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ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣطرح ﺷد
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ا ز ﺗ ﺄﺛ ﯾ ر ا ت ﻣ ﺛ ﺑ ت و آ ﻧ ﭼ ﮫ ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯾ ت د ر ر ا ه ﺧ ﯾ ر ا ﻧ ﺟ ﺎم د ا د ه ا ﺳ ت  ،ﺧ و ا ھ ﻧ د ﯾ ﺎ ﻓ ت  .ا ﯾ ن ﺑ ر و ﺷ و ر ﺑ ﮫ ﺗ ﺷ ر ﯾ ﺢ ﻣ ﺗ و ن و
ﺗ ﺻ ﺎ و ﯾ ر ی ﻣ ﯽ ﭘ ر د ا ز د ﮐ ﮫ د ر ﻗ ﺎ ﻟب ﻣ ﮑ ﻌ ب ھ ﺎ ی ﺳ ﮫ ﺑ ﻌ د ی د ر ﻧ ﻣ ﺎ ﯾ ﺷ ﮕ ﺎ ه ا ر ا ﺋ ﮫ ﺷ د ه ا ﻧ د و ﺑ ر آ ن ﻣ ﺳ ﺎ ﺋ ل ﺗ ﺎﮐ ﯾ د ﻣ ﯾ ﮑ ﻧ د .

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﯾن در ﻣورد ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﮐراﻣت زﻧﺎن،
رﺣﻣت ،ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از ﺑﯾﻣﺎران و ﺳﺎﺧﺗن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن،
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭘدوﻓﯾﻠﯾﺎ ،ﻟﻐو ﮐودک ﮐﺷﯽ ،ﺑرده داری و
ﻣوارد دﯾﮕر اﺳت.
اﻣروز ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺛﺑت را ﺑدﯾﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم و
ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﻣﮑن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
اﯾن ارزش ھﺎ را ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐرد و آﻣوزش داد و ﭘﯾروان او ﺑﮫ
ﻧﯾز ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐردﻧد.
آﻟوﯾن ﺟﯽ اﺷﻣﯾت در ﮐﺗﺎب ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر
داد ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻣدﯾون او ھﺳﺗﯾم ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ھرﮔز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﻓﻠﺳطﯾن راه ﻧﻣﯽ
رﻓت ،اﮔر رﻧﺞ ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﻧﻣﯽ ﻣرد و ﻗﯾﺎم ﻧﻣﯽ ﮐرد ،اﮔر او
ھرﮔز ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان را ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﭘﯾﺎم ﺧود ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﻏﯾرﯾﮭودی ﺗﺷﮑﯾل ﻧداده ﺑود ،ﺟﮭﺎن ﻏرب آن ﺳطﺣﯽ از
ﻓرھﻧﮓ ،ﺗﻣدن و اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑدﯾﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ،ﻧﺧواھد
داﺷت .ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت در آﻧﮭﺎ ﺣﺿور
ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎرﮐﯽ را
ﮐﮫ از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن آﻣده اﺳت ،ﮐﺷف ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻧﺳﺎن و ﺟواﻣﻊ در طول ﻧﺳلھﺎ
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽﯾﺎﺑد.

آﮔﺎھﯽ از اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه در اﯾن زﻣﺎن ﺿروری اﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﻣﺗر درک ﺷده و اﻏﻠب ﺑدﻧﺎم ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﭼﯾزھﺎی ﻣﺛﺑت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﯾﺢ اﻧﺟﺎم ﺷده و اﻋﻣﺎل ﺧوب
زﯾرﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .دراﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻧﯾز
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺧداوﻧد ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾرواﻧﯽ را ﻓراﺧواﻧده
اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود ،زﻧدﮔﯽ ﻣردم را در ﻋرﺻﮫ ھﺎی
ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ اﺻطﻼح ،ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾده و ﻏﻧﯽ ﮐرده اﻧد.
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺟرﻗﮫ اوﻟﯾﮫ اﻋﻣﺎل و ﻋﻘﺎﯾدی را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﮐﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﮭﺎن را ﺷﮑل داد .ﻧﮫ ﻓﻘط در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﻣردم ﺑﺎ
اﻧﮕﯾزه اﯾﻣﺎن ﺧود در ﮐﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯽ
در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آرزوی ﻏرﻓﮫ داران اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ
اﻟﮭﺎم ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ در اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﻧد ،آن را در
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧد و ارزش ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧوب را زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧﻧد.
راﯾﻧﮭﺎرد ﻟورﻧز
آﻏﺎزﮔر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ  -ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد

ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﯾل ﺟﮭﺎن را ﻣﺗﺣول ﮐرد
ﺳﺧﻧراﻧﯽ وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻠﯾﭘرت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﺷﺳت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﻣﺎم وﻗت AGB ٢٠١٧

ﭘوﻟس ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن از ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺗﯾﺗوس ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﮐرت در ﺗﻌﯾﯾن رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻟطف ﺧداوﻧد ﻗدرت
دﮔرﮔوﻧﯽ دارد .اﯾن اﻣر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻓرد و اﺟﺗﻣﺎع ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺣﯾط
ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت .اﻧﺟﯾل ﻓﯾض ﺧدا ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن را
دارد .و اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٠٠ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯾت اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
در دﻧﯾﺎی ﻣدرن ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﺷود .ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻘﺻر ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .و در واﻗﻊ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﮭﺎ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻏﯾر ﻣدرن و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺧود
را از ﻧظر ارزﺷﯽ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
و در واﻗﻊ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ و ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﻣروزی ﺑﺎ ارزشھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻏرب ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،در ﺗﺿﺎد اﺳت .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ،
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺗﻌﮭد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗداﻓﻌﯽ ﻓﺷﺎر
آوردهاﯾم ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﺻوﯾر ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ طرﻓﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﮐﻠﯾﺳﺎ را
اﺻﻼح ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺳﮑوﻻر ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ
ﺑدون ارزشھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺣﺗﯽ ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه ﺟﮭﺎن ﻏرب ،ﺗوﺳط اﻧﺟﯾل ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ
ﺳوی ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .ﻓرھﻧﮓ ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ﺑدون ﺗﺄﺛﯾر اﯾﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺟﯾل ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻧﯾز ﺷﮑل داد .ارزشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس-
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓﮑری ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣرﺑوطﮫ
ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.

و ﺑرﻋﮑس ،ﭼﻧﯾن ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﻧﯾز اﻟﮭﯾﺎت و اﻋﻣﺎل ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺷﮑل داده
اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾﺣﯾت ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻓراد ﮔﻧﺎھﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﻓﻘط
ادﻋﺎی ﺗدﯾن داﺷﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗدرت ﮐﻠﯾﺳﺎ و دوﻟت ﺑﺎ ھم ادﻏﺎم ﺷده اﻧد ،اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ از ﯾﮏ
ﺳو ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر
اﻓرادی ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﻧﯾز ﻗدرت طﻠب و ﺣرﯾص ،ﮐم
ﺗﺣﻣل ،ﺳرﺳﺧت و آﻣوزش ﻧﺎﭘذﯾر ،ﻣﺗﻌﺻب و ﻧﺎﻋﺎدل ﺑودﻧد .ﻟوﺗر از
ﮐﺷﺗﺎر ﻣﻌﻧوﯾت ﮔراﯾﺎن و آﻧﺎﺑﺎﭘﺗﯾﺳت ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﯾﮭودﯾﺎن اﺑراز ﺗﻠﺧﯽ و ﺗﺑﻌﯾض ﻣﯽ ﮐرد .آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس در دﺳت ﺑﺎ ﺟﻧوﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑرده داری دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در دﺳت ﺟﻧﮕﯾدﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت
را ﺑﮫ طور ﻣﺛﺑت ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر دھد
و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ ﻣﯽﭘرﺳﯾم اﻧﺟﯾل ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﺻﺎدق و ﻣﺗواﺿﻊ ﺑﻣﺎﻧﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﯾض او
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﮭﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت.
از ﻧظر روﺷﯽ ،ﻣن دوره ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ را دﻧﺑﺎل ﺧواھم ﮐرد.
ﺗﻣرﮐز ﺑر  ۵٠٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺑود زﯾرا ﺟﮭﺎن در اﯾن وره ﺑﮫ ﺳرﻋت
از طرﯾق اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺣوﻻت دوران ﻣدرن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .در اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ،ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧطوط
ﮐﻠﯽ را ﻧﺷﺎن دھم .ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ و ﺟزﺋﯾﺎت ﻓردی را ﺑﺎﯾد ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓت .در واﻗﻊ اﯾن ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ از ﻣوﺿوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ھدﯾٔﮫ راﯾﮕﺎن ﺧدا ﻛﮫ
ھ ﻣ ﺎ ﻧﺎ ﻧﺟ ﺎ ت و ا ﻗ ﻌ ﯽ ا ﺳ ت ،
اﻛﻧون در دﺳﺗرس ھﻣٔﮫ
ﻣ ر د م ﻗ ر ا ر د ا ر د  .ﺑﺎ
ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ھدﯾٔﮫ اﻟﮭﯽ،
ﻣ ﺗ و ﺟ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ و ﯾم ﻛ ﮫ
ﺧ و ا ﺳ ت ﺧ د ا ا ز ﻣ ﺎ ا ﯾﻧﺳ ت
ﻛﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺑﯽﺑﻧد و ﺑﺎر
و ﺧوﺷﮕذراﻧﯽھﺎی
ﮔ ﻧﺎ ه آ ﻟ و د د ﺳ ت ﺑﻛ ﺷ ﯾم و
زﻧدﮔﯽ ﭘﺎک و
ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫای در اﯾن
د ﻧﯾﺎ د ا ﺷ ﺗ ﮫ ﺑ ﺎ ﺷ ﯾ م .
ﺗﯾطوس ١٢،١١ -٢
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ھﻧﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺣول ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﻔوذ ﻓزاﯾﻧده ای ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾدا ﮐرد و
ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرای دوﻟت اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﭘﯾﺷرﻓت زﻣﺎﻧﯽ ﺷدت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗﺋودوﺳﯾوس ﻣﺳﯾﺣﯾت را دﯾن دوﻟﺗﯽ ﮐرد.
ﺣﺗﯽ اﻣﭘراﺗور در ﺳﺎل  ٣٩٠ﭘس از ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد ﺗﺳﻠﯾم ارزش ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺷد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗﺗل ﻋﺎم ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ  ٧٠٠٠ﮐﺷﺗﮫ ،او در ﺑراﺑر آﻣﺑروس
ﻣﯾﻼن در ﻣﻧظرﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺑﮫ ﮐرد .اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﭘس از
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٣٠٠ﺳﺎل آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در اﻣﭘراﺗوری روم ﺑود.
ﻋﻠﯾرﻏم "آﻣوزه ھﺎی ﻋﺟﯾب" در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در درﺟﮫ اول ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرای ھم ﻋﺻران ﺧود ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر ،ﺷﮭروﻧدان روﻣﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣذھب ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓرﻋﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده از زﻧدﮔﯽ اﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺣﺎﺿر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻘﺎﯾدﺷﺎن و ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای ﺑﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز و زﻧدﮔﯽ اﺑدی اﻋدام
ﺷوﻧد و ﺑﻣﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ارزش ھﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ ﺧود ﺑﮫ
وﻓﺎداری ﺧود ﺑﮫ دوﻟت ﻣﻌﺗرض ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻﻔﯽ ﮐﮫ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺧوﺑﯽ ﺧدای ﭘدری ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردم را دوﺳت دارد و ﺧود ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫ آن ﺑودﺳﻌﯽ در ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن ﻣردم داﺷﺗﻧد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از رﻓﺗن
ﺑﮫ ﺳﯾرک ،رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﺋﺎﺗر ،ﻧوﺷﯾدن و ﺗﺎس ﺑﺎزی اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ
اﺧﻼق ﺟﻧﺳﯽ ﻟﯾﺑرال ﻣﻌﺎﺻران ﺧود را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :زﻧﺎ ،ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﯽ،
ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،رھﺎ ﮐردن ﮐودک و ﮐودک ﮐﺷﯽ .در زﻣﯾﻧﮫ اﺧﻼق ﺗﺟﺎری در
ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ ﺻداﻗﺗﯽ و ﺗﻘﻠب ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
ﺑرای آﻧﮭﺎ در درﺟﮫ دوم اھﻣﯾت دارد .آﻧﮭﺎ از ﺑﯾوه ھﺎ ،ﯾﺗﯾﻣﺎن و ﻓﻘرا
ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ از ﺑﯾﻣﺎران ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در آﻧﮭﺎ را در ﺣﺎل
ﻣرگ ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣرده را دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ از زﻧداﻧﯾﺎن ﻣراﻗﺑت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧود آزادی اﻓرادی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﻣﻼت ژرﻣن ھﺎ ﺑﮫ
ﺑردﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد را ﻣﯽ ﺧرﻧد.
ﺑﺎ ارادت ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن روﺷﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺟدﯾد از زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ
اطراﻓﯾﺎن ﺧود اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد:

ﻟذت ﮔراﯾﯽ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻓداﮐﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋﺷق ﺧدا ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻔﺎوتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ دﯾن و ﻓرھﻧﮓ
آن را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺑرادری و ﻧﯾﮑوﮐﺎری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻓراﺗر از
ھﻣﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
ﭘس از اﻧﻘﻼب ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ،ﮐﻠﯾﺳﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐرد و زﻧدﮔﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺷﮑل داد .ﺗﺣت اﯾن ﺗﺄﺛﯾر ،اﻣﭘراﺗورھﺎ ﻧﯾز
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،رﯾﺗم٧روزه ،رﯾﺗم
زﻧدﮔﯽ را دوﺑﺎره ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از طﻼق ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد ،ﺗﺎ
ﺣد زﯾﺎدی ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣردان رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷود .ﺗﺧﻠف در ﻗﺑﺎل
ﺳﻼﻣت ﮐودک ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارد ٣٩١ .و  ۴۵١ﻓروش ﻓرزﻧدان ﺗوﺳط
واﻟدﯾن ﻓﻘﯾرﺗر را ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﮐﻧد ٣٩۵ .ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ روﯾداد ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روﯾداد ورزﺷﯽ ﻟﻐو ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎ ﺿﻌف روزاﻓزون اﻣﭘراﺗوری روم ،ﺗﻌﮭد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﺎﮐوﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﺑﯾش از ﭘﯾش اھﻣﯾت ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﭘراﺗوری ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ
ﻧﯾز ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره
ﺷﮭر رم ﺗوﺳط ﻟوﻣﺑﺎردھﺎ ،ﭘﺎپ ﮔرﯾﮕوری اول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑر
ﻋﮭده ﮔرﻓت ،ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﻧﺟﺎم داد و زﻧدﮔﯽ را در ﺷﮭر
ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺳﺎزﻣﺎن داد .در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﯾﮏ ﺳوال در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﮭﺎن روم را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻐﯾﯾر دھد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘوط اﻣﭘراﺗوری روم ،دوران ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺟدﯾدی آﻏﺎز ﺷد و ھﻣراه ﺑﺎ آن
ﭼﺎﻟش ﺷﮑلدھﯽ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد ژرﻣﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد .ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ
وﺟود آﻣد .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده اﻣﭘراﺗوری روم ،اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ،ﺗﺎ ﺳﺎل ١۴۵٣
ﺧود را ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽداﻧﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طوﻓﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﻗرار ﮔرﻓت.
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د ر ز ﻣ ﺎ ن ا ﻣ ﭘ ر ا ﺗ و ر ی ر و م  ،ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯾ ت ا ﺑ ﺗ د ا ﺗ ﻧ ﮭ ﺎ ﺑ ر ا ی ﺑ ﻘ ﺎ ،ﯾ ﻌ ﻧ ﯽ ﺑ ر ا ی ﻣ د ا ر ا و ﺑ ﮫ ر ﺳ ﻣ ﯾ ت ﺷ ﻧ ﺎ ﺧ ﺗ ن ﺷ د ن ﻣ ﯽ ﺟ ﻧ ﮕ ﯾ د  .ﺗ ﺎ ز ﻣ ﺎن ﮐ ﻧ ﺳ ﺗ ﺎ ﻧ ﺗ ﯾ ن
در ﺳﺎل  ٣١٣ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود داﺷت.

ﺗ ﺻ و ﯾ ر ﺟ د ﯾ د از د و اج و ﺧ ﺎ ﻧ و اد ه

ﮐ ر اﻣ ت ز ﻧ ﺎ ن

ﮐ ر اﻣ ت اﻧ ﺳ ﺎ ﻧ ﯽ

ﺷوھران ﺑﺎﯾد ھﻣﺳر ﺧود را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘدران ﻧﺑﺎﯾد
ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺷم ﺑراﻧﮕﯾزﻧد .اﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﭘوﻟس رﺳول در
ﮐﻠﯾﺳﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺻوﯾری ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺟدﯾد ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷد.
اﯾن ﺑﮫ ﻗدرت و ﺣق ﻣطﻠق ﺷوھر ﺑرای ﻓروش ﯾﺎ ازدواج دﺧﺗراﻧش
ﭘﺎﯾﺎن داد .رﺳم ﮐودک ھﻣﺳری ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت.

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑرده ﺑود .اﮐﺛر
آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺳواد ﺑودﻧد و از ﺻﺣﺑت در ﺟﻣﻊ ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ
اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود دﺳﺗور دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻓﮑﺎر
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻧﯾت ھﺎی ﺑد ﺑودﻧد .ھوﻣر ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎﻋر ﻏرب ،در
ادﯾﺳﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﺷر از طرﯾق زﻧﺎن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد«.

ﺧداوﻧد ﻧﻘطﮫ ﺷروع ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن اﺳت .او آن را ﺑﮫ ﺑﺷر ﻋطﺎ ﮐرد و
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧود ﺳﺎﺧت )ﭘﯾداﯾش  .(1:27ﻣﻌﻧﺎ و ھدف از ﺷﺑﯾﮫ
ﺑودن ﺑﮫ ﺧدا ،ﺗﻌﺎﻣل ﺧدا و اﻧﺳﺎن و در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻌﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت.

ﺗﮏ ھﻣﺳری در ﻓرھﻧﮓ روﻣﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر
ﻣردی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋﻼوه ﺑر ھﻣﺳرش ،ﯾﮏ ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﻧﯾز
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود داﺷت .در ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﺷرﻗﯽ ﻣرﺳوم
ﺑود ﮐﮫ ﻣرد ﭼﻧدﯾن زن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دﺧﺗران ﺣﺗﯽ اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗﻧد
ﺧواﺳﺗﮕﺎری را ﮐﮫ ﭘدرﺷﺎن ﺑرای ازدواج اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود ،اﻣﺗﻧﺎع
ﮐﻧﻧد.

ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻋﯽ زﻧﺎن از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ
ﺷد .ﻧﺣوه رﻓﺗﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﻣردان ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت ،زﯾرا ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻌﻠﯾم داد" :ﻣردان ،زﻧﺎن ﺧود
را دوﺳت ﺑدارﯾد" )اﻓس.(٢۵:۵ .
رﻓﺗﺎر ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﻧﺟﯾل ﮔزارش ﺷده اﺳت،
ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺣوﻻت ﻧﺎﻣطﻠوب ،ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺳﺎزﻧده ﺑود.

ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺎ اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻓرد ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ اﺳت .در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﯾﮕر ،در ھﯾﭻ دﯾن
دﯾﮕری ،ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺳﺎن ھﺎ اﯾﻧﻘدر ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺳﻠول زاﯾﺎ را ﮐﮫ ﻏرب از آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷود ،ﻣﯽ ﮔذارد.

ﺣ ﻘ و ق ﺑﺎز ﻧﺷ ﺳ ﺗﮕ ﯽ ﺑﯾو ه

ﭘر ﺳ ﺗﺎر ی

ز ﻧ د ﮔ ﯽ ﭘ س از ﻣ ر گ

ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑرای زﻧﺎن ﺟذاب ﺑود زﯾرا آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ از ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻻﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯾوه
ﺑودﻧد ،از ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .اﯾﻧﮕﻧﺎﺗﯾوس اﻧطﺎﮐﯾﮫ ای در ﺳﺎل ١١٠
ﭘس از ﻣﯾﻼد ﭼﻧﯾن ﺧواﺳت» :ﺑﯾوه ھﺎ را ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .از ﺳوی
دﯾﮕر ،ﺑﯾوه ھﺎی ﻏﯾرﯾﮭودی ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﻗرار داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ زودﺗر
دوﺑﺎره ازدواج ﮐﻧﻧد.

ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ داﺷت .راھﺑﺎن و راھﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘرﺳﺗﺎر ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﻗرن دوازدھم ،طﺑق دﺳﺗور ﺳﻧﺗﺟﺎن زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘرﺳﺗﺎر اﺳﺗﺧدام ﺷدﻧد .در ﻗرن ﺳﯾزدھم ،ﮔروه راھﺑﮫھﺎی آﮔوﺳﺗﯾﻧﯽ
ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎری اﺧﺗﺻﺎص داﺷت.

در ﺳﺎل  ١۶۵طﺎﻋون ﺷﯾوع ﯾﺎﻓت .در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی اﻣﭘراﺗوری
روم ،ﻣردم ﺑﺳﯾﺎری را ﮐﺷت .ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .در ھﻣﺎن
زﻣﺎن ،در طول اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﮔروﯾدﻧد.

زن ﺟوان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻓﻠوراﻧس ﻧﺎﯾﺗﯾﻧﮕل ) (١٩١٠ - ١٨٢٠ﭘرﺳﺗﺎری را در
ﮐﺎﯾزرﺳورث آﻣوﺧت .اﯾن زن ﻣﺗواﺿﻊ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﻣﺳﯾﺢ ،ﺷﺄن و ﺳطﺢ
ﭘزﺷﮑﯽ را ﺑرای ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ھرﮔز دﯾده ﻧﺷده ﺑود.
او در ﺳﺎل  ١٨۶٠اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﭘرﺳﺗﺎری را در ﻟﻧدن ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد.
اﻣروزه ھزاران داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻول آن ﻣﺗﻌﮭد
ھﺳﺗﻧد.

ﺑر ﺧﻼف ادﯾﺎن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای ﭘرﺳش
زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ داﺷﺗﻧد.
ﺳﯾﭘرﯾﺎﻧوس ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از طﺎﻋون ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد زﯾرا
ﻣرگ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺣرف آﺧر را ﻣﯽ زﻧد .او ﮔﻔت :ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرادران
ﻣﺎ ﮔم ﻧﺷده اﻧد ،ﻓﻘط از ﻣﺎ ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺑﯾوه ﺑودن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﺑود و ﮐﻠﯾﺳﺎ آن را
اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮐرد.
در ﻧﺎﻣﮫ ای از اﺳﻘف ﮐورﻧﻠﯾوس در رم ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢۵١ﭘس از ﻣﯾﻼد ،از
ﺑﯾش از  ١۵٠٠ﺑﯾوه و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺟﺎﻣﻌﮫ روﻣﯽ ﺑودﻧد ،ﻧﺎم
ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺄﻣﯾن زﻧﺎن ﺑﯾوه اﺳت ﺑر اﺳﺎس اﯾن ارزش
ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑوﺟود آﻣد.

د ر ﺑ ر اﺑ ر ﺳ ﻘ ط ﺟ ﻧ ﯾ ن
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و روﻣﯽ ھﺎ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن را وﺳﯾﻠﮫ ای ﻣﺷروع ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﺗرل ﺗوﻟد ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﺗرﺗوﻟﯾﺎن ،ﻣداﻓﻊ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
"از طرف دﯾﮕر ،ﻣﺎ از ﮐﺷﺗن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﻊ ﺷده اﯾم ،ﺟﻧﯾن را در رﺣم
از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ ﺑرﯾم".
آﻣوزه ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺳﻘط ﺟﻧﯾن را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﻣﻧوع ﮐرده و
آن را ﻗﺗل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .اﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ در اﺑﺗداﯾﯽﺗرﯾن اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
در ﻗرن اول ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد» :ﮐودک را در رﺣم از ﺑﯾن ﻧﺑرﯾد ،و ﻧوزاد
را ﻧﮑﺷﯾد«.

ﻏ ﯾر ﻗ ﺎﻧو ﻧﯽ ﮐ ر دن ﭘدو ﻓ ﯾﻠ ﯽ و ﮐ و دک
آز ار ی
ﭘدوﻓﯾﻠﯽ در ﯾوﻧﺎن ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑود .اﯾن ﻋﻣل را در ادﺑﯾﺎت روﻣﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾم .ﻣﺎرﺳﯾﺎل ﺷﺎﻋر ) ١٠٢/١٠۴ - ۴٠م(ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود
ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺗو ﺑﺎ ﭘﺳری ﺧوش ھﯾﮑل ھم ﺧواﺑﯽ«.
اﮔر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓرھﻧﮓ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﻣﻣﮑن
ﺑود اﻣروز ﻗواﻧﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ از ﮐودﮐﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽﺷدن اﻣروز ﭘدوﻓﯾﻠﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺧﻼق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت.

اﺧ ﻼ ق ﺟ ﻧ ﺳ ﯽ
راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ در دﻧﯾﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﺑﯽ ارزش ﺑود.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺗﺎﺳﯾﺗوس ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﺳﺎل  ١٠٠ﭘس از ﻣﯾﻼد ،ﺑداﺧﻼﻗﯽ
ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻗدری راﯾﺞ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻣﺳر ﭘﺎﮐداﻣن اﻣری ﻧﺎدر ﺑود .از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ زن ﻣﺎل ﻣرد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ،ﻣرد ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب زﻧﺎ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
ﺑﺎ زن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣرد دﯾﮕری راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐرد .ﺑراﯾن اﺳﺎس
ﻣﻘﺻر ھﻣﯾﺷﮫ زن ﺑود.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺑراﻧﯾﺎن را ﺟدی ﮔرﻓﺗﻧد» :ازدواج را
ﺑﺎﯾد ﮔراﻣﯽ داﺷت و ﺑﺳﺗر ازدواج ﺑﺎﯾد ﺑﯽ آﻻﯾش ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻋﮭدﺷﮑﻧﺎن
و زﻧﺎﮐﺎران ،ﺧداوﻧد ﻗﺿﺎوت ﺧواھد ﮐرد «.اﺧﻼق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎﻋث
ﺷد ﺗﺎ زﻧﺎ ،ﭘدوﻓﯾﻠﯾﺎ و ﺗﺟﺎرت ﺣﯾواﻧﺎت در ﻏرب ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷود.
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺣﻔﺎظت از ﺻﻣﯾﻣﯾت را ﺑﮫ ازدواج و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ آورد.

اﻣ و ر ﺧ ﯾ ر ﯾ ﮫ

ﯾﮑ ﺷ ﻧﺑﮫ و ﺗﻌ ط ﯾل

ﻣ ﻣ ﻧ و ﻋ ﯾ ت ﻧ و ز اد ﮐ ﺷ ﯽ

در دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺧﯾرﯾﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود .ﭘﻼﺗوس )ﻣﺗوﻓﯽ  ١٨۵ﻗﺑل
از ﻣﯾﻼد( ﻧوﺷت» :ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دادن ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﮫ ﮔدا ﺑدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ داری از دﺳت ﻣﯽ دھﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ او را طوﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ«.
وﻗﺗﯽ ﻣردم اﻣروز ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﻣﺳﯾﺣﯽ طرز ﺗﻔﮑر آﻧﮭﺎ را ﺷﮑل داده اﺳت.

ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ روز ﻣرﺧﺻﯽ از ﮐﺎر ﻧﺑود .در ﺳﺎل 321
ﺑود ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ را روز اﺳﺗراﺣت اﻋﻼم ﮐرد و ھﻔﺗﮫ
ھﻔت روزه را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد از ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﯽ
ﺷﻣﺎر اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘزﺷﮑﺎن و رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﻧﯾز
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر را ﺑﺎ دوره ھﺎی اﺳﺗراﺣت ﻣﻧظم ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.

ﮐﺷﺗن ﻧوزادان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﺑﮫ طرز ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﻋﺎدی
ﺑود .ﯾوﻧﺎﻧﯽھﺎ و روﻣﯽھﺎ ﻧوزادﮐﺷﯽ )ﮐودکﮐﺷﯽ( و ﺳﻘط ﺟﻧﯾن را
اﺑزاری ﻣﺷروع ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺗوﻟد ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد.
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘرﺟﻣﻌﯾت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﺑﮫ ﻧدرت دﯾده ﻣﯽ ﺷد.
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھرﮔز ﺑﯾش از ﯾﮏ دﺧﺗر ﻧداﺷﺗﻧد.

ﻋﯾﺳﯽ داﺳﺗﺎن »ﺳﺎﻣری ﻧﯾﮑو« را ﮔﻔت و ﺗﻌﻠﯾم داد» :آﻧﭼﮫ ﺑرای ﯾﮑﯽ از
اﯾن ﮐوﭼﮑﺗرﯾﻧﮭﺎ ﮐردﯾد ،در واﻗﻊ ﺑرای ﻣن ﮐردﯾد«) .ﻣﺗﯽ  .(٢۵در ھﻣﮫ
زﻣﺎن ھﺎ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داده اﻧد.
ﮐﻠﯾﺳﺎی اوﻟﯾﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ دارای ﺑودﺟﮫ ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣﯽ ﺷد .ﺑﯾوه ھﺎ و ﯾﺗﯾﻣﺎن ،ﻓﻘرا و ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎ اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺑردهھﺎ ازاد ﻣﯾﺷدﻧد و ھزﯾﻧﮫ ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن را ﭘرداﺧت ﻣﯾﺷد.

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در اوﻟﯾن روز ھﻔﺗﮫ از ﻣردﮔﺎن ﻗﯾﺎم ﮐرد ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﺑرای ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺑﺎدت ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد .اﯾن
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت زﯾرا در  ١۵٠ﺳﺎل اول ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺗﺷﮑل از اﻓراد
ﯾﮭودی ﺑود ﮐﮫ روز ﺳﺑت را ﻣﻘدس ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺗﻧد.

در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻣل ﻧوزادﮐﺷﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﯾم ﻗرن ﭘس از ﺳﻘوط ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ،اﻣﭘراﺗور ﻣﺳﯾﺣﯽ واﻟﻧﺗﯾﻧﯾن
اول ﮐﺷﺗن ﻧوزادان را ﻣﻣﻧوع ﮐرد .ﻗواﻧﯾن ﺿد ﻧوزادﮐﺷﯽ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺳﯾﺣﯾت
اﺳت.

ﻟﻐ و ﺑﺎز ی ھ ﺎی ﮔ ﻼ دﯾﺎﺗو ر ی
ﺑﺎزیھﺎی ﮔﻼدﯾﺎﺗور ﺗﺻوﯾری ﭼﺷﻣﮕﯾر از ظﻠم و ﺑﯽ ارزﺷﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر
در دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از ﺑﺎزی ھﺎی ﮔﻼدﯾﺎﺗورھﺎ وﺣﺷت زده
ﺷدﻧد و ﺑرای ﻟﻐو ﺑﺎزی ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،اﯾن
ﺑﺎزی ھﺎ ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور ھوﻧورﯾوس در ﺣدود ﺳﺎل  ۴٠۴ﻣﻣﻧوع ﺷد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺻرف ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ ظﻠم ﺑﺎزیھﺎ اﻣروز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻟرزه در
ﻣﯽآورد ،ﮔواھﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻔﯾد ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت .زﯾرا ﺑرای ﻗرن
ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑودﻧد.

ﻗرون وﺳطﯽ
ا و ﻟ ﯾ ن و ﻣ ﮭ م ﺗ ر ﯾ ن و ظ ﯾ ﻔ ﮫ ا ی ﮐ ﮫ ﮐ ﻠ ﯾ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ آ ن ﻣ و ا ﺟ ﮫ ا ﺳ ت  ،ﺗ ﺑ د ﯾ ل ﻣ ﻠ ت ھ ﺎ ی آ ﻟ ﻣ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﮫ د ﯾ ن ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯽ ا ﺳ ت  .ﺑ ﺎو ر ﻣ ﻐ ﻠ و ب ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎ و ر
ﭘ ﯾ ر و ز ﻣ ﻧ د ا ن ﺗ ﺑ د ﯾ ل ﻣ ﯽ ﺷ و د  .ﭘ ﯾ ﺎم آ و ر ا ن ا ﯾ ن ا ﯾ ﻣ ﺎ ن ر ا ھ ﺑ ﺎ ﻧ ﯽ ھ ﺳ ﺗ ﻧ د ﮐ ﮫ ﺧ و د ر ا ﺑ ر ا ی ا ﻧ ﺟ ﺎ م و ظ ﯾ ﻔ ﮫ ﺧ و د د ر ﺻ و ﻣ ﻌ ﮫ ھ ﺎ آ ﻣ ﺎد ه ﻣ ﯽ
ﮐ ﻧ ﻧ د و ﺳ ﭘ س ﺑ ﺎ ا ﻋ ﺗ ﻘ ﺎ د ر ا ﺳ ﺦ و ﺷ ﺟ ﺎﻋ ت ﻓ ر ا و ا ن ر ا ھ ﯽ ﻗ ﺑ ﺎ ﯾ ل آ ﻟﻣ ﺎﻧ ﯽ د ر ﺷ ﻣ ﺎ ل ﮐ و ه ھ ﺎی آ ﻟپ ﻣ ﯽ ﺷ و ﻧ د .
آﻧﮭﺎ ﻣﺑﻠﻐﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی آﯾرو اﺳﮑﺎﺗﻠﻧدی و ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ روﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ھﻣﺳو
ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ﺗوﺳط ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
دل اﻣﭘراﺗوری روم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻓراﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ وﯾژه و ﺑﮫ
وﯾژه اﻣﭘراﺗور ﺟدﯾد اﻣﭘراﺗوری ﺗﺎزه ،ﺷﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﺻل
آﻟﻣﺎﻧﯽ وﻓﺎداری ،ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل و ﻣردم ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ روی آوردﻧد .ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻌدود ﻣواردی ،ﺑﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑدون اﺟﺑﺎر اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح از طرﯾق ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ روش "ﻋﺎدی" ﮔﺳﺗرش
ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﻏرب ﻏرب ﻧﯾﺳت.

آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﭘردازﻧد و در طول ﺑﻼھﺎی ﺑزرگ ﻗرون وﺳطﯽ
ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھزاران ﻧﻔر در اﺛر اﻣر ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﻓداﮐﺎراﻧﮫ ﺧود در ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﺟﺎ ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد.
از طرﯾق ﻣدارس ﺻوﻣﻌﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺳطﺢ ﻋﻣوﻣﯽ آﻣوزش ﻣردم را ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ آﻣوزش اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣﻼن ﺗﺣﻘﯾق
و ﻋﻠم ھﺳﺗﻧد و اﻧﮕﯾزه ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﺑورژوازی در ﺣﺎل
ظﮭور در ﺷﻣﺎل اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻣﯽ دھﻧد .ﻋﻠﻣﺎی رھﺑﺎﻧﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﻣﻌﻣو ً
ﻻ
در اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺟدﯾد اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺧﻧراﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ اﯾن
ﺗﺣوﻻت ارزشھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﭘﯾشﻓرض ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ در اﻗوام
ژرﻣﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت و اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﺑﮫ اﺻورت ﻋﺎدی ﻧﯾز رﺷد ﻧﻣﯽﮐرد.

وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را در ﻣورد اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
آﻣوزش دھد .آداب و رﺳوم ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن در ﺣﺎل از ﺑﯾن رﻓﺗن اﺳت:
ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣرگ ،ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺧراﻓﺎت ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣﯾواﻧﺎت ،و
ﮔﮭﮕﺎه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎن و ﮐودک .اﺧﻼق ﺟﻧﺳﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت
ﺗﺎ ﺗﮏھﻣﺳری ﺣﺎﮐم ﺷود .و ﻧﺟﺎت دھﻧده ی ﺗواﻧﺎ ﺗرس ھﺎ را از ﺑﯾن
ﻣﯽ ﺑرد و از ﺗرس ارواح و ﺗرس از ﻣرگ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﻠوط
دوﻧﺎ ﮐﮫ ﺑوﻧﯾﻔﺎس در ﺳﺎل  724در ﻧزدﯾﮑﯽ ﮔﯾزﻣﺎر ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد،
ﻧﻣﺎدی از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.

ﺗﺄﺛﯾر ﮐﻠﯾﺳﺎ و اﯾﻣﺎن در ﻗرون وﺳطﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ وﺟود دارد .ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﯾﮑﻧواﺧت ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ارزش
ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﺎﻣﻊ و وزﯾر ﻧﻣﺎد اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
واﺣد ھﺳﺗﻧد .ھﻧر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ در آﻧﮭﺎ ﺧداوﻧد را ﺟﻼل
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ارزش ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﻻھﯾﺎت ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻗرون وﺳطﯽ ﺑﯾﺎن دروﻧﯽ اﻟﮭﯾﺎت ﺗﺄﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺳﺋﻠﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن اﯾﻣﺎن ،ﻋﻘل و وﺣﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗن و ﻣﺷﺎھده
ﺟﮭﺎن درﮔﯾر اﺳت .و ﭘﺎپ ﻧﯾروی ﺑﯾروﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ
را در ﮐﻧﺎر ھم ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.

و دوﺑﺎره اﯾن راھﺑﺎن و راھﺑﮫھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗدرت اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن دﻧﯾﺎی
ﻣردم ﻗرون وﺳطﯽ را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد .ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣراﮐز
ﻣذھﺑﯽ ،ﮐﺎﻧون زﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .از طرﯾق
داﻣداری و ﺑذرھﺎی ﺑﮭﺗر ،آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺎورزی را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ﺟﻣﻌﯾت اﻏﻠب ﻓﻘﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣراﮐز ﻧوآوری ،ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﻔﯾدی را ﺑرای
ﺑﮭﺑود اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھﻧد.

ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎپ ھﺎ در ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم در ﺟﻧﮓ ﻗدرت ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﻗدرﺗﻣﻧد اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد ،رم را ﺑﮫ ﻣرﮐز ھﻧر و ﻋﻠم اروﭘﺎ
ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد .ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻓرﯾده ﺧوب ﺧداوﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت و ﺑﺎﯾد
ﻣورد ﮐﺎوش و ﻧﻔوذ ﻗرار ﮔﯾرد .روح ﺗﺟرﺑﯽ رﻧﺳﺎﻧس از اﯾن اﯾده رﺷد
ﮐرد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺧدا داده اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑر
آن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس.

ﻧﮕرش ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺗﻔﮑر ﻋﻠﻣﯽ را ﺗﺷوﯾق ﮐرده و اﻣﮑﺎنﭘذﯾر
ﻣﯽﺳﺎزد .روح ﺗﺟرﺑﯽ رﻧﺳﺎﻧس از اﯾن اﯾده رﺷد ﮐرد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺧدا
داده اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .اﯾﻣﺎن
و ﻋﻠم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس .ﻧﮕرش
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺗﻔﮑر ﻋﻠﻣﯽ را ﺗﺷوﯾق ﮐرده و اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اﯾن ﻧﻔوذ ﻋظﯾم ﻣﺳﯾﺣت ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ از دﺳت دادن ﺣس
ﺗﻧﺎﺳب اﺳت .ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷﯾﻔﺗﮫ ﻗدرت ،وﺳواس ﭘول ،ﻧﺎﺑردﺑﺎر ،از ﻧظر
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺷﮑوک ،ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﻧﺣط ،از ﻧظر ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ
اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر و از ﻧظر ﻣﻘدﺳﯽ ﻓﻠﺞ ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،ﺧود را از
رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧوﯾﺗش و از اﻧﺟﯾل ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد و زﯾر ﺳوال ﻣﯾرود.
ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎﻧﻧد واﻟدﻧﺳﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎ ازاﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺟﺎن وﯾﮑﻠﯾف در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﯾﺎن ھوس در ﺑوھﻣﯾﺎ ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻت ﻧﺎﻣطﻠوب ھﺷدار دادﻧد .اﮔرﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
ﻗدرت ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ و ﺳﮑوﻻر درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎر آﻧﮭﺎ از
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﯾرون آﻣده و ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ،ﺑﺎ
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧود ،ﺗﺄﺛﯾری ﺗﺟدﯾد و ﺗﻐﯾﯾر در ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧواھد داﺷت .اﯾن ﻣﺎ را ﺑﮫ دوران اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺄﺛﯾر ﺗﮑوﯾﻧﯽ آن ﺑر
اﯾﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.

ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﺑزرگ و ﺑﺎﺷﮑوھﯽ ﭘﯾش از ظﮭور ﻣﺳﯾﺣﯾت وﺟود داﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺑرﺧﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد آﮐروﭘوﻟﯾس در آﺗن ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد.
ﭘس از آﻧﮑﮫ ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾن دوﻟﺗﯽ اﻋﻼم ﮐرد،
ﺳﺎﺧت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻣراﮐز ﺷﮭر ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ اﺻﻠﯽ
ﺷﮭر را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد و اﻏﻠب ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ در ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑودﻧد.

اﯾن راھﺑﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺻوﻣﻌﮫھﺎی ﻗرون وﺳطﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﺎآن زﻣﺎن
ﻓﻧﺎوری را ﺗوﺳﻌﮫ دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،از ﻧﯾروی آب ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺷد
ﺑرای آﺳﯾﺎب ﻏﻼت و ھﻣﭼﻧﯾن راه اﻧدازی ﻣﺎﺷﯾنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .در اواﯾل
ﻗرن دوازدھم (١١۵٣-١٠٩٠Bernhard von Clairvaux ( ،ﺑﺎ ﺷور و
ﺷوق در ﻣورد آﺳﯾﺎب ھﺎی ﺑﺎ ﻧﯾروی آب ﮐﮫ ﺑرای آﺳﯾﺎب ﮐردن ،دﺑﺎﻏﯽ
ﮐردن ،آھﻧﮕری و ﻏﯾره اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد ﮔزارش داده اﺳت .در ﻗرن
ﺳﯾزدھم اﺳﺗﻔﺎده از ﭼرخ دﺳﺗﯽ راﯾﺞ ﺷد.

ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺳزاوار ﺟﻼل اﺳت.
آﮐوﺳﺗﯾﮏ ﺧوب ﯾﺎدآور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺷﻧود.
ﺑﻧﺎھﺎی ﻣﻌروف ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺳﻧت ﭘﯾﺗر در رم ،اﯾﺎﺻوﻓﯾﮫ در
اﺳﺗﺎﻧﺑول ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠن و درﺳدن ﻓراوﻧﮑﯾرش در آﻟﻣﺎن.
ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﺟدﯾدﺗری ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑرﻟﯾن ﻣﯾﺑﺧﺷد ،ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﯾﺎدﺑود ﻗﯾﺻر وﯾﻠﮭﻠم اﺳت.

اﺧﺗراع ﻣﺎﺷﯾنھﺎ از اﯾن ﺑﺎور ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓروﺗنﺗرﯾن
ﻣوﺟود ﻧﯾز ارزش ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻋﻠم ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾزاری از اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣردم از طرﯾق ﮐﺎر ﺳﺧت ﺑود .در ﻣﻘﺎﺑل ،از ﻓﻧﺎوری در ﻓرھﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در آن ﺑﺎ اﻗﻠﯾتھﺎ ،ﺑردﮔﺎن ،زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﻣورد ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد،
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺷد.

ﻗرون وﺳطﯽ

ﻣ ﻌ ﻣ ﺎری

ﻋ ﻠم و ﻓ ﻧﺎو ر ی

ﻗ ﮭ ر ﻣ ﺎ ﻧ ﺎ ن و اﻗ ﻌ ﯽ

اﻣ ﮑ ﺎ ﻧ ﺎ ت ﺑ ر ای ﺳ ﺎ ﻟ ﻣ ﻧ د ان

ﺑﯾﻣ ﺎر ﺳ ﺗﺎن ھ ﺎ

ﭘدران ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗوﻣﺎس آﮐوﯾﻧﺎس ) (١٢٧۴ - ١٢٢۵و ﺑرﻧﮭﺎرد ﻓون ﮐﻼﯾوو
) (١١۵٣ - ١٠٩٠ﺟواﻧﻣردی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز را ﻣﺣﮑوم
ﮐردﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻣردان ﻣﺳﺋول را »ﺷواﻟﯾﮫ ﻧﺎﻣﯾده« و آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗد ﺑﺎ ﺧدﻣت ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷواﻟﯾﮫ دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﯾن ﺗﻼش ،ﺗﺄﺳﯾس ﺷواﻟﯾﮫ ھﺎی ﻣﻌﺑد ﺑود ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از زاﺋران در
ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻓراد اﻣروزه ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﯾروی ﮐﻣﮑﯽ و ﭘرﺳﺗﺎر ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد.

اوﻟﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان در زﻣﺎن اﻣﭘراﺗور ژوﺳﺗﯾﻧﯾﺎﻧوس
) ۵۶۵ - ۴٨٣ﭘس از ﻣﯾﻼد( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر وﺟود ﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎﻟﻣﻧدان در دوران ﭘﯾش از ﻣﺳﯾﺣﯾت وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ اﻣروزه وﺟود اﯾن
ﻣوﺳﺳﺎت را ﺑدﯾﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ،اﻣﺎ اﯾﺟﺎد اﯾﻧﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔردﻧد.

در دﻧﯾﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﻣراﻗﺑت ﮐﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎران واﻓراد در ﺣﺎل ﻣرگ
وﺟود داﺷت .اوزﺑﯾوس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :ﻣﺷرﮐﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯾﺷوﻧد
ﻣﯽ راﻧﻧد ،از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧود ﻓرار ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
اﻧداﺧﺗﻧد و ﻣرده ھﺎ را دﻓن ﻧﮑردﻧد ".روﻣﯽ ھﺎ ﻣراﻗﺑت از ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر را
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺿﻌف ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.

اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان وﺟود دارد ،ﻣﺎﻧﻧد
"ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﮭروﻧدان ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻟوﺗزﻟن" .اﯾﻣﺎﻧوﺋل دﯾﺎﮐوﻧﯽ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ،اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﻣﻌﺗﺎدان و اﻓراد ﻣﺳن را در  ۶۵ﻣﮑﺎن
اداره ﻣﯽ ﮐﻧد .در آﻧﺟﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت Diakonieو Caritas،
ﻓرﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ ﺧﺎص اﺟرا ﻣﯽ ﺷود :ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود را دوﺳت
ﺑدار!

ﻗﺑل از ظﮭور ﻣﺳﯾﺣﯾت ھﯾﭻ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت
ﺗﻧﮭﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣﺟروح وﺟود داﺷت.
اوﻟﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﮫ در ﺳﺎل  ٣۶٩ﭘس از ﻣﯾﻼد ﺗوﺳط ﺑﻠز
ﻗﯾﺻرﯾﮫ ای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر در ادﺳﺎ در ﺳﺎل  ٣٧۵و در رم در ﺳﺎل  ٣٩٠ﺑﻧﺎ ﺷدﻧد .در
ﺟرﯾﺎن ﻧﮭﺿت ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی زﯾﺎدی در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎ ﺗﺄﺳﯾس
ﺷد.

ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس درک ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﮭﺎن و آرﻣﺎن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷواﻟﯾﮫ ﺷﺟﺎع را ﺗﻐﯾﯾر داد و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻓدای ﺧﯾر دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﻧد آﻣد .ﻋﯾﺳﯽ ﻋﺷق را ﺑﮫ
ﺟﺎی وﺣﺷﯾﮕری و ﺧدﻣت ﻓداﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷراﯾطﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم رھﺑری ،ﻣوﻋظﮫ ﮐرد.
او ﺧود آن زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﮔﻔت" :ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻧﯾﺎﻣد ﺗﺎ ﺧدﻣﺗش
ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻣد ﺗﺎ ﺧدﻣت ﮐﻧد) ".ﻣرﻗس .(10:45

د ﻣ و ﮐ ر اﺳ ﯽ ﺳ ﺎ ز ی

د اﻧ ﺷ ﮕ ﺎ ه ھ ﺎ

ﻧﭘذﯾر ﻓ ﺗن ﺧ و دﮐ ﺷ ﯽ

ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ دارد .در اﻣﭘراﺗوری روم ،آن ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ اﻣﭘراﺗور
ﺑود .در ﻗرون وﺳطﯽ ،ﭘﺎپ ھﺎ ﻣدﻋﯽ اﻗﺗدار ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد.
ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺑدﻋتﮔذاران« اﺻﻼحطﻠﺑﺎن اﻓرادی ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳؤال را ﻣطرح
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭼﻧﯾن ﻗدرت ﻣطﻠﻘﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎزات
ﺷدﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﺧدا و ﻧﮫ اﻣﭘراﺗور ﯾﺎ ﭘﺎپ را ﻣرﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت.

ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻘراط ،اﻓﻼطون و ارﺳطو و ھﻣﭼﻧﯾن
روﻣﯾﺎن ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎ ﺳﻧﮑﺎ ،ﺳﯾﺳرو ﯾﺎ ﻣﺎرﮐوس
اورﻟﯾوس را داﺷﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣورﺧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ھﺎ و روﻣﯽ ھﺎ داﻧﺷﮕﺎه را ﺑوﺟود آوردﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻘﺎﯾق ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﮭد داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑوده اﺳت.

روﻣﯽ ھﺎ ﺧودﮐﺷﯽ را ﯾﮏ اﻣﺗﯾﺎز ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
زﻧدﮔﯽ را از ﺗوﻟد ﺗﺎ ﻣرگ ھدﯾﮫ ای از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﻓﻘط او
ﺣق ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ آن را دارد.
در ﻣﺟﻣﻊ اﻟوﯾرا در ﻗرن ﭼﮭﺎرم ،ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔﻧﺎه ﻣﺣﮑوم ﺷد.

ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺟﺎن وﯾﮑﻠﯾف ) ،(١٣٨۴ - ١٣٢٨وﯾﻠﯾﺎم ﺗﯾﻧدل
) (١۵٣۶ - ١۴٨۶و ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﺑﺧواﻧﻧد و ﻧظر ﺧود را ﺷﮑل دھﻧد.
ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ« را در زﻣﯾﻧﮫ
دﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﺎزی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﭘﯽ رﯾزی
ﻧﻣودﻧد.

از زﻣﺎن ﺻوﻣﻌﮫھﺎ ﺗﺎ ﻗرن ﻧوزدھم ،ھﻣﮫ داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﻏرب  -ﺧواه
ﺣﻘوق ،اﻟﮭﯾﺎت ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽﮐردﻧد  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺗﺄﺳﯾس ﺷدﻧد .ﮐﮫ اﻏﻠب ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﯾن اﻣر در ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﺷده
اﺳت.
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ وﯾژه داﻧﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ را ﻓراھم ﮐردﻧد ﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧدا و ﻧﻘش او در طﺑﯾﻌت آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد.

آﮔوﺳﺗﯾن ھﯾﭘو ) (۴٣٠-٣۵۴و ﺗوﻣﺎس آﮐوﯾﻧﺎس )(١٢٧۴-١٢٢۵
ﺧودﮐﺷﯽ را ﮔﻧﺎھﯽ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐردﻧد:
اﯾن ﯾﮏ ﮔﻧﺎه در ﺑراﺑر طﺑﯾﻌت اﺳت ،زﯾرا ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺧود
را دوﺳت دارد .اﯾن ﯾﮏ ﮔﻧﺎه در ﺣق ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠق
دارد .اﯾن ﮔﻧﺎھﯽ اﺳت در ﺑراﺑر زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ھدﯾﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد .و در
ﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷوﯾد.

دوره اﺻﻼﺣﺎت
ر ا ھ ب ﻣ ﺎ ر ﺗ ﯾ ن ﻟ و ﺗ ر ﮐ ﮫ ا ز ا ﯾ ن ﺑ ﻌ د ﻧ ﺎ ﺧ و ا ﺳ ﺗ ﮫ و ا ﻧ ﺗ ظ ﺎ ر ﻧ ﻣ ﯽ ر و د  ،ﻋ ﺻ ر ﺟ د ﯾ د ی ر ا د ر ﺗ ﺎر ﯾ ﺦ ا ر و ﭘ ﺎ ﻣ ﻌ ر ﻓ ﯽ ﮐ ر د  .ا و د ر و ا ﻗ ﻊ ﺑ ر ا ی
ﻧ ﺟ ﺎت ﺧ و د ﻣ ﯽ ﺟ ﻧ ﮕ د  .ﭘ ﺎ ﺳ ﺦ ھ ﺎ ی ﮐ ﻠﯾ ﺳ ﺎ ﺑ ﯾ ش ا ز ﺣ د ﺳ ط ﺣ ﯽ ا ﺳ ت  ،ا ز ﻧ ظ ر ا ﻟﮭ ﯾ ﺎت ﺑ ﮫ د ر ﺳ ﺗ ﯽ ﻓ ﮑ ر ﻧ ﺷ د ه ا ﺳ ت و د ر ﻋ ﻣ ل ﻓ ر و ش
ﻋ ﺎ ﻓﯾت ﻧﯾز ﻣ ﻧﺣ ر ف ا ﺳ ت .
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﭘوﻟس ،او ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺑرﺋﮫ ﺷﺧص
ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﻧﺣﺻراً ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻣﻠﯽ از ﺟﺎﻧب ﻓﯾض ﺧدا درک ﮐرد.
او »ﺳوﻻ« ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ را ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧد :ﺳوﻻ ﮔراﺗﯾﺎ ،ﺳوﻻ ﻓﯾد ،ﺳوﻻ
اﺳﮑرﯾﭘﺗرا و ﮐرﯾﺳﺗوس ﺳوﻟوس.اﻧﺗﻘﺎد او از ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای
آﺷﮑﺎر و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .او اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻣدﯾون ﺷﺎھزادﮔﺎن
ﻣﺗﻌددی اﺳت ﮐﮫ از او ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ راه اﺻﻼح ﮐﻠﯾﺳﺎ را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓرﻗﮫ ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
درﮔﯾری ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرل ﭘﻧﺟم دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣذھﺑﯽ آﮔﺳﺑورگ در ﺳﺎل  ،١۵۵۵ﻋﺻر ﻓرﻗﮫ ای آﻏﺎز ﺷد
ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ در ﺳﺎل  ١۶۴٨اﯾﺟﺎد ﺷد.
اﺻﻼﺣﺎت ﺑر روی ﺳوﺋﯾس ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷت .ھوﻟدراﯾش زوﯾﻧﮕﻠﯽ و
ﯾوھﺎﻧس ﮐﺎﻟوﯾن در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ آن ھوﯾت ﺧﺎص ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .ﺟﻧﺑش
آﻧﺎﺑﺎﭘﺗﯾﺳت ھﻣﭼﻧﯾن ﻟﮭﺟﮫھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،و ﺑﯾش از ھر
ﭼﯾز ﭘرﺳﺷﯽ را درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد .ﻓراﺗر
از آﻟﻣﺎن و ﺳوﺋﯾس ،ﺑﺎزﮔﺷت اﺻﻼحطﻠﺑﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﯾل ﺑﺧشھﺎی ﺑزرﮔﯽ
از اروﭘﺎ را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد :ﻓراﻧﺳﮫ ،ھﻠﻧد ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و
اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷﮑﻠﮕﯾری
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺷود.
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺗﻔﮑر ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﺷف دوﺑﺎره اﻧﺟﯾل ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
دھد؟ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت:

 //اﺻﻼﺣﺎت ﻣوﺟب ﺗﻣﺎﯾز ﻣذھﺑﯽ و ﺑﻌدھﺎ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷد.
ﻧﮫ طرف ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و ﻧﮫ طرف ﭘروﺗﺳﺗﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧود را اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧد.
اروﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﺗﻔﺎوت زﻧدﮔﯽ
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻓرد اﯾن ﺣق داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم وﺟدان ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ درﺳت ﻣﯽ داﻧد زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد اﯾن
ﺣق را ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎوری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ھرﮔز
اﯾن ﺣق را ﺑرای ﮐﻔر ﻗﺎﺋل ﻧﺑودﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ
آزادی وﺟدان و ﺗﺣﻣل ﻣدرن را ﻓراھم ﮐردﻧد .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ و
اﯾﻣﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،اﻣروز ﻧﯾز از اﯾن آزادی ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد.
آﻧﺎﺑﺎﭘﺗﯾﺳتھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻟﺗﺎﺳﺎر ھوب ﻣﺎﯾر ،ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑود ھزﯾﻧﮫ اﯾﻣﺎن
ﺧود را ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧود ﺑﭘردازد ،از اوﻟﯾن طرﻓداران ﻣدارا و اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺑودﻧد .ﺷﮭروﻧدان ﺷﮭر وﯾن اﻣروز ﺑﺎ ﻟوح ﯾﺎدﺑودی در ﻣﺣل اﻋداﻣش ﺑﺎ
ﻋﺑﺎرت "ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻣﻔﮭوم دﯾﻧﯽ ﺗﺳﺎھل" ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 //ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرای اﯾﻣﺎن
و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺟﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻓرد اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد .ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﭘﺎپ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ راھب ﺳﺎده
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎپ ھﺎ و ﺷوراھﺎ را ﻣورد ﺳوال ﻗرار دھد و از ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﻣر
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺟ ﺎ ﻣ ﻌ ﮫ ا ﻣ ر و ز ی ا ز ا ر ز ش ھ ﺎی ا ﺳ ﺎ ﺳ ﯽ ﻣ ﮭ ﻣ ﯽ ﺑ ر ا ی ﺣ ﯾ ﺎ ت ﺧ و د ﺑ ﮭ ر ه ﻣ ﯾ ﮕ ﯾ ر د ﮐ ﮫ ﻧ ﺎﺷ ﯽ ا ز ا ﻋ ﺗ ﻘ ﺎ د ا ت ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯾ ت و ا ز د و ر ه ا ﺻ ﻼ ﺣ ﺎت
ﻣ ﺑ ﺗ ﻧ ﯽ ﺑ ر ﮐ ﺗ ﺎب ﻣ ﻘ د س ا ﺳ ت .

 //اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽﺳﺎزی ﺗوﺳط ﻣﻔﮭوم ﮐﺷﯾﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﭘ ﺷﺗ ﯾ ﺑ ﺎ ﻧ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ و د .
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺳوﺋﯾﺳﯽ ﺑﮫ وﯾژه اﺻل »رھﺑری از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ«
را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﺷﯾﺷﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﺑزرﮔﺎن از ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﺻل ﺑﮫ ﮐﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز راه
ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن ﺣق وﺟود دارد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗدرت ﺧود
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد ،ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﻟزام ﺑﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑود .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن اﺻﻼحطﻠب در ﺑراﺑر ﻟوﺗراﻧﯾﺳم
ﻣﺣﺗﺎطﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ھﻠﻧد ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد و
اﻧﮕﻠﯾس ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﺑﮫ دﺳت آورد.
 //ﻟوﺗر اﯾﻣﺎن را از ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ روزﻣره ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔرداﻧد.
ازدواج ،ﺧﺎﻧواده و ﮐﺎر ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾد در آﻧﮭﺎ ﺷﮑل
ﺑﮕﯾرد .زﻧدﮔﯽ ﺑﯽﺣرﻣﺗﯽ روزﻣره ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽﺷود.
اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑورژواﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﮏ
اﺧﻼق ﮐﺎری ﺟدﯾد را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺗﺎﻧدارد ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدﮔﯽ
ﺑﮫوﯾژه در ﮐﺷورھﺎی اﺻﻼحﺷده ﺑﮫ طرز ﻣﺣﺳوﺳﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺟﻼل ﺧداوﻧد ﻣﺳﺗﻠزم ﮐوﺷش ،ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎد و
ﺗﻔﮑر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد.
 //ﻟوﺗر ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺧود از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ آﻟﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ
دھد.
و اﯾن ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﺗروﯾﺞ ھوﯾت ﻣﺷﺗرک و ﺑﮫ طورھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل آن و ﺑﮫ طورﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ادﻏﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﻔرد
آﻟﻣﺎن ﺷد .اﯾن ﭘﺎراداﯾم ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای ﻣﺄﻣورﯾت ﺑﻌدی ﺟﮭﺎن ﭘروﺗﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﮐرد :ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾق زﺑﺎن و ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ
و ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن .اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﻣردم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
ﺗﻐﯾﯾر داد.

دوران اﺻﻼﺣﺎت
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ﻣ ﺑ ﺗ ﻧ ﯽ ﺑ ر ﮐ ﺗ ﺎب ﻣ ﻘ د س ا ﺳ ت .

ﻋ ﻠو م ﭘﺎﯾﮫ

ﻧﻘ ﺎﺷ ﯽ

ھ ﻧر ﭼ ﺎپ

رﯾﺷﮫ ﻋﻠم در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ،ﮐﭘﻠر و ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را
ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾده اﺳت درک ﮐﻧﻧد .اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ
ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن دارای ﻗواﻧﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﮐرد .اﯾن ﻓرض ﺑﮫ ﮐﻠﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد.

ﺗﺻﺎوﯾر وﻧﮕﺎره ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری از وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﺿﺎﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آن ھﺎ ﺑر روی دﯾوارھﺎ و ﺳﻘف ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده
ھﺳﺗﻧد .آﻓرﯾﻧش آدم اﺛر ﻣﯾﮑل آﻧژ ﺷﮭرت ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی دﯾواری ،اﺛر ﻟﺋوﻧﺎردو داوﯾﻧﭼﯽ ﺑﻧﺎم "ﺷﺎم آﺧر" )- ١۴۵٢
 (١۵١٩اﺳت.
ﻧﻘﺎﺷﺎن ھﻠﻧدی ﭘﯾﺗر ﭘل روﺑﻧس و راﻣﺑراﻧد ون راﯾن ﻧﯾزاز ھﻧرﻣﻧدان
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ھﺳﺗﻧد.

ﯾوھﺎن ﮔوﺗﻧﺑرگ ھﻧر ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺳرب ﻣﺗﺣرک را در ﺳﺎل  ١۴۵۵اﺧﺗراع
ﮐرد .اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﺎپ ﺷده ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑود .اﯾن دﺳﺗﺎورد ﺑﮫ
اﺻﻼحطﻠﺑﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﺗرﺟﻣﮫھﺎی ﺧود از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ ﺳرﻋت
و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ
ﮐرد.

ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﻣﻧدان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺑﻠز
ﭘﺎﺳﮑﺎل رﯾﺎﺿﯾدان و ﻓﯾﻠﺳوف ،ﺗوﻣﺎس ادﯾﺳون ﻓﯾزﯾﮑدان و ﮔرﮔور ﻣﻧدل
طﺑﯾﻌت ﺷﻧﺎس اﺷﺎره ﮐرد.
ﮐﻠوﯾن ،ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ،ﮔﻔت" :اﮔر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،ﻋﻠم
ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!"

ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﻘﺎدات ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣوﺿوع
ﻣﺻﻠوب ﺷدن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .در ﻧﻘﺎﺷﯽ راﻣﺑراﻧد ،ﻣردی ﺑﺎ ﮐﻼه آﺑﯽ در
ﺗﺻوﯾر دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻧﺻب ﺻﻠﯾب اﺳت .اﯾن ﻣرد ﺧود
راﻣﺑراﻧد اﺳت .او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن
ﺧود ﻣرد.

ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎد ﺑرای ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت در
ﻓﻧﺎوری ﭼﺎپ ﺷد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ وﯾراﯾش دوم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺗواﻧﺳت در
ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗری اﻧﺟﺎم ﺷد .اﻣروزه ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را
ﺑﺳﯾﺎر ارزان ﭼﺎپ ﮐﻧﯾم.

ﻣ و ﺳ ﯾﻘ ﯽ

آز اد ی ﻣ ذ ھ ﺑ ﯽ

ﺗر ﺟ ﻣ ﮫ ﮐ ﺗﺎب ﻣ ﻘ دس

اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از زﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﺧود آواز ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺳﺑﮏ ﺧﺎص
ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ دادﻧد .در ﺳﺎل  ١١١ﭘس از ﻣﯾﻼد ،ﭘﻠﯾﻧﯽ ﺟوان ﺑﮫ اﻣﭘراطور
ﺗراژان ﮔزارش داد» :ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در روز ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻗﺑل از ﻏروب ﺧورﺷﯾد ﮔرد ھم
ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدای ﺧود ﺳرودھﺎی ﺿد آواﯾﯽ ﺑﺧواﻧﻧد.
اوﻟﯾن ﺳرودھﺎ ﻣزﻣورھﺎی ﯾﮭودﯾﺎن ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻏﯾرﯾﮭودی را ﭘذﯾرﻓت ،آھﻧﮓ ھﺎی ﺧود را ﻧﯾز ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﺑﮫ آن در
ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺷﺎره ﺷده اﺳت.

زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮔروﯾدﻧد .ﺗﺋودوﺳﯾوس
اول در ﺳﺎل  ٣٨٠ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت ﺑﺎﯾد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷوﻧد.
در زﻣﺎن ﺷﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﮐﺳون ھﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺷﺎرت ﺷدﻧد .آزادی ﻋﻘﯾده
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣواردی ﮐﮫ اﻓراد ﺑﮫ دﻟﯾل آﻣوزه ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎده
و ﯾﺎ در آﺗش ﺳوزاﻧده ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻧﻘض ﻣﯽ ﺷد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن
ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﯾﺷد.

در واﮐﻧش ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی واﻟدﻧزﯾﺎﯾﯽھﺎ و ﮐﺎﺗﺎرھﺎ ،ﺷورای ﺗوﻟوز در ﺳﺎل
 ١٢٢٩ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﻣﻣﻧوع ﮐرد .ﺣﺗﯽ ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ارﻓورت داﻧﺷﺟو ﺷود ھرﮔز ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﻧدﯾده ﺑود.
ﺗرﺟﻣﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ او از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻘض ﻣﻣﻧوﻋﯾت  ٣٠٠ﺳﺎﻟﮫ
ﺑرای ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑرای اﻓراد ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺑود.

ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺻﻼح ﮐﻧﻧده اﻟﮭﯾﺎت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﺎﺧت ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﻧﯾزﺳر رﺷﺗﮫ داﺷت .در ﺳﺎل  ١۵٢۶او ﻻﺗﯾن Massرا ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗرﺟﻣﮫ
ﮐرد و ﺗراﻧﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻧوﺷت.
ﯾوھﺎن ﺳﺑﺎﺳﺗﯾن ﺑﺎخ ) (١٧۵٠ - ١۶٨۵اﻧﺟﯾل را ﺑﮫ ﺻدا درآورد .اﯾﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯽ او در ﻣﺻﺎﺋب ﻣﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر دﯾﮕر ﻧﻣود ﭘﯾدا ﮐرد.
ﮔﺋورگ ﻓردرﯾش ھﻧدل "ﻣﺳﯾﺢ" و آرﯾﺎ "ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻧﺟﺎت دھﻧده ﻣن
زﻧده اﺳت" را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرای آزادی ﻋﻘﯾده اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐردﻧد.
ﺗرﺗوﻟﯾﺎن )ﻣﺗوﻓﯽ  (٢١٢آن را ﯾﮏ ﺣق اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ھرﮐس ﺑﺎﯾد ﺧدا
را ﺑر اﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾد ﺧود ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد.
ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر در ﺗوﺻﯾﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺻﻠﺢ در ﺟﻧﮓ دھﻘﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﮐرد" :ﺑﻠﮫ،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ از آﻧﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد آﻣوزش دھد و ﺑﺎور ﮐﻧد ﺑﺎﺷﻧد،
ﺧواھﯽ ﻧﺟﯾل ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دروغ«.

ﻟوﺗر ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﺻﻼحطﻠﺑﺎن ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑرای ﺧود ﺑﺧواﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اراده و اﻓﮑﺎر ﺧدا را درک
ﮐﻧﻧد و از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻟوﺗر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد.

اد ﺑ ﯾ ﺎ ت

اﺧ ﻼ ق ﮐ ﺎ ر ی

آﻣ و ز ش و ﭘ ر و ر ش اﺟ ﺑ ﺎ ر ی

ادﺑﯾﺎت اﻏﻠب اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑرات زﻣﺎﻧﮫ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﮐﻧد و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت
را در ﻗﺎﻟبﺑﻧدیھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺳلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﮐﻧد .ادﺑﯾﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﻣواره
ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑدون ﺷﮏ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺛر ادﺑﯽ ﺗﻣﺎم دوران اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺣﺑوب
ﺗرﯾن اﺳت .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﯾﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٢۴٠٠زﺑﺎن
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت.

ارزشھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾت اﻏﻠب ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑود .ھﻣﯾن اﻣر در
ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای روﻣﯾﺎن و ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن
اﯾن اﻣر ،ﻋﺎﻣل ﯾﮏ ﺷر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .ﮐﺎر ﺑدﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑردﮔﺎن
ﺑود و ﻧﮫ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان آزاد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ در آﺗن ﺗﻌداد
ﺑردﮔﺎن ﭘﻧﺞ ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از ﺷﮭروﻧدان آزاد ﺑودﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﮐﺎر اﺳﺎﺳﺎ ً ﭼﯾزی ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ و ﻣورد
رﺿﺎﯾت ﺧداوﻧد ﺑود.

ﻣدارس ﻗﺑل از اﺻﻼﺣﺎت وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن اﻣﮑﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﮔروھﯽ ﭼﻧد از ﮐودﮐﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر و ﻓﯾﻠﯾپ ﻣﻼﻧﭼﺗون ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرﮔﯽ را ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد .آﻧﮭﺎ
درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﻣﻌﯾت روﺳﺗﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧواﻧﻧد و
ﺑﻧوﯾﺳﻧد .ﺑرای رﻓﻊ اﯾن وﺿﻌﯾت ،آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎر راه اﻧدازی ﻣدارس و
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣدارس اﺟﺑﺎری ﺷدﻧد.

ﺗرﺟﻣﮫ اﻧﺟﯾل ﺗوﺳط ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﺎری
آﻟﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرد .ﻋﺑﺎرات و اﺻطﻼﺣﺎت ﺑﯽﺷﻣﺎری ﮐﮫ اﻣروزه
ھﻧوز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،رﯾﺷﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس دارﻧد .ﺳﺎﯾر
آﺛﺎر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی ﺑر زﻣﺎن ﺧود داﺷﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺗراﻓﺎت ،ﮐﮫ
در آن ﭘدر ﮐﻠﯾﺳﺎ ،آﮔوﺳﺗﯾن ،ﮔروﯾدن رادﯾﮑﺎل ﺧود ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻗدرداﻧﯽ از ﮐﺎر ﻧﯾز از ﺟﺎﻧب ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﺣﺎﺻل ﺷد ،ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ را
ﺧدﻣﺗﯽ ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳت :ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷﯾش ﯾﺎ راھب را ﺧدا ﻓرا ﻣﯽ
ﺧواﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻔﺎش و ﺧدﻣﺗﮑﺎر را ﻧﯾز ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد .ﮐﺎر ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود.
اﺧﻼق ﮐﺎری ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺷﮑل
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،روﻧق ﭘﯾدا ﺷود.

در  ١۶٩۵آﮔوﺳت ھرﻣﺎن ﻓراﻧﮑﮫ ﺷروع ﺑﮫ آﻣوزش ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻓﻘﯾر و
ﯾﺗﯾم در ھﺎﻟﮫ آن در ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐرد و ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد.
دوک ﻓﺎﻟﺗز-زواﯾﺑروﮐن ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﯾن ﮐﺎﻟوﯾن ﮔروﯾد ،اوﻟﯾن ﺷﺎھزاده ای ﺑود
ﮐﮫ آﻣوزش اﺟﺑﺎری را در دوک ﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد.

ﺑ ﯾ ﻣ ﮫ اﺟ ﺗ ﻣ ﺎ ﻋ ﯽ

آﻣ و ز ش و ﭘ ر و ر ش

ﭘر و ر ﺷ ﮕ ﺎه ھ ﺎ

ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﻗﺑ ً
ﻼ اﯾده ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را داﺷت .او طرﻓداری
ﺣﺎﮐﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا ﺣق ﻣراﻗﺑت ﻣﯾدادﻧد و ﺟواﻣﻊ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗرﻏﯾب ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح وﺟوھﯽ را ﺑرای ﻓﻘﯾران اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.

اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻗوی ﺑرای آﻣوزش از ﺗﻘوا ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﮔوﺳت
ھرﻣﺎن ﻓراﻧﮏ ) (١٧٢٧ - ١۶۶٣در اﺑﺗدا ﻣدرﺳﮫ ای ﺑرای ﻓﻘرا ﺗﺄﺳﯾس
ﮐرد .آﻣوزش و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎدی اﺑزار او ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻓﻘر در ھﺎﻟﮫ در
آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑود .ﺑﻌداً ﺳطوح ﻋﺎﻟﯽ دﺑﯾرﺳﺗﺎن و اوﻟﯾن داﻧﺷﮑده ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم را
ﺑﻧﺎ ﮐرد.

در ﺣدود ﺳﺎل  ٣١٣ﭘس از ﻣﯾﻼد اوﻟﯾن ﯾﺗﯾم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﺷد .آﻧﮭﺎ
ﻣﻌﻣو ً
ﻻ در ﮐﻧﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .در ﻗرن
دوازدھم ،ﺻﻠﯾﺑﯾون دﺳﺗور داد ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﯾﺗﯾﻣﺎن در ﻓﻠﺳطﯾن ﺗﺄﺳﯾس
ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﯾﺗﯾﻣﺎن را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.

ﺑر اﯾن اﺳﺎس» ،ﭘدر ﺗﻘوا« ،ﻓﯾﻠﯾپ-ژاﮐوب اﺳﭘﻧر )،(١٧٠۵-١۶٣۵
طرﺣﯽ را ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧون ﺗدوﯾن ﮐرد و ﻧظم ﻓﻘﯾراﻧﮫ
ﺷﮭری را در ﺑرﻟﯾن و ﻓراﻧﮑﻔورت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد.
ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺳراﺳر آﻟﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٨٨٣ﺗوﺳط ﺻدراﻋظم
ﺑﯾﺳﻣﺎرک در آﻟﻣﺎن اراﺋﮫ ﺷد.

ﻓراﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح »درس ھﺎی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ« را
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و ھزاران ﺷﯽ را ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺳﺎزی ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد .ﮐﻣﺗر
از  ٣٠دﺳﺗﮕﺎه ﺗراش در ﻣدارس او وﺟود ﻧداﺷت .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ رﺻدﺧﺎﻧﮫ
ﻣدرﺳﮫ راه اﻧدازی ﺷد .اھﻣﯾت اﺻﻼﺣﺎت آﻣوزﺷﯽ او را از اﯾن واﻗﻌﯾت
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓراﻧﮑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد.

آﮔوﺳت ھرﻣﺎن ﻓراﻧﮑﮫ ) (١٧٢٧-١۶۶٣آﻏﺎزﮔر دﯾن داری ،آﻣوزش و
ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١۶٩٨ﮐﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد .او ﯾﮏ
ﯾﺗﯾم ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧت و در ﻋرض  ٣٠ﺳﺎل ﻣدرﺳﮫ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﺑوﺟود أﻣدﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ  ٢۵٠٠ﮐودک زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﮔﺋورگ ﻣوﻟر ) (١٨٩٨ - ١٨٠٩ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﭘدر ﯾﺗﯾم ﺑرﯾﺳﺗول" ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود.

ﻋﺻر ﻣدرن
ا ﯾ ن ﺧ ط ا ﮐ ﻧ و ن ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ د ﺗ ﺎ د و ر ا ن ﻣ د ر ن ا د ا ﻣ ﮫ ﯾ ﺎ ﺑ د  .ا ﮔ ر ﭼ ﮫ ا ر و ﭘ ﺎ ﭼ ﻧ د ﻓ ر ﻗ ﮫ ا ی ا ﺳ ت و ا ﯾ ﻣ ﺎ ن ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯽ ﻗ ط ﻌ ﺎ ً د ا ر ا ی و ﯾ ژ ﮔ ﯽ ھ ﺎی
ﻣ ﻠ ﯽ ا ﺳ ت  ،ا ﻣ ﺎ ﺗ ﺄﺛ ﯾ ر آ ن د ر ﺷ ﮑ ل ﮔ ﯾ ر ی ﻣ د ر ﻧ ﯾ ﺗ ﮫ ﺷ ﮑ ل د ھ ﻧ د ه ا ﺳ ت .
ﻣن ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﯾﮏ دﯾن
ﺷﮑلدھﻧده ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧدازم و ﺟﻧﺑﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ﻓﮭرﺳت ﻣﯽﮐﻧم در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻗرار دھم ،ﻣﯽ ﺧواھم ﻓﻘط ﭼﻧد ﺟﻧﺑﮫ را ﮐﮫ
اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻘﺎدات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷﮑل داده اﺳت،
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم.
 //آﻣوزش و ﭘرورش و ﺗرﺑﯾت
ﺑرای ﻗرن ھﺎ ،آﻣوزش اﻣﺗﯾﺎزی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آن ﺑرﺧوردار
ﻧﺑودﻧد .اﯾده ﯾﮏ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
اﺻﻼﺣﺎت ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﺑود .ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را
ﺑﺧواﻧﻧد و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﮑل و ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد.
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﯾوھﺎن آﻣوس ﮐوﻣﻧﯾوس ) (١۶٧٠-١۵٩٢اﺳت.
ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ،او در آرزوی اروﭘﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز و ﺗﺣﺻﯾل
ﮐرده ﺑود .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﻣدرﺳﮫ ﺧوب ،ﻧﺳل ﺑﻌدی را ﺑﺎ روح ارزش ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد و
ﻣردم را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧدا ﺑﺳﺎزد .آﮔوﺳت ھرﻣﺎن ﻓراﻧﮑﮫ )(١۶۶٣-١٧٢٧
راه او را دﻧﺑﺎل ﮐرد .او در آرزوی "ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر
اﻓراد" ﺑود .او ﺑر اﺳﺎس ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧود ،آﻣوزش ﺟدﯾدی را
ﺗوﺳﻌﮫ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕوی آﻣوزﺷﯽ ﺟدﯾد ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و رﻓﺎه و ﭘﯾﺷرﻓت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد،
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺧود را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺟﺑﺎری را ﺑرای ھﻣﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ
دﺑﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .دﯾدﮔﺎه ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ از آﻣوزش ﮔﺳﺗرده
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر اﺳﺎس اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ در دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯾز
ﻣطرح ﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد ﮐﮫ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻧﯾروھﺎی روﺷﻧﮕر
آﻣوزش را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽﮐردﻧد ،زﯾرا ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻣردم را از واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﮐﺳلﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﭘدرﮔراﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ رھﺎ ﮐﻧﻧد.

ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻓراﻧﺳﮫ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن در آﻟﻣﺎن .دﯾوﯾد ھﯾوم،
وﻟﺗر ﯾﺎ ﻟﺳﯾﻧﮓ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻧﺎم از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻣﮭم ﻋﺻر روﺷﻧﮕری
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ از ﮐﻠﯾﺳﺎ و اﯾﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑودﻧد .اﯾده ﯾﮏ ﻓرد ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده و ﺗواﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ
ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻوﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ از اﻧﺳﺎن و ارزش ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
اﺳت.
 //ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﻣﺳﯾﺣﯾت در ھﯾﭻ ﻣﻘوﻟﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ اﻧدازه اﻧﺳﺎﻧﯾت زﯾﺳﺗﮫ
ﺷده و آﺛﺎر ﻋﺷق ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻋﯾﻧﯽ از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘزﺷﮏ ﺑرای اﻓراد ﺿﻌﯾف
آﻣده ﺑود .او ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ او ﺧدﻣت ﺑود .و
ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﻣردم ﻗﺎﺋل ﻧﺑود و ﻧﯾﺳت.
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اوﻟﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺑود  ،زﻣﯾﻧﮫ آﺷﮑﺎری را ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻓراھم ﮐرد.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز آن درﮔﯾر ﺷدن ﻣﺗدﯾﺳم در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﺳت .ﻓﻘر ،ﺑﯾﻣﺎری،
ﺑﯾﮑﺎری ،ﯾﺗﯾﻣﺎن ،اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ اﻟﮑل ،دزدی ،ﻗﺗل ،ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ واﻗﻌﯾت ﻏم
اﻧﮕﯾز اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﻗرن ھﺟدھم اﺳت .اﺣﯾﺎی ﻣﺗدﯾﺳم در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ از اﯾن طرﯾق از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺧوﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ارﺗش رﺳﺗﮕﺎری ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری از ﺗﻌﮭد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﻣﺗدﯾﺳت و ﺳﭘس دﯾﮕر ﻣﺣﺎﻓل ﺑود .ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﮫ اﯾن ھﻣزﻣﺎن در آﻟﻣﺎن ﻧﯾز در ﺣﺎل رخ دادن ﺑود .ﻣﺎﻧﻧد :ﻣﺄﻣورﯾت
دروﻧﯽ ھﺎﯾﻧرﯾش وﯾﭼرن ،ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﯾرﯾﮫ زﻧﺎن در ﮐﺎﯾزرﺳورث،
ﻣؤﺳﺳﺎت Bodelschwinghschenدر ﺑﯾﻠﮫﻓﻠد .ﮐﺎرﯾﺗﺎس ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ
و ﻣوﺳﺳﺎت و اﺑﺗﮑﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-دﯾﺎﮐوﻧﯽ ﺑﯽﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌداد
زﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻣﯽﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐرد.

در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻓداﮐﺎراﻧﮫ و ﺑدون ﺧودﺧواھﯽ از ذھن ﻣﺳﯾﺢ
ﺧدﻣﺗﮕزار ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت وھﻧوز ھم ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی دﻧﯾﺎی ﻏرب ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯾرود.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد اﯾن واﻗﻌﯾت را ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ﺣداﻗل
اﺳﻣﺎ ً ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧد ،ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺳود ﺑﺎﻻﺗر از اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺑود و اﯾن ﺑرای اﺣﯾﺎء ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری در آﻟﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑود.
ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌروف ﺑﯾﺳﻣﺎرک ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ او
ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎد را از ﺑﺎدﺑﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ درآورد و اﯾن ﮐﻣﺗر ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻧﮕرش آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود.
 //آزادی و ﺑراﺑری  /دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون
ارزشھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ اﯾدهھﺎی ﻣدرن آزادی و ﺑراﺑری و
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان آن را
دﺳتﮐم ﮔرﻓت .ﻓرﻣول ﺑﻧدی اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ وھﻣﭼﻧﯾن اﯾده ﯾﮏ
اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ آزادی ﻣذھﺑﯽ در
آن ﺑﮫ ﺻراﺣت ذﮐر ﺷده اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯾر ھوﮔﻧو ژان ﭘل راﺑو ﺳﻧت
اﺗﯾن ) (١٧٩٣-١٧۴٣اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر آﻣرﯾﮑﺎ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ارزشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت درﺑﺎره ﺑراﺑری ھﻣﮫ ﻣردم در ﺑراﺑر
ﺧداوﻧد اﺳت» .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن دارﯾم «.در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز اﯾده ﺗﺳﺎھل
ﻣذھﺑﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً در ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﻣدرن ﻣﺎ اﺳﺗوار اﺳت.

ﻋﺻر ﻣدرن

 //ﭘژوھش و ﻋﻠم
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗﺎزی ﻋﻠم و ﭘژوھش در ﺟﮭﺎن
ﻏرب ﻧﯾز ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺧﻠوق ﻧﯾﮏ ﺧداوﻧد اﺳت ،ﻣﯾﺗوان
آن را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »رھﺎ ازاﻓﺳون زدﮔﯽ« داﻧﺳت .ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺳﺎن در ﺑراﺑر
ﺧداوﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑﻧد .ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ﻣدرن
ھﻣﮕﯽ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد و ﺟﻼل ﺧدا را در ﻗواﻧﯾن ﮐﺷف ﺷده طﺑﯾﻌت ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻓﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت ﺟﻼل
ﺧداوﻧد و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻋﻣوم ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺗﻧﮭﺎ ﺷروع ﺳﮑوﻻرﯾزاﺳﯾون ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن را در ﺗﻘﺎﺑل ﻗرار داد.
ﺳﮑوﻻرﯾزاﺳﯾون ﮔراﯾﺷﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣن ﻓﮭرﺳت ﮐردم آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد .در طول زﻣﺎن ،اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد .ارزشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺎ دﯾﮕر از اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت درک ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ از اﻧﺳﺎﻧﯾت
و ﻋﻠم ﻋﻣوﻣﯽ درک ﻣﯽﺷود و در ﻧﮭﺎﯾت از ارزشھﺎﯾﯽ ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس اﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد و ﺣدودی ﻣﺳﯾﺣﯾت در
اﯾن ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﻘش دارد  ،ﺳؤال دﺷواری اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ارزش ﭘﯾﮕﯾری
دارد.

ارزش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ رﯾﺷﮫ در ﺗﺻوﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾت از اﻧﺳﺎن و
ﺧدا دارد و ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺗﻘﺎﻋد اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﻣطرح ﺷده اﺳت:
· اﻟﻐﺎی ﺑرده داری وﺳﻠﯽ ،ﻧﯾوﺗن و وﯾﻠﺑرﻓورس در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت
· ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔری و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری اﺑﺗداﯾﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
· ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،ﺑﮫ وﯾژه در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن.

دﻣوﮐراﺳﯽ
از اﻋﻣﺎل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻗدرت ﻗوﯾﺗر از طرﯾق ﻗواﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد،
از طرﯾق ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﺑری ھﻣﮫ ﻣردم را درﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد  ،ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﺧدا دارﻧد و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت و ﻓﺳﺎد را
دﺷوارﺗر ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 //اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎدﻻﻧﮫ
 //ﺟداﯾﯽ ﻗدرت ھﺎ
 //ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل
 //ﺷراﯾط اداری ﻣﺣدود
اﯾن ﺧﺻﻠت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻣروزه اﺳﺎس ﺑﺳﯾﺎری از دوﻟت ھﺎی ﺟﮭﺎن و
اﺳﺎس ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺳت.

ﻣ ﮭ دﮐ و دک ھ ﺎ

اﻣ ﮑ ﺎ ﻧ ﺎ ت ر و اﻧ ﭘ ز ﺷ ﮑ ﯽ

ﺟ د اﯾ ﯽ د و ﻟ ت و ﮐ ﻠ ﯾ ﺳ ﺎ

"ﭘدر ﮐودﮐﺳﺗﺎن" ﻓردرﯾش آﮔوﺳت وﯾﻠﮭﻠم ﻓروﺑل ) (١٨۵٢ - ١٧٨٢اﺳت .او ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻌﺗﻘد ،ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت در
ﺧدا ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرون وﺳطﯽ ،اﻓراد دارای اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﺳﯾﺎهﭼﺎل ﺑود ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ .اﻋﺗﻘﺎد ﺑر اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ و ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺑﯾﺎورد.

ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺗﺻور را ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ ﺟداﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ از دوﻟت
ﯾﮏ دﺳﺗﺎورد ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺳﮑوﻻر اﺳت و درواﻗﻊ رﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﻋﻣﯾق در
ﻣﺳﯾﺣﯾت دارد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﯾﺳﯾﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ از او
ﭘرﺳﯾدﻧد آﯾﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوران ﻣﻧﻔور روم درﺳت اﺳت ﯾﺎ
ﺧﯾر .ﻋﯾﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :آﻧﭼﮫ از آن ﻗﯾﺻر اﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﺻر و آﻧﭼﮫ
از آن ﺧداﺳت ﺑﮫ ﺧدا ﺑده) «.ﻣﺗﯽ .(٢١:٢٢

ﻧوآوری ﻓروﺑل ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗوﺳط ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺳﮑوﻻر
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .اﻣروزه ﻣﮭدﮐودک ھﺎ ﻋﻣ ً
ﻼ در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ وﺟود
دارد.

ﻓﯾﻠﯾپ ﭘﯾﻧل ،اﻟﮭﯽدان و ﭘزﺷﮏ ) (١٨٢۶ - ١٧۴۵ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑود ﮐﮫ
»دﯾواﻧﮫھﺎ« ﻣﺟرم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﺳرﭘﯾﭼﯽ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﮭر ،ﺑﮫ "دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ" )Bicétreﻓراﻧﺳﮫ( رﻓت و ﺑرﺧﯽ از
زﻧداﻧﯾﺎن را از زﻧﺟﯾر رھﺎ ﮐرد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ از ﻋﯾﺳﯽ داﺷت
رﻓﺗﺎر ﮐرد.
ﻣﺑﺎرزه او ﺑﺎ "دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی" ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﮕو در
ﺗﻔﮑراﻓراد در اﯾن ﺑﺎره ﺷد.

در ﺳﺎل  ،١۵٢٣ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر در ﻣﻐﺎﻟﮫ دو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭼﻧﯾن ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد:
"ﮐﻠﯾﺳﺎ وظﯾﻔﮫ ﭘرورش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑر ﻋﮭده دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟت
ﻣﺳﺋول ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت".
ﻋﺑﺎرت »ﺟداﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ از دوﻟت« ﺑﮫ ﺗوﻣﺎس ﺟﻔرﺳون رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٠٢در روزھﺎی ﺗﺄﺳﯾس اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑر روی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﮐرد.

ز ﺑ ﺎ ن اﺷ ﺎ ر ه

ﺧ ط ﺑر ﯾل

ﻣ ﻣ ﻧو ﻋ ﯾت ﮐ ﺎر ﮐ و دﮐ ﺎن

ژان ھﻧری دوﻧﺎﻧت ﺷﺎھد ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺳرﺑﺎزان ﻣﺟروح در ﺳوﻟﻔرﯾﻧو در ﺳﺎل
 ١٨۵٩ﺑود .او در ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ھرﮔز ﭼﺷﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
دﺳﺗﺎﻧم را ﺑوﺳﯾدﻧد ﭼون ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردم ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧم «.ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
ﺑﻌد او ﺻﻠﯾب ﺳرخ را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد.

ارﺳطو ﺑرده داری را طﺑﯾﻌﯽ ،ﻋﻣﻠﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت .ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم
ﺟﻣﻌﯾت آﺗن و ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت رم ﺑرده ﺑودﻧد و ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎراﺟﺑﺎری
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷدﻧد.
Via Apia،ﻋﺟﺎﯾب ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺟﮭﺎن ،آﮐروﭘوﻟﯾس در آﺗن و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزه
ھﺎی ﻣﻌروف دﯾﮕر ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ھﻣﯾن ﺑردﮔﺎن ھﺳﺗﻧد.

ﺗﺎ اواﺳط ﻗرن ھﺟدھم ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﺗﺟﺎرت
ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻓﻘط ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد ﻣردان زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮕذراﻧﻧد،
ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز در ﺷراﯾط ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐﺎر در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻧﮓ
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷدﻧد.

ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻗرن ھﻔدھم ﺷﺎھد رﻧﺳﺎﻧس ﺑرده داری در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑود.
وﯾﻠﯾﺎم وﯾﻠﺑرﻓورس ) (١٨٣٣ - ١٧۵٩ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار و ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻣﺟﻠس
ﻋوام اﻧﮕﻠﯾس ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻟﻐو ﺑردهداری ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐرد .در ﺳﺎل ١٨٣٣
ا ﺑردهداری ﻣﻣﻧوع ﺷد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٨۴٠ﺑرده داری ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ در
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻟﻐو ﺷد.

ﮐرﯾﺳﺗﯾن آﻧﺗوﻧﯽ اﺷﻠﯽ ﮐوﭘر ) (١٨٨۵-١٨٠١ﺑﮫ طور ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری
ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐودﮐﺎن ﺗﻼش ﮐرد .او ﺗواﻧﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺗﺻوﯾب
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐودﮐﺎن زﯾر  ١٣ﺳﺎل را ﺑﮫ  ۴٨ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﻣﺣدود
ﻣﯽ ﮐرد .ﮐوﭘر ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧوﺷت" :ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺧدا و ﮐﺷورم ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷم".

اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای او ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑود .او در ﺑﺳﺗر ﻣرگ ﮔﻔت:
»ﻣن ﺷﺎﮔرد ﻗرن اول ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗم و ﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر «.اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ او
اﻧﮕﯾزه ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺟروﺣﺎن را ﺑراﻧﮕﯾﺧت.

ﺻ ﻠﯾب ﺳ ر خ

ﻟ ﻐ و ﺑ ر د ه د ار ی

ﮐ ﻣ ﮏ ﺑﮫ ﺗو ﺳ ﻌ ﮫ

اﯾده آﻣوزش زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن و ﻻل ھﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺑﮫ دو
ﻻﭘﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔردد .او در ﺳﺎل  ١٧۵۵اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺷﻧوا و
ﻻل را در ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد.

در زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ،اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧوزادان ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،در
طﺑﯾﻌت رھﺎ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ درﯾﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌداً دﭼﺎر
ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷدﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﯾﺎ ﺑرده وﯾﺎ ﻓﺎﺣﺷﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾت
ﺑرای ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن از اواﯾل ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﺑوﺟود آﻣد .در ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم ﺗﻼش
ھﺎﯾﯽ ﺑرای آﻣوزش ﺧواﻧدن ﺑﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﺻورت ﮔرﻓت.

ﻣﺗﯾو ﭘﺎرس ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٨در ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﻧوﺷت» :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﺗﺋﯾﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾده ام :آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺎز دارد! ﻓﻘط در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺷدﻧد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻓرﯾﻘﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﯾﯾر داد،
ﻣﺑﻠﻐﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ،ﺗرس از
ارواح را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺣﯾط ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد .ﺗﺻوﯾر ﻣﺎ
از ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﮏ طرﻓﮫ اﺳت«.

اﻧﮕﯾزه اﯾن وزﯾر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐر و ﻻل ھﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﺗواﻧﺳت ﻧﺎﺷﻧواﯾﯽ داﻧش آﻣوزان را درﻣﺎن ﮐﻧد ،از
زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑرای آﻣوزش ﺧواﻧدن ،ﻧوﺷﺗن و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭘﯾﺷرﻓت ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎ اﺧﺗراع ﺧط ﺑرﯾل ﺗوﺳط ﻟوﯾﯽ ﺑرﯾل
) (١٨۵٢ - ١٨٠٩ﺑدﺳت آﻣد .او ﮐﮫ در ﮐودﮐﯽ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑود ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ را
اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ھر ﺣرف اﻟﻔﺑﺎ ،ﻋﻼﺋم ﻧﮕﺎرﺷﯽ و اﻋداد را در
ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺷش ﻧﻘطﮫ ای ﻧﺷﺎن دھد .ﺑرﯾل ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود و ﺧود را ﺑﻧده ﺧدا
ﻣﯽ داﻧﺳت.

ﺣ ﻘ و ق ﺑﺷ ر

ﻋ ﻠ ﯾ ﮫ ﺗ ﺑ ﻌ ﯾض ﻧ ژ اد ی

دﺳ ﺗﻣ ز د در ﻣ ﻘ ﺎ ﺑل ﮐ ﺎر

ﻣﺎﻟﮑوم ﻣوﮔرﯾﺞ ،روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ﻣداﻓﻊ
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷد ،در ﺳﺎل  ١٩۶٩ﻧوﺷت» :ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺎ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت .در ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ،
اﻋم از ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﺳﺎﻟم ،ﺑﺎھوش ﯾﺎ اﺣﻣق ،زﯾﺑﺎ ﯾﺎ زﺷت ،ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟق
ﺧود ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﺑرده داری در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺳﺎل  ١٨۶۵ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ ﺗﺑﻌﯾض
ﻧژادی ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑود .اﯾن اﻣر ﺑر ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ روزﻣره
ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت .ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد در ﻣدارس ،ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ،
اﺗوﺑوس ھﺎ و ﻗطﺎرھﺎ از ھم ﺟدا ﺷدﻧد .ﺣﺗﯽ ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
ﺳﯾﻧﮑﮭﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ ﻧﯾز ھم ﺟدا ﺑودﻧد.

در دﻧﯾﺎی اﻣروز ،اﯾن اﻣر ﻣﺳﻠم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﻓردی ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﺳﺗﺣق دﺳﺗﻣزد ﯾﺎ ﺣﻘوق اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧطور ﻧﺑوده.
در ﺟواﻣﻊ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣول ﺑود ﮐﮫ ﺑردﮔﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺑﮫ
ﻏﯾر از اﻣرار ﻣﻌﺎش ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ وﺟﮫ ﻣﺎزادی درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد.

ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ھر ﻓرد ارزش ﻗﺎﺋل اﺳت وﻗﺗﯽ او اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد:
"زﯾرا ﺧدا ﺟﮭﺎن را ﭼﻧﺎن ﻣﺣﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺳر ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧود را داد ﺗﺎ ھر
ﮐﮫ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورد ھﻼک ﻧﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد" )ﯾوﺣﻧﺎ
.(١۶:٣

ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﮐﻧﻔراﻧس رھﺑری ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ
ھدف آن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ﺑود .ﮐﺷﯾش ﺑﺎﭘﺗﯾﺳت آﺗﻼﻧﺗﺎ ﻣﯽ
ﺧواﺳت اﻋﺿﺎ از اوﻟﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت و ﻋدم ﺧﺷوﻧت
ﻣﺣﯾط ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد.
در ﺳﺎل  ،١٩۶۴ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ﭘﺎﯾﺎن داد و ﮐﯾﻧﮓ
ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل را درﯾﺎﻓت ﮐرد.

روﯾﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس "ﮐﺎرﮔر ارزش ﻣزد ﺧود را دارد" ﻣﺗوﺳل ﺷدﻧد )اول
ﺗﯾﻣوس.(١٨ : ۵
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌرﻓﮫ دﺳﺗﻣزد ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯾز ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت.
ارزش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﺳﯾﺣﯾت ھﺳﺗﻧد.

رﺳﺎﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ و دﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯾ ت ﺑ ر ا ی ھ ﻣ ﯾ ﺷ ﮫ ﺟ ﮭ ﺎن ﻣ ر ﺑ و ط ﮫ ﺧ و د ر ا ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر د ا د ه ا ﺳ ت  .ھ ﻣ ﺎ ﻧ ط و ر ﮐ ﮫ ﺟ ﮭ ﺎن ﮔ ﺳ ﺗ ر ش ﯾ ﺎ ﻓ ﺗ ﮫ ا ﺳ ت  ،ﻣ ﺳ ﯾ ﺣ ﯾ ت ﻧ ﯾ ز ﻧ ﻔ و ذ ﺧ و د
را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗرش داده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ از ﻗرن  ١٨و  ١٩اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ از ﻧظر ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ د ﯾ ن ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ ﺗ ﺑ د ﯾ ل ﺷ د .
اﻧﮕﯾزهھﺎی اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﮐﻣﺗر در ﺧود ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫطور
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻗدرت ﺷﮑلدھﯽ اروﭘﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ
اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑزرگ درﯾﺎﻧوردی اﺳت :ﮐﻠﻣﺑوس ،آﻣرﯾﮑو وﺳﭘوﭼﯽ،
واﺳﮑو داﮔﺎﻣﺎ ،ﮐوک و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر .آﻧﮭﺎ اﻓق ﺑﺎرﯾﮏ اروﭘﺎ را ﻣﯽ
ﺷﮑﻧﻧد .و اﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣراه ﻣﯽ ﺷود :ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت
ﺗﺟﺎری ،اﯾﺟﺎد ارزش و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن،
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ و اﻣﭘراﺗوری ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ،ﮐﮫ ﭘس از اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎی
ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﮐﺷورھﺎی ﭘروﺗﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای در
آن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ھﻠﻧد ،داﻧﻣﺎرک و ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾس.
ﻗرن ﻧوزدھم اوج اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد :ﻓﻧﺎوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻋﻣوﻣﯽ ﺷدﻧد  .ﮐﺷﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوﺗور ﺑﺧﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدﻧد .طب اﺳﺗواﯾﯽ اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣت در ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺷوار ﺑود .ﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد .اﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺳﺎس
ﻋﺎﻟﯽ از ﻣﺄﻣورﯾت ﺗرﮐﯾب ﺷده اﺳت :دﻧﯾﺎی ﻏرب ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی
ﺑرای آوردن ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن دارد .از ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ و ﻓﻧﯽ ﺑرﺗر اﺳت و
ھﻣﭼﻧﯾن از ﻧظر اﺧﻼﻗﯽ و ﻣذھﺑﯽ در ﺳﻣت ﺑﮭﺗری ﻗرار دارد .از
آﻏﺎز ،اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷت.
ﭘﺎپ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺗوﺳط اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ ھﺎ در ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم را
ﺗﺣرﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن ﻣردم ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻧﺗظﺎر دارد ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﮫ
ﺳﻣت اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ھداﯾت ﮐﻧﻧد .ﮐﺷﯾش ھﺎ در ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری و
ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺣﺿور دارﻧد .و ﺑﻌدھﺎ ﺗﻌداد ﻣﺑﻠﻐﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺣﯾﺎی ﺑزرگ ﻗرن  .١٩ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی ﻏرﺑﯽ در ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد :اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑردﮔﯽ ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﻏرور و ﺟﮭل.

ﺑﺳﯾﺎری از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود :رﻓﺗﺎر
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣﺑﻠﻐﺎن ﻣذھﺑﯽ ،ﻓﻘدان زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ،روح
ﯾﺎﺑﯽ ﺳطﺣﯽ ،رﻗﺎﺑت از ﺳوی ﻣﺄﻣورﯾت ھﺎ و ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ و
ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد دﯾﮕر.
ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺑﻠﻐﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﯾﻧﺑورگ در ﺳﺎل  ١٩١٠ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﺑﮫ اﯾن
اﺷﺗﺑﺎھﺎت اﻋﺗراف ﮐرد .ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ طوﻻﻧﯽ اﺳت و ﻣﺳﯾﺣﯾت
و اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری در ﻣﻌرض دﯾد ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ ﻗرار داده
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻌداً اﺻﻼح و ﺟﺑران ﺷدﻧد .و
ﺑﺳﯾﺎری از ھم ﻋﺻران ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻟرزﻧد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻏرب ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺟﮭﺎن را ﺳﯾطره ﮐرده اﺳت.
و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻧﺟﯾل ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت.
ارزش ھﺎ و دﺳﺗﺎوردھﺎی اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل زﻧدﮔﯽ ﺷدن ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد
آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣورد اﺷﺎره ﮐﻧم .و ﻣن ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗم آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺗوﺻﯾف ﮐﻧم زﯾرا آﻧﮭﺎ در اﺻل ﭼﯾزھﺎی ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﻏرب ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺷﮑل داده اﻧد:
· ﻣﺑﻠﻐﺎن ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت زﺑﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد .وﯾﻠﯾﺎم
ﮐری در ھﻧد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ  ٣۶زﺑﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد .ﻓرھﻧﮓ
ﻟﻐت و دﺳﺗور زﺑﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺳوادآﻣوزی ﺷراﯾط را ﺑرای اﯾن اﻣر ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت زﺑﺎﻧﯽ ھﻣراه ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻋﻣوﻣﯽ آﻣوزش را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺧﺑﮕﺎن را ھدف ﻗرار ﻧﻣﯽدھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم را
در ﻧظر ﻗرار ﻣﯽدھﻧد .ﻓرﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺳﺎل  ١٨۵۴ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﺄﺳﯾس ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری در ھﻧد ﺷد

 .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣردم آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻏرب و اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز
آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد .اﻣﺎ آﻣوزش ﺑرای ھﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺑﮭﺑود ﻋﻣوﻣﯽ در
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻔﮑر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت.
· ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﻏرﺑﯽ ارﺗﻘﺎی اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘروژه ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از ﻧﺧﺑﮕﺎن  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
ﻋﻣوم ﻣردم اﺳت.
· در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺷد .درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺟذام ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﯾﺗﯾم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از اﻧﮕﯾزه رﺣﻣت ﻣﺳﯾﺣﯽ
و ﻧﻣوﻧﮫ اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻋﺷق ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران
ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای و ﻣﺣروﻣﺎن ﻣﻌطوف ﻣﯽ ﺷود .او
"ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص" ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد.
· ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ارزش ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت
اﻧﮕﯾزه ﻣﮭﻣﯽ را ﻓراھم ﮐرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن اﻧﺳﺎن ھﺎ و آدﻣﺧواری در درﯾﺎھﺎی ﺟﻧوب ،ﻟﻐو ﺑﯾوه
ﺳوزی در ھﻧد و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻟﻐو ﺑرده داری اﺷﺎره ﮐرد.
· اﯾﻧﮑﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن دارای دﺳﺗورات اﺳﺎﺳﯽ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻏرﺑﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب
دﺳﺗورات اﻧﺟﯾل اﺳت.
و ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم :اﻧﺟﯾل ﻣردم را ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدای زﻧده ﺳوق داده
اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد .از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺗرس رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻣﯾد زﻧده ﺑﮫ دﺳت آوردﻧد آﻧﮭﺎ رواﺑط
ﺗﺎزه ای را در ازدواج و ﺧﺎﻧواده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐردﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷد .و ﭘس
از دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﺳﯾﺣﯾت اﻋﺗﺑﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺧود را ﻧزد ﺑﺳﯾﺎری در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از دﺳت داده اﺳت .و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت و ﺗﺄﺛﯾر آن را ﻣﯽ ﺗوان در ھر
ﻗﺎره ای اﺣﺳﺎس ﮐرد.

ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟ ﮫ ﮔ ﯾر ی
در ﭘس ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺗوﺻﯾف ﮐﻧم ،ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ارزش
ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ وﺟود دارد.
ﺑرای ﻧﺎم ﺑردن ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣورد:
· ا ﻧﺳ ﺎ ن ﺑﮫ ﻋ ﻧو ان ﻓ ر د ی ﮐ ﮫ ﺧ د ا ا و ر ا د و ﺳ ت د ار د
· ﮐ ر اﻣ ت ﻏ ﯾر ﻗ ﺎ ﺑل ﺳ ﻠ ب آﻓ ر ﯾد ه ﺷ د ه ا ﻧﺳ ﺎ ﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺻ و ر ت ﺗﺻ و ﯾر ی
از ﺧ د او ﻧد ﻣ ﯾﺑﺎ ﺷ د
· ﺑر ا ﺑر ی ھ ﻣ ﮫ ﻣ ر د م د ر ﺑر ا ﺑر ﺧ د ای ﺧ ﺎ ﻟﻘ ﺷ ﺎ ن
· ﺷ ﮑ ل د اد ن ﺑﮫ ا ﯾن ﺟ ﮭ ﺎ ن ﺑﮫ ﻋ ﻧو ان د ﺳ ﺗو ر ﺧ ﻼ ﻗ ﺎ ﻧ ﮫ ﺧ د او ﻧد
· ﺑر ﺧ و ر د ی ﻣ ﺳ ﺋو ﻻ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺧ ﻠﻘ ت و ﻣ ر د م د ر ﺑر ا ﺑر ﺧ د ا
· ﺻ د ﻗ ﮫ از ﻧﻣ و ﻧﮫ ﺧ د ﻣ ﺗﮕ ز ار ی ﺑ ﮫ ﻣ ﺳ ﯾﺢ
· ﻓ ﺿ ل و ر ﺳ ﺗﮕ ﺎ ر ی ﺑﮫ ﻋ ﻧو ان اﻟﮕ و ﯾﯽ ﺑر ا ی ﻧﺣ و ه ﺑر ﺧ و ر د ﺑﺎ
ﯾﮑ د ﯾﮕ ر
· اﻣ ﯾد آﺧ ر ت ﺷ ﻧﺎ ﺧ ﺗﯽ ﺑر ا ی ط ﻠ و ع د ﻧﯾﺎ ﯾﯽ ﺟ د ﯾد و د ر ﻧﺗﯾﺟ ﮫ ﭘو ﯾﺎ ﯾﯽ
آﯾ ﻧد ه ﻧﮕ ر اﻧ ﺟ ﯾل .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﯾل و ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را
از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و روﻧد ﺳﮑوﻻرﯾزاﺳﯾون ﺷﺗﺎب ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﻔوذ اﯾﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن رﺷد ﮐرده و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻔﯾد ﺧود را در آن ﻧواﺣﯽ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑرای ﺧوداﻧﺗﻘﺎدی وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ھﺎی زﯾﺎدی
از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﺑراﯾن ﺑﺎور وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻓﯾض ﻧﺟﺎت دھﻧده ﺧدا در طول  ٢٠٠٠ﺳﺎل ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺟﮭﺎن را ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﻧﻘل ﻗول آﻏﺎزﯾن ﭘوﻟس ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھم:
»زﯾرا ﻓﯾض ﺧدا اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ رﺳﺗﮕﺎری آورد و
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺂﻣوزد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧداﯾﯽ و ﺷﮭوات دﻧﯾوی را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯾم و در ﻋﺻر
ﺣﺎﺿر ﻣﺗﺎﻧت ،ﻋداﻟت و ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم«.
وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻠﯾﭘرت
ﻣدرس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ در
آﮐﺎدﻣﯽ اﻟﮭﯾﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در وﯾدﻧﺳت

