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 »بودن دین جهانی«بررسی تطبیقی مبانی 
 در مسیحیت کاتولیک و تشیع
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 15/5/96پذیرش: ـ  3/12/95 دریافت:

 چکیده
از مباحث پرچالش در میان اندیشـمندان مسـلمان    هایی که یک دین براي حکومت جهانی دارد. این موضوع ظرفیت :یعنی »بودن دین یجهان«

هـاي مبـانی    هـا و تفـاوت   نشـده اسـت. ایـن تحقیـق شـباهت     بررسی  تاکنون به صورت تطبیقی میان مسیحیت و اسالم، اما تو کاتولیک اس
بـودن مسـیحیت کاتولیـک بـا مبـانی      بـانی جهـانی  نهد. م روي می پیشبه صورت توصیفی و تحلیلی را بودن دین در تشیع با کاتولیک  جهانی
اگرچـه در  اسـت،   مقـدس  یبـودن کتـاب   ودن و جاودانگی شباهت دارند. در هر دو، عبارات دال بر جهانیب نقلی جهانیلۀ بودن تشیع در اد جهانی

بـودن در   یمبـانی جهـان   ۀبودن داللت دارد، دچار تناقض است. این در حالی است کـه همـ   بر جهانی حضرت عیسیمسیحیت، عباراتی که از 
مبـانی   ،اما در مسـیحیت مبتنی بر آیات قرآن و روایات. هم عقلی است و هم  ،بودن تشیع، به طور کامل هماهنگ است. در تشیع، مبانی جهانی

از ایـن   مسـیحیت که  ، درحالینماند که برخی از مبانی مختص تشیع استگاهی تعارض دارد. ناگفته هماهنگ نیست و  بودن دین کامالً جهانی
 مبانی محروم است.
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 مقدمه 
بـودن دارد   مسیحیت کاتولیک، مانند مـذهب تشـیع، ادعـاي جهـانی    

بـودن در عـالم    ). از نظر منطقـی، جهـانی  194ص ، 1999(کتکیزم، 
خارج، یک مصداق بیشتر نخواهد داشت که با برپایی حکومتی واحد، 

حرکت به  توسط رهبري واحد، بر امتی واحد محقق خواهد شد. براي
هاي نفوذ ایدئولوژي تشیع  بودن توحیدي، باید از ظرفیت سمت جهانی

تـا بتـوان در راسـتاي حکومـت     به دست آورد در جهان، اطالع کافی 
هـاي ادیـان    با شناخت کامل از ظرفیـت باید جهانی قدم نهاد. سپس 

بـدون  تـا از ضـعف اجتنـاب شـود.      دیگر، از نقاط قوت آنها بهره برد
شـود. بنـابراین،    دن تشیع با موضع انفعالی محقق نمیبو شک، جهانی

هـاي درونـی    براي رسیدن به حکومت جهانی موعود، بایـد ظرفیـت  
بـودن   جهـانی هاي  تشیع را تقویت کرد. شناختن و شناساندن ظرفیت

تشیع و مسیحیت کاتولیـک، مثـل مهـدویت، ملکـوت خـدا، والیـت       
میان فـرق   موجب افزایش همگرایی تکوینی و تشریعی معصومان

اسالمی، بلکه میان بشریت خواهد بود تا حقانیت هریک روشن شود. 
بـودن در مسـیحیت    این نوشتار درصدد آن است کـه مبـانی جهـانی   

کاتولیک و تشیع را بررسی کند. پس از تبیـین مبـانی، بـه تطبیـق و     
 بررسی آن پرداخته خواهد شد.

 :یین شوداصلی، برخی از اصطالحات باید تب ۀلپیش از طرح مسئ
دیگر بر  ةیک پدیده با پدید ۀ، مقایس»بررسی تطبیقی«مراد از ـ 

گیـرد. در بررسـی    اساس معیارهایی است که یک محقق در نظر می
هـا و   فـرض  تواند بـر اسـاس اصـول، پـیش     تطبیقی، هر محققی می

حـاالت دو یـا چنـد پدیـده      ۀشـده بـه مقایسـ    تعیین معیارهاي ازپیش
 بـودن  جهـانی تالش شـده اسـت تـا مبـانی     بپردازد. در این تحقیق، 

بودن تشیع به صـورت تطبیقـی بررسـی     مسیحیت کاتولیک و جهانی
بـودن در هـر دو    یشود. با این روش، نقاط قوت و ضعف مبانی جهان

 شود. آیین بهتر شناخته می
هـایی اسـت کـه     فـرض  و پـیش هـا   ، زمینـه »مبـانی «مراد از ـ 
رو، مبـانی شـرط ضـروري     نبودن دین بر آن مبتنی است. ازای جهانی

 است و باید بررسی و تبیین شود.بودن دین  تحقق جهانی
اصطالحی است که در ادبیـات دینـی بـه کـار     » بودن جهانی«ـ 
نیـز دو اصـطالح   » سازي جهانی«و » شدن جهانی«که  ؛ چنانرود می

بـودن   یجهـان «سیاسی اسـت. مـراد از    شناسی و علوم رایج در جامعه
است که یک دین بـراي حکومـت جهـانی دارد.    هایی  ، ظرفیت»دین

و روند طبیعی حرکت جامعـه جهـانی بـه سـمت اتحـاد      شدن  جهانی
بدون دخالـت  ها، اقتصاد و امنیت  اشتراك جهانیان در فرهنگ، ارزش

هایی است کـه اسـتعمار    هسازي نیز برنام جهانیعوامل خارجی است. 
، 1386عظـی،  واکنـد (  سازي و تسلط بر جهان ارائه مـی  براي یکسان

شـدن و   یبـودن، جهـان   هاي جهانی باید بین حوزهرو،  . ازاین)138ص 
ــانی ــ جه ــک قاس ــازي تفکی ــه   ی ــط ب ــق، فق ــن تحقی ــد. در ای ل ش

 شود. توجه می» بودن جهانی«
» تشـیع «در منابع تشیع، کمتر بـه تبیـین معنـاي اصـطالحی     ـ 

 بـه ایـن معناسـت   » تَشَیع الرجل«در لغت، عبارت عنایت شده است. 
شـده  » شـیعه «شـود   بودن کند، گفته می ادعاي شیعهوقتی کسی که 
در . )1240تـا، ص   ؛ جوهري، بی260، ص 11 تا، ج (زبیدي، بی است

در توجــه شــده اســت. » شــیعه« ةاصــطالح، بیشــتر بــه معنــاي واژ
پیـروي   شود که از امام علی ه کسانی گفته میب» شیعه«اصطالح، 

ز طریـق  داننـد و آن را ا  مـی عیینی امامت و خالفت ایشان را ت، نموده
در عین حال،  .)131، ص 1ق، ج1375(شهرستانی،  نص قبول دارند

انـد. بـراي    همـت گمـارده  » تشیع«برخی از منابع به تبیین اصطالح 
 :عبـارت اسـت از  » تشـیع : «آمده الشیعۀ فی المیزاننمونه، در کتاب 

و خالفت  بر امامت امام علی ایمان به وجود نص از جانب پیامبر
(مغنیه،  غلو شده باشد شانیا فرزندان ایشانبدون آنکه در حقّ  ایشان،
در این تحقیق، مراد از تشیع، ایمان به وجود نص بر  .)13، ص 1385

و یـازده امـام از نسـل ایشـان      امامت و خالفت بالفصل امام علی
 است.

 ۀنامــ در اســاسمتفــاوتی دارد کــه نیــز معــانی » کاتولیــک«ـــ 
 ۀهمان فرقـ » کاتولیک«مراد از بیان شده است. در اینجا، » کتکیزم«

اول مسـیحیت   ةمعروف در مسیحیت اسـت کـه تـاریخ آن بـه سـد     
 گردد. بازمی

اصلی پژوهش ایـن اسـت کـه     ۀلپس از تبیین اصطالحات، مسئ
هـا   بودن دین در مسیحیت کاتولیک و تشیع چه شباهت مبانی جهانی
بـه  ـ هاي فرعـی پـژوهش نیـز      لسؤابا هم دارند. هایی  و چه تفاوت

در مسیحیت و اسالم به چـه   »بودن یجهان«است از:  عبارتـ ترتیب  
 بودن در مسیحیت و اسالم چیست؟ معناست؟ مبانی جهانی

نشـده  هـا بررسـی    نامه و پایانله له در سطح مقائکنون این مستا
هاي مبانی  ها و تفاوت است که شباهتآن نوآوري این تحقیق است. 



 ۳۹  عيک و تشيت کاتوليحيدر مس»نيبودن د جهانی«قی مبانی يبررسی تطب 
 

 
 

به صورت توصیفی و تحلیلی را بودن دین در تشیع با کاتولیک  جهانی
 کند. بررسی و ذکر می

 بودن مسیحیت کاتولیک مبانی جهانی
بر مبانی متعددي استوار است. برخی  بودن مسیحیت کاتولیک یجهان

شود. برخی نیز در منـابع دینـی    از مبانی، به صورت فرضی مطرح می
بـودن دیـن در    ترین مبانی جهـانی  نقلی دارد. مهم ۀمسیحیت، پشتوان

 عبارت است از:ـ  توان فرض نمود که میـ مسیحیت کاتولیک 
بودن در کـالم  ) جهانی4) جاودانگی؛ 3) جامعیت؛ 2خاتمیت؛ ) 1
 .بودن در کالم رسوالن) جهانی5؛ عیسی

 خاتمیت
بودن مسـیحیت اسـت، دو    مبناي جهانی» خاتمیت«اگر ادعا شود که 

علت انتخاب خاتمیت، به عنوان شود: یکی  رح سؤال ممکن است مط
 اصل اثبات خاتمیت در مسیحیت. و دیگري ؛بودن دین مبناي جهانی

پاسخ سؤال اول این است که اگر اثبات شود دینی آخـرین دیـن   
شود. اعتقاد به خاتمیت  بودن آن عقالً اثبات می حق الهی است، جهانی

برد. نکته قابل  رسؤال مییک دین، حقانیت ادیان و شرایع جدید را زی
رو، براي  توجه این است که اصل اثبات خاتمیت دین، نقلی است. ازاین

 اثبات خاتمیت، باید دلیل نقلی معتبر و صریح اقامه شود.
پیش از پرداختن به پاسخ سـؤال دوم، یـادآوري ایـن نکتـه الزم     

دانستن خود،  است که هر دین جدیدي با پذیرش دین قبلی و مکمل
کنـد.   وجـو مـی   هاي مقـدس پیشـین جسـت    یت خود را در کتابحقان

باره،  در اینکند.  عتیق دنبال می مسیحیت نیز حقانیت خود را در عهد
گمـان مبریـد کـه    «فرمایـد:   در موعظه روي کوه میحضرت عیسی 

را منسـوخ کـنم. مـن     هاي سایر انبیا ام تا تورات موسی و نوشته آمده
 .)17: 5 ،(متـی » یم و بـه انجـام رسـانم   ام تا آنها را تکمیل نمـا  آمده

گویی اشعیاي نبی و پیغام خـدا دربـاره    همچنین در انجیل متی، پیش
و  22: 1 ،بشارت به تولد عمانوئیل از دختري باکره آمده اسـت (متـی  

ــوفیقی، 23 ــد 222، ص 1389؛ تـ ــیحیان معتقدنـ ــراد از  :). مسـ مـ
د را بـه  خـو او اسـاس،   همان عیسی مسیح است. بـراین  »عمانوئیل«

کـه قـادر بـه     کـرد هـاي جدیـد عرضـه     عنوان آخـرین منبـع سـنت   
 ).694، ص 2005پدیدآوردن کلیسا یا جامعه مسیحیان بود (لیندسی، 
راه : توان فرض نمود براي اثبات خاتمیت در مسیحیت، دو راه می

به حواریون براي ابـالغ بشـارت    گیري از دستور عیسی اول، اطالق
ر جهان است. در انجیـل متـی آمـده اسـت:     در سراسها  ۀ امتبه هم

ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر  پس بروید و تمام قوم«
). ایشـان در  19: 28ی، (متـ » غسل تعمید دهید. ،القدس و پسر و روح

. با نبـود قرینـه   نکرددستور خود، پایانی براي این مأموریت مشخص 
تـوان برداشـت    شان را مـی براي تقیید این اطالق، خاتمیت رسالت ای

 ).176، ص 1391نمود (صانعی، 
ملکـوت  «راه دیگر، ملکوت خـدا و داوري در آخرالزمـان اسـت.    

تحقـق آن را بـه حواریـون و سـایر      اي است که عیسیوعده »خدا
مسیحیان داد و براي تحقق آن تالش نمود. ملکـوت مرئـی مسـیح،    

، یقـی اقـرار دارنـد   شود که به دیانت حق تنها شامل همه کسانی می نه
هایی است که در برابر حکومـت مسـیحی    نظامة همۀ بلکه دربرگیرند

). بنـابراین، ملکـوت خـدا    283، ص 3، ج1890تسلیم باشند (هودج، 
جهانی است. اگرچه ایشان در تحقق ملکوت خدا موفق نبـود، امـا در   

که در آینده محقق خواهد شد، براي برقـراري صـلح    ،ملکوت باطنی
و اجراي داوري میان بنـدگان خـدا خواهـد آمـد. ازآنجاکـه      در جهان 

ملکوت خدا جهـانی اسـت، اجـراي ملکـوت بـاطنی و داوري میـان       
توانـد بـه معنـاي خاتمیـت رسـالت       ، میبندگان خدا توسط عیسی

 ).176، ص 1391ایشان باشد (صانعی، 

 جامعیت
شـود،  بـه آن توجـه   » خاتمیـت «موضوع دیگري که در ذیل عنـوان  

تواند ادعـاي خاتمیـت    تنها در صورتی یک دین می است. »جامعیت«
هاي احکام، عقایـد و اخـالق    بودن را مطرح کند که در حوزه یو جهان

ۀ مـدعی اسـت کـه در همـ     جامعیت داشته باشد. کلیساي کاتولیـک 
 نیز به خاطر جامعیت و معتبـر » کاتولیک« ةجامعیت دارد. واژها  حوزه

 ).17، ص 2009رود (کانینگام،  میبودن تعالیم این کلیسا به کار 
بلکـه  ، دین و احکام شـریعت نبـود   ةفقط در حوز تبشیر عیسی

احکـام  ایشان در تبیین عواقب سرپیچی از دستورات الهی، بـه نقـش   
، 1390پـردازد (قـادري،    شریعت در رسیدن به سعادت دنیوي نیز می

سـرپیچی از  ). همچنین ایشان در تبیـین نتـایج دنیـوي    93 -92ص 
بـاره   د؛ در ایـن کنـ  ستورات شریعت، بر لزوم رعایت اخالق تأکید مید

گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود، محکـوم  «فرماید:  می
گویم که حتی اگـر نسـبت بـه بـرادر خـود       اما من میاست. به مرگ 
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خشمگین شوي و بر او فریاد بزنی، باید تـو را محاکمـه کـرد؛ و اگـر     
کنی، باید تو را به دادگـاه بـرد؛ و اگـر بـه     خطاب » ابله«برادر خود را 
پس اگر نـذري داري  است. گویی، سزایت آتش جهنم ب دوستت ناسزا

ـ   ۀخواهی گوسفندي در خان و می ه خدا قربانی کنی، و همان لحظـه ب
جـا نـزد    د که دوستت از تو رنجیده است، گوسـفند را همـان  میادت آ
هی نما و با او آشـتی  گاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخوا قربان

. )24 -21: 5 ،(متـی » دارگاه بیا و نـذرت را بـه خـدا تقـدیم      کن. آن
حکم زنـا، طـالق، دروغ، قصـاص، و     بههمچنین در جاهاي دیگري 

 ).48 -25: 5 ،ب و بغض پرداخته شده است (متیح
از کنار هم گذاشـتن مجمـوع عبـارات عهـد جدیـد و تأکیـد       

توان جامعیـت   د و اخالق، میبر لزوم رعایت احکام، حدو عیسی
آلودگی بشر فقـط بـه جنبـۀ نیـاز      مسیحیت را برداشت نمود. گناه

شـود. بـراي    اخروي بشر و به مسئلۀ نجـات انسـان مربـوط مـی    
شـدن نیازهـاي دنیـوي در مسـیحیت کاتولیـک، اخـالق        برآورده

تــوان گفــت: مســیحیت  مــی مســیحی ضــرورت دارد. بنــابراین،
 و هم دنیوي جامعیت دارد. کاتولیک، هم از نظر اخروي

 جاودانگی
 است که اگر دینیآن مستلزم جاودانگی است. این به معناي  خاتمیت

 اقتضـا  آخرین دین الهی باشد، جاودانه نیز خواهد بود. حکمـت الهـی  
دینی که قرار است آخرین شریعت براي نجات بشر باشد، تـا  کند  می

خلقـت انسـان و    وگرنه غرضـی کـه از  ، ابد بدون تحریف باقی بماند
جـاودانگی   ةجهان در نظر گرفته شده است، نقض خواهد شـد. دربـار  

واقعـا بـه شـما    «چنین نقل شده اسـت:   از عیسییت، تعالیم مسیح
اند، نه یـک ذره   گویم که تا زمانی که آسمان و زمین از بین نرفته می

 ).18: 5 ،(متی» و نه به اندازه سر حرفی زایل نخواهد شد
ن ادعا شـود کـه بـراي جـاودانگی مسـیحیت،      ممکن است چنی

با این توضیح کـه بـر   ؛ عتیق کمک گرفت توان از جاودانگی عهد می
 ی،داند (مت دس، مسیحیت خود را مکمل یهودیت میمق اساس کتاب

نیز جاویدان خواهد جدید  عتیق، عهد ). با اثبات جاودانگی عهد17: 5
-1204( میمـون  بـن  موسـی بود. در اعتقادنامۀ یهودیان، که توسـط  

(تورات)  ) نوشته شده است، درباره جاودانگی شریعت موسی1135
رئیس همۀ پیامبران بوده و نبوت ایشان  موسی«چنین آمده است: 

کنـد و هرگـز شـریعت     صحیح است... کتاب تورات هرگز تغییر نمـی 

-623، ص 2، ج1374(ویـر،  » الهی دیگري وجـود نخواهـد داشـت   
اثبـات جـاودانگی و عـدم نسـخ یهودیـت و       ). با این توضیح، بـا 624

ضمیمه کردن نقش مکملی بودن عهد جدید نسبت به عهـد عتیـق،   
دهندة عهـد   شود؛ زیرا عهد جدید، ادامه جاودانگی عهد جدید اثبات می

 ).177-176، ص 1391عتیق با پیمانی جدید است (صانعی، 
بودن انجیـل تصـریح    جدید، به ابدي عهدجاهایی از همچنین در 

دار و از   ها دور نگاه ما را از وسوسه«گوید:  یشده است. انجیل متی م
شیطان حفظ فرما؛ زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد از آن توسـت.  

آسـمان و  «در انجیل متی و مرقس آمده است:  .)13: 6 ،(متی» آمین
» زمین از بین خواهد رفت، اما کالم مـن تـا ابـد بـاقی خواهـد مانـد      

این است که ابدیت یک  ). نکته مهم31: 13؛ مرقس، 24:35همان، (
 دین، مستلزم خاتمیت آن خواهد بود.

 مسیح عیسی کالم در بودن یجهان
را جهانی معرفـی   رسالت عیسی ةگستر جدید برخی از عبارات عهد

بـراي  اسرائیل داللـت دارد.   به بنیآن کند. برخی نیز بر اختصاص  یم
 دن رسالت ایشان داللت دارد:بو یبر جهانذیل عبارات نمونه، 
سپس به ایشان گفت: حال باید به سراسر دنیا بروید و پیغـام  «ـ 

انجیل را به مردم برسانید. کسانی که ایمان بیاورنـد و غسـل تعمیـد    
اما کسانی که ایمان نیاورنـد، داوري خواهنـد    ؛یابند بگیرند، نجات می

 ).16و 15: 16همان، » (شد
» فته، پیغام انجیل را به همـه رسـاندند  شاگردان به همه جا ر«ـ 

 ).20: 16همان، (
جدید وجود دارد که بـر اختصـاص    در عین حال، عباراتی در عهد

نمونـه، در انجیـل   براي قوم اسرائیل داللت دارد. ر ب رسالت عیسی
من باید نخست قوم خود، یعنی یهودیان را «فرمود:  مرقس، عیسی
ــنم ــاري ک ــرقس» ی ــه  ). ای30 -27: 7 ،(م ــود را ب ــالت خ شــان رس

است که ایشان در آن گویاي  اسرائیل نسبت داده است. این تعبیر بنی
 ابتداي رسالت، مأمور هدایت قوم اسرائیل بوده است.

بـودن و عبـاراتی کـه بـر      یبنابراین، میان عباراتی که بـر جهـان  
حل تعـارض   بودن مسیحیت داللت دارد، تعارض وجود دارد. راه قومی

بـودن   دسته از عبارات، ایـن اسـت کـه مـراد از جهـانی      میان این دو
مسـیحیت  بـدانیم.  بودن از نظر گستره جغرافیایی  یجهانرا  مسیحیت

نه آنکه آخرین ، از نظر جغرافیایی جهانی بود در زمان حیات عیسی
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دین حق الهی باشد. همچنین عباراتی که رسالت ایشـان را بـه قـوم    
ارد کـه مربـوط بـه روزهـاي     دهـد، احتمـال د   اسرائیل اختصاص می

نخست رسالت باشد. به طور طبیعی، هر دعوتی از میان قوم خاصـی  
سـپس بـه   گـردد،  هاي آن شریعت، مسـتحکم   شود تا پایه شروع می

 ).26تا، ص  شود (میلر، بی نقاط دیگر منتشر می
رسالت خـویش را از قـوم خـود     رو، طبیعی بود که عیسی ازاین

در  ،هانی نزند. ایشان بـه طـور طبیعـی   غاز کند و دست به دعوت جآ
کرد. پیام محبت قهراً ابتدا بایـد بـه عـده     اي خاص زندگی می منطقه

شد. براي استحکام و پیشرفت پیام انجیل، خداونـد   محدودي ابراز می
معنـا نبـود کـه محبـت     کرد. ایـن بـه آن   اسرائیل را انتخاب  ابتدا بنی
ه خداوند پیـام خـود را   بلکفقط مختص به قوم اسرائیل است،  خداوند

را به همه مردم ابـالغ   پیام عیسی به قوم اسرائیل فرستاد تا بعداً خود
دلیـل   اسرائیل رو، ممکن است دعوت بنی ینا). از26ص همان، کنند (

 اسرائیل نباشد. یبر اختصاص رسالت ایشان به بن
در  بـا اینکـه مسـیح   د: معتقدن جدید بیشتر محققان کتاب عهد

و در حالت انزوا به سر برد، امـا برتـري قـوم یهـود را     فضاي یهودي 
قبول نداشت و با این باور که نجات فقـط مخـتص یهودیـان باشـد،     

بر این، معتقد بود که حکومـت خـدا، شـامل     کرد. عالوه مخالفت می
شـود (وارد   می ،از شرق تا غرب عالم و در همه عصرهاها،  همه انسان
، احتمـال  ن، از کلمـات عیسـی  ). بنابرای178، ص 1379و دیگران، 

شـود،   جغرافیـایی جهـانی اسـتفاده مـی     بودن به معناي گستره جهانی
خفقـان سیاسـی، قـادر بـه     سـبب   بـه  ،اگرچه در ابتداي رسالت خود

 اسرائیل نبود. گسترش رسالت خود به غیر بنی
نقل شده اسـت   جاودانگی از عیسی ةبا این حال، عباراتی دربار

کنـد. جـاودانگی نیـز از     الت ایشان داللـت مـی  بودن رس که بر جهانی
بـودن نیـز ثابـت     بودن است. با اثبات جاودانگی، جهـانی  مبانی جهانی

آسـمان و زمـین از   «جدید آمده اسـت:   نمونه، در عهدبراي شود.  می
: 24 ،(متـی » بین خواهد رفت، اما کالم من تا ابد باقی خواهـد مانـد  

بـودن بـه معنـاي     جهـانی  ). این عبارت، احتمـال 31: 13؛ مرقس 35
 کند. صحیح آن را تقویت می

 بودن در کالم رسوالن یجهان
را آنهـا  هسـتند کـه    ، دوازده شاگرد عیسـی »رسوالن«مراد از 

براي تعلیم انجیل و بشارت مسیحی به سوي مردم فرستاد. همچنین 

به ، داراي کرامت بوده ،شود که مانند حواریون شامل سایر افرادي می
تیطوس مانند ؛ )594، ص 8تا، ج پرداختند (بستانی، بی م میتعلیم مرد

که به اپافرودیتوس و تیموتائوس به قرنتیان، و مانند پولس که توسط 
). تـا  27-19: 2 ،؛ فیلیپیـان 22: 8 ،فیلیپی فرستاده شدند (دوم قرنتیان

جدیـد،   پیش از رستاخیز، مأموریت رسوالن علنی نبود. بنـا بـر عهـد   
ز پس از مرگ خود، بارهـا خـود را بـر رسـوالن     تا چهل رو عیسی

ملکوت خدا بـا   ةتا نشان دهد که زنده شده است و دربار ظاهر ساخت
فت هفته پس ). تا اینکه ه3 -1: 1 ،آنها سخن گفت (اعمال رسوالن

مـان بـا عیـد پنطیکاسـت، مطـابق وعـده       از مرگ و رسـتاخیز، همز 
آنها قـدرت داد  به  ؛القدس بر آنها تحقق پیدا کرد ، نزول روحعیسی

 ).4 -1: 2القدس شد (همان،  و وجود آنها پر از روح
القدس، کلیساي نخسـتین شـکل    پس از رستاخیز و با نزول روح

ة آن زمان بود که رسوالن بر گسـتر ). از 5تا، ص  گرفت (هرست، بی
به رسالت جهانی خـود عمـل نمودنـد.    جهانی مسیحیت تأکید کرده، 

بـه حواریـون    والن، خطاب عـام عیسـی  دلیل بر رسالت جهانی رس
ها را شاگرد من سـازید و   مپس بروید و تمام قو«پس از رستاخیز بود: 

 ،(متـی » دالقدس غسل تعمید دهیـ  ایشان را به اسم پدر و پسر و روح
). تنها پطـرس بـود کـه بـا وجـود پـذیرش رسـالت جهـانی         19: 28

 ةازد. دربـار اسـرائیل بپـرد   مسیحیت، موفق نشد به تبشیر در غیر بنـی 
انجیـل  بـه نقـل از   به وي  توان به خطاب عیسی مقام پطرس، می

وي را در میـان رسـوالن    ةجانشینی و جایگاه ویژکرد که متی اشاره 
بـه طـور    ). اصل رسـالت پطـرس  19و18: 16همان، دهد ( نشان می

خطـاب بـه وي    شـود. عیسـی   جدیـد فهمیـده مـی    از عهدخاص، 
دعا کردم تا ایمانـت از بـین نـرود. پـس     اما من براي تو «فرماید:  می

وقتی توبه کردي و به سوي من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویـت  
). این عبارت، رسالت پطرس را بـه طـور   32: 22 ،(لوقا» و استوار کن
 کند. یخاص اثبات م

خطـاب عـام   اول با این حال، دلیل بر رسـالت جهـانی پطـرس،    
که به طـور خـاص، رسـالت    وم، دپس از رستاخیز بود. دلیل  عیسی

اي است که بر اساس اعمال  دهد، مکاشفه جهانی پطرس را نشان می
رسوالن براي وي روي داد. در آن مکاشفه، به پطرس گفته شد کـه  

بـا اینکـه در میـان    ، خواهی ذبح کن و بخور از هر نوع حیوانی که می
ال آنها، حیواناتی بود کـه خوردنشـان بـر یهودیـان حـرام بـود (اعمـ       

). همچنین در این مکاشفه، بـه وي نشـان داده   13 -9: 10 ،رسوالن
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پطـرس بـر خـالف    روي،  بـدین شد که نباید کسی را نجـس بدانـد.   
یهـودي بـود   ررومی رفـت کـه غی  کُرنیلیوس به خانه  ،قوانین یهودي

به رسالت جهـانی   ،). پطرس در شوراي اورشلیم29-27: 10همان، (
هـا   دانیـد کـه از مـدت    شما همه مـی برادران، «کند:  خود تصریح می

خدا مرا از میان خودتان انتخـاب کـرد تـا پیغـام انجیـل را بـه       پیش، 
 ).7: 15همان، » (یهودیان برسانمرغی

در میان رسوالن، نقش پولس در انتشار مسیحیت بسیار برجسته 
بـود  » بنیـامین « ۀاست. وي در گذشته، یک یهودي فریسی از طایفـ 

گیـر بـود و مسـیحیان را آزار و     نـی، سـخت  دیواجبـات  که در اجراي 
که به قصد آزار  ،). در یکی از سفرها6-5: 3 ،داد (فیلیپیان شکنجه می

اي بـرایش روي داد. در آن مکاشـفه،    مسیحیان رفتـه بـود، مکاشـفه   
 ،(اعمـال رسـوالن  » منتظر دستور من باش«به وي فرمود:  عیسی

اي  مکاشـفه  جهـانی آن در  ة). اصل رسـالت پـولس و گسـتر   1-6: 9
در عالم رؤیا به حنانیا (شخصی مسـیحی در   صورت گرفت. عیسی

گویم انجام بده؛ چـون او (پـولس) را    یبرو و آنچه م«دمشق) فرمود: 
هـا و پادشـاهان و همچنـین     ام تـا پیـام مـرا بـه قـوم      انتخاب کـرده 

). پولس در انطاکیـه بـه تبلیـغ در    15: 9همان، » (اسرائیل برساند بنی
و نجـات را شـامل یهودیـان و     یان و غیریهودیان پرداختمیان یهود

غیریهودیان معرفی کرد. پولس و برنابا به قـدري مـردم را بـه آیـین     
مسیحی وارد کردند که براي اولین بار، تعداد مسیحیان انطاکیه بـیش  
از شهرهاي دیگر شد و غیریهودیان به مسیحیت گرویدنـد (دورانـت،   

 ).682، ص 3، ج1370

 بودن تشیع ینمبانی جها
یـزي   ر بودن تشیع بر آنها پی ، اصولی است که جهانی»مبانی«مراد از 

هـاي   شـود. مبـانی و زمینـه    و زیربناي آن محسـوب مـی  است شده 
) 2) جامعیـت؛  2) خاتمیـت؛  1بـودن تشـیع عبـارت اسـت از:      یجهان

 .بودن در آیات و روایات ) جهانی4جاودانگی؛ 

 خاتمیت) 1
و چـه بـه معنـاي     اکـرم  خاتمیت پیـامبر  چه به معناي» خاتمیت«

ز آیـات قـرآن و احادیـث اسـتفاده     اهـر دو  خاتمیت شریعت اسـالم،  
د  کانَ ما«فرماید: باره، قرآن می نشود. در ای می مـحأَبـا  م  د نْ  أَحـ مـ 

کُمرِجال نْ وولَ لکسر اللَّه و ین  خاتَم در حـدیث  40: (احـزاب » النَّبِیـ .(

تـو (علـی)   «سنت نیز آمده اسـت:   از طریق شیعه و اهل متواتر نبوي
منزله هارون نسبت به موسی هستی؛ جز آنکه بعد از  نسبت به من به

؛ عیاشـی،  159، ص 1ق، ج1371(برقـی،  » من هیچ پیامبري نیست
(با اختالف در تعابیر)؛ کلینـی،   307، ص 2؛ ج332، ص 1ق، ج1380
ــدوق، ؛ 107، ص 8ق، ج1407  324و174و  96و46ق، ص 1378ص

و  51، ص 1، جق ـ الـف  1413؛ 57، ص ـ ب  ق1413؛ مفید، 407و 
 .)451و 330و289، ص 2؛ ج255و169و  149و  136و59

مؤمنان از امیرمکحول از طریق  ابونعیمو  بن حماد نعیمهمچنین 
آیـا   ،اي رسـول خـدا   :گفتم«ایشان فرمودند: اند که  کردهنقل  علی

یا از بین غیر ما؟ فرمود: نه، بلکـه   است مهدي از بین ما آل محمد
که دین را به وجود او گشود، به وجـود   از بین ماست. خداوند همچنان

؛ اربلـی،  171ق، ص 1426(شـبلنجی و صـبان،   » او ختم خواهد کرد
 .)473، ص 2ق، ج1381

بـودن قـرار گرفتـه اسـت کـه       مبناي جهانینظر خاتمیت، از این 
وگرنه ظهور متعدد پیـامبران  ، شوداي ختم  نبوت باید در نقطه ۀسلسل

موجب اختالف مردم و انشـعاب ادیـان و   هاي گوناگون،  و طرح آموزه
 ۀمذاهب گوناگون خواهـد شـد. بـا افـزایش ادیـان و مـذاهب، زمینـ       

شـود. بـه دنبـال آن،     اختالفات دینی و مذهبی و بـدعت فـراهم مـی   
ادعـاي انحصـار راه هـدایت در هـر آیـین و تکفیـر دیگـران مطــرح        

برخالف ، از مسیر حق فاصله گرفتهها  ۀ انسانشود. در نهایت، هم یم
مـروزه نیـز تعـدد ادیـان و     که ا کرد؛ چنانهدف نبوت حرکت خواهند 

هاي مخاطبان و تحریفـات   مذاهب، معلول اختالف تفاسیر و برداشت
بـر تکثـر ادیـان و اختالفـات و     است. در واقع، خاتمیت مهـر بـاطلی   

 ).474-472، ص 1392ردان قراملکی، ها خواهد بود (قد بدعت
کـه   ـ چنـان   دیـن خـاتم باشـد    اگر دیـن اسـالم  سوي دیگر، از 
اگـر  ؛ زیـرا  باید جهـانی نیـز باشـد    ،به طور قطعـ   گونه نیز هست این

آخرین دین، دین جهانی نباشد، نباید سلسله نبـوت و شـریعت قطـع    
بـاره،   ایـن شد. براي خاتمیت، باید دلیل نقلی معتبر اقامه شـود. در   می

سایر ادیان، دلیل صریح و  فقط اسالم است که دلیل نقلی معتبر دارد.
 محکم نقلی ندارند.

 جامعیت) 2
جوانـب   ۀرکن جاودانگی اسالم، جامعیت و توجـه بـه همـ   ترین  مهم

در . )59ص ، 1389(مطهـري،   مادي، روحی، فردي و اجتماعی است
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 »مائـده « ةورسـ  3 ۀقرآن، بر جامعیت اسالم تأکیـد شـده اسـت. آیـ    
 لَکُـم  أَکْملْـت  الْیوم«روشنی بر کمال و جامعیت اسالم داللت دارد:  به

دینَکُم و تمأَتْم کُملَیتی عمعن  و ضیتر لَکُم الممطـابق  »دینـاً  الْإِس .
در ذیل این آیه، کمال دین مالزم با جامعیت  عالمه طباطبائیتفسیر 
 را اطـالق » کامل«توان عنوان  نباشد، نمی و به دینی که جامع ،است

). آیـات دیگـر عبـارت    133، ص 2ق، ج1417طباطبائی، کرد (ر.ك: 
ه و        ما کانَ حدیثاً یفْتَرى«است از:  یـدنَ یی ذي بـ دیقَ الـَّ نْ تَصـ لکـ و

تَفْصیلَ کُلِّ شَی  و دىه و ۀًءمحنُونَ رؤْممٍ یقَو؛ )111: (یوسـف » ل» و
کُلِّ شَییاناً لبت تابالْک کلَی89(نحل: » ء نَزَّلْنا ع.( 

این است که میـان ایـن دو    بودن اسالم ارتباط جامعیت با جهانی
). 324، ص 12ق، ج1417مقولــه، تــالزم برقــرار اســت (طباطبــائی، 

کنـد، مسـتلزم    بـودن اسـالم داللـت مـی     اي که بر جهانی همان ادله
اگر دعوت اسالم، عام و فراگیـر باشـد، بایـد    جامعیت قرآن نیز است. 

رو، الزمـۀ   کنندة نیازهـاي جامعـه باشـد. ازایـن     دستوراتش نیز تأمین
). همچنین 27، ص 1378بودن دین است (ایازي،  بودن، جامع جهانی

میان خاتمیت و جامعیت تالزم وجود دارد. توضیح مطلب ایـن اسـت   
ر فرسـتاد. قـوانین و   ها را براي کمال حقیقـی بشـ   که خداوند شریعت

شد، تا اینکه در اسالم، آخرین  تر می احکام موردنیاز در هر دینی کامل
گیـري   دین الهی کمال یافت. با کنار هم گذاشتن این مقدمات، نتیجه

تواند ناقص باشـد (جـوادي    شود که به حکم عقل، دین خاتم نمی می
 ).214، ص 1378آملی، 

اسـالم داللـت دارد. در    نیـز بـر جامعیـت    روایات ائمه معصوم
«... آمـده اسـت:    مسـلم   عبدالعزیزبنخطاب به  روایتی از امام رضا

تا اینکـه دیـن را    ،همانا خداوند عزوجل، پیامبرش را قبض روح نکرد
بـر او  ، که تفصیل همه چیز در آن استرا، برایش کامل نمود و قرآن 

آنچـه را   ۀدر آن، حالل و حرام و حدود و احکـام و همـ  ساخت. نازل 
اسـت. پـس خداونـد    کـرده  مردم به آن نیاز دارند به طور کامل بیان 

» نکـردیم  فروگـذار  کتـاب،  ایـن  در را چیـز  هیچ ما«عزوجل فرمود: 
 ).437-436ق، ص 1404حرانی، ه شعب (ابن

 بــه نقــل از پیــامبر اکــرم امــام بــاقر، همچنــین در حــدیثی
هیچ پیامبري پیش  پنج چیز به من داده شده است که به«اند:  فرموده

ام؛  از من داده نشده است: به سوي سفید، سیاه و قرمز فرسـتاده شـده  
با وحشـت یـاري   است؛  زمین براي من پاك و مسجد قرار داده شده

کـس   که براي هـیچ  یدرحال ،غنایم براي من حالل شده است؛ ام شده

یا فرموده باشند: براي هیچ پیامبري پیش از مـن  ـ   حالل نبوده است
». کلمات به من داده شده استة همۀ دربرگیرندو  ؛ل نبوده استحال

همـه کلمـات    ةدربرگیرنـد «مـراد از  شـود:   سـؤال مـی   از امام باقر
؛ 484ق، ص 1414(طوسـی،  » قـرآن «فرمایند:  یایشان م »چیست؟

، 3ق، ج 1415؛ عروسی حـویزي،  324، ص 16ق، ج1403مجلسی، 
 را چیزى هر قرآن در اوندخد«فرمایند:  نیز می ). امام صادق74ص 
 بـوده  مـردم  موردنیـاز  کـه  چیـزى از سوگند،  خدا به است. کرده بیان
 در بـود  درسـت  مطلـب  فـالن  اگر نگوید کسى تا نگذارده، کم است
 آن در خـدا  را بشر هاى نیازمندي ۀهم ،باشید آگاه. شد مى نازل قرآن
 ).324، ص 2، ج1383صدرالمتألهین، » (است کرده نازل

ن، در آیات و روایات، بر جامعیت اسالم نسبت به همه چیز بنابرای
تـرین   ترین و جامع تأکید شده است. هر دینی که اثبات شود که کامل
دیـن جهـانی   ؛ زیرا دین میان ادیان است، آن دین، جهانی خواهد بود

تنهـا   مسائل موردنیاز جامعه باشد. دین اسالم نـه  ۀگوي هم باید پاسخ
بلکـه بـراي سـایر منـاطق نیـز      ، قرآن بـوده نزول  ۀپاسخگوي منطق

 یی کاملی داشته است.اکار

 جاودانگی) 3
بودن تشیع است کـه در روایـات بـه آن     مبناي مهم جهانی جاودانگی

تصریح شده است. از جمله روایـاتی کـه بـر جـاودانگی داللـت دارد،      
اسـت  » همحمد حالل و حرامه حرام إلـى یـوم القیامـ     حالل«روایت 

بـه نقــل از   ). همچنـین امـام رضـا   58، ص 1ق، ج1407(کلینـی،  
دار  سپس حکومـت او را دوام «... فرمودند:  از رسول خدا ،پدرانشان
دولت ایام را تا روز قیامت از آنِ اولیـاي خـودم قـرار خـواهم     ساخته، 

، ص 1ق، ج 1395صــدوق، ؛ 264، ص 1ق، ج1378صــدوق، » (داد
 ).486ق، ص 1385؛ قندوزي، 256

گونه قابل تبیین اسـت   نبودن تشیع، ای انگی با جهانیارتباط جاود
که هر شریعتی جاودانه باشد، عقالً باید پاسخگوي نیازهاي بشر براي 

ترین دین نباشد،  ترین و جامع و اگر دین جاویدان، کامل ،همیشه باشد
ها خواهد شد. هر دینی کـه آخـرین    راهی انسان ختم نبوت موجب گم

تـر   تـر و جـامع   ادیان سابق کامـل  ۀبت به همدین الهی باشد، باید نس
شود. در نتیجـه،   باشد. در غیر این صورت، هدف آن دین برآورده نمی

تـر،   ترین دین، دین جهانی خواهد بود. اگر دین کامـل  آخرین و کامل
اثبـات نخواهـد   ، دین جهانی نباشد، خاتمیت آن دین قابل تردید بوده
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است که انسان از حیث استعداد به این معن» ختم نبوت«شد. در واقع، 
آخرین دیـن از  ، و و هوش به مرحله نهایی رشد عقلی خویش رسیده

تکامل بشـر بـه پایـان رسـیده اسـت      بوده و ترین  کاملحیث تعالیم، 
سـاز   هـا زمینـه   ). بلوغ و رشد عقلی انسان308، ص 1379اي،  (قمشه

 بروز دین جهانی خواهد بود.

 اتبودن در آیات و روای جهانی) 4
براي نمونـه،  بودن اسالم داللت دارد.  آیات قرآن به روشنی بر جهانی

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
 جـز  را تـو  )؛ ما107: (انبیاء» للْعالَمین رحمۀًو ما أَرسلْناك إِالَّ «ـ 
 نفرستادیم. جهانیان رحمت براى

)؛ 158: (اعـراف » لَیکُم جمیعااقُلْ یاأَیها النَّاس إِنِّی رسولُ اللَّه «ـ 
 هستم. شما همه سوى به خدا فرستاده من، مردم اى: بگو

 مـا  )؛ و28: (سبأ» للنَّاسِ بشیراً و نَذیراً کَافَّۀًو ما أَرسلْناك إِالَّ «ـ 
) الهـى  هـاى  پـاداش  به را آنها( تا نفرستادیم مردم ۀهم براى جز را تو

 ترسانى.ب) او عذاب از( و دهى بشارت
بـودن   از جمله آیاتی است که بـر جهـانی  » فطرت«همچنین آیۀ 

ک  فَـأَقم «اسالم شیعی داللت دارد. در این آیـه، آمـده اسـت:     هـجو 
دیلَ  لَـا  علَیهَا النَّاس فَطَرَ الَّتىِ اللَّه فطْرَت  حنیفًا للدینِ خَلْـقِ  تَبـل  ه  اللـَّ
کینُ ذَالالد مالْقَی نَّ وون النَّاسِ أَکْثرََ لَکلَمع30(روم: » لَای.( 

عجـین و همـراه اسـت و     امور فطري با نهاد و سرشـت انسـان  
. نیاز به دین هم امري فطري استسوي دیگر نابودشدنی نیست و از 

شـود   بودن دین اثبات می ناپذیري، جاودانگی و جهانی زوالروي،  بدین
 ).65و64، ص 1383(سجادي، 
بـودن اسـالم    نیز به طور صریح بر جهانی معصوم ۀائم روایات

در البیـان  مجمعدر تفسـیر   مرحوم طبرسـی براي نمونه، داللت دارد. 
ه و دینِ الْحقِّ لیظْهِـرَ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى« ۀذیل آیه شریف
 ز امام بـاقر )، روایتی ا9: ؛ صف28: ؛ فتح33(توبه: »  علَى الدینِ کُلِّه

غلبه و پیـروزي نهـایی، هنگـام    «فرمایند:  که ایشان میکند  نقل می
مگر اینکه بـه  ، ماند کسی باقی نمیاست که محمد  قیام مهدي از آل

مؤمنـان  ). امیر38، ص 5ق، ج 1390(طبرسـی،  » اقرار کند محمد
هـیچ روسـتایی بـاقی    «فرماینـد:   نیز در ذیل همین آیـه مـی   علی

مگر آنکه در صبح و شب، شهادت به وحدانیت خداونـد  نخواهد ماند، 
 ).366، ص 5ق، ج 1416حرانی، (ب» خواهد داد و رسالت پیامبر

چنـین نقـل شـده     همچنین در حدیثی از امام حسـن مجتبـی  
رسـیدند و عـرض    اي از یهودیان، خدمت رسـول خـدا   عده«است: 

  بـن  یموسآیا شما رسول خدا و همان کس هستید که مانند «کردند: 
سـکوت کردنـد و در   اي  ایشـان لحظـه  » شود؟ بر او وحی می عمران

آري، من سرور فرزندان آدم هستم و به این افتخـار  «پاسخ فرمودند: 
کــنم، و مــن آخــرین پیـامبران و امــام پرهیزگــاران و فرســتادة   نمـی 

بـه سـوي چـه    «یهودیان عرض کردنـد:  ». پروردگار جهانیان هستم
خداوند آیـۀ  » ب یا عجم و یا به سوي ما؟اید؟ عر کسی فرستاده شده

ه إِلَـیکُم جمیعـا      « ولُ اللـَّ سـی ر اس إِنـِّ » را نـازل سـاخت  » یا أَیها النـَّ
 ).187ق، ص 1376(صدوق، 

 بررسی و تطبیق
هـا و   تبـودن مسـیحیت کاتولیـک و تشـیع، شـباه      یدر مبانی جهان

 :ازیمپرد ها می هایی وجود دارد. نخست به بیان شباهت تفاوت
تنها مبناي بـدون معـارض در    »جاودانگی«از میان مبانی، اول. 

بنـاي جـاودانگی در تشـیع برابـري     مسیحیت کاتولیک است که با م
مقـدس   بـاره، در کتـاب   است کـه در ایـن  آن کند. این به معناي  می

مقـدس، شـواهدي بـر جـاودانگی       تعارضـی وجـود نـدارد. در کتـاب    
آیــات و روایــات بســیاري بــر  مســیحیت وجــود دارد. در تشــیع نیــز

 جاودانگی اسالم داللت دارد.
بـودن مسـیحیت کاتولیـک و     شباهت دیگر در مبانی جهانیدوم. 

بـودن تشـیع و    تشیع، مربوط به روایات و کلماتی است که بر جهـانی 
بـودن   مسیحیت داللت دارد. عباراتی که به عنوان مبنا بـراي جهـانی  

هـر دو بـر پیوسـتگی و    هست.  مقدس  شود، در هر دو کتاب بیان می
استمرار مناصب (والیت در تشـیع و پـاپی در مسـیحیت) تـا تحقـق      
حکومت جهانی تأکید دارند. والیت فقیه در زمـان غیبـت در تشـیع،    

دهنـدة   است. همچنین مقام پـاپ نیـز ادامـه    بیت ادامه والیت اهل
 رسالت رسوالن است.

بـودن در   هـاي مبـانی جهـانی    هـا، تفـاوت   پس از بیان شـباهت 
 کنیم: مسیحیت کاتولیک و تشیع را تبیین می

قامـه شـود.   ادر بحث خاتمیت، باید دلیل صریح نقلی معتبر یک. 
دچـار ضـعف اسـت کـه عبـارت      نظـر  خاتمیت در مسیحیت، از ایـن  

صریحی وجود ندارد که بر خاتمیت داللت کند. بر عکـس، در تشـیع   
 اکـرم ت پیـامبر  آیات و روایات بسیاري بر خاتمیت اسـالم و رسـال  
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گیـري از   یا از طریق اطـالق  ،وجود دارد. اساس خاتمیت در مسیحیت
یـا بـا   شود؛  به حواریون استفاده می دستور به تبشیر از سوي عیسی

توان خاتمیت را برداشت نمود.  میة آمدن ملکوت خدا، استفاده از وعد
 این در حالی است که در تشیع، به خاتمیت اسـالم و رسـالت پیـامبر   

 تصریح شده است. اکرم
قـدس اسـت کـه    م تفاوت دیگر، وجـود شـواهدي در کتـاب   دو. 

تنهـا   مقـدس، نـه    برد. در کتاب سؤال میخاتمیت در مسیحیت را زیر
نقل نشده که بر خاتمیت رسـالت ایشـان داللـت     سخنی از عیسی

مقدس وجود دارد که بـه آمـدن پیـامبري      بلکه عباراتی از کتاب، کند
 دهد. اگرچه پیامبران بعد از عیسـی  بشارت می عیسیدیگر بعد از 

بـوده   ان در راستاي رسـالت عیسـی  داراي شریعت نبودند و رسالتش
حتی پیامبري که ـ است، اما براي اثبات خاتمیت، نباید هیچ پیامبري  

بعد از پیامبر مدعی خاتمیت بیاید. آمدن پیـامبر دیگـر،   ـ  شریعت ندارد
 شود. رسالت می ۀسلنشدن سل موجب احتمال قطع

بـودن مسـیحیت و تشـیع،     اختالف دیگر در مبانی جهـانی سه. 
مقدس، عاري از عباراتی اسـت کـه    اختالف در جامعیت است. کتاب

در  به صراحت بر جامعیت مسیحیت داللـت کنـد. کلمـات عیسـی    
بودن انجیل نسبت به تورات داللـت دارد.   تنها بر مکمل ،کوه ۀموعظ

تـوان   بودن انجیل نسبت به تورات، نمی ز مکملرسد که ا به نظر می
با حـذف  کرد. ها استفاده  ها و همه دوران هجامعیت آن را در همه زمین

شریعت، جایگزینی اخالق به جـاي شـریعت نیـز قـادر بـه بـرآوردن       
اخـالق در کاتولیـک، تشـریفی    ؛ زیـرا  نیازهاي دنیوي انسـان نیسـت  

است (باغبانی و  ان نشدهشود و در قالب اوامر و نواهی بی محسوب می
). نه ضرورت دارد که به واسطه خداونـد  304، ص 1393زاده،  رسول

تعیین شود و نه اینکه مطابق با قوانین طبیعی وضـع شـود. بنـابراین،    
گونه الزام و ضمانت اجرایی از سوي خدا  نقص آن، این است که هیچ

زهاي ). بنابراین، مسیحیت حتی پاسخگوي نیا524ص همان، ندارد (
بـاره   ندنیوي بشر نیز نخواهد بود. این در حالی است که تشـیع در ایـ  
بـراي  سرشار از آیات و روایاتی است کـه بـر جامعیـت داللـت دارد.     

ک الْکتـاب    «فرمایـد:   می» نحل« ةخداوند در سورنمونه،  لَیـنَزَّلْنـا عو
کُلِّ شَییاناً لب19: (نحل» ء ت.( 

تبارك و ـ خداوند  «فرماید:  باره می ندر ای همچنین امام صادق
تا آنجا کـه بـه خـدا    کرده، توضیح همه چیز را در قرآن نازل ـ   تعالی

بندگان به آن محتاج خداوند رها ننموده است هیچ چیزي را که قسم، 

اي نتواند بگوید: اي کاش، این در قرآن نازل شده بـود   باشند ـ تا بنده 
(کلینـی،  » اسـت سـاخته  نـازل   ـ مگر آنکـه خداونـد آن را در قـرآن   

 خداونـد «فرمایند:  ایشان می ،). در روایت دیگر59، ص 1ق، ج1407
 کـه را  چیـزى  ،سـوگند  خدا به. است کرده بیان را چیزى هر قرآن در

 فـالن  اگـر  :نگویـد  کسـى  تـا  نگذارده، کم است بوده مردم موردنیاز
! همــۀ باشــید آگــاهد. شــ مــى نــازل قــرآن در بــود درســت مطلــب
صـدرالمتألهین،  » (اسـت  کـرده  نازل آن در خدا را بشر هاى ندينیازم

 ).324، ص 2، ج1383
 ،دیگر در باب جامعیت، این است که شریعت موسويچهار. نکتۀ 

فقط روحانی بود.  هم سیاسی بود و هم روحانی. اما شریعت عیسی
قـوانین  نبـود   قصد تشکیل حکومت نداشـت، نیـاز   ازآنجاکه عیسی

بلکـه  ، در واقع، هدف ایشان تشکیل سلطنت نبـود وضع کند. سیاسی 
هــا  ۀ ملــتمتشــکل از همــ ایشــان بــه تأســیس مجمعــی روحــانی

با این شرط که همـه بایـد ایشـان را خـدا بداننـد و بـه        ،ندیشیدا می
رناپذیر با یتنها اصول و قوانین کلی تغی یکدیگر محبت کنند. عیسی
تـا، ص   نمود (میلر، بیها را وضع  ها و زمان قابلیت اجرا در همه مکان

 جامعیت ندارد. ،). بنابراین، مسیحیت کاتولیک از نظر سیاسی41و40
، از جمله مبانی است کـه بایـد   »خاتمیت«نیز مانند  »جاودانگی«

دلیل صریح نقلی بر آن اقامه شود. همچنین نباید دلیل دیگري وجود 
ع، داشته باشد که آن را نفی کند. تفاوت مسیحیت کاتولیـک بـا تشـی   

مقدس، شواهدي وجود دارد کـه موجـب نفـی     این است که در کتاب
شود. عبارتی در سفر پیدایش وجـود دارد کـه    جاودانگی مسیحیت می

هـا   ۀ امتبشارت داده است و مطابق آن، هم »شیلو«به آمدن  ،در آن
، شخصـی  »شـیلو «). مراد از 10: 49 ،اید از او اطاعت کنند (پیدایشب

نیامـده   »شیلو«تا به حال، شخصی به نام را ؛ زیاست غیر از عیسی
تفسـیر نکـرده اسـت. بنـابراین،      »شیلو«را به  است و کسی عیسی

بـودن مسـیحیت، خـالی از اشـکال      جاودانگی به عنوان مبناي جهانی
 نیست.

این در حالی است کـه جـاودانگی در تشـیع از اعتبـار محکمـی      
بلکـه از  ، عارض نیستتنها روایات در این زمینه، مت برخوردار است. نه

بـودن   هماهنگی کامل برخوردار است. استداللی هم کـه بـر مکمـل   
کرد، ناقص است (صـانعی،   عتیق تأکید می جدید نسبت به عهد عهد

مـدعی اسـت کـه شـریعت      مسـیحیت ؛ زیرا )177-176، ص 1391
، بن میمـون  موسیمطابق ادعاي سوي دیگر،  آورده است. از يجدید
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عت جدید باشد. بنابراین، این استدالل بـراي  تواند شری مسیحیت نمی
جاودانگی مسیحیت کافی نیسـت. همچنـین دلیـل عقلـی در بحـث      
جاودانگی، زمانی حجیت دارد که دلیل نقلـی یـا عقلـی بـرخالف آن     

رسـد کـه جـاودانگی تـورات      به نظر مین، وجود نداشته باشد. بنابرای
 براي مسیحیت مفید نخواهد بود.

بودن دیـن در   یمربوط به مبانی نقلی جهان اختالف بعديپنجم. 
مسیحیت کاتولیک و تشیع است. اگرچه عبارات رسـوالن، در داللـت   

 بـودن مسـیحیت هماهنـگ اسـت، امـا کلمـات عیسـی        یبر جهان
بـودن   بـودن و برخـی بـر قـومی     یبرخی بـر جهـان  ندارد؛ هماهنگی 

ن بـود  یحالی است که مبانی نقلی جهان مسیحیت داللت دارد. این در
دین در تشیع، از قوت و هماهنگی کامل برخـوردار اسـت. همچنـین    

نقل شد که بـر جـاودانگی کـالم ایشـان داللـت       عبارتی از عیسی
احتمال دارد به این معنا باشـد کـه    ). این عبارت35: 24 ،داشت (متی
 باقی خواهد ماند. اکرمتوسط پیامبر  کالم ایشان

قـدس بـا آن زیرسـؤال    م  که اصل استناد به کتـاب  ،بعدي ۀنکت
 مقدس اسـت. بـه اعتقـاد مسـیحیان، عیسـی       رود، اعتبار کتاب می

نامه و کلمات ایشان اسـت   کتابی نداشته است. اناجیل نیز تنها زندگی
). همچنـین  246، ص 1389شـود (تـوفیقی،    و وحی محسـوب نمـی  

مقـدس از سـوي     بـودن کتـاب    اعتراف به وجود تناقضات و نامعقول
شـود (ولـف،    شدن اعتبار آن مـی   سیحی، موجب کاستهاندیشمندان م

 ).21تا، ص  بی
مبانی مشترك مسیحیت کاتولیک و تشیع بررسی شـد. در عـین   
حال، تشیع از مبـانی خاصـی برخـوردار اسـت کـه مسـیحیت از آن       

شناسـی   بر توحید و انسانابتناي این دین آنها،  ۀمحروم است. از جمل
تـوان در فطـرت    سـالم را مـی  بـودن ا  است. نقش توحیـد در جهـانی  

مشاهده نمود. در اسالم، فطرت انسان توحیدي است و مسـیحیت از  
آن محروم است. اسالم در وضع قوانین و مقررات، به فطـرت توجـه   

داند. فطـرت   است و خود را وابسته به قوانین فطرت میکرده بسیاري 
نی رو، قـوانین اسـالم جهـانی و جـاودا     نیز امري همگانی است. ازاین

در حـالی  ایـن  ). 190-189، ص 3، ج1389گردیده است (مطهـري،  
که مسیحیت کاتولیک معتقـد اسـت فطـرت پـاك انسـان بـه       است 
شناسی  آلود شده است. این مبنا و مبناي انسان هگنا گناه آدم ۀواسط

 کند. در تشیع در یک راستا معنا پیدا می
یـک  بودن اسالم، مبتنـی بـر    است که جهانیآن توضیح مطلب 

ن اسـت کـه   آدر گـرو   بودن اسالم شناسی خاص است. جهانی انسان
، 1392ل باشـیم (ادیـب،   یبراي انسان، ذات، جوهر، حقوق و غایتی قا

فطرتـاً هـویتی الهـی دارد و از هرگونـه      ). همچنین انسـان 159ص 
پذیر بـه دور اسـت. دلیـل بـر      تعلقات جغرافیایی، قومی و نژادي زوال

ست که بر فطرت پاك توحیـدي  ا» فطرت«ۀ سرشت پاك انسان، آی
 انسان داللت دارد.

بـودن مسـیحیت کاتولیـک بـر      یاین در حالی اسـت کـه جهـان   
شناسی دیگري مبتنـی اسـت. در مسـیحیت، انسـان گناهکـار       انسان

هایی که در تشیع به انسان نسـبت   معرفی شده است. برخی از ویژگی
سیحیت، تشـیع  داده شده است، در مسیحیت وجود ندارد. بر خالف م

در تأکیـد دارد.  بر فطرت پاك توحیدي، کرامت و مقام خالفت الهـی  
موجودي ذاتاً گناهکار است که ایـن سرشـت    الهیات مسیحی، انسان

 به نسل انسان منتقل شده است. آدم، از توارث ۀآلود به واسطگناه
بر نسـل انسـان ایـن اسـت کـه       گناه نخستینِ آدم ةتأثیر عمد
گردانیـده،  آلود شد. گناه ذهن بشر را تاریک و ضـعیف   هسرشت او گنا

کار درست فکر کند و به حقایق متعـالی دسـت    دهد تا گناه اجازه نمی
ة انسان ضعیف شده است. خـود  یابد. بر اساس دیدگاه مسیحیت، اراد

تواند به نجات دست یابد. تنها با فیض و خواست الهی،  تنهایی نمی به
). این در 682-681، ص 1392راث، گ نجات محقق خواهد شد (مک
انسـان بـه جـاي خـود بـاقی اسـت و        ةحالی است که در تشیع، اراد

 در تحقق حکومت جهانی تالش کند. ،تواند با اختیار خویش می
عدم تحریف کتاب آسمانی، مبناي دیگري است کـه مسـیحیت   

بـودن تشـیع از    آن، جهـانی  ۀکاتولیک از آن محروم است. بـه واسـط  
هـاي   یکی از فلسـفه شود.  متمایز میمسیحیت کاتولیک  بودن جهانی

هاي پیشـین   ، تحریف در ادیان پیشین است. امتآمدن شریعت جدید
هـاي آسـمانی    هاي آسمانی یا تحریف، به کتاب فقدان کتابخاطر به 

جدید نیاز داشتند. این نکته در اسالم معنا نـدارد (قـدردان قراملکـی،    
نشـدن  گر تحریف نت به روشنی بیا). آیات و روایا91و80، ص 1392

 ).28: ؛ زمر27: قرآن است (کهف
قرآن، ایـن اسـت کـه بـر     نشدن تحریف بارة قابل توجه در ۀنکت

تحریـف قـرآن    اساس خاتمیت دین اسالم بـا نبـوت پیـامبر اکـرم    
موجب گمراهی بشر و نقض غرض و مخالفـت بـا حکمـت خداونـد     

تشـیع نسـبت بـه     ). بنابراین، ویژگی216، ص 1376، است (مصباح
مسیحیت کاتولیک، این اسـت کـه کتـاب آسـمانی بـدون دسـتبرد،       
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نقصان و زیاده بر پیامبر نـازل شـده و بـا همـان کیفیـت بـه دسـت        
 مسلمانان رسیده است. این در حالی اسـت کـه در مسـیحیت، کتـاب    

 مقدس با دخالت بشر نگاشته شده است.
قابـل تبیـین   گونـه   بودن تشیع، ایـن  ارتباط عدم تحریف و جهانی

بودن یک دین، اتصـال حقیقـی بـا منبـع      فرض جهانی شاست که پی
بشـر در آن اسـت. هرگونـه دخالـت و دخـل      نداشتن وحی و دخالت 

هـاي دیـن    تصرف بشر موجب سلب اعتماد بشـر نسـبت بـه آمـوزه    
شود. فـرض بـر    شود و راه براي تحقق دین جهانی غیرممکن می می

الهی بر تمام جهـان سـیطره پیـدا    این است که قرار است دین کامالً 
کند. با تحریف کتاب آسمانی، حکومت کامالً دینی و وحیانی ممکـن  
نخواهد بود. نسخ ادیان گذشته و آمدن شریعت جدید به خاطر نقـص  

رآن، دیگـر  نشـدن قـ  و تحریف آیات الهی بود. بنابراین، بـا تحریـف   
دیـان  نیازي به شریعت جدید نیست و اسالم جهـانی خواهـد بـود و ا   

 گذشته جهانی نخواهد بود.

 گیري نتیجه
بـودن دیـن در مسـیحیت کاتولیـک و تشـیع بیـان        مبانی جهانی

هـایی وجـود دارد.    ها و تفـاوت  گردید. میان این دو آیین، شباهت
ها مربوط به مبناي جاودانگی است. در هر دو آیین،  عمدة شباهت

ها نیـز   وتجاودانگی از پشتوانه نقلی برخوردار است. در بخش تفا
بودن تشیع، در مسیحیت وجود ندارد؛ مانند  برخی از مبانی جهانی

دین مبتنی بر فطرت توحیدي، تحریف نشـدن کتـاب آسـمانی و    
شناسی، در الهیات مسیحی، بحث ابتنـاي دیـن بـر     مبناي انسان

فطرت توحیدي مطرح نشده اسـت؛ زیـرا بـه اعتقـاد مسـیحیان،      
ود شـده اسـت. تحریـف نشـدن     آل سرشت انسان با گناه آدم، گناه

کتاب آسمانی نیز مختص تشیع است؛ زیرا بر اساس تاریخ الهیات 
مسیحی، کتاب مقدس با دخالت بشر نگاشته شده است. ایـن در  
حالی است که به اعتقاد تشیع، قرآن، هم در لفظ و هـم در معنـا،   
وحی الهی است و بشر هیچ نقشی در آن نداشته است. همچنـین  

شناسی در تشیع، بر اساس جایگاه خالفت، کرامت و  مبناي انسان
سرشت پاك انسان مطرح شده است. در تشیع، انسان با کرامـت،  

رو،  تواند به نجات دسـت یابـد. ازایـن    سرشت پاك و با اختیار می
بودن تشیع توسط انسان کامل محقق خواهد شـد. ایـن در    جهانی

مطـرح   حالی است که در مسیحیت، کرامت و سرشت پاك انسان

آلـود   گنـاه   نیست. سرشت انسان به واسطۀ گناه نخسـتین آدم 
تنهـایی قـادر بـه     شد، اختیارش ضعیف گشت، و در نتیجه، او بـه 

نجات نخواهد بود. تنها با فیض و ارادة الهی، بدون دخالت بشـر،  
حکومت و دین جهانی محقق خواهد شد و انسان به نجات دست 

 خواهد یافت.
بودن، اگرچـه عبـارات رسـوالن بـه      جهانیدر بحث مبانی نقلی 
از  بودن داللت دارد، اما عبـارات عیسـی   صورت هماهنگ بر جهانی

بـاره از   که مبانی نقلی تشیع در این درحالیهنگی برخوردار نیست، هما
خاتمیـت و  همچون هماهنگی کامل برخوردار است. در مبانی مهمی 
سرشـار از   ود. تشـیع جاودانگی، باید دلیل صریح نقلی معتبر اقامه شـ 

بـر خاتمیـت و جـاودانگی     ،آیات و روایاتی است که به طـور صـریح  
تنهـا دلیـل صـریح محکمـی وجـود       داللت دارد. اما در مسیحیت، نه

بلکه موارد نقض متعـددي نیـز وجـود دارد. در تشـیع، مبنـاي      ، ندارد
امـا  محکم آیـات و روایـات برخـوردار اسـت.      ۀجامعیت نیز از پشتوان

و  عیسـی دلیلـی از عبـارات    ،براي ادعاي جامعیت خـود مسیحیان 
 اند. نکردهرسوالن اقامه 

 بعامن .......................................................................................... 
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