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 نقش و جایگاه کلیساي ارتدوکس در نظام سیاسی روسیه
 )٢٠١٠ تا ١٩١٧سال  از(

 
 ∗ناهیده کالشی
 )س(مربی دانشگاه الزهراء 

 )٢٨/٤/٩٠: ـ تاریخ پذیرش نهایي٩/١١/٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 :چکیده

 نقش و جایگاه کلیسای ارتدوکس در نظام سیاسی پی بردن بهنوشته هدف اصلی این 
چه  مطرح شد که پرسشیک  ،رو  از همین.م است ٢٠١٠ تا ١٩١٧سال  از روسیه
 وجود داشته است؟ در این دوره روسیه نظام سیاسی کلیسای ارتدوکس و میانای  رابطه

همکاری دولت با :  اصلی مطرح گردیدی و برای پاسخ به این پرسش هم یک فرضیه
 در کار یکدیگر استوار کلیسا همواره محدود بوده است و بر مبنای عدم دخالت

 زبان و گسترش،  هویّت ملّیی در حفظ و دفاع از مهمّ کلیسا نقش، بر اینافزون .است
 بخشی برای روسیه یکی از کارکردهای کلیسا به شمار هویّت. داشته است ملّیفرهنگ

 ارتدوکس پیوند مسیحیّت روسیه با  هویّتتوان گفت که  می،به عبارت دیگر. رود می
 »آزادي عقیده و عمل« از وضع قانون جدید ،نظر  موردی برای بررسی فرضیه. ستخورده ا

 .و رویکرد آن در غرب بهره گرفته شده است دین و سیاست ی در روسیه  و رابطه
 

 کلیسای ارتدوکس، ، سیاست، نظام سیاسی روسیهدین کلید واژه
 

 مقدمه
 بشر هدفهای برین آفرینش سمت به پیشرفت در بلند گامی ملّتها و اقوام با آشنایی

 اقوام تحوّل سیر با آشنایی و سفر بر بارها قرآن در عالم پروردگار که طوری به است،
 تا نکردند سیر زمین در آیا«: فرماید می آیات این از یکی در و است فرموده تأکید دیگر

 بودند اینان از ترنیرومند نآنا بود؟ چگونه بودند پیش از آنان که کسانی سرانجام ببینند
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 و ساختند، آباد آنان کردند، آباد اینان آنچه از بیش و کردند زیرورو را زمین و
 به و کردند انکار آنها اما (آمدند، سراغشان به روشن دالیل) معجزه (با همراه پیامبرانشان

. »کردند ستم برخود آنها بلکه نکرد، ستم آنان به خداوند پس) شدند گرفتار خدا قهر
 قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ کَانُوا قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ عَاقِبَةُ کَانَ کَیْفَ فَیَنْظُرُوا األرْضِ فِي یَسِیُروا مْأَوَلَ(

 لِیَظْلِمَهُمْ اللَّهُ کَانَ فَمَا بِالْبَیِّنَاتِ رُُسلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ عَمَرُوهَا مِمَّا أَکْثَرَ وَعَمَرُوهَا األرْضَ وَأَثَارُوا
های  تجربه از شودمی موجبالهی،  ارزشمندسفارش  این). ١یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ کَانُوا وَلَکِنْ

 دیگران عملکرد از آموزی درس با و جست بهره جانبه همه پیشرفت برای دیگر مردمان
 .نمود حفظ را آمده دسته ب تمدّن

 خود به روسیه یتجمع از را پیروان بیشترین که است آیینی اولین ،مسیحیت آیین
. شودمي شمرده روسیه فدراسیون رسمي آیین و اول دین رهگذر این از و داده اختصاص

 .دارد قرار دوم ی رتبه در پیرو، نفر میلیون  بیست  با اسالم  آن از پس
 آیین و یهود اسالم، ارتدوکس، مسیحیّت ادیان روسیه، فدراسیون اساسي قانون طبق
 روسیه مذاهب دیگر به نسبت امتیازاتي از و برخوردارند رسمي جایگاه از بودایي

  به.دارد سال ١٠٠٠ از بیش قدمتي نیز روسیه در ارتدوکس مسیحیّت. برخوردارند
 روسیه سیاسی نظام در را ارتدوکس کلیساي جایگاه و نقش دانستم الزم منظور همین
 .دهم قرار بررسي مورد
 

  دین و سیاست در روسیهی رابطه: بخش اول
 مدل نظری. الف

کلیساي . شود نزدیکي بین کلیسا، مردم و دولت احساس ميی در روسیه همواره رابطه
که مسیحیّت، م  ١٩٩٠از سال . توان از فرهنگ و زندگي مردم جدا کردروسیه را نمي

ل مناسبات اند، روشنفکران و دانشمندان به دنبااسالم و ادیان دیگر در روسیه احیاء شده
 .اند  و دولت بودهمطلوب دین

 :اساساً در باب مدل دین و دولت سه دیدگاه وجود دارد
مدل کمونیستي که در زمان حکومت شوروی مطرح بود مدت هفتاد سال  )١

سیاست دولت روسیه این بود که دین اصالً نباید در امور دولت دخالت کند و جاي دین 
 .تنها در کلیسا است

                                                                                                                                             
 . رومی  سوره٩ ی آیه. ١
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پس از فروپاشي شوروي ارائه شد و م  ١٩٩١ر  فرانسوي که د ـمدل آمریکایي )٢
 .بر حفظ عناصر مدل قبلي، خواهان بي طرفي کامل دولت نسبت به دین بودافزون 
آزادي عقیده و «مّ در این راه، وضع قانون جدید گام مه:  جدیدی مدل مناسب دوره) ٣
 کرد که از  بوده است که این قانون را در فدراسیون روسیه ارگاني تنظیم و تدوین»عمل

 ١.دو گروه، یعني گروهي از سوي مجلس دوما و گروهي از سوي دولت، تشکیل شده بود
 
 لهأبیان مس. ب

 از مذهب این اکنون هم و هستند ارتدوکس کلیساي پیرو روسیه مردمبیشترین 
 در را اينقطه کمتر. است برخوردار روسیه دیني حیات در خاصي رونق و قدرت جایگاه،
 ساخته به تازگی یا و نداشته وجود آنجا در قبل از کلیسایي که یافت انوت مي شهرها
 ترینرسمي در کشور این دیني مقام ترینباال عنوان به روسیه اعظم اسقف. باشد نشده

 مقام ترینباال دیگر، سوي از و دارد حضور جهان بزرگ رهبران با سیاسي دیدارهاي
 بازگشایی براي حتي را مسکو عظما اسقف ،جمهور رئیس شخص یعني کشور رسمي

 رویداد یک عنوان به کلیسا بزرگ اعیاد و مراسم. کندمي همراهي جدید کلیساهاي
 که روسیه تلویزیوني سراسري ی شبکه از مستقیم طور به و شده تلقّي کشور در بزرگ

 نهایت، در و شودمي پخش است، دریافت قابل نیز سابق شوروي جمهوریهاي تمام در
 باورهاي در ویژه به دیني و مذهبي هايریشه کشور، این رسمي تعطیالت از رخيب علل

 . دارد ارتدوکس مذهب
 
 سیاست و دین متقابل تعامل . ج

منظور استفاده ه ها ب مدتاً در روابط هدفمند میان گروهای است که عسیاست رشته
کار ه  بنیازها  اجتماعی و برآوردنخدماتمؤسسات از قدرت عمومی متمرکز جهت انجام 

ها، رفتارها،  فعالیّتروابط  دنیای گوناگونی دهنده سیاست نشان ٢.شودگرفته می
، از است جامعه ی هرمنظور اداه ها و روابط ارتباطی بین افراد بها، نگرشگیری جهت

                                                                                                                                             
نقطه نظرات کلیسای ارتدوکس روسیه در باب دین،  صلح، آزادی و  عدالت، بخشنده آبکنار، حمید، . ١

 .دانشگاه ادیان و مذاهب، )Priest Vsevolod Chaplin (سِوِلت چاپلینوکشیش ، دین و دولت
 http://www.urd.ac.ir/ cont.php? pid=102. 
2. Пугачев В.П., Основы политической науки. Учебное пособие. В 2-х ч.Ч.1, – М., 1995, 
стр. 85. 



  ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ١٢٠

 

های  اشاره کرد که سازمان»های اجتماعی و قومی گروه«توان به عوامل اصلی سیاست می
 عناصر ١.کنندها منافع آنها را بیان میها و رهبران جنبشدها، جنبشسیاسی، نها

 .است های سیاسی وابط سیاسی، آگاهی سیاسی، سازمانر  شاملساختاری سیاست
هایی است که به کمک گروهی از انسانها، به از اعتقادات و آییندستگاهی مذهب 

عناصر . دهندزم را میسات پاسخ و توضیح المسائل مربوط به ماوراء طبیعت و مقدّ
 ، و)معمولی و مفهومی، ایدئولوژیکی(آگاهی دینی تشکیل دهنده آن عبارتند از 

 ٢.است های مذهبیها و روابط مذهبی، سازمانهای، نگرش)عبادت(های دینی  فعالیّت
ی را مشاهده  مشخّصتوان تشابه بینیم، بین اجزای دین و سیاست میهمانطور که می

اما نه تنها عناصر . است هاروابط، آگاهی و سازمان  مورد سخن ازدر هر دو. نمود
های بلکه برخی عملکردهای این پدیده. ساختاری دین و سیاست مشابه هستند

 .اجتماعی هم با هم متشابهند
ن سیاست، خواها. است  و ذاتی سیاست و مذهب مهمّنظم و یکپارچگی دو عملکرد

 افراد و ت و نظم اجتماعی، برای تنظیم روابط بینباثتأمین یکپارچگی نظام اجتماعی، 
مذهب . باشد نظرهای پیش آمده می  و اختالفها برای کاستن از تناقضهای اجتماعی، گروه

سیاست، پیاده سازی عملکردها و وظایف نام . ستم عملکردهای مشابه سیاست را داراه
دهد،   میعه را در کل انجامی از مردم یا جاممشخّصدر جهت منافع قشر بیشتر برده شده را 
 .دهد ن وظایف را به همین نحو انجام میهمیبه طور مشخص مذهب هم 

ه ، چون آنها بروند به شمار نمی واحدهای سیاست ی در زمرهمذهب و نهادهای آن 
با این . اند کارکردهای سیاسی قدرت ایجاد نشدهمنظور مبارزه با قدرت و یا برای انجام 

. دهند  میذهبی و رهبران آنها اغلب وظایف سیاسی خود را انجاموجود، سازمانهای م
م، در توان به تصمیم پاتریارک مسکو و سراسر روسیه آلکسی دوّ میمواردیکی از این 

 .در مسکو، اشاره کردم  ١٩٩٣ متهمان خونریزی در اکتبر سال ی ارتباط با تکفیر همه
 و سیاست که در طول تاریخ ما با های اصلی در ارتباط با تعامل متقابل دین گزینه

  :است آنها برخورد داشتیم بشرح ذیل
  وحدت، یکپارچگی دین و سیاست؛ـ 
   از سیاست؛ دینتتبعیّـ 
  ت سیاست از دین؛تبعیّـ 
 ٣.رجدایی دین از سیاست، استقالل آنها نسبت به یکدیگـ 

                                                                                                                                             
1 .  Ирхин Ю.В. Политология. – М., 1996, стр.11. 

 .٦٠، وهم. ٢
3.  Нуруллаев А.А. О соотношении политики и религии, Вестник Российского 
университета дружбы народов.Сер.: Политология. – 2000,  № 2 , стр. 67 
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 قانون و دین در روسیه. د
د مآکلیسا در زندگی اجتماعی پیش میدر سالهای اخیر هر گاه سخن از مشارکت 

شود، ولیکن بحث ، استفاده میویژگیعنوان یک ه  ب»عبارت کلیسا از حکومت جداست«
آزادی  «نو جدلها در این رابطه حاکی از عدم آگاهی از آنچه که در قانون اساسی و قانو

 بوم مرز وباشد، تمامی اسناد حاکی از وجود مذهب در   شده است، میبیان» وجدان
  در قانون»کلیسا از حکومت جداست«که، عبارت  در صورتی. است فدراسیون روسیه
 . وجود نداردفدراسیون روسیه

: آمده است) ٥٢ماده (م  ١٩٧٧در قانون اساسی اتّحاد جماهیر شوروی سابق سال 
که از آن . ١»کلیسا در اتّحاد جماهیر شوروی سابق از دولت جدا شده و مدرسه از کلیسا«
ط با روابط میان کلیسا و در ارتبا.  نام برده شده است»٢قانون آزادی وجدان« عنوان هب

 :اشاره نمود زیر توان به موارد  دولت می
 .تواند اجباری باشد  در روسیه، هیچ مذهبی نمیـ
های کند و وظایف حکومتی خود را به سازماندولت در امور کلیسا دخالت نمی ـ

 .کندمذهبی منتقل نمی
های دینی در حفاظت از آثار تاریخی فرهنگی و آموزش و پرورش دولت با سازمان ـ

 .استپذیر  ارس بصورت اختیاری امکانمددر تدریس مواد درسی دینی . کندهمکاری می
 :٣ سیزدهمی با مادهبرابر 

 .در فدراسیون روسیه تنوع ایدئولوژیک مورد تأیید است  )١
 . تواند وجود داشته باشدلوژی دولتی و یا اجباری نمیهیچ ایدئولوژی به عنوان ایدئو) ٢

 :  چهاردهمی با مادهبرابر 
فدراسیون روسیه یک دولت غیر مذهبی است هیچ مذهبی نمی تواند مذهب ) ١

 .دولتی و یا اجباری باشد
 .باشندمجامع مذهبی از دولت جدا هستند و در برابر قانون یکسان می) ٢

 :شتم بیست و هی با مادهبرابر 
 آزادی عقیده، آزادی مذهب، از جمله حق پیروی فردی یا جمعی از مذهب، یا عدم 

 

                                                                                                                                             
1. Конституции РФ 1977 г. (ст.52): «Церковь в СССР отделена от государства и школа 

— от церкви»,  журнал «НГ-Религии», 2001 г. 
2. Фонд им. Питирима Сорокина, Федеральный закон о свободе совести и о 
религиозных объединениях, http://www.pravmir.ru/cerkov-otdelena-ot-gosudarstva/ 

3. Конституции РФ 1977 г. , ст.13. 
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اعتقاد به مذهب، انتخاب آزاد و داشتن مذهب و تبلیغ برای آن و دیگر اعتقادات و عمل 
 ١.بر اساس آن برای همه تضمین گردیده است

که از یک است  »تحکوم« ی در ارتباط با قوانین، برداشت متفاوت از کلمه مشکل اصلی
 .گیرد کل کشور را در بر میوطرف، نظام سیاسی و سازمان اجتماعی، و از طرف دیگر جامعه 

 به عنوان یک را فدراسیون روسیه ) م١٩٩٣از ( قانون اساسی فدراسیون روسیه
آزادی وجدان، آزادی مذهب از جمله حق « قانون اساسی ٢.کند  میدولت سکوالر معرفی

نداشتن هیچ گونه  قیده، به صورت فردی یا اجتماعی با سایر مذاهب و یا ایمان و عبیان
حق دارد آزادانه برای خود مذهب انتخاب کند و اعتقادات فرد باشد، و   میمذهبی آزاد

 سپتامبر ٢٦انون فدرال ق ٣.»دینی خود را نشر و گسترش دهد و طبق آنها عمل کند
برابری « »ادی وجدان و انجمنهای دینی آزی در باره« ФЗ-١٢٥شماره ه بم ١٩٩٧سال  

 ٤.کند  می را یکبار دیگر تأیید»تن مذهب یا عقیدهدر مقابل قانون بدون در نظر گرف
 ٢٠های مذهبی و ملّی، که در قوانین روسیه تزاری تصویب شده بودند، محدودیت

ی در روسیه هیچ ارگان دولتی فدرال خاصّ. توسط دولت موقت لغو شد م١٩١٧مارس 
های مذهبی را داشته باشد، وجود  نظارت و کنترل  بر رعایت قوانین انجمنی  وظیفهکه

همانند همان چیزی که در اتّحاد جماهیر شوروی سابق بنام شورای امور دینی زیر (ندارد 
 در ٥اما طبق نظر کارشناسان) نظر شورای وزرای اتّحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت

 »آزادی وجدان و انجمنهای دینی« ر قانون فدرال مبنی بر اصالحاتی دم٢٠٠٨جوالی 
 اوت  ٢٦«.  مجریه به اجراء در آمدی  توسط قوهم١٩٩٧ سپتامبر ٢٦صورت گرفت که در 

شامییف، .  گزارش داده شد که به فرمان رئیس جمهور جمهوری تاتارستان مم٢٠٠٨
 امور دینی تبدیل شد، ی ه وزیران تاتارستان به اداری شورای امور دینی زیر نظر کابینه

 ٦.بدین ترتیب شورای امور دینی به یک نهاد قدرتمند دولتی تبدیل شد

                                                                                                                                             
، چاپ اول، تهران، نـشر دادگـستر،         قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی       والیی، الهه،   ک. ١

 .ش١٣٧٧
2.  Конституции РФ, стр. 14 
3.  Конституции РФ, стр. 28 
4. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ « О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 

5. Белый дом уполномочен объявить… Никаких гарантий, что «религиозное 
министерство» в России не возродится, власть никогда не давала. И Медведев дает 
сигнал, что возродить его она уже готова,  

 portal-credo.ru 6 августа 2008 г. 
6. В Татарстане начинает работу Управление по делам религий при республиканском 
правительстве IslamRF.ru 26 августа 2008 г. 
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ژانویه ( ٢ و سیاستمدار پاول سویتنکووا»١جنبش عمومی روسیه« رئیس ی گفتهبنا به 
 معاصر روسی ی ای را در جامعهت ویژه، کلیسای ارتدوکس روسیه عمالً جایگاه و موقعیّ)م٢٠٠٩

در زمان استالین به کلیسای ارتدوکس روسیه « :دهد  به خود اختصاص میفراد سیاسیاو زندگی 
در در آغاز  احیاء و فعالیّت داده شد، کلیسای ارتدوکس روسیه ی عنوان یک نهاد نوپا اجازهه ب

. شود عنوان یک جزء خودمختار محسوب میه بپس از آن در روسیه  اتّحاد جماهیر شوروی و
 .٣»بخشددر ردیف حکومت قرار گرفته و به حکومت مشروعیت میضمن اینکه کلیسا 

عنوان درس اختیاری در ه  ب»مبانی فرهنگ ارتدوکس«م ١٩٩٠در اواخر سال
 در چهار م٢٠٠٦از سال . دبیرستانهای دولتی برخی از مناطق کشور روسیه آغاز شد

ه  ب»تدوکسمبانی فرهنگ ار«بلگارودسکی، کالوژسکی، بریانسکی و اسمولنسک : استان
ریزی  به بعد اینگونه برنامهم٢٠٠٧از سال . عنوان دروس اجباری در مدارس تدریس شد

 .٤شد که مناطق دیگری را نیز به آن اضافه نمایند
 

 تحقق این رابطه در تاریخ روسیه: بخش دوم
  شوروی اتّحاددوره متقدم. الف

 فکری از ی سیه، سه گرایش عمدهت نظام بلشویکی در رودر اوایل قرن بیستم و قبل از حاکمیّ
 سیاست خارجی روسیه ی  روسیه که حوزه هویّتی نخست در زمینه: بودندشناسایی یکدیگر قابل 
ت و دین داشت، تحت عنوان گرفت، یک جریان فکری که تکیه بر فرهنگ، معنویّ را در برمی

مذهب بود و در  ضدّشناختی وجود داشت که م، یک دیدگاه جامعهدوّ . شکل گرفت» روسیی ایده«
این ایدئولوژی بعد از دو دهه به ایدئولوژی . ه قرار گرفتچارچوب مارکسیسم در روسیه مورد توجّ

  .دبخش حکومت شوروی بو شد و مشروعیتحکومت شوروی تبدیل 
م، گرایش ناسیونالیستی بود که راه به جایی نبرد ولی حضورش را همچنان در سوّ

 .تاریخ روسیه حفظ کرده است
اولگا ، »ارتدوکس و اسالم در روسیه در قرن بیستم« در میزگرد م٢٠٠٣ مارس ٥در 

، دکترای علوم تاریخی، رئیس گروه مطالعات مذهبی آکادمی علوم ٥یوریونا واسیلیوا
                                                                                                                                             
1. Русское Общественное Движение 
2. Павел Святенков 
3  Цели пастыря. Патриарх Кирилл попытается стать Путиным для церкви Частный 
корреспондент 28 января 2009. 

4 «Основы православной культуры» с 1 сентября начинает превращаться в 
обязательный предмет, Обзор российской прессы , Российская газета, 20 августа 
2003г. 

5 . Ольга Юрьевна Васильева  
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روسیه زیر نظر رئیس جمهور فدراسیون روسیه، گزارشی را ارائه نمود که در آن روابط 
 تقسیم نموده است  مهم به  شش دورهم١٩٩١لغایت  ١٩١٧ کلیسا را از تاریخ  ـدولت

 کلیسا را هم بخشی  ـل بوده است، وی همچنین سیاست دولتکه همراه با تغییر و تحوّ
 .های داخلی کشور دانسته استاز سیاست

 م١٩٢٩ـ ١٩١٧. ١
  م١٩٤٣ـ١٩٢٩. ٢
  م١٩٥٣ـ١٩٤٣. ٣
  م١٩٥٨ـ١٩٥٣. ٤
  م١٩٦٤ـ١٩٥٨. ٥
  م١٩٩١ـ١٩٦٥. ٦
 

شود، از   به عنوان دولت سکوالر شناخته میاین دوره، دولت  درم١٩٢٩ـ١٩١٧سال 
 شده، مدرسه از کلیسا جدا ملّی همین روکلیسا از دولت جدا شده است، اموال کلیسا

از لحاظ حقوقی این شرایط در .  آزادی وجدان را دریافت نمودندشده و شهروندان حقّ
از جدایی کلیسا از دولت و مدرسه ان با عنوشده است بیان  م١٩١٨ ژانویه ٢٣ن  فرما

کلیسا از حمایت قانونی دولت محروم و زندگی کلیسایی از  آن ی در نتیجه که کلیسا
 کارهایجدایی کلیسا از دولت توسط مقامات دولتی به . زندگی عمومی کشور جدا شد

با ( آشکار ی شیوه، مبارزه با کلیسا با دو م١٩٢٢از سال . سرکوبگرانه منتهی شد
یروهای کمیسیون حوادث با ن(و مخفیانه ) هاسکوالرها و بیخدایان تمامی توده

، کمیساریای امور ٣ صنفی سیاسی دولتیی ، اداره٢ سیاسی دولتیی ، اداره١مترقبهغیر
یاد تمامی ارگانهای  (٦ امنیت دولتیی کمیته. ب. گ.، کا٥، وزارت امنیت دولتی٤داخلی
 .آغاز شد)  جماهیر شوروید اتّحاهای امنیت دولتی  کمیتهشده

  مهمشکل. اما شروع جنگ بزرگ میهنی قدرت معنوی کلیسای روسیه را نشان داد
مشارکت معنوی کلیسا پیام پاتریارک جانشین اسقف اعظم سرگی به اسقفهای اعظم و 

 را به همراه داشت بلکه  اتّحاد دعوت وی ه مشخّصمردم غیر روحانی دیگر بود که نه تنها
                                                                                                                                             
1 . ВЧК 
2 . ГПУ 
3 . ОГПУ 
4 . НКВД 
5 . МГБ 
6 . КГБ 
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ای هم بود که در آن موضع محکم کلیسای ارتدوکس  اهداف روشنگرانهی دهدربرگیرن
 ی بدون در نظر گرفتن شرایط جبههروسیه در برابر اشغالگران و جنگ را به طور کلّ

 ١.نمود میمشخّص
ی به جبهه کمک کرد،  بلکه بسیاری اما کلیسای روسیه نه تنها از نظر اخالقی و مادّ

زان و افسران عازم جنگ شدند، و بعضی از آنها هم در از کشیشان همراه با سربا
 پس از ارزیابی پتانسیل معنوی  دولت.جنبشهای چریکی و پارتیزانی شرکت نمودند

 خود را با کلیسا نه تنها ی  جنگ، رابطهی ه اولیّی کلیسای ارتدوکس روسیه در طول دوره
یسا و استفاده از آن در گذاری بر کلهای تأثیرتغییر داد بلکه به سمت تغییر شیوه

 .سیاستهای داخلی و خارجی خود، پیش رفت
 جدیدی از ی  کلیسا که دورهـ دولت ی م از رابطه سوّی  دورهم١٩٥٣ـ١٩٤٣ های سال

دولت از طرح های خود که خودداری  آغاز ی  نقطهم١٩٤٣سال . گشایدتاریخ شوروی را می
در . کرد، بود پیش از جنگ اجراء میهایجهت تخریب و سرکوب مذهب و کلیسا که در دهه

این دوره دولت تمامی طرحهای تخریبی و سرکوبگرانه خود را رها کرد و به سمت احیای 
بازسازی زندگی کلیسایی . زندگی کلیسایی در کشور البته تحت کنترل شدید خود گذر نمود

 :ر هم نامید گذی توان این دوره را دوره  میعبارت دیگره به سرعت در حال گذر بود ب
، )استرا گورادسکی(  دیدار استالین با اسقف اعظم سرگی ـ م١٩٤٣سپتامبر  ٤ •

  .در کاخ کرملین) یاروشویچ(، نیکالی )سیمانسکی(آلکسی 
 ١٩ نفر از ١٦( شورای اسقف روسی ی  آغاز به کار جلسهـم ١٩٤٣سپتامبر  ٨ •

رک ف اعظم سرگی با پاتریا اسقی جلسه).  ها منتقل شدند تبعیدگاه ها و نفر از اردوگاه
 .مسکو و سراسر روسیه برگزار شد

  .ی عیسی برگزار شدسپتامبر، مراسم تحلیف در کلیسای جامع ظهور و تجلّ ١٢ •
 جماهیر شوروی، تأسیس  اتّحادملّی  شورای کمیساریایم١٩٤٣سپتامبر ١٤ •

 ی ظیفهشورایی در زمینه امور مربوط به کلیسای ارتدوکس روسیه را تصویب نمود، و و
 .برقراری ارتباط بین دولت و پاتریارک مسکو را بر عهده آن نهاد

 گرفته شد؛ از سر»پاتریارک مسکو«ی ، انتشار مجلهم١٩٤٣در ماه سپتامبر سال  •
 در ات الهیّی سهسّؤمبازگشایی  مجوز  ملّی شورای کمیساریایم١٩٤٣نوامبر ٢٨ •

به آکادمی معنوی و  م١٩٤٦ال که در س(را داد ) حوزوی(های پاستیرسکی  مسکو و دوره
  .)مدرسه علوم دینی تبدیل شدند

                                                                                                                                             
1. Васильева, Ольга, Ггосударственно- церковные отношения советского периода: 
периодизация и содержание, 17.03.2003. http://www.pravoslavie.ru/archiv/sovietstate-
church.htm 
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در مناطق آزادشده از دست .  انتقال معابد کلیسا آغاز شدم١٩٤٤از فوریه  •
هایی که در دوران اشغال تأسیس شده بودند،  گروهتها و جمعیّ) هافاشیست(ها  نازی

 . خود ادامه دادند فعالیّتهمچنان به
ي ارتدوکس تأثیري بسزا بر حیات فرهنگي ملت روس هاي پیش، کلیسا از سده

گیري فرهنگ در ترین محور و بنیان سامان مهمّداشته است، چنان که شاید بتوان گفت
ت حیّی، مس) نوزدهمی هکم تا پایان سد  دستیا(روسیه از صدها سال پیش تاکنون 

کلیساي گرایانه  ملیابعاد . ارتدوکس و به طور ویژه نهاد کلیساي ارتدوکس بوده است
ارتدوکس روسیه بر کسي پوشیده نیست و این امر کلیسا را در آن سرزمین از یک 

 .کند  مينیروي روحاني صرف خارج
 اساساً با تجدید حیات فردی سر و کار دارد یا با مسیحیّتاین پرسش که آیا 
ری و  قائل به سازگامسیحیّت ناهمرنگ با جماعت و مسیحیّتبازسازی جامعه، در بین 

 مسیحیّتهای مختلف این بحث تا حدی بخشی از شکل. ای بنیادی نیستلهأانطباق مس
است؛ هم مسیحیان ناهمرنگ با جماعت و هم مسیحیان سازگار شده، نیاز به تجدید 

تفاوت این مواضع . کوشند  جامعه نیز میلکنند و برای تحوّ حیات فردی را احساس می
ناهمرنگان با جماعت، کلیسا . و نقش آن در جامعه است نگرش آنان به کلیسا ی در نحوه
دانند؛ آنان کلیسا را کانون نقد   می پیامبرانه در جامعه مهمبخش نوعی کارکردقرا تحقّ

مسیحیان سازگارشده کلیسا را . دانند  میاجتماعی قوی و شاهدی بر یک بدیل اساسی
دانند که همکاری بنیادی با  ی مینند؛ آنان چون کلیسا را نهاددا یاور و مربی اخالقی می

اطمینان آنان به ساختارهای . اند تحول تدریجیخواهان  غالباً رو از ایندولت دارد، 
 به تحول جامعه از طریق آرای آنان و مشارکتشان در مناصب هاآنخواست اجتماعی در 
  ١.شود  میعمومی آشکار

 ی  قاعدهمسیحیّت تاریخ ن کلیسا و حکومت در سراسراسازش کلیسا و دربار و خادم
نه در جهت حفظ  برای تثبیت قدرت ی بوده است و برخوردهای این دو مقام بیشترکلّ

های مخصوص بودند و مراسم  اسقف ها دارایدربار.  صورت گرفته استمنافع مردم
در حالی که . شد  میخصوصی درباریان هم از عنایات خاص خدای کلیسا برخوردار

جالل  بردند، کلیسا چون درباری با شکوه و  میختی و زیرفشار به سر مردم در بدبی توده

                                                                                                                                             
 مذاهب،  ، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و       ، حسن،  قنبری، چاپ اول     ه مسیحیت درآمدی ب ،  جو ویور، مری  . ١

 .٣٨٧ ش،١٣٨١
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من سازش شد و نمایندگان عیسی پای برهنه و جانشینان پطروس ماهیگیر به یُ  میاداره
ای فت زندگی فقیرانهاهای گرانبها و رداهای زرب ل و با پوششبا حکومت در قصور مجلّ

 .)دهند  میالتی ادامهو هنوز هم به این زندگی تجمّ(گذراندند می
، فرهنگ کلیسا به ند و به حکومت آلوده شدپیوستنددربار به ن کلیسا اچون خادم

ن اسرکوبی مخالف های صلیبی و لشگرکشیهای مذهبی و زور، جنگاعمالکشی و آدم
پس از . ف پدران اولیه شدتکلّل و فساد جانشین زندگی ساده و بیمتمایل گردید و تجمّ

خصوص در اختیارات ه سانس به تدریج از قدرت کلیسا کاسته شد و ب و رناصالحات
 ی محدودیت کلیسا رابطه. سیاسی و دخالت در امر حکومت بسیار محدود گردید

مستقیم با شعور و معرفت و پیشرفت فکری مردم جامعه داشته است و به روشنی دیده 
آنان پیشرفت گی و شود که در جوامع پیشرفته این محدودیت موجب تسریع بالندمی

رفته   رفته،در اثر این محدودیت و محروم شدن از مداخله در امر دولت. گردیده است
ر آفریقای گردد و در کشورهایی نظین متمایل میاکلیسا دوباره به دفاع از حقوق محروم

  ١.پردازد  میدر مقابل دولت به صف آرائی  وجنوبی، شیلی
 
  شوروی اتّحاد میانیی دوره. ب
 شوروی  اتّحاد مرکزی حزب کمونیستی به کمیته با مصوّم١٩٥٨ـ١٩٥٣ چهارم ی ورهد

در تبلیغات علمی و  هاو کاستیکمبودها خصوص  در م١٩٥٤ ژوئیه سال ٧در 
 کلیسا دولت نسبت به ی گذشتههای  در این سند سیاست. شود  میآغاز مذهبیغیر

 . بررسی و محکوم شد
 جماهیر شوروی حدود  اتّحادهای ثبت شده در تعداد کلیسام١٩٥٧در حدود سال 

 شورای اسقفی حاکم نیمی از ٧٠از .  نفر بود١٢٢٨٨بود و تعداد راهبان هم  ١٣٤٧٨
 . زندگیشان زندان، تبعید و اردوگاه را داشتندی آنها در کارنامه

آمیز فاجعهرخدادهای پر از  م ـ١٩٦٤ـ١٩٥٨   دولت ـ پنجم روابط کلیسای دوره
ترین زمان ممکن مشکالت مذهبی  جماهیر شوروی در کوتاه اتّحادرهبر.  بودبرای کلیسا

تمایل به ایجاد : همراه آورده این امر بنا به دالیلی مشکالتی را ب. در کشور را حل کرد
 جماهیر شوروی، و اعتقاد به اینکه ایدئولوژی کمونیستی آنها را از  اتّحادکمونیسم در

امکان جایگزین یا آلترناتیو مذهبی هم منتفی اد، و هد دمیراث استالین نجات خوا

                                                                                                                                             
 .٤٩٠، ش١٣٧٩، چاپ دوم، تهران، نشر نگارش ،  تحقیقی در دین مسیحآشتیانی، جالل الدین، . ١
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مذهبی و های ضد فعالیّت شوروی نسبت به مقیاس بزرگی ازی بخشی از جامعه. گردد می
  اتّحادتفاوت بودند و بر این باور بودند که در  شصت، بیی دهه«احساسات دموکراتیک 

ت محور و آگاه ایجاد جماهیر شوروی این امکان وجود دارد که دولت اجتماعی و عدال
جابجایی کادر و .  در نظر گرفته نشده استمسیحیّتگردد که در آن هیچ جایی برای 

رهبران سازمان کمونیستی جوانان تصمیم قاطعی برای .  نمودءی را ایفا مهمّپرسنل نقش
مبارزه با کلیسا داشتند در عین حال پیشنهاد قطع روابط با کلیسا، همانند میراث 

 جماهیر شوروی  اتّحادخروشچف معتقد بود که در دوران گذار. را ارائه نمودنداستالینی 
 قوانین طبیعت دیگر جایی ی  دانش علمی، مطالعهی روابط قبل از کمونیستی اشاعه به

 ١.گذاردبرای ایمان به خدا باقی نمی
 

  شوروی اتّحادر متأخّی دوره. ج
 صحبت کنیم، این دوره از لحاظ م١٩٩١ـ١٩٦٥ ششم ی چنانچه بخواهیم در مورد دوره

 .باشد  می پنجمی  دورهناپذیر جداییمحتوای درونی جزء 
جهت کنترل در  تغییر و بازسازی ساختار کلیسا و تالش م١٩٧٠در آگوست 

که تنها از دولت معتقد بود  ، آغاز شد از طرف دولت مذهبیهای یه اتّحادهای فعالیّت
چارچوب قانون قرار داده، و آن را در اختیار گرفت، را در  توان کلیساطریق اصالحات می

 . های خادمین کلیسا اعمال نمودت فعالیر بر کنترل مؤثّ وسازماندهی
 ژانویه  ١٦جماهیر شوروی در   اتّحاد شورای وزیرانی اصالحات توسط فرمان محرمانه

د تمام این سن. های کلیسا به تصویب رسید فعالیّتراجع به تشدید کنترل برم ١٩٦١
 پنج ساله پس از جنگ ی قوانین تصویب شده در طول جنگ بزرگ میهنی و اولین دوره

های آینده  دولت برای دهه ـ اصلی سیاست کلیسای در این سند شش حوزه. را لغو کرد
 : در نظر گرفته شده بود

  در کلیسا از امور اداری، مالی و تجاریان کلیسا، حذف خادمی تغییر بنیادین اداره.  ١
 .گردیدن میا قدرت خادمین کلیسا در برابر متدینشدن سستهای مذهبی، که موجبات یهاتّحاد
  .تز میان خود مؤمنان انتخاب شده اس حق اداره ارگانهای انجمنهای مذهبی که ایاحیا. ٢
به طور پیش از این  کلیسا که ی های خیریهت فعالیهای کانالی ف همهتوقّ. ٣

  .شدیاز مؤمنان استفاده منوینی های ب گروهای برای جذگسترده
                                                                                                                                             
1  .  Васильева, Ольга, Государственно- церковные отношения советского 
периода: периодизация и содержание.   
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ن کلیسا در رابطه با مالیات بر درآمد، بستن احذف هر گونه امتیازی برای خادم. ٤
مالیات بر آنها به عنوان صنعتگران مستقل، قطع خدمات اجتماعی دولت برای پرسنل 

  .های صنفی یه اتّحادشهروندی کلیسا، حذف خدمات
  .نفوذ و تأثیر مذهبحمایت کودکان از . ٥
 ن آنا فعالیّتوسیله بتوانند ن کلیسا، که بدینای خادمهای ماّدمحدود کردن انگیزه. ٦

 .را کاهش دهند
 نفر بود که ٦٢٣٤ تعداد کشیشان ثبت شده کلیسای روسیه حدود م١٩٧١در سال 

 سال سن ٦٠تقریباً نیمی از آنها نزدیک .  کاهش یافت٥٩٩٤با گذشت چهار سال به 
اتی داشتند، و تنها تعدادی از اشتند، و در حدود هزاران نفر هم تحصیالت الهیّد

ها هم پس تعداد صومعه. روحانیون تحصیالت خود را به صورت غیر حضوری فرا گرفتند
 . باقی ماندت طوالنی بدون تغییرخروشچف تا مدّیی از اصالحات کلیسا

قفهای کلیسای ارتدوکس روسیه ، گورباچف در کرملین با شورای اسم١٩٨٥بهار سال 
 گامها در جهت تجدید نخستیناین یک حرکت تاکتیکی و درست یکی از . داشتدیداری 

و کلیسا فرصت واقعی جهت آماده شدن برای روز سالگرد را پیدا . حیات معنوی جامعه بود
 مقامات دولت برای اعالم جشن مراسم سالگرد و م١٩٨٨اگر چه در پایان آوریل (کرد 

 م١٩٨٨اما با تمام اینها آن برگزار شد و از سال ). ی موافقت ننمودند کلیسای محلّبازگشایی
آموزش و پرورش، : های مختلف را یافتهای خود در زمینه فعالیّتکلیسا امکان گسترش

 جماهیر شوروی تمام  اتّحادرو با فروپاشی و از همین . خیریه وغ مذهبیچاپ و نشر، مبلّ
 زندگی بازگردانده شدند و بازیابی و ی  تاریخی مردم به صحنهی حافظهمظاهر دینی از 

پس از فروپاشی شوروی آغاز  نان مجدد تشکیالت از بین رفته مذهبی، به همت متدیّیاحیا
  ١.مسیحیان در احیای کلیسا کوشیدند و مسلمانان در پی احیای مساجد برآمدند. شد

 
 شوروی  پس از فروپاشیی دوره. د

اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه آلکسی  ـ  کلیسای  نمایندهم١٩٩٠ ژوئن ١٠خ از تاری
ترکیب کلیسای ارتدوکس روسیه .  انتخاب شدم١٩٩٠ی در شورای محلّ ـ دوم

المنافع دیگر،  اوکراین، بالروس و کشورهای مشترک اسقف اعظم روسیه، ی دربردارنده

                                                                                                                                             
1 . Васильева, Ольга, Государственно- церковные отношения советского 
периода: периодизация и содержание.  http://www.pravoslavie.ru/ archiv/ 
sovietstate -church.htm, 17.03.2003. 
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یکی از ویژگی . باشد  میراسر جهانهای س٢ ها و پادور١اروپای غربی، و همچنین پریخود
  اتّحادفروپاشی (م١٩٩١های قابل توجه تاریخی کلیسای ارتدوکس روسیه از سال 

  اتّحادن در مرزهایآ آن و حقوق منحصر به فرد  ملّیت فرابه بعد ماهیّ) جماهیر شوروی
  .باشدجماهیر شوروی سابق  می

 :با سه رویکرد متفاوت مواجهیم پس از شوروی
س و اینکه روسیه نیاز به یک حاکم مطلق که به نوعی  رهبری مقدّی ایده. ١

ن شوروی بود و در اایوان ایلین که از مخالف. مشروعیّت خود را از کلیسا بگیرد، نیاز دارد
ت قانون نام داشت و مبتنی بر نی را عرضه کرد که حاکمیّکرد طرح مدوّ خارج زندگی می

به دنبال احیای امپراطوری اندیشه این .  ارتدوکس بوداستبداد قانون با حمایت کلیسای
 یهودی پیچیدند و در سخنان بعضی از ی بعضی افراد برای این تز نسخه. بیزانس بود

این رویکرد برای اسالم و . ی این تئوری شکل گرفتسیاستمداران به صورت جدّ
 .ندک ی قائل است و به غرب به عنوان دشمن نگاه میمسلمانان جایگاه جدّ

ای که بازگشت به فرهنگ و هنر کلیسای   بازگشت به عصر نقرهی گرایش یا ایده. ٢
ر از کلیسا این ایده بسیار متأثّ. داد ارتدوکس و فرهنگ و هنر معنوی را مورد تأکید قرار می

 .ای بروز کرد بود و مکاتبی نیز بعد از فروپاشی، برای تجدید مکاتب قبلی عصر نقره
 رویکردی عرضه شد به نام رویکرد متعادل که بر آرای ،ست سیای در حوزه. ٣

گفت باید از بهترین شیر  نگاری به نام منشیکوف، که در اوایل قرن بیستم می روزنامه
 .زاد اروپایی تنفس کنیم، مبتنی بود پاک مادران روسی تغذیه کنیم و در بهترین هوای آ

 بزرگترین و  ـمسکو نهاد اسقف اعظم  ـبدون شک کلیسای ارتدوکس روسیه
اسقفهای ارشد کلیسای ارتدوکس . استتأثیرگذارترین سازمان مدرن مذهبی روسیه 

صی سات تخصّهای مؤسّت فعالیدرآنان ، آیند به شمار می نخبگان سیاسی کشور ،روسیه
باشد، های دومای دولتی میآموزشی دفتر ریاست جمهوری که هماهنگ با کمیته

شمرده عضای اتاق بازرگانی عمومی فدراسیون روسیه کنند و بعنوان اشرکت می
االنه و روابط متقابلی با تعداد قابل شوند، کلیسای ارتدوکس روسیه مشارکت فعّ می

توان گفت کلیسای ارتدوکس  می،از سوی دیگر. سات دولتی داردای از مؤسّمالحظه
 به طور همزمان های دولتی وگیری تصمیمر روسیه، به لحاظ سیاسی در اتخاذروسیه د

 اصول فرهنگ ارتدوکس در م٢٠٠٦ سپتامبر ١از تاریخ . تصمیمات علنی مشارکت ندارد

                                                                                                                                             
1 . Приход  
2 . Подворье 
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 لس ی  روزنامهی  مقالهی  نویسندهی به گفته. شود روسیه فرا گرفته میی  منطقه١٥
 نفر از ٤٠کم  دستستقیم ، کلیسای ارتدوکس روسیه به طور غیر م١آنجلس تایمز

ت آمیزی به کند که به اعتقاد وی این امکان به طور موفقیّرل می مجلس را کنتنمایندگان
 استفاده آزاد کلیساها از کم دستتصویب قانون در دوما منجر شده است، که به کمک آن 

ها میلیون دالر که در آنها ساختمانهای مذهبی قرار دارد را  های دولتی به ارزش ده زمین
 2 ٢.کند  میتضمین

هی در مطبوعات  توجّشایانالت  و تحوّدگرگونیهاشته  سال گذ٢٠ـ١٥در طول 
له مربوط به کمیت أ این مس،از هر چیزپیش . ارتدوکس روسیه صورت گرفته است

 ـ ای ارتدوکس ه دوره سال پیش در روسیه تنها یک نشری٢٠اگر . باشد مطبوعات می
 آنها وجود  ولی در حال حاضر هزاران گونه از، وجود داشت ـ اسقف اعظم مسکوی مجله

 ارتدوکس به همراه ی  روزنامه با نامهای روزنامه٩٠٠دارد، در کتابخانه سینود حدود 
به طور خالصه، در طی سالهای اخیر هزاران . آوری شده استگرد چند صد شماره مجله

 .شماره از نشریات دوره ای ارتدوکس منتشر شده است
 ی ، سالنامه»٣قف اعظم مسکواس« ی رات کلیسای ارتدوکس روسیه مجلهبنگاه انتشا

  را منتشر٦»اخبار کلیسا« ی  و روزنامه»٥سوتیلنیک« ی ، مجله»٤فعالیّتهای مذهبی«
 .کند می

 اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه آلکسی ،به گزارش خبرگزاری اینترفکس دین
 سال اخیر در روسیه ٢٠م اظهار نموده است که به تعداد کلیساهای ارتدوکس طی دوّ

 . چهار برابر افزایش یافته استاًتقریب
، اسقف اعظم مسکو »پاری ماچ« فرانسوی ی  منتشر شده توسط مجلهی در مصاحبه   

 اعالم داشته است که در م١٩٨٦م با استناد به آمار سال و سراسر روسیه آلکسی دوّ
 ٢٧که امروز آنها را   کلیسای ارتدوکس شمارش شده است، در حالی٦٨٠٠کشور تنها 

ن زمان وجود داشت در حال حاضر  آای که   صومعه١٨اند، که تنها  آورد کرده عدد برهزار
ها هم در این آمار افزایش  تعداد روحانیون و راهبان و راهبه. باشد  می عدد٦٨٠حدود 

 . کشیش و دیاکون وجود دارد١٧٠٠در مسکو ، به تنهایی ، . یافته است
                                                                                                                                             
1 . Los Angeles Times 
2 . В России растет влияние Церкви , 

http://www.newsru.com/arch/religy/01oct2004/rpc.html, 1 октября 2004 г., 15:48 
3 . Журнал Московский патриархии 
4 . Богословские труды 
5. Светильник 
6 . Церковный вестник 
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 )م٢٠١٠ـ١٩٩١(  جدید روسیهی دوره.   ه
 امپراطوری یک هویّت جهان وطنی وجود دارد که غیر بومی است و مردم ساختارر هر د

 فروپاشی، پس از سان نبدی. ق ندارند نسبت به آن احساس تعلّمرز و بومآن 
.  امروز نماد این وضعیت استی روسیه. یابد ها، نژادپرستی گسترش می وریطامپرا

ه نسبت به دوران شوروی نگاه مثبتی دارند اند ن جوانانی که در دوران یلتسین بزرگ شده
 هویّت روسی خود ی گرایی در زمینه آنان تمایل بسیاری به افراط. و نه نسبت به غرب

  مهمی نکته. م، افزایش داده استسدارند و همین امر خطر نژادپرستی را به شکل فاشی
ن نژادپرستی در این رابطه آن است که نهادهای دولتی در روسیه قادر نیستند با ای

هایی   حاکم با ایجاد محدودیتی  سیاست خارجی، طبقهی اما در زمینه. مبارزه کنند
های دولت تأثیر بگذارد  برای نژادپرستی، مانع از آن شده است که این مسأله در سیاست

هم و به همین دلیل باید اشاره کرد که این مسأله تأثیری منفی بر روابط روسیه با ایران 
 .دگذار نمی

  تزارـ ١: قبل از انقالب بلشویکی، هویّت روسی چهار محور اصلی داشت
 .زبان و ادبیات روسیـ ٤دین ارتدوکس ـ ٣کشاورزان ـ ٢

 ی  با مشکالت فراوانی که به دلیل رابطهرویاروییها پس از  بسیاری از روس
لیل در منطقی با غرب به وجود آمده بود، دچار از خود بیگانگی شدند و به همین دغیر
گرایی در  ملّی.پرستی هستیم  روسی و وطن هویّت پوتین شاهد بازگشت بهی دوره

ها معتقدند که اگرچه پس  روس. ی شده است مهمّ امروزه تبدیل به عنصر بسیار،روسیه
گرایی جای ایدئولوژی را گرفته   ملّیاز فروپاشی شوروی ایدئولوژی کنار گذاشته شده، اما

بین دو به تازگی یابد که توجه داشته باشیم  ه اهمیت بیشتری میاین مطلب آن گا. است
ای از  قطب ارتدوکس، بخشی که پس از انقالب اکتبر به آمریکا رفته بودند و شاخه

 .گرایی به وجود آمده است ارتدوکس که در داخل حضور دارند، ائتالف و هم
 
 گیری نتیجه

آید که زمانی که مقابله با تهدید میرگونه ب  ایننوشتهدست آمده در این ه از نتایج ب
های تظاهراتی و تبلیغاتی در داخل کشور پیش بیاید، مذهب ت فعالیخارجی یا مبارزه با

 بین آنها تناقض یافت ی با این حال، همواره در رابطه. کنند کار میبا یکدیگرو سیاست 
های   بیشتر بر جنبهپیوسته برای تأثیر و تالشهای پنهان و آشکار ها مبارزه. شودمی
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در طول تاریخ بشر در روابط متقابل بین . گرفتگوناگون زندگی اجتماعی صورت می
 دین است و در برخی شرایط ی ، عامل تعیین کننده برخی شرایطدین و سیاست در

 اغلب از سیاست به منظور ، رغم اینکه مذهب به. کندمیبازی دیگر این نقش را سیاست 
ق اهداف خود نماید، و سیاست هم بر مذهب در جهت تحقّستفاده میش اتتقویت موقعیّ

 مبارزه برای بیشترنماید، همچنان در میان آنها تناقض هم وجود داشته است، و تکیه می
 . متقابل وجود داشته استی ک عامل تعیین کننده در این رابطهنقش خود به عنوان ی

کرده اند و دولت روسیه  یگر ارائهدر روسیه کلیسا و دولت خدمات متقابلی به یکد
های لنین در دستور کار  آموزه ی زدایی در روسیه بر پایه به جز زمانی که دین(همواره 

 .کلیسا کوشیده است ی ، وامدار کلیسا بوده است و نیز در توسعه)قرار گرفت
 ساختارهای ی بنیاد سیاسی همه.  امروز فدراتیو استی  سیاسی روسیهساختار

 بر پذیرش این فرضیه استوار است که تداوم حیات اجتماعی در گرو احترام به فدراتیو
 و انحصار ١دینیحال اگر کلیسای ارتدوکس روسیه بر راست. آراء و عقاید مختلف است

 فراوانی برای خود نخواهد یافت، نیرویطلبی ایدئولوژیک خود پافشاری کند، ضمن آنکه 
 .شتر در روسیه دامن خواهد زدبه گسستگی های اجتماعی و سیاسی بی

 بین ی  در خصوص رابطه.دین برای همبستگی جامعه و وحدت دولت ضروری است
اند و هدف واحدی  این دو قدرت کامالً متمایزند، زیرا آنها از سنخی متفاوت،دین و دولت

ا از اند و هر یک قلمرو خاصی دارند، ولی آنها باید متحد شوند تآنها از هم مستقل. ندارند
ولی وحدت هر دو به معنای ادغامشان، که به هر دو زیان . یکدیگر حمایت کنند

هر یک از این دو قدرت باید در قلمرو خودش باقی بماند و سان،  بدین. رساند، نیستمی
 .به قلمرو دیگری دست درازی نکند

سودمندی دین برای جامعه به این خاطر است که دین به دلیل ویژگی تغییر 
برای جامعه ضروری است که چیز ثابتی داشته «: رش عامل ثبات اجتماعی استاپذین

از این رو منتسکیو تغییر دین را به خصوص در . »باشد، و این دین است که ثابت است
کند، زیرا این دین است که ضامن همبستگی اجتماعی حکومتهای استبدادی توصیه نمی

 بارهات را یکت، دین، آداب و رسوم و روحیّحکوم«: کند  میاست و اعمال قدرت را تعدیل
 .»دهد تغییر نمی

در روسیه همواره دولت سعي در کسب مشروعیت معنوي خود و کلیسا هم به دنبال 

                                                                                                                                             
1 . Православие 
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آمده  عمله بهای  بررسی ولی با توجه به ،به دست آوردن مقام معنوي خود بوده است
دولت . اند هم وابسته بودهتوان گفت که در روسیه کلیسا و دولت همیشه و همواره بهمی

 عنوان مثال یلتسین قبل از سفرهايه  است، بنیازمندنیز براي کسب مشروعیت به کلیسا 
مقامات ارشد . گرفتها دعا ميکرد و به قول روس ميدیدار خارجي با پاتریارک مهم

 ی زمان انتخابات پارلماني همهدر . کردندسیاسي در مراسم مذهبي کلیسا شرکت مي
ها در کنفرانس خلق روس در کلیسا شرکت کرده از  هاي سیاسي حتي کمونیستوهگر

 ی هاي مداوم یلتسین و مقامات کلیسا شائبهدیدارگرفتند ت ميکلیسا براي خود مشروعیّ
 .شدنزدیکي آنها به دولت را تقویت و کلیسا در گروه هواداران یلتسین قلمداد می

های هبی حضور دارد برای اینکه به رویداد، یک عنصر مذبیشتر سیاسی در مراسم
س و در بسیاری از کشورها، رئیس دولت به کتاب مقدّ. سیاسی و مقامات اعتبار ببخشند

تاتارستان، (جمعیت مسلمانان در روسیه در مناطق . کند  مییا به قرآن سوگند یاد
 شدند که رؤسای بارها و بارها خواستار آن...) باشقیرستان، داغستان، اینگوشتیا، چچن و

 .این جمهوریها هم، به همین شکل به قرآن سوگند یاد کنند
در مراسم تحلیف اولین رئیس جمهور روسیه، از پاتریارک مسکو و سراسر روسیه آلکسی 

 مجریه، ی پاتریارک درمراسم انتقال قدرت به ریاست قوه. دوم برای طلب خیر دعوت شده بود
 . از پاتریارک طلب خیر نمودند نیز حضور داشتپوتین که. و.رئیس جمهور روسیه و

دهد که دین، همواره تأثیر پررنگی بر  تاریخی نشان میی تجربهاینکه سرانجام و 
 معاصر منابع زیادی را که  حاکی از حضور اشکال ی تاریخ و دوره. سیاست داشته است

 .دهد باشد، را ارائه می  میمختلف تعامل و تأثیر متقابل بین دین و سیاست
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