالعات دينى به اين صورت 
است. در جاهاي مختلف اروپا دانشگاه هاي كاتوليكي وجود دارند كه بخش هاي مختلف ، از 

جمله بخش مطالعات ديني دارند.
ــي و خصوصى اند كه  ــگاه هايي اعم از دولت ــگاه هاي اروپايى ، دانش ــته ى ديگر از دانش دس
ــته ي الهيات و مطالعات ديني است.  ــته ها ، رش ــته هاي مختلفى دارند و يكى از آن رش رش
ــگاه ها ، كليساي كاتوليك يا خليفه گري يا شوراى اسقف هاي آن كشور ، چه  در اين دانش
پروتستان و چه كاتوليك ، نمي تواند هيچ نظري داشته باشد و اصوًال ربطي به آن ها ندارد. 
ــط مقامات مذهبي يا  ــت كه مطالعات ديني توس بنابراين حداقل در اروپا به اين صورت نيس
تشكيالت مذهبي اداره شود ؛ بلكه در بسيارى از موارد توسط ديگران اداره مى شود و اتفاقًا 
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گاه شخصيت هايي كه عميقاً ضدديني هستند نيز در اين دانشگاه ها تدريس مي كنند.
ــورهاى كاتوليكى ، دانشگاه هاى كاتوليكى وجود  ــورهاى اروپايى مخصوصاًً در كش در كش
دارند كه اساتيد آنها كشيش نيستند كه از نمونه هاى آن دانشگاه كاتوليكى ميالن كه يك 
ــته هاى مختلف علوم انسانى و فنى هست.  نام اين  ــگاه كاملى به جهت دارا بودن رش دانش
دانشگاه به دليل تاسيس و شرايطش دانشگاه كاتوليكى است ، ولى در حال حاضر اين يك 
عنوان و به اصطالح پرستيژ است. علت اين است كه همه ى دانشگاه هايى كه اين عنوان را 
ــگاه هاى معتبرى هستند و اين عنوان ، يك عنوان افتخار آميز است . مثًال  دارند ، خود دانش
ــت به نام ُپوك كه كاتوليكى است و معتبرترين دانشگاه آمريكاى  ــگاهى اس در برزيل دانش
التين است. افتخارشان به اين است كه به اين دانشگاه ، دانشگاه كاتوليكى مى گويند ؛ نه 
اينكه چون كاتوليك است! حتى اين مسئله در مورد دبيرستان ها نيز صادق است ؛ به عنوان 
مثال، «دبيرستان كاتوليكى» به اين معنا نيست كه مانند 50 سال پيش تر زير نظر اسقف و 
كشيش هاستـ  هرچند بعضى از مدارس كماكان همان گونه هستندـ  ولى اين عنوان صرفًا 
ــه خوش نامى از نظر علمى و همچنين از نظر  ــت ؛ چون همه ب يك عنوان افتخار آميز اس
ــتند . واقعاً هنوز هم مدارس كاتوليكى در اروپا به لحاظ رعايت مسائل  اخالقى معروف هس

اخالقى معموًالً از بقيه بهتر اند.
ــاتيد غير مذهبى نيز  ــگاه گريگورى ، اس ــگاه هايى كه صرفاً مذهبى اند ، مانند دانش در دانش
ــاير رشته ها ، رشته ى مطالعات دينى  ــگاه دولتى نيز در كنار س تدريس مى كنند. برخى دانش
دارند و متخصصين الهيات به معناى علمى ، آن را تدريس مى كنند و معموًالً ـ اگر نگوييم 

اكثريت قريب به اتفاقشان ـ ضد دين هستند.
در حال حاضر در اين دانشگاه هاـ  تا آن مقدارى كه مى دانمـ  مقامات مذهبى رفت و آمدى 
ندارند ، چون اصوًال با هم درگير هستند. به عنوان مثال همين پاپ فعلى ، راتسينگر ، در ايام 
جوانيش بعد از جنگ جهانى دوم ، استاد يكى از همين دانشكده ها بود ؛ هم اكنون به ندرت 
ــگاه ها تدريس  مى كند. يكى از علت ها اين است كه عمق  ــتاد مذهبى در اين دانش يك اس
علمى اينها كم شده است ؛ يعنى عمق علمى شان در مقايسه با نسل قبلىـ  كه سى يا چهل 
سال قبل بودند ـ به مراتب كمتر شده است. علت ديگر اين است كه تعداد مقامات مذهبى 
نيز بسيار كم شده است. اكنون  حتى آن قدر بحران دارند كه براى اجراى مراسم عبادى شان 
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از كشيش هاى  كشورهاى ديگر مانند  سريالنكا و فليپين استفاده مى كنند . حتى خواهرهاى 
روحانى به علت كم شدن فوق العاده ى تعدادشان ، عمدتاً از ديگركشورها هستند. 

ــته ، بايد گفت كه در گذشته  ــبت به گذش ــقف هاى كنونى نس در مورد علت اُفت علمى اس
افرادى كه كشيش مى شدند از خانواده هاى متعين و اشرافى و برجسته بودند. تا حدود پنجاه 
ــال پيش ، بيشتر اسقف هاى بزرگى كه در اروپا بودند ، حتى خواهرهاى روحانى ، عمدتًا  س
ــراف زاده بودند و براى خانواده افتخار بود كه فرزندشان يا يكى از خانواده شان تحصيل  اش

مذهبى مى كند.
ــطح افراد آنجا  ــتى1  ديدن كردم ، ديدم كه س در چند نوبتى كه من  از اين مدارس سميناريس
ــان نبود. نيامدن افرادى از  ــط بود ، يعنى شخص برجسته اى در ميانش ــيار عادى و متوس بس
ــرافى يك عامل طبيعى براى اين امر است ؛ ولى موضوع ديگر اين است كه  خانواده هاى اش
اصوًال كارى كه نسل قديم براى مطالعه انجام مى دادند ، نسل فعلى انجام نمى دهند ؛ البته در 

تمام امور اين عمق علمى كم شده است و براى اينها به خصوص بيشتر نمايان است .
ــت كه در حال حاضر كشيش شدن هيچ  ــدن علميت آنها ، اين اس البته علت اصلى كم ش
نوع جاذبه اى در اروپا ندارد. بسيارى از كسانى كه كشيش مى شوند در ميانه ى راه اين كار 
ــيش ها يك مشكل است ؛ نه به لحاظ  ــائلى چون  ازدواج نكردن كش را ترك مى كنند. مس
جنسى؛ بلكه به اين علت كه در قديم و تا چهل سال پيش تر ، مردم كشيشى را كه از او سنى 
گذشته بود ، اداره  مى كردند و همه به كشيش احترام مى گذاشتند و مثًال مى آمدند و خانه اش 
را تميز مى كردند و به امورات او رسيدگى مى كردند ؛ ولى اكنون اصوًال اين خبرها نيست و 
فرد كامًال فراموش مى شود. به عنوان نمونه اين اواخر كه سفرى به ايتاليا رفته بودم، جوياى 
احوال كشيشى به نام اسكيا وچىـ  كه در شهر فلورانس بودـ  شدم ؛ گفتند : وضعش بسيار 
ــوِرلِّه اى  ــت و براى خودش زمين و ملك دارد ؛ هيچ س ــت و با اين كه متمول اس خراب اس
(خواهر روحانى به قول خودشان) وجود ندارد كه از او حمايت كند و كارهايش را انجام دهد. 

اين كشيش يك پيرمرد هشتاد و چند ساله است. از اين نوع مشكالت زياد است .

1. مدارس طلبگى مسيحى
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ــتادهايى كه در رشته هاى مذهبى كار مى كنند بيشتر   اين كه فرموديد اس
ضد دين هستند ، اين نكته ى مهمى است ؛ آيا اين بدين معنا است كه تحقيقات آنها 

جنبه ى تخريبى دارد يا فقط معتقد نيستند؟

مسـجد جامعى: نه معتقد نيستند. البته اين مسأله تا حدودى پيچيده است. چون به نظرم 
ــخصى نيز دارد. معموًال انسان هاى برجسته به لحاظ استعدادى كه  علت هاى پيچيده ى ش
دارند ، در اين رشته ها تحصيل نمى كنند. گاه به دليل مقدارى عالقه و يا مقدارى بد حادثه، 
ــت كه خود ، به لحاظ شخصى با موضوع  ــته ها مى آيند و معموًال هم اينگونه اس به اين رش

مشكل دارند . 
ــل در اروپا ، آمريكا و آمريكاى  ــنفكرى و تحصيل كرده ، حداق ديگر اينكه در محافل روش
ــتاد قرن  ــت كه ضد دين بودن يك عنوان و افتخار بود. تا دهه ى هش التين اين گونه اس
بيستم ؛ اما اكنون مى توان گفت كه اين گونه نيست ؛ موضوع ديگر اين است كه هيچ روشن 
ــد يا حتى تظاهر كند كه موافق است و  فكر اروپايى وجود ندارد كه موافق دولت حاضر باش
ــى چنين حالتى داشته باشد. روشن فكر اروپايى ، به اصطالح ، نان  ــيار كم است كه كس بس
فاصله گرفتن از دولت و سيستم هاى حاكم را مى خورد ؛ چون اگر چنين كارى را انجام ندهد 
فرو مى ريزد. البته دراين شرايط جديد كه به قول خودشان فاندامنتاليسم  اسالمى (بنيادگرائى 
اسالمى) و امورى از اين دست مطرح شده است ، مكرر شنيدم كه گفته مى شود: من مذهبى 
نيستم ؛ اما از آن نظر كه بايد در مقابل توسعه طلبى مسلمانانـ  البته از نظر خودشانـ  كارى 
انجام داد ، مايلم از هويت دينى خودمان ، يعنى از هويت مسيحى اروپا ، دفاع كنم. البته اين 

بحث مفصلى است كه بايد در جاى خود بررسى شود .
ــى كه در سال 1995 ميالدى در ناپل ايتاليا تشكيل شد و من نيز  به طور مثال در كنفرانس
ــى دانشگاه ناپل بود، گفت: «  ــتادى كه رئيس دپارتمان علوم سياس در آن دعوت بودم ، اس
من مسيحى نيستم اما در مورد رفتار كليسا در كنفرانس قاهره بسيار ناراحتم كه چرا كليسا 
با مسلمانان همكارى كرده است.». اين بيان او در حالى بود كه در آن زمان يازده سپتامبر و 
اين مسائل هنوز بوجود نيامده بود. (در كنفرانس قاهره كليسا با مسلمانان كه ما ايرانيان در 
رأس آن بوديم ، همكارى كرد تا سندهايى را كه در مورد اخالق جنسى بود ، تغيير دهد و 

يا تعديل نمايد و چنين هم شد)
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ــته هاى مطالعات دينى1  در اروپا چندان مورد اقبال نيست ؛ البته اكنون كمى بهتر شده  رش
ــاس كردند كه براى اداره كردن بهتر جامعه شان به آن نياز دارند. اما  ــت ؛ چون آنها احس اس

اينكه چگونه نياز دارند بحث مفصلى است كه بايد در جاى خود گفتگو شود.
ــوم كه مقوله ى دين در اروپا با امريكا دو مقوله ى متفاوت از هم  اين نكته را هم متذكر ش
ــد ، در حالى كه  بين مراكز  ــه با اروپائى ها اصوًال مذهبى تر ان ــت؛ امريكايى  ها در مقايس اس
آكادميك و مردم در آمريكا در اين مقوله تفاوتى وجود ندارد. در آمريكا مردم واقعاً عالقه مند 
به دين هستند ، اصوًال دين در آنجا بسيار زنده است و بيشترين هزينه ى مالى كه كشورهاى 
ــت كه آن را به صورت تبرعى ، يعنى از خودشان و  صنعتى براى دين مى دهند در امريكاس
ــى در اروپا و آمريكا دو مقوله ى كامًال  ــتن انتظارى ، مى دهند. اصوًال فضاى دين بدون داش

متفاوت از هم مى باشد و بهتر است اين دو با هم مقايسه نشوند. 
ــان مربوط است اين  ــيحى كه به خودش در مورد مطالعات دينى و به خصوص مطالعات مس
گونه نيست. فرض كنيد شوراى اسقف هاى كاتوليكى ـ با اين كه كاتوليك ها در آمريكا در 
اقليت هستند ـ به كلينتون نامه مى نوشتند و او را با لحن تندى مورد مواخذه قرار مى دادند 
ــالن كار را انجام مى دهد ؟! در اروپا ، حتى در  ــه چرا بمب ضد نفر توليد مى كند و چرا ف ك
ــقف ها بخواهد به يك وزير حرفى بزند. البته اروپاى موجود  ــوراى اس ايتاليا ، امكان ندارد ش
نسبت به ده سال قبل و ده سال قبل نسبت به ده سال قبل تر و همچنين ادوار گذشته ، قطعًا 
ــت. در اين زمان در اروپا كسى به كليسا نمى رود ؛ اين يك امر بديهى است و  بى دين تر اس

آمار آن نيز موجود است و در اين زمينه وضع بسيار نامطلوبى وجود دارد. 

ــما ، به اين نتيجه مى رسيم كه حوزه ى  ــخ ش  فكر مى كنم با توجه به پاس
آكادميك  با حوزه ى روحانيت متفاوت است. آيا چنين نتيجه اى  درست است؟ 

ــؤال بايد در درون خود شكسته و ريزتر شود. با توجه به تصورى  مسـجد جامعى : اين س
كه شما داريد و احساسم اين است كه كم و بيش تصور ايراني ، يعني تصورى كه وضعيت 
ــين ها  و روحانيت دارد ، اين سؤال به معناي دقيق كلمه ، قابل تطبيق  موجود ما از آكادميس

1.  Religious Studies
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ــخ دقيقى به آن داد ؛ ولي كامًال مشخص است كه در برخى  ــت ، تا بتوان پاس با آن ها نيس
ــيار ي از موارد ، نوع ورود و خروج يك مقام ديني به بحث ها، با نوع  از موارد ، بلكه در بس
آكادميك متفاوت است ؛ چرا كه باالخره آكادميسين هاى آنها ويژگي هاى خاص خود را دارا 

هستند.

 يعنى در متدولوژى با هم اختالف دارند؟

ــي نحوه ى صحبت و نحوه ى  ــوًالً حتي در نحوه ى رفتار و حت مسـجد جامعى : بله ، اص
استداللشان با يكديگر متفاوت اند. گر چه بستر ذهنى  كه شما تصور مى كنيد با آنجا متفاوت 
ــت ، اجماًال در ميان كشيش ها وجود دارد.  مهم  ــت ؛ اما اين تفاوت كه مورد نظر شماس اس
ــت كه بايد تشخيص داد كه اين كشيش مثًال وابسته به فرنسيسكان است يا احيانًا  اين اس

دومنيكن است يا مثًال پدران سفيد پوش.

ــالم و اساسا اسالم ، بيشتر از دريچه  ى نگرش   نگرش غربى ها به تاريخ اس
ــاله اى  ــت. و اين نيز با توجه به اكثريت بودن آنها و تبليغاتى كه دارند ، مس سنى هاس
ــالم شيعي ، به مسيحيت مناسب  ــت. چه روش هايى براي نشان دادن اس طبيعى اس
ــت؟ آيا كسي در اين مورد كاري انجام داده است؟ به عنوان مثال، كسانى چون؛  تر اس
محمود مصطفي ايوب كه استاد مطالعات اسالمى و اديان تطبيقى در يكى از دانشگاه هاى 
آمريكاست ، با بازنگري هايي درتاريخ اسالم و تحليل در مورد گزارش ها ، تاريخ اسالم 

شيعي را عرضه كرده اند. 

ــيحيت در داخل خود به  ــأله وجود دارد. اوًال مس مسـجد جامعى : بله ، در اين جا چند مس
لحاظ افراد عادي بسيار متكّثر است ؛ يعني فرض كنيد يك مسيحي كاتوليك هلندي با يك 
پرتقالي و با يك مكزيكي و نيز با يك فليپيني يا سريالنكايي واقعاً به لحاظ تصور و توقع 
و استنباط و حساسّيت بسيار متفاوت اند. به عنوان نمونه ، با اين كه مسيحي ها در سريالنكا 
كمتر از ده درصد مى باشند ، مكرر از كشيش هاي سريالنكايي مي شنيدم كه مي گفتند: « از 
نظر مردم عيب است كه به عنوان يك كشيش سريالنكايي ، بدون لباس كامل كشيشيـ  
كه مثل همان قباها يا لباده  روحانيان ماست ـ در ميان مردم ظاهر شوند»؛ در حالي كه در 
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حال حاضر در اروپا ، كم  و بيش در غير مراسم رسمي  هيچ كشيش يا حتي اسقفي را نمي 
توان ديد كه با لباس اصلي بيرون بيايد. حتي سفيرهاي واتيكان در تهران ، با آن كه اسقف 
ــمي نيز با لباس عادي مي آيند و تنها يك يقه ي ُكالرـ   ــقف اند ، براي مالقات رس يا سراس
كه باصطالح يقه هاي خاصي استـ  دارند و اّال هيچ تفاوتي با بقيه ندارند. اما در سريالنكا ، 
كشيش ها كامال با لباس مخصوص هستند. مثًالً ميزان التزام فليپيني ها به مسيحيت چندين 
برابر يك مسيحي كاتوليك ايتاليايي يا آلماني است. اين ها در فضاهاي مختلف وجود دارند 
ــان دهنده ى آن نيست كه بتوان همه را در يك  ــيحي كاتوليك اند ، نش و ِصرف اينكه مس
ــاس آن شيعه به آن ها معرفي شود و بحث شود كه معرفي  ــته  طبقه بندي كرد تا براس دس

بهتر بايد چگونه باشد. 

 البته طبيعي است كساني كه از مركز دورترند ممكن است مسيحيتشان با 
كسانى كه در مركز وجود دارد تفاوت بسيارى داشته باشند ؛ مثًالً مسيحيت كشورهاى 

آسيايي با مسيحيت اروپا و غيره 

ــاله اين نيست كه از مركز دورترند يا نزديك تر ، به عنوان  مسـجد جامعى : نه ، اصًالً مس
مثال، در ايتاليا بي دين ترين كاتوليكها نيز وجود دارند.  

  منظورمسأله ى تعّبد به آن دين نيست ؛ زيرا در اسالم نيز اسالمي  كه به 
ــت با آن چه كه ما در  عنوان مثال در فليپين يا در چين وجود دارد ، گرچه ممكن اس
ايران داريم يا در عربستان وجود دارد ؛ در اصول متفاوت نباشد ؛ اما ممكن است در برخى 

فروعات يا رسومات خاصي كه دارند متفاوت باشد و تغييراتي نيز درآن به وجود آيد.

مسجد جامعى : اجماًال در مورد مسيحيت ، تفاوت بيش از اسالم است ؛ يعني تفاوتهايي 
كه بين مسيحي ها وجود دارد ، به هيچ وجه قابل مقايسه با اسالم نيست ؛ بلكه به مراتب ، 
بيشتر از تفاوتهايي است كه بين مسلمانها ، با هر تفسيري كه در نظر بگيريد ، وجود دارد. 

اين تفاوت بيشتر در عمل است يا در اعتقاداتشان نيز تفاوت وجود دارد؟ 
مسجد جامعى : نه اصًالً در همه چيز متفاوت اند ؛ يعني اصًال دو نوع مسيحي وجود دارد؛ 
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البته به لحاظ اعتقادي اگر قرار باشد چيزى بگويند ، همه  يك چيز مي گويند ؛ اما مثًالً در 
ــتن  ــاس التزام و اعتقاد به دين داش ــاس گناه كردن ، دو احس دو فضا ، دو ذهنيت ، دو احس

زندگى مى كنند.
به عنوان مثال، اگر مقدارى از كليساى كاتوليك بيرون بياييم ، يكي از مشكالت كليساي 
انگليكان ، كليساي انگليكان نيجريه هست. اين كليسا ، بزرگترين كليساي انگليكان موجود 
به لحاظ پيروان است ؛ يعني پيروان كليساي انگليكان نيجريه ، حتى بيش از پيروان كليساي 
انگليكان در خود انگليس است. كليساي انگليكان ، به صورت هاى مختلف ودر كشورهاى 
مختلف وجود دارد ، مثًال كليساى انگليكان انگليس ، كليساي انگليكان نيجريه ، كليساي 
انگليكان اوگاندا ، كليساي انگليكان آمريكا و جاهاي ديگر. يكي از مشكالت اين كليساها، 
كليساى انگليكان نيجريه است ؛ زيرا انگليكانهاى نيجريه  بسيار ملتزم و معتقد هستند. در 
ــدن زن ها مجاز است و حتي اسقف شدنشان  ــاي انگليس به عنوان مثال كشيش ش كليس
ــا ، هم جنس بازي را نيز تقريباً اجازه مي دهد ؛ اما  ــت و حتي كليس نيز كم و بيش مجاز اس
انگليكانهاى نيجريه با همه  اين موارد مخالف اند. بنابراين ، اين ها در همه چيز متفاوت اند. 
ــيار سفت و سخت رعايت مي كنند به طورى كه گويا  در انگليكان نيجريه ، همه چيز را بس
انگليكان هاى زمان  ملكه ويكتوريا هستند ، اما انگليكان انگليس ، كم و بيش مانند كليساي 
پروتستان ، از نوع بسيار باز  اروپايي است ؛ به طورى كه حتي همه چيز را اجازه مي دهند. 

بنابراين ، آن مقدار كه به قابِل مربوط است ، اين تكّثر وجود دارد و آن مقدار كه به معرفي 
ــده ،  بر مي گردد ، معموًالً در معرفي توقع داريم كه بعداً به آن چه كه مورد معرفي واقع ش
معتقد شود. اساساً در حال حاضر دنيا به اين صورت نيست. يعني اگر شما مي خواهيد چيزى 
را معرفي كنيد كه پس از آن ، شخص به آن چيز معتقد شود ، اين چيزي نيست كه در حال 

حاضر مورد اقبال باشد. 
ــته باشيم : يك نوع تعريف ، معرفي با صبر و  ــاً مى توانيم دو نوع تعريف داش چون ما اساس
حوصله و با همه ى ظرفيت است ؛ اما در آخر توقعمان از طرف مقابل اين است كه بيايد و 
حرف ما را قبول كند. نوع ديگر ، معرفى به اين صورت است كه مجموعه اى از معارف را در 

اختيار طرف مقابل مي گذاريم. بنابراين اين ها دو رويكرد متفاوت هستند.
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 يعنى انتخاب با خود شخص است ... 

مسـجد جامعى : نه اينكه انتخاب با خودش باشد ؛ بلكه نوع معرفي متفاوت است . حتي 
نسبت به معرفى خودمان به اهل سنت نيز اين مسأله وجود دارد. يك معرفى به اين صورت 
است كه معرفي مي كنيد و متوقع هستيد كه طرف مقابل بعد از معرفى ، آن چه را كه مى 
گوييد بپذيرد. در اين جا بخش آخر ـ كه توقع شماست ـ نوع معرفى شما را شكل مي دهد 
ــبت به اين موضوع  ــت كه نس كه چگونه مطالب خود را معرفي كنيد ؛ يعني اين گونه نيس
ــت كه مجموعه معارفي را كه  ــيد. اما صورت ديگر معرفى به اين صورت اس بي تفاوت باش
ــما كدام رويكرد  ــتگي دارد كه ش در نزد ما وجود دارد ، به ديگران عرضه كنيم. بنابراين بس

را انتخاب كنيد.

 آيا وقوع اين مطلب تحققاً محال نيست؟

مسجد جامعى : نه ، وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد.  

ــت كه ما انتظار وتوقع آن را   البته وجود خارجي دارد ؛ اما منظور اين اس
داشته باشيم كه طرف مقابل حتما بپذيرد.

ــتند ؛ يعني توقع دارند كه از معّرفان بخواهيد كه  مسـجد جامعى : خيلي ها اين گونه هس
طرف مقابل بايد به آنچه كه مي گوييم معتقد شود ؛ نه اين كه يك معرفي ِصرف باشد.

 آيا مراكز ، مؤسسات ، شخصيتهاي خاصي در زمينه ى معرفى شيعه وارد 
شده اند و در اين مورد كاري انجام داده اند يا خير؟ 

مسجد جامعى : در اين باره اطالع زيادى ندارم.

 با توجه به آشنايى شما با محيط غرب ، آيا آنها نسبت به شيعه ، ديدگاه و 
شناختى دارند يا هنوز ابتداى راه هستند و بايد توضيح داد كه اساسا شيعه چيست؟  اصوالً 
شيعه به عنوان فرقه اى اسالمى كه در باره ى آن تأملى داشته باشند مطرح هست يا خير؟

مسجد جامعى : نكته ى مهم در اينجا ، اين است كه تصور ما اين گونه است كه هر مقدار 
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اسالم را بيشتر و بهتر معرفى كنيم به نفع ما است. در اين جا چند موضوع بايد مورد نظر قرار 
گيرد : نكته اول اين است كه اين مقدار طالب وجود ندارد. البته اگر در مجموع كل جمعيت 
اروپا را 500 ميليون نفر در نظر بگيريم ، باالخره صدها هزار نفر وجود دارند كه طالب باشند؛ 

اما اين مقدار به نسبت كل جمعيت ، درصد پايينى است .
ــت كه خود من هيچ وقت در جايى كه  ــت اين اس نكته دوم كه از نكته اول نيز مهم تر اس
ــت خودمان را معرفى نكرده ام ؛ چون آن شخص  ــمن اس ــاس كردم طرف مقابل دش احس
ــبين  ــبت به دين و مذهب مان خوش ــت و با توضيح و دفاع ما نس تصميم خود را گرفته اس
نمى گردد. او در نظر دارد كه از اين توضيح سوء استفاده كند. اشكالى كه در ايران وجود دارد 
ــخص مى خواهد  ــت كه همه با خوش بينى برخورد مى كنند و مثًال مى گويند آن ش اين اس
بداند، پس ما نيز بايد توضيح دهيم. بله! مى خواهد بداند و بفهمد اما براى آن كه ريشه ى ما 
ــخ به آن طرفه رفتم ؛ چون احساس  ــوالى هم كردند به نحوى از پاس را بزند. بنابراين اگر س
ــت. ما با خوش بينى  مسائلى را درباره ى خودمان به او مى گوييم و  ــّر اس كردم كه طرف ش
ــان اين است كه از اين  ــت داريم ، گوش فرا مى دهند ؛ اما نيتش معموًال آن گونه كه ما دوس
مطالب بر ضد ما استفاده نمايند. به عنوان مثال اگر اختالف ديدگاه خود با سنيان را در مورد 
ــرايطى خاص كه مسائلى  خلفاء به يك ديپلمات بگوييم ، نتيجه ى خوبى ندارد ؛ مگر در ش
را در يك كنفرانس بگوييم و او نيز مطالبى را بگويد كه نفع متقابل در ميان باشد ؛ نه اينكه 
ما مسائل درونيمان را بگوييم و او نه تنها از آن سوء استفاده كند بلكه ريشه ما را نيز بزند .

نكته ى ديگر اين است كه ما و نه تنها ما بلكه اساساً همه ى مردم جهان ، در هر جايي كه 
باشند ، عميقاً تحت تأثير رسانه هاي گروهي هستند. تصّور ما از مسائل مختلف و از ديگران 
در حال حاضر عميقاً و شديداً متأثّر از مطالبي است كه از رسانه ها مي شنويم. مطالبي كه از 
رسانه ها مي شنويم بعضاً شكل سياسي دارد ، البته اَشكال ديگرى نيز دارد. در آن قسمت كه 
شكل يا بهتر بگويم بيان سياسي دارد ، بسترى غير سياسي هم وجود دارد كه اين دو، تداعي 
 كننده ى يكديگرند. بنابراين آن چه كه عمًال در مورد ما و در حال حاضر در مورد مسلمان ها 
وجود دارد ، عميقاً تحت تأثير مطالبي است كه از رسانه ها مي شنوند و تصّوراتشان بر آن مبنا 

شكل مي گيرد و اين تصورات متأسفانه در حال حاضر فوق العاده منفى است.
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  حتى در ميان پژوهشگران شان؟ 

مسجد جامعى : به ترتيب بيان مى كنم. در اين تقسيم بندي خواص نيز در زمره ى عوام 
قرار مي گيرند ؛ يعني تفاوت جوهري زيادى با يكديگر پيدا نمي كنند ؛ چنانچه كه در ميان 
ــانيم و كسي كه دانشمند مي شود ، اين گونه  ــت. چرا كه باالخره ما انس ما نيز اين گونه اس
ــود ؛ بلكه تحت تأثير جرياناتي است كه جامعه  ــت كه به طور كلى از جامعه اش جدا ش نيس

تحت تأثير آن قرار مي گيرد.  
اين نه تنها در مورد ما ، كه در مورد ديگران نيز به همين صورت است. فرض كنيد مطالبي 
كه در حال حاضر درباره ي چينـ  كه قدرت رو به رشدى استـ  در رسانه هاي عمومي  دنيا 
منتشر مي شود ، قطعاً ده ها مقابل مطالبي است كه ، دو دهه ى قبل در مورد چين مطرح بود. 
ــت ؟ تصوري كه درباره ي خطر چين  ــت اس آيا تصوري كه در مورد چين وجود دارد ، درس
وجود دارد ، خطر چين به عنوان يك خطر اقتصادي ، تجاري ، صنعتي و حتي به عنوان يك 
ــانه ها  ــت كه در رس خطر امنيتي و نظامي. در حال حاضر  اين متأثّر از مجموعه مطالبي اس
ــود. بنابراين يك عامل بسيار نيرومند و تعيين كننده اي در اين ميان وجود دارد  بيان مي ش

كه آن ، مسأله ى رسانه است. 
مشكل ديگر اين است كه در دنياى موجود ، به داليل مختلف ، مسائلي روزمره (سياسي ، 
اجتماعي ، فرهنگي و بخش هاي ديگر) بسترهاي ديني و تفسيرهاى ديني خود را مي طلبد 
ــتند كه به آن شكل دهند ؛ به اين صورت كه ،  ــاني هس و پيدا مي كند و اگر پيدا نكند ، كس

اگر فالن حادثه اتفاق افتاد به خاطر اين جريان ايدئولوژيك است. 
درباره ي آكادميسين ها و شخصيت هاي دانشگاهي ، آن مقداري كه برخورد داشتم و دارم ، 
اكثرّيتشان در اين زمينه ، تفاوت جوهري با توده ى مردم ندارند ، حتي يك مشكل اين است 
ــعي مي كنند براي حرف هاي رسانه اي ، محمل هاي تفسيري نيز پيدا كنند كه  كه آن ها س
اين خود مسأله را مشكل تر مي كند. مثًال چنين تحليل مى كنند كه فالن حادثه به اين علت 
است ، حال هرچند هم آن علت اشتباه باشد ؛ اما در ذهن او چنين شكل گرفته است كه به 
ــوند ؛ چون براي خود  ــت. بنابراين ، معموًالً از توده ى مردم غرض ورزتر مي ش اين علت اس
ذهنيتي دارند كه به مطالبي كه مي شنوند شكل مي دهند. يك تعداد اقليت بسيار محدودي 
وجود دارند كه به اعتباري مي دانند كه رسانه يك مشكل است و مطالب آن را با ترديد قبول 
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مي كنند ؛ يعني اساساً يك نظر انتقادي نسبت به مسموعات و يا مشهودات خود دارند. اين ها 
ـ آن مقداري كه برخورد داشتم ـ واقعاً يك اقليت بسيار كوچك اند. 

 آيا اين كه چقدر شيعه را مي شناسند به جريانات دو سه دهه ى اخير ، مرتبط 
نيست؟ حداقل با نمود خاصى كه شيعه دردنيا پيدا كرده است و به عنوان نمونه فرانسوا 
ــاره مى كند ، به نظر مى آيد كه حداقل  ــيعه» بدان اش توال در كتاب « ژئوپولتيك ش
اگر بحث محاسبات سياسى و اقتصادى نيز مطرح باشد ، باز هم يا منافع سياسى و يا 
منافع تجارى  و اقتصادى شان اقتضا مى كند كه شيعه را به عنوان يك فرقه ى جديد و 
ناشناخته اى كه در مناطق مهم دنيا حضور دارد بشناسند. به نظر شما آيا اين گونه نيست؟

ــما مي گوييد ، مطلب درست و دقيقى است ؛ اما موضوعى  مسـجد جامعى : مطلبى كه ش
كه گفتم در مورد جّو عمومى و دانشگاهي هاي عام است. اين كه شما مي گوييد مربوط به 
متخصصين ژئوپولتيك و متخصصين مسائل امنيتي ، نظامي ، سياسي و بين المللي است. 
صحبت در مورد ژئوپولتيك شيعه و تحوالتي كه رخ داده و رخ مي دهد و سهمي كه شيعيان 
در شكل دادن به تحوالت منطقه اي يا حتي فرا منطقه اي دارند ، مورد توجه خواصى است 

كه اساسا رشته ى آن ها تخصصى است.  

ــى داشته باشد كه ديگران را تحت تأثير   ولى آيا اين نمى تواند چنين بار ارزش
قرار دهد ، به طورى كه آن خواص بتوانند ادامه ى كارشان را به اين صورت تنظيم كنند كه 
آكادميسين هاى آنان ، روي اين خط فكري و روي اين شاخه از مطالعات مذهبى1  تمركز 
ــند كه اساسا اين فرقه چيست و تفكر او چه تفاوت ماهيتى نسبت به  و كار كنند و بشناس

ساير تفكرات دارد؟

مسجد جامعى : چرا ، اين هست ؛ ولي آن ها با سوء نّيت اين كار را انجام مى دهند. اين 
ــيعه را بشناسند ؛ بلكه براي آن است كه اين پتانسيل و ظرفيت  ــت كه ش كار براي اين نيس

موجود را بشناسند تا بتوانند آن را مديريت كنند.

1.  Religious Study
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 حتى با سوء نيتشان ؟

مسجد جامعى : چرا اين هست ؛ ولي در نزد متخصصين آن ها. متخصصيني كه عمدتاً يا 
نظامي اند يا در زمينه هاي سطح باالى سياسي كار مي كنند. نه سياسي به معني روزمره؛ بلكه 
ــين هايي كه مربوط به مسائل منطقه اى هستند. اين ها  تئوريسين هاي سياسي ، يا تئوريس
تنها مربوط به سطوح باالست و آن ها نيز به هيچ عنوان حسن نيت ندارند. بلكه از نظر آن ها 

مساله اين است كه اين مشكل را بشناسند و بدانند كه چگونه بايد با آن رفتار كنند.  

ــته باشد كه براي آن سرمايه گذارى آكادميك   پس بايد اين ارزش را داش
ــته  و دروس تحقيقاتى در اين مورد ايجاد كنند. همان طور كه اكنون به  كنند يا رش

عنوان نمونه در دانشگاه  عبرى اورشليم دپارتمان مفصل شيعه شناسى وجود دارد.

ــتگي دارد كه رويكرد ما چگونه باشد. چون در اين صورت  مسـجد جامعى : بله ، اين بس
ديگر مسأله ، مسأله تبليغي و ديني نيست ؛ بلكه يك مسأله ملى و حتى مي توان گفت كه به 
اعتباري در سطح فراملى است. بستگي دارد كه ما سياستمان در قبال كساني كه در اين سطح 
هستند و عمدتاً بلكه كًال نيز دشمن ما هستند ، در آن قسمت كه مربوط به معرفي تشيع است، 

بايد چگونه باشد. در اين صورت ديگر بحث ديني نيست كه ما بخواهيم اينجا بحث كنيم.

 بله ، بحث ديني نيست ولى آيا باز هم نمى تواند بستري باشد كه در خالل 
آن ، صرف نظر از رويكرد سياسي ، شيعه به عده اي معرفى مي شود. مثًال اتان كولبرگ 
تخصصاً شيعه شناس است و تحقيقاتى كه در دانشگاه عبرى اورشليم انجام مى دهد و 
تزهايى كه دانشجويان زير نظر او دفاع مى كنند ، براى شاگردهاي ايشان مى تواند به 
نوعى معرفى شيعه باشد ؛ گرچه ممكن است رويكرد آن در سطح باال و هدف نهايي و 

غايى آن ، سياسى باشد. 

ــي قرار گيرد و مسائل ايجابي و  ــؤال بايد بسيار دقيق مورد بررس مسـجد جامعى : اين س
سلبي آن روشن شود. مضافاً كه بايد سياست كلّي ما در اين زمينه كه زمينه ى بسيار بسيار 
حساسي است ، روشن گردد. بنابراين نمي توان بدون مبنا به اين سؤال جواب داد. بايد ديد 
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كه چه مبانيي را پذيرفته ايم و مي خواهيم چه رويكردي به لحاظ ملي يا حتي به لحاظ ديني 
داشته باشيم. 

ــى  ــى به اين معنا كه فرض كنيد مثًال كس پس يعني با بي طرفى سياس
آكادميسين  محض باشد ، به نظر شما نمي شود به اين مساله پرداخت...؟

ــتند و  ــن به معناي محض نيس ــود ؛ چون اوًال آن ها آكادميس مسـجد جامعى : نه نمي ش
چنانچه به فرض نيز باشند ، ديگران ، يعني كساني كه استراتژيست هستند ، از تخصصشان 
استفاده مي كنند. تخصص آنها تخصصي نيست كه شخص برود و در كتابخانه تحقيق كند 
و پژوهش او به عنوان تحقيق تاريخي يا تحقيق معاصر و فقط به عنوان يك تحقيق ، در 
آرشيو قرار گيرد ؛ بلكه پژوهش او تحقيقي است كه مورد استفاده هاى ديگر قرار مي گيرد. 

 بنابراين تحقيقات آن ها دواليه اي است كه اليه ى بيروني  آن تحقيق ِصرف 
است ولي اليه ى داخلى آن اين است كه از اين تحقيق استفاده  شود.

مسجد جامعى : همين است ؛ ولي اين كه در قبال اين افراد چه سياستي و چه روشي در 
مورد معرفي شيعه و به اصطالح بيان معارف شيعه داشته باشيم ، چيزى است كه در سطح 
ديگري بايد در مورد آن تصميم گيرى شود. در واقع مسأله تنها مسأله ى ديني نيست كه ما 
وظيفه داريم شيعه را تبيين كنيم ؛ بلكه هنگامى كه مسأله در مورد دشمنانمان است، قدرى 
ــيم كه باز هم بايد بيان بكنيم ؛ ولي  ــت به اين نتيجه برس ــود. ممكن اس قابل تأمل مى ش
ــان ابتدا ، مانند يك مخاطب بي طرفي در نظر مى گيريم كه مي خواهيم  ــم از هم نمي تواني

برايش بيان كنيم ، بلكه الزم است مباني را تعريف و مشخص و سپس اقدام كنيم. 

 اين گونه به نظر مي آيد كه بعضي  از آنها مغرض نيستند بلكه بي طرف اند ؛ 
مگر آن كه سياستمداران كالنشان از آن ها بخواهند ؛ آيا شما اين را تأييد مي كنيد يا خير؟

ــي مي توان تبليغ كرد كه مايل به  ــت كه دين را به كس مسـجد جامعى : حقيقت اين اس
ــد و نياز به اين داشته باشد كه باألخره عقيده اي را اتخاذ و قبول كند. زمان ما  ــنيدن باش ش
اصوًال چنين زماني نيست ؛ چراكه اصوًال روح ديني در آن ، حداقل در چارچوب اروپا ضعيف 
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است. البته ممكن است خيلي ها نظر متفاوتى با من داشته باشند. من در مجموع بيان مي كنم 
ــا و در اتحاديه ى اروپا ، كم و  ــد ميليوني كنونى در مجموعه ى اروپ ــه ى پانص واّال در جامع
بيش مي توان صدهاهزار و يا شايد ميليون ها نفر را نشان داد كه عكس اين مطلب كه بيان 
مي كنم باشند ؛ ولي با توجه به فضاي كلي كه در اروپا حاكم است صحبت مي كنم. نظر من 
اين است كه مواردي كه وجود دارد را نمي توان تعميم داد. قطعاً كساني هستند كه مايلند ؛ 
يعني به دنبال دين هستند ، نه فقط دين اسالم ؛ بلكه به طور كلي به دنبال چيزى فراتر از 
زندگي روزمره هستند. اين را كامًال قبول دارم. و باز نيز كساني هستند كه به دنبال اسالم 
ــتند كه روحشان با آنچه كه ما به عنوان معارف  ــتند و باز نيز در بين آن ها كساني هس هس
اهل بيت تعبير مى كنيم ، سنخيت بيشتري دارد و بهتر اشباع مي شود ؛ اما باالخره نسبتشان 

خيلي كم است. بنابراين بايد اهلش را پيدا كرد و به آنها عرضه كرد. 

ــد اين است كه با در نظر داشتن پيش  ــؤال ديگرى كه به ذهن مى رس  س
ــتفاده از ادبيات اثبات  ــترك ، اس فرض هايى كه مطرح كرده ايد ، در طرح گفتمان مش

حقانيت بهتر است يا ادبيات فراهم كردن زمينه ى فهم صحيح؟ 

مسجد جامعى : اين مسأله كيفيت ثابتي ندارد و واقعاً نوع كاري كه به عنوان نوع بيان خود 
بايد در نظر گرفت ، به عدد انفاس خاليق متفاوت است.

ــيطنت دارند و اين گونه نيست كه با حرف ما  ــان كه اكثريت قريب به اتفاق ، ش محققين ش
ــت و اگر قرار باشد كه آنچه را كه در  ــغل آن ها اس ــوند. چون اصًال پژوهش ، ش هدايت ش
مورد آن تحقيق مي كند ، مخصوصاًً اسالم را ، بپذيرد ، اصوًال همه چيز را از دست مي دهد. 
ــا شغل و درآمدشان در همين است كه اگر ضداسالم نيستند ؛ الاقل در  چنين افرادى اساس
هنگام اطالع از اسالم و تبيين آن ، نسبت به اسالم بي تفاوت باشند. يعنى در اين زمان اگر 
كسي كه متخصص مسائل اسالمى است ، قرار باشد به اسالم بد نگويد اساسا جايگاهش از 
دست مي دهد. به عنوان نمونه در كنفرانسي با عنوان "Translating God" در ايرلند ، 
كه در آن مجموعه متخصصين مذهبي و تئولوگ هاي اتحاديه اروپا بودند ، يك سخنران از 
جمهورى چك به نام Frantisek Stech ـ كه بسيار خوب هم صحبت كرد ـ در بخش 
سؤال و جواب (نه در متن سخنراني) مى گفت : ما (جمهوري چك) الئيك ترين كشور اروپا 
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هستيم و در برنامه اي در مورد تروريسم اسالمي (به تعبير خودش) كه افراد مختلف بودند ، از 
من نيز به عنوان متخصص دين اسالم شناس براى سخنرانى دعوت كردند. در آن جا گفتم 
كه باالخره اسالم دين بزرگى است و افراد زيادي به اين دين معتقدند و در حال حاضر تعداد 
قابل توجهي مهاجر مسلمان داريم. به دنبال آن ، هم در آن مصاحبه ى تلويزيونى و هم در 
مقاالت ، از من انتقاد كردند كه فالني فاندامنتاليست شده است و نماينده ى مسلمان هاست 

و از مسلمان ها پول گرفته است. 

ــؤاالتى كه در بحث گفتمان مشترك مطرح مى شود اين است   يكى از س
كه منافع احتمالي در رابطه با واتيكان براى دور كردن شيعه از چهره ى اسالم خشن و 

نشان دادن چهره اى موجه از تشيع ، چيست؟ 

مسـجد جامعى : واقعيت اين است كه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه عميقاً تحت تأثير 
رسانه است و نيز تحت تأثير اقداماتي است كه داراي بازخورد رسانه اي و نتيجه ى رسانه اي 
است. با توجه به شرايطي كه در حال حاضر به طور كلى براي افكار عمومي  دنيا به ويژه در 
ــانه ها درباره ى اسالم و در مورد تشيع وجود دارد و نيز با توجه به مسائلي كه مخصوصًاً  رس
ــلمان ها با  ــورد آن چه كه ديگران به عنوان بدرفتاري مس ــر ، دقيقا در م ــال هاى اخي در س
ــالمي بيان مى كنند ، واقعيت اين است كه در دنياي امروز  ــور اس اقليت هاي موجود در كش
حداقل در ميان غيرمسلمان ها چنين گفته مى شود كه مسلمان ها با اقليت هاي ديني و به 
ويژه مسيحي ها ، بدرفتاري مي كنند و كسانى كه بخواهند از اين مطلب سوءاستفاده كنند، 
ــني  ــيعه و س ــلمان ش ــتفاده ى زيادى مي كنند. اين كه در عراق صدها هزار نفر مس سوءاس
كشته شدند در نظر آن ها مسأله اي نبود. البته ما نيز واقعاً براي مسيحياني كه كشته شدند 
متأسفيم؛ اما كسي كه بخواهد ، اين گونه از آن سوءاستفاده مي كند. گرچه مقامات سياسى و 
مذهبي عراق و نيز مقامات سياسى و مذهبي ايران ، همه كشته شدن تعدادى از مسيحيان 
ــز واقعاً محكوم كردند ؛  ولي آن ها اين را نمونه اي از اين بدرفتاري معرفي مي كنند و  را ني

در مورد آن در سطح بين المللي بزرگ نمايى مي كنند.  
ــت. اگر مجموع اسالم را كنار  ــلمان در دنيا اس واتيكان بزرگ ترين مركزيت ديني غيرمس
ــد بودائي ها يا هندوها و يا حتي اديان كوچك تر نيز  ــم ، اقليت هاي ديگري نيز مانن بگذاري
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وجود دارند ؛ ولي عمًال بزرگ ترين مركز ديني دنيا ، منهاي جهان اسالم ، واتيكان است. 
ــائلى كه گفته شد و با توّجه به اين كه ايران با همه ى  ــت كه با توجه به مس واقعيت اين اس
ــالمي اش و با توجه به اين كه ما يك نظام اسالمي  هستيم  ــوابق تاريخي و تمدني و اس س
و كشوري هستيم كه به اسالميتمان بيش از كشورهاي ديگر تأكيد داريم ، ِصرف اين كه 
ايران رابطه اى محترمانه ، فعال ، متوازن و متقابل به معناي درست كلمه با واتيكان ـ كه 
بزرگ ترين مركزيت ديني غيرمسلمان دنيا است ـ داشته باشد ، در زدودن تبليغاتي كه به 

ويژه برضد ماست بسيار مؤثر است و بسيارى از تبليغات را به طور طبيعي خنثي مي كند.

 در مورد پيشينه اى كه آن ها مى توانند در مورد شيعه تصور كنند؛ بدين 
ــت شيعه را از همان  ــيعه ، ممكن اس ــرق در مطالعه ى تاريخى ش معنا كه يك مستش
ابتداى تاريخ اسالم به عنوان يك Sect و فرقه اى معترض بداند كه هميشه به نحوى 
با اكثريت در تعارض همواره با آن درگير بوده و ساز مخالف مى زده است. اين را چگونه 

مى توان تصحيح كرد؟ 

مسجد جامعى : در اين جا مثال مي زنم. ما در دوره ى صفويه مخصوصاًًً هم در اوايل اين 
ــور كلى رابطه ي فعالي با اروپا  ــط آن ، البته در اواخر آن كمتر ، به ط ــم در اواس دوره  و ه
داشتيم ؛ به خصوص با اسپانيا ، پرتقال ، جمهوري هاي موجود در ايتاليا به عنوان نمونه به 
ــاپ در رم (چون در آن زمان ، موقعيت پاپ بيش از  ــوص با جنوا و همچنين با دربار پ خص
ــمت هاي مركزي ايتاليا بود كه شهر رم مركز آن  ــاه و حاكم قس پاپ فعلى بود ، يعني پادش
بود)، همچنين در ميان كشورهاى اروپايى تا  اندازه اي با فرانسه و تا  اندازه اي نيز با لهستان. 

خالصه اين كه بايد بگويم كه آنها با توجه به مصالح و منافعشان به شيعه توجه دارند . 

 يعنى همان آمدن ميسيونرها به ايران ؟ 

مسجد جامعى : نه فقط در چارچوب آمدن ميسيونرها ؛ بلكه اصًالً مكاتبات مفصلي ميان 
ــفرايي بين دو دربار پيام مي آورند و پيام  ــد و س ــاهان صفوي رد و بدل مى ش پاپ و پادش
مي بردند. اين به دليل رقابتي بود كه با عثماني ها داشتند و رقابتي كه ما با آنها داشتيم. به 
ــاس مي كردند ايران قدرتى است و واقعاً هم قدرتي بود  ــرايط احس لحاظ منطقي ، در آن ش
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و به همين دليل مايل بودند كه با ايران رابطه داشته باشند. اين مطالبي كه درباره ى شيعه 
ــت در تحقيقاِت يك يا چند مستشرق ،  ــد ، ممكن اس و معترض بودن او و مانند آن بيان ش
يادآوري شده باشد ؛ اما رويكرد كلي كه بر اساس آن به ايران مي نگريستند ، رويكردي در 
چارچوب منافع ملي و منافع كالنشان بود و در آن اين موضوع ، با اين تفصيلي كه بيان شد، 
اصوًال در ذهنشان وجود نداشت. در واقع ما در ايران مسائل را بسيار ايدولوژيك مي بينيم ؛ 
يعني سعي مي كنيم براي هر مسأله اي يك محمل ديني يا كالمي  بيان كنيم ؛ ولى عمًال 
اين گونه نيست. يعني كساني كه بسيار مايل بودند با ايران دوره ى صفوي مرتبط باشند و 
ــان كه خود بهترين سند است نيز واقعا حاكي از آن است كه اصًالً اين مطالب در  مكاتباتش
ذهنشان وجود نداشته است. بنابراين نبايد تحقيق يك سرشناس يا جهانگردي كه احياناً به 
ايران آمد و چيزهايي را درباره ى شيعه دريافت را  به اين كه كل نظام تصميم گيري و نظام 

سياسي چنين تصوري داشته است تعميم داد. 

ــرق شناسى كه به  ــما فرموديد ، در مورد ش  البته به نظر مى آيداين كه ش
ايران مي آيد و سياحت و بازديد مي كند مي تواند صحيح باشد ؛ اما در مورد مستشرقي 
كه تنها در مراكز تحقيقاتي و كتاب خانه هاى غرب مي نيشيند و با تورق منابع و ديدن 

متون اوليه ، به اين نتيجه مى رسد چطور ؟ 

مسجد جامعى : چرا اين درست است و اين را قبول دارم. خانم شرق شناسي در ايتاليا به 
نام خانم مارى اسكارچيا ـ كه البته ايران شناس نيز هست و شوهرش از خودش قوي تر و 
شرق شناس معروف تري است ـ مي گفت من اصالتا اهل ايالت تِرى يِست هستم و ظاهراً 
ــت يك ايالت ايتاليايى بود كه در  ــدر يا پدربزرگ او به ايتاليا مهاجرت كرده بود. تِرى يِس پ
جنگ جهانى اول از ايتاليا جدا شد و ضميمه ى يوگسالوي آن زمان شد. يعنى ذاتاً ايتاليايى 
است ؛ اما آن بخش از ايتاليا كه از ايتاليا تجزيه شد. اين كه نقل مي كنم ، عين حرف ايشان 
ــت دارم و به  ــاس اقليت بودن مي كنم و اصًالً اقليت ها را دوس ــت كه مي گفت من احس اس

همين علت شيعه را نيز دوست دارم ؛ چون اقليت اند. 
ــد ، هر كدام به يك دليل خاصى ، چه  ــت كه مواردى كه بيان ش يعنى واقع مطلب اين اس
عاطفي و چه كاري و يا امثال اين ها ، به عنوان مثال به ادبيات فارسي ـ كه حقيقتاً يكي از 
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مهم ترين ادبيات دنياي كالسيك است ـ عالقمند و سپس از اين طريق ، به نوعي نيز، به 
شيعه عالقمند شدند. بنابراين ، نمى توان مسائل را از چارچوب خودشان ، به فضاهاي ديگر 
تسّري داد. فضاهايي كه در باره ى ايران ، حتي در گذشته ، براي ارتباط يا عدم ارتباط، تصميم 

سياسي مي گرفتند ، تابع منطق سياسي و ژئوپولتيكي خود بوده است نه تابع اين مسائل. 

ــش را پيدا كرد ،  ــان طور كه بيان فرموديد بايد اهل ــا فرض اين كه هم  ب
عرضه ى تعاليم اهل بيت ، بدون آن كه وارد بحثهاي جدلى شود چگونه و با چه كيفيت 

مطلوب تر است؟ 

ــت. بهترينشـ  آن مقدار كه تجربه دارمـ   ــؤال ، سؤال خوبي اس مسـجد جامعى : اين س
ــت.  مثًالً ادعيه ى ما يكي از بهترين هاست. يعني واقعاً با توجه به  ــمت هاي باطني ماس قس
تجربه ام ، اگر ادعيه ى ما به خوبى و متناسب با همه ى ويژگي هاى آن از فصاحت و بالغت 
و مفاهيم ، به زبانهاي ديگر ترجمه شود ، براي هر انسان متفكر و فراتر از انسان هاى عادي 
و روزمره كه مي فهمد و درك مي كند فوق العاده جذابيت دارد. چون متأسفانه زمان ما زماني 

است كه مردم را بسيار روزمره و عادى بارآورده است. 

 ما در غرب با سه دسته مواجه ايم : شيعيانى كه در غرب به دنيا آمدند و در 
آن محيط رشد كردند؛ اما به هيچ وجه تجربه ى حضور در كشورهاي اسالمي را  ندارند ؛ 
مسلمانان سنى غربى در محيطى مسيحي كه فكر مى كنم با سني هاي كشورهاي عربي 
و متفاوت اند و دسته سوم مسيحيان غرب. البته فعال به دسته هاي ديگر مانند الئيك ها 
و ... كاري نداريم. سؤالى  كه ممكن است مطرح شود اين است كه شيعياني كه اكنون 
در غرب اند چگونه مي توانند در آن فضا بر اعتقادات خود پاي بند بمانند و چگونه مي توان 
نگاه مسلمان هايي را كه در غرب اند نسبت به شيعه و ائمه ى شيعه تعديل كرد به اين 
صورت كه باالخره در غرب چيزي به نام حضرت محمد ، پيامبر اسالم ، مطرح است؛ 
آيا مي شود ائمه هم در كنار پيامبر به عنوان شخصيت هايي برجسته مطرح شوند؟ و اگر 
ممكن است چه راههايي وجود دارد كه ائمه ى شيعه را بشناسند؟ در جلسه ى گذشته 
ــد كه براى عرضه ى مطلوب تر تعاليم اهل بيت ، بدون وارد شدن  بحثي مطرح ش
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به بحثهاي جدلي ، استفاده از امور باطني شيعه مانند ادعيه ، مناسب تر است. توضيح 
بيشتر در اين مورد مى تواند مدخل مناسبى براى پى گيرى بحث باشد.

مسجد جامعى : اگر بخواهم به صورت دسته بندى و طبقه بندى شده عرض كنم، مطلب 
اول اين است كه اجماًال و اصوًال سبك زندگي و به خصوص نوع تأمين هايي كه براى مردم 
غرب وجود دارد ، به صورتى است كه شخص از زمانى كه متولد مي شود تا آخر عمر ، يك 
ــده اي دارد ؛ يعني علي رغم همه ى مشكالت بيست سال  ــده و تأمين ش زندگي تعريف ش
اخير و به ويژه ده سال اخير براى بيكاري و نگراني و دلواپسي در مورد بيكاري، باز هم اين 
مطلب وجود دارد. مخصوصاًً مي توان گفت كه در طي دهه ى هفتاد و هشتاد به بعد ، به ويژه 
ــرفته تر و شمالى اروپا چنين بوده است (حتي اين حرف در هلند به طور  در بخش هاي پيش
كامل صادق است). در حال حاضر حتي در مورد بخش هاي جنوبي اروپا هم به اين صورت 
است و معموًال يك زندگي تأمين شده و با امنيت به معناي عام كلمه دارند. بنابراين ، اين 
نوع زندگي ، اصوًال به لحاظ رواني و اخالقي و روحي فرد را در شرايطي قرار مي دهد كه به 

فكر مسائل دينى نيستند. 
ــته ، يعني مثًال پنجاه سال پيش يا قبل از جنگ دوم جهاني ، اين تأمين هاي  البته در گذش
ــت و بر  ــان Social Security به معني عام كلمه وجود نداش اجتماعي و به قول خودش
ــباهت هاي  ــاس تمايالت ديني آن زمان با تمايالتي كه در نزد ما وجود دارد ، ش همين اس

زيادي داشت. 
به طور مثال مكرراً در زمان مأموريتم به شهر ناپل رفتم. در يكى از اين مأموريت ها از من 
دعوت كردند تا از آرامگاه يكى از اين پاْدِرپيوها كه راهب و كشيش بسيار برجسته اى بود، 
ــذورات زيادي براى وجود  ــت و ن ــيار مجّرب اس ديدن كنم. معروف بود كه نذر براي او بس
ــي كه كبدش ناراحت بود ، يك كبد طاليي به شكل كبد و يا كسى كه  ــت؛ مثًال كس داش
ــراى او نذر مى كرد. فضاي مذهبي  ــكل قلب ب قلبش ناراحت بود ، يك قلب طاليى به ش
ــبيه فضا و تصورات و تعقالت مذهبي كه معموًالً  ــيار ش ــاس كردم ، بس كه در آن جا احس
ــبيه و نزديك به ما بود. اين فضا متعلق به  ــيار ش توده ى مردم ما دارند بود و در مجموع بس
آن زمان بود. البته ناپل يك شهر عقب مانده اي در ايتاليا بود و اصًالً ايتاليا يك كشور نسبتًا 
ناپيشرفته اى نسبت به غرب يا شمال اروپا است. اما واقع مطلب اين است كه در حال حاضر 
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حتي در خود ناپل هم اين فضاي پنجاه سال پيش ترش به طور كم و كيف كامًال متفاوت 
شده است.

بنابراين ، براى اكثريت مطلق غرب ، اصوًالً روح مذهبي و نياز به دين به آن شكلى كه ما 
تصور مي كنيم مطرح نيست و در حال حاضر يا وجود ندارد و يا فوق العاده كم رنگ است. 
ــت. منظور از فضاي مذهبي اين  البته در ايران خالف اين نظري كه بيان كردم معروف اس
است كه شخص با كمترين مشكل و حادثه اي در زندگي ، به سرعت به ياد خدا و در واقع 
مقدسيني كه نزد آنها مقدس و مقّرب هستند بيافتد. اين شرايط در حال حاضر ديگر وجود 

ندارد و واقعيت مطلب به اين صورت است. 
ــبت به اسالم به معني عام كلمه اش ، بدبيني  ــوم اين است كه در حال حاضر نس نكته  س
سنگيني وجود دارد . اگر بخواهيم از همه ى اين ها معدل بگيريم ، كساني كه گوش شنوايي 
ــيعه ، در نهايت تعداد  ــلمان و چه به عنوان ش براي حرف هاي ما دارند ، چه به عنوان مس
زيادي نيستند و در واقع مطلب كم هستند و آن مقداري هم كه كمند ، عموماً افرادي هستند 

با انگيزه اى خاص. 
ــالم و تشيع باشد ، فرد عادي نيست؛  ــي كه عالقه مند به اس در حال حاضر در آن جا ، كس
بلكه فردي است كه با توجه به مجموع جهات ، با انتخاب و با وجود همه عناصر منفي اى 
ــالم وجود دارد ، باز هم مي خواهد در مورد  ــبت به اس كه در جامعه اش به طور طبيعي نس
ــالم تحقيق كند و از اسالم بداند. بنابراين چنين نيست كه ما يك مخاطب عامي داشته  اس
باشيم و بخواهيم براي او صحبت و حرف خود را بيان كنيم. البته نه اين كه براى او تبليغ 

كنيم كه بيايد دين ما را بپذيرد ؛ بلكه حرف خود را بيان كنيم. 
ــت به داليل سياسي مايل باشند  ــتم كه ما مخاطبان عامي  داريم. ممكن اس من معتقد نيس
حرف را بشنوند اّما نه به داليل ديني. مثًالً مي خواهند ببيند كه به تعبير آنها چرا اقليت هاي 
ــتند و در هر لحظه ممكن است حادثه اي  ــالمي  بدون امنيت هس ــورهاي اس ديني در كش
برايشان به وجود آيد ( البته حرف آن ها را نقل مي كنم). يا اين كه چرا اين گونه شده است 
كه گروه هايي از مسلمان ها ، به بيان آن ها فاندامنتاليست هستند به طورى كه حتي حاضر اند 
خودشان را در بين مردم منفجر كنند ؟ ومسائل ديگرى مثل حقوق زنان ، آزادى هاى فردى، 
عدم توسعه صنعتى ، اقتصادى و اجتماعى در جهان مسلمان و اين نوع سؤال ها يا چيزهاي 
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ــالم را به  ــمارم. اما از نظر من در مورد اين كه ذات اس ــت آن ها را بش ديگري كه الزم نيس
ــود ندارد ؛ بلكه افراد خاصي در اين  ــند ، مخاطب عام وج عنوان يك دين بفهمند و بشناس
رابطه وجود دارند. حال براي اين افراد خاص بايد مسائل را متناسب با شرايط ـ كه در واقع 

اين شرايط هم بسيار متكثر است و بستگي به خود آن فرد دارد ـ بيان كرد. 
ــت ، كم و  ــيعه فوق العاده قوي اس ولي عموماً رويكردهاي معنوي دروني كه به ويژه در ش
بيش از بعضي نظر مشترك ترين عاملى است كه مي تواند براى اين افراد نخبه جالب باشد.

 برخى  عناصر اعتقادي و كالمي   مشترك ميان تشيع و مسيحيت وجود دارد 
كه مي تواند موضوع مطالعات تطبيقي و نقطه ى آغاز براي كار باشد.موارد مشتركي مانند 
بحث شفاعت ، رجعت (البته با اختالفاتي در آن دارند) يا حكومت مؤمنان در آخرالزمان 
و مهدويت و مسيانيسم و ... ؛ به نظر شما آيا موارد ديگري نيز براي گفتمان مشترك 

بين شيعه و مسيحيت وجود دارد؟ 

ــن ما و آن ها وجود دارد. ما  مسـجد جامعـى : اصوًالً يك تفاوت تئولوژيكي و االهياتي بي
ــائلى داريم چون كتاب وحيـ  كه مجموعه ى بين َدفََّتْين  و ثابت استـ  و نيز  ــله مس سلس
عناصري مانند كعبهـ  كه يك اصل ثابت است و براي خود احكامي داردـ  و اصوًالً يك دين 
ــالم ـ كه يك سلسله عناصر مشخص ثابت دارد و در طول زمان گسترش  ثابت ، يعني اس
مى يابد و براساس يك سلسله معيارهاي فقهي و و اجتهادي ، قابل تطبيق با شرايط مختلف 
است ولي يك سلسله اصول ثابتي در آن وجود دارد. در اسالم آن چه كه حجّيت دارد همين 
اصول ثابت و تطبيق دادن  آن ها با توجه به ضوابط فقهي و كالمي  است. در مسيحيت اصًال 
به اين صورت نيست. يعني اوال ، اصولى ثابت به اين معني كه ما تصور و اعتقاد داريم، وجود 
ندارد و اصوًالً بين دفتين به معني چيز ثابت وجود ندارد. اساسا معني وحي و كتاب آسماني 

و اعتقاد به آن با ما متفاوت است. 
 به طور خالصه ، مسيحيت چيزى است كه در هر مقطع زماني ، جامعه مؤمنان به آن معتقد 
است ؛ يعني چيز ثابتي نيست كه گسترش پيدا مي كند. البته مطمئناً چيزهاي ثابتي در طول 
اين دو هزار سال وجود داشته و در آينده وجود خواهد داشت ؛ ولي اين مفهوم ثابت بودن ، 
غير از اسالم است. مسيحيت يعنى آن چه كه اجماع مؤمنان ـ كه پاپ به عنوان رهبر اين 
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 ، Infalliblity ــان يك نوع معصوميت يا ــت و به قول خودش مجموعه و در رأس آن اس
البته آن گونه كه خودشان تفسير مي كنند داردـ  بدان اعتقاد دارد. آن چه كه اعتبار و حّجيت 

دارد حرف اين هاست ؛ نه اين كه از گذشته چنين يا چنان مي گفتند. 
ــيحيت ، اين عناصري كه در سؤال مطرح شده ، فوق العاده كم رنگ  در حال حاضر در مس
است و اگر هم وجود دارد ، يك سلسله بحث هاي تئولوژيكي مربوط به تاريخ گذشته است. 
ــايد مثال  ــت. به عنوان مثال ـ البته ش اصًال تاريخ مندى هم در نزد ما و آن ها متفاوت اس
خوبي نباشد ولي آن را عرض مي كنم ـ ما فلسفه ى ابن سينا يا سهروردي و يا مالصدرا را 
ــت و به اعتبارى ، حقيقت است ؛ ولي يك  مي خوانيم ، به اين اعتبار كه اين واقعيت و درس
ــي از تاريخ تفكر  ــفه اش مانند كانت را به اعتبار اين كه بخش غربى حتي اقوال بزرگان فلس
ــي دارد ؛ درحالى كه ما يك نگاه حقانيتي و  ــرا مى گيرد. يعني او يك نگاه تاريخ ــت ، ف اس
ــبت به مسائل متافيزيكي به معني عام  صحيح بودن داريم و اصوًال نوع نگاه ما و آن ها نس
ــت ؛ اما در نزد ما تاريخ مند  ــت ؛ به اين صورت كه در آن جا تاريخ مند اس كلمه ، متفاوت اس

نيست. 
ــا يكي  ــه  رغم اين كه رهبر اين كليس ــيحيت كاتوليك موجود ، ب ــر در مس ــال حاض در ح
ــت و يك فرد كامًال  ــت و يكم اس ــتم و احتماًال قرن بيس از تئولوگ هاى بزرگ قرن بيس
متخصص مسائل الهياتى است و به لحاظ الهياتي يكي از باسوادترين پاپ ها در طول تاريخ 
ــيحيت كاتوليك  ــتم اعتقادي فعال مس ــتـ  چون پاپ قبلي تئولوگ نبودـ  اّما در سيس اس
ــد ، وجود ندارد و اصًال نگاه به مسائل ، از اين  ــؤال مطرح ش موجود ، اين مطالبي كه در س

دريچه ها نيست. گرچه منكر اين نيستم كه در گذشته اين مطالب وجود داشت. 
بنابراين ، اين مطالب مي تواند مورد عالقه ى تعدادى از كساني باشد كه گرايش هاي تاريخي 
دارند يا به مطالعات گذشته گرايش دارند. همان طور كه ممكن است شخصى به نسخه هاى 
خطي عالقه مند باشد ، ممكن است كسى عالقه مند به يافتن اين مطلب باشد كه عناويني 
كه در سؤال مطرح شد ، به عنوان مثال در قرن چهاردهم ميالدى يا در قرن هفتم ميالدى 

چگونه بوده است. 
ــيم ولى در  ــت كه بايد به آن معتقد باش به طور خالصه ، مفهوم دين در نزد ما امر ثابتى اس
ــت كه در هر مقطع زمانى اجماع مومنان به آن امور  مورد آنها مفهوم دين همان امورى اس
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معترف و آن را پذيرفته اند. اصوًال مفهوم دين با زمان مند بودن دين بسيار متفاوت است. در 
آنجا كليسا به معناى جماعت مومنان است و به همين دليل نحوه ى تاريخ ما و اصوًال همه 
ــت. ما كتاب هاى گذشتگانمان را نه به لحاظ فلسفى ؛ بلكه براى  چيز ما با آنها متفاوت اس
اينكه حرفهايشان را بفهميم ، مى خوانيم ؛ چون اجماًال آن را حق يا تا حدودى حق مى دانيم؛ 

اما آنها كتاب هاى گذشتگانشان را فقط به عنوان تاريخ مى خوانند. 

ــى  ــزاره گراي ــا ه ــى ي ــون موعودگراي ــى چ ــورد بحث هاي ــي در م   حت
ــر و صداهايي كه اكنون در دنيا  (Millenarianism)؟ چون به نظر مى آيد با اين س

به راه  انداخته اند ، در اين مورد خاص چنين نباشد.

مسجد جامعى : فرقى ندارد. حتى در اين مورد خاص. چون اين مربوط به پروتستان هاي 
نوع آمريكايى است و به كاتوليك ها مربوط نيست. صحبت من در چارچوب آئين كاتوليك 
ــت و همه ى مسيحي ها نيز كاتوليك نيستند.  ــت. بحث پروتستان ها ، بحث ديگرى اس اس
ــلمان ها ـ چه با ما و چه با ديگران  ــه در گفتگويي كه مايلند با مس به همين علت ، هميش
ــان اين است كه مطالب مورد  ــند ، تمايلشان و بلكه بيش از تمايل ، خواستش ــته باش ـ داش
ــد. به عنوان مثال موضوع  ــيحيت موجود و واقعيت هاي موجود آن باش گفتگو ، ناظر به مس
ــي ، موضوع دين و جامعه ،  جوانان ، موضوع زنان ، موضوع اقليت ها ، موضوع اخالق جنس
ــت و جامعه در بسترى متفاوت از آن چه كه ما  ــت و جامعه (البته سياس حتي موضوع سياس
مي فهميم) ، موضوع احترام انساني ، حقوق انسان ، كرامت انساني ، مسائل محيط زيست ، 
اخالق زيستي1  ، مرگ شيرين ، سقط جنين ، بحث ژنتيك و مسائل اخالقي كه مي تواند از 
آن متأثر شود ؛ يعني رابطه اخالق و ژنتيك (البته نه با رويكرد ديني و تئولوژيكي به عنوان 

خاص ، بلكه بيشتر با رويكرد اخالقى به معناي عام كلمه). 
ــيحيت كاتوليك موجود و در  ــد ، در چارچوب مس ــؤال مطرح ش بنابراين ، مباحثى كه در س
حوزه  ى فعال اعتقادي آن نيست.  البته نبايد اشتباه شود كه منكر آن شدند ؛ بلكه در حوزه ى 
فعال اعتقادي آنان نيست كه بتواند مورد بحث و گفتگو باشد و اين نيز يكي از تفاوت هاي 

1.  Bioethics
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ديگر ما با آن هاست. در تشيع كم و بيش مسائل مختلفى كه در مجموعه ى اعتقادات شيعه 
ــطح زمان ما نيز وجود دارد ؛ اما در نزد آن ها اين گونه  ــت و در س در طول تاريخ وجود داش

نيست كه همه چيز در حوزه ى فعال اعتقادي قرار گيرد.

 در مسيحيت براى پاپ و نيز برخى از افراد ديگر مانند  كاتبان كتاب مقدس، 
بحث عصمت مطرح است ؛ به اين صورت كه كاتبان در نوشتن انجيل ها ، تحت اشراف 
ــت. البته  ــتند و به همين دليل هم ، اين متون قابل قبول اس روح القدس عصمت داش
پروتستان ها حداقل براي پاپ ، عصمتى قائل نيستند. دقيقاً تفاوت ميان عصمت آن ها 

با عصمتى كه ما درباره ى حجت هاي االهي معتقديم ، چيست؟

مسجد جامعى : بله ، در واقع اين موضوع در گروه هاي مختلف مسيحى و در طول زمان، 
متعدد و متكثر بوده و هست. مثًال هنوز هم ارتدوكس ها تصوري كه از انجيل دارند، كم و 

بيش شبيه تصور ما نسبت به قرآن است. 

 آيا نسبت ارتدوكس ها در مسيحيت كم است ؟

مسجد جامعى : نه كم نيستند ؛ بلكه حدود چهارصد ميليون نفرهستند. در همين كنفرانسي 
ــلمانى بودم كه در اين  ــده بود ، من تقريباً تنها مس كه در ماه جون اخير در ايرلند برگزار ش
كنفرانس شركت كردم ؛ اگرچه يك استاد ترك نيز در اين كنفرانس بود ولي تنها يك روز 
شركت كرد و رفت. اين كنفرانس در دوبلين (پايتخت ايرلند جنوبى) تشكيل شد و عنوانش 
"Translating God" بود. البته ترجمه ى اين عنوان مشكل است ، چون دقيقاً به معناى 
ــى روماني بود كه بعد از سخنراني يك  ــت. در اين كنفرانس كشيش « ترجمه ى خدا» نيس
استاد بسيار معتبر آمريكايي به نام Daniel Madigan ، درباره ى كتاب مقدس صحبت 
كرد و صريحاً گفت ، ما معتقديم كه كتاب مقدس كالم خداست ؛ يعني كم و بيش همان 
اعتقادي كه ما نسبت به قرآن داريم. در تنفسي كه در كنفرانس بود ، مفصًال با او صحبت 
كردم. مطالبي كه در مورد اعتقادشان به انجيل مي گفت ، بسيار شبيه و بلكه يكسان با آن 

چه كه ما درباره ى قرآن بيان مي كنيم ، بود. 
ــاني مي شود ، بين كليساهاي  ــامل چه كس به هر حال درباره ى موضوع عصمت و اينكه ش



295

ــت. كاتوليك ها معتقد اند  ــته اس مختلف و همچنين در زمانهاي مختلف ، تفاوت وجود داش
ــاني كه اناجيل اربعه را نوشتند ، در واقع استنباط خودشان را از مجموع تعاليم و رفتار و  كس
ــيح و مجموعه ميراث مسيح كه در زمان خودشان وجود داشته است ، به  گفتار حضرت مس
بيان خودشان نوشتند و در اين نوشتنـ  همان گونه كه اشاره كرديدـ  مصون از خطا بودند. 
اين نظريه ى عصمت در مفهوم كاتوليكى ، كم و بيش شبيه عصمتى است كه  سنى ها در 
مورد حضرت رسول و ساير انبيا معتقدند و مي گويند كه انبيا عصمت دارند ؛ ولي تنها 

در ابالغ پيامي كه مسؤول ابالغش هستند. 
ــدند آن را وارد  در مورد عصمت پاپ ـ كه در همين قرون اخير به داليل كالمي  مجبور ش
ــتند ؛ يعني پاپ در مأموريتش به عنوان پاپ و  ــنى ها هس اعتقادات كنند ـ باز هم مانند س
ــت ،  ــاي كاتوليك اس در حرف ها و چيزهايي كه مربوط به مأموريتش به عنوان رهبر كليس

عصمت دارد.

ــا آن تفاوت دارد و  ــت يا ب  مانند همان عصمتى كه براي كاتبان وحى اس
درجاتش مختلف است؟

ــت كه با آن تفاوتى ندارد و فقط تفاوت در اين است  مسـجد جامعى : نه ظاهرش اين اس
ــده و تمام شده است ؛ ولي در مورد پاپ  ــت كه انجام ش كه كار كاتبان انجيل ها ، كارى اس
ــهر رم استـ  در مأموريت دينى و قضاوت نهايى اش در آنجا كه مربوط به  ــقف ش ـ كه اس
ــت ؛ چون او فصل الخطاب است و اگر  ــود ، عصمت مطرح اس ايمان و اخالق مربوط مى ش
قرار باشد كه او هم مانند اسقف هاي ديگر و در تراز ديگران باشد ، نمي تواند حرف نهايي را 
بزند. ضمن آنكه عموم مسيحيان معتقدند تمامى بخش هاى انجيل از اناجيل اربعه گرفته تا 
آخرين بخش از ضمائم انجيل توسط كاتبانى كه حقيقت بر آنها منكشف شده (دقيقاً معناى 
ــاف است) تحرير شده است ؛ بنابراين مفهوم مصونيت و عصمت در  Revelation ، انكش
مورد پاپ و كاتبان وحى از دو مقدمه متفاوت آغاز مى شود ؛ اگر چه نتيجه نهايى كما بيش 

يكى است.

 در مورد كاتبان وحي ، آيا پروتستان ها ـ كه حداقل خود كتاب مقدس را 
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حجت مي دانندـ  نيز عصمتى به همين صورت قائل اند؟

دكتر مسجد جامعى : حقيقت اين است كه پروتستان ها بسيار متعدد اند و گروه هاي مختلفشان 
با يكديگر متفاوتند. مثًالً نوع اروپايي شان با نوع آمريكايي  بسيار متفاوت اند. گروه اروپايي، 
ــابقه ى تاريخي متعلق به همان دوران اصًالح ديني را دارند كه از مارتين لوتر شروع  شد  س
ــمت هايى  و به همين صورت به جلو مى آيد. گروه آمريكايي ، در حال حاضر ، حتي در قس
كه ميراث دار پروتستان اروپايي هستند نيز با نوع اروپايي متفاوت اند. بنابراين ، تنوع و تعدد 
بسيار زياد است. بعضي از اين ها مثًالً پروتستان هاى فاندامنتاليست (اصطالح فاندامنتاليست 
از سال هزار و نهصد بيست و بيست يك به بعد در مورد آن ها رايج  شد و مصداقا بر آن ها 
تطبيق مي كند) اوًال ، مانند ارتدوكس ها ، كم و بيش اعتقاد به آسماني بودن كتاب مقدس 
دارند و ثانيا به اعتباري نص گرا هستند ؛ يعني همان معاني لغوي و تحت اللفظى الفاظ را در 
نظر مى گيرند نه مفاهيم آن را و اصًال مباحثى مانند هرمونيك را به طور كلي قبول ندارند. 
ــتند ،  ــتى كه در آمريكا هس ــتانهاي فاندامنتاليس ــتانها ، فقط همين پروتس در ميان پروتس
ــك را قبول ندارند و كتاب مقدس را تحت اللفظي مي فهمند ؛ اما كاتوليك ها و يا  هرمنوتي
ساير پروتستان ها آن را قبول دارند. البته در مورد ارتدوكس ها نمي دانم كه تا چه اندازه به آن 
ــتان ها عده اي هستند كه بر اساس فهم تحت اللفظي عمل  ــتند ؛ ولي در پتروتس قائل هس
مى كنند. يكي از استادهاي ايتاليايى از قولKevin Phillips نويسنده ى امريكايى كتاب 
ــر در مصاحبه اى دقيقًا  معروف American Theocracy  نقل مى كرد كه : بوش پس
ــال قبل بر مى گردد ؛  ــاس كتاب مقدس به پنج هزار و اندى س گفته بود : خلقت آدم بر اس
چون او هم از همين پروتستان هاي فاندامنتاليست است كه هنوز هم عده ى زيادى از آن ها 

مسائل را تحت الفظي مي فهمند.

 يكى از مسائلى كه طبق بيان شما در گذشته مطرح بود و اكنون هم برخى 
ــهادت رسيدن يا فداشدن حضرت مسيح و  ــأله ى به ش آن را دنبال مي كنند ، مس
مقايسه ى آن با به شهادت رسيدن امام حسين است. آيا نقطه ى مشترك دانستن 
اين مسأله ، حداقل براى تشيع ، با توجه به آن كه مسلمان ها اساسا اعتقاد به صليب و 

كشته شدن مسيح را قبول ندارند ، صحيح است؟
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مسجد جامعى : اصوًال داستان فداشدن مسيح ـ كه بيان سختي هم دارد ـ از نظر الهيات 
و فلسفه اين است كه آن حضرت به اعتباري با فدا كردن خود موجب بخشش همه  انسانها 

شد. 

... يعنى بخشش گناه آدم 

ــي مسيحي بر مي گردد.  ــان شناس مسـجد جامعى : بله ، آن گناه اوليه كه به نحوه ى انس
آن ها در انسان شناسي خود ، يك گناه اوليه را نسبت به همه قائل اند كه از خود آدم شروع 
مي شود و همه ميراث دار آن گناه هستند و عيسي با فداكردن خود كفاره ي اين گناه اوليه 

را كه همه در آن مشترك اند ، پرداخت. 
اجماال مفهوم فدا در مسيحيت فهميده نمي شود مگر آن كه گناه اوليه كه به انسان شناسى 
مسيحى مربوط است ، روشن شود. اين فدا شدن براي جبران و آمرزش آن گناه است ، نه 
تنها براى خود مسيحيان ؛ بلكه  حتى براى انسان هاي پيش از مسيح و بعد از او. نتيجه ى 
اقدام مسيح به حضرت آدم تا نهايت دنيا مى رسد. ما در مورد امام حسين چنين چيزى 
ــتيم. بنابراين ، در چارچوب تشيع ، آن شفاعتي و منزلتي كه ما به طور ويژه براي  قائل نيس
حضرت امام حسين و به طور عمومى براي شهداي كربال قائل هستيم ، با كم و كيف 
مفهوم فداشدن مسيح براي مسيحيان بسيار متفاوت است ؛ اما ظواهري وجود دارد كه 

شبيه يكديگر است. 
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