
 

 

 
 

 مادمه
 

 .باسالا ی مسیدیت از ادژان ابراهیمی هستنب ی به لداظ تارژخی ارتباط نزدژکی با ژکبژگر دارنه 
تهوان در راه   ها می هود که با تأکیب بر آن ها  مشترکی دژبه می متون مقبس هر دی دژی پیاادر 

یحبت گاا برداهت. اژی هیوه نه التقاط دژنی است ی نهه دسهت کشهیبن از کیشهی ی رفهتی بهه       
 سو  کیش دژگر.

را بهه  هها   داننب ی قرآن کرژم پیهریان آن  مسومانان حضرت لیسی)ع، را از انبیا  الهی می
توحیب ی خباپرستی فراخوانبه ی مسومانان را به اژمان به انبیا  پیشیی ی کتب آنان موظف کرده 

 است.
النههرژی ی ههمال افرژقها     ها  یسهیعی از مصهر، ههاا، بهیی     هنگامی که نور اسالا بر بخش

تابیب، مسیدیان اژی مناط  تدت حاکمیهت مسهومانان قهرار گرفتنهب ی زنهبگی آرامهی را تجربهه        
ههها در کنههار هههم زنههبگی    دنههب. مسههومانان ی مسههیدیان بههه جههز در مقههاطعی خهها ، قههرن    کر

 انب. آمیز  داهته مسالمت
داننهب، در حهالی کهه آگهاهی از      برخی مطالعة ادژان را سبب تردژب در دژهی خهود  مهی   

دهب ی ای را بیشتر به نقاط قهوت دژهی    بینی انسان را افزاژش می ادژان یسعت انبژشه ی لم  جهان
هها میهان پیهریان ادژهان      هها ی درگیهر    هها، نهزاع   چشمة بسیار  از اختال سرکنب.  آهنا می خود
 خبر  آنان از لقاژب ژکبژگر است. بی

هناخت درست ی لمی  تارژ  ادژان ی بایرها  اقواا دستایردها  مثبتی در پهی دارد. از  
اد در جههان امهریز   ا  یاحب برا  ریژاریژی با گسهترش الده   جموة اژی دستایردها تشکیل جبهه

 است.
ناگفته نمانب که سخی گفتی دربارة بایرها  ژک جامعة دژنی از بیرین )ههر قهبر ههم از    

توانب از سرّ درین قومی  دایر  پرهیز هود، نولی مخاطره است ی هیچ قومی نمی تعصب ی پیش
د دژگر به درستی آگاه هود. از سهو  دژگهر، ههر جامعهة دژنهی بهرا  هناسهانبن بایرهها  خهو         

توانب ههم سهودمنب باههب ی     ها می ها  ارزهمنب  تهیه کرده است که ترجمة آن ها ی مقاله کتاب
 صرفه. به هم مقرین
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در قرن چهارا تغییهر  رهب ژافته است.  ی ریمیمسیدیت درین سه فرهنگ سامی، ژونانی 
ان هها  جهباژی در جهه    پاژتخت امپراتور  از را در غرب به قسطنطنیه در ههر  ژکهی از زمینهه   

در مسیدیت ههکل گرفهت. در اژهی      ن پنجم ی هشم نخستیی هکا یمسیدیت را رقم زد. در قر
ی مسهیدیتی کهه    فاصهوه افتهاد   ریمهی  بها مسهیدیت   خایرمیانهه   هاکویسها برخهی از  دی قرن میان 
 .جبا هب داهت از دی فرهنگ مسیدی ژونانی ی ریمیفرهنگ سامی 

مطالعهه  کاتولیک، ارتهبکس ی پریتسهتان   توان در سه جامعة دژنی  را می تارژ  مسیدیت
بیش از ده قرن کویسا  ریمی غرب ی کویسا  ژونانی هر  در کنار ژکبژگر رهب ژافتنهب.   .کرد
دی کویسها  کاتولیهک ی    ی کویسها رقهم خهورد   ا، جهباژی اژهی دی   1151قهرن ژهازدهم )   ةدر نیم

تهأثیرات  رهنهگ ریمهی   ها از ف کاتولیکی   از فرهنگ ژونانیها  پبژب آمبنب. ارتبکسارتبکس 
 در قرن هانزدهم کویسا  پریتستان از کویسا  کاتولیک جبا هب. .بسیار  پذژرفتنب

طر  برا  هناخت مسهیدیت باژهب اژهی سهه کویسها را بررسهی        اکنون ژک پ یهشگر بی
منتشهر   هناخت کویسا  پریتستانی  هناخت کویسا  کاتولیکدی کتاب با لنایژی  کنب. تاکنون

 کنب. حاضر مسیدیت ارتبکس را بررسی می ه است ی کتابهب
 کار  بس دهوار است.پیش از اژی گفتیم که فهم بایرها  ژک دژی با نگاهی از بیرین 

هناخت کویسا  ارتبکس نیهز از اژهی قالهبه مسهتثنا نیسهت. جها  ههگفتی اسهت کهه حتهی در           
 کشورها  غربی آگاهی انبکی از اژی کویسا یجود دارد.

اسهت.  از دی کویسا  دژگهر کمتهر   اژران با کویسا  ارتبکس نیز آهناژی جامعة فرهنگی 
هها  تبشهیر  مسهیدیت در اژهران از      اژی مسئوه دالژل مختوفی دارد، از جموه اژنکه بیشتر فعالیت

سو  کویساها  پریتستان ی کاتولیک بوده است؛ از سو  دژگر حبید هفتاد سال لمبة پیریان 
ماهیر هوری  )ساب ، ی اقمار آن قهرار داههتنب ی فشهار    حوقة بستة اتداد جارتبکس در   کویسا
سهیار  از  ها  کمونیسهت مهان  ارتبهاط گسهترده بها مهردا اژهی کشهورها بهود. در نتیجهه ب           دیلت

 .بارنبن ژیهناآ   ارتبکسکویسادژنی  اصطالحاتپ یهشگران حتی با 
رادر لزژهز،  ، بهه همهت به   )ره،اژی اثر در گریه ادژان مؤسسة آموزهی ی پ یهشی اماا خمینهی 

در البتهه  زاده )داا لزه، زژر نظر اژنجانب تهیه هبه است.  سالا یالمسومیی آقا  لباس رسولاال  تحج
از کهه  اژهم   استاد، دکتر مدمهب لگنههایزن برخهوردار بهوده    جناب ها   فراهم هبن اژی اثر از راهنماژی
سههالا اال ت، حجههبههرادر لزژههزههها  لومههی  همچنههیی از مسههالبتکنههیم.  اژشههان صههمیمانه تشههکر مههی

هها    امیب است خواننبگان مدتهرا کاسهتی  اژم.  منب هبه بهره )داا لزه،جواد باغبانی یالمسومیی آقا  
 ها  بعب  اصالح هود. اژی اثر را به اطالع گریه ادژان مؤسسه برساننب تا در چاپ
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کوهش هبه است خواننبه به زبان ساده بها تهارژ ،    هفبه درسدر اثر پیش ری در قالب 
 یژی دریس از اژی قرار است:هود، که لنا هناآ کویسا  ارتبکسلتقادات، احکاا ی هعاژر ا

پهبران   ،1هوراها  کویسهاژی،   ،2انشعاب در کویسا،  ،1ریا: امپراتور  ی مسیدیت،  ،1
سهنت در   ،11الهیهات کویسها،    ،2اسرار کویسا،  ،8سازمان کویسا  ارتبکس،  ،7ی  6ی 5کویسا، 

لرفهان ی رهبانیهت،    ،11دلها،   ،12لبادت ی زژهارت،   ،11ها،  التقادنامه ،11کویسا  ارتبکس، 
 هها  کویسها  ارتهبکس بها کویسها  کاتولیهک،        تفهایت  ،16در کویسها  ههر ،    ها هماژل ،15
 ها. ها ی رفاقت رقابت ،17

اهلل مصهباح ژهزد  )دامهت برکاتهه،      حضرت آژهت  ةدر اژنجا الزا است از الطا  کرژمان
االسالا یالمسهومیی   ، حضرت حجت)ره،آموزهی ی پ یهشی اماا خمینی ةسرژاست مدترا مؤس

االسالا یالمسومیی آقها  دکتهر مدمبناصهر     سسه، جناب حجتؤمقاا م استاد مدمود رجبی قائم
رژا معاینت مدترا پ یهشی مؤسسه، همچنیی مبژرژت تهبیژی متهون ی سهاژر لزژزانهی      سقا  بی

 صمیمانه تشکر کنیم. انب، که ما را در اژی راه ژار  کرده
االسهالا یالمسهومیی آقها  دکتهر احمهب احمهب ،        حجتمرحوا همچنیی از بذل مدبت 

االسهالا   ، ی حجهت ها )سمت، سازمان مطالعه ی تبیژی کتب لووا انسانی دانشگاه پیشییرژاست 
لزژزانی که برا  نشر اژی اثر  همةمدترمشان ی  ی همکاران یالمسومیی آقا  دکتر مدمب ذبیدی

 انب، سپاسگزارژم. هیبهکو
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