نشر
جایگاه علوم قرآنی در نظام دانش بشری

«گفتارهایی درباره رشته علوم قرآن
و حدیث» منتشر شد

کتاب
بررسی زندگی سیاسی یک رئیسجمهور فراری

«بنیصدر از ظهور تا سقوط» منتشر شد

«بنیص��در از ظه��ور تا
س��قوط» زندگی سیاس��ی
بنیص��در از آن روزی ک��ه
بهعن��وان معتم��د م��ردم
مس��لمان ای��ران در راس
دولت ق��رار گرفت ت��ا آنجا
که بهعنوان مط��رود خدا و
خلق خدا راه خیانت را پیش��ه کرد را مورد بررسی قرار میدهد .پس از انتخاب
بنیصدر به ریاس��تجمهوری ،او درصدد حذف نیروه��ای انقالبی بود که پس
از اشغال النه جاسوس��ی آمریکا ،بهعنوان نیروهای خط امام(ره) تشکیل شده
بودند ،ولی تحوالت جنگ ،موقعیت را برای بنیصدر و تحقق اهداف سیاسی او
دشوار کرد .او میخواست با خاتمه دادن جنگ مورد حمایت غرب قرار گیرد و
با بهرهگیری از اهرمهای مختلف ،حمایت مردم را به خود جلب کند .برخالف
تالشهای بنیصدر در س��ازماندهی ارتش و اج��رای عملیات نظامی بهمنظور
کسب پیروزی سیاس��ی ـ نظامی ،این اقدامها با شکست و ناکامی همراه شد.
بنابرای��ن ناکامی او ،برنامهه��ای دیگری را پیش روی نیروهای شناختهش��ده
مخالف نظام قرار داد .در این روند ،حادثه  14اسفند در دانشگاه تهران ،سرفصل
جدیدی از تالش ضدانقالب در داخل کش��ور محسوب میش��د .در این روز و
در ادامه دش��منیهای بنیص��در و گروهک ضدانقالب منافقین ب��ا یاران امام
خمینی(ره) و نظام جمهوری اس�لامی ،در مراس��می که به مناس��بت سالروز
درگذش��ت دکتر محمد مصدق در دانشگاه تهران برگزار ش��ده بود ،بنیصدر
در س��خنرانی خود به ش��خصیتهای انقالب و نهادهای انقالبی توهین کرد و
در راستای اهداف اس��تکبار جهانی س��خن گفت که با اعتراض امت حزباهلل
مواجه شد .پس از آن گارد ش��خصی بنیصدر و منافقین مسلح در یک برنامه
ازپیشتنظیمشده به دستور بنیصدر ،به مردم انقالبی حمله و گروه بیشماری
را زخمی و دستگیر کردند .این حادثه منجر به وقوع حوادث و رخدادهایی شد
که سرانجام با درگیری مسلحانه در داخل کشور و درنهایت شکست ضدانقالب
و حذف آنها از صحنه سیاسی خاتمه یافت .از اینرو موسسه فرهنگی هنری و
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی به مناسبت  14اسفند سالروز حمله گارد
بنیصدر و منافقین همدست او به مردم انقالبی اقدام به انتشار کتاب «بنیصدر
از ظهور تا سقوط» کرده است.
انقالب اس�لامی ایران ب��ا تکیه براندیش�� ه ناب اس�لامی و رهب��ری امام
خمینی(ره) پس از سالها مبارزه توانس��ت طومار نظام ستمشاهی را برچیده
و نظام جمهوری اس�لامی را با هدف تحقق بخش��یدن به آرمانهای انقالب،
جایگزین آن کند .طبیعتا بعد از پیروزی انقالب اسالمی تمام گروهها و افرادی
که با رژیم گذش��ته مبارزه کرد ه بودند ،خود را شایس��ت ه رهب��ری و ادار ه امور
جامعه میدانستند .تالش برای حاکمیت اسالم توسط نیروهای اصیل انقالب،
به انحصارطلبی و استبداد تعبیر میشد .بنابراین تعیین این صالحیت برعهده
مردم نهاده شد تا افراد شایسته را انتخاب کنند .به اینمنظور پس از برگزاری
انتخابات مختلف ،دور از انتظار نبود که تع��دادی از گروهها و افرادی که مورد
ی که
اس��تقبال مردم قرار نگرفتند ،در حاشیه مش��غول توطئه شوند ،اما کسان 
مورد اعتماد مردم واقع ش��ده بودند ،باید در راه تحقق اهداف انقالب اس�لامی
تالش کنند .ابوالحسن بنیصدر ازجمله افرادی بود که پس از پیروزی انقالب
اسالمی توانست به منصب ریاس��تجمهوری دست یابد .وی که نکات مبهمی
بهخصوص در روابطش با آمریکاییها در کارنام ه قبل از انقالبش وجود داشت،
پس از رسیدن به ریاس��تجمهوری ،با تغییر رفتار نسبت به نیروهای انقالبی،
دور ه بحرانی را در نخس��تین ماههای پس از پیروزی انق�لاب بهوجود آورد که
سرانجام نتیجهای جز س��قوط و فرار از کش��ور برایش بهدنبال نداشت .وی به
دلیل حاکمیت روح قدرتطلبی و خودبرتربینی بر تمام وجودش ،در تالش بود
کلی ه نهادهای قانونی کش��ور را زیر نفوذ و تسلط خود درآورد .او پس از ناکامی
در این راه به گروهکهای ضدانقالب پناه برد تا شاید از این طریق به اهدافش
دست یابد ،اما این راه نیز موجب فاصل ه بیشتر وی از جریان اصیل انقالب شد.
دوران ریاستجمهوری بنیصدر یکی از تجربههای مهم و آموزند ه تاریخ انقالب
اسالمی ایران است که عملکرد دستپروردگان غرب و تالش آنها برای انحراف
انقالب اسالمی را نشان میدهد.
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گرو ه اندیشه .

پستالكترونيكHamedshargh@yahoo.com :

ساختارکلیسایکاتولیکواستعفایپاپ
درگفتوگوبادکتربخشعلیقنبری

پاپها
خطاناپذیر نبودند
علیرضا سامنی /فرهیختگان

مه�ر :کت��اب «گفتارهای��ی درب��اره
رش��ته علوم قرآن و حدی��ث» ،مجموعه
گفتارهای��ی درباره رش��ته عل��وم قرآن
و حدیث اس��ت که توس��ط جمع��ی از
نویسندگان به رشته تحریر درآمده است.
کتاب از  9فصل به این شرح تشکیل شده
است :در فصل اول با عنوان «شکلگیری
رش��ته علوم قرآنی در نظام دانش��گاهی
ایران» در مورد اهمی��ت و عظمت قرآن،
شکلگیری رشته علوم قرآنی در ایران ،ضرورت مراجعه به علوم قرآنی برای فهم
قرآن و مطهری قرآنی بحث شده اس��ت .در فصل دوم با عنوان معرفی گرایش
علوم قرآن و حدیث پیرامون ضرورت وجود رش��ته علوم قرآن و حدیث ،سطوح
مختلف کتابهای هر علم و اهمیت دروس عمومی و مقدماتی بحث شده است.
در فصل سوم با عنوان اهداف دوره کارشناسی و پیشنهادهای مطالعاتی برای این
مقطع ،در مورد اهداف مقطع کارشناسی ،تعمیق سطح دانش ،آشنایی با ساختار
رشته تحصیلی ،یادگیری راههای توسعه معرفت و توصیههایی در مورد یادگیری
راههای توسعه معرفت بحث و بررسی شده است .در فصل چهارم با عنوان «نقش
علوم قرآنی در فهم قرآن کریم» پیرامون تعاریف مختلف «علوم قرآنی» ،اسباب
نزول و نقش آن در فهم قرآن ،مساله جمع قرآن و نقش آن در فهم قرآن و نقش
علم مکی و مدنی در فهم قرآن بحث شده است .در فصل پنجم با عنوان «جایگاه
علوم قرآنی در نظام دانش بشری» در مورد پراکندگی علوم قرآنی ،جایگاه علوم
قرآنی در نظام دانش بش��ری ،حیطههای علوم قرآنی ،ضبط و نقد متن ،فهم و
تفسیر متن ،داناییهای زبانشناختی ،داناییهای تاریخی ،توصیف و طبقهبندی
متن ،علوم پیرامونی و ماهیت دونظامه علوم قرآنی بحث ش��ده است .در فصل
ششم با عنوان «ماهیت و س��اختار علوم قرآنی» در مورد تاریخچه علوم قرآنی،
منشا پیدایش علوم قرآنی ،ش��کلگیری اصطالح علوم قرآنی ،رابطه علمالقرآن
و علوم القرآن ،دستهبندی موضوعات علوم قرآنی ،شاخههای علوم قرآنی مربوط
به محتوای قرآن ،موضوعات خارج از قرآن درباره قرآن ،رشتههای میانرشتهای
و لزوم ش��کوفایی دوباره علوم قرآنی بحث شده اس��ت .در فصل هفتم با عنوان
«کوششهای نسلهای پیشین در رشته علوم قرآنی در نظام دانشگاهی ایران تا
زمان حاضر» در مورد شکلگیری نظام دانشگاهی در ایران ،نسلهای دانشگاهی
ایران ،قرآنشناسی ،تفس��یر ،ترجمه ،احکامالقرآن و روششناسی فهم عمومی
قرآن به بحث و بررس��ی پرداخته شده است .در فصل هش��تم با عنوان «علوم
قرآن و حدیث ،چیس��تی و چرایی» پیرامون لزوم صدرنش��ینی علوم قرآنی به
یاری فعالیتهای پژوهشی ،عدم منافات احترام به پیشکسوتان با نقد و بررسی
یافتههای آنها ،لزوم برطرف ک��ردن خلط بین قرآنخوانی و علوم قرآنی و خلط
بین کمیت و کیفیت در تعیین ارتقای رش��ته علوم قرآن و حدیث بحث ش��ده
اس��ت .در فصل نهم با عنوان «ساختار پایاننامههای رشته علوم قرآن و حدیث
و خالهای پژوهش��ی» در مورد طبقهبندی موضوعی پایاننامههای علوم قرآن
و حدیث و حوزههای کمترکارشده بحث ش��ده است .همچنین پیشنهادهایی
برای تحقیق و پایاننامهنویسی و پیش��نهادهایی کلی برای رشد پژوهش ارائه
ش��ده اس��ت« .گفتارهایی درباره رش��ته علوم قرآن و حدیث» تالیف جمعی از
نویس��ندگان به همت انتشارات دانش��گاه امام صادق(ع) به بهای  40000ریال
منتشر شد.
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سجاد صداقت

همانگونه که مس�تحضر هس�تید ،در
روزهای گذش�ته اس�تعفای پ�اپ بندیکت
ش�انزدهم ،مهمترین خبر برای مس�یحیان
کاتولیک دنیا و بهخصوص کلیسای کاتولیک
و واتیکان بوده اس�ت .اجازه دهید بهعنوان
اولی�ن س�وال بحثی داش�ته باش�یم درباره
س�اختارهای کلیس�ای کاتولی�ک و جایگاه
پاپ در آن .ساختار کلیسا و جایگاه پاپ چه
تاریخچهای دارد و چگونه تبیین میشود؟
برای پاسخ به این س��وال الزم است مقدمهای
را ع��رض کنم .کلمه کلیس��ا در لغت ب��ه معنای
مح��ل اجتماع اس��ت .از زمان��ی که واژه کلیس��ا
مطرح شد ،در زبانهای مختلف معنای متعددی
داش��ت .مثال در زبان یونانی میگفتند «کریاک»
یعنی وابس��تگی به «کریوس» که کریوس را خدا
میگفتند .در مس��یحیت این واژه به معنای خانه
یا جامعه خدا مطرح ش��د .از زمانی ک��ه این واژه
وارد زبان رومی ش��د ،آن را با نام «اکلسیا» به کار
بردند« .اکلس��یا» نهایتا شامل اجتماعاتی میشد
که مسیحیان نخستین آن را تش��کیل میدادند.
در آن زمان کلیس��ا معنای امروزی نداش��ت .بعدا
با استناد به سخن حضرت عیس��ی به پطروس -
نام اصلی پطروس ش��معون اس��ت که در ادبیات
مس��یحی پیتر خوانده میش��ود و با ورود به زبان
عربی پطروس گفته میش��د  -که به او گفته بود
صخ��ره خانه خدا خواه��ی ش��د ،او اولین مجمع
یهودیان را در اورش��لیم بنا نهاد .ب��ه این صورت
مس��یحیان مجمعی پیدا کردند ک��ه بعدها به آن
کلیسا اطالق ش��د .به تدریج کلیس��ا در قرن اول
مس��یحیت جایگاه خود را پیدا کرد و کلیساهای
مختلف��ی در نقاط گوناگونی تاس��یس ش��د .در
همین زمان بود که مقامهای کلیس��ایی نیز طرح
ش��د منتها آنها را بهعنوان مقام به کار نمیبردند
بلکه آنچه در کلیسا مطرح میشد ،واژه «خدمت»
بود یعنی کسانی که به کلیس��ا خدمت میکنند
و میگفتند اینها باید صاحب خدمت ش��وند .در
مس��یحیت برخالف اس�لام واژه خدم��ت کاربرد
زیادی دارد مانند خدمت به کلیس��ا یا خدمت به
خدا در حالی که ما در اس�لام به جای خدمت به
خدا ،عب��ادت خدا را ب��ه کار میبریم .حتی کلمه
کش��یش در آن زمان چندان جایگاه نداشت و به
جای این کلم��ه که بعدها رایج ش��د ،پرس پیتر،
ادرز و ...را ب��ه کار میبردند .با گ��ذر زمان و رواج
واژههای ت��ازه ،واژه  priestرا به کار میبردند که
معانی خدمت را با خ��ود داش��ت .از همان زمان
جایگاه افراد مش��خص ش��د .در راس اینها اسقف
بود .پس از آن نیز ش��ماتها ،کشیشها ،معلمها
یا مربیها و واعظان قرار داشتند .منتها تا این زمان
ما با کلمه «پاپ» س��ر و کار نداریم .پاپ اولینبار
از قرن پنجم مطرح ش��د .تا آن زمان مطرحترین
چهرههای کلیسا اسقفها بودند .از قرن پنجم به
بعد با توج��ه به اختالفاتی که بین ش��رق و غرب
به وجود آمد ،کلم��ه پاپ را ب��ه کار بردند که در
زبانهای التین به معنای پدر است و اولین پاپ یا
اساسیترین و حقیقیترین پاپی که در مسیحیت
به کار رفت« ،پاپ لئو اول» است که از سال 440
تا  461منصب پاپی را برعهده داشت .او الهیدان
و حقوقدان بود و بهعنوان کشیش و واعظ متعصب
و بهعنوان سیاستمدار در کلیسا نقش ایفا میکرد.
بنابراین منصب پاپ پس از جدایی ش��رق و غرب
در همین ق��رون یعنی قرون چه��ارم و پنجم که
شرق و غرب از هم جدا ش��د و شرق به مرکزیت
قس��طنطنیه و غرب به مرکزیت رم بود ،به وجود
آمد .رواج این اصطالح نیز در دنیای مسیحی نیز
از قرون دهم و یازدهم بود که شرق و غرب بهطور
رس��می از هم جدا ش��دند و در رم اتفاق افتاد .به
تدریج ه��م جایگاه پاپ چنان اعتب��اری پیدا کرد
که گفتند پاپ جانشین عیسی مسیح(ع) در روی
زمین اس��ت و از عصمت برخ��وردار و خطاناپذیر
اس��ت .حتی ادعا کردند که هیچ کس��ی جز خدا

استعفای پاپ بندیکت شانزدهم نهتنها لرزهای عظیم بر جان کلیسای مسیحی انداخت که کل جهان اندیشه را مشغول این پرسش کرد که این عمل از
چه اندیشهای منشا میگیرد و آینده آن چگونه خواهد شد 600 .سال از آخرین استعفای پاپ در کلیسای کاتولیک میگذرد و حال یوزف رایتزنگر دوباره
این رسم را زنده کرده است .دکتر بخشعلی قنبری ،عضو هیاتعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در گفتوگوی پیشرو
تاریخ و س�اختار کلیس�ای کاتولیک و نقش پاپها در آن را واکاوی میکند و ضمن بیان تحلیلی از آنچه در اعصار گوناگون بر کلیسا گذشته است ،نگاهی
هم به سرمنشاهای احتمالی استعفای پاپ بندیکت شانزدهم دارد .گفتوگوی فرهیختگان با دکتر قنبری را در حالی در ادامه خواهید خواند که این استاد
دانشگاه معتقد است کلیسا و واتیکان این بحران را با تجربه  50سال دولتداری ،مدیریت خواهند کرد.

بر پاپ حاکم نیس��ت ،هر چند این ادعا به لحاظ
تاریخ��ی و بهخاطر خطاهایی ک��ه پاپها مرتکب
ش��دند ،خیلی مورد قبول نب��ود .خطاهای پاپها
گاهی به جایی رسید که حتی بعضی از امپراتورها
آنها را زندانی کردند و یکی از پاپها هم در زندان
فوت کرد .جایگاهی که پاپ در کلیسای کاتولیک
پیدا کرد ،جایگاه منحصربهف��رد و ویژهای بود که
البته معادل آن در کلیسای شرق وجود ندارد .پاپ
در جهان مسیحیت کاتولیک منحصربهفرد است.
در کلیساهای شرقی اس��قف و شورای اسقفها را
داریم در حالی که در واتیکان پاپی اس��ت که در
راس همه کلیساهای کاتولیک مربوط قرار گرفته
است.
میخواه�م ب�ه پی�ش از س�ال 2005
بازگردم .ما س�الها با پاپی طرف هستیم به
اسم پاپ ژان پل دوم که یک چهره بهشدت
کاریزماتی�ک در جه�ان کاتولی�ک و بی�ن
کاتولیکهای جه�ان اس�ت .در زمانهای که
حتی بیماری پارکینسون هم با او همراه است
اما مشاهده میکنیم که همچنان در منصب
خود میماند و تا زم�ان مرگش نیز کارآمدی
خود را از دس�ت نمیدهد .اما از س�ال 2005
با یک پ�اپ تازه روب�هرو میش�ویم که قرار
است جانشین ژان پل دوم باشد به اسم پاپ
بندیکت شانزدهم .نوع کارو فعالیت او را در
این س�الها چگونه میبینی�د و اتفاقاتی که
افتاده تا به استعفای پاپ بندیکت شانزدهم
منجر شود را در اثر چه مسالهای میدانید؟
همانطور که خود شما اشاره کردید پاپ ژان
پل دوم جایگاه بس��یار عظیمی دارد و آنقدر مهم
است که در جهان جدید بسیار مورد استقبال واقع
میشود .او نفوذ زیادی داشت و دوران پاپ بودنش
هم سالها طول کشید .منتها این وضعیتی که در
روزهای اخیر به وجود آمده در جهان مس��یحیت
در  600س��ال اخیر کمنظیر بوده اس��ت .در این
سالها خود پاپها هیچوقت استعفا نمیکردند و
این استعفا نکته جدیدی است .البته قبال استعفا
میدادند اما این اس��تعفا دلبخواه نب��ود .هرچند
من از جزئیات اس��تعفای پاپ بندیکت شانزدهم
اطالع ندارم اما آنچه ادعا میکنند و اعالم کردهاند
کهولت سن است که به نظر میرسد چندان دلیل
خوبی نباشد .ولی پاپهای قبلی اصال از این کارها
نمیکردند .آنقدر در منصب پاپ میماندند تا دنیا
بروند .این یک استثناست.
دالیل متفاوتی برای این استعفا مطرح
میش�ود و از چالشهای گوناگونی که پاپ با
آن روبهرو بوده س�خنهای گوناگونی مطرح
شده اس�ت .از یکس�و فس�اد کشیشان و
درگیریهای داخلی کلیس�ا وجود دارد و از
سمت دیگر اس�تعفاهای عجیبی که در چند
وقت گذش�ته در درون کلیس�ای کاتولیک
 مانند اس�تعفای اس�قف بیرمنگام  -اتفاقافتاده ،همچنین نوع نگاه خاص پاپ به ادیان
و گفتوگ�و یا مقابله با آنها مطرح میش�ود.
شما کدام دلیل را در این باره موثر میدانید؟
براس��اس س��ابقه تاریخی پاپه��ا و جایگاهی
که داش��تهاند به نظر نمیرسد علت همان چیزی
باش��د که اعالم کردهاند .بعد ه��م همانگونه که
ش��ما اش��اره کردید همین اختالف��ات داخلی و
استعفاهای مکرر و خالفهای اخالقی که صورت
گرفته اس��ت میتواند علت این استعفاها باشد اما
ما نمیتوانیم یک علت را بهعن��وان علت تامه در
نظر بگیریم .بهعنوان مثال میتوانیم به این نکته
اش��اره کنیم که در زمان پاپ ژان پل دوم در سال

 1995فس��اد اخالق��ی برای  2500کش��یش در
آمریکای التین به وجود آمد و پ��اپ ژان پل دوم
پیام تس��لیت داد .میخواهم تاکید کنم فقط یک
علت نمیتواند عامل استعفا باشد بلکه مجموعهای
از عوامل دست به دس��ت هم داده است وگرنه ما
باید ش��اهد میبودیم که پاپهای زیادی استعفا
میدادند .در ق��رن  13و  14در ایتالیا پاپی وجود
دارد که در زمان او نظام پاپی کال فاسد شد و خانم
عارفی به نام «کاترین سینایی» که از بزرگترین
عرفای کاتولیک است بهرغم آنکه سن زیادی هم
نداش��ت نامههایی در این باره نوشته که االن هم
موجود است .او نوش��ته فساد کلیسا را دربرگرفته
اس��ت و پاپ برخی از افراد را از مناطقشان اخراج
کرده و کنار گذاشته اس��ت .ببینید! با اینکه پاپ
س��عی میکند دوباره اخالق را در کلیس��ا حاکم

واقعیت این است که نهتنها بندیکت
شانزدهم بلکه تمام پاپها و اسقفها
چنین دیدی ،نهتنها نسبت به اسالم
بلکه نسبت به تمام ادیان دارند.
برخالف حرفهایی که زده میشود
اگر شما خشونت را از تاریخ کلیسای
کاتولیک کم کنید ،فکر نمیکنم
چیزی از آن باقی بماند

کند ام��ا در آن روزگار هم اس��تعفا نمیدهد .باز
هم تاکید میکنم من از جزئی��ات اینکه در درون
واتیکان چه اتفاقی افتاده اس��ت که پاپ اس��تعفا
داده است ،خبر ندارم ولی به نظر میرسد حوادثی
که رخ داده صرفا معلول یک علت نباش��د .شاید
بتوان گفت یکی از عللی که باعث میش��ود پاپ
چنین واکنشی نش��ان دهد و کنار بکشد آشنایی
این پاپ با غفلتهای پاپهای قبلی است .چه بسا
پاپ بندیکت ش��انزدهم به تاثیرپذیری از شورای
واتیکان دوم و نقدهایی که آنها نسبت به این شورا
و بدعتهای پاپهای پیش��ین حت��ی به صورت
کمرنگ انجام داده بودند ،با این استعفا نقدهایش
را مطرح کرده است.
در تاری��خ پاپها داس��تانی داری��م که هانس
کونگ ،الهیدان بس��یار برجس��ته مس��یحیت و
یکی از مخالفان برجسته عصمت پاپها در کتاب
خود با عنوان «تاریخ کلیس��ای کاتولیک» به آن
اش��اره میکند .او میگوید ش��ورای واتیکان دوم
به مس��یحیت و انس��انیت و اخالق خیانت کرد.
همچنین ش��ورای واتی��کان اول را که در س��ال
 1869و  1870تش��کیل ش��د متهم ب��ه خیانت
میکند .کونگ میگوید در ش��ورای واتیکان دوم
چند خیانت ص��ورت گرفت و یکی از آنها این بود
که شورا در برابر جنایتهایی که هیتلر انجام داد
سکوت پیش��ه کرد و هیچ اقدام و واکنشی انجام
ن��داد .هانس کونگ در آن زمان مش��اور پاپ ژان

پل شش��م بود و خ��ود او ه��م در آن ش��ورا بود.
ش��ورا مابین س��الهای  1962تا  1965تشکیل
ش��د .خود کون��گ میگوید خیلی ت�لاش کرده
تا ش��ورا اقدامی انجام دهد اما موفق نشده است.
اما منش��ور بینظی��ری در طول تاریخ کلیس��ای
کاتولیک تهیه کرده اس��ت که پیشنویسی را به
کلیس��ای کاتولیک برد مبنیبر اینکه «نجات در
زیر سقف مس��جد هم امکانپذیر اس��ت ».برای
نخس��تین بار شورای کالس��یک کاتولیک بهطور
رس��می پذیرفت که در مس��جد ه��م میتوان به
نجات رس��ید .کونگ میگوید آنها سکوت کردند
و پاپهایی را نام میبرد که میدانستند پاپهای
قبلی چقدر خیانت کردند اما سکوت میکنند .به
نظرم میرسد شاید دو مس��اله را باید در رابطه با
استعفای پاپ بندیکت ش��انزدهم مدنظر داشته
باش��یم .ابتدا اینکه پاپ میخواسته سنتشکنی
کند و با ای��ن کار اگ��ر نمیتواند بهط��ور صریح
اعتراض کند با اس��تعفای خودش این اعتراض را
نشان میدهد و دیگر اینکه از شورای واتیکان دوم
این درس را اخذ کرده باش��د که فس��ادی که در
کلیسا به وجود آمده چهبس��ا با اعتراض خودش
بتواند سوالی برای آیندگان ایجاد کند تا تامالتی
کنند که کلیس��ا بیش از این دچار فساد اخالقی
نش��ود .این نکته را هم عرض کنم مسیحیت یک
دین اخالقی و عرفانی اس��ت منته��ا این دین را
شورای مس��یحیت بدل کرده به دینی که حافظ
مناف��ع یک طبقه ش��ده اس��ت .در ط��ول تاریخ
مس��یحیت کاتولیکی ،برخالف پروتستانتیس��م
که آنه��ا مرجعیت را به کت��اب مقدس میدهند،
مرجعیت با شوراهاس��ت و ش��وراها نقش بسیار
تعیینکنندهای دارند .شوراها میتوانند عقیدهای
را ملغ��ی اعالم کنند یا به وج��ود بیاورند که یک
مسیحی باید به آن معتقد شود .شاید این دالیل
باعث شده اس��ت که بندیکت شانزدهم برخالف
رویه حداقل  600س��ال اخیر که م��ن میگویم
برخالف رویه کل��ی کاتولیک ،اس��تعفا دهد .اگر
در گذش��ته پاپی اس��تعفا میکرد مجبور به این
کار میشد .این نوع استعفا و کیفیت آن در طول
تاریخ کاتولیک بینظیر اس��ت اما علت و جزئیات
آن در گذر زمان باید مشخص شود.
این اس�تعفا چه تاثی�ری در اعتقاد به
عصمت کالمی پاپ به وجود میآورد؟
قطعا مساله تاثیرگذاری خواهد بود .چون اگر
تاریخ پاپها را نظاره کنید میبینید از قرن پنجم
که منصب پاپ رس��میت پیدا کرد ،یک��ی از این
پاپها رس��ما اعالم کرد که پاپ ها خطاناپذیرند.
البته بعدها آشکار شد که پاپها نهتنها خطاناپذیر
نبودند بلکه خطاهای عظیمی ه��م انجام دادند و
این برای کل کلیسا کامال محرز شده است .به نظر
میرسد به لحاظ کالمی تاثیر مسلمی داشته باشد
که مردم و اهالی کلیسا به پاپ به آن دید پیشین
نگاه نکنند و حداقل کتابها و مقاالتی در این باره
نوشته خواهد شد .عصمت پاپ البته در برهههای
گوناگونی مورد نقد قرار گرفته است که آخرین آن
همین هان��س کونگ بود .او با کتاب��ش که درباره
خطاپذیری و عدم عصمت پاپ بود باعث ش��د که
پاپ ژان پل ششم ،کونگ را رسما از کلیسا بیرون
کند .عصمت پ��اپ در طول برهههای مختلف زیر
سوال رفته اس��ت و این استعفا ش��اید آن نظریه
هانس کونگ را بیش��تر تقویت کند و چون اصال
پاپ مجاز نبود که استعفا دهد اگر عصمت داشت،
این مجوزی برای عدم عصمت آنها میتواند باشد.
ای�ن مس�اله در س�نت کالس�یک
مسیحیت وجود داشته یا اینکه متصور این

قضیه بودهان�د که والیت پاپ ب�ا مرگ تمام
میشود؟
ببینید! آنچه از تاریخ کلیسا برداشت میشود
به قس��مت دوم س��وال ش��ما بازمیگردد .یعنی
استعفا در س��نت قدیمی کلیس��ا معنا نداشت و
همانگونه که گفتم اس��تعفا حالت اجبار داش��ت
و با زور انجام میش��د و سنت تاریخ کلیسا همان
استمرار موقعیت پاپی است تا زمان مرگش.
میگوین�د در زم�ان پ�اپ ب�ا کاهش
گفتوگ�وی ادیان روب�هرو هس�تیم و گروه
دیگ�ری معتقدن�د برخلاف ژان پ�ل دوم،
بندیک�ت ش�انزدهم در راه همگرایی ادیان
کارهای مناس�بی انجام داده است .نظر شما
در این باره چیست؟
گفتوگ��وی ادی��ان را پاپها در ط��ول تاریخ
دنبال کردهاند ام��ا از زمانی که ش��ورای واتیکان
دوم تش��کیل ش��د دیگر خیل��ی رس��میت پیدا
کرد .مس��یحیان در ای��ن گفتوگوها نگاهش��ان
نگاه متعادلی نبود .ش��ما اگر تاریخ گفتوگوها را
ن��گاه کنید مخصوصا بین گفتوگوهای اس�لام و
مس��یحیت دیدگاه آنها این بود ک��ه گفتوگوها
به نفع مس��یحیان بوده اس��ت .ولی اینکه مخالف
گفتوگوی ادیان باشند به نظرم میرسد چندان
درست نباش��د .در زمان پاپ ژان پل دوم شورای
واتیکان مج��وز گفتوگوی ادی��ان را صادر کرد و
به نظر نمیرس��د او در برابر رای شورا قرار گرفته
باشد...
ولی از پاپ مستعفی اظهارنظرهای گاه
تن�دی درباره دیگر ادیان بهخصوص اسلام
وجود دارد.
واقعیت این است که نهتنها بندیکت شانزدهم
بلکه تمام پاپها و اسقفها دید و اظهار نظر تندی
نهتنها نسبت به اس�لام بلکه نسبت به تمام ادیان
دارند .برخالف حرفهایی که زده میشود اگر شما
خشونت را از تاریخ کلیس��ای کاتولیک کم کنید،
فکر نمیکنم چیزی از آن باقی بماند .اش��تباهی
در ش��ناخت مس��یحیت رخ داده و چون انواع آن
تش��خیص داده نمیشود دچار اش��تباه میشوند.
مسیحیت یهودی عیسی ،مسیحیت عهد جدیدی
حواریان و پولو و مس��یحیت تاریخی که در زمان
آگوستین در قرن چهارم شروع شد و تاکنون ادامه
دارد ،سه دسته مسیحیت هس��تند .بین این سه
نوع مسیحیت واقعا باید فرق بگذاریم .مسیحیت
تاریخ��ی از مس��یحیت عهد جدید سوءاس��تفاده
میکند .در مقام ش��عار دادن مس��یحیت تاریخی
خ��ودش را مس��تند میکند به مس��یحیت عهد
جدیدی ول��ی در مق��ام عمل درس��ت بر خالف
آن عمل میکن��د و تبدیل به یک اب��زار تبلیغی
میشود که مس��یحیت همهاش محبت است در
حالی که اصال مسیحیت کاتولیکی چنین نیست.
اینها اندیشههایش��ان را بر اندیشه آگوستین قرار
میدهند و راه ش��ناخت آنها نیز همین ش��ناخت
اندیشههای آگوستین است.
آینده کلیس�ای کاتولیک و پاپ آن را
چگونه ارزیابی میکنید؟
چ��ون چن��دان از جزئی��ات آن اط�لاع ندارم
نمیتوانم اظهارنظ��ر کنم ولی روی ه��م رفته از
آنجایی ک��ه مدرنیته در تامی��ن نیازهای معنوی
انس��ان اصال موفق نبود به همین دلی��ل جایگاه
ادیان استحکام قبلی خود را خواهد داشت و شاید
هم بیشتر شود .کلیس��ای کاتولیک به هر حال از
جنگ جهانی دوم به این سو سابقه مدیریت دارد.
یعنی از زمان موسیلینی آنها دولت تشکیل دادند
و واتیکان با سابقه 50ساله دولتداری و مدیریتی
که دارد قطعا مشکل را حل میکند .البته ممکن
اس��ت آثار الهیاتی آن ادامه داش��ته باشد ولی به
نظر نمیرس��د تحول اساس��ی رخ دهد که اساس
کلیس��ای کاتولیک زیر س��وال رود .ام��ا در عین
حال اصل دین و اساس مسیحیت همچنان ادامه
خواهد داشت چون مدرنیته نتوانست نیاز بشر را
تامین کند .اما این اتفاق بدونش��ک نقطه عطفی
در تاریخ کلیسای مسیحیت خواهد بود.

