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  چکیده
مرجعیت در کلیسـای   گذاری و مسیحیت، با پایه ۀجمله فرق برجست مذهب انگلیکن از
لیسـای کاتولیـک،   کز ای مسـتقل و جـدا ا   شـاخه  .سیس شده اسـت أت اسقفی انگلیس

امـا بـه لحـاظ     ،گیری شـد  درون پروتستان شکل اگرچه از ؛ارتدوکس است پروتستان و
مناصب کشیشی از جمله موارد قابل توجه  ازدواج و .آیینی با آن تفاوت دارد اعتقادی و

دسـتخوش  متمـادی  ا در طول قرون یساین کل ازدواج در قوانین این مذهب است و در
مسـیحیت،   ۀاولی های دهس در .است شدهای  قابل مالحظه ی زیاد وها تغییرات و نوآوری

 .آورده اسـت  اروپای قرون وسطی قوانین را براساس احکام شرعی حاکم به اجـرا درمـی  
بایسـت  هـا مـی   ازدواج ) ازدواج مخفیانه را ممنـوع کـرد و  1215شورای چهارم التران (

لیسای انگلیکن بـا توجـه بـه    ک د.یگرد میطور علنی توسط کشیشان در کلیسا اعالم  به
ـ   سوابق اعتقادی و شرعی موجود در کلیسا  .وجـود آورد  ههای قرون پیش تحـوالتی را ب

 کـه زنـان بـه نـدرت در    طوری شد، به آمیز اعمال می مناصب کلیسایی به شکلی تبعیض
 درشد.  ها کامالً نادیده گرفته می های آن گرفتند و توانمندی جایگاه واقعی خود قرار می

رابطه با ازدواج کشیشان طی قرون در  کلیسای انگلیکن درۀ ین مقاله قوانین وضع شدا
مـورد  و حقـوق طبیعـی آنـان    مناصب کشیشـی زنـان   رو، همچنین های پیشچالشو 
  . گیرد سی قرار میربر
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    مقدمه
 ایـن  کاتولیک، و ارتدوکس کلیساهای در دارد که وجود کلیساها اکثر کشیش در منصب
 کلیسـا  ایـن  اسقفی ] و61 ، ص1[ انگلیکن کلیساهای در. دارد قرار پذیرش مورد منصب

 جایگـاه  نیـز  ]،30ص ،3[ شـود  مـی  شـناخته  1اپیسکوپال عنوان با اسکاتلند، و آمریکا در
 بـه  و تـاریخ  شهادت به .است قبول مورد ساکلی رسمی مقامات از یکی عنوان به کشیشی
 بـوده  مرسـوم  امـری ) هـا  اسقف حتی و( ها کشیش ازدواج ۀمسئل مسیحیان، خود اعتراف
  ۀبرجسـت  هـای  شخصـیت  جمله از. کردند می ازدواج غالباً اولیه کشیشان کلیسای و است

 3،کبیـر  گریگوریـوس  2گریگـوری،  قـدیس  بـه  تـوان  می اند بوده همسر دارای مسیحی که
  .]328، ص22[ کرد اشاره 5سینسیوس قیروانی و 4نوسایی گریگوری

 منـع  ازدواج از کاتولیـک  کلیسـای  کشیشـان  ،1123 سـال  در لتـران  شورای زمان از
تـر   واضـح . ندارد وجود کشیشان ازدواج از منعی ارتدوکس کلیسای در حال این با. شدند
 اشـکالی  پـذیرد،  صـورت  سـی شما یـا  کشیشـی  مقام به انتصاب از پیش اگر ازدواج آنکه

 ۀمسـئل . ]90ص ،8[ نیسـت  مجـاز  ازدواج دیگر مقامات، این به انتصاب از پس اما ندارد،
 ایـن  ذکر با لوتر. است شده شناخته مردود لوتری کلیسای سوی از کشیشان ازدواج منع
 وی خـود  و کـرد  رد را قـانون  این است، مقدسی کتاب مأخذ فاقد مذکور، قانون که نکته
 کلیسـاهای  چـه  اگر 6کرد. ازدواج "بورا فون نایکاتر" نام به ای راهبه با 1525 سال رد نیز

 ایـن  از بسـیاری  در امـا  دارنـد،  نظـر  اخـتالف  یکدیگر با زمینه این در پروتستان مختلف
 چهارصـد  مـدت  که بـه طوری به .ندارد وجود روحانی مقامات ازدواج برای منعی کلیساها

 در - نبـود  پـذیر امکـان  قانونی نظر از انگلیسی روحانیت اجازدو 1549 تا 1139 از سال،
 کـه  اسـت  درسـت  این کهحالی در. بود ممنوع غرب در روحانیون ۀهم برای امر این واقع
 از پـس  امـا  بودنـد،  محلـه  روحانیـت  محترم همسر زنان از بسیاری دوازدهم قرن از قبل

 معشـوقه  توانسـت قـط مـی  ف کردمی زندگی کشیش یک با که زنی ،1139 در روم قانون
 کرانمـر،  اعظـم  اسـقف  از پـیش  اشخاصـی  رهبـری  به ،1530 ۀده در سپس. شود دیده

 به شروع دوباره کردند می پیروی پروتستان تر قدیم هایروش از که انگلیسی هایکشیش
 مورخـان  توسـط  زیـادی  حـد  تـا  متأهل روحانیت در چشمگیر تغییر این. نمودند ازدواج

                                                                                                                             
1. Episcopal. 
2. St. Gregory. 
3. Gregorios the Elder. 
4. Gregory of Nyssa. 
5. Synesios of Cyrene. 
6. Britannica Encyclopedia of World Religions. 
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 مـورد  در خود اخیر ۀمطالع در 1یوست جان طورکههمان. است شده هگرفت نادیده کلیسا
 چنـدانی  توجـه  دانشمندان اگرچه کند، می اشاره انگلستان اصالحات در روحانیون ازدواج

بخـش   جـان یوسـت  . اسـت  تجرد و ازدواج نسبی مزایای سر بر بحث اما اند،نکرده آن به
 دوران در 4جـو  جورج و 3بارنز رابرت توسط روحانی ازدواج از دفاع به را 2خود ۀمقال اعظم
 خصـوص  در مختصـر  طـور  بـه  یوست. داد اختصاص ادوارد دوران در پونت جان و هنری
 و ادوارد دوران در روحـانیون  ازدواج بـا  ارتبـاط  در کلیسـا  و دولت رسمی اقدامات برخی

 در .اسـت  داشـته  اشـاره  روحـانیون  ازدواج علیـه  انگلستان در ها واکنش برخی همچنین
 دوران در سـرانجام  و مـاری  سـلطنت  دوران در روحانیون ازدواج روند بهتر درک راستای
 در. بدانیم بیشتر افتاده اتفاق ادوارد دوران در آنچه ۀدربار که است مهم الیزابت، سلطنت
 را ایالیحـه  5کرانمر توماس اعظم اسقف مجمع، و پارلمان مالقات هنگام ،1547 دسامبر

 منـع  ازدواج عقـد  از هر کشیشی قوانین، با مطابق داشت می اعالم که کرد ارائه مجمع به
شد. البته مـواردی اسـتنثنا واقـع     می محکوم گرفته صورت هایازدواج نوعی به یا شد می
  .]251، ص 29[جلوه نمود  باطل کامالً روحانیون و هاکشیش برای امر این و 6شد

 الزامـی اسـت،   روحـانیون  ۀهمـ  بـرای  روحانی تجرد کاتولیک، کلیسای طورکلی در به
 برای روحـانیون  موردی صورت به کشیش و انتقالی روحانیت تعیین برای استثنائاتی البته

 بـه  متأهـل  مـردان  تعیـین  اما شود، می پذیرفته کاتولیک جوامع یا کلیساها سایر متأهل
. اسـت  هنجار یک هااسقف تجرد شرقی ارتدکس درکلیسای شود.می حذف اعظم  اسقفی
 شـرقی،  ارتـدکس  کلیسـاهای  از برخـی  در و نیسـت  بـاطن  تعیـین  برای الزام یک تجرد
 و انگلیکانیسـم  درلوتریانیسـم،  .کننـد  ازدواج 7دسـتگیری  از پـس  اسـت  ممکـن  ها دیکن

                                                                                                                             
1. John Yost. 

 .ششم ادوارد و هشتم هنری دوران در روحانیون ازدواج از اصالحی دفاع 2.
3. Robert Barnes. 
4. George Joye. 
5. Thomas Cranmer. 

 1530 ۀده اوایل از او زیرا کند، می اشاره ،اند کرده ازدواج قبالً که کسانی نکردن محکوم بر کرانمر 6.
 بدون. بود کرده ازدواج کانتربری، الیزابت اعظم اسقف پارکر، متیو ،1547 ژوئن در و بود کرده ازدواج
 .شدند "معاف" کرنمر صورتحساب توسط که بودند نیز دیگر نفر چندین شک

نی روحا درجات اصلی کنند می مسیحیت ۀگذاري، مسیحیان خود را وقف خدمت به جامع دست آیین. 7
شود و به نیابت از او  خوانده می اسقف مسیح در قلمرو معینی است که قلمرو ةوي نمایند؛ سقفا آن:

کشیش وي معاون بعدي  .کند گیرد و خدمت می دهد، رهبري مراسم عبادي را به عهده می تعلیم می
ي شماس کند و بعد گروه کمک مییک  ةبراي او سه وظیفه یاد شده است، درمحدود اسقف است و

 کند.وي کالم خداوند را تبلیغ می
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 ازدواج بـه  ۀاجـاز  و وجـود نـدارد   روحـانیون  تجـرد  به نیازی کلی طور به پروتستانتیسم
  . شوند می تشویق هم حتی وجود داشته روحانیون

  
  ازدواج روحانی

 لـوتری  کلیسـای  در. است قبول مورد کلیسا رسمی مقامات از یکی عنوان به کشیشی جایگاه
 طـور  بـه  چنـد  هر است، گرفته قرار پذیرش مورد "شبانی" عنوان با البته کشیشی جایگاه نیز
 اصـالحی  کلیسـاهای . شـود  نمـی  داده مناصـب  ایـن  بـه  زیـادی  اهمیـت  کلیسا، این در کلی

 اسـت  ایواژه روحـانی  ازدواج .اند شده پذیرا نوعی به را کشیشی منصب نیز هلندی کالونی)و(
 بـه ) انـد شـده  منصوب قبالً که کسانی( مسیحی روحانیون ازدواج ۀاجاز عمل توصیف برای که
  .  است متفاوت روحانیت برای متأهل افراد به دادن اجازه با عمل این. رود می کار

 شـده  پذیرفتـه  لـوتران  و هـا  انگلیکن جمله از ها، پروتستان میان در روحانیون ازدواج
 اجـازه  کـه حـالی  در شـرقی)،  کاتولیـک  یا (ارتدوکس شرقی کلیساهای از بسیاری. است
 کشیشـان  دهنـد. نمـی  را روحانی ازدواج ۀاجاز دستگیری از پس متأهل مردان دهند، می

ـ  اینکـه  از قبـل  اما کنند،می ازدواج اغلب آنان ۀمنطق  بایـد  شـوند  منصـوب  روحانیـت  هب
 روحـانی  ازدواج مسیحیت ۀکاتولیک بر اساس مصوبات قرون اولی کلیسای. نمایند ازدواج

 نامزدهـای  از و کنـد مـی  پیـروی  روحانی تجرد روش از عموماً چه اگر کند،نمی ممنوع را
 کاتولیـک  کلیسـای  در عمومی سیاست این حال این با. است استقبال کرده بیوه یا مجرد
در راستای انشعاب بزرگ شرق و غرب بین 1است، رعایت نشده خصوصی صورت به اغلب

قسـطنطنیه، اسـکندریه مصـر، انطاکیـه سـوریه و      (کلیسای رم و چهار کلیسای رسوالن 
اکثر کشیشان کلیسـای روم در آن زمـان ازدواج   ، اتفاق افتاد 1054در سال که  )اورشلیم

، در نـد دنمو یها که از آداب و رسوم غربی پیـروی مـ  کرده بودند. بنابراین برخی از کلیسا
ها بـرای ازدواج بـا   حق آن که آغاز قرن بیستم با کلیساهای ارتدکس ارتباط برقرار کردند

مـارتین لـوتر کـه خـود      .گردیـد روحانیون، به شرط ازدواج قبل از تشریفات، دوباره احیا 
بـا   نمـود. ازدواج  دبـو   که راهبه 2،با کاتارینا فون بورا 1525کشیش و راهب بود، در سال 

                                                                                                                             
 که تفسیری داند، می ممکن تفسیری راآن تفسیر، این رد ضمن باپتیست، محقق مرکل، .ال بنجامین. 1

 همسر مرگ یا طالق از پس تجرد برای اولیه کلیسای که ارزشی با و است قوت ۀنقط چندین دارای
 Kregel). ها شماس و بزرگان ۀدربار هایی پرسش ].40 مرکل،. ال [بنجامین دارد طابقتم بودند، قائل

2008 ISBN 978-0-8254-3364-1)   
2. katharina von Bora. 
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این حال، در کلیسای انگلستان، سنت کاتولیک تجرد روحانی پس از قطـع رابطـه بـا رم    
ای، ازدواج مـاده  6 . در زمان پادشاه هنری هشتم طبق دستورالعملشتادامه داهمچنان 

 1548ازدواج روحـانیون در سـال    و این امر تـا تصـویب قـانون    ساختروحانیون ممنوع 
 ،26[کرد  میباز  انگلینهای  توسط ادوارد ششم ادامه داشت و راه را برای ازدواج کشیش

هـا و برخـی از کلیسـاهای مسـتقل      کلی در مسیحیت مدرن، پروتستانطور به]. 103 ص
مـوارد   دهند. با ایـن حـال اخیـراً    ازدواج روحانیون را پس از تشریفات می ۀکاتولیک اجاز

روحـانیون   هـا رخـی از کلیسـاهای ارتـدوکس یافـت کـه در آن     توان در ب استثنایی را می
رود ازدواج کشـیش بـه عنـوان     انتظـار مـی   حق ازدواج بعد از تشریفات را دارند. ،مسئول

رسـمی   و همسـر کشـیش اغلـب نقـش غیـر      باشـد الگویی از ازدواج مسیحی عملکردی 
سـتان شـخص   رهبری را در جماعت ایفا کند. به همین دلیل، برخـی از کلیسـاهای پروت  

هـایی کـه زنـان و مـردان را منصـوب       پذیرند. در فرقه نمی موقعیت مذکورمطلقه را برای 
در  هل ممکن اسـت بـه عنـوان مشـاغل مشـترک خـدمت کننـد.       أد، یک زوج متنکن می

هرصورت قانون ازدواج کاتولیک، براساس قانون روم در مورد تمرکز بر ازدواج بـه عنـوان   
  1.کند متقابل حداقل تا زمان اصالحات عمل مینامه یا قرارداد یک توافق

هنوز غیر روحـانی هسـتند، ایـن ازدواج یـک      اگر ازدواج در حالی صورت گیرد که افراد
خالف کلیسـاهای  م حضور در کلیسا اتفاق بیفتد. برحتی اگر هنگا آید، به شمار نمیروحانی 
توانـد دوبـاره    نمـی  دهدخود را از دست میهل که همسر أمت کشیش یک شماس ،پروتستان

 قـرون اخیـر   از تجرد استفاده کنـد. بـا ایـن حـال در     مطابق آئین سنتی باید وازدواج کند 
   2اند.برشمردهکرده و موارد استثنائی را مجاز  ها این قانون را تسهیل برخی اسقف
که مبارزات اصالحات قرن یازدهم علیه ازدواج کشیشان با مخالفت شـدیدی  در حالی
رهبـران غیـر   سـوی  ای از  در زمان شورای دوم التـران، حمایـت گسـترده   اما  ،روبرو شد

های جدیدی در ارتباط با اصالحات پروتستان  مخالفت .آورد روحانی و کلیسایی به دست
طلبان، بلکه در میان اعضای کلیسا و دیگر کسانی کـه بـا اجتمـاع    نه تنها از طرف اصالح

، 4، اراسـموس 3هایی مانند پانوریمیتانوس شد. چهرهروم در اتحاد باقی مانده بودند، ظاهر 
و  6چـارلز پـنجم، فردینانـد اول    همچـون  و امپراطورهـای مقـدس روم   5توماس کاجتـان 

                                                                                                                             
1. Polish Lawyers , 2013, p,157-7. 
2. Father William P. Saunders, Straight Answers,1573, p.7. 
3. Panormitanus. 
4. Desiderius Erasmus. 
5. Thomas cagetan. 
6. Ferdinand. 
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در عمل، منظور از تعهد کشیشان این بـود کـه   . علیه آن بحث کردند 1ماکسیمیلیان دوم
طلبـان بـرای   حهای اصـال  ابراین، بحثنشدند. ب تعیین می برای مناسب فقط مردان مجرد

جرد را به عنوان عنصـری اساسـی در اصـالحات    مروحانیت و  انجام شد ها یتلغو محدود
عهد جدیـد مبنـی بـر     ۀرا در مقابل توصی ازدواج مقابل، ۀحال آنکه جبهخود قرار دادند. 

 و نمودنـد  تقبیح ]4–2: 3 تیموتائوس[ باشد "همسر یک شوهر"اینکه یک روحانی باید 
و  ]95 :9 یـان اول قرنت[ همسر یکاشتن د همراه برای حواریونجانب  از شده اعالم حق

را سـوء   ]4: 13 یـان عبران[ توسط همه احترام گذاشته شـود  یدازدواج با"که  یهتوص ینا
  .]23-28، صص18[ .شمار آوردند رفتار جنسی به

  
  شواهد تاریخی

را مسـتثنی  غرب، که ازدواج پس از تشریفات  وکلیسا در شرق  ۀبرخالف سنت دیرین
تومـاس   .ازدواج کردنـد  1539و کـالون در   1525، لوتر در 1522در  2کرد، زوینگلی می

 فیلیـپ  به عنـوان اسـقف اعظـم کـانتربری برگزیـده شـد.       1533هل در سال أکرانمر مت
 ارائـه نمـود.   رفت،می انتظار روحانیون از که را دیدگاه این شواهد پروتستان، مورخ3شاف،
 مقـدس  دسـتورات  در روحـانیون  توسط که هاییازدواج تمام که خاطر نشان ساخت وی

 شـده بـود و   اعالم باطل 4اول یوستینیان امپراتور توسط 530 سال در است، شده منعقد
   5.آمدندشمار می به نامشروع هاییازدواج چنین فرزندان
 ۀهمـ  توسـط  تجـرد  قـانون  ششـم  و پـنجم  قـرن  در" کـه  کنـد  می نقل چنین شاف

 دهـم،  قـرن  پایان تا و هفتم قرن در. شد رعایت هاپاپ و شوراها لطف به غرب کلیساهای
 بـه  امـا  بـود،  شده رعایت کمتر غربی کلیسای از بزرگی بخش در تجرد قانون حقیقت در

 گـزارش  این" بودند قدم ثابت خود تعهد اعالم در شوراها و روم پاپیان قانون، یک عنوان
 و قـوانین  فرمـان،  سـال  ششصـد  علیرغم "].45، ص 6[ شود می تأیید نیز دیگران توسط

اقـدام بـه ازدواج    غیرقـانونی  کمـابیش  هـم  هنـوز  التـین  روحانیت شدیدتر، هایمجازات
 خـود  زنـان  بـا  هـا آن – شـدند  یم تشویق قانون طبق شان یونانی همتایان که نمودند می

                                                                                                                             
1. Maximilian II.  
2. Huldrych Zwingli. 
3. Philip Schaff. 
4. Iustinianus Augustus . 

  .تا]یب ،یحیمس کیکالس یریاث ۀکتابخان ی،جهان یشورا هفت[ 5.
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وع را مورد این موض که شورای ترنت .بخشیدندخانواده را توسعه می ۀنموده، حوز زندگی
خـود تصـویب کـرد کـه ازدواج پـس از       ۀوچهارمین جلس داد و در بیست میبررسی قرار 

در نظر از قـانون کلیسـا   صرف .آن معتبر است ۀتعیین شد و ساختاربوده  تشریفات باطل
، در )غربی( التین کلیسای کاتولیک، چیزی جز محکوم کردن ازدواج نیست امر ازدواج که

هل که قصد ارتقا به مقام کشیشی را ندارنـد،  أ، مردان متاعالم گردید شورای دوم واتیکان
یـاد   "هـای دائمـی   شماس"ها به عنوان توانند به عنوان شماس منصوب شوند و از آن می
منصوب شوند یـا حتـی     اسقف یا توانند به عنوان کشیش هل نمیأاما مردان مت  .شود می

 گـرفتن منصـب   تواند پس از تحویل نمیهمچنین کسی  ".های انتقالی شماس"به عنوان 
 از برخـی  بنـابراین  نبود، ازدواج برای مانعی دستگیری، عمل نهایت آنکه در 1.ازدواج کند
در اوج  دهـم  قـرن  کـه  شـود مـی  ادعا. کردند می ازدواج دستگیری از پس حتی کشیشان

 از بسـیاری  و بودند کرده ازدواج روستایی نیز کشیشان حتی اکثر روحانیون، ازدواج ۀدور
 شـورای  در سـپس . ]126، ص 19صاحب خانواده بودنـد [  شهری هایاسقف و روحانیون

یـک   تنهـا  نـه  مقـدس  دسـتورات  کـه  کرد اعالم روم کلیسای 1139 سال در التران دوم
و  نـامعتبر  توسـط کشیشـان،   ازدواج بنـابراین  است ازدواج برای شرعی بلکه منع وظیفه،
 کشیشـان  کشـیش،  بـودن  نامحرم به التین کلیسای تاریخی عمل رغمعلی .است ممنوع

انـد  کرده سازیشبیه صیغه به روش را ازدواج که اندداشته وجود قرون طول در کاتولیکی
 کاتولیـک  تجـرد  سیاسـت  کـه  شـد  مشـخص  2019 فوریـه  در .]165-188، صص 33[

 را ینیقـوان  مخفیانـه  طـور  بـه  واتیکـان  تاریخ، از هایی برهه در و است نشده اجرا همیشه
 انـد  کـرده  نقـض  را خـود  تجرد سیاست که روحانیت کاتولیک وضعیت از محافظت برای
 در گرینزبــورگ اســقف در مــورد نمونــه یــک. ]19-20، صــص19اســت [ نمــوده وضــع

 کـرده  بـارور  را او که دختری با ازدواج از پس کشیش کهجایی شد، داده نشان پنسیلوانیا
 2، کوین لـی،  2012 سال در .] 3مارونی، ص24کرد [ حفظ را خود روحانی وضعیت بود،

 مقـام  سـال،  یـک  مـدت  بـه  مخفیانـه  ازدواج از پـس  که کرد فاش استرالیا، در کشیشی
 امـا  بودنـد،  مطلـع  وی ۀمخفیان ازدواج از کلیسا رهبران و بود کرده حفظ را خود روحانی
 گـابینو  آنجلـس،  لـس  کمکی سابق اسقف سال، همان گرفتند. در نادیده را تجرد سیاست
نـداده   اسـتعفا  کاتولیـک  روحانیت از یا و کمکی اسقف عنوان به خود پست از که 3زاواال،

                                                                                                                             
1.  Law, canon 1087, p. 834 – 848. 
2. Kevin Lee. 
3. Gabino Zavala. 
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 به تایمز آنجلسلس توسط او، فرزند دو عمومی اعالم بر مبنی هاییافشاگری تا آنکه بود،
 بـارداری  دو نیـز  او که فرزندش، دو مادر با"گذرا ایرابطه تا روابطی عمیق" داشتن دلیل

 داشت صورت گرفت. هجداگان
هـا، کشیشـان،    کلیساهای انگلیکن هـیچ محـدودیتی در ازدواج شـماس   در این میان 

کلیسـای   ۀاز جـنس مخـالف ندارنـد. روحـانیون اولیـ      یها یا سایر کشیشان با فرد اسقف
امـا ایـن ادعـا توسـط ادوارد      ،مجبور به تجرد بودنـد  ،انگلیکان تحت فرمان هنری هشتم

کاتولیـک، ماننـد دسـتورات    -دسـتورات کشیشـی انگلـیس    ششم حـذف شـد. برخـی از   
اکثـر   و لـیکن  کـرد  را مجبـور بـه تجـرد مـی    شـان  ای خواهران و بـرادران، اعضای  صومعه
های پروتستان هیچ محدودیتی در ازدواج کشیشان یا سایر روحانیون نداشـتند. بـه    سنت

بر مجالس محلـی  که (شوند  هل به عنوان اسقف فرا خوانده میأطور کلی، فقط مردان مت
و ازدواج در کلیسا و وفـاداری بـه آن    دارند)شوند، ریاست  که به عنوان بخش انتخاب می

شـود. هماننـد اکثـر مسـیحیان      در باالترین سطح آن ضروری قلمداد می رستگاری برای
رود کـه کـامالً از رفتـار ناپـاک خـودداری کننـد.        انتظار مـی  ها مقدس، از جمله کشیش

ازدواج شامل پیمانی بین مـرد، زن و خـدا اسـت. ایـن کلیسـا      که شود  یتصور مگونه  این
تواننـد   شود، یک زن و مـرد مـی   آموزد که عالوه بر ازدواج مدنی، که به مرگ ختم می می

 1.شود، یک ازدواج آسمانی انجام دهند می ایجاددر معبدی که توسط مقامات روحانیت 
ازدواج را به شـرح   ۀول کلیسا دربار، شورای عمومی کلیسا، اص2002در جوالی سال  

  د:نموزیر اعالم 
العمـر اسـت، در خـوبی و    براساس تعالیم سرورمان، ماهیت ازدواج اتحاد ابدی و مادام

بدی، تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند، پیوند یک مرد با یک زن، با حـذف تمـامی   
و هدایت درسـت   رای تقدیسافراد دیگر در هر دو طرف، برای زایش و پرورش فرزندان، ب

در دیگـری   یـک  هـر  ای طبیعی، برای یـاری و آرامشـی کـه    غرایز طبیعی، و برای جامعه
  باشد.  شریک خواهد یافت، تا ابد در خوشبختی و بدبختی آن

یک نسخه از پیشنهادها بـرای راهنمـایی روحـانیون در     ،شود به روحانیون توصیه می
شــورهای ازدواج انگلیکــان در روو نیــز ب 2باشــند رابطــه بــا قــانون ازدواج و ثبــت داشــته

  .سازندفراهم  انگلستان و ولز را

                                                                                                                             
1. Gospel , LDS Church, 1995, p.121. 
2. The Sanctuary, Westminster, London 2010,  P. 3. 
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  های قانونی محدودیت
سال است، در صورتی که مراسم ازدواج بـین   16های ازدواج  برای سن قانونی  محدودیت

ایـن ازدواج باطـل اسـت.     ،ها زیر سن قانونی اسـت انجـام گیـرد   دو نفر که هرکدام از آن
والدین یـا قـیم    ۀنامالزم به کسب رضایت ،سال باشد 18کدام از زوجین زیر  چنانچه هر

ممنـوع اسـت. مراسـم     31اجرای تشریفات ازدواج بین محارم بنابر قـانون بـی.   ؛باشد می
جـایی کـه    .شـود  بعدازظهر برگزار و اجرا مـی  6صبح تا  8ازدواج قانوناً فقط بین ساعات 

بایسـت براسـاس    شـود کـه مـی    قویاً توصیه مـی  ،شدهریک از زوجین جزء اتباع بیگانه با
 ازدواج انگلیکان از طریق مجوز عرفی صورت بگیرد. این امر هم برای محافظت از زوجین

درچنـین    .و هم برای محافظت از روحانی است کـه مراسـم ازدواج را اجـرا کـرده اسـت     
ارتخانه دهند، این مجوز سندی است کـه از طـرف سـف    مواردی زوج درخواست مجوز می

، ازدواج بـرای شـهروندان   2005مقـررات وزارت کشـور، مصـوبِ سـال      و شـود  صادر می
غیربریتانیایی را محدود کرده است. این مقررات مانع از ازدواج غیـر شـهروندان در دفتـر    

ه ویـزا یـا مجـوز    کـ مگـر این  ،شـود  ثبت یا کلیسای غیر انگلیکان یا ساختمان مذهبی می
توجـه تعـداد   ایـن محـدودیت باعـث کـاهش قابـل      .باشـند  مکمل ازدواج دریافت کـرده 

های انجام شده در دفتر ثبت بین شهروندان غیربریتانیـایی، کسـانی کـه بـیش از      ازدواج
نجـات مسـیحی را فقـط از طریـق      ۀالهیات کلیسا، آموز ، خواهد شد.اند زمان مقرر مانده

، روحانیون 1965سال  های زناشویی براساس قانون مجازات. گیرد عیسی مسیح در بر می
کـه  در حـالی کلیسای انگلستان نباید مجبور به اجرای تشـریفات ازدواج شخصـی شـوند    

 ،تحـت فشـار   آنکـه  ازدواج سابقش فسخ شده و همسر سابقش هنوز هم زنـده اسـت، یـا   
مقررات فعلـی   .مجوز اجرای تشریفات ازدواج در کلیسایی را بدهد که او کشیش آن است

اج مجدد افراد مطلقه در دستورالعمل مجلس اسقفان، صـادره در سـال   ازدو ۀکلیسا دربار
 1.، تنظیم شده است2003

  
  موارد استثنا در قوانین وضع شده

 ۀقانون این است که شخصـی کـه عضـو فهرسـت انتخـاب کننـد       یکی از موارد استثنا در
شـاید در کلیسـای آن بخـش     ،در آن اقامـت نـدارد   وکلیسای یک بخش کشیشی است 

شـورای کلیسـاها، فـردی کـه در یـک       1969. طبق مقررات حکومتی سال نماید اجازدو

                                                                                                                             
1. Marriage Act 1949 (Remedial) 2007". P. 435. 
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بایستی بر حسب عادت قبـل از افـزودن نـامش در فهرسـت      ،کشیشی اقامت ندارد ۀحوز
به مدت شش ماه در مراسم عبادی عمومی حضور بـه هـم رسـاند.     ،کلیسا ۀانتخاب کنند

 ،ش کشیشـی نامناسـب اسـت   کلیسای بخـ  ۀافزودن نام شخص به فهرست انتخاب کنند
 جمقـررات ازدوا  .مقررات حکومتی شورای کلیساها را اجابت کند طمگر این که فرد شرای

. این قانون تفاوتی اساسی با مقررات موجود ایجاد کـرده  به اجرا درآمد 2008اکتبر  1در 
(دارای  شـرایط  طیـف جدیـدی از روابـط واجـد     ۀواسـط بـه   "محل اقامت"است. مفهوم 

داده اسـت، بلکـه فقـط    نتکمیل شده است (قانون جدید معیار اقامت را تغییر صالحیت) 
عالوه  .دهد) روابط واجد شرایط با کلیسای بخش کشیشی مورد بحث را وسعت می طیف

بر اقامت در بخش کشیشی یا افزوده شدن به فهرست انتخاب کننده، در حال حاضر هـر  
  باید واجد شرایط زیر باشند:   کنند زوجی که در کلیسای بخش کشیشی ازدواج می

ید شـده  أییا یکی از زوجین ت ،کشیشی تعمید شده باشد در بخشزوجین یکی از  ●
ییدیه در کتاب ثبت احوال کلیسا، متعلق بـه بخـش کشیشـی، ثبـت شـده      أباشد و این ت

ییـد در بخـش   أاین مسئله بر این اساس انجام شده است که فرد مربوطـه بـرای ت  (باشد 
مـاه در بخـش    6یا یکـی از افـراد مربوطـه بـه مـدت حـداقل        ).شده بود کشیشی آماده

یا به طور دائم، حداقل به مدت شش ماه در مراسم عبادی عمومی  کشیشی اقامت داشته
  .آن بخش کشیشی شرکت کرده است

حداقل شـش مـاه در آن بخـش    در طول دوران زنـدگی شخصـ   والدین فرد مذکور ●
طور معمول، حداقل به مدت شش ماه در مراسـم عبـادی    یا به ،اند کشیشی اقامت داشته

     .اند عمومی آن بخش شرکت کرده
(در  انـد  بخـش کشیشـی ازدواج کـرده    روالدین فرد مذکور یا پدر و مادر بزرگش د ●

شده یـا ازدواج کـرده، یـا مشـارکت در مراسـم       ییدأاین فهرست ذکر تعمید داده شده، ت
 کلیسای انگلستان دارند). یفاتعبادی، همگی اشاره به مراسم و تشر

 .شاید مجوز عرفی نیز بر همین اساس صادر شود ●
هریـک   .شـود  اعطای مجوز عرفی به طور معمول زمانی صادر می ۀدر حال حاضر اجاز

مشروط ، جدا شده و دارای همسر سابقی باشد که هنوز در قید حیات است که از زوجین
توانـد  ، مـی فان برای روحانیون تبعیـت شـود  بر اینکه از دستورالعمل عمومی مجلس اسق

یـک   و های مسیحی ازدواج را به عنوان یـک نهـاد مقـدس    فرقه ۀ. امروز همازدواج نماید
. ازدواج رسـماً در  شـمارند مـی را یک آیین مقـدس  های روم آن دانند. کاتولیک میثاق می
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هـیچ مراسـم   شورای ورونا به عنوان یک راز مقدس شناخته شد. قبل از آن،  1184سال 
در یـک   اجبـار نداشـت کـه   نذورات ازدواج  و خاصی برای جشن ازدواج تعیین نشده بود

توانند در هر مکان و  می زوجبود. یک نحضور کشیش الزم  و حتی کلیسا رد و بدل شوند
 .]70، ص25[ هر زمان رضایت خود را عوض کنند

معنـای حضـور    پس از آغاز قرن هفـدهم، تغییـرات تـدریجی در قـانون انگلـیس بـه      
 مرحلـه در انگلسـتان،   تـا ایـن   کشیش یا قاضی برای قانونی بـودن ازدواج ضـروری بـود.   

 های غیـر قـانونی   ازدواجو  دادند می انجام و مخفیانه غیر قانونی بسیاری ازدواج روحانیون
  عرفی هنوز معتبر بود. اما

  
  )کلیسا خادم( شماس قلمرو

 و داخـل  در هـا  کشـیش  بـا  مسـتقیمي  کاريهم ها شماس بیشتر انگلیسي، کلیساهاي در
. دارند زندانیان و گرسنگان بیماران، فقرا، به رساني کمک مثل اموري در و کلیسا از خارج

 مقـام  ایـن  بـه  انتصـاب  از قبـل  کـه  رومـي،  کاتولیک و ارتدوکس در ها، شماس خالف بر
 بـه  شـدن  وبمنصـ  از بعد و قبل ها، شماس انگلیس، کلیساي در باشند، متأهل توانند مي
 آمـاده  را خـود  شـدن  کشـیش  بـراي  هـا  شـماس  بیشتر. کنند ازدواج توانند مي مقام این
 بـه  کشـیش  مقـام  در بعـد  و ماننـد  مي شماس مقام در سال یک فقط معموالً و کنند مي

 بـاقي  منصـب  همـین  در همیشه ها شماس از بعضي حال، این با. دهند مي ادامه کارشان
 در توانند مي مردان و زنان انگلیسي، کلیساي هاي بخش و حينوا از بسیاري در. مانند مي
 شـدن  کشـیش  اجـازه  زنـان  بـه  که هایي بخش در. نمایند خدمت کلیسا در شماس مقام
 قلمـرو  ایجـاد  امکـان . دارنـد  را شـماس  مقام در کلیسا در خدمت ۀاجاز بیشتر دهند، مي

 شدن، شماس از پس هيکوتا مدت که مردان است مردان از تر طوالني زنان براي شماس
 قلمروهـاي  برخـي  در داشـته،  تعمید غسل مراسم انجام حق ها شماس. شوند مي کشیش
. کنند مي اخذ اسقف یا کشیش دستورالعمل طبق را ازدواج مراسم برگزاري اجازه اسقف،

 برگزار را آئیني مراسم این که کلیساهایي در را برکت و خیر دعاي مراسم نیز مواقعي در
 1آورند. مي جاي به کنند مي

                                                                                                                             
 یعنی است، ظاهری عالمت با الهی موهبت اعطای این. نیست دفتر یک در انتصاب صرفاً انتصاب .1

   .گذاشتن دست
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  سازی و امتیاز مقدس   ای حرفه
 مقامـات  بـه  زنـان  انتصـاب  ۀمسئل با همواره امروز، به تا گذشته از کاتولیک، کلیسای

 بـه  اشـاره  با کلیسا این رهبران. است ورزیده مخالفت کشیشی منصب جمله از و روحانی
 دوازده عضـویت در  برای زنی هیچ از حضرت آن که دارند می اظهار مسیح، حضرت سنت
 داشـته  اظهـار  مکرر سیزدهم قرن آغاز در 1سوم، اینوسنت پاپ. نکرد دعوت خود شاگرد
 امـا  بـود،  بـاالتر  رسـوالن  ۀهمـ  از برتـری  و عظمـت  در مقدس باکره مریم گرچه: «است

 ایـن . »]523ص ،4[ سـپرد  رسـوالن  به بلکه او به نه را آسمان ملکوت کلیدهای خداوند
 اعـالم  بود، گرفته شدت زنان انتصاب سر بر ها بحث که زمانی در و 1995 سال در کلیسا
 از و اسـت  مصـون  خطـا  از زنـان  انتصاب جواز عدم مورد در کلیسا این دیدگاه که داشت
 کلیسـای  .]521ص ،2[ کـرد  اعـالم  ممنـوع  را مـورد  ایـن  در بیشـتر  گوی و گفت رو،این

 متمـادی  هـای  قرن طی که( دیمیق سنت همین بر زنان انتصاب ۀمسئل در نیز ارتدوکس
 از مـورد  ایـن  در کـه  هـایی  درخواسـت  بـا  و است پایبند ،)است بوده فرما حکم کلیسا در

 ۀمسـئل  بیسـتم،  قرن در .]835، ص 7[ کند می مخالفت است شده ارتدوکس کلیساهای
 و شـد  تبـدیل  نـزاع  کـانون  بـه  پروتسـتان  کلیسـاهای  در کشیشی مقام به زنان انتصاب
 بـرای . بودنـد  کشیشـی  مقـام  بـه  زنـان  انتصـاب  خواهان پروتستان مسیحیان از بسیاری
 در زن اولین و درگرفت انگلیکن کلیسای در زنان کشیشی سر بر نزاع و مناقشه بار، اولین
 کشیشـی  مقـام  بـه  دومـین زن  1971 سـال  در آن متعاقب و 1944 سال در کنگ هنگ

 و پذیرفتنـد  را مشـابه  دیـدگاهی  بعـدها  نیـز  انگلیکن کلیساهای دیگر. گردیدند منصوب
، 23گردیـد [  منصـوب  مقـام  ایـن  بـه  1994 سـال  در انگلسـتان  کلیسـای  در زن اولین

 سـال  در غیررسـمی  صـورت  به زن اولین نیز اپیسکوپال کلیسای در همچنین. ]463ص
 مـرور  بـه . گردیـد  منصـوب  کشیشـی  مقـام  به 1976 سال در رسمی صورت به و 1974
 مقـام  جملـه  از و روحانی مقامات به زنان انتصاب پروتستان، هایکلیسا از بسیاری زمان،

  .شدند پذیرا را کشیشی
بار شاهد اجرای قانون ضوابط خدماتی روحـانیون بـود کـه    برای نخستین 2011سال 

 ۀایـن قـانون توضـیح دهنـد     کید قرار گرفت.أتوسط مقررات قانون اشتغال بریتانیا مورد ت
بود، و مسـائلی چـون حـقِ مرخصـی، اسـتحقاق حـق       های روحانیون  حقوق و مسئولیت

داد. پـیش از   مادری و پدری و حق درخواست دادگاه اشتغال را بـه تفصـیل توضـیح مـی    

                                                                                                                             
1. Innocentus III. 
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تصویب این قانون، مقررات مربـوط بـه ایـن مسـائل متنـاقض بـود و ایـن قـوانین بـین          
 ۀهنـد وجه توضیح دبه هر حال این قانون جدید به هیچ های اسقفی متفاوت بودند. حوزه
به این معنا که زنان کشیش در مقایسه بـا مـردان در شـرایط     ،جنسیت نبود ها در تفاوت

 ی، شـرایط و مقـررات متفـاوت   1992برنـد. پـس از رأی سـال     بسیار نامساعدتر به سر می
یـک از اهـالی   هیچ .های زنان در کلیسا محدود شد به این معنا که فعالیت ،تصویب شدند

توانسـتند اسـقف شـوند. چنـین      ش زن نبـود و زنـان نمـی   بخش مجبور به پذیرش کشی
در نتیجـه زنـان    ،گیـرد  قوانینی در نهادهای غیرمذهبی به شدت مورد مخالفت قـرار مـی  

پیچیـده در زنـدگی شـغلی خـود سـخن       ۀهای دیگری از ایـن مسـئل   الیه ۀکشیش دربار
 هـای  از مداخلـه  ،به ویژه به این دلیل که از دین به عنوان نهادی مقدس فراتر ،گویند می

 .]112-105، صص04[وان ووست شود غیرمذهبی یاد می
شود. همواره بین  عنوان یک حرفه محسوب نمیدر مفهوم معمول به هیچ بودن کشیش
انـد،    ای و شغلی، جایی که عبادت و فداکاری بـا حرفـه و ترفیـع مقایسـه شـده      اصول حرفه

قت  این مسـئله بـا معناشناسـی    در حقی]. 47، 45، صص 4[نوعی تنش وجود داشته است 
هـای زنـدگی بـه جـای حقـوق پـاداش داده        به روحانیون برای هزینه دارد. واژگان سروکار

 ۀو از واژ تمعیشت به جای دستمزد برای کاری کـه انجـام شـده اسـ     ۀیعنی هزین ،شود می
بـه   بـودن  در واقـع کشـیش  ]. 216، ص27[ شـود  مقام افتخاری به جای ترفیع استفاده می

اما کشیشی نقشی مقدس  ،شود ای به عنوان وضعیت زندگی محسوب می شغلی حرفه جای
و حذف تاریخی زنـان از ایـن محـیط    ] 539، 531، صص10[شود  و مردانه نیز پنداشته می

 .حرمتی را تشدید کرده استها با المذهبی و بیپیوندهای آن ،مردانه
  

 کانون توجه 
زن کشـیش و خـادم کلیسـای انگلیکـان بـین      های دقیق صورت گرفته بـا هفـده    مصاحبه

است (روحانیون ابتدا به عنوان خـادم کلیسـا    موجود در انگلستان 2007و  2006های  سال
کارآموزی یـک سـاله    ۀانتصاب به مقام کشیشی پس از طیِ دور ،شوند به خدمت گرفته می

زنـانی کـه بـه    شود). با زنانی در سطوح متفاوت زندگی کلیسایی مصاحبه شـد، از   انجام می
 .]321، 28[ های باالتر بودند که در پستتا آنان ،تازگی وارد این سازمان شده بودند

کـارآموزیِ بعـد از    ۀمخصوصاً این زنان بیشتر دارای مقام معاون کشیش بخـش (دور 
که یک کشیش تحت نظارت کشیش ارشدتر در بخش کشیشـی کـار   مقام کشیشی جایی
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کند اما نه بـه عنـوان    که به کشیش دیگر کمک میکسیخواهد کرد)، کشیشان دستیار (
کارآموزی)، کشیشان بخش کشیشی (کسانی که مسئول بخـش کشیشـی    ۀبخشی از دور
یـاران (کسـانی کـه بـه عنـوان      شوند)، دیـن  ها متصدی بخش نیز نامیده میهستند، این

، زنـدان  های سازمانی نظیر بیمارستان کشیش خارج از کلیسای انگلستان در سایر محیط
کنند)، رؤسای کلیساها (کسـانی کـه مسـئول سـالمت مـذهبی سـایر        و دانشگاه کار می

هـای بـاالتر    که پست یهایجغرافیایی به نام حوزه هستند)، و آن ۀکشیشان در یک منطق
کنند، به این معنا که فردی را برای کار در سـطح قلمـرو اسـقفی نزدیـک بـه       را وضع می
 کنند. ن سطوح باالتر در کلیسای جامع را تعیین میاسقفی یا کشیشا ۀاسقف حوز

شوند، مشـخص   دار میهای ارشد عهده هایی که  این زنان در پست به علل ناشناخته نقش
هـا بـه    ها را با توجه به اقلیت بودن زنان در ایـن پُسـت  چرا که این مسئله هویت آن ؛اند نشده

کنـد،   ) اظهار مـی 2009طور که پِیتون (آنشوند).  اندازد (اسامی مستعار استفاده می خطر می
بـا انـدک    ،کلیسای انگلسـتان بـه لحـاظ سـازمانی دارای سلسـله مراتـب هـم سـطح اسـت         

هـای   توان نوعی از پُسـت  ای را می کلیساهای منطقه یاستهایی برای پیشرفت شغلی. ر فرصت
سـای کلیسـای   های باالتر نظیـر رؤ  توان پست که میدر حالی ،متوسط مدیریتی در نظر گرفت

و  هـا  انتصـابی ارشـد نامیـد. اسـقف     های را مقام اسقفی و معاون اسقف ۀهای حوز جامع، پست
 محرومند.   ها از این پست اما زنان، هستند ی ممتازها ها پست معاونین اسقف

در زمـان   سال بود. با زنانی مصاحبه شد که 54تا  31بین  ،سن افراد مصاحبه شونده
ـ یا فرزندان دبیرستانی یا کوچک مصاحبه هنوز هم فرزند  ۀتر داشتند، یا اینکه اخیراً تجرب

بزرگسال و بالغ شده  نگرچه فرزندااحتی و انتصاب به مقام کشیشی و مادری را داشتند 
بودند (این مورد شامل یکی از افراد مصاحبه شـونده بـود). در حقیقـت ایـن زنـان انـواع       

آموزش بـرای   ،ها پس از تولد فرزندانشانز آنتجارب مربوط به مادری را داشتند. بعضی ا
ها کشیش بودند و در عین حال فرزنـد داشـتند.    کشیش شدن را آغاز کرده بودند. بعضی

امـا تحقیـق نشـان داده اسـت کـه احتمـال بـودنِ         ،ها حقـوق بگیـر بودنـد    اکثر کشیش
، 28[ هـای بـدون حقـوق بیشـتر خواهـد بـود       هایی که مـادر هسـتند در پسـت    کشیش

انجـام   ،هـای بـا حقـوق    بودند که در پست کسانیهرحال الویت این تحقیق  . به]326ص
طـور  ه ها، مشکالت و مزایایِ کاری کلیسای انگلستان را  ب چرا که تنش ،کردند میوظیفه 
ن تقسیم شـده  نشیاسقف 44تر تجربه کرده بودند. انگلستان از لحاظ جغرافیایی به  عینی

 دهندگان تماس گرفته شـد. شـرکت  اسقفی با پاسخ ۀزاست. از طریق مقامات رسمی حو
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هـا در  مصـاحبه . انتخـاب گردیدنـد  نشین متفاوت اسقف ۀکنندگان در تحقیق از نه منطق
تجارب کار در کلیسا (شامل چگونگی کشیش شدن و تجارب شغلی متعاقـب آن) و  مورد 

هـا در  قـش آن گـردد بـه ن   این دو بر مـی  ۀرابطبود که  تجارب مادری و زندگی خانوادگی
زنـان   ، همکاریمیالدی تاکنون 1970 ۀاز ده .یکلیسا و چگونگی تأثیر هرکدام بر دیگر
و  جریـان داشـته اسـت   های خـاص   ای در استان در آیین ارتباط انگلیکان به طور فزاینده

ماننـد اسـقف سـیدنی در    (هایی کـه مقـررات دیگـری دارنـد      های خاص در استان اسقف
هـای  ایـن دیـدگاه  دهنـد.   مردان ادامه مـی  اشتغال، فقط به )سترالیاکلیسای انگلیکان از ا

ـ به ایجاد و رشد تمایالت جـدایی  یاختالف کـار، از جملـه آرایـش مجـدد     محافظـه  ۀطلبان
 1.های انگلیکان کمک کرده است جنبش ۀانگلیکان و ادام

  
  های کوچک مخالف  گروه

، منازعـاتی بسـیار   1992ل پس از تصویب قانون انتصاب زنان به مقـام کشیشـی در سـا   
هـا از هیجـان و اضـطرابِ     رسـانه  آشکار بین مخالفان و موافقان این طرح صورت گرفـت. 

کیـد بـر   أتهدیدهای ناشی از مهاجرت اهل بخش و کشیش، برای ت ۀمتعاقب آن به واسط
 ].132، ص1994، 34[ موجود در کلیسا بهره بردند ۀتفرق

ستین گروه زنان کشـیش بودنـد، زنـانی کـه     با زنانی مصاحبه کردند که بخشی از نخ
ها از سوی همکـاران روحـانی و   کردند که در بعضی موارد با مقام کشیشی آن تصریح می

ها که اخیراً بـه اسـتخدام کلیسـا در آمـده     اهالی بخش مخالفت شده بود. به هرحال، آن
دهـد   ان مـی های کمتری مواجه شده بودند. تحقیق نشـ  به احتمال زیاد با مخالفت ،بودند

مخـالف کـه    یهای کشیشی و از سوی روحـانیونِ  که زنان کشیش تا حد زیادی در بخش
  ].97، ص12[ اند اند، مورد پذیرش قرار گرفته نظر خود را تغییر داده

بلکه هنوز هم شاهد مخالفت  ،های قانونی اساسی وجود دارد زمان، نه تنها تبعیضهم
. رو و گـروه اصـالحات هسـتیم   گروه ایمان پـیش  های مبارزاتی نظیر شدید از سوی گروه

های مخالف انتصاب زنان به مقـام کشیشـی هسـتند کـه بـه       غالباً کاتولیک ،گروه نخست
تأسیس شد و گـروه دوم گـروه    1992عنوان یک سازمان چتری پس از رأی گیری سال 

ـ  نیز  شانایجاد شد و ای 1993ها هستند که در سال  انجیلی ان بـه  برعلیه حق انتصـاب زن
در هـای کوچـک مخـالف     این امکان وجود دارد که گـروه  .کنند مقام کشیشی مبارزه می

                                                                                                                             
1. Kalvelage, 1998, p, 13. 
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های کوچک مخـالف، زنـانی کـه     گروه ۀبه علت ماهیت پراکند مناطق ممنوعه پدید آیند.
ها را تجربه نخواهند کـرد. بنـابراین احتمـال کمـی     لزوماً مخالفت آن ،اند وارد کلیسا شده

طـور محسوسـی بـه    ه با کشیشی زنان آشکار و رو در رو باشد و بوجود دارد که مخالفت 
متفاوت از مخالفت مستقیمی است که زنان در مبارزه برعلیه انتصاب زنـان   ،لحاظ ویژگی

  شوند. به مقام کشیشی با آن مواجه می
کـه هرگـز بـا     زنی زیرا کشیش ،تواند منجر به حس کاذب امنیت شود این مسئله می

کند که اکنون زنان بـه عنـوان کشـیش کـامالً مـورد       باور می ،است مخالفت مواجه نشده
انگلیکـان، ماننـد کلیسـای اسـقفی      بـا بـاور   هـای اند. برخی از اسـتان  پذیرش قرار گرفته

مقدس سنتی اسقف، کشیش و  منصبآمریکا، زنان را به سه  ۀپروتستان در ایاالت متحد
نـوان شـماس و کشـیش منصـوب     ها زنـان را بـه ع  کنند. سایر استان شماس منصوب می

در ایـاالت   1های باپتیست بینیم گروه و می شوند مینانتخاب اما به عنوان اسقف  ،کنند می
 2.کنند متحده که زنان را به مقامامات کشیشی منصوب می

  
   سازمانی    ۀمذاکر

طوری چشمگیر بر دیدگاه و تصـور افـراد از   ه تواند ب گروه طرفدار ورود زنان به کلیسا می
ها که بخشی از نخستین گروه زنان کشیش بودنـد، در مقایسـه   این مسئله اثر بگذارد. آن

اند. به همین صـورت،   های بسیار متفاوتی داشته با زنانی که بعداً وارد کلیسا شدند، تجربه
جایگاه فرد در الگوی سازمانی کلیسا نیز بـر درک و شـناخت فـرد نسـبت بـه مشـارکت       

خادمان کلیسـا، معـاونین کشـیش و دسـتیاران وزیـر مختـار        شغلی اثر خواهد گذاشت.
که از آماندا در رابطه با واسطه در ارتباط بودند. هنگامیکشیش بیشتر با مراتب شغلی بی

کـنم   مـن تصـور مـی   ": او پاسـخ داد  ،او سؤال شد ۀتأثیر اسقف و خادمان کلیسا بر تجرب
 ".در کلیسا دارنـد  نـه اسـقف    تجاربی است که زنان ۀکلیسای بخش تعیین کنند ،بیشتر

کلیسـا   ران درضـ ارسید که سـنت کلیسـا در رابطـه بـا کشـیش و ح      ضروری به نظر می
بخش  همان کشیش در ،حامی زنان هماهنگ باشد و بسیار مهم بود که متصدی آموزش

 تاسیس شـد  2010در سال  که کلیسای لوتران آمریکای شمالی چونهم ،کشیشی باشد
 3.کرد معینن کشیش عنواه و  زنان را ب

                                                                                                                             
1. Baptists. 
2. Jule, A. Gender, USA, 2014, p. 94. 
3. Lutheran Church", 2016. p. 3.06. 
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اش در تعـارض بـود. الینـور    واسطهمشکالت زمانی بروز کردند که شخص با مافوق بی
امـا در   ،از لحاظ نظری بسیار حامی زنان کشـیش بـود   ،اظهار کرد که متصدی آموزش او

  بودن و کشیش بودن.  والدبه ویژه از لحاظ توافق بر سر  !گونه نبودعمل این
 

 دیریت متوسط     مقام کشیشی بخش و م
شوند، قادر به نمایش سطح معینی از اختیار و  مسئول بخش خود می ،که کشیشانزمانی

فضـایی   ۀفاصل ۀای خود هستند و این اختیارات به واسط اقتدار در رابطه با طرز کار حرفه
داند،  گونه که شخص مناسب میاز مقام مافوق و استقالل برای کنترل بخش کشیشی آن

زمان اشـتغال روزانـه را    ،که الینور مسئول بخش شدبرای مثال، هنگامی یابد. یافزایش م
کــه کشیشــان بــه چنــین اش تغییــر داد. زمــانیبــرای همــاهنگی بــا زنــدگی خــانوادگی

گیـری  یابند، توجه بیشتری به حـوزه و نقـش آن در شـکل    های شغلی دست می موقعیت
کشیشـی اسـت و توسـط رئـیس      هـای  ای از بخـش  دسته ،شود. حوزه تجربه معطوف می

چرا کـه   ،کنند دیگر مالقات مییکروحانیون آن حوزه مرتباً با  .شود منطقه سرپرستی می
ـ    منبعِ حمایت شغلی هستند. در ،ای های دوره این مالقات ه کلیساهای انجیلـی زنـان را ب

در ایـن   1.کنند عنوان  متصدی سفارش میه اگرچه ب ،کنند عنوان پیشکسوت معرفی نمی
 مقـام  هرگونـه  به زنان انتصاب با شدت به کاتولیک یان باید خاطرنشان داشت؛ کلیسايم

 سـر  بـر  هـا  بحـث  کـه زمـاني  در و 1995 سـال  در کلیسا این. کند مي مخالفت کلیسایي
 انتصـاب  جواز عدم مورد در کلیسا دیدگاه که داشت اعالم بود، گرفته شدت زنان انتصاب

کـرد   اعالم ممنوع را مورد این در بیشتر گوي و گفت رو، از این و است مصون خطا از زنان
 آن کـه  دارنـد  مي اظهار مسیح، حضرت سنت به اشاره با کلیسا این رهبران .]521ص 4[

 چیـزي  همـان  این. نکرد دعوت خود شاگرد دوازده در عضویت براي زني هیچ از حضرت
 مـریم  گرچـه : «بـود  هکرد اظهار بارها سیزدهم قرن آغاز در سوم، اینوسنت پاپ که است
 ملکـوت  کلیدهاي خداوند اما بود، باالتر رسوالن ۀهم از برتري و عظمت در مقدس باکره

 منـابع  از کـه  گونـه  آن البتـه  .]523ص [همـان،  »سـپرد  آنـان  به بلکه او، به نه را آسمان
 داشـته  وجود کلیسا این در ششم قرن تا شماسي، مقام به زنان انتصاب آید، برمي تاریخي
 در بعـد،  بـه  زمان این از. گردید طرد 3اورلئان و 2اپایون شوراي دو در رسم این اما ،است

                                                                                                                             
1. the Evangelical l Church. 2015. p. 115. 
2. Epaon. 
3. Orleans. 
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   1نگردید. واگذار زنان به اي روحاني منصب هیچ کاتولیک، کلیساي
کـار دارای  کشیشـی در محلـی بسـیار محافظـه     ۀاستفانی به عنوان یک رئیس منطقـ 

ضعیتی که بـرای یـک زن کشـیش    اش و وانسجام حوزه ۀهایش دربار زنانی اندک، نگرانی
 ،در ایـن حـوزه هـیچ روشـنفکری نیسـت      نمـود: کننده نبـود را عنـوان   محیطی حمایت

گونه بیان ها بودند. لوئیس احساسش را این عوامل زیرینِ مالقات ۀها نگرانِ مجموع بعضی
هـا، شـوراهای کلیسـاها، و شـعب،      کردم  متوجه شدم  حـوزه  کرد: در واقع جایی کار می

ـ مجامع طـور  ه ی بسیار مردانه هستند و مشکالتی برای بیان نظرات فردی وجود داشت. ب
ـ     تاریخی، چنین جلساتی موجب می دوسـتانه را   ۀشود که ائـتالف برادرانـه، روابـط مردان

در نتیجه زنان مجبورند برای جایگاه خود در این فضای از نظـر تـاریخی    که حمایت کند
  ]. 57-45، صص5[مردانه مبارزه کنند 

کردند که در این جلسـات توسـط مـردان کشـیشِ      کشیشان بخش اغلب احساس می
انـد. ایزابـل احسـاس     های کشیشی مجاور ارزیابی شده و مورد قضاوت قـرار گرفتـه   بخش
از آن  ،کننـد  کرد که همکاران مرد رویکرد او نسبت به مقام کشیش را کـم ارزش مـی   می

دارند. به ایـن علـت    ننگاهی از باال به پایی تعارفبی نسبت به زنانجهت که مردان غالباً 

                                                                                                                             
 در که هایي درخواست با و است پایبند قدیمي سنت همین بر زنان انتصاب ۀمسئل در نیز شرق کلیساي .1

 به الزم .]522ص ،1384 وورست، کند [وان مي مخالفت است، شده سارتدوک کلیساهاي از مورد این
 این از اما است، بوده رایج دوازدهم قرن تا کلیسا این در شماسي مقام به زنان گماشتن که است یادآوري

 برخي نگاه از. بست بر رخت کلیساي این از شماسي، مقام به آنان گماردن و زنان تقدیس بعد، به زمان
 و دانشمند کونگ، هانس. نیست پذیرشقابل هرگز روحاني مقامات به زنان انتصاب عمن مسیحیان،

. اند نموده مي وظیفه انجام مسیح حضرت رسول عنوان به  نیز زنان که است آن بر معاصر بزرگ دان الهي
 دوازده مورد در مشخص صورت به رسول عنوان که بود لوقا انجیل نگارش زمان در تنها وي، نگاه از
 این دارعهده نیز آنان و نبوده زنان و مردان میان تفاوتي مسیح، زمان در اما رفت، کار به خاص اگردش

 امروزه. ندارد کونگ به اختصاصي دیدگاه این البته. ]20ـ19صص ،1386 [کونگ، اندبوده مسئولیت
 کنند [برانتل، مي بمنصو روحاني مقامات به مردان، همانند نیز را زنان انگلستان کلیساهاي از بسیاري
 اظهارات و شده تصویب 1563 سال در دیني اي ماده نه و سي ۀبیانی. ]356 و 156 ،110صص ،1382
 با ارتباط در ویژه به انگلیسي، گرایي اصالح ناسازگاري با ارتباط در انگلیسي دکترین تاریخي معین

 انگلیس کلیساي دکترین ایجاد به منجر که کاتولیک، کلیساي هاي رویه و کالوینیست ۀنظری یا دکترین
  .شود مي مطرح »اي ماده نه و سي ۀبیانی« صورت به معموالً عنوان این. باشد مي گردید،
 هاي پروتستان و رم کاتولیک کلیساي برابر در خود دکتریني موقعیت یافتن درصدد انگلستان کلیساي
 و سیاسي وضعیت عنوان به ،ساله سي ۀدور یک طي در معین اسناد از اي مجموعه. بود اروپا ۀقار

 نوشته 1570 سال در اول الیزابت تکفیر تا 1533 در هشتم هنري تکفیر زمان از یافته تغییر دکتریني
  ].Anthony,2008,p,327 ببینید :[ .گردیدند اصالح و شده



   493   کنیانگل یسایکل در یمناصب زنان روحان و نیقوانها و شیازدواج کش

کنم چیزهای پیچیـده بـه سـادگی     فکر می". ناتالی اظهار کرد: نامندمی طلبیرا قدرتآن
تـوانم   شوند که به وقتِ احساس قدرت می ای می آمیز مردانهبدل به راهبرد بسیار موفقیت

همکـاران   ۀد که در احاطـ کر ناتالی در یک بخش کشیشی محروم کار می ".آن را رَد کنم
او در  .بـه جـای مشـکالت بخـش داشـتند      ،کید بر رشد کلیسـا أمردی بود که تمایل به ت

کشـیش بخـش    ،کـه زنـان  در نتیجه، اگرچه زمانی ،تالش برای ارزیابی مثبت کارش بود
برخـورد بـا    ،کـرد  با توجه به نقشی که امکان استقالل بیشـتری را فـراهم مـی    ،شدند می

توانسـت   مـی  داد کـه ایـن برخـورد رخ مـی    اما هنگامی ،نی بسیار کمتر بودهمکاران روحا
زنـان کشـیش در    تفکـر  هایی از ای منفی برای زنان به همراه داشته باشد. دربخش تجربه

امـا از زمـان    ،کند را منصوب نمی زنی 1)کواکرها(دینی  مانند  ۀبینیم جامع پروتستان می
    2.شدند برگزیده می های متصدی در نقشزنانی  1652آغاز به کار خود در سال 

هـای   سرانجام اعضای کلیسا بر سر حل این مسئله به دو دسته تقسـیم شـدند. گـروه   
ها این بود که آیا انتصاب زنـان  مبارزاتی در هر دو طرف فعال بودند، موضوع مناقشات آن

آیا انجیل  و؟ مسیح باشد ۀتواند نمایند آیا زن می ؟به مقام کشیشی منطبق با سنت است
معنا که آیـا   (به این ؟استبرتری مرد منع کرده  ۀزنان را از مقام کشیشی به دلیل مسئل

 ). ؟باشـند بر اساس انجیل برای زنان مجاز است تا در جایگـاه و مقـامی برتـر از مـردان     
این مسـئله را بـا توجـه بـه شـمول و تسـاوی        ،زمان افراد طرفدار مقام کشیشی زنان هم

شـرط الزم بـرای معرفـی    بـودن   آیـا مـرد   اینکه یش در کلیسای اولیه، وحضور زنان کش
 ].18، ص15[ کردند مطرح می را مسیح است
قانون انتصاب زنان به مقام کشیشی تصـویب   ،گیریبا رأی 1992که در سال هنگامی

برخالف حمایت حاصل از پوشش خبری مثبت و حمایـت فشـارآور از سـوی عمـوم      ،شد
با این حال در ایـن زمـان نیـز    1 .ها و روحانیون اسفناک و جدی بود مردم، واکنش اسقف

 سـان تحـت عنـوان    ۀروزنامـ  ۀتبعیض جنسیتی همچنان باقی بـود. سـرمقال   بلند صدای
اهمیـت نشـان   مسئله را جنسیتی و بی کلیسا به کشیشان بخش شلوارک پوش بله گفت

انـدکی نیـز    ۀعـد و  بودنـد برخی اهالی بخش کامالً مـردد   ،در عین حال در کلیساها .داد
  اجرای آیین عشاء ربانی توسط زنان را نپذیرفتند.  

گیری موجب اقدامات سریع برای مختصر یا محدود کردن کشمکش ناشی از این رأی
های زنان کشیش شد. حتی امروزه اهالی بخـش کشیشـی موظـف و مجبـور بـه       فعالیت

                                                                                                                             
1. Quakers. 
2. Soderlund, Jean R. (1987). P, (4): 722–749. 
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رغـم مبـارزات و   شـد، علـی   طورکه در باال بیـان پذیرش یک کشیش زن نیستند و همان
سقف شوند مباحثات اخیر، زنان هنوز هم نمی  ].109-25، صص9[ توانند اُ

در زبان انگلیسی بـه برخـی    ای اصطالحاً ای (سقف شیشه این امر شبیه سقفی شیشه
بـدون اینکـه    ،کنند شود که موانعی بر سر راه پیشرفت زنان ایجاد می ها اطالق می نگرش

هـای غیرمـذهبی    سـازمان  ۀشبیه به تجرب ،ن کار وجود داشته باشد)قانون رسمی برای ای
بلکه بیشتر شبیه به سقفی سربی (مانع جدی) است. پس در مقایسـه بـا محـیط     ،نیست

ای خـود   های دیگرِ پیچیدگی موجـود در زنـدگی حرفـه    غیرمذهبی، زنانِ کشیش از الیه
 ۀس، فراتـراز مداخلـ  بـه ویـژه از ایـن جهـت کـه دیـن را نهـادی مقـد         ،گویند سخن می

های مذهبی از قانون تساوی جنسیتی، حمایت  معافیت ۀدانند که به واسط غیرمذهبی می
 ].432-406، صص30[شود  می

براساس اطالعات حاصل از هفده کشیش زنِ انگلـیکن بـه بررسـی چگـونگی تبـدیل      
موضـوع   .پـردازد  لباس به عنوان ابزاری برای محرومیت زنان و نیز پذیرش در کلیسا مـی 

کننـدگان بـرای نمـایش بـدن و     حاکی از چگونگی تشویق شـرکت  ،اصلیِ اطالعات اولیه
کننـدگان  که شـرکت ند شدظاهری خنثی است. موضوع دوم فضاهای مقدسی بررسی می

هـا از خـود    نیاز است که زنان کشیش برخالف زنان در سایر حرفه زنان سروکار دارند وبا 
هـای   العمـل ان دهند، و اینجا است کـه بیشـترین عکـس   ای نش قداست و نیز اقتدار حرفه

  کند. آمیز نسبت به لباس زنان بروز میخصومت
  

  مناصب ارشد شغلی
های ارشد شغلی را تجربه کرده  پست ،گیری تحقیقتعدادی از کشیشان موجود در نمونه

ایـن   .تواند موجـب اسـتقالل شـود    بودند. مشخص شده است که کشیش بخش شدن می
 تعامل تقویت شدهدر  ،اغلب تواند با شروع به کار در پست باالتر کاهش یابد. میاستقالل 
رغم ترفیع مقام، اسـتقالل خـود   کردند که علی ها حس می و بعضی از کشیش ها با مافوق

ای باالتر داده شده بود، او به جایی منتقـل   کِیت وظیفه به اند. برای مثال، را از دست داده
کنـد کـه:    تر بود، کیـت اظهـار مـی   ی داشت و به مافوقان نزدیکشد که همکاران بیشتر

دانستم چگونه باید باشـد... امـا اینجـا دیگـران      متعلق به خودم بود و می ،کلیسای بخش
 گیرند.   تصمیم می

 کـه  ارشـدی  هـای  پسـت  در –های ارشد هستند  در حقیقت زنان اندکی دارای پست
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 کلیسـای  رئیس 44 از( جامع کلیسای رئیس زن، سه فقط دارند را هاآن در کار امکان زنان
مـدت زمـان    کـه  هرچنـد . هسـتند ) اسـقف  معاون 114 از( اسقف معاون زن 15 و) جامع

شـدند (بـه    اجتماع روحانیت منصوب می ۀها در موقعیت متصدی ساالنبیشتری بود که آن
در سـال  عنوان مثال، مری جین گودلی به عنوان اولین متصدی  زن اجالس ساالنه لنـدن  

  1.برخوردار بودند هم از اختیاراتی هزنان بود ۀها اعضا جلسات جداگان) و آن1921
هوادار زنان کشیش در قالب رفتاری شدید و قوی نظر خود را بیـان   ۀهای اولی اگرچه گروه

برنـد. بـه    تر مشارکت در راهبرد مدیریت موفق بهره می اغلب از ترفندهای زیرکانه ، امااند کرده
تـوان   ها اسـت. مـی  تحت تأثیر جایگاه سازمانی آن ،شغلی، درک و تصور زنان از سازمانلحاظ 

 ،گفت کشیش بخش بودن بهترین مقام ساختاری برای زنان جهت اشـتغال در کلیسـا اسـت   
اندکی از سوی سلسله مراتـب کلیسـایی وجـود دارد.      ۀچرا که این مقام جایی است که مداخل

بایست بین فرهنـگ جماعـت کلیسـا و شخصـیت اهـالی       ا میه با وجود اینکه کشیشان بخش
بیشتری جهت ایفـای نقـش    ۀاما برای کشیشان در این مقام محدود ،گری کنندبخش واسطه

رسـد کـه    ای بـه نظـر مـی    بینیم که به زبان حرفـه  و می بر اساس شرایط خودشان وجود دارد
که احتمـاالً بـه خـاطر روبـرو     اما اینجا جایی است  ،شود ارتقا محسوب می ،داشتن پست ارشد

شوند. تجارب زنـان در ایـن    زنان با محدودیت بیشتر مواجه می ،شدن با نظم جنسیتی کلیسا
 ،مشارکت زنان بـا توجـه بـه تبعـیض بسـیار      ۀها باید مکرراً دربارکه آن دهد مناصب نشان می

د همچنـین ایـن احسـاس وجـود دارد کـه مقامـات ارشـ        کننـد.  پشت درهای بسته مـذاکره 
به این معنـا کـه، کشیشـان شـانس کمتـری بـرای        ،حضور دارند وضعیتتر در این  واسطه بی

  ].40- 29، صص14[ایفای نقش بر اساس شرایط خود دارند 
  
  گیرینتیجه

به باور مسیحیت خداوند ازدواج را مقرر کرد تا کمکی بـه نـاتوانی انسـان باشـد. قـوانین      
های قدیمی منع ازدواج به دلیل پیشـگیری   گویند که سختگیری ایدئولوژی اصالحات می

سیستمی بوده است که اگر ازدواج ممنوع نبود امکان داشت کلیساها فاقد کشیش شوند! 
آنچه مسلم است در ازدواج کشیشان اجحاف شده و خداوند ازدواج را امر فرمـوده اسـت!   

ه مسـتحق  های اخالقی شده بـود کـ   که تجرد عامل بسیاری از فسادها و رسواییدر حالی
تشـریفات   ۀاجاز 1976مجازات بودند. ازجمله مصوبات دیگر کنوانسیون عمومی در سال 

                                                                                                                             
1. Larsen, Timothy; Ledger-Lomas, Michael (2017). p. 96. 
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در جایگاه   1977های کلیسا مجاز شناخته شد. اولین زنان در  زنان بوده است که در رتبه
کلیسایی به مقام کشیشی منصوب شدند و اولین زنی که اسقف شد، باربـارا هـریس بـود    

کاتـارین  "نیز کنوانسیون عمومی  2006در سال  تقدیس گردید. 9198فوریه  11که در 
در زمـان تشـکیل کلیسـای انگلـیکن در      را به عنوان مقام اسقفی انتخاب کرد. "جفرتس

آمریکای شمالی، سه اسقف ایاالت متحده زنان را بـه عنـوان کشـیش یـا اسـقف تعیـین       
 16سـقف پـذیرا شـدند. در    کاران هر سـه ا گیری اکثریت محافظهنکردند که به دنبال پی

، با تشرف مرگارت لی، اسقف اعظم کوئینسی ایلینوی، واقع در پئوریا زنـان  2010مارس 
  .  کلیسای اسقفی ایاالت متحده به عنوان کشیش منصوب شدند 110در 

تصـویب  ه کلیسای اسقفی در کنوانسیون عمومی موضوع جدیدی را ب 1976در سال 
مستحق پـذیرش و مراقبـت شـبانی از     ،بوده "دان خدافرزن" !گرایانرسانید که همجنس

گرا که آشـکارا بـه   های قانونی هستند. اولین شخص همجنسکلیسا و برابری در حمایت
بود! با وجود چنـین تصـدیقی از    1977در سال  "الن بارت"عنوان کشیش منصوب شد، 

ح کـردن  مطر"کرد که  تأکید 1991گرایان، کنوانسیون عمومی در سال حقوق همجنس
  العمر مناسب است. صورت مادامه ب "اتحاد زن و شوهر"فقط در  "جنسیت 

تغییـرات شـرعی را    2015در سـال  ، ساله خود ۀاین کلیسا در کنوانسیون عمومی س
برای تأمین برابری ازدواج برای اسقف اعظم نیز به تصویب رسانید. این تغییـرات شـرعی   

دو آئـین ازدواج جدیـد، حـاوی     !از بین برد را ندک که ازدواج را بین زن و مرد تعریف می
های همجـنس یـا جـنس مخـالف اسـتفاده       دهد زوجیت در زوج زبانی است که اجازه می

ه هایی ب مخالفت ،گرایان در کل کلیسای اسقفی یکسان نبودهد! البته روابط همجنسنشو
نیون اجازه داده ای صادر گردید که به کلیساها و روحا قطعنامه 2018وجود آمد. در سال 

خود یا عدم حمایت وی، مراسم مذهبی برای زوجهای همجـنس   تا با حمایت اسقف ،شد
  .نمایندبرگزار 
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