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  دهكيچ
 یتینارضـا  ۀنیزماین بحث، بخصوص لوتر در انگلستان مورد بحث قرار گرفت.  ،طلبان ار اصالحکم، اف1520ل دهه یدر اوا

منـاطق   یطلبان و قدرت گـرفتن آنـان در برخـ    فراهم آورد. ظهور اصالحرا  یکاتولک يسایلکشور از کن یگسترده مردم ا
ن کشوري بود کـه از سـلطنت قـوي و    یانگلستان، نخستهرچند  .اهش دادک يادیرا تا حد ز يطره پاپ، قدرت ویتحت س

ـ  مسـتقل  يسـا یلک یـک  جـاد یمنجـر بـه ا  اما نزاع پادشاه و پـاپ  ، مستحکمی برخوردار بود  .ت شـد یحین در مسـ یکانگل
 پروتسـتان و  و یـک اتولکمانند  ،تیحیگر مسیدهاي  فرقه از یک چیه جز قل است وتمس مجزا و يا خود فرقه سم،یانیکانگل
    ست.یس نکوارتد
ـ ار زیبسـ  يها با توجه به شباهت. دان ب شدهکیبرال پروتستان تریل هاي لیساک با جهان،از نقاط  ياریها در بس نیکانگل اد از ی

ي بنـد  بقـه طبـرال  یلهـاي   پروتسـتان  از یعنـوان بخشـ   به برالیل يها با پروتستان یلیو تحص یب شغلکی، تریاسینظر س
  .انگلستان است يسایلک یفاتیس تشریئنون رکا ه انگلستان همکمل ،زابت دومیالشوند.  می

 ي.انتربر، کسکوارتد، پروتستان، نیکانگل، پاپ، لوتریک، اتول، کاقرون وسط کلیدواژها:
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  مقدمه
 به سـه مـذهب کاتولیـک، ارتـدوکس و     )Anglican( ظهور انگلیکن مسیحیت پیش از ،کلیطور  هب

تاریخ آن به عصـر  که هاي مسیحیت است  ترین شاخه کاتولیک از قدیمی. پروتستان تقسیم شده بود
 م از1054که سال  رود شمار می یکی از انشعابات کلیساي کاتولیک به ،ارتدوکس رسد. حواریون می

سـومین مـذهب، پروتسـتان     .آن مسائل اعتقادي بـود جدایی ترین دلیل  مهم. ک جدا شدآئین کاتولی
پروتسـتان بـه زودي داراي    ۀشـاخ  ) بـه وجـود آمـد.   1546-1483( مارتین لـوتر است که با ظهور 

هاي زیر اشاره نمود: لوتریسـم، کالونیسـم،    توان به فرقه ترین آنها می انشعابات زیادي شد که از مهم
انگلـیکن، باتسیتیسـم، پنطیکاسـتی، پرسـبیتري، ادونتیسـت، کـانگري گیشنالیسـم،         یسم،تسوینگلیان

  . ...ها و متدیسم، انجیلی
 از ،هـاي بعـد   سال که در طوري هب ،اي دارد مذهب انگلیکن جایگاه ویژه فوق،هاي  میان شاخه از

 ،این مـذهب . شود عنوان مذهب چهارم مسیحیت شناخته می هاکنون ب هم. مذهب پروتستان جدا شد
از آن بـه   کـه معمـوالً   ،کلیسـاي انگلـیکن   .گـذاري شـد   (انگلیکن) پایـه  نهضت اصالحی تئودور با

تمام کلیسـاهایی  یعنی  ؛است »کلیساي ملی انگلستان«شود، عنوان رسمی  یاد می» انگلیکن«جماعت 
ایـن کلیسـا    عنوان رهبر معنوي کلیسا پذیرا باشـند و بـه اصـول ایمـانی     که سراسقف کنتربري را به

بـا مشـکل نارضـایتی مـردم از روحانیـان       ،اوفادار باشند. کلیساي انگلستان در اواخر قـرون وسـط  
در کشور انگلسـتان   لوتربخصوص  ،طلبان م، افکار اصالح1520رو بود. در اوایل دهه  هکاتولیک روب

 ،دانشـگاهی هـاي   جملـه شخصـیت   فرهیختگان انگلیسی از ،طور کلی گرفت. به مورد بحث قرار می
 ،توجـه  دادنـد.  عالقه خاصـی نشـان مـی    لوترو دانشجویان دانشگاه کمبریج، به آثار  انادتویژه اس به

هـاي گسـترده مـردم ایـن کشـور از      زمینـه را بـراي نارضـایتی    ،طلبان مطالعه و بررسی آراي اصالح
را گسترد، اما علت کلیساي کاتولیک فراهم آورد. البته این علل، تنها بستر تأسیس کلیساي انگلیکن 

تحـوالت سیاسـی    و وقـایع و  گـردد  می به نزاع پادشاه انگلستان و پاپ باز ،اصلی جدایی این کلیسا
انحرافـات   هـا و  گیـري  سخت و وجود آورد هگیري این مذهب ب را براي شکل که زمینه ،اقرون وسط

  براي ایجاد مذهب جدید فراهم کرد. اخالقی، مذهبی شرایط را
ها و تغییراتی در مسیحیت به وقوع پیوسته  چه تحریف اقرون وسط درد که کرشن خواهد این مقاله رو

هـایی کـه در جریانـات     . همچنـین سیاسـت  است هاي نو گشته منجر به پدید آمدن فرقهو این امر است 
  گیرند. مورد بررسی قرار می ،اند گیري مذهب انگلیکن گردیده ریزي و شکل تاریخی منجر به پایه
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  هاي اصالحي تاريخچه جنبش
پـولس  و  پطـرس حـواري   یوشـش واقعـ  ک ار خود را با تـالش و کسا یلکالد، یدر طول ده قرن پس از م

 .افـت یارتقـا   یالمللـ  نیب ، وی، علمی، خانوادگی، انضباطیوه اخالقکش نظام بایک به  و ردکآغاز  حواري
 یمنان در منـاطق ؤرا میز ؛ت بودیحیمس يایداران دن نیوهمند همچنان مورد توجه دکگاه شین جایها ا قرن

ش در یو پنـاه خـو   أسا قائل بودند، آنجا را ملجیلکه به دستگاه ک یافته بود، با احترامین توسعه ین آئیه اک
همچنـان   يالدیازده مـ یتا قرن  ،گاهین جایدانستند. ا می ماالتکسب کو توجه به خداوند و  يرشد معنو

ظـاهر شـد   هـایی   یطلب ایسا و دربار پاپ، به مرور رفتارها و دنیلکقدرت  یه از فراوانکان داشت تا آنیجر
ـ  ،جایگاه آن تنزل یافته در نظر مـردم احترام و  سرانجام .ه مورد انتظار مردم نبودک ر و کـ قشـر متف ویـژه   هب

از ان یکـ و وات یرومـ  يسـا یلک ،ن هنگامای د. درین گردیگزیهمراه با تنفر و انزجار جا یدگاهید شمندیاند
 نصـب  جهـان را داشـت و پادشـاهان را عـزل و     ومت برکح يادعا ،برخوردار بود يو ماد يویاقتدار دن

س قـدرت  أپـاپ در ر  .شـد  مـی  در شخص پاپ خالصـه  ییو قضا یی، اجرايگذار قانون يرد. قواک می
 .)113 ، ص1366(جان پاالرد،  قرار داشت يویدن

نـد.  کسـب  کپـاپ   و سـا یلکومـت خـود را از   کحت خـود و  ید مشروعیبود امپراتور با یسا مدعیلک
از اسـقفان   یکـی  یین امپروازند. کد از پاپ اطاعت یاست و با یحیمس یکز مانند عموم مردم، ین امپراتور

ان را یحیه مسـ یلک، حق قضاوت نسبت به یسا در امور روحانیلکاعتقاد داشت:  يالدیبزرگ قرن چهارم م
ـ ن امپراتـور را یز ؛امپراتورنسبت به شخص  یدارد حت سـا  یلکاز فرزنـدان   یکـی ان یحیر مسـ یز ماننـد سـا  ی

  .)Hans Kung, , 2003, p. 43( شود می محسوب
روم  امپراتـور )، که پاپ داراي قدرت و مقامی همطراز بـا  15تا  11هاي  (قرن ادر نیمه دوم قرن وسط

ر سیاسی و اجتماعی و اقتصادي اموشامل سلطه و اقتدار او نه فقط امور روحانی و دینی، بلکه  ،باستان بود
انگلستان مجبور بودند مالیات مذهبی به واتیکـان   اسپانیا و ،فرانسه ،هاي اروپایی نظیر آلمان . حکومتبود

ها حتـی در عـزل و نصـب     ها بود. پاپ بپردازند. کلیساي کاتولیک در همه کشورها صاحب بهترین زمین
آنهـا بـه واسـطه نفـوذ روحـانی خـود بـر مـردم،          شـتند. مستقیماً دخالت دا ییپادشاهان کشورهاي اروپا

 ،عـالوه بـر عوامـل سیاسـی     توانستند به اتباع یک کشور دستور دهند که از پادشاه فرمانبرداري نکنند. می
اي  اقتصادي و اجتماعی، عامل اخالقی و مذهبی نیز مطرح بود. مقام مقدس رهبري کلیسا، بیشـتر وسـیله  

هشت سـال چنـان آشـکارا     ها مدت شصت و پاپنمونه، عنوان  به بود. طلبی شده براي ارضاي حس جاه
ممالک به سرعت کاهش یافت. سایر وسیله مطامع و زندانی شاهان فرانسه بودند که احترام و درآمدشان از 
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هـایی کـه بـراي     هاي خویش را با مضاعف ساختن مالیات این رویداد، خزائن گنجینه زده از آنان وحشت
  .)6 ج  ،1387 ،دورانتر.ك: ( پر ساختند ،وضع شده بود ها و کلیساهاي محل، صومعه مناصب کلیسایی،

ن دربـار  یسـنگ هـاي   نهیه هزکبود  یافکافراد نداشتند.  یو روحان يویدن یبه زندگ یآنان توجه چندان
شـود   مـی  نداشـت. گفتـه   یتـ یاهمبـراي آنـان   وضع مردم . ن شوندیتأم یمذهبهاي  اتیق مالیپاپ از طر

 شـده بودنـد.   یق روابط نامشروع صاحب فرزنـدان یها از طر پاپ یمقام و حت یعالهاي  از اسقف ياریبس
ـ کـ  ،ياریشـان بسـ  یشکو ها  اسقف ،انین میدر ا ن یاز چنـ  ،ار بودنـد کـ زیمقـدس و پره  يواقـع افـراد   هه ب

 یمقـام پـاپ   يبـرا  یبزرگ پاپ و مـدافع بزرگـ   یحام ،یناسئوکتوماس آ بردند. می رنج یافراط يرفتارها
ن یپـاپ نخسـت   ،ن جهت از او استفاده شده است. در نگاه اویدر هم يثرؤنون به نحو مکگرا بود و تا زکمر

نجـات   يدارد و اطاعـت از پـاپ رم بـرا    يح برتـر یمسـ  يسایلکل که بر کاست ها  ن اسقفیتر و بزرگ
  .)162 و 161 ص  ،1386(کونگ،  است يضرور

  سد:ینو ي میالدیدر قرن هشتم مها  قدرت پاپ ةدربار ،ویل دورانت
ـ  یاست درخشان پاپین سیافت. ایم کیتحها  پاپ یرروحانیارات غیاخت ةشالود ـ  دیتا بدانجا رس  لئـوي ه ک

ـ  ک چینهاد. از آن پس ه یشارلمان ش تاج بر سریسوم با دست خو ـناختند  یس را در غرب امپراتـور نم  ،ش
ه از فرط حمالت اقـوام مختلـف   ک ،وس اولینحو گرگورن یرده باشد. به اکن یرا تده يه پاپ وکمگر آن

ـ   یلکقـدرت و نفـوذ   . اروپـا شـد  هـاي   ن قـدرت یرومندتریاز ن یکی ،به ستوه آمده بود ی سـا رو بـه فزون
ـ  هـاي   ن اسقفیش خطاب به پادشاهان و همچنیخوهاي  والوس در نامهیکگذاشت... ن می  ،کاعظـم ممال

حـق و   ،ب خدایعنوان نا پاپ به  ،ه داردیر همه آنها نظارت عالب ییه گوکرد ک می اتخاذ یهمواره چنان لحن
ات زمان انتخاب شـده  یا مقتضیم مردم که به حکرا  ییند و فرمانرواکن بد را خلع یه سالطکفه داشت یوظ
  .)708و  680 ،678 ص  ،1387 رد (دورانت،یا بپذیند کد ییأت ،بود

دسـت   ندگان خود را بـه نقـاط دور  ینما ها پاپ ،مجلل يساهایلکهمزمان با رنسانس، و شروع به ساختن 
ه هـر  کـ ردنـد  ک می هیتوص ،پول يآور فرستادند و ضمن جمع ی میمردمهاي  پول و اعانه يآور جمع يبرا
ن یهمچنـ . )66، ص 1382(لوکـاس،   شود و به بهشت خواهـد رفـت   می دهیس پول بدهد، گناهان او آمرزک

ر خواهـد  یناپـذ  اجتنـاب  ياست امرین و سید ییاصله بحث جدان، بالفیردن دک يه با فردکروشن است 
ار و پنهـان و  کفـات آشـ  ین در اثر تحرین دیش از ایه، پک یدرحال .است یاجتماع ياست امریس زیرابود؛ 

 يج صـدا یتدر به. )68- 66(همان، ص  ده استیوتاه گردکسا، از دخالت در اجتماع یلکت یروحان یتوجه یب
 یرهبـان  يهـا  هل گـرو کیتشـ صـورت   بـه  یکیشد:  می ل ابرازکبه دو ش ها اعتراضن یا .اعتراض بلند شد

و هـا   نهـا در لبـاس راهـب   یشـان (ا  شـتن و جامعـه  یو حفظ تقـدس خو ها  دن از انحطاطیگز يدور يبرا
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 ازمنـدان یبـه ن  یدگیو رسـ  یو اجتمـاع  یو آموزش یبردند و به خدمات فرهنگ می به صومعه پناهها  راهبه
ـ ا پـاپ. از  يالیه اقتدار و استیعل ی، اعتراض و مخالفت علنيگرید پرداختند). می  ادر قـرون وسـط   ،رو نی

ي اریبسـ  ی، و اجتمـاع یه، فرهنگـ یـ ریه خـدمات خ کـ م یهسـت  تیمختلف رهبانهاي  ل نظامکیشاهد تش
ا یـ شِ معتـرض  یشـ کا یـ ه اسـقف  کـ شد  می ت پاسخ دادهیشه با قاطعیهم ،اند. اما نوع دوم اعتراض داشته

  د:  یگو می سایلکقدرت قائد اعظم  ةفاستر دربار ب. لکمای. دیگرد می ا اعدامیشد،  می ه توبهمجبور ب
ـتن علـت و دل   کچون و چرا بود  ین حق مسلم و بیسا، صاحب ایلکعنوان قائد اعظم  پاپ به ـ ه بـا داش ل ی

ـ  می صیتشخ یان را مضرّ و طاغیحیدام از مسکهر  ،یافک ـ امپرا یداد حت ـ  ط را از  یحیوران و شـاهان مس
ه پاپ اعظـم  کن بود یم اکدر ح یحیار مسیشهر یکر یفکند. تکر یفکت ت طرد و آنها را رسماًیحیحلقه مس

ـ عطا ها خلع همان پادشاه به آن يبرا یاجازه ضمن یمعاف و نوع يد سوگند وفاداریق را از ياَتباع و رده ک
 العـاده بـه دسـت    فـوق  یقـدرت ها  شد، پاپ می د و شرط اعمالیق یب ،انیحیر مسیفکباشد. حال اگر حق ت

  .)408 ، ص1368، (ب.فاستر دادند می ر نفوذ و سلطه خود قراریز امالًکآوردند و پادشاهان وقت را  می
ق مسـتعد سـاختند. پادشـاهان و    یـ عم یتحـول  ينه را براین عوامل دست به دست هم دادند و زمیا همۀ

 هکـ ز یـ ن یشـانِ ناراضـ  یشکپـاپ خـارج شـوند.     يو اقتصـاد  یاسـ یل بودند از سلطه سیما ،یام محلکح
 یو روحـان  ییسـا یلکدر امـور   یرش هـر نـوع تحـول   یرسد، آماده پـذ  ینم ییدند اعتراضشان به جاید می

نـار گذاشـتن   ک يبـرا  ینـ یش از قـدرت د یوران زمان خوطبا امپرا يریدر درگها  هم پاپ ،در عمل بودند.
  .)165 ، ص1381جوویور، مري  ؛710 و 709 (همان، ص ردندکآنان استفاده 

ها بنیانی شـد بـراي ایـن تصـور      ساز شده بودند و تدهین پادشاهان توسط پاپ ها پادشاه پاپ ،در این دوران
  .)123 ، ص1386(کونگ، تواند پادشاه گردد  می» پاپ« یعنی» فیض خدا«که پادشاه در غرب تنها با  ،مسیحی

شـه بودنـد، از هرگونـه    یاند يرنسانس، خواستار آزادر یه تحت تأثک ،رکخصوص طبقه روشنفب ،مردم
بـه نـام    یش آلمـان یشـ ک یـک  ،1517در سـال   ردند.ک می تیحما ،ردک می نیرا تأم ين آزادیه اک یتحول

تنبـرگ در آلمـان   یشـهر و  يسـا یلکرده بود، اعتراضات خود را بر سر در ک لیتحص يه فردک ،مارتین لوتر
بـه   لـوتر ان احضار یکنش واتکان اعتراض شده بود. وایکواتهاي  افراطمورد از  95رد. در آنجا به کنصب 

پول و اعانـه بـه آلمـان رهسـپار      يآور منظور جمع سا بهیلکندگان پاپ و یه نماک یقصد اعدام او بود. زمان
گفـت: آمـرزش    مـی  رد وک می ارکز را انیه همه چکدند یمال تعجب با مقاومت او مواجه گردکشدند، در 

وجدان را در حـد خـدا    ،مارتین لوترر است. یپذ انکدر نزد وجدان ام الً براساس توبه و صرفاًگناهان اصو
معمـول و   يارهـا کاز  یکـی ه کـ  ،دن گناهانیله، به فروش بهشت و بخشیوس نیدب .انسان ارزش داد يبرا

  .)66، ص 1366(لوکاس،  ردکحمله  ،سا بودیلکپردرآمد 

۷۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

م کت حـا یـ ه مورد حماکافت یرا  شانسن یا لوتر، بیان شده ک ،یاجتماع - یاسیاما در اثر تحوالت س
وسـتند.  یپ لـوتر ان بـه نهضـت   یحیشان و مسـ یشکاز  ياریه بسکنگذشت  يزیرد. چیمنطقه قرار گ یآلمان

از درون  یـک اتولک يسـا یلکخواسـت   می هکبل ند،کجاد ید ایجد يا ا فرقهیسا یلکل نبود یگرچه خود او ما
ت یحید در مسـ یـ جد يا ل بـه فرقـه  یرا تبد لوترروان خسته و دلزده او، نهضت یاما پ .ندکخود را اصالح 

دلیـل  بـه   ،ن نهضـت یـ غرب را فراگرفت. ا یحیمس يایسراسر دن لوترچند دهه، اعتراض  در طیردند. ک
  نامند. یم زین» سایلکنهضت اصالحات «گر یر دیبه تعب ده شد.ینام» پروتستان«اعتراض به پاپ و دربار او 

ح یم شـد. تشـر  یمختلـف تقسـ  هـاي   ع به شاخهیسر بسیاراعتراض و نهضت پروتستان از همان آغاز 
 هکـ ار اسـت  ینظـرات بسـ   ها و نقطه دگاهید یازمند بررسین ،مختلف پروتستان يها گروه يریگ لکش ةنحو

معمـوالً بـه    ییسـا یلکاند. گرچه نهضت اصالحات  ردهکرا تجربه  یو رشد مختلف يوجود ۀفلسفهریک 
اولـریخ  ، يفرانسـو  نیالوکـ ژان همچون  يا  برجستههاي  شود، اما چهره می نسبت داده یآلمان مارتین لوتر

ن افـراد  یـ ردنـد. ا کفا ین نهضت ایرا در ا یار مهمینقش بس یآلمان تونکفلیپ مالن، و یسیسوئ زوئنیگلی
تـوان   می را ینیو اعتراض در رفرم د یطلب جنبش اصالحهاي  شهیگذاران نهضت اصالحات بودند. ر انیبن

 .دانست ن مصلحانیادر اقدامات 
  د:یگو یم فلیسین شالهبود.  یکاتولکه انحراف مذهب یعل یپروتستان نهضت

ـ  یار نوکش افیدای، در اثر پیبیصل يها جنگ و پس از ادر قرون وسط ـ افتنـد  یدر ین در اروپـا، گروه ه ک
ـت   یبعض ،یطرف دور شده است. از یسین عیه دیاول يسایلکروم از  يسایلک الء یاز پادشاهان اروپـا از اس

ـ  فشـار  از بند پاپ بودنـد.  ییبردند و درصدد رها می پاپ در روم رنج یروحان  يسـا یلکانـدازه   از شیب
ـ  یعـوام ب  ن ازالي کها باج رانه آن، گرفتنیسختگ اریدستورات بس وجود ،یکاتولک ـ  یحیچـاره مس ب موج

  .)بخش هفتم مسیحیت ،1875، شاله(شد  یروحان دستگاه هیمردم عل یکتحر
بازرگانـان قـرار    یصـنف  يهـا  نتـرل انجمـن  که تحـت  کز بود کمتمر ییدر شهرها رشد تجارت عمدتاً اما

 یانـات یبه جرن حرکت یا ،رو نیا از .بود یومت پادشاهکح و یان اشرافکمستقل از مال حدوديداشت و تا
ه انفجـار و شـورش تـا زمـان نهضـت      کهرچند  ،بودداده  قرارد یه نظام موجود را مورد تردکرد ک کمک

  .)186ص  ،1383(اسمارت،  نداد يرو ینیاصالح د
 نیـ د در را يدیـ جد اصـالحات  ي،الدیمـ  شـانزده  قـرن  در ياقتصـاد  و یاسـ یس ،ین علل اخالقیا

جـدا از مـذاهب    یگرفتنـد و راهـ   فاصـله  رم يسـا یلک از ران،کـ ف روشـن  از یگروه. ردک جادیامسیحت 
 بـا بـه مخالفـت   ه، ردکـ مناسب استفاده  فرصت نیا از لوتر مارتینش گرفتند. یپدر  سکارتدو و یکاتولک
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ـ   يسـا یلکرد و سازمان کام یرم ق يسایلک یدستگاه روحان نهضـت اصـالح    وجـود آورد.  هپروتسـتان را ب
  .)111- 108ص ، 1377 (میشل،ر داشت یثأسا تیلک در یاسیس و ینیموضوعات د بر ،پروتستان

مخالفـت بـا    سـت در یآنابات ن ویک، انگلـ ینیالوکـ ، ینگلی، تسـو يلوتر يها نهضت كالبته نقطه اشترا
 ،1381، (جوویـور  بـود  ینیت دیمرجع سا ویلک ت نجات ویماه ةدربار یروم یکاتولک يسایلک ید سنتیعقا
  .)177 ص

  رهبران نهضت اصالحات

در  یتوانسـت دانشـگاه   ،کتـور فردریـ  کالمانند ی گران اصالح یه در زندگکن عصر بودند یدر ا یرهبران
سـا  یلک) یکوالسـت ک(اس یتـب مدرسـ  کز مطالعات آزاد در مخالفت بـا م که مرکند کس یسأقلمرو خود ت

از مصـلحان   یخاندان سـلطنت  شاهزادگان و وست.ین دانشگاه پیا یئت علمیبه ه مارتین لوترل شد. یتبد
را انجام دهنـد   یتوانستند اقداماتی اسیسهاي  ت قدرتیحما د ویأین مصلحان با تیا و ردندک می تیحما

ر یـ مـوارد ز  تـوان در  یمـ  راهـا   تین شخصـ یا .ردندک يزیر هین را پایکس مذهب انگلیسأتهاي  نهیه زمک
  .)79- 70 ص ،1382(برنتل، رد کخالصه 

  )۱۵۴۶- ۱۴۸۳( ن لوتريظهور مارت. ۱

 فسـاد  هیـ عل يا نامـه  يو. ن را برافـرازد یـ اصالح ده توانست پرچم کبود  ین رهبر انقالبیاول مارتین لوتر
ـ ا .چـاپ شـد   1517 تبـر کا ام یه در روز سـ کنامه نوشت   فروش غفران و یکاتولي کسایلک روز، روز  نی

  .)256 ص ،1386(لین،  نام گرفت ینیآغاز نهضت اصالح د
شوند، مردود خوانـد   می محسوب یاهنان الهکده ین برگزایه روحانکرا  یکاتولک يسایلکدگاه ید لوتر

ان از نظـر  یحیتمام مسـ  ،دگاه اویرد. در دکار کشوند، ان می سا خواندهیلکان، یه تنها روحانکن اعتقاد را یو ا
شدند. تنهـا تفـاوت آنهـا در اخـتالف      می محسوب یروحان یمرتبه قرار داشتند و همگ یکدر  یروحان

هـا و   يژکـ  یاز وجـود برخـ   ،بـود  یـک اتولک یحیه خود مسـ ک، مارتین لوتررد آنان بود. کف و عملیوظا
هـا، عبـارت    ن انحـراف یـ ن ایتـر  جمله عمـده  برد. از می رنج یکاتولک يسایلکار و رفتار کها در اف یناراست

 یآسـمان  یه رسـالت کش از آنیب یبرخوردار بودند و منصب روحان يا ژهیازات وین از امتایروحان بودند از:
ن مناصـب و  یـ شـد. ا  می محسوب يویدن يازیو امت یاجتماع یمحسوب شود، منصب يمعنو یتیو مسئول

در انحصـار   يو مراسـم عبـاد   یمناصـب مـذهب   گرفـت.  مـی  د و فروش قـرار یمورد خر کم کمازات یامت
 یـی آوا اخـتالط و هـم   یبودنـد. در پـ   يان فاقـد نقـش مـؤثر   یحیر مسیسا قرار داشت و سایلکان یروحان

۸۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ـ ااز .شـد  می ب آنانینص يسرشار يآمدها در سا با اربابان قدرت و ثروت،یلکن ایروحان  يرو، فسـادها  نی
فات شاهانه و فاصله گـرفتن از  یش آنان به تشرین امر موجب گرایارد. ک می در آنان بروز یو مال یاخالق

 سکـ  ه هـر کردند ک می عیتوزهایی  نامه ن مردم آمرزشیشان و واعظان، در بیشک ان شده بود.یحیعموم مس
اران با اعتراف به گنـاه خـود در   کبرهاند. گناه یآنها، خود را از عذاب و مجازات الهد یتوانست با خر می
ه کـ مرسـوم بـود   هـاي   وهین شـ یل همـ یشدند. به دل ی میشان و بخشوده شدن توسط آنان، بهشتیشکنزد 
دانسـتند.   مـی  شـان مسـئول  یشکننـد، در مقابـل   یه خود را در برابر خداوند مسئول ببکش از آنیان بیحیمس
 (کونـگ،  ردند لحاظ شدکثبت ها  نیکه انگلک يا ماده 39 سند او درهاي  شهیاند و مارتین لوترد یدها عقابع

  .)178- 176 ص ،1386

  )۱۵۳۱- ۱۴۸۴( يش تسونگلياولر ظهور. ۲

شـروع بـه    ینـ یمورد اصالح د در لوترهمزمان با  .س بودیسوئ در ینیسس جنبش اصالحات دؤز میاو ن
فقـط کـالم خـدا کـافی اسـت و       :وي معتقد بود .عبارت بود از کفایت کالم الهیرد. مواضع او کموعظه 

ي ز دوریـ ن ییسـا یلکفات یتشر از یاسیت سین شخصیا .نیازي به انبوه تفسیرهاي کلیسا و محققان نیست
  .)672 ص ،1345 (ناس، دانستند می س امورأر تاب مقدس را،کت یاهم جست و می

  ينگليتسوهاي  شهياند
 يادیـ ز يعقـل بهـا   يب شد بـرا امر موجن یا .ل داشتیتما اراسموس ییگرا تب انسانکبه م تسوینگلی

نقـش   لـوتر ه کـ  یحـال  در .د با عقل تضاد داشـته باشـد  ینبا يا چ آموزهیه هکن باور بود یقائل شود. او بر ا
 يزکـ مر یات خود او در نـواح یدر زمان ح تسوینگلیهاي  شهیاند نبود. ات قائلیعقل در اله يبرا یمهم

ز در سـال  یـ شـد و خـود ن  ها  یکاتولکروان او و ین پیب جنگ بموجن امر یافت. ای يادیاروپا گسترش ز
ه کـ  ،فارل دعوت به ،)1564–1509( يفرانسو الوینکجان د. یها به قتل رس ن جنگیاز ا یکی م در1531

بـه نـام    یتـاب ک ،یسـالگ  26در سـن   يو .ن شهر آمدیبه ا ،رده بودکرا آغاز  ینیدر شهر ژنو اصالحات د
ه و اسـاس  یـ تاب پاکن یهم. ردکان یصراحت ب نگاشت و اصول اصالحات را در آن به مبادي دین مسیحی

  .)333و  44- 43ص  ،1381 دانستن،( دهد می لکیرا تش ینیالوک يسایلک

 )۱۵۶۴- ۱۵۰۹الوين (كجان  ظهور. ۳

 نیالوکـ اعتقـادات   باشـد.  مـی  نیکـالو » شده اصالح«جنبش کننده  کننده و تثبیت به اعتقاد بسیاري، تکمیل
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، مشیت خدا حاکم بـر همـه امـور    نیکالو. در الهیات ینیومت دکح و اتیاله چرخد: می حول دو محور
چون خدا به هـر چیـزي عـالم و قـادر      ؛کس در جهان، در دست خداست سرنوشت هر چیز و هر ،است

داند چه کسی سـعید و چـه کسـی شـقی خواهـد بـود. خـدا مقـدر کـرده کـه            ، میرو . ازاینمطلق است
  .)184 ص ،1381 (جوویو،گناهکاران در مسیر شقاوت و نیکان در مسیر سعادت حرکت کنند 

 واسـطه فـیض الهـی    و آن را داد ، بـه کلیسـا بهـاي بیشـتري مـی     تسـوینگلی و  لوتربرخالف  نیکالو
کلیسـا اجتمـاعی اسـت     .شود مقدس در کلیسا خوانده و فهمیده می. او اعتقاد داشت که کتاب دانست می

تحت حاکمیت و فیض خدا. بنابراین، کلیسا براي نجـات، ضـروري اسـت. کلیسـا محـل پیمـان فـیض        
  .)272 (همان، ص چون مؤید به شخص و کار مسیح است ؛خداست

 يفرقه لـوتر  ،مثال رايشود. ب یآن مشخص م يسایلکفرقه و مذهب با عنوان  ت عنوان هریحیمس در
د یـ ار و عقاکـ ز بـه نوبـه خـود، براسـاس اف    یشود. مذهب پروتستان ن یشناخته م يلوتر يسایلکبا عنوان 

هـا شـامل    ن انشعابیا .دیگرد ییاه به مرور زمان دچار انشعاب تسوینگلیو  نیالوکو  لوتررهبران خود، 
  شوند: می گر منشعبیچند فرقه دهریک  ه ازکاست  یپنج فرقه اصل

  يليا انجي يلوتر يسايلك. ۱
 ردند. آنهـا کس یسأقرن شانزدهم ت در را يناویاندکاس آلمان و پروتستاني ساهایل، کلوترمارتین هواداران 
 دررو،  ازایـن  ،نددانسـت  یرا نادرست مـ  ارسطو ۀفلسف اینهاجداست.  گریدیک ومت ازکح و سایلک معتقدند

، هردکـ ترجمـه   یتـاب مقـدس را بـه آلمـان    ک، هنامه را رد نمـود  فروش غفران اصل، 95مشتمل بر  يا نامه
ي ن و معنـو یرا نمـاد  یربـان  يمراسـم عشـا   در ل نان و شرابی. آنها تبدنددانست یان را الزامکودکد یتعم
 .ر نمودیفکرا ت پاپ لوتره کنمود  يادآورید یدانستند. با می

  :سا گذاشتیلکخ یبر تار یر شگرفیثأته چند مورد آن کمانده  يجا به ینظرات مهم مارتین لوتراز 
 هـا  انسـان  امـا  ،اسـت  عـادل  خداوند هکرد ک یر متصوگونه  نیدر ابتدا ا لوتر ؛مانیله ایوس به یدگی. آمرز1

امـا چـون انسـان     ،اسـت  شـدن  كپـا  و شـدن  عـادل  ،گناهان از افتنی نجات شرط شیپ و ارندک گناه
  .رود یم جهنم به نیبنابرا ،ار است و خدا عادلکگناه

 ابتـدا  در لـوتر امـا   شناخت، یم مقدس را نییآ هفت رسماً ،یکاتولک يسایلک هکآن با مقدس؛ يها نییآ. 2
 نیـی آ دو تنهـا  هکـ  . دیـري نپاییـد  شناخت تیرسم به را) توبه و یربان يعشا د،یتعم غسل( نییآ سه

  .) را معتبر دانستیربان يعشا و دیتعم غسل(

۸۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

تـا   ،برقـرار باشـد   یقیروز گشته و بشارت حقیالم خدا در آن پکه کداند  یم ییسا را جایلکلوتر سا؛ یلک. 3
  .موجب اطاعت از خدا شود

شـد دو نشـئه    یرد و مـدع کسا در نبرد قدرت با پادشاهان مطرح یلکن آموزه را ی؛ ای. آموزه دو پادشاه4
مـردم   يه بـرا کـ  يوینشئه دني، گریشان است و دیشکه مخصوص ک ينشئه معنو ،یکی :وجود دارد

ـ  ،ننـد کدخالت  يو معنو ییایتوانند در امور دن یها م شان و پاپیشک ،نیاست. بنابرا يعاد مـردم   یول
 يرد و همـه مـردم را دارا  کز مخالفت ین آموزه نیبا ا لوترنند. کدخالت  ییایتوانند در امور دن یفقط م

  .)229 ص، 1387مک گراث، (سان دانست یک یشأن

  شده ا اصالحي ينيالوك، يتريپرسب يسايلك. ۲
 :ردنـد. آن دو معتقدنـد  کس یسـ أس تیئاصالحگرا را در سو يساهایلک ،اولریش تسوینگلیو  الوینکجان 

 مـان یا ه و اسـاس ید را پایبازگشت به عهد جد است. یقیح، حقیمس یسیتاب مقدس وجود عکبراساس 
ل یـ تماث و تمام صور دیباشد. باتاب مقدس کد براساس یباها  موعظهکه  اعالم نمودند داده و قرار یحیمس
ه هـر  کـ ست ا نیا یربان يح مراسم عشایبدون ارغنون بخوانند. راه صح را سرودها سا بردارند ویلکاز  را

  ند.کتفا کفات به حداقل ایه قرار دهد و از تشریان اولیحیردار و گفتار خود را مطابق مسکفرد 
 .کـرد  ارزیـابی مـی   ،نگریسـت  مـی  لـوتر اي غیر از آنچـه   گونه رابطۀ کلیسا و دولت را به کالوین

عقیده داشت که دولت توسط خداوند بنیانگذاري شده است و مسـیحیان   لوترهرچند وي همچون 
بر این مطلب تأکیـد نداشـت کـه اطاعـت از      لوترخالف  بر کالوینباید از دولت فرمانبرداري کنند. 

ورزید که دولت در ارتباط با دین و امور  ه اصرار میبلکه بر این نکت ،دولت در همۀ امور الزم است
 :ترتیب، معتقـد بـود   اما باید براساس کالم خداوند عمل کند. بدین ،گونه مرجعیتی ندارد مذهبی هیچ

ناپذیر سازد، مسیحیان حق دارند با توسل به زور حکومـت   اگر حکومت پرستش مسیحی را امکان«
  .)74، ص 1382لوکاس، ( را تغییر دهند

  يا اسقفين يكانگل يسايلك. ۳
جـه حـوادث   یشـتر نت یدر انگلستان ب ینیاصالح د .شد می دهیهم د انگلستان رات دریین رشته تغیا یتمام

م بـه  ی، پادشـاه انگلسـتان، تصـم   هنري هشـتم  ،بین ترتیبه ا .رفتندیپذ ه البته مردم هم آن راکبود  یاسیس
 يسـا یلک ،رد. در مقابل، پادشـاه کد نیین عمل را تأیا پاپ یول ،ازدواج مجدد گرفت طالق همسر خود و
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سـا  یلکدر  یتحـوالت  ،مین تصمیرد. پس از اکت پاپ خارج ساخت و آن را مستقل یمکانگلستان را از حا
 هشـتم هنـري   1534در سـال   .یرومـ  یکاتولکن ییرو آیپ بود يشورکانگلستان  1534ه تا سال کرخ داد 

رد. امـا  کـ اعـالم  » نیزمـ  يانگلسـتان بـر رو   يسـا یلک يمرجع رهبرن یتر یعال«خود را پاپ انگلستان و 
انگلسـتان حفـظ    يسـا یلکرا در  یکیاتولکم یاز تعال ياریت پاپ، بسیردن مرجعک ، با وجود منسوخهنري

، 1549در سـال  . شـد  مـی  محسـوب » یـک اتولک - آنگلـو « يسایلک یک ،سا در قرن شانزدهمیلک نیا .ردک
ن یـی آ تـاب، براسـاس اصـول   کن یـ منتشـر شـد. ا   ادواردپادشـاه   يدوران زمامـدار  يتاب دعاکن ینخست

ب موجـ ان کـ حـد ام  ه تـا کـ ن شـده بـود   یتـدو  يا ونـه  و با دقت فراوان به یسیپروتستان و به زبان انگل
پادشـاه   يدوران زمامـدار  يدعـا  تـاب کن یدوم ،1552در سال . نگردد یرومهاي  یکاتولکخاطر  یآزردگ
ن یـی ، براسـاس اصـول آ  يا مالحظـه  چیح و بـدون هـ  یصـر  یلکبـه شـ   ،تاب دعاکن یمنتشر شد. ا ادوارد

از  یجزمـ  یگـر بازگشـت  یبـار د )، 1558- 1553( مـري  يدر زمـان زمامـدار  . ن شده بـود یپروتستان تدو
ه بـه  یشب ییتاب دعاک، 1559در سال  الیزابت يزمان آغاز زمامدار در .صورت گرفت یسم رومیسیاتولک

ــود 1552ســال  آنچــه در مناقشــات و  ، دورانالیزابــت ين شــد. دوران زمامــداریتــدو ،منتشــر شــده ب
سـم  یتنـدروتر از پروتستان  یلکشـ  ن گروه، خواهانینان به وجود آورده بودند. اید كه پاکبود هایی  مناظره

ق یـ طر« ایـ نـان،  ی كل شد. پـا یشور تبدکشده  رفتهیپذ و ین رسمیید آنان به آیعقا ،1662بودند و در سال 
سـم بـود.   یارانـه از پروتستان ک محافظه یلکش يخواهان برقرار الیزابتدر آن زمان، . شدند می دهینام» یانیم

دو گـروه   نیـ نان حد وسـط ا ید كتر بودند و پا تندرو ینیاصالحات د يز خواهان برقراریگر نید یگروه
ه یـ انیب. دانسـت  سـم یلوتر و سـم یالونک نیب یتوان حد فاصل می نان، راید كواقع، پا شدند. در می محسوب

، یمراتـب اسـقف   حفـظ سلسـله   شد، اما می سم محسوبیالونکافته از  اعتدال یلکو نه اصل، ش یس یاتیاله
، . سـرانجام بـود هـا   يارانـه لـوتر   ه محافظهیرو ، منطبق بایکیاتولکال مراسم کر اشسایها، و  نییآ يبرگزار

 خـاص از  يا ه شـاخه کـ شـد   سـم یانیکانگل يریـ گ لکبـه شـ   در انگلسـتان منجـر   ینـ یجنبش اصالح د
 يسـاها یلک یو حتـ  یسـت ینیالوکا یده ش اصالح يساهایلکسه با یدر مقا کهشود  می سم محسوبیپروتستان

نـد.  ک می م برخوردین تعالیا با يشتریدارد و با تسامح ب یکیاتولکم ینسبت به تعال يشتریرش بی، پذيلوتر
ل شـدند و  ی) تبـد یخی(مشـا  يتریپرسـب  شـده و  اصـالح  يسـاها یلکاتلند در مقابـل، بـه   کاسـ  يساهایلک

 ،انگلسـتان  يسـا یلک يآمـده از سـو   عمل بههاي  تالش. ردندک يخود پافشار یاتیسرسختانه بر مواضع اله
ب موجـ هـا، تنهـا    ياتلندکبه اس» یجمع يتاب دعاک«ل یا تحمی ساها،یلکن یبه اهایی  ل اسقفیتحم يبرا

ن یـ در ا. )673- 668 ص ،1372نـاس،  ( اتلند شـد کاسـ  يسـاها یلک یستینیالوک ای يتریت اعتقادات پرسبیتقو

۸۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 .شـود  یبرخـورد مـ  یـک  اتولکبـا مـذهب    يشتریبا تسامح ب ،پروتستانهاي  ر شاخهساینسبت به  ،مذهب
 يسـا یلک داننـد.  یر نمـ یاپـذ  ه پاپ را خطاکنیجز ا ،رم هستند يسایلکه یموارد شب همۀه آنها در ک يطور هب

 يسـا یلک ،، سراسـقف بـود! از آن پـس   ینین مقام دیتر یه در آن عالکان در انگلستان به وجود آمد یکانگل
  .)74و72، ص 1382(لوکاس،  س شد و تحت نظارت پادشاه قرار گرفتیانگل یان مذهب ملیکانگل

مسلکی در دین مسیحیت است که شامل کلیساهایی است با ارتبـاط تـاریخی   کلیساي انگلیکن، 
 شـود  انگلیس بـا اعتقـادات، پرسـتش و نیـایش و سـاختارهاي کلیسـاي مشـابه آن مـی        به کلیساي 

)Griffith, 2009, p. 99(.  
ه عبـارت  کـ دارد  )Acclesia Anglicana( نایکا انگلیشه در لغت اسلسیر )،Anglican» (نیکانگل«واژه 

 1246الاقـل بـه سـال    ه قـدمت آن  کـ س است یانگل يسایلک يامعن بوده است و به ادر قرون وسط ینیالت
 يس، اعضـا یانگلـ  يسایلکشوند. افراد معتقد به  می ن نام خواندهیبه ا ،کن مسلیداران ا گردد. طرف یم ازب
 .)Irish American, 2009, p. 16( دهند می لکیآن را تش یالملل نیاز جامعه ب یه بخشکسا هستند یلک

 ن جامعـه یـ ه خودشـان را در ا کـ ن اجتماع قرار دارنـد  یساها در خارج از ایلکاز  يشمار ،ن حالیبا ا
 يسـا یلکداران  اعتقـادات طـرف   مان ویس هستند. اساس ایانگل يساهایلکدهنده راه  دانند و اغلب ادامه می

ه رتبـه  کـ ون اسـت  یـ حوار ینیوابسته به پـاپ و جانشـ   يسایلکمقدس، راه و رسم هاي  تابکانگلستان، 
  .)W.H Griffith, 2009, p. 99( دهد می ا نشانسا ریلکن یه ایشان اولیشک یاسقف
سـا  یلکن یـ ا یمراتب روحـان  رند و سلسلهیپذ یرا م یکاتولک يسایلکگانه  ر هفتیشعا ،سو یکنان از آ

  .)18، ص 1376روستن، ( کنند ، مرجعیت پاپ را انکار میدیگر ياند و از سو ردهکرا حفظ 
 .کـانتربري و یـورك   :اسـت کـه عبـارت اسـت از    کلیساي انگلستان از دو حوزه اصلی تشکیل شده 

عنـوان سراسـقف    يدارا كیـور سراسـقف مجزاسـت. سراسـقف     یـک  يرادا ،هریک از این دو حـوزه 
تقـدم   كیـور شـود و بـر اسـقف     یخوانده م سراسقف سراسر انگلستان ،انتربريکانگلستان و سراسقف 

نصـب   ،ر اسـت یـ وز نخسـت  عمـالً  هکـ  ،از جانـب مقـام سـلطنت    ها معموالً اسقف ،سایلکن یدارد. در ا
ن یه بـاالتر کـ  ،ش و شـماس. اسـقف  یشـ کوجود دارد: اسقف،  یسه رتبه روحان ،سایلکن یشوند. در ا یم

ش یشـ کرا بـر عهـده دارد.    یس و نصـب مقامـات روحـان   یفـه تقـد  یوظ ،دیـ آ یشمار م به یدرجه روحان
ش یشـ کار یز دسـت یـ ن شـماس است.  یربان يردن مراسم عشاکد، بخشش گناهان و برگزار یدار تعم عهده

ن در امـر  یکان انگلیه روحانکن است ای یکاتولک يسایلکسا با یلکن یا يها از تفاوت یکی ،دیآ یشمار م به
مـردم   يبـا خـو   ،نیکانگلـ  يسـا یلکنـد.  یتواننـد ازدواج نما  یل مـ یـ ازدواج آزاد هستند و در صورت تما
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تـوان   یسا را هـم مـ  یلکن یل این دلیو به همه بود سازگار امالًک ،ار و محتاط هستندک ه محافظهک ،انگلستان
  .)212، ص 1368(مولند، د و هم پروتستان ینام یکاتولک

 یه و اصـل یـ اول يسـا یلکراث یش، میخو یید قرون وسطایبا زوا یکاتولک يسایلکها،  نیکاز نگاه انگل
خـود را   یقـ یاصول، ابعاد حق یا رد برخیز با از دست دادن یپروتستان ن يسایلکرده است و کف یرا تحر

ها، ساختار کلیسـا را کـه مرجعیـت در آن از     ها، مانند کاتولیک انگلیکن. )211همان، ص ( اهش داده استک
شـود، قبـول دارنـد و عبـادات تغییـر بنیـادي نکـرده اسـت. کلیسـاي انگلیکـان،            باال به پایین اعمال مـی 

  دید آمد.کارترین جریانی بود که در مذهب پروتستان پ محافظه

  سميتبآنابا يسايلك. ۴
، لـوتر روان یـ ها، پ یکاتولکر ینظ ،یحیگر مسید يها و آزار همه گروه بیم و تعقیآنها به شدت مورد تحر

 .اسـت  اهـ  »يدیـ دوباره غسل تعم«شان ینام ا يلغو يقرار داشتند. معناها  ستینیالوک و تسوینگلیروان یپ
اجـازه   و خردسـاالن  کودکان يد را برایه غسل تعمکاست هایی  همه گروه يبرا يرینام جامع و فراگ نیا

شـان، مراسـم   یآورنـد. در نظـر ا   يد به جـا ید غسل تعمیبا می دینداده و معتقد بودند تنها افراد بالغ و رش
حضـرت   ح و تعهد نسـبت بـه شـخص   ین مسید آمدن به از تجربه در يا گر مهر و نشانهبیان ،دیغسل تعم

ظهـور   ةا معتقـد بـه دوره هـزار   یـ اشفه و الهـام و  کبه شدت اهل م ،ها ن گروهیاز ا یرخاست. ب یسیع
 بـوده، همـه امـوال و    یسـت یمونکو  یگروه یگر معتقد به زندگید یرخب .بودند یسیحضرت ع مجدد

 یانفعـال  ز بـه شـدت حالـت   یـ ن از آنهـا  یبعضـ  .دادند می قرار یتکش را مورد استفاده مشاریخو کملیما
ن و یتنهـا افـراد متـد    هکـ ردند. آنها معتقد بودند ک می هیمسالمت و عدم مقاومت را توص به شدتداشته، 

سـا را  یلک يدهنـد، اعضـا   مـی  مرتبه انجام ا در سن بلوغ دویآورده و  يد را به جایه غسل تعمک ییتقوا با
ل یـ ردنـد. متما ک مـی  هیرا به شـدت توصـ   یآداب اخالق ن مراعات اصول ویدهند. آنها همچن می لکیتش

 یحتـ  ،نیبنـابرا  .ننـد کجـدا  سـایر جوامـع   از  یحیجامعه سالم و صالح مس یکعنوان  به بودند تا خود را
 هکـ داشـتند   مـی  اظهـار  نـان غالبـاً  یومت بودند. اکسا از حیلکامل ک ییشان طرفدار جدایا از يادیتعداد ز

ها اعضـا   ن گروهیاز ا ياریبس ن،یست. بنابرایاالتباع ن ان الزمیحیمس يبرا یرمذهبیو غ ين جامعه مادیقوان
 میز تحـر یـ فـه را ن یخـدمت وظ  انجـام  یحـذر داشـته، حتـ    بر يویمناصب دن يروان خود را از تصدیو پ
امـل و عصـمت در   ک یبا وحـ  ،نظر آنان ه درکتاب مقدس بود کشان یت ایردند. مرجع اعتبار و حجک می

  .)246- 244و  276و  267- 252 ، ص1380لین، ( خداوند اعطا شده بود سويالفاظ از 

۸۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  ا موحدانيسم يانيتارياون يسايلك. ۵
را بـا  » ثیـ تثل« هکـ ردند کظهور  ییها تاب مقدس، گروهکن و بازگشت به یاصالح د يان نزاع برایدر جر

 روانیـ ه آنهـا را پ کـ د بـو  ینینو فرقه ،ن جماعاتیا ۀجمل از شمردند: می ریمغا» تاب مقدسک«و » دیتوح«
ه او را کـ بـود   ائـل سـروتوس  کمی موسوم به ییایاسپان يمرد ،ن جماعتیا يشوایپ. ندیگو »سمیانیتاریاون«

ه پـس  کـ رد کمالحظه  ي. وسوزاندند فر و الحاد زندهک يبه جزا ،بود ینیالوکز فرقه که مرک ،در شهر ژنو
 يان امـر یحیعموم مس يه برایقیحسب اعتقادنامه ن ه برکث، ید، مسئله تثلیق صحف عهد جدیاز مطالعه دق

فر محض و باطـل اسـت. پـس    کده ین عقیه اکمعتقد شد  مسجل شده بود، در آن صحف وجود ندارد و
ه کـ رد کـ  مـی  منتشـر سـاخت. در ابتـدا تصـور     1531در سـال   ثیـ تثل يخطاهـا  ةدربـار  به نام يا رساله

او بـه   رافکـا خـالف انتظـار،    بر یول .ردکقبول خواهند  ده را فوراًین عقیهمه جا ا ،طلبان پروتستان اصالح
عات ااز ابـد  یکـی القـدس،   و ابـن و روح  مان بـه اب یا یعنیث، یمبدأ تثل :گفت ي میو .شد یتلق يسرد

توانـد بـه    ین مبدأ هرگز نمـ یبه ا ،ندک می ل عملینص انج ه بهک یواقع یحیاست و مس یکاتولک يسایلک
 يت، خـدا یثالثه سه شخص يه از اجزاکمحال است  د و عقالًینما اذعان یسیبه اسم ع يت بشریالوه

ـ  یرد و اک یتجل یسیا عیلمه کدر  یاله تقیذات حق :گفت می هکب شود، بلکیتر يواحد ن او ین رابطـه ب
م عـذرا  یمـر  یزگیبر مسئله دوشـ  یلیگفت: چون دل همچنینالقدس انجام گرفت.  روح لهیبه وس ،لمهکو 

ن یـ ا یمـدت . ار نمودکز انیرا ن یسین وقوع معجزات عیده هم باطل است. همچنیست، آن عقین در دست
 ،شـف نمـود  هـا ک  هیر ان خون را دریش گرفت و موضوع جریطبابت پ پیشۀبا اسم مبدل در فرانسه  ،مرد
 ،بـه ژنـو آمـد    يو .ب نمودندیتعق ردند و او راکشف کت او را یهو الوینکروان یه پکامد یبرن کیاند یول

ان رفـت و نـابود   یاو از مهرچند  آتش ساختند. طعمهزنده  1553وم ساختند و در سال کاو را گرفته، مح
ه در اطـراف  کـ ث بـه وجـود آمدنـد    یلن تثامخالف یحیمس ماند. جماعات یاو باقفکري  يمباد یشد، ول

با هم قرار گرفتنـد. تنهـا در   ها  یکاتولکها و  ر و عقاب پروتستانیفکت اروپا به شدت مورد حمله و کممال
ده یـ روان آن عقیـ محفوظ ماندند و تا عصر حاضـر پ  ، نسبتاًیلوانیو ترانسمانند لهستان  دست، دور کممال
  .)201- 198 ، ص1368مولند، ( اند یجهان باق در

  خ اصالحاتيتار
تاب مقـدس بـود، سـبب    کر یان و حق آنها در تفسیحیشه مسیاند يبر آزاد یه مبتنک ،گران دگاه اصالحید

نـد انشـعاب هنـوز    ین فرایمنشعب شود. ا يدیجدهاي  شان، نهضتشان به شاخهیات ایه در زمان حکشد 
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ه در قـرن شـانزدهم   کـ  یبـا وجـود حـوادث    گردد. ي میاریبس يرکب اغتشاش فموجز ادامه دارد و گاه ین
نـزاع   آشفته و پـر  یبه قرن یحیمس يسایلک يه قرن هفده براکرفت  یش انتظار میسا رخ داد، از پیلک يبرا
ه کـ  یعملـ  ير فشـار بودنـد و هنـوز بـه آزاد    یـ معتـرض ز  يهـا  گـروه ش، یپـ  ةرا در سدیز ؛ل شودیتبد

ه کـ داد، بل يشتریگران فرصت عرض اندام ب به اصالحتنها  نه ،افته بودند. قرن هفدهمیخواستند دست ن یم
 یابیپـس از دسـت   ،کوپرنیکگر مانند یشان دیرد. اکاتشان جسورتر یز در ارائه نظریرا ن یشمندان تجربیاند

د یـ آزادانه به نشـر عقا  نیوتنه مانند کردند، بلک یوت نمکس ،سا بودیلکه مخالف نظر ک ،دیدج يا لهئبه مس
معتـرض   یمـذهب  يهـا  ان گروهیدر م د.یرس یبه نظر م ین امر ناراضیسا از ایلکهرچند  ،پرداختند یخود م

گذشته افـزوده   يها شید به گرایجد يها شیافت و گرایبسط و توسعه  يدیجد يها شهیز اندیسا نیلکبه 
رودار یـ ن گیدر همـ  يه در مـوارد کـ محدود شـود، بل  ییسایلک يه باورهاکگونه نبود  نیشه ایشد. البته هم

  بود. یکاتولک يسایلکه در خدمت کافت ی یتوسعه م ییها شهیاند
 ینـ یت اصالح دکتر از گذشته شد. حر دهیچیان پیحیمس ینیو د یت اجتماعیاما در قرن هفدهم موقع

 ردنـد را ک یه ظهـور مـ  کـ  ییهـا  گـروه  یه بتوان بـه آسـان  ک ینه به صورت یول .افتین قرن استمرار یدر ا
منسـوب بـه    ،خـاص  يسایلک یکداخل  ینید يها گروه یرد. گاهک يبند دسته لوتري یا کالوینی عنوان به

 ینـ یردیا غیـ مجـزا و   یگروهـ صـورت   بـه  تر یعموم ینشکبا وا یگرفتند و گاه یل مکنهضت اصالح ش
هـا،   کواکرهـا، پیـوریتن   ،ردندکسا ظهور یلکه در قرن هفدهم در ک ییها ن گروهیتر شدند. اما مهم یظاهر م

را یـ ز ؛رود یشمار مـ  نقطه عطف مهم به یک ،سایلکخ یو ناموافقان بودند. قرن هفدهم در تار نهضت پیتیزم
 یحیمان مسـ یات و ایو اله شد می دهید یحیدر آسمان مس يخردورز يها ، شاخهكاند  كن قرن اندیدر ا

شـجاع بـاش   «ه کـ ن جمله قرار داده بود یخود را ا یشعار اصل يرد. روشنگرکمواجه  ینیرد نویکرا با رو
  .)229، ص 1389زاده،   (باغبانی و رسول »دار اندازک هو عقل خود را ب

رابطه خـوبی   که ریاستش با ملکه یا پادشاه بود و طبیعتاً ،در انگلستان نیز کلیساي ملی انگلیکن
هاي دیگر مسیحی که جـایی در انگلـیس نداشـتند، جـز مـوارد       با سیاست داشت، برخالف گرایش

رابطه سیاست با ایشان منفی بـود. از   ،شدند ها موفق به تسلط بر حکومت می که این گروه ،معدودي
رهـا و  تـوان از کواک  کـه داراي رابطـه منفـی بـا سیاسـت بودنـد، مـی        ،هاي معتـرض  میان این گروه

  ها نام برد. پیوریتن
هـا   طلـب   ن سلطنتیه بکز شده بود ین یداخل يها سلسله جنگ یکز کمر ،ن زمانیالبته انگلستان در ا

هـا   یپارلمـان  يروزیـ ده شدن سر امپراتـور و پ یت منجر به بریداران پارلمان درگرفته بود و در نها و طرف

۸۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

و پـس   يبعـد  يها افتاد. اما با جنگ پیوریتن رامولکالیور به دست  ،ن گروهیا يز رهبرین یشده بود. مدت
  .)681، ص 1382(ناس، ار آمدند کها سر طلب  سلطنت ر دیگربا ،رامولکاز مرگ 

طلب خواهان تغییراتی در ساختار عقیـدتی   هاي اصالح در این سرزمین، چند قرن بود که جریان
و تشکیالتی کلیساي کاتولیک بودند، اما همگی یا اعـدام شـدند یـا مجبـور بـه سـکوت گردیدنـد        

هاي مشابهی در این  طلبی انگلستان تحت نفوذ نهضت البته اصالح. )207، 189، 187ص  ،1381(جوویو، 
آمـادگی کلیسـاي انگسـتان     ،بنابراین .گرفته بودقرار  تسوینگلیقاره از قبیل لوتریسم، کالوینیسم و 

هـاي سـخت آن در ایـن راه بـیش از هـر کلیسـاي دیگـر در میـان          براي توافق و سازش و تـالش 
  .)259، 215، 211ص ، 1381(مولند،  مسیحیت بود

ن مـذهب سـاختار   یـ رفت. اپـذی ر یتـأث  الوینکمذهب  ،ژهیو به ،یماً از نهضت اصالحیاتلند مستقکاس
رد و در قرن هفـدهم  کت ین نگرش به انگلستان سرایبعدها ا .ن ساختیگزیجا يگریبا نظام د را یاسقف
ـ ا .د آوردین پدیکانگل يسایلکتندرو در درون  یجنبش اصالح یک ا هـا یـ   نیورتیـ ه پکـ  ،ن گـروه تـازه  ی

 تـر بـه   یرش اصـالحات اساسـ  ین را وادار بـه پـذ  یکانگل يسایلکه کردند ک یشگران نام گرفتند، سعیرایپ
طـور مسـتقل از    بـه  يشـگر یرایاز پ يامـا عناصـر   ،دندیجه نرسین نتیسازند. عاقبت به ا الوینکاز  يرویپ
ه کـ افـت  یاسـتحاله   يگـر یه نهضـت بـه جنـبش د   کـ  ،ایکـ مرآماند. خاصه در  ين به جایکانگل يسایلک

  .)82و  81ص ، 1381(ویلسون، بود  یمذهبهاي  لکتش يامل براکخواستار استقالل 
بـر   هشتم هنريهاي دیگر اروپا بود. تا زمانی که  همانند بخش ،کلیسا در انگلستانعلت اصالح 

، کرانمـر اشخاصی نظیـر   .دین رسمی انگلستان کاتولیک بدون پاپ بود ،تخت سلطنت جاي داشت
پیوسته درصدد بودند که زندگی و تفکر مردم را طبق کـالم خـود اصـالح نماینـد      الیتمر، و ریدلی
  .)106 و 35ص ، 1375(کالین، 

هـا رخ داد. تصـویر ایـن     يامپراتـور هایی که همزمان در کلیسـا و   اما در قرن هفدهم با انشعاب
اي با توجه به حکومت محلی آن منطقه و گـروه   در هر منطقه ،کلی متفاوت از قبل شده بود هرابطه ب

ر قـرن  د ،رو ایـن  از مذهبی موجـود در آن، رابطـه بـین حکومـت و مسـیحیت قابـل تعریـف بـود.        
زیرا اعتقاد بـر ایـن بـود     ؛آور بود ها، اصول و کتاب دعا قطعی و الزام اصالحات مرجعیت اعتقادنامه

در نیمه قرن هجـدهم،  . )219 و 217، 215ص ، 1381(مولند، که عقاید آنها با کتاب مقدس موافق است 
ت به ظلـم جوامـع   اعتراض خود را نسب ،گروهی از اندیشمندان با توجه به تغییرات اقتصادي جدید

هـاي   کننـده نارضـایتی   که بیـان  ،، کلیسا و اشراف آغاز کردند. اینانهمبنی بر امتیازات موروثی پادشا
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 طبقه متوسط جدید و رو به رشد بودند، حقوق انسان را در برابر حقوق مقدس پادشان قـرار دادنـد  
  .)12، ص 1380(واتکیز و دیگران، 

  هنري هشتم زندگي پادشاه انگلستانتاريخ 
 يو فـرد  شـاخص  ةخ رنسانس چهـر یدر تار او .ا آمدیچ به دنینویدر گر 1491ژوئن  28در  هنري هشتم

 و انگلســتان پادشــاه ،)م1547–1491( هشــتم هنــريهمسـر اول   .ب و فرزانــه بــودیــخوانـده و اد  درس
 نداشـتن  .رفتنـد  ایـ دن از یهمگـ  اما .آورد پادشاه يبرا را يمتعدد فرزندان شور،ک نیا در قدرت دار انکس

رخت بستن مقام سلطنت از نسـل   يانداشتن پسر به معنچراکه  ؛ت بودسخ اریبس هنري يبرا پسر فرزند
ر آن افتـاد تـا   کـ بـه ف  و ت، مجاز به ازدواج مجـدد نبـود  یحین مسیبراساس قوان ،ن سببیبه ابود.  هنري

د بتوانـد صـاحب   یآورد تـا شـا   ش دریرا به ازدواج خـو  يگرید همسرو  دهدرا طالق  اترینکهمسرش 
 ،بـود  یکاتولکه ک ،هنري يطالق همسر برا  سوي دیگر،از . )47ص   ،1384، و فالورز کرنز( فرزند پسر گردد
ازدواج  رد.کـ ازدواج  بـولین  آنبـه نـام    يگـر یانـه بـا زن د  یم، مخف1533در سـال   او ،نیمجاز نبود. بنابرا

د پـاپ را بـه   ینش شدکن ازدواج، وایشدن ا یدر پشت پرده نماند و علن يا ی، مدت طوالنهنريانه یمخف
رد و اعـالم  کـ ر یـ فکرا ت هنـري پنداشـت،   یت جهان میحیگانه قدرت مسیه خود را ک ،پاپ دنبال داشت.

 ،هنـري ن یا بنابر .)58، ص 1384فالورز، ( نامشروع خواهند بود يباطل و فرزندان و هنريه ازدواج کداشت 
ه راه خـود را از  کـ نداشـتند، بـر آن شـد     یـک اتولک يسـا یلکاز  یز چندان دل خوشیشورش نکه مردم ک
ن یـ ه از اکاظهار داشت  يان انگلستان بخواند. ویحیمس يخود را رهبر معنو ،ردهکجدا  یکاتولک يسایلک

شـور را مـردود   کن یـ ا يسـا یلکسا خواهد بود و هرگونه قدرت پاپ بـر  یلکپس، پادشاه انگلستان، رهبر 
  .)McGrath, 2004, p. 97( خواند

ـ  کـ را گذرانـد   يا حهیم، ال1534و در سال  آمد هنري ياریز به یمجلس انگلستان ن س یه پادشـاه را رئ
سـا را بـه   یلکده درسـت در اصـالح   یـ عق يم و اجرایساخت. مجلس، حق تعل یانگلستان م يسایلک یعال

را مـرادف   هنـري ار تفـوق  کـ ن انیمجلس، همچنـ . )321ص  ،1384وان وورست، ( داد اونان یو جانش هنري
ت تمام به اجرا گذاشـته شـد و   ین قانون با جدیآن مجازات اعدام را مقرر داشت. ا يانت دانسته و برایخ
بـه   یـک اتولکبرجسـته   يهـا  تیموجب اعـدام دو تـن از شخصـ    یو حت رفته نبودیپذ یگونه مخالفت چیه

بـه   ششـم  ادوارد، فرزنـدش  يپس از و. )472ص  ،1387 ث،گرا مک( دیگرد جان فیشرو  تامس مور يها نام
 يسـا یلکانگلسـتان از   يسـا یلکه کرغم آن یبود. البته عل یر پروتستانکتف يه داراکتخت سلطنت نشست 

۹۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

سـا در  یلکن یـ ا ياعتقـاد  يهـا  و آمـوزه  ینـ ید از آداب و رسوم ياریاما هنوز بس ،جدا شده بود یکاتولک
ند نبـود.  یاصالحات خوشا ياز موافقان تندرو یبرخ يله برائن مسین وجود داشت و همیکانگل يسایلک

انگلستان وجـود دارد. آنـان بـه دنبـال      يسایلکدر  یفراوان یپاپ يها هنهکه که هنوز تکردند ک یآنان ادعا م
ر یتـاب مقـدس را قـانون خطاناپـذ    کچراکـه   ؛نندک يسازکتاب مقدس پاکسا را براساس یلکه کن بودند یا
  .)81 ص ،2008 (کرنز،دانستند  یم یمان و زندگیا

به دنبال احساس خطر از هجوم کشورهاي کاتولیـک همسـایه، دسـت بـه اقـداماتی زد؛       هشتم هنري
 لـوتر هـاي   اندیشـه  ،ها جهت برقراري پیوندهاي نظامی بود. در همین زمان آنها مذاکرات بالوتري ۀجمل از
  .)473 ص ،1387گراث،  (مکگاه راه یافت  هاي دینی رسمی، مانند اصول ده تدریج، در دستورالعمل به

تقریبـاً نـوعی نمـایش سیاسـی گـذرا بـود. گرچـه بعـداً از تـرس           لوترياین گرایش شدید به آیین 
امـا  داد،  رغبت نشان می لوتريتا حدي به آیین هرچند  هنرينشینی کرد.  ها از موضع خود عقب مخالفت

 سـال سـلطنت   38پـس از   هنـري داد.  اي عقاید و مناسک سـنتی کاتولیـک را تـرجیح مـی     همچنان پاره
، کلیسـاي انگلسـتان قـدم در راهـی کـامالً      ششـم  ادواردي در دوره وگذشت. پس از مـرگ   درلندن   در

اسـقف اعظـم انگلسـتان بـا      کرانمـر پروتستانی گذاشت. برخی اصالحات در این دوران صورت گرفت. 
اصالحات به لحاظ الهیاتی، دانشمندان برجسته الهیـات را از سراسـر قـاره     يها ها و نارسایی درك ضعف

اما با مـرگ   .سو و الهیاتی داد و اروپا براي اقامت به انگلستان دعوت کرد و به نهضت اصالح دینی، سمت
بـه تخـت و    ،کـاترین از همسـر اولـش    هشتم هنريدختر  مري تئودور، 1533در سال  ادواردهنگام  زود

متعصـب بـود، دوبـاره     یکیاتولکـ ه ک ،سلطنت دست یافت و هدف او بازگشت به آیین کاتولیک بود. او
سـبب آن شـد    يو يهـا  يزیت نمود و به آزار مخالفان پرداخت. خونریرا در انگلستان تثب یکاتولکن ییآ
ش سـوزاند. بسـیاري از   را در آتـ  کرانمـر وي حتـی   دادنـد.  »آشـام  خـون  يمـار «لقـب   يه مردم بـه و ک

ها از کشور گریختند و به ژنو و زوریخ رفتند و همین، موجب تماس مستقیم آنها با نماینـدگان   پروتستان
جانشـین وي شـد.    اول الیزابـت به نام  هنري، دختر دیگر مريبرجسته آیین پروتستان شد. پس از مرگ 

ها، این امر تقویـت شـد. وي پروتسـتان     تبعیديمجدداً آیین پروتستانی را احیا نمود و با برگشت  الیزابت
ترین حوادث، شکل گرفتن اصـول سـی و نـه گانـه در سـال       انگلیکان را در انگلستان تثبیت کرد. از مهم

  بود که هویتی کامالً الهیاتی به کلیساي انگلستان بخشید. 1563
 در .ابرقـدرت آن دوران شـود  ها  ییایست اسپانکبعد با شها  ، توانست سالهنري هشتمدختر  الیزابت

ه از کـ رم را  یـک اتولک يسـا یلکن مسئله، اخـتالف بـا   یند. اکا یانگلستان را دوباره اح يسایلک 1559سال 
  .)219- 217 ، ص1381(مولند، ند ک می دیآغاز شده بود، تشد هنري هشتمزمان پدر 
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او در طول سـلطنت  . م ملکه انگلستان بود1603تا  1558سال، از سال  45به مدت  اول الیزابت
فائق آید. وقتی کـه   اسپانیااختالفات عمیق مذهبی و خطر تهاجم  و پایدار خود، توانست بر طوالنی

، الیزابتها بود. عصر  کشور ثروتمند تجاري و پایگاه مستحکم پروتستان او درگذشت، انگلیس یک
ر بـه اوج شـکوفایی   ویژه موسـیقی و تئـات   ههنر و ب ،بود. در این عصر رالیو  دریک، شکسپیرعصر 

تـدریج از قـرون وسـطا خـارج کـرد. دوران       از زمان او بود کـه انگلسـتان خـود را بـه     خود رسید.
انگلسـتان را   او توانسـت  ،کـه  طوري یکی از ادوار درخشان تاریخ انگلستان است؛ به ،زمامداري وي

خل کشور، مبتنی بـر  در دا الیزابتد. در زمینه مذهبی، مشی ایبه قدرتمندترین کشور جهان مبدل نم
  .)476ص   ،1387(همان، تقویت کلیساي انگلیکان بود 

  اعتقادات
 منصوب بـه پـاپ   يسایلکل و یمقدس و انجهاي  تابکه یبر پا ،نیکمذهب انگل مان و اعتقاداتیاساس ا

دن بـه  یرسـ  ۀه الزمـ کـ ق را بـاور دارنـد   ید و عهد عتیس، عهد جدیانگل يسایلکروان یپ ،واقع  باشد. در می
 ده بـه پـاپ  یـ س، عقیانگلـ  يسـا یلکروان یـ مان است. پیا یینها اریهم ع بود و يو سعادت ابد يرستگار

داننـد.   می یحیمان مسیبر ا یش را گواهیشکد و یرا نماد غسل تعم ،سا)یلکدر  ین مرجع روحانیتر ی(عال
قبـول   ،ان شـده یـ تاب مقـدس ب که در کون را یمان به حواریو ا یکاتولکس، مذهب یانگل يسایلکروان یپ

  .داشته به آن اعتقاد دارند
اسـت   یه مجموعه دعاها و عبـادات کس است یانگل يسایلکروان ی، منحصر به پكمشتر يتاب دعاهاک

ننـد و چـون در   ک می ه از آن استفادهکهاست  س قرنیانگل يساهایلکثر کنندگان و عابدان در اک ه پرستشک
 کن مسـل یـ ه اکـ  یوقتـ  یشـود. حتـ    مـی  ن نام خوانـده یبه ا ،است كس مشتریانگل يساهایلکن تمام یب
را در سراسـر نقـاط   یـ ز ؛ردنـد ک مـی  ن نام اسـتفاده یس از ایانگل يساکیروان یز همچنان پیشد ن یالملل نیب

ـ  1549شد. در سـال   می تاب دعا استفادهکن یجهان از ا تومـاس  توسـط   كمشـتر  يتـاب دعاهـا  کن یاول
شـد. گرچـه    يانتربرکـ جامع  يسایلکن شخص بعدها اسقف اعظم یا .دیف شده به چاپ رسیلأت رانمرک

 يشـورها کدر  یدعـا و عبـادات گونـاگون    يها تابکتاب صورت گرفته و کن یا يرو يادیاصالحات ز
 يسـا یلکروان یـ ن جامعـه پ یبـ  كوند و اشـترا یتاب هنوز هم عامل پک نیااست. ده یمختلف به چاپ رس

هـا   نیکانگلـ  یمانیا و یاتیعنوان مرجع اله توب بهکچهار منبع مسا، یلکن یدر ا یلک طور هس است. بیانگل
  ن منابع عبارتند از:یشوند. ا ی میمعرف
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 یمـان یعنـوان مرجـع ا   تـاب مقـدس را بـه   ک، یحیمس يساهایلکر سایسا، همانند یلکن یمقدس: ا تابک 	.1
سـاها متفـاوت   یلکاز  ياریدگاه بسـ یـ تاب مقدس، با دکها در مورد  نیکاما باور انگل ،ردیپذ یش میخو

تـاب  که کـ اند  دهین عقیشود. آنان بر ا ینم یتاب مقدس، مصون از خطا تلقکاز نگاه آنان،  زیرا ؛است
  یز باشد.ن است مشتمل بر خطا نکمم ،نیبنابرا .است یاز وح یمقدس، تنها گزارش

  وس.یه، رسوالن و آتاناسیقین يها اعتقادنامه :یکیاتولک. سه اعتقادنامه 2
    د.یآ می شمار ن بهیکانگل يسایلکن اعتقادات ییمهم در تب ين مجموعه سندیا گانه: ونه یس اصول .3

ن مجموعـه  یـ د. ایگانه به دستور پادشاه وقت انگلستان منتشر گرد م، اصول ده1536ن بار در سال یاول
سا معتبر شـناخته  یلکن یه تا به امروز در اکل شد یگانه تبد نه و یم به اصول س1563ت در سال ینهادر 

  شود. یم
هـا،   اما از نگـاه انگلـیکن   ،ظاهر تنها یک کتاب دعاست چه به دعاي عمومی: این کتاب، اگر کتاب .4

روست که این مجموعه مشـتمل بـر اصـول     ست. اهمیت این کتاب از آنا اي داراي جایگاه ویژه
امـا در طـی    .شـر شـد  م منت1549باشد. ایـن کتـاب، اولـین بـار در سـال       اعتقادي این کلیسا می

هاي متمادي، همواره دستخوش تغییرات بود و با توجه به تغییراتـی کـه در اصـول ایمـانی      سال
 1662نهایی ایـن کتـاب در سـال     ۀشد. نسخ چاپ می ویرایش و تجدید ،داد این کلیسا روي می

  .)229 و 219ص  ،1368 مولند،( چاپ و منتشر گردید
ـ یکانگلـ  يسـاها یلکروان یـ تعـداد پ  ،کلیساي انگلـیس ت یبا مرجع ون نفـر بـرآورد   یـ لیش از هفتـاد م ین ب

 يسـا یلک یک ،سیانگل يسایلک و ت استیحیدر مس مجزا و مستقل یمذهب سم خودیانیکانگل ،است  شده
ه بـا  کـ رود  یمـ  شمار به انگلیکانیسم يساهایلکمادر  واقع است و انگلستانه در کت است یحیمستقل مس

 يسـاها یلکن یتـر  بـزرگ  کلیساي کاتولیک رمو  کلیساي ارتدوکس شرقیمانند  ،ایبزرگ دن يسایلکر سای
انگلسـتان اسـت در    يسـا یلک یفاتیس تشرینون رئکا هم بریتانیا ۀک، ملالیزابت دوم .سازند یت را میحیمس
  .انگلستان گشت یحیز مسکمر پاپ ياز سو نتربريک ،افتیا راه یتانیبه بر مسیحیت هک ،ششم ةان سدیپا

  يريگ جهينت
ن سـالم بـه   ایـ روحان یران و برخـ کـ ف اعتراض روشـن  ،)يالدیخ تمدن (قرن پانزدهم میاز تار يا در برهه

ان یحیدن مسـ یشـ کد و به اسـتثمار  یش عقایتفت، ها ياندوز ها، ثروت یاطلبیبه سبب دن سایلکدستگاه فاسد 
ر کـ در ف یا گروهـ یـ فـرد  ه کـ بـدون آن  تا شد ي ا نهیزم، افته بودیسا رسوخ یلکه در سراسر دستگاه ک ،و...



   ۹۳ تاريخي مذهب انگليكنهاي  و زمينه ها ريشهو تحليل بررسي 

 شـور کدر قلمـرو  تنهـا   نـه  ،راتییـ ن تغیـ ار گردنـد. ا کد آشـ یـ و مذاهب جدها  باشند، فرقه هبجاد مذیا
هـا،   یـک اتولکت یحیمسـ  يایـ در دن .ده شـد یشـ ک زین ییاروپا يشورهاکر سایج به یتدر ه بهکبل ،انگلستان
  .نمودند ییآرا صف گریدیک مقابل گوناگونهاي  شیو گراها  با شاخهها  سکها و ارتدو پروتستان

 ،ر شـده ییـ دستخوش تغ يا فرقهدر هر مذهب و  يه چگونه اصول اعتقادک افتیدرتوان  ی میراحت هب
در  یالهـ ن یـی آ ن ویـ ت دیـ در نها ،دهیـ گوناگون گرد ینییو آ يعباد يها روش، افتهیتعدد  ،تب مقدسک

  رد.یگ می مختلف قرارهاي  شهیق و اندیمذبح سال
دهـد،   می و مطالعه قرار یمورد بررس ن رایکمذهب انگل د آمدنیو پد يریگ لکش خیه تارک ،ن مقالهیا

و هـا   یمـذهب برخاسـته از الزامـات روزگـار سـخت      یـک ن، یکه انگلـ کـ نـد  ک بیـان مـی   قـت را ین حقیا
ـ لبـاس د  ه تقـدس یسـا  در ینیها رهبران د ه قرنک يهاست. روزگار یتلخ ه کاعتقـاد مـردم را مضـح   ن، ی

 ،دندیپسـند  مـی  ه خـود کـ گونه  پردازند. آنها اصول اعتقادات را همان ی میعت الهیبا شر يباز انگاشته، به
نامـه   هم با فروش غفران خالق آن يجا هضداخالق، با آمرزش ب یروابط پنهاننمودند. با  می رین و تفسییتب

ن و دسـتگاه  یموجبات انزجار مردم از دن یمان و سالطکبا حا یاپرستیو دن ياداریمسابقه دن ،تیو در نها
ن و مـذهب  یـ حات در وضع موجـود، بـاز هـم د   افتن اصالیان یبا جر ،تیدر نها .سا را فراهم نمودندیلک

  .دندیمان و اعتقاد گردین اینوهاي  دهیف و پدیدستخوش تحر
   

۹۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  منابع
  ی.فرهنگ اسالمجا،  ، بیخیجواد شۀ ترجم ،یاسیس شهیخداوندان اند، 1368، کلی.فاستر، ماب

  .ینیامام خم یوپرورش یقم، انتشارات آموزش ،تیحیشناخت مس ،1389زاده،  رسولو عباس  جواد ،یباغبان
  .ومذاهب انیاد غاتیمرکزمطالعات وتبلقم، ، يحسن قنبر ترجمه، کیکاتول نیآئ، 1382جورج،  برانتل،
جـا،   ، بـی )کیـ جهـان کاتول  يسای(کل کانیوات ،ییعبدخدا یمجتب ،ایتالیا سمیو فاش کانیوات، 1366 ،سیجان فرانس پاالرد،

  .نا بی
  .مرکز، تهران ،یسحاب يمهد ۀترجم ،ایتالیا سمیو فاش کانیوات، 1366جان،  پاالرد،
  مذاهب  و انیاد قاتتحقی و ناشرمرکزمطالعات، قم، يحسن قنبر ۀترجم ،تیحیبر مس يمدآدر، 1381 ،يمر وو،یجوو

 زیـ پرو و ينـادر هـد   محمـود مصـاحب و   راستاریو ،يبورها دونیفرۀ ترجم ،تمدن خیتار، 1387 ل،یو ل،یار دورانت،
  نا. جا، بی بی، مرزبان

  .تهران، حکمت ،یترجمه محمد بقائ، ییکایمذاهب آمر یلیفرهنگ تحل، 1376، لئو روستن،
  نا. ، بیجا یب ،یمحب اریمنوچهر خداۀ ، ترجمبزرگ انیمختصر اد خیتار، نیسیفل، شاله

  .تهران، ققنوسچ سوم،  ،یاسائیرضا ۀ ترجم، اصالحات، 1384، فالورز، سارا
  ی.شرکت انتشارات علمتهران،  ان،یلیکایطاطه وس م ،یحیمس مانیفلسفه و ا، 1375براون،  ن،یکال

  .المیانتشارات اجا،  بیانگلستان، ي آرمان رشدۀ ترجم ،خیدرطول تار تیحیسرگذشت مس ،2008 ،يا ارل کرنز،
  .مذاهب و انیاد  قاتیگروه مترجمان، قم مرکز مطالعات وتحقۀ ، ترجمیحیگ مسرمتفکران بز، 1386هانس،  کونگ،
  .تهران، سخن، آذرنگ نیعبدالحسۀ ترجم ،2، ج تمدن خیتار، 1382لوکاس،

  .تهران، نشروپژوهش فرزان روزچ سوم،  ان،یروبرت اسرۀ ترجم ،یحیتفکر مس خیتار، 1386 ،یتون ن،یل
 و انیـ دانشـگاه اد ، قـم چ دوم،  ،يبهـروز حـداد  ۀ ترجم، ینیبر تفکر نهضت اصالح د يا دمهقم، 1387 ستر،یکراث ال مک

  .مذاهب
  یر.کب ریام، تهران ،يمهاجر حیمسي و محمدباقر انصارترجمۀ  ،تیحیجهان مس، 1381 نار،یمولند، ا

  ب.ومذاه انیاد قاتیمرکز مطالعات وتحق، قم ،یقیتوفحسین  ۀترجم ،یحیکالم مس، 1377توماس،  شلیم
  ی.فرهنگ یعلم، تهرانچ سیزدهم، اصغر حکمت،  یعلۀ ترجم ،انیجامع اد خیتار، 1382، ریجان با ناس،

  نا. ، بیتهران ،يدکترابوالفضل محمود و ییمحمدرضا محمدۀ ، ترجمبشر ینیتجربه د، 1383اسمارت،  ان،ینین
  نا. جا، بی بی رزاده،یمش رای، ترجمه حمقرن هجدهم خیتار ،1380، سیال سوزان نگز،یوات

موسسـه امـام   قـم،  زاده،  و عباس رسول یجواد باغبانۀ ترجم، متون ياز البال تیحیمس، 1384ي، وورست، رابرت ا وان
  .ینیخم

  .رانیا یمرکز کتابخانه مل، حسن افشار، تهرانترجمۀ  ،حیمس نید ،1381 ان،یبرا لسون،یو
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