
 نقش مذهب در سوئد از دیر ایام تا امروز
 سوئد -پژوهشی از محسن نجات حسینی 

 ی مذهب در سوئد تاریخچه
در این سر زمین رایج بود. این آیین از مناطق مرکزی    مزلا ی    (Asa)"آسا"قبل از اینکه مسیحیت به سوئد راه پیدا کند، مذهبی بنام 

ه یافته بود. اعتقادات   مراسم مذهب آسا به مذاهب   اساطیر قدیم در هند، ر م   یونان، مباهت دامت. برخزی  ، به اسکاندینا   راار پا
دیز  بزه دریزا  سزیاه     یار پایی در مناطق ن-دانند. فرهنگ هند   ار پایی می -این خویشا ند  اعتقاد  را نامی از فرهنگ مشترک هند

 ن، به ار پا   آسیا، به این مناطق سرایت کرده است.مکل گرفته   با کوچ کردن مردمان آن سرزمی
ها  طبیعی را نیی مورد ستایش   پرستش قزرار داده اسزت. در ایزن     مذهبی چند خدایی است که عال ه بر خدایان، پدیده "آسا"آیین 

آید. تور بر رعد   برق   باد   بزاران   نزور        می مود که قدرتلندترین خدا به حساب   داده می Tor))"تور"ترین جایگاه به  آیین، با مکوه
، خزدا  لز و   عشزق نیزی در ایزن      (Frej)"فزر  "، خزدا  جنزگ     (Oden)"ا دن"کند. د  خدا  دیگر یعنی    غالت فرمانر ایی می

 گیرند.   قرار می "تور"از   تر   دینی حضور دارند، اما آن د  در جایگاه پایین اندیشه
در مدهب آسا اعتقاد بر این است که باید برا  رضا  خدایان قربانی داد   برا  خشنود  آنان دعا خواند. یکی از مراسزم عبزاد  در   

گییدند. زنزان بسزیار  گزرد ا  جلز         این مذهب ایجاد ارتباط با عا م غیب بود. عادت بر این بود که زنی را برا  ارتباط با خدایان بر می
مد. زن سحر مده، در    رسید   با عا م غیب مرتبط می   خواندند که ا  به حا تی بین مرگ   زندگی می   خواندند. آنقدر می   مدند   دعا می   می

 توانست خبرها  مربوط به آب   هوا، غالت   بر ز جنگ را از عا م باال دریافت کند.     ارتباط با خدایان بود. ا  می این حا ت  سی ه
  مردم لورت  مد. دراین مراسم که باحضور عامه   ر ز انجام می 9سال ی  بار، به مدت  9راسم هدیه دادن قربانیان به خدایان، هر م
مزدند       مد. قربانیان علوما از جنس نر انتخاب می   قربانی به پیشگاه خدایان تقدیم می 9ا  از جل ه انسان،  گرفت از هر موجود زنده   می

  مردم، از پادماه تا گدا، در این مراسم   تقدیم هدایا به معبزد، از  اجبزات بشزلار     مد. مرکت هله   نان در کنار معبد آ یخته میاجساد آ
  مزا ی، غیبزت    اعتقاد ندامتند، با پرداخت جییه یا هدیه "آسا"رفت. کسانی که در مراسم مرکت نلی کردند، از جل ه برخی که به    می

 کردند.   خود را جبران می
انزد.   ها  باستان مناسی دراسکاندینا   نشان از آن دارد که مردم این منطقه از قرن سوم میالد  با آیین مسیو آمنایی دامزته  یافته
 به اقصا نقاط ار پا   خود ها  ساکن در اسکاندینا   بودند، در سفرها  سوداگرانه ا یا دزدان دریایی انگ یسی که ازا  ین گر هه  ایکینگ

کردنزد. در آن زمزان، مسزیحیان کاتو یز ،        گذمت. بازرگانان هم برا  داد ستد کاال در سطو ار پا رفت  آمد می   راهشان از ر م نیی می
ان بلاند. هر مسافر ، بزه  ا  را در ر م قدیم رایج کرده بودند که نلی توانست از چشم دیدارکنندگان آن سرزمین، پنه آداب   رسوم تازه

هنگام بازگشت به سرزمین خود، برخی از آداب   رسوم   با رها  دینیِ برگرفته از مسیحیت را که دیده بود یا فراگرفته بود هلراه دامت 
 کرد.   ها  کنجکا  پیرامون خود نقل می   تجربیات خود را برا  انسان

  از جل ه سوئد راه یابند، مردم ایزن سزرزمین بزه مزکل      ار پا مسیحیت( به ملال ها  مب غ قبل از اینکه میسیونها  مسیحی )هیئت
مد  مردم آن دارا  عادات   عقاید تقریبا    کردند. هر بخش بطور خود مختار اداره می   ا  دربخشها  پراکنده زندگی می ا    عشیره قبی ه

کرد. مردم اعتقزاد دامزتند کزه       خود را  اسطه بین مردم   خدا معرفی می "آسا"بر آیین  امشابهی بودند. در هر منطقه پادماهی بود که بن
 کرد،   می نابود را مردم مال   جان بالیی یا مد   می قحطی برکت کشت   زرع   ر نق داد ستد، به رابطه پادماه با خدا بستگی دارد. هرگاه

 مزواهد . نشاندند   می جایش بر دیگر  پادماه   کردند   می عیل را ا  بنابراین. ا  بود نسبت به بی مهر  خدا ند   بی کفایتی پادماه نشان
 .آیند فائق بالیا   قحطی بر ماید تا کردند   می قربانی خدا راه در را خود ماهانِ حتا، مردم، که است آن از تاریخی حاکی

ماهان نه تنها در هنگام بالیا مورد خشم مردم نبودند، ب کزه از مزذهب بزه عنزوان     ، پادمسیحی ار پا   این در حا ی بود که در جامعه
ها  اعظم   کشیشها  اگذار   ساطت بین مردم   خدا به اسقفمسئو یت کردند.    ابیار  برا  گسترش قدرت   حاکلیت خود استفاده می

طی سا یانی دراز، ط یعه دار مسیحیت  قیصر ژِرمَنیار  کنند.   بِمده بود تا در هنگام قحطی   بالیا دست به دعا بردارند   از خدا ند ط
ار پا را که در مرق ر د  ها نواحی مرکی    ملال کرد. ر می   مذهب، حاکلیت خود را تقویت می ردر بخش بیرگی از ار پا بود   با تکیه ب

یافتند، مسیحی به سرزمین خود    ه از نقاط مخت ف ار پا به دربار قیصر ژرمن راه میبسیار  از ماهانی کنامیدند.     اق  بود، ژِرمَن می "رِن"
 برمی گشتند. ماهان اسکاندینا   نیی با ا هام از آنچه در سر زمین ژرمن رایج بود، خواهان تر یج مسیحیت در ق لر  خود مدند.

 بزه  مسزیحی  تب یغزاتی   هزا  هیئت  ها  کشیش اعیام خواستار "نبیور" بنام میالد ، یکی از ماهان سوئد نهم قرن در بار ا  ین برا 



 میسزیونها   بدسزت  دیگزر  سزرزمینها   بزر  را خزود  سیاسی نفوذ راه ر م، ژرمن   قیصرها  که بود هنگامی این. مد خویش سرزمین
 منطقزه  به "خدا کالم  یجتر"ی  هیئت ک یسایی را برا  کرد بیدرنگ   که در ژِرمن حکومت می " ود یگ" گشودند. قیصر   می مسیحی

مد، بازرگانان    . بیرکا در این زمان ی  مرکی بازرگانی پرر نق در سوئد بود. هرگاه معبد   منبر مسیحیت در آن مستقر میفرستاد "بیرکا"
یافتزه میسزیونها یزا      یل سزازمان مزیالد  سز   0888تا  088در سا ها  افی د.    کرد   به ر نق بازار می   مسیحی بیشتر  را بخود ج ب می

میالد ، مب غان دیزن مسزیو،    0088جار  مد. این جریان ادامه دامت تا اینکه در سال  ار پا ماموران تب یغ مسیحیت، به سرزمین ملال
 سرزمین سوئد را بعنوان یکی از مناطق مسیحی نشین معرفی کردند.

پرداختند.    کردند   با حلایت دربار به تب یغ   تر یجِ دین مسیو می   این سرزمین رفت   آمد میها  ک یسایی زیاد  به  از آن پس هیئت
 "ا  زو  "ها  اعظم ژرمن، ر م   انگ یس فعا یت دامتند. در سا ها  ا ل قرن یازدهم، ماه سوئد بنزام   ها تحت نظارت اسقف این هیئت

بود، برا  گسترش مسیحیت در سرزمین زیرس طه خود کومشها  بسیار کزرد.  مسیحی مد.    که ا  ین پادماه مسیحی در این کشور 
، بویژه در بخش ملا ی کشور مواجه مد که در نتیجه، بخش ملا ی، از ق لزر  ایزن پادمزاه خزار      "آسا"   با مقا مت سخت پیر ان 

 گردید.
ود آمده بود که سزا یان دراز  ادامزه دامزت.    کشلکش زیاد  بین میسیونها  انگ یسی   ژرمنی برا  حاکلیت بر ک یسا  سوئد بوج

ها  مسیحی با نظزارت ک یسزا  ژرمزن در سزوئد      ها به نف  اسقف اعظم ژرمن به پایان رسید   از آن پس هیئت سرانجام، این درگیر 
 کردند.   فعا یت می

ته مد. در آن هنگام سزوئد بزه   بعنوان مذهب رسلی مناخدر سوئد، میالد ، مسیحیت توسط برخی مجام  قانونی  0088حوا ی سده 
افتاد که پادماهی    ا  پادماهی   ی  مجل  قانونی برا  خود دامت. گاه اتفاق می مناطق کوچ  غیر ابسته تقسیم مده بود   هر منطقه

از سو  م، گرایش به مذهب قدیمد در حا ی که مجل  قانونی با آن به مخا فت برمی خاست. بتدریج    ها  مذهبی هلراه می با میسیون
 مجام  قانونی ملنوع اعالم مد   تر یج مسیحیت   ساختن ک یسا مورد تشویق قرار گرفت.

بر این در سوئد مانند بسیار  از جوام  دیگر، مذهب مسیحی از رأس هِرمِ جامعه، راهش را به این کشزور گشزود   بتزدریج دامنزه      بنا
   مردم بود.  اهان بیش از هر چیی برا  تقویت حاکلیت   تس ط بر عامه  هرم گسترش داد. مسیحی مدن م س طه خود را تا قاعده

  خود را نیی به اجبار مسیحی کرد تا از راه مذهب    مردم تحت س طه ، امپراتور ر م قدیم، مسیحی مد هله"کنستانتین"هنگانی که 
 ربی مد.به حاکلیت خود بقا بخشد. هلین  شگر کشی اعتقاد  باعث تقسیم ر م، به مرقی   غ

ها   کشیشان را در  به استقبال میسیونها  مسیحی رفتند   اُسقفدر اسکاندینا   پس از مسیحی مدن ماهان، نخبگان   ثر تلندان 
بایست به آیین مسیو گر یده   بزه نصزایو رهبزران         خود جا  دادند. دست آخر مردم عاد    محر م کوچه   بازار بودند که می دایره

 دادند.    گوش فرا میها  ماهان   ثر تلندان  فره  هم سمذهبی 
ها بود بپذیرند. زیرا به تعبیر کشیشان، خدا ند چنین خواسته  هائی را که دامن گیر آن کرد تا محر میت   ک یسا مردم را به مدارا دعوت می

بار ک یسا   کشیشها بر د ش مردم ایی، با گسترش تشکیالت ک یسبود که برخی در ثر ت غوطه  ر موند   بعضی در ذ ت جان بسپارند. 
مد، مردم آن منطقه موظف بودند هیینه ساخت   نگهدار  آن   نیی خزر  زنزدگی کشیشزها را       گذامته مد. هر جا ک یسایی ساخته می

ند تا درآمد حالزل از آن  بپردازند. بتدریج مردم بر آن مدند که برا  خودکفا کردنِ ک یسا، جنگل، زمین   باغها  بار َر را به ک یسا بسپار
 پاسخگو  هیینه هلیشگی ک یسا بامد.

مزد.     ها تشزکیل مزی   قانونی بود که از سران قبی هام  گیر  در جامعه در دست مج در آن زمان، در اسکاندینا  ، قدرت ال ی تصلیم
بزه  جل  قانونی را با خود هلراه کنزد.  قدرت هر پادماهی در چارجوب خواست مردم محد د بود   ماه مجبور بود برا  هر اقدامی نظر م

خود را ضعیف   نزاتوان   پادماهان سوئد، با آنکه به تر یج مسیحیت پرداختند در مقایسه با پادماهان مسیحی سایر مناطق ار پااین د یل 
 دیدند.   می

ا ل  زی ر مزی رهزا کزرده   ک یسزاها        سا  بینها  ژِرمن، چند  پس از ر   آ ردن به مسیحیت، خود را از یوغ ک ی مردم سرزمین
ترتیب ماه عال ه بر قدرت حکومتی در نقش رهبر مذهبی نیی بر  گرفت. بدین   د  تی   م یِ خود را بنا نهادند که ماه در رأس آن قرار می

  ژرمزن، بزرا     یت مسزتقل در جامعزه  گرفت. این دگرگونی باعث مد که ر حان   زد   اموال ک یسا را در اختیار خود می   معنویات تکیه می
 رهبزر  پزا،،  نظزر   سزطا، زیزر   قزر ن  تا ک یسا هلچناندر سوئد، پس از گرایش این کشور به مسیحیت، اما سا یان دراز  از میان رفت. 

تشزکیل مزد    تیم ی  یا د   ک یسا  سوئد بنام مستقل برا  ا  ین بار ک یسا  0251تا اینکه در سال . مد   می اداره جهان ها  کاتو ی 
 46مد.   ها زیرنظر د  ت اداره می کرد. از آن پس هله تشکیالت ک یسا   فعا یت کشیش   می ریاست آن بر ماه که



 عبادت به زبان سوئدی

  انجام فرائض مذهبی به انجام رسانید. بخشی ازاین    در میوهمردم الالحات زیاد  را در زندگی معنو  ک یسا  د  تی، 
لورت گرفته  "مارتین  وتر"  عبادت   پرستش در ک یسا  ژرمن به رهبر   هام از تغییراتی بود که در میوهالالحات با ا 

  مردم یعنی سوئد  برگرداند. از آن پس به جا  اجرا   بود. ک یسا  د  تی سوئد، زبان عبادت را از التین به زبان ر زمره
مد. انجیل نیزی از     ادات   مراسم ک یسایی به زبان سوئد  انجام میمراسم عباد    مذهبی به زبان التین، هله فرائض، عب

عامه مردم توانستند انجیل را به با این کار، زبان التین به زبان سوئد  برگردانده مد   در اختیار پیر ان ک یسا قرار گرفت. 
سر دها  مذهبی از آن پس آمنا موند.  زبان خود بخوانند   با محتویات  اقعی این کتاب، خا ی از هرگونه تفسیر   تعبیر ،

ا  به فضا  عبزوس   غلگزین    ها، در مراسم عباد ، ر ح تازه بسیار  به زبان سوئد  نومته مد   اجرا  دسته جلعی آن
 داد. ک یساها

لورت گرفت، بسیار   در د ران ر نسانس، در راستا  ایجاد الالحات در کار ک یسائی، بازنگر  در الول اعتقاد  مسیحیت در ار پا
ملنوع اعالم مدند  متون مذهبی نیی دستخوش الالحات گردید. انجیزل   متزون مزذهبی بزا دیزدگاه جدیزد  مزورد        گاهها  از عبادت

 اجبزات   رِبازنگر  قرار گرفت. ک یسا، فرائض دموار دینیِ بندگان در برابر پر ردگار را مورد بازبینی قرار داد. با لد ر احکام جدیزد، از بزا  
برد ش مؤمنان، کاسته مد. پر ردگار بخشنده   مهربان، جایگیین خدا ند  مد که تا آن زمان کینه توز   بی رحم معرفی مزده بزود     

زنزدگی   مزرگ   معر   مد،  "پر تستان"که به ک یسا  بندگان ضعیفش را در رعب    حشت هلیشگی فر  برده بود. ک یسا  جدید، 
 ر به بندگانش برملرد   آن را نشان عشق   محبت بی قید   مرط پر ردگار به بندگانش معرفی کرد.مسیو را هدیه پر دگا

ایجاد  ، تغییراتی در بافت اجتلاعی   فرهنگی جامعهدر سوئد ها  اجتلاعی هلیمان با پیدایش قشر لنعتگران  کارگران   رمد حرکت
گردید. قوانین جدید، نفوذ ک یسا را در زندگی ر زمره مردم کزاهش داد. تزا آن   قانون ک یساها نیی دستخوش تغییراتی  ،0048مد. در سال 

مزد. امزا        برادران ر حانی   خواهران مقدس، به مردم ارائزه مزی   زمان خدمات علومی در بخش آموزش   بهدامت   درمان، در سایه
ائل عباد  محد د مد. عال ه بر آن، ک یسا به عنوان یز     فعا یت ک یسا به مسقوانین جدید به نقش ک یسا در خدمات مدنی پایان داد 

 مد.   ها کارمندان د  ت بودند   اسقف اعظم نیی از سو  د  ت انتخاب می نهادد  تی مناخته مد. از آن پس کشیش
امعزه نیزی دچزار دگرگزونی مزد.      رخ داد، ذهزن ج  ار پا با گذمت زمان   تغییراتی که در زندگی   ر ابط اقتصاد    اجتلاعی در ملال

بارزترین این تغییرات در قرن بیستم رخ داد. با ر نق لنای    گسترش زندگی لنعتی، جنبش دموکراسی خزواهی ر  بزه رمزد گذامزت     
از آیزین  ها  میانی قرن بیسزتم، خزر       بسیار  از مردم، از ک یسا فال ه گرفتند   بتدریج خود را از قید   بند مذهب رها کردند. تا سا 

معنو  ک یسزا، فقزط در لزورتی میسزر        آمد. قانون، ندامتن مذهب را نکوهیده برمی ملرد. خر   از س طه   مسیو جرم به حساب می
مزذهب در سزوئد بزه رسزلیت مزناخته       آزاد  0920بود که پشت کننده به ک یسا، هلیمان، در قید مذهب دیگر  درمی آمد. در سال 

 د به مذهب    ابستگی به آن ی  امر اختیار  مد.مد   اعتقا

 دموکراسی در کلیسا

ها  مذهبیِ آزاد در برابر اقتدار ک یسزا  د  تزی نیزی     در سوئد پا گرفت، مبارزاتِ تشکلها  مردمی  نبشاز نیله د م قرن نوزدهم، که ج
اقشار ثر تلند به قدرت   حکومت دست یافته   در پایلال  هلراه با، تا آن زمان ک یسا در دست سودجویانی بود که با نام مذهبآغاز مد. 

اداره ک یسزاها بزه   ، 0041کردن حقوق اکثریت مردم سهیم بودند. سه سال بعد از کوتاه کردن دست ک یسا از خدمات علومی، در سزال  
از آن پس هلزه تصزلیلات ک یسزایی در آن مزورا      (  اگذار مد.kyrkomöte) "میرکو موتِ"  ی  مورا  مرکی  ک یسا، بنام  عهده

مد. این ا  ین نهاد دموکراتی  ک یسایی بود کزه فعا یزت هلزه       ( به رأ  گذامته میبررسی مده   سپس در مج س نلایندگان )پار لان
 کرد.   ک یساها  مح ی ج وگیر  می   دسرانهها  خو داد   از فعا یت   ها  مردم جا  می ک یساها را در سراسر کشور در چارچوب خواست

با رمد احیاب ترقی خواه   تر یج دموکراسی در سوئد، حاکلیت معنو  ک یسا نیی ر  به افول گذامت. با گسترش امکانزات رفزاهی     
 یافت. ک یسایی، تعداد پیر ان ک یسا به مدت کاهش   اجتلاعی   مسئو یت پذیر  نهادها  د  تی بجا  سازمانها  خیریه

ک یسا دارا  حقوق برابر با مردان    ازا ایل قرن بیستم، نیر ها  طرفدار برابر    دموکراسی، خواستار آن بودند که زنان نیی درعرله
بامند. به هلین خاطر، مسئ ه مایستگی زنان برا  کشیش مدن، مورد بحث محافل مذهبی بود اما به ع ت مخا فت مقامات ک یسزایی،  

ک یسا  سوئد پذیرفت که زنان نیی مایسزتگی بزرا  کشزیش     0920قدامی در این زمینه لورت نگرفت. ا  ین بار در سال تا چند دهه ا
مدن دارند   میتوانند به عنوان کشیش درخدمت ک یسا بامند. د  سال پس از آن، سه زن که د ره آموزمی ا هیات را با موفقیت گذرانده 

  کشیشی(. مقام به زن سه ارتقا  –54ملاره عکس ) بودند به  باس کشیشی درآمدند



کزرد       ها  ک یسایی را در سراسر سوئد هلاهنگ می قانونی بنام قانون ک یسا به تصویب رسید که بر اساس آن فعا یت 0940در سال 
 داد.   ها جا  می ر اسقفا    زیر نظ ها  ک یسایی منطقه ها را در سازمان ی   کشیشها  مذهب   آنجلن هله

مزوند. از       دموکراتی  برگییده مزی  ، با تغییراتی در قانون ک یسا، دست اندرکاران ک یساها نیی از راه انتخابات   به میوه0905از سال 
یابنزد. پیزر ان      مزی ها  اجرایی ک یسا از طریق انتخاباتی کامال آزاد، به نهادها  مربوطه راه  آن پس، هر چهار سال یکبار اعضا  هیئت

( کزه  Kyrkomöte) کنند. این سه نهاد عبارتند از مزورا  ک یسزا     ک یسا با رأ  مستقیم خود، نلایندگان سه نهاد ک یسایی را انتخاب می
دهزد، دارا  قزدرت      ر سال د بار تشکیل ج سه مزی نلاینده است. این نهاد دموکراتی  که ه 520آید   دارا     ک یسا به ملار می پار لان
. در سوئد اکنزون سزییده  احزد    گیر  در هله امور مربوط به ک یسا است. د مین نهاد ک یسایی عبارت است از  احد ادار  ک یسا تصلیم

 مود. سومین نهاد ک یسایی، مجلز  ک یسزا     ف اداره می(  جود دارد که هر کدام تحت نظارت ی  اسقStiftsfullmäktigeادار  ک یسا )
(Kyrkofullmäktigeاست. تصلیم )   ایزن مجلز ، هیینزه    اسزت. گیر  برا  هیینه کردن امکانات ما ی ک یسا از  ظائف این مجل   

 کند.   جتلاعی ک یسا را تعیین میها  ا (، مراسم مذهبی   کل Församlingی )ها  مذهب انجلن
هزا  اخیزرِ انتخابزات     تواننزد مزرکت کننزد. در د ره      که عضو ک یسا بامند مزی   افراد باال  مانیده سال  در انتخابات ک یسایی هله

ن دارد کزه از  اند. آمار مرکت کنندگان در انتخابات ک یسزایی حکایزت از آ   ک یسایی، تنها حد د ده درلد از  اجدین مرایط مرکت کرده
درلد  اجدین مرایط در انتخابات مرکت کردند، هلواره تعداد مرکت کنندگان ر  به کاهش بزوده   56که در آن نیدی  به  0916سال 
 ا  نشان نلی دهند. مردم به امور ک یسا چندان عالقهامر زه نشان از آن دارد که کاهش مرکت کنندگان در انتخابات ک یسائی است. 

ک یسایی، مانند انتخابات پار لانی در سوئد، احیاب مخت ف هر کدام نامیدها  نلایندگی حیب خزود را بزه مزردم معرفزی      در انتخابات
دهند. انتخابات ک یسا در فضایی آرام   بد ن هرگونه تب یغزات در     کنند   مرکت کنندگان در انتخابات به افراد مورد نظر خود رأ  می   می
 زنده ت ویییونی نیی این انتخابات را پومش نلی دهد.   مود. هیچ برنامه   میها  د  تی انجام  رسانه

میالد ، از یکدیگر جدا مدند. ایزن بزدان معنزا اسزت کزه از آن پزس        5888د  ت   ک یسا در سوئد، پس از چهارلد سال، در سال 
د. اما د  ت هلچنان حزق ک یسزا را کزه هلزراه     ها کارمند د  ت به حساب نلی آیند   د  ت، در انتخاب اسقف اعظم نقشی ندار کشیش

 پردازد.   کند به ک یسا می   ما یات سا یانه از مردم دریافت می
هله مهر ندانِ سوئد موظف هستند که هرسا ه مب غی برا  کفن   دفن خود بپردازند. این پول هلراه ما یات سا یانه به د  ت پرداخت 

 گیرد.   کند، قرار می   ایی که ما یات دهنده در نیدیکی آن زندگی میمود   از آن طریق در اختیار ک یس   می
تکیزه زده  کر ن می یارد  14بامد. ک یسا  سوئد، بر ثر تی معادل    کارمند می 55888ک یسا  جود دارد که دارا   1088در سوئد حد د 

، جنگل، ساختلان   اسزناد  ی، اموال ک یسا از جل ه زمینمود. ی  بنیاد ک یسای   است   یکی از ثر تلندترین ک یساها  جهان مناخته می
 کند.   متع ق به آن را اداره میما ی 
تا به امر ز، مراسم ک یسایی از قبیل غسل تعلید، ازد ا    خاکسپار ، بیش از بیست درلد کاهش یافته اسزت. بزا گذمزت     0998از 

ها نیی بتدریج کلتزر مزده   نفزوذ ک یسزا در امزور       م در مراسم دعا  یکشنبهمود. حضور مرد   زمان، از تعداد مؤمنین به ک یسا کاسته می
 بامد.   زندگی ر زمره مردم، در حال افول می

 ی امروزی سوئد مذهب در جامعه

ا  دامته بامد  برا  آن تب یغ کند. اما قانون اجزازه نلزی دهزد کزه      تواند هر عقیده   در سوئد مذهب ی  امر مخصی است. هر کس می
امور زندگی بر اساس برنامه   با    ساالر  بر آن حاکم است   هله ا  که مردم ی با رها  خود را به دیگران تحلیل کند. در جامعهکس

هزا   مود، مردم برا  حل مشکالت زندگی خود نیاز  به دعا  ک یسایی   توسل به قِدیسان ندارند. آن   معیاریها  ع لی حل   فصل می
 کنند.   به ی  نهاد مشخص که جامعه در اختیار هلگان قرارداده است، مراجعه می ا  برا  حل هر مسئ ه

   ها منعکس مد. خانلی به ی  بیلار  سخت مبتال بزود. بزا اینکزه هلزه     در ر زنامه  چند  پیش خبر  از ی  مکایت کم سابقه،
قتی بیلار برا  آخرین بار به پیم  معا ج خود مراجعزه  کرد.     ها  درمانی بکار گرفته مده بود، بیلار     هم چنان پیشرفت می میوه

مزلا     ههیچ درمانی برا  بیلزار  پیشزرفت   "کرد، از ا  خواست که بازهم بکومد راهی برا  درمان ا  پیدا کند. پیم  در پاسخ گفت: 
خود عزد ل     پیم  معا ج ا  از  ظیفه . چند ر ز بعد این خانم به دادگاه مکایت برد   ادعا کرد که" جود ندارد. بر  توکل به خدا کن 

توان بیلاران را معا جه کزرد پزس چزرا پیمز           کرده   ا  را به ک یسا حوا ه داده است. این خانم مدعی بود که اگر با توکل به خدا می
 بیلارستان در کار است.

ز دخا ت در زندگی ر زمره کوتاه کرده است. فعا یت گیرد، دست ک یسا را ا   قوانین مدنی سوئد که از اراده   خواست مردم، سرچشله می



کرد اکنون به انجام دعاها  ر زها  یکشنبه، مراسم غسل تعلید، ازد ا       ک یسایی که در قر ن  سطی بر هله امور جامعه حکومت می
 مود.   مراسم خاکسپار  خالله می

انین   مقرراتی استوار است که از دستا ردها  ع لی   تجربیات بشر زندگی بر قو   ها  ر زمره   امر ز سوئد، هله فعا یت در جامعه
گیرد. ک یسا نه تنها سرنومت زندگی مردم را رقم نلی زند، ب که برا  بقا  خود، بناچار به قوانین غیردینی جامعه نیی گردن    سرچشله می

دهزد     درآمده است. قانون به هر زن یا مرد  اجازه مزی مناخت، به لورت قانون  نهاده است. حق طالق که ک یسا آن را به رسلیت نلی
مد اکنون بعنوان حقوق مزهر ندان جزایی مزلرده       که هر  قت بخواهد از پیوند زنامویی خار  مود. رفتار  که تا دیر ز گناه مناخته می

آ ردن فرزند در ازد ا  بد ن عقزد مزذهبی،   قانون از ازد ا  بد ن عقد ک یسایی حلایت میکند. به دنیا بر خال  خواست ک یسا، مود.    می
بامد. توزی   سائل ج وگیر  از باردار    نیی سقط جنین که سا یان دراز  با مخا فت ک یسا ر بر  بود، بزه     مورد قبول جامعه   قانون می

اند   بیشتر منبرها  ک یسا را از  ها  مرد مده عنوان حقوق خانواده، رایج مده است. زنان در ردا  ر حانیت، جایگیین بسیار  از کشیش
  اند. آن خود کرده

در  02تا  64دهد که در سوئد بین    میالد  نشان می 5881( در سال Cambridgeا ل  ی در دانشگاه کامبریج ) نتایج ی  پژ هش بین
این در لد مردم سوئد به خدا اعتقاد ندارند.  در 42اگر میانگین این ارقام را بپذیریم، بیش از . 66(.Atheistلد مردم به خدا اعتقاد ندارند )

 موند.    ردم، عضو ک یسا مناخته میمدرلد  18بیش از در این کشور حا ی است که 
، هر کودکی که در 0994تا پیش از ع ت این است که در سوئد، تفا ت بین تعداد معتقدین به ک یسا   اعضا  ک یسا بسیار زیاد است. 

تنها نوزادانی که در ک یسا غسل تعلید داده موند به  0994رسید. از    ، نا م ا  به عنوان ی  عضو ک یسا نیی به ثبت میآمد   سوئد به دنیا می
بزراین   انزد. بنزا   در لد از نوزادان در غسل تعلید در ک یسا مرکت دامته 28عنوان عضو ک یسا مناخته خواهند مد. در سا یان اخیر، حد د 

 در لد کاهش داد. 28ر حال حاضر باید به مییان اعضا  ک یسا را د
آینزد. در       سوئد  در ارد گاهها  ک یسائی به مدت چند ر ز گرد هم مزی  سا ه 02بر سنت ک یسائی در سوئد، هر تابستان، جوانان  بنا

. (Konfirmation)زننزد     د مزی پردازند   در پایان بر مسیحی بودن آنان مهر تایی   این ارد گاهها ر حانیت ک یسائی به آموزش جوانان می
اند. با این حساب  در لد از جوانان در این ارد گاهها مرکت کرده 18ها  اخیر تنها  بر اطالعات دفتر مرکی  ک یساها  سوئد، در سال بنا

  یابد.   در لد کسانی که معتقد به ک یسا هستند باز هم کاهش می
  از مردم نا دانسته عضو ک یسا هستند. هر کس بخواهد از عضویت ک یسا خار  مود باید بسیاراکنون به دالئ ی که در باال بیان مد، 

پردازند کزه     بطور حضور  یا کتبی انصرا  خود را از عضویت ک یسا اعالم کند. اعضا  ک یسا هرسا ه مب غی به عنوان حق عضویت می
  ما یزاتی هزر عضزو  مشزاهده      در ک یسا هرسا ه در اظهزار نامزه   پرداخت حق عضویت آید.   بیرگترین منب  درآمد ک یسا به حساب می

 مود.    می
 
( پیشنهاد جدید  را به تصویب اکثریت اعضا  ایزن مزورا رسزانید   آن را    Kyrkomöteمورا  مرکی  ک یسا )، 5889اکتبر  55در 

دهزد کزه طزی       قد ک یسایی بامند، امکان میها  هم جنس گرایی که خواهان ع ز  بصورت ی  قانون ک یسایی در آ رد. این قانون به 
توانزد از مزرکت در چنزین مراسزلی        مراسلی مذهبی در ک یسا به عقد یکدیگر درآیند. هرگاه کشیشی با این مسئ ه مخزا ف بامزد مزی   

سزلیت  هزا  هزم جزنس گزرا را بزه ر      ترتیب، ک یسا  سوئد، ا  ین ک یسا در جهان مسیحیت اسزت کزه عقزدِ ز      خوددار  کند. بدین
 مناسد. می

( سوئد، د  Norrköping)"نورموپینگ"برا  ا  ین بار در جهان، در ک یسایی  اق  در مهر  5808ژانویه  51در راستا  این قانون، در 
  .سا ه به عقد یکدیگر درآمدند 62مرد 

  ک یسزا   ده اسزت. پزیش از ایزن، ازد ا  بزد ن اجزازه     در دنیا  مسیحیت، ک یسا هلیشه ط یعه دار پیوند زنامویی بین مهر ندان بزو 
مد. اما اکنون زندگی مشترک بین د  نفر، بد ن عقد مذهبی   حتا بد ن هزیچ توافزق نامزه ا ، آنقزدر        نامشر ع بوده   گناه ملرده می

، برا  ا  زین بزار   5889در اکتبر  در گردهلایی مورا  ک یسا در جریان است. گسترش پیدا کرده است که لحبت از حذ  عقد مذهبی
پیشنهاد مد که ک یسا از نظارت   اجرا  ازد ا  مذهبی دست بردارد   پیوند زنامویی را به نهادها  مدنی  اگزذار کنزد. طرفزداران ایزن     

ق زندگی مشزترک بزد ن عقزد    پیشنهاد معتقدند که ک یسا باید خود را با گسترش دموکراسی در جامعه  فق دهد.  قتی قوانین مدنی، ح
مناسد، ک یسا باید به این قوانینی که برگرفته از رأ  مردم است احترام بگذارد   به نقش خود در پیوند زندگی  ک یسایی را به رسلیت می

 .  بس ستانسان آگاه، استوار ا   پیوند زنامویی، تنها بر رضایت د    مدنی، ما وده بین د  نفر، پایان دهد. زیرا در جامعه

ها برا  بر ن رفت از این بحران، از سا ها پیش دربِ ک یساها را بزه   اکنون در سوئد، ک یساها با بحران ج ب مشتر  ر بر  هستند. آن



مراکزی آموزمزی   مزدارس،    بسزیار  از  بزه ک یسزا بکشزاند.     را کنسزرت، مزردم   اند تا ماید برگیار  ها  موسیقی گشوده ر   کنسرت
 .کنند   می برگیار منطقه ک یسا  ها  خود را در یقی   جشنوارهها  موس کنسرت

ها با استناد به انجیل عهزد جدیزد،    دانند. آن   ها استفاده از سازها  موسیقی، از جل ه اُرگ، ف وت   پیانو را در ک یسا مجاز می پر تستان
خواندنزد. بزا      مامگاه قبل از عر   به آسلان، سر د مغفرت می مود که مسیو   حواریون ا    سر دخوانی را در ک یسا رایج کردند. گفته می

می یزونی   9هیار نفر از جلعیت  488تر یج سر دها  مذهبی در سوئد، بسیار  به سر دخوانی در کُرها  آ از ر   آ ردند. امر زه حد د 
 هیار نفر عضو کُر ک یسا هستند. 99د حد د پردازند. از این تعدا   سوئد، در  قت آزاد خود، به سر د خوانی در کُرها  آ از، می

بر مواهد تاریخی، سازها  موسیقی از زمانی به ک یساها راه یافت که ک یسا در حیطه قدرت مزاهان قزرار گرفزت. از قزرن چهزارم       بنا
د. اما حضور موسزیقی در  میالد  که کنستانتین، قیصر ر م، مسیحیت را مذهب رسلی اعالم کرد، آالت موسیقی از دربار به ک یسا راه بر

هزا(، اسزتفاده از    هزا   ا رتزود کس    سطا با مخا فت ر حانیون مسیحی ر بر  بود. اکنون نیی بنیادگرایان مسیحی )کاتو ی  ک یسا، تا قر ن
 سازها  موسیقی را در ک یسا مجاز نلی دانند.

ن تعداد پیر ان ک یسا ر  به کزاهش اسزت. اکنزون کزه     آ رد، هم چنا   هایی که ک یسا برا  ج ب مشتر  به علل می   تالش با هلزه
 که اند کرده پیشنهاد بینند، می خطر در را خود مغل ها که کشاند، برخی از کشیش نلی ک یسا به را مردم نیی، کنسرت در مرکت   انگییه
 .کنند پیدا راه تمعنوی درگاه به رقص،   انگییه با جوانان تا مود دایر ک یساها در دیسکو جشن کنسرت، بر عال ه

 مسیحیت نوگرا و بنیادگرا

در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق پیر ان دین در سوئد، طرفدار ک یسا  پر تستان هستند که با تغییرات اساسی در بینش قزدیلی، از  
توانند ماننزد هلزه مزردم       یها م ا رتود کس   کاتو ی  فال ه گرفته است. در آیین مسیحی پر تستان، ازد ا  ر حانیون مجاز است   آن

کنند. اخیرا زنان   هم جنس گرایان نیی    تستانها از اقدامات پیشگیر  از باردار    سقط جنین حلایت می دارا  هلسر   فرزند بامند. پر
نفزرِ آنزان زن   توانند در  باس ر حانی به خدمت ک یسا  پر تستان در آیند. در ک یسا  پر تستان کنزونی از هزر ده کشزیش، هفزت        می

 دانند.    ها حضور زنان را دردستگاه ر حانیت غیرمجاز می این در حا ی است که کاتو ی  هستند.
(   نیی Dop)"دُ،"ها این مراسم را به د  آیین عباد ِ غسل تعلید  در ک یسا  ا رتود کس، هفت مراسم عباد   جود دارد. پر تستان

مزود   مراسزم تیییزد       اند. با غسل تعلید، افتخار عضویت در ک یسا بزه کزودک داده مزی    ( خالله کردهKonfirmation) تایید ک یسایی
 مود که ر ح مسیو در عضو ک یسا دمیده خواهد مد.   ، بر این با ر برگیار میک یسایی

 تعطیالت مذهبی

ادات دینی ندارند، اما رادیو   ت ویییون د  تی بزا احتزرام بزه اق یزت مزؤمن ایزن کشزور، ر زهزا  یکشزنبه          با اینکه اکثر مردم سوئد اعتق
هزا،   کنند   تعطیالت رسلی مذهبی هلچون گذمته  جود دارد. در مراسم ک یسزایی پر تسزتان       ک یسایی را پخش می ها  زنده برنامه

گیزرد. سزا ر ز      مورد استفاده قرار مزی ی  فرلت رفاهی عطیالت مذهبی به عنوان هرگی سوگوار  برا  ا  یا  دین برگیار نلی مود. ت
تو د   یا مرگ مسیو برا  اغ ب مردم، بی تفا ت است. تعطیالت کریسلس، به مناسبت تو د مسیو درازترین تعطیالت مذهبی بشزلار  

است که ی  تعطی ی سنتی ی گیرند عید پاک هم به عنوان ها سا ر ز به ل یب کشیدن مسیو یا عید پاک، را نیی عیا نل ر د. سوئد    می
   پردازند. سیاه پومیدن، گریه   خود آزار  به نشزانه    در آن به آرایش میی غذا به رنگ زرد   تنا ل غذاها   ِیژه، از جل ه تخم مرغ، می

سائل عیادار  مذهبی، از جل ه، زنجیر   عَ َزم    ها منسوخ مده است.   ها مرسوم بوده، توسط پر تستان عیا که از قدیم در بین کاتو ی 
رایج بوده   به مرق نیی راه یافته است، در انبار برخی ک یساها  قدیلی گَرد   غبار می خورد. ایزن    سطا در مرکی ار پا کُتَل، که در قر ن

 زد.   کرد   به خرافه گرایی دامن می   مردم حکومت می   امور زندگی  سائل عتیقه، یادآ ر د رانی است که ک یسا  کاتو ی  بر هله
در ایام کریسلس، پرخور    افراط در نومیدن مراب   پی آمدها  آن، به ا   خود می رسد. در هلین ارتباط مییان جرائم بزیش از  

 هر فصل دیگر  در سال است.
انزد، بزه    جده سا گی، به دنبال زندگی مستقل خزود رفتزه  برا  دیدارها  خانوادگی است. جوانانی که پس از هی نیی کریسلس فرلتی

 کنند.   ر ند   مب   ر ز  را با هم سپر  می   مناسبت جشن کریسلس به دیدار خانواده خود می

 مذهب آزادی

ملارد، بی اعتقاد  به مذهب   خزدا را نیزی      یکند. هلانطورکه اعتقاد به هر مذهبی را محترم م   مذهب حلایت می قوانین سوئد، از آزاد 
 داند   آن را جرم به حساب نلی آ رد.   حق مهر ندان می



کنند. این افزراد بیشزتر از خا رمیانزه   آفریقزا بزه سزوئد          هیار مهاجر از کشورها  مس لان در سوئد زندگی می 628اکنون نیدی  به 
برند.    ها را بکار می به آداب   رسوم پیشین خود پا  بند هستند یا طبق عادات گذمته آناز مهاجرین کشورها  اسالمی، برخی اند.  آمده

کننزد. برخزی زنزان       ها استفاده می ها  مذهبی از آن در سوئد، مس لانان دارا  مساجد متعدد  هستند که برا  گردهلایی   اجرا  آیین
 بر خال  پومش رایج در سوئد اسزت با اینکه چنین پومشی موند.    ی ظاهر میمس لان، با ر سر ، چادر   بعضی با بُرق  در انظار علوم

در سوئد،  کنند.     خود استفاده می از پومش مورد عالقهبد ن هیچ مانعی، این کشور مذهب   اندیشه در  با برخوردار  از آزاد اما آنان 
گرچه از دیدگاه قانون هر نوع پومشی بال مان  است اما پومش  ق مهر ندان است.ترین حقو آزاد  در اندیشه   پومش  باس، از ابتدایی

  سوئد، پومش تلام عیزار   برخی اق یت ها  مذهبی آنقدر نا متعار  است که نگاه هر بیننده ا  را بخود ج ب می کند. در عُر  جامعه
ها، از حجاب   پومش زنان، کزه تزا ا ائزل قزرن      اغ ب سوئد  برا  زنان، نلود  از تحقیر   تلکین زن در برابر مرد به حساب می آید.

کنند   حجابی را کزه در آن       سوئد نیی رایج بود، به عنوان ضوابط د ران مرد ساالر  یاد می بیستم میالد  در میان اقشار پایین جامعه
آن را  سزی ه ا  بزرا  پایلزال کزردن حقزوق         د ران مردان بر زنان تحلیل می کردند نشان نابرابر  این د  گر ه اجتلاعی دانسته  

 می آ رند.  آزاد  ها  اجتلاعی زنان بشلار
 خوانید.  نلود  از عل کرد قانون در حلایت از آزاد  پومش زنان را در زیر می

  داد.   بر میآموز محجبه خ هیار کر ن خسارت به ی  دانش088 ها منعکس مده بود که از پرداخت اخیرا خبر  در برخی از ر زنامه
 "نیکر نزا  َ"کرد، برا  آموزش عل ی، به هت زی در مزهر      تحصیل می هتل دار  آموز مس لان که در رمته دانش خبر این بود که ی 

(Lanskrona  )عزاد   دربین کارکنان، غیر محجبه را زن ی  حضور اسالمی ا  را دیدند، حجاب هتل، مسئو ین معرفی مده بود.  قتی
آن دختر محجبه خوددار  کرده بود. پس  پذیرش ت قی کرده   آن را برا  ج ب مشتر  زیان آ ر دانستند. به این د یل مدیریت هتل از

    .بگذارد کنار را حجابش هتل در کارآموز  د ره در که کرده بودند محجبه را راضی دختر   هتل دار  مدرسه از این ماجرا، مسئو ین
 ه بود.نیی چنین کرد

 کلزون را کزه   سزه  آمیی برمزلرد    تبعیض را هتل اقدام (DO)"ا  د "تبعیض،  من  عا ی کارگیار ها، ر زنامه در خبر این انعکاس با
 کرد. لد هیار کر نِ سوئد غرامت به آن دختر، محکوم پرداخت به مد   می ادارهها  آن توسط هت دار  مدرسه

. این برنامزه  ظاهر مدند چند  پیش نیی سه دختر محجبه برا  ی  گفتگو  ت ویییونی پیرامون حجاب، در ت ویییون سراسر  سوئد
برانگیخت. بیشترین اعتراضات بسیار  را ها در دفاع از حجاب،  به مدت چند هفته ادامه دامت. حضور این دختران محجبه   اظهارات آن

حضور آن دختران با حجزاب را  ها    بود که مخا ف حجاب در کشورها  خود بودند. آنها  خارجی تبار گر هراد   اعتراضات از سو  اف
دانستند که انواع تبعیضات   فشارها را با معیارها  مذهبی به مزردم خزود      ت ویییون سوئد، یادآ ر برخی جوام  مذهبی می   ر   لفحه

آن سزه     اعتراضات را نا دیزده گرفزت   ،ها  قانونی در این کشور ت ویییون سوئد با استناد به آزاد ات، در برابر این اعتراضدارند.    ر ا می
   ت ویییونی ادامه دادند. به مرکت در آن برنامهاز قبل تنظیم مده بود،  ا  که دختر طبق برنامه

 نقش مذهب در سیاست

 "هززا  مسززیحی دمززوکرات"سیاسززی در سززوئد، حززیب    در عرلززهدر سززوئد، مززذهب در سیاسززت   حکومززت هززیچ نقشززی نززدارد. 
(Kristdemokraterna که )کار خود را آغاز کرده است. ایزن حزیب بزا مزعار      0946گیرد از سال    بخشی از مسیحیان سوئد را در بر می
 در تشکل احیاب بورژ ایی جا  دارد. "عدا ت   انتخاب آزاد"

، چند سا ی است که در مج س قانونگزذار   بدست آ ردن کلی بیش از حد نصاب آرا برا   ر د به پار لان ها  مسیحی، با دموکرات
هزا    ها  حیب دموکرات ترین خواست یکی از علده است.درلد کل آرا  6حضور دارند. مرط  ر د ی  حیب به مج س، کسب حداقل 

د درسی مدارس است. تاکنون هیچ اکثریتی در پار لان از این خواسته حلایزت نکزرده   مسیحی، گنجاندن در س دینی مسیحیت، در موا
مود، درباره    مود. یعنی هلانقدر که درباره اسالم   بودیسم بحث   گفتگو می   است. در مدارس سوئد، تاریخ مذاهب بطور عام تدریس می

رش آگاهی   اطالع رسانی بی طرفانه به مهر ندان است. آنگاه، هزر  آید.  ظیفه نهادها  آموزمی، گست   مسیحیت نیی سخن به میان می
 ا  جانبدار  کند، یا از آن د ر  جوید. تواند از مذهب یا هر اندیشه   بر ذ ق   س یقه مخصی، می فرد ، براساس اطالعات خود   بنا

ن برخی از مسیحیان متدین نیی از این حیب ها در سوئد بود. در آن زما دموکرات ها  نخست قدرت نلایی سوسیال سال 0958   دهه
بودند. ایزن افزراد بزه تزدریج بزه       دموکرات ها  رفاهی   عدا ت گستر حیب سوسیال ها طرفدار برنامه کردند. آن   غیرمذهبی جانبدار  می

 (Broderskapet Socialdemokraterna) وکراتدمز  ا  در ن حیبی، بنام بزرادران سوسزیال   ماخه 0956عضویت حیب درآمدند   از 
گزر ه در     کند. ا  ین کنگزره    دموکرات فعا یت می تشکیل دادند. این گر ه اکنون با حفظ هویت مذهبی خود در چارچوب حیب سوسیال



 تشکیل مد.Örebro) ) "ا ره بر "در  0950سال 
ک یسایی در سیاست بزوده  از سزو  دیگزر خواسزتار        ها  انسان د ستانه هزاز یکسو خواستار انجام آمو موکراتد مسیحیان سوسیال

از طریق ی  لند ق اعانات، بزا   0948دموکرات از دهه  بامند. برادران سوسیال   اجتلاعی   مسائل انسانی می فعا یت بیشتر ک یسا در امور
پیوند  با جامعه مس لانان سوئد نیی بر قرار کرده  0998حیبی، از دهه    کنند. این ماخه   هلکار  می، نیکوکار    ل و جوسازمانها  

 است.
 کند.    مشی خود را مبتنی بر اعتقادات دینی چنین بیان می ، خطدموکرات برادران سوسیال

هلیزار      ما ی  نیر   پیشر  برا  ی  جامعه باز،قد بر افرامته ایم.   و، هلبستگی   عدا تما مسیحیان چپ   رادیکال، برا  ل "
ها (   کلی سبیتر )نسبت به سایر هم مس کان مسیحی( هستیم. جنزبش مزا    دموکرات عدا ت پیشه هستیم. ما کلی سرخ تر) از سوسیال

 ا، اعتقاد به خدا منبعی از امید،   راهی بزه گسزترش تفزاهم   آزاد    کارگر    ک یسایی دارد. برا  ما مسیحیان چپ گر ریشه در جنبش
 است.

پایه اعتقاد  ما پیام عشق پر ردگار   بخشش بی انتها  ا ست. خدا ند عشق است   انسان تصویر خداست. بنابراین هله ما بخشی 
ما بخشی از    ها دارا  حقوق    ظائف یکسان هستیم زیرا هله از عشق خدایی را در خود داریم. انسان موجود  مقدس است. ما انسان

 40."عشق پر ردگاریم
هزا   سوئد را دربرمزی گیزرد. آن   دموکرات امر زه حد د سه درلد از اعضا  حیب سوسیال "دموکرات برادران سوسیال"حیبی    ماخه

 دهند.   ها ارائه می دموکرات د را به عنوان پیشنهادات این گر ه به کنگره سا یانه سوسیالنقطه نظرات جلعی خو
ها   نقطه نظرات این گر ه به معنا  تب یغ   تر یج مسیحیت نیست. آنها از دیدگاه مذهبی خود، بر بهبزود قزوانین در جهزت     خواست
ا ل  ی  گسترش عدا ت اجتلاعی   هلبستگی بین  د ستی، انسان، انسان ها  اجتلاعی، مخا فت با تو ید   تر یج تس یحات، سالمت کل 

 حضور دارند.  "دموکرات برادران سوسیال"   کنند. اکنون پیر ان ادیان دیگر از جل ه مس لانان   یهودیان نیی در ماخه   تیکید می
ارائه مده است  دموکرات که به کنگره سا یانه حیب سوسیال 5889سال  ها  مسیحی در دموکرات سوسیال   برخی از مصوبات کنگره

 عبارت است از:
ا  عدا ت پیشه   جهانی مبتنی بر برابزر ، تزد ین یز      با هد  تحقق جامعه 5800تا  5889مشی سیاسی برا  سا ها   تعیین خط

بهبود سیاست خارجی در جهت حلایت بیشتر از کودکزان، بهبزود نگزرش بزه پناهنزدگان،       برنامه درازمدت برا  مبارزه با فقر در جهان،
کومش برا  ایجاد جهانی خا ی از سالح هسته ا ، ملنوعیت کامل لد ر اس حه از سوئد. در زمینه کل  به ف سطین نیی پیشزنهادات  

 این تشکل به عبارت زیر است:
بخش ف سطین، تر یج بازرگانی با نوار غیه، تبادل فرهنگزی    رزمزی بزین     ن آزاد اعطا  مصونیت دیپ لاتی  به نلایندگان سازما

 جوانان غیه   سوئد، ایجاد ی  مرکی برا  آموزش   بحث   گفتگو در غیه، تیمین امنیت   رفاه کودکان در غیه   ترغیب اتحادیزه ار پزا  
 در جهت انجام این اهدا .کل  به ف سطین    برا  ایجاد برنامه

 Socialdemokrater) "ی  طرفزدار ایلزان   هلبسزتگ    ها دموکرات سوسیال"به  "دموکرات برادران سوسیال"اخیرا نام ماخه حیبی 

för tro och solidariteحیبی نیی میسر بامد.  تن پیر ان ادیان دیگر به این ماخه( تغییر یافته است تا پیوس   

 کلیسا در چارچوب قانون

گیزرد. از     ها  ک یسایی در چارچوب قوانین مدنی مزکل مزی   اختیارات ک یسا را قانون تعیین کرده است. به عبارت دیگر فعا یت   در سوئد، حوزه
اکثریت مردم نیاز  به خدمات ک یسائی ندارند، بنابراین نقش ک یسا در جامعه کم رنگ    آنجا که این قوانین از رأ  مردم سرچشله گرفته است

 رسا ت ا هی بر مردم حکومت کند.   به بهانهاست. در چنین مرایطی ر حانیت نلی تواند 
ازات زنزدان کزرد.   تقاضزا  مجز   "ا کزه گِزرین  "در ی  ج سه دادگاه، برا  کشیش معر   مهر، بنام  "کا لار"چند  پیش، دادستان مهر 

سوئد  در ی  ج سه  عظ   خطابه، هلجنس گرایان را مورد سرزنش قرار داده بود. ا  هنگزام موعظزه بزرا  جلعزی        سا ه 41این کشیش 
جنسزی   هلجنس گرایان   افراد دارا  انحرافات جنسی، از حیوانات نیی نلی گذرند. این افراد به راحتی به سزو  اسزتفاده   "از مؤمنان، گفته بود: 

. گفتار کشیش، از نگاه قانون، توهین به ی  گر ه اجتلزاعی بزود. دادسزتانِ مزهر، ادعزا  کشزیش را       "آ رند   از کودکان )پِد فی ی( نیی ر   می
پشزیلانی نکزرد   بزر     ، در دادگزاه نیزی اظهزار   میبزور  ی  اقدام غیر قانونی برملرد   برا  کشیش میبور تقاضا  مجازات زندان کرد. کشزیش 

هزا مزنعکس مزد، سزخنگو       ده خود هم چنان پافشار  نلود. ا  سخنان خود را بازتابی از کالم خدا ق لداد کرد.  قتی این خبزر در رسزانه  عقی
ها  این کشیش هیچ پشتوانه مزذهبی نزدارد   ک یسزا از آن     ک یسا  مرکی  با اظهار تاسف از سخنان آقا  ا که گرین، اعالم دامت که گفته



 جوید.   سخنان د ر  می
هزا را   پس از اینکه این کشیش بخاطر توهین به هلجنس گرایان به زندان محکوم مد، ی  کشیش بنیزادگرا  آمریکزایی سزوئد    

از لحنه گیتی نابود کنزد. در پزی اعزالم هلبسزتگیِ      " واط کاران "ها را به خاطر حلایت از  نفرین کرد   از خدا ند خواست که سوئد 
     سوئد ، اقدام کشیش آمریکایی را که بزه بهانزه   وئد    نفرین بر مردم سوئد، کشیش محکوم مدهکشیش آمریکایی با کشیش س

 کرد.خواهد  مکایتحلایت از کشیش سوئد ، مردم را نفرین کرده بود، به مدت سرزنش کرد   اعالم کرد که ع یه ا  به دادگاه 
 ابستگی قومی، نژاد ، م یت، رنزگ پوسزت، با رهزا  مزذهبی        بر اساس قوانین سوئد چنانچه نسبت به گر هی از جامعه به ع ت

 مود.   عالئق جنسی توهین یا تهدید  لورت گیرد، عامل آن مجرم مناخته مده   مجازات می

 بیان کلیسا و آزادی

نقامی   عکاسی متزدا ل  ها   نلایشگاههنر    ایجاد  ها  فعا یت، برگیار  که معلوال دارا  فضا   سیعی هستند در ک یساها  سوئد
برخزی  به نلایش گذامته بود.  قتی  ی  خانم هنرمند تاب وها  نقامی خود را در سا ن ی  ک یسا در جنوب استکه مچند  پیش است. 

از ک یسزا خواسزتند کزه از بزر پزایی چنزین        به عنوان اعتزرا  نقاش دارا  گرایشات سیاسی مارکسیستی است، دریافتند که از مؤمنین 
که از دیدگاه ا ، عیسی، چزه گزوارا     تاکید کرد  ها مسئول ک یسا در پاسخ آننلایشگاهی در محیط مقدس ک یسا ج وگیر  کند. کشیش 

 هستند.ک یسا رام رسا ت مشابهی دامته   مورد احت ها   آن هلهاند. بنابراین،  داالیی الما، هله در راه سعادت بشر گام بردامته
که ی  هنرمند عکاس است، تصا یر  را به نلایش  (Elisabeth Ohlson Wallin ")اِ ییابت ا ه سون  ا ین"خانم  0990در سال 

یشگاه، تصویر  بود کزه    عکسها  این نلا داد. از جل ه   ا  توهین آمیی نلایش می ها ملایل حضرت مسیو را بگونه گذامت که در آن
هزا  خبزر  در    ها  گوناگونی پیرامون این مسئ ه در رسانه داد. در حا یکه  اکنش   حضرت مسیو را بین گر هی هلجنس گرا، نشان می

 "د م مزیرکا "جریان بود، ناگهان اعالم مد که خانم ا ه سون اجازه گرفته است کارها  خود را در کاتدرال مرکی  ک یسزاها  سزوئد،   
(Domkyrkaدر مهر ا پساال )(Uppsala  نیی به نلایش بگذارد. چیی  نگذمت که نلایشگاه در لحن مقدس کاتدرال مرکی  سزوئد )

آمکار بزا  کار خود را آغاز کرد. با  قوع این پدیده، بحث   گفتگو  بسیار  پیرامون آن باال گرفت. نلایشگاهی که محتوا  آن در ستیی 
دهد    ها  اجتلاعی در سوئد اجازه می ترین مکان کشور، در معر  انبوه تلاماگران قرار دامت. گرچه آزاد  تفکر ک یسایی بود، در مقدس

 زده کزرد. در  که مهر ندان نقطه نظرات خود را به اطالع دیگران برسانند، اما آنچه در کاتدرال مرکی  اتفاق افتاده بود بسیار  را مگفت
گذارنزد       در جامعزه احتزرام مزی     عقیده  بیان ها به آزاد    کم سابقه، مقامات ک یسا با بردبار  اظهار دامتند که آن رابطه با این پدیده
نزد. در اینجزا تلامزاگران    دهند که نظرات خود را به هر مک ی که بامد به دیگزران عرضزه کن       مردم فرلت می بدین  سی ه، به هله

 49هستند که براساس آگاهی یا اعتقادات دینی خود محتوا  این کار هنر  را مورد قضا ت قرار خواهند داد.

ا  به اقدام ک یسا، معتر  بودند اما برخی نیی بر این با ر بودند که اگر ک یسا در برابر این عکسها موض  خصلانه خزود را   با اینکه عده
مد   بع ت مخا فت ک یسا    رد   اجازه نلایش در کاتدرال را نلی داد، آن تصا یر سرانجام در اماکن دیگر به نلایش گذامته میک   ع نی می
 گرفت.   ، بیشتر مورد توجه   استقبال مردم قرار می با آن

ادامه دامزت.  نقطه نظرات گوناگون  در ک یسا  مرکی  سوئد، هم چنان بحث   گفتگو   ابرازنلایشگاه تا چند سال پس از انجام این 
ها  مورد بحث بر سینه دیوارِ هلان مکان مقدس به نلایش گذامته مد تا  ، بار دیگر عکس5880در دهلین سا گرد نلایشگاه، در سال 

 ها را دامته بامند. ها را ندیده بودند این بار فرلت تلاما  آن کسانی که بار ا ل آن
در ک یسا  مرکی ، این  اقعیت آمکار مد که هیچ مؤمنی با دیدن این تصا یر از راه دین عزد ل   ها  ضد ک یسایی با نلایش عکس

ها فقزط بیزان نظزرات یز  هنرمنزد       ها در جهت تب یغات ع یه ک یسا بهره جویی کند. آن عکس نکرد   هیچ کافر  هم نتوانست از آن
از سزو    بیان پی این ر یداد، لبر   بردبار  ک یسا   احترام به آزاد  دربه نلایش درآمد. ی تصویر  عکاس بود که بجا  تک م، با زبان
 بسیار  مورد ستایش قرار گرفت.

 اسقف اعظم

 152امور مذهبی ک یساها  پر تستان سوئد توسط اسقف اعظم رهبر  می مود. اسقف اعظم در ی  انتخابات ک یسائی، با حضور 
سال( در سلت خود باقی بلاند.  41ز ک یساها  سراسر سوئد، بر گییده می مود.. اسقف اعظم می تواند تا سن بازنشستگی )نلاینده ا

، برا   5801ضلن اینکه بر کنار  پیش از موعد    نیی توسط هیئت نلایندگی ک یساها امکان پذیر است. در انتخابات ک یسائی سال 
 ی  زن به عنوان اسقف اعظم  بر گییده مد. ا  ین بار در تاریخ ک یسا  سوئد،



 مسئله مرگ

سهم هر انسانی از مرگ دیر یا ز د به    اعطا خواهد مد. مرگ به سراغ هر کس در هر جا، چه در کاخ   چه درکزوخ خواهزد رفزت      
 کسی را به خاطر آنکه بر ثر ت، مهرت یا قدرت تکیه دارد بی نصیب نخواهد گذامت.

با مسئ ه مرگ یکسان نیست. در برخی جوام  از جل ه در سوئد، مرگ به عنوان نقطه پایان زندگی، هزر چنزد ت زخ       ر یکرد جوام  مخت ف
مود کزه مه زت      ها  خبر  گفتگو با افراد  دیده می قابل فهم است. از این ر  گفت   منود درباره مرگ،  حشت نلی آفریند. در رسانه، ناگوار

ا   اق  بینانه مرگی را که در فال ه نیدیکی در انتظارمزان   دهد که این افراد بگونه   رسد. این گفتگوها نشان می   میها بی د  به پایان  زندگی آن
کنند.  اکنش ایزن افزراد در      گفتگو می زند، پایان میمُهرِ ها  ها براحتی درباره بیلار  لعب ا عالجی که بی د  به زندگی آن اند. آن است پذیرفته
خواب بی پایان  ی  ها به دنیا  پس از مرگ اعتقاد ندارند، مرگ را ی   یتی بنام مرگ، بسیار آموزنده است. از آنجا که بیشتر سوئد برابر  اقع

 کنند.   ت قی میابد  بیهومی مط ق   
ان مهربان   بخشنده معرفزی    چندانی ندارند، ک یسا  پر تستان، پر دگار را چن معتقدان مسیحی پر تستان نیی، از دنیا  پس از مرگ  اهله

ها ایلان دارند که حتا بنزدگان گناهکزار خزدا از محبزت خزا ق خزود        کند که مؤمنین اطلینان دارند که مورد آمرزش قرار خواهند گرفت. آن   می
 ر ا نخواهد دامت.بندگانی که خود آفریده، ا  نسبت به  هرگی خشم   کینه برخوردارند   پر دگار،
تواند از نظر اقتصزاد  بزرا  اطرافیزان          ی  فرد می ها رایج است، مرگِ عدا تی اقتصاد  در آن   یا کشورهائی که بیدر کشورها  فقیر 

در سوئد به ع ت رفاه هلگانی که نامزی از یز    گیرد.    سر چشله می به یکدیگرافراد ستگی تنگاتنگ اقتصاد  مسئ ه از  اببامد. این بار فاجعه 
هزا    کلز       افراد دارا  پشتوانه   خانواده، هله است، مردم از نظر اقتصاد  به یکدیگر  ابسته نیستند. حتا در محد دهنظام مردمی   آزاد 

افراد جامعه قبل از اینکه  ابسته به ی  نزان آ ر در     ها از هم نلی پامد. هله   زندگی آن اجتلاعی هستند. با مرگ سر پرست خانواده، ما وده
  اجتلاعی هستند. از اینر ، مرگ ی  فرد در زندگی اطرافیان ا  تیثیر چندانی نزدارد   هزیچ    بامند، تحت تکفل خدمات گسترده  خود  خانواده
ا  به دنبال نخواهد دامت. به این د یل غم   اند ه نامی از مرگ، بسیار سبکتر از آن چیی  است که در جوام  غیر دموکراتی  ماهد آن  فاجعه

آینزد،     که زندگی افراد در گر  لحت   سالمت ی  نان آ ر است   یا فرزندان به عنوان عصا  د ران پیر  بزه حسزاب مزی   هستیم. در جایی 
ا  فقر   بدبختی به دنبال آ رد. بخش مهلی از گریه   زار   تواند برا  عده   می فرد ابستگی افراد به یکدیگر آن چنان زیاد است که مرگ ی  

ها   مشکالتی است که دامن گیر اطرافیان ا  خواهزد   گیرد، نامی از احساس نا کامی   رابطه با مرگ ی  نفر لورت می   حین   اند هی که در
 مد.

 خاکسپاری

اند که جسد مردگان را از محیط زندگی خود، د ر کنند تا از عوار  بهدامزتی نامزی از تعفزن   پوسزیدگی      ها از دیر زمان آموخته انسان
  تدفین، در رابطه با فرهنگ،  ها  گوناگونی به خود گرفته است. میوه . در جوام  مخت ف، دفن اجساد مردگان مکلدر امان بامندجسد 

  محزیط   گیرد. امر زه با توجه به مناختی که بشر نسبت به عوامل تهدیزد کننزده     ها  اعتقاد  رایج در جامعه، مکل می دانش   بینش
آیزد. در بسزیار  از      خاک نیی از نظر بهدامتی   محیط زیستی، ر می نامناسزب بزه حسزاب مزی    زیست، پیدا کرده است، دفن اجساد در 

سزپارند. سزوزندان      ا  به طبیعت می کنند   یا بگونه   سوزانند   خاکستر آن را به عنوان یادبود، نگهدار  می   اجساد مردگان را می  کشورها،
برا  محیط زیست کند،    راه پیدا میا  که بصورت گاز به محیط اطرا   جیوه  نیی بخاطر ا   خانه اجساد نیی، به خاطر تو ید گازها  گل

 زیان آ ر است.
  قانونی کزردن     قانونگذاران در اندیشهدست آزمایش است   جدید  برا  خاکسپار  ابداع مده است که اکنون در  در سوئد میوه

ش دیگر  با طبیعت هلخوانی دارد. احساس اینکه جسد انسان پس از مرگ در زیزر    خاکسپار  بیش از هر ر  بامند. این میوه   آن می
خاک پوسیده   متعفن مود   جانوران آن را متالمی کنند، برا  بسیار  آزار دهنده است. سوزندان نیی با تجربه   احساسی که انسان از 

دارد. در ر ش جدید جسد در زمان بسیار کوتاهی به خاک  آتش دارد برا  هله مط وب نیست. اما ر ش جدید خاکسپار  فرایند دیگر 
مود بد ن آنکه مراحل تعفن   پوسیدن یا سوختن   خاکستر مدن را هلراه دامته بامد. با اینکه هنوز این ر ش رایزج نشزده      تبدیل می

 دهند.   است، در سوئد، مردم عالقه زیاد  به آن نشان می
سزن ا  را پرسزید. دانشزجو     جور یم؟ استاد از دانش   استاد پرسید که پس از مرگ به کجا میی  دانشجو  ف سفه در کالس درس از 

 ر   که سی سال پیش بود !   بیست   پنجسا ه بود. استاد پاسخ داد: پس از مرگ به هلان جایی می
د نیی هلان حا ت را دامته اسزت. از  سال قبل از تو  2توان گلان کرد که    با ر ش جدید خاکسپار ، جسد به حا تی برمی گردد که می

مود   این    جسد به خاک تبدیل میانجلاد جسد   تبدیل آن به پودر، خاک بر آمده ایم   در خاک خواهیم رفت. در ر ش جدید از طریق 
 خاک به زمین سپرده خواهد مد.



یست است. در این ر ش جسد در تابوت قرار   خاکسپار  از نظر بهدامت محیط ز ، بهترین میوهانجلاد   تبدیل جسد به پودرر ش 
در جزه   008گیرد  پس از انجام مراسم تودی ، تابوت را در اتاقکی مخصوص که درجه سرما  آن نیدی  به لزفر مط زق )منهزا        می

رمایی، تزابوت   جسزد،   مزود. در چنزین سز        سرما با استفاده از ازُت   اکسیژن مای  تهیه می دهند. این درجه   سانتیگراد( است، قرار می
به خاک تبدیل خواهد مد. این خاک مقدار زیاد  آب جسد   تابوت مود که در اثر  رزش مکانیکی اتاق ،    آنچنان منجلد   مکننده می

کنند.  زن خاک خش  بدست آمده تنها سی درلد    هلراه دارد. در مرح ه بعد  رطوبت خاک را گرفته   آنرا به خاک خش  تبدیل می
ن ال ی جسد   تابوت خواهد بود   حجم بسیار کلی را امغال خواهد کرد. این خاک را در ی  تابوت کوچ  از جنس نشاسزته قزرار    ز

 گردد.   کنند. نشاسته بی د  جذب خاک مده   جسد آدمی به لورت خاک به آغوش زمین باز می   داده   دفن می
مانزد     ا  برا  ا تیام ر حی بازماندگان بجا  می هلخوانی دارد   هم مقبره   خاک مدن جسد با احساس آدمی با این ر ش هم میوه

   هم محیط زیست آسیب نلی بیند.
در سوئد بیشتر مردم قبل از مرگ، عال ه بر نومتن  لیت نامه، چگونگی دفن   کفن خود را دقیقا برنامه ریی  میکننزد. کارمناسزان   

 688دهزد. در سزوئد بزیش از         خود متوفی، بار اند ه اطرافیان ا  را پس از مرگ کاهش میمعتقدند که برنامه ریی  کفن   دفن از سو
   کار مشابه هستند. در آژانس  (  جود دارد که زیر چتر ی  اتحادیه بوده   دارا  ر ش   میوهBegravningsbyråآژانس خاکسپار  )
توانند با پیشنهادات موجود در آن جیییات مربوط    ( آماده است که متقاضیان میLivsarkiv) "بایگانی زندگی"ا  بنام  خاکسپار  کتابچه

ی  پاکت مزیرینی یزا     هر مرکت کننده ،توان انتخاب کرد که پس از پایان مراسم   به مراسم کفن   دفن خود را انتخاب کنند. مثال می
 تواند ر نق بخشد در بایگانی زندگی آمده است.     هر چه به چنین مراسلی می مکالت دریافت کند. نوع نومیدنی   خوراکی   موزی 

دهد   نیی چگونگی مراسم تدفین   ترحیم، سرگذمت خانلی بنام    برا  آمنایی با آنچه معلوال ی  سوئد  پیش از مرگش انجام می
 کنیم.    را مر ر می "اِ ا نُرمَن"

ها  مخت فی را برا  ا  سفارش داد. ر ز  کزه   ها  جسلی مده بود. پیم  خانواده آزمایش خانم نُرمَن مدتی دچار یکسر  ناراحتی
ها  بیلار را در دست گرفزت   بزه آرامزی     برا  منیدن نتیجه آزمایش به پیم  مراجعه کرد، پیم ِ خانواده ر بر   ا  نشست، دست

بتال هستید. خانم نُرمَن در حا ی که عرق سرد  بر جبینش نشسته دهد که ملا به ی  بیلار  بسیار دموار م   ها نشان می گفت: آزمایش
 بود بد ن اینکه کالمی بر زبان آ رد،  حظاتی به دکتر خیره مد.

در سوئد گفتار بین پیم    بیلار بی پرده   جد  است. هلانطورکه در باال گفته مد، مرگ برا  مردم سوئد آنقدر  حشتناک نیسزت  
مود. فقط در لورتی که خود بیلزار     سخت خود را بشنود سکته کند. خبر بیلار  تنها به خود بیلار گفته میکه اگر مخصی خبر بیلار  

 کند.   خبر به بستگان یا آمنایانش بامد، آنگاه پیم  یا درمانگاه، اطالعات مربوط به بیلار  ا  را به دیگران منتقل می   خواستار ارائه
انه بیلار  ملا در حد  است که درمان آن دموار است. اما ما کومش خود را خزواهیم کزرد. بایزد    متاسف "پیم  خانواده ادامه داد: 

. خانم نُرمَن با منیدن خبر پیشرفته بودن بیلاریش، سرش را پایین انداخت   لورت خزود را بزین   "ها زندگی کرد امید ار بود   در  حظه
از پیم  خود پرسید که با دامتن این بیلار  چه مدت د ام خواهد آ رد. پاسخِ هایش پنهان کرد   به فکر فر  رفت. پس از  ختی،  دست

  معا جاتی دانست که در آینده انجام خواهد مد. زندگی خانم نُرمَن  پیم ، مبهم بود.   ، مانس زندگی خانم نُرمَن را  ابسته به نتیجه
ود   حاال زمان آن فرا رسیده بود که به مرگ   جریانزات در ارتبزاط   از آن پس دگرگون مد. ا  تا بحال به زندگی قبل از مرگ پرداخته ب

 بیندیشد.نیی با مرگ 
ها  درمانی خود، با ی   کیل تلاس گرفت تا پیش  خود به ر ال گذمته   پیگیر  برنامه   خانم نُرمَن ضلن گذراندن زندگی ر زمره

س از مرگ ا ، هلسر   د  فرزندش هیچکدام به امواِل ا  نیاز ندارند. از طریق دانست که پ   ا  را تنظیم کند. خانم نُرمَن می ا   لیت نامه
ها با خبر مد.    دست آخر تصزلیم گرفزت    آن   ها  انسان د ستانه  کی ش با چند بنیاد نیکوکار  تلاس گرفت   از چگونگی فعا یت

کفن   دفن   مراسم مربوط    که پس از پرداخت هیینه کی ش نیی موظف بود  گیرد.اختیار  کی ش قرار ثر ت ا  پس از مرگش در که 
 ماند، در اختیار کانون پژ هشگران سرطان خون بگذارد.   به آن، آنچه را باقی می

ها  مخت ف کفن   دفن با خبر  خانم نُرمَن برا  برنامه ریی  مراسم پس از مرگش به سراغ ی  مرکت خاکسپار  رفت. ا  از میوه
در ت ویییون دیده بود   جویا  آن بود کزه آیزا ایزن مزیوه     انجلاد   تبدیل جسد به پودر را    سپار  به میوهمد.    چند  پیش خاک

در اندیشه قانونی کزردن  از مدتی پیش، قانونگذاران سوئد . با اینکه اکنون در سوئد قابل انجام است یا خیر. جواب این پرسش، منفی بود
  .قانونی در این مورد به تصویب نرسیده استهنوز اند اما  بودهاین ر ش خاکسپار  

هزا نزوع    میسر نیست، خانم نُرمَن به تدفین سنتی عالقه نشان میدهد. پس باید در آ بوم مرکت خاکسپار  در بین ده انجلادحاال که 
ر کزامپیوتر بزه نلزایش    هزا را ر   لزفحه نلایشزگ    تابوت، تابوت مورد عالقه خود را انتخاب کند. کارمند دفتر خاکسپار  انواع تزابوت 



ها  تند یا نرم تابوت را به دقت مزورد   کرد، رنگ   فرم   زا یه   گذارد   خانم نُرمَن با هلان دقتی که تا بحال کفش    باس تهیه می   می
ا  نلزی خواهزد    .پسندد. قیلتش هم برا  خانم نُرمَن مهم است   دهد. تابوت هشت چرخه را بیشتر ازتابوت چهار چرخه می   توجه قرار می

کند. دکور    بیهوده کاهش دهد. دست آخر ی  تابوت زرمکی رنگ را انتخاب می ،پو ی را که  قف کارها  پژ هشی پیمکی کرده است
ها   مکل تییین   جایگاه گل ر   تابوت نکزاتی اسزت کزه     ر   تابوت را از آ بوم دیگر  باید انتخاب کرد. نوع گ ها، رنگ   عطر آن

آ رد   مبیه آنچزه را قزبال بزه مزذاق ا  نشسزته بزود          کند. ا  درذهنش مراسم خاکسپار  بسیار  را بیاد می   ها فکر می ن به آنخانم نُرمَ
ها  سفید   لورتی چتر زیبایی بسان دُم طا س، ر   تابوت  کند. دکور ر   تابوت، دسته گ ی خواهد بود که در آن گالیول   انتخاب می

ها پیش، بزه نزدرت  بزاس نزو        انتخاب آخرین  باسی که خانم نُرمَن با خود خواهد برد کار دموار  است. ا  که از سالگستراند. اما    می
داد. خانم نُرمَن هلیشه هنگام تهیه  باس دچار سرگیجه    دست ا ل خریدار  کرده بود برا  انتخاب آخرین  باس خود  سواس نشان می

کزرد. ا        لند ق  باسزها  اهزدایی بزه لز یب سزرخ مزی       خرید پس از چند ر ز ر انه   ی را که میمد   بیشتر  باسها  دست د م   می
ا  که پُر میکرد نومت کت   دامنی را که در جشن تو د پنجاه سا گی اش پومیده بزود بزر پیکزر بزی جزان ا        نامه سرانجام، در سفارش

حتا در تاریکی  نشسته بود  تختش لا ویی را که از کودکی هلیشه در کنار ا  پش بپومانند. ا  هلچنین خواستار آن بود که خرس  قهوه
 زد، در تابوتش بگذارند.   ل میبا چشلان براق سیاهش ا  را زُمب 

گیرد. خانم نُزرمَن کزه اعتقزادات مزذهبی        مرکت خاکسپار  مسئو یت پذیرایی از میهلانان   اجرا  مراسم یادبود را نیی به عهده می
 ک یسا  کزوچکی بنزام کاپزل    امت تقاضا کرد که مراسم قبل از تدفین بد ن حضور کشیش انجام مود. بنابراین مراسم ا  درچندانی ند
(Kapell)      که در کنار ک یسا  گورستان است برگیار خواهد مد. ا  خواست که عال ه بر دسته گل تییینزی ر   تزابوت د  دسزته گزل
 رزید. ا  هرسزا ه پیازهزا  کوکزب را در       ها  کوکب عشق می د سو  تابوت قرار دهند. خانم نُرمَن به گلپرپشت سفید نیی در  کوکبِ
در ی کزه در کاغزذ ر زنامزه پیچیزده بزود      مد از پیازها  بد ن خزاک    کامت   زمستان که می   اش می    بیرگی ر   با کن خانهها گ دان
هزا خودنلزائی    تا در بهار  دیگر از پیازها جوانه بر ن زند   در تابستان گ ها بر فراز مزاخه  کرد   اش نگهدار  می  تاریکی از خانه   گومه
هایی که در مراسزم آخزرین      آن خانم نُرمَن خود ی  پیام سپاسگیار  نیی بنویسد تا خطاب به د ستان   نیدیکان   هلهبنا مد  کنند.

 کنند، خوانده مود.    داع مرکت می
 ا  از کنسرت موتیارت در مراسم قبل از دفن، دعوت مود. رد که از ی  گر ه ارکستر، برا  نواختن قطعهخانم نرمن سفارش ک

که مرکت کنندگان در مراسم تدفین، پس از پایان مراسم، در  معلوال در کنار هر گورستانی، ی  سا ن پذیرایی از میهلانان  جود دارد
خانم نُرمَن، چند ق م از غذاها  سرد را برا  پذیرایی از میهلانان انتخزاب  گذرانند.    متوفی میآیند    حظاتی را با یاد فرد    آن گرد هم می

 ها  معطر تییین مود.   خام   لورتی رنگ ِ ماهی سا ِلون   چند برگ از سبی  ا  از فی ه کرد   افی د که بشقابها با  رقه
ا  را  ز میان جلالت رایج که ر   نلایشگر کامپیوتر در حرکت بزود، جل زه  در پایان، نوع   مکل سنگ آرامگاه را نیی انتخاب کرد   ا

 برگیید تا ر   سنگ میارش حفر مود.
 قتی خانم نُرمَن فوت کرد. هله امور کفن   دفن   مراسم مربوط به آن، برنامه ریی  مده بود. نوع تابوت   تییینزات آن بزه هلزان    

رین  باس،   خرس  قهوه ا ، به ترتیبی که خانم نُرمَن خواسته بود در تزابوتش جزا    سفارش کرده بود، انتخاب مد. آخ   مکل که 
تابوت با گ ها  تییینی آن در باال  سکویی در لدر سا ن اجتلاعات کنار ک یسا، قزرار دامزت. نزوا  آرامزش بخزش کنسزرت       . گرفت

ها  ردیف ا ل نشسته بودند. حد د لد نفر میهلانزان     لداها  دیگر در سا ن بود. فرزندان   هلسرش در لند ی موتیارت بستر هله
هزا  سزفید پومزیده       حاضر در این مراسم هله  باس مناسب با خاکسپار  بر تن دامتند. آقایان کت   م وارها  تیره رنزگ، پیزراهن  

در این مراسم مرکت کزرده بودنزد.   ها با کت   دامن سیاه   ب وزها  سفید   برخی با پاپیونها  سیاه  ها  سیاه زده بودند   خانم کرا ات
مادرش نومته بود   به آژانس خاکسپار  داده بود قرائت کرد. در این پیام، خانم نرمن با ک لاتی که خزود  که دختر خانم نرمن، پیامی را 

ان پیشین خانم نُزرمَن  کرد. آنگاه چند تن از د ستان   هلکار   قبل از مرگ انتخاب کرده بود، از هله بستگان   د ستانش سپاسگیار  می
  یاد ا  را گرامی دامتند. پس از سخنرانی، میهلانان، برا  ادا  احترام، یکای  به ترتیب از ردیف ا ل، ب ند مده   ر   کردند سخنرانی 

تزابوت  کردنزد، سزپس خزم مزده   گ زی را کزه هلزراه آ رده بودنزد ر              ایستادند. هر کدام  ختی درنگ می   سکو در مقابل تابوت می
ها  ملرده   بی لدا، تزابوت را   گرفت. آنگاه با گام   ها مکل می گذامتند. بدیهی است خاطراتی از خانم نُرمَن در ذهن هر ی  از آن   می

 آمدند.   د ر زده   از سو  دیگر سکو پایین می
ها  قتی ر   سکو قزرار   بوت، پیلودند. آندر پایان، چهار مرد   د  زن، با  باسها  رسلی، با حرکتی هلاهنگ طول سا ن را بسو  تا

 گرفتند،  ختی ادا  احترام کردند   سپس با چرخشی، ر  به حضار ایستادند.
اعضا  ارکستر کوچکی که در مراسم حضور دامت، قطعات موز ن   د نشینی را که خانم نُزرمَن قبزل از مزرگش سزفارش داده بزود      



جلعی خواندند. این اجرا   سر د، بار سنگین اند هی را که بر مراسم سایه دامت کاهش  نواختند   حضار هلاهنگ با آن سر د  را دسته
 داد.

آنگاه، مامورین مرکت خاکسپار  با چرخشی، ر  به تابوت ایستادند   پس از ادا  احترام، تابوت را بردامته، به آرامی آن را به بیزر ن  
کردند بسو  آرامگزاه بزرده      چرخ قرار گرفت   در حا یکه حضار آن را دنبال میسا ن منتقل کردند. در آنجا تابوت ر   ی  گار  چهار 

مد. ناقوس ک یسا به لدا درآمد. آهنگ این لدا، گامها  تشیی  کنندگان را موز ن کرده بود. لزف تشزیی  کننزدگان از جزاده باریز       
ا  از زمزین سرسزبی گورسزتان،     رد. در چلن زار ، در گومزه ک   ها  جنگ ی بود، عبور می ا  که از د  سو در حصار سر ها   کا  آسفا ته
ا  چهارگوش با علق سه متر آماده مده بود. مخل ها  سبی  به رنگ چلن، دیوارها  حفره را پومانده بود   خزاک را از چشزم    حفره

بود. تابوت را در راستا  آن حفره  لبورگسترده بر دمتی آرام    چلنِمخل ها   آمد، رنگ سبیِ    کرد. آنچه به چشم می   حاضران پنهان می
در سکوت سزنگین خزود بصزدا  نزاقوس ک یسزا       بر زمین گذامتند. سه رمته طناب سفید   قطور، تابوت را در برگرفت. دمت   جنگل

ابد  جایگاهی ماموران تدفین، با در دست دامتن سر طنابها، تابوت را به آرامی تا علق حفره هدایت کردند. تابوت به گوش سپرده بود. 
سپرده مد. هلسر   فرزندان متوفی به حفره نیدی  مدند. در حا ی که چشم به تابوت د خته بودند، به ادا  احترام،  ختی درنگ کردند. 

هایی که سطو تابوت را پومانده بود انداختند   جا  خود را به سایر حاضرین در مراسم  هایی را که در دست دامتند، ر   گل سپس گل
 ند تا هر کدام پس از ادا  احترام   فر  انداختن ماخه گ ی، با متوفی  داع کنند.داد

مطابق خواست خانم نُرمَن تییین مزده   ،پشت ک یسا حضور یابند. رستورانسا ن پس از این مراسم، از هله حاضرین دعوت مد تا در 
برگها  سبی معطر هلراه   سا ِلون با کی  میگو   ماهی  بود. در  سط هر میی ی  کوکب سفید گذامته بودند. ر   هر میی، ی  سینی

 ها  مخت ف نیی در دسترس حاضران بود.   ظر  ساالد قرار دامت. نومابهبا ی
 ا  از نومابه را میه کردند. جرعه "یادش گرامی باد "ها را در دست گرفتند   هم لدا، با گفتن  هله به یاد خانم نُرمَن نومابه

از بستگان  د ستان نیدی  متوفی، یادها   خاطرات خود ر ا برا  حاضران بیزان کردنزد. دختزر یکزی از د سزتان      در رستوران، برخی 
متزوفی بزا      خانوادگی متوفی، آهنگی را که قبال بارها در حضور خانم نُرمَن برا     نواخته بود با  ی ون خود نواخت   در آخر، خانواده

 فین پایان دادند.سپاسگیار  از هله حضار به مراسم تد
در سوئد جی مراسم تدفین، هیچگونه مراسم یاد بود برا  مردگان برگیار نلی مود. فقط برخی از نیدیکان تا مدتی پس از خاکسپار ، 

 کنند یا ملعی برمی افر زند.   هر چندگاه، سر میار رفته   گ ی نثار می
( نزام دارد.  Alla helgons dag) نزوامبر، ر ز مقزدس هلگزان    4ا اکتبزر تز   10  بزین   هرسا ه ی  مب به اموات تع زق دارد. مزنبه  

مود. در مامگاه این ر ز، برخی از نیدیکان مردگان، در گورستان    ( نامیده میAlla själars dag) پس از ر ز مقدس، ر ز ار اح   یکشنبه
 گذارند.   کنند   ر   آرامگاه می   حضور یافته   چراغ یا ملعی ر من می

   خزود  ها  زندگی را هر چه آسان تر کرده   عادات   رسوم دست   پا گیر را از زندگی ر زمزره  کومند تا میوه   ها هلواره می سوئد 
  برگزیار  تزدفین      وهها  اخیزر تغییراتزی در مزی    گیرد. در سال   در بر مینیی   زندگی   مرگ را  آخرین برهه، این تغییرات د ر کنند.

 ترحیم رخ داده است. اگر آنچه را امر ز رایج است با سی سال پیش مقایسه کنیم، این تغییرات را به ر منی خواهیم دید.
دامتند. امر زه نوع  باس بزرا      سال پیش برا  مرکت در مراسم تدفین هله باید  باس سیاه )رنگ عیا(   نوار ابریشلی سیاه می 18
تزرین   مد. امر زه معلول   مدند   اجساد بقیه سوزانده می   دفین اختیار  است. سی سال پیش نیلی از مردگان، در تابوت دفن میمراسم ت

 ر ش سوزاندن جسد است.
مد در حا ی که امر زه، بیشتر از موسیقی ضزبط     در مراسم یادبود در سی سال پیش ت  نواز    یا موزی  اُرگ بطور زنده پخش می

مد اما امر زه، بجا  تا  گل، مب غی بزه بنیادهزا       ها  بسیار  به مراسم تدفین هدیه می مود. سی سال پیش تا  گل   استفاده می مده
مود. در گذمته، مراسم تدفین   ترحیم بسیار با مکوه   با مرکت هر چه بیشزتر بسزتگان   د سزتان متزوفی اجزرا         نیکوکار  هدیه می

ر  به کاهش رفته است   امر زه بسیار  در  لیت نامه خود خواستار  یمراسلچنین جلعیت مرکت کنندگان در ، مد. در طول زمان   می
   متوفی انجام خواهد مد. حضور افراد خانوادهفقط با مراسم تدفین خصولی هستند. این به معنا  این است که تدفین 

 مالیات کفن و دفن

پردازند. در مقابل آن، هر مهر ند  پس از مرگ ی     ن هیینه کفن   دفن هلراه با ما یات میهله مردم در سوئد هرسا ه مب غی به عنوا
  حا   خاکستر به خاک سپرده  آرامگاه، به مدت بیست   پنج سال، در یکی از گورستانها خواهد دامت. در این آرامگاه، تابوت   یا کوزه

 گیرد.   نجام میمود. سوزاندن جسد نیی برا  هله بطور رایگان ا   می



     خاکسپار  مانند بها  تابوت   هیینه معلوال در سوئد گورستانها، باغی سر سبی است که در کنار ک یسا قرار دارد. بخشی از هیینه
اند، پس از مزرگ، از خزدمات ک یسزایی ماننزد      انتقال تابوت تا گورستان به عهده متوفی است. کسانی که قبل از مرگ عضو ک یسا بوده

بطزور رایگزان در    د،مراسم یادبود کسانی که عضو ک یسا بامن. راسم مذهبی در هنگام تدفین   حضور کشیش نیی برخوردار خواهند بودم
مرکت خواهد کرد. اگر متوفی عضو ک یسزا نبامزد، مراسزم    در این مراسم مود   ی  کشیش مح ی برا  دعا   نیایش    ک یسا انجام می

( که در کنار بیشتر ک یساها  بیرگ  جود دارد برگیار مود. در این Kapellند بطور رایگان در ک یسا  کوچکی )توا   قبل از خاکسپار  می
ا  را ترتیب خواهند داد. اگر مخص فزوت مزده تزوان     مراسم که هیچ کشیشی مرکت نلی کند، د ستان   نیدیکان متوفی، خود برنامه

 خواهد پرداخت.محل زندگی ا  ا کلون ها  کفن   دفن ر ما ی ندامته بامد، هله هیینه
ها نامشزخص   اند   ی ع ت مرگ آن اجساد کسانی که در خار  از بیلارستان فوت کرده بامند   یا کسانی که در بیلارستان فوت کرده

پیم ، مود. پس از مشخص مدن ع ت مرگ، ی     فرستاده می ،ها  بیرگ است، به پیمکی قانونی، در بخش کا بد مکافی بیلارستان
دهد. بزا قزرار دادن گزواهی فزوت در        گیارش میکه نقش ثبت احوال را هم دارد، به اداره ما یات مرگ فرد را گواهی فوت لادر کرده   

  ما یات، گواهی فوت      اقدامات الزم برا  خاکسپار  انجام خواهد مد. پس از ثبت فوت در اداره اختیار ی  آژانس خاکسپار ، هله
 گیرد.   مود. این سند برا  حل   فصل مسائل ما ی متوفی در اختیار بستگانش قرار می   گی نیی از سو  این اداره لادر میسند خانواد

  بیلارسزتان   بامزد کزه طزی آن جسزد در سزردخانه        ه هفته مزی سبطور متوسط   بین فوت ی  فرد تا خاکسپار   در سوئد، فال ه
  مود.   نگهدار  می


