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  انگلیس مراتب روحانیت در کلیساي کاتولیک رم و آداب و
بخشعلی قنبري *نیامنصوره نجات /**  

  چكيده
هـاي  را جـزء شـاخه   این کلیسـا است، اما بین دو کلیساي کاتولیک و پروتستان س، کلیساي انگلیهرچند 

ـ تـرین کلیسـا در اصـول و عقا   معتدل، دهند. این کلیساپروتستانی متمایل به کاتولیک قرار می و د اسـت  ی
 باشد.مطرح مییک کلیساي علمی و آکادمیک عنوان به ، والهیات مسیحیروشمند مطالعات کننده هارائ

شـخص وارد مـدارس   پـذیرد؛  ورت میهاي روحانیت در کلیساي انگلیس برطبق اصول و قوانینی صرتبه
 »شـماس «بـه او   کـه  کنـد مـی ها کمـک  ، به کشیشیحلاپس از گذراندن مر شود والهیاتی مسیحیت می

شوند و درجه کشیشی را هاي خاص، به حوزه کلیسائی مربوط معرفی میگذراندن دوره از گویند. بعدمی
ط خاصـی  یشـرا افرادي که واجـد  ، هاکشیشکنند. از میان از دست اسقف اعظم و یا اسقف دریافت می

کلیساي کاتولیک  . درشوندبه مقام اسقفی نائل می، هاي علمی و خدمت در کلیساباشند، پس از طی دوره
رسـد، سـخنش   پاپ رم، رهبر مسیحیان جهان است و ازآنجاکه انتصاب او با واسطه به عیسی مسیح مـی 

کنند، عبارت اسـت  در کلیساي کاتولیک رم خدمت می مراتب روحانیونی کهبراي همه حجیت دارد سلسه
  ).دیکون (شماسو  کشیش؛ اسقف؛ اسقف اعظمل؛ کاردینا؛ پاپ رهبر کلیسا: از

  ها: انگلیس، کاتولیک، پروتستان، کشیش، شماس، اسقف، پاپ، کاردینال.کلیدواژه
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  مقدمه
ن دینی آن بنـا شـده   اساختارهاي متفکرمعتقد به قوانینی بوده است که براساس ، تاکنون آغاز مسیحیت از

 رسـد کـه  مـی  زیاد بـه حضـرت عیسـی    اي نسبتاًفاصله با، هاانتصاب این تشکیالت روحانی و، است
دهـی کلیسـا   براساس نیازهایی که بـراي سـازمان  و  زمان ولط در و. شودمرجعی موثق تلقی میعنوان به

عهـدة اسـقف   بـه آن  يسطح بـاال  ریاست درو ت مدیری. مدآوجود همراتب باین سلسله، شداحساس می
  شود.ریزي او انجام میبرنامه وابسته به نظارت و، کلیسا نظم در تمام امور و واست 

تـر ارجـاع داده   ینیمناصـب پـا   بـه ، ترتیببه ق نظرات اسقف تعیین وبمراسم دینی برط تمام آداب و
گیـري کلیسـاي   بندي، از آغـاز بـا شـکل   ند. این رتبهکلیسا از جایگاه مهمی برخوردار در هارتبه. شودمی

 آیـد. شـمار مـی  س امور بهأر بخصوص مقام اسقفی در کلیساي انگلیکن محور وکاتولیک رم متولد شد، 
و همگـی از سراسـقف کلیسـاي     کنـد این اجتماعات، در کلیساي انگلیس هم به شکل مستقلی عمل می

هـر فـرد روحـانی مسـئول انجـام      ؛ شـود مراتب رعایت می خود کلیسا نیز شوند. درکنتربري رهبري می
  کاري است.
ها و نقاط مشـترك میـان کلیسـاي کاتولیـک رم و کلیسـاي      تفاوت نیتبی، نگارش این مقاله هدف از

تـرین مباحـث   مهـم مخـتص آنهـا و   مراتبـی  سلسـله  وظـایف و باشد. ها میانگلیس، بخصوص انگلیکن
  باشد.کلیساي جامع کنتربري میبخصوص اسقف اعظم ، هااسقف موردنظر

گونـه  هـیچ کند، ، که کلیساي انگلیس هم از همین اصول پیروي میها مصلحان پروتستانتفاوت
. بـا سـایر مسـیحیان نداشـتند    » الهیات تثلیثی«و » عیسی خدایی«، »شناسیمسیح«اختالفی در محور 

تثلیـث  «و » تجسد خـدا «ة آموز. کردندمیها را تصدیق و سایر اعتقادنامه» اعتقادنامۀ نیقیه« همۀ آنها
راه خـود را  ، هاي مذهبیدر برخی مسائل اعتقادي و آیینمقابل، در . را کامال قبول داشتند» الوهیت

» حجیـت کلیسـا  «مسـئله  ، ترین محورهاي اخـتالف یکی از مهمد. یر مسیحیان جدا کرده بودنسااز 
کـه کلیسـاي   درحـالی » دس، حجـت اسـت.  کتـاب مقـ   تنها کتاب مقدس و«ها معتقدند که آن است.

مرجـع تشـخیص عقایـد صـحیح و واسـطۀ فـیض، کلیسـایی اسـت کـه          : «تکاتولیک معتقـد اسـ  
کتـاب  ، هاطبق سخن کاتولیک». به مسیح برسد، هایش، به رسوالن و در نهایتمراتب اسقفهسلسل

بـه هـیچ    اب مقدسکتمعتقدند  مصلحانکه درحالی. وسیلۀ کلیسا و پاپ تفسیر گرددمقدس باید به
هاي عقیـدتی  آموزه تواند خود به کتاب مقدس مراجعه وهر شخص مسیحی می؛ مفسري نیاز ندارد

. و احکام عملی را از آن استفاده کند. کلیسا جماعـت مؤمنـان اسـت و رئیسـی جـز مسـیح نـدارد       



   ۶۹ انگليس و رم كاتوليك كليساي در روحانيت مراتب و آداب

ت کلیساي کاتولیـک و ارتـدکس، در بحـث حجیـ    . هیچ فرد و نهادي واسطۀ فیض نیست، بنابراین
  .)38، 59ـ57، 63، 35 ص ،1368، مولند( کردنددو نکته را مطرح می، کلیسا
غیر از کتاب مقدس، تعالیم شفاهی دیگري از حضرت عیسی باقی مانده و سینه به سینه نقل . 1

  ت.شده اس
القـدس از خطـا در   گیرد، بـا تأییـد روح  کلیسا معصوم است و هرگاه در موضع فتوا دادن قرار می. 2
  .)150- 149، ص 1389، توفیقی( ماندمیامان 

دانـد. اعمـال نیـک    را شـرط سـعادت بشـر مـی    » اعمال صالح«و » فیض خداوند«، کلیساي کاتولیک
قـوانین  ، گانۀ عهد عتیق و اخالق کامل مسیحیت. اخالق مسیحیتعبارتند از: احکام خدا، یعنی احکام ده

انند حضور در مراسـم کلیسـایی، شـرکت    م، شوداشخاص گذاشته می ةعهد عملی مشخصی است که بر
» ایمـان «ها در حصول نجات، در عشاي ربانی، حضور براي اعتراف به گناه و مواردي دیگر. اما پروتستان

دهـد. پـس اعمـال    پذیرد، او را تغییر میوقتی خدا فردي را می«معتقد بود:  مارتین لوتردانند. را کافی می
 .)472- 471- 51،ص1387راث،ک ک؛ م168،ص2008رنز،ک( »تصالح نتیجۀ ضروري ایمان اس
منزلـۀ تقـدیم قربـانی بـه     هـا ایـن آیـین را بـه    است. کاتولیک» عشاي ربانی«اختالف دیگر در مسئلۀ 

کنـد  میتأکید  دانند که الزم است تحت اشراف روحانیان انجام پذیرد. به عالوه، بر این مطلبخداوند می
ایـن  . شـود تبدیل مـی » خون و گوشت مسیح«به  و ذاتاً حقیقتاً» رابنان و ش«که در مراسم عشاي ربانی، 

جـا  معتقد بـود کـه خداونـد در همـه    ه، هر دو مطلب را رد نمود لوترنامند. اما می» ل جوهرتبد«آموزه را 
این نکتـه را مطـرح کـرد کـه خداونـد از همـان اول در        »هم ذات شدن با خدا«حضور دارد و در نظریۀ 

بـه ایـن بـاور     تسـوینگلی همچـون  ، یسـی ئگران سواب حضور داشته است. البته اصالحاجزاي نان و شر
  .)203ـ196ص ، (هماندنماد حضور مسیح در آیین عشاي ربانی هستن صرفاً، رسیدند که نان و شراب

ایسـتد و اعتـراف خـود را    است. شخص گناهکار مقابل کشـیش مـی  » اعتراف« اختالفی دیگرمسئلۀ 
کنـد. کشـیش نیـز    به موازات کمربند کشیش خم کرده، اظهار و اعالم پشـیمانی مـی  که سرش را درحالی

. سـازد هاي مخصوص مکلـف مـی  کننده را به تناسب بزرگی گناهش به دعا، روزه و زیارتشخص توبه
اعتقاد دارند. برزخ جایگاهی است که مؤمنان گناهکـار، یعنـی کسـانی کـه پـس از      » برزخ«ها به کاتولیک

اند، پس از مرگ مدتی در آنجا کفـارة گناهـان را   کرده و مجازات دنیوي مقرر را تحمل نکردهتعمید گناه 
هـا  پروتسـتان  کلیسـاي فـرق   ولی چنین اعتقـادي نـزد  ، ها هم به برزخ اعتقاد دارندکسوگذرانند. ارتدمی

  ت.پذیرفته نیس

۷۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

هـا مناصـب   کسوها و ارتداما پروتستان. کنندرتبه تقسیم میهفت ها مناصب کلیسایی را به کاتولیک
کننـد.  دانند: اسقفی، کشیشی و شماسی. به عالوه، لزوم تجرد کشیشان را هم انکار مـی را تنها سه رتبه می

دعـا بـراي مردگـان، کـه در کلیسـاي      د. کرد که باید به کشیشان اجـازة زناشـویی داده شـو   میتأکید  لوتر
کلیسـاي پروتسـتان   فرق  ی نور الهی است، دردریافت احتمال بموجو  آمده استکس وکاتولیک و ارتد

، زیارت اماکن مقدس، روزه و برگزاري مراسـم دعـا بـراي مردگـان، بایـد      لوترفاقد ارزش است. به گفتۀ 
  .منسوخ شود

العـاده کلیسـاي   هاي مقدس کلیسـایی و فرشـتگان، از دیربـاز مـورد احتـرام فـوق      تصاویر شخصیت
ایی، احترام به تصاویر، تنها در صورتی که بـه قصـد احتـرام بـه     کاتولیک بوده و طبق تعالیم رسمی کلیس

وجـود تماثیـل و تصـاویر در کلیسـا را      کلیساي انگلستان هـم شخص صاحب تصویر باشد، جایز است. 
  .)476، ص 1386، لین(کنند گونه احترام را پرستش تلقی میدانند و اینجایز نمی

 سلسله مراتب كليساي كاتوليك رم

ها اعتقاد دارند پـاپ در تعریـف موضـوعات    کاتولیک. رهبر کلیسا، وي در واتیکان مستقر است :پاپ .1
  ت. ایمانی و اخالقی خطاناپذیر و معصوم اس

اي از ایـن  عـده . کاردینـال در سراسـر دنیـا وجـود دارد     178. شودمنصوب می پاپتوسط  :کاردینال .2
محسـوب   پـاپ مشـاور  عنوان به دهند وتشکیل میرا  پاپهاي انتخاب نالیشوراي کارد، هاکاردینال

  د.کننشوند و در زمان مرگ او پاپ جدید را انتخاب میمی
کنـد کـه ایـن    اي در شهرهاي اصلی به کلیسا خدمت میاسقفی است که در قلمرو ناحیه :اسقف اعظم. 3

  .اعظم نیز باشد تواند اسقفشود. یک کاردینال میناحیه، قلمرو زیرنظر اسقف اعظم نیز نامیده می
همانند کشیش در یک جا مستقر بوده و آموزگـار اصـول تعلیمـی کلیساسـت و بـر کـار       وي  :اسقف .4

  .کشیشان نظارت دارد
  ست.  انجام کارها و مراسم عبادي ازجمله عشاي ربانی، تعمید و ازدواج اوي مسئول : کشیش. 5
شود که بـراي  کشیش است و به کسی گفته میتر از این مقام کلیسا یک درجه پایین ):شماس( دیکون. 6

شـود و کشـیش را   گفته مـی  »شماس«به این مقام  ،شود. در کلیساي پروتستانکشیش شدن آماده می
تواند ازدواج کند و در اجراي برخـی از  همیشگی می، کند. یک دیکونبراي امور غیرنیایشی یاري می

 .)1392خواه، (علمدآداب و رسوم دینی به کشیش کمک کن



   ۷۱ انگليس و رم كاتوليك كليساي در روحانيت مراتب و آداب

 كليساي كاتوليك رومآداب 

گوشـت  همـراه بـا   هاي غذایی به یک وعده است که نبایـد  کاهش وعده، داريدر مذهب کاتولیک روزه
 18بـه افـراد    مختص ها جایز نیست و روزهباشد و دو وعده سبک که خوردن غذاهاي جامد میان وعده

بـراي انجـام   . ضـروري اسـت  ، ال سن دارنـد س 14پرهیز کامل براي افرادي که بیش از است.  ساله 59تا 
ـ باید یک روز کامل از خوردن گوشت و مشتقات آن پرهیـز کـرد. پرهیـز جز   ، آن ی دربرگیرنـده تنـاول   ئ

داري برخـی قـوانین روزه   1956در سال ، پاپ پیوس دوازدهم گوشت در یک وعده در طول روز است.
اتولیک روم را تغییـر داد و توصـیه کـرد کـه     برخی قوانین دشوار روزه ک، پاپ پل ششمرا تسهیل کرد و 

صـورت اختیـاري روزه   هـا بـه  کاتولیـک همـۀ   وضعیت اقتصادي محلی باشد.با ناسب تم داري بایدروزه
هـا وجـود دارد و آن چهارشـنبه خاکسـتر و     گیرند. در آمریکا دو روز روزه اجبـاري بـراي کاتولیـک   می

  (روز تصلیب مسیح) است. جمعۀالصلیب
ها طـی آن از خـوردن گوشـت اجتنـاب     ایام روزه و پرهیز نیز روزهایی است که کاتولیکهاي جمعه

توان به پرهیـز از خـوردن پـیش از حضـور در مراسـم      می، هاي کلیساي کاتولیکمیان سنت کنند. درمی
هـا بایـد یـک سـاعت پـیش از      اما امروزه این قوانین تسهیل شده و کاتولیک. عشاي ربانی نیز اشاره کرد

تـر  ها از قـوانین قـدیمی  که هنوز هم برخی کاتولیکدرحالی. اسم عشاي ربانی از خوردن اجتناب کنندمر
مـا از زمـان   . شده اسـت بیان روزه و پرهیز عنوان به در کلیساي انگلیکن روزهاي خاصی کنند.پیروي می

مچنـین هـیچ تمـایزي    اتی براي نوع پرهیز در این روزها و هرمقر، جدایی این کلیسا از کلیساي کاتولیک
تا قرن نـوزدهم زمـانی کـه    ، میان روزه و پرهیز وجود نداشته است. روزهاي روزه و پرهیز در این کلیسا

اما پس از آن بار دیگر این روزها را جـدي  . کاهش یافت، کس بودندوها تحت تأثیر جنبش ارتدانگلیکن
یم مقدس، عید بشارت باکره مقدس، عیـد  ها پیش از روزهاي تولد مسیح، تطهیر مرانگلیکن تلقی کردند.

پاك، پنطیکاست، سنت ماتس، سنت جان، سنت پیتر، سنت جیمز، سنت بارتاالمـه، سـنت متیـو، سـنت     
  .)1392، خواه(علم اندسیمون و سنت جود، سنت اندرو، سنت توماس به نیایش و پرهیز دعوت شده

 مقام پاپ

، نخسـتین  پطـروس  ة راهدهندشود، ادامهپاپ انتخاب میعنوان به کسی که، هامطابق اعتقاد کاتولیک
، گیـرد فردي است که مسیح براي هدایت کلیسا معرفی کرده است. فردي که در این جایگاه قرار می

، انجیـل امـا بـر روایـت آفـرینش در     . شودبرخوانده می قدیساننام جدیدي، برگرفته از نام یکی از 
، کـه  در مـورد پیـدایش انسـان   است. برگرفته  میکل آنژر تنظریه تکاملهاي کلیساي کاتولیک آموزه

۷۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

 یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیت است. قرائت کلیسـاي کاتولیـک روم از تثلیـث، چنـین تعریـف     
نزد کشـیش در کلیسـاي کاتولیـک، آئینـی     » طلب استغفار«اعتراف به گناهان و » تثلیث«است:  شده

  .شودمقدس شمرده می
هـاي بنیـادین   ه آمـوزه ازجملـ ، کشـیش عنـوان  بـه  کشیشان و ممنوعیت انتصاب زنان ثلیثتبه  اعتقاد

 د.شونکلیساي کاتولیک عنوان می
کردن فـردي در کلیسـاي کاتولیـک، بایـد     ارد. براي قدیس معرفید» قدیس«ه کلیساي کاتولیک باور ب

در مـورد   نظریـه تکامـل  هـاي کلیسـاي کاتولیـک    آمـوزه ، اي از فرد موردنظر، به کلیسا اثبات شودمعجزه
 دارد.تأکید  ،است انجیلاما بر روایت آفرینش در  کند،را رد نمی انسانپیدایش 

  روحاني مناصب
کشـیش و اسـقف.   ، شـماس : از در کلیساي ارتدوکس، سه منصب روحانی وجود دارد که عبارتنـد 

متروپـولیتن،   .ننـد کاسـتفاده مـی   و عنـاوینی از قبیـل متروپـولیتن    رسندآنان که به مراتب باالتر می
پیشواي دینی یک منطقه است؛ در کلیساي ارتدوکس، گاه در مورد شماس از کلمه دیکون اسـتفاده  

  .)C.f: Cunningham, 2009, p.126؛ 78، ص 1376، لئو(شودمی
هـا را هیـأت   سراسـقف  و هـا متروپولیتن. سراسقف سرپرست یک کلیسا استس کواي ارتدسلیک در
البته در این کلیسا، دو منصب دیگر نیـز وجـود   . گماردکند و در مصادر امور میکلیسا انتخاب میۀ حاکم

تـوان آنـان   نمی. هاي بعدي قرار دارنددر مرتبه، این دو منصب کمک شماس و قاري.: از دارد که عبارتند
هـاي دیگـري   هاي دورتر، در این کلیسا رتبهدر گذشته. شمار آوردرا جزء روحانیان کلیساي ارتدوکس به

، ازجملـه ایـن مناصـب    هایی که امروزه در کلیسـاي ارتـدوکس وجـود ندارنـد.    رتبه. اندنیز وجود داشته
  اشاره نمود. توان به متصدي اخراج ارواح خبیثمی

در کلیسـاي   .وجـود دارد  در این کلیسا سه رتبه اصلی اسقفی، کشیشی و شماسـی  کلیساي کاتولیک:
  شود.جاي واژه شماس از کلمه دیکون استفاده میکاتولیک، گاه به

کشیش (مقـام   ها عبارتند از:البته شوراي ترنت، هفت رتبه روحانی را مشخص نموده است. این رتبه
)، شماس، کمک شـماس، دربـان، قـاري، خـادم کلیسـا و متصـدي       قرار داد اسقفی نیز ذیل همین عنوان

 عنـاوینی ، بنـابراین  آیـد. شمار مـی مقام اسقفی، باالترین درجه روحانی به، در این کلیسا پلید.راندن ارواح 
امـا  ، تـري هسـتند  مانند اسقف اعظم، کاردینال و پاپ، اگرچه از نظر قانونی داراي حوزه اختیارات وسیع

  .)120ص  ،1381 مولند،(براي رسیدن به این مقامات، نیازي به تقدیس خاصی ندارند
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امـا  ، شناسندنمی شعار دینیعنوان به سایر کلیساها (چند کلیساي خاص)، اگرچه دستگذاري را
در ایـن کلیسـاها نیـز    . پـذیرا هسـتند   یـک قـانون کلیسـایی   عنوان به انتصاب به مقامات روحانی را

ایـن کلیسـا در آمریکـا و    ، در کلیسـاهاي انگلـیکن  ، نمونـه براي  مراتب روحانی وجود دارد.سلسله
در کلیسـاهاي اصـالحی (کـالونی) و کانگریگیشـن،     . شودشناخته میل با عنوان اپیسکوپا کاتلنداس

پیشــواي روحــانی، معلمــان، شــیوخ و : هــا عبارتنــد ازایــن مقــام چهــار مقــام دینــی وجــود دارد.
  .)350 و 30ص ، 1376، لئو ؛238ص  (همان،هاشماس

در این کلیسا، بـاالترین رتبـه    جایگاهی ندارند.در کلیساي پرزبیتري، عناوینی نظیر اسقفی و کشیشی 
روحانی از آن شیوخ است که این عنوان، در دو شکل شیخ مربی یا شبان (خادم) و شـیخ حـاکم وجـود    

  .)141ـ140ص  1376(لئو، د شماسی نیز وجود دارۀ دارد. البته در این کلیسا، رتب
امـا  انـد،  پذیرفتـه را  ی و کشیشی (شـبانی) هایی مانند اسقفرتبههرچند  کلیساي لوتري، طور درهمین

رخـی مسـیحیان ماننـد    ، بشـود طور کلی در این کلیسا اهمیت چندانی بـه مقامـات روحـانی داده نمـی    به
طور کلی فاقد مراتب روحانی هستند و به همین دلیل در این کلیساها، انتصاب بـه  باپتیستها و کویکرها به

  .)355 و 100، ص (همان مقامات روحانی، فاقد مفهوم است

  تقسيم وظايف
اما عشاي ربانی، بخشش گنـاه و تـدهین نهـایی    ، در کلیساي کاتولیک، تأیید و انتصاب، کار اسقف است

. ر دینی، یـاري نماینـد  ئها را در انجام شعاها نیز باید کشیشها انجام شود. شماستواند توسط کشیشمی
هـا  دهنـد و شـماس  ر را انجـام مـی  ئها شعا. کشیشهاستنیز انتصاب بر عهده اسقف در کلیساي اسقفی

  .)30ص  (همان،باشندها میکار کشیشکمک
هـا  کشـیش  هاسـت. در کلیساي انگلیکن، انتصاب به مقامات روحـانی در حـوزه اختیـارات اسـقف    

ر و ایراد پند و موعظه در کلیسا هستند. برگزاري دعاي صبح و شـام، آمـرزش افـراد،    ئدار انجام شعاعهده
  .)238ص ، 1381مولند، (د آیشمار میشماس به از وظایف، خواندن رساله و اعمالی از این دست
دار تعلـیم اصـول   عهده آنهاکشیش است.  ةر و انجام وعظ، بر عهدئدر کلیساي اصالحی، اجراي شعا

هـا، وظیفـه مراقبـت و    رسـانند و شـماس  هـا کمـک مـی   دینی هستند. شیوخ در امور روحانی به کشیش
  .)392 و 351ـ350، ص همان(ستگیري از فقرا و نیازمندان را بر عهده دارندد

هـا کشیشـان را در   دار انجـام شـعایر هسـتند و شـماس    هـا عهـده  در کلیساي کانگریگیشنال، کشیش
  کنند.برگزاري شعایر کمک می
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فی ماننـد  دار وظـای ها، عهـده دار سرپرستی کلیسا هستند و شماسدر کلیساي پرزبیتري، شیوخ، عهده
  .)141ـ140ص 1376لئو؛ (توزیع صدقات هستند

  ازدواج مقامات روحاني
حـال آنکـه در آیـین    ، هاي کاتولیک رومی، امري اجباري اسـت ها و اسقفها، کشیشتجرد براي شماس

در کلیساي کاتولیـک، کمـک شـماس، شـماس،     . )68، ص همان(دها باید مجرد باشنارتدوکس، فقط اسقف
  .)120، ص 1381مولند، (باالتر از آن، حق ازدواج ندارندهاي کشیش و رده

قانون کلیساي ارتدوکس در مورد ازدواج مقامـات دینـی تـا حـدودي متفـاوت بـا دیـدگاه کلیسـاي         
، از نگاه کلیساي ارتدوکس، شماس و کشیش اگر پیش از انتصـاب، ازدواج کـرده باشـند   . کاتولیک است

اگـر مجـرد    ،شـوند اما کسانی که به این مقامات گماشته می .دهند توانند به زندگی با همسر خود ادامهمی
ها همـواره بایـد مجـرد باشـند و انتصـاب      در این کلیسا، اسقف باشند دیگر حق ازدواج نخواهند داشت.
  .)61ص ، 1381مولند، ؛ 80ص ، 1376، لئو(افراد متأهل به مقام اسقفی ممنوع است

امـا در بسـیاري از ایـن    . نظـر دارنـد  زمینه با یکدیگر اختالفکلیساهاي مختلف پروتستان نیز در این 
  .)355و  30ص ، 1376، ر.ك: لئو(کلیساها، منعی براي ازدواج مقامات روحانی وجود ندارد

. ایـن کلیسـاي   کننـد میکلیساي کاتولیک به شدت با انتصاب زنان به هرگونه مقام کلیسایی مخالفت 
اعالم داشت که دیدگاه ایـن  ، بر سر انتصاب زنان شدت گرفته بودها و در زمانی که بحث 1995در سال 

گوي بیشتر در ایـن مـورد   ورو، گفتکلیسا در مورد عدم جواز انتصاب زنان از خطا مصون است و ازاین
  .)521، ص 1384وان وورست، (را ممنوع اعالم کرد

ن حضرت از هیچ زنـی بـراي   دارند که آرهبران این کلیسا با اشاره به سنت حضرت مسیح، اظهار می
، در آغـاز  پـاپ اینوسـنت سـوم   عضویت در دوازده شاگرد خود دعوت نکرد. این همان چیزي است که 

رسـوالن  ۀ گرچه مریم باکره مقـدس در عظمـت و برتـري از همـ    « است:کرده  اظهاربارها قرن سیزدهم 
  .)523، ص (همان» ان سپرداما خداوند کلیدهاي ملکوت آسمان را نه به او بلکه به آن، باالتر بود

آید، انتصاب زنان به مقام شماسی، تا قـرن ششـم در ایـن    گونه که از منابع تاریخی برمیالبته آن
طـرد   )Orleans(و اورلئـان  )Epaon(اما ایـن رسـم در دو شـوراي اپـایون     ،کلیسا وجود داشته است

 داي به زنـان واگـذار نگردیـ   از این زمان به بعد، در کلیساي کاتولیک، هیچ منصب روحانی. گردید
)John Anthony, 2008, p. 327(.  
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هایی کـه  پایبند است و با درخواست انتصاب زنان بر همین سنت قدیمیمسئلۀ کلیساي شرق نیز در 
  .)522ص ، 1384، وان وورست(کندمخالفت می، در این مورد از کلیساهاي ارتدوکس شده است

به مقام شماسی در این کلیسا تـا قـرن دوازدهـم رایـج بـوده       است که گماشتن زنانالزم به یادآوري 
از این زمان به بعد، تقدیس زنان و گماردن آنان به مقـام شماسـی، از ایـن کلیسـاي رخـت بـر        اما، است
  .)John Anthony, 2008, p. 327( بست

نس هـا . از نگاه برخی مسیحیان، منع انتصاب زنان به مقامات روحانی هرگـز قابـل پـذیرش نیسـت    
رسول حضـرت مسـیح انجـام    عنوان به ، دانشمند و الهی دان بزرگ معاصر بر آن است که زنان نیزکونگ

صـورت  بـه  تنها در زمان نگـارش انجیـل لوقـا بـود کـه عنـوان رسـول       ، از نگاه وي. اندنمودهوظیفه می
و زنان نبـوده   اما در زمان مسیح، تفاوتی میان مردان، مشخص در مورد دوازده شاگرد خاص به کار رفت

 .)20ـ19، ص 1386کونگ، (انددار این مسئولیت بودهو آنان نیز عهده
زنان را نیز هماننـد   انگلستان امروزه بسیاري از کلیساهاي. البته این دیدگاه اختصاصی به کونگ ندارد

 .)356و  156، 110ص ، 1382، برانتل(کنندمردان، به مقامات روحانی منصوب می
تصویب شده و اظهارات معین تاریخی دکترین انگلیسـی   1563اي دینی در سال ماده سی و نه ۀبیانی

ـ ، گرایی انگلیسـی در ارتباط با ناسازگاري اصالح ویـژه در ارتبـاط بـا دکتـرین یـا نظریـه کالوینیسـت        هب
)Calvinist( باشـد. مـی  ،که منجر به ایجاد دکترین کلیساي انگلیس گردیـد ، هاي کلیساي کاتولیکو رویه 

  شود.میمطرح » ايسی و نه مادهۀ بیانی«صورت این عنوان معموالً به
ــک رم و      ــر کلیســاي کاتولی ــی خــود در براب ــت دکترین ــافتن موقعی ــدد ی کلیســاي انگلســتان درص

وضـعیت  عنـوان  بـه  سـی سـاله  ة اي از اسناد معین در طی یک دوراروپا بود. مجموعه ةهاي قارپروتستان
 1570در سـال   الیزابـت اول تا تکفیـر   1533در  هنري هشتمته از زمان تکفیر سیاسی و دکترینی تغییر یاف

  د.نوشته شده و اصالح گردیدن
  مقام اسقفي

کس معتبر است. البته برخی کلیسـاهاي پروتسـتان همچـون    واین منصب تنها در مذهب کاتولیک و ارتد
طـور کـلّ کلیسـاي    ولـی بـه  ، مناصبی با وظایف مشابه مقام اسـقف دارنـد   هاو متودیست کلیساي لوتري

بر اساس عقیده ایـن  . )219، ص 1382، اردستانی نی(سلیماپروتستان تنها دو مقام کشیش و شماس را قبول دارد
دو کلیسا، پس از صعود عیسی به آسمان، رسوالن مسئولیت جانشینی عیسی را به عهـده گرفتنـد کـه در    

جانشینان خود میان امـت  عنوان به رسوالن در اواخر عمر خود، کسانی را. رسول است پطرسرأس آنان 
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یت نشأت گرفته بودنـد، کشـیش نـام    این جانشینان در میان کلیساهایی که از یهود. مسیحی باقی گذاردند
  .)5:1تیطس ؛ 14:4اول تیموتائوس (گرفتند

ــل کلیســاها ــن اشــخاص، اســقف   یدر مقاب ــه ای ــد، ب ــان تأســیس گردی ــانی زب ــاي یون ی کــه در دنی
 پـولس فرق مسیحت معتقدند که این منصـب ریشـه در تعـالیم    . )7- 1: 3اول تیموتائوس ؛ 1:1(فیلیپیان گفتندمی

زنهـار از آن کرامتـی کـه در تـو     «چنین نوشـت:   تیموتائوسخطاب به ، ین رساله خوددر اول پولسدارد. 
(اول » اعتنـائی منمـا  هـاي کشیشـان بـه تـو داده شـده اسـت بـی       وسیله نبوت با نهـادن دسـت  است که به

و گذاشـته،   تیموتـائوس گذاري پیران (کشیشان) را بر عهـده  . او همچنین مأموریت دست)14: 4تیموتـائوس 
گوید که تعلیمات رسوالن را بـه  و نیز می )22:5(تیموتائوس »کس مگذارها به زودي بر هیچدست: «گویدمی

آنچه به شهود بسیار از من شنیدي، بـر مردمـان امـین بسـپار کـه قابـل تعلـیم دیگـران هـم          «آنها بسپارد: 
  .)2:2(تیموتائوس »باشند
رفت و عهد جدید نیز در مـورد اطـالق ایـن دو    میاین دو واژه در ابتدا به یک معنی به کار رو، ایناز

ف یزود اختیـارات و وظـا  بسـیار  ولـی  ، )7- 5: 1تـیطس  ؛ 17:20اعمـال  ( عنوان به یک خدمت صـراحت دارد 
  شدند، جدا گشت.که همکاران او محسوب می، اسقفان از کشیشان

  ييساتفكيك مقامات كلي
ی داراي ترتیـب  یبایست مقامات کلیسـا میکه رد اشاره ک اولین کسی که به تفکیک میان مقامات کلیسایی

بـه نگـارش در آورده   قـرنتس،   اي که از کلیسـاي روم خطـاب بـه   است. وي در رساله کلمنت رومباشد 
همچنین بر رعایت ترتیـب صـحیح جانشـینی در     يو. بسیاري داردتأکید  بر اهمیت نظم در کلیسا، است

و او نیز رسوالن را تعیین کرد و آنان نیز به نوبـه خـود    کند. خدا مسیح را فرستادمیتأکید  خدمت مسیح
  .)13، ص 1386، لین(اسقفان و شماسان را تعیین کردند

هـا و کلیسـاهاي   ها، ناصـري و بعضـی از لـوتري   کلیساي اسقفی غیرسنتی (مانند کلیساهاي متدیست
هـاي  ید به بعـد شخصـیت  ها را از زمان عهد جداما اسقف، اهمیت جانشینی رسوالن را منکرند، انجیلی)
ی یهـا ها را اسـقف هاي مسیحی مانند آمیشاند. سایر گروهدانستهی در کلیساهاي مسیحی میمهمتاریخی 
 .)459، ص 1381، جوویور(ی استیکنند که کار آنان صرفاً اجرااداره می

دارند.  مخالفت و بالطبع اسقفی، کلیساي پروتستان و کاتولیک با انتصاب بانوان به مقام کشیشی
، 1989دانند. در یازده فوریه کلیساهاي انگلیکن، پیروان کلیساهاي اسقفی آن را مجاز می اما در بین

ــاریخ    ــن ت ــد. در ای ــوده ش ــتی گش ــارزات فمنیس ــدي در مب ــل جدی ــانی ، فص ــادر روح ــارا م بارب
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که کشیش کلیساي اسقفی بود، بـه اسـقفی کلیسـایش در اسـقف نشـین      ، )Barbara Harris(هاریس
  .)323، 322، ص 1382، زیبایی نژاد(منصوب شد )Diocese of Massachusetts(اچوستماس

  ييسامراتب كليسلسله
هـا  اثبات اینکـه اسـقف  ، از نظر تاریخی نمود.ناپذیر میاجتناب اي از نهادسازي، مرتبهپولساز مرگ پس 

 اولیـه، یـک زنجیـره   چراکه در مسـیحیت  ؛ ممکن نیست، جانشینان بالفصل و انحصاري رسوالن هستند
  توان یافت.هاي امروزي را نمیگذاري از رسوالن تا اسقفمتصل از آیین دست

ی به همـراه معلمـان   محلها و کشیشان از دوره رسولی، اسقفپس تاریخی در مسیحیت اولیه، از نظر 
نظـام  ، در مرحلـه بعـد  . تنها رهبران جوامـع مسـیحی، رسـمیت یافتنـد    عنوان به ییمقامات کلیساسایر و 

ها در یـک شـهر   ها و کشیشحاکمیت اسقفی با ریاست تنها یک اسقف، به نحو روزافزونی، تکثر اسقف
  )110، ص 1382، میلر(و سپس در سراسر نواحی کلیسا را از بین برد

، نظامی متشکل از سه مقام به وجود آمد که در سراسر امپراطوري معمـول  اسقف ایگناتیوسبا ابتکار 
، دارد. بـه نظـر وي  بـر عهـده   اسقف سمت ریاست بر دو مقام دیگر را . کشیش و شماس ،گشت: اسقف

 ياز نظـر و . )176، ص 2008، کرنـز (ی وجـود نخواهـد داشـت   یگانـه کلیسـا  مراتـب سـه  بدون ایـن سلسـله  
، در حقیقـت . کرد، اطاعت از فـرامین اسـقف نیـز الزم اسـت    که عیسی مسیح از خدا اطاعت میچنانهم

  .)14، ص 1386، لین( آوردشمار میهاي کلیسا بهیناسقف محور آئ
خـود عیسـی بنیـان نهـاده      کـه ، تشکیالت کلیساي کشیشی اسقفی، مبتنی بر هیچ نوع نهادي، بنابراین

توان آن را مطلقاً ذاتی مسیحیت دانسـت کـه مسـتند بـه سـخنان عیسـی       وجه نمینیست و به هیچ، باشد
قاعـده و هنجـاري در کلیسـاي    صـورت  بـه  بنـا بـه دالیـل خـود    این مناصب ، در عین حال مسیح باشد.

  .)68ص ، 1386، کونگ(کاتولیک اولیه پدیدار شد
ی را بـر عهـده   یخواهد یکی از وظـایف کلیسـا  کس، شخصی که میودر دو کلیساي کاتولیک و ارتد

فـت راز کلیسـا   گذاري مقام باالتر، به این مقام منصوب شود. این آئین خود یکی از هبگیرد، باید با دست
زیرا اکثـر شـعایر را شـخص کشـیش     ؛ رودشمار میر بهئترین شعااز مهم انتصاب مقامات روحانی است.

  گذاري فقط باید به دست اسقف صورت بگیرد.مراسم دست، کهدرحالی. تواند انجام دهدمی
گـردد  می القدس به شخص موردنظر اعطاروح، براي تقدیس، سه نفر اسقف الزم است. در این عمل

گیرد. تقدیس انتخاب یک شخص براي وظایف مقـدس اسـت. در ایـن    و شخص مورد تقدیس قرار می
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شود. وي پس از آن، قدرت تبشـیر و تنـذیر   ی داده مییبه شخص قدرت انجام دادن وظایف کلیسا، عمل
قبـول نـدارد و   اگرچه کلیساي پروتستان ایـن آئـین را   . )322صهمـان،  (یابدی را مییو اجراي مراسم کلیسا
  .)219، ص 1382، اردستانیسلیمانی (داندی را به عهده مردم مییانتخاب مقامات کلیسا

ی، ایـن  یپس از اینکه شخص وارد مدارس الهیاتی مسیحیت شد، پس از گذرانـدن مرحلـه دانشـجو   
 »شـماس «بـه او  ، در ایـن مرحلـه   هـا کمـک کنـد.   کند که در مراسم مذهبی بـه کشـیش  امکان را پیدا می

هـاي خـاص، توسـط مراکـز آموزشـی کـه در آن       گویند. پس از این مرحله و بعـد از گذرانـدن دوره  می
شـوند و درجـه   ی معرفـی مـی  یخود به حوزه کلیساه، کنند و یا توسط کلیسا و دبیران مربوطتحصیل می

ط یشـرا  افرادي که واجد، هااز میان کشیش کنند.کشیشی را از دست اسقف اعظم و یا اسقف دریافت می
عنـوان  بـه  شـوند و هاي علمی و خدمت در کلیسا به مقام اسقفی نائل میخاصی باشند، پس از طی دوره

بـه ترتیـب   ، هـاي عـالی روحـانی   سن قانونی براي پذیرفته شدن در رتبـه  شوند.مسئول کلیسا معرفی می
یست و چهار سـال  عبارتند از: بیست و دو سال براي معاونت شماسی، بیست و سه سال براي شماسی، ب

  .)120ص ، 1368، مولند( براي کشیشی و سی سال براي مقام اسقفی
ی که بر اساس معاهده دو جانبه، حقّ معرفی اسقف منطقـه بـه کلیسـاي کـاتولیکی     یدر کشورها

گـري خـود بـه    ط توسـط سراسـقف حـوزه خلیفـه    یواتیکان واگذار شده است، اشخاص واجد شرا
، بـه مقـام اسـقفی    پـاپ شوند و پس از بررسی صالحیت آنـان توسـط   خانه واتیکان معرفی میدبیر

هاي آن منطقه اسقف ،اي با واتیکان نیستندی که داراي چنین معاهدهیاما کشورها شوند.منصوب می
هـاي هـر   در تعیـین اسـقف   گردنـد. ها و یا مجمع کلیساي شرقی تعیین مـی به وسیله مجمع اسقف
هاي خـاص  هاي فردي و سیاستط و مقتضیات منطقه و ویژگییاغالباً شر، منطقه از سوي واتیکان

  .)76ـ75ص  1385عبدخدائی، (گیردواتیکان مورد توجه قرار می

  تشكيالت اسقفي
حواري، توسط عیسی مأموریت یافته بود و او نیز نخسـتین  پطرس م معتقد است که وکلیساي کاتولیک ر

درواقـع پـاپ رم، رهبـر     ادامـه پیـدا کـرده اسـت.    اسقف شهر رم را نصب کرد و این سلسـله تـا امـروز    
رسـد، سـخنش بـراي همـه     مسیحیان جهان است و ازآنجاکه انتصاب او با واسطه به عیسـی مسـیح مـی   

ی خاص که سلسله انتصابشان به یکـی از  یهااسقف، کس شرقیوولی در نظام کلیساي ارتد حجیت دارد.
تنهـا تفـاوت ایـن نظـام بـا نظـام        یـت دارد. سـخنانش حج ، حواریون (اعم از پطرس و دیگـران) برسـد  
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طور کل قبـول نـدارد و او را   رهبري پاپ و اسقف رم را بهارتدوکس  کاتولیکی در این است که کلیساي
و سـایر حواریـون    پطـرس زیـرا ایـن نظـام تفـاوتی میـان      ؛ دانـد هاي منصوب میمساوي با سایر اسقف

  .)216، ص1386اردستانی، سلیمانی(بیندنمی
اسـقف در  رو، ازاین زمان نیاز به تنظیم کلیساها بر اساس نظام مدیریتی جامع احساس شد.با گذشت 

اسـقف آن  ، تی قرار گرفت و در هر شهري کـه جمـاعتی مسـیحی در آن قـرار دارد    یرأس این هرم مدیر
اسـقف بـه ریاسـت کلیسـاي منطقـه خـود       ، در حقیقـت ، شهر، عنوان ریاست آن جامعه ایمـانی را دارد 

 دو کلیسـاي کاتولیـک و   شـود. شود و تمام کارهاي مربوط به آن کلیسا زیرنظر او انجام مـی منصوب می
باید توسـط اسـقف یـا     ،هاي کلیسایی (همچون عشاي ربانی و غسل تعمید)گویند که آیینمیارتدوکس 

ن امه مؤمنـ این امور را ه: در مقابل کلیساي پروتستان معتقد است او اجرا شود.سوي کشیش منصوب از 
مـدبک، جمیـل و   ( شوداز عهده بقیه ساقط می، توانند اجرا کنند و وقتی یکی به اجراي آن همت گماشتمی

  .)83- 82ص م، 2000دیگران، 
 کننـد را یـاري مـی   اسـقف  یـا همـان کشیشـان   ) Presbyters(اجراي مراسم کلیسا هیئتی از مشایخ در

  .)37ص ، 1381، ویلسون(

  اصول حاكميت
پادشاه انگلیس حاکم مطلق بر کلیساي انگلـیس نیسـت و نقشـی    مبنی بر اینکه  وجود داردتصور غلطی 

نقش شاه در کلیساي انگلیس فقط محـدود  ، در کلیساهاي ناحیه یا بخش خارج از انگلیس ندارد. درواقع
شود. حتی ایـن نقـش نیـز کمرنـگ     ها، شامل اسقف اعظم کلیساي جامع کانتربري میبه انتصاب اسقف

افـرادي  ، دهد تا از میان آنهاشده را به دولت ارائه مینامزدچراکه کلیسا فهرست کوتاهی از افراد ؛ اشدبمی
انتخاب شوند. شاه هیچ نقش و حق قانونی در کلیساهاي انگلیسی در نقاط دیگـر جهـان نـدارد، بـا ایـن      

  کند.هاي دعا را مشخص میدر چندین کشوري که جزء مستعمرات اوست، کتاب ،حال
هر کدام اسـقف  . ناحیه از اجتماع پیروان کلیساي انگلیس، مستقل و خودمختار هستندونه سیتمامی 

ها بـه شـکل کلیسـاهاي ملـی (مثـل:      اعظم و ساختار حاکمیت خاص خود را دارند. این نواحی و استان
صـورت  یـا بـه  ، )ها (مثل: غرب، آفریقاي مرکزي یا آسـیایی اي از ملتو یا مجموعه )کانادا، اوگاندا، ژاپن

هاي فرعی نیز وجـود دارد کـه تحـت قـدرت و     ها، بخشمناطق جغرافیایی و غیره هستند. در این استان
نشـین  هاي جامعه کلیساي انگلیسی از نواحی اسـقف شهر هستند. تمام استانحاکمیت اسقف اعظم، کالن

  .کنندتحت قدرت و طبق دستورات اسقف عمل می، شوند که هر کدامتشکیل می
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ها داراي مقـام و مرتبـه متفـاوتی هسـتند کـه طبـق سیسـتم        در مسلک کلیساي انگلیس، اسقف
هـا، دو  هاي مذهب کاتولیک است. جدا از اسقفیکی از نشانه ،جانشینی حواریون است. این سنت

هـا،  وجود آمدن بـدعت هر اثر ببمقام رسمی دیگر نیز وجود دارند: شماس (خادم کلیسا) و کشیش. 
ها در مقام شماس منصوب توانند در تمام استانپس از نیمه دوم قرن بیستم، زنان می زمانطول در 

هـا  تواننـد کشـیش شـوند و حتـی در معـدودي از اسـتان      در بعضی از نواحی مـی همچنین شوند. 
  توانند به مقام اسقف اعظم نائل شوند. می

کـه از سـه مجلـس عـوام،     حاکمیت در اجتماع کلیساي انگلیس از نوع شوراي کلیسایی اسـت  
اي، ها تشکیل کی شود. شوراهاي کلیسایی در سطح استان و سطح ملی و ناحیـه ها و اسقفکشیش

حوزه قدرت و اختیارات متفاوتی دارند که بخصوص به قانون شرع و قانون اساسـی آنهـا بسـتگی    
صـورت  بـه  دارد. اصول و اعتقادات کلیساي انگلیس شکل حکومـت جمعـی و یکپارچـه نـدارد و    

 آیـد مـی شـمار  ترین بخش از حوزه قدرت در کلیسا بهشود که کوچکنشین اداره مینواحی اسقف
)C.f: Williams, 1950(. 

  ياسقف اعظم كليساي جامع كانتربر
در جامعـه کلیسـاي   دیگـر  هـاي اعظـم   اسقف اعظم کلیساي کانتربري، مقام باالتري نسـبت بـه کشـیش   

بایسـت  عنوان بخشـی از ایـن جامعـه در نظـر گرفتـه شـوند، مـی       ههایی بانگلیس دارد. براي آنکه استان
 بـاالترین مقـام رسـمی در کلیسـا    ، کاملی با اسقف اعظم کانتربري داشته باشـند. اسـقف اعظـم    همکاري

اما قدرت و اختیارات مستقیمی در ارتباط با کلیساهاي خارج از انگلستان ندارد. اسـقف اعظـم   ، باشدمی
عنوان پیشواي روحانی، داراي حـوزه اختیـارات اخالقـی مشخصـی اسـت و حـق       هب، کلیساي کانتربري

  .)Zahl, Douglas, 2005, p. 133( انتخاب در کلیساهایی که در قلمرو او هستند را دارد
باشـند.  هایی که شایستگی کامـل مقـام کشـیش مسـیحی را دارنـد، جانشـینان حواریـون مـی        اسقف

نشـین  اعضاي قلمـرو اسـقف  ، و مراجع روحانی، همگی اسقف بودههاي اعظم هاي ارشد، اسقفکشیش
باشند که از طریق جانشینی حواریون، اختیارات قانونی و شرعی خود را دارند. اصـالت آن بـه دوازده   می

  اند.گردد که از یاران مسیح بودهحواري برمی
در کلیسـاي انگلـیس،    ها هستند. اغلب مراجع روحانی انتصـابی ها، دستیار اسقفها و شماسکشیش

هـا مسـئول زنـدگی معنـوي     کنند. کشیشدر ناحیه خاص در قلمرو اسقف عمل می کشیش بوده معموالً
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مقـام کشـیش بخـش    است که کشیش بخش یـا قـائم  شده اي هستند که کلیسا در آن واقع بخش یا ناحیه
شـود کـه او   ار برده میکهاي است که براي کشیش یا شماس بشوند. معاون کشیش بخش، واژهنامیده می

کننـد و اغلـب   هاي غیربخش از طریق مشاغل دیگر امرار معاش مـی دستیار کشیش بخش است. کشیش
توانند مسئول امـور  ها همچنین میشوند. کشیشهاي خیریه استخدام میسسات آموزشی یا سازمانؤدر م

    ها و یا نیروهاي مسلح باشندها، مدارس، زندانمذهبی بیمارستان
هـاي  اس اعظم، کشیش یا شماسی است که مسئول اداره کردن قلمرو شماس بوده غالبا به بخـش شم

شود. شماس اعظـم، نماینـده اسـقف در قلمـرو شـماس اسـت. در       نشین گفته میفرعی از قلمرو اسقف
شـود. البتـه در   کلیساي انگلیس، این منصب به مدت حداقل شش سال به افراد در مقام کشیش داده مـی 

گردنـد و در منـاطقی، زنـان    ها نیز به این مقام منصوب میایی از اجتماع کلیساي انگلیس، شماسهبخش
شماس اعظم، باالترین مقـام  . توانند در مقام شماسی قرار گیرنداما می، توانند کشیش یا اسقف باشندنمی

اصـلی کلیسـاي   توانند به آن نائل شوند. رئیس کلیسا، کشیشی است که کشـیش  رسمی است که زنان می
اگر کلیساي جامع یا کلیساي کوچک داراي ناحیه یا بخش خـاص خـود    جامع یا کلیساي کوچک است.

  .)C.f: Williams, 1950( کشیش بخش نیز خواهد بود باشند، رئیس کلیسا، معموالً
اکثر کلیساهاي جامع، کلیساهاي بخش هستند و رئـیس ایـن کلیسـاها،    ، در کلیساي ولز، این با وجود

هاي انتصابی در کلیسـاي کاتولیـک رومـی و    آیند. جامعه کلیساي انگلیس مقاممیشماره کشیش بخش به
کلیساهاي  هاي انتصابی در خارج از این جامعه هم توسطشناسد. مقامارتدوکس شرقی را به رسمیت می

  .)Williams, 1950, 36(شوندکاتولیک قدیمی و کلیساهاي کاتولیک مستقل به رسمیت شناخته می

  قلمرو شماس (خادم كليسا)
ها در داخل و خارج از کلیسـا  ها همکاري مستقیمی با کشیشدر کلیساهاي انگلیسی، بیشتر شماس

در ، هـا زندانیان دارند. بر خالف شـماس  رسانی به فقرا، بیماران، گرسنگان وو در اموري مثل کمک
تواننـد متاهـل باشـند، در کلیسـاي     مقام مـی که قبل از انتصاب به این ، ارتدوکس و کاتولیک رومی

هـا  توانند ازدواج کنند. بیشتر شماسها، قبل و بعد از منصوب شدن به این مقام میانگلیس، شماس
مانند و بعـد در  فقط یک سال در مقام شماس می کنند و معموالًبراي کشیش شدن خود را آماده می

  دهند.مقام کشیش به کارشان ادامه می
 ماننـد. در بسـیاري از نـواحی و   ها همیشه در همین منصـب بـاقی مـی   بعضی از شماس، حالبا این 

تواننـد در مقـام شـماس در کلیسـا خـدمت نماینـد. در       هاي کلیساي انگلیسی، زنان و مـردان مـی  بخش
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دهند، بیشتر اجـازه خـدمت در کلیسـا در مقـام شـماس را      هایی که به زنان اجازه کشیش شدن میبخش
تر از مـردان اسـت کـه مـدت کوتـاهی      ثیر این کار، امکان ایجاد قلمرو شماس براي زنان طوالنیأدارند. ت

هـا حـق انجـام مراسـم غسـل تعمیـد داشـته در برخـی         شوند. شـماس پس از شماس شدن، کشیش می
. در کننـد مـی قلمروهاي اسقف، اجازه برگزاري مراسم ازدواج را طبق دستورالعمل کشیش یا اسقف اخذ 

ـ  نیز مراسم دعاي خیر و برکت را در کلیساهایی که این مراسم آئینی را برگزار مـی مواقعی  جـاي  هکننـد ب
  .)The Christian Faith: Ch 63- Ordination( آورندمی

  وامـع
شوند که مقام یکسانی دارنـد. افـرادي کـه    من مسیحی خوانده میؤاعضاي غسل تعمیدشده کلیسا، مهمۀ 

وقـت و در تمـام   صـورت تمـام  هممکن است ب، راي مقام روحانی رسمی بودهمقام انتصابی ندارند هم دا
قاریان کلیسا، رئیس و نگهبان کلیسـا، متصـدي نشـان دادن     مانند: ،طول عمرشان در کلیسا خدمت نمایند

کننـد. برخـی   محل جلوس مردم در کلیسا، خادمین کلیسا و افرادي که از مراسم عشاي ربانی بازدید مـی 
یـا مسـئول آمـاده سـاختن گـروه      ، هـا و غیـره بـوده   ها، گلول آماده کردن محراب و شمعدر کلیسا مسئ

اي البته افرادي نیز در شوراي کلیسایی که هیئـت حـاکم بـر ناحیـه    . شوندآوازخوانی مذهبی و راهنما می
  .)Williams, 1950, p. 37( شونداست عضو می

  گيرينتيجه
ر ئاي که دارد، وارث تمامی آداب و شـعا ساله2000قدمت کلی، کلیساي کاتولیک رم با  طوربه

. دینی مسیحیت است. این آداب در طول سالیان دراز دستخوش تحوالت متعدد گردیده اسـت 
جمله عواملی اسـت کـه ایـن کلیسـا را دچـار تحـول و       ازعوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي 

اي پیـدا کـرده   هـاي تـازه  گیـري هاي زیرمجموعه شکلتبع آن، کلیسادگرگونی کرده است و به
ها، کلیساي انگلیکن است که با روشی متناسب با روحیات نسل خود است. ازجمله این کلیسا

شکل گرفته است. اگرچه آداب اصلی آن برگرفته از اصول کلیساي کاتولیک است، امـا مـوارد   
، لوترونی چون شود که برگرفته از تحوالت سیاسیچشمگیري در رسومات دینی آن به دیده می

زیادي بر اجراي مراسم و آداب دینی دارنـد و افـرادي   تأکید  طلبانی است کهو اصالح کالوین
رسند، حتمـاً بایـد آگـاه و مسـلط بـه مقـام خـود باشـند.         هم که به مناصب باالي کلیسایی می

گیرنـد و اگـر تالشـی    ها در هر جایگاهی که هستند، تقدس و رتبۀ خود را مدنظر مـی کشیش
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منی که ؤدهند، تنها با خدمت رسانی خالصانۀ خود بوده است، مردم مراي ارتقا خود انجام میب
هـاي ایـن   و با موعظه روند، احترام زیادي براي این خادمین قائل هستندهر روزه به کلیسا می

مراتـب  اند. در نهایت، قوانین تشریفاتی کلیسا و سلسلهکشیشان، زندگی خود را تعالی بخشیده
، نظمی بر ساختار گستردة کلیسا حکمفرما ساخته است که همۀ پیـروان آن را مطیـع خـود    آن

طور کلی، کلیساي انگلیس، براساس ساختار فکري جماعت آن بنا شده است، ساخته است. به
کلیساي کاتولیک رم، اصل و مبنا اصولی است که از زمان حوارین حضـرت عیسـی و    ولی در

  شود.ین مین دینی آن تعیابعد متفکر
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