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  چکيده
. در ایـن  در اشکال متفاوتی انجـام داده اسـت   ،مسلماناناز زمان ظهور اسالم، مسیحیت فعالیت تبشیري خود را نسبت به 

بـا روش اسـنادي ـ تحلیلـی و بـا       ،توان به رویکرد انفعالی، هجومی، فرهنگی و دیالوگی اشاره کرد. ایـن مقالـه   می زمینه،
که کلیسا با رویکردهاي گونـاگون بـه    پردازد میاین مدعا و به بررسی تیکان نگارش یافته، هدف تبیین مواضع تبشیري وا

ـ  ،االدیـان  وگـوي بـین   پژوهش، درنگی است که مسیر گفتاین است.   فعالیت تبشیري در جوامع اسالمی پرداخته ویـژه   هب
شـود؛   در قالب تبلیغ و تبشـیر مـی  وگو  دهد و موجب درك عمیق از گفت اسالم و مسیحیت را حساس و پیچیده نشان می

  وگو است.  گذاران گفت دانشمندان، مجریان و سیاست هتوج ۀشایستاي که  نکته

  ، تبشیر انفعالی، تبشیر هجومی، تبشیر فرهنگی، تبشیر دیالوگی، جوامع اسالمی.کلیسا، پاپ، واتیکان :ها هکلیدواژ

   

Ma'rifat-i Adyān ___________________________________________ Vol.4, No.2, Spring, 2013  

۹۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  مقدمه
در حوزه تبشیر، ساختارمندي فعالیت تبشیري آن در داخـل هـرم واتیکـانی     کاتولیک کلیساياز امتیازات 

هاي تبشـیري کلیسـا    مشی ها و خط است. اگر در رأس این هرم پاپ قرار دارد، استخراج اهداف، سیاست
هـا،   گیرد. مجمع تبشیر ملت ) صورت میEvangelizzazione dei Popoli( »ها مجمع تبشیر ملت«از سوي 

 گریگـوري  پـاپ  توسـط  )Murphy, 1967, p. 925(مان اداره میسیونري دولت مرکـزي بـوده،   واقع ه که در
ایـن مجمـع،    .شده است تشکیل کاتولیک میسیونرهاي فعالیت گسترش منظور به م1622 سال در پانزدهم

 هـا،  ملـت  تبشـیر  تحت عنـوان  تبلیغی هاي فعالیت گانه واتیکانی است که کار تنظیم هاي نه جمله مجمع از
جهـان و   مختلـف  نقـاط  در مـذهبی  میسیونرهاي اداره و بندي تبلیغات، تقسیم تنوع در تعاون و همکاري

 گونـاگون  هـاي  گـرایش  توسـط  ارسـالی  هاي گزارش بررسی و آن، تحلیل متفاوت هاي بخش سرپرستی
  ها را بر عهده دارد. اسقف هاي کنفرانس و پاپ رسولی هاي و نمایندگی میسیونري

ـ نظیـر دانشـگاه پـاپی      اداره برخی مراکـز مهـم آموزشـی    ،ها هاي مجمع تبشیر ملت فعالیت جمله  از
المللـی حـواري پـولس مقـدس و دانشـکده پـاپی        اوربانا، مرکز تبلیغ ایمان، دانشکده پاپی میسیونري بین

هاي تبشـیري خـود را    فعالیت ،این مجمع در راستاي علمی ساختن تبلیغ است.ـ   حواري پطرس مقدس
 حـواري  اقـدامات  پاپی سازمان ،ایمان تبلیغ هاي فعالیت ،پاپی هاي تبشیري نظیر سازمان قالب سازمان در

مقـدس   طفولیـت  میسـیونري  هاي فعالیت پاپی میسیونري و سازمان اتحادیه پاپی سازمان ،مقدس پطرس
س از سـپري  گرچه پـ  ،دهد. این ساختار تبشیري هاي نمایندگی خود در جهان انجام می در سراسر حوزه

 ساختاري است کـه پـس از   اماشده است،  مند شدن یک دوره طوالنی از فعالیت تبشیري مسیحیت نظام
ـ   عنوان  به نهضت اصالح دینی در واتیکان تثبیت یافته و راي سـایر ادیـان   یک دستاورد تبلیغـی الگـویی ب

  است.هاي علمیه شیعی  ویژه حوزه هب ،خور توجه جامعه تبلیغیتبلیغی بوده و در
فعالیـت   ةامپراتـور روم، دور  کنسـتانتین که پس از رسـمیت یـافتن آن از سـوي     ،کاتولیک مسیحیت

بـا ظهـور اسـالم،     ،فعال نسبت به جوامـع غیرمسـیحی دنبـال کـرده اسـت     صورت  به تبشیري خویش را
ا توان ایـن رویکردهـا ر   می ،رسد به نظر می .رویکردهاي تبشیري آن دستخوش تغییر و تحول شده است

  بندي کرد. به چهار دوره تاریخی طبقه
صـدد  مواجـه و در  »اسـالم «اي به نـام   نه با پدیدهااي است که مسیحیت ناباور دوره ،دوره نخستین. 1

 توان انتظار داشت مسـیحیت در  نمی رو، ازاینتبشیري داشته باشد.  مطالعه آن برآمده تا با شناخت آن کار
بلکه در مقابل این اسالم اسـت کـه    ،هاي اسالمی داشته باشد ر آموزهجدي بتأثیر  باشدتوانسته  ،این دوره



   ۹۹ تأملي بر رويکرد تبشيرکاتوليکي در جوامع اسالمي

مسیحیت را به انفعال کشانده و قریب به چند قرن آن را در حالت رکود قرار داده است. البته ایـن سـخن   
تـأثیر   رنگ و کـم  ها کم بلکه این فعالیت ،معناي تعطیلی مطلق فعالیت تبشیري در جوامع اسالمی نیست به

  ت.بوده اس
و در فعالیـت  را پیشۀ خـود سـاخته   اي است که مسیحیت مواجه فیزیکی با اسالم  دوره ،دوم ةدور. 2

تبشیري خویش با رویکرد نظامی وارد شده است. شـاید اسـتدالل اربـاب کلیسـا از حضـور نظـامی در       
د. بر ایـن  جوامع مفتوحه اسالمی، اسقاط حاکمیت اسالمی بوده تا مردم به آیین مسیحیت برگردانده شون

رنگ در میان پیروان خود مطرح کرده بـود، جنـگ    مسیحیت که آموزه خشونت را تا این زمان کم ،اساس
منحصـر بـه    الزامـاً  ،و مردم را براي نبرد با مسلمانان آماده کرده است. البته ایـن دوره  را مقدس نشان داده
توان رد پاي رویکرد فرهنگـی را در حـوزه تبشـیر در ایـن      بلکه در مقیاس کمی می ،تفکر هجومی نبوده

  غلبه فضاي تخریبی، رویکرد فرهنگی را در آن، ناچیز نشان داده است. اما مشاهده کرد،دوره 
ترین دوره تبشیري نسبت بـه جوامـع اسـالمی     دوره رویکرد فرهنگی است که طوالنی ،سوم ةدور. 3

ید بتوان رویکرد این دوره را رویکرد جنگ نرم تبشـیري بیـان کـرد کـه کلیسـا بـا       شود. شا محسوب می
هـاي اسـالمی    هاي گوناگون به تثبیت جایگاه خویش در جوامع اسالمی و تخریب آموزه ها و شیوه روش

برخی اقدامات فیزیکی براي تخریب جوامع اسالمی صـورت گرفتـه    ،اقدام کرده است. البته در این دوره
نزولی داشته و مسیحیت به این برداشت رسیده که باید رویکرد خـویش را بـه سـمت تعامـل و     که سیر 

  وگوي دینی تغییر دهد. گفت
اي است که در آن مسیحیت تجربه فراوانـی از مواجـه بـا اسـالم کسـب کـرده        دوره ،چهارم ةدور. 4

به اسالم بـا نگـاه    بخشی تشکیل شوراي واتیکانی دوم و تصویب سند رسمیت ،است. شاخصه این دوره
ته اسـت. در ایـن دوره نیـز گرچـه     شـ اددیالوگی در فعالیت تبشیري مسیحیت اسـت کـه تـاکنون ادامـه     

هاي کلیسایی وجود داشته اسـت، امـا فضـاي     هاي هجوم فرهنگی در حوزه تبشیري از برخی بخش شیوه
  وگو بوده است. غالب همان فضاي گفت

عـه  هایی است که به اجمال بیان آن گذشت. با مراج اثبات دوره ،در این مقاله بدان پرداخته شده آنچه
 ایـن گفـت:  توان  می .خأل این پژوهش نمایان است ،شده در حوزه تبشیريبه منابع و آثار پژوهشی منتشر

براي یـک   يآغازالبته این تحقیق  .باشد االدیانی بین وگوي گفت تقویت جهت در گامی تواند می پژوهش
هاي فرعی آن در حوزه تبشیري، آسیبی بـراي   مسیحیت پروتستان است که شاخه جدي در حوزه ۀمطالع

  د.وش میویژه ایران اسالمی محسوب  به ،جوامع اسالمی

۱۰۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  (قرن هفتم تا قرن دهم ميالدي) تبشيرِ انفعالي کليسا. ١

مسیحیت، که از قرن چهارم میالدي در سطح گسترده فعالیت تبشـیري خـویش را عملـی کـرده و     
هاي امپراتوري روم کشیده شود، در قرن هفتم میالدي دچار رکـود شـد. بـر     توانسته بود به سرزمین

شـروع  ، هفـتم مـیالدي  با ظهور اسالم در قرن توان گفت: دورة تبشیر انفعالی کلیسا  این اساس، می
معنـاي بشـارت،    دهد کلیسا از وظیفۀ تبشیري به هایی است که نشان می این دوره داراي ویژگی شد.

هاي اسـالمی را   ثیرگذاري بر آموزهأبیشتر فاصله گرفته و فضا براي ت )1390(صـانعی،  به ملکوت خدا 
  از دست داده است.

امـت مسـیحی و    مأموریـت خـدمت بـه    در این دوره، کلیسا که با ادعاي تأسی به حضرت عیسی
گـذاري بـه    جـاي خـدمت   امپراتـوري روم بـه   ۀبشارت به ملکوت خدا را حق خود دانسته است، در سای

جاي سوق دادن ایشان به سمت ملکوت خـدا، مسـیحیت    مردم، سلطه خود را بر مسیحیان گسترانده و به
 .علـم کـرده اسـت    نشـینی در برابـر   پرسـتی و بسـت   نشینی، خرافـه  فروشی، صومعه نامه  آمرزش را دچار

کـه چنـین لقبـی از سـوي جامعـه       توان این دوره را دوره تاریکی و خفقان نام نهاد. چنان که می اي گونه به
 ،هیـاتی مسـیحیت  توان به منابع تاریخی و ال می ،مسیحی به این عصر داده شده است. براي اثبات این ادعا

  .نمودآمده است مراجعه ا به رشته تحریر درباره قرون وسطویژه آثاري که در به
وگـویی در   و با رویکرد گفت منطق جدید و پشتوانه وحیانی قوي در این دوره اسالم با ارائه عالوه به

یافت و پیام صـلح  گسترش  جهان جزیره عربستان به سایر مناطق به سرعت از شبه ،آموزه دعوت خویش
هـاي سـوریه، عـراق و     د. فـتح سـرزمین  کفر و به رهبران دینی ارائه شـ  سران کشورهايو دوستی آن به 

م  711 که پیشـروي اسـالم تـا سـال     شاهدي بر این ادعاست. چنان ،م640ـ633هاي  حدفاصل سال ،ایران
جزایر یونان، جنوب ایتالیا و کل سـرزمین اسـپانیا   تا هاي عمده هندوستان و در غرب  در شرق تا قسمت

تا جنوب غربـی فرانسـه و    م732ش آن در سال ین گسترچنو همدر اندلس استقرار مرکز حکومت آن و 
  .)23ـ22 ص  ،تا بی (مجتهدي، هاي چین بر تاریخ پوشیده نیست به نزدیکی ،م751نفوذ آن در سال 

در ایـن دوره،   ،دیگـر  سـوي هاي اسالم از  و قوت آموزه سو، ضعف جایگاه مسیحیت از یک بنابراین
شرایطی را فراهم کرد تا مسیحیت در حوزه تبشیري خود در الك دفاعی و انفعالی رفتـه و بیشـتر نقـش    

معناي فقـدان تبشـیر    به ،البته حالت انفعالی کلیسا در این دوره تماشاگري را در مواجه با اسالم بازي کند.
هاي اسالمی و بسط و گسـترش   تبشیر در آموزه ثیرگذاريأمعناي فقدان ت در میان مسلمانان نبوده، بلکه به

  فقدان گزارشی قوي، مستند و مستدل، در این زمینه است.ادعا ن ایشاهد  .آن بوده است



   ۱۰۱ تأملي بر رويکرد تبشيرکاتوليکي در جوامع اسالمي

  تبشيرِ هجومي کليسا (قرن يازدهم تا قرن سيزدهم ميالدي). ٢

ز دهـد. گرچـه پـیش ا    این دوره فعالیت تبشیر هجومی کلیسا نسبت به جوامع اسالمی را نشان مـی 
هـا   بیش کار تبشیري در مواجه با اسالم وجود داشت، اما از قـرن یـازدهم ایـن فعالیـت    و آن نیز کم

هـا، کـه    وجـو کـرد. پـاپ    هـاي صـلیبی جسـت    توان در تحمیل جنـگ  افزایش یافت. اوج آن را می
ریاست عالیه کلیساي کاتولیک را بر عهده دارند، در تغییر رویکـرد تبشـیري کلیسـا همـواره نقـش      

اند. براي نمونه، تا قرن یازدهم، که کلیسـا تـالش داشـت جنـگ و خشـونت را خـارج از        کرده ایفا
ـ  پـاپ گریگـوري هفـتم   دکترین کلیسا جلوه دهد، ناگهـان در ایـن دوره    طـرح ایـن مسـئله کـه      اب

، موجـب تحریـک   »دارد هـم  ثـواب  بلکـه  نـدارد،  گناه تنها نه جامعه در حق تحقق راه در جنگیدن«
 . ایـن پـاپ، کـه از   )131ــ 129 ، ص1373 وات، مـونتگمري (جامعه مسیحی براي مقابله با مسلمانان شد 

محسـوب   کلیسـا  تاریخ طلبان اصالح ترین مهم از و اوسط قرون طلب اصالح هاي پاپ ترین برجسته
از حالـت انفعـالی بـه    تبشیري مسیحیت را ، تالش کرد تا وضعیت )Bunson, 1995, p. 157(شود،  می

  هجومی سوق دهد.
، پـاپ اوربـان دوم  کوشش کلیسا و پاپ در مسیر حرکت فعال تبشیري تا بدانجا پیش رفت که 

اولین پاپی بود که فرمان جنگ با مسلمانان را صادر کرد. وي که در مقطعی اسقف و نماینـده پـاپی   
م 1095آمیـز در سـال    سخنرانی تحریک، با یک )Ibid, p. 348(در آلمان بود  گریگوري هفتماز سوي 

هاي صلیبی شد و از مسیحیان شرق خواست تا بـه کمـک    هاي جنگ افروخته شدن شعلهب برموج
. در این )Thatcher & McNeal, 1905, p. 514-517(اروپاي غربی برخاسته و بر علیه اسالم اقدام نمایند 

 نویـد  شـوند،  کشـته   جنـگ  در کـه  آنهـایی  به نیز و داده گناه سخنرانی، پاپ به مردم وعده آمرزش
و انگیـزه   پـاپ اوربـان  سـخنرانی  تأثیر  رو، درباره . ازاین)323 ص ،ق1401 امیرعلی،( داده است بهشت

نفـر دعـوت پـاپ را     15000حضور صلیبیون در جنگ آمده است که این سخنرانی موجب شد تـا  
کـاران قبـول دعـوت پـاپ را کفـاره گناهـان        بسیاري از گنه .	کنند...پذیرفته و خود را آماده جنگ 

شمرده و عموم مردم فرانسه، لورن، ایتالیا و سیسـیل بـراي رهـایی از تنگنـاي اقتصـادي و       خویش 
  .)807 ص ،1366 (حتی،دست روانه جنگ شوند  انگیز اجتماعی صلیب به وضع رقت

با فرمان جنـگ   نت سوماینوسها نظیر  این حرکت کلیسا براي تسلط بر جهان اسالم توسط سایر پاپ
دعوت از مسیحیان اروپا براي جنگ صلیبی دیگـر   ،چهارم اینوسنت پاپم و 1215صلیبی پنجم در سال 

 مقـام  بـه  رسـیدن  از نیز پـس  دهم گریگوري پاپ .)21 ص ،1ج  ،1370 نوایی،( م تکمیل شد1245در سال 

۱۰۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 کـردن  آزاد کلیسـا،  مطرح موضوعات برخی بررسی ضمن تا داد تشکیل لیون در شورایی کلیسا، ریاست
  .)33 ص ،1370 نوایی، ؛203 ص ،1376 اقبال،( کند بررسی نیز را مقدس هاي سرزمین

اشاره کرد. این پاپ نیز که تمایل  چهارم هونوریوس پاپهمچنین در این دوره باید به نقش هجومی 
کرد، چنان تأثیري  ها ابراز تمایل می ها با غربی هاي صلیبی نشان داده بود و بر اتحاد مغول خود را به جنگ

 از مغـول  پیشـنهاد داد تـا سـپاه    ارغونم ایجاد کرد که 1285، پادشاه وقت ایران در سال ارغوندر موضع 
 مسـیحیان  بـه  ور شده و فلسـطین  حمله مسلمانان به مصر یا فلسطیناز سمت  مسیحی سپاه و شام سوي

، زمزمۀ هجوم تبشیري وجود یکم و بیست جان پاپکه در زمان  . چنان)610 ص ،1365 گروسه،( شود واگذار
 از نماینـده  نفـر  دو پـاپ،  این زمان که در ارتباط کاري واتیکان و ایران این نکته منعکس است. در داشت
 و کردند دعوت مسلمانان دست از فلسطین و المقدس بیت گرفتن پس به را او و رفته پاپ نزد اباقا سوي
 بـه  خود دین تغییر به تمایل که کنند اظهار تا داشتند مأموریت نمایندگان این در ضمن. دادند کمک وعده

 منظـور  به را روحانیون از نفر پنج گرفت تصمیم و کرده استفاده فرصت این از نیز پاپ. هستند مسیحیت
  .)204 ص ،1376 اقبال،( نشد عملی تصمیم این وي مرگ با اما کند. ارسال شرق دیار به تبشیر امر

اي تغییر کرد که کلیسا را به تغییـر   گونه  ، شرایط اجتماعی بهپاپ هونوریوس چهارمالبته از زمان 
م) کـه  1285موضع تبشیر هجومی ترغیب کرد. شاهد این ادعا این است که پاپ در همـان سـالی (  

اندازي مرکزي در واتیکـان، بـراي فراگیـري     پیشنهاد حمله به مسلمانان را دریافت کرد، در حال راه
 تجمـع  ، وي در یـک پـاپ اینوسـنت چهـارم   یا در زمان  ،)43 ص ،1991 الحاج،(هاي شرقی بود   زبان

تشکیل شـده   آنها مناطق مفتوحه در مسیحیت تبلیغ و ها مغول با ارتباط برقراري منظور اسقفی که به
 ؛230 ص ،1365 (اشـپولر، کـرد   صـادر  زمـین  مشرق به را مذهبیـ   سیاسی هیئت دو بود، دستور اعزام

 اطالعـات  هیـأت توانسـت   ایـن هاي  گزارش و ها نقل شده است که یادداشت، )178 ص ،1367 بیانی،
 در اقتصـادي منـاطق شـرقی    و سیاسـی  اوضاع رسوم، و آداب فرهنگ، با شنایی آ براي را نیاز مورد

دولـت شـهر    نماینـدگان  عنوان به کاتولیک مختلف هاي زمینۀ حضور فرقه و اختیار کلیسا قرار دهد
کند کـه در قبـال رویکـرد هجـومی و      براي تبلیغ و ترویج مسیحیت فراهمزمین  مشرق  به واتیکان

  .)11ـ10 ص ،1353 (ویلتس،شود  تخریبی مسیحیت در این دوره، نقطه مثبت تلقی می

  (قرن سيزدهم تا نيمه دوم قرن بيستم) تبشير فرهنگي کليسا .۳
بـه   ،رویکرد تبشیري خود را در مواجه با جهان اسالم از وضعیت نظـامی  ،کلیسا از قرن سیزدهم میالدي



   ۱۰۳ تأملي بر رويکرد تبشيرکاتوليکي در جوامع اسالمي

وضعیت فرهنگی تغییر داد. در این دوره، تبشیر فرهنگی کلیسا بـه اشـکال گونـاگون و بـه تناسـب نیـاز       
 ،د کـه از آن میـان  بـو گشت به عقب ازب ،این تغییر وضعیت در مقاطعی از این دوره اماکلیسا تداوم یافت. 

 در اعزام یکی از راهبان فرانسیسکنی به طرابـوزان و گرجسـتان در   ،سوم کالیستوس پاپتوان به اقدام  می
 ص ،1362 (هینـتس،  هـا اشـاره کـرد    نبرد بـا تـرك   برايمنظور تحریک مسیحیان آن منطقه  به ،م1456 سال

سـاي کاتولیـک بـر    هایی از پیروزي کلی در نقاشی کردن صحنه پنجم پیوس پاپهمچنین دستور  .)46ــ 43
، یا معرفـی ایـن   )1372 تبریزي،اصغري (واتیکان  تشریفات تاالر بزرگ دیوار م بر1571سپاه عثمانی در سال 

 همـه  حضـور  پیمایی بزرگی بـا راه ،و به دنبال آن سیزدهم گریگوري پاپعنوان روز ملی توسط  به ،روز
  .)همان( ستادعاشاهدي دیگر بر این  ،قدیس مرقس کلیساي واتیکان تا میدان از روحانیون

توان روح تغییر در آن را در  هاي احتمالی در دوره تبشیر فرهنگی، می رغم فراز و نشیب اما علی
عثمانی مشاهده کرد کـه در بخشـی از نامـه     خلیفه فاتح ،دوم محمد سلطان به دوم پیوس پاپنامۀ 

  آورده شده است:
بـاره  مین قدر که قانونگذار شما بحث درشد کرد، جز ه (اسالم) نمی اگر هیچ اشکالی بر قوانین شرع شما

آن را ممنوع کرده است، این برهان بر بطالن آن کافی بود. قانونگذار شما مردي خردمنـد و مـدبر بـود و    
بدین جهت بحث درباره آن را منع کـرده   .توان اثبات کرد دانست که دعوي او را با دلیل و حجت نمی می

خالف که قانون دلیل عقلی است و هرچه بـر   توان قانون نامید، چون ول موضوعه او را نمیاست. ولی اص
پس آنچه او وضع کـرده   ،کند خالف قانون است. قانونگذار شما استدالل را ممنوع میبر ،دلیل عقلی باشد

  .)212 ص ،2 ج ،1375 قانون نیست (مینوي، ،معقول نیست و بنابراین ،است

افـزاري بـراي تخریـب اسـالم اسـتفاده شـده        از جنگ نیست، بلکه از شیوة نرم در این نامه، سخنی
اي که تا نیمه دوم قرن بیستم میالدي ادامه داشت. در این دوره، با کمال تأسـف کلیسـا    است؛ شیوه

رو، این مقاله طی شـش   این از همه توان خود براي مخدوش جلوه دادن چهره اسالم استفاده کرد. از
و تشریح فضاي فکري این دوره پرداخته و اثبات کرده که کلیسا تغییـر محسوسـی در    گام به تبیین

  مواضع نظامی خود داده است.

  زایی نسبت به اسالم معرفت. 1
کلیسا نیاز به آشنایی بیشتر به اسالم داشت تا بتواند سازوکارهاي الزم براي مقابلـه بـا آن را فـراهم کنـد.     

نهـم   گریگـوري  پـاپ  ،به دو مورد از اقدامات کلیسا اشاره کرد. نمونـه اول توان  می ،براي اثبات این ادعا
دستور پیرامـون آن را   ،و به دنبال آن گرفتمسلمانان  از زیادي هاي است که وي تصمیم به ترجمه کتاب

۱۰۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

پـاپ  نمونـه دیگـر    ،)98 ص  ،1385زمـانی،  (اسالم نقد و بررسی داشته باشند  ةصادر کرد تا مسیحیان دربار
هـاي   م در مجمع عمومی کشیشان فرمان ایجاد کرسی درس1311است که وي نیز در سال  ت پنجمکلمن

رشـته آموزشـی    ،به دنبال آن .عربی و عبري و کلدانی در پاریس و رم و آکسفورد و کلونی را صادر کرد
  .)43 ص  ،1991 (الحاج،اندازي شد  شناسی در سوربن فرانسه راه هاي شرقی و اسالم همین زبان

  اعزام میسیونر به جوامع اسالمی. 2
توان از کوشـش   نمی ،کلیسا تالش فراوانی را براي اعزام میسیونرها انجام داد. در این میان ،در این مرحله

گونـاگون اسـالمی    منـاطق  در مسیحی میسیونرهاي و حمایت وي از تبشیر در مسئله پنجم کلمنت پاپ
در اسـتقرار مقرهـاي میسـیونري نقـش      جان بیست و دومپاپ که  چنان .)518 ص  ،1365 گروسـه، ( گذشت

نشین ایران، آسیاي مرکزي و هنـد را بـر    ها مسئولیت ایلخان دومینیکن ،اساسی ایفا کرد. در زمان این پاپ
ها به خاور نزدیـک، اردوي زریـن (بخشـی از حکومـت مغـوالن در حـدود        گرفتند و فرانسیسکن هعهد

  .)223 ص ،1371 (مورگان،لستان، و چین اعزام شدند روسیه، قزاقستان و اوکراین)، مغو

  هاي استعماري همکاري واتیکان با دولت. 3
بـر پیشـرفت اهـداف    آنبه دنبال تکمیل پروژه اعزام میسیونرهاي مـذهبی بـه جوامـع اسـالمی و تأثیرگـذاري      

رهاي اسـتعماري  اي کشـو  بـرداري از موقعیـت سیاسـی منطقـه     اي جز بهره تبشیري در این جوامع، کلیسا چاره
ـله داشـته و نقطـه       ـا فاص غربی نداشت. با کمال تأسف باید اذعان کرد که این راهبرد، از رسالت تبشـیري کلیس

ـات     سیاهی در تاریخ تبشیري مسیحیت به شمار رفته است. اما کلیسا در این مرحله، اقداماتی داشته کـه بـراي اثب
ـاختري  کـره  نیم هاي سرزمین ششم الکساندر پاپم، 1494 سال شود. در ادعاي خود به یک نمونه اشاره می  را ب

ـاوري  هاي سرزمین و اسپانیا به ـال  بـه  را خ ـا  بخشـید،  پرتغ  دامنـه  اسـتعمارگر  دولـت  دو آن کـه  شـرط  ایـن  ب
ـأت  هاي فعالیت و داده گسترش ها سرزمین آن مردم کردن مسیحی راه در را خود هاي کوشش ـاي  هی  تبلیغـی  ه
 جدیـد  اي شـیوه  بـه  پرتغال م،16 قرن هاي نیمه در. دهند قرار پشتیبانی مورد آفریقا باختر و خاور در را مسیحی

 آسـیا،  برزیـل،  در را مـذهبی  و نظامی گسترده هاي برنامه و بست کمر الکساندر پاپ خواست ساختن عملی به
  .)471ـ470 ص ،1372 حائري،( نمود پیاده دور خاور و ایران هندوستان، شرقی، جنوب آسیاي

  روابط سیاسی با سران کشورهاي هدف تبشیر. 4
عثمـانی در جنـوب اروپـا و     هـاي  كگسترش نفوذ و قلمـرو تـر   ،نگرانی عمده کلیسا ،م16 قرنیل واادر 

پادشـاه وقـت    هالکوضمن ستایش از ، پاپ اوربان چهارم مسیحی بود. هاي نمسلمان شدن مردم سرزمی



   ۱۰۵ تأملي بر رويکرد تبشيرکاتوليکي در جوامع اسالمي

 ص ،1ج  ،1370ــ 1368 (سـایکس، سیاست همکاري میان حوزه اقتدار پاپ و مغـوالن ایـران کلیـد زد     ،ایران
در سـال   یکمو بیست پاپ جانبه دنبال مرگ  پاپ نیکوالوس سومو یا  ،)115ـ114 ص ،1369 ساندرز، ؛149

تاد و از فرسـ  اباقـا اي بـه   نامـه  ،هیأتی مرکب از روحانیون مسیحی بـه ایـران فرسـتاد و طـی آن     ،م1278
همچنـین   .)33 ص ،1370 نـوایی،  ؛204 ص ،1376 (اقبال،هاي فراوان وي به مسیحیان اظهار مسرت کرد  کمک

، هـا  ك تالشی جدي را آغاز کرد تا بـا اتحـاد بـا همسـایگان شـرقی تـر       پاپ کلمنت هشتم در این راستا
را براي تبلیغ به ایـران فرسـتاد و    پادریان کرملیرسماً  م1604در  ،این پاپپیشرفت آنان را متوقف سازد. 

 ؛107 ص ،1362 (میراحمـدي،  اي بسـازند  توانستند در اصـفهان کلیسـا و صـومعه    پل سیموناینان به رهبري 
پاپ همچنین کشیشـی   .)191 ص ،1349 فراهانی، مقام قائم ؛112ـ111 ص ،1362 میراحمدي، ؛393ص ،1370 نوایی،
روسـیه و   ،لهسـتان  ،پا برهنه را با چند کشیش دیگـر از راه آلمـان   کشیشان کرملیاز  ژان تادهنام به دیگر 

از ایشـان بـه    شـاه عبـاس   .اول فرسـتاد  شاه عبـاس نزد به همراه هدایایی روانه ایران کرد و  ،دریاي خزر
ج  ،1353 (فلسـفی، گرمی استقبال کرد و اجازه داد براي خود کلیسا و صومعه کوچکی در اصـفهان بسـازند   

، از سـوي پـاپ بـه ایـران     پدرو کوبروم کشیش اسپانیولی دیگري به نام 1674 سال بعد در .)70ـ69 ص ،3
  .)74ص  ،1ج  ،1364 مهدوي، ؛107ص ،1362 (میراحمدي،اعزام شد 

  راه اندازي مرکز تبشیري در واتیکان .5
منظـور   کـه بـه  د یرسـ  بندي  اي را انجام داده بود، به این جمع هاي گسترده کلیسا که در مسیر تبشیر فعالیت

گـري خـود را در    تا بتواند نقش هدایت سیس نمایدأباید سازمانی را ت ،ثیرگذاري اقدامات تبشیري خودأت
در سـال   پـانزدهم  گریگـوري  پـاپ  ،بخصوص جوامع اسالمی ایفا نمایـد. بـر ایـن اسـاس     ،تمام جوامع

چـه بیشـتر   کـردن هر منظـور هماهنـگ    ایـن کـار بـه    کـرد. تبلیـغ ایمـان    مجمعاقدام به تأسیس  ،م1622
 )Cross & Livingston, 1988, p. 923(هـا در جهـان صـورت گرفـت     میان کاتولیک ،يهاي تبشیر فعالیت

براي تربیت میسـیونرهاي کاتولیـک   » پروپاگاندا«اي در رم به نام  دانشکده ،م1627طور در سال  وي همین
بـه   ،نماینـده واتیکـان  عنـوان   بـه  اصمیسیونرها پس از فراگیري تعلمیات خـ  ،ایجاد کرد. در این دانشکده

  .)20 ص ،1971 (الدر،شدند  نواحی مختلف جهان اعزام می

  ها هاي تبشیري پاپ بخشنامه .6
الوصـفی برخـوردار   هـاي پـاپی از اهمیـت زاید    بخشنامه ها، در کنار سایر هاي تبشیري پاپ بخشنامه

جزو تعالیم رسمی کلیسا مطـرح و   واقع از اسناد مهم کلیسایی است که هاي پاپی، در است. بخشنامه

۱۰۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ها، بیشتر این نکتـه مـورد توجـه     هاي تبشیري پاپ وظیفه مسیحیان اطاعت از آن است. در بخشنامه
هـا و ادیـان فـرا رسـیده اسـت.       قرار گرفته است که در قرن بیستم میالدي، زمان درك بیشتر ملـت 

هـاي مـؤثري بردارنـد.     بشـیر گـام  مسیحیان باید بیشتر وظایف شبانی خود را شناخته و در مسـیر ت 
ها، گویاي واقعیتی است که نیاز کلیسـا را بـراي    هاي تبشیري از سوي پاپ واقع، صدور بخشنامه در

  دهد. سازي تعامل با سایر ادیان نشان می عمومی
شناسـی در سـمینارهاي میسـیونري را     م بخشنامه آموزش تبشیر1919در سال ، پاپ بندیکت پانزدهم

اندازي مراکز آموزشی در بخش تبشیر شد که تا پیش از آن وجـود   ساز راه زمینه ،ن بخشنامهصادر کرد. ای
 ،عـالوه  هاي تبشیري تأسـیس شـدند. بـه    هاي بعد دانشگاه و دانشکده دنبال این بخشنامه، سال نداشت. به

بشـیري  هـاي ت  این گرایش به سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد و در آن مناطق نیز مؤسسـات و دانشـکده  
  .)Murphy, 1967, p. 925( ایجاد شدند

اي در خصوص تبشـیر صـادر کـرد. در     بخشنامه ،نیز در زمان صدارتش بر کلیسا، پاپ پیوس یازدهم
 در هنـد کـرده اسـت    فرانسـیس گزاویـه  اي به برخی میسیونرهاي موفـق نظیـر    پاپ اشاره ،این بخشنامه

اي بـراي مأموریـت    م بخشـنامه 1957در سـال  ، دوازدهمپاپ پیوس طور  همین. )28 ص ،1380 (بروجردي،
ها، تغییرات الزم، آزار و اذیت کلیسـا   تبشیري صادر کرده که در آن به پیشرفت ۀوظیف ةکاتولیکی در حوز
 ،در ایـن بخشـنامه   پیوسدهی مسیر تبشیر اشاره شده است.  منظور جهت هاي جهان به در برخی از بخش

باید متوجه مسئولیت مشترك خود براي تبشیر رسولی کلیسـا باشـند. در    توجه داده است که همه اسقفان
که تبشیر منحصر به زمان خاص و ملت خاص نیست، بلکـه در تمـام   آمده است  ،بخشی از این بخشنامه

دنبـال ایـن    این رسالت همچنان ادامه دارد. بـه  ،ها جاري است و با مرگ رسوالن ها و میان همه ملت زمان
  .)Murphy, 1967, p. 927( ا شاهد حضور گسترده کشیشان در جوامع غیرمسیحی شدکلیس ،بخشنامه
تـر بـه تبشـیر صـادر      منظور توجه جـدي  اي به بخشنامه ،م1959نیز در سال  ،سوم و بیست جان پاپ

وي بر سازگاري با فرهنگ محلـی بـراي کـار تبشـیر تأکیـد نمـوده اسـت.         ،کرده است. در این بخشنامه
کـرده و گفتـه اسـت کـه      پاپ بندیکت پانزدهمیعنی  ،پاپ توجه به سلف خود ،بخشنامهکه در این  چنان

ده مـ پاپ مأموریت کاتولیکی را به مسیحیان گوشزد کرده است. در بخشی از بخشنامه آ ،چهل سال پیش
گـوییم بایـد مسـیحیان بـراي      کنـیم و مـی   همان موضع را تکرار مـی  ،ما نیز با ایجاد قوانین جدید« است:
و دوازدهـم نیـز بـا     پیوس یـازدهم که  ش ملکوت خدا در بسیاري از نقاط جهان تالش کنند. چنانگستر

  ».صدور احکام و تشویق براي پیشبرد هدفی که ذکر شد، تالش کردند
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پـس از شـوراي واتیکـانی     ،هـا  ما شاهد صدور این دسته از بخشـنامه  ،هاي تبشیري در ادامه بخشنامه
هـاي عـالی خـود     کسی است که در بخشنامه تبشیري خود، بـا راهنمـایی   ،ششم پل پاپدوم نیز هستیم. 

پـاپ بـر نقـش هـر      ،اشاره به ماهیت و طبیعت مسیحی کردن در دنیـاي مـدرن دارد. در ایـن بخشـنامه    
ایـن تبلیـغ را تنهـا وظیفـه کشیشـان و خادمـان کلیسـا         .مسیحی در گسترش مذهب کاتولیک تأکید دارد

  نویس این بخشنامه نقش داشته است. ر پیشد پاپ جان پل دومداند.  نمی
اي براي تغییـرات   زمینه ،که از اوایل قرن بیستم میالدي مطرح شده است ،هاي پاپی بخشنامه ،واقع  در

انگر ایجاد تحوالتی در کلیسا است که ظهور ایـن نکتـه را در   بیاساسی در رویکرد تبشیري کلیسا بوده و 
  هد هستیم.اندازي شوراي واتیکانی دوم شا راه

  کنون)(نيمه دوم قرن بيستم تا تبشير ديالوگي. ٤

شـود. ایـن    نقطه عطفی در تاریخ کلیساي کاتولیـک محسـوب مـی    ،)1965ـ1963( شوراي واتیکانی دوم
خور تأمل است. از میـان اسـناد   اسنادي را به تصویب رساند که در با رویکرد امروزي کردن کلیسا، ،شورا

عنوان یک دیـن الهـی نیـز     به ،دار است. توجه به اسالمتعامل با دیگر ادیان بسیار معنا مصوب شورا، سند
 پـذیرد  کند که کلیسـا بـر چـه مبنـایی اسـالم را مـی       نکته دیگر این شورا است که این سؤال را ایجاد می

)Austin, 1992(.  
به این نتیجـه رسـید    ،کلیسا در این شورا ضمن بررسی عملکرد خود در ادوار گذشته ،رسد به نظر می

زیرا شرایط جهان در دوره معاصر متفـاوت از شـرایط    ؛نظر نمایددر رویکرد تبشیري خود باید تجدیدکه 
 ،دوازدهم و سیزدهم میالدي است. آنچه امروزه گفتمان غالب مراکز علمی و دینـی اسـت    جهان در قرن

  تعامل و دیالوگ است. ةاید
وگـو بـا    در اجراي اهداف شوراي واتیکانی دوم و تعامل و گفت، پاپ جان پل دوماین فضا نقش  در

شـوراي پـاپی    11اقـدام بـه تأسـیس     ،منظور تحقق اسناد آن شـورا  به ،اسالم حائز اهمیت است. این پاپ
هـاي تحقیقـی و ارشـادي در امـوري اسـت کـه رسـیدگی بـه آنهـا،           که وظیفه آنها محدود به زمینه نمود
 ،جملـه ایـن شـوراها    طلبـد. از  الیم اجتماعی کلیسا در جهان کنـونی را مـی  هاي جدید متناسب با تع شیوه

کلیسا کار تنظیم و گسترش ارتباط بـا   ،تأسیس این شورابا  ،واقع است. در االدیان شوراي پاپی دیالوگ بین
در  ،المللـی بـا سـایر ادیـان     ادیان غیرمسیحی را در دستور کار خود قرار داد تا با شناخت و همکاري بین

این شورا ارتبـاط مناسـبی بـا مجمـع تبشـیر      دارد. انسانی قدم برشئون هاي معنوي و  راستاي حفظ ارزش
  کند. هاي تبشیري خود را دنبال می فعالیت ،در این تعامل مناسب .ها نیز دارد ملت

۱۰۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

پاپ جـان پـل دوم   ادعاي رویکرد دیالوگی در حوزه تبشیر است که توسط  ،خور توجهاي در نکته اما
شواهدي از اسناد واتیکـان ارائـه شـده اسـت      ،از اشاره به برخی مواضع این پاپ پیشاست.  هوردرقم خ

وزف یـ کاردینـال  اي کـه   در مقدمـه  ،نمونه رايشده نزدیک به واقع است. ب دهد ادعاي مطرح که نشان می
  گو و دعوت نوشته آمده است:و ها بر سند واتیکانی گفت مجمع تبشیر ملت وقت رئیس ،تومکو

گـو یکـی از عناصـر    و گونه فعالیت مـذهبی ارجحیـت دارد و گفـت   دعوت به مسیحیت و تبلیغ آن بر هر
هـا   باشد... این بدان معناست که فعالیت میسیونري در حیطه احترام کامل به افراد و فرهنگ کننده می لیتکم

قعی که غیـرممکن  تواند چه در مواقعی که تبلیغ ممکن است و چه در موا گو میو گیرد و گفت صورت می
  .)129 ص ، 1385 (عبدخدائی، ، فعالیت ویژه محسوب شوداست

تبشـیري بـراي    یـک رویکـرد  توانـد   گـو مـی  و ایـن اسـت کـه گفـت     ،شـود  استفاده می تنآنچه از این م
منتشـر  م 1965که در سـال   ،توان در یکی از اسناد واتیکان البته این نکته را می .باشدمیسیونرهاي مسیحی 

  :است کرد. در بخشی از این سند آمده ، مشاهدهشد
یعنی ؛ خالف تبلیغ، تغییر دین مخاطب به مسیحیتبا تبلیغ تفاوت دارد. هدف آن بر گوو مسلماً گفت

گو نیز در و که گفتهرچند . باشد نمی القدس و انتخاب آزاد فرد است تغییري که زاده عملکرد روح
بایست در هر دو جهت براي  گوي واقعی میو گفتگیرد و هر  حیطه تغییر دین و نجات فرد جاي می

گو و نظر الهیات، گفت تر حقیقت به پیش برود. از نقطه جوي صادقانهو بندگی بیشتر خداوند و جست
هاي  معناي مجموعه فعالیت تبلیغ به .بندي شود عنوان یکی از وظایف مختلف تبلیغ طبقه بایست به می

بایسـت ایـن    باشـد، و مـی   ها و جهان اطراف وي می ، فرهنگها، حقایق کلیسا در قبال افراد، جنبش
هاي جدیـدي در برابـر    افق ،گوو آمده در گفت دست هنظرات و تجارب ب حقیقت را پذیرفت که نقطه

  ).Walter, 1966( تبلیغ گشوده است

ـ  کـه مـی   معرفـی شـده  هـاي تبلیـغ    لفـه ؤعنوان یکـی از م  گو از منظر الهیاتی بهو در این سند، گفت د توان
گـو و  و البته سند دیگـري از واتیکـان بـاز گفـت     انداز روشنی در برابر فعالیت تبشیري داشته باشد. چشم

  :تبلیغ را دو عنصر مهم در رسالت تبشیري کلیسا معرفی کرده است
گو هـر  و باشد. تبلیغ و گفت اما پیچیده و داراي ساختار ویژه خویش می ،وظیفه تبشیر کلیسا حقیقتی واحد

ـ   بحیطه خویش دو عنصر مهم و وجوهی مختلف از صورت واحد وظیفـه ت یک در  ـیر کلیسـا ب شـمار   هش
  .)130، ص1385 (عبدخدائی،. دارند.. میدهنده گام بر زیرا هر دو در جهت ابالغ حقیقت نجات ؛روند می

وگـو و تبشـیر اشـاره     بـاره ارتبـاط گفـت   ن واتیکـان در در حوزه عمل نیز به یک نمونه از مواضع مسئوال
رابطـه   ةدر پاسـخ بـه سـؤالی دربـار     ،وگـوي ادیـان   رئیس وقت شوراي پاپی گفـت  ،فیتز جرالدکنیم.  می

  گوید: وگوي ادیان با تبشیر می گفت
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من خودم به یک جمعیت میسیونري تعلق دارم. من متعلق به جمعیتی هستم که به آفریقـا میسـیونر   
مقدس را به آفریقا ببریم، و این کاري اسـت کـه   ایم که پیام کتاب  فرستد. ما به این نتیجه رسیده می

گذاري  دهیم. جمعیت ما در الجزایر پایه اکنون نیز انجام می ایم. هم م تاکنون انجام داده1968از سال 
ایم این است که گرچـه بایـد مأموریـت     شده که یک کشور اسالمی است. آنچه ما به دست آورده

مسلمانان احترام بگذاریم... البته من با شما مـوافقم کـه در    تبلیغی خود را انجام دهیم، ولی باید به
وگـو   جهان میسیونرهاي مسیحی خیلی متعصبی هم وجود دارند که براي مردمی که بـا آنهـا گفـت   

کنند، احترامی قائل نیستند. این نوع معرفی، پیام مسیح گاهی پرخاشگرانه اسـت و گـاهی بـراي     می
تواند براي شما بگوید کـه   به آنها... پدر آنیبال اهل برزیل می نشان دادن ضعف ادیان دیگر و حمله

آوردند و به محض رسیدن بـه   عنوان برده به آنجا می در کشورش چگونه عده زیادي را از آفریقا به
خواستند  کردند و هرگز از آنان نمی مسیحی میدادند و به زور آنان را  آنجا، آنان را غسل تعمید می

  .)18ـ17 ص ،1384 (جرالد،و مسیحی شوند  که خودشان بیایند

منظـور رشـد    بـه  ،شناخت و همکاري با سایر ادیـان  گو صرفو هدف گفتدر مسیحیت  ،رسد به نظر می
یم کـه یکـی از   شـو  متوجـه مـی   ،بلکه با دقت در مـتن شـوراي واتیکـانی دوم    ،معنویت در جهان نیست

ویژه اسـالم و مهـار گسـترش     هب ،با سایر ادیان رفت از مشکالت کلیسا مثل نحوه مواجه آن هاي برون راه
رسـد.   عنـوان یـک سـند در واتیکـان بـه تصـویب مـی        به .شود گو معرفی میو یالوگ و گفتدآن، ایجاد 

واقع استراتژي تبلیغی کلیسـا بـود کـه از     در ،االدیان و به رسمیت شناختن اسالم گوي بینو تصویب گفت
  شود. م تاکنون دنبال می1965سال 
سـال بـر    27کـه مـدت    ،رویکرد دیالوگ بود. این پـاپ  دوم پل جان پاپرویکرد تبشیري  ،رو این از

دانسـت کـه در    وگو کـرد. وي مـی   مسند پاپی واتیکان تکیه زده بود، بیشتر عمر پاپی خود را صرف گفت
بـه   کند که باید از طریق دیالوگ فعالیت تبشـیري داشـته باشـد. او بـیش از صـد سـفر       دنیایی زندگی می

بـر موضـوع تبشـیر در ایـن      ،کشورهاي خارجی انجام داد. در طول سفرهاي خود به کشورهاي آفریقایی
اي  قاره به صراحت تأکید کرده است. وي مسیحی کردن آفریقا را در آستانه هـزاره سـوم مـیالدي وظیفـه    

ي جنـوبی، کنیـا و   براي کلیساي کاتولیک دانسته و سفر او به کشورهایی مانند نیجریـه، کـامرون، آفریقـا   
  مصر با این هدف صورت گرفته است.

نیز همان مسیر دیالوگی را در عمر کوتاه پاپی خویش دنبال کـرد. امـا در    شانزدهم بندیکت پاپ البته
رئـیس   جرالد فیتزدر یک اقدام  ،نمونه رايرا تعدیل نماید. ب جان پل دومتالش کرد فضاي فکري  ،عمل

سفیر عازم مصر کرد و تـالش در جهـت مـدیریت هـدایت شـده      عنوان  به االدیان را شوراي دیالوگ بین
انگیزي است که یک سـال پـس از دوره پـاپی وي تعجـب     بر ملأمطالب ت ،وگو کرد. شاهد این ادعا گفت

۱۱۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

در یک سـخنرانی در دانشـگاه ریگنزبـورك آلمـان      2006سپتامبر  12که در  ،مسلمانان را برانگیخت. وي
  :گفتگفت، چنین  پیرامون رابطه عقل و دین سخن می

ـیحیت   طبیعت دین و ایمان مسیحی با عقل سازگار است و اروپا نیز چنین طبیعتی دارد. به همین دلیل، مس
ـین   همسو است. لیکن اسالم در طب با حکمت یونان و روم کامالً  یعت خود با عقل سازگار نیسـت. بـه هم

گـردد   مـی و مسئله جهاد نیز به همین جا بر کند اعتقاد خود را با اکراه بر مردم تحمیل کند دلیل، تالش می
  خواسته است تا با شمشیر دین خود را گسترش دهد. مکرکه پیامبر ا

بـا یـک عـالم مسـلمان      ،م13در قـرن   امپراتور بیـزانس  ایمانوئل دوممیان  ةپاپ به مناظر ،در همین زمینه
بـه مـن نشـان بـده کـه      «پردازد که عبارت چنین است:  ایرانی اشاره کرده و فقط به نقل سؤال امپراتور می

اي ارائه کرده است، جز چیزهاي بد و غیرانسانی چیز دیگـري آورده اسـت؟ مـثالً او     محمد چه چیز تازه
ود وي در بخشی دیگـر از سـخنان خـ   ». شمشیر ترویج شودبا  ،حکم کرد که دینی که او میسیونر آن بود

سوره دوم قرآن مجید آگاه بود که در آن آمده هـیچ اجبـاري در    256از آیه  امپراتور مطمئناً«آورده است: 
زمـانی کـه محمـد قـدرت      ؛هاي ابتدایی اسالم اسـت  مربوط به دوره ،دین نیست. به گفته آگاهان این آیه

 اکـرم زیـرا پیـامبر    ؛اسـت  روشـن . البته بطالن سخن امپراتور در این گزاره »نداشت و مورد تهدید بود
حامل قرآنی است که در بسیاري از منابع اعتبـار و حجیـت آن بـه اثبـات رسـیده و در درون خـود نیـز        

که قرآن جـز   ،اجمالی نسبت به قرآن، این ادعا نگاهیدستور به تحدي و مبارزه با مخالفان کرده است. با 
آنچـه در ارتبـاط بـا آیـه      ،عالوه هپذیرد. ب منصفی این ادعا را نمی انسان رد شده و هیچ، زي نداردبدي چی

 و مدینـه  در آیـه  شود که این زیرا با مراجعه به تفاسیر معتبر معلوم می ؛شریفه بیان شده نیز صحیح نیست
العمـل   کـه بـا عکـس   البتـه ایـن پـاپ پـس از آن     .اسـت  شـده  نازل اسالم ربپیام کامل اقتدار دوران در

سازي براي گفتمـانی   صرفاً زمینه ،در جایی بیان کرد که هدفش از طرح این مباحث ،مسلمانان مواجه شد
  .)www.vatican.com( »توجهی قرار گرفته است است که تاکنون مورد بی

که در شوراي واتیکـانی   دکترینی زود باشد. اما مطابق پاپ فرانسیسنظر دربارة اظهاررسد،  به نظر می
نظر در تجدید خالف آن حرکت نماید. ظاهراًتواند بر  دیده است، هیچ پاپی نمیدوم براي کلیسا ترسیم گر

  رویکرد دیالوگی کلیسا، منوط به تشکیل شوراي واتیکانی سوم است که تا آن زمان باید به انتظار نشست.

  گيري بندي و نتيجه جمع
  عنوان هدف مقاله حائز اهمیت است: بیان دو نکته به گذشت،با توجه به آنچه 

بـه ایـن نکتـه رسـید کـه      تـوان   میمیان جوامع اسالمی،  پس از بررسی فعالیت میسیونري مسیحی در .1
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اقتضـائات و شـرایط خـاص     چهار دوره تبشیري را متناسب با ،مسیحیت از آغاز ظهور اسالم تاکنون
هـاي علمیـه و    تبشیري به حـوزه  ۀعرفی تحلیلی این ادوار چهارگانم ،رده است. بنابراینسپري کخود 

ن باشـد،  آهاي عمیق، و شروعی براي نقـادي   تواند آغازي براي پژوهش می ،مراکز فرهنگی وارتباطی
گـذار   ثیرأتر از گذشته پیموده شده و دستاورد آن در خدمت مراکز ت تا مسیر علمی تبلیغات دینی قوي

  قرار گرفته شود.
ترسـیم   امـا شـود،   االدیانی امروز نکته مثبتی براي جوامع دینی محسوب مـی  رچه فضاي دیالوگ بینگ .2

بینانـه   اهداف آن، زمانی واقـع  هاي عملی براي دستیابی به دکترین دیالوگ و به موازات آن تعریف گام
امـروز   نسبت به جامعه هدف بینش عمیقی داشته باشـد. جهـان   ،شود که جامعه دینی مقصد ارائه می

پـس از تغییـر موضـع کلیسـا در      ،وگوي مسیحی شاهد استقبال اندیشمندان اسالمی از رویکرد گفت
هـاي   تـوجهی از ایـن تعامـل    وگوها، حجم قابـل  شوراي واتیکانی دوم است. با مراجعه به سابقه گفت
 ،هـده ماسـت  در آینده نیز ادامه دارد. آنچه بـر ع  .بین دینی میان مسلمانان و مسیحیان ثبت شده است

  رصد دقیق این تعامل است.
یک تحلیل از مواجهه اسالم با مسیحیت، ضمن تبیین جایگاه تبشیري مسـیحیت نشـان    ۀبا ارائ ،مقالهاین 

ویـژه ایـران    بـه  ،داده است که آیا کلیساي کاتولیک همچنان به فعالیت تبشیري خـود در میـان مسـلمانان   
  اسالمی وفادار مانده است یا نه؟

انـد.   لیت تبشیري خویش برداشتهها دست از فعا یشمندان مسلمان بر این باورند که کاتولیکاند برخی
تغییـر رویکـرد داده و آمـوزه     ،که این مقاله نشان داده است که مسیحیت در یک فراینـد طـوالنی   درحالی

در قالب دیالوگ مطرح کـرده اسـت. البتـه تغییـر      ،دار بودهرتبشیري خویش را که از اهمیت زیادي برخو
تـا   امـا اندازي شوراي واتیکانی سـوم دارد.   رویکرد دیالوگی در حوزه تبشیر پر واضح است که نیاز به راه

ریـزي   اهداف تبلیغی خویش را بـا برنامـه   رویکرد، این به توجه هاي علمیه بایسته است با آن زمان، حوزه
  دقیق دنبال کند.

    

۱۱۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  
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