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کیدایی کلیساهای ارتودکس و کاتولیپ  

  ۱فصل 

 

 در آغاز

ها یا کلیساهای مختلف مسیحیت، بحثی طوالنی است. ما در این اثر کوتاه، خواهیم کوشید خوانندگان  آشنایی با فرقه

ها و کلیساها شد، و نیز با اهّم اعتقادات آنها آشنا سازیم.  گرامی را با نکات مهمی که موجب پیدایی این فرقه

هایی که در زمینه تاریخ  توانند به کتاب دست آورند، می تری به ه اطالعات گستردهدوستانی که مایلند در این زمین

 کلیسا منتشر شده، مراجعه کنند.

خوانیم. پیامی که رسوالن مسیح در تمام نقاط دنیا موعظه  چگونگی آغاز مسیحیت را در کتاب اعمال رسوالن می

ای از مسیحیت  القدس بر جنبه خود و هدایت روح کردند، پیامی یکسان بود، گرچه هر رسولی طبق روحیات می

 کنیم. ها و محتوای رساالت مشاهده می گذاشت؛ بازتاب این امر را در نحوه نگارش انجیل بیشتر تأکید می

کنیم.  اما از همان آغاز، یعنی در عهد رسوالن، شروع گرایشهایی را در اعتقادات و عبادات مسیحیان مشاهده می

شد به رابطه ایمان جدید مسیحی و مذهب یهود.  ای که بروز کرد، مربوط می  ف نظر جدیشاید نخستین اختال

ها به این ایمان بگروند. اما از  یهودیانی که مسیحی شده بودند، در آغاز مایل نبودند مردمان سایر نژادها و ملیت

رو نشست و رسوالن و آنجا که آغازگر بشارت به غیریهودیان شخصی بود همچون پطرس، غائله خیلی زود ف

مشایخ کلیسای اورشلیم پذیرفتند که غیریهودیان نیز به این ایمان جدید داخل شوند، تازه آن هم به این علت که هم 

القدس بر این  پطرس در این خصوص رؤیایی آسمانی دریافت کرده بود، و هم اینکه خدا با فرو ریختن روح

 (.۱۱و  ۱۱قرار داده بود )ر.ک. اعمال رسوالن  گروندگان جدید، ایمان آنان را مورد تأئید

تبار اصرار داشتند که مسیحیان غیریهودی  اختال ف عقیده بعدی چند سال بعد بروز کرد، زمانی که مسیحیان یهودی

مکلف شوند شریعت موسی را نگاه دارند. مشکل به شورای رسوالن و مشایخ کلیسای اورشلیم ارجاع شد و در اثر 

ای چون پطرس و یعقوب، برادر خداونْد عیسی، تصمیمی یکدست در این خصوص اتخاذ  ن برجستهتأکیدات رسوال

گرایی و نجات از طریق ایمان صر ف را در رساالت رومیان و  انعکاس تنش میان شریعت(. ۱۵گردید )اعمال 

صر ف بوده باشد. بازتاب واسطه ایمان  دار تعلیم نجات به رسد که پولس طالیه نظر می کنیم. به غالطیان مشاهده می

تبار اورشلیم شایع شده بود که پولس بر خال ف شریعت موسی  این تعلیم او چنان بود که در میان مسیحیان یهودی

با اینکه نکاتی که پولس رسول در پیام خود مورد (. ۲۵ -۲۱ :۲۱انگارد )اعمال  گوید و آن را ملغی می سخن می

متفاوت با تأکیدات رسوالن اورشلیم برخوردار بود، اما ایشان همگی با پیام و  داد، از گرایشی ظاهرا   تأکید قرار می

 (.۱۱ -۱ :۲کردند، توافق داشتند )غالطیان  اصولی که موعظه می

اختال ف نظرهای اساسی و خطرناک زمانی بروز کرد که مسیحیت در سراسر خاورمیانه و اروپا گسترش یافت. 

ای که پولس ایشان  کانات ارتباطی مدرن برای دسترسی مستقیم به رسوالن، عدهعلت بُعد مسافت و عدم وجود ام به

های فلسفی. پولس در  خواند، شروع کردند به آمیختن پیام مسیحیت با اندیشه را رسوالن و معلمان دروغین می



این جریان  رساله خود به کولسیان و یوحنا در رساله اول خود با چنین معلمین دروغینی به مبارزه پرداختند.

گرایی در کنار مسیحیت رسوالن به رشد خود ادامه داد. اما از آنجا که از همان اواخر قرن اول تا اواخر قرن  فلسفه

 سوم میالدی، مسیحیت با جفاهای هولناک حکومت روم مواجه بود، تجزیه و انشعابی در کلیسا رخ نداد.

ران کلیسا از گرایشهای اعتقادی اندکی متفاوت در زمینه ورزان و پد رغم اینکه اندیشه در طول این دوره، علی

اصول اعتقادی برخوردار بودند، یک مسیحیت و یک کلیسا بیشتر وجود نداشت. در این دوره، مسیحیت دارای 

تمرکز سازمانی نبود، به این معنی که هیچیک از پدران کلیسا یا اسقفان ادعای رهبری جهان مسیحیت را نداشت. 

اروپا و آسیا به مناطق اسقفی تقسیم شده بود و هر اسقفی در ناحیه خود استقالل کامل داشت، گرچه مسیحیت در 

 همه به یک اعتقاد و یک روش عبادت پایبند بودند.

  

  

  

 آغاز اختالف نظرها

تجو های مسیحیت را باید در قرن چهارم میالدی جس آغاز اختال ف نظرها و تجزیه و انشعاب کلیسا و پیدایی فرقه

میالدی، کنستانتین، امپراطور روم به مسیحیت گروید و طولی نکشید که مسیحیت دین رسمی  ۹۱۲کرد. در سال 

این امپراطوری گردید. این امر سبب شد که مسیحیت نفسی راحت بکشد. به همین دلیل کلیسا فرصت یافت تا به 

د. به این ترتیب، نخستین شورای کلیسایی گیری بود بپرداز مشکالتی که در زمینه اصول اعتقادی در حال شکل

تشکیل یافت تا به اختال ف  ۹۲۵تحت ریاست شخص امپراطور در شهر نیقیه )واقع در ترکیه امروزی( به سال 

نظر حادی که در خصوص الوهیت مسیح پیش آمده بود، رسیدگی کند. در همین شورای نیقیه بود که آموزه تثلیث 

 تقاد درست )ارتودکس( مسیحیت تصویب شد.عنوان اع برای نخستین بار به

نام خود، کنستانتینوپولیس  ، پایتخت جدیدی برای خود ساخت و آن را به۹۹۱کنستانتین، امپراطور روم، در سال 

)شهر کنستانتین، به عربی قسطنطنیه، همان استانبول امروزی( نامید. امپراطوری روم از نظر تشکیالتی، به دو 

و غربی )روم( تقسیم شد. این امر سبب شد که میان اسقف دو شهر پایتخت )یعنی  بخش شرقی )قسطنطنیه(

 ۱۱۵۴شهرهای روم و قسطنطنیه( بر سر رهبری جهان مسیحیت رقابتی آغاز شود، رقابتی که سرانجام به سال 

 زمین( گردید. منجر به پیدایی کلیساهای کاتولیک )در روم( و کلیسا ارتودکس )در قسطنطنیه و مشرق

  

 ها نخستین انشعاب

توانست به تدوین اصول  اما شورای نیقیه خاتمه مناقشات عقیدتی نبود. کلیسا در جو آرام دوره جدید، اکنون می

صراحت بیان نشده بود. مشکل جدیدی که پیش آمده بود، اختال ف نظر  اعتقادی بپردازد، اصولی که در عهدجدید به

های الهوتی )الهی(  اسکندریه )سیریل در مصر( بر سر ارتباط طبیعتاسقفان شهرهای قسطنطنیه )نستوریوس( و 

، شورایی در شهر کالسدون ۴۵۱و ناسوتی )بشری( مسیح و برتری یکی بر دیگری بود. تا اینکه سرانجام در سال 

)واقع در ترکیه امروزی( تشکیل شد و تصویب گردید که مسیح دارای یک شخصیت با دو طبیعت الهوتی و 



ای پیرو نستوریوس  باشد. همه اسقفان با این مصوبه موافق نبودند. عده نشدنی می شکلی برابر و ادغام بهناسوتی 

های الهی و انسانی مسیح معتقد بودند. کلیسای امپراطوری ساسانی  باقی ماندند و به جدایی مکانیکی طبیعت

باقی ماندند. در واقع این کلیساها از  نستوری گردید. کلیساهای قبطی )مصر(، سوریه، و ارمنستان پیرو سیریل

بدنه بزرگ مسیحیت شرق )قسطنطنیه( و غرب )روم( جدا شدند و این جدایی تا امروز نیز ادامه دارد. کلیساهای 

 مذکور از تشکیالت مستقل خود برخوردارند.

  

 پیدایی کلیساهای ارتودکس و کاتولیک

به رهبری اسقف قسطنطنیه، به توسعه ادامه داد. هر  مسیحیت در غرب به رهبری اسقف شهر روم، و در شرق

کردند. هر یک به مناطق جدیدی پیام انجیل را  طور مستقل اما هماهنگ با هم رشد می یک از این دو قطب به

کردند. در همین دوره بود که سرزمینهای بریتانیا و  رساندند و مردمان آنها را به مسیحیت هدایت می می

 یه مسیحیت را دین رسمی خود ساختند.اسکاندیناوی و روس

تدریج اختالفاتی جزئی بین این دو قطب قدرتمند مسیحیت  اما در این فاصله، یعنی از قرن پنجم تا یازده میالدی، به

بروز کرد، اختالفاتی مثال  بر سر زمان برگزاری عید قیام، نگه داشتن ریش برای کشیشان، یا تجرد و تأهل 

گردد، یا از  القدس فقط از پدر صادر می ین اختال ف عقیدتی آنان، بر سر این بود که آیا روحتر کشیشان. شاید مهم

، این دو قطب رسما  یکدیگر را به کفر متهم کردند و از یکدیگر جدا ۱۱۵۴پدر و پسر هر دو! تا اینکه در سال 

یسای غرب، به مرکزیت شهر شدند. کلیسای شرق، به مرکزیت قسطنطنیه، خود را کلیسای ارتودکس نامید، و کل

روم، کاتولیک. ارتودکس به معنی تعلیم درست است و کاتولیک به معنی فراگیر و جامع. این جدایی صرفا  جنبه 

تشکیالتی داشت و بر سر این بود که کدامیک از این دو اسقف رهبر جهان مسیحیت است. در غیر این صورت، 

پاافتاده با یکدیگر تفاوت  بیه یکدیگر است و فقط در برخی جزئیات پیشاصول اعتقادات و آداب نیایش آنها بسیار ش

 دارند.

به همت پاپ وقت، این دو کلیسا تکفیر  ۱۳۶۴جدایی کلیساهای ارتودکس و کاتولیک ادامه داشت تا اینکه به سال 

ر صورتی که به یکدیگر را پس گرفتند و یکدیگر را به رسمیت شناختند. امروزه یک کاتولیک یا یک ارتودکس، د

توانند در آیین عشاء ربانی کلیسای دیگر شرکت کنند. کلیسای ارتودکس  کلیسای خود دسترسی نداشته باشند، می

دست ترکهای عثمانی، کوچکتر از  دست مسلمانان عرب و بعدها به علت تصر ف سرزمینهای آسیای صغیر به به

 ه دو بخش یونانی و روسی تجزیه شد.باشد. بعدها کلیسای ارتودکس نیز ب کلیسای کاتولیک می

  

 خصوصیت مهم کلیساهای ارتودکس و کاتولیک

مقدس  رسد که ارتودکسها و کاتولیکها اعتقادات و آیینهایی دارند که ریشه در کتاب نظر می برای پروتستانها چنین به

ام است. مذهب پروتستان با ندارند. علت این امر در این نکته نهفته است که مرجع اعتقادات و عبادات مسیحی کد

چرا ”کنند که  ها معموال  این سؤال را مطرح می برای همین پروتستان“. مقدس فقط کتاب”این شعار گسترش یافت: 

 “مقدس چنین چیزی گفته نشده است؟ کنند، حال آنکه در کتاب کاتولیکها و اردتوکسها چنین و چنان می



ای استخراج اصول عقاید و نحوه عبادات در مذهب پروتستان علت این اختال ف این است که یگانه مرجع بر

مقدس است، اما در مذاهب ارتودکس و کاتولیک، چنین نیست. ارتودکسها و کاتولیکها برای اعتقادات و  کتاب

مقدس، سنت رسوالن، و کلیسا. ذیال  به شرح این سه مرجع  آیینهای خود به سه مرجع اعتقاد دارند: کتاب

 پردازیم. می

  

 مقدس کتاب -۱

کتاب  ۹۳مقدس نزد همه مذاهب مسیحیت یکی است، به استثنای اینکه کاتولیکها و ارتودکسها عالوه بر  کتاب

های قانونی  کتاب جزو کتاب ۳پذیرند. این  های قانونی ثانوی می عنوان کتاب کتاب دیگر یهودیان را به ۳عهدعتیق، 

“ ترجمه هفتادتنان”شود؛ اما ترجمه یونانی عهدعتیق، معرو ف به  مقدس عبری یافت نمی یهودیان نیست و در کتاب

های خود را از  قول هنگام نگارش عهدجدید، تمام نقل باشد. الزم به تذکر است که رسوالن به ها می شامل این کتاب

که نزد ها همان است  ها و ارتودکس دادند. اما عهدجدید نزد کاتولیک عهدعتیق، از ترجمه هفتادتنان انجام می

 ها مورد پذیرش است. پروتستان

  

 سنت رسوالن -۲

حفظ کرده است. روشن است که تمامی تعلیماتی که “ کلیسا”اند که تعلیم رسوالن را  این دو کلیسا بر این عقیده

بنا به مقتضیاتی ”ها و رساالتی است که  دادند، در عهدجدید نوشته نشده است. عهدجدید مجموعه کتاب رسوالن می

اند. هر کتاب عهدجدید، خصوصا  رساالت، یا برای رفع مشکلی نوشته شد یا برای پاسخگویی  نوشته شده“ خاص

شویم که پولس شفاها  تعالیمی در  به سؤالی. برای مثال، از مطالعه دو رساله پولس به تسالونیکیان متوجه می

بیشتری در مورد تعالیم شفاهی خود  خصوص بازگشت عیسی مسیح داده بوده، و اکنون طی این دو رساله، توضیح

اگر مشکلی در این زمینه در کلیسای تسالونیکی پیش نیامده بود، ما امروز (. ۲ :۲دهد )دوم تسالونیکیان  ارائه می

شود که در  یافت می ۱۵داشتیم. مثالی دیگر در رساله اول قرنتیان فصل  این مطالب ارزنده را در این رساالت نمی

سپس به (. ۹و  ۱ :۱۵کند ) وار تکرار می ام شفاهی )انجیلی( را که به ایشان داده بود، خالصهآن پولس رسول پی

ها معتقدند که آن بخش از تعالیم رسوالن که در  ها و ارتودکس پردازد. کاتولیک شرح مبسوطی از مسأله قیامت می

ای ایمان مسیحی ضرورت داشت، از ها معتقدند که آنچه بر حفظ شده است. پروتستان“ سنت”عهدجدید نیامده، در 

 مقدس ثبت شده است. القدس در کتاب سوی روح

های بسیاری از خود بر جای  های اول و دوم میالدی(، نوشته خصوص پدران عهد رسوالن )قرن پدران کلیسا، به

ینها ثبت شده ویژه نحوه عبادات و آی اند که در آنها نگرش کلیسای اولیه در خصوص اصول اعتقادات، و به گذاشته

های  ها اکنون در کتاب دهد. این نوشته ها کال  بخش عمده سنت رسوالن را تشکیل می است. مجموعه این نوشته

تاریخ کلیسا در دسترس همگان قرار دارد و امید است که روزی به فارسی نیز ترجمه شود. برای مثال، در 

عبادت مسیحیان در کلیسا با جزئیات نقل شده است. وقتی  های پدران پایان قرن اول و اوائل قرن دوم، شیوه نوشته

کنیم، متوجه شباهت بسیار آنها، حتی در  این شیوه را با شیوه مراسم کلیساهای کاتولیک و ارتودکس مقایسه می

ها، رسوم دیگری مانند تعمید نوزادان و تعمید به روش ریختن  شویم. طبق شهادت این کتاب فرمولهای دعایشان، می

بر سر داوطلب، از همان قرن دوم مرسوم بوده است. دعای طلب شفاعت از قدیسین، خصوصا  استیفان شهید،  آب

 باشند. و نیز تکریم مریم نیز از این دست می



  

 مرجعیت کلیسا -۹

باشد. منظور  مقدس و سنت رسوالن، کلیسا نیز دارای مرجعیت می اما برای ارتودکسها و کاتولیکها عالوه بر کتاب

باشد. این دسته از مسیحیان، بر اساس شهادت عهدجدید  نیز همایش اسقفان کلیساها از سراسر جهان می“ کلیسا”از 

وسیله  وسیله کلیسا آغاز شد و گسترش یافت، نه به و منابع تاریخی، بر این اعتقادند که مسیحیت اولیه از کلیسا و به

شته شدند. این کلیسا بود که تعلیم صحیح را از گزند معلمان های عهدجدید در بطن کلیسا نو کتاب عهدجدید. کتاب

ها به مبارزه بر خاست. و سرانجام این کلیسا بود که در حدود سال  دروغین حفظ کرد. این کلیسا بود که با بدعت

 باشد که امروز عهدجدید مسیحیان را کتابی می ۲۷های الهامی مسیحیان متشکل از این  تصویب کرد که کتاب ۹۳۱

 دهد. تشکیل می

مسیح به کلیسا  ۲۱ -۱۵ :۱۸عالوه بر این، مسیح به جمع رسوالن خود که کلیسا باشد، اقتدار بخشید. در انجیل متی 

بخشد تا امور ایمانداران را رتق و فتق کند. مسیح به کلیسایش اقتدار بخشید تا گناهان را ببخشد یا نبخشد  اقتدار می

کلیسا (. ۱۹ :۱۶شود )یوحنا  القدس به جمیع راستی هدایت می وسیله روح ت که بهاین کلیسا اس(. ۲۹ :۲۱)یوحنا 

یا او را باز به جمع خود بپذیرد )دوم ( ۵ -۴ :۵قدرت دارد ایماندار خطاکار را به شیطان بسپارد )اول قرنتیان 

 (.۸ -۵ :۲قرنتیان 

القدس )یوحنا  دار دارد تحت هدایت روحبه این ترتیب، طبق اعتقاد کلیساهای کاتولیک و ارتودکس، کلیسا اقت

های کهن را بر اساس مقتضیات زمانه از نو تفسیر کند، یا در  مقدس، آموزه و بر اساس اصول کتاب( ۱۹ :۱۶

 گیری نماید. خصوص نحوه عبادات و برگزاری آیینها تصمیم

  

 ها ها با پروتستان ها و اردتودکس تفاوت کاتولیک

شود که تفاوت در نیایش مریم یا  کاتولیکها و پروتستانها چیست. عموما  تصور می پرسند که تفاوت بسیاری می

باشد. اما اینها همه فرعی است بر اصل. تفاوت عمده و اصلی در مرجعیتی است که  پیروی از پاپ و نظایر این می

ی یک پروتستان با یک شویم، که در این خصوص در باال توضیح دادیم. لذا وقت برای اعتقادات و عبادات قائل می

کند، عبث است که بحث کند که تکریم مریم یا مرجعیت پاپ در  مسیحی کاتولیک یا ارتودکس صحبت می

مقدس به این مسائل اشاره نشده؛ باید دانست که  مقدس آمده یا نیامده، چون ایشان نیز قبول دارند که در کتاب کتاب

مقدس و سنت رسوالن و تصمیمات کلیسا )شورای اسقفان از تمام  آنان به این اصول معتقدند، زیرا مرجعیت کتاب

 پذیرند. جهان( را در کنار هم و همطراز با هم می

برای مثال، تعمید کودکان، شیوه تعمید، تکریم مریم، مرجعیت پاپ، طلب شفاعت از مقدسین، سلسله مراتب 

انی و نظایر اینها، همگی ریشه در سنت و آیین مقدس، و نحوه برگزاری آیین عشاء رب ۷کلیسایی، اعتقاد به 

 مصوبات کلیسا دارد.

 

 



 

 

  دیدگاههای کلیساهای کاتولیک و ارتودکس

 ۲فصل 

 

 

 اعتقادات کلیسای کاتولیک

دانیت خدا و تثلیث، لحاظ اعتقادی، پایبند به تمام اصول بنیادین مسیحیت است، اصولی نظیر وح کلیسای کاتولیک به

واسطه  کننده و قیام مبارک او، نجات صرفا  به پسر خدا بودن عیسی مسیح، والدت او از مریم باکره، مرگ کفاره

های  کفاره مسیح، بازگشت او و روز قیامت. اعتقاداتی که در کلیسای کاتولیک وجود دارد اما در هیچیک از شاخه

 خالصه به شرح زیر است.طور  شود، به مذهب پروتستان یافت نمی

  

 جایگاه پاپ -۱

شود به جایگاه و مقام پاپ. توجه به این نکته حائز  ترین اصول اعتقادی کلیسای کاتولیک مربوط می یکی از مهم

اهمیت است که طبق اعتقادات کلیساهای کاتولیک و ارتودکس و سایر کلیساهای سنتی، اسقفان جانشینان مستقیم 

گزینند تا نفر اول از  ز اقتدار ایشان برخوردارند. مجمع اسقفان از میان خود یکی را بر میباشند و ا رسوالن می

عبارت دیگر، پاْپ خوْد نیز اسقف است، اما نفر اول از  میان اسقفان برابر باشد و امور کلیسا را رهبری کند. به

تنهایی از مسند  تفاق سایر اسقفان، یا بهآید، یعنی آنچه او به ا میان اسقفان برابر. پاپ قصورناپذیر به شمار می

آور است و جزو اصول اعتقادی جزمی  دارد، برای مؤمنین کاتولیک الزام اعالم می(ex cathedra)خالفت 

. پاپ جانشین مستقیم (Magisterium)شود. پاپ رئیس مجمع اسقفان و مقام رسمی تعلیمی است  محسوب می

 شود. پطرس رسول تلقی می

  

  

 اه حضرت مریمجایگ -۲



باشد. جز این، ذکری از رفعت  می ۴۵ -۴۱: ۱مقدس به تکریم مریم به عمل آمده، لوقا  ای که در کتاب تنها اشاره

شود. اما از حدود قرن دوم، و خصوصا  قرن سوم میالدی، پدران کلیسا از طریق قیاس و  مقام مریم مشاهده نمی

دند و تکریم او رواج یافت. در این میان، بعضی از پدران کلیسا لقاح استنتاجات فلسفی، مقامی واال برای او قائل ش

او را مطهر اعالم داشتند و گفتند که نطفه مریم از لحظه نخست، از گناه اولیه آدم و حوا تطهیر شد تا ظر ف مقدسی 

که جایگاهی به جهان. بدیهی است که چنین تفکری در آغاز به این منظور نبود “ کلمه خدا”باشد برای انتقال 

توانسته  نمی“ کلمه خدا”استثنایی صرفا  برای شخص او قائل شوند، بلکه قصد این بود که این نظر عنوان شود که 

تدریج مقبولیت  نامند و به می“ لقاح مطهر”یافته باشد. این آموزه را  از طریق ظر ف یا مجرایی آلوده به گناه تجسم

 عام یافت.

ر قرن پنجم میالدی، مناقشه نستوریوس بر سر دو طبیعت الهی و انسانی مسیح دقیقا  آنچه مسلم است، این است که د

”رفت، یعنی عنوان  از عنوانی سرچشمه گرفت که در کلیساها برای مریم به کار می
1

نستوریوس “. ( ۱حامل خدا)

جای آن کاربرد  که اسقف شهر قسطنطنیه بود، در نیمه اول قرن پنجم به کاربرد این عنوان اعتراض کرد و به

گفتند از آنجا  ای دیگر از اسقفان مواجه شد که می را پیشنهاد نمود. این پیشنهاد با اعتراض عده“ مادر مسیح”عنوان 

)یا مادر خدا( وارد نیست. از این مناقشه بود که اعتقادنامه “ حامل خدا”که مسیح خدا است، لذا ایرادی بر عنوان 

آور است. لذا کلیساها به  روزه برای همه مسیحیان از هر فرقه و کلیسایی الزاممعرو ف کالسدون پدید آمد که ام

تکریم به “ مادر خدا”ها رسم شد که در نیایشها، از مریم،  ادامه دادند. از همان دوره“ حامل خدا”کاربرد عنوان 

اشت، طوری که در بعضی ای که چندان از پرستش فاصله ند عمل آید. این تکریم در طول زمان، تبدیل شد به پدیده

رود که برای یک مسیحی پروتستان  هنگام تکریم مریم، کلمات و اصطالحاتی به کار می از کلیساهای کاتولیک، به

عین همان اصطالحاتی است که برای پرستش خدا مورد استفاده هستند. گرچه یک کاتولیک یا ارتودکس آگاه 

 شوند. ها گاه تمایزی میان این دو قائل نمی أسفانه عامه کاتولیکداند که پرستش تنها مختص خدا است، اما مت می

دهد. او ملکه رسوالن و آسمان  ها معتقدند که مریم، مادر کلیسا است و کلیسا را در دامن خود پرورش می کاتولیک

 اند. شود. همچنین، از آنجا که او مادر مسیح بوده، برای او نقشی بسیار مهم در تدبیر نجات قائل تلقی می

باشد. بعضی از پدران کلیسا بر این  عقیده دیگری که از قرن چهارم مطرح بوده، صعود جسمانی مریم به آسمان می

توانسته پس از مرگ دچار همان فسادی شده باشد که جسد هر  نمی“ حامل خدا”باور بودند که پیکر مقدس مریم، 

همراه روح او، به آسمان  ه پیکر پاک او پس از مرگ، بهشود. لذا این اعتقاد نتیجه شد ک انسان دیگری دچارش می

گیرند. پاْپ پیوس دوازدهم، در  ماه اوت را به مناسبت عید عروج مریم جشن می ۱۵ها روز  برده شد. کاتولیک

 میالدی، عروج جسمانی مریم را رسما  اصلی جزمی اعالم داشت. ۱۳۵۱سال 

  

 جایگاه قدیسین -۹

کنند، زیرامعتقدند که دعای ایشان در اثر  های سنتی، از قدیسین طلب شفاعت میها و سایر کلیسا کاتولیک

های  هایی که در زندگی زمینی خود کسب کردند، از تأثیر بیشتری برخوردار است. طبق شهادت نوشته شایستگی

                                                 
1
“(. تئوتوکوس: ”یونانی)به  رفت یبه کار م انزب یونانی یساهایاست که در کل یاصطالح“ حامل خدا”عنوان   

 یساهایکل“. حامل خدا” یعنیاستفاده شود،  “ستوتوکوسیکر”آن، از عنوان   یجا کرد که به شنهادیپ وسینستور

 .برند یرا به کار م“ خدا درما” ینی، اصطالح الت“حامل خدا” یونانیاصطالح  یجا به زبان، ینیالت

 



ن قدیسین، شهیدان اند. در میا کرده پدران اولیه کلیسا، مسیحیان از همان قرن دوم از قدیسین طلب دعا و شفاعت می

 جایگاه خاصی داشتند، و طبعا  استیفان در این میان از مقام خاصی برخوردار بود.

  

 یعشاء ربان تیماه -۴

د را اعتقا نیا ،ی  دوم قرون وسط مهین یها تفکر و مشورت، در حوال و ارتودکس پس از قرن کیکاتول یساهایکل

 شود، یم حیبه بدن و خون مس لیتبد یکیزیو ف یطور واقع به ،یکه نان و شراب در مراسم عشاء ربان رفتندیپذ

رسند،  طوری که وقتی کشیش دعای الزم را برای این عناصر ادا کرد، آنچه که ظاهرا  نان و شراب به نظر می

 تب”شود به بدن و خون مسیح. این عقیده را  واقعا  تبدیل می
2

نامند. مارتین لوتر، پیشگام نهضت  می“  دل جوهر 

ای نه چندان متفاوت را مطرح ساخت که به  الحات و بنیانگذار کلیسای لوتری، این عقیده را رد کرد، اما عقیدهاص

”
3

معرو ف است. بنا بر نظر لوتر، با دعای کشیش، بدن و خون مسیح بر نان و شراب قرار “  وهریهم ج 

های پروتستان این نظر لوتر را  اخهخورند. سایر ش گیرند، طوری که مؤمنین عمال  بدن و خون مسیح را می می

 پذیرند. نمی

  

 جایگاه آیینهای هفتگانه مقدس -۵

کلیسای کاتولیک به هفت آیین مقدس اعتقاد دارد که بعدا  به شرح آنها خواهیم پرداخت. این کلیسا گرچه معتقد است 

ر کرده که فیض نجات از طریق واسطه کفاره و قیام عیسی مسیح میسر شده، اما مسیح مقر که نجات انسان تنها به

جا نیاورد، از نجات  این آیینها به انسان انتقال یابد. لذا اگر کسی به مسیح ایمان آورد، اما این آیینها را در کلیسا به

 گردد. برخوردار نمی

  

 جایگاه شورای اسقفان -۶

ت، مگر آنکه شورایی متشکل از گردد و ثابت اس اصول اعتقادی و آداب نیایشی کلیسای کاتولیک دچار تغییر نمی

اسقفان کاتولیک سراسر جهان به دعوت مقام پاپ تشکیل گردد تا به موضوع خاصی رسیدگی کند. در طول تاریخ، 

 ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۲شوراهایی از این دست برگزار شده که آخرین آنها، شورای واتیکان دوم بود که بین سالهای 

ی این کلیسا و رسوم عبادتی آن داده شد. در پی این شورا بود که اجازه برگزار شد و تغییراتی اساسی در نگرشها

 جای زبان التین به زبان مردم هر منطقه اجرا شود. داده شد نماز کلیسایی به

  

 آیینهای کلیسای کاتولیک

                                                 
2
 Transubstantiation 

3
 Consubstantiation 



فت آیین بر خال ف کلیساهای پروتستان که قائل بر دو آیین مقدس هستند )تعمید و عشاء ربانی(، کلیسای کاتولیک ه

راز ”داند. در ادبیات کلیسای کاتولیک ایران، این آیینها را  االجرا و وسیله انتقال فیض الهی می را مقدس و الزم

 باشند. به معنی راز(. این هفت آیین به شرح زیر می“ میستریون”نامند )از کلمه یونانی  می“ مقدس

مید داد. تعمید گام اول در جهت ورود به قلمرو نجات توان تع غسل تعمید. در کلیسای کاتولیک نوزادان را می● 

گیرد. کلیسای کاتولیک تعمید  باشد. این آیین با ریختن آب بر سر تعمیدخواسته و به نام تثلیث مقدس صورت می می

 شناسد. سایر کلیساها را به شرط اینکه به نام تثلیث و با نیتی اصیل صورت گرفته باشد به رسمیت می

کنند و سپس  هنگام رسیدن به بلوغ فکری، دوره تعلیمات دینی را طی می گیرند، به کانی که تعمید میتأیید. کود● 

شوند و  گردند و رسما  به کلیسا پذیرفته می القدس تدهین می طی مراسمی، با روغن مقدس به نشانه تعمید روح

اند، فقط پس از انجام آیین تأیید  فتهتوانند در آیین عشاء ربانی شرکت کنند. کسانی که در کودکی تعمید یا می

 توانند در عشاء ربانی شرکت کنند. می

دهد. در مورد نگرش این کلیسا به  عشاء ربانی. این آیین، قلب نماز کلیسایی را در کلیسای کاتولیک تشکیل می● 

 ایم. های قبل توضیح داده ماهیت این آیین در قسمت

شوند، برای توبه و مصالحه با خدا و  چار لغزشهای سهوی یا عمدی میتوبه و مصالحه. از آنجا که مؤمنین د● 

کلیسایش، باید نزد کشیش به گناهان خود اعترا ف کرده، از آنها توبه کنند. کشیش ضمن اعالم مغفرت با فرمولی 

 ینها.تواند راهی برای جبران گناه برای شخص تعیین کند، نظیر گرفتن روزه یا دادن صدقه یا نظایر ا خاص، می

گردند. این آیین به  شود و ایشان با روغن مقدس تدهین می تدهین بیماران. طی این آیین، برای بیماران دعا می● 

 شود. شکلی خاصی برای محتضرین انجام می

های مختلف در سلسله مراتب کلیسایی، یک آیین مقدس است. طی آن، پاپ،  انتصاب. انتصاب خادمین به منصب● 

 گردند. ، و شماسان به خدمت منصوب میاسقفان، کشیشان

رود. از  ازدواج. در کلیسای کاتولیک و سایر کلیساهای سنتی، ازدواج امری است مقدس و یک آیین به شمار می● 

 پذیر نیست، مگر با رأی و تصویب هیأت خاصی در کلیسا. این رو، فسخ آن امکان

  

 شیوه اداره کلیسا

شود. در رأس هرم، مقام پاپ قرار دارد. پاپ یکی از  مراتب هرمی اداره می کلیسای کاتولیک از طریق یک سلسله

گردد. اسقفان در سراسر جهان با پاپ همکار  اسقفان است که به رتبه اسقف اول از میان اسقفان برابر منصوب می

حت نظارت آورند. هر اسقف ناظر بر کلیساهای یک منطقه است. ت هستند و او را مظهر وحدت خود به شمار می

کنند. کشیشان مسؤول امور روحانی و شبانی یک کلیسا هستند. در هر کلیسا  هر اسقف تعدادی کشیش خدمت می

کنند. برگزاری آیین عشاء ربانی مختص کشیشان و  یک یا چند شماس به کشیش یا کشیشان آن کلیسا کمک می

ن خادمین انتصابی است، نه انتخابی از سوی اسقفان است و شماسان مجاز به اجرای این آیین نیستند. روش تعیی

 جماعت.



ای را که واجد  کاردینال بودن یک مقام روحانی نیست، بلکه صرفا  مقامی است اداری. پاپ از میان اسقفان، عده

لحاظ  ها به کند تا او را در اداره امور مسند پاپی کمک کنند. لذا کاردینال های اداری هستند انتخاب می مهارت

روحانی از سایر اسقفان برتر نیستند. امتیاز آنان صرفا  این است که مستقیما  با پاپ در زمینه امور اداری منصب 

 کنند. کار می

  

 

 ای بعد از شورای واتیکان دوم تحوالت ریشه

جلساتی به ابتکار پاپ ژان بیست و سوم با حضور اسقفان کلیسای کاتولیک از  ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۲بین سالهای 

ای در کلیسای کاتولیک  هان تشکیل شد که شورای واتیکان دوم نام گرفته است. این شورا تحوالتی ریشهسراسر ج

به وجود آورد، طوری که اگر بگوییم کلیسای کاتولیک بعد از این شورا تفاوت چشمگیری با پیش از آن، خصوصا  

زاری مراسم نماز کلیسایی تغییر کرد و زبان ایم. در نتیجه این شورا، نحوه برگ با قرون وسطی  یافته، اغراق نکرده

محلی هر کشور جای زبان التین را گرفت و اعضای عادی کلیسا نیز در اجرای این مراسم شرکت داده شدند. 

خود خواند. همچنین “ برادران جداشده”همچنین کلیسای کاتولیک سایر مسیحیان را به رسمیت پذیرفت و ایشان را 

ها  گیری غیر مسیحی نیز تعریف شد. در ضمن، شورای اسقفان از اهمیت خاصی در تصمیمرابطه کلیسا با ادیان 

برخوردار گردید. در پی این شورا، کلیسای کاتولیک با کلیساهای ارتودکس مصالحه کرد و تکفیری را که حدود 

لوتری، انگلیکن، و  های بسیار نزدیکی با کلیساهای هزار سال پیش از آن اعالم شده بود لغو کرد. همچنین تماس

 متودیست و سایر کلیساها در جهت ایجاد اتحاد برقرار گردید.

  

 کلیساهای ارتودکس و کلیساهای شرق

 کلیساهای ارتودکس

شود، بر خال ف کلیسای کاتولیک، از انسجام و یکپارچگی اداری  آنچه که معموال  کلیسای ارتودکس نامیده می

آیند و با  کز مهم وجود داشت که همگی جزو کلیساهای ارتودکس به شمار میبرخوردار نیست. از دیرباز، چهار مر

نشین اورشلیم، و  نشین انطاکیه، اسقف نشین قسطنطنیه، اسقف یکدیگر پیوند دارند. این چهار مرکز عبارتند از اسقف

اری، صربی، نشین اسکندریه. به این چهار مرکز سنتی یا تاریخی، باید کلیساهای ارتودکس روسی، بلغ اسقف

رومانی، و یونانی را اضافه کرد. در واقع، کلیسای ارتودکس مانند چتری است که چندین تشکیالت کلیسایی مستقل 

موقع به شرح آن خواهیم  گیرد. همین امر در مورد کلیساهای پروتستان نیز صادق است که به را در بر می

هایی که  بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون نفر است. با مهاجرتپرداخت. تعداد کل پیروان کلیساهای ارتودکس احتماال  

در یکی دو قرن گذشته صورت گرفته، امروزه پیروان مذهب ارتودکس در اکثر کشورهای غربی نیز یافت 

 شوند. می

هم باشند، و تنها بر سر چند مسأله جزئی با  لحاظ اعتقادی بسیار شبیه به کلیسای کاتولیک می کلیساهای ارتودکس به

 کنیم. اختال ف دارند که در بخشهای قبل به آنها اشاره کردیم و در اینجا از تکرار آنها خودداری می



 آیینهای کلیساهای ارتودکس نیز عینا  همان آیینهای کلیسای کاتولیک است که قبال  به آنها اشاره کردیم.

شوند.  عظم یا پاتریارخ خود اداره میوسیله اسقف ا کلیساهای ارتودکس اغلب کلیساهای ملی هستند و هر یک به

 نظام اداری این کلیساها نیز مانند کلیسای کاتولیک، مبتنی است بر سلسه مراتب اسقف، کشیش، و شماس.

 

 

  

 سایر کلیساهای شرق

در شرق، عالوه بر کلیساهای ارتودکس، چند کلیسای مستقل دیگر نیز وجود دارد که عموما  بعد از مناقشه 

 شورای کالسدون اعالم استقالل کردند. این کلیساها عبارتند از:نستوریوس و 

زبان و مرکز آن در شهر اجمیاْدزین در ارمنستان است. این کلیسا پیرو  کلیسای ارمنی کلیسایی است ارمنی● 

 دیدگاه مونوفیزیتی است.

لیسا در طول تاریخ، در کلیسای شرق آشور که بازمانده کلیسای قدیم امپراطوری ساسانی است. پیروان این ک● 

 اند. های اخیر، بسیاری از آنان به غرب مهاجرت کرده اند، گرچه در دهه ایران و عراق امروزی ساکن بوده

کلیسای سوریه یا کلیسای یعقوبی )به نام بنیانگذارش که یعقوب بارادای نام داشت(، کلیسایی است مونوفیزیتی. ● 

 در ترکیه واقع است. مرکز آن در شهر انطاکیه است که امروز

دهم جمعیت مصر پیرو این کلیسا  باشد. حدود یک کلیسای قبطی، کلیسای ملی مصر است و مونوفیزیتی می● 

 باشند. می

 باشد. بیش از نیمی از جمعیت اتیوپی پیروی این کلیسا هستند. کلیسای اتیوپی نیز کلیسایی ملی و مونوفیزیتی می● 

 ای شرق که در باال ذکرشان آمد، در اثر استیالی اسالم رشد کمی و کیفی نکردند.باید توجه داشت که همه کلیساه

 

 

  

 

 

 



 مارتین لوتر -آغاز نهضت پروتستان

 ۹فصل

 

 وضیعت کلیسای کاتولیک در اواخر قرون وسطی

ود را عنوان کند، این کلیسا به شکلی در آمده بود در اواخر قرون وسطی و پیش از آنکه مارتین لوتر اعتراضات خ

شد در آن، اثری از الگوی عهدجدید برای اعتقادات و عبادات یافت. تشکیالت عریض و طویل  که به زحمت می

های سنگین از  دربار پاپها، سلطه آنان بر پادشاهان کشورهای اروپایی، ثروت دربار پاپ که از راه اخذ مالیات

داشتند، فساد اداری نظام  شد، فساد اخالقی اسقفان و کشیشان که علنا  معشوقه نگه می یی حاصل میکشورهای اروپا

شد مقامات کلیسایی علنا  خرید و فروش شود، توجه به ظواهر آیینها و خالی کردن آنها از  کلیسایی که باعث می

سطه منحصر کردن خدمات کلیسایی به وا ایمانی قلبی و صادقانه، سلطه و اِعمال قدرت کشیشان بر مسیحیان به

توانستند با دعای  اش خارج ساخته بود. فقط اسقفان و کشیشان می خود، و نظایر اینها، مسیحیت را از شکل اصلی

عنوان بدن و خون واقعی مسیح به مسیحیان بدهند. شرکت در این آیین بود که  خود، عشاء ربانی را تقدیس کنند و به

ان را از عذاب دوزخ نجات دهد. کشیش این اختیار را داشت که کسانی را از عشاء ربانی توانست روح مسیحی می

محروم کند و به این وسیله، روح او را محکوم به عذاب جهنم سازد. این امر به کلیسا اختیار و اقتداری جادویی 

ردم اروپا در دست کلیسا بخشید. گویی کلیسا بر سرنوشت ابدی مسیحیان اختیار و قدرت دارد. جان و مال م می

 بود.

 کشیشان معترض

مقدسی اعتراض کرد. در این میان کشیشان و  مارتین لوتر نخستین کشیشی نبود که به چنین نظامی غیرکتاب

دادند. اما اشکال کار از سر  روحانیونی بودند که ایمان صادقانه و تقدس را حفظ کرده، آن را به مردم تعلیم می

کردند، یا در اثر  ها ترک دنیا اختیار می ای از کشیشان معترض یا در صومعه مش! عدهماهی بود، نه از دُ 

اند جان ویکلیف  شدند که از آن جمله ناپذیر خود، از سوی دربار پاپ محکوم به مرگ می اعتراضات سازش

 (.۱۵۹۶ -۱۴۳۴، و ویلیام تینِدیل )(۱۴۱۵ -۱۹۷۲، یان هُوس اهل چک )(۱۹۸۴ -۱۹۹۱انگلیسی )

  

 ظهور مارتین لوتر

چشم به جهان گشود.  ۱۴۸۹در چنین اوضاع و احوالی بود که مارتین لوتر در شهر کوچک آیِزْلبن آلمان در سال 

به سلک کشیشان کاتولیک پیوست و بالفاصله به تدریس  ۱۵۱۷او پس از طی تحصیالت دانشگاهی، در سال 

و  ۱۵۱۱تین و یونانی و عبری تسلط یافته بود. در سال الهیات در دانشگاههای آلمان پرداخت. او به زبانهای ال

برای رسیدگی به برخی امور مذهبی، به روم سفر کرد و با مشاهده جالل و جبروت دربار پاپ و انحطاط  ۱۵۱۱

برگ  اخالقی و اداری آنجا منقلب و دلزده شد. در همین سال بود که او دکترای الهیات خود را از دانشگاه ویتن

مقدس در دانشگاهها، در اثر تحقیق و تدریس رساالت رومیان  اشت. لوتر در حین تدریس الهیات و کتابدریافت د



واسطه  واسطه ایمان به عیسی مسیح میسر است، نه به تدریج به این نتیجه رسید که نجات تنها به و غالطیان، به

ین او به این نتیجه رسید که یگانه مرجعی که داد. همچن های مقدس، آنگونه که کلیسای کاتولیک تعلیم می اجرای آیین

مقدس است و بس. در اینجا بود که روح  کند، کتاب اصول اعتقادات و عبادات و روش زندگی مسیحی را تعیین می

منقلب او آرامش نجات را دریافت داشت. در حین این سالهای تنویر، لوتر هوادارانی در میان اساتید دانشگاه و 

 .کشیشان پیدا کرد

  

 نخستین جرقه

طور خالصه از این قرار بود که  ای بود بر مخزن بنزین. ماجرا به اتفاقی افتاد که همچون جرقه ۱۵۱۷اما در سال 

خواست به مقام اسقفی منطقه مجاور نیز برسد. اما این کار از نظر قانون کلیسا  اسقف یکی از مناطق آلمان می

کرد تا  پ نیز برای موافقت با این امر، مبلغ کالنی پول مطالبه میممنوع بود، مگر آنکه پاپ رضایت دهد. پا

منظور آنکه به آن  های بنای کلیسای سنت پیتر بسازد که امروز نیز در واتیکان موجود است. پاپ به صر ف هزینه

قبال  گفتیم، نامه. همانطور که  نام مغفرت اسقف کمک کرده باشد، به او اجازه داد که اسنادی را به فروش برساند به

یکی از آیینهای کلیسای کاتولیک، آیین توبه است. در آیین توبه، کشیش پس از شنیدن اعترا ف به گناه فرد، و پیش 

ای به فقرا بدهد یا روزه بگیرد یا کار خاصی انجام دهد.  تواند از فرد بخواهد که صدقه از ادای فرمول آمرزش، می

ای به  نامه ف مورد بحث مجاز شد که در ازای ادای فرمول آمرزش، مغفرتطبق این آیین و مطابق تجویز پاپ، اسق

ساخت که گناهانش نه فقط در این دنیا، بلکه در آخرت نیز  نامه، شخص را مطمئن می فرد بفروشد. این مغفرت

ن را نامه بخرد تا مدت اقامت آنا توانست برای بستگان متوفای خود نیز مغفرت آمرزیده شده است. شخص حتی می

ها بستگی به میزان ثروت فرد داشت. مستمندان بهایی  نامه در برزخ، میلیونها سال کوتاه کند! بهای این مغفرت

 پرداختند. نمی

ای شامل نود و پنج ماده نوشت و آن را  ، لوتر در اعتراض به چنین اقدامی، بیانیه۱۵۱۷اکتبر سال  ۹۱در تاریخ 

ها  نامه د. این اعتراض لوتر صرفا  بر علیه سوء استفاده از نظام مغفرتبرگ نصب کر بر سردر کلیسای قصر ویتن

لوتر متقاعد شد که تنها راه برای تحول و اصالح نظام کلیسایی، جدایی از  ۱۵۲۱تا  ۱۵۱۸بود. اما بین سالهای 

 روم و نظام کلیسایی آن است.

او را خاموش سازند. به این منظور، شوراهای مقامات مختلف کلیسایی کوشیدند لوتر را از عقایدش بر گردانند یا 

گفت که یگانه مرجع قابل قبول برای او،  مختلفی تشکیل دادند. اما لوتر شجاعانه در تمام آنها شرکت کرد و می

 مقدس قابل اثبات نباشد، از نظر او خارج دین است. مقدس است؛ هر چه که بر اساس کتاب کتاب

 چکیده عقاید لوتر 

های او خیلی سریع در میان مردم آلمان محبوبیت یافت و زمینه  ها و نوشته ت لوتر از طریق موعظهعقاید و نظرا

های اساسی مذهب کاتولیک را رد  را برای جدایی کامل پیروان لوتر از کلیسای کاتولیک فراهم ساخت. او پایه

بایست در امور  یحیان بود و نمیکرد. طبق عقاید او، پاپ فاقد قدرت و اختیار بر زندگی روحانی و دنیایی مس

دانست. او بر  مقدس را حاکم بر حیات مسیحیان و کلیسا می سیاسی و اجتماعی کشورها دخالت کند؛ او فقط کتاب

توانند خودشان خادمین خود را تعیین  اساس عهدجدید اعتقاد داشت که همه ایمانداران کاهنان مسیح هستند و می

مقدس را بخواند و درک کند و آن را تفسیر نماید. او هسته مرکزی مذهب  کتابکنند. هر ایمانداری حق دارد 

کاتولیک را که همانا هفت آیین مقدس باشد رد کرد و فقط قائل به دو آیین بود، یعنی غسل تعمید و عشاء ربانی، 



کلیسای اولیه که بین  های تنها آیینهایی که در عهدجدید تصریح شده است. بااینحال، لوتر و یارانش به اعتقادنامه

 میالدی تدوین شده بود پایبند بودند. ۴۵۱تا  ۹۲۵سالهای 

امر   مقدس از زبانهای اصلی به زبان آلمانی اشاره کرد. این از میان خدمات لوتر باید به نخستین ترجمه تمام کتاب

آلمانی زبان کاربرد و  باعث شد که زبان و دستور زبان آلمانی تثبیت شود. این ترجمه هنوز نیز در کشورهای

کرد که عهد خود را بشکنند و  ها را تشویق می ها و راهبه اعتبار دارد. او با نظام رهبانیت مخالف بود و راهب

 ازدواج کنند.

  

 عقاید و عبادات کلیسای لوتری

ولیک ندارد، با لوتر برای کلیسای نوبنیاد خود آیینهای مشخصی تهیه کرد که در ظاهر چندان تفاوتی با کلیسای کات

دهند  گیرد و عناصر عشاء ربانی، یعنی نان و شراب، تغییر ماهیت نمی این تفاوت که مریم مورد تکریم قرار نمی

کنند و به این ترتیب، مسیحیان واقعا  در بدن و خون مسیح  بلکه فقط ماهیت بدن و خون مسیح را بر خود حمل می

باشند. کلیساهای لوتری در  ه مراتب اسقفان و کشیشان و شماسان میشوند. کلیساهای لوتری دارای سلسل شریک می

ن هستند، تفاوت دارند )در این مورد در فصل های  این امر با سایر کلیساهای پروتستان که پیرو نظرات ژان کالو 

کلیسا  دهند و در سنین باالتر به عضویت بعدی توضیح خواهیم داد(. در کلیساهای لوتری، نوزادان را تعمید می

 شوند. تأئید می

کلیساهای لوتری امروزه عمدتا  در کشورهای آلمان و اسکاندیناوی رواج دارند، هر چند که تقریبا  در هر کشوری 

لحاظ اصول  شود. در میان کلیساهای پروتستان، کلیسای لوتری نسبت به بقیه، به کلیساهای لوتری یافت می

 سای کاتولیک فاصله گرفت.اعتقادات و آیینهای عبادی، کمتر از کلی

  

 علل توفیق لوتر

حال ممکن است این سؤال پیش آید که چرا معترضین پیش از لوتر یا سکوت اختیار کردند یا محکوم به مرگ 

های شدید نه  رغم مخالفت شدند، حال آنکه لوتر در عنوان کردن و تثبیت اعتراض خود و ترویج عقاید خویش، علی

 فیق هم یافت.فقط کشته نشد، بلکه تو

این امر علل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متعددی دارد که تشریح آنها از مجال ما خارج است. در اینجا فقط به 

 کنیم. آنها اشاره می

دنبال جنگهای صلیبی، روح جدیدی یافته بود. توجه به زبان  اسالمی، به-جامعه اروپا در اثر تماس با فرهنگ شرقی

آمد و نیز به هنر باستانی یونان و فلسفه آن، تفکر اروپا را متحول کرده  شمار می ک قدیم بهیونانی که زبان کالسی

مقدس به زبانهای اصلی )عبری و  ای از کشیشان متفکر به مطالعه کتاب بود. همین امر باعث شده بود که عده

طی وارد کرد و باعث شد که ای به بدن فرسوده مسیحیت قرون وس یونانی( عالقه نشان دهند. این امر خون تازه

مقدس را برای نخستین بار  تعالیم عهدجدید مورد توجه بسیار قرار گیرد. مارتین لوتر تحت تأثیر همین امر، کتاب

 از زبانهای اصلی به آلمانی ترجمه کرد.



رعیتی وضع اقتصادی جامعه در اثر پیدایی طبقه متوسط متشکل از بازرگانان متحول شده بود و نظام ارباب و 

ها وارد اروپا گردیده بود. کشف قاره آمریکا و ثروت  ضربه شدیدی خورده بود. ثروت جدیدی در اثر این تجارت

 ناشی از آن برای اروپاییان را نباید فراموش کرد.

های محلی و ملی قدرت گرفته بودند و مایل بودند به نحوی از سلطه سیاسی پاپها خارج شوند. عقاید جدید  حکومت

ر مبنی بر رد سیطره پاپ، بهانه الزم را به حکام محلی آلمان، و بعد سایر کشورها داد. همین حکام بودند که لوت

 لوتر را مورد پشتیبانی سیاسی و نظامی خود قرار دادند و مانع کشته شدن او شدند.

تر و ارزانتر به  د راحتو باالخره، نباید از نظر دور داشت که اختراح دستگاه چاپ سبب شده بود که مردم بتوانن

 کتاب دسترسی داشته باشند و این امر تحولی در سطح سواد جامعه و معلومات عمومی ایجاد کرد.

 شکلی اجمالی و گذرا مورد اشاره قرار گرفت، همگی در توفیق لوتر دخیل بودند. این علل که به

  

 “پروتستان”معنی اصطالح 

گیری و جنگ صورت نگرفت. هنوز بسیاری از استانهای آلمان به استقرار کلیسای لوتری در آلمان بدون در

متشکل از  ۱۵۲۶سال  مذهب کاتولیک وفادار مانده بودند. شوراهایی برای رفع اختال ف تشکیل شد. در شورایی به

تواند تصمیم بگیرد که منطقه تحت نفوذش پیرو  نمایندگان استانهای مختلف، تصویب شد که حاکم هر استان می

لغو شد و کاتولیکها موفق  ۱۵۲۳سال  کاتولیک باشد یا کلیسای لوتری. اما این تصمیم در شورای دیگری به مذهب

شدند به تصویب برسانند که آلمان کشوری است کاتولیک. در این شورا، شش حاکم مناطق لوتری و نمایندگان 

، برای نخستین ۱۵۲۳بود که در سال به این مصوبه قرائت کردند. به این شکل “ اعتراضی”چهارده شهر مستقل، 

کلیسای لوتری نخستین کلیسای “. کنندگان اعتراض”خوانده شدند، یعنی “ پروتستان”بار، پیروان لوتر و نهضت او 

 پروتستان است.

  

 بازتابهای اقدام لوتر

یسای کاتولیک اقدام لوتر و توفیق او در گسترش آراء و عقاید خود و بیرون آمدن او و پیروانش از حاکمیت کل

انفجار مسیحیت اواخر قرون وسطی افکند. مدت کوتاهی از  به ای بس نیرومند بر انبار باروِت آماده روم، جرقه

ل م مخالفت با حاکمیت مذهبی روم بر پا شد و افراد  نهضت لوتر نگذشته بود که در سرزمینهای مختلف اروپایی، ع 

 ید و برداشتهای متفاوت خود از مسیحیت پرداختند.مختلف در نقاط مختلف، به اظهار و ابراز عقا

علت این امر روشن است. ُرنسانس و جو اندیشه آزاد که در این دوره بر اروپا حاکم بود، مساعدکننده آزاداندیشی 

کن سازد و  ها بود، از جمله در مذهب. هد ف مارتین لوتر این نبود که کلیسای کاتولیک را از بن ریشه در همه زمینه

ای نو بنا کند؛ او صرفا  خواستار اصالحاتی در کلیسای کاتولیک بود. اگر کلیسای کاتولیک در آن روزگار،  قهفر

انعطافی در مقابل نظرات لوتر و سایر کشیشانی که چندصد سال بود خواستار اصالحاتی در برخی روشها و نحوه 

انگیزی در  بود و شاهد چنین تنوع حیرت دیگر میای  گونه داد، شاید امروزه وضع به اداره کلیسا بودند نشان می

 بودیم. مسیحیِت پروتستان نمی



مقدس را به زبان مادری خود بخواند و آن را درک و  تواند کتاب یکی از شعارهای مهم لوتر این بود که هر کس می

زبان آلمانی ترجمه کرد. مقدس را از زبانهای اصلی به  تفسیر کند. به همین علت بود که او برای نخستین بار، کتاب

ای زد که هم شامل  با اینکه لوتر خود معتقد به این اصل بود، اما خود برای پیروان خود دست به تدوین اعتقادنامه

مقدس را  حق خواندن و تفسیر کتاب« همه»اگر ”اصول اعتقادات بود و هم آیینهای نیایش. حال شاید کسی بپرسد: 

مقدس  دانشمند و آگاه، مانند لوتر، باید از طر ف دیگران، دست به تفسیر کتاب دارند، چرا رهبری، هر چقدر هم

سؤالی است بجا که “ تک مسیحیان گذاشت؟ بزند تا پیروانش از آن تبعیت کنند؟ چرا این امر را نباید بر عهده تک

 ام. بنده پاسخ آن را نیافته

بند. از نهضت لوتر چند سالی نگذشته بود که در کشورهای یا ای دیگر پاسخ آن را یافتند و هنوز نیز می اما گویا عده

دیگر اروپایی، گروههای مختلفی از مسیحیان از کلیسای کاتولیک روم بریدند و به رهبران و اندیشمندان مختلف 

و مقدس را بخواند  تواند کتاب می“ هر کس”مسیحی پیوستند. چنین اندیشمندانی دقیقا  از شعار لوتر پیروی کردند که 

تفسیر کند. اگر لوتر توانست، چرا دیگران نتوانند؟ لذا هنوز نهضت لوتر در آلمان داغ بود که اندیشمندان بزرگ 

  شکلی دیگر تدوین کردند، به شکلی که دیگری در کشورهای دیگر، اصول اعتقادات و شیوه اداره کلیسایی را به

 مقدس است. بر اساس کتاب“ عینا  ”ایدشان شباهتی به نهضت لوتر نداشت. اما همه ادعا داشتند که عق

ن که در زبان  ترین چهره برجسته ای که در این سالها وارد میدان شد، متفکری بود فرانسوی به نام ژان کالو 

انگلیسی به جان کالوین معرو ف است. او اصولی برای اعتقادات تدوین کرد که بعدها مورد پذیرش کلیساهای 

پروتستانهای جهان، پیرو نظرات  ۳۱۹رفت. در واقع، اغراق نیست اگر بگوییم که باپتیست و انگلیکن قرار گ

ن هستند. درضمن، اصول اعتقادی او و روشی که او برای کلیسا ارائه داد، اساس پیدایی کلیساهای پرزبیتری  کالو 

 را گذارد.

  

 پروتستان“ چتر”

مانـ د که عقاید و  ، مذهب پروتستان به چتری میدر مقابل وحدت و یکپارچگی کلیساهای کاتولیک در سراسر جهان

توان آن را به طیفی تشبیه کرد که در یک سر آن،  های بس متفاوت را در خود جای داده است. یا می شیوه

کلیساهایی نه چندان متفاوت با کلیسای کاتولیک وجود دارد )کلیساهای لوتری و انگلیکن(، و در سر دیگرش، 

ای یا  ای یا غیر فرقه الفرقه عقیده و شیوه سنتی پایبند نیستند و خود را مسیحیان آزاد یا بینکلیساهایی که به هیچ 

آورند و هیچیک به دیگری شباهتی ندارد! ما در این مجموعه، از یک سر طیف شروع  حساب می  کریزماتیک به

( را بررسی خواهیم کرد. Presbyteryکردیم )کلیسای لوتری( و کمی جلوتر که برویم، احوال کلیسای پرزبیتری )

( خواهیم پرداخت که در میان مسیحیان ایران، به کلیسای Anglicanسپس به بحث در باره کلیسای انگلیکن )

 اسقفی شهرت دارد. پس از آن، به بررسی آراء کلیساهای دیگر مبادرت خواهیم ورزید.

رنده، بسیاری از مسیحیان ایرانی، خاصه در در اینجا الزم است این نکته ذکر شود که طبق مشاهدات شخصی نگا

های اصلی مذهب  ها و شاخه اروپا و نیز در آمریکا، وابسته به کلیساهای آزاد هستند و شناخت درستی از فرقه

های گروهی و گفتگوهای شخصی نگارنده با اعضای این کلیساها، مشاهده شده است  پروتستان ندارند. در طی بحث

شنوند که بسیاری از  باشند، و مثال  وقتی می باورند که تمام پروتستانهای جهان مانند خودشان می که این افراد بر این

کنند. به همین دلیل است که ما نخست به بحث در  دهند، تعجب می پروتستانها نوزادان یا خردساالن را تعمید می

، به سِر دیگر طیف خواهیم رسید و در پردازیم و در آخر های اصلی و سنتی مذهب پروتستان می باره همین شاخه

 باره کلیساهای پنطیکاستی و کلیساهای کریزماتیک و کلیساهای آزاد بحث خواهیم کرد.



است با افراد “ چتر”ها، الزم است دائما  این نکته مد نظر باشد که مذهب پروتستان یک  اما در تمام این بحث

ین چتر دو عقیده بسیار مهم است: یکی مرجعیت مطلق متفاوت و متعدد زیر آن. وجه مشترک افراد زیر ا

واسطه ایمان به مسیح. اما جدا از این دو وجه مشترک، اختالفات  شمردگی تنها به مقدس و دیگری عادل کتاب

اگر من ”تواند به پروتستانی دیگر بگوید:  چشمگیری در فروع میان آنان وجود دارد، طوری که یک پروتستان می

 “اگر تو پروتستانی، پس من چه هستم؟!”یا: “ تو چه هستی؟! پروتستانم، پس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ژان کالـَْون و کلیسای پرزبیتری

 ۴فصل 

 

 

 گران بود که هر کس نکته بسیار مهمی که در فصل گذشته به آن اشاره کردیم، این تفکر لوتر و سایر اصالح

گفت  مقدس را بخواند و تفسیر کند؛ این عقیده واکنشی بود در مقابل اعتقاد کلیسای کاتولیک که می تواند کتاب می

مقدس معتقد بودند، به این معنی که  گران به مرجعیت مطلق کتاب مقدس را دارد. اصالح فقط کلیسا حق تفسیر کتاب

مقدس ارائه شده،  شیوه اداره کلیسا را با الگویی که در کتاب کوشیدند تمام عقاید الهیاتی و آیینهای کلیسایی و می

مقدس را به زبان مادری خود بخواند و آن را  تواند کتاب می“ هر کسی”منطبق سازند. همچنین اشاره کردیم که اگر 

ا و شیوه بایست دست به چنین کاری بزند و برای پیروان خود، اصول اعتقادات و آیینه تفسیر کند، چرا فقط لوتر می

ای از یاران  اداره کلیسا ابداع کند. چرا دیگران هم چنین کارینکنند؟ و همینطور هم شد! همزمان با قیام لوتر، عده

دادند. یکی از این فروع  مقدس ارائه می را از کتاب“ خودشان”او در برخی فروع دین با او مخالف بودند و تفسیر 

موضوع مفهوم و اهمیت آیین عشاء ربانی بود. بنا بر این دالیل، افراد  -گذاشت“ فرع”البته اگر بتوان نامش را  –

مقدس زدند و عقاید و اصولی  برجسته دیگری نیز ظهور کردند که، بر اساس شعار لوتر، دست به تفسیر کتاب

ن. ترین چهره در این میان، متفکری است فرانسوی، به نام ژا متفاوت با تفسیر لوتر به دست دادند. برجسته ن کالـْو 

گیری اعتقادات و آیینها و شیوه اداره کلیساهایی  همانطور که در فصل قبل گفتیم، کالون تأثیر شگرفی بر شکل

 آیند. شمار می گذاشت که همگی جزو مذهب پروتستان به

  

 زندگی و اقدامات کالون

رقی فرانسه، چشم به جهان ، در ایالت پیکاردی، در شمال ش(Noyon)در شهر نویون  ۱۵۱۳ژان کالون در سال 

سالگی در دانشگاههای مختلف فرانسه به تحصیل زبانهای یونانی و التین و  ۲۶، یعنی تا ۱۵۹۶گشود. او تا سال 

ها به رشته تحریر در آورد. در این دانشگاهها بود که  ادبیات یونان و روم باستان مشغول بود و آثاری در این زمینه

گران  او رسما  به اعتراضات اصالح ۱۵۹۹مذهبی لوتر و یارانش آشنا شد. در سال طلبانه و  با عقاید اصطالح

پیوست. به همین دلیل، وادار به ترک فرانسه شد و به سوئیس رفت و در آنجا به نگارش آثار مذهبی خود پرداخت. 

ه نوشته شده بود تا که خطاب به پادشاه فرانس“ نهادهای مذهب مسیحیت”نخستین اثر او، کتاب کوچکی بود به نام 

طلبان و پیوستن او به این نهضت تشویق نماید. این کتاب بارها مورد تجدید نظر قرار  او را به مدارا با اصالح

در چهار جلد منشر شد که امروز نیز موجود است. این کتابی است حجیم  ۱۵۵۳گرفت تا اینکه سرانجام در سال 

 در خصوص الهیات.

شد. پس از  س کشوری بود آزاد و دموکراتیک، و هر ایالت آن، توسط یک شورا اداره میباید توجه داشت که سوئی

گران را پذیرفت، و یکی از بزرگان این نهضت، کالون را  زبان سوئیس، عقاید اصالح کشمکشهایی، بخش فرانسوی



وتاه، تا پایان عمرش، ای ک دار شود. کالون، بجز دوره تشویق کرد که در ژنِو بماند و رهبری این نهضت را عهده

در سوئیس باقی ماند. او در آنجا، اصول اعتقادات مسیحی و اصول آیینی و نیز شیوه اداره کلیساها را، آنگونه که 

های مختلف نوشت. از آنجا که کالون معتقد بود که حکومت و کلیسا  کرد، در کتاب مقدس برداشت می خود از کتاب

او حالتی اجتماعی به خود گرفت. از اینرو، کسانی که با اصول مذهبی او  باید یکدیگر را حمایت کنند، مذهب

جرم مخالفت با اصول  نفر به ۵۸رسیدند. در دوره حیات او،  شدند یا به مجازات می مخالف بودند، تکفیر می

 به درود حیات گفت. ۱۵۶۴نفر تبعید. کالون در سال  ۷۶مسیحیت اعدام شدند و 

کند و  شده را تبیین می است که بنیاد الهیات اصالح“ نهادها”کالون، نگارش کتاب مهم ترین کارهای  از برجسته

باشد. کلیساهایی که تحت تأثیر اصول اعتقادی او قرار دارند، به  مورد قبول اکثریت کلیساهای پروتستان می

نوشت. کالون به امر  مقدس های کتاب اند. او همچنین تفسیرهای متعددی بر کتاب معرو ف“ شده کلیساهای اصالح”

تحصیل مردم توجه وافری داشت و نظامی متشکل از سه سطح ابداع کرد که سطح سوم آن آکادمی بود که بعدها 

شکل تأسیس  دست پوریتانهای کالوینی به تبدیل شد به دانشگاه ژنو. تأکید او بر تحصیالت، بعدها در آمریکا به

یافته از روش دموکراتیک و  ک و شورایی اداره کلیسا که احتماال  الهامها نمودار شد. شیوه دموکراتی مدارس و کالج

شود  شورایی ایاالت سوئیس بود، به اشاعه دموکراسی در کشورهای غربی کمک فراوانی کرد. همچنین گفته می

 داری گردید. ای الهی، سبب شکوفایی سرمایه که تأکید او بر کار و کوشش و تولید همچون عطیه

  

 قاید کالونآراء و ع

ای از هر یک از آنها را،  کالون نظامی در عرصه اعتقادات و آیینها و شیوه اداره کلیسا ارائه داد که ذیال  خالصه

 دهیم. بیشتر به صورت رئوس مطالب، ارائه می

  

 الهیات کالون

تفسیر او از  گستر است، اعتقاد او در باره حاکمیت مطلق خدا است. طبق آنچه که بر الهیات کالون سایه● 

آن نیست که تصمیمات او را   مقدس، خدا در اعمال و تصمیمات خود حاکمیت مطلق دارد و کسی را اجازه کتاب

 (.۲۴ -۱۴ :۳مورد سؤال قرار دهد )ر.ک. رومیان 

 طور کامل تباه شده است. او قادر نیست قدمی برای نجات خود بر دارد، زیرا اش در اثر سقوط، به انسان و اراده● 

 اش از ریشه تباه و فاسد شده است. اراده

یابند که طبق اراده حاکمانه خدا، بدون هیچ قید و شرطی، از پیش برگزیده شده باشند. این  فقط کسانی نجات می● 

ای را از پیش، طبق اراده حاکمانه خود  طور کامل بستگی به اراده خدا دارد، به این معنی که خدا عده برگزیدگی به

ای را برای هالکت جاودانی. انسانی که از پیش برای نجات برگزیده نشده باشد، به هیچ  برگزید و عده برای نجات

 تواند نجات یابد. وجه نمی

 اند. شود به آنانی که از پیش بر گزیده شده کار مسیح بر روی صلیب محدود و منحصر می● 



اند، بدون توجه به میل اولیه خودشان نجات  ده شدهباشد. آنانی که از پیش بر گزی فیض خدا غیر قابل مقاومت می● 

 کشاند. ناپذیر بسوی نجات می شکلی مقاومت القدس آنان را به یابند، زیرا روح می

اند، محال است  القدس بسوی نجات هدایت شده اند و در اثر کار روح آنانی که از پیش برای نجات بر گزیده شده● 

 دهند.که در نهایت نجات خود را از دست ب

های  این اصول الهیاتی کالون نه فقط در کلیساهای پرزبیتری که او بنیان گذاشت، بلکه بعدها از سوی سایر فرقه

اصلی پروتستان )نظیر کلیسای انگلیکن و باپتیست و برادران( پذیرفته شد، بجز از سوی کلیساهای متودیست، و 

 بعدها، کلیساهای پنطیکاستی.

  

 کالونآیینهای مقدس از نظر 

 کالون به دو آیین مقدس معتقد بود، تعمید و عشاء ربانی:

باشد.  در کلیسای پرزبیتری )کلیسایی که کالون بنیاد نهاد(، غسل تعمید یکی از دو آیین مجاز طبق عهدجدید می● 

تواند با پاشیدن یا ریختن آب بر سر تعمیدخواهان صورت گیرد. نوازدان و کودکان را  در این کلیسا، غسل تعمید می

 توانند با طی آیین تأیید، به عضویت کلیسا در آیند. بلوغ، می توان تعمید داد. این دست از کودکان، در سنین نیز می

بر خال ف کلیساهای کاتولیک و ارتودکس که معتقدند عناصر عشاء ربانی، یعنی نان و شراب، بعد از دعای ● 

(، و نیز بر خال ف transubstantionشود )آموزه تبّدل جوهر،  تقدیس کشیش واقعا  به بدن و خون مسیح تبدیل می

-coجوهری،  گیرد )آموزه هم شکل فیزیکی بر نان و شراب قرار می ر لوتر که معتقد بود بدن و خون مسیح بهنظ

subsntantionگیرد، بلکه ایماندار،  (، کالون معتقد بود که هیچ تغییری در عناصر عشاء ربانی صورت نمی

عبارت دیگر، مسیح در عناصر  د. بهگرد شکلی روحانی در بدن و خون خداوند ما سهیم می واسطه ایمان، به به

 عشاء ربانی، حضوری روحانی دارد، نه فیزیکی.

  

 شیوه اداره کلیسا

مراتب که نزد کلیساهای ارتودکس و کاتولیک و لوتری پذیرفته شده بود، مخالف بود  کالون با روش مبتنی بر سلسله

کلیسای پرزبیتری که او پدید آورد، چهار نوع  و برای اداره کلیسا، نظامی شورایی اتخاذ کرد. طبق این نظام، در

منصب باید وجود داشته باشد: انجمن شبانان که وظیفه موعظه و اِعمال انضباط را بر عهده داشتند؛ گروه معلمان 

تر، شورایی متشکل از  دار امور خیریه بودند؛ و از همه مهم دار تعلیم بودند؛ گروه شماسان که عهده که عهده

، که عنوان کلیسای پرزبیتری نیز از همین واژه اخذ شده presbyteros -ایخ )به یونانی: ْپِرزبیترخادمان و مش

 باشند. های کلیسا می شوند و ناظر بر کلیه امور الهیاتی و اخالقی و فعالیت است(، که از سوی جماعت انتخاب می

  

 کلیساهای پرزبیتری



ی و خصوصا  شیوه اداره کلیسا پیرو ژان کالون هستند، پرزبیتری کلیساهایی را که از نظر اصول اعتقادات و آیین

های پروتستان پیرو اصول الهیاتی  نامند. گرچه همانطور که گفتیم، اکثریت فرقه ( میPresbyterian)یا مشایخی؛ 

ع باید گفت که اند. در واق کالون هستند، اما فقط کلیساهای پرزبیتری شیوه اداره کلیسا را طبق نظر کالون اتخاذ کرده

های دیگر پروتستان که فقط از  کلیسای پرزبیتری آن نوع کلیسایی است که مستقیما  کالون به آن شکل بخشید. فرقه

شوند )نظیر کلیسای انگلیکن و باپتیست و برادران و  نامیده می“ کالوینیست”نظر اصول الهیات پیرو کالون هستند، 

 ستی(.غیره، بجز کلیساهای متودیست و پنطیکا

(، هیأت مشایخ، Kirk Sessionمراتب هستند: جماعت ) کلیساهای پرزبیتری در جهان معموال  دارای این سلسله

ها متشکل از خادمین و مشایخ هستند. مشایخ نمایندگان انتخابی جماعت  شورا، و مجمع عمومی. تمامی این هیأت

توانند به خدمات موعظه یا  که نام بردیم. ایشان میباشد  هستند، اما منصبشان عضویت در یکی از چهار هیأتی می

شان توسط  کنند اما انتصاب یا دستگذاری های مقدس بپردازند. خادمین را مردم انتخاب می تعلیم یا برگزاری آیین

 گیرد. هیأت مشایخ صورت می

نامه  قادی یا اعترا فاصول اعت”اند که به  ای گرد آورده کلیساهای پرزبیتری اصول اعتقادی خود را در مجموعه

در مجمع عمومی کلیساهای پرزبیتری تصویب شد و  ۱۶۴۸نامه در سال  معرو ف است. این اعترا ف“ مینستر وست

های فرعی دیگری )نظیر اعالمیه بارِمن( نیز از سوی  نامه از سوی پارلمان اسکاتلند به تأیید رسید. بعدها اعترا ف

 شد. کار گرفته کلیساهای پرزبیتری آمریکا به

شود، اما تمرکز عمده آنها در ایاالت متحده آمریکا،  امروزه کلیساهای پرزبیتری در سراسر جهان یافت می

اش پرزبیتری است(، مجارستان، هلند، ایرلند شمالی، سوئیس، فرانسه،  اسکاتلند )تنها کشوری که کلیسای دولتی

معرو ف شده است و دارای “ انجیلی”ه کلیسای باشد. در ایران، کلیسای پرزبیتری ب کامرون و کره جنوبی می

 باشد. چندین شعبه در تهران و شهرستانها می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کلیسای اَنگلیکن )اسقفی(

 

 ۵فصل 

 

 های تاریخی ریشه

و کالون بنیاد گذاشتند. کلیسای  ای چون لوتر های لوتری و پرزبیتری را رهبران و متفکران برجسته نهضت

باپتیست نیز در اثر جریانات الهیاتی خاصی پا به عرصه وجود گذارد. اما کلیسای انگلیکن در اثر تحولی خاص در 

 اعتقادات و اصول ایمان پدید نیامد، بلکه ریشه آن را باید در جریانات سیاسی جستجو کرد.

شد. مانند هر  یسای کاتولیک بود که مستقیما  تحت نظر پاپها اداره میتا سده شانزدهم، کلیسای رسمی انگلستان، کل

سرزمین دیگری که تحت سلطه پاپها بود، در انگلستان نیز کشیشان نه تابع حکومت کشور، بلکه تابع پاپها بودند و 

جمله شد؛ امالک و مستغالت فراوانی نیز در هر کشور، از  امور دینی در دادگاههای پاپها حل و فصل می

 انگلستان، مستقیما  به کلیسای روم تعلق داشت.

، پادشاهی به نام هنری هشتم بر تخت سلطنت انگلستان جلوس کرد. هنری از همسر اول خود ۱۵۱۳در سال 

شد. در ضمن، او دلباخته زن دیگری بود. طبق قوانین کلیسایی، او بدون صدور رأی دادگاه  صاحب پسر نمی

دن همسر خود و ازدواج مجدد را نداشت. اسقف اعظم وقت موفق نشد حکم طالق و کلیسای روم، حق طالق دا

جای او شخص دیگری را اسقف اعظم  ازدواج مجدد هنری را از پاپ دریافت کند. لذا هنری او را خلع کرد و به

ی کاتولیک ساخت که تمایالت پروتستانی داشت. در همین زمان، هنری پارلمان انگلستان را وادار کرد تا کلیسا

انگلستان را از سلطه پاپ خارج سازد و پادشاه را رأس کلیسای کاتولیک انگلستان اعالم دارد. با وضع چنین 

قانونی، اسقف اعظم جدید توانست اسقفان کلیسای کاتولیک انگلستان را مجبور سازد تا حکم طالق هنری را صادر 

زن نیز پسری برای او نیاورد. هنری همسر دوم خود را به  ازدواج کرد. این“ آن بولین”کند. هنری بالفاصله با 

اتهام زناکاری محکوم به اعدام کرد و او را به جالد سپرد و همسر سومی اختیار کرد که از او صاحب پسری شد. 

 اما هنری او و همسران بعدی خود را نیز یا طالق داد یا به مرگ سپرد.

ریق پارلمان انگلستان، برای جدایی کامل تشکیالتی و سیاسی از کلیسای در همین اثنا، هنری به اقدامات خود از ط

ای را از سوی  روم ادامه داد. به تصویب پارلمان، روحانیون انگلستان اجازه نداشتند بدون تصویب پادشاه، نماینده

. زمینهای متعلق ها تعطیل شد پاپ بپذیرند. کلیساها بارها از سوی دولت جریمه شدند. بسیاری از دیرها و صومعه

به کلیسای کاتولیک اکثرا  ضبط شد؛ این زمینها را هنری میان اعیان و اشرا ف انگلستان تقسیم کرد تا حمایت آنان 

 را جلب کند. مقدار زیادی از آنها را نیز برای خود نگاه داشت.



یک باقی ماند و تغییری در با وجود تمام این تغییرات تشکیالتی، کلیسای انگلستان از نظر عقیدتی کماکان کاتول

مقدس به زبان انگلیسی  الهیات کلیسا در دوره هنری هشتم صورت نگرفت. با اینحال، هنری اجازه داد که کتاب

ترجمه شود و در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب، کلیسای انگلستان که به کلیسای انگلیکن )یعنی انگلیسی( 

 ظر تشکیالتی و سیاسی از روم گسست.معرو ف شد، تا این زمان فقط از ن

در گذشت و تاج و تخت را به پسر خود ادوارد ششم سپرد. در دوره این پادشاه بود که  ۱۵۴۷هنری هشتم در سال 

و سالهای متعاقب آن، پارلمان  ۱۵۴۷کلیسای کاتولیک انگلیکن دچار تحوالت عقیدتی و الهیاتی گردید. در سال 

 قاداتی زد که بیشتر بسوی کالوینیزم گرایش داشت.انگلستان دست به تصویب اعت

، ِمری، دختر هنری هشتم، بر تخت نشست. او که کاتولیک تمام عیاری بود، اصالحات عقیدتی را ۱۵۵۹در سال 

که در زمان برادرش، ادوارد ششم، به موقع اجرا گذاشته شده بود، توسط پارلمان لغو کرد و کلیسای انگلیکن را به 

رد که در روزگار پدرش، هنری هشتم، وجود داشت. اما زمینهای کلیسای کاتولیک بازگردانده نشد. شکلی در آو

 بسیاری از روحانیون انگلستان زیر بار این پسگرایی نرفتند؛ لذا یا مجبور به جالی وطن شدند یا اعدام گردیدند.

شوری سر و کار پیدا کرد کهدر به سلطنت رسید، با ک ۱۵۵۸الیزابت، دختر دیگر هنری هشتم، چون در سال 

ها بود. الیزابت اوضاع مذهبی را به آنچه که در روزگار ادوارد ششم  ها و پروتستان آستانه تجزیه میان کاتولیک

بود باز گرداند، اما با مخالفین نیز مدارا در پیش گرفت. در زمان او بود که سرانجام پارلمان انگلستان، 

، ۱۵۷۱به تصویب رساند. این اعتقادنامه با اندکی تغییرات در سال  ۱۵۶۹به سال  ای کالوینیستی را اعتقادنامه

 معرو ف است.“ سی و نه ماده”باشد و به  هنوز نیز اعتقادنامه رسمی کلیسای انگلیکن می

های متعدد مردمان انگلستان به قاره آمریکا، کلیسای انگلیکن در این سرزمین جدید نیز استقرار  در طول مهاجرت

 افت و به کلیسای اسقفی معرو ف شد.ی

   

  

 اعتقادات کلیسای انگلیکن

شده در سایر نقاط اروپا  کلیسای انگلیکن اعتقادات خاص خود را شکل بخشید که با اعتقادات کلیساهای اصالح

 هایی دارد. تفاوت

دی استوار است. بر مقدس و سنت پدران کلیسا در چهار قرن اول میال اساس اعتقادات کلیسای انگلیکن بر کتاب

شود که  خال ف سایر کلیساهای پروتستان، کلیسای انگلیکن اعتقادنامه واحد و جامعی ندارد. چنین احساس می

شده کلیسای کاتولیک باشد. در منابع مورد استفاده چنین ذکر شده که  معنای واقعی، شکل اصالح کلیسای انگلیکن به

داند و هر آنچه را که در طول  یه )کلیسای جامع پنج قرن نخست( میکلیسای انگلیکن خود را تداوم کلیسای اول

قرون وسطی  به کلیسا )یعنی کلیسای کاتولیک رومی( افزوده شده، حذ ف کرده است و کلیسا را به شکل نخستین 

 خود باز گردانده است.

آیینهای کلیسایی، نظیر  به همین سبب، کلیسای انگلیکن بیش از هر کلیسای دیگر پروتستان بر اهمیت و اثربخشی

آورد. از  شمار می ای واقعی، وسیله انتقال فیض الهی به گونه گذارد و آنها را به غسل تعمید و عشاء ربانی تأکید می



مند شوند. کودکانی که به این شکل غسل  توانند از موهبت غسل تعمید بهره همین رو، در این کلیسا نوزادان می

جا آورند و رسما  عضو کلیسای انگلیکن  توانند آیین تأیید را به رسیدن به سن تشخیص، می هنگام اند، به تعمید یافته

 شوند و از فیض عشاء ربانی برخوردار گردند.

واسطه فیض مسیح و ایمان به او میسر است؛ اما شراکت در آیینهای  در کلیسای انگلیکن، راه رستگاری تنها به

 باشد. وریات میمقدس و انجام اعمال نیک نیز جزو ضر

با اینکه کلیسای انگلیکن از اعتقادنامه واحد و جامعی نظیر اعتقادنامه کلیسای لوتری یا پرزبیتری برخوردار 

 “کتاب دعای عام”نیست، اما اصول کلی عقیدتی آن، در اسنادی نظیر 

(Book of Common Prayer) ، ”احکام مربوط به انتصاب “(Ordinal) نعکس است.م“ سی و نه ماده”، و 

نهضت ”ترین آنها  در کلیسای انگلیکن همواره جریانات فکری و الهیاتی گوناگونی وجود داشته است. مهم

باشد که در نیمه نخست سده نوزدهم پدید آمد. هد ف این نهضت این بود که کلیسای انگلیکن را از  می“ آکسفورد

ای که بسیار به کلیسای  کلیسا باز گرداند، ریشه خطرات لیبرالیزم محفوظ نگاه دارد و آن را به ریشه تاریخی

نامند. امروزه، جریانات فکری مختلفی  میHigh Churchکاتولیک رومی نزدیک بود. از این رو، این نهضت را 

 در کلیسای انگلیکن وجود دارد، از لیبرالیزم گرفته تا اونجلیکالیزم.

  

 شیوه اداره کلیسا

شود. اسقف اعظم کانتربوری در رأس کلیسا قرار دارد، اما از اقتدار و  داره میکلیسای انگلیکن به شیوه اسقفی ا

اختیاری مطلق نظیر پاپ برخوردار نیست و اسقفان اعظم هر منطقه در اداره امور حوزه خود از آزادی نسبتا  

شود.  ره میبسیاری برخوردارند. هر کلیسای محلی، تحت نظارت اسقف آن حوزه، به دست کشیشان و شماسان ادا

لذا کلیسای انگلیکن مانند کلیسای کاتولیک و لوتری توسط سلسله مراتب اسقفان، کشیشان و شماسان رهبری 

 گردد. می

تقریبا  هر ده سال یکبار، تحت رهبری اسقف کانتربوری، “ کنفرانس الْمبـِت”، شورایی موسوم به ۱۸۶۷از سال 

شد، از  تشکیل می“ کاخ المبت”ین کنفرانس که در بادی امر در گردد. ا مذهبی تشکیل می اموربرای رسیدگی به 

 گردد. به این سو، در دانشگاه ِکنت در کانتربوری برگزار می ۱۳۷۸سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  کلیسای باپتیست
 

 ۶فصل 
 

 

انگیز این  رتباشد، اما نکته حی ن در جهان میهای مذهب پروتستا ترین فرقه کلیسای باپتیست با اینکه یکی از قوی

در میان  داند اساس و منشأ این فرقه کجا است و بنیانگذار آن کیست! درستی نمی  به یاست که هیچ پژوهشگر

پروتستان )یعنی کلیساهای لوتری انگلیکن، پرزبیتری، و متودیست(، وجه مذهب  های اصلی ها و شاخه فرقه

یست این بوده که تعمید نوزادان یا خردساالن نزد آنها مطلقا  مورد پذیرش نیست و باپت مشخصه اصلی کلیسای

ل به مسیح، غسل تعمید بگیرد. به همین دلی هنگام رسیدن به بلوغ فکری و نیل به ایمانی شخصی باید بهشخص 

 یعنی تعمیدیون نامیدند. “ باپتیست”است که ایشان را 

د. اما باید توجه داشت که سن خاصی برای این بلوغ دهنشدن تعمید می ور   باپتیست به روش غوطه کلیساهای

رسیده باشد.  یید بگیرد بدون اینکه به سن قانوننیز تعم یتواند در سنین نوجوان یفکری وجود ندارد؛ لذا شخص م

 یاز کلیساها یو بسیار یپنطیکاست یکلیساها یورد تعمید بزرگساالن بعدها از سوباپتیست در م یتقاد کلیسااین اع

 شد.مورد پذیرش واقع  آزاد

 

وابسته به  ی گوناگوند رسید. در آغاز، گروههاخو یقرن هفدهم در انگلستان به شکوفاینهضت باپتیست در اوایل 

نجات  یدوگانه برا یگزیدگ نگرش کالون را در خصوص پیشبودند که  ینهضت، پیرو نظریه آرمینیوس هلند این

همه  سپسورزید. اما  یم ینسان در انتخاب نجات یا هالکت پااراده ا یبر آزادکرد و  ی محکومیت را رد م و

  را پذیرفتند یکالون یباپتیست دیدگاهها یگروهها

 

ن امر در نقطه کامل جماعت ایمانداران از دولت بود. ای یها بر جدای آغاز، تأکید باپتیست روش اداره کلیسااز همان

و  یمحل یها معتقد به کلیساها ود. باپتیستانگلستان ب یدولت یر داشت که کلیساانگلیکن قرا یمقابل نظرات کلیسا

مقدس و  سیر کتاباست که در تفی متشکل از ایماندارانی محل ین بر این باور بودند که هر کلیسامنفرد بودند. ایشا

ند. این روش هنوز نیز ک آزاد است تا شبان خود را انتخاب یمستقل و آزاد است. هر جماعت محل یاداره امور داخل

است.  یمحل یکلیسا یاعضا نظر زیرباپتیست  یها در کلیسای گیر  اپتیست مورد اجرا است.تصمیمب یدر کلیساها

. اما می شود گرفتهو اقتدار ندارد. لذا تصمیمات در جلسه اعضا  یدیگر برتر یمحل یبر کلیسا یمحل یهیچ کلیسا

. در می دهندتقویت یکدیگر تشکیل  یبرا“ یهای انجمن”یا “ انجمن” یباپتیست در هر کشور یمحل یکلیساها

" Southern Baptist Convention یست وجود دارد که بزرگترین آنهاباپت گوناگون انجمنهای ایاالت متحده، 



باپتیست وجود داشته  یمیلیون مسیح ۹۹، در ایاالت متحده، بیش از ۱۳۳۷آمار، در سال  بر پایهباشد.  ی م

ی تمام در بر گیرندهکه  یجهان یاشاره دارد، یا به کلیسا یمحل یها، یا به کلیساها یدگاه باپتیستاز د“ کلیسا”است.

 قوم خدا است.

باپتیست  یاز عقاید کلیسا یبا آگاه .برپا نموده اندتربیت خادم  یبرا بسیاری یتیست دانشگاههاباپ یمل یها انجمن  

که این  یتوانند به تأثیر شگرف ی م یه در مورد کلیسا، خوانندگان گرامن فرقو روش اداره کلیسا و کال  دیدگاه ای

 ببرند.  یگذاشته است پ یآزاد امروز ینهضت بر اعتقادات کلیساها

 یها تاریخ توانند به دقت بر ریشه ی که اشاره شد، پژوهشگران نم گونههمان باپتیست یکلیسا یتاریخ یاه ریشه

نیست که این شاخه از مذهب پروتستان دقیقا  از کجا آغاز  روشنعبارت دیگر،  ند. بهباپتیست انگشت بگذار یکلیسا

تاریخي  یها مذهب پروتستان، ریشه یها شد و بنیانگذار آن چه کس یا چه کساني بودند، حال آنکه سایر شاخه

 کند.  مک ميک ییخ یافت که به روشن شدن موضوع کمدر تار یتوان ردپاهای ی دارند.با این حال، م یمشخص

 

 گروهیشانزدهم،  سده آغازروم در  یاز کلیسا یجدای یت لوتر و نواخته شدن اولین نواهاهمزمان با آغاز نهض

آنجا که این عده بر تر از لوتر و کالون داشتند. از  بسیار رادیکال ید که اعتقاداتشدن پدیدارو در آلمان  سوییسدر 

 دوبارهاند درست نیست و باید در بزرگسالي  مسیحیان در نوزادي گرفته که یورزیدند که تعمید ی م یاین عقیده پا

ادان و ، البته با تعمید نوزسازگار نیستندکساني که با تعمید  ینامیدند، یعن“ آناباپتیست”ان را تعمید بگیرند، ایش

باور شد به اینکه  ی دادند که منجر م یدست م مقدس به از کتاب یاللفظ تحبسیار ت یخردساالن. این گروه تفسیر

را در آلمان تعیین کردند و  یشهر یخواهد داد. ایشان حت یزگشت مسیح در روزگار خود آنها روباشند که با داشته

ها  آناباپتیست خواهد بود و مسیح از آنجا بر جهان فرمان خواهد راند. یم آسمانگفتند که آن شهر، همان اورشلی یم

 سدهدادند. ایشان در همان  ی را تشکیل نم یکسانیشدند و گروه  یم دسته بندی گوناگونی یخودشان به گروهها

 پروتستانها. یورد آزار قرار گرفتند و هم از سوکاتولیک م یکلیسا یشانزدهم هم از سو

د.در همین اوضاع و احوال، بودن یهنوز در هلند باق آناناز  یکوچک گروه ، ۱۷ سده آغازو ۱۶ سده پایاندر  

از گروهی  انگلیکن در انگلستان، یکلیسا یار یافت. اما از همان آغاز پیدایانگلستان استقر انگلیکن دری کلیسای

دا باشد و افراد تشویق گفتند که کلیسا باید از دولت ج ی مخالفت با آن را بر داشتند و م پرچم یانگلیس مذهبی های

 آناننامیدند. “ خواه ی را جدای یناراض یمالقات داشته باشند. این گروهها ، با خدایروحان یا تجربه یشوند که ط

به ۱۶۱۷این آزارها، حدودا  در سال  در پیاز آنان  یا ان مورد آزار قرار گرفتند. عدهدولت انگلست یاز سو

ها آشنا شدند. رهبر این گروه به نام جان اسمیت  مانده آناباپتیست ی گریختند. ایشان در هلند با باقآمستردام )هلند( 

دیگر را نیز  گروهی "تامس ِهلـْویس"نام   را به یغسل تعمید داد، و بعد رهبر دیگر خود را۱۶۱۳در سال  احتماال  

را در انگلستان پایه “ باپتیست” یستین کلیسابه انگلستان باز گشت و نخ۱۶۱۲تعمید داد. تامس هلویس در سال 

 گذارد. 

در حدود  ید آرمینیوس بودند. اما پس از مدتپیرو عقایدادند و نیز  یتعمید م“ ریختن آب”آغاز به روش  ایشان در

دادند. پیروان  ور شدن تعمید مي  ، گروه نیرومندتر این شاخه، عقاید کالون را پذیرفتند و به روش غوطه۱۶۹۹سال 



 باپتیست را در آمریکا بنیان گذاشتند. و به این ترتیب، یبه آمریکا مهاجرت کردند و کلیسا همین گروه بودند که

 .یافت گسترشنقاط جهان  دیگرنهضت باپتیست در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهضت پنطیکاستی

 

 ۷فصل 

 

 گهواره نهضت پنطیکاستی

دست جان وزلی  نهضت پنطیکاستی در واقع در گهواره کلیسای متودیست پرورش یافت. کلیسای متودیست که به

آغاز شد، بر تقدس همه جانبه و کامل بودن ایمانداران تأکید داشت و از اخالقیاتی سختگیرانه ( ۱۷۳۱ -۱۷۱۹)

 برخوردار بود.

، نهضت دیگری در همان دوره آغاز کرد که به (Fletcher)یکی از همکاران جان وزلی، به نام جان ویلیام فلچر 

را تجربه “ برکت دوم”دار باید عالوه بر تجربه ایمان، معرو ف شد. این نهضت معتقد بود که ایمان“ نهضت تقدس”

نامید. اما این تجربه در نهضت تقدس همراه با تکلم به زبانها نبود. “ القدس تعمید به روح”کند. فلچر این تجربه را 

 ها رواج فراوان یافت. این نهضت در میان متودیست

دیگری را آغاز کرد که در آن ایمانداران تکلم  ، شخص دیگری باز در انگلستان، نهضت۱۸۹۱درضمن، در سال 

 به زبانها را تجربه کردند.

شود در جلسات  ها گرایش بسیاری به نهضت تقدس )نهضت فلچر( پیدا کردند و گفته می در ایاالت متحده، متودیست

 س پیوستند.برگزار شد، عده زیادی از کلیسای متودیست بیرون آمدند و به نهضت تقد ۱۸۶۷متعددی که در سال 

 در چنین بستری بود که نهضت پنطیکاستی در اوائل قرن بیستم به ظهور رسید.

  

 آغاز نهضت پنطیکاستی

دست یک واعظ  ، چهل دانشجوی کالج بـِتِل )در شهر توپیکا در ایالت کانزاس( که به۱۳۱۱در اواخر سال 

القدس  هام به بررسی موضوع تعمید به روحتأسیس شده بود، به توصیه پر(Parham)متودیست به نام چارلز پرهام 

القدس،  مقدس پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که بر اساس کتاب اعمال رسوالن، نشانه تعمید به روح در کتاب

ای به تاریخ  مقدس تنها کتاب درسی این چهل دانشجو بود. در جلسه تکلم به زبانها است. الزم به ذکر است که کتاب

ن، تکلم به زبانها را تجربه کرد. ظر ف چند روز، عده۱۳۱۱ه اول ژانوی ای  ، دانشجویی به نام خانم آگنس آزم 

دست آوردند. پرهام شروع به موعظه در مناطق مرکزی  دیگر، از جمله خود چارلز پرهام، همین تجربه را به

 داشت. آمریکا کرد و این تجربه و نیز شفای بیماران را اعالم می

کند، زبان چینی است. اما محققان چنین امری را تأیید  شد زبانی که خانم آزمن به آن تکلم می ر میتصو در آغاز

 نکردند. بعدها عنوان شد که این زبان فرشتگان است.



مقدس در تگزاس برگزار کرد. واعظی متودیست که  مدت برای بررسی کتاب ای کوتاه ، دوره۱۳۱۵پرهام در سال 

نام ( Seymour ،۱۸۷۱- ۱۳۲۲ر این جلسات شرکت داشت. او ویلیام جوز ف سیمور )پیرو نهضت تقدس بود، د

پوست بود، و به همین دلیل، مجبور بود خارج از کالس بایستد و به تعلیم گوش کند. سیمور تحت تأثیر  داشت و سیاه

در ساختمانی متروکه در ، جلساتی ۱۳۱۶آنجلس آمد و در سال  تجربه تکلم به زبانها که از پرهام شنیده بود، به لس

خیابان آزوسا برگزار کرد و عده بسیاری تکلم به زبانها را تجربه کردند. دیری نپایید که خبر این رویدادها توسط 

جراید به همه جا رسید و واعظان و مردم از سراسر دنیا برای مشاهده و کسب تجربه شخصی به خیابان آزوزا 

 تجربه روز پنطیکاست، به نهضت پنطیکاستی معرو ف شد. سبب تأکید بر آمدند. نهضت آزوزا به

کرد، مسأله اختالط نژادی، خدمت  آنچه که عالوه بر تجربه تکلم به زبانها، افراد را جذب کلیسای خیابان آزوسا می

 القدس )نظیر نبوت و شفا( بود. زنان، رهبر شدن افراد عادی، و تأکید بر سایر عطاهای روح

  

 طیکاستیکلیساهای مختلف پن

 اند، عبارتند از: کلیساهایی که به پیروی از نهضت خیابان آزوسا تشکیل یافته

● Apostolic Faith Movement 

● Church of God 

● Church of God in Christ 

● Pentecostal Holiness Church 

  

، عالوه بر موضوع تکلم (William Durham)یکی دیگر از رهبران نهضت خیابان آزوزا، به نام ویلیام دورهام 

شده مسیح بر روی صلیب و زندگی پیروزمند مسیحی تأکید  القدس، بر کار تمام به زبانها و عطاهای روح

 دنبال کار دورهام، این کلیساها در ایاالت متحده تشکیل یافت: گذاشت. به می

● Assemblies of God 

● Elim 

● Open Standard Churches 

  

که پیرو نهضت پنطیکاستی بود، این نکته را عنوان کرد که طبق (Schaeppe)جان شیپی شخص دیگری به نام 

دادند. لذا او نیز کلیسای جدیدی را بنیاد گذاشت که در خصوص  کتاب اعمال، رسوالن فقط به نام عیسی تعمید می

القدس هر سه به  و پسر و روحانگاران نبود )که طبق آن، پدر  شباهت به عقیده یگانه تثلیث عقاید مبهمی داشت که بی



 “فقط عیسی”کنند(. این گروه به نام  همان شخص، یعنی به مسیح اشاره می

(Jesus Only)اند. کلیساهای معتقد به این عقیده عبارتند از:  معرو ف شده 

● Pentecostal Assemblies of the World 

● United Pentecostal Church 

  

شود، بزرگترین  نامیده می“ جماعت ربانی”که در ایران Assemblies of Godبر اساس آمار موجود، کلیسای 

باشد. کلیسای پنطیکاستی  شود که در سراسر جهان دارای سیصد میلیون عضو می کلیسای آمریکا است و گفته می

سید. به ثبت ر“ کلیسای جماعت ربانی”رسما  تحت عنوان  ۱۳۷۲به وجود آمد و در سال  ۱۳۶۱در ایران در دهه 

طبق مشاهدات نگارنده، این کلیسا در ایران در سالهای اخیر بیشتر به الهیات کریزماتیک متمایل شده است )در 

 خصوص نهضت کریزماتیک در فصل آینده توضیح خواهیم داد(.

  

 

 عقاید کلیساهای پنطیکاستی

ی مجزا و مستقل از تولد تازه و تعمید ا القدس تجربه ترین عقیده کلیساهای پنطیکاستی این است که تعمید به روح مهم

 باشد. باشد و تنها نشانه دریافت آن، تکلم به زبانها می آب می

کلیساهای پنطیکاستی در خصوص آموزه نجات، پیرو نظریه آرمینیوس هستند و معتقدند که شخص بعد از دریافت 

هد. همچنین، طبق همین نظریه، انسان نجات، اگر زندگی مقدسی نداشته باشد، ممکن است نجات خود را از دست بد

دید چه  دارای اراده آزاد است و خدا هیچکس را از قبل برای نجات یا هالکت انتخاب نکرده، بلکه چون از قبل می

 کسانی نجات خواهند یافت، نام آنان را پیش از آفرینش جهان در دفتر حیات نوشت.

دهند. برای این کار، ایشان از روش  االن را غسل تعمید میها، فقط بزرگس کلیساهای پنطیکاستی مانند باپتیست

 کنند. ور ساختن استفاده می غوطه

علت گناه است. در  این کلیساها تأکید فراوانی بر شفای جسم دارند و اغلب معتقدند که بیماری در ایمانداران به

ها این  ابد. عقیده رایج در میان پنطیکاستیصورتی که ایماندار توبه کند و ایمان کامل داشته باشد، باید قطعا  شفا ی

منظور درمان نباید به پزشکان مراجعه کرد. طبق شواهد، بسیاری از این بیماران مردند. خود پرهام  بوده که به

 اغلب بیمار بود و دو پسرش در اثر بیماری در گذشتند.

  

 

 



 روش اداره کلیسا

 

شوند. هر جماعت محلی در اداره امور  نظر شبان اداره می صورت شورایی تحت کلیساهای پنطیکاستی بیشتر به

 دهند. زنان نیز اجازه خدمت دارند. خود استقالل دارد. اعضا برای انتخاب شماسان و رهبران خود رأی می

  

ها رسوخ کرده و در همه جا  از بطن کلیساهای پنطیکاستی، نهضت دیگری به وجود آمد که امروزه به همه فرقه

نامند. در فصل بعد، به بحث در این زمینه خواهیم  می“ نهضت کریزماتیک”ته است. این نهضت را اشاعه یاف

 پرداخت.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 تاتذئذتذتذتاااتلتاالتت

 یا رفرقهیغ یساهایو کل کیزماتیکر یها نهضت
 

 

 ۸فصل 

 

ته، به بحث در باره نهضت پنطیکاستی پرداختیم و از کلیساهای وابسته به این نهضت نام بردیم. در در فصل گذش

این فصل به بحث در باره نهضت کریزماتیک خواهیم پرداخت. این بحث برای مسیحیان ایرانی حائز اهمیت بسیار 

نوعی در  ها سر و کار دارند و بهاست، زیرا ایشان یا عضو یکی از گروههای کریزماتیک هستند یا با این گروه

ای، رادیویی  های ماهواره های گسترده مبشرین در برنامه خاطر فعالیت معرض تعالیم آنان قرار دارند. در ضمن، به

 های عقیدتی موجود میان تعالیم هر برنامه آگاه باشند و اینترنتی، برای خادمین مهم است که از تفاوت

  

  

 های کریزماتیک منشأ نهضت

 

، زیرا گروههای “عطیه فیض”معنی  گرفته شده، به“ کریزماتا”عنوان نهضت کریزماتیک از کلمه یونانی 

باشند، عطاهایی نظیر نبوت، زبانها، شفا، و  القدس می کریزماتیک معتقد به ظهور و عملکرد عطاهای روح

 معجزات.

یچیده، چرا که این نهضت عقاید و بحث و توضیح نهضت کریزماتیک بسیار دشوار است و کاری است بسیار پ

گیرد. اما آنچه مسلم است، این است که نهضت کریزماتیک در  تأکیدات متفاوت و گروههای گوناگون را در بر می

بستر نهضت پنطیکاستی پرورش یافت. نهضت پنطیکاستی گلوله برفی را به حرکت در آورد که اکنون تبدیل به 

نطیکاستی بر عطای فوق طبیعی تکلم به زبانها، زمینه را برای پیدایی کوهی عظیم شده است. تأکید نهضت پ

 های کریزماتیک فراهم ساخت. نهضت

آغاز شد. از بطن این نهضت،  ۱۳۱۶همانطور که در فصل قبل اشاره کردیم، نهضت پنطیکاستی در سال 

و حرارت این کلیساها فروکش پدید آمد. اما دیری نپایید که شور  ۱۳۱۴کلیساهای جماعت ربانی آمریکا در سال 

به بعد، تبدیل  ۱۳۹۱تدریج از دهه  کرد؛ آنها برای خود اصول اعتقادات )یا الهیات سیستماتیک( تدوین کردند و به

 شدند به کلیساهایی نهادینه )کلیساهایی با اصول اعتقادی مشخص و تشکیالتی معین(.

داشتند به همان شور و شوق اولیه باز گردند و به اظهار در بطن کلیساهای پنطیکاستی واعظانی بودند که اشتیاق 

ور نگاه دارند. این واعظان کلیساهای نهادینه پنطیکاستی را ترک کردند و برای  القدس را شعله خودشان، آتش روح

رفت نهضتی را پدید آورد که به نهضت کریزماتیک معرو ف شد. لذا  خود گروههایی مستقل تشکیل دادند که می



شود یا  ست توجه خوانندگان عزیز را به این نکته مهم جلب کنیم که هر کلیسایی که در آن به زبانها تکلم میالزم ا

هایی که در فصل گذشته نام بردیم،  گیرد، الزاما  پنطیکاستی نیست، یعنی وابسته به یکی از فرقه نبوت صورت می

المللی هستند و اصول اعتقادی بسیار مشخصی دارند.  باشد. امروزه کلیساهای پنطیکاستی دارای تشکیالتی بین نمی

شود، هیچ ارتباط عقیدتی و  شناخته می“ کلیسای جماعت ربانی”برای مثال، آنچه که امروز در ایران با نام 

تشکیالتی با کلیسای جماعت ربانی آمریکا ندارد، و در طول زمان تبدیل شده به کلیسایی کریزماتیک که وجوه 

 این مقاله بررسی خواهیم کرد.مشخص آن را در 

  

 وجوه مشخص و مشترک گروههای کریزماتیک

 

همانطور که گفتیم، نهضت کریزماتیک از آغاز پیدایی، شامل گروههایی مستقل بود که الزاما  نه از نظر عقیدتی به 

یات با یکدیگر وجه هم پیوند داشتند، و نه از نطر تشکیالتی. اما همه گروههای کریزماتیک، در برخی عقاید و نظر

 اشتراک دارند که ذیال  به شرح آنها پرداختیم.

تکلم به زبانها: همه گروههای کریزماتیک معتقد به تکلم به زبانها هستند. اما باید توجه داشت که اگر ● 

ممکن   دانند، برخی از گروههای کریزماتیک القدس می ها تکلم به زبانها را یگانه نشانه تعمید به روح پنطیکاستی

 القدس به شمار آورند. است آن را تنها یکی از عطاهای روح

ورزند، خصوصا  عطاهای نبوت و  عطاها: گروههای کریزماتیک همگی بر ظهور عطاهای مختلف تأکید می● 

مقدس نیامده،  شفای الهی. در طول زمان، به اظهار خودشان، خدا عطاهای دیگری نیز بخشید که الزاما  در کتاب

 العاده. خنده، افتادن در اثر نهادن دست، و ادای صداهای خارقنظیر 

شفای الهی: گروههای کریزماتیک قویا  به این امر معتقدند که بیماری از هر نوع آن، ناشی از گناه یا تأثیر ● 

این صورت، یا  ارواح پلید است و اینکه ایماندار اساسا  نباید بیمار شود و اگر هم شد، باید حتما  شفا بیابد. در غیر

 ایمانش ضعیف است یا اینکه گناهی در زندگی او هست.

تواند به شرط ایمان، هر  ها بر قدرت ایمان است، به این معنی که انسان می قدرت ایمان: تأکید عمده کریزماتیک● 

 دست آورد. ایمان کلیدی است برای رسیدن به برکات روحانی و مادی. خواهد به چه را که می

توان به هر  ها معتقدند که در گفتار و سخنان ما قوتی نهفته است و با اعترا ف مثبت، می فتار: کریزماتیکقدرت گ● 

 چیزی دست یافت و همه شرایط را تغییر داد.

های کریزماتیک، این است که ایماندار نباید در فقر زندگی کند،  ترین تأکیدات نهضت برکات مادی: یکی از مهم● 

اش. به عقیده ایشان، ایماندار باید در ثروت  علت حضور گناه در زندگی ایمانی اوست یا به علت بی و اگر بکند، یا به

 و رفاه مادی زندگی کند، و این خواست خدا برای مسیحیان است.

القدس در ارتباط دائم قرار  ها بر این اعتقادند که مستقیما  با روح القدس: کریزماتیک مکاشفه مستقیم از روح● 

مقدس مکشو ف نشده است. یکی از  سازد که الزاما  در کتاب القدس امور جدیدی را مکشو ف می د، و اینکه روحدارن



القدس،  مصادیق این امر، تعلیم بنی هین در خصوص تثلیث است. نامبرده اظهار داشته که طبق کشف جدید روح

القدس نیز  هم جسم؛ پسر و روح تثلیث شامل سه شخص نیست، بلکه نـُه شخص: پدر هم روح دارد، هم نفس و

گردد. کلیسای جماعت ربانی آمریکا ارتباط خود را با بنی هین  همچنین. بنابراین، تثلیث شامل نـُه شخص می به

 خاطر این تعلیم و تعالیم مشابه، نفی کرده است. به

ا عالم فرشتگان و ارواح کنند که ب های کریزماتیک ادعا کرده و می تماس با عالم ماوراء: اکثر رهبران نهضت● 

پلید ارتباط دارند. برای مثال، ویلیام برنهام اظهار داشته که مسیح او را به عالم باال برده و مستقیما  او را تعلیم داده 

 است.

های کریزماتیک بر این باورند که روزگار ما قطعا  زمان آخر است و  کار جدید خدا در ایام آخر: معلمین نهضت● 

طبق مکاشفات مستقیمی که به ایشان داده، وعده داده که در این زمان کارهای عظیم و جدیدی در میان اینکه خدا 

 شود، دلیلی است بر این مدعا. بشر انجام دهد. آیات و قوات و معجزاتی که بنا بر اظهار ایشان ظاهر می

است با سرودهای  ها بسیار پرشور و حرارت است. جلسات همراه جلسات پرشور: جلسات کریزماتیک● 

انگیز که شاید بیش از یک ساعت به درازا بکشد. معموال  تکلم به زبانها با صدای بلند، نبوت، خندیدن،  هیجان

 کند. العاده از شخص نیز این جلسات را همراهی می افتادن، و بروز صداهای خارق

ایی با گروههای مختلف کریزماتیک باشد. حال به آشن نکاتی که ذکر شد، وجوه اشتراک گروههای کریزماتیک می

های  توان به دو دسته مهم تقسیم کرد: کریزماتیک ها را می خواهیم پرداخت. باید توجه داشت که کریزماتیک

 ای. اینک به شرح این مطلب خواهیم پرداخت. های فرقه ای و کریزماتیک غیرفرقه

  

 ای های غیرفرقه کریزماتیک

 

وجود آمدند که آنها را کلیساهای  مختلفی از بطن کلیسای پنطیکاستی به چنانکه در پیش گفتیم، گروههای

ترین  اند که هیچیک با دیگری مرتبط نیست. مهم نامند. این گروهها کلیساهای مستقلی را پدید آورده کریزماتیک می

 باشد. تا به امروز به شرح ذیل می ۱۳۹۱ای از  ها و جریانات کریزماتیک غیرفرقه نهضت

  

 ایمان-کالمنهضت 

شود که  بر قدرت گفتار و اعترا ف مثبت و ایمان فرد تأکید گذاشته می(Word-Faith movement)در این گروه 

توضیح مختصری دادیم. بنیانگذاران این نهضت افرادی هستند نظیر “ وجوه مشخص”در این خصوص در بخش 

، و ِکنِت کوپلند (Kenneth Hagin)نِت ِهیگن، کِ (Earl Paulk)، اْرل پالک (E. W. Kenyon)ای. دبلیو ِکنیون 

(Kenneth Copeland)شده خدا  مقدس( و کالم گفته دهند که کالم مکتوب خدا )کتاب .این افراد چنین تعلیم می

(Rhema)۱۴، ۶، ۹ :۱کار برد )پیدایش  همان کالمی است که خدا در آفرینش جهان به“ ِرما”باشند.  همطراز می ،

توانند در امور جهان و  برخوردارند و می“( رما”تقدند که ایمانداران نیز از همین قدرت )یعنی ایشان مع(. ۲۴، ۲۱

باشد. این نهضت آموزشگاهی دارد  زندگی دخل و تصر ف کنند. بنی هین از بزرگان این نهضت در روزگار ما می

 چشمگیرتر بود. ۱۳۸۵ تا ۱۳۶۷شود. اثرگذاری این نهضت بین سالهای  نامیده می“ رما”که با همان نام 



 

  

 “باران آخر”نهضت 

در واکنش به این ادعا شکل گرفت که کلیساهای پنطیکاستی شور (The Latter-Rain movement)این نهضت 

اند. طبق اعتقادات این نهضت، خدا در  شده“ خشک”اند و از نظر روحانی  و حرارت روحانی خود را از دست داده

مقدس مکشو ف نشده  سازد که قبال  در کتاب قایق جدیدی را بر کلیسا مکشو ف میتدریج ح این روزهای آخر، به

آورد، یعنی خدمت  وجود می ذکر شده، بار دیگر در کلیسا به ۱۱  :۴است. همچنین خدا خدماتی را که در افسسیان 

القدس و  رسول، نبی، مبشر، شبان و معلم. این رسوالن و انبیای امروزی قدرت دارند با نهادن دست، روح

  ، حالت نصیحت و بنا و تسلی۹ :۱۴عطاهای او را به دیگران منتقل سازند. نبوت نیز دیگر طبق اول قرنتیان 

شود. در ضمن، حضور آشکار خدا  های مشخصی برای زندگی افراد داده می ندارد، بلکه از طریق آن، هدایت

رستشی که شامل تکلم به زبانها با صدای بلند، زمانی تجلی خواهد یافت که پرستش به شکلی خاص برگزار شود، پ

شکل سرود، رقص روحانی باشد. کسانی که طبق اصول این نهضت سلوک  فریاد زدن، کف زدن، نبوت به

کنند، پیش از بازگشت مسیح، به حالت نامیرایی دست خواهند یافت و ایماندارانی که در این کلیساها در حالت  می

 یش از بازگشت مسیح، به وحدت عقیدتی خواهند رسید.کنند، پ پیروزمند زندگی می

، (William Branhamم)،ویلیام برانها(Oral Roberts)رهبران مهم این نهضت عبارتند از اورال رابرتز 

 بسیار تأثیرگذار بود. ۱۳۸۵تا  ۱۳۴۷. این نهضت بین سالهای (Gordon Lindsey)گوردون لیندزی 

  

 “پسران ظاهرشده خدا”نهضت 

که توسط ویلیام برانهام آغاز شد، بر این اعتقاد است که کلیساهای (Manifested Sons of God)نهضت این 

ترین عقیده این  شود. مهم نهادینه سازمانهایی دنیوی هستند و اینکه رستگاری تنها در حوزه این نهضت حاصل می

کند، ایماندارانی که با  یمانداران زندگی میگویند مسیح در واقع باز گشته و اکنون در قالب ا گروه این است که می

“ تجسم مجدد”هستند. ایشان این امر را “ های کوچولو در جسم مسیح”اند و عمال   ماهیت و طبیعت مسیح یکی شده

 ادامه داشت. ۱۳۶۵کنند. تأثیرگذاری این نهضت تا زمان مرگ ویلیام برانهام به سال  مسیح تلقی می

  

 “سازیشاگرد”یا “ شبانی”نهضت 

فعال بود،ایمانداران تحت  ۱۳۸۶تا  ۱۳۶۷که بین سالهای (Shepherding or Discipling)در این نهضت 

نوبه خود تحت هدایت رهبران مافوق قرار دارد. در باالی این  گیرند. این رهبر نیز به هدایت یک رهبر قرار می

، چارلز سیْمْپسون (Bob Mumford) نفره قرار داشت که متشکل بود از باب مامفورد هرم، یک گروه پنج

(Charles Simpson) ِدِرک پرینس ،(Derek Prince) دان باشام ،(Don Basham) و اِْرن باکستر ،(Ern 

Baxter) شکل گرفت. واچمن نی، واعظ مشهور  ۱۳۷۱)که شاگرد ویلیام برنهام بود(. این نهضت در اوائل دهه

ی که در ترویج عقاید این نهضت فعال بود و در میان ایرانیان مسیحی چینی، پیرو این نهضت بوده است. فرد دیگر

 باشد. معرو ف است، خوآن اوْرتِگا می“ شاگردی”خاطر کتاب مشهور  به



کردند همراه با کنترلی کامل و سختگیرانه بود و تمام  از آنجا که هدایتی که رهبران بر ایمانداران اِعمال می

تدریج با اعتراضات فراوان روبرو گردید )برای مثال، شخصی حتی  گرفت، به یهای زندگی ایشان را فرا م جنبه

بایست از رهبر خود هدایت بطلبد(. لذا رهبران آن ناگزیر از تغییر نام این  برای تحصیل یا ازدواج خود، می

 Covenant)پوشش دادن(، و Coveringگری(،  )مربیMentoringنهضت شدند و آن را با نامهای 

Relationship.پیوند مبتنی بر عهد( خواندند( 

دنبال اختالفاتی که میان ایشان بروز کرد منحل شد و هر یک از آنها  به ۱۳۸۶نفره در سال  گروه رهبری پنج

هواداران بسیار داشت. تعالیم (Pensacola)خدمت مستقلی را آغاز کرد. ِدِرک پرینس در میان نهضت پنساکوال 

اخراج ارواح ”و نیز “ نسبت دادن گناه و بیماری در زندگی ایمانداران به ارواح”و “ لعنت و برکت”رایجی نظیر 

 از این شخص ناشی شده است.“ از طریق نهیب دادن و سرفه یا عطسه کردن

تأثیر چشمگیری دارد (Promise Keepers)“ کنندگان عهد حفظ”این نهضت هنوز نیز در گروههای جدیدی نظیر 

 کنند. ان این روش کنترل را اِعمال میو کلیساهای بسیاری کماک

  

 چند نهضت دیگر

 اشننننناره کنننننرد کنننننه توسنننننط شنننننبان جنننننان ویمبنننننر(Vineyard)“ وینینننننارد”در اینننننن مینننننان، بایننننند بنننننه نهضنننننت 

John Wimber) ،۱۳۹۴- ۱۳۳۷ ) آغننناز شننند و هننننوز نینننز ادامنننه دارد و از شنننعبات متعنننددی در نقننناط مختلنننف

 برخوردار است.

“  برکت تورونتو”آغاز کرد که به (R. H. Browne)ادنی هاؤارد براؤن را ر“ خنده”همچنین نهضت 

(Toronto Blessing) در کلیسایی در تورونتو )کانادا( آغاز شد. ۱۳۳۴نیز معرو ف است. این نهضت در سال 

، جیم (T. L. Osborne)، تی. ال. آزبورن (Katherine Kuhlman)واعظان مشهوری چون کاترین کولمن 

هایی  نیز از رهبران نهضت(Benny Hinn)و بنی هین (Pat Robertson)، پت رابرتسون (Jim Baker)بیکر 

ای خود شهرت فراوان کسب  های تلویزیونی و ماهواره هستند که بر شفا و معجزات تأکید فراوانی دارند و با برنامه

 اند. کرده

های نیستند بیش از حد زیاد  ه هیچ فرقه و شاخهدانند و وابسته ب امروزه تعداد کلیساهایی که خود را کریزماتیک می

شده، خصوصا  در ایاالت متحده. این کلیساها یا گروهها هر یک پیرو یک یا چند یا همه عقاید فوق هستند. شنیده 

ای در ایران،  ای، در پاسخ به سؤال بیننده های ماهواره شده که مدتی پیش، یکی از مجریان در یکی از برنامه

ای است از اعتقادات کلیساها و  ای نیست و عقاید کلیسایشان نیز آمیزه ار داشته که وابسته به هیچ فرقهصریحا  اظه

 ای مشخصا  کریزماتیک است. های این کانال ماهواره های مختلف. محتوای برنامه فرقه

 

 

 



 

  

 گرایشهای کریزماتیکی در کلیساهای نهادینه

های  ها و شاخه های نهادینه نیز نفوذ کرد. امروزه تقریبا  در همه فرقهالقدس به کلیسا اما توجه به عطاهای روح

توان افرادی را  رسمی مسیحیت )کاتولیک، ارتودکس، لوتری، پرزبیتری، باپتیست، انگلیکن، و متودیست( می

یکن( رخ کنند. این امر نخست در کلیسای اسقفی آمریکا )شاخه آمریکایی کلیسای انگل یافت که به زبانها تکلم می

، تکلم به زبانها را تجربه ۱۳۶۱نایز )کالیفرنیا( در تاریخ سوم آوریل سال  داد، زمانی که کشیش این فرقه در وان

هایی روبرو شد، اما چیزی نگذشت که عده بسیاری از اعضای کلیساهای نهادینه  کرد. گرچه او در آغاز با مخالفت

تر و وفادارتر  ود را ترک نکردند، بلکه تبدیل شدند به اعضای فعالدست آوردند، اما کلیساهای خ این تجربه را به

فرقه خود. جالب توجه است که این گرایش به کلیسای کاتولیک نیز نفوذ کرد و شورای اسقفان این کلیسا در سال 

 رسما  این جریان را مورد تأیید و حمایت قرار داد. ۱۳۸۷

  

 

 وظیفه خادمین و معلمین

ها این بوده که خادمین از  خشهای نخستین این مجموعه ذکر شد، هد ف ما از ارائه این دادههمانگونه که در ب

جریانات حاکم بر مسیحیت امروز و رایج در آن آگاه باشند و بتوانند به اعضای کلیسای خود، تعالیم درست فرقه 

های  دهند. امروزه با رواج برنامه های دیگر نیز قرار خود را تعلیم دهند، در ضمن آنکه ایشان را در جریان اندیشه

بینند، تعالیم  شنوند یا می ای ممکن است تصور کنند که آنچه می ای، ایمانداران با تماشای هر برنامه مختلف ماهواره

 شوند. ها است و به این ترتیب، دچار اغتشاش فکری می همه فرقه

که به کدام فرقه وابسته است و با تعالیم خاص فرقه خود نگارنده قویا  بر این باور است که هر ایمانداری باید بداند 

ها یا جریانات چه اعتقاداتی دارند. برای مثال، ایمانداری  دقیقا  آشنا باشد، در عین حال که آگاه است که سایر فرقه

 های آخر و سلطنت هزارساله، که عضو یک کلیسای پنطیکاستی است، باید بداند کلیسایش در خصوص وقایع زمان

یا در خصوص امنیت ابدی در امر نجات، چه اعتقادی دارد. نگارنده معتقد است که ایمانداران نباید در کلیسایی 

 واحد، تعالیم گوناگون و متناقضی در خصوص یک نکته واحد بشنوند. این امر بناکننده نیست.

کردند که  ن خود مشخص میای برای بینندگا های ماهواره داشت مسؤولین برنامه در ضمن، نگارنده آرزو می

گویند. برای مثال، شنیده شده که معلمین مختلف در  باشند و از منظر کدام فرقه سخن می وابسته به کدام جریان می

دارند که  دهند و هر یک نیز اظهار می ها، نظرات متناقضی در خصوص روش غسل تعمید تعلیم می این برنامه

شود که اطالعی  روشن است که چنین روشی باعث سردرگمی بینندگانی میترین عقیده است.  عقیده خودشان درست

 های گوناگون و اعتقادات آنها ندارند. از وجود فرقه

کند تا  های مختلف در آمریکا به خادمین و نیز ایمانداران کمک می همچنین، آشنایی با اسامی رهبران نهضت

باشد و تصور نکنند که نظر  نویسنده وابسته به کدام جریان می های مسیحی، آگاه باشند که هر هنگام انتخاب کتاب به



های مسیحی است. این امر برای ما ایرانیان بسیار مهم است، زیرا تصور اکثر ایرانیان  فرقه“ همه”نویسنده، نظر 

 نوشته، حتما  معتبرترین است!“ غربی”یا “ آمریکایی”این است که چون فالن کتاب را یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  جمع بندی       
 

 

 ۳فصل 
 

های مسیحیت پرداختیم. در این فصل، ضمن  های گذشته، به بررسی آراء و عقاید و آیینهای اکثر فرقه در فصل

 بندی مطالب گذشته، به ارائه تصویری کلی از وضعیت کنونی مسیحیت خواهیم پرداخت. جمع

گرا  دو گروه مشخص و متمایز تقسیم کرد. یک گروه، کلیساهای باستانی و سنتتوان به  کلیساها را امروزه می

 است )نظیر کلیساهای کاتولیک و ارتودکس(، و گروه دیگر مجموعه کلیساهای پروتستان.

  

  

  

 گرا بنیاد اعتقادات کلیساهای سنت

رتودکس روس. کلیساهای قبطی گرا عمدتا  عبارتند از کلیساهای کاتولیک، ارتودکس یونانی، و ا کلیساهای سنت

گرا و باستانی  )در مصر(، مارونی )در سوریه(، گریگوری ارمنی، و کلیسای شرق آشور نیز جزو کلیساهای سنت

 باشند. می

همان گونه که در بخش مربوطه اشاره شد، ویژگی اصلی این کلیساها این است که برای سنت پدران اولیه کلیسا و 

تر، این کلیساها اصول عقیدتی و آیینهای مقدس و رسوم عبادتی  بیانی ساده ی قائلند. بهمرجعیت کلیسا جایگاه خاص

 کنند. های پدران کلیسا و نیز مصوبات کلیسا اخذ می مقدس، بلکه از نوشته تنها از کتاب خود را نه

ها، مسیحیت در قرن اول  کنند. طبق این داده های تاریخی استناد می منظور توجیه روش خود، به داده این کلیساها به

های عهدجدید  دنبال نگارش عهدجدید به وجود نیامد، بلکه در اثر پیام و تعلیم رسوالن. پیش از آنکه نگارش کتاب به

تدریج تا اواخر قرن اول به پایان برسد، کلیسا و مسیحیت وجود داشت و اعتقادات و آیینهای عبادتی این کلیسا بر  به

توان گفت که اعتقادات و عبادات و رسوم کلیسایی نظیر  الن قرار داشت. به این ترتیب، میپایه تعالیم شفاهی رسو

مقدس، سنت پدران، و مصوبات کلیسا. این ستونها هر سه  کلیسای کاتولیک، بر سه ستون اصلی استوار است: کتاب

 به یک اندازه از اعتبار و مرجعیت برخوردارند.

توانیم به  در هیچ جای عهدجدید نیامده که می”به یک کاتولیک بگوید:  برای مثال، ممکن است یک پروتستان

یک کاتولیک آگاه در پاسخ به “ کنید؟ قدیسین و شهیدان دعا کنیم و از ایشان طلب شفاعت نماییم. چرا شما چنین می

ن دعایی های پدران کلیسا در قرن دوم، مسیحیان اولیه چنی از آنجا که طبق نوشته”این سؤال خواهد گفت: 

ور  هنگام غسل تعمید، در آب غوطه در عهدجدید آمده که نوایمانان را به”یا ممکن است بپرسد: “ اند. کرده می

از ”باز کاتولیک آگاه پاسخ خواهد داد: “ دهید؟ ساختند. پس چرا شما آنها را با ریختن آب بر سرشان تعمید می می



دهه از عمر یوحنای رسول نوشته شده، مسیحیان اولیه در  که همزمان با آخرین« دیداکه»آنجا که طبق کتاب 

“ کردند، و این روش در میان پدران اولیه کلیسا مرسوم بوده است. هایی که آب کافی نبود، اجبارا  چنین می مکان

در این  اند که این ادعاها اند، قطعا  متوجه شده های پدران اولیه کلیسا داشته ای در آثار و نوشته کسانی که مطالعه

 باشد. ها منعکس می نوشته

گرا اصول اعتقادی و آیینها و رسوم خود را از آن  توان مشاهده کرد که منبعی که کلیساهای سنت به این ترتیب، می

مقدس نیست، بلکه سنت پدران کلیسا و مصوبات  ها، فقط محدود به کتاب کنند، بر خال ف پروتستان استخراج می

 ای، برای ایشان به همان اندازه مرجعیت و ُحجیّت دارد. مجمع اسقفان در هر دوره

  

 ستون یگانه کلیساهای پروتستان

های چهاردهم و پانزدهم میالدی(، کلیسای کاتولیک در ورطه افراط افتاد.  در اواخر قرون وسطی  )یعنی سده

ها قدرت داشتند  فته بود. پاپکند. کلیسا به دنیادوستی و تجمل گرایش یا امروزه این کلیسا این امر را تصدیق می

پادشاه یا حکمرانی را در اروپا نصب یا عزل کنند. پاپ در واقع بر مسند امپراطوران روم باستان نشسته بود و بر 

ای  خورد. کلیسا هر کسی را که عقیده امور سیاسی اروپا سلطه کامل داشت. در دربار پاپ فساد اخالقی به چشم می

کرد. کشیشان کاتولیک متعددی به این  ساخت یا یکسره اعدام می کرد، یا خاموش می ز میخال ف اعتقادات روم ابرا

 ها و فسادها اعتراض کردند، اما اکثر آنان اعدام شدند. افراط

های روم بر افراشت. از  اما در اوائل سده شانزدهم، کشیشی کاتولیک در آلمان بار دیگر علم مخالفت را با افراط

خاطر مالحظات سیاسی و اقتصادی، او را مورد پشتیبانی قرار دادند و حتی به  مرانان وقت بهاقبال خوب او، حک

خواست کلیسا از درون متحول شود. او  نهضت او پیوستند. قصد لوتر این نبود که کلیسایی جدید پدید آورد، بلکه می

تی کار به جایی نبرد، کلیسایی نو ها و فسادهای اخالقی دور سازد. اما وق قصد داشت کلیسا را از برخی افراط

 تشکیل داد.

ترین اصلی که لوتر به آن پایبند بود، بازگشت به اصول عهدجدید بود. از او این شعار بر جای مانده است:  مهم

او معتقد بود که هر چه در عهدجدید یافت نشود یا با روح آن مغایر باشد، باید از مسیحیت “. مقدس فقط کتاب”

کوشید اصول اعتقادات و آیینهای مقدس و رسوم  ه این ترتیب، نهضت پروتستان به وجود آمد که میزدوده شود. ب

مقدس باید به زبان مردم هر سرزمین ترجمه شود، و هر  گفت که کتاب عبادی را با عهدجدید مطابقت دهد. لوتر می

و درست در نقطه مقابل نظر کلیسای تواند آن را تفسیر کند. این رویکرد ا مقدس را بخواند و می کس باید کتاب

مقدس را تفسیر کند. لذا لوتر کلیسایی بنیاد  گفت فقط مجمع اسقفان صالحیت دارد کتاب کاتولیک قرار داشت که می

مقدس مبتنی بود. این همان کلیسای لوتری است که امروز عمدتا  در آلمان و  نهاد که بر تفسیر خود او از کتاب

 باشد. مستقر میکشورهای اسکاندیناوی 

اما لوتر تنها کسی نبود که تفسیر خاص خود را ارائه داد. تقریبا  همزمان با او بود که زوئینگلی و کالون در 

سوئیس تفسیرهای خود را ارائه دادند. کالون کلیسای پرزبیتری را بنیان گذاشت. دیری نپایید که کلیسای کاتولیک 

ت و کلیسای انگلیکن را به وجود آورد. در اوائل سده هفدهم نیز کلیسای انگلستان خود را از سلطه پاپ خارج ساخ

باپتیست پا به عرصه وجود گذاشت. در سده هجدهم، جان و چارلز وزلی کلیسای متودیست را بنیان گذاشتند. همه 

فی تحت چتر مقدس یگانه تفسیر درست است. به این ترتیب کلیساهای مختل اینها معتقد بودند که تفسیرشان از کتاب

باشد.  می“ مقدس فقط کتاب”به وجود آمد؛ این چتر مشترک همانا تالش برای پایبندی به شعار “ پروتستان”مشترک 



کلیساهایی که نام بردیم، یعنی کلیساهای لوتری، پرزبیتری، انگلیکن، باپتیست، و متودیست، با عنوان کلیساهای 

معرو ف هستند. کلیساهای جریان اصلی اکنون در سراسر دنیا  یا کلیساهای نهادینه(mainstream)جریان اصلی 

 پیرو دارند.

کلیسای متودیست در ایاالت متحده بسیار نیرومند شد. از بطن این کلیسا در سده نوزدهم، نهضتی به وجود آمد که 

 معرو ف است. این نهضت تأکید بیشتری بر اعتقاد جان وزلی به(Holiness Movement)“ نهضت تقدس”به 

القدس  تجربه مشخص بازگشت و تولد تازه گذاشت. در اواخر قرن مزبور، این تجربه تقدیس را تعمید به روح

 نامیدند. موضوع شفا از تأکیدات عمده نهضت تقدس گردید.

و باز از بطن همین نهضت تقدس بود که در اوائل سده بیستم در ایاالت متحده، نهضت پنطیکاستی پدیدار گشت. در 

م قرن بیستم نیز نهضت کریزماتیک تحت تأثیرات نهضت پنطیکاستی به وجود آمد. همان گونه که در فصل نیمه دو

ای از اعضای این  قبل شرح داده شد، جنبش کریزماتیک به کلیساهای نهادینه نیز نفوذ کرد و امروزه شمار فزاینده

 کلیساها، کریزماتیک هستند.

خاص خود را به وجود (Ministries)خادمین مختلف کلیساها یا سازمانهای از اواسط قرن بیستم در ایاالت متحده، 

اند. هر یک از این کلیساها یا  معرو ف(non-denominational)ای  اند که به کلیساها یا سازمانهای غیرفرقه آورده

از آنجا که باشند. اما  سازمانها که اغلب کریزماتیک هستند، پیرو نظرات و اعتقادات و روشهای رهبر خود می

 دانند. هستند، خود را پروتستان می“ مقدس فقط کتاب”دارند پیرو شعار پروتستان، یعنی  اظهار می

  

 وضعیت امروز

در توصیف وضعیت امروز مسیحیت در جهان، باید گفت که تعداد اعضای کلیساهای نهادینه رو به کاهش است، 

شکلی چشمگیر رو به فزونی است. شاید یکی  یزماتیک بهاما در مقابل، شمار اعضای کلیساهای پنطیکاستی و کر

انگیز جلسات این کلیساها باشد که با رقص و پایکوبی و سرودهای  از علل عمده این امر، حالت پر شور و هیجان

آور و اتفاقات ملموس و بیرونی نظیر افتادن، خنده، نبوت، تکلم به زبانها و نظایر اینها همراه است. همچنین  هیجان

باید توجه داشت که تأکید این کلیساها بر شفا، وعده موفقیت و کامیابی، و تضمین این امر که خدا در پاسخ به ایمان 

دهد  شدنی و مرتبط به دردها و رنجهای انسان را ارائه می سازد، مسیحیتی لمس فرد، هر مشکل او را برطر ف می

سازد. امروزه،  گرا را پر می ای ماده وحانی ناشی از جامعهکند و نیز خأل ر که طبعا  دردمندان را به خود جلب می

 شود در شرایط کنونی، دیگر قابل کنترل باشد. ای چنان زیاد شده که تصور نمی افزایش تعداد کلیساهای غیرفرقه

  

 علل این تنوع گسترده

ن را باید در ماهیت در مقابل چنین تنوعی در مذهب پروتستان چه باید گفت؟ چرا این همه تنوع؟ علت اصلی آ

مقدس را بخواند و درک  تواند کتاب مقدس جستجو کرد. طبق شعار پیشگامان نهضت اصالحات، هر کس می کتاب

مقدس اینچنین سهل و ساده است، پس چرا در همان آغاز نهضت پروتستان،  کند و تفسیر نماید. اما اگر درک کتاب

در حالی که همه آنها نیز مدعی بودند که عقاید و رسومشان منطبق های مختلف هستیم،  شاهد پیدایی گروهها و فرقه

 مقدس است و فقط خودشان درک درست را از این کتاب دارند؟ بر کتاب



  

 مقدس ماهیت کتاب

 

مقدس از علل اصلی این تنوع است. اما این بحثی است طوالنی و  همان گونه که ذکر شد، موضوع ماهیت کتاب

غیر از اصول اساسی اعتقادات )نظیر وحدانیت خدا، تثلیث،  . واقعیت این است که بهمستلزم کتابی دیگر است

کفاره(، بسیاری از مباحث فرعی و ثانوی )نظیر شیوه اداره کلیسا، مفهوم دقیق عشاء ربانی، روش تعمید، تعمید 

است. اختال ف نظر در اند و حکمی مستقیم در باره آنها نیامده  مقدس مشخص نشده صراحت در کتاب نوزادان( به

 باره همین موضوعات فرعی بود که موجب اختال ف نظر در میان پیشگامان نهضت اصالحات گردید.

  

 تأکید بیش از حد بر نکات فرعی

 

ای شده، شاید عمدتا  این باشد که  بیستم نیز عاملی که سبب پیدایی چنین انبوهی از کلیساهای غیرفرقه سدهدر 

اند که منجر به تشکیل گروه جدیدی از  ای بسیار فرعی را چنان بزرگ نمایانده نکته رهبران این گروهها گاه

انجیل ”، تعلیمی را اشاعه داد که به ۲ها شده است. برای مثال، واعظی بر اساس رساله سوم یوحنا، آیه  کریزماتیک

 معرو ف شده است.“ تندرستی و ثروت

  

 تحمیل عقاید زمانه

باشد. برای مثال،  مقدس و تحمیل آن بر این کتاب می زمانه در البالی مطالب کتاب عاملی دیگر، جستجوی فرهنگ

وضوح تعلیم داده است.  مقدس این امر را به هواداران نهضت فمینیستی )حقوق مسلم زنان( مدعی هستند که کتاب

ت شرقی آمریکا داری بود که در سده نوزدهم موجب بروز جنگهایی خونین در ایاال نمونه دیگر، موضوع برده

مقدس تعلیم داده  صراحت در کتاب کردند که نظرشان به داری و مخالفان آن، هر دو ادعا می گردید. هواداران برده

 شده است.

  

  

 تأکید فقط بر یک دسته از آیات

مر را در باشد. بهترین نمونه این ا ای دیگر می عامل دیگر، تأکید بر یک دسته از آیات به بهای نادیده گرفتن دسته

گذاشت که بیانگر این امر هستند که خدا از  بینیم. کالون بر آن دسته از آیات تأکید می عقاید کالون و آرمینیوس می

ای را برای هالکت. آرمینیوس نیز بر آیاتی تأکید داشت که  ای را برای رستگاری تعیین کرد و عده بدو خلقت، عده



گیرند یا آنها را  ستند. هر دو مکتب الجرم برخی آیات را یا نادیده میحاکی از اختیار و آزادی انتخاب انسان ه

 کنند. نوعی تعبیر و تفسیر می به

  

 

 فرهنگ معاصر

 

در این میان، نباید فراموش کرد که فرهنگ و تفکر زمانه ما مبتنی است بر فردگرایی مفرط، شکستن هر نوع 

شد. بارزترین نمونه این امر را در روابط خانوادگی مشاهده سنتی، و عدم تابعیت از اقتدار و مرجعیت مقامات ار

مقدسی را دارا است، و نه والدین از احترام الزم. شاگرد مدرسه نیز برای معلم  کنیم. نه شوهر آن اقتدار کتاب می

ده شده خیزند. پرده حجب و حیا و حرمت دری کند. جوانان هم دیگر پیش پای سالخوردگان به پا نمی تعیین تکلیف می

مجرد آنکه مقداری مطالعه کرد،  است. متأسفانه بازتابهای این فرهنگ را در مذهب نیز شاهدیم. هر عضوی به

 دهد. کند، و کلیسای جدیدی برای خود تشکیل می شود، کلیسای خود را ترک می مدعی مقام رهبری می

   

 

 

 

 


