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Cچکیده
ّ
پــاپ رهبــر مســیحیان جهــان اســت .او بــه عنــوان خلیفــۀ ســنتی پطــرس ،مقبــول
مســیحیان واقــع شــده و آنهــا معتقدنــد عیســی ،قــدرت وصــل و فصــل کــردن و کلیدهــای
بهشــت را بــه وی داده اســت .مرجــع تقلیــد در مذهــب امامیــه بــه مجتهــد جامعالشــرایطی
گفتــه میشــود کــه رهبــری معنــوی شــیعه را بــه عهــده میگیــرد و عالیتریــن نهــاد اســامی
شــیعی اســت .بــا توجــه بــه ایــن دو تعریــف؛ پرســش اصلــی پژوهــش پی ـشرو ایــن اســت کــه
شــباهت نهــاد مرجعیــت در شــیعه و پــاپ در مســیحیت چیســت؟ ایــن نوشــته در راســتای
پاســخ بــه ایــن پرســش بــه مقایســۀ ایــن دو پرداختــه اســت .ایــن دو نهــاد مرجعیــت ا گرچــه
در ظاهــر شــبیه یکدیگــر هســتند؛ ولــی تفاوتهــای پایــه ای میــان آنهــا وجــود دارد .در واقــع
وجــود شــباهتهایی جزئــی میــان ایــن دو نهــاد ســبب گشــته تــا برخــی اشــکاالت وارد بــر
پــاپ را بــر مرجعیــت شــیعه نیــز وارد کننــد .ا گرچــه اتصــال بــه خــدا از جملــۀ شــباهتهای ایــن
دو شــمرده میشــود ،ولــی فراینــد انتخــاب ،جایــگاه آن دو و همچنیــن خطاپذیــر یــا ناپذیــر
بــودن آنهــا ،از مهمتریــن اختالفــات اســت.
ّ
روحانیـــت ،مرجعیت ،پاپ ،کلیس ــا ،س ــازمان روحانیت ،نهاد کلیس ــا،
واژ گان کلیـــدی:
شـــیعه ،مسیحیت.
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Cمقدمه
از نــگاه ادیــان ابراهیمــی در دورهای کــه نبــی یــا رســول در زمیــن نباشــد جانشــین آنان روی
زمیــن وجــود دارد .بــه اعتقــاد مســیحیان نیــز پــاپ بــه عنــوان جانشــین مســیح دارای قــدرت
مطلقــه و نامحــدود اســت تــا جایــی کــه وی میتوانــد سـ ّـنت مســیحیت را ادامــه و توســعه
داده و حــق قانونگــذاری شــرعی و تشــریع حکــم الهــی را دارا میباشــد .افــزون بــر ایــن ،پــاپ
در اظهــار نظــر و صــدور حکــم و فتــوای شــرعی خطاناپذیــر اســت ،بــه ایــن معنــا کــه هی ـچگاه
اشــتباه نمیکنــد ،هرگــز بــه انحــراف نمیــرود و هرچــه در مقــام مقـ ّـدس پاپــی بگویــد ،حکــم
خــدا و غیرقابــل اصــاح و تغییــر اســت .فرمــان پــاپ بــرای همــۀ مســیحیان ّ
حجــت اســت و
بایــد بپذیرنــد و از وی اطاعــت نماینــد( .خاتــون قدمــی )1389 ،در میــان ادیــان گونا گــون
اســام تنهــا شــیعه دارای مرجــع دینــی در زمــان نبــود پیامبــر یــا معصــوم اســت کــه جایگزیــن
پیامبــر محســوب میشــود .مرجعیــت بــه عنــوان رکــن دیــن در زمــان غیبــت معصــوم فعالیــت
میکنــد و مــردم بــرای آ گاهــی از احــکام دینــی و چنــد و چــون آنهــا بــه وی مراجعــه میکننــد.
مرجعیــت دینــی شــیعه و پــاپ از نظــر ظاهــری ماننــد یکدیگــر هســتندّ ،امــا مقایســۀ مرجعیــت
دینــی شــیعه و پــاپ در کلیســا ابعــاد مهمــی را روشــن میســازد .مقولــۀ بازشناســی نقــش و
کارویژههــای مرجعیــت شــیعه و پــاپ کلیســا ســبب میشــود ایــن دو بهتــر شــناخته شــده
و بــه شــبهاتی کــه دربــارۀ یکســانانگاری آنهــا مطــرح میشــود ،پاســخ داده شــود .پرســش
اصلــی تحقیــق؛ شــباهتها و تفــاوت هــای پــاپ و مرجعیــت شــیعی اســت .بــه نظــر میرســد
ایــن دو در ســه حــوزۀ منشــأ ،انتخــاب و کارکــرد تفاوتهایــی دارنــد.
دربــارۀ مقایســۀ نهــاد مرجعیــت و نهــاد کلیســا کتــاب ،پایاننامــه و مقاالتــی زیــادی نوشــته
شــده اســت ،ولــی مقایســۀ پــاپ و مرجعیــت بــه صــورت مجــزا در هیــچ نوشــتهای بحــث نشــده
اســت و همیــن امــر ،مســئلۀ ایــن نوشــته را از دیگــر تحقیقــات جــدا میســازد.
روش تحقیــق پی ـشرو ،تطبیقــی اســت کــه در عصــر کنونــی از اهمیتــی فــراوان در ســطح
جهــان برخــوردار اســت و ایــن روش نکاتــی مهــم را در گســترۀ بحــث آشــکار میســازد.
 .1تاریخچۀ پیدایش پاپ
کلیســا کــه در قــرون اولیــۀ میــادی بهصــورت یــک نهــاد و نظامــی متواضــع بنــا شــده بــود،
بــه مــرور زمــان ،بــه قدرتــی دســت یافــت کــه در همــۀ عرصههــای دینــی و غیردینــی ،توانایــی

اظهــار نظــر پیــدا کــرد و بدینترتیــب تمــام قــرون میانــه را مدیریــت نمــود .پــاپ از ریشــه کلمــۀ
 popeبــه معنــای پــدر و از کلمــۀ یونانــی papasگرفتــه شــده اســت .مســیحیان ایــن واژه را
بــه پــدر معنــوی دیــن مســیح اختصــاص دادهانــد( .کونــگ ،1384 ،ص64؛ شــارمه،1385 ،
ص )92پــاپ لئــون کبیــر در قــرن پنجــم میــادی تــاش کــرد مرجعیــت پاپــی را گســترده کنــد؛
از ایـنرو اســقف رم را جانشــین پطــرس دانســت و بــرای اثبــات ایــن مدعــی بــه آیاتــی از عهــد
جدیــد اســتناد کــرد .امپراتــور والنتیــوس ســوم ایــن روش را قبــول کــرد و در ســال  445م اعــام
کــرد کــه اســقف رم در رأس کلیســا قــرار دارد( .وان وورســت ،1384،ص )140نخســتین بــار
اســقف اعظــم ســیریکیوس در قــرن چهــاردم میــادی خــود را پــاپ نامیــد( .کونــگ،1384 ،
ص  130و )147

 .3فرایند انتخاب پاپ
در مســیحیت ،اســقف نقشــی کلیــدی دارد بهصورتــی کــه همــۀ آداب و مراســم دینــی بنابــر
نتــر ارجــاع داده میشــود .رتبههــا بــا شــکلگیری
نظــر وی تعییــن شــده و بــه مناصــب پایی 
کلیســای کاتولیــک رم پدیــد آمــد .سلســله مراتــب کلیســای رم عبارتنــد از :دیکــون (شــماس)،
کشــیش ،اســقف ،اســقف اعظــم ،کاردینــال و پــاپ .باالتریــن درجــه بــه پــاپ و پایینتریــن
درجــه بــه شــماس اختصــاص دارد .کســی کــه میخواهــد بــه مقــام پاپــی برســد بایــد ایــن
مراحــل را طــی کنــد (علمخــواه ،1386 ،پیششــمارۀ  )2میــان پیــروان کلیســا در مراتــب

*یعیش مالسا رد تیعجرم وکیلوتاک تیحیسم رد پاپ ۀسیاقم

 .2تاریخچۀ پیدایش مرجعیت
نهــاد مرجعیــت قدمتــی چنــد صــد ســاله دارد و شــاید بتــوان قدمــت آن را بــه زمــان شــاه
طهماســب اول رســاند .شــاه صفــوی ،شــیخ علــی کرکــی را نایــب امــام خوانــد و بــه او مقــام
شیخاالســامی داد کــه باالتریــن مقــام دینــی بــه شــمار میرفــت و در امــور مملکــت دســت
وی را بــاز گذاشــت( .تنکابنــی۱۳۸۶ ،ش ،ص )347
اوج مســئلۀ مرجعیــت در اســام شــیعی ،در نــزاع میــان اخبارییــون و اصولیــون بــوده
اســت .شــیخ مرتضــی انصــاری رهبــری متمرکــزی را در نظــام روحانیــت شــیعه بــه وجــود آورد.
اصولیــون بــا اســتفاده از عقــل ،احــکام فقهــی را از منبــع وحیانــی اســتنباط میکردنــد در حالــی
کــه اخبارییــون بــر ظواهــر کتــاب و ســنت تکیــه داشــتند .در ایــن نــزاع اصولیــون بــا پیــروی از
آراء ســید وحیــد بهبهانــی پیــروز ایــن میــدان بودنــد( .عنایــت 1365 ،ص )280
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روحانــی و درجــات ،اختالفاتــی وجــود دارد:
مرحلــۀ اول :شــخص وارد مدرســۀ الهیاتــی مســیحیت شــده و دورههــای علمــی الهیاتــی
را ســیری میکنــد؛
مرحلــۀ دوم :پــس از گذرانــدن دورههــای علمــی وی میتوانــد بــه کشــیشها در مراســم
مذهبــی کمــک کنــد بــه ایــن فــرد شــماس گفتــه میشــود.
مرحلــه ســوم :پــس از گذرانــدن دورههــای خــاص توســط مرا کــز آموزشــی یــا کلیســا بــه
کلیســایی معرفــی میشــوند و درجــۀ کشیشــی را از دســت اســقف اعظــم و یــا اســقف
دریافــت میکننــد.
مرحلــۀ چهــارم :از میــان کشــیشها افــرادی کــه در دورۀ کشیشــی موفــق بودهانــد،
مراحــل علمــی را طــی کــرده و بــه مقــام اســقفی نائــل میشــوند و ســپس مســئولیت
کلیســایی را از آن خــود میکننــد .ســن قانونــی بــرای پذیرفتــه شــدن در رتبههــای
عالــی روحانــی بــه ترتیــب عبارتنــد از 22 :ســال بــرای معاونــت شماســی 23 ،ســال بــرای
شماســی 24 ،ســال بــرای کشیشــی و  30بــرای مقــام اســقفی( .مولنــد ،1381 ،ص )120
مرحلــۀ پنجــم :هــر کــدام از دیکونهــا و کشــیشها و اســقفها رهبــری دارد کــه آن را
کاردینــال مینامنــد .ایــن طبقــه از روحانیــان مشــاوران پــاپ هســتند و بســیاری از آنهــا
در ســازمان اداری واتیــکان مشــغول فعالیــت هســتند.
ً
مرحلــه ششــم :معمــوال پــاپ از میــان کاردینالهــای ارشــد انتخــاب میشــود ،بــه ایــن
صــورت کــه  10تــا  20روز پــس از رحلــت پــاپ پیشــین ،هیئــت کاردینالهــای مقیــم
روم مجمعــی بــه نــام «کان کالو» تشــکیل میدهنــد و از بیــن خــود یــک نفــر را انتخــاب
میکننــد کــه او در ایــن حــال ،نــام و لقــب جدیــدی اختیــار میکنــد .از ســال 1378
میــادی ،ایــن گونــه رســم شــده اســت کــه پــاپ از میــان کاردینالهــا انتخــاب شــود.
 .4فرایند انتخاب مرجع تقلید
هنگامــی کــه شــخصی وارد حــوزۀ علمیــه شــد بایــد ســه مرحلــۀ علمــی مقدمــات ،ســطح
و خــارج را بگذرانــد؛ بعــد از ایــن مراحــل شــرکت در درس خــارج الزامــی اســت .در ایــن رتبــه
یپــردازد .ســپس در حــوزۀ
آخریــن تقریــرات را از اســتاد گرفتــه و بــه تحقیــق و مطالعــه م 
فقهــی ،متــن کتبــی بــه اســتاد ارائــه میدهــد و اســتاد پــس از ارزیابــی و پذیــرش ،بــه شــخص
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اجــازه اجتهــاد در احــکام را میدهــد .ایــن فــرد مجتهــد اســت ،ولــی مرجــع تقلیــد نیســت.
بــرای بــه دســت آوردن رتبــۀ مرجــع تقلیــد ،مجتهــد بایــد فتــوای خــود را در مســائل فقهــی
منتشــر کنــد و از ســویی دیگــر طــاب بــه او مراجعــه کننــد بهطــوری کــه شــخص مرجــع علمــی
در مســائل فقهــی شــود؛ یعنــی بــه قــدری شــا گرد داشــته باشــد کــه در علــم فقــه مشــهور شــود.
(عنایــت ،1365 ،ص  )280بــه عــاوه وی بایــد بتوانــد اقبــال مــردم را بــه دســت آورد و مالیــات
دینــی جــذب کنــد .مهمتریــن مســئله ایــن اســت اقبــال مــردم بــه شــکل مدنــی فــردی را
مرجــع میکنــد؛ بنابرایــن مرجعیــت ســه ویژگــی دارد:
اول :فــرد بتوانــد بــه لحــاظ علمــی بنویســد و اســتاد پــس از ارزیابــی نوشــتۀ او را قبــول
کــرده و ســپس فــرد آن را منتشــر کنــد؛
دوم :کرســی تدریــس قــوی داشــته باشــد بــه صورتــی کــه مرجــع علمــی طلبههــای فاضــل
شود؛
سوم :اعتماد مردم را برای مالیات و مسائل فتوایی جذب کند.
بــا مقایســۀ فراینــد انتخــاب پــاپ و مرجــع تقلیــد مشــخص میشــود کــه مقامــات در
روحانیــت مســیحی توســط کلیســا انتخــاب شــده و مــردم هیــچ نقشــی در انتخــاب پــاپ
ندارنــد .رأی کاردینالهــا میتوانــد پــاپ را انتخــاب کنــد ،ولــی بــرای انتخــاب مرجــع تقلیــد
مــردم نقــش کلیــدی دارنــد و هیــچ اجبــاری بــرای تعییــن آن از طــرف شــخص یــا نهــاد وجــود
نــدارد .بلکــه دو عنصــر مهـ ِـم اعلــم بــودن و مقبــول بــودن نقــش اساســی دارد؛ زیــرا ا گــر اعلــم
نباشــد اهــل علــم بــه او اقبــال نمیکننــد و ا گــر مقبــول مــردم نباشــد در جم ـعآوری مالیــات
دینــی (خمــس و زکات) موفــق نخواهــد بــود.
 .5جایگاه پاپ در مسیحیت
مســیحیان کاتولیــک معتقدنــد حضــرت عیســی مقــام پاپــی را ابتــدا بــه پطــرس داده و از
پطــرس بــه دیگــر پاپهــا منتقــل شــده اســت( .طاهــری ا کــرادی ،باشــبو نسلیشــاه،1396 ،
ص  )56-47از ایــنرو ایــن مقــام قابلاعتمــاد اســت و جایگاهــی ویــژه میــان مســیحیان
دارد( .گردیــدی ، 1377 ،ص 101و )225
پــاپ باالتریــن و مقدستریــن مقــام مذهبــی در کلیســای کاتولیــک روم اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه پــاپ بــه پطــرس مقـ ّـدس و بــه تبــع آن بــه حضــرت عیســی میرســد ،کلیســای بــدون

103

پــاپ معنــی نــدارد .حیــات معنــوی کلیســا بــه پــاپ اســت و کلیســای بــدون ایــن مقــام
بیخاصیــت و بیاثــر و بیتحــرک اســت( .کونــک ،1384 ،ص )136
پــاپ منشــأ و معیــار هــر قانونــی اســت ،او قــدرت دارد دربــارۀ همــه چیــز نظــر دهــد و هیــچ
کــس نمیتوانــد اعتــراض نمایــد ،همانگونــه کــه مــادر در زندگــی نقــش محــوری دارد پــاپ
در کلیســا چنیــن نقشــی دارد( .شــارمه ،1385 ،ص  146و  )155از ایــن رو مقــام او مرکــزی،
رئیــس کل عالــم ،پــدر مقــدس ،عالیتریــن داور ،منبــع عشــق و محبــت ،صاحــب اختیــار ،نــور
دنیــا ،ابرمــرد و متخصــص انسـ ّ
ـانیت اســت( .کونــگ ،1384 ،ص )130-147
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 .6جایگاه مرجعیت در شیعه
شــیعه معتقــد اســت ،مرجــع تقلیــد و مــردم بــه لحــاظ شــهروندی مســاوی هســتند ،ولــی
مرجــع تقلیــد بــه لحــاظ علمــی و شــناخت اســام باال تــر از مــردم عــادی اســت .از ســوی دیگــر
در هیــچ عصــری زمیــن بــدون امــام معصــوم نیســت (کلینــی ، 1388 ،ص )179؛ از ایــن رو در
هــر عصــری بایــد یــک معصــوم باشــد تــا بشــر را هدایــت کنــد.
بــر اســاس مبانــی شــیعه ،اســام آخریــن دیــن الهــی اســت کــه بــرای بشــر نــازل شــده اســت.
مفســر اصلــی شــریعت پیامبــر؟ص؟ و پــس از او ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ هســتند ،ولــی ایــن مفســر
در زمــان کنونــی از انظــار عمومــی پنهــان اســت .از طرفــی در شــریعت اســام احکامــی وجــود
دارد کــه اجــرای آن ضــروری اســت؛ بنابرایــن در زمــان نبــود یــا غیبــت امــام معصــوم؟ع؟،
جانشــین ائمــه مراجــع تقلیــد هســتند کــه حفــظ ّ
هویــت دینــی و نظــارت بــر انجــام مراســم
دینــی از مهمتریــن کارکردهــای ایــن فقیــه خواهــد بــود .از ایـنرو وظیفــۀ مرجــع دینــی همــان
وظیفــۀ امــام معصــوم در زمــان غیبــت اســت( .موســوی خمینــی ،1381 ،ص)41-40

ّاما به چند نکته مهم دربارۀ مرجع تقلید باید توجه کرد:
•بــه نظــر همــۀ فقهــای شــیعه حا ّ
کمیــت و والیــت بــرای خداســت و هیــچ یــک از افــراد
بشــر بــدون اجــازۀ خداونــد حــق اعمــال ســلطنت و پادشــاهی بــر دیگــران را نــدارد؛
•از یــک ســو در زمــان کنونــی جانشــین پــروردگار در عالــم در غیبــت کبــرا بــه ســر میبــرد
و از ســوی دیگــر احــکام الهــی بایــد در همــۀ زمانهــا و مکانهــا اجــرا شــود؛ زیــرا اجــرا
نشــدن آنهــا بــا حکمــت خداونــد و بعثــت انبیــاء ناســازگار اســت؛
•بــه نظــر مذهــب امامیــه خداونــد ایــن حــق را بــه پیامبــر؟ص؟ و ائمــۀ معصــوم؟مهع؟ و در
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زمــان نبــود آنهــا بــه فقهــای جامعالشــرائط وا گــذار کــرده اســت (موســوی خمینــی،
1381؛ مصبــاح ،محمدتقــی ،1369،جــوادی آملــی1368 ،؛ طاهــری )1381 ،و همیــن
دلیــل ،ســبب مشــروعیت الهــی بــرای فقیــه اســت .بنابرایــن در عصــر غیبــت ،ولــی
فقیــه بــه اقتضــای والیتــی کــه دارد هماننــد امــام معصــوم ،عهــدهدار رهبــری و تدبیــر
امــور دینــی و دنیــوی مــردم اســت و مــردم همــواره تحــت سرپرســتی ولــی فقیــه موظف
بــه اطاعــت از اوامــر او هســتند( .جمعــی از نویســندگان ،1378 ،ص )71-70
بــا بررســی جایــگاه پــاپ و مرجعیــت بــه نظــر میرســد ایــن دو جایــگاه خــود را الهــی
میداننــد بــه صورتــی کــه مســیحیت معتقــد اســت پــاپ ،مقــام مقدســی اســت کــه از ســوی
حضــرت عیســی بــه واســطۀ پطــرس بــه مســیحیان رســیده اســت .مرجعیــت دینــی در شــیعه
نیــز منصبــی الهــی اســت کــه در دوران حضــور ائمــه و غیبــت کبــری و بــا نظریهپردازیهــای
فقهــای ماننــد شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی مطــرح بــوده اســت( .جعفرپیشــه فــرد،1380،
صّ )12-50امــا ســه تفــاوت مهــم دربــارۀ جایــگاه پــاپ و مرجعیــت شــیعه وجــود دارد:
از نظــر شــیعه ولــی فقیــه هماننــد دیگــر مــردم از حــق شــهروندی مســاوی برخــوردار اســت؛
زیــرا اســام امتیــازات طبقاتــی را نیــز ماننــد امتیــازات نــژادی لغــو کــرده اســت و در ســازمان
اجتماعــی اســام هیچگونــه طبقــۀ بــاال و پاییــن و انحصــار علمــی و عملــی وجــود نــدارد
و کســب علــم و معــارف گونا گــون در انحصــار طبقــۀ خاصــی نیســت ،بنابرایــن بــرای فــرد
روحانــی هیچگونــه امتیــاز طبقاتــی مقــرر نشــده اســت .افــرادی بایــد بــه مطالعــات تحقیقــی
در رشــتههای مختلــف علــوم دینــی پرداختــه و در شــرایطی کــه پیامبــر و امــام وجــود ندارنــد،
ّ
روحانیــت از بــاب ضــرورت
پاس ـخگوی ســؤاالت دینــی مــردم باشــند .بــه ایــن ترتیــب وجــود
اســت و بــرای خــود جایــگاه و مقامــی فراتــر از مــردم نمیبنیــد بلکــه بــر اســاس وظیفــه و
ضــرورت ایــن منصــب را قبــول میکنــد( .جمعــی از نویســندگان  ،1341ص ّ )148-133امــا
بــه نظــر کلیســا ،مقــام پــاپ یــک مقــام فــرا انســانی اســت کــه توســط عیســی و پطــرس بــه پــاپ
وا گــذار شــده اســت و پــاپ را از دیگــر مــردم جــدا میکنــد.
نظــر مرجعیــت تنهــا در حــوزۀ فقاهــت و احــکام عملــی معتبــر اســت و در دیگــر حوزههــا بایــد
بــه متخصــص مراجعــه شــودّ ،امــا از نــگاه کلیســا پــاپ میتوانــد در تمــام امــور دخالــت کــرده و
نســبت بــه همــه چیــز نظــر دهــد و کســی نیــز نمیتوانــد اعتــراض نمایــد.
پاپ مقامــی دارد کــه توســط کاردینالهــا بــه او داده میشــود ،ایــن مقــام اعتبــاری و قابــل
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خویــش اســتعفا دهــد و ایــن امــر شــدنی نیســت .در واقــع ایــن نشــان از مقــام روحــی و روانــی
آن مراجــع دارد کــه بــه دســت انســانها از بینرفتنــی نیســت.
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 .7خطاناپذیری پاپ در مسیحیت
در ســیر تاریــخ مســیحیت ،پــاپ از ابتــدا بــه صــورت یــک فــرد برتــر ترســیم شــده اســت .پــس
از قــرون وســطی در شــورای واتیــکان اول ،بــه صــورت یــک اصــل اعتقــادی ،خطاناپذیــری
پــاپ بــه تصویــب رســید .ایــن آمــوزه از ّ
اهمیتــی فــراوان بــرای مســیحیان کاتولیــک و کلیســای
روم برخــوردار اســت .مســیحیان معتقدنــد کلیســا بــا تمــام خطاهایــی کــه در آن رخ میدهــد
برحــق باقــی مانــده اســت و هــرگاه در موضــع فتــوا دادن قــرار میگیــرد بــا تأییــد روحالقــدس
از خطــا در امــان میمانــد( .توفیقــی ،حســین ،1389 ،ص  )150-149از نظــر آنــان آمــوزۀ
معصومیــت ا گرچــه حقیقتــی اســت کــه در مکتوبــات اولیــه بــه کارنرفتــه ّامــا همــان ابتــدا در
کلیســا بــوده و در مــورد آن جــای هیــچ تردیــدی نیســت .از نظــر متکلمــان مســیحی تمــام
کلیســا معصــوم اســتّ ،امــا اجــزاء آن بــه تنهایــی خطاپذیــر هســتند .بــا مراجعــه بــه ســاختار
کلیســایی و نهادهــای ّ
خــاص تعلیمــات مقتدرانــۀ آن بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه کلیســا
یعنــی اســقفها بــه همــراه پــاپ ،یــک کل هســتند .وقتــی نهادهــای کلیســا تعلیــم میدهنــد،
کلیســا نشــان میدهــد کــه ایــن تعلیــم میــان آنهــا تجلــی یافتــه اســت ،افــزون بــر آن شــورای
اســقفی بــه عنــوان تجلــی تمــام کلیســا و اســقفها نماینــدۀ خــود بــه تنهایــی نیســتند؛ از
ایــنرو اســقفهای پــاپ در مقــام تعلیمــی خــود خطاناپذیــر هســتند( .طاهــری ا کــردی،
 ،1392ص )116-99
 .8ویژ گی خطاناپذیر بودن مرجعیت در تشیع
از نظــر شــیعیان ،معصومیــن؟مهع؟ خطــا نمیکننــد؛ زیــرا آنــان بــه ذات اشــیاء علــم الهــی
دارنــد و همیــن علــم ســبب میشــود راه درســت را از نادرســت تشــخیص دهنــد ،در نتیجــه،
گفتــار ،رفتــار و ســکوت آنــان بــرای شــیعیان حجــت و دلیــل اســت .از یــک ســو احــکام الهــی
بایــد همیشــه اجــرا شــود و تعطیلبــردار نیســت در غیــر ایــن صــورت بــا حکمــت فرســتادن
انبیــاء و کتــاب منافــات خواهــد داشــت و بــه همیــن دلیــل نیــز یادگیــری نحــوۀ عمــل بــه
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آموزههــای دینــی بــر همــه واجــب اســت .از ســویی دیگــر تمــام مــردم نمیتواننــد در علــوم
دینــی متخصــص شــوند؛ زیــرا همــه تــوان چنیــن کاری را ندارنــد ،افــزون بــر اینکــه چنیــن
کاری در روابــط انســانی مشــکالتی را بــه وجــود خواهــد آورد .در نتیجــه برخــی از انســانها
براســاس شــرایطی کــه توســط خداونــد و فرســتادگان مشــخص شــده اســت بایــد امــور دینــی
مــردم را مدیریــت نماینــد.
ّامــا ضــرورت ایــن مدیریــت در عصــری کــه ایــن افــراد حضــور ندارنــد نیــز همچنــان بــه قــوت
خــود باقــی اســت ،بنابرایــن ایشــان بــه جــای خــود نائبــان عامــی قــرار دادهانــد کــه هــر کــس
شــرایط و ویژگیهــای مختــص بــه ایــن نــواب را داشــت ،میتوانــد جایگزیــن امــام معصــوم در
نتــر از معصــوم دارنــد و ممکــن اســت در رفتــار،
عصــر غیبــت باشــد .ایــن افــراد رتب ـهای پایی 
کــردار و گفتــار خــود خطــا کننــد؛ از ایــنرو ،بحــث تخطئــه و تصویــب پدیــد آمــد تــا تفــاوت
معصــوم و غیرمعصــوم نشــان داده شــود .نظریــۀ تخطئــه تفــاوت میــان شــار ع مقــدس و
فقهــای عــادل را بیــان میکنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ا گــر ایشــان روش درســت را بــه کار بگیرنــد،
مطلــوب شــار ع بــوده و جــزا داده میشــوند ،در ایــن حالــت ا گــر رأی آنــان نیــز اشــتباه باشــد،
معــذور خواهنــد بــود؛ زیــرا از نظــر عقلــی و در شــرایط ضــرورت تــاش خــود را بــرای اســتنباط
احــکام بــه کار گرفتهانــد .افــزون بــر ایــن ،کســی بایــد در جامعــۀ اســامی از نظــر عقلــی دربــارۀ
دیــن و احــکام آن نظــر دهــد؛ ایــن شــخص بایــد در مرحلــۀ اول اعلــم و صاحبنظــر بــوده ،و
ویژگیهــای مــورد قبــول آن دیــن را نیــز داشــته باشــد( .جــوادی آملــی ،1384،خمینــی ،ص
239-259؛ بهشــتی)269 -289 ،1383 ،
ائمــۀ معصــوم؟مهع؟ بــه مســائل زمــان غیبــت واقــف بودنــد و بــه همیــن دلیــل افــراد واجــد
شــرایط خــاص را معرفــی کــرده و تأ کیــد کــرده انــد مــردم بایــد بــه آنــان رجــوع کننــد .بــه ایــن
افــراد نائــب عامــه ائمــه گفتــه میشــود( .جمعــی از نویســندگان ،1341،ص )21-61
از نظــر شــرعی آیــات و روایاتــی فــراوان در اثبــات مرجعیــت دینــی وجــود دارد .از جملــه
مهمتریــن دالیــل شــرعی بــرای اثبــات جانشــین امامــان ،توقیــع شــریف امــام زمــان؟جع؟ بــه
َ َّ ْ َ ُ
الـ َـو ِادث
محمدبــن عثمــان عمــری اســت .حضــرت دربــارۀ حــوادث جدیــد میفرمایــد« :أمــا
َ ُ
ْ
ََ ُ
َ َ َّ
َ
ُ َ
َ
ََ
اهَّلل( ».ابنبابویــه،
ال َو ِاق َعــۀ ف ْار ِج ُعــوا ِف َهیــا ِإل ُر َو ِاۀ َح ِد ِیثنــا ف ِإ ُن ْــم ُح ّجـ ِـی عل ْیکـ ْـم َو أنــا ُح ّجــۀ ِ
 ،1405ص 484؛ ّ
حــر عاملــی ،1388،ج  ،۲۷ص )۱۴۰
امام حســن عســکری ؟ع؟ در ســخنی دیگر شــرایط روات حدیث را ذکر کرده و میفرماید:
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اسالمشــناس ،پــا ک و عــادل ،محافــظ دیــن ،مخالــف هــوای نفــس ،بیرغبــت بــه دنیــا،
مطیــع اوامــر شــار ع مقــدس ،در برابــر نـ ّـص ،اجتهــاد شــخصی و تفســیر بــه رأی نداشــته باشــد.
(حرعاملــی ،1409 ،ج  ،18بــاب  ،10ح )20
بــه عنــوان جمــع بنــدی میتــوان گفــت خطاناپذیــری از منظــر مســیحیان بــه ایــن
دلیــل ضــرورت دارد کــه پــاپ مرجــع دینــی و حکومتــی اســت و کلیســا از ســوی روحالقــدس
محافظــت میشــود ،بنابرایــن از نــگاه آنــان ا گــر پــاپ در تصمیــم دینــی از اصــول اعتقــادی
مســیحیت خــارج شــود ،خطــا نمیکنــد .ولــی بــه نظــر شــیعه مرجــع دینــی بــه نصــب عــام از
طــرف معصــوم منصــوب شــده و صفــات و شــرایطی دارد کــه امــام معصــوم بیــان کــرده اســت
کــه در صــورت نبــودن هــر یــک از ایــن شــرایط خــود بهخــود از مرجعیــت منعــزل میگــردد.
بــه نظــر میرســد اعطــای عنــوان خطاناپذیــری بــه پــاپ ،قــدرت وی را زیــاد کــرده و همیــن
امــر ســبب ایجــاد اختالفهایــی فــراوان شــده اســت؛ زیــرا در مســیحیت (کــه) بــه خط ـاکار
بــودن پیامبــران اعتقــاد دارنــد ،بــاور بــه خطاناپذیــر بــودن شــخصی کــه از راه رأیگیــری بــه
مقــام پاپــی رســیده اســت ،قابــل دفــاع نیســت( .طاهــری آ کــردی ،1394 ،ص )195
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Cنتیجهگیری
از مقایسۀ مقام پاپ و مرجعیت دینی در تشیع مطالب زیر برداشت میشود:
•ایــن دو مرجــع دینــی در زمــان غیبــت معصــوم بــه وجــود آمــده اســت و هرکــدام از آنهــا
ـروعیت خــود را بــه پــروردگار منتســب نمــوده و بهگون ـهای شـ ّ
میکوشــد مشـ ّ
ـرعیت خــود
را از خداونــد بــه دســت آورد.
ّ
روحانیت مســیحی توســط کلیســا انتخاب شــده و مردم هیچ نقشــی در
•مقام پاپی در
انتخــاب پــاپ ندارنــد ،ولــی بــرای انتخــاب مرجــع تقلیــد نوعــی دموکراســی حا کــم اســت
و هیــچ اجبــاری بــرای تعییــن آن از طــرف شــخص یــا نهــاد وجــود نــدارد ،بلکــه دو عنصــر
مهــم اعلــم بــودن و مقبــول بــودن در ایــن انتخــاب نقــش اساســی دارد.
•از نظــر شــیعه مرجعیــت هماننــد دیگــر مــردم از حــق شــهروندی مســاوی برخــوردار
اســتّ ،امــا بــه نظــر کلیســا مقــام پــاپ یــک مقــام فــرا انســانی اســت کــه توســط عیســی و
پطــرس بــه پــاپ وا گــذار شــده و پــاپ را از دیگــر مــردم جــدا میکنــد.
•نظـر مرجعیـت تنهـا در حـوزۀ فقاهـت و احـکام عملـی معتبـر اسـت و در دیگـر حوزههـا
بایـد بـه متخصـص مراجعـه نمـودّ ،اما از نگاه کلیسـا پـاپ میتواند در تمـام امور دخالت
کـرده و نسـبت بـه همـه چیـز نظـر دهـد و کسـی نیـز نمیتوانـد بـه رأی او اعتـراض کنـد.
•مقــام پــاپ توســط کاردینــال هــا بــه او داده میشــود ،بنابرایــن ایــن مقــام اعتبــاری و
قابــل گرفتــن اســت ،ولــی در مذهــب شــیعه ،مرجــع ،نمیتوانــد از مقــام مرجعیــت
خویــش اســتعفا دهــد.
•خطاناپذیــری پــاپ بــه ســبب ایــن اســت کــه وی مرجــع دینــی بــوده و از ســوی روح
القــدس محافظــت میشــود ،ولــی بــه نظــر شــیعه مرجــع دینــی بــه نصــب عــام از طــرف
معصــوم منصــوب شــده اســت و ممکــن اســت در برداشــت ظواهــر دینــی خطــا کنــد.
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ن ( ،)1405تمام الدین و كمال
1.ابنبابویه (شیخ صدوق ) ابیجعفر محمدبن علیبن حسی 
النعمه ،صححه علی اكبر غفاری ،قم :جماعۀ المدرسین ،موسسۀ النشر االسالمی.
ّ
روحانیت ،تهران :بقعه.
2.بهشتی  ،سید محمد (،)1383والیت رهبری
3.تنکابنی ،میر احمد ( ،)1386قصص العلماء ،تهران :انشارات علمی فرهنگی.
4.توفیقی ،حسین ( ،)1389آشنایی با ادیان بزرگ  ،تهران :سمت ،چاپ سیزدهم.
5.جعفر پیشهفرد ،مصطفی ( ،)1380پیشینۀ نظریۀ والیت فقیه ،قم :دبیرخانۀ مجلس خبرگان.
ّ
ّ
روحانیت ،تهران :شركت سهامی،
مرجعیت و
6.جمعی از نویسندگان ( ،)1341بحثی دربارۀ
چاپ اول.
7.جمعی ازنویسندگان ( ،)1378تعالیم كلیسای كاتولیك ،ترجمۀ احمد مفتاح حسین سلیمانی
و حسن قنبری ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
8.جوادی آملی ،عبداهلل ،)1386( ،پیرامون وحی و رهبری ،قم :الزهرا.
هلل ( ،)1384والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت ،قم :اسراء ،چاپ پنجم.
9.جوادی آملی ،عبدا 
10.حرعاملی ،محمدبن الحسن ( ،)1409وسائل الشیعه ،قم :مؤسسۀ آلالبیت؟مهع؟.
11.خاتون قدمی ،هاجر (« ،)1389خطاناپذیری پاپ :تأملی بر کتاب کنکاش آموزۀ خطاناپذیری
پاپ با تأ کید بر دیدگاه هانس کونگ ،کتاب ماه دین ،شمارۀ .160
12.شارمه ،آمریته ( ،)1385فرهنگ ادیان ،ترجمۀ فاطمه سمواتی ،تهران :مدحت.
13.طاهری اكرادی ،محمد حسین ،باشبو نسلیشاه« )1396( ،بررسی تطبیقی خطاناپذیری
حا كم دینی در مذهب كاتولیك و شیعه» ،مجله معرفت ،شمارۀ .240
ّ
روحانیت
14.طاهری آ كردی  ،محمد حسین (« ،)1392بررسی تطبیقی وثاقت در سازمان
شعیه با نهاد كلیسای كاتولیك» ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ .35
15.طاهری آ كردی ،محمدحسین (« ،)1394بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد
كلیسای كاتولیك» ،قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
16.طاهری ،حبیباهلل ( ، )1381تحقیقی پیرامون والیت فقیه،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
17.علمخواه ،سید مسلم (« ،)1386سلسله مراتب کلیسای کاتولیک رم» ،هفت اقلیم،
پیششمارۀ .2
18.عنایت ،حمید ( ،)1365اندیشههای سیاسی در اسالم معاصر ،ترجمۀ بهاءالدین
خرمشاهی ،تهران :انتشارات خوارزمی.

*یعیش مالسا رد تیعجرم وکیلوتاک تیحیسم رد پاپ ۀسیاقم

19.كلینی ،محمدبن یعقوب ( ،)1388اصول كافی،قم :دار الکتاب االسالمیه.
20.كونگ ،هانس ( ،)1384تاریخ كلیسای كاتولیك ،ترجمه حسن قنبری ،قم :مركز مطالعات
و تحقیقات ادیان و مذاهب.
21.گردیدی ،جوان ( ،)1377مسیحیت و بدعتها ،ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی،
قم :موسسه فرهنگی طه،
22.مصباح ،محمدتقی ( ،)1369حكومت اسالمی و والیت فقیه  ،تهران :سازمان تبلیغات
اسالمی.
23.موسوی خمینی ،سید روح اهلل ( ،)1362در جستجوی راه از كالم امام ،دفتر هشتم ،از
بیانات و اعالمیههای امام خمینی از سال  1361تا  ،1341تهران :امیر كبیر.
 ،)1381( ،___________24.والیت فقیه ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
25.مولند ،اینار ( ،)1381جهان مسیحیت ،ترجمة محمدباقرانصاری ،مسیح مهاجری ،تهران:
امیر كبیر.
26.وان وورست ،رابرت ای ( ،)1384مسیحیت از البهالی متون،ترجمۀ جواد باغبانی و عباس
رسول زاده ،قم :مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
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Abstract:

e

Pope is the leader of all churches around the world. He as the Petros traditional
successor, has been accepted among the Christians. They believe that Jesus
has given the power of receiving and solving and the heaven keys to him. On
the other side the reference of emulation (Marja’-e-Taqleed) in Imamiyyah
School is called “Mojtahid of Comprehensive Conditions” who is in charge of
spiritual leadership amongst the shia that is the highest Islamic position. The
main question of this article is to know “what are the similarities between Shia
authority (Marja’iyah) position and Pope in Christianity?” The following paper
is going to compare these two. However these two are similar to each other
apparently, there are basic differences between them.The thing which is the
motivation of this article is partial similarities between these two positions, that
caused some of the Pope’s bugs entered to the Shia authority (Marja’yiah). The
connection to God is considered as one of the similarities, but the process of the
choice, the position of these two, and the fallibility and the infallibility are the
most important differences.

Key Words: Spirituality (Rawhaniyah), Shia Authority (Marja’iyah), Pope, Church,
Spiritual Organization, Church Institution, Shia, Christianity.
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