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 مقدمه

 

ها( ، در گذشته دور، امری  ها )و حتی اسقف کشیشمساله ازدواج 

کردند. از  مرسوم بوده است و کشیشان کلیسای اولیه غالبا ازدواج می

اند  مسیحی که دارای همسر بوده  های برجسته جمله شخصیت

(، گریگوریوس کبیر St. Gregoryتوان به قدیس گریگوری ) می

(Gregorios the Elder( گریگوری نوسایی ،)Gregory of 

Nyssa( و سینسیوس قیروانی )Synesios of Cyrene اشاره )

 کرد.

 

به تائید واتیکان، )لینک صفحه، در قسمت منابع همین مقاله، آمده 

است( تا بیش از ده قرن، پس از عروج عیسی مسیح، هیچ سند 

تاریخی، )تاکید میکنم:تاریخی، و نه مذهبی( دال بر هرگونه روایت، 

تور، و حتی اشاره ای به ممنوعیت ازدواج در مقام سفارش، آیه، دس

 رهبانیت و تضاداین دو یافت نشده است.

 

، کشیشان کلیسای کاتولیک، 5513اما از زمان شورای لتران در سال 

پس از اعالمیه سومی که در آن سال منتشر گردید، از ازدواج منع 

ان شدند. با این حال در کلیسای ارتدوکس منعی از ازدواج کشیش

وجود ندارد. البته ازدواج اگر پیش از انتصاب به مقام کشیشی یا 
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شماسی صورت پذیرد اشکالی ندارد اما پس از انتصاب به این مقامات، 

 دیگر ازدواج مجاز نیست. 

 

ی منع ازدواج کشیشان از سوی کلیسای لوتری مردود شناخته  مساله

اقد ماخذ کتاب شده است. لوتر با ذکر این نکته که قانون مذکور، ف

با  5111مقدسی است این قانون را رد کرد و خود وی نیز در سال 

ازدواج کرد. البته کلیساهای  "کاترینا فون بورا"ای به نام  راهبه

مختلف پروتستان در این زمینه با یکدیگر اختالف نظر دارند اما در 

بسیاری از این کلیساها، منعی برای ازدواج مقامات روحانی وجود 

 دارد.ن

 

رومی رشد پیدا کرد. جریان فکری -کلیسای اولیه درون دنیای یونانی

کلیسای اولیه در مورد آمیزش جنسی از این جهت تحت تأثیر 

بایست  رومی قرار گرفت که می-ها و ساختارهای دنیای یونانی ارزش

توانست از  های رایج آن زمان پاسخ دهد؛ این پاسخ می به دیدگاه

های موجود در آن  ها و نحوه نگاه ارزشطریق پذیرش، یا رد کردن 

 جامعه باشد. 

 

رومی ساختار طبقاتی اجتماعی شدیدی حاکم بود، -در دنیای یونانی

ها داشتند؛  و مردها تقریباً قدرت مطلقی بر زنان، فرزندها و برده

های فلسفی و مذهبی آن زمان ذات انسان را به بدن مادی )که  دیدگاه
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( و روح جاویدان غیرمادی )که پاك و شد شیطانی و معوج فرض می

 کرد.  شد( تقسیم می ایده آل فرض می

 

رواقیون بر امتناع از لذات جسمی و امتناع از آمیزش جنسی تأکید 

داشتند. پدران کلیسای اولیه مانند ژروم، اریگن، ترتولیان و آگوستین 

ضمن تأیید خوبی ازدواج و تولیدمثل، بشدت از قدرت، شدت و لذت 

 کردند.  ل و آمیزش جنسی ابراز نگرانی میامیا
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آنها معتقد بودند که در هر فعالیت جنسی شهوت و در نتیجه گناه 

کردند که از فعالیت جنسی  دخیل بوده، و به همین دلیل توصیه می

تا جای ممکن )حتی برای افراد متأهل( اجتناب شود. باکرگی، 

 شد. ازدواج تشویق میاجتناب از ازدواج و پاکدامنی پس از 

 

امتناع »سنتی مسیحیت در مورد   رهبران اصالحات پروتستانی دیدگاه

را رد کرده، و ازدواج و آمیزش جسنی را « ها از ازدواج اجباری کشیش

هدیه خدا که باید از آن لذت برد تعریف کردند. رهبران اصالحات 

ی همچنین دیدگاه سنتی که لذت آمیزش جنسی را ذاتاً چیز بد

تواند داشته  دید را رد کرده اگر چه به خطراتی که این نیرو می می

 باشد اذعان داشتند.

 

امروزه اختالف نظراتی در مورد نحوه تفسیر کتاب مقدس در مورد 

 مسائل جنسی در دنیای مدرن وجود دارد. 

 

های کتاب  ها و دستورالعمل برخی از مسیحیان معتقدند که گفته

 وده؛ مقدس مطلق و جهانی ب
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های کتاب مقدس هیچ  ها و دستورالعمل برخی معتقدند که گفته

ربطی به مسائل و فهم مدرن مسائل جنسی ندارد؛ و گروهی دیدگاهی 

مابین این دو دارند و معتقدند که کتاب مقدس به مسائل سکس در 

قالب یک فرهنگ خاص پاسخ داده، و پس از فهم مناسب آن فرهنگ 

ها در جهت برقراری آن  که دستورالعملتری  و یافتن اصول کلی

توان بشکل انعطاف پذیری آن اصول کلی را به  کردند، می حرکت می

 فرهنگ حال حاضر اعمال کرد.

 

عده ای از جامعه شناسان معتقدند که کلیسا، با دیدگاه رهبانی، اما با 

خطای فاحشش، با در نظر نگرفتن یکی از اولین و مهمترین نیازهای 

جامعه بشری، که به تائید علم روانشناسی، همین یک نیاز اساسی، 

خود، پیش نیاز نیازهای دیگری است که درصورت اختالل در هر یک 

مهمی از رفتارهای انسانی دچار انحراف ها و چالشهای از آنها، بخش 

 متعددی خواهد شد. 

 

اما کتاب مقدس، ازدواج و روابط زناشوئی نه تنها یک نیاز جنسی و 

جسمی و روحی، بلکه بعنوان یک عبادت مقدسه مطرح شده و 

تاکیداتی بر ادامه حیات اجتماعی دینی، مبتنی بر روابط زناشوئی 

 کنترل شده دارد.

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 9  رضا خزایی
 

واتیکان نیز، در آپدیت های خود، هرگز این مهم را از قلم نیانداخته و 

همواره بر تقدیس ازدواج مسیحیا ن و روابط عاطفی و خانوادگی و 

 زناشوئی تاکید موکد داشته وآنرا تقدیس نموده است. 

 

، یک  5513اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، پس از اعالمیه 

 وده شد.استثناء به این مهم افز
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 وابسته به واتیکان livescienceعین متن سایت 

"I say to you, that whosoever shall put away his wife, except it be 

for fornication, and shall marry another, committeth adultery; 

and he that shall marry her that is put away committeth 

adultery."( 8)  

 

 ترجمه فارسی:

با کنار گذاشتن دشواری هایی که از قانون موسی برانگیخته شده است ، وی ، به 

من به شما "واسطه ولی فقیه عالی ، در مورد همسر و همسران به شرح زیر است: 

می گویم ، هرکس همسر خود را کنار بگذارد ، جز این است که زناکار است و با 

ازدواج خواهد کرد ، مرتکب زنا می شود ؛ و کسی که با او ازدواج شخص دیگری 

 "کند ازدواج می کند زنا می کند. 

 

 وابسته به واتیکان livescienceعین متن سایت 

As, then, marriage is holy by its own power, in its own nature, 

and of itself, it ought not to be regulated and administered by the 

will of civil rulers, but by the divine authority of the Church, 

which alone in sacred matters professes the office of teaching. 

 

 ترجمه فارسی:

بنابراین ، ازدواج با قدرت خود ، در ذات خود و به خودی خود مقدس است ، 

ی تنظیم شود و اداره شود ، بلکه با اقتدار الهی نباید با خواست حاکمان مدن

 کلیسا ، که تنها در امور مقدس است دفتر تدریس را استاد می کند.
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 وابسته به واتیکان livescienceعین متن سایت 

The Roman Catholic Church bars most married men from 

becoming priests, but that rule, could, in theory, be changed. 

Priestly celibacy is rooted in tradition, not Catholic dogma, so the 

pope could change it overnight. 

So far, Pope Francis has given little indication that priestly 

celibacy is on the chopping block. However, Archbishop Pietro 

Parolin, the Vatican's new secretary of state and Pope Francis' 

No. 1 man, has said the issue is open for discussion, though still a 

firmly rooted Catholic tradition. [Papal Primer: History's 59 Most 

Intriguing Popes] 

Those who are happy with the current rules say priestly celibacy 

allows priests time and energy to focus completely on their flock 

and to emulate Jesus, who was unmarried, more faithfully. But 

those who would like to see married priesthood argue celibacy is 

so difficult for many men that it dissuades people from the 

priesthood and can lead to sexually immature people pastoring 

their flocks. 

Married to the church 

The roots of celibacy requirements go back to Jesus Christ: 

According to the Bible, he was an unmarried virgin. In the Bible, 

Jesus is often likened to a bridegroom whose bride is the Church. 

 

 ترجمه فارسی:

کلیسای کاتولیک روم اکثر مردان متاهل را از کشیش بودن منع می کند ، اما 

 این قاعده ، از نظر تئوری ، می تواند تغییر کند.
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شجاعت کشیشی ریشه در سنت دارد ، نه جزم کاتولیک ، بنابراین پاپ می تواند 

 ر دهد.آن را یک شبه تغیی

 

تا کنون ، پاپ فرانسیس نشانه های اندکی مبنی بر اینکه شجاعت کشیشی در 

مرحله بلوغ قرار دارد ، بیان نکرده است. با این حال ، اسقف اعظم پیترو پارولین ، 

پاپ فرانسیس ، گفت که این  1وزیر امور خارجه جدید واتیکان و مرد شماره 

یک سنت کامالً کاتولیک ریشه دار  موضوع برای بحث باز است ، اگرچه هنوز

 است. 

 

کسانی که از قوانین فعلی راضی هستند می گویند که شجاعت کشیشی به وقت 

و انرژی کاهنان اجازه می دهد تا کامالً روی گله خود تمرکز کنند و عیسی را که 

 مجرد بود ، با ایمان تر تقلید کنند. 

 

هستند ، استدالل می کنند که اما کسانی که مایل به دیدن کشیش زناشویی 

شکوه ساالری ، برای بسیاری از مردان آنقدر دشوار است که مردم را از کشیش 

منصرف می کند و می تواند منجر به افراد نابالغ جنسی شود که گله های خود را 

 مرتفع می کنند.
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 با کلیسا ازدواج کرد. 

 

 

راساس کتاب مقدس ، وی ریشه الزامات شرف به عیسی مسیح برمی گردد: ب

باکره مجرد بود. در کتاب مقدس ، مسیح اغلب به دامادی تشبیه شده است که 

 عروس آن کلیساست.
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 چکیده و هدف

 

همانگونه که در مقدمه، بدان اشاره گردید، عده ای از جامعه شناسان 

معتقدند که کلیسا، با دیدگاه رهبانی، اما با خطای فاحشش، با در نظر 

نگرفتن یکی از اولین و مهمترین نیازهای جامعه بشری، که به تائید 

علم روانشناسی، همین یک نیاز اساسی، خود، پیش نیاز نیازهای 

که درصورت اختالل در هر یک از آنها، بخش مهمی از  دیگری است

 رفتارهای انسانی دچار انحراف ها و چالشهای متعددی خواهد شد. 

 

اما کتاب مقدس، ازدواج و روابط زناشوئی نه تنها یک نیاز جنسی و 

جسمی و روحی، بلکه بعنوان یک عبادت مقدسه مطرح شده و 

مبتنی بر روابط زناشوئی  تاکیداتی بر ادامه حیات اجتماعی دینی،

 کنترل شده دارد.

 

واتیکان نیز، در آپدیت های خود، هرگز این مهم را از قلم نیانداخته و 

همواره بر تقدیس ازدواج مسیحیا ن و روابط عاطفی و خانوادگی و 

زناشوئی تاکید موکد داشته وآنرا تقدیس نموده است. اما همانگونه که 

، یک استثناء به این مهم  5513المیه در ابتدا گفته شد، پس از اع

 افزوده شد.
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شود،  عنوان پاپ انتخاب می ها، کسی که به مطابق اعتقاد کاتولیک

دهندة راه پطروس، نخستین فردی است که مسیح برای هدایت  ادامه

گیرد، نام  کلیسا معرفی کرده است. فردی که در این جایگاه قرار می

شود. اما بر  قدیسان برخوانده میجدیدی، برگرفته از نام یکی از 

تر  های کلیسای کاتولیک نظریه تکامل روایت آفرینش در انجیل، آموزه

میکل آنژ برگرفته است. در مورد پیدایش انسان، که یکی از اعتقادات 

بنیادین مسیحیت است. قرائت کلیسای کاتولیک روم از تثلیث، چنین 

نزد « طلب استغفار»و  اعتراف به گناهان« تثلیث»تعریف شده است: 

 شود. کشیش در کلیسای کاتولیک، آئینی مقدس شمرده می

 

عنوان کشیش،  اعتقاد به تثلیث کشیشان و ممنوعیت انتصاب زنان به

شوند.در  های بنیادین کلیسای کاتولیک عنوان می ازجمله آموزه

کلیسای ارتدوکس، سه منصب روحانی وجود دارد که عبارتند از: 

رسند و عناوینی  اسقف. آنان که به مراتب باالتر می شماس، کشیش و

کنند. متروپولیتن، پیشوای دینی یک  از قبیل متروپولیتن استفاده می

منطقه است؛ در کلیسای ارتدوکس، گاه در مورد شماس از کلمه 

 شود. دیکون استفاده می

 

در کلیسای کاتولیک، تأیید و انتصاب، کار اسقف است، اما عشای 

ها انجام  تواند توسط کشیش خشش گناه و تدهین نهایی میربانی، ب
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ها را در انجام شعائر دینی، یاری  ها نیز باید کشیش شود. شماس

 نمایند. 

 

ها شعائر  هاست. کشیش در کلیسای اسقفی نیز انتصاب بر عهده اسقف

 باشند.  ها می کار کشیش ها کمک دهند و شماس  را انجام می

 

های کاتولیک رومی، امری  ها و اسقف شیشها، ک تجرد برای شماس

ها باید مجرد  اجباری است، حال آنکه در آیین ارتدوکس، فقط اسقف

باشند. در کلیسای کاتولیک، کمک شماس، شماس، کشیش و رده 

 های باالتر از آن، حق ازدواج ندارند. 

 

قانون کلیسای ارتدوکس در مورد ازدواج مقامات دینی تا حدودی 

یدگاه کلیسای کاتولیک است. از نگاه کلیسای ارتدوکس، متفاوت با د

توانند  شماس و کشیش اگر پیش از انتصاب، ازدواج کرده باشند، می

 به زندگی با همسر خود ادامه دهند. 

 

اما کسانی که به این مقامات گماشته می شوند، اگر مجرد باشند 

واره باید ها هم دیگر حق ازدواج نخواهند داشت. در این کلیسا، اسقف

 مجرد باشند و انتصاب افراد متأهل به مقام اسقفی ممنوع است. 
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نظر  کلیساهای مختلف پروتستان نیز در این زمینه با یکدیگر اختالف

دارند. اما در بسیاری از این کلیساها، منعی برای ازدواج مقامات 

 روحانی وجود ندارد. 

 

شوند  انده میهمة اعضای غسل تعمیدشده کلیسا، مؤمن مسیحی خو

که مقام یکسانی دارند. افرادی که مقام انتصابی ندارند هم دارای مقام 

وقت و در تمام طول  صورت تمام روحانی رسمی بوده، ممکن است به

  .عمرشان در کلیسا خدمت نمایند
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 مانند: 

قاریان کلیسا، رئیس و نگهبان کلیسا، متصدی نشان دادن محل 

جلوس مردم در کلیسا، خادمین کلیسا و افرادی که از مراسم عشای 

 کنند.  ربانی بازدید می

 

ها و غیره  ها، گل برخی در کلیسا مسئول آماده کردن محراب و شمع

بوده، یا مسئول آماده ساختن گروه آوازخوانی مذهبی و راهنما 

شوند. البته افرادی نیز در شورای کلیسایی که هیئت حاکم بر  یم

 شوند.  ای است عضو می ناحیه

 

مارتین لوتر که پس از تحصیل الهیات به سمت واعظ اصلی کلیسای 

ویتنبرگ انتخاب شده بود، به تدریج با فساد ارباب کلیسا و زندگی 

 آلود همکاران خود آشنا شد. گناه

 

ماده یا تز تنظیم کرده بود و آن را  01ین لوتر در ای که مارت ادعانامه

 به در کلیسای بزرگ شهر آویخت، بازتاب طغیان روحی او بود. 
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یعنی   کرد که وظیفه اصلی خود، او کلیسای کاتولیک را متهم می

مؤمنان را از   های مسیح را به فراموشی سپرده است و تعلیم آموزه

 کند. فیض و رحمت الهی دور می

 

شانی که لوتر کسب و درآمد آنها را به خطر انداخته بود، نزد کشی

پاپ، پیشوای کلیسای کاتولیک، که در واقع بر اروپای آن روز و بر 

 راند، شکایت بردند.  تمام جهان مسیحی حکم می

 

( باخبر بود و به 53۳5 - 5451لوتر نیز از سرنوشت یان هوس )

 وست.خوبی میدانست که با چه سیستم مخوفی روبر

 

 و اما.... 

سنت ازدواج با مسیح! برای دختران راهبه، در قرون وسطی کمی 

 مجددا توسط واتیکان احیا شد.  50۳5کمرنگ شد و دوباره در سال 

 

در این سال، واتیکان باکرگی ابدی زنان به عنوان الگوی زندگی 

 داوطلبانه در کلیسا را تصویب کرد.
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دهند  ها که از روز ورود به این سیستم دینی قول می برخالف راهبه

رود که در تمام عمر  های مسیح انتظار می دیگر مجرد باشند، از عروس

 باکره باقی بمانند. 

 

برانگیز واتیکان آمده بود که واتیکان از زن  در یکی از مواد مناقشه

این امر مهم  خواهد که بدنش را به شکل مطلوب نگه دارد. مجرد می

 است، ولی شرط اساسی نیست. 

 

، انجمن زنان مجرد  50۳5پس از ماجراها و کشمکشهای سال 

آمریکا، که جسیکا هایز یکی از اعضای موثر آن بود، این 

 دانست. « ناامیدکننده»ها را  دستورالعمل

 

 

 

 ای در این انجمن گفت:  در بیانیه

 

بشنویم که مایه حیرت است که از کلیسای مادر »

 «بکارت بدنی دیگر شرط اساسی نیست.
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ولی .. حقیقت امر در حال حاضر این است که: تجرد کشیش رابطه 

 مستقیمی با هویت کشیش خواندگی اش دارد. 

 

زندگی کشیش باید کامال وقف خدا شود، کشیش وظیفه اش خدمت 

 به کلیسا است. 

 

الت، معتقد است کلیسای التین در طول قرن ها، با وجود تمام مشک

 مردانی که موهبت الهی در تجرد کامل را رعایت کنند، کشیش شوند.

 

ها و نقاط مشترك میان  هدف از نگارش این مقاله، تبیین تفاوت

ها  کلیسای کاتولیک رم و کلیسای انگلیس، بخصوص انگلیکن

ترین مباحث  مراتبی مختص آنها و مهم باشد. وظایف و سلسله می

ها، بخصوص اسقف اعظم کلیسای جامع کنتربری  موردنظر اسقف

 است. 

 

شخصی مقامات بلندپایه تحت اختالف نظرهائی که چاشنی نظرات 

عنوان تفسیر و تاویل، همانند آنچه که ر دیگر مذاهب عمده جهان 

نیز وجود دارد، بجای اینکه باعث ترویج موضوع مورد بحث شده باشد، 

 چالشها ، معایب ، و خسارات بسیاری را دامن زده است. 
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 مذاهب سه گانه مسیحیت

 

مسیحیت به سه فرقه بزرگ : کاتولیک ، ارتودوکس و پروتستان 

تقسیم شده اند. که در بطن اینها  فرقه هاى کوچکى نیز بوجود آمده 

اند. مهمترین فرقه موجود مسیحى ، فرقه کاتولیک است . و بعد فرقه 

 هاى ارتودوکس و پروتستان مى باشند. 

 

غیر از این سه مذهب بزرگ مذاهب دیگرى در دامان مسیحیت 

پدیدار شدند که تعداد آنها به یکصد و پنجاه فرقه و مذهب مى رسد. 

مذاهب و فرقه های دیگری نیز در مسیحیت، در طول سالهای دراز، 

به وجود آمدند که امروزه بیشتر آنها از بین رفته اند و به غیر از سه 

چند فرقه دیگر در حال حاضر طرفدارانی  مذهب اصلی ذکر شده،

دارد که عده طرفداران این فرق به حدی کم هستند که به گروه 

 بیشتر شباهت دارند تا فرقه یا مذهب. 

 

امروزه مهمترین و بزرگترین مذهب مسیحى ، مذهب کاتولیک است 

 که پاپ پیشواى آن است .

 

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 24  رضا خزایی
 

 

 کاتولیکها

 

است و کلیساى  "عمومى " در لغت یونانى به معناى "کاتولیک "

کاتولیک به این معنا شامل کلیه شعب دین مسیح مى باشد؛ در حالى 

که تنها براى کلیساى روم که تحت ریاست عالیه پاپ قرار دارد، بکار 

 مى رود. 

 

میالدى به کار رفت تا  599نخستین بار در سال "کاتولیک "واژه 

تازه تأسیس کلیساى عمومى مسیحیان را از بعضى شعب آن که 

میالدى اصل ذیل براى  434گردیده بود، تشخیص دهند. و در سال 

 مذهب کاتولیک اتخاذ گردید:

 

اساس کلیساى کاتولیک عبارت است از: )عمومیت ، قدمت ، الفت و 

 اتحاد.( کاتولیک ها جمله فوق را همیشه به خود نسبت مى دهند. 

 

ده حقیقى کلیساى روحانیون کاتولیک معتقدند: کلیساى آنها نماین

مسیح است و براى خود تنها اتحاد عقیده و آداب مذهبى و تقدس و 

 روحانیت و قدمت و والیت را قائل اند. 
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پاپ در رأس کلیساى کاتولیک قرار گرفته است و براى معاونت او 

هیأت هاى مختلف ، از روحانیون درجه اول معین مى شوند، و خود 

م عمر انتخاب مى شود. به عقیده پاپ هم از بین آنها براى تما

کاتولیک ها، عیساى مسیح انجمن مرئى را که عبارت از همین کلیسا 

 است ، تأسیس کرده است . و پاپ جانشین پطرس مقدس است .

 

میلیون نفر مى  411پیروان مذهب کاتولیک در جهان در حدود 

باشند. و پاپ در واتیکان رهبر آنان مى باشد. پاپ در آن چهره 

 یوارى محصور براى خود بر عوام مسیحى سلطنت مى کند. د
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دستگاه عوام پرورى پاپ در سراسر دنیا فعال است . کاتولیک ها 

 خیال مى کنند که پاپ ضامن تأمین سعادت ابدى عیسویان است . 

 

متأسفانه جامعه کاتولیک که تحت استحمار این روحانى عظیم القدر 

از خطا مى داند و فرمان او را مطاع مى است ، وى را معصوم و مصون 

 داند.

 

 

 

 ارتودوکسها
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میالدى پس از تجزیه  51ارتودوکس در لغت یعنى سنتى . در قرن 

امپراطورى روم به روم شرقى و غربى و وجود دو پاى تخت رم و 

 قسطنطنیه ، در تشکیالت کلیساى کاتولیک نیز تجزیه حاصل آمد. 

 

نام گرفت ، از کلیساى کاتولیک روم جدا  کلیساى شرق که ارتودوکس

 شد. در مباحث عقیدتى و مذهبى نیز اختالفاتى حاصل شد.

 

پیروان کلیساى ارتودوکس عقاید: برزخ ، مفهوم بى آالیش ، برائت از 

گمراهى و عدم امکان اشتباه پاپ را قبول ندارند، کشیشان این فرقه 

طقه اى و کشورى که در ازدواج مى کنند، مراسم عبادى را به زبان من

آن زندگى مى کنند، انجام مى دهند و تقدیس و وحدت مؤ منان با 

 دو قطعه نان معمولى و شراب اجرا مى گردد.

 

گویا این نخستین تجزیه در دین عیسى بحساب مى آید. مبانى کالم 

مذهب ارتودوکس محصول ذوق کالمى یونان است ، چرا که علما و 

 نانى بودند. متکلمان این مذهب ، یو

 

کلیساى ارتودوکس در یونان گسترش زیادى پیدا کرد و بخش هائى 

از آسیاى صغیر و اروپا و... را در برگرفت . کلیساى مزبور در روسیه 
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میالدى و غلبه کمونیزم ،  505۳نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقالب 

 ادامه داشت .

 

پیروان این فرقه مى کوشند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان 

اولیه انجام دهند. آنان سنت گرا هستند تا مراسم و شعائر خود را 

 مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. 

 

آنان سنت گرا هستند و مى کوشند تا عقاید سنتى و قدیمى خود را 

ند. آنان پاپ را عارى از بدون هر گونه تغییر و اضافاتى ، حفظ نمای

اشتباه نمى دانند. پیروان کلیساى یونانى ارتودوکس بالغ بر یک صد و 

 بیست میلیون نفراند.

 

نامیده مى شود و مشاورین مذهب  "بطریق"رئیس روحانى این فرقه 

مى گویند. شکل کلیساى ارتودوکس چهار گوش  "سن سینور"را 

 است و در دو سطح قرار دارد: 

 

تفع محل اولیاى دین و به منزله آسمان است و قسمت قسمت مر

 پائین محل اجتماع پیروان است . 
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مراسم دینى به زبان یونانى اجرا مى شود و در کلیساى ارتودوکس 

 51۳4روس به زبان اسالوى قدیم مى باشد. فرائض دینى از سال 

 میالدى در هفت مورد خالصه شده است :

 تعمید

 اداى شهادت  

 مقدس   مسح روغن

 تناول  

 توبه  

 مسح بیماران  

 ازدواج 
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میالدى دچار سانحه  505۳کلیساى ارتودوکس روسیه پس از انقالب 

شد و دولت کمونیستى کلیه اماکن مقدسه را بست و اموال کلیساى 

 ارتودوکس را مصادره نمود. 

در عین حال بلشویک ها نتوانستند به حیات مذهبى ارتودوکس پایان 

 دهند. 

 

 

 

 

 پروتستانها )نهضتى علیه ارتجاع کاتولیک(

 

فشار بیش از اندازه کلیساى کاتولیک و وجود دستورات بسیار سخت 

گیرانه آن و گرفتن باجهاى کالن از عوام بیچاره ، مسیحى ، باعث 

روشنفکران از کلیساى روم فاصله بگیرند و راهى گردید که گروهى از 

 جداى از مذاهب کاتولیک و ارتودوکس بجویند.

 

آنان نخستین جریان معترضى بودند که تاریخ مسیحیت به خود مى 

م علیه دکان  5488دید. مارتین لوتر رهبر این نهضت در سال 

 روحانیت کاتولیک مبنى بر خرید و فروش گناه و بهشت و عفو نامه

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 31  رضا خزایی
 

هاى پدران روحانى آشکارا به اعتراض برخاست . و این مبناى 

 نخستین مذهب پروتستان گردید.

 

 دین در انحرافات بزرگترین از یکی اروپا، در پروتستانیسم آغاز با

 . شد ایجاد مسیحیت

 

 
 

 

 موجب طبیعی طور به عتیق، عهد از او همفکران و لوتر تاثیرپذیری

 این گردید کاتولیک کلیسای دینی فهم در تغییراتی و انحرافات بروز

 وجود به مسیحیت در گوناگونی بسیار تفاسیر تا  شد باعث انحرافات

 از مختلف فرقه هزار از بیش ها پروتستان بین در اکنون بیاید؛

 وجود الئیک حتی و سکوالر فکرنمایان روشن تا افراطی بنیادگرایان

 .دارد
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وسطى و پس از جنگ هاى صلیبى ، فلیسین شاله مى گوید: در قرون 

در اثر پیدایش افکار نوین در اروپا، گروهى دریافتند که کلیساى روم 

از کلیساى اولیه دین عیسى دور شده است . از طرفى بعضى از 

 پادشاهان اروپا از استیالء روحانى  رم رنج مى بردند و در صدد بودند

 خود را از بند پاپ رها سازند. 

 

اى ارضى بوسیله کلیسا موجب وخامت اوضاع و تحریک اخذ مالیات ه

مردم علیه دستگاه روحانى شد. این علل اخالقى و سیاسى و اقتصادى 

 در قرن شانزدهم میالدى اصالحات جدیدى را در دین ایجاد کرد.

 

لوتر از این فرصت مناسب استفاده کرد و به مخالفت علیه دستگاه 

 اهاى پروتستانى  را بوجود آورد.کلیساى رم قیام کرد و سازمان کلیس
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کلیساهاى پروتستانى با وجود این که در برخى از مسائل با یکدیگر 

 اختالف دارند، مع ذلک در امورى مشترك هستند: 

 

همگى با قدرت الهى پاپ مخالف اند؛ بر خالف کلیساى کاتولیک 

داراى تشکیالت دموکراسى هستند؛ اشخاص غیر روحانى در انتخاب 

ان سهیم اند؛ مؤ منان براى ارتباط با خدا احتیاج به روحانیون پاسور

 ندارند؛ 

 

مقام کشیشى همگانى است ؛ کشیشان ازدواج مى کنند؛ اعتراف به 

شریعت کتاب مقدس است ؛ مؤ من   گناهان اجبارى نیست ؛ اساس 

را از کتاب مقدس بدست   مى تواند به آزادى اصول عقاید خویش 

روحانیان کلیسا ندارد؛ و به بکارت مریم و  آورد و احتیاجى به

 مقدسین و برزخ عقیده ندارند.

 

در کلیساهاى پروتستانى در یک طرف مردمانى محافظه کار و قدیمى 

و در طرف دیگر مسیحیان آزادی خواه و حقیقت جو و عرفانى در 

مقابل یکدیگر قرار دارند. بعضى از علماى الهى پروتستانى آزادیخواه ، 

 کنند. یمسیحى را طبق مقتضیات زمان براى متجددین تفسیر م عقاید

 

خودخواهى ، گناه اصلى است و رستگارى در اجتناب از اغراض است . 

جهنم وجود ندارد ولى جهت شایستگان در جهان دیگر، سعادت 
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برقرار است . مراسم به زبان کشورى انجام مى گیرد. افکار ملى به 

 مک مى کند. جدائى کلیساهاى پروتستانى ک

 

از این جهت کلیساهاى کاتولیک به ذکر ارزش بین المللى بودن 

کلیساهاى کاتولیک مى پردازند و کلیساى پروتستان را موجد اختالف 

 و جدائى جامعه مسیحى مى دانند.

 

کلیساهاى طرفدار لوتر در آلمان و کشورهاى اسکاندیناوى و 

و هلند برقرار است . در فرانسه و سویس "کالون "کلیساهاى طرفدار 

اکوس "و کلیساى فرقه دیگرى از پروتستان در  "آنگلیکان "کلیساى 

 از تأسیسات انگلستان است . "
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فرقه پروتستان در حدود نود میلیون نفر پیرو دارد که اکثرا در آلمان 

، آمریکا و کشورهاى اسکاندیناوى سکونت دارند. کلیساى لوتر از 

کلیساى کاتولیک جدا است ؛ و از لحاظ سلسله مراتب ، اختالفاتى با 

 آن دارد. زبان مذهبى پروتستانها، انگلیسى است. 

 

 ا عبارت است از:مراسم و شعائر پروتستانه

 تعمید

 اعتراف غیر اجبارى 

 تناول و افطار 

 تالوت کتاب مقدس  

 حضور در کلیسا و قرائت ادعیه لوتر 

 ازدواج 

 

اعیاد مذهبى پروتستان ها با اعیاد کاتولیک ها یکى است . برخى آمار 

تعداد پروتستان ها را در جهان به دویست و شش میلیون نفر مى 

پروتستان ها در انگلستان ، اسکاتلند، استرالیا، رساند. محل اجتماع 

 آمریکا و کانادا مى باشد.
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 کلیسای انگلستان، خط تعادل کلیساهای کاتولیک و پروتستان

 

 

 

 

هرچند کلیسای انگلیس، بین دو کلیسای کاتولیک و پروتستان است، 

های پروتستانی متمایل به کاتولیک قرار  اما این کلیسا را جزء شاخه

 دهند.  می

 

کننده  ترین کلیسا در اصول و عقاید است و ارائه این کلیسا، معتدل

عنوان یک کلیسای علمی و  مطالعات روشمند الهیات مسیحی، و به

 باشد. میک مطرح میآکاد
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های روحانیت در کلیسای انگلیس برطبق اصول و قوانینی صورت  رتبه

شود و پس از  پذیرد؛ شخص وارد مدارس الهیاتی مسیحیت می می

« شماس»کند که به او  ها کمک می گذراندن مراحلی، به کشیش

 گویند.  می

 

ی های خاص، به حوزه کلیسائی مربوط معرف  بعد از گذراندن دوره

شوند و درجه کشیشی را از دست اسقف اعظم و یا اسقف دریافت  می

ها، افرادی که واجد شرایط خاصی باشند،  کنند. از میان کشیش می

های علمی و خدمت در کلیسا، به مقام اسقفی نائل  پس از طی دوره

 شوند.  می

 

در کلیسای کاتولیک پاپ رم، رهبر مسیحیان جهان است و ازآنجاکه 

رسد، سخنش برای همه  و با واسطه به عیسی مسیح میانتصاب ا

مراتب روحانیونی که در کلیسای کاتولیک رم  حجیت دارد سلسه

کنند، عبارت است از: پاپ رهبر کلیسا؛ کاردینال؛ اسقف  خدمت می

 اعظم؛ اسقف؛ کشیش و دیکون )شماس(.

 

مسیحیت از آغاز تاکنون، معتقد به قوانینی بوده است که براساس 

تارهای متفکران دینی آن بنا شده است، این تشکیالت روحانی و ساخ

رسد که  ای نسبتاً زیاد به حضرت عیسی)ع( می ها، با فاصله انتصاب

 شود.  عنوان مرجعی موثق تلقی می به
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دهی کلیسا  و در طول زمان و براساس نیازهایی که برای سازمان

یت و ریاست در وجود آمد. مدیر مراتب به شد، این سلسله احساس می

عهدة اسقف است و تمام امور و نظم در کلیسا،  سطح باالی آن به

 شود. ریزی او انجام می وابسته به نظارت و برنامه

 

ترتیب، به  تمام آداب و مراسم دینی برطبق نظرات اسقف تعیین و به

ها در کلیسا از جایگاه مهمی  شود. رتبه تر ارجاع داده می مناصب پایین

گیری کلیسای کاتولیک رم  بندی، از آغاز با شکل د. این رتبهبرخوردارن

متولد شد، بخصوص مقام اسقفی در کلیسای انگلیکن محور و رأس 

 آید.  شمار می امور به
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این اجتماعات، در کلیسای انگلیس هم به شکل مستقلی عمل 

شوند. در  کند و همگی از سراسقف کلیسای کنتربری رهبری می می

شود؛ هر فرد روحانی مسئول انجام  کلیسا نیز مراتب رعایت میخود 

 کاری است.

 

ها و نقاط مشترك میان  هدف از نگارش این مقاله، تبیین تفاوت

ها است.  کلیسای کاتولیک رم و کلیسای انگلیس، بخصوص انگلیکن

ترین مباحث موردنظر  مراتبی مختص آنها و مهم وظایف و سلسله

 باشد. اعظم کلیسای جامع کنتربری می ها، بخصوص اسقف اسقف

 

ها مصلحان پروتستان، که کلیسای انگلیس هم از همین اصول  تفاوت

عیسی »، «شناسی مسیح»گونه اختالفی در محور  کند، هیچ پیروی می

با سایر مسیحیان نداشتند. همة آنها « الهیات تثلیثی»و « خدایی

 کردند.  تصدیق میها را  و سایر اعتقادنامه« اعتقادنامة نیقیه»

 

را کامال قبول داشتند. در « تثلیث الوهیت»و « تجسد خدا»آموزة 

های مذهبی، راه خود را از  مقابل، در برخی مسائل اعتقادی و آیین

ترین محورهای اختالف،  سایر مسیحیان جدا کرده بودند. یکی از مهم

 است. « حجیت کلیسا»مسئله 
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« و تنها کتاب مقدس، حجت است.کتاب مقدس »آنها معتقدند که 

مرجع تشخیص عقاید »که کلیسای کاتولیک معتقد است:  درحالی

هایش،  مراتب اسقف صحیح و واسطة فیض، کلیسایی است که سلسله

ها،  طبق سخن کاتولیک«. به رسوالن و در نهایت، به مسیح برسد

 وسیلة کلیسا و پاپ تفسیر گردد.  کتاب مقدس باید به

 

صلحان معتقدند کتاب مقدس به هیچ مفسری نیاز ندارد؛ که م درحالی

های  تواند خود به کتاب مقدس مراجعه و آموزه هر شخص مسیحی می

عقیدتی و احکام عملی را از آن استفاده کند. کلیسا جماعت مؤمنان 

 است و رئیسی جز مسیح ندارد. 
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ک و بنابراین، هیچ فرد و نهادی واسطة فیض نیست. کلیسای کاتولی

 کردند.  ارتدکس، در بحث حجیت کلیسا، دو نکته را مطرح می

 

را شرط سعادت « اعمال صالح»و « فیض خداوند»کلیسای کاتولیک، 

گانة  داند. اعمال نیک عبارتند از: احکام خدا، یعنی احکام ده بشر می

 عهد عتیق و اخالق کامل مسیحیت. 

 

اخالق مسیحیت، قوانین عملی مشخصی است که بر عهدة اشخاص 

شود، مانند حضور در مراسم کلیسایی، شرکت در عشای  گذاشته می

ها در  ربانی، حضور برای اعتراف به گناه و مواردی دیگر. اما پروتستان

دانند. مارتین لوتر معتقد بود:  را کافی می« ایمان»حصول نجات، 
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دهد. پس اعمال صالح  پذیرد، او را تغییر می وقتی خدا فردی را می»

 «. نتیجة ضروری ایمان است

 

ها این آیین را  است. کاتولیک« عشای ربانی»اختالف دیگر در مسئلة 

دانند که الزم است تحت اشراف  منزلة تقدیم قربانی به خداوند می به

 روحانیان انجام پذیرد. 

 

نان »کند که در مراسم عشای ربانی،  به عالوه، بر این مطلب تأکید می

 شود.  تبدیل می« خون و گوشت مسیح»حقیقتاً و ذاتاً به « و شراب

 

نامند. اما لوتر هر دو مطلب را رد  می« تبدّل جوهر»این آموزه را 

هم »جا حضور دارد و در نظریة  نموده، معتقد بود که خداوند در همه

این نکته را مطرح کرد که خداوند از همان اول در « با خدا ذات شدن

 اجزای نان و شراب حضور داشته است. 

 

گران سوئیسی، همچون تسوینگلی به این باور رسیدند که  البته اصالح

 نان و شراب، صرفاً نماد حضور مسیح در آیین عشای ربانی هستند

 

مقابل کشیش است. شخص گناهکار « اعتراف»مسئلة اختالفی دیگر 

که سرش را به موازات کمربند  ایستد و اعتراف خود را درحالی می
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کند. کشیش نیز شخص  کشیش خم کرده، اظهار و اعالم پشیمانی می

های  کننده را به تناسب بزرگی گناهش به دعا، روزه و زیارت توبه

 سازد.  مخصوص مکلف می

 

 اعتقاد دارند. « برزخ»ها به  کاتولیک

 

هی است که مؤمنان گناهکار، یعنی کسانی که پس از برزخ جایگا

اند، پس از  تعمید گناه کرده و مجازات دنیوی مقرر را تحمل نکرده

ها هم به  گذرانند. ارتدوکس مرگ مدتی در آنجا کفارة گناهان را می

ها  برزخ اعتقاد دارند، ولی چنین اعتقادی نزد کلیسای فرق پروتستان

 پذیرفته نیست.

 

 

کنند. اما  ها مناصب کلیسایی را به هفت رتبه تقسیم می کاتولیک

دانند: اسقفی،  ها مناصب را تنها سه رتبه می ها و ارتدوکس پروتستان

کشیشی و شماسی. به عالوه، لزوم تجرد کشیشان را هم انکار 

 کنند.  می

 

کرد که باید به کشیشان اجازة زناشویی داده شود. دعا  لوتر تأکید می

که در کلیسای کاتولیک و ارتدوکس آمده است و  برای مردگان،
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موجب دریافت احتمالی نور الهی است، در فرق کلیسای پروتستان 

فاقد ارزش است. به گفتة لوتر، زیارت اماکن مقدس، روزه و برگزاری 

 مراسم دعا برای مردگان، باید منسوخ شود.

 

د های مقدس کلیسایی و فرشتگان، از دیرباز مور تصاویر شخصیت

العاده کلیسای کاتولیک بوده و طبق تعالیم رسمی  احترام فوق

کلیسایی، احترام به تصاویر، تنها در صورتی که به قصد احترام به 

شخص صاحب تصویر باشد، جایز است. کلیسای انگلستان هم وجود 

گونه احترام را  دانند و این تماثیل و تصاویر در کلیسا را جایز نمی

 . کنند پرستش تلقی می
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 سلسله مراتب کلیسای واتیکان

 

 
 

ها اعتقاد  . پاپ: رهبر کلیسا، وی در واتیکان مستقر است. کاتولیک5

دارند پاپ در تعریف موضوعات ایمانی و اخالقی خطاناپذیر و معصوم 

 است.

 

کاردینال در سراسر  5۳8شود.  . کاردینال: توسط پاپ منصوب می1

های  ها، شورای کاردینال این کاردینالای از  دنیا وجود دارد. عده

عنوان مشاور پاپ محسوب  دهند و به انتخاب پاپ را تشکیل می

 کنند. شوند و در زمان مرگ او پاپ جدید را انتخاب می می
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ای در شهرهای اصلی  . اسقف اعظم: اسقفی است که در قلمرو ناحیه3

ف اعظم نیز کند که این ناحیه، قلمرو زیرنظر اسق به کلیسا خدمت می

 شود.  نامیده می

 

 تواند اسقف اعظم نیز باشد. یک کاردینال می

 

. اسقف: وی همانند کشیش در یک جا مستقر بوده و آموزگار اصول 4

 تعلیمی کلیساست و بر کار کشیشان نظارت دارد.

 

. کشیش: وی مسئول انجام کارها و مراسم عبادی ازجمله عشای 1

 ربانی، تعمید و ازدواج است.

 

تر از کشیش  . دیکون )شماس(: این مقام کلیسا یک درجه پایین9

شود.  شود که برای کشیش شدن آماده می است و به کسی گفته می

شود و کشیش  گفته می« شماس»در کلیسای پروتستان، به این مقام 

 کند.  را برای امور غیرنیایشی یاری می

 

ی برخی از آداب تواند ازدواج کند و در اجرا یک دیکون، همیشگی می

 و رسوم دینی به کشیش کمک کند. 
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 آداب کلیسای کاتولیک روم

 

 
 

 

های غذایی به یک وعده  داری، کاهش وعده در مذهب کاتولیک روزه

است که نباید همراه با گوشت باشد و دو وعده سبک که خوردن 

تا  58ها جایز نیست و روزه مختص به افراد  غذاهای جامد میان وعده

 ساله است.  10
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سال سن دارند، ضروری  54پرهیز کامل برای افرادی که بیش از 

انجام آن، باید یک روز کامل از خوردن گوشت و مشتقات است. برای 

 آن پرهیز کرد. 

 

پرهیز جزئی دربرگیرنده تناول گوشت در یک وعده در طول روز 

داری را  برخی قوانین روزه 5019است. پاپ پیوس دوازدهم، در سال 

تسهیل کرد و پاپ پل ششم، برخی قوانین دشوار روزه کاتولیک روم 

داری باید متناسب با وضعیت  وصیه کرد که روزهرا تغییر داد و ت

 اقتصادی محلی باشد. 

 

گیرند. در آمریکا دو روز  صورت اختیاری روزه می ها به همة کاتولیک

ها وجود دارد و آن چهارشنبه خاکستر و  روزه اجباری برای کاتولیک

 جمعةالصلیب )روز تصلیب مسیح( است.

 

ها طی آن  هایی است که کاتولیکهای ایام روزه و پرهیز نیز روز جمعه

 کنند.  از خوردن گوشت اجتناب می

 

توان به پرهیز از خوردن  های کلیسای کاتولیک، می در میان سنت

 پیش از حضور در مراسم عشای ربانی نیز اشاره کرد. 
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ها باید یک ساعت پیش  اما امروزه این قوانین تسهیل شده و کاتولیک

 از مراسم عشای ربانی از خوردن اجتناب کنند. 

 

تر پیروی  ها از قوانین قدیمی که هنوز هم برخی کاتولیک درحالی

عنوان روزه و پرهیز  کنند. در کلیسای انگلیکن روزهای خاصی به می

 بیان شده است. 

 

یی این کلیسا از کلیسای کاتولیک، مقرراتی برای نوع ما از زمان جدا

پرهیز در این روزها و همچنین هیچ تمایزی میان روزه و پرهیز وجود 

 نداشته است. 

 

روزهای روزه و پرهیز در این کلیسا، تا قرن نوزدهم زمانی که 

 ها تحت تأثیر جنبش ارتدوکس بودند، کاهش یافت.  انگلیکن

 

ها  دیگر این روزها را جدی تلقی کردند. انگلیکناما پس از آن بار 

پیش از روزهای تولد مسیح، تطهیر مریم مقدس، عید بشارت باکره 

مقدس، عید پاك، پنطیکاست، سنت ماتس، سنت جان، سنت پیتر، 

سنت جیمز، سنت بارتاالمه، سنت متیو، سنت سیمون و سنت جود، 

خواه،  اند )علم شدهسنت اندرو، سنت توماس به نیایش و پرهیز دعوت 

5301.) 
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 مقام پاپ

 

 
 

 

شود،  عنوان پاپ انتخاب می ها، کسی که به مطابق اعتقاد کاتولیک

دهندة راه پطروس، نخستین فردی است که مسیح برای هدایت  ادامه

 کلیسا معرفی کرده است. 

 

گیرد، نام جدیدی، برگرفته از نام  فردی که در این جایگاه قرار می

 شود.  سان برخوانده مییکی از قدی
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های کلیسای کاتولیک نظریه  اما بر روایت آفرینش در انجیل، آموزه

تر میکل آنژ برگرفته است. در مورد پیدایش انسان، که یکی از  تکامل

 اعتقادات بنیادین مسیحیت است. 

 

قرائت کلیسای کاتولیک روم از تثلیث، چنین تعریف شده است: 

نزد کشیش در « طلب استغفار»ن و اعتراف به گناها« تثلیث»

 شود. کلیسای کاتولیک، آئینی مقدس شمرده می

 

عنوان کشیش،  اعتقاد به تثلیث کشیشان و ممنوعیت انتصاب زنان به

شوند. کلیسای  های بنیادین کلیسای کاتولیک عنوان می ازجمله آموزه

 دارد. « قدیس»کاتولیک باور به 

 

ای  یسای کاتولیک، باید معجزهکردن فردی در کل برای قدیس معرفی

های کلیسای کاتولیک  از فرد موردنظر، به کلیسا اثبات شود، آموزه

کند، اما بر روایت  نظریه تکامل در مورد پیدایش انسان را رد نمی

 آفرینش در انجیل است، تأکید دارد.
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 مناصب روحانی

 

 

 

 

 کلیسای ارتدوکس: 

 

روحانی وجود دارد که عبارتند از: در کلیسای ارتدوکس، سه منصب 

رسند و عناوینی  شماس، کشیش و اسقف. آنان که به مراتب باالتر می

کنند. متروپولیتن، پیشوای دینی یک  از قبیل متروپولیتن استفاده می

منطقه است؛ در کلیسای ارتدوکس، گاه در مورد شماس از کلمه 

 شود دیکون استفاده می
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ف سرپرست یک کلیسا است. در کلیسای ارتدوکس سراسق

کند و  ها را هیأت حاکمة کلیسا انتخاب می ها و سراسقف متروپولیتن

 گمارد.  در مصادر امور می

 

 البته در این کلیسا، دو منصب دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از: 

 

های بعدی قرار دارند.  کمک شماس و قاری. این دو منصب، در مرتبه

 شمار آورد.  روحانیان کلیسای ارتدوکس بهتوان آنان را جزء  نمی

 

های دیگری نیز وجود  های دورتر، در این کلیسا رتبه در گذشته

هایی که امروزه در کلیسای ارتدوکس وجود ندارند.  اند. رتبه داشته

توان به متصدی اخراج ارواح خبیث اشاره  ازجمله این مناصب، می

 نمود.
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 کلیسای کاتولیک: 

 

کلیسا سه رتبه اصلی اسقفی، کشیشی و شماسی وجود دارد. در این 

جای واژه شماس از کلمه دیکون استفاده  در کلیسای کاتولیک، گاه به

 شود. می

 

 

 

 رتبه های شورای ترنت:

 

البته شورای ترنت، هفت رتبه روحانی را مشخص نموده است. این 

ان قرار ها عبارتند از: کشیش )مقام اسقفی نیز ذیل همین عنو رتبه

داد(، شماس، کمک شماس، دربان، قاری، خادم کلیسا و متصدی 

 راندن ارواح پلید. 

 

آید.  شمار می در این کلیسا، مقام اسقفی، باالترین درجه روحانی به

بنابراین، عناوینی مانند اسقف اعظم، کاردینال و پاپ، اگرچه از نظر 

برای رسیدن به تری هستند، اما  قانونی دارای حوزه اختیارات وسیع

 این مقامات، نیازی به تقدیس خاصی ندارند
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 سایر کلیساها: 

 

عنوان  سایر کلیساها )چند کلیسای خاص(، اگرچه دستگذاری را به

عنوان  شناسند، اما انتصاب به مقامات روحانی را به شعار دینی نمی

 یک قانون کلیسایی پذیرا هستند. 

 

حانی وجود دارد. برای نمونه، در مراتب رو در این کلیساها نیز سلسله

کلیساهای انگلیکن، این کلیسا در آمریکا و اسکاتلند با عنوان 

 شود.   اپیسکوپال شناخته می

 

در کلیساهای اصالحی )کالونی( و کانگریگیشن، چهار مقام دینی 

ها عبارتند از: پیشوای روحانی، معلمان، شیوخ و  وجود دارد. این مقام

 ها شماس
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 کلیسای پرزبیتری: 

 

در کلیسای پرزبیتری، عناوینی نظیر اسقفی و کشیشی جایگاهی 

ندارند. در این کلیسا، باالترین رتبه روحانی از آن شیوخ است که این 

عنوان، در دو شکل شیخ مربی یا شبان )خادم( و شیخ حاکم وجود 

 دارد. البته در این کلیسا، رتبة شماسی نیز وجود دارد 

 

 

 لوتری:  کلیسای

 

هایی مانند اسقفی و  طور در کلیسای لوتری، هرچند رتبه همین

طور کلی در این کلیسا اهمیت  اند، اما به کشیشی )شبانی( را پذیرفته

برخی مسیحیان مانند   شود، چندانی به مقامات روحانی داده نمی

طور کلی فاقد مراتب روحانی هستند و به  باپتیستها و کویکرها به

ل در این کلیساها، انتصاب به مقامات روحانی، فاقد مفهوم همین دلی

 است 
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 تقسیم وظایف

 

 

 

 

 کلیسای کاتولیک: 

 

در کلیسای کاتولیک، تأیید و انتصاب، کار اسقف است، اما عشای 

ها انجام  تواند توسط کشیش ربانی، بخشش گناه و تدهین نهایی می

شعائر دینی، یاری  ها را در انجام ها نیز باید کشیش شود. شماس

هاست.  نمایند. در کلیسای اسقفی نیز انتصاب بر عهده اسقف

ها  کار کشیش ها کمک دهند و شماس  ها شعائر را انجام می کشیش

 باشند می
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 کلیسای انگلیکن: 

 

در کلیسای انگلیکن، انتصاب به مقامات روحانی در حوزه اختیارات 

دار انجام شعائر و ایراد پند و موعظه در  ها عهده هاست. کشیش اسقف

 کلیسا هستند. 

 

برگزاری دعای صبح و شام، آمرزش افراد، خواندن رساله و اعمالی از 

 آید  شمار می این دست، از وظایف شماس به

 

 

 کلیسای اصالحی: 

 

در کلیسای اصالحی، اجرای شعائر و انجام وعظ، بر عهدة کشیش 

دار تعلیم اصول دینی هستند. شیوخ در امور روحانی  است. آنها عهده

ها، وظیفه مراقبت و  رسانند و شماس  ها کمک می به کشیش

 دستگیری از فقرا و نیازمندان را بر عهده دارند
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 کلیسای کانگریگیشنال: 

 

دار انجام شعایر هستند و  ها عهده کانگریگیشنال، کشیشدر کلیسای 

 کنند. ها کشیشان را در برگزاری شعایر کمک می شماس

 

 

 کلیسای پرزبیتری: 

 

دار سرپرستی کلیسا هستند و  در کلیسای پرزبیتری، شیوخ، عهده

 دار وظایفی مانند توزیع صدقات هستند ها، عهده شماس

 

 

 سایر کلیساها: 

 

هایی مانند اسقفی و کشیشی )شبانی( را  رد، رتبهدر بیشتر موا

اند ولی دیگر موارد، بستگی به نوع رابطه مذهبی مقامات آن  پذیرفته

 با دیگر جایگاهها دارد. 
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  بمانند؟ مجرّد باید مسیحی خادمان آیا

 

 و بودیسم  ارتدکس،  کاتولیک، همچون جهان ادیان از بسیاری در

 مجرّد که موظفند روحانیون و مذهبی رهبران  دیگر، ادیان برخی

   .بمانند

 

  روحانیون، ماندن مجرّد که باورند این بر مردم از بسیاری  حال، این با

  .است آنان بین در اخالقی های رسوایی تمام عامل

 

 مقدّس کتاب اساس بر  مسیحی، خادمان برای تجرد قانون آیا اما

   است؟

 از تجرد قانون که کنیم می بررسی ابتدا در سؤال این به پاسخ برای

   شد؟ شروع زمانی چه

   یافت؟ گسترش چطور

  چیست؟ آن به نسبت خدا دیدگاه و
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 ادیان در تجرد قانون تاریخچه

 

  «تجرد» واژه*  

  :است کرده تعریف چنین را «تجرد» واژه*   «بریتانیکا المعارف دائرة»

 جنسی رابطه داشتن از و مانند می مجرّد که افرادی تأهل وضعیت»

   .کنند می دوری

 

«  .باشد می مذهبی رهبران و روحانیون حال شامل معموالً وضعیت این

 کاتولیک کلیسای به ای نامه در 1999 سال در شانزدهم بِنِدیکت پاپ

   :نوشت چنین تجرد قانون درباره را نظرش

 

 

 از پس اندکی به که است رسمی تجرد قانون»

  « .گردد برمی مسیح عیسی رسوالن دوران
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 رسم اول قرن مسیحیان بین در ماندن مجرّد که است این واقعیت

 ایمانانش هم به کرد می زندگی اول قرن در که رسول پولُس  .نبود

 را ازدواج› و دهند می ‹کننده گمراه تعالیم› که افرادی از تا داد هشدار

  . 3 -5 :4 تیموتائوس5   .کنند دوری ‹ کنند، می منع

 

 یعنی غرب جهان کلیساهای به تجرد قانون  میالدی، دوم قرن در

 راه شدند شناخته کاتولیک کلیسای عنوان به بعدها که کلیساهایی

   .یافت

 

 امر این  گوید، می باره این در*   «مذهبی رسوم و تجرد» کتاب

 جنسی امیال مردم اکثر روم امپراتوری در که بود دورانی با مصادف»

  « .کردند می سرکوب را خود

 

 تجرد قانون  روحانی، پدران اصطالح به یا کلیساها انجمن  ها، قرن طی

  جنسی،  روابط که کردند می تصوّر زیرا  دادند؛ رواج روحانیون بین را

 مغایرت شان روحانی های مسئولیت با و سازد می ناپاك را روحانیون

   .گذاشتند پا زیر را تجرد قانون روحانیون از بسیاری  حال، این با  .دارد
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  ،54 :8 مَتّی   .داد شفا را او و رفت پِطرُس مادرزن مالقات به عیسی

 35 -10 :5 مَرقُس  ؛51

 

 از بسیاری دهم قرن تا» که است آمده*   «بریتانیکا المعارف دائرة» در

  « .بودند کرده ازدواج اُسقفان و کشیشان

 

 قانون 5530 و 5513 های سال طی  روم، در کاتولیک کلیسای انجمن

 آن از موظفند نیز امروز به تا آنان و کرد تحمیل روحانیون به را تجرد

 شد می حفظ کلیسا اختیارات و ها دارایی  ترتیب، این به  .کنند اطاعت

  .رسید نمی ارث به کشیشان فرزندان به و
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 تجرد به نسبت خدا دیدگاه

 کتاب یعنی کالمش در توان می را ماندن مجرّد درباره خداوند دیدگاه

 مجرّد او همچون که آنانی مورد در مسیح عیسی  .یافت مقدّس

 ازدواج ها آسمان پادشاهی خاطر به[ آنان»]  :گوید می اند مانده

   ( 51 :50 مَتّی « ) .کنند نمی

 

 قرار سرمشق را او الگوی که کرد تشویق را مسیحیان نیز رسول پولُس

  . 13 :0  ؛۳ :8 قُرِنتیان5  .بمانند مجرّد ‹خوش خبر اعالم› خاطر به و داده

 

 ندادند فرمان مسیحیان به رسول پولُس و مسیح عیسی  حال، این با

 برخی که دانست می ‹موهبتی› را تجرد عیسی  .بمانند مجرّد که

   .بودند برخوردار آن از پیروانش

 

 ازدواج تاکنون که افرادی خصوص در»  :گفت صریحاً نیز رسول پولُس

  .  .  . را خود نظر اما  ندارم، سَرور جانب از فرمانی هیچ  اند، نکرده

  . 11 :۳ قُرِنتیان5  ؛55 :50 مَتّی  « .گویم می
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 قرن مسیحیان از بسیاری که دهد می نشان مقدّس کتاب  عالوه، به

 مَرقُس  ؛54 :8 مَتّی )  .بودند کرده ازدواج رسول پِطرُس همچون اول

   ( 1 :0 قُرِنتیان5  ؛35 -10 :5

 

  بود، یافته رواج روم امپراتوری در نیز غیراخالقی روابط زمان آن در

 ازدواج مسیحی سرپرست یک اگر که گفت رسول پولُس بنابراین

 فرزندانی» باید و « باشد، داشته زن یک از بیش نباید» باشد کرده

  . 4  ،1 :3 تیموتائوس5  « .باشد داشته مؤدب و مطیع

 

 فاقد هایی ازدواج  کند، می اشاره ها آن به مقدّس کتاب که هایی ازدواج

   :گوید می مقدّس کتاب زیرا  اند؛ نبوده جنسی رابطه

«  .آورد جا به   .  .  . همسرش به نسبت را زناشویی وظیفه شوهر»

 داشتن از را همدیگر نباید شوهر و زن که گوید می ادامه در همچنین

  ( 1 -3 :۳ قُرِنتیان5 )  .کنند «محروم» جنسی رابطه

 

 خدا یَهُوَه طرف از فرمانی تجرد قانون که است روشن کامالً بنابراین 

  .نیست
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 خوش خبر اعالم برای ماندن مجرّد

 پولُس و مسیح عیسی چرا  نیست، اجباری امری ماندن مجرّد اگر حال

   گفتند؟ سخن مطلوب نحوی به تجرد درباره رسول

 

  دارند، کمتری مشغله متأهل افراد به نسبت مجرّد افراد که آنجایی از

 به را بیشتری وقت و داده افزایش را خود خدمت راحتی به توانند می

  . 31 -31 :۳ قُرِنتیان5   .دهند اختصاص خوش خبر اعالم

 

 در که پردرآمدی شغل از او  بگیرید؛ نظر در را دیوید نمونه

 کاستاریکا در روستایی ای منطقه به و داد استعفا داشت مکزیکوسیتی

   .دهد تعلیم مردم به را مقدّس کتاب تا کرد مکان نقل

 

 باره این در او  .داشت تأثیر او تصمیم در دیوید بودن مجرّد مسلّماً

  بود، مشکل آنجا در زندگی سبک و فرهنگ به کردن عادت»  :گوید می

  نداشتم، دوش بر را دیگر شخصی از مراقبت مسئولیت چون اما

  « .کردم عادت جدید شرایط به تر راحت

 

 داشت مبشّر به بیشتری نیاز که ای منطقه به و است مجرّد نیز کالدیا

   .است کرده مکان نقل
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   :گوید می او

 من از چطور او که بینم می وقتی  .برم می لذّت واقعاً خدا به خدمت از»

  « .شوم می تر نزدیک او به و شود می تقویت ایمانم  کند، می مراقبت

 

 

 خدمت وجود تمام با را خدا یَهُوَه اگر  متأهل، چه باشیم مجرّد چه» 

 کالدیا  « .داشت خواهیم بخش رضایت و شاد ای زندگی  کنیم،

 

 ادامه در کالدیا  .باشیم ناراضی شرایطمان از نباید هستیم مجرّد اگر

 وجود تمام با را خدا یَهُوَه اگر  متأهل، چه باشیم مجرّد چه»  :گوید می

 مزمور  « .داشت خواهیم بخش رضایت و شاد ای زندگی  کنیم، خدمت

550: 5،  1 .  
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ه شاهدان آیا وَ  و دختر دوست داشتن خصوص در یَهُ

  دارند؟ قوانینی پسر دوست

 

 به مقدّس کتاب در نهفته احکام و اصول که معتقدیم یَهُوَه شاهدان ما

 سازد می خشنود را خدا هم که بگیریم تصمیماتی تا کند می کمک ما

   ( 58  ،5۳ :48 اِشَعْیا )  .ماست نفع به هم و

 

 زندگی ها آن با مطابق ولی  ایم، نساخته را احکام و اصول این ما

 و دختر دوست داشتن خصوص در را ها آن از برخی بیایید  .کنیم می

 *  .بگیریم نظر در پسر دوست
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  ( 9 :50 مَتّی )  .است پایدار وصلتی زناشویی پیوند  مقدّس، کتاب طبق

 و دختر دوست داشتن یَهُوَه شاهدان ما نظر در که آنجایی از

 به جدّی بسیار امری را این  است، ازدواج سمت به قدمی پسر دوست

  .آوریم می شمار

 

 سن به که است کسانی برای فقط پسر دوست و دختر دوست داشتن

 تمایالت اوج یعنی «بلوغ سن» اشخاصی چنین  .باشند رسیده ازدواج

  . 39 :۳ قُرِنتیان5   .اند گذاشته سر پشت را جنسی

 

 برای باید  شوند، آشنا مخالف جنس از فردی با خواهند می که کسانی

 قانونی لحاظ از که کسانی از برخی  چیست؟ منظور  .باشند آزاد ازدواج

 زیرا  نیستند، آزاد مجدّد ازدواج برای خدا دید در  اند، گرفته طالق

  .است جنسی نامشروع عمل به زدن دست فقط طالق برای خدا معیار

  . 0 :50 مَتّی 

 

 که است شده داده فرمان  کنند، ازدواج خواهند می که مسیحیانی به

 قُرِنتیان5 )  .کنند ازدواج ایمانشان هم با یعنی «سَرور پیرو» با فقط

۳: 30 )   
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 به فقط که نیست کسی ایمان هم از منظور  یَهُوَه، شاهدان ما دید در

 شاهد عنوان به که است کسی منظور بلکه بگذارد احترام ما ایمان

  .کند می زندگی ما عقاید با مطابق و است گرفته تعمید یَهُوَه

   ( 54 :9 قُرِنتیان1 )

 

 کرده راهنمایی را پرستندگانش خدا نیز مسیحیت از قبل ها قرن حتی

 مَالکی  ؛3 :14 پیدایش )  .کنند ازدواج خود ایمان هم با فقط که بود

1: 55 )   

 

 این  اند، شده متوجه و کرده تحقیق نیز پژوهشگران که طور همان

 *  .است عملی بسیار فرمان

 

 اطاعت والدینشان از موظفند فرزندان که دهد می نشان مقدّس کتاب

   ( 19 :3 کولُسیان  ؛8 :5 امثال )  .کنند

 

 این به کنند می زندگی والدینشان با که فرزندانی برای فرمان این

 دختر دوست داشتن خصوص در والدینشان تصمیم از که است مفهوم

 که کنند تعیین توانند می والدین بنابراین  .کنند اطاعت پسر دوست و

 مخالف جنس از کسی با دارد اجازه سنی چه در دخترشان یا پسر

 هایی فعالیت نوع چه به دوستی این حین در و کند برقرار دوستی

  .بپردازد
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 تصمیم شخصاً  مقدّس، کتاب های راهنمایی طبق یَهُوَه شاهدان

 با و نه یا کنند برقرار دوستی مخالف جنس از فردی با که گیرند می

 با هماهنگ دقیقاً موضوع این  .نمایند برقرار را دوستی این کسی چه

 غَالطیان « ) .کرد خواهد حمل را خود بار کس هر»  :است اصل این

9: 1 )   

 

 مخالف جنس با دوستی برقراری خصوص در بسیاری  حال، این با

 شان رفاه فکر به که بالغی ایمانان هم از و اند کرده رفتار عاقالنه

  . 1 :5 امثال   .اند خواسته پند  باشند، می

 

 جنس با دوستی طی کنند می تصوّر مردم اکثر که اعمالی از بسیاری

 برای  .شود می محسوب بزرگ گناهی واقع در  نیست، اشتباه مخالف

 جنسی نامشروع اعمال از که دهد می فرمان مقدّس کتاب  مثال،

 شامل بلکه  جنسی، آمیزش شامل تنها نه فرمان این  .کنیم دوری

 اعضای تحریک یا و مقعد و دهان راه از که شود می ای جنسی رابطه

  .گیرد می صورت  اند، نکرده ازدواج یکدیگر با که افرادی بین جنسی

   ( 55 -0 :9 قُرِنتیان5 )
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  است، ناپاك عملی خدا دید در ازدواج از قبل نیز انگیز شهوت رفتار

 غَالطیان )  .باشد نشده جنسی نامشروع عمل مرتکب شخص اگر حتی

1: 50- 15 )   

 

 در  باشد، می «قبیح سخنان» که نیز غیراخالقی گفتگوهای  عالوه، به

  . 8 :3 کولُسیان   .است شده محکوم مقدّس کتاب

 

   ( 0 :5۳ اِرْمیا )  .است فریبنده بسیار ما درونی شخص یا دل

 

 اشتباه حقیقتاً داند می که وادارد اعمالی به را شخص است قادر دل

 فریب که آن برای  شوند، می آشنا هم با که پسری و دختر  .است

 های موقعیت در تا باشند تنها هم با نباید  نخورند، را دلشان

   .گیرند قرار انگیز وسوسه

 

 بدین  .باشند ایمانانشان هم از گروهی یا یکی کنار در توانند می آنان

   ( 19 :18 امثال )  .اند کرده حفظ را احتیاط جانب  شکل،

 

 جنس با آشنایی خطر  باشند، می همسر پی در که مجرّدی مسیحیان

 با آشنایی خصوص به  گیرند، نمی نادیده را اینترنت طریق از مخالف

  . 4 :19 مزمور   .دارند کمی اطالعات او مورد در که کسی
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  چیست؟ پسر دوست یا دختر دوست داشتن از منظور

 

 عالقه و عشق ابراز یکدیگر به نفر دو که است معاشرتی نوع هر منظور

 علنی  گیرد، صورت خلوت در یا جمع در تواند می معاشرت این  .کنند

   .باشد پیامک یا تلفن طریق از یا و شخص کنار در  باشد، مخفی یا

 

 یا آشنایی نوعی بلکه تفریح یک نه را معاشرت نوع این یَهُوَه شاهدان

  .آورند می حساب به ازدواج راه در جدّی قدمی
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 ازدواج مقام های روحانی

 

 
 

 

های کاتولیک رومی، امری  ها و اسقف ها، کشیش تجرد برای شماس

ها باید مجرد  اجباری است، حال آنکه در آیین ارتدوکس، فقط اسقف

باشند. در کلیسای کاتولیک، کمک شماس، شماس، کشیش و رده 

 باالتر از آن، حق ازدواج ندارندهای 

 

قانون کلیسای ارتدوکس در مورد ازدواج مقامات دینی تا حدودی 

 متفاوت با دیدگاه کلیسای کاتولیک است. 
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از نگاه کلیسای ارتدوکس، شماس و کشیش اگر پیش از انتصاب، 

 توانند به زندگی با همسر خود ادامه دهند.  ازدواج کرده باشند، می

 

که به این مقامات گماشته میشوند، اگر مجرد باشند دیگر  اما کسانی

ها همواره باید مجرد  حق ازدواج نخواهند داشت. در این کلیسا، اسقف

 . باشند و انتصاب افراد متأهل به مقام اسقفی ممنوع است

 

نظر  کلیساهای مختلف پروتستان نیز در این زمینه با یکدیگر اختالف

دارند. اما در بسیاری از این کلیساها، منعی برای ازدواج مقامات 

 روحانی وجود ندارد. 
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کلیسای کاتولیک به شدت با انتصاب زنان به هرگونه مقام کلیسایی 

ها  نی که بحثو در زما 5001کنند. این کلیسای در سال  مخالفت می

بر سر انتصاب زنان شدت گرفته بود، اعالم داشت که دیدگاه این 

رو،  کلیسا در مورد عدم جواز انتصاب زنان از خطا مصون است و ازاین

 گوی بیشتر در این مورد را ممنوع اعالم کرد.  و گفت

 

دارند که  رهبران این کلیسا با اشاره به سنت حضرت مسیح، اظهار می

هیچ زنی برای عضویت در دوازده شاگرد خود دعوت  آن حضرت از

 نکرد. 

 

این همان چیزی است که پاپ اینوسنت سوم، در آغاز قرن سیزدهم 

گرچه مریم باکره مقدس در عظمت و برتری »بارها اظهار کرده است: 

از همة رسوالن باالتر بود، اما خداوند کلیدهای ملکوت آسمان را نه به 

 «. او بلکه به آنان سپرد

 

آید، انتصاب زنان به مقام  گونه که از منابع تاریخی برمی البته آن

شماسی، تا قرن ششم در این کلیسا وجود داشته است، اما این رسم 

( طرد گردید. از Orleans) ( و اورلئانEpaon) در دو شورای اپایون

ای به  این زمان به بعد، در کلیسای کاتولیک، هیچ منصب روحانی

 ر نگردید. زنان واگذا
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کلیسای شرق نیز در مسئلة انتصاب زنان بر همین سنت قدیمی 

هایی که در این مورد از کلیساهای  پایبند است و با درخواست

 کند.  ارتدوکس شده است، مخالفت می

 

 

 
 

 

الزم به یادآوری است که گماشتن زنان به مقام شماسی در این کلیسا 

از این زمان به بعد، تقدیس زنان  تا قرن دوازدهم رایج بوده است، اما

 و گماردن آنان به مقام شماسی، از این کلیسای رخت بر بست. 
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از نگاه برخی مسیحیان، منع انتصاب زنان به مقامات روحانی هرگز 

قابل پذیرش نیست. هانس کونگ، دانشمند و الهی دان بزرگ معاصر 

ام وظیفه عنوان رسول حضرت مسیح انج بر آن است که زنان نیز به

 اند.  نموده می

 

از نگاه وی، تنها در زمان نگارش انجیل لوقا بود که عنوان رسول 

صورت مشخص در مورد دوازده شاگرد خاص به کار رفت، اما در  به

زمان مسیح، تفاوتی میان مردان و زنان نبوده و آنان نیز عهده دار این 

 مسئولیت بوده اند. 

 

البته این دیدگاه اختصاصی به کونگ ندارد. امروزه بسیاری از 

کلیساهای انگلستان زنان را نیز همانند مردان، به مقامات روحانی 

 کنند.  منصوب می

 

تصویب شده و اظهارات  5193ای دینی در سال  بیانیة سی و نه ماده

 گرایی معین تاریخی دکترین انگلیسی در ارتباط با ناسازگاری اصالح

ویژه در ارتباط با دکترین یا نظریه کالوینیست  انگلیسی، به

(Calvinistو رویه )  های کلیسای کاتولیک، که منجر به ایجاد

 باشد.  دکترین کلیسای انگلیس گردید، می

 

 شود. مطرح می« ای بیانیة سی و نه ماده»صورت  این عنوان معموالً به
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دکترینی خود در برابر کلیسای انگلستان درصدد یافتن موقعیت 

ای از  های قارة اروپا بود. مجموعه کلیسای کاتولیک رم و پروتستان

عنوان وضعیت سیاسی و  اسناد معین در طی یک دورة سی ساله به

تا تکفیر  5133دکترینی تغییر یافته از زمان تکفیر هنری هشتم در 

 نوشته شده و اصالح گردیدند. 51۳9الیزابت اول در سال 

 

 

 

 ام اسقفیمق

 

این منصب تنها در مذهب کاتولیک و ارتدوکس معتبر است. البته 

ها  برخی کلیساهای پروتستان همچون کلیسای لوتری و متودیست

طور کلّ کلیسای  مناصبی با وظایف مشابه مقام اسقف دارند، ولی به

 پروتستان تنها دو مقام کشیش و شماس را قبول دارد

 

ا، پس از صعود عیسی به آسمان، بر اساس عقیده این دو کلیس

رسوالن مسئولیت جانشینی عیسی را به عهده گرفتند که در رأس 

 آنان پطرس رسول است. 
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عنوان جانشینان خود میان  رسوالن در اواخر عمر خود، کسانی را به

امت مسیحی باقی گذاردند. این جانشینان در میان کلیساهایی که از 

 یش نام گرفتند. یهودیت نشأت گرفته بودند، کش

 

در مقابل کلیساهایی که در دنیای یونانی زبان تأسیس گردید، به این 

 گفتند.  اشخاص، اسقف می

 

فرق مسیحت معتقدند که این منصب ریشه در تعالیم پولس دارد. 

پولس در اولین رساله خود، خطاب به تیموتائوس چنین نوشت: 

له نبوت با نهادن وسی زنهار از آن کرامتی که در تو است که به»

 « اعتنائی منما های کشیشان به تو داده شده است بی دست
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گذاری پیران )کشیشان( را بر عهده  او همچنین مأموریت دست

کس  ها به زودی بر هیچ دست»تیموتائوس گذاشته، و می گوید: 

 «مگذار

 

 آنچه به شهود»گوید که تعلیمات رسوالن را به آنها بسپارد:  و نیز می

بسیار از من شنیدی، بر مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران 

 «هم باشند

 

رو، این دو واژه در ابتدا به یک معنی به کار می رفت و عهد  ازاین

جدید نیز در مورد اطالق این دو عنوان به یک خدمت صراحت دارد 

ولی بسیار زود اختیارات و وظایف اسقفان از کشیشان، که همکاران او 

 محسوب می شدند، جدا گشت.

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 83  رضا خزایی
 

 

 کاردینال

 

 

 

ها که از سوی پاپ به عنوان نوعی مجلس خبرگان از میان  کاردینال

شوند و به جز انتخاب پاپ بعدی، بسیاری از  ها انتخاب می اسقف

 دار هستند.  های اداری واتیکان را نیز عهده مسئولیت

 

 ها سرخ است. لباس کاردینال
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 پاپ

پاپ که باالترین مقام روحانی همانگونه که در باال ذکر گردید، نهایتاً 

در مسیحیت، و جانشین مسیح بر روی زمین است و کوچکترین 

 کشور جهان )واتیکان( تحت نظارت مستقیم او اداره میشود. 

 

 

 

 

 تفکیک مقامات کلیسایی

 

اولین کسی که به تفکیک میان مقامات کلیسایی اشاره کرد که 

 بایست مقامات کلیسایی دارای ترتیب باشد کلمنت روم است.  می

 

ای که از کلیسای روم خطاب به قرنتس، به نگارش در  وی در رساله

 آورده است، بر اهمیت نظم در کلیسا تأکید بسیاری دارد. 
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وی همچنین بر رعایت ترتیب صحیح جانشینی در خدمت مسیح 

و نیز رسوالن را تعیین کرد و کند. خدا مسیح را فرستاد و ا تأکید می

 آنان نیز به نوبه خود اسقفان و شماسان را تعیین کردند

 

ها، ناصری و  کلیسای اسقفی غیرسنتی )مانند کلیساهای متدیست

ها و کلیساهای انجیلی(، اهمیت جانشینی رسوالن را  بعضی از لوتری

های  ها را از زمان عهد جدید به بعد شخصیت منکرند، اما اسقف

 اند.  دانسته اریخی مهمی در کلیساهای مسیحی میت

 

کنند  هایی اداره می ها را اسقف های مسیحی مانند آمیش سایر گروه

 که کار آنان صرفاً اجرایی است

 

کلیسای پروتستان و کاتولیک با انتصاب بانوان به مقام کشیشی، و 

بالطبع اسقفی مخالفت دارند. اما در بین کلیساهای انگلیکن، پیروان 

 دانند.  کلیساهای اسقفی آن را مجاز می

 

، فصل جدیدی در مبارزات فمنیستی گشوده 5080در یازده فوریه 

(، Barbara Harris) اریسشد. در این تاریخ، مادر روحانی باربارا ه

که کشیش کلیسای اسقفی بود، به اسقفی کلیسایش در اسقف نشین 

 ( منصوب شدDiocese of Massachusettsماساچوست )
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 مراتب کلیسایی سلسله

 

نمود. از  ناپذیر می ای از نهادسازی اجتناب  پس از مرگ پولس، مرتبه

بالفصل و انحصاری ها جانشینان  نظر تاریخی، اثبات اینکه اسقف

رسوالن هستند، ممکن نیست؛ چراکه در مسیحیت اولیه، یک زنجیره 

های امروزی را  گذاری از رسوالن تا اسقف متصل از آیین دست

 توان یافت. نمی

 

ها و  از نظر تاریخی در مسیحیت اولیه، پس از دوره رسولی، اسقف

عنوان  هکشیشان محلی به همراه معلمان و سایر مقامات کلیسایی ب

تنها رهبران جوامع مسیحی، رسمیت یافتند. در مرحله بعد، نظام 

حاکمیت اسقفی با ریاست تنها یک اسقف، به نحو روزافزونی، تکثر 

ها در یک شهر و سپس در سراسر نواحی کلیسا را  ها و کشیش اسقف

 از بین برد

 

با ابتکار اسقف ایگناتیوس، نظامی متشکل از سه مقام به وجود آمد 

که در سراسر امپراطوری معمول گشت: اسقف، کشیش و شماس. 
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اسقف سِمت ریاست بر دو مقام دیگر را بر عهده دارد. به نظر وی، 

 .گانه کلیسایی وجود نخواهد داشت مراتب سه بدون این سلسله

 

که عیسی مسیح از خدا اطاعت می کرد، اطاعت  . از نظر وی همچنان

های  در حقیقت، اسقف محور آئیناز فرامین اسقف نیز الزم است. 

  .آورد شمار می کلیسا به

 

بنابراین، تشکیالت کلیسای کشیشی اسقفی، مبتنی بر هیچ نوع 

وجه  نهادی، که خود عیسی بنیان نهاده باشد، نیست و به هیچ

توان آن را مطلقاً ذاتی مسیحیت دانست که مستند به سخنان  نمی

اصب بنا به دالیل خود عیسی مسیح باشد. در عین حال، این من

 .صورت قاعده و هنجاری در کلیسای کاتولیک اولیه پدیدار شد به

 

خواهد یکی از  در دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس، شخصی که می

گذاری مقام باالتر، به  وظایف کلیسایی را بر عهده بگیرد، باید با دست

 این مقام منصوب شود. 

 

ا است. انتصاب مقامات روحانی این آئین خود یکی از هفت راز کلیس

شمار می رود؛ زیرا اکثر شعایر را شخص کشیش  ترین شعائر به از مهم

 تواند انجام دهد.  می
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گذاری فقط باید به دست اسقف صورت  که، مراسم دست درحالی

 بگیرد.

 

القدس به  برای تقدیس، سه نفر اسقف الزم است. در این عمل، روح

گیرد.  و شخص مورد تقدیس قرار می گردد شخص موردنظر اعطا می

تقدیس انتخاب یک شخص برای وظایف مقدس است. در این عمل، 

 شود.  به شخص قدرت انجام دادن وظایف کلیسایی داده می

 

وی پس از آن، قدرت تبشیر و تنذیر و اجرای مراسم کلیسایی را 

 یابد  می

 

ب مقامات اگرچه کلیسای پروتستان این آئین را قبول ندارد و انتخا

 داند کلیسایی را به عهده مردم می

 

پس از اینکه شخص وارد مدارس الهیاتی مسیحیت شد، پس از 

کند که در مراسم  گذراندن مرحله دانشجویی، این امکان را پیدا می

 ها کمک کند.  مذهبی به کشیش

 

 گویند.  می« شماس»در این مرحله، به او 
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های خاص، توسط مراکز  پس از این مرحله و بعد از گذراندن دوره

کنند و یا توسط کلیسا و دبیران  آموزشی که در آن تحصیل می

شوند و درجه کشیشی را  مربوطه، خود به حوزه کلیسایی معرفی می

 کنند.  از دست اسقف اعظم و یا اسقف دریافت می

 

صی باشند، پس از طی ها، افرادی که واجد شرایط خا از میان کشیش

شوند و  های علمی و خدمت در کلیسا به مقام اسقفی نائل می دوره

 شوند.  عنوان مسئول کلیسا معرفی می به

 

 

های عالی روحانی، به  حداقل سن قانونی برای پذیرفته شدن در رتبه

 ترتیب عبارتند از: 

 بیست و دو سال برای معاونت شماسی، 

  بیست و سه سال برای شماسی،

 بیست و چهار سال برای کشیشی 

 و سی سال برای مقام اسقفی 
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در کشورهایی که بر اساس معاهده دو جانبه، حقّ معرفی اسقف 

منطقه به کلیسای کاتولیکی واتیکان واگذار شده است، اشخاص واجد 

خانه واتیکان  گری خود به دبیر شرایط توسط سراسقف حوزه خلیفه

سی صالحیت آنان توسط پاپ، به مقام شوند و پس از برر معرفی می

 شوند.  اسقفی منصوب می

 

ای با واتیکان نیستند،  اما کشورهایی که دارای چنین معاهده

ها و یا مجمع کلیسای  های آن منطقه به وسیله مجمع اسقف اسقف

 گردند.  شرقی تعیین می

 

های هر منطقه از سوی واتیکان، غالباً شرایط و  در تعیین اسقف

های خاصّ واتیکان  های فردی و سیاست ت منطقه و ویژگیمقتضیا

 گیرد مورد توجه قرار می

 

 

 

 تشکیالت اسقفی

 

کلیسای کاتولیک روم معتقد است که پطرس حواری، توسط عیسی 

مأموریت یافته بود و او نیز نخستین اسقف شهر رم را نصب کرد و این 
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سلسله تا امروز ادامه پیدا کرده است. درواقع پاپ رم، رهبر مسیحیان 

رسد،  جهان است و ازآنجاکه انتصاب او با واسطه به عیسی مسیح می

سخنش برای همه حجیت دارد. ولی در نظام کلیسای ارتدوکس 

هایی خاص که سلسله انتصابشان به یکی از حواریون  شرقی، اسقف

 برسد، سخنانش حجیت دارد. )اعم از پطرس و دیگران( 

 

تنها تفاوت این نظام با نظام کاتولیکی در این است که کلیسای 

طور کل قبول ندارد و او را  ارتدوکس رهبری پاپ و اسقف رم را به

داند؛ زیرا این نظام تفاوتی میان  های منصوب می مساوی با سایر اسقف

 بیند پطرس و سایر حواریون نمی

 

به تنظیم کلیساها بر اساس نظام مدیریتی جامع با گذشت زمان نیاز 

رو، اسقف در رأس این هرم مدیریتی قرار گرفت و  احساس شد. ازاین

در هر شهری که جماعتی مسیحی در آن قرار دارد، اسقف آن شهر، 

عنوان ریاست آن جامعه ایمانی را دارد، در حقیقت، اسقف به ریاست 

م کارهای مربوط به آن شود و تما کلیسای منطقه خود منصوب می

 شود.  کلیسا زیرنظر او انجام می

 

های کلیسایی  گویند که آیین دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس می

)همچون عشای ربانی و غسل تعمید(، باید توسط اسقف یا کشیش 

منصوب از سوی او اجرا شود. در مقابل کلیسای پروتستان معتقد 
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نند اجرا کنند و وقتی یکی به توا است: این امور را همه مؤمنان می

 شود  اجرای آن همت گماشت، از عهده بقیه ساقط می

 

( یا همان Presbytersدر اجرای مراسم کلیسا هیئتی از مشایخ )

 کنند  کشیشان اسقف را یاری می
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 اصول حاکمیت

 

تصور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه پادشاه انگلیس حاکم مطلق بر 

کلیسای انگلیس نیست و نقشی در کلیساهای ناحیه یا بخش خارج از 

انگلیس ندارد. درواقع، نقش شاه در کلیسای انگلیس فقط محدود به 

 شود.  ها، شامل اسقف اعظم کلیسای جامع کانتربری می انتصاب اسقف

 

باشد؛ چراکه کلیسا فهرست کوتاهی از  نیز کمرنگ میحتی این نقش 

دهد تا از میان آنها، افرادی انتخاب  افراد نامزدشده را به دولت ارائه می

شوند. شاه هیچ نقش و حق قانونی در کلیساهای انگلیسی در نقاط 

دیگر جهان ندارد، با این حال، در چندین کشوری که جزء مستعمرات 

 کند. مشخص می های دعا را اوست، کتاب

 

ونه ناحیه از اجتماع پیروان کلیسای انگلیس، مستقل و  تمامی سی

خودمختار هستند. هر کدام اسقف اعظم و ساختار حاکمیت خاص 

ها به شکل کلیساهای ملی )مثل:  خود را دارند. این نواحی و استان

ها )مثل: غرب، آفریقای  ای از ملت کانادا، اوگاندا، ژاپن( و یا مجموعه

 صورت مناطق جغرافیایی و غیره هستند.  مرکزی یا آسیایی(، یا به
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های فرعی نیز وجود دارد که تحت قدرت و  ها، بخش در این استان

های جامعه  شهر هستند. تمام استان حاکمیت اسقف اعظم، کالن

شوند که هر کدام،  نشین تشکیل می کلیسای انگلیسی از نواحی اسقف

 کنند. اسقف عمل می تحت قدرت و طبق دستورات

 

ها دارای مقام و مرتبه متفاوتی  در مسلک کلیسای انگلیس، اسقف

هستند که طبق سیستم جانشینی حواریون است. این سنت، یکی از 

 های مذهب کاتولیک است.  نشانه

 

ها، دو مقام رسمی دیگر نیز وجود دارند: شماس )خادم  جدا از اسقف

ها، در طول زمان پس از  مدن بدعتوجود آ کلیسا( و کشیش. بر اثر به

ها در مقام  توانند در تمام استان نیمه دوم قرن بیستم، زنان می

توانند کشیش  شماس منصوب شوند. همچنین در بعضی از نواحی می

توانند به مقام اسقف اعظم  ها می شوند و حتی در معدودی از استان

 نائل شوند.

 

ع شورای کلیسایی است که حاکمیت در اجتماع کلیسای انگلیس از نو

 ها تشکیل کی شود.  ها و اسقف از سه مجلس عوام، کشیش
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ای، حوزه  شوراهای کلیسایی در سطح استان و سطح ملی و ناحیه

قدرت و اختیارات متفاوتی دارند که بخصوص به قانون شرع و قانون 

 اساسی آنها بستگی دارد. 

 

اصول و اعتقادات کلیسای انگلیس شکل حکومت جمعی و یکپارچه 

ترین  شود که کوچک نشین اداره می صورت نواحی اسقف ندارد و به

 آید.  شمار می بخش از حوزه قدرت در کلیسا به

 

 

 

 

 اسقف اعظم کلیسای جامع کانتربری

 

های  اسقف اعظم کلیسای کانتربری، مقام باالتری نسبت به کشیش

 گر در جامعه کلیسای انگلیس دارد. اعظم دی

 

عنوان بخشی از این جامعه در نظر گرفته  هایی به برای آنکه استان

بایست همکاری کاملی با اسقف اعظم کانتربری داشته  شوند، می

 باشند. 
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باشد، اما قدرت و  اسقف اعظم، باالترین مقام رسمی در کلیسا می

 ی خارج از انگلستان ندارد. اختیارات مستقیمی در ارتباط با کلیساها

 

عنوان پیشوای روحانی، دارای حوزه  اسقف اعظم کلیسای کانتربری، به

اختیارات اخالقی مشخصی است و حق انتخاب در کلیساهایی که در 

 قلمرو او هستند را دارد. 

 

هایی که شایستگی کامل مقام کشیش مسیحی را دارند،  اسقف

 باشند.  جانشینان حواریون می

 

های اعظم و مراجع روحانی، همگی اسقف  های ارشد، اسقف کشیش

باشند که از طریق جانشینی  نشین می بوده، اعضای قلمرو اسقف

 حواریون، اختیارات قانونی و شرعی خود را دارند. 

 

 اند. گردد که از یاران مسیح بوده اصالت آن به دوازده حواری برمی

 

 

هستند. اغلب مراجع روحانی  ها ها، دستیار اسقف ها و شماس کشیش

انتصابی در کلیسای انگلیس، کشیش بوده معموالً در ناحیه خاص در 
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ها مسئول زندگی معنوی بخش یا  کنند. کشیش قلمرو اسقف عمل می

ای هستند که کلیسا در آن واقع شده است که کشیش بخش یا  ناحیه

 شوند.  مقام کشیش بخش نامیده می قائم

 

 

 

 

 

 

کار  ای است که برای کشیش یا شماس به معاون کشیش بخش، واژه

های غیربخش  شود که او دستیار کشیش بخش است. کشیش برده می

کنند و اغلب در مؤسسات  از طریق مشاغل دیگر امرار معاش می

 شوند.  های خیریه استخدام می آموزشی یا سازمان
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ها،  مارستانتوانند مسئول امور مذهبی بی ها همچنین می کشیش

 . ها و یا نیروهای مسلح باشند مدارس، زندان

 

شماس اعظم، کشیش یا شماسی است که مسئول اداره کردن قلمرو 

نشین گفته  های فرعی از قلمرو اسقف شماس بوده غالبا به بخش

شود. شماس اعظم، نماینده اسقف در قلمرو شماس است. در  می

شش سال به افراد در  کلیسای انگلیس، این منصب به مدت حداقل

 شود.  مقام کشیش داده می

 

ها نیز به این  هایی از اجتماع کلیسای انگلیس، شماس البته در بخش

توانند کشیش یا  گردند و در مناطقی، زنان نمی مقام منصوب می

توانند در مقام شماسی قرار گیرند. شماس اعظم،  اسقف باشند، اما می

 توانند به آن نائل شوند.  ن میباالترین مقام رسمی است که زنا

 

رئیس کلیسا، کشیشی است که کشیش اصلی کلیسای جامع یا 

کلیسای کوچک است. اگر کلیسای جامع یا کلیسای کوچک دارای 

ناحیه یا بخش خاص خود باشند، رئیس کلیسا، معموالً کشیش بخش 

 نیز خواهد بود 

 

با وجود این، در کلیسای ولز، اکثر کلیساهای جامع، کلیساهای بخش 

آیند. جامعه  شماره می هستند و رئیس این کلیساها، کشیش بخش به
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های انتصابی در کلیسای کاتولیک رومی و  کلیسای انگلیس مقام

 شناسد.  ارتدوکس شرقی را به رسمیت می

 

سط کلیساهای های انتصابی در خارج از این جامعه هم تو مقام

کاتولیک قدیمی و کلیساهای کاتولیک مستقل به رسمیت شناخته 

 شوند می

 

 

 

 

 قلمرو شماس )خادم کلیسا(

 

ها همکاری مستقیمی با  در کلیساهای انگلیسی، بیشتر شماس

رسانی به  ها در داخل و خارج از کلیسا و در اموری مثل کمک کشیش

 . فقرا، بیماران، گرسنگان و زندانیان دارند

 

ها، در ارتدوکس و کاتولیک رومی، که قبل از انتصاب  بر خالف شماس

ها،  توانند متاهل باشند، در کلیسای انگلیس، شماس به این مقام می

 توانند ازدواج کنند.  قبل و بعد از منصوب شدن به این مقام می
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کنند و معموالً  ها برای کشیش شدن خود را آماده می بیشتر شماس

مانند و بعد در مقام کشیش به  در مقام شماس می فقط یک سال

 دهند. کارشان ادامه می

 

ها همیشه در همین منصب باقی  با این حال، بعضی از شماس

های کلیسای انگلیسی، زنان و  مانند. در بسیاری از نواحی و بخش می

 توانند در مقام شماس در کلیسا خدمت نمایند.  مردان می

 

دهند، بیشتر اجازه  ن اجازه کشیش شدن میهایی که به زنا در بخش

خدمت در کلیسا در مقام شماس را دارند. تأثیر این کار، امکان ایجاد 

تر از مردان است که مدت کوتاهی  قلمرو شماس برای زنان طوالنی

 شوند.  پس از شماس شدن، کشیش می

 

ها حق انجام مراسم غسل تعمید داشته در برخی قلمروهای  شماس

ازه برگزاری مراسم ازدواج را طبق دستورالعمل کشیش یا اسقف، اج

کنند. در مواقعی نیز مراسم دعای خیر و برکت را در  اسقف اخذ می

 آورند  جای می کنند به کلیساهایی که این مراسم آئینی را برگزار می
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 عـوام

 

شوند  همة اعضای غسل تعمیدشده کلیسا، مؤمن مسیحی خوانده می

که مقام یکسانی دارند. افرادی که مقام انتصابی ندارند هم دارای مقام 

وقت و در تمام طول  صورت تمام روحانی رسمی بوده، ممکن است به

عمرشان در کلیسا خدمت نمایند، مانند: قاریان کلیسا، رئیس و 

نشان دادن محل جلوس مردم در کلیسا،  نگهبان کلیسا، متصدی

 کنند.  خادمین کلیسا و افرادی که از مراسم عشای ربانی بازدید می

 

ها و غیره  ها، گل برخی در کلیسا مسئول آماده کردن محراب و شمع

بوده، یا مسئول آماده ساختن گروه آوازخوانی مذهبی و راهنما 

 شوند.  می

 

ای است  البته افرادی نیز در شورای کلیسایی که هیئت حاکم بر ناحیه

 شوند.  عضو می
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 اروپا در قرون وسطی

 

میالدی، با  5413ماه می سال  10پایان قرون وسطی، یعنی دقیقاً 

سقوط قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم ملقب به سلطان 

  سطی بسته شد.محمد فاتح بزرگترین پادشاه عثمانی تاریخ قرون و

 

ای است که  های میانه، نام یکی از چهار دوره قرون وسطی یا سده 

شود. این چهار دوره عبارت  برای تقسیم بندی تاریخ اروپا استفاده می

بودند از دوران کالسیک باستان، قرون وسطی، عصر نوزایی )رنسانس( 

 شود.  میالدی شروع می 5999و دوران جدید یا مدرن که از 

 

 

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 113  رضا خزایی
 

 

 

معموالً قرون وسطی را از پایان امپراتوری رم در قرن پنجم میالدی تا 

سقوط قسطنطنیه توسط دولت عثمانی و پایان امپراتوری رم شرقی 

 گیرند. در نظر می5413)یا بیزانس( در 

 

ترین مراحل تاریخی  قرون وسطی در تاریخ اروپای غربی یکی از مهم 

 گیرد.  است که از سده پنجم تا سده شانزدهم میالدی را در بر می

 

شود که از  یاد می Dark ageدر بعضی از موارد از قرون تیره یا 

های آن تاریک اندیشی، اختناق و حاکمیت کلیسا در مناصب  ویژگی

   مختلف است.

 

های اروپای قرون وسطی اشاره  ر اینجا به برخی رویدادها و ویژگید

ها بیش ازهر  های متعلق به شوالیه میالدی، قلعه 53تا قرن  کنیم: می

 کرد.  چیز دیگری در پهنه اروپا خود نمایی می

 

ها از زندگی مرفهی برخوردار بودند که با زندگی دهقانانی که  شوالیه

کردند، تفاوت زیادی داشت. شهرهایی در  های آنها کار می روی زمین
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ها به وجود آمدند و توسعه یافتند. تجار برای تجارت از  اطراف قلعه

 کردند.  العبور سفر می های صعب راه

 

دادند.  ت اماکن مقدس انجام میزائران سفرهای طوالنی را برای زیار

زندگی سخت بود و جنگ، قحطی و طاعون همواره جان مردم را 

ها از سنگ  های متعلق به شوالیه در این دوره قلعه کرد.  تهدید می

  شد و دارای استحکامات نیرومندی بودند.  ساخته می

 

م. پاپ آورین دوم، نخستین جنگ صلیبی را پایه  5901در سال 

. او از مسیحیان خواست تا مانع از قدرت یافتن ترکان ریزی کرد

در شهر بولونا در  5550سال  مسلمان در سرزمین فلسطین شوند. 

 شود.  شمال ایتالیا، یک دانشگاه تاسیس می

 

های دیگری در سراسر اروپا، از جمله  سال بعد، دانشگاه 19در طول 

فرانسه، دایر دانشگاه آکسفورد در انگلستان و دانشگاه پاریس در 

 شوند.  می
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توماس بکت، سر اسقف کلیسای کانتر بری، به دست  55۳9در سال  

شود.  های تحت فرمان هنری دوم، پادشاه انگستان، کشته می شوالیه

 کند.  او بعد از مرگ، مقام مقدس پیدا می

 

زائران، مقبره او را در کانتربری که در جنوب انگلستان قرار دارد، 

کار ساخت کلیسای جامع شارتره،  5504سال  کنند.  زیارت می

کلیسای با شکوه با سنگ معماری گوتیک واقع در شمال فرانسه، آغاز 

  کشد.  سال طول می 39شود. ساخت این بنا  می

 

کنند تا  اشراف انگلستان پرنس جان را مجبور می 5151به سال 

شود به قوانین  مگناکارتا )فرمان کبیر( را امضاء کند. پادشاه ناگزیر می

 مربوط به زمین احترام بگذارد. 
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فردیناند سوم، فرمانروای مسیحی کاستیل واقع در شمال  5139  

جنوب اسپانیا را از  اسپانیا، شهر کوردوبا یا همان قرطبه اسالمی در

 آورد.  جنگ مسلمانان اسپانیا بیرون می

 

هامبورگ، دو بندر در شمال آلمان،  بازرگانان لوبک و 5145در سال  

کنند.  هانسیاتیک یک قرارداد تجاری امضاء می برای تشکیل اتحادیه

شهر به عضویت  ۳9سال، بازرگانان  599در طول 

 آیند.  در می« هانیساتیک اتحادیه»

 

پردازند. پول  این بازرگانان به تجارت خز، شاه ماهی، الوار و غالتمی

ای وسیع، از شهر کلن واقع  هانسیاتیگ در محدوده مسکوك اتحادیه

  شود.  در غرب آلمان گرفته تا شهر ریگا در روسیه، معتبر شناخته می

 

، 5191یک لرد انگلیسی به نام سیمون دومونت فوت در سال 

ها را به حضور  ا و همچنین لردها، روحانیون و شوالیهنمایندگان شهره

  خواند.  یافتن در مجلس قانون گذاری فرا می

 

مارکوپولو و عموهایش، بازرگانی اهل شهر ونیز واقع در  51۳1سال 

رسند. آنها به مدت  شمال ایتالیا، به دربار قوبیالی قاآن در چین می

   مانند.  سال در چین می 5۳
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نان به شهر عکا، آخرین پایگاه مسیحیان در سرزمین تهاجم مسلما

شود. شهر عکا آخرین سرزمین تحت  آغاز می 5105فلسطین در سال 

 های صلیبی بود.  کنترل مسیحیان بود. این واقعه نقطه پایان جنگ

 

پاپ مقر خود را از شهر رم در ایتالیا، به شهر آوینیون  5390در سال  

دهند، چرا  ها وجهه خود را از دست می اپکند. پ در فرانسه، منتقل می

های خیمه شب بازی پادشاهان  که مردم به آنها به چشم عروسک

 کنند.  کشورهای رقیب نگاه می

 

اروپا را به ورطه  534۳ـ  15های  طاعون، مرگ سیاه، در بین سال 

 نابودی کشاند. 

 

 یکی از دالیل شیوع سریع این بیماری، گسترش بازرگانی در دوران

در اعتراض به  5318دهقانان فرانسوی در سال  قرون وسطی بود. 

کنند. اشراف تا دندان مسلح،  شرایط سخت کار در مزارع، قیام می

 کنند. هزار نفر از شورشیان، سرکوب می19شورش را با کشتن 
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پاپ که هر یک از  3در طول انشعاب بزرگ در کلیسا،  53۳8در سال 

شوند، با یکدیگر به رقابت  ای حمایت می های جداگانه سوی قدرت

 پردازند.  می

 

این انشعاب )تقسیم بندی( تا زمان تشکیل شورای کنستانس در سال 

  یابد.  م. ادامه می 5454
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را « قانان انگلستانقیام ده» 5385وات تیلور و جان بال در سال 

کنند. اقشار فقیر در انگلستان علیه دستمزد کم، برخورد  رهبری می

   کنند.  های جدید شورش می ناعادالنه در محاکم قضایی و مالیات

 

شود و به عنوان تنها پاپ  مارتین پنجم انتخاب می 545۳اما در 

 58سالی است که ژاندارك، دختر  5435  شود.  قانونی شناخته می

ساله فرانسوی، بعد از تحریک نیروهای فرانسوی به جنگیدن با 

 شود.  ها، دستگیر می انگلیسی

 

و در  سوزانند.  ها او را به تیر چوبی بسته، در آتش می سپس انگلیسی

شهر قسطنطنیه )استانبول کنونی( به دست ترکان  5413سال 

 کند.  عثمانی سقوط می

 

رسد. در همان سال،  بیزانس فرا میبدین ترتیب، پایان کار امپراتوری 

  شود.  شهر فلورانس به کانون جنبش رنسانس در ایتالیا، بدل می

 

آخرین بخش از قلمرو مسلمانان اسپانیایی گرانادا یا همان قرناطه 

به حکمرانان مسیحی آن دیار، فردیناند  5401اسالمی به سال 

 شود.  یم میفرمانروای آراگون و ایزابال فرمانروای کاستیل، تسل
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در همان سال، با حمایت مالی فردیناند و ایزابال، کریستف کلمب از 

گذرد و به جزایر هند غربی )در نزدیکی سواحل  اقیانوس اطلس می

  رسد.  آمریکا( می

 

دادند، غذایی که  در اروپای قرون وسطی، کاری که مردم انجام می

آن زندگی پوشیدند و محلی که در  خوردند، لباسی که می می

  کردند، همگی بستگی به جایگاه اجتماعی آنها داشت.  می
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  فرمان کبیر )مگنا کارتا( 

 

 
 

م. اشرافی که از دست پادشاه انگلستان، پرنس جان، به 5151در سال 

خشم آمده بودند وی را وادار کردند تا فرمان کبیر )مگنا مارتا( را 

 کرد.  امضاء کند. این فرمان اختیارات پادشاه را محدود می

 

پادشاه از اشراف خود مالیات زیادی درخواست کرده بود. این فرمان 

حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن کرد که  بیان می

اطاعت کند. به مرور زمان، قوانین مندرج در فرمان، به صورت اصول 

  ای حقوق افراد برای همه شهروندان درآمد.  پایه
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  تعلیمات شوالیه گری 

 

پسر یک نجیب زاده، تعلیمات شوالیه گری را در سن هفت سالگی با 

کرد. او در  ، آغاز می«نو آموز»ای دیگر به عنوان  رفتن به قلعه شوالیه

 گرفت که چگونه از مهمانان در سر میز غذا پذیرایی کند.  آنجا یاد می
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عالوه بر این، تعلیمات او شامل یادگیری طریقه به کار بردن شمشیر 

شد. این دو مهارت، ارکان اصلی  و سوارکاری با اسب جنگی، می

سالگی، نوآموز  54دادند. در سن  تعلیمات یک شوالیه، را تشکیل می

یا خدمتگزار مخصوص شوالیه، ارتقاء  squire« زره دار»به مقام 

طی « زره دار»سالگی،  15معموالً در سن  یافت. سرانجام، می

تشریفات خاصی پس از اینکه با پهنای تیغه شمشیر به آرامی بر 

  یافت.  ارتقاء می« شوالیه»زدند، به مقام  هایش می شانه

 

 

 

 

  زندگی دهقانان 

 

کردند. آنها در  ترین سطح اجتماعی زندگی می دهقانان در پائین

هایی که به ارباب صاحب تیول،  زمین بردند و روی روستاها به سر می

کردند و بخشی از محصول به دست آمده را به او  تعلق داشت، کار می

 دادند.  می
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های چوبی به پا  های پشمی خشن پوشیده و کفش آنها لباس

کردند. آنها با خوردن شوربا، شلغم، لوبیا و نان سیاه زندگی خود را  می

  گذراندند.  می

 

 

  ان اربابان و بانو

 

های  هاشان زندگی اشرافی داشتند. آنها لباس اربابان و بانوان در قلعه

های گرانبها، مثل ابریشم یا مخمل به تن  رنگی دوخته شده از پارچه

کردند. همچنین نان سفید پخته شده از آرد بدون سبوس و  می

  خوردند.  گوشت می

 

 

 

  غذاهای قرون وسطی 

 

ندان و فقرا در قرون وسطی به هر حال، غذاهایی که ثروتم

خوردند، فاقد مواد مغذی الزم بود. شیر غالباً نایاب بود و در  می

  زمستان سبزیجات تازه با میوه وجود نداشت. 
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  زندگی یک دختر 

 

هایی را که بعدها به  دخترهای خانواده اشراف مجبور بودند مهارت

 عنوان بانوی حاکم قلعه بدان نیاز داشتند، فرا بگیرند. 

 

ها از خانه دور باشد و همسر خود  یک شوالیه صلیبی ممکن بود سال

 را در اداره امور خانه و امالکش تنها بگذارد. 

 

کردند.  سالگی ازدواج می 59یا  54دختران جوان معموالً بین سنین 

 گرفت.  های طرفین صورت می ها با توافق خانواده این ازدواج

 

  برد.  ای شامل پول و زمین برای شوهر خود می عروس جهیزیه
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  های رزمی  رقابت

 

شد. اما هنگامی که  جنگیدن مشغله اصلی یک شوالیه محسوب می

حفظ آمادگی های قرون وسطی برای  جنگی وجود نداشت، شوالیه

 کردند.  های رزمی )پیکارهای نمایش( شرکت می رزمی خود، در رقابت

 

 3999م در ناحیه لینی سورمارنه، در فرانسه، تعداد 5589در سال 

شوالیه سوار بر اسب در یک پیکار نمایش با یکدیگر به مبارزه تن به 

 تن پرداختند. 

 

وچرا از مقررات چون  ها باید بی در طول یک پیکار نمایشی، شوالیه

ها باید از شمشیرهای کند استفاده  کردند و شوالیه خاصی پیروی می

داد،  ای کاله خود را از دست می کردند و در صورتی که شوالیه می

 گرفت.  نباید مورد حمله قرار می

 

همچنین در صورتی که یک ضربه به قمست پائین تنه حریف زده 

  آمد.  شد، یک توهین به حساب می می

 

ها در زیر کاله خود آهنی پنهان بود،  به دلیل آنکه چهره شوالیه

های شرکت کننده در پیکارهای نمایشی، نقش یا  بسیاری از شوالیه
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پوشیدند،  نشان مخصوص به خود را بر ردایی که روی زره خود می

ها در میدان جنگ، بسیار  دوختند. این عالئم برای شناسایی شوالیه می

 مهم بودند. 

 

های برجسته به عالئم خانوادگی تبدیل شدند  مرور زمان، این نقش به

 که هر یک معرف یک خانواده اشرافی، بود. 

 

بدین سان، این نقش و نگارهای به خصوص که بر ردای روی زره به 

  نام گرفت. « نشان خانوادگی»رفت،  کار می

 

 

  شکار و قوش بازی 

 

کردند و از این راه  سرگرم میاشراف خود را با شکار و قوش بازی، 

کردند. زنــان اشراف  هاشان تأمین می گوشت تازه برای آشپزخانه قلعه

  جستند.  های شکار شرکت می آموختند و در برنامه نیز سوار کاری می
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  تجار 

 

با گسترش تجارت میان شهرها، ثروت تجار افزایش یافت. تجار عمده 

نامیدند. این کلمه از واژه آلمانی  .، میburghers« شهروندان آزاد»را 

 )به معنی شهر دارای حصار( گرفته شده است.  Burgبورگ 

 

های مجلل برای خود و ارتباط  تجار ثروتمند شروع به ساخت خانه

  بازرگانی با شهرهای کشورهای دیگر ایجاد کردند. 
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  اتحادیه نسیاتیک 

 

بورگ درشمال آلمان، یک هام م. تجار بندرلویک و5145در سال 

اتحادیه بازرگانی تشکیل دادند تا با کشورهای دور دست مانند 

روسیه، ارتباط بازرگانی ایجاد کنند. بازرگانان عضو 

، به ثروت و قدرت فراوانی دست یافتند و خود را ”هانسیاتیک اتحادیه»

  دانستند.  با شاهزادگان هم ردیف می
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  مرگ سیاه 

 

میلیون نفر بر 11میالدی،  5315تا  534۳سال یعنی از  4در طول 

نام گرفت، جان خود را از « مرگ سیاه»اثر شیوع نوعی طاعون که 

دست دادند. پس از از بین رفتن بیماری، در شهرها و نواحی 

روستایی، کمبود کارگر وجود داشت. مردم معمولی شروع به 

جانب اربابان خود، درخواست و دستمزد باالتر و رفتار مناسبتر از 

  کردند. 

 

بدتر از بیماری و کشتار و ضعف مردم بیچاره توسط طاعون، طاعون 

دیگری که بسیار وحشتناك تر از طاعون شناخته شده از سوی علم 

پزشکی امروز بود، طاعون کلیسا بود که به حکم مقامات کلیسا، که 

ر مردم معتقد بودند زنان گناهکار باعث شیوع این بیماری و کشتا

هستند، تعداد زیادی از زنان شهر را دستگیر کرده و زنده زنده 

 سوزاندند. 
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 کشیش مارتین لوتر ، 

 منحرف مرتد ، یا مصلح خیراندیش؟! 

 

« اعمال صالح»و « فیض خداوند»کلیسای کاتولیک معتقد است که 

شرط سعادت بشر بوده و اعمال نیک عبارتند از: احکام خدا، یعنی 

گانة عهد عتیق و اخالق کامل مسیحیت. اخالق مسیحیت،  احکام ده

شود،  قوانین عملی مشخصی است که بر عهدة اشخاص گذاشته می

شرکت در عشای ربانی، حضور برای مانند حضور در مراسم کلیسایی، 

ها در حصول نجات،  اعتراف به گناه و مواردی دیگر. اما پروتستان

وقتی خدا فردی »دانند. مارتین لوتر معتقد بود:  را کافی می« ایمان»

دهد. پس اعمال صالح نتیجة ضروری  پذیرد، او را تغییر می را می

 «. ایمان است

 

ها این آیین را  است. کاتولیک« انیعشای رب»اختالف دیگر در مسئلة 

دانند که الزم است تحت اشراف  منزلة تقدیم قربانی به خداوند می به

کند که در  روحانیان انجام پذیرد. به عالوه، بر این مطلب تأکید می

خون و گوشت »حقیقتاً و ذاتاً به « نان و شراب»مراسم عشای ربانی، 

 شود.  تبدیل می« مسیح
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نامند. اما لوتر هر دو مطلب را رد  می« تبدّل جوهر»این آموزه را 

هم »جا حضور دارد و در نظریة  نموده، معتقد بود که خداوند در همه

این نکته را مطرح کرد که خداوند از همان اول در « ذات شدن با خدا

 اجزای نان و شراب حضور داشته است. 

 

باور رسیدند که گران سوئیسی، همچون تسوینگلی به این  البته اصالح

 نان و شراب، صرفاً نماد حضور مسیح در آیین عشای ربانی هستند

 

است. شخص گناهکار مقابل کشیش « اعتراف»مسئلة اختالفی دیگر 

که سرش را به موازات کمربند  ایستد و اعتراف خود را درحالی می

کند. کشیش نیز شخص  کشیش خم کرده، اظهار و اعالم پشیمانی می

های  را به تناسب بزرگی گناهش به دعا، روزه و زیارت کننده توبه

 سازد.  مخصوص مکلف می

 

اعتقاد دارند. برزخ جایگاهی است که مؤمنان « برزخ»ها به  کاتولیک

گناهکار، یعنی کسانی که پس از تعمید گناه کرده و مجازات دنیوی 

 اند، پس از مرگ مدتی در آنجا کفارة گناهان را مقرر را تحمل نکرده

ها هم به برزخ اعتقاد دارند، ولی چنین اعتقادی  گذرانند. ارتدوکس می

 ها پذیرفته نیست. نزد کلیسای فرق پروتستان
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کنند. اما  ها مناصب کلیسایی را به هفت رتبه تقسیم می کاتولیک

دانند: اسقفی،  ها مناصب را تنها سه رتبه می ها و ارتدوکس پروتستان

لزوم تجرد کشیشان را هم انکار کشیشی و شماسی. به عالوه، 

کرد که باید به کشیشان اجازة زناشویی داده  کنند. لوتر تأکید می می

 شود. 

 

دعا برای مردگان، که در کلیسای کاتولیک و ارتدوکس آمده است و 

موجب دریافت احتمالی نور الهی است، در فرق کلیسای پروتستان 

مقدس، روزه و برگزاری  فاقد ارزش است. به گفتة لوتر، زیارت اماکن

 مراسم دعا برای مردگان، باید منسوخ شود.

 

مارتین لوتر که پس از تحصیل الهیات به سمت واعظ اصلی کلیسای 

ویتنبرگ انتخاب شده بود، به تدریج با فساد ارباب کلیسا و زندگی 

 آلود همکاران خود آشنا شد. گناه

 

تنظیم کرده بود و آن را  ماده یا تز 01ای که مارتین لوتر در  ادعانامه

به در کلیسای بزرگ شهر آویخت، بازتاب طغیان روحی او بود. او 

یعنی تعلیم   کرد که وظیفه اصلی خود، کلیسای کاتولیک را متهم می

مؤمنان را از فیض و   های مسیح را به فراموشی سپرده است و آموزه

 کند. رحمت الهی دور می
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نها را به خطر انداخته بود، نزد کشیشانی که لوتر کسب و درآمد آ

پاپ، پیشوای کلیسای کاتولیک، که در واقع بر اروپای آن روز و بر 

راند، شکایت بردند. لوتر نیز از سرنوشت  تمام جهان مسیحی حکم می

( باخبر بود و به خوبی میدانست که با چه 53۳5 - 5451یان هوس )

 سیستم مخوفی روبروست.

 

ا مسیح! برای دختران راهبه، در قرون وسطی و اما.... سنت ازدواج ب

مجددا توسط واتیکان احیا  50۳5کمی کمرنگ شد و دوباره در سال 

شد. در این سال، واتیکان باکرگی ابدی زنان به عنوان الگوی زندگی 

 داوطلبانه در کلیسا را تصویب کرد.

 

، انجمن زنان مجرد  50۳5پس از ماجراها و کشمکشهای سال 

جسیکا هایز یکی از اعضای موثر آن بود، این  آمریکا، که

ای در این انجمن  دانست. در بیانیه« ناامیدکننده»ها را  دستورالعمل

مایه حیرت است که از کلیسای مادر بشنویم که بکارت بدنی »گفت: 

 . «دیگر شرط اساسی نیست.

 

مارتین لوتر کشیش آلمانی را که « نشست ورمز» 5115آوریل  58در 

انجام اصالحات در مسیحیت زده بود مورد تحقیق قرارداد و دست به 

های متعدد از او بعمل آمد و از او خواسته شد  در این جلسه پرسش

  که درستی نظراتش را اثبات کند. 
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ساله شهر ویتنبرگ مارتین لوتر نام داشت. او به  33کشیش 

خبر  بیهای کلیسا اعتراض داشت اما از اهمیت اقدام خود  نابسامانی

نگاران ضربات پرطنین چکش او را بسان زنگ  بود. بعدها تاریخ

  ناقوسی دانستند که مرگ قرون وسطا را اعالم کرد.

 

 

 

 
 

 

لوتر در پایان جلسه که نوعی بازپرسی از او بود تاکید کرد که به  

اصالحات ادامه خواهد داد و به تکفیر پاپ که دستگاه سلطنتی برای 

ها قیود زائد از جمله  خود ایجاد کرده و برای کلیساها و کشیش
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ممنوعیت ازدواج به وجود آورده اعتناء نخواهد کرد و با این اعتراض، 

 پاگرفت )شاخه لوتر مذهب پروتستان.( پروتستانیسم

 

مارتین لوتر دین را پیوندی روحانی میان آفریدگار و بندگان او 

های خرافی که  ها و زایده دید و جز پالودن دین و ایمان از آرایه می

 خواست. ارباب کلیسا به آن بسته بودند، چیزی نمی

 

های  ، پایهاقدام فردی مارتین لوتر به زودی طنینی عظیم پیدا کرد

کلیسای کاتولیک را لرزاند و سرانجام به پیدایش کیش پروتستان 

انجامید که دین مسیح را یکسره دگرگون کرد و آن را به مسیری تازه 

 انداخت و آن را برای هماهنگی با مقتضیات روزگار نو آماده ساخت.

 

 

 

 انحرافات منجر به جنایات کلیسا

 

اد که اگر شمشیر قدرت بدست کلیسا در زمان اوج قدرتش نشان د

حامالن حماقت و بالهتی که به نام دین هر حکمی را بر خود مجاز 

میدانند بیافتد، منجر به جنایاتی خواهد شد که در تمام تاریخ مثال 

 زدنی خواهد بود. 
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قطع کامل اندام جنسی پسرانی که در قرون وسطی اخته شدند تا 

 وانند!!! بتوانند بجای زنان در کلیسا اواز بخ

 

 یافت وفور به نیز ادیان دیگر در دست، این از جنایاتی که هرچند

 است فرق این از یکی فقط به مربوط مقاله این آنجائیکه از اما میشود،

 کسب سمت به عارفانه، سودجوئی چاشنی با را جنایتن و بالهت که

 با مبارزه متعد جنایات میان از میروند، پیش بیشتر هرچه قدرت

 کوپرنیک و کالیله بیرحمانه محاکمات همچون دانش، و علم صاحبان

 که آبادی یک زنان کشتار و بیرحمانه قتلهای بزرگان، دیگر و

 مورد صدها  و هستند آنها وبا بیماری عامل میکردند گمان روحانیون

 .میکنم ذکر اینجا در را آنها از مورد یک فقط دیگر، زدنی مثال
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 مبارزه با انحرافات کلیسا

 

مارتین لوتر که پس از تحصیل الهیات به سمت واعظ اصلی کلیسای 

ویتنبرگ انتخاب شده بود، به تدریج با فساد ارباب کلیسا و زندگی 

 آلود همکاران خود آشنا شد. گناه

 

بسیاری از کشیشان که پیروان مسیح را به نعمت و آسایش در 

سرگرم « دنیای فانی»خود در همین   دادند، میحواله   «حیات بعدی»

اندوزی و خوشگذرانی بودند. آنها با استفاده از ناآگاهی عوام، خود  پول

خواندند، در ازای  را فرستادگان و نمایندگان خدا در روی زمین می

کردند و به آنها سندهایی  می« شفاعت»پول برای آنها نزد خداوند 

بخشید و رفتن آنها را به بهشت  ان را میفروختند که تمام گناهانش می

 کرد. تضمین می

 

ماده یا تز تنظیم کرده بود و آن را  01ای که مارتین لوتر در  ادعانامه

به در کلیسای بزرگ شهر آویخت، بازتاب طغیان روحی او بود. او 

یعنی تعلیم   کرد که وظیفه اصلی خود، کلیسای کاتولیک را متهم می

مؤمنان را از فیض و   به فراموشی سپرده است و های مسیح را آموزه

 کند. رحمت الهی دور می
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کشیشانی که لوتر کسب و درآمد آنها را به خطر انداخته بود، نزد 

پاپ، پیشوای کلیسای کاتولیک، که در واقع بر اروپای آن روز و بر 

 راند، شکایت بردند. تمام جهان مسیحی حکم می

 

را خواند و او را به تکفیر تهدید کرد. پاپ، کشیش جوان را به رم ف

آمیز پاپ  لوتر نه تنها به احضار و تهدید او وقعی ننهاد، بلکه نامه تحکم

را در اقدامی تهورآمیز به آتش افکند و فریاد برداشت که پاپ یک 

پس چه حق دارد درباره کفر و ایمان   بنده عادی پروردگار است،

 بندگان دیگر داوری کند؟

 

گریز در پیش گرفت و به زندگی مخفیانه روی آورد. زندگی  لوتر راه

در خلوت و انزوا چند سالی به او فرصت داد ك به افکار خود 

سروسامان دهد و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه کند. اقدامی 

مهم و تهورآمیز که از راهی دیگر اقتدار ارباب کلیسا را به چالش 

 گرفت.

 

در انحصار خود در آورده و تفسیر کتاب مقدس کشیشان کالم خدا را 

دانستند تا مردم عادی را همواره در جهل و  را حق انحصاری خود می

 وابستگی نگاه دارند.
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 ( باخبر بود. 53۳5 - 5451لوتر از سرنوشت یان هوس )

 

آن روحانی اهل بوهم متن کتاب مقدس را از التین به زبان چک 

بگوید آگاهی از تعالیم مسیح در انحصار  ترجمه کرده بود تا به مؤمنان

از  "کتاب مقدس"تواند با خواندن  کلیسا نیست و هر بنده خدایی می

پیام واقعی خداوند آگاه شود. هوس به جرم ایستادگی در برابر کلیسا 

 به هیمه آتش سپرده شد. "جادوگر"به عنوان 
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 بنیادهای رفورم دینی لوتر

 

مارتین لوتر چند گزاره بنیادی وجود دارد که برای  گانه 01در تزهای 

 جنبش اصالح دینی بسیار پراهمیت است:

خداوند همه بندگان خود را برابر آفریده و همه به یکسان به او 

توانند مدعی شوند که  نزدیک هستند، پس کشیشان یا روحانیان نمی

 تر هستند یا از سوی او نمایندگی دارند. به خداوند نزدیک

 

ایمان دینی حاصل پیوند روحانی و مستقیم میان خداوند و قلب 

انسان است. پس امری وجدانی و آزادانه است، یعنی اگر از روی جهل 

 یا با فشار باشد هیچ ارزشی ندارد.

 

پیوند انسان با خداوند به طور مستقیم و از راه درك کالم الهی انجام 

سترس همگان قرار گیرد که در کتاب مقدس منقول است و در د می

دارد. این رابطه به میانجی یا واسطه نیاز ندارد، پس روحانیان حق 

ندارند خود را واسطه ارتباط بشر با خدا بدانند و این را امتیازی برای 

 خود بشمارند.
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بینی قرون وسطا را که یکسره بر دین استوار  این چند تز ساده جهان

ی را از گزند مقامات دنیوی بود، از ریشه تکان داد، هم ایمان دین

محفوظ نگه داشت و هم راه را برای پیشرفت جامعه بشری بر پایه 

 علم و خرد هموار کرد.
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 ریگ کلیسا لوتر و مرده

 

اما در میان پیشروان   لوتر یک مصلح دینی دلیر و برجسته است،

دم نوزایی فرهنگی اروپا رسم و راه  جنبش روشنگری که در سپیده

 جایی ندارد.  زندگی مدرن را ترسیم کردند،

 

او وجدان دینی را از بند جهل و خرافات و سیطره ارباب کلیسا رها 

های دینی، یک مسیحی  کرد، اما در بسیاری از باورها و گرایش

 باقی ماند.« بنیادگرا»
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 ازدواج با مسیح؛ 

 مانند دخترانی که تا ابد مجرد می

 

 

 

 

 

درخصوص موضوع عجیب، ولی واقعی تجرد اجباری برای کشیشان، و 

ازدواج عرفانی راهبه های کلیسا با عیسی مسیح، و اختالف نظرهای 

قدیمی کشیش مارتین لوتر و کلیساهای لوتری با کاتولیکها، 

کاتولیکها با پروتستانها و موارد عدیده اختالفی، چندی پیش، 

یکی از نشریات مهم امریکائی با  مصاحبه جنجالی و جالب توجهی در
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خانم جسیکا هایز، که خود، یکی از همین راهبه ها بوده، سروصدای 

 زیادی کرد.

 

بنده نیز ترجیح داددم بدون هیچگونه قضاوتی، فقط قسمتی از این 

 مصاحبه منتشره را جهت روشن شدن قضیه، در اینجا بیاورم:

 

 

 
 

 

اش، لباس عروس، حلقه و یک تور  جسیکا هایز، برای مراسم عروسی

گذارند. اما هنگامی که  سفیدرنگ خرید که غالبا روی سر عروس می

در یک مراسم باشکوه دینی در برابر اسقف ایستاد، دامادی در کنار او 

 نبود. 
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 او با مسیح ازدواج کرد.

 

ند. یعنی به زنانی ساله، تصمیم گرفت که مجرد باقی بما 45جیسکا، 

اند خود را عروس مسیح  در داخل کلیسای کاتولیکی بپیوندد که مایل

 کنند. 

 

در مراسم این نوع ازدواج، دختر، لباسی سفید رنگ مانند لباس 

دهد که تا آخر عمر وارد روابط جنسی یا  پوشد و قول می عروس می

مادی از کنند که خود ن ها حلقه عروس در دست می عاشقانه نشود. آن

 ازدواج با مسیح است.

 

 گوید:  جسیکا می

معموال توضیح  "آیا تو متاهل هستی؟ "پرسند:  مردم مدام می»

دهم که من چیزی شبیه راهبه هستم. یعنی تعهد کاملی  کوتاهی می

 «کنم. در مقابل مسیح دارم. اما در این جهان زندگی می

 

مانند، در جوامع  ه میها، زنان شبیه به جسیکا، که باکر بر خالف راهبه

پوشند. بلکه یک  های خاصی نمی کنند و لباس بسته زندگی نمی

 کنند. کنند و به خودشان اتکا می زندگی دنیوی دارند، کار می
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مجددا  50۳5در قرون وسطی این سنت کمرنگ شد. اما در سال 

توسط واتیکان احیا شد. در این سال، واتیکان باکرگی ابدی زنان به 

 الگوی زندگی داوطلبانه در کلیسا را تصویب کرد.عنوان 

 

دهند  ها که از روز ورود به این سیستم دینی قول می برخالف راهبه

رود که در تمام عمر  های مسیح انتظار می دیگر مجرد باشند، از عروس

 باکره باقی بمانند.

 

برانگیز واتیکان آمده بود که واتیکان از زن  در یکی از مواد مناقشه

 خواهد که بدنش را به شکل مطلوب نگه دارد.  رد میمج

 

این امر مهم است، ولی شرط اساسی نیست. انجمن زنان مجرد 

ها را  آمریکا، که جسیکا عضو آن است، این دستورالعمل

مایه حیرت »ای گفت:  دانست. این انجمن در بیانیه« ناامیدکننده»

دیگر شرط اساسی است که از کلیسای مادر بشنویم که بکارت بدنی 

 «نیست.

 

تجرد کشیش رابطه مستقیمی با هویت کشیش خواندگی اش دارد. 

زندگی کشیش باید کامال وقف خدا شود، کشیش وظیفه اش خدمت 
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به کلیسا است. کلیسای التین در طول قرن ها، با وجود تمام 

مشکالت، معتقد است مردانی که موهبت الهی در تجرد کامل را 

 ش شوند.رعایت کنند، کشی

 

 

 

 آیا محدودیت ازدواج، و رسوایی های جنسی با هم مرتبطند؟

 

 
 

 

خاطر نشان می شود برخی تحلیلگران معتقدند محدودیت کلیسا 

برای ازدواج کشیش ها، عالوه بر آنکه عملی بر خالف مسیر طبیعی 

زندگی محسوب می شود، عمال منجر به افزایش فسادهای جنسی 
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جنسی کلیسای کاتولیک شده؛ موضوعی  میان کشیش ها و رسوایی

که کارشناسان امور مسیحیت، آن را بی ارتباط با استعفای پاپ 

 بندیکت شانزدهم نمی دانند.

 

سال قبل از انتضار مصاحبه جسیکا هایز، از  1پاپ بندیکت حدود 

کسانی که برای سال ها هدف آزار جنسی و بدرفتاری کشیش ها قرار 

 و گفت:   گرفته اند عذرخواهی کرد

 

 

 

به اعتماد خیانت شده و شرافت مردم لطمه خورده، آزار جنسی 

عتقاد به کلیسا را سست کرده است  کشیشان به کودکان، ا

 

 

 

در گزارشی که همان ایام منتشر شد کلیسای کاتولیک ایرلند اذعان 

کرد برای چند دهه بر آزار جنسی کودکان توسط کشیشان این 

 است!کلیسا سر پوش گذاشته 
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 رشد آزار جنسی در کشیشان

 

 

 

 

انجمن کشیشان متاهل: ازدواج و کشیشی با هم 

 سازگارند

 

از سوی دیگر صداهای مخالف با قانون تجرد کشیشان نیز در داخل 

دنیای مسیحیت شنیده می شود. به عنوان مثال هنگامی که پاپ از 

تجرد کشیش ها حمایت کرد و آن را راهی برای رسیدن به ملکوت 

عنوان کرد، جوزپه سرونه رییس انجمن کشیشان متاهل با انتشار 

 الفت کرد و گفت: بیانیه ای با این اظهارات مخ
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اتفاقا برعکس، ازدواج و کشیشی با یکدیگر سازگاربوده و در میان 

 جامعه مسیحیانِ نخستین، پاپ ها، اساقفه و کشیشان متاهل بودند. 

 

روزنامه الاستمپا چاپ ایتالیا در این باره نوشت: در جهان حدود 

کشیش متاهل وجود داد که دوست ندارند کشیش سابق  599.999

 ب شوند!خطا

 

در کلیسای کاتولیک کشیش ها و راهبه ها هرگز ازدواج نمی کنند اما 

احتمال دارد واتیکان با کشیش های متاهل در مناطق دور افتاده 

 آمازون موافقت کند.
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ها که  به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است در جلسه شورای اسقف

شود، این موضوع مورد  میجاری )مهر ماه( برگزاری  ماه اکتبر سال

بررسی قرار بگیرد که کلیسا باید در نواحی دورافتاده آمازون، مردانی 

 اند را به عنوان کشیش بپذیرد. که برای مدت طوالنی مزدوج بوده

 

باشند،   گوید حتی اگر این مردان صاحب خانواده این سند می

 توانند کشیش شوند.  می

 

تواند برگزار شود  توسط کشیش می مراسم اعتراف یا عشای ربانی فقط

و خیلی از مسیحیان کاتولیک نواحی آمازون به دلیل دورافتاده بودن 

ها نتوانند در این مراسم حضور  محل زندگی خود، ممکن است ماه

 پیدا کنند.

 

طبق قوانین کلیسای کاتولیک، کسانی که در خدمت کلیسا هستند 

 دهند. توانند ازدواج کرده و خانواده تشکیل نمی

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 146  رضا خزایی
 

ای به پاپ فرانسیس، خواهان  جمعی از زنان مقیم ایتالیا در نامه

ها در کلیسای کاتولیک  تجدیدنظر در قانون رهبانیت و تجرد کشیش

 شدند.

 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه العالم، این زنان که تعدادشان 

نفر است و برخی ایتالیایی و برخی دارای تابعیت  19بالغ بر 

های دیگر و مقیم ایتالیا هستند، در نامه خود به پاپ تاکید کشور

کردند که نسبت به کشیش ها حس عاشقانه دارند و یا اینکه قبال 

رابطه ای عاشقانه با  برخی آنها داشتند و یا این که می خواهند رابطه 

 ای عاشقانه با آنها برقرار کنند. 

 

زنانی که دارای چنین  آنها تصریح کرده اند که به نمایندگی از دیگر

 وضعیتی هستند، این نامه را ارسال کرده اند.

 

در این نامه، زنان از رنج و سختی های خود برای پاپ نوشتند و 

خواستار دیدار با وی شدند. آنها از اینکه نمی توانند زندگی معمولی و 

 مطابق میل خود داشته باشند، در رنج و عذابند.

 

توانند زندگی معمولی و مطابق میل خود  این زنان از این که نمی"

 "داشته باشند، در رنج و عذابند.
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اعتراض ها به این قانون قرون وسطائی کلیسا، در حال حاضر نیز از 

های مختلف ادامه دارد. هرچند  NGOسوی تشکل ها، احزاب، و  

که برخی از این سازمانها، اهداف دیگری را برای این مبارزه دنبال 

ما در اینکه کلیسا باید از این قانون کوتاه بیاید و آنرا اصالح میکنند، ا

 کند بایکدیگر هم عقیده اند. 

 

 و اذعان دارند: 

همانگونه که پاپ توانسته مقام و جایگاه بهشت و جهنم و معاد را زیر 

سوال ببرد، میتواند قوانین قرون وسطائی باقیمانده را نیز مورد 

 بازبینی و اصالح قرار دهد. 
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آخرین موارد از تجاوز جنسی کشیشان که در صدر خبرها 

 قرار گرفت

 

 

 

این موراد، فقط در کمتر از یکسال، در صدر خبرها قرار 

گرفت و از آنجائیکه از قدیم گفته اند مشت نمونه خروار 

...  است، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

  

 

 

 

 

 اند متهم جنسی استفاده سوء به که را کشیشی دو کرد اعالم واتیکان

 .است داده تحویل ایتالیا مقامات به
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 جنسی استفاده سوء به آوریل ماه در که سابق کاتولیک کشیش یک

 بود، شده متهم 5009 های سال در نیومکزیکو در کر گروه کودکان از

  .شد محکوم حبس سال 39 به جمعه روز

 

 آمریکا هوایی نیروی سرهنگ و سابق کشیش ساله، 85 پرولت آرتور

 از آوریل ماه در شد مسترد آمریکا به سپس و کرد فرار مغرب به که

 یک از استفاده سوء به اتهام شش با فدرال منصفه هیئت یک سوی

  .شد متهم 5001 و 5005 های سال در پسربچه

 

 پرلوت: گفت دادگاه در است بالغ فردی اکنونی هم که وی قربانی

 این ارتکاب از پیش و داشت سالگی 0 سن در وی با دوستانه رابطه

  .کرد می پیشنهاد سفر و هدیه وی به جرم

 

 پرلوت کردند اعالم دادند ارائه دادگاه به که اسنادی در ها دادستان

 در که سالی 39 از بیش طی و شد جرم مرتکب ها بار که است فردی

 استفاده سوء بسیاری کودکان از بود کشیش آیلند رود و نیومکزیکو

 .است کرده

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 151  رضا خزایی
 

 کلیسای جمعه روز آمریکا میسوری ایالت کل دادستان اشمیت اریک

 519 از بیش جنسی های استفاده سوء از که کرد متهم را کاتولیک

  .است کرده پوشی چشم ایالت این در کودکان از کشیش

 

 این از نفر دوازده داد دستور میسوری ایالت کل دادستان عالوه، به

 خبری کنفرانسی در اشمیت اریک. شوند احضار دادگاه به ها کشیش

 های استفاده سوء های گزارش رغم به و گذشته های دهه طی: گفت

 های صحبت رد با کاتولیک کلیسای کودکان، از ها کشیش جنسی

 از حمایت روی را خود تالش بیشتر ها، خشونت این قربانیان

 .است کرده متمرکز ها کشیش

 

 دیگر یا کشیش 593 انجامید، طول به سال یک که تحقیقی بنابر

 های رفتار یا و تجاوز جنسی، استفاده سوء به کاتولیک کلیسای اعضای

 . شدند متهم کودکان به نسبت ناشایست

 

 حیات قید در دیگر متهم 593 این از نفر 89 که است حالی در این

 جنسی تجاوز دهه چندین از آور بهت گزارشی انتشار زمان از. نیستند

 آمریکا های ایالت از زیادی تعداد پنسیلوانیا، ایالت در کودکان به

 جنسی های استفاده سوء از تا کردند آغاز را زمینه این در تحقیقاتی

 .کنند برداری پرده است گرفته صورت کلیسا در که
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 اتهام به کشور این کشیش دو محاکمه از آرژانتین قضایی دستگاه

 (فرانسه خبرگزاری. )داد خبر ناشنوا کودکان به تعدی

 

 به را( Gaël Carissan) کاریسان گائل نام به ساله 49 کشیش یک

 زندان سال پنج به ساله 51 نوجوان یک جنسی اذیت و آزار جرم

 از میالدی، 1998 و 1994 های سال بین کشیش این  .کرد محکوم

 جلسه جریان در وی. است کرده جنسی اسفاده سوء خود قربانی

. خود اتهام پذیرش ضمن( خرداد 1۳) ژوئن 5۳ تاریخ در دادگاه

  .شد قربانی جانب از بخشش خواهان

 

 فعالیت گونه هر از زندان سال 1 تحمل بر عالوه فرانسوی کشیش این

 همچنین او .شد منع. اند نرسیده قانونی سن به که افرادی با مرتبط

 بپردازد قربانی به غرامت یورو هزار 19 مبلغ باید

 

 در واتیکان پیشین ها؛ سفیر کشیش جنسی رسوایی افزایش پی در

 برای پاپ: گفت ویگانو ماریا کرد. کارلو انتقاد پاپ از واشنگتن

 سوء پی در که کاریک مک کاردینال اعمال بر گذاشتن سرپوش

   .بود گفته دروغ شد، لباس خلع جنسی استفاده

 

 کسانی جمله از ایتالیایی کار محافظه اعظم اسقف ویگانو، ماریا کارلو

 در بازنشسته اعظم اسقف این .کند می متهم را پاپ دیرباز از که است
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 برای پاپ: گفت ایمیل، طریق از پست واشنگتن روزنامه با ای مصاحبه

 سوء به که کاریک مک تئودور کاردینال اعمال بر گذاشتن سرپوش

 بود.  گفته دروغ شد، لباس خلع فوریه ماه و بود متهم جنسی استفاده

 

 

 

 

 

 قضایی دستگاه در پل گئورگ کاردینال که آن از پس هفته یک

 شش به پسران از جنسی استفاده سوء و اخالقی فساد جرم به استرالیا

 استرالیا کاتولیک کلیسای دیگر کشیش یک شد، محکوم حبس سال

 سال در ساله پانزده نوجوان پسر یک به جنسی تجاوز علت به نیز

 از گذشته در که پل گئورگ .شد اتهام تفهیم سه و نود و نهصد و هزار
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 حکم به و داند می بیگناه را خود است بوده واتیکان بلندپایه مسئوالن

 . است کرده اعتراض دادگاه

 

 انحطاط رفتار و پسر یک به جنسی تجاوز جرم به گذشته دسامبر وی

 روز استرالیا پلیس اما .شد شناخته گناهکار دیگر نوجوان دو با آمیز

 تجاوز علت به که را ای ساله یک و شصت کشیش هویت چهارشنبه

 شده بازداشت سیدنی حومه در فیرفایلد در ای مدرسه در پسر یک به

 نکرد.  افشا است،

 

 اتهام به بار نخستین برای که کاتولیک کلیسای کشیش ارشدترین

 حبس سال شش به است شده شناخته مجرم کودکان جنسی آزار

 در کودك دو جنسی آزار اتهام به پِل جورج کاردینال .شد محکوم

 شناخته مجرم است افتاده اتفاق پیش سال 19 از بیش که استرالیا

 . شد

 

 ۳۳ کشیش این کرد تاکید شده صادر حکم در دادگاه ارشد قاضی

 را خود محکومیت دوره از ماه هشت و سال سه کم دست باید ساله

 این صدور .کند بخشش درخواست دادگاه از آن از پس و بگذراند

 . داشت پی در مردم میان در را متفاوتی های واکنش حکم
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 در آزاری کودك قربانیان هواداران از و مایکل را خود که فردی

 را ما همه حکمی چنین صدور: »گفت کرد معرفی کاتولیک کلیسای

 0 تا 8 بین کم دست داشتیم انتظار و کردیم می فکر کرد؛ ناامید

 این) قربانی که چرا شود، صادر حکم مجرم این برای حبس سال

 انداز چشم و بیند می آسیب شدت به( ناشایست و زشت رفتار

  .«کند نمی درمان جامعه از دردی آزار کودك افراد درمان و بازپروری

 

 های کشیش دست به آزاری کودك بازماندگان از یکی هاوس، راب

 می استفاده سوء کودك یک بیگناهی از که فردی: »گفت کاتولیک

 نمی بماند زندان در تر طوالنی چقدر هر دهد می آزار را او و کند

 اساس بر اما. کند جبران کرده وارد قربانی به که را آسیبی تواند

 همراه به را پیام این تواند می احکامی چنین صدور امروزی، قوانین

 بر دم و کرد تحمل را رفتاری چنین توان نمی دیگر که باشد داشته

  .«نیاورد

 

 کردن پنهان جرم به فرانسه در کاتولیک کلیسای بلندپایه مقام یک

 سرپرستی تحت قلمرو کشیشان از یکی جنسی های استفاده سوء

 فرانسه قضایی دستگاه .شد محکوم تعلیقی حبس ماه شش به خود

 تعرضات نکردن گزارش علت به را باربارن کاردینال پنجشنبه روز

 ماه شش به و داد تشخیص گناهکار پسران به کشیش یک جنسی

  .کرد محکوم تعلیقی حبس
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 در فرانسه مرکز در واقع لیون تادیبی دادگاه رئیس ورنی بریژیت

 غیابی طور به را باربارن کاردینال دادگاه، چهارشنبه روز جلسه

 از یکی جنسی استفاده سوء کتمان علت به را او و کرد محاکمه

 و هزار دو سالهای فاصله در خردسال پسر یک از منطقه این کشیشان

 .کرد معرفی مجرم پانزده و هزار دو تا چهارده

 

 در( اسفند 1) یکشنبه روز جهان های کاتولیک رهبر فرانسیس پاپ

 های استفاده سوء با مقابله و بررسی کنفرانس پایان در و واتیکان

 مسئله این با جدیت با کاتولیک کلیسای گفت کودکان از جنسی

  .کرد خواهد برخورد

 

 کلیسای مقامات از نفر چهل و صد شرکت با روزه چهار کنفرانسی

 جنسی آزار معضالت درباره واتیکان در جهان سراسر از کاتولیک

  .شد برگزار کودکان

 

 جنسی استفاده سوء با جانبه همه ای مبارزه خواستار فرانسیس پاپ

 سال چهارده از واتیکان در کودك سن تعریف گفت و شد کودکان از

 و مراقبت بیشتری کودکان از ترتیب بدین تا رفت خواهد فراتر

 .شود محافظت
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 جنسی استفاده سوء به مربوط اسناد انهدام از آلمانی کاردینال یک

 Veronica) اوپنیبو کرد. ورونیکا تاسف ابراز کاتولیک کلیسای

Openibo )کرده کار آمریکا و اروپا آفریقا، در که ای نیجریه راهبه 

 حافظ عنوان به را خود و هستیم فرمان ده مدعی ما: » گفت است،

 می معرفی جامعه در خوب رفتار و اخالقی های ارزش هنجارها،

  .ریاکاریم اوقات گاهی اما. کنیم

 

 

 
 

 

 در اخالقی های شد. رسوایی متهم اخالقی رسوایی به پاپ مشاور

 اذیت و آزار به نیز واتیکان سوم شخص که دارد ادامه حالی در کلیسا

 است.   شده متهم کودك دو جنسی

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 157  رضا خزایی
 

 

 "پل جرج" کاردینال ایتالیا، نیوز رای تلویزیونی شبکه از نقل به

 و جهان های کاتولیک رهبر فرانسیس پاپ ویژه مشاور استرالیایی

 که زمانی در ساله سیزده کودك دو به تجاوز به واتیکان، اقتصاد وزیر

 . است شده متهم بود، ملبورن اعظم اسقف نود دهه در

 

 صادر میالدی 1950 سال مارس ماه سیزدهم تاریخ در پل حکم

 مشاور این برای ساله پنجاه حبس حکم دارد احتمال و شد خواهد

  .شود صادر پاپ ویژه

 

 کودکان. مقامات از حمایت در شکست به کاتولیک کلیسای اذعان

 به واتیکان در نشست روز دومین در کاتولیک کلیسای مذهبی

 جنسی استفاده سوء برابر در کودکان از محافظت در خود شکست

  .کردند اذعان ها کشیش

 

کاتولیک.  کلیسای در اخالقی رسوایی موارد علیه رم در تظاهرات

 استفاده سوء قربانیان شد، برگزار پاپ حضور با که نشستی با همزمان

 . کردند تظاهرات رم در شنبه روز جنسی های
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 کاری پنهان دهه چند به و تظاهرات واتیکان سوی به معترضان

 .شدند گویی پاسخ خواستار و کردند اعتراض

 

کلیسا.  در جنسی های رسوایی با مقابله برای واتیکان جهانی اجالس

 پشت در که اجالس این برگزاری از پاپ هدف کارشناسان، گفته به

 مقابل در کودکان از حفاظت شود، می برگزار واتیکان در بسته درهای

 .است کشیشان جنسی های سوءاستفاده

 

 سوء قربانیان با خواست کاتولیک کلیسای مسئوالن از فرانسیس پاپ

 قرار. کنند گفتگو و مالقات خود کشورهای در جنسی های استفاده

 کشیشها جنسی های استفاده سوء قربانی که افرادی از شماری است

 . شوند فراخوانده واتیکان نشست به اند، شده

 

 از مردم بیشتر چه هر سازی آگاه را نشست این از هدف واتیکان

 عنوان کلیساها در سال و سن کم افراد به جنسی تعرض فراگیر پدیده

 در ویژه به کشورها از بسیاری که است حالی در این است کرده

 می خودداری جنایات گونه این افشای از خاورمیانه و آسیا آفریقا،

 غرب سمت به را خود اتهام و انتقاد انگشت دهند می ترجیح و کنند

  .کنند بلند
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 و تعرضات مختلف اشکال مناطق برخی در واتیکان اعالم طبق

 جنسی مسایل مجموع در و کودکان ضد بر جنسی خشونتهای

 آموزشی گردهمایی یک که است الزم بنابراین است تابو یک همچنان

 . شود برگزار زمینه این در

 

 به ها کشیش رسوایی اخبار انتشار اخیر سالهای در که این به توجه با

 مختلف کشورهای در کودکان از جنسی های استفاده سوء علت

 به را کاتولیک کلیسای و کرده پا به جهان در زیادی سروصداهای

 انتظارات واتیکان آتی نشست از است، داده قرار اتهام مظان در شدت

 .رود می زیادی
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 آزار و اذیت و تجاوز علت به را کاریک مک تیودور فرانسیس، پاپ

 این شدن لباس خلع .کرد لباس خلع بزرگساالن، و خردساالن جنسی

 روز پنج که گرفت صورت شرایطی در بود واشنگتن اسقف که کشیش

 واتیکان در جهان سراسر کشیشان بزرگ اجتماع است قرار دیگر

 خصوص در واتیکان های سیاست به است قرار آن طی و شود برگزار

 .شود پرداخته کلیسا در اخالقی غیر مسائل وقوع از جلوگیری

 

 خبر شدن علنی پی در (آمریکا) داالس از آسوشیتدپرس از نقل به

 از او گذشته، اوت ماه در نوجوان سه به پاردس ادموندو جنسی تعرض

 مقامات مورنینگ، داالس روزنامه گزارش براساس .گریخت تگزاس

 در خود زادگاه به پاردس احتمالی بازگشت از داالس کاتولیک ارشد

  .دادند خبر فیلیپین

 

 : نوشت روزنامه این

 دوباره جنسی آزار قربانی چهارمین پرونده گذشته هفته اینکه از پس

 مقامات .شد صادر وی بازداشت حکم گرفت قرار بررسی دست در

 یک به جنسی آزار اتهام برای صرفا بازداشت حکم کردند اعالم پلیس

 انتظار تگزاس در کاتولیک اعظم اسقف 51 .است شده صادر کودك

 کودکان جنسی اذیت و آزار به که افرادی اسامی ژانویه پایان تا دارند

 .شود منتشر اند شده متهم
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 وادار به کشیش سه کردند اعالم آمریکا در فدرال های دادستان

 به .اند شده متهم جنسی روابط برقراری به نوجوان دختران کردن

 اتهام این، از پیش افراد این از تن دو تولیدو، از آسوشیتدپرس گزارش

 دادگاه در هفته این نفر سومین است قرار و اند پذیرفته را وارده

  .شود محاکمه فدرال

 

 

 

 

 

 جنسی قاچاق جمله از وارده اتهامات به که صورتی در هِینز آنتونی

 .شود مواجه ابد حبس مجازات با است ممکن شود، محکوم کودکان

 .شود آغاز چهارشنبه روز منصفه هیئت اعضای انتخاب رود می انتظار

 کوچک که است شده اشاره قربانی سه به مجموع در دادگاه اسناد در
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 شهر اهل کشیش سه این علیه اتهامات. دارد سال 54 آنها ترین

 شروع 1954 سال در که شود می آغاز هینز با اوهایو ایالت در تولیدو

  .کرد ساله 54 دختر یک اذیت و آزار به

 

 جنکینز کوردل نام به دیگر کشیش یک به را دختر این بعدا هینز

 سوء و کودکان جنسی قاچاق اتهام گذشته هفته جنکینز. کرد معرفی

 به جنکینز مقامات، گفته به. پذیرفت را آنان از جنسی استفاده

 کشیشی نخستین .بود شده متهم دختر دو با جنسی روابط برقراری

 در گذشته مه ماه که بود باتلر کِنِت پذیرفت، را وارده اتهامات که

 داشته جنسی رابطه سال و سن کم فرد دو با کرد اعتراف دادگاه

 .است

 

 بر چهارشنبه روز واتیکان واتیکان، از فرانسه خبرگزاری از نقل به

 فرانسیس، پاپ کرد اعالم بود، شده منتشر که هایی بیانیه اساس

 اسقف ساالزار، الکساندر استعفای چهارشنبه روز ها کاتولیک رهبر

 کودکان جنسی اذیت و آزار به که را آمریکا آنجلس لس شهر کمکی

   .پذیرفت است، مظنون

 

 کالیفرنیای ایالت در که تحقیقاتی از بعد آنجلس لس اعظم اسقف

 ادعاها این کرد اعالم ای بیانیه انتشار با است، آمده عمل به آمریکا

 ،1991 سال در آنجلس لس اعظم استقف. است شده دانسته "معتبر"
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 اطالعاتی کودکان، با نامناسب رفتارهای دادن نسبت از بعد سال یک

 وی که 5009 دهه های سال به که بود کرده دریافت خصوص این در

 .شد می مربوط بود، شهرستان در ای ساده کشیش

 

 

 

 

 

 بازداشت از فرانسه قضائی مقامات پاریس، از آسوشیتدپرس از نقل به

 خبر کودکان به جنسی تجاوز فقره چندین اتهام به کشیش یک

  .دادند

 

 کشیش کردند اعالم آلمان مرز نزدیکی در لوتنباخ قضائی مقامات

 که کودکان جنسی اذیت و آزار فقره چندین اتهام به بونان رابرت

 افزون .است شده بازداشت گردد می باز 89 دهه به شکایات از برخی
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 علیه جنسی استفاده سوء فقره چندین جرم به دیگری کشیش آن، بر

 گزارش عدم جرم به وی ارشد مقام اسقف و زندان سال دو به کودکان

  .شدند محکوم زندان به نیز وی اقدامات

 

 هندریکس برنارد کنت گفت مهاجرت اداره سخنگوی سندوال دانا

 در جنسی آزار ارتکاب علت به اوهایو در که آمریکایی کشیش

 در چهارشنبه روز ، است شده احضار اوهایو دادگاه طرف از فیلیپین

 دستگیر Biliran بیلیران استان در Naval ناوال شهر در کلیسایی

 حکم اوهایو در دادگاهی کرد اعالم شنبه پنج روز سندوال .شد

 3۳ مدت به هندریکس. کرد صادر را ساله ۳۳ هندریکس بازداشت

 .کند می زندگی فیلیپین در سال

 

 از نقل به سیما و صدا خبرگزاری الملل بین سرویس گزارش به

 هفتصد حدود کرد اعالم آمریکا قضایی دستگاه فرانسه؛ خبرگزاری

 شده متهم کودکان جنسی اذیت و آزار به ایلینوی ایالت در کشیش

 .اند

 

 شد. به کشیشان تجرد نظر تجدید خواهان آلمان کاتولیک کلیسای

 جنسی های اذیت و آزار درباره گرفته صورت های افشاگری دنبال

 تجرّد موضوع تا شد آن خواهان پنجشنبه روز آلمان کاتولیک کلیسای

  .شود گذاشته بحث به کلیسا این در
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 آزار پرونده در متهم شیلی کشیش پرشت کریستین فرانسیس پاپ

 هفتاد دهه در پرشت کریستین .کرد برکنار کار از را کودکان جنسی

 با مبارزه و بشر حقوق از دفاع کاتولیک سازمان ریاست میالدی

 . داشت برعهده را پینوشه آگوستو دیکتاتوری دوران در شکنجه

 

 چارچوب در است شده شناخته بسیار شیلی در که کشیش این

 آزار به ماریست برادران مذهبی جامعه اعضای مورد در تحقیقات

 شد.   متهم کودکان جنسی

 

 های کاتولیک رهبر فرانسیس پاپ ، فرانسه خبرگزاری از نقل به

 و سن کم افراد به جنسی تعرض خاطر به را شیلیایی اسقف دو جهان

 .کرد برکنار سال

 

 از نقل به سیما و صدا خبرگزاری الملل بین سرویس گزارش به

 پاپ مهم مشاوران از و کاتولیک ارشد های کاردینال از یکی رویترز؛

 سیاست «قاطعانه و فورا» خواست واتیکان از شنبه سه روز فرانسیس

 و ها اسقف جنسی سوءرفتار موارد برای را ای سختگیرانه های

  .بگیرد پیش در ها کشیش
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 مطرح را درخواست این شرایطی در بوستون از اومالی شان کاردینال

 درباره اتهامات تبعات درگیر همچنان آمریکا مسیحیان جامعه که کرد

 سال و سن کم افراد اذیت و آزار در دیگر کاردینال یک داشتن دست

 پیش های سال در دینی مدارس دانشجویان با جنسی بدرفتاری و

  .است

 

 عمیقا» کاریک مک تئودور کاردینال پرونده علت به گفت اومالی

 را حقیقت این» دیگر موارد و مورد این که این و است «ناراحت

 یک یا اسقف یک خصوص در اتهاماتی که زمانی که کند می برجسته

 کلیسا های سیاست در بزرگ شکاف یک شود، می مطرح کاردینال

  .«دارد وجود همچنان جنسی سوءرفتار و و جنسی اخالق خصوص در

 

 واتیکان که شود می بیان شرایطی در همچنین تند اظهارات این

 گرفتار را شیلی مسیحیان جامعه که است بزرگ رسوایی یک درگیر

  .است کرده خود

 

 بازنشسته اعظم اسقف ساله، 88 کاریک مک به واتیکان گذشته، ماه

 کلیسا در را خود عمومی فعالیت داد دستور سی، دی واشنگتن

 . کند متوقف
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 اتهامات شد متوجه واتیکان که شد گرفته آن از پس تصمیم این

 نوجوان یک از پیش سال 19 به نزدیک فرد این که این درباره

  .است داشته صحت کرده، سوءاستفاده

 

 مک زیرا کرد زده شگفت را آمریکا های کاتولیک افشاگری، این

 .بود آمریکا مسیحیان رهبران ترین محترم از یکی کاریک

 

 آمریکا پایتخت اعظم اسقف 1999 سال تا 1999 سال از کاریک مک

  .بود مختلف جمهور روسای و ها پاپ اعتماد مورد افراد از و

 

 استان ترین غربی کلمبیا، بریتیش در دادگاهی تسنیم، گزارش به

 و ساله95 (Winston Blackmore) «مور بالك وینستون» کانادا،

 چند به را او سابق معاون و داماد ،(James Oler) «اوسلر جیمز»

  .کرد متهم همسری

 

 زن 14 با 1954 تا 5009 از بلکمور ایندیپندنت، گزارش اساس بر

 . دارد زن 1 او سابق ساله 13 داماد .دارد فرزند 541 و کرد ازدواج

 

 آنها گذشته در .اند شده محکوم حبس سال 1 به آنها دوی هر

 جامعه در آنها بودند؛ «مورمون» منحرف کلیسای های اسقف

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 168  رضا خزایی
 

 5049 سال در که کنند می زندگی( Bountiful) «بائونتیفول»

 متحد هم با را چندهمسری طرفداران از نفر 5199 و شد تأسیس

 .کند می
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 جنوب در ،Bountiful دورافتاده منطقه ساکن کانادایی شهروند دو

 که زمانی گذشته، سالهای در که بودند متهم کلمبیا، بریتیش شرقی

 ازدواج زن چند با اند، بوده متفاوت مذهبی فرقه دو رهبر دو هر

  .اند کرده

 

 5009 سالهای به کانادایی مرد دو جنجالی و حقوقی ماجرای آغاز

  گردد؛ برمی

 

 جوامع در که بود کرده دریافت شکایت چند پلیس زمان، آن در

 همسری چند ،Bountiful منطقه در دورافتاده، مذهبی

(polygamy )شود می اعمال  . 

 

 برای پرونده تشکیل و پلیس توسط تحقیقات انجام از پس

Winston Blackmore و James Oler، به قضایی، سیستم 

 بود نتوانسته همسری، چند مورد در کانادا قوانین نبودن روشن دلیل

  .دهد قرار تعقیب تحت را آنها
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 ،«مورمون» فرقه مذهبی متخصص چند متهم، دو محاکمه جریان در

 در که ،Winston Blackmore سابق زنان از یکی و پلیس مقامات

 .بودند داده شهادت بود، شده جدا همسرش فرقه از 1993 سال
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 منتشر شد Benson Priestsکاریکاتور فساد اخالقی کشیشان که توسط 
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 نتیجه گیری

 

ای که دارد،  ساله1999طور کلی، کلیسای کاتولیک رم با قدمت  به

وارث تمامی آداب و شعائر دینی مسیحیت است. این آداب در طول 

 سالیان دراز دستخوش تحوالت متعدد گردیده است. 

 

عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ازجمله عواملی است که این 

های  تبع آن، کلیسا کلیسا را دچار تحول و دگرگونی کرده است و به

ای پیدا کرده است. ازجمله این  های تازه گیری زیرمجموعه شکل

ها، کلیسای انگلیکن است که با روشی متناسب با روحیات نسل  کلیسا

 خود شکل گرفته است. 

 

گرچه آداب اصلی آن برگرفته از اصول کلیسای کاتولیک است، اما ا

شود که برگرفته  موارد چشمگیری در رسومات دینی آن به دیده می

طلبانی است که  از تحوالت سیاسیونی چون لوتر، کالوین و اصالح

تأکید زیادی بر اجرای مراسم و آداب دینی دارند و افرادی هم که به 

رسند، حتماً باید آگاه و مسلط به مقام  می مناصب باالی کلیسایی

 خود باشند. 
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ها در هر جایگاهی که هستند، تقدس و رتبة خود را مدنظر  کشیش

دهند، تنها با خدمت  گیرند و اگر تالشی برای ارتقا خود انجام می می

رسانی خالصانة خود بوده است، مردم مؤمنی که هر روزه به کلیسا 

های  برای این خادمین قائل هستند و با موعظهروند، احترام زیادی  می

 اند.  این کشیشان، زندگی خود را تعالی بخشیده

 

 

 
 

 

مراتب آن، نظمی بر  در نهایت، قوانین تشریفاتی کلیسا و سلسله

ساختار گستردة کلیسا حکمفرما ساخته است که همة پیروان آن را 

 مطیع خود ساخته است. 
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براساس ساختار فکری جماعت آن بنا  طور کلی، کلیسای انگلیس، به

شده است، ولی در کلیسای کاتولیک رم، اصل و مبنا اصولی است که 

از زمان حوارین حضرت عیسی و بعد متفکران دینی آن تعیین 

 شود. می

 

امروزه اختالف نظراتی در مورد نحوه تفسیر کتاب مقدس در مورد 

 مسائل جنسی در دنیای مدرن وجود دارد. 

 

 

 

 

 

های کتاب  ها و دستورالعمل رخی از مسیحیان معتقدند که گفتهب

ها و  مقدس مطلق و جهانی بوده؛ برخی معتقدند که گفته

های کتاب مقدس هیچ ربطی به مسائل و فهم مدرن  دستورالعمل
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مسائل جنسی ندارد؛ و گروهی دیدگاهی مابین این دو دارند و 

یک فرهنگ  معتقدند که کتاب مقدس به مسائل سکس در قالب

خاص پاسخ داده، و پس از فهم مناسب آن فرهنگ و یافتن اصول 

کردند،  ها در جهت برقراری آن حرکت می تری که دستورالعمل کلی

توان بشکل انعطاف پذیری آن اصول کلی را به فرهنگ حال حاضر  می

 اعمال کرد.

 

با  عده ای از جامعه شناسان معتقدند که کلیسا، با دیدگاه رهبانی، اما

خطای فاحشش، با در نظر نگرفتن یکی از اولین و مهمترین نیازهای 

جامعه بشری، که به تائید علم روانشناسی، همین یک نیاز اساسی، 

خود، پیش نیاز نیازهای دیگری است که درصورت اختالل در هر یک 

از آنها، بخش مهمی از رفتارهای انسانی دچار انحراف ها و چالشهای 

 شد. متعددی خواهد 

 

اما کتاب مقدس، ازدواج و روابط زناشوئی نه تنها یک نیاز جنسی و 

جسمی و روحی، بلکه بعنوان یک عبادت مقدسه مطرح شده و 

تاکیداتی بر ادامه حیات اجتماعی دینی، مبتنی بر روابط زناشوئی 

 کنترل شده دارد.
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ته و واتیکان نیز، در آپدیت های خود، هرگز این مهم را از قلم نیانداخ

همواره بر تقدیس ازدواج مسیحیا ن و روابط عاطفی و خانوادگی و 

 زناشوئی تاکید موکد داشته وآنرا تقدیس نموده است. 

 

، یک  5513اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، پس از اعالمیه 

 استثناء به این مهم افزوده شد.

 

اعتراض ها به این قانون قرون وسطائی کلیسا، در حال حاضر نیز از 

های مختلف ادامه دارد. هرچند  NGOسوی تشکل ها، احزاب، و  

که برخی از این سازمانها، اهداف دیگری را برای این مبارزه دنبال 

میکنند، اما در اینکه کلیسا باید از این قانون کوتاه بیاید و آنرا اصالح 

 دیگر هم عقیده اند. کند بایک

 

 و اذعان دارند: 

همانگونه که پاپ توانسته مقام و جایگاه بهشت و جهنم و معاد را زیر 

سوال ببرد، میتواند قوانین قرون وسطائی باقیمانده را نیز مورد 

 بازبینی و اصالح قرار دهد. 

 

شود،  عنوان پاپ انتخاب می ها، کسی که به مطابق اعتقاد کاتولیک

هندة راه پطروس، نخستین فردی است که مسیح برای هدایت د ادامه
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گیرد، نام  کلیسا معرفی کرده است. فردی که در این جایگاه قرار می

شود. اما بر  جدیدی، برگرفته از نام یکی از قدیسان برخوانده می

تر  های کلیسای کاتولیک نظریه تکامل روایت آفرینش در انجیل، آموزه

 . میکل آنژ برگرفته است

 

در مورد پیدایش انسان، که یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیت است. 

قرائت کلیسای کاتولیک روم از تثلیث، چنین تعریف شده است: 

نزد کشیش در « طلب استغفار»اعتراف به گناهان و « تثلیث»

 شود. کلیسای کاتولیک، آئینی مقدس شمرده می

 

عنوان کشیش،  نان بهاعتقاد به تثلیث کشیشان و ممنوعیت انتصاب ز

شوند.در  های بنیادین کلیسای کاتولیک عنوان می ازجمله آموزه

کلیسای ارتدوکس، سه منصب روحانی وجود دارد که عبارتند از: 

رسند و عناوینی  شماس، کشیش و اسقف. آنان که به مراتب باالتر می

کنند. متروپولیتن، پیشوای دینی یک  از قبیل متروپولیتن استفاده می

 منطقه است؛ 

 

در کلیسای ارتدوکس، گاه در مورد شماس از کلمه دیکون استفاده 

 شود. می
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های کاتولیک رومی، امری  ها و اسقف ها، کشیش تجرد برای شماس

ها باید مجرد  اجباری است، حال آنکه در آیین ارتدوکس، فقط اسقف

باشند. در کلیسای کاتولیک، کمک شماس، شماس، کشیش و رده 

 التر از آن، حق ازدواج ندارند. های با

 

قانون کلیسای ارتدوکس در مورد ازدواج مقامات دینی تا حدودی 

متفاوت با دیدگاه کلیسای کاتولیک است. از نگاه کلیسای ارتدوکس، 

توانند  شماس و کشیش اگر پیش از انتصاب، ازدواج کرده باشند، می

به این مقامات به زندگی با همسر خود ادامه دهند. اما کسانی که 

 گماشته می شوند، اگر مجرد باشند دیگر حق ازدواج نخواهند داشت. 

 

ها همواره باید مجرد باشند و انتصاب افراد  در این کلیسا، اسقف

 متأهل به مقام اسقفی ممنوع است. 

 

نظر  کلیساهای مختلف پروتستان نیز در این زمینه با یکدیگر اختالف

دارند. اما در بسیاری از این کلیساها، منعی برای ازدواج مقامات 

 روحانی وجود ندارد. 

 

مسیحیت از آغاز تاکنون، معتقد به قوانینی بوده است که براساس 

ساختارهای متفکران دینی آن بنا شده است، این تشکیالت روحانی و 

رسد که  ای نسبتاً زیاد به حضرت عیسی)ع( می ها، با فاصله انتصاب
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شود. و در طول زمان و براساس  عنوان مرجعی موثق تلقی می به

شد، این  دهی کلیسا احساس می ماننیازهایی که برای ساز

 وجود آمد.  مراتب به سلسله

 

عهدة اسقف است و تمام امور  مدیریت و ریاست در سطح باالی آن به

 شود. ریزی او انجام می و نظم در کلیسا، وابسته به نظارت و برنامه

 

ترتیب، به  تمام آداب و مراسم دینی برطبق نظرات اسقف تعیین و به

ها در کلیسا از جایگاه مهمی  شود. رتبه ر ارجاع داده میت مناصب پایین

گیری کلیسای کاتولیک رم  بندی، از آغاز با شکل برخوردارند. این رتبه

متولد شد، بخصوص مقام اسقفی در کلیسای انگلیکن محور و رأس 

 آید.  شمار می امور به

 

این اجتماعات، در کلیسای انگلیس هم به شکل مستقلی عمل 

شوند. در  و همگی از سراسقف کلیسای کنتربری رهبری میکند  می

شود؛ هر فرد روحانی مسئول انجام  خود کلیسا نیز مراتب رعایت می

 کاری است.

 

در مذهب کاتولیک قوانین و شرعیات جالب توجه دیگری نیز وجود 

های غذایی به یک وعده، که نباید همراه  داری، کاهش وعده دارد. روزه

دو وعده سبک که خوردن غذاهای جامد میان  با گوشت باشد و
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ساله است.  10تا  58ها جایز نیست و روزه مختص به افراد  وعده

سال سن دارند، ضروری  54پرهیز کامل برای افرادی که بیش از 

 است. 

 

برای انجام آن، باید یک روز کامل از خوردن گوشت و مشتقات آن 

گوشت در یک وعده در  پرهیز کرد. پرهیز جزئی دربرگیرنده تناول

برخی قوانین  5019طول روز است. پاپ پیوس دوازدهم، در سال 

داری را تسهیل کرد و پاپ پل ششم، برخی قوانین دشوار روزه  روزه

داری باید متناسب با  کاتولیک روم را تغییر داد و توصیه کرد که روزه

 وضعیت اقتصادی محلی باشد. 

 

اما در میان پیشروان   ته است،لوتر یک مصلح دینی دلیر و برجس

دم نوزایی فرهنگی اروپا رسم و راه  جنبش روشنگری که در سپیده

  جایی ندارد.  زندگی مدرن را ترسیم کردند،

 

او وجدان دینی را از بند جهل و خرافات و سیطره ارباب کلیسا رها 

های دینی، یک مسیحی  کرد، اما در بسیاری از باورها و گرایش

 باقی ماند. «بنیادگرا»

 

از سوی دیگر صداهای مخالف با قانون تجرد کشیشان نیز در داخل 

دنیای مسیحیت شنیده می شود. به عنوان مثال هنگامی که پاپ از 
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تجرد کشیش ها حمایت کرد و آن را راهی برای رسیدن به ملکوت 

عنوان کرد، جوزپه سرونه رییس انجمن کشیشان متاهل با انتشار 

 ین اظهارات مخالفت کرد و گفت: بیانیه ای با ا

 

اتفاقا برعکس، ازدواج و کشیشی با یکدیگر سازگاربوده و در میان 

 جامعه مسیحیانِ نخستین، پاپ ها، اساقفه و کشیشان متاهل بودند. 

روزنامه الاستمپا چاپ ایتالیا در این باره نوشت: در جهان حدود 

شیش سابق کشیش متاهل وجود داد که دوست ندارند ک 599.999

 خطاب شوند!

 

باشند،   گوید حتی اگر این مردان صاحب خانواده این سند می

توانند کشیش شوند. مراسم اعتراف یا عشای ربانی فقط توسط  می

تواند برگزار شود و خیلی از مسیحیان کاتولیک نواحی  کشیش می

ها  آمازون به دلیل دورافتاده بودن محل زندگی خود، ممکن است ماه

 ند در این مراسم حضور پیدا کنند.نتوان

 

طبق قوانین کلیسای کاتولیک، کسانی که در خدمت کلیسا هستند 

توانند ازدواج کرده و خانواده تشکیل دهند. و تشکل ها، احزاب، و   نمی

NGO  های مختلف نیز دقیقاً به همین موضوع معترضند. اعتراض ها

به این قانون قرون وسطائی کلیسا، در حال حاضر نیز از سوی تشکل 

 های مختلف ادامه دارد.  NGOها، احزاب، و  
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هرچند که برخی از این سازمانها، اهداف دیگری را برای این مبارزه 

از این قانون کوتاه بیاید و آنرا  دنبال میکنند، اما در اینکه کلیسا باید

اصالح کند بایکدیگر هم عقیده اند. و اذعان دارند: همانگونه که پاپ 

توانسته مقام و جایگاه بهشت و جهنم و معاد را زیر سوال ببرد، 

میتواند قوانین قرون وسطائی باقیمانده را نیز مورد بازبینی و اصالح 

 قرار دهد. 

 

 که است این عالم رسمی واتیکان، واقعیتبا این توضیح، و بنابر ا

 که رسول پولُس  .نبود رسم اول قرن مسیحیان بین در ماندن مجرّد

 که افرادی از تا داد هشدار ایمانانش هم به کرد می زندگی اول قرن در

  .کنند دوری ‹ کنند، می منع را ازدواج› و دهند می ‹کننده گمراه تعالیم›

  . 3 -5 :4 تیموتائوس5 

 

 یعنی غرب جهان کلیساهای به تجرد قانون  میالدی، دوم قرن اما در

 راه شدند شناخته کاتولیک کلیسای عنوان به بعدها که کلیساهایی

 امر این  گوید، می باره این در*   «مذهبی رسوم و تجرد» کتاب  .یافت

 جنسی امیال مردم اکثر روم امپراتوری در که بود دورانی با مصادف»

  « .کردند می سرکوب را خود
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 تجرد قانون  روحانی، پدران اصطالح به یا کلیساها انجمن  ها، قرن طی

  جنسی،  روابط که کردند می تصوّر زیرا  دادند؛ رواج روحانیون بین را

 مغایرت شان روحانی های مسئولیت با و سازد می ناپاك را روحانیون

   .گذاشتند پا زیر را تجرد قانون روحانیون از بسیاری  حال، این با  .دارد

 

 دهم قرن تا» که است آمده*   «بریتانیکا المعارف دائرة» همچنین، در

  « .بودند کرده ازدواج اُسقفان و کشیشان از بسیاری

 

 قانون 5530 و 5513 های سال طی  روم، در کاتولیک کلیسای انجمن

 آن از موظفند نیز امروز به تا آنان و کرد تحمیل روحانیون به را تجرد

 شد می حفظ کلیسا اختیارات و ها دارایی  ترتیب، این به  .کنند اطاعت

  .رسید نمی ارث به کشیشان فرزندان به و

 

 بسیاری برابر اعالم رسمی سایت شاهدان یهوه، وابسته به واتیکان، در

 ادیان برخی و بودیسم  ارتدکس،  کاتولیک، همچون جهان ادیان از

 این با  .بمانند مجرّد که موظفند روحانیون و مذهبی رهبران  دیگر،

 عامل  روحانیون، ماندن مجرّد که باورند این بر مردم از بسیاری  حال،

  .است آنان بین در اخالقی های رسوایی تمام

 

 کتاب یعنی کالمش در توان می را ماندن مجرّد درباره خداوند دیدگاه

 مجرّد او همچون که آنانی مورد در مسیح عیسی  .یافت مقدّس
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 ازدواج ها آسمان پادشاهی خاطر به[ آنان»]  :گوید می اند مانده

   ( 51 :50 مَتّی « ) .کنند نمی

 

 قرار سرمشق را او الگوی که کرد تشویق را مسیحیان نیز رسول پولُس

  . 13 :0  ؛۳ :8 قُرِنتیان5   .بمانند مجرّد ‹خوش خبر اعالم› خاطر به و داده

 

 شاهدان یهوه، وابسته به واتیکان، مدعی است که:سایت 

 ندادند فرمان مسیحیان به رسول پولُس و مسیح عیسی  حال، این با

 برخی که دانست می ‹موهبتی› را تجرد عیسی  .بمانند مجرّد که

 در»  :گفت صریحاً نیز رسول پولُس  .بودند برخوردار آن از پیروانش

 جانب از فرمانی هیچ  اند، نکرده ازدواج تاکنون که افرادی خصوص

 قُرِنتیان5  ؛55 :50 مَتّی  « .گویم می  .  .  . را خود نظر اما  ندارم، سَرور

۳: 11 .  

 

واتیکان، با این اعتراف رسمی، که هم در سایت انگلیسی زبان 

واتیکان، و هم در سایت رسمی شاهدان یهوه، نموده است، عمالً و 

دین خدا، توسط رسوالن معتمد مسیحیت، و علناً بر بدعتی آشکار در 

در ادامه، توسط بزرگان مسیحیت، صحه گذاشته و اعتراف موصوف، 

کماکان در لینک منبعی که در قسمت منابع درج نموده ام، موجود، و 

 قابل دسترس است.
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 قرن مسیحیان از بسیاری که دهد می نشان مقدّس کتاب  عالوه، به

 مَرقُس  ؛54 :8 مَتّی )  .بودند کرده ازدواج رسول پِطرُس همچون اول

و این اعتراف با واقعیات تاریخی نیز   ( 1 :0 قُرِنتیان5  ؛35 -10 :5

 هماهنگ میباشد. 

 

 واتیکان معتقد است که: 

  بود، یافته رواج روم امپراتوری در نیز غیراخالقی روابط زمان آن در

 ازدواج مسیحی سرپرست یک اگر که گفت رسول پولُس بنابراین

 فرزندانی» باید و « باشد، داشته زن یک از بیش نباید» باشد کرده

  . 4  ،1 :3 تیموتائوس5  « .باشد داشته مؤدب و مطیع

 

 فاقد هایی ازدواج  کند، می اشاره ها آن به مقدّس کتاب که هایی ازدواج

 وظیفه شوهر»  :گوید می مقدّس کتاب زیرا  اند؛ نبوده جنسی رابطه

 «  .آورد جا به  .  .  . همسرش به نسبت را زناشویی

 

 داشتن از را همدیگر نباید شوهر و زن که گوید می ادامه در همچنین

 روشن کامالً بنابراین  ( 1 -3 :۳ قُرِنتیان5 )  .کنند «محروم» جنسی رابطه

  .نیست خدا یَهُوَه طرف از فرمانی تجرد قانون که است
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 پولُس و مسیح عیسی چرا  نیست، اجباری امری ماندن مجرّد اگر حال

   گفتند؟ سخن مطلوب نحوی به تجرد درباره رسول

 

  دارند، کمتری مشغله متأهل افراد به نسبت مجرّد افراد که آنجایی از

 به را بیشتری وقت و داده افزایش را خود خدمت راحتی به توانند می

  . 31 -31 :۳ قُرِنتیان5   .دهند اختصاص خوش خبر اعالم

 

 ادامه در کالدیا  .باشیم ناراضی شرایطمان از نباید هستیم مجرّد اگر

 وجود تمام با را خدا یَهُوَه اگر  متأهل، چه باشیم مجرّد چه»  :گوید می

—« .داشت خواهیم بخش رضایت و شاد ای زندگی  کنیم، خدمت

  . 1  ،5 :550 مزمور 

 

 

 

 

 

 

 

  توضیح اینکه در برخی منابع مسیحی، منظور از خداوند حضرت عیسی علیه

 السالم میباشد. 
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 های جنسی کلیسای کاتولیک شدت رسوایی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 188  رضا خزایی
 

 

 منابع:
http://w1.vatican.va/content/vatican/en.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_95955003_chisto_en.html 

https://w1.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_59915889_arcanum.html 

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/531 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_95955003_chisto_en.html 

https://historynewsnetwork.org/article/909 

https://time.com/4908511/pope-francis-married-priests-history/ 

http://theconversation.com/how-did-celibacy-become-mandatory-for-priests-۳1935 

https://www.livescience.com/30808-why-catholic-priests-cant-marry.html 

www.mehrnews.com/news/4198۳18 

http://353havvari.blog.ir/post/59۳/%D88AE%D08848D88B0-%D08848D88A88D88A۳8D88B3-499-

%DA%A08D88B48DB88C%D88B4-%D08818D88B38DB88C%D88AD%DB88C-%D88A88D088۳-

%D88AF%D08848DB88C%D0884-%DA%A08D 08888D 88AF%DA %A0-%D88A۳8D88B18D88A۳8D88B58DB88C 

https://www.magiran.com/article/1550۳09 

https://www.bbc.com/persian/world-features-4۳3510۳5 

https://www.yjc.ir/99IBHV 

https://www.bultannews.com/fa/news/1094۳4/%D88A۳8D08858D88B48D88A۳8DA%AF%D88B58DB88C-

%DA%A08D88B48DB88C%D88B4-%D08818D88B38DB88C%D88AD%DB88C-%D88A۳%D88B1-

%D08858D88B38D88A۳8D88AF-%DA%AF%D88B38D88AA%D88B58D88AF%D088۳-%D88AF%D88B5-

%DA%A08D08848DB88C%D88B38D88A۳8D088۳8D88A۳8DB88C-%D88AE%D88A۳8D08898DA%AF%DB88C-

%D88AF%D88B5-%D88A۳8DB88C%D88B58D88A۳8D 0889 

http://www.jomhornews.com/fa/news/55811۳/ 

https://www.tahlilgar1۳.ir/content/5441 

https://tn.ai/94813 

https://article.tebyan.net/495944/%D88AC%D88A۳8D088A%DA%AF%D88A۳8D088۳-

%D88AE%D88A۳8D08898D08888D88A۳8D88AF%D088۳-%D88AF%D88B5-%D88A۳8D88B38D08848D88A۳8D0881-

%D088A%D088۳8D08888D88AF%D088A %D88AA-%D08818D88B38D 088A %D88AD%D088A%D88AA 

https://article.tebyan.net/383011/%D88A۳8D88B58D08888D08BE%D88A۳-%D88AF%D88B5-

%D08818D88B58D08888D0889-%D08888D88B38D88B۳8D088A 

https://article.tebyan.net/539303/%D08818D88B98D88A۳8D088۳8D88A8-%D88B38D088۳-

%DA%AF%D88A۳8D08898D088۳-%D08818D88B38DB88C%D88AD%DB88C%D88AA 

https://www.iribnews.ir/99AbAy 

https://www.iribnews.ir/99AaQS 

https://www.iribnews.ir/99AaJn 

https://www.iribnews.ir/99ASj9 

https://www.iribnews.ir/99ALrX 

www.takbook.com

http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_01011993_chisto_en.html
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10021880_arcanum.html
http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/132
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_01011993_chisto_en.html
https://historynewsnetwork.org/article/696
https://time.com/4698125/pope-francis-married-priests-history/
http://theconversation.com/how-did-celibacy-become-mandatory-for-priests-75031
https://www.livescience.com/39898-why-catholic-priests-cant-marry.html
http://www.mehrnews.com/news/4568758
http://313havvari.blog.ir/post/107/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-400-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://313havvari.blog.ir/post/107/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-400-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://313havvari.blog.ir/post/107/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-400-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.magiran.com/article/2119796
https://www.bbc.com/persian/world-features-47315971
https://www.yjc.ir/00IBHV
https://www.bultannews.com/fa/news/590474/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/590474/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/590474/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/590474/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/590474/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.jomhornews.com/fa/news/118527/
https://www.tahlilgar57.ir/content/1445
https://tn.ai/64823
https://article.tebyan.net/401044/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%AA
https://article.tebyan.net/401044/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%AA
https://article.tebyan.net/401044/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%AA
https://article.tebyan.net/383922/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://article.tebyan.net/383922/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://article.tebyan.net/130393/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://article.tebyan.net/130393/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://www.iribnews.ir/00AbAy
https://www.iribnews.ir/00AaQS
https://www.iribnews.ir/00AaJn
https://www.iribnews.ir/00ASj0
https://www.iribnews.ir/00ALrX


 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 189  رضا خزایی
 

https://www.iribnews.ir/99AGrw 

https://www.iribnews.ir/99A911 

https://www.iribnews.ir/990ygP 

https://www.iribnews.ir/990xJO 

https://www.iribnews.ir/990up0 

https://www.iribnews.ir/990ub9 

https://www.iribnews.ir/990vVy 

https://www.iribnews.ir/990uWK 

https://www.iribnews.ir/990uEt 

https://www.iribnews.ir/990tIw 

https://www.iribnews.ir/990t۳C 

https://www.iribnews.ir/990mI0 

https://www.iribnews.ir/990r3Z 

https://www.iribnews.ir/990gAJ 

https://www.iribnews.ir/990aQH 

https://www.iribnews.ir/990d۳I 

https://www.iribnews.ir/990gAH 

https://www.iribnews.ir/files /fa/n ews/530۳/ 51/4/ 3154591_431 .mp 4 

https://www.iribnews.ir/files /fa/n ews/530۳/ 51/4/ 31534۳1_1۳4.mp4 

https://www.iribnews.ir/files /fa/n ews/530۳/ 51/1/ 3198۳9۳_3۳۳.mp4 

https://www.iribnews.ir/990OI3 

https://www.iribnews.ir/990LuY 

https://www.iribnews.ir/990RjO 

https://www.iribnews.ir/990Ank 

https://www.jw.org/fa/%DA%A08D88AA%D88A۳8D8 8A8 8D8 8AE% D88A ۳8 D08 89 8D0 88 ۳/%D0 88 18D 88AC%D 088 48 D08 05 8D 88A۳ 8D 88AA/%D 88A 88D 88B5 8D 88AC%E18 898 8C%D8 8AF%DB 88C%D 88AF%D 08 8۳ 8E 18 898 8C%D

88A88D88A۳8D088 98DB 88C-%D88B 48D 08 81 8D8 8A۳ 8D8 8B5 8D0 88 ۳-%DB%B1-%DB%B18DB%B98 DB%B58DB%B ۳-%D08 818 D8 8A۳8 D8 8B58 D88B 3/%D8 8AA%D 88AC%D8 8B5 8D8 8AF/ 

https://www.jw.org/fa/%D88B48D88A۳8D08 8۳ 8D8 8AF%D 88A ۳8D 08 89-%DB8 8C%D08 8۳ 8D0 88 88D 08 8۳/%D 88B 38D 88A 48D 88A ۳8D 08 848 D8 8A۳8 D8 8AA-

%D08818D88AA%D88AF%D 88A ۳8D 088 88 D08 84/% D88A F%D 88A۳ 8D 88B4 8D8 8AA%D 088 9-%D88A F%D0 88 88D 88B 38D 88AA-%D8 8AF%D 88A E%D8 8AA%D 88B5-%D 88AF% D08 88 8D8 8B3 8D8 8AA-%D08B E%D8 8B3 8D8 8B5-

%D08818D08888D8 8A۳ 8D 088 98DB 88C%D0 88 9/ 

https://www.jw.org/f a/ 

 

  «بریتانیکا المعارف دائرة

  . 3 -5 :4 تیموتائوس5 

  . 13 :0  ؛۳ :8 قُرِنتیان5 

  . 11 :۳ قُرِنتیان5  ؛55 :50 مَتّی

   51 :50 مَتّی

   ؛54 :8 مَتّی

   ؛35 -10 :5 مَرقُس

  1 :0 قُرِنتیان5

  . 4  ،1 :3 تیموتائوس5 

   ( 1 -3 :۳ قُرِنتیان5 )

www.takbook.com

https://www.iribnews.ir/00AGrw
https://www.iribnews.ir/00A025
https://www.iribnews.ir/009ygP
https://www.iribnews.ir/009xJO
https://www.iribnews.ir/009up9
https://www.iribnews.ir/009ub6
https://www.iribnews.ir/009vVy
https://www.iribnews.ir/009uWK
https://www.iribnews.ir/009uEt
https://www.iribnews.ir/009tIw
https://www.iribnews.ir/009t7C
https://www.iribnews.ir/009mI9
https://www.iribnews.ir/009r3Z
https://www.iribnews.ir/009gAJ
https://www.iribnews.ir/009aQH
https://www.iribnews.ir/009d7I
https://www.iribnews.ir/009gAH
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/4/3214165_432.mp4
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/4/3213475_274.mp4
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/12/2/3208707_377.mp4
https://www.iribnews.ir/009OI3
https://www.iribnews.ir/009LuY
https://www.iribnews.ir/009RjO
https://www.iribnews.ir/009Ank
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF/
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF/
https://www.jw.org/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/
https://www.jw.org/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/
https://www.jw.org/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/
https://www.jw.org/fa/


 یا یک بدعت و انحراف بشری اصل مذهبییک  -رهبانیت و تجرد کشیشان 

 

 191  رضا خزایی
 

  . 31 -31 :۳ قُرِنتیان5 

 کالدیا

  . 1  ،5 :550 مزمور

 35 -10 :5 مَرقُس  ؛51  ،54 :8 مَتّی

  58  ،5۳ :48 اِشَعْیا

  9 :50 مَتّی

  . 39 :۳ قُرِنتیان5 

  . 0 :50 مَتّی 

  30 :۳ قُرِنتیان5 

  54 :9 قُرِنتیان1 

  55 :1 مَالکی  ؛3 :14 پیدایش

 19 :3 کولُسیان  ؛8 :5 امثال

  1 :9 غَالطیان

  . 1 :5 امثال

  55 -0 :9 قُرِنتیان5 

   15 -50 :1 غَالطیان

  . 8 :3 کولُسیان

میا رْ    0 :5۳ اِ

  19 :18 امثال

  . 4 :19 مزمور

McGuckin ،John Anthony ،The Orthodox Church ،Blackwell ،1998 ،5st ed ،.318ص. 

Brown ،Stephen F. and Anatolios ،Khaled ،World Religions ،Catholicism & Orthodox Christianity ،Chelsea House ،1990 ،3rd ed09.، ص. 

Britannica Encyclopedia of World Religions ،Encyclopedia Britannica INC ،19999۳3، ص. 

(Williams, 5019, p. 3۳ .) 

 (.C.f: Cunningham, 1990, p.519؛ ۳8، ص 53۳9)لئو، 

 (.39)همان، ص 

 (98)همان، ص 

 (.519، ص 5385)مولند، 

 (.95، ص 5385؛ مولند، 89، ص 53۳9)لئو، 

 (.311و  39، ص 53۳9)ر.ك: لئو، 

 جذاب ترین پاپ تاریخ[  Papal: 59]آغازگر 

  ویکیپدیا –ختلف های جنسی کشیشان کلیسای کاتولیک در کشورهای م رسوایی
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 (، دین مسیح، ترجمة حسن افشار، تهران، مرکز.5385ویلسون برایان )

 کتاب همسر من کیست نوشته کشیش ادوارد هوسپیان مهر

Cunningham, Mary  B. and Theokritoff, Elizabeth (eds.) (1990), The 4-Cambridge companion to Orthodox Christian theology, Cambridge, 1nd 

ed. 

Paul zahl, Ian T.Douglas, Paul F.M Zahl (1991), jan nunleyUnderstanding the Windor Repoort: Two Leaders in the American Church Speak 

Acrooss the Divide,Church Publishing, Inc. 

The Christian Faith: Ch 93-Ordination, 1991 (1) As a Sacrament. 

Williams,Thomas J (5019), priscilla Lydia Sellon, London:SPCK. 

 (.38، 10ـ1۳، 93، 31، ص 5398)مولند، 

 . غیر از کتاب مقدس، تعالیم شفاهی دیگری از حضرت عیسی باقی مانده و سینه به سینه نقل شده است.5

 ، ص 5380ماند )توفیقی،  القدس از خطا در امان می گیرد، با تأیید روح . کلیسا معصوم است و هرگاه در موضع فتوا دادن قرار می1

540-519.) 

 (.4۳1-4۳5-15،ص538۳؛ مک کراث،598،ص1998)کرنز،

 (.193ـ509)همان، ص 

 (.4۳9، ص 5389)لین، 

 (.5301خواه،  )علم

 (.C.f: Cunningham, 1990, p.519؛ ۳8، ص 53۳9)لئو، 

 (.519، ص 5385)مولند، 

 (.319و  39، ص 53۳9؛ لئو، 138)همان، ص 

 (.545ـ549ص  53۳9)لئو، 

 (.311و  599)همان، ص 

 (.39)همان، ص 

 (.138، ص 5385)مولند، 

 (.301و  315ـ319)همان، ص 

 (.545ـ549ص 53۳9)لئو؛ 

 (.519، ص 5385)مولند، 

 (.95، ص 5385؛ مولند، 89، ص 53۳9)لئو، 

 (.311و  39، ص 53۳9)ر.ك: لئو، 

 (.115، ص 5384)وان وورست، 

 (.113)همان، ص 

(John Anthony , 1998, p. 31۳.) 

 (.111، ص 5384)وان وورست، 
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(John Anthony , 1998, p. 31۳.) 

 (.19ـ50، ص 5389)کونگ، 

 (.319و  519، 559، ص 5381)برانتل، 

 (. 150، ص 5381)سلیمانی اردستانی، 

 (.1:5؛ تیطس 54:4)اول تیموتائوس 

 (. ۳-5: 3؛ اول تیموتائوس 5:5)فیلیپیان 

 (.54: 4)اول تیموتائوس

 ( 11:1)تیموتائوس 

 (.1:1)تیموتائوس 

 (، ۳-1: 5؛ تیطس 5۳:19)اعمال 

 ( 98)همان، ص 

 (.53، ص 5389)لین، 

 (.410، ص 5385)جوویور، 

 (،Barbara Harrisاریس)باربارا ه

 ( Diocese of Massachusettsاسقف نشین ماساچوست)

 (.313، 311، ص 5381)زیبایی نژاد، 

 (559، ص 5381)میلر، 

 (5۳9، ص 1998)کرنز، 

 (.54، ص 5389)لین، 

 (.98، ص 5389)کونگ، 

 (. 311)همان، ص

 (.150، ص 5381)سلیمانی اردستانی، 

 (.519، ص 5398)مولند، 

 (.۳9ـ۳1ص  5381ائی، )عبدخد

 (.159، ص5389اردستانی،  )سلیمانی

 (.83-81م، ص 1999)مدبک، جمیل و دیگران، 

 (.3۳، ص 5385)ویلسون، 

(C.f: Williams, 5019.) 

(Zahl, Douglas, 1991, p. 533.) 

(C.f: Williams, 5019.) 

(Williams, 5019, 39.) 

(The Christian Faith: Ch 93- Ordination.) 
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(Williams, 5019, p. 3۳.) 

 محمدی گروه دین و اندیشه تبیان. -عبداهلل مبلغی آبادانی  -1تاریخ ادیان و مذاهب جهان 

 .419ن .ك : فلیسین شاله ص 

 .393-395ن .ك : سیر تحول ص . 

 .334ن .ك : ترجمه ملل و نحل  

Thereformed Church 

Hugunotse 

 زهاوی.م.ا«جهان  ادیان راهنمای» کتاب به شود رجوع بیشتر مطالعه برای

 رضاضابط حیدر المقدس، بیت برای بزرگ معبد احداث مجموعه از تلخیص و برگرفته

Billy  Graham. 

Jerry  Falwell. 

 Pat Robertson. 

Hal Lindsey. 

Mike Evans. 

George Carey. 

Christian Zionism. 
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