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  چکيده
یحی، مسـیرغکند که رویکرد این کلیسا نسبت بـه ادیـان میت اثبابررسی شوراهاي جهانی کلیساي کاتولیک این ادعا را 

عـدم ، . نگاه این کلیسا به ادیـان دیگـر در شـوراهاي جهـانی هـزاره اولیکسان نبوده استدر طول تاریخ ، اسالم یژهوبه
سـایر و  اسـالمتبدیل به تهـاجم شـده و آن  ادبیات، اوسط قروندر شوراهاي جهانی  است. سکوت بودهپذیرش با ادبیات 

، سبب عوامـل متعـدد سیاسـیبهرویکرد جدید و در کلیساي کاتولیک اما امروزه  .کردمیتکفیر  به محکومآشکارا را  یاناد
محملـی بـراي ، شـوراي واتیکـانی دومداده و خود تغییر موضع اسالمی ضد یکردرونسبت به ، فرهنگی و علمی، اجتماعی

ا در ادوار رویکـرد کلیسـا ردارد، تغییر با روش توصیفی ـ تحلیلی تالش این مقاله، در عملکرد کلیسا شده است.  یدنظرتجد
واتیکـانی شـوراي و نشان دهد که چگونـه کلیسـا در کرده شوراي واتیکانی دوم بررسی  یژهوبهتاریخی شوراهاي جهانی، 

  کرده است. ادیان بازسازيسایر عتقادي و اجتماعی خود را نسبت به اسالم و عقبه ا، دوم

  .یحیمسیرغادیان ، اسالم، شوراي واتیکانی دوم، کلیساي کاتولیک، جهانی شوراهاي :هاکلیدواژه
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  مقدمه
از اهمیت فراوانـی برخـوردار اسـت.  ،در مسیحیت )Ecumenical Councils( یا عام کلیسا جهانیهاي شورا
 گـزارکـه در سـطح جهـانى بر کی اسـتیکاتول ساىیکل العادهفوقمجمع عمومى و شوراي جهانی،  یک

هاي کلیسـایی بـراي شـرکت مجموعـهاسقفان و آباى برجسته ، هااركیپاتر، هانالیهمه کارداز شود و یم
ي کاتولیـک و جدایی کلیسـاویژه پس از . البته در تعریف دقیق شوراي جهانی بهآیدمی به عملدر آن دعوت 

  .)185و  24- 20ص ،2011تنر،  ؛303، ص2002(ر.ك. اورسی، کلیساي ارتدوکس اختالف نظر وجود دارد 
 شـود؛صـادر می پـاپانی توسـط دسـتور برگـزاري شـوراي جهـ کلیساي کاتولیک، بر اساس قانونِ

در مـواردي  نیقیـه و حتـیشوراي اول برخی شوراها به دستور امپراطور برگزار شده است؛ نظیر هرچند 
هر شـوراي  .)300، ص2002(دیوورنیک، قسطنطنیه  اولدر شورا حاضر نبوده است؛ نظیر شوراي  پاپخود 

از عهـده  ییتنهابـهها و موارد خاص که پاپ بدعت، مسائل الهیاتی همجموعیک  دلیلمعموالً به  ،جهانی
  شود.می تشکیل، مسیحیان دارد همهو نیاز به همکاري  یامدهبرنآن  لح

ست شـوراهاي عـام کلیسـاي فهردوم در  یاز نیقیه اول تا واتیکانشورا  21، از میان شوراهاي جهانی
توسـط ، یقیه دومنیعنی شوراي نیقیه اول تا ، تنها هفت شوراي اولکه درحالی است. گرفته قرارکاتولیک 
) تا کالسـدون اول هتنها چهار شوراي اول (نیقیها . پروتستانشودجهانی محسوب می، کسوارتدکلیساي 

  .)185 ، ص2011تنر، (همان؛  اندیرفتهرا پذ
هـاي جدیـد و اصـالح گیري بـراي آموزهتصـمیم، هـایند شوراهاي جهانی معمـوالً تبیـین آموزهابر
محکومیت مرتدان و لیست کتب ممنوعه بوده است. تنهـا در شـوراي ، صدور اعتقادنامه، هاي قبلیآموزه

و  فـراواناسـناد  ،هـاسائل فراوان عصر جدیـد و تغییـر و اصـالح فـراوان آموزهم دلیلبه  ،واتیکانی دوم
  متنوعی صادر شد و هیچ محکومیت و ممنوعیت فردي وجود نداشت.

اسـت کـه  )Second Vatican Council: Vatican II( واتیکانی دوم شوراي، آخرین شوراي جهانی تاکنون
هـدف اصـلی  .)301 ، ص2002(دوورینک،  افتتاح شد 1962 اکتبر 11در  پاپ جان بیست و سومبه دعوت 
هـاي چهارگانـه ایـن نیازهاي عصر جدید بـود. در دوره يمقتضابهنوسازي کلیساي کاتولیک  ،این شورا
 همچنـین .)2043 ، ص2005دالـی، ( اسقف از تمام مناطق جهـان شـرکت کردنـد 2400تا  2100شورا بین 

یهودیت و برخی ادیان دیگـر حضـور ، ان و میهمانانی از اسالمو پروتست کسوارتدناظرانی از کلیساهاي 
(رانـر به پایان رسید پاپ پل ششمتحت اشراف  ،1965سال به طول انجامید و در  چهارداشتند. این شورا 

  .)9534 ، ص1987و دارالپ، 
در  گیري این شورا به عوامل دینی، سیاسی و اجتماعی فراوانی بستگی دارد. ایـن عوامـلزمینه شکل
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 یسا در میان سـایرکل یگاهجارنگ شدن کلیسا، موجب شکاف میان پیروان مسیحی و کلیسا و همچنین کم
دست بـه اصـالحات فـراوان در سـاختار خـود ، کاتولیک با تأثیرپذیري از این عوامل کلیساي ادیان شد.

قوط جایگـاه خـود شـتاب فزاینـده سـ مانع ،دوماندازي شوراي واتیکانی نمود و تالش کرد از طریق راه
  .)8و  7، فصل 2001کونگ، ر.ك: ( شود

ادیان سایر تغییر رویکرد مسیحیت کاتولیک نسبت به باشد: می سؤاالتاین پاسخ به  دنبالبه این مقاله
تصمیم به تغییر رویکرد  سایر شوراهاي جهانی، برخالف، چگونه حاصل شد؟ چرا شوراي واتیکانی دوم

  ؟مورد پذیرش جامعه مسیحیت کاتولیک قرار گرفت ،گرفت؟ آیا این تغییرادیان دیگر نسبت به  کلیسا
بـر  یـدتأکتا تغییر رویکرد کلیساي کاتولیک نسبت به سایر ادیان مسـیحی را بـا  داردمقاله تالش  ینا

در مقایسـه بـا سـایر  ،نشـان دهـد کـه ایـن شـورا ،شوراي واتیکانی دوم مورد تحلیل و بررسی قرار داده
  ی داده است.سساا، تغییر موضع ی کاتولیکیشوراهاي جهان

شـوراي «ی دوم در مسیحیت تا به حال تنها یـک کتـاب در فارسـی بـا عنـوان ندرباره شوراي واتیکا
شـود کـه یافـت می لیلی مصطفوي کاشانیتألیف  ،»میعادگاه کلیساي کاتولیک با تجددگرایی، واتیکان دو

گوي و. در قلمـرو گفـت)5 ، ص1378ي کاشـانی، (مصـطفو به قلـم خـود نویسـنده کـاري مقـدماتی اسـت
االدیان الزم است ما بینش صحیحی از پیشینه و دلیل تغییر رویکرد مسیحیان کاتولیک نسبت به سـایر بین

  ویژه اسالم داشته باشیم.ادیان، به

  اديان مسئله شوراهاي جهاني و
 سـایر نگاه مثبتی نسبت بـه، نی دوماز شوراي واتیکاپیش با بررسی در تاریخ شوراهاي جهانی کاتولیکی 

 بـه نسـبتموضـع خشـنی  اوسـطقروناز شوراها در  برخیبلکه ؛ شوددیده نمی خصوص اسالم، بادیان
کـانی دوم در برداشت درستی از رویکرد شـوراي واتی، مطالعه این مقطع تاریخی .اندادیان ابراز کرده سایر

هـا و نقـدهاي بسـیاري از تحلیل يراهگشـاتوانـد دهـد کـه میمسیحی به دست میمواجهه با ادیان غیر
  االدیانی شود.بین

  شوراهاي هزاره اول. 1

(شامل هشت شوراي: اول نیقیه، اول قسطنطنیه، افسـس، کالسـدون، دوم قسـطنطنیه،  شوراهاي عام هزاره اول میالدي
ـات  یحی نظیرمسیرغدرباره مسائل ادیان  سوم قسطنطنیه، دوم نیقیه و چهارم قسطنطنیه) ـان نج اسالم، همچـون امک

ـا بشـري مسـیح  ةخود اساساً درباري هااین شوراها در اعتقادنامهاند. چیزي نگفته آنهادر  تثلیث و ماهیت الهی ی
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ـان  صـورتبه البتـه انـد.آورد بحث نمودهنیز دربارة نجاتی که مسیح براي بشر میو  ـایی از ادی غیرمسـتقیم ردپ
ـانون شود. به عنـوان نمونـه، در دو شـوراي اولیـه این دوره دیده می دیگر در برخی از احکام شوراهاي چنـد ق

ـاتااز پیـروان پـولس ( اندازدرباره نیاز به تعمید مجدد در بخشی از پیروان چند گروه تفرقه ـانون  ساموس  19در ق
ـانون  ها؛ پیروان آریان، پیروان مونتانوس، سابلیاناول نیقیه ـاي خواکـه میاول)  قسـطنطنیه 7در ق سـتند در کلیس

ـاي راسـتین دور باشـد، بـه قوانین، نشان می این .شد صادر، وارد کنند بدعت راستین دهـد کسـی کـه از کلیس
  .)186، ص2011تنر، ( نجات نخواهد رسید و براي سعادتمند شدن نیاز به تعمید مجدد دارد

کـه مسـیح ماننـد  گفتمی زیرا او ؛انتقاد کرد موپسوستیااهل  تئودور) از 553دوم (شوراي قسطنطنیه 
  کرد.تنها یک معلم بود که شاگردان را جلب می مارکیون یا اپیکوریوس، مانی، افالطون
را  الوهیـتکـه اش طرز فکر یهـودي دلیلبه  نسطوریوساز  ،دو شوراي قسطنطنیه سوم و چهارمدر 

  .شدانتقاد ، کردبه مسیح مرتبط نمی
اعمـال یهـودي انجـام ، انداظب بود یهودیانی که مسیحی شدهشوراي نیقیه دوم دستور داد که باید مو

تري از منحرفان از مسـیحیت راسـتین صـحبت عام صورتبهشوراي قسطنطنیه چهارم ، سرانجامندهند. 
  گیرند.کرد که در گودالی از لعن قرار می

هد زیـادي شوا کهیدرحال، اینکه چرا شوراهاي هزاره اول درباره ادیان غیرمسیحی کم صحبت کردند
از شـوراهاي عـام آن عصـر انتظـار  ،اوالً ، بایـد گفـت:اندوجود دارد که آنها با ادیان دیگر مواجهه داشته

 خـود را بـه حـل مسـائل عقیـدتیِ توجههمه امور مهم بحث کنند. اکثر این شوراها  ةرفت که دربارنمی
همچـون موضـوعاتی ماننـد ، ادیانسایر کرد. توجه به می میمحوري معطوف کرده بودند که کلیسا را دون

درسـتی و ، آن عصر شیفته پیام انجیل در مسیحیان ،از این مسائل محوري نبود. ثانیاً، عشاء ربانی و جهنم
که آن را اعالن و منتشر کنند تا اینکه در احـوال کسـانی مند بودند بیشتر عالقه رو،. ازاینزیبایی آن شدند

  .)188ـ187ص ،2011(تنر،  دتحقیق کنن ،که این پیام را ندارند

  اوسطقرونشوراهاي . 2

(شامل ده شوراي: اول تا چهارم التران، اول و دوم لیون، وین، قبـرس، کنسـتانس،  اوسطقروندر شوراهاي عام 
ادیـان و  سـایر پیـرواننیز گذاران و در مقابل بدعتاین شوراها، . هستیم يتندرخش شاهد یک چ باسل)

  دارد.خصومت و دشمنی حکایت از که  ندا مطرح کردسرنوشت آنان، عباراتی ر
وجـود  یمـانا بـا تنها یک کلیسـاي جهـانیِ یراستبه«خوانیم: میالتران  چهارمدر قانون اول شوراي 

در قانون سـوم آن آمـده  یا .)230 ص ،1990تنر، ( »شودحفظ نمی وجهیچهبه کسیچدارد که خارج از آن ه
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محکـوم و ، کیشی مطرح کندد را در مقابل ایمان مقدس کاتولیک و راستاي را که خوما هر فرقه: «است
 درواقـع آنهـاکنیم. لعنت مـی، خوانده شوند را تحت هر عنوانی که گذارانما تمام بدعت.. کنیم.لعنت می

  .(همان) »تاس یوستهپهمبه آنهادنباله  اما ،شکال متفاوتی دارنداَ
  است: آمده هاقبطی قانون اتحاد با در فلورانسدر شوراي 

کند که تمام کسانی که خارج از کلیساي ادعا دارد و موعظه می، اعتقاد دارد شدتبهکلیساي مقدس روم 
توانند زندگی ابـدي نمیاندازان، تفرقهمرتدان و ، بلکه همچنین یهودیان، کافر هستند تنها، نهکاتولیک هستند

مگـر کسـانی  ،تفراهم آمده اس اعوانشه براي شیطان و داشته باشند و در آتش ابدي وارد خواهند شد ک
تواند حفـظ شـود... نمی کسیچهکه قبل از پایان حیات خود به کلیساي کاتولیک ملحق شوند؛... و اینکه 

  .)578همان، ص( باشد قدمثابتمگر اینکه در آغوش و وحدت کلیساي کاتولیک 
قـانون  یعنـی، چهـار قـانون، اشـاره شـدکه بدان ی بر دو قانون عالوه ،التران چهارمهمچنین در شوراي 

عبـارت است. عناوین این قـوانین  شدهیب تصو یهودیاندرباره محکومیت ، تا قانون هفتاد وهفتشصت
 عـدم ؛مسـیحیاني متفـاوت بـا هـالباسبـراي پوشـیدن یهودیـان ؛ اجبار خواري یهودیانحرام«از:  است

عدم حفظ آنـان توسـط ایمـان  دلیلبه  ایمان در میان یهودیان تبدیل ؛ادارات عمومیدر یهودیان استخدام 
یک جنـگ به  ،»آزاد کردن سرزمین مقدس از دستان کافران«عنوان ا حکم نهایی همین شورا ب». یمشانقد

اول و دوم مسـلمانان و اعـراب در شـوراهاي در مورد حکم در عباراتی مشابه  این .خواندیم فرامذهبی 
  .)189، ص 2011تنر، ( تکرار شد ترانال پنجمو  وینلیون و 
یهودیـت و اسـالم  خصـوصبه ،ادیـان سـایردو حکم درباره مسیحی شدن پیروان ، شوراي ویندر 

چگونه ممکـن اسـت مـا خطاکـاران را بـه راه « با عنوان ،بیست و چهارم این شوراقانون در د. ح شمطر
کلیسـاي رم و  زبـان در عربـی و کلـدانی، سـتادان عبـريربیت ابراي تاحکامی ، »حقیقت راهنمایی کنیم

بیسـت و قـانون  هاي وابسته صادر شد تا بتوان ایمان راستین را در میان مردم مشرك تـرویج داد!دانشگاه
(نـام کسـانی کـه ...«آنجایی کـه آمـده اسـت:  .جویی از مسلمانان شدیدتر استدر عیب ،شورا ینپنجم ا

  .)380 ص ،1990، تنر( »کنندرا ستایش می دینیب پیامبر اکرم)
هایی کـه بـه نفـع آنـان که به موعظـه شوده میداد به یهودیان و دیگر کافران دستور لشوراي باسدر 

ایـن شـورا حکـم ، توجه کنند تا شاید متوجه خطاهاي خود شوند. براي رسیدن بـه ایـن مقصـود ،است
یهودیـان و  همچنـین کنـد.مییا اح، هاي مختلفدر زبان اناستادمراکز تربیت أسیس تشوراي وین را در 

 کودکـان خـودپرسـتار  عنوانبـهخـدمات یـا ، خانه مسیحیان مرد یا زن در کارِاینکه از از کافران را  سایر
 میهمـانی یـا، هاها، ازدواجمسیحیان در جشنکند. همچنین یهودیان را از همراهی با ، منع میاستفاده کنند
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، دکتـر عنوانبـهرا  آنهـایا ، نکنندگو وزیاد گفت یهودیانبا که  هدخوایم مسیحیاناز و  کندمنع میحمام 
ایـن شـورا برخـی از  سـرانجام .)189 ، ص2011، (همـو ندهنـدعامل ازدواج یا طرف رسمی قرارداد قـرار 

کننده یهودیان بایـد لبـاس مشـخص« :کند. آنجایی که آورده استمیرا احیا  چهارمقوانین شوراي التران 
ایـن  وجـود ، باگرویدند وضع شدکه مقررات تشویقی براي کسانی که به مسیحیت میالیو درح بپوشند

 ».مجبور بودند که دیگر بـه روش و عقایـد قبلـی خـود برنگردنـد، کسانی که به مسیحیت گرویده بودند
امید است بسیاري از فرقه گمـراه «شود: حکم صادر میاین باسل) شورا (همچنین در جلسه نوزدهم این 

  .)479، ص1990، (همو »ینددرآحمد به ایمان کاتولیک م
ا وسـطایـن احکـام خشـن نسـبت بـه ادیـان دیگـر در شـوراهاي قرونبـراي دلیـل چند  نورمن تَنِر

  شمارد:برمی
  سهیم نبودن مسیحیت شرقی در این شوراها که بیشتر با ادیان دیگر در ارتباط بودند. .1
 ،کننـدتکریم آن عصر بود. مردم انتظار داشتند آنچه را فکر میمورد پذیرش و ، تندخشن و لحن زبان  .2

چنـان خصـومت و رو، ایـنطرح کننـد. ازقبول است، تر از آنچه امروز قابلدر روشی بازتر و آزادانه
شـود، در عمـل وجـود نداشـت. بلکـه بـین که از این احکام شوراها برداشـت می ،ادیانسایر  یرتحق

قبـل  یژهوبه ،انان دوستی و احترام متقابل و عالقه به عقاید دینی یکدیگرمسیحیان و یهودیان و مسلم
  م. وجود داشت.13از قرن 
هاي هـاي صـلیبی بـا خشـونتجنگ 13تا  11که در قرن ؛ چرارسد این دلیل اتقان کافی نداردبه نظر می

 .)2077- 2074، ص1987فرولیک، ر.ك: ( فراوان رخ داد
مسـیحیت  ،احساس ترس و حالت دفاعی داشت. در آن زمـان ،اوسطمسیحیت غرب در سراسر قرون .3

نشـین بـود. چهـار غرب در گوشه کوچکی از جهان مشغول بود و از ابعاد مختلف، یـک دیـن عقب
بر عالم مسیحیت غرب برتري داشتند: جهان کالسیک روم قدیم، بیـزانس، اسـالم و  ،تمدن آن عصر
  یی پرخصومت و بدون احتیاط دیده شوند.ممکن است احکام شورااین، یهودیت. بنابر

ی یهـودي در انـدکدینـی بـود. گـروه زیـادي یـک جامعـه تـکحـد ا تجامعه مسیحیت غرب،  .4
 .مسلمان در مرزهـاي شـرقی و اسـپانیا حضـور داشـتند پرشماريها و روستاها و تعداد شهرك

چنـین  ،نیدیاما در بخش وسیع اروپاي غربی، مسیحیت رسمیت داشـت. در ایـن جامعـه تـک
  .تبعدي دور از انتظار نیساحکام تک

هایی که توسط اکثر احکام افراطی شوراها بیان شده است، ضرورتاً توسط همـه یـا حتـی دیدگاه .5
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هـاي خـاص بلکه شورا مشتمل بر افراد خاصـی بـا نگرش ،اکثریت مسیحیان منتشر نشده است
  بوده است.

هـا شوراي فلورانس تحت عنوان درباره اتحـاد بـا قبطی از  هاي افراطی مانند آنچهقدرت اکثر عبارت .6
که تعداد نسبتاً کمـی از اسـقفان در  گاه، آندر انتهاي شورا ،کم بوده است. این حکم در باال اشاره شد

  .)192- 189ص ،2011(تنر، از اقتدار کمتري برخوردار استرو، اینازارائه شد.  ،اندشورا بوده

  شوراي ترنت. 3

مستقیم درباره ادیان غیرمسـیحی  طوربهو  متوجه مسئله اصالحات بود بیشتر ،)1563- 1545(رنتشوراي ت
موضـعی ، اوسـطقرونخواست غیر از مواضع شوراهاي نمیاین شورا  در نجات بحث نکرد. آنهاو نقش 

بـه برخـی غیرمسـتقیم  طور، بـهتعمیـد و داوري، هاي این شورا درباره گنـاه اولیـهاما آموزه ،را اخذ کند
را  هـاآن ،ابعـاددر برخـی  .یابـدتوسـعه می نجات خارج از کلیسـا ةدربار اوسطقرون هايهاي شوراآموزه

  :کندمیرا تعدیل  ابعاد آنهاکرده و در برخی  ترسخت
ـان آدم سـخن می ةکردسقوطسو این شورا دربارة ماهیت از یک ـاه پدرش گویـد. همچنـین بشر به دلیل گن

و حذف شود بشر تواند از عیسی مسیح مییعنی ناه ذاتی تنها از طریق سزاواري یک میانجی، این گآموزد که می
تعمید براي نجات  بنابراین،شود. الصاق می ويبه  ،که کلیسا مقرر داشته ،ین سزاواري از طریق آیین دینی تعمیدا

بـه این شورا ارزش تعمیدي کـه  ،دیگرسوي از . سایر ادیانی که تعمید ندارند، نجاتی هم ندارند. ضروري است
 گرفتـهانجامي کاتولیک کلیساشبیه تعمید القدس به نام پدر و پسر و روح مذاهب دیگر مسیحی)مرتدان ( دست
ـلطه ، داوري ة. همچنین در قانون این شورا دربارداندهم می آنهاپذیرد و امکان نجات را شامل حال را می بـر س

ـامل آزادي ؛تأکید شده است، چه کسی را نجات دهدخدا و آزادي وي در انتخاب اینکه  اي که ممکن اسـت ش
  .)189، ص2011تنر، (فرما بود تا سه قرن بر الهیات کاتولیک حکم ،مسیحی نیز شود. شوراي ترنتغیر پیروان ادیان

  شوراي واتیکانی دوم و اسالم. 4

شـوراي واتیکـانی شد؛ در عوض در شوراي واتیکانی اول در زمینۀ ادیان غیر مسیحی هیچ بحثی مطرح ن
در چنـد سـند از  ،این تغییـر رفتـارشود. ادیان یاد میسایر نسبت به  خود تغییر رفتار دلیلاغلب به  ،دوم

، اما سندي که شوراي واتیکانی دوم در خصوص ادیـان دیگـر تصـویب نمـود .شوداسناد شورا دیده می
یـک بیانیـه اسـت و اقتـدار  تنها ،سندرفت. هرچند این نام گ» ارتباط کلیسا با غیرمسیحیاندر باب بیانیه «

 دوسـتی بـین کاتولیـک ودر مـورد  یژهوبهي، آثار بسیاربعدها اما ، دتري نسبت به قانون یا حکم دارپایین
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ضـروري مسـلمان خصـوص بـراي محققـان بیک هوشیاري  ،یهود در پی داشت. البته در مورد این سند
  امل انگیزه شورا در این زمینه نیاز است.تحقیقات بیشتري براي درك کاست. 

  انيحيمس ريغسند ارتباط کليسا با 
 1228ترین سند شورا است کـه در نسـخۀ التـین خـود، داراي کوتاه انیحیمسیرغبا کلیسا بیانیه در باب ارتباط 

تـین آن، یعنـی است. براي ارجاع به این سند، از مخفف نام ال گرفته شکلباشد. این سند، در پنج ماده کلمه می
Nostra Aetate صورتبه )»(شماره مادهNA: «استفاده می) ـال دوم شـورا ) مطـرح 1963شود. این سند، کـه در س

ـاریخ شد، بیانیه اي است که همه مردم جهان را متعجب کرد. اما تصویب نهایی آن در سال چهارم شـورا و در ت
  .)59 ، ص1966وون گالی، (ام گردید رأي مخالف انج 88رأي موافق و  2221با  1965اکتبر  28

  گزارشی از این سند

نسـبت ، شـودغیرکاتولیک شمرده می »در باب کلیساهاي شرقیحکم «خواهر سند  عنوانبهکه  ،این سند
دربـاره انگیـزه ایـن سـند  ،در مـاده اول ایـن سـند از زبانی با اطمینانی کمتر برخوردار است.، به آن سند

، هـاوظیفه خود نسبت به ترویج اتحاد و محبت میان مردم و حتـی میـان ملتکلیسا در ضمن « گوید:می
دوسـتی بـا یکـدیگر  يسـوبهرا  آنهاو  اندمشتركآنچه را که مردم در آن ، چیزباالتر از همه، در این بیانیه

 .)NA: 1( »کندبررسی می، کشاندمی
  خوانیم:کلی درباره ادیان غیرمسیحی می صورتبه ،این سند ماده دوم در

که  شده استی از قدرتی پنهان در میان افراد مختلف یافت میصادراك خا، از زمان قدیم تا عصر حاضر
ـناخت هگاهی برخی ب. است داشته حضوردر پس جریان امور و حوادث مربوط به تاریخ بشر  راستی به ش

مراه یـک حـس عمیـق به ه. این ادراك و شناخت، اندیک پدر رسیده موجودي متعال و حتی به شناخت
هاي انـد کـه پرسـشکوشش نموده، نفوذ کرده است... ادیان مالزم با فرهنگ پیشرفته آنهادینی به زندگی 

  .)NA: 2(تر پاسخ دهند...تر و زبانی پیشرفتهمفاهیمی روشن یلهوسبهدینی را 
  کند:از هندوئیسم با این عبارت یاد می ،سپس

ي فـراوان و از طریـق هاافسـانهکننـد و آن را از طریـق فکر میمردم در هندوئیسم، در راز الهی ت
هـاي وضـعیت بشـري را از آزادي از نگرانی آنها کنند.هاي فلسفی بیان میوجو در پژوهشجست

طریق اعمال مرتاضانه، یا از طریق تفکر عمیق یا از طریق عروجی با عشق و حقیقت به سمت خـدا 
  ).NA: 2کنند(وجو میجست

  گوید:می نیز ودیسمبدربارة 
متوجه نارسایی اساسی این جهان متغیر شد. این آیین راهـی را آمـوزش ، در اشکال مختلف خود، بودیسم
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و یـا  قادر خواهند بود که یا به آزادي کامل برسند، و مطمئن داریندبا روحی ، دهد که مردم توسط آنمی
  ).NA: 2(هند)(و دیگران را نور هدایت دتوسط سعی خود یا کمک از باال به تنویر عالی دست یابند

و  حقیقـتاز عقایدي را که در ادیـان دیگـر  یکیچه و کندهمه ادیان دیگر را تأیید می یکلطوربهسپس، 
گو و همکـاري و وکند که از طریق گفـتو به مسیحیان توصیه می کندشود، رد نمیمقدس محسوب می

هـاي فرهنگـی ي خـوب، معنـوي و اخالقـی و نیـز ارزشمحبت مسیحانه با پیروان دیگر ادیان، چیزهـا
  ).NA: 2(اجتماعی آنان را شناسایی، حفظ و ترویج نمایند

تمجیـد  مسـلمانانپس از ظهور اسـالم بـا یـک دیـد محترمانـه از  این سند، براي اولین بار در تاریخِ
راي تفـاهم متقابـل کند که گذشته را به فراموشـی بسـپارند و مخلصـانه بـو همگان را دعوت می کندمی

هـاي اخالقـی تالش کنند و با یکدیگر در جهت حفظ و اشاعه منافع تمام بشر، عدالت اجتماعی، ارزش
ماده سوم این سند، که بیشتر منابع فارسی تنها ایـن بخـش از سـند  در .)NA: 3( ندو صلح و آزادي بکوش

  خوانیم:کنند، میآثار این شورا مطرح می عنوانبهرا 
پرستند که مهربان و نگرد. آنان خداوند یکتا، زنده و قائم به نفس را میسلمانان را نیز با احترام میکلیسا، م

کننـد کـه از صـمیم ها سخن گفته است. مسلمانان تالش میقادر و خالق آسمان و زمین است و با انسان
بود و ایمان اسالمی مشتاق  قلب تسلیم اوامر غیبی خداوند باشند. درست همانند ابراهیم که تسلیم خداوند

ـند، ولـی او را خـدا نمی عنوانبهمسلمانان مسیح را  هرچنداست که خود را به ابراهیم متصل نماید.  شناس
کنند و گـاهی حتـی از همچنین به مریم، مادر باکره او احترام می آنهاگذارند. یک پیامبر احترام می عنوانبه

منتظر روز جزا هستند که خداوند پاداش تمام کسـانی را  آنهابر این،  طلبند. عالوهاو مخلصانه استمداد می
نهند و خدا به زندگی اخالقی ارج می آنهااند، عطا خواهد کرد. باالخره، در آن روز پس از مرگ برخاسته

  ).NA: 3پرستند(صدقه و روزه میویژه از طریق نماز، را به
ن مسیحیان و یهودیان مطرح شده و میـراث مشـترك بحث از اختالف قدیمی بی، در ادامه این سند

همچنـین ایـده  .)NA: 4(شـمرده شـده اسـتدلیل بر لزوم همکاري و تفاهم بـین آنهـا ، بین دو قوم
، در این شـورا اندیکمبنی بر اینکه تمام یهودیان در گناه قتل مسیح شر ،قدیمی مسیحیتو عمومی 

  :آمده استرد شد و در این سند 
ـیح  ،کردندقامات یهودي و کسانی که از رهبران خود پیروي میدرست است که م اصـرار بـر مـرگ مس

توان بدون هیچ تفاوتی به حساب تمام یهودیـانی کـه آن ، آنچه بر سر عیسی آمد را نمیحالینباا .نمودند
ودیان اما نباید یه .کردند و یا یهودیان امروز گذاشت. گرچه کلیسا مردم جدید خدا هستندزمان زندگی می

کـه ایـن مطلـب از کتـاب مقـدس همچنـان .عنوان مردم مردود شده یا لعن شده خداوند معرفی شوندبه
ـیم یـا موعظـه کـالم خـدا، برداشت می شود. پس همگان باید به این امر توجه نماینـد کـه نبایـد در تعل

  .)NA: 4(»هایی داده شود که با حقیقت پیام انجیل و روح مسیح مطابقت نداشته باشدآموزش
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قوم، رنگ، وضع زندگی یا دینی آنهـا را  دلیلاین شورا هرگونه تبعیض بین مردم یا آزار آنان به  سرانجام
  .)NA: 5(کندمالمت می

  انگیزه ارائه این سند

بنـدي برسـد کـه شد کلیسا در میانه قرن بیستم به این جمع موجبنکته قابل تأمل این است که چه چیز 
هـاي مختلفـی بـراي توان انگیزهبداند. می آنهامحترم شمرده و نجات را شامل حال ادیان را پیروان سایر 

  . هاي سیاسی، تبشیري و...هاي الهیاتی، انگیزهسند یافت، انگیزهارائه این 
راه حقیقـت و حیـات اسـت و ، کند که مسـیحکلیسا ادعا می: ارتباط با خداوند، وجه مشترك ادیان. 1

انگیزه الهیـاتی کلیسـا در توسـعه و رعایـت  ،او با خود آشتی داده است. بنابراین هیلوسبهرا  یزچهمهخدا 
معنـا کـه  بـدین ؛)397ص ، 2008لورینـگ،  و المب( ریشه در حیات و عشق کامل به مسیح دارد، دیگر ادیان

گـر ورزند. ادیان دیگـر نیـز از راهـی دیاند و به او عشق میمسیحیان توسط مسیح با خداوند آشتی کرده
در  ،پـاپ پـل ششـمادیان دیگر نیز محترم هسـتند.  رو،اینازکنند. به خداوند راهنمایی می، غیر از مسیح

و کلیسـا بـا ادیـان دیگـر  به ارتبـاطنیاز  با اشاره به احساس عمومی 1964در مارس  ،پیام عید پاك خود
  گوید:چنین می آنهاگو با واهمیت گفت

لو اینکه ایـن ادیـان و یمکنخاموشه باید آن را تحقیر کنیم و نه باید آن را هر دینی پرتو نوري دارد که ما ن
یا معجزه نور مسیح را که حقیقـت ، دهندکافی به او نمی اندازهبه، براي اینکه حقیقتی را که بشر نیاز دارند

، موجـودي متعـالیاما هر دینی ما را بـه ؛ بخشندکافی تحقق نمی اندازهبهاند، یختهآمهمو حیات در آن به 
 دهنـدسـوق می، و تمام امیـدهاي معتبـر نهتمام اعمال مسئوال بنیان، تنها شالوده تمام وجود و تمام افکار

 .)46- 41، ص 1969(همان، اوستریکر، 

قصـد تنهـا  ،که پدران شوراي واتیکانی دوم در مرحله نخستداشت  توجهاین نکته  به باید :ناگزیري .2
از در خالل جنـگ جهـانی دوم  هاي فراوانیمصیبتها و . رنجداشتندهودیت صدور یک حکم در باب ی

 ،بر یهودیان اعمال شده بود و کلیسا در این مـورد همیشـه سـکوتآلمان  نظیر مسیحیهاي سوي دولت
و  شـدگنـاه قلمـداد میاي از رضایت کلیسـاي کاتولیـک از کشـتار افـراد بیکرده بود. این سکوت نشانه

نیاز به یک حکم در ایـن شـورا  رو،ایناز. درونی و بیرونی را براي این کلیسا در پی داشتهاي نارضایتی
  شد.احساس میهاي مردم عصر مدرن براي خالصی از شکایت
وظیفـه کـه رئـیس دبیرخانـه وحـدت مسـیحی،  ،),Augustin Bea 1968- 1881( کاردینال آگوستین بی

دربـاره ایـن  يفسـیرت، بالفاصله پس از پایان یـافتن شـورا، ترا داش این بیانیهنویس پیشتوسعه و ارائه 
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داد. وي را توضیح مـیقالب و بیانات آن ، که ساختار ساخت منتشر »کلیسا و مردم یهودي«با عنوان سند 
 .)10، ص1966بـی، ( هاي اصـلی شـورا در مـورد یهودیـان بـودکرده است که دلواپسی ، بیاندر این کتاب

بر ارتبـاط بـا ، شدرا شامل می انمسیحیر باب ارتباط کلیسا با غیربیانیه دکه تمام سند  این تفسیر ،بنابراین
  ).400 ، ص2008المب و لورینگ، ( یهودیان تأکید دارد

اعتراضـاتی از اسـقفان کشـورهاي مسـلمان بـه ، خواست این حکم را بررسی کنداما وقتی شورا می
وضـعیت مسـیحیان در ، ن سند تنها یهودیان را شامل شـوداگر ای . مبنی بر اینکهشورا رسید رئیسهیئت ه

ایـن شـورا  رو،ازایـنوخیم خواهد شـد.  ،کشورهاي مسلمان که با پدیده رژیم صهیونیستی درگیر بودند
  .)398، صهمان( ناچار شد این بیانیه را به تمامی ادیان تعمیم دهد

حضـور ، ایـن شـورایـان دیگـر در هاي توجه بـه ادیکی از علت: اسقفان آسیاییتأثیر  حضور و .3
کـه تمـام وقـت در شـورا  نماینده در ایـن شـورا داشـت 250آسیا بود. قاره آسیا  از قارهپررنگ اسقفان 

امـا ده  .کردنـددرصد از جمعیـت کاتولیـک جهـان در آسـیا زنـدگی میپنج  ،حاضر بودند. در آن هنگام
ت و جسـارت ئـی در نیمـه دوم شـورا جردرصد اعضاي این شورا نماینده آسـیا بودنـد. اسـقفان آسـیای

ها و نیز نفوذ بیشتري در اداره شورا پیدا کردند. بـرخالف کشـورهاي بیشتري براي مطرح نمودن خواسته
 بنـابراین،در آسیا و آفریقا تنوع ادیـانی زیـادي وجـود دارد. ، اروپایی که مسیحیت دین اغلب مردم است

و نیـز  اندمشـغولقاره به تبشـیر و تـرویج مسـیحیت دو ن اسقفان و کشیشانی که در کشورهاي متنوع ای
 .)38، ص2011تنـر، ( دارنـد يبیشـتربرخـورد با مسئله ادیان دیگر  ،اندساکنمسیحیانی که در این کشورها 

اسقف اعظم رانگون در برمه از شـورا خواسـت  ،),Victor Bazin 1975ـ1905( ویکتور بازین نمونه عنوانبه
روشن اسـت  ،بنابراین .)41(همان، صیا یک دین ناقص است ،بودیسم منکر خداست اکه آیکه تعیین کند 

  مسئله ادیان دیگر در این شورا مطرح شود.، پاسخ به درخواست این اسقفان رايبکه 
توانـد روشـی جدیـد بـراي گو و احترام متقابل با دیگر ادیان میو: گفتاستراتژي جدید تبشیري .4
گو و دوسـتی بـین وگفت ۀبدین معنا که در سای ، محسوب شود؛کاتولیک استکه وظیفه کلیساي ، تبشیر

تواننــد ایمــان مســیحی را بــه آمیز میمبشــران مســیحی بــا روشــی مســالمت، کاتولیــک و غیرکاتولیــک
کلیساي کاتولیک بـا تجربـه عملکـرد خـود در ادوار گذشـته و یگر، د عبارتبهغیرمسیحیان تعلیم دهند. 

، رسد که باید در رویکرد تبشیري خـود کـه قبـل از ایـناین نتیجه میبه ، ادیان سایر سابقه برخوردش با
زیـرا شـرایط جهـان در دوره معاصـر متفـاوت از  ؛نمایـد یـدنظرتجد، تهاجمی و تخریبِ دین مقابل بود

ایدة تعامـل و ، شرایط جهان در قرون گذشته است. آنچه امروزه گفتمان غالب مراکز علمی و دینی است
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کلیساي کاتولیک در این شـورا و پـس از آن تبشـیر دیـالوگی را در دسـتور کـار  رو،اینازلوگ است. دیا
  .)1392صانعی، ( خود قرار داد

 یژهوبـه ،مسـیحیان جهـان، توان یافت: همزمان با برگزاري ایـن شـورابراي این ایده شواهدي نیز می
هایی کـه شـوراي رد با اسالم بودنـد. در سـالهاي جدید براي نبها در جلسات خود در فکر راهکاتولیک

هاي جدید تبشیر در کشورهاي اسالمی وجـود دارد. هایی از تهیه شیوهگزارش، واتیکانی دوم برگزار شد
ها در منطقـه شـرق جـاوه ها و پروتستانمشترکی بین کاتولیک اجالساین شورا  موازات به، نمونه براي

سـاختن مـردم هایی بـراي مسیحیبرنامـه ،اجـالسدر قطعنامه ایـن (اندونزي) شهر ماالنگ برگزار شد. 
مسلمان جاوه در بیست سال و مسیحی ساختن مردم مسـلمان انـدونزي در مـدت پنجـاه سـال در نظـر 

 ازدواج جوانان مسیحی با دختران مسـلمان، تکثیر ایجاد مدارس مسیحی، هااین برنامه ازجملهگرفته شد. 
  .)35ص ،1344خسروشاهی، (باشداالیمان مسلمان مییحی با جوانان ضعیفمس یمانبااو ازدواج زنان 

 ،باید به ماهیت تبشیري مسیحیت نیز در تأیید این انگیـزه توجـه نمـود. تبشـیرعالوه بر این شواهد، 
تبشیر بـوده ، عهد جدید بر اساسهاي سازنده مسیحیت است. وظیفه حواریون و مسیحیان یکی از مؤلفه

یک بیانیه لفظـی  صرفبهتوان ما مسلمانان باید روي این انگیزه تمرکز بیشتري کنیم. نمیرو، اینازاست. 
نظـامی  صـورتبهانهدام اسـالم  درصددکه سالیان طوالنی  ،هاي کلیساي کاتولیکها و انگیزهاز خواست

نبایـد از ، االدیـانیدر رویدادهاي بعد از شـورا در زمینـه ارتبـاط بـین ،غافل شد. بنابراین ،یا فرهنگی بود
  رویکرد تبشیري مسیحیان کاتولیک غافل شد.

  تاریخچه بررسی این سند

ارتبـاط یهودیـان بـا  هاي مربـوط بـهآموزهانعکاس  برايمتفاوت  سندسه ، ي واتیکانی دومدر طی شورا
 وندر قـان ،دومـی .بـود شمولیجهاندر باب بخشی از حکم  ،اولین محتوا :پیشنهاد شد ي کاتولیککلیسا

گو و مذاکره در شـورا بـود کـه واین بحث در حال گفت. بیانیهدر همین  ،کلیسا و سومی جزمی در باب
اسـرائیل علیـه غاصـب یک امر سیاسـی و شـکلی از حمایـت دولـت  عنوانبهرا  آن ،برخی سران عربی

ارائـه  هـایی در شـورابحث، از کشورهاي بـا جمعیـت مسـلمان فـراوان اسقفانی مسلمانان تفسیر کردند.
بـه مخـاطره  آنهـامؤمنـان کاتولیـک را در قلمـرو اسـقفی ، که اگر منظور کلیسا بد فهمیـده شـود کردند

امـور وزیـر ، )Cicognani( وگنـانیککاردینـال کی ،در همین راسـتا. )398، ص2008و لورینگ،  المب(اندازدمی
وارد  ،وشن کند که این شـوراهاي عربی و رهبران سیاسی شد تا ردرگیر پاسخ به دولت، واتیکان خارجه
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ایـن مشـکل  سـت.به ارتباط دینی بـین یهـود و کلیسامسائل سیاسی نشده است و این سند تنها مربوط 
 عنوانبـهاز وزارت امـور دینـی را  یم واردياچـ :جهانی یهود اعالم کـرد اجالسشد که  تربحرانیوقتی 

س را بـه کشـورهاي عربـی انـداخت و ب کرده است؛ زیرا ایـن مطلـب تـرونماینده به کلیساي رم منص
  بحث درباره این بیانیه متوقف شد. یجه،درنت .ها را به وزارت امور خارجه رساندنگرانی

ادبـی و دور اشخاصی هم از داخل شورا و هم از خارج شورا اصرار داشتند که ایـن بی ،در این زمان
 .)193، ص2011تنـر، (یگر جهان بحثی نشوداما درباره ادیان د، از توازن است که درباره یهودیت بحث شود

در کنـار بیانیـه صـادر شـود و  صـورتبهمسـیحی در باب ادیان غیر يسندبود که  این، این بحث نتیجه
  .دهدپوشش نیز و اسالم را  دیسم، بوادیان هندوئیسم، یهودیت

 چهـار شـد.بـی گذاشـته  کاردینـال آگوسـتینبـه عهـده ، این بیانیهنویس پیشوظیفه توسعه و ارائه 
  مطرح شد:ارتباط الهیاتی بین یهود و کاتولیک در رابطه با  ،نویس متفاوت از این سندپیش
 .کرد که چه مسائل الهیاتی و پاپی باید پیشنهاد شودمشخص می ،اولی ـ
احتیاج به تعـالیم مـذهبی درسـت در مـورد احساسـات و نقـش  .با یهودستیزي مربوط بود ،دومی ـ

 .شمولی بودنامزد فصل چهارم حکم جهان، نویساین پیشبررسی شد.  یحمس قتلیهودیان در 
پـاپ پـس از مالقـات و  به آغاز مسیحیت در ایمان پدرانه یعقوب مربوط بـود ،نویسسومین پیش ـ

بیـان  ،نـویس. ایـن پیشیافـت توسـعه 1964و اردن در اوایـل ژانویـه هاي اشغالی سرزمیناز  پل ششم
عهد با اسـرائیل ادامـه اما ، با بشر بسته استمسیح  واسطۀهب راعاً عهد جدیدي کرد که هرچند خدا قطمی

 بحث بیشتري در مورد مشارکت یهود در گناه خداکشی داشت. ،نویساین پیش همچنین دارد.
توسـعه موضـوعات الهیـاتی در  دلیـلیک متن کـامالً جدیـد ارائـه داد. بـه  ،نویسچهارمین پیش ـ

آنچـه کـه شناسی و مسیحشناسی که ابعاد کلیسادرحالی، ید جهانی به رستگاريانعکاس خلقت الهی و ام
  .)399، ص2008و لورینگ،  المب(حفظ شود ،بیانیه ارتباط کلیسا با ادیان غیرمسیحی نامیده شد

  پرسش دو

ایـن چرا در  ،پژوهش است. اول اینکه درخور هاپاسخ آنکه  دو پرسش مطرح است ،درباره متن این سند
در  چنانچـه ابتدا هندوئیسم و بودیسم مطرح شد و سپس از مسلمانان و در آخر از یهودیان یاد شد؟سند 
دین یهـود ، نویس این سنداصل بحث در پیش، هاي این سند و تاریخچه بررسی این سند بیان شدانگیزه

دیگـر ادیـان یـاد از مسلمانان و  ،و با توجه به فضاي شورا و فضاي سیاسی آن روز ناچاربهبوده است و 
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تـوان تنهـا شود. دو پاسخ را می بیانباید یهودیت قبل از اسالم ، شد. اگر ترتیب تاریخی لحاظ شده باشد
  فرضیه مطرح کرد: عنوانبه

هـا پذیرش یهود واقع شده اسـت. کاتولیک ۀبودیسم و مسلمانان مقدم، پذیرش هندوئیسم ،اول اینکه
 آنهـادر حق  ،هاي منتهی به شوراکردند و آزار فراوانی در سالمی یهودیان را لعن روز هردر طول تاریخ 

ایـن  رو،ایـنازباشـد.  قبولیرقابلغممکن بود براي مسیحیان کاتولیک  ،یهود بارهیکروا داشتند. پذیرش 
بـه اصـل بحـث ، اندکه ضربه کمتري از مسیحیان خورده ،ادیان سایر چینی و تعریف ازسند با یک مقدمه

  کند.ماده چهارم) را درباره یهود مطرح میسند (ترین ماده طوالنی رسیده و
 :خـوانیممالك این ترتیب بوده باشد. در ماده دوم این سـند می، شاید پیشرفته بودنکه، پاسخ دوم این

مفـاهیمی  یلهوسـبهها را اند که این پرسشکوشش نموده، ادیانی که با یک فرهنگ پیشرفته مالزم هستند«
هایش یـاد بـا خـدایان متعـدد و افسـانه یسـمهندوئاز  ،سـپس» .تر پاسخ دهنـدو زبانی پیشرفته ترروشن

کـه در نظـر الزمۀ این پاسـخ ایـن اسـت رسد. به اسالم می ،سپس .کندکند. بعد به بودیسم اشاره میمی
  .تر از اسالم است.یهودیت پیشرفته، پدران این شورا

 ،شاید با گذشت بیش از پنجـاه سـال از ایـن شـورا .ه استاین دو پاسخ صرف یک فرضی ،هرحالبه
  نتوان پاسخ قطعی براي این پرسش یافت.

پرسش دوم این است که، آیا در این سند اسالم پذیرفته شده است؟ ممکن است برخی گمـان کننـد 
را راه  یـک از ادیـانیچهـاما باید گفت: این سند  که این سند دین اسالم را راه نجات معرفی کرده است.

کنـد در واقع کلیسا اعـالم می«کند: داند، بلکه با توجه به تعالیم کتاب مقدس خود تصریح مینجات نمی
. مردم در مسیح امکـان یـافتن )6: 14(یوحنا  استو همیشه باید اعالم کند که مسیح، راه حقیقت و زندگی 

: 5(دوم قرنتیـان  اسـتشـتی داده یز را بـا خـود آچهمـهحیات دینی کامل دارند، در مسیح است که خـدا 
  .)NA: 2( )»19ـ18

از  آنهـادهـد کـه امکان نجات را براي پیروان دیگـر ادیـان گسـترش می، این سند تنها به این واسطه
مسیحیان بـدون «شاید بتوان این نگاه را به ایده طریق دیگري ممکن است به آنچه مسیح خواسته برسند. 

نسـبت ، اسـت نرسـیده آنهـاکه پیام انجیل بـه ن غیرمسیحی اولیک به مؤمنکه کارل رانر، متأله کات» عنوان
بلکـه  ،ماکـرپیروان پیامبر  عنوانبهمسلمانان را نه  آنها .)417، ص1379(پترسون و دیگران،  گره زددهد، می
در شـوراهاي جهـانی ، اند. چنانچـه قـبالً اشـاره شـداحترام کرده ابراهیمرهروان راه حضرت  عنوانبه

هیچ اثري از احتـرام بـه پیـامبر مـا  ،اما در این سند .مهري قرار گرفتمورد بی اکرمپیامبر  ،اوسطقرون
  گذاشته نشده است.



   ۱۱۷ تيکاني دوم در مواجهه با اسالمدرنگي بر رويکرد شوراي وا

  

  ادیان دیگر در اسناد دیگر شورا

مســتقیم و  صـورتبهادیــان غیرمسـیحی  مسـئلهدر برخـی دیگـر از اسـناد شــوراي واتیکـانی دوم نیـز 
  شده است. بیانغیرمسیحیان با کلیسا ان کالم در بیانیه ارتباط اما ج .شده استغیرمستقیم اشاره 

هاي ذهـن و قلـب میـان ها و موهبتاظهار شده که کلیسا بخشش »آیین مقدس عباديقانون «در سند ـ 
اعمال و عقایـد مـردم خرافـه نبـوده و  کهیکند. درصورتمردم و اقوام مختلف را ترویج و تشویق می

  .)SC: 37(اند به همان صورت باقی بماندتوقابل اغماض باشد، می
، هرچند اساساً مربـوط بـه تبشـیر و ایجـاد »هاي تبشیري کلیسادر باب فعالیتحکم «همچنین در سند ـ 

گویـد کـه در میـان کلیساهاي محلی است، اما از جهان مسیحیت فراتر رفته و در این باب سخن می
  .)AG: 9(شودیافت میحضور مخفی خدا  دلیلبه  ،همه مردم حقیقت و فیض

پـدران  هرچنـدنیـز  »قانون در باب کلیسا در جهان مدرن«سند و  »بیانیه در باب آزادي مذهبی«سند در ـ 
اما سخن از میزان حق داشـتن همـه بـراي آزادي ، یات موضوع ادیان جهان وارد نشدندئدر جزشورا 

  .به میان آمده استدینی و ارزش و اهمیت تمام بشر 
ارتبـاط ماده شانزدهم در بیاناتی مشابه بیانیـه در بـاب ، »قانون جزمی در باب کلیسا«در سند  ،و باالخرهـ 

  گوید:داند و مینجات را شامل ادیان دیگر می، انغیرمسیحیکلیسا با 
هاي مختلفی با قوم خدا مرتبط هستند. در وهله اند، در روشدرنهایت، کسانی که هنوز پیام انجیل را نپذیرفته

باید از مردمی یاد کنیم که عهد و پیمان خداوند براي آنها بوده و مسیح از میان آنها برخاست... اما طرح  ،اول
 .مسلمانان ازجمله آنان هستند ،در وهلۀ نخست .شود که به خالق ایمان دارندنجات شامل حال کسانی نیز می

داي مهربان یکتا و داور بشر در روز آخرت را کنند که به ایمان ابراهیم وفادارند و همراه ما خآنان اقرار می
جوي خداي ناشناخته وها در جستو یا خداوند از کسانی دور نیست که در میان اشباح و سایه پرستندمی

خواهد دهنده میمثابه نجاتدهد و بهمی یزچهستند؛ زیرا خداوند است که به تمام بشر زندگی و نفس و همه
ـیح یـا کلیسـاي او را که تمام آدمیان نجات یاب ند. کسانی که بدون تقصیري از جانب خودشان، انجیل مس

از روي نـداي  ،کننـدجویند و تحت تأثیر فیض تـالش می، مخلصانه خدا را میهمهین ا شناسند و بانمی
و  توانند به نجات ابدي برسند. کلیسا هر نیکیوجدان ارادة او را شناخته و طبق آن عمل کنند، آنان نیز می

داند که اینها موهبتی از نگرد. او میمثابه تمهیدي براي انجیل میحقیقتی که در میان این ادیان یافت شود، به
  .)LG: 16(دهد تا سرانجام حیات داشته باشندطرف کسی است که به همه آدمیان نور می

  پیامدهاي این سند در رویکرد کلیساي کاتولیک با اسالم

تـا  شـوداي کوتاه به سابقه روابط کلیساي کاتولیک با اسـالم و سـایر ادیـان اشارهکه  استاینجا الزم  در
  د.وشروشن تفاوت رویکرد این کلیسا پس از شوراي واتیکانی دوم 
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  رابطه با اسالم قبل از شوراي واتیکانی دومـ 

چنـدان رابطـه  ،مسـیحیت بـه مـدت حـدود سـه قـرن، از ابتداي ظهور اسـالم در قـرن هفـتم مـیالدي
با یک پدیده جدید مواجه شده و بـراي شـناخت آن فرصـت نیـاز  آنهاآمیزي با اسالم نداشت. شونتخ

پشـتوانه وحیـانی قـوي و رویکـرد ، مسیحیت دچار رکـود بـود. منطـق جدیـد ،داشتند. در این سه قرن
هاي زیـادي از اسـالم سـرزمین ،مشخصات جذاب اسالم بود. در این مـدت، گو در آموزه دعوتوگفت
  .)101، ص1392صانعی، (فراگرفترمیانه و حتی اسپانیا را خاو

یـک مـدعاي عادالنـه جنگیـدن در راه «با طرح این مسئله که ، پاپ گریگوري هفتم ،در قرن یازدهم
راي موجب تحریک جامعه مسیحی بـ» بلکه ثواب هم داردیست، گناه ن تنهانهحق در جامعه براي ارتقاي 

صـادر را فرمان جنـگ علیـه مسـلمانان ، پاپ اوربان دوم .)131- 130، ص1373(وات، مقابله با مسلمانان شد
 ،1392صـانعی، (دست به راه افتادندهصلیب ب، هاي بسیاري از مسیحیان براي جنگ با مسلمانانکرد و گروه

در  ،نمونـه عنوانبـهها صورت گرفـت. هاي فراوانی در این جنگها و غارتگريرحمیبی .)103- 102 ص
، المقدس را به تصـرف خـود درآورنـد. پـس از تصـرف شـهر. صلیبیون توانستند شهر بیتم1099سال 

المقدس بـه خواهید بدانید با دشمنانی که در بیتاگر می« نوشت: پاپاي به سردار لشگر مسیحی در نامه
خـود  اي ازبدانیـد کـه افـراد مـا در رواق سـلیمان در لچـه قدرینهم. اي شدچه معامله ،دست ما افتادند

 .)327، ص 1366، از امیرعلی، 35، 1385(عبدخدایی،  »رسیدتاختند و خون تا زانوي مرکب میمسلمانان می
هـاي صـلیبی تـا شدگان در مسجداالقصی بیش از هفتاد هزار تن تخمین زده شده است. جنگکشته

بیسـتم و تـا شـوراي  از قرن سـیزدهم تـا نیمـه قـرن. )194 ، صق1049(ابن االثیر، م. ادامه یافت1291سال 
هـاي گـاهی حرکتگـه هرچنـد .رویکرد کلیسا در قبال مسلمانان رویکـرد فرهنگـی بـود، واتیکانی دوم

امـا رویکـرد غالـب ایـن دوره رویکـرد ، شـدآمیز از سوي کلیساي کاتولیک انجـام مینظامی یا تحریک
  فرهنگی و تخریب چهره اسالم بود.

  پس از شوراي واتیکانی دومـ 

پـاپ پـل ، 1965دسـامبر  8در ، ي واتیکـانی دوموتاهی پس از اختتام دوره چهارم و نهایی شـورازمان ک
. بـه عمـل کلیسـا منتقـل کنـدشورا را  نتایجدر سازمان رم ایجاد کرد تا  هاکمیسیوناز  يامجموعه ،ششم

  دو کمیسیون ایجاد کرد.، وي در موضوع یهود و ادیان غیرمسیحی
یسـه رم نشامل بازدیـد وي از ک، در توسعه روابط با یهود ،ان پل دومژ پاپتوجه همیشگی ، همچنین

  .)406، ص2008و لورینگ،  المب(نتایج این سند قلمداد شد، و دیوار غربی اورشلیم
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که عهدنامه کلیسـا و مؤمنـان  ،)Catechism of the Catholic Church( »تعالیم کلیساي کاتولیک«در کتاب 
در مـورد  .شـودانعکاس این سند دیده می یخوببه، ورا نگاشته شده استاست و سی سال پس از این ش

آورد کـه شـوراي مـیشمار بههاي مؤمنان ادیان همان چیزي را جزء دستورالعملسایر یهود و مسلمان و 
  کرده است. بیانواتیکانی دوم در این سند 
ور چشـمگیري بـا طبـهدر سـازمان کلیسـاي کاتولیـک گو با ادیان دیگـر ووضعیت فعلی گفت

 آنهـاکلیساي کاتولیک رم در کشورهاي با ادیان دیگر سفیر داشته و سـفیر از . گذشته متفاوت است
گوي ادیـانی وهـاي گفـتکنـد و از طرحهاي مشترك شرکت میها و نشستپذیرد. در همایشمی

تورات بزرگـان کند. البته ممکن است در عمل، مؤمنان به هر دینی مواردي منافی با دسـاستقبال می
زمان با برگزاري شـوراي واتیکـانی دوم و هایی در موضوعات دینی رخ دهد. همآن دین یا تندروي

، کلیساي کاتولیک رم تصمیم جدي در مطالعه ادیان دیگر گرفـت و مراکـز و مؤسسـات آن از پس
تقویت کـرد. یکـی از افتتاح نموده یا مراکز موجود در این زمینه را  اهآنپاپی متعدد در زمینه مطالعه 

در  1926است. این مؤسسـه، کـه در سـال  )PISAI(این مراکز، مؤسسه پاپی مطالعات عربی اسالمی
هاي تبشیري در فضاي کشـورهاي دهی به فعالیتتونس توسط انجمن مبشران آفریقا با هدف شکل

قل شد و تحت و در فضاي شوراي واتیکانی دوم به رم منت 1964عربی اسالمی افتتاح شد، در سال 
  االدیانی ادامه فعالیت داد. گوي بینومرکز گفت عنوانبه، پاپ پل ششمحمایت 

  گيريبندي و نتيجهجمع
عطفی براي این کلیسـا محسـوب  ۀدر میان شوراهاي جهانی کلیساي کاتولیک نقط ،شوراي واتیکانی دوم
کلیسـا نشـان  یبنش و پرفرازاریخ آشکاري براي آن داشت. نگاهی به ت يدستاوردهاگردید که پیامدها و 

ناجی این کلیسـا در  ینترمهم ،با صدور فرمان برگزاري واتیکانی دوم ،پاپ ژان بیست و سومدهد که می
  دوره مدرن بوده است.

 اوسـطقرونمشکالت داخلی کلیسا، که بخش عمده آن دستاورد حاکمیت ایـن کلیسـا در دوره 
سبت بـه ادیـان دیگـر، نظیـر یهودیـت و اسـالم از سـوي سو، و رویکرد افراطی آن ناست، از یک

گران مسـیحی و غیرمسـیحی آشـکار یکانی دوم را براي آگاهـان و تحلیـلواتدیگر، اهمیت تشکیل 
هاي بدخیم ایـن کلیسـا در قبـال نهضـت ساخت. گرچه در مقطعی شوراي ترنت، مرحمی بر زخم
، ي کاتولیـک در میـان پیـروانش گذاشـتاصالح دینی بود و تأثیرات مثبتی بر حفظ جایگاه کلیسـا
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اما این مقاله نشان داد که شوراي واتیکانی دوم، چگونـه کلیسـا را از گـرداب مشـکالت کلیسـا در 
  دنیاي جدید نجات داد.

اهمیت سند آیین عبادي در تـرمیم زبـان رسـمی دیـن و اجـازه  گانه این شورا،میان اسناد شانزدهدر 
هاي عبادي بر کسی پوشیده نیست. تصـویب ایـن ها و مراسمر اجراي آیینهاي دیگر دگیري از زبانبهره

باز شدن راهی گردید که سرعت اهداف تبشیري کلیسا را چند برابـر کـرد  منزلهبه ،سند در واتیکانی دوم
، تصـویب هاي گوناگون گشود. در کنار ایـن سـندها و گویشو افق روشنی براي پیروان مسیحی با زبان

االدیـانی را از جامعـه مسـیحی بـاز باط با ادیان غیرمسیحی طلسمی بود که گره کور ارتباط بـینارت بیانیۀ
اسالم بسته بـود و خـاطرات  یژهوبه ،کلیسا در مواجهه با ادیان دیگرسال، سالیان  در طولاي که گره ؛کرد

سیحیت بـا یهودیـان مشکل تاریخی م چراکه ؛جا گذاشته بوده باز خود تلخی را در حوزه مطالعات ادیان 
ترین مشکلی بود که همواره فکر رهبران کلیسـا را بـه خـود مشـغول کـرده بـود. شـوراي دو مسلمانان ب
، هاي نابخشودنی خود در قبال ادیانی نظیـر اسـالمضمن اصالح آسیببا گشودن این راه،  ،واتیکانی دوم

اهـداف خـود  ،االدیانیوگوي بینگفتشعار  ۀفضا را براي مبشران و مبلغان مسیحی فراهم کرد تا در سای
  با کمترین آسیب دنبال کنند. ،را در سایه تعامل و تفاهم با ادیان دیگر

از ایـن منظـر اهمیـت دارد کـه مسـلمانان و اسـناد آن، شوراي واتیکانی دوم بررسی رسد به نظر می
اي براي این تغییر رویکـرد امهتوانند برنند. چگونه میگیرتوانند در قبال این استراتژي تصمیم چگونه می

هـاي علمیـه و مراکـز حوزه رو، ضـروري اسـتیـنازاکاتولیکی پس از شوراي واتیکانی دوم ارائه کنند. 
ایـران اسـالمی را  یژهوبـه ،هاي مسـیحیت در جهـان اسـالمفعالیت ،واتیکانی دومبا بینشی پسا ،تأثیرگذار

  حیت هوشیارانه عمل کنند.وگو و تعامل با مسیدنبال کرده و در مسیر گفت
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