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Extended Abstract 

Throughout the history of Christianity, various movements, such as Gnosticism, Arianism, Monarchianism, 

Sabellianism, and other sects have lived together. Meanwhile and in this sectarian milieu, a converted Christian 

known as Montanus founded a new movement called "New Prophesy", "Phrygian heresy", and "Montanism". 

This new sect, in the first place, was not opposed by church authorities; rather, it gradually opted anti-church 

tendencies and stood against representatives of mainstream Christianity. However, Montanism rapidly spread 

across Asia Minor and attracted many people, including some women.  

According to the accounts of the Church Fathers, Montanism appeared as a new movement in Phrygia 

located in modern Turkey in the 2nd century and continued to spread across the ancient world. Nonetheless, the 

new movement declined in the 6th century. Contrary to the early Christian so-called heretical sects, the 

opposition between Montanism and the representatives of mainstream Christianity did not result from the 

Trinitarian and Christological doctrines. This sect, which was known as "New Prophesy", mainly agreed with 

church authorities regarding the soundness of the Holy Bible, the world after death, and the doctrine of the 

Trinity. However, for various reasons, the church authorities took action against Montanists and 

excommunicated them. Montanism merged with Millennialism, while Montanists were now waiting for the 

coming of the end of times. Perhaps, the current situation, Jewish apocalyptic writings, and the book of 

Revelation resulted in millennial doctrines among Montanists. 

 Montanist prophets and prophetesses enthusiastically began to proclaim the end of times and asked people 

to leave their homes, wives, and families and be ready to face such apocalyptic events. Influenced by such 
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apocalyptic visions, these future tellers uttered some "paradoxical sayings" that caused the Church Fathers' 

opposition. The prophets even called themselves "Paracletes". Contrary to their anticipation, the world did not 

reach its end and for this reason, the church authorities condemned them as "false prophets". Moreover, 

Montanist future tellers introduced Pepouza rather than Jerusalem as the center of Messiah's millennia l 

rulership and differently approached certain doctrines like martyrdom so that caused a kind of confrontation 

with the representatives of mainstream Christianity.  

More importantly, the prophets' "ecstatic utterances" and their identification with "paraclete" resulted in the 

Montanists’ condemnation. Thus, the opponents labeled them as those, who had been possessed by evil spirits. 

Nevertheless, during his final years, Tertullian, an important Latin Church Father, converted to Montanism 

and spread it extensively. Examining his Montanist ideas requires further studies.   
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 دهیچک

س  یخدر تار سده  یحیت،م ست م  یهادر طول  ضت  یالدینخ س  یها و گروههانه س  یحیمتعدد م سی آرو یان،مثل گنو  ها،یو

شتند. در هم   هایوسی سابل  ها،یانیمونارخ س  ییننوآ یک یجیهفر در «هافرقه یطمح» ینزمان و در ا ینو ... حضور دا نام به یحیم

. هرچند در شد  معروف «انوسمونت جنبش» و «هااییجیهعت فربد» ،«یدنبوت جد»کرد که به  گذارییانرا بن ینهضت  ،مونتانوس

 یندگاننما یا آراکرد و در تقابل ب یداپ یساا ضاد کل  یتماه یجتدر، بهنکردندنهضات چندان مخالتت   این با یساا ابتدا بزرگان کل

س  سم  یحیتم س   به مونتانوسحال، جنبش ینباا ؛قرار گرفت یر سترش   یرصغ  یایسرعت در آ مله ازج یادیو تعداد ز یافتگ

 یتیو با روش توصاا -اند یونانی زبان به عمدتاً که -با اسااتتاده از منابم معتبر  حاضاار، نوشااتار درزنان را به خود جلب کرد. 

ضت و دل  ینا یدایشپ هایینهزم تحلیلی، س  یانتقابل جر یلنه سم  یحیتم سی با جنبش مونتانوس  یر  هاییافته. اندشده  برر

شان م   یقتحق ضر ن سد یبه نظر م اما بودند؛ دخیل نهضت  این افول در متعددی عوامل دهندیحا سردمداران   اینکه به توجه با ر

سه و جذبه »در حالت  عمدتاً مونتانوس جنبش سئله  همین پرداختند،یم یغتبل وبه وعظ « خل شتر  م  باعث دیگری عامل هر زا بی

  زوال آن دامن زد. و یتبه محکوم درنهایت،شد و  اختالفات بروز

 

 های کلیدیواژه

 جهان  یانپا یسکیال،پر یمیال،مونتانوس، ماکس یسا،پدران کل مسیحیت،
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 مقدمه

 یالدی،م 325در سااال  یقیهن یشااورا یلاز تشااک یشپ

 ها،یوسای آر یان،گنوسا  جملهاز یمختلت یهاها و نحلهفرقه

در جهان   ها یانی مونارخ  ها، یوسااایساااابل ها، یساااتمدال 

 - یقرائت پولساا ،وجود داشااتند. به مرور زمان یحیتمساا

ب  یحیت مسااا یها از آموزه یوحنایی  به خود   یرسااام ۀجن

حد خ     تا فت و  یار »به   یاد ز یلیگر عت از     یینتع «مع بد

اشااخاص و  تعدادی حال،ینباا شااد؛ یلتبد یشاایکراساات

س  یوحنایی یانجر یرفتنگروهها از پذ سر باز زدند   یو پول

مطرح کردند که هماهنگ با  شناسی  یحمس  دربارۀ یو نظرات

س  سم  یحیتم ستین نبود.  یر سیان،  گروه نخ س  گنو  یحیم

 ینانکرد. ا گذارییانشاامعون مغ آن را بن احتمالًبودند که 

خه      به شاااا ند  عدد  یها هرچ فداران مرق   یمت ثل طر  یون،م

س  سیم و غ ینوسوالنت یلیدس،با  به یطور کلبه شدند،  یره تق

باااور  (pleroma) اعلی   مل  در الهی   موجودات   کثرت  

 در. دانساتند یموجودات م یناز ا یکیرا  یحداشاتند و مسا  

قرار  مراتبسلسله   درمعمولً  یموجودات اله ینا آنان، نزد

 یبرا یبود که حت یناشناختن  یداشتند و در رأس آنها خدا 

جهان را  انبود. آن ناپذیرشااناخت یزن الهیموجودات  یگرد

 یناز ا یکیکه  یحو مساا دانسااتندیشاار م یمخلوق خدا

سان از بند خدا  ییرها یبرا ،بود یاله یکوین یروهاین  یان

 شناسی،حیدر بحث مس ینانا ین،بنابرا ؛جهان آمد ینشر به ا

سی ع س  ی ستند یم یاله یرا موجود یحم و معتقد بودند  دان

 این که است  «شبح » صرفاً  نیست،  واقعی نیز اوجسم   یحت

 ،یشناس معروف شد. در بحث جهان  1یانگاربه شبح  دیدگاه

ضر  جهان ستند یم یهوهو مخلوق  شر   را حا  یروانو به پ دان

یا  از کردند یم یه خود توصااا  دوری کامالً  دنیوی امور و دن

 ی،ها را به روحانعمدتاً انسان ی،شناسانسان مسئلۀ در. کنند

سان  سمان  ینت س  یو ج شان  آنان. کردندیم یمتق  در را خود

نجات  یشکه از پ دانساااتندیم یروحان یهاانساااان زمرۀ

سان اندیافته سان  یها. ان س  ینت  یم( اگر از تعالیحیان)عامه م

                                                 
1. Docetism 

2. Monarchianism 

ند  یرویپ یانگنوسااا اما گروه  ؛احتمال نجات هسااات   ،کن

سمان  س  یر)غ یونج س  یانگنو  نخواهند نجات به( یحیانو م

-Robinson, 1984: 68-76; Harris, 1999: 95رسید ) 

101.) 

 مشااانتعالی ساابببه  یزن یوساایهآر یان،بر گنوسااعالوه

 در و گرفتند قرار کلیسااا  بزرگان غضااب  و خشاام  مورد

شدند. آر 325) نیقیه شورای  ( 336-256) یوسم( محکوم 

د به جهان گشو یدهد یبیاحتمالً در ل یالدی،در سده سوم م

 یساااهایاز کل یکیدر  یالدیم 351از سااال  یشپ یدو شااا

ان که از آثار مورخ آنگونه. یدرس یشیبه مقام کش یهاسکندر

 سااوزمنوس(، 439-380مثل سااقرا) ) یساااو بزرگان کل

تانوس (، 400-450) -260) یوس( و اساااب403-310) اپی

ر مولود باور بود که اگر پس  این بر یوسآر آید،یم ( بر339

شد، پس او زمان  ست و     یبا شته ا  دارای ناچاربهوجود ندا

 یبه عبارت اساات.  عدم از او جوهر نتیجه،در اساات؛  آغاز

 یطور کلبوده که او نبوده اسااات و پسااار به یزمان یگر،د

ست. همچن  سر دارا  با توجه به اینکه ین،حادث ا  یاراخت یپ

ناه قرار دارد  ،اسااات   ,Σωκρατους) پس در معرض گ

1853: Book 1, Chap. 5, p. 11; Σωζομενου, 1995: 
1.15.1-4, pp. 32-33; Epiphanius of Salamis, 

1856: 588; Ευσεβιου, 1982: 325 .)او  یهاااآموزه

م( و 326)د.  یاسااکندران الکساااندر پاپ مخالتت با بتداا

س   شورا  نهایت،( مواجه و در373)د.  یوسسپس آتانا  یدر 

 محکوم شد.  یقیهن

 3(275)د.  ییپولس سااموسااتئا   پیروان و 2هایانیمونارخ

 ساااه و نبودند قائل تثلیث اشاااخاص بین تمایزی هیچ به

 پسر آنان، نگاه در. دانستندمی خدایی سه بر دال را شخص

ستقلی  وجود و پدرند همان درواقم القدسروح و   وی از م

 همین با شخصی   به که سابلیوس  نهضت  همچنین،. ندارند

 گویا. داشااتند مشااابهی عقیده شااود،می داده نساابت نام

 یادیاما اطالعات ز ؛گشود جهان به دیده لیبیدر  سابلیوس

پرداخته  اوبه  یتانوساپ یشترو ب یستدر دست ن یو دربارۀ

3. Paul of Samosata 
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با پدر    پسااار و روح ساااابلیوساسااات.   یکیالقدس را 

اساااتتاده  یدخورشااا یلاز تمث ینهزم ینو در ا دانساااتیم

 ید،باهم همانند رابطه خورش  یثاشخاص تثل  رابطۀ: کندیم

  یاتگرما و نور اساات. پدر همان جوهر، پساار و روح تجل

و  هایوسااایدر نگاه ساااابل رسااادینظر م بهاو هساااتند. 

ست، مونارخ سی  یانی سیح  عی سان اخالق  ۀنمون م  یکامل ان

سان  ریسا  شود یبود که باعث م از او متخلق  یتها به تبعان

ند   یبه اخالق اله   ;Grambozov, 2016: 9-12) شاااو

Μαρτζελος, 2002: 15-17عد از   یحت حال، بااین  (؛ ب

به  یهمثل نسطور  ییهاباز هم نهضت  یقیه،ن یشورا  یلتشک 

 ؛آوردند بر سر یحیتمس یمشان از تعالقرائت متتاوت سبب

از  یرساام  یقرائت یبه نوع یقیه،ن یشااورا  یلاما با تشااک 

س  شد که مع  یحیتم ست  یینتع یارارائه  شی کرا و بدعت  ی

تا پ   فت.  یه، ن یاز شاااورا یشقرار گر  یو قرائت یان جر یق

 هاییانبلکه جر ؛وجود نداشااات یحیتدر مسااا یرسااام

 گوناگون در کنار هم حضور داشتند   یهامختلف با قرائت

(Bauer, 1934: 12-14). 

 

 مسئله طرح

، اما آرا زیستند یاز شورا م  یشکه پ یسا پدران کل یبرخ

بود، بعدها با  یحتمس  یو نظراتشان همسو با قرائت رسم   

 ین،بنابرا پذیرفته شاادند؛ یرساام یانجر یندگانعنوان نما

افکار  حاضر نوشتار در «یحیتمس یرسم یانجر»منظور از 

ندگان اسااات که نما  یسااااو آثار آباء کل  یقرائت رسااام ی

 یشااترکه ذکر شااد ب طورهمان. شااوندیم یتلق یحیتمساا

 یالدیاول و دوم م یها که در ساااده  یحیمسااا یها فرقه 

مورد  یثنوع قرائتشااان از تثل سااببحضااور داشااتند، به 

ند  یساااامخالتت بزرگان کل   اما تعارض و تقابل    ؛قرار گرفت

بر عالوه ینانا .بود یگریاز نوع د یسابا آباء کل هایستمونتان

و  شادند یدچار خلساه و جذبه م  ی،نزما آخر یکردهایرو

از بزرگان  یاریکه ازنظر بسااا راندندیزبان م بر یساااخنان

به تعب  یرعقالنینامتهوم، غ  یسااااکل  ؛بود« شاااطح» یریو 

از محققان که آثارشااان  یاریبساا یدگاهبرخالف د یجه،درنت

با  یسااست، مخالتت آباء کل شدهدر نوشتار حاضر استتاده 

نبود که آنان  دلیل ینبه ا نخساات ۀ در وهل هایساات مونتان

حان   ظام رو ند  یحرا تقب یسااااو کل یت ن بل و      ؛کرد قا که ت بل

تان  یای بروز کرد که انب  یتعارض زمان   دچار   ها یساااتمون

 یز( لبریطالقدس )فارقلخودشاان از روح  یرخلساه و به تعب 

را بر زبان راندند که به مذاق بزرگان  «یاتیشطح »شدند و  

 . یامدخوش ن یساکل

 

 پژوهش ۀنیشیپ

 یاثر مساتقل و جامع  یبا توجه به اینکه در زبان فارسا 

آنان وجود ندارد، نوشته  یدگاههایو د هایستدربارۀ مونتان

 یفرقه به فارس  ینو شناساندن ا   یدر معرف تواندیحاضر م 

 یآثار که به زبان فارساا یدر برخ البته ؛باشااد  یدزبانان مت

مونتانوس  دربارۀ یمطالب ،طور مختصااربه ،اندترجمه شااده

 ین( به ا456: 1392مثال، مک گراث ) یبرا شود؛ یافت می

 تنخساا  یهاکه مونتانوس در سااده  کندینکته اشاااره م 

( 24: 1380) ینل یداشت. تون  یدالقدس تأکبر روح یالدیم

و  یانوس( به رابطه ترتول127: 1385و کرن آرمساااترانگ )

شاره کرده    ضت مونتانوس ا ( 221-220: 1382) میلراند. نه

به ا    عالوه مذکور  ته  که       ینبر نک عان دارد  له هم اذ مسااائ

تان  ند.   یشاااترو تمرکز ب تأکید  بر زهد   ها یمون  جانداشااات

 یهاآموزه یبر ذکر برخ( عالوه112-109: 1377) یدیاگر

صل    ست هدف ا شت     ینا یمونتانوس معتقد ا ضت بازگ نه

سادگ  سیحیت  اولیه صو خلو یبه  ن ابتدا از هما اما بود؛ م

 ینا آثاری دربارۀمحققان  ساااایر و ساااپس یسااااپدران کل

 اساااتتادهپژوهش  یننگارش درآوردند که در ا بهنهضااات 

طور که در ادامه اشااااره خواهد شاااد آثار . هماناندشاااده

ست مونتان شگویی جز چند پبه های سوب به انب  یی آنان و  یایمن

ته  یبرخ ته  یناز ب یهمگ یانوس ترتول یها از نوشااا ند رف  ؛ا

شته   عالوه ین،بنابرا ستتاده از نو پدران  یهابر آثار مذکور، با ا

سا کل ست   یسع  ی  یمهم آنان بررس  یدو عقا یخچهتار شده ا

صر و علل تقابل  تا شود  سم  یاتشان با اله عنا س  یر  یحیتم

که  کرد خواهیم تمرکزنکته مهم   ینبر ا ما. شاااود نروشااا
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 یمعالدر چارچوب ت هایسااتمونتان یباورها یشااترهرچند ب

مخالتت بزرگان  ید،عقا ینبود، نوع قرائتشاااان از ا یسااااکل

 بسیاری  در مهم نادیده گرفته شده  نکته. یخترا برانگ یسا کل

 و «شاااطحیات» که اسااات این حوزه، این به مربو) آثار از

عامل  ینترمهم مونتانوس، جنبش رهبران «جذبه و خلسااه»

 درو  آیدیبه حساب م  یسا مخالتت بزرگان کل یختندر برانگ

 شده است.نکته تمرکز  یننوشتار حاضر بر ا

 

 نهضت یریگشکل

 یالدیاست که در اواسط سده دوم م ینهضت یسممونتان

یه، در فر یه فرظهور کرد.  یامروز یه واقم در ترک یج در  یج

 ؛توجه بوده اسااات  درخورزمان خود، از جهات مختلف   

ستینوس مثال،  یبرا  ینی( از پدران لت165-100) یدشه  یو

 یفو بربر توصااا ساااوادیرا ب یجیهفر یاهال یساااا،زبان کل

ند. یم نان دارا  او،به نظر   ک نه یچه یآ عال    گو نگ مت  یفره

ازنظر  یجیه، فرحالینباا(؛ Schaff, 2001: 422یسااتند )ن

صاد  ضع  یاقت سب  یتو شت؛   یمنا و  یتونتجارت ز زیرادا

از  یقیتلت یجیهفر ینپشام گوساتند در آنجا پررونق بود. د  

 هاییین، آ1(یشااگویان)پ هایبلساا یلمختلف ازقب هاییینآ

 یتراو م یونیسااایوس، دیزیسا یریس،زاُ یس،مربو) به آدون

در آنجا رواج  یالدینخست م  یهاتا سده  یاناد ینبود که ا

بارت د     به ع ند.  باور در   های یینو آ یان اد یگر،داشااات راز

ساس کت  ینو ا بود یافتهگسترش   یجیهفر  هاییبهامروزه برا

 :Sherman, 1958, 77شااود )یم ییدتأ یزآمده ندسااتبه

12; Murdoch, 1946: 30-34 .)  یندرواقم، از دل چن 

تان » ی،و فرهنگ یطمح در  یحیت مسااا یخدر تار «یساااممون

 پا به عرصه وجود نهاد.  یرصغ یایآس

ند شاااخصااا   تانوس     یهرچ نام مون  ینا گذار یان بن 2به 

                                                 

1. Cybele  

2. Μοντανός , Montanus  

3. Ardabau 

4. Μαξιμίλλα και η Πρίσκιλλα, Maximilla, Priscilla  

ضت معرف   یادیاطالعات ز او ی، دربارۀ زندگشود یم ینه

  یهاسااال یناو ب هاییتاوج فعال یاگو یساات.در دساات ن

 3آردابا یروساااتا اهلبوده اسااات. او  یالدیم 172تا  156

یه در فر واقم ظاهراً پ  یج به مسااا  یشو  یت، از گروش   یح

س  ست بود. به محض ا هم بت یدشا  و یبلکاهن   او ینکهپر

و  یاا پرداخات، انب  ییگراهزاره یعنی ،خود یاام پ یغباه تبل 

 4یسااکیالو پر یالماکساام یهاازجمله دو زن به نام هایییهنب

دو زن، شااوهران خود را ترک کرده و   ین. ایدندبه او گرو

مونتانوس ازدواج را لغو و  .یوساااتندبه جنبش مونتانوس پ

و  یوزاگرفتن اعالم کرد. او پپروزه یرا برا یدساااتورات

 یدنام یمرا اورشاال  (یجیهکوچک در فر ی)شااهرها  5یمیونت

(Eusebius, 1890: 364). به بازگشاات مجدد  او پیروان

را شاهر مقدس   یوزاباور داشاتند و شاهر پپ   یحمسا  یسای ع

به  یخواب یدر ط یحاعالم کردند و گتتند مسااا یماورشااال

 اساات اعالم کرده 6ینتیالبه نام کو یگریو زن د یالماکساام

شهر ظهور خواهد کرد. آنان  یزودکه به سان  در همان  ها ان

سان  ی،را به روحان سمان  ینت سا  حتی و 7یو ج به  یزرا ن کلی

 ۀکردند و خودشااان را در زمر یمتقساا یو نتسااان یروحان

 ;Moche, 2014, 11: 391) آوردندبه حساب   یانروحان

Soyres, 1878, 92&113) .شاره  قبالً که طورهمان  شد  ا

 بارهینبود )در ا یجرا یانگنوس یانابتدا در م دیدگاهی چنین

شهباز  سا ( و چه37-29: 1398 ی،نک:   یربه تأث هایمونتان ب

 آورده باشند.  یرو بندییمتقس ینگونهاز آنان به ا

از زبان مونتانوس در  یشااگوییپ ی، تعدادینا بر افزون

ثار برخ  باء کل  یآ حد        یباق  یسااااآ تا  که  نده اسااات   یما

شان  شا    ینیبجهان ۀدهندن ستند.  ست   یانمونتانوس ه ذکر ا

شگویی پ س  یروانشپ ینمونتانوس در ب یامبرانۀپ هایی  با یارب

شته  یلسنگ اناج و آنها را هم بود ارزش سولن   یهاو نو ر

5. Tymion, Τυμιον, Πέπουζα, Pepuza 

6. Κυΐντιλλα 

7. πνευματικούς, ψυχικούς και σωματικούς  
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تعارض  ۀدهندنشاان  هایشاگویی پ ین. درواقم، ادانساتند یم

س  او یمتعال سم  یحیتبا م ست  یر البته به مرور زمان که  ؛ا

شه اند سترش  مونتانوس در مناطق مختل هایی و   یافتف گ

شخاص متعدد  ستند، نهضت پ  ینبه ا یا س  یو  یمتعدد یرتتا

تات و پ     ینهم از ا کاشااا مد      ها یشاااگوییم مل آ   به ع

(Lawlor, 1908: 482-483)حال،  به  ؛ از  یکیدر  اوهر

که در  کندیم یخود را خداوند قادر معرف هایشیشاگویی پ

من »: گویدیم یگرد یکی. در 1جسم انسان ظاهر شده است    

فرشااته هسااتم، نه رسااول بلکه خداوند پدر هسااتم که   نه

انسان را همچون چَنگ و خود  ،سوم یشگوییدر پ«. امآمده

طاب م  ند یرا همچون مضاااراب خ نواختن آن  یکه برا  ک

 کندیم یفانسان را در خواب توص   ین،آمده است و همچن 

 ینکند. در چهارم یدارکه مونتانوس آمده اساات تا آنان را ب

ش پ ینو آخر سان گوییی شان  یافتهنجات  یها، ان تر را درخ

.  (Heine, 1989: 2)کند یوصااف م  یداز ماه و خورشاا 

و  یمیالماکسااا یعنی او، ینانبر مونتانوس، به جانشاااعالوه

نساابت داده شااده اساات.   هایییشااگوییهم پ یسااکیالپر

 اواساات و بعد از  یهنب یناو آخر کندیاعالم م یمیالماکساا

پا     به  هان  هد رسااا  یان ج مه و  ید خوا . او خود را روح، کل

 ین،( و همچن4: 2 یاان، )اول قرنت کناد یم یقادرت معرف 

. داندیرازها و معارف خداوند م ۀرا آشاکارکنند  یشاتن خو

سااخن  او یقالقدس ازطرهم ادعا داشاات روح یسااکیالپر

نابرا  گوید یم خطاب کرد. از   یرا جسااامان  یگراند ین،و ب

را در  یحمسااا زایوهم نقل اسااات که در پپ    ینتیالزبان کو 

بر  یدست  یزن و با لباس  یک یبتدر ه یحمس »و  یدخواب د

و گتت که  ساااخت حکمت از لبریز مرامن ظاهر شااد و 

س  ینجاا شل    یمکان مقد ست و اور سمان  یما  ینجادر هم یآ

 .  (Heine, Ibid, 4) «برقرار خواهد شد

 «یساام مونتان»واژه  یاگو یسااا، آثار پدران کل با توجه به

                                                 
1. Έγω κύριος ό θεός ό παντοκρ΄τωρ καταγινόμενος  

έν άνθρώπω: 

یعنی من پروردگار، خداوند قادر هستم که در ]هیبت[ انسان نزول 

 ام.کرده

شته  شل  یریلوسس  یهاابتدا در نو در  (386-312) یمیاور

 ،در گزارش خود او. خوردیبه چشم م یالدیسده چهارم م

اشاااره  کردند،یکه نبوت م یهم به مونتانوس و هم به زنان

طاب م     نان را احمق خ مه آ ند  یو ه  :Schaff, 1893)ک

 ینکرد، به عناو گذارییانکه مونتانوس بن ینهضااات .(293

«  2ید نبوت جد »و « ها اییجیه نهضااات فر» یل مختلف ازقب

عمدتاً با  یالدیتا اواخر سااده چهارم م یاو گومعروف بود 

 ,Greenشااد )یشااناخته م« هااییجیهنهضاات فر»عنوان 

1913: 177; Frend, 1982: 69; Barnes, 1971: 82; 
Christie-Murray, 1990, 34; Trevett, 2000, 2: 

931-932&934  .) 

 یگرد یو جاها یجیهدر فر جنبش ینصااورت، ا ر هرد

در ساده ساوم   . یافتسارعت گساترش   به یرصاغ  یایآسا 

تان  یالدیم  یت فعال  یقا در شااامال آفر  یژهوبه  ها یساااتمون

تنااد. ترتول      یاگساااترده   یحااام  ین تر مهم   یااانوس داشااا

ست مونتان شترین بود و ب های اطالعات موثق دربارۀ آنان از  ی

ست م  یزن اوآثار  « هایانیترتول»به  ینانا یقا. در آفرآیدیبه د

شا  سال  یدهم معروف بودند.   یالدیم 203 یا 202 یهادر 

ضت مونتان  (160)ت.  یانوسترتول سم به نه آورد و   یرو ی

و سااپس در غرب   یقاامر در گسااترش جنبش در آفر  ینا

با  یاثر یساام به مونتان یشمؤثر افتاد. او بعد از گرا یاربساا 

ضد کل هفت کتاب عنوان  سا بر  «یسام مونتان»در دفاع از  ی

ست ن   ست  نوشت که اکنون در د  ;Wright, 1976: 15)ی

Murdoch, Ibid, 80). تان  یآرا  یانوس ترتول یساااتیمون

شتر ب سآس    بر یهادر کتاب ی به  یونضد مرق  برو  ضد پرک

. او در اندشده استتادهکه در نوشتار حاضر  خوردیچشم م

 گویاادیم  یونخود از نظرات مرق   یآرا یزدر تم  ییجااا

ند؛ یاو ازدواج را رد م یروانو پ یونمرق از  یاما ما دور   کن

عنوان اصاال . تجرد را بهدانیمیمناسااب م یازدواج را امر

. ما باز هم کنیمیم یهبلکه آن را توصاا کنیم؛ینم یفتوصاا

2. Νέα Προφητεία, κατὰ Φρύγας αἵρεσιν, New 

Prophecy, Cataphrygian Heresy 
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نخوردن گوشاات   ین،. همچندانیمیمباح م یازدواج را امر

ش  ص را ت هایدنیو نو ستتاد  کنیم،ینم یهو ست از   ۀفقط ا در

ص  ینهاا ص  ی. او فرزندآورکنیمیم یهرا تو  یهو ازدواج را تو

ند  یم  ینب رساااد یبه نظر م . (Schaff, 2006: 480)ک

 هاییست )مونتان یانیو شاخه ترتول  یجیهفر هاییست مونتان

از  یشاااترب یجیه فر یای وجود دارد. انب ییها ( تتاوت یقا آفر

. زنان در شاادندیهنگام نبوت دچار خلسااه م یقاآفر یایانب

 ؛داشتند یتاهم یقااز آفر یشتره بیجیفر هاییستمونتان ینب

ثال، ترتول  یبرا که    کند یم ید از پولس تأک  یربه تأث   یانوس م

که  را انجام دهند ییکارها یردهند و ساااا یدتعم یدزنان نبا

م      نجااام  هنااد یمردان ا   ؛(Lawlor, Ibid, 488-489) د

ست مونتان میالدی پنجم سده  درهرحال، به  یجیه،در فر های

 یادیز یروانپ یهو قسااطنطن یساالساا یه،کاپادوک یان،غالط

شتند  سقف  اما ؛دا شوراها ا س  یها و  نبوت  ینا یرصغ  یایآ

ش  یدجد سحر   یانمدع ی،تلق یطانیرا اعمال  آن را متهم به 

 ؛اخراج کردند یسارا از بدنه کل هایستو مونتان یو جادوگر

 یمی،اورشااال یریلوسمثل، سااا یسااااپدران کل یبرخ یحت

ادعا  (749-675) یدمشق یوحنایو  (403-310)یتانوس اپ

ننااد  یم   یزاز عبااادت رازآم   یکشاااتن کودک بخشااا     ک

از نان را  یاآنان تکه ینکها یگراسااات و د هایساااتمونتان

 :Schaff, 2002)خورندیم یآغشته به خون کودکان قربان

264-265; Schaff, 1893: 293) ساارانجام و در سااده .

 آنان قمم و قلم به1یوساااتینینامپراطور  یالدی،مشاااشااام 

شرق از کل  ید. نبوت جدپرداخت سا هرچند در  شد  ی  ،طرد 

به حضااور   یانوسنتوذ ترتول ساابب به  یژهودر غرب و به

در غرب، باز هم اصول   یبعد از نابود حتی ؛خود ادامه داد

  ماند. یباق یحیانمس یانآنان در م یاخالق

 

 مونتانوس نهضت و یرسم تیحیمس ندگانینما

کل  دلیل دربارۀ   قان   یننهضااات در ب یریگشااا محق

 جنبش ،پژوهشاااگران یبعضااانظر وجود دارد. اختالف

                                                 

1. Emperor Justinian 

ها و اسقف  هایشدر برابر قدرت کش  یرا واکنش  مونتانوس

ش  ،مثل آدولف هارناک یگرد یو برخ دانندیم  یآن را واکن

سا شدن کل  یبه عرف شد کل  کنندیم یتلق ی سا که باعث  به  ی

-Christie) باااشااااد یوی خود از امور دن    یر فکر تطه      

Murray, Ibid, 33; Harnack, 1894: 90). همچنین ،

شد نو   همان شاره خواهد  سندگان طور که ا س  ی  یحیمتقدم م

ند یدر نظر م «بدعت  » یآن را نوع -170) یپولیتوسه .گرفت

تان  2هاضددد تماب بدعت   بر( در کتاب  235 را  هایساااتمون

ظهور کردند و  یجیهکه در فر کندیم یمعرف« بدعت ینبدتر»

 شانیروانکه ازنظر پ یسکیالو پر یمیالماکس یهادو زن به نام

ند  یه نب ند.   ینو گساااترش ا یغبه تبل  ،بود جنبش پرداخت

یه فر تانوس را هم ملهَم   عالوه ها اییج مذکور، مون بر دو زن 

ند؛ یم یطاز فارقل ند. یامبرهر ساااه از نظر آنان پ یجه، درنت دان

نان معتقدند امور     یاد از کتب مقدس    یشاااتررا فراتر و ب یآ

 یضدو زن را بر رسااولن و ف  ینا هایساات اند. مونتانگرفته

سا کل سم آن دو   یطو معتقدند فارقل دهندیم یحترج ی وارد ج

 یحتو  دانندیم یهر سه را نب  سبب  ینو به ا است  زن شده 

از آنان باور دارند پدر همان پسر است که متولد شد،     یبرخ

خداوند را پدر و خالق  ینانا». شاادو مصاالوب  یدرنج کشاا

را  یحراجم به مس  یلانج یهاو آموزه دانندیم یسا و کل یهانک

ند  جد    ؛«قبول دار ما آداب  ها و  ، جشااانیدارروزه ید ا

به تأث   هایی یخوراک بداع کرده   یررا   ,Shaff) انداز آن زنان ا

2004: 225-226)  . 

 یختار ،در اثر خود یسا ، مورخ کل(339-265) یوساسب 

به دست   هایست دربارۀ مونتان یگزارش نسبتاً متصل   یسا کل

ئه م   ینکه او در ا  ی. اطالعات دهد یم از  یاول کند، یباره ارا

سااال بعد از مر   13زبان شااخص ناشااناس اساات که   

ضااد   را بر یامونتانوس( رساااله  ین)جانشاا  یمیالماکساا 

ست مونتان شت و دوم  های ست که     ینوسآپول از زبان ینو ا

ساله خود را به نگارش     40 سال بعد از ظهور مونتانوس ر

سب  ستا   ینا یوس،درآورد. طبق نظر ا به نام  یینهضت در رو

به نام مونتانوس،  یشااخصااظهور کرد.  یجیهفر در «آردابا»

2. The Refutation Of All Heresies  
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سترش داد و حرف  «بدعت» ینا  یبیو غر یبعج یهارا گ

ند و بر    را  یمیداشااات و تعال  ید تأک « خلساااه»بر زبان را

طلبان به مطرح کرد. جاه یساااساانت کل یهابرخالف آموزه

کرده  یرتسااخ یددور او جمم شاادند. مونتانوس را روح پل

به ا   روح آن کمک  به  او. یتت مردم را فر سااابب  ینبود و او 

ید،  ند     یتت فر یزدو زن را ن پل نان همان شااادند. به نظر   اوو آ

منان ؤم»کمتر بودند.  یجیهخوردگان فریبتعداد فر یوس،اسااب

س      سر آ سرا س  یبرا یااز  شدند و ا    ینا یبرر سئله جمم   ینم

نابرا   یدساااخنان جد   ین،را نامقدس و بدعت اعالم کردند و ب

خاص از کل  ینا ند    یان و از م یساااااشااا مت طرد شاااد   «ا

(Eusebius, Ibid, 354-357)سد ی. به نظر م در اتتاق  نیا ر

. (Farnell, 2003: 258) رخ داده اساات یالدیم 177سااال 

س   سخریوطی  یهودایهمانند  یمیالسرانجام، مونتانوس و ماک  ا

شان را حلق آو  شان م  ینکردند و ا یزخود در آن زمان  دهدین

 .ندداشت یشکل سازمان هایستمونتان احتمالً

تانوس  گزارش اپ ند شاااخص      (403-310)ی مان هم 

اشاره   یشتری ب یاتبه جزئ اوالبته  ؛است  یوسناشناس اوسب  

به نظر او کند یم تان  ،.   یشکراسااات یتا حد   ها یساااتمون

ند؛ ز  و  ید جد  و عهد  یقعت عهد  یها همه کتاب  » یراهسااات

تاخ  ین،همچن ند   یزرسااا گان را قبول دار نان   «. مرد قاد آ اعت

سر و روح  سای القدس همانند کلراجم به پدر، پ   یککاتول ی

تانوس و دو زن   افزاید کهیدر ادامه م اسااات. اما آنان مون

 یلیو احترام خ دانندیم یامبررا پ یمیالو ماکساا یسااکیالپر

عقل خود را از   سااابب  ینند و به ااآنان قائل یبرا یادیز

ست داده  شان را از ]کل د سای اند. آنان خود [ جدا یککاتول ی

ند  کرده کار به ارواح فر  زیرا»ا طانی شااا یمعال و ت یب   یرو ی

ند آورده ند یو ادعا م « ا با  » کن به   یضف 1برکات  ید ما هم  را 

 یواقع یضبرکات و ف یتانوس،در نگاه اپ. «یاوریمدساات ب

. هایستمونتان یارخداوند است نه در اخت یسایکل یاردر اخت

                                                 
1. χαρίσματα, Charisma  

. ای عزیزان، باه هر نبوتتی )الهاامی( اعتمااد نکنیاد؛ بلکاه آنهاا را        2

خداساات یا نه؛ زیرا عدته زیادی بیازمایید تا ببینید آیا درواقم از جانب 

 کنند.روند و به دروغ ادعای نبوتت میهستند که به سراسر دنیا می

ضافه م  او سولن و  برکات را قبالً روح ینا کندیا القدس، ر

نشان  ینقرار داد. ا یسادر کل یحمس یسیخود ع یو حت یاانب

خداوند تداوم ساانت   یسااای کل یتانوس،از نگاه اپ دهدیم

به رساله اول  ینجااست. او در ا یاانبرسولن و  یسی،ع یمیقد

نا،  جاع م  12: 4 یوح ها  دهد یار جه نت یت، و درن نان   گیردیم ی آ

 یهاو اسطوره  گریلهبه ارواح ح یراز یستند؛ن یسان در زمره قد

. (Επιφάνιος, 1922: 223)اندآورده یرو یبو غر یبعج

 ینانگزارش خود نبوت مونتانوس و جانشاا ۀدر ادام یتانوساپ

نتسااه یآنان ف یهاآموزه او،. در نگاه بردیل مؤاساا یررا ز او

شان بودن دعاوباطل شان م  ی  اگر برکات را دارند و»: دهدیرا ن

هستند، پس چرا پس از مونتانوس و  یسابرکات در کل یناگر ا

سکیال پر س  ی متوقف 3یضف یاندارند؟ آ یامبریپ یچه یمیالو ماک

ست؟ اگر انب   ص  یاشده ا شگویی پ یتا زمان خا اند و بعد کرده ی

اند، پس نه مونتانوس نبوت کرده اساات از آن را نبوت نکرده

سکیال نه پر س  ی ست مونتان «یمیالو نه ماک  یشتر دو انتخاب ب های

 ینآمده است، در ا ینب یمیالنشان دهند بعد از ماکس یاندارند: 

کاذب بود  ینب اوا اقرار کنند یقطم نشده است    یضصورت ف 

تأث   له و ح یث و نتوذ ارواح خب یرو تحت  قرار گرفت و   گری

 . (Επιφάνιος, Ibid, 223)گمراه ساخت  یزخود را ن یروانپ

 

   یرسم انیتقابل با جر عناصر

با   تدا  تان گتت   ید اب قاد  ها یساااتمون کامالً   یازنظر اعت

 جملهاز یساااپدران کل یبودند و برخ یساااساانت کل یبندپا

ند. ا امر اعتراف کرده ینبه ا  یزن اپیتانوس   نیزنهضااات  ینا

 یحیتدر مساا یشااهآن زمان ر یهااز فرقه یاریهمانند بساا

صرفاً در عقا  پیرواناما  د؛دار خود دچار افرا) و غلو  یدآن 

و  یوحنا یلاز انج یشااترمتون مقدس، ب ینآنان از ب. شاادند

ستتاده م    شته ا سد یبه نظر م سبب،  ینا به کردند؛یمکا  ر

  یسایی کل یا یکتاب مقدس  یارهایاعم از مع یکاف یارهایمع

3. Χάρις, grace 
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 ؛در دسااات نبود یراحتبه هایساااتمونتان یتمحکوم یبرا

ست مونتان ین،بنابرا شتر ب های  گذارمتعصب بودند تا بدعت  ی

(Wright, Ibid, 10-11; Shaff, 2002: 262)؛  

شد هم     طورهمان حال،بااین شخص خواهد  که در ادامه م

از خلسه و جذبه و هم نوع برداشت و قرائت  یسخنان ناش

مخالتت بزرگان  یحی،مهم مساا یهاآموزه از یآنان از برخ

 .یخترا برانگ یساکل

 ییگراهزاره

 یزمان یحی،فارغ از ساانت مساا ییگرابه هزاره یشگرا

 یدر روزها رسااندیم یجهنت ینمعتقدان به اکه  دهدیرخ م

ست.  ا یکو جهان نزد یختار یانو پا کنندیم یزندگ یانیپا

 باعث ینو ا کنندیم یآنان از سانت دور  ،صاورت  یندر ا

حه      یگراند شاااودیم با به ا نان را  ند. ب تم یگرآ روز هم کن

 ییراتتغ ی،اقتصاد یمثل طاعون، جنگ، برشکستگ یعیفجا

 دۀیبه ظهور عق تواندیم یسا یاسا  یهاو سارکوب  یتیجمع

شود.  ییگراهزاره لً در معمو یزمان آخر هاییشگرا منجر 

 وو ظهور رهبر فرهمند  آوردیساار بر م ییمناطق روسااتا

 یگرآن از د یروانپ یاان گوناه در م بروز اعماال خلسااااه 

 یایالب میالدی، 160است. در دهه  ییگراهزاره هاییژگیو

ند زلزله و ب    یعیطب با فرماندهان         یماری مان طاعون، جنگ 

 یو برشااکسااتگ  یاساایو ساا ینید یهاساارکوب ی،روم

 یدنبوت جد» یتیوضاع  ینحاکم بود و از دل چن یاقتصااد 

باً تقر درواقم،. (Cohn, 1957: 336-338) «ظهور کرد  ی

به چشاام   هایساات مونتان یانها در مشاااخصااه   ینتمام ا

 .خوردیم

 یهودیت  یپتیک در متون آپوکال  1ییگراهزاره های یشگرا

شده  س اند مطرح  سال  یحاکه م  ۀخواهد آمد و حکومت هزار

یان برقرار و  یم،را در اورشااال دخو هد   یهود را آزاد خوا

در دوره  یحیتها بعدها در جهان مساانگرش ینساااخت. ا

سولن و به     سار سولن و پ س  یهودیان یژهور ادامه  یزن یحیم

س  ین،. همچنیافت س  یحیانم را  یتتکرات ینچن یر،صغ  یایآ

                                                 

1. Χιλιαστικές δοξασίες, Millennialism 

( 10-1: 20) یوحنا مکاشاااتات    یزمان آخر یهابا گزارش

 یسندگان نو یشتر است که ب  دلیل ینبه هم یدزدند. شا  یوندپ

س  سده دوم   یحیم س  میالدیدر  شان   یرصغ  یایدر آ در آثار

 :Φειδα, 1994, 1) اندزمان اشاااره کرده به حوادث آخر

150; Καιμακη, 2007: 256-260)در صورت،   . در هر

س  یلاوا  یکجهان نزد یانبود که پا یجرا یدهعق ینا یحیتم

شاده   یرفتهپذ یتا حد یباور ینهم چن یساا اسات و در کل 

ستینوس بود.  شکل  یرنائوسو ا یو  ییگراهزاره یدۀبا عق یم

ند. ا   ۀهرماس را در زمر یشاااگویانۀآثار پ یرنائوسنداشااات

با تمساک به   یدنبوت جد اما ؛کانون کتاب مقدس قرار داد

سله   یی،گراهزاره یدۀعق  یسا و اقتدار کل یتمراتب روحانسل

خوش  یساااابه مذاق بزرگان کل ینو ا یدرا به چالش کشااا

از مکاشااته  هایسااتمونتان شااد اشاااره که طورهمان .یامدن

 یهاو رسااله  کردندیاساتتاده م  یشاتر ( ب12فصال   یژهو)به

ل از هزاره قرار دارند و باعث شااد آنان فکر کنند قب یوحنا

هان نزد  یان پا  .  (Frend, 1988: 25-31) اسااات  یک ج

 ییگرابر هزاره یدتأک هایسااتمونتان یاصاال یژگیدرواقم، و

شتر بود و ب سا  ی س  یگروهها یراز   یانبودن پایکنزد یحیم

خود را به  یروانپ سااابب،  ینبه ا . دادند یم یمجهان را تعل 

 .خواندندیفرا م یطولن یهاهو روز یعتشار  یقدق یترعا

 یامتأثر از متون مکاشااته  شاااید  یرانهگسااخت  یهاروزه

 یخمشا هاییثاقممثال، در رساله  یبرا ت؛بوده اس یهودیت

سران     یهودی یپتیکمتن آپوکال یککه  2دوازدهگانه ست، پ ا

را به  او و کردندحسادت  یوسف به ینکهاز بابت ا یعقوب،

ند یم پشااایمانی  اظهار  ند، فروخت یان مصااار به  کن  منظورو 

جدان روزه    یخالصااا عذاب و  یو حت یطولن یها از 

 ;Marjanen, Ibid, 197, 200, 203) اندچندساله گرفته 

Καιμακη, Ibid, 38-44 آخر یهاا آموزه هرحاال، باه (؛ 

ضت  زمانی س  در مونتانوس نه سترش   یرصغ  یایآ چنان گ

 170در دهه  یحی،متتکر ضااد مساا ،ساالسااوسکه  یافت

2. Διαθήκες των Δώδεκα Πατριαρχών  
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سط  ینیقیهدر ف کندیاعالم م یالدیم سان  ینو فل ستند   یک ه

ندارند و درواقم مستقل از   یتعلق یسا به معبد و کل یکه حت

 ۀ. به گتتکنندیم یشگویی اما پ ،هستند  یحیتو مس  یهودیت

سوس    شان    ینا ،سل شخاص نام و ن اما هر کدام  ؛ندارند یا

من خداوند هستم، من پسر خداوند هستم و    » کنندیادعا م

ام؛ چون جهان در حال   من روح مقدس هساااتم. من آمده  

شااان در حال رذالت سااببها به اساات و انسااان  ینابود

ها را دارم و شما  اما من قصد نجات شما انسان    ؛نداینابود

 ...«گردم یبر م یکه مجدداً با شکوه آسمان یدد یدمرا خواه

(Schaff, 2006: 1087)که     ین. ا گزارش سااالساااوس 

 یلیبه احتمال خ ،در کتاب خود نقل کرده اسات  یگنساور

ست به مونتان یادز شاره دارد؛   های شان   یایانب زیراا آنان خود

است  ینا دال بر ین،. همچندانستندیالقدس مرا همان روح

 یکردیبه رو یزمان آخر یدگاهد یالدیکه در ساااده دوم م

یه فر یان در م یجرا بد  ها یایج ثال،   یبرا ؛شاااده بود یل ت م

مردگان  یامپس از ق»معتقد بود  یالدیم 130در دهه  یاسپاپ

 یویدوره هزارساله وجود خواهد داشت و حکومت دن یک

 «مساااتقر خواهد شاااد ینزم یدوره رو یندر هم یحمسااا

(Eusebius, Ibid, 315)ینا یوس، اوالبته به نظر اوسااب ؛ 

سولن بر زبان   یهاگزارش یفهمکج سبب سخنان را به   ر

 رانده است. 

 

  جدید اورشلیم

 پایان کردندیچون احسااااس م هایساااتمونتان یایانب

ست  نزدیک جهان سیح،  و ا سل  م سالۀ  طنتظهور و   هزار

  «ید جد  یماورشااال»را  یوزاپپ کرد، هد خود را برقرار خوا

نان  یدند  نام  به نظر آ  ینهمدر حکومت خود را   یحمسااا ،. 

 یوزاپپ ،در مدت کوتاه ین،بنابرا ؛منطقه مسااتقر خواهد کرد

بد   یروانپ یارتگاه به ز تانوس ت در زمان   یوزاشاااد. پپ یلمون

 یطشرا یو حاو یزخمسطح و حاصل یم،وس یارخودش بس

                                                 
1. κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον  

δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

شل  سمان  یمنزول اور ساس   یآ صل برا شته   21 ف  یوحنامکا

شا  عنوان مکان مونتانوس آنجا را به سبب  ینبه هم یدبود. 

 ,Tabernee, 2003)انتخاب کرد  ید جد  یمنزول اورشااال

 یجیهدر فر یماورشلادعا کردند  هایستمونتان. (87-93 :11

برقرار و اسااارار بر آنان آشاااکار شاااده اسااات  یوزا،و پپ

(Επιφάνιος, Ibid, 225) .     خ بر چنااد  محققااان       یهر

در  یدشااا  یآساامان  یمبا اورشاال  یوزازدن پپیوندپمعتقدند 

عد   حل ب تان  یمرا عد از ترتول  یساااممون رخ داده  یانوس و ب

اذعان دارد  یانوسترتول ،(Marjanen, Ibid, 208) اساات

 یوزابرقرار خواهد شد نه در پپ یمملکوت خداوند در اورشل

از  یزملکوت هزار ساال پس از رساتاخ   ینا». یگرد یجا یا

برقرار خواهد  یماورشل یو در شهر اله شودمیآسمان نازل 

   .(Schaff, 2006: 596) «شد

 

 :  طیفارقل

که  است  شده  یان)ع( ب یسی از زبان عچهارم  یلدر انج

بخش را وعده  یتسااال یا  یطخود آمدن فارقل   یروانبه پ  او

نا، ) دهد یم تان  یای . انب1(16: 14 یوح  یژهوبه  ها یساااتمون

شتن خو ،مونتانوس ستند یموعود م یطرا همان فارقل ی و  دان

 یرنائوسدامن زد. ازجمله ا یساامر به مخالتت پدران کل ینا

معتقد  هایستمذکور مونتان یدگاهبا ارجاع به د (130-200)

هرچند در زمان را قبول ندارند.  یطاساات آنان اصااالً فارقل

 یاگسااترده  یتحضااور و فعال  هایساات مونتان یرنائوس،ا

شتند،   شاره م  یلیو به آنان خادا  ینانا او،به نظر . کندیکم ا

ناج    نه روح نبو    لرا قبو یل نه ا ند  قدس(.  )روح یدار ال

. در دارندیدور نگه م یحیمنان مسؤم ۀخودشان را از جامع

مه م  ید یادا تان  افزا قبول  یزپولس را ن یحت ها یسااات مون

ند؛ ز    به انب 5-4: 11)یان  در اول قرنت یراندار  یای ( راجم 

 هایسااتکاذب هشاادار داده اساات. با توجه به اینکه مونتان

شودن القدس دچروح یهعل : 12 ی،اند )متشده  یار گناه نابخ
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 کننااد؛یروح خاادا عماال م ینبرخالف تمااام فرام ،(31

جروم  همچنین،. دهستن یندروغ یایو انبگناهکار  یجه،درنت

نکته اشاااره   اینبه  نوشاات یدر روم م 385که در سااال  

ست که مونتان کندیم ستناد به آ  اب های چهارم  یلاز انج یاتیا

-330)یر کب یلباسااا. دانندیم یطخود را همان فارقل یایانب

ست مونتان یدگاهد ین( هم ا379 . در شمارد یرا باطل م های

القدس را از  روح یراگذارند؛ ز  بدعت   یوزاپپ یاهال  او،نگاه  

ند. اقائل یانسااان یگاهجا او برایو  ندآورد یینمقام خود پا

 یسیالپر یاس خود را به نام پدر، پسر و مونتانو یروانآنان پ

گیرند ینظر م در یطدو نتر را فارقل ین. آنان ادهندیم یدتعم

(Schaff, 2001: 711-712; Schaff, 1892: 147-

149; Basil, 1895: 533.)   

 

 اینبوت و انب

شد نهضت مونتان    همان شاره  ست طور که ا به نبوت  های

بودند.  یاانب او ینانمعروف بود و مونتانوس و جانشاا یدجد

با نوع نبوت آنان به مخالتت     یساااا، پدران کلینبا وجود ا

« کاذب یایانب»را با عنوان  یدنهضت جد یایبرخاستند و انب

در  یمتعدد یارهایمع ینهزم یندر ا یسا کل یطرد کردند. آبا

در  یاگوبود که  ینآنان ا یهااز مالک یکیداشتند و  یاراخت

 وت باور داشاااتبه توقف نب یسااااکل یالدیم 170ساااال 

(Farnell, Ibid, 258)  به  یخرا که بعد از آن تار یو کسان

ند ینبوت م ماع کل پرداخت اما   ؛کردند میطرد  یساااا، از اجت

ماه    ینا یت واقع که   یای نبوت انب یو چگونگ یت اسااات 

شد.   یسا مخالتت بزرگان کل یختنباعث برانگ هایست مونتان

 یای، انبآیدیم بر یسااااپدران کل یهاطور که از نوشاااتهآن

بال نبوت، از مردم پول در  هااییجیه فر  کردندیم یافتدر ق

مه و مهم به نبوت         ،تر از ه به  جذ گام خلساااه و  در هن

 یایکاذب و انب یایانب ینب یداخهددر رسااااله . پرداختندیم

                                                 
1. Ψευδοπροφητής , false prophet 

2. έν πνεύματι, in spirit 

رساله گتته شده است هر     ینوجود دارد. در ا یزتما یواقع

 یاکه در قبال نبوت خود از مردم درخواساات پول  یکساا

هر  ین،. همچن1کاذب اسااات   یاو نب ،کرد یگرید یای هدا 

به او اعتماد کرد.  یدنبا ،نبوت کرد 2«با روح»هم که  یکسااا

همان خلساااه « با روح»منظور از نبوت  رسااادیبه نظر م

قابل  یزمان ینب ین، چنیداخهد یسااندۀنو یدگاهد اساات. در

ست که  شد  یاو همانند زندگ یزندگ اعتماد ا  ؛پروردگار با

کاذب  ینب او یاآ یدفهم توانیاو م یاز سبک زندگ ین،بنابرا

به آن عمل  یول ید،را بگو یقتاگر حق یهر نب نه. یااسات  

ند، نب   Η διδαχή των Δώδεκα) کاذب اسااات   ینک

Αποστόλων, Chap, 11; Conolly,1937: 346-

 یدر نقد ساابک زندگ یوساوسااب یب،ترت ینبه هم(. 347

. در نگاه کندیمطرح م یمشابه یراداتا هایستمونتان یایانب

 یاآنان در قبال نبوتشااان از مردم پول و هدا یایانب ینکها او،

شند یسُرمه م  کنند،یخود را رنگ م یو موها یافتدر و   ک

انجام  یشااارع یر، اعمال غبندندیبه خود م ینتیز یایاشااا

هنااد  یم  ن      (Eusebius, Ibid, 361-368)د چ م ه  ین، . 

خود را  یغامرساالت و پ  یدنبا یامبرمعتقد اسات پ  یوساساب 

مجذوب باشااد. او از  یدنبا و در حالت خلسااه اعالم کند

نام   یمرد و زن که در   بردینام م  3یا کادراتوس و آم  یها به 

چار        یای انب ۀزمر گام نبوت د ند و در هن تانوس هسااات مون

آنان را با عنوان  ساابب ینو به ا شاادندیخلسااه و جذبه م

براساس سنت    افزایدیدر ادامه م. کندیرد م« کاذب یایانب»

بد؛  یادامه م  یساااانبوت در کل یسااااکل ادعا  یا انب یناما ا  یا

ند یم ماکسااا    کن تانوس و  ته  یمیالنبوت را از مون ند گرف  ا

(Eusebius, Ibid, 361-362او .) یمیالاز ماکساا  یعبارت 

 یناو در حالت خلساااه چنتا نشاااان دهد  کندیهم ذکر م

 یمیالماکساا ینکهبعد از ا .را بر زبان رانده اساات یسااخنان

گوسااتندان  یانمن همانند گر  از م»محکوم شااد، گتت: 

 قدرت و روح و کلمه من. یسااتم رانده شاادم. من گر  ن 

3. Quadratus, Ammia  
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ها (Eusebius, Ibid, 466&468) «هساااتم با   یت . درن

درخت  یکطور که همان گویدیم 33: 12 ی،اسااتناد به مت

 یایآن شناخت، نبوت و رسالت انب یوهم یاز رو توانیرا م

ست مونتان شخ  شان یسبک زندگ  یاز رو یزن های  یصقابل ت

 است. 

 ۀلئمسبه  هایستمونتان یایهم در رد نبوت انب یتانوساپ

از  یحاک هاییشااگوییو سااخنان و پ کندمیخلسااه توجه 

ند؛ یو مخالف کتاب مقدس م    یرعقالنیجذبه را غ   البته  دا

که  جویدیهم استناد م  10: 10اعمال رسولن،   ۀبه رسال  او

ست    « حالت جذبه»به  شده ا شاره  اما معتقد است   ؛پطرس ا

تتاوت وجود  هایساااتمونتان یایپطرس و انب ۀخلسااا ینب

در  ؛همراه اساات یاریبا هوشاا یواقع یایخلسااه انب دارد.

سه انب  یحال ست مونتان یایکه خل ست. با جنون هم های  راه ا

که  کندیاشاااره م یمیالماکساا هاییشااگوییاز پ یکیاو به 

ته بود   به      یامبری پ یچبعد از من ه »گت نخواهد آمد و جهان 

 یناز هم که رساادیم یجهنت ینو به ا «یدخواهد رساا یانپا

. به مشاهود اسات  1یبکارالقدس و ارواح فرنکته تتاوت روح

 یقناه ازطر  یاا انب ینا یتاانوس، در نگااه اپ  یگر،عباارت د 

به    روح که  قدس بل ط  ال طانی ارواح شااا ۀواسااا به نبوت   ی

اند گتته یواقع یایاند. او معتقد اسااات هر آنچه انبپرداخته

به وقوع   یدرستبه ایآنان  هاییشگوییعقل بود و پ یاز رو

ست پ ست در حال رخ یا یو س  ؛دادن ا گتته بود  یمیالاما ماک

س  یانجهان به پا شته  یادیزمان زکنون  و تا یدخواهد ر  گذ

اند و جهان هنوز به رفته ینامپراطور از ب ینو چند اسااات

سال گذشته و  206 یمیالاز زمان ماکس»است.  یدهنرس یانپا

 ,Επιφάνιος )«اسااات یوساااتهزن به وقوع نپ ینا یادعا

Ibid, 222)  . کاه واقعااً از    یکسااا یتاانوس، باه نظر اپ

هام م   روح قدس ال با  گیرد،یال باشاااد و     یکاذب  ینب ید ن

 ینب ینچن ین،بر ا کناد. افزون  یندروغ هاای یشاااگوییپ

همواره بر عقال و فهم خود تسااالط دارد و ساااخناان   

. نوع رفتاار او و الهاام از   راناد یبر زباان نم  یرعقالنیغ

                                                 

1. πνεύματα τῆς πλάνης, spirits of delusion 

باشاااد. او در رد نبوت     ینالقدس گواه بر ا روح  یها مدعا 

: 13 یه،از کتاب مقدس ازجمله )تثن یاتیبه آ هایسااتمونتان

: 14 یان،؛ اول قرنت19: 3 یل،؛ اول سااموئ22-20: 18؛ 1-5

ستناد م 29-32 شان دهد انب  کندی( ا ست  یایتا ن همواره  ینرا

اسااات که  گونهبدین یتانوس اند. روش اپدر راه عقل بوده 

بر کتاب مقدس نبود، پس او  یمبتن ینب یک یشاگویی اگر پ

 کاذب است.  ینب

تانوس    یبه برخ  یناو همچن نان مون جاع   از ساااخ ار

نااامتهوم و    یرعقالنی، غ  ،خودش یرتااا بااه تعب   دهاادیم 

شان دهد کذب مثال، از زبان مونتانوس  یبرا ؛بودن آنها را ن

انساااان همچون چنگ اسااات و من    یبار »: کند ینقل م 

ضراب که در او م  ست و    نوازمیهمچون م سان خواب ا . ان

آنان را در  یهاپروردگار قلب  ی. بارکنمیم یدارمن او را ب

جد      آوردیم لب  ها ق به آن نابرا  ؛«دهد یم ید و   ینبه ا  ین،ب

 یجار یواقع یایساخنان از زبان انب  یناکه  رساد یم یجهنت

 دهدینشان م  ینهستند. ا  یرعقالنیکامالً غ زیرا؛ شوند ینم

التاظ   ینا و یساااتالقدس هم نروح یردر تساااخ یاو حت

.  (Επιφάνιος, Ibid, 225) جذبه و خلسااه دارند یژگیو

سالمت عقل برخوردار     ینا یندۀگو ست سخنان از  در  .نی

ها و سخنان دروغ یهتوج یبرا هایستمونتان یتانوس،نگاه اپ

شان به پ  یرعقالنیغ ستناد م  22-21: 2 یدایش،خود  کنندیا

است.   شده  ییدتا نشان دهند در کتاب مقدس هم خلسه تأ  

سخن د  سه کرد تا از   یگر،به   یکیخداوند آدم را دچار خل

طبق  یتانوس،اما در نگاه اپ ؛حوا را خلق کند او یهادنده از

او را دچار  یول ؛خداوند آدم را به خواب فرو برد یه،آ ینا

شان پر ضا  یذهن ی  یاو در حالت عاد ینکرد، بلکه تمام اع

بلکه از  ،و سااالمت کامل بودند. آدم دچار خلسااه نشااد   

 . به(Επιφάνιος, Ibid, 225) سالمت عقل برخوردار بود

ست مونتان یتانوس،نظر اپ شان ن  های  یادیبه تتاوت بن یزخود

امر  ینا یه اما در توج  ؛ند اواقف یا خود و انب یها نبوت ینب

 ؛«یستند همانند برکات آخر ن ینبرکات نخست »: کنندیادعا م
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نه  دانندیم اسااارائیلیبن یاینبوت خود را همانند انب یعنی

یت؛ رساااولن مسااا ما ازنظر اپ  یح تانوس، ا  یای بوت انبن ی

 عهد یایانب .اسااات یدهمانند رساااولن عهدجد یمعهدقد

 ین،بنابرا ؛اندشکل نبوت کرده  یکهر دو به  یدو جد یمقد

 عهد یای همان نبوت انب  ۀادام  ید جد  نبوت رساااولن عهد 

عقل   یدرسات و از رو  ینانا ۀهم ینکها یگراسات. د  یمقد

ند  نبوت کرده تانوس که ادعا    یناما ا »ا ، کند ینبوت م یمون

بان م  یامور ند یرا بر ز با روا    را قدس      یات که  تاب م ک

 یتانوس. اپ(Επιφάνιος, 231&232)« یسااتندسااازگار ن

ب   بااه ین منظور ت از  یگری د یهاااخود، نمونااه  یاادگاااهد ی

تانوس را ب  های یشاااگوییپ ند یم یان مون من پروردگار  »: ک

من به «. »امانسااان آمده یئتخداوند متعال هسااتم که در ه

شما مرا نپذ  ؛نام پدر خود آمدم سم   یگریو د یرفتیداما  به ا

مد و او را گرام    هد آ  ینا«. داشااات  ید خواه یخود خوا

ست    او  یجه،درنت ؛سخنان مونتانوس خالف کتاب مقدس ا

و برکات دارند، خارج  یاداشااتن انب  یکه ادعا اوو بدعت »

بلکه  ،نکرد یافتا درمقدس هستند. او برکات ر  یسای از کل

شد  ست   یتانوس،از نگاه اپ ین،بنابرا ؛«از آنها دور  نبوت در

 ,Επιφάνιος, Ibid) مطابق با کتاب مقدس باشاااد     یدبا

شاااما که    یجیه، فر یاهال  یا کند یاعالم م یان در پا . (233

شمن  س  یددار یهمانند بربرها با ما د  یحیو نام خودتان را م

، به یدابرکات روح وا نهاده ۀرا به بهان یساااکل»اما  ید،انهاده

شااما  یایطور که انبهمان «یم؟چه سااان به شااما اعتماد کن

آنان با ساانت کتاب مقدس  یبرکات روحان» کنندیاعالم م

تاوت اسااات   با وجود   (.Επιφάνιος, Ibid, 234« )مت

تانوس همچنان معتقد     یروانپ یساااا،مخالتت پدران کل    مون

شاااان ادعا اما مخالتان   ؛نداملهم از روح یاءشاااانبودند انب

ش  کردندیم ش  یطانآنان ملهم از  ند نه روح ایطانیو ارواح 

باور بودند که دوره  ینبر ا هایسااتمقدس. درمقابل، مونتان

شروع شده  یطفارقل یدرسولن تمام شده و اکنون دوره جد

. با توجه به اینکه (Gregor Smith, 1943: 130) اساات

آنان  یایجهان را اعالم کرده بودند، انب یانپا هایسااتمونتان

 ینسااانگ یها بودن عقوبت یک در حالت خلساااه بر نزد   

نه     یرو ساااا یدارها، روزه خداوند، مجازات    مال زاهدا اع

تداوم نبوت  یدۀبا عق یساکل رسدی. به نظر مکردندیم یدتأک

ست مونتان شت  یمخالتت های آنان را  یایانب هاییاما وح ؛ندا

.  (Schaff, 2002: 264)دانساااتند یم یطانیلهامات شاااا

تان  یای انب ین،همچن ها را داده  وعده  ترینیقو ها یساااتمون

از رسااولن صااحبت   ترینآتشاا یاربساا یبودند و با لحن

ند یم  ،خود یروانپ یرا برا یدی جد  ساااوم. آداب و رکرد

خروج  یحیتمساا یبدنه اصاال یهعل یب،ترت ینمطرح و بد

 ۀکردند که وعد یمعرف یاانب ینکردند. آنان خودشان را آخر

در وجود آنان محقق شاااده اسااات. تتاوت  یطآمدن فارقل

بود.  یددر نبوت جد یحیت،مس یرسم یانآنان با جر یاصل

را با خطر  یساااکل یتمام دسااتاوردها هایسااتمونتان یدعقا

 .(Harnack, Ibid, 93-97)ساختیمواجه م یجد

 اضتیر و زهد

تانوس پ    در تدا مون باطن،     یرواناب به خلوص  خود را 

اما  کرد؛یدعوت م یویاز تجمالت دن یو دور یستی زساده 

رفتند و  ییگرابه سامت افرا)  هایسات به مرور زمان مونتان

اعالم کردند  یحت ؛آوردند یرو یهودیت گرایییعتبه شار 

 یحیمسا  یبا خشاوع و فروتن  یزندگ یهاهنر و تمام لذت

 ینتیکردن هرگونه لوازم ز. زنان را از استتادهیستار نسازگ

حجاب داشته باشند.  یدها بامنم کردند و معتقد بودند باکره

 یمانکردن ابا خون شاهادت را باور داشاتند و پنهان   یدتعم

ماندن از مجازات را محکوم  مصااون  ساابب به  یحبه مساا 

ند. روزه  به       یرو ساااا  یدارکرد نه را  هدا مال زا عنوان اع

پا     قدمات  هان   یان م کل افراط  به ج جام م  یشااا . دادند یان

ازدواج مجدد را بر عوام و خواص حرام کردند. توبه مجدد 

آنها در  یدعقا یظاهراً بعضاا امروزهرا هم قبول نداشااتند. 

ست ، دوناتهایتآناباپت یانم س های سکن ، فران ، هایوریتن، پهای

-Schaff, 2002: 260)خوردیو ... به چشم م  هایکریکو

265; Schaff, 1892: 147-149)  . 

 

 شهادت

 ؛بود یجرا هاییدهاز پد یهاول یحیتشاااهادت در مسااا
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 یهودیان،در دادگاه  یدشعقا ساابب اسااتتان به   کهی طور

محاکمه و به مر  با سنگسار محکوم شد )اعمال رسولن، 

 ین،. همچنشااادملقب   یحیت مسااا یدشاااه ین( و به اول8

تاً     یالدیم 70از  یشتا پ  یهمگ یسااای،ع یان حوار مد ع

در  یحیتو با گسااترش مساا  یجتدرمصاالوب شاادند. به 

شدت گرفت و   یزشکنجه آنان ن  یالدی،نخست م  یهاسده 

سده چهام م  یشتا پ سطنطنین  یالدیاز  س ، که ق  را یحیتم

 ؛روند ادامه داشااات ین، اکرد یلروم تبد یرسااام ینبه د

ست مونتان ین،بنابرا شان    یمانهم در راه ا های سلک خود و م

سا اما پدران کل ؛کردند یمرا تقد ییشهدا  نوع نگاه آنان به  ی

 هاییشااگویی. در پیدندمتهوم شااهادت را به چالش کشاا 

شهادت در راه پروردگار بر مر    هایست منسوب به مونتان 

 ید کل» ید و خون شاااه یح داده شااادترج خواب در تخت 

 ین،. همچن(Heine, Ibid, 7)شااااد  یمعرف« بهشاااات

سب  شاره م  یرنائوسبه ا یوساو سمت  یکه از ل کندیا ون به 

 بود و هایسااتمونتان یدر دفاع از شااهدا یانامه یم حاورُ

 کنندیاحسااااس م هایساااتکه مونتان یزمانمعتقد اسااات 

نابود   هدا    ،ند ایدرحال  ناه م  یبه شااا و ادعا   برند یخود پ

ند یم ندارند یم چنیندارند و  یادیز یشاااهدا  کن  ینکه ا پ

با آنها  یشاااهالقدس( اسااات که هم)روح ین روح نبوهما

ست. به نظر   ست؛   یبکاریدروغ و فر ینهاهمه ا او،ا  زیرا»ا

 یادیز یشااهدا یحدر راه مساا کنندیهم ادعا م هایونیمرق

  «ندارند یمانا یواقع یحاما درواقم به مسااا ؛اندکرده یمتقد

(Eusebius, Ibid, 361; Croix, 2005: 75) یوس. اساب 

 بردیآنان به نام اساکندر نام م  یاز شاهدا  یکیدر ادامه، از 

 ؛انجام داد یبد یشااخص دزد بود و کارها ینا گویدیو م

ست اما مونتان شه  او های از آنان او را  یلیو خ دانندیم یدرا 

مُزد خود را نه از  ینانا یای. شاااهدا و انبکنندیپرساااتش م

 کنندیم یافتزنان دریوهو ب یتیمان ثروتمندان بلکه از فقرا،   

: پرساادیاساات. در ادامه م 10-9: 10 ی،برخالف مت ینو ا

 یااو در سراسر آس یتو محکوم یبکاریاسکندر و فر یدزد

                                                 
 .کردندو او را چهار دخترِ باکره بود که نبوتت می 1. 

 اوها با که سااال یامبریاما به چه سااان پ ؛معروف اساات

ندگ  ند، یم یز ندارد؟    یناز ا ک  ,Eusebius) ماجرا خبر 

Ibid, 361-368, 429-430).   اییااانااباا اوماانااظااور 

اسکندرِ دزد   نیزو  یهستند که خودشان را نب   هایست مونتان

 .دانستندیم یدرا شه

 

 زنان و ازدواج  گاهیجا

سااده دوم در  یهااز معدود نهضاات یکی یسااممونتان

داشتند.   ییاست که زنان در آن نقش بسزا   یحیتجهان مس 

نان   ینهم که جر  یاز عوامل یکینقش ز  یرسااام یان بود 

یت مسااا تان         یح با مون تت  خال خت  ها یسااات به م  پردا

(Marjanen, 2005: 207-208)نان فقط     ؛ ته وجود ز الب

 ؛نبود یسااا پدران کل تباعث مخالت هایساات مونتان ۀدر بدن

به آر     وارد  یهم اتهام مشاااابه  (336-256) یوسبلکه بعدها 

سکندران   ،مثال یبرا ؛کردند سی ، آریبه نظر الکسااندر ا  ها،یو

 یحیتمس یسرافکندگ  یهما یناند و ال کردهزنان جوان را اغتا

ست   :Θεοδωρητου, 1864: 885; Theodoret, 1893)ا

شد زنان در م  همان. (77 شاره   هایست مونتان یانطور که قبالً ا

ست . مونتانکردندینبوت م خود  هاییهنبوت نب ینکها یبرا های

 (91: 21)اعمال،  یلیپسبه چهار دختر ف   ،را موجه جلوه دهند  

سولن  به آغابوس در اعمالو  ستناد   11-10: 21؛ 28: 11، ر ا

بلکه آن  یسااتیم؛ ما منکر نبوت ن گویدی. جروم مجساااتندیم

سته از انب  شان با کتاب مقدس     کنیمیرا رد م یایید سخنان که 

ست  سازگار ن  ، ینا بر افزون. (Schaff, 1892: 147-149)ی

به  توانندیمو زنان هم  یمعتقد بودند مردم عاد هایسات مونتان

سند و ا  یتمقام روحان سا هم با مخالتت کل ینبر مواجه شد.   ی

تمام  یحیمساا  یونبه بعد روحان (108)د.  یگناتیوساز زمان ا

 خود داشتند. یاررا در اخت یازاتامت

 هایسااتبه مونتان هاز اتهامات واردشااد همچنین، یکی

شان و پ شمردند یکه آنان ازدواج را مردود م بود ینا  یروان

اسااات که  ینا یت. واقعکردندیهمساااران خود را ترک م

و هم پس  یشهم پ یی،زناشاااو یبه زندگ یکردیرو ینچن
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سااابقه  یدارا یحیتمساا یخدر تار هایسااتاز ظهور مونتان

)ع( در یساایع ییدر جا یدجد در عهد ،نمونه یبرا ؛اساات

صدوق    سخ به  س    گویدیم یانپا شت از رابطه جن و  یدر به

ها در آن هنگام همانند بود و انسااان نخواهد یاج خبردواز

سمان    شتگان آ ؛ لوقا، 27-18: 12خواهند بود )مرقس،  یفر

قا کساااان   یل (. در انج27-40: 20  یشکه تجرد در پ  یلو

اند )لوقا، شاده  یفعنوان فرشاتگان خداوند توصا  به یرند،گ

از زباان   یاد جاد  عهاد  یگرد ی(. در جااهاا  35-36: 20

به خاطر ملکوت  )ع( گتته شااده اساات که هر کسیساایع

در آخرت  ،خداوند خانه و کاشاااانه و زن خود را رها کند

؛ 30-29: 18او خواهد شاد )لوقا،   یبنصا  یدانجاو یاتح

 ینانا»گتته شاده اسات:    4: 14(. در مکاشاته  12: 19 ی،مت

و از روابط  اندیالودهها نهساااتند که خود را با زن یمردمان

 یهآ ینمصااداق ا یدشاااالبته  ؛«... اندامتناع کرده ییزناشااو

ستند ن یمردم عاد ساختار خودش   یدو با ی توجه  شایان در 

 .  (Maclean, 1918, 3: 492-493)یردقرار گ یرو تتس

 یعنوان امربر ازدواج بااه یگرد یهاااالبتااه در بخش

: 2 یطوس،؛ ت2: 11 یان،شده است )دوم قرنت یدارزشمند تأک

نا، ؛ 2: 3؛ اول پطرس، 5 (. ازدواج 4: 19 ی،؛ مت11: 2 یوح

ست و آن   ییوال یتاز اهم یزپولس ن یمدر تعال برخوردار ا

: 5 یان،)افسس   کندیم یسه مقا یسا و کل یحمس  ینرا با اتحاد ب

 یتممنوع کندیصااراحت اشاااره م به یگرد ییجا در(. 23

آخر زمان اساات. در آن دوران  یهااز نشااانه یکیازدواج 

رام و حرام او را خواهند بود که حالل خدا را ح    یکساااان

حالل و ازجمله ازدواج را ممنوع اعالم خواهند کرد )اول   

ساله به عبران 5-2: 4 یماتئوس،ت ص  یزن یان(. در ر شده   یهتو

 یدهمه با»اسااات که همگان ازدواج را محترم بشااامارند: 

 یرا از آلودگ ییزناشاو  یوندازدواج را محترم بشامارند و پ 

ند    گه دار کاران را خواه مجرد، خواه      یراز ؛دور ن نا خدا ز

به ک    تأهل   یدگاه  د ین(. چن4: 13« )ید خواهد رساااان  یترم

 یزن یساااپدران کل یدر آثار برخ یدوگانه دربارۀ ازدواج حت

 یحیاناز مس یاریبس کندیاعالم م یوستینوس مشهود است.

س    یاز کودک»اعم از زن و مرد که  اند تا بوده یحشاگردان م

  «اندهمچنان مجرد و باکره مانده یلگهتتاد سااا یاشااصاات 

(Schaff, 2001, 255) .معتقد اساات  یرنائوس، اهمچنین

ها  ند، یم یغازدواج تبل یه که عل  ییافراد و گروه درواقم  کن

زن  خداوند مرد و زیرا؛ برندیساؤال م یرخداوند را ز یرتدب

کدیگر  یرا برا ؛ (Schaff, 2001,581) اسااات یده آفر ی

نابرا  تان  ین،ب  یقبه ترک ازدواج تشاااو   ها یسااات اگر مون

بلکه   د،نبو« بدعت  » یکردیرو ینگتت چن  ید با  کردند، یم

حال، ازنظر  ینباا  ؛ساااابقه داشااات   یحیت مسااا یخدر تار 

ترک ازدواج دچار گناه  دلیلها به مونتانسااات یوس،اساااب

ند. در د شاااده  ینابخشاااودن   که ا او،گاه  ید ا  های یه نب ین

درواقم اصول  ،اندا ترک گتته، شوهران خود رهایستمونتان

ساانت ازدواج را  یدآنان نبا ،اندکتاب مقدس را نقض کرده

 . (Eusebius, Ibid, 364) لغو کنند

 

 جهینت

 مونتانوس نهضات  کلیساا  پدران هایگزارش براسااس 

یه  در میالدی دوم ساااده در یه  در واقم فریج  امروزی ترک

 مسایحیت  جهان مختلف مناطق در سارعت به و کرد ظهور

 بین از میالدی ششم   سده  در درنهایت اما یافت؛ گسترش 

 هایسااده مساایحی هایفرقه از بساایاری برخالف. رفتند

 مسیحیت نمایندگان با جنبش این اختالف میالدی، نخست

سمی  سیح  و تثلیث هایآموزه دربارۀ ر  این. نبود شناختی م

 شااناخته «جدید نبوت» ازجمله مختلف عناوین با که فرقه

 باور و مقدس کتب اعتبار مثل موارد از بسیاری  در شد، می

سا  سران  با تثلیث حتی و مر  از پس جهان به  نظرهم کلی

 علیه کلیسااا  بزرگان شااد  باعث عواملی حال،بااین بودند؛

. کنند طرد مسیحی امت بدنۀ از درنهایت و گیریجبهه آنان

تانوس  نحلۀ  یدۀ  با  مون  منتظر و خورد گره گراییهزاره عق

 زمان، آن بر حاکم فضای  و محیط شاید  بودند. جهان پایان

عهد  در یوحنا مکاشااته رساااله و یهودی آپوکالیپتیک متون

 و انبیا. شد  آنان میان در باوری چنین پیدایش باعث جدید

یه  تانیسااات  های نب  را جهان  پایان   پرشاااور لحنی با  ها مون

 خانه همسران، کردندمی دعوت مردم از و دادندمی بشارت

 ایلحظه  چنین آماده را خود و ترک را خویش کاشاااانۀ و

  باورهای هیجانات تأثیر تحت چنان پیشاااگویان این. کنند
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 «شطحیاتی» خلسه روی از که بودند گرفته قرار آخر زمانی

 حتی برانگیخت؛ را کلیسا  بزرگان خشم  که آوردند زبان بر

یدند؛    موعود فارقلیط  همان  را خود و نهاده  فراتر را پا   نام

 این و نرسید پایان به جهان آنان هایپیشگویی برخالف اما

سئله  ست  به بهانه م سا  رهبران د  با را فرقه انبیای تا داد کلی

 اسااتقرار مکان بر این،افزون . کنند رد «کاذب انبیاء» عنوان

 پپیوزا، بلکه اورشاالیم  نه را مساایح  ساااله  هزار حکومت

  متتاوتی قرائت نبوت و شااهادت  مثل تعالیمی از و معرفی

 منجر رسمی مسیحیت نمایندگان با تقابل به که کردند ارائه

سه » حالت در که سخنانی  از همه، ترمهم. شد   بر زبان «خل

ند  می ند مان  را خود و را ند، می فارقلیط  ه عث   دانسااات  با

 به آنان کردند اعالم مخالتانشااان و شااد شااانمحکومیت

 ترتولیانوس، با وجود این،. انددرآمده پلید ارواح تساااخیر

 خویش عمر اواخر در زبان،لتینی کلیسای مهم آباء از یکی

 سعی آن گسترش و تبلیغ در و گروید مونتانوس نهضت به

 پژوهش او مونتانیسااتی آرای بررساای که داد خرج به وافر

 . طلبدمی را ایجداگانه
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