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  هاي تبليغ مسيحيت بررسي و نقد شيوه
  *1دكتر عبدخداييبيانات حجه االسالم و المسلين 

  
علي آله الطيبين  الحمدهللا رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا محمد و

  الطاهرين و لعنه اهللا علي اعدائهم اجمعين 
ن هو قانت آناء اليل ام«طليعه صحبت من همين آيات مباركي است كه تالوت فرمود 

ساجدا و قائما يحذر االخره و يرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون 
  راه شما هر چ،كنم فرمايد من خدا را عبادت مي  ميتا اينكه بيان »انما يتذكر اولو االلباب

  . خواهيد عبادت كنيد بكنيد مي
 ،كاتوليك: ي سه شاخه اصلي داردمقدمتا اين را عرض كنم كه مسيحيت كنون

  . پروتستانوارتدوكس 
توان گفت  باشد در محدوده انگلستان كه مي مييك شاخه فرعي هم دارد كه انگليكن 

 تشكيالتكه تقريبا اي   آن شاخه،در بين سه شاخه اصلي. اين شاخه دولتي انگلستان است
  . جهانهاي   به رهبريت پاپ به عنوان رهبر كاتوليكاست،كاتوليك 

هست منتهي تقريبا در دنيا دهند قريب به يك مليارد كاتوليك   ميآماري كه خودشان
ايماني به ديانت از اين طريق .  اعتقادي ندارد،يعني طرف. اي است توان گفت كه شناسنامه مي

اين اعتراف و اقرار يكي از . شود از نظر خانوادگي به عنوان كاتوليك محسوب مي. ندارد

                                                 
  سفير سابق ايران در واتياكان* 
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اين مثل . ورهاي آمريكاي التين بود كه تمام كشورش به اصطالح كاتوليك بودندسفراي كش
  . يم نيستهد ها مي آماري كه ما مسلمان

مثال شايد . شان الاباليها نسبت به مراسم اوليه شان پايبند هستند ولو آن  مسلمان
ده تشكيل  زن و مردي با هم زندگي كنند و خانواكهشما توي كشورهاي اسالمي پيدا نكنيد 

خواهد  لي هم وقتي مياآن الت و آن الاب. بدهند امام عقد و ازدواجي با هم نداشته باشند
 چه در كشورهاي شيعي و چه سني ولي توي كند عقد اسالمي را لحاظ ميازدواج كند 

 و دارد اما با استخيلي جاها اسما طرف كاتوليك .  اينگونه نيستهاي دنياي غرب كاتوليك
در و  اند كردهدر كليسا مراسمي اجرا نه اند و  كند كه نه عقدي خوانده  ميهمسري زندگي

ما كه . خواهم عرض كنم  ميهاين يك نمونه است ك. اند مراسم قانوني نام نويسي نكرده
ولي آنها . اي دارد هاي اوليه اي دارد و يك پايبندي گوييم مسلمان طرف يك اعتقاد اوليه مي

نيست يك ميليارد كاتوليك هست ولي يك ذره هم ممكن است كه دهند اين طور كه آمار مي
  .  اعتقادي به كاتوليك نداشته باشد،طرف

يك بعد .  داراي دو بعد است،واتيكان به عنوان مقر پاپ. ستمركز اينها در واتيكان ا
  . تشكيالت حكومتي خودشان و يك بعد تشكيالت جهاني

محدوده كوچكي به عنوان ،ومتري كيل44عدش اين است كه در يك محدوده يك ب 
يعني كسي . هستنداز تمام مزاياي حقوقي و قانوني كشوري برخوردار و كشوري تشكيل دادند 

حكومت . گذرنامه مخصوص خودش را بگيرد. خواهد وارد آنجا بشود بايد جواز بگيرد  ميكه
  .  گارد دارد، دولت دارد،دارد

در بين كشورهاي جهان به عنوان و اند  حصار كشيدهرا ست اطرافش  ااي يك محدوده
اما اين را . منتها كوچكترين كشور در دنياست. كشور واتيكان. شود يك كشور شناخته مي

  رمن كريا : گويند مي
است كه همينجا يك مركزيتي هست براي جهاني آنعد ديگرش جنبه ب 
 مشكالتشان رسيدگيشان و ي  به اصطالح ارشادي،مسائل دينيشانكه به . هاي جهان كاتوليك

  .  يعني مركز مقدس،گويند سنت سته اين را مي. كنند مي
 خود پاپ هست كه دو جنبه دارد هم ، در راس كشور،آن وقت در اين كشور واتيكان
 شخصيتي است كه كارهاي ، بعد از او رئيس دولت جنبه رهبري دارد و هم جنبه حكومتي

 مجمع و هنُو داراي . زير نظر او وزير خارجه استكند و  اداري اين كشور كوچولو را اداره مي
 اين اهستند و بها   شورا هستند كه به وسيله اين مجامع كه به صورت وزارت خانهيازده
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 ملل كه از تنصيرمثال مجمع . كنند هاي تبليغي و ارشادي جهانشان را اداره مي  فعاليت،شوراها
، يا شوراي پاپي ديالوگ بين االديان.  كه اين فعاليت و مسئوليتش چيست استاسمش معلوم

  .دهد  مي باز مشخص است كه اين چه فعاليت و چه كارهايي در سطح جهان انجامكه
 كليسايي كه به . ديني،تبليغاتي، مذهبي :فعاليتهاي تلبليغي آنها در سه بعد است

مسيحيان ها   مثال در يك شنبه.مراسمي دارند. گيرد  ميهاي رسمي در كليساها انجام صورت
ها در كليساهاي  در اين مراسم پاپ در خود كليساي سم پيتر و كشيش. كنند  مي شركت،معتقد

  . دهند  ميديگر اين مراسم را انجام
ولي مسيحيان . شويم  مي خرافاتي هم دارد كه در جاي خود متذكرمحاال اين مراس

 روز ، در فرودگاه،تمتي كه رفرحتي من در يك مساف. كنند  مي در اين مراسم شركت،معتقد
 نماز آنجا ما رفتيم .يكشنبه يك اتاقي را اختصاص داده بودند براي جهات ديني مسافرين

اين . دهد  مي را انجاماش رباني مراسم عشاء تنهابخوانيم ديديم كشيش هم آمده آنجا خودش 
ش است از كليساها به صورت كامال منسجم و طبقه بندي از باال تا كوچكترين كليسا زير پوش

ن كليسا مثال فرض كنيد كه مجمع يشود تا كوچكتر  مي مقرهاي رسولي شروع،ها گري خليفه
 داند چه تعداد كليسا در جهان وجود دارد و  ميير ملل توي آمار و ارقامش به اين صورتصتن

 گاهي از اوقات مثال يك. اند اي قرار گرفته هايي هستند و در چه رده گري زير پوشش چه خليفه
 قرار ،گري  و كليساهاي چند كشور زير پوشش آن خليفهاستگري مربوط به چند كشور  خليفه
مراجعين هم اينجا . گيرد  ميانجامها  يساليك قسمت اين مراسم هست كه توسط ك. اند گرفته
 هاي مخصوص آيند در همان دكه  ميدر اين مراجعات هست كه افراد. كنند  ميمراجعه

به صورت يك ها   البته دكه.كنند  مي اعتراف به گناه خود،مراسم كليسايينشينند و قبل از  مي
  . تريبون هست

است كه پنجره به داخل دارد اي  وسط نشسته دو طرفش ديوارهكشيش منتهي 
منتهي معموال . كند ن شخص پشت اين ديوار چوبي نشسته و اعتراف ميآشنود و   ميكشيش

. شناسد و اين اعتراف جزء مراسم ديني است  ميرا هم كشيش شناسد و آن  ميكشيش اين را
وارد شد اگر بدون اعتراف .  وارد عشاء رباني نمي تواند بشودداگر كسي اعتراف به گناه نكن

وارد مسجد بشود و اين اعتراف  مثل كسي كه غسل به گردنش است و. گناه مضاعفي است
  . ستاجزء فرائضشان 

كنند اين است كه كشيش  هايي كه ايفا مي نامه عمده بر،شان  در مراسم عشاء رباني
 واقعا بايد مشروب باشد و.  شراب الكل نه چيز ديگر،زند در شراب  مييك تكه نان فتير را
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. شود  ميگذارد در دهان آن مومن به مسيح و ديدگاه اين است كه در واقع آن مسيحي مي
 آيا راستي راستي ،ير آلوده به شرابن اين نان فتبحث در اين دارند كه اين با خوردحاال البته 

يك . شود  ميمسيحي از لحاظ روحيآيد يا نه فقط   مييك تغييرات فيزيكي هم در او پديد
 كارشان اند كردهها كه مدرنيزه  بعضي. بين مسيحيت در اين جهت وجود دارددر بحث كالمي 

 يك تحولي هم در گويند  ميها شود ولي بعضي  مي مسيحياز لحاظ روحيگويند او   مي،را
يك قسم . ستاشان  هاي تبليغي  اين يك قسم از فعاليت.آيد  ميجسم او و در خون او پديد

از دوره كودكستان حساب . ستابسيار مهمي مسأله ست كه اين اهاي آموزشي   فعاليت،ديگر
امي دنيا  اينها فعاليت آموزشي دارند مثال در تم، دبيرستان تا دانشگاه، راهنمايي، دبستان،كنيد

گويند   مي ميليون طبق آمارهايي كه خودشان50ليون دانش آنوز دارند يا قريب ي م45در حدود 
شده باشند و اين هم  شايد االن بيشتر 79البته در آن سالي كه من در آنجا بودم يعني در سال 

 دبيرستاني و ، ميليون دانش آموز دبستاني50جمعيت كمي نيست در حدود ، جمعيت
   !انيودكستك

اين بچه از اول با اين . كنند  ميمند قهدهند و عال  مي افراد را پرورش،در اين جريان
  . شود  مي بزرگ،مراسم و اين عالئق مسيحي

صالحيت خاصي  از نظر آنها ي كه قرار گرفتند و يا اينها در يك وضع،گاهي از اوقات
 ساله در مراسم دوازدهبچه مثال . دهند  ميهم شركتدر مراسم و آورند   ميرا دارا شدند

يك صف طوالني هستند و اين نوعي افتخار . گيرد  ميكند و شمع دستش  ميكليسايي شركت
  .شود  ميحسوبمبراي او 

ما در . ستاراجع به مسلمانها و اديان ديگر مسأله در اينجا دو تا مطلب هست يك 
 ،د دبستان بگذارند تعدادي از مسلمانها مان فرزندانشان را مجبورن،كشور هاي غربي

ست و مخصوصا اهاي غربي آلوده به فساد  دبستان. هاي دولتي خيلي آلوده است دبستان
 در دوره دبيرستان .وجود دارداي   خيلي اختالط دختر و پسر به صورت و قيحانه،ها دبيرستان

طرف به واسطه اينكه فرزندش دچار فساد اخالقي نشود در مدارس . هيچ ردع و منعي نيست
 مبتالي به اين فساد عقيدتي خواهد شد و ،حالاي  ي گذارد در اينجا هم عل  ميكاتوليكي

عضي از بزرگان در ب يك مسلمان واقعي باقي بماند البته ،خيلي واكسينه الزم دارد به اينكه اين
هايي  دبستان. صا مخصو،ها ها ودبيرستان اند و دبستان هايي كرده  فعاليت،بعضي از كشورها

اي  هايش مشكل دارند و اين يك قدم بسيار ارزنده هنوز در بعضي دبيرستان.  داده اندتشكيل
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هاي آنها مشكل دارند خصوصا بچه مسلمانهايي  چون بچه مسلمان. ها ت براي بچه مسلمانسا
  . در فرانسه هم هست. در جاهاي ديگر هم هست. كه در كانادا و ايتاليا هستند

 اش از نظر اخالقي فاسد  بچه،بگذاردلتي و رسمي خواسته باشد در مدرسه دواگر 
يك وضع اينطوري . شود  مي فاسداعتقاديدر مدارس كاتوليكي بگذارد از نظر اگر . شود مي

  . وجود داردبراي مسلمانها 
 اينها و تحصيالت ،در دوران دانشگاهشان. ستااين دوران دبستان و دبيرستانشان 

  :عاليه شان به سه صورت هست
  .  يكي دانشگاههاي كاتوليكي و يكي حوزه هاي علميه استـنشگاههاي پاپي يكي دا

هاي  دانشگاه. اينها هر كدام وابستگي خاص خودشان را به تشكيالت مذهبي دارند
  .  رياضياتوشود حتي پزشكي   ميدر آنجا تدريسها   تمام رشته،كاتوليكي

زير نظر كامال واتيكان بود و  ، دانشكده پزشكي آنجا،هاي رم يكي از مهمترين دانشگاه
  . بازديد كردماز آن دانشگاه فوق العاده قويي بود من هم 

خودش را آيد و   مي كاتوليك بارروحانيكرد اما پزشكي هست كه   مي پزشك تربيت
ال اين تشكيالت كليسايي بوده كه يك چنين حاي  داند كه علي  ميكاتوليكوابسته و وامدار 

  . ده كه من بتوانم پزشك شومرا ايجاد كراي  زمينه
  ذو حياتين، يعني طرف،آورند و هم پزشك  مييا بعضي از اينها هم كشيش بار

تحصيالت كشيشي اش را دارد و هم در اين نوع دانشگاهها  هاي علميه شود هم در حوزه مي
اد مثال رئيس دانشگاه سالزيانا كه من با او ارتباط داشتم يك است. تحصيالت دانشگاهي دارد

  . هم كشيش بود و هم يك شخصيت برجسته رياضي بود. رياضي بود ولي كشيش هم بود
 كاتوليكي كه همه يها  هست در دنيا به عنوان دانشگاهييها اين يك رقم دانشگاه

  . را هم داردها  رشته
ها مثل   در اين دانشگاه.هاي پاپي هست  دانشگاه،يشانها دانشگاهنوع ديگر 

 ما مثال دانشكده علوم قرآني ما در اينها مسائل ديني و موضوعات ديني هاي الهيات دانشكده
  . شود  ميتدريس

 است ولي تعليمات ديني در مثال دانشگاه مريم مقدس به نام حضرت مريم 
گيرند امام دكتراي معارف ديني   ميشود و فارغ التحصيالنش دكترا را  مياينجا تدريس

  . مسيحي هستند
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. كنند  ميست كه در اينجا سميناريست تربيتاي علميه ها يك رقم هم حوزه
آنها گوييم،  كه ما طلبه ميمحصل علوم ديني به . ستان طلبه اسميناريست به عنو

يعني اولين مرحله مقامات . گويند كه اين جزو رده اول مقامات كليسايي هست  ميسميناريست
 هست كه دارد تحصيلاي  ده طلبه سا،سميناريست. شود  ميكليسايي از سميناريست شروع

يعني روزهاي .  كمك كار كشيش است،است كه در مسائل تبليغياي  اين طلبه. كند مي
  . دهد  ميهايي را انجام رود داخل كليسا كمك  مييكشنبه

شود بعد از   مي متعهد به اين كشيشي،بعد كشيش هست كه طبق برنامه هاي اين
 و خواست كشيش شود بايد تعهد به سه چيز داشته رسانداي  اينكه تحصيالت را به يك مرحله

 زاهدانه زيست كردن يا به تعبيري فقيرانه زيست كردن و سومي اطاعت از ، يكي تجرد،باشد
شود به اين سه موضوع و   مياين جزء برنامه هاي اوليه شان هست كه كشيشي متعهد. مافوق

  . شود  ميوارد كشيشي
طي گذران دوران كشيشي و پيمودن يك مقدار  ،ش اسقف است كه اينا مرحله بعدي

. شود و بعد سراسقف  مي موفق به دريافت اسقفي،راههاي علمي و يك مقدار راههاي عملي
. است  اسقف و سر اسقف، كشيش،شا اينها مقامات كليسايي هستند كه مقام كامال رسمي

كاردينال اين و در مرحله باال يك تعدادي هستند به نام . اش سميناريست است مقدمه
پاپ آن افرادي را كه صالح بداند بر اداره . ايي است از طرف پاپطكاردينال يك مقام اع

. كنند  مي اين مقام را به او اعطاء،تعدادي از كليساها يا براي رياست برخي از شوراها يا مجامع
  . دهند  ميرامقام به همان سر اسقف يا اسقف اين . جزء مقامات درسي نيست

 اين كاردينالها در اداره كردن . نفر كاردينال در تمام دنيا بودند151ن اواخر در اي
. شوراها هم نقش دارنددر . در اداره كردن مجامع هم نقش دارند. ها هم نقش دارند گري خليفه

كنند البته   ميكند از كاردينالها دعوت  ميپاپ كه فوت. و همچنين در انتخاب پاپ آينده
  .  سال باشد80 كمتر از كاردينالي كه سنش

 نشينند راجع به پاپي كه بايد انتخاب بكنند بحث  مي نفر اينها كه اجتماع كردند120
و سرانجام پاپي را با معيارهايي كه در نزد . كنند پشت دربهاي بسته  مي مناظره،كنند مي

  .كنند  ميخودشان هست انتخاب
  .  به صورت كليسايي بود،غاتي شان روند تبلي،كه ما عرض كرديماي  پس آن روند اوليه

 ، روند دوم تبليغاتي شان به صورت آموزشي بود كه گاهي اوقات اينها در يك بعدي
مثال يك نفر روزهاي يكشنبه ممكن است كه در يك كليسايي . كنند مينيز همكاري با هم 
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ك برنامه هايش را ايفا بكند و عهده دار يك خليفه گريي باشد در عين حال رئيس ي
  . دانشگاهي هم باشد

دانشجو در رشته هاي مختلفشان  1900000كردنند   ميتعداد دانشجوياني كه معرفي
حاال البته يك كتابي در اين رابطه نوشته شده به عنوان واتيكان . بود غير از حوزه هاي علميه

  .  تعداد كمي نيست،كند و اين تعداد  ميكه تمام خصوصيات واتيكان را منعكس
 خودشان را وابسته و يي هستند كهها  دانشگاه،م دنيا خواسته باشيد حساب بكنيددر تما
فيزيكدانند اما فيزيكدان و پزشكي و يا روحاني هستند يا مثال پزشك . دانند  ميوامدار كليسا

 كشيش 404000 ،در دنياكه من بودم دشان آن زماني تعدا. كه از روحانيت ارتزاق كرده است
بي دارند البته اين در ارتباط با شاخه كاتوليك هست كه دفتر و دستك و انتظامات مرتداشتند 

هايي هستند در  ها يك تعداد زيادي كشيش اما مثال پروتستان. ستكه در روم كامال منعكس ا
فرانسه كه روم هم اطالعي از آنها ندارد و يا كانادا اطالعي از آنها ندارد و يك تعدادي از 

  . روتستان هستند در كانادا كه فرانسه از آنها اطالعي نداردهاي پ كشيش
هاي تبليغي بسيار رده بااليي   معموال ندارند ولي فعاليت،چون آنها مركزيت جهاني

 كشيش فقط در شاخه كاتوليك هست كه اگر خواسته باشيم حساب بكنيم 404000. دارند
 ، شايد بيشتر بشوند يا پروتستان معموال ارتدوكس هستند از يك ميليون هم،منطقه روسيه

اين . و در حدود يك ميليون راهب و راهبه وجود دارد. شايد دو سه برابر اين جمعيت بشود
. شوند  مياينها به دو گونه تقسيم. دنياي مخصوص به خودشان را دارندها  ها و راهبه راهب

دارند ولي يك عده اي  كه مشغول عبادت هستند و يك زندگي فوق العاده سادهاي  يك عده
به تعبير خودشان اي  مثال يك عده. هايي هستندديگري در خدمات اجتماعي مشغول فعاليت

خوانند   مي اورادي را،شوند  مي بلند،دو ساعت قبل از طلوع فجرو كنند   ميبه خدا فكر
تاب و آفاز طلوع هاي طلوع آفتاب يا بعد  خوانند تا نزديك ميرا  قسمتهايي از تورات و انجيل

كه نزديك صومعه شان هست گاهي از اوقات اي  خورند و بعد هم در باغچه  ميبعد صبحانه
هاي مختصري دارند  هاي يدي دارند مثال فرض كنيد سبزي كاري دارند يا بافتني يك فعاليت

رفته بودم كه در روم اي  يك صومعهبه من . كنند  مي اداره،شان را به آن وسيله وگاهي زندگي
 مان را اينطور داريم اداره  كه ما زندگي:ندگفت. پرسيدم. ال پيش از اين ساخته شده بود س1100
يكي از راههاي ارتزاق كه خواسته .  كارشان شراب درست كردن بود؛كنيم و من جمله مي

حضرت ! انجامد  ميببينيد انحراف به كجا. باشند حالل زندگي بكنند شراب درست كردن بود
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 كه شراب درست كردن رسيده جاييكار مريدان و اتباع به اما يژه خودش مسيح با آن پاكي و
  . كنند مي و مراسم مذهبي شان حساب شانرا جزء مراسم خوب

اين . هستاي  هاي تبليغي اينها به صورت موسسات خيريه  ديگر هم فعاليتنوع
گان  كمك به سيل زد كمك به زلزله زدگان و درمانيهاي شامل كمكاي  موسسات خيريه

ست اما كمك خيري كه در  ااي  عنوان عنوان خيريه است و واقعا هم كمك خيريه،باشد مي
 طرفي كه در بحران زلزله قرار گرفته و بعد. مذهبي وجود دارد بطن آن كامال تبليغات ديني و

 مراسم ،بيند كه كشيش با محبت هر چه تمام تر به او آذوقه رسانده و در ضمن  ميآيد مي
  .كند  ميهم دارد ادارهرا ن شاي مذهبي

بعضي از موسسات هست كه به صورت رسمي زير پوشش كليسا نيست اما وابسته به 
هاي  و فعاليتاي   اينها موسسات خيريه، كاريتا پليتيكا، كاريتا،مثال سنت جيجيو. كليسا است

شود  مي د و عنوان مردمي هم هست ولي كامال از طرف واتيكان تاييدنده  مياجتماعي انجام
ها  ر و خيلي دقيق هستند كه فعاليتصيابد و در اين جهت هم كامال م  ميو رهنمود

. مثال براي نمونه عرض كنم. انجام بگيردمسيحيت، تبليغات هاي تبليغي باشد و به نفع  فعاليت
  متدين و مسلمان،منجيل منطقه شمال ماست همه شيعه. شد در منجيل ايراناي  يك زلزله

مردم . ها ا آمدند يك پولي از ايتاليا به عنوان خيريه جمع كردند براي اين زلزله زدهاينه. هستند
 مطالعه كرد ،د اين موسسه كاريتا كه آمد اينجابع. طبق برنامه خودشان كمك كردندايتاليا هم 

به اين نتيجه رسيد كه ما اين را صرف شكم مردم بكنيم و صرف پوشاك مردم بكنيم موقتي 
. تانزدند در كردساي  اينها آمدند يك كارخانه. بايد يك كار اساسي بكنيم. ستاست و آني ا

متواري  هايي كه زمان صدام از عراق  براي كردها و عراقيكارخانه درست كردن آجر مدرن
خواستند   مي بود و هنوز همآنجا سفر كردم اواخرشموقعي كه من . و راه هم انداختند. شود مي

  .  يك بيمارستان هم بزنند،ر آن در كناوادامه بدهند 
و بين سهم يك  . جمع شده است،منجيلبه  عنوان كمك بهما ديديم عجب پولي 

ـ شود صرف يك نقطه آسيب پذير ما در مرز كشور   ميرود صرف كجا  مي مسلمان شيعهعده
  آنجا آنها راتاشوند   مي عراقز آن هم براي كي ؟ براي افرادي كه متواري ا ـدر كردستان

 … ومسيحي شوند تبليغات ، آرم مسيحيت باشد و تبليغات،اداره كنند و تغذيه كنند و آرم
اي  هاي تبليغي مرموزانه ش فعاليتا نا در اين خيريه از بطست ام ااي ن خيريها عنو،عنوان

  . برمي خيزد
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 همينبه كه . دهند  مي اينها انجام،هايي كه در شبه جزيره بالكان يا مثال فعاليت
كنند و روي اين جهت   ميست وليكن واقعا افراد را مسيحيا  اي مسيحي شوند خيريه صورت

 توليد محبت هم. شود  ميكنند كه طرف واقعا جذب  ميطوري هم رفتار. هم زياد فعالند
  . كنند مي

  . اين اجمالي بود از وضعيت تبليغي اينها
 معموال در قرن همينجا اضافه كنم آن شوراها و آن مجامع را كه عرض كردم كه

مثال شوراي امور مهاجرين و . كامال حساب شده است. بيستم خيلي هايش تشكيل شده است
اي  ب كنيم يك عدهاما بخواهيم حساگر اينها حساب كردند كه در هر كشوري . سياران
ملوان هستند كه اي  اند و عده به صورت موقت آمدهو دانشجويند اي  اند و يك عده پناهنده
از . گيرند  ميزير پوششهمه را . غربت و كولي هستنداي  كنند و عده  مياها دارند كارروي دري

كند و از خانه و زندگي دور است و يا به اصطالح   ميآن كسي كه دو ماه دارد روي كشتي كار
كه هيچ پناهگاهي ندارد و وارد اي  گيرند تا اين پناهنده  مياز كليسا دور است او را زير پوشش

تو جايي نداري بيا كه  حاال :گويند ميگردد   ميور شده و دنبال يك مرجع و پناهگاهياين كش
  طبعا.دهيم  ميهم ما انجامرا ناهارت را بخور و اين مراسم مذهبي شام و توي اين مركز ما 

و اين شوراها براي اين افراد تشكيل شده . شود  مي جذب مسيحيت،به تدريج اين آدم آواره
  .است

از نظر تشكيالتي بسيار . هم به نقد بشوداي  ن توي برنامه هست يك اشاره واما چو
 هايي كه پاپ حتي مسافرت. كنند   ميمنسجم اند و سالها روي آن فكر شده و دارند كار

رفت با مقدمات  و به هر كشوري كه مي مسافرت رفت 85 پل دوم متجاوز از پاپ ژان. كرد مي
در كوبايي كه از زير پوشش كمونيست هنوز نجات . ا كردمثال يك سفري ايشان به كوب. بود

 باز شد و در كليساها رفت كوبا بعد كه وارد كوبا شد تمام ،ديد يك قدري فضاي باز.  بودنيافته
كه مسيحيت را  كوبايي. در كوبا گرفت و اصال عزت پيدا كرداي  نتيجه مسيحيت جان تازه

اين مسافرت كه خيلي با مقدمات و تبليغات و . ه بودلگد كوب كرده بود و در تمام معابد را بست
مند   عالقهورا مريد ها  گيرد نتايج تبليغي خيلي عاليي دارد و خيلي  ميتهيه مقدمات انجام

  . دهد  ميگذشته از آنكه به آن مريدها سروساماني. كند  ميدرست
ن نداشتن محتوا لذا اي. اما موارد نقدي كه وجود دارد اين است كه واقعا محتوا ندارد

گفتم . كردم  ميمثال من يك وقتي با يك كاردينالي صحبت. برايشان فاجعه ايجاد كرده
در آمريكاي التين خوبه و در افريقا هم خوبه : بيني؟ گفت  ميوضعيت ديني مردم را چه جور
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ي تعبيرش اين بود كه از وقت.  دين عقب گرد كردهآمده،اما در اروپا از وقتي كه عقل گرايي 
 كه ديني استگفتم كدام . ندارداي  و عقل گرايي آمده دين ديگر جذبه كه اين منطق گرايي

 دارد ولي اين جهان سازنده  كه بگويد اين خانه سازنده كدام عقلي،بگويد اين خانه سازنده دارد
  !؟ندارد

تر هست بايستي دين دارد تر هم   عاقلسهر ك. چرا دين مخالفت داشته باشد با عقل
اعلي اهللا ـ ل زدم به مرحوم عالمه طباطبايي و مرحوم آيت اهللا مطهري اآن وقت مث. دباش

. هاي خاصي هستند شان خيلي خوب و داراي وارستگي  كه اينها تعهدات ديني ـمقامهما
 ،يي كه عقليون هستند و چه آنهايي كه اهل فقه هستندته از اينكه علماي ما هم چه آنهاگذش

  . تاكيد دارندروي عقل دانند و   ميتنباطعقل را جزء مباني اس
 مسائلي وجود دارد كه با ،گفتم البته در برخي از اديان. ي هسترگفت ديگر اينطو
 در صدي است ولي اگر عقل لنگ صدآشتي ما بين عقل و دين . عقل سليم سازگار نيست

  . هد بودبزند يا دين مشكالتي از نظر خرافي داشته باشد اين پيوند امكان پذير نخوا
مسأله . تثليثمسأله مثل . لذا يك مشكالتي اينها از نظر تئوريكي و نظري دارند

يك مشكالتي هم از نظر عملي دارند مثل .  يك مشكل بزرگي هست براي مسيحيت،تثليث
  . ها طالق حرام است و به هيچ وجه جايز نيست در كاتوليك. ها طالق در كاتوليكمسأله 

.  او داشتيمباوقتي كه ديداري . ا رييس قوه قضاييه آنجايك گفتگويي داشتم من ب
 صدي .در ايتالياگفتم چطور ؟ گفت . نشستيم و به من گفت در اينجا وضع بسيار بدي هست

مريكا و در آدر اروپا و . كنند بدون اينكه ازدواجي كرده باشند  مي زن و مرد با هم زندگي70
ند امام كن  مي سال با هم زندگيبيست سال ده زن و مرد. كشور هاي اروپايي اينطوري هست

  . اند شوند اما هنوز با هم ازدواج نكرده  مي و بچه دار هماند هنوز با هم ازدواج نكرده
بايستي در كليسا مراسمي را ايجاد بكنند نه ازدواج اي است كه  به گونهازدواج آنها هم 

چطور ؟ گفتم به وسيله : گفت. حلش كردهاين را اسالم : گفتم. قانوني دارند و نه ازدواج شرعي
خواهند موقت زندگي كنند به صورت موقت هم ازدواج داشته   مياگر واقعا. عقد انقطاعي

. اگر با هم ازدواج كردند كه نمي توانند از هم جدا شوند: گفت. شرايطش هم گفتم. باشند
تم زن و مردي اگر ل زدم گفاگفتم كه اين مشكل دوم شماست بعد مث. اشاره كرد به طالق

و  ؟ يا اين زنستشوند تكليفشان چي  مي مبتال به تاالسمينديدند بعد از ازدواج بچه هايشا
هاي ناقص   سال با هم به صورت مجرد زندگي بكنند يا اينكه بچهپنجاهمرد جوان بايستي 
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يل تحويل بدهند و يا اينكه از هم جدا بشوند و هر كدام يك زندگي صحيحي تشكاي  الخلقه
  . اين ديگر دستور خداست و ما نمي توانيم كاري بكنيم: گفت. بدهند

من گفتم طالق هم از نظر ما بدترين كار . است در كاتوليك هاي اين يك معضل
 هست اما در برخي موارد الزم است كه اين قانون وجود داشته باشد و ء ابغض االشيا،هست

ديگر اين دستور خداست و ما نمي توانيم گفت . ل زدمامثبرايش مواردش را . اعمال بشود
  . كاري كنيم

ها براي اينكه مبتالي به اين جريان نشوند اصال از اول اقدام به اين  آن وقت بعضي
  . ستي اطالق يك معضلمسأله . كار نمي كنند

 هر كسي در يك . مراسم خيلي تشريفاتي هست،ست كه مراسم اسخن پاياني ما اين
 يكي نارنجي  است،ته لباس خاصي دارد يكي لباسش سفيد محضرده خاصي كه قرار گرف

ست و در جاهاي اكنند كامال مشخص   مي كه در مراسم شركتياينهاي.  استيكي قرمز
 مثال گاهي از اوقات دوساعت و نيم دهند،  ميمراسمي هم كه انجام. خاصي هم قرار دارند

ساعت و نيم دو ساعتش را خودش داد كه در اين دو   ميپاپ خودش شخصا مراسمي را انجام
دو تا . در عرض اين دو ساعت و نيم. خواند  ميكرد و يا دعا  ميكرد يا سخنراني  ميفعاليت

شايد . كاله داشت يكي عرقچين ويكي از كالههاي دوترك كه شايد در عكسها ديده باشيد
شت باز بعد دا  ميگذاشت به سرش و آن كاله را بر  مي مرتبه يكي عرقچينسي مرتبه بيست

اينها هر . گذاشت  ميداشت و عرقچين را  مي دقيقه ديگر باز همان شخص كاله را برپنجاز 
 اين ست؟ اين كارها چي،كدام حالت سمبليكي براي هر كاري دارد ولي براي فرد فرهيخته

  ؟ستچيها   اين دكانست؟ها چي بازي
نيم وقت خودش را مخصوصا فرض كنيد كه يك دانشمند اروپايي بيايد دو ساعت و 

 راييا مثال ب. يك مشكل تشريفاتي اينطوري دارند.  حوصله اش نمي كند،صرف اين بكند
مهمترين . خيلي اهميت قائلند ها ها و تصويرها و مجسمه هنر و آثار باستاني و عكس

 و زيباترين مجسمه هاي جهان در خود واتيكان است و در سم پيتر است و حتي از ها مجسمه
ست ولي در عين حال اين مغزها شخصيتهاي برجسته پيكر تراش جهان هست و از ه ميكالنژ

  .  متفكرين را نمي تواند جذب كند،را نمي تواند تسخير كند
 مجسمه هست و شما 6000قريب به ديدم من رفته بودم كليساي دوما در ميالن 

حتي . . .  بيرون و داخل واز باالو پايين و. اند  مجسمه را كجاها جا داده6000حساب كنيد اين 
در آنجا ـ العياذباهللا ـ خواهم مجسمه آدم و حوا هم به صورت لخت لخت   ميخيلي معذرت



 

  

34  

در اروپا به اين وقاحت هست ولي در . وجود داشت كه اين وقاحت در جاهاي ديگر نبود
دومين ديدم شايد در ايتاليا   ميمن. تشكيالت كليسايي به اين وقاحت در جاهاي ديگر نبود

 دوما باشد افراد همه آمده بودند براي اش دومين كليساي دوما باشد اولين سم پيتر و ،كليسا
همانجا دو موضوع به ذهنم آمد . گرفتند و حالت توريستي داشت نه معنوي  ميتماشا و عكس

مجسمه در اسالم و حرمت پيكر تراشي در اسالم و مخصوصا مسأله كليسا و يكي مسأله يكي 
  . از بين رفتن معنويتمسأله دوم مسأله  در معابد و مساجد و نصب آن

از اي  كردم منظره  ميبه ذهنم آمد همينطور كه داشتم نگاهمسجدالحرام همانجا 
زنند و   مي آمده براي تماشا و فالش،نجا هر كس آمدهيمسجدالحرام هم برايم مجسم شد ديدم ا

  آنهايي كه مشرف شده اند،ولي مسجدالحرامكنند   ميگيرند و آدمها را دارند مرتب  ميعكس
سائلك فقيرك مسكينك : گويد  ميكند  ميآمده با عشق و عالقه دارد طواف بينند كه طرف مي

  . ت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من الناريببابك فتفضل عليه بالجنه اللهم الب
ش تماشا است اما در ا اين همه شكوه عبادي در آنجا مشهود نيست همهيك صدم 

 از مقام ابراهيم داشت نماز شباي  آيد يكي در فاصله  ميمن يادم. اش شكوه است اينجا همه
. كرد  مي عاشقانه داشت صحبتاي به گونهكرد و   مير عاشقانه داشت راز و نيازقد آن،خواند مي

قدر شد كه اجعلني اخشاك كاني اراك خدايا آن  ميمنعكس عينا عبارت امام حسين
 واقعا آنطوري كه دارد خدا را. بينم  ميم تو رارخشيت به من عنايت كن مثل اينكه من دا

  . كرد  ميريخت و با خدا راز و نياز  ميبيند اشك مي
  . و موارد ضعف ديگري كه وجود دارد

   الطاهرينو علي آله الطيبينوصلي اهللا علي محمد 


