ﻣﺪارا ،ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﻗﺎﻧﻮن
اﺻﻮﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ
ﭘﺲ از روﯾﺪاد ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺿﺮورت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ آزادی ﻣﺬﻫﺐ در آن وﺟﻮد دارد و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن اﻣﺮی
ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ و
ِ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﺮﻗﺪرت دوﺳﺘﺪار آزادی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﻬﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟
ت ﺳﺎل  ،۲۰۰۲رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﺑﺎ اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ،ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﻣﻌﯿﺎری را ﺑﺮای
در  ۲۶او ِ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺴﺖ اﺻﻞ اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اول از ﻫﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﻢ و دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪی در
ﻣﻮردش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،او را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ و از ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

 .۱ﺧﻮاه دﯾﮕﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاه اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری و ﺑﺎ ﺷﺎدی ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا درک
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک و ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار داده و آن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده
اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﭽﺴﺒﯿﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲:۱۵؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۶:۳؛ ۱۴:۴؛ ۱۸:۶؛ ۲۳:۱۰؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۲۵ ،۱۳:۲؛ .(۱۱:۳
 .۲ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺷﻔﺎف ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻞ رأی و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪا در ﮐﻼم اﻟﻬﺎمﺷﺪهاش،
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را ﻣﺨﻔﯽ دارﯾﻢ )ﻣﺘﯽ ۲۸-۲۷:۱۰؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن
۲۰-۱۹:۶؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲:۴؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن .(۱۰:۱
 .۳اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد اﺷﺘﺒﺎه و آﺳﯿﺐ ِ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزﯾﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص رﻧﺞ و ﻋﺬاب اﺑﺪی را در
ﭘﯽ دارد .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ ِ اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ
آرزوﻣﻨﺪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﯿﻢ )ﻟﻮﻗﺎ ۳۲-۳۱:۶؛ روﻣﯿﺎن ۱۰:۱۳؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۸:۴؛ دوم
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۹-۸:۱؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۲۰:۵
 .۴ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺶ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮردﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﻮده ﯾﺎ از
ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺨﺸﺶ ،و ﺷﺎدی را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ
ﻫﻮش ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻧﺎن ﺣﯿﺎت
ِ

۱

و ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺮﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۳۰-۲۶:۱؛
۷:۴؛ اول ﭘﻄﺮس ۶:۵؛ ﯾﻌﻘﻮب ۱۰-۸:۴؛ ﻟﻮﻗﺎ ۱۴-۱۳:۱۸؛ ﻣﺘﯽ .(۸:۱۰
 .۵ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﺑﺤﺜﻬﺎ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه را در
دﺳﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ،و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ را
در ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ و او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ (۱ :او ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺮﮔﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ؛  (۲ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎری از ﮔﻨﺎﻫﺶ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﻗﺪوس ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ آوردﯾﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽاش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲-۱:۲؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۴:۴؛ اول ﭘﻄﺮس ۷-۶:۲؛ روﻣﯿﺎن ۲۶-۲۴:۳؛ ۱۹-۱۸:۵؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱۳:۳؛
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۲۱:۵
ﺑﺨﺶ او ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
 .۶ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺷﻔﺎف ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ و ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺠﺎت
ِ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﻪ ارزش و ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽِ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﻣﺎن .ﻣﺎ از
دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮدم را

ْﺲ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن -۸:۲
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﮥ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧَﻔ ِ

۹؛ ﺗﯿﻄﺲ ۵:۳؛ روﻣﯿﺎن ۵-۴:۴؛ روﻣﯿﺎن ۴-۱:۱۰؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۹:۳

 .۷ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و از روی ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آن ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
و ﻣﺪرک ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در ﻣﻮرد آن ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻈﺮ دﻫﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ۵۳:۷-۸:۶؛
ﻣﺮﻗﺲ ۲۴:۱۲؛ ﻣﺮﻗﺲ ۳۳:۸؛ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ۱۵:۳؛ ۳۰:۵؛ ﺧﺮوج ۱۶:۲۰؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۲۵:۴
 .۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻏﻢ در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و اﻧﺪوه و ﺷﻔﻘّﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ )ﻟﻮﻗﺎ ۴۲-۴۱:۱۹؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۱۸:۳؛ روﻣﯿﺎن ۳-۱:۹؛ .(۱:۱۰
 .۹ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در درﺟﮥ اول ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﮋاد دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﺻﻞ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ و رﻫﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﺎ در درﺟﮥ اول ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ وﻓﺎدارﯾﻢ و اﯾﻦ وﻓﺎداری و ﺗﻌﻬﺪ ِ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ِ
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﻧﯿﻮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ارزﺷﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ،ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ .ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ
ﺧﻼف ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎن را ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۲۰:۳؛
اول ﭘﻄﺮس ۱۱:۲؛ ﻣﺘﯽ ۲۱:۲۲؛ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ۲۹:۵؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۱۵-۱۴:۶؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۱۴:۱۷؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۱۱:۵
 .۱۰در ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﺟﺐ آزارش اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای را از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎ ﮔﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻧﺠﯿﺪه و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن در ﺟﻮاب ﺑﺪی دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﻣﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آزار و ﺟﻔﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از

۲

آن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ ،در ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺟﻬﺎن ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﯿﻆ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻤﺎن ِﺷﮑﻮه و
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﺑﺎ »رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ دﯾﺪن وﻟﯽ داﯾﻤﺎ ً ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدن« ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود .ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪی را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ )ﻣﺘﯽ ۴۵-۴۳:۵؛ روﻣﯿﺎن ۲۱-۱۷:۱۲؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۳-۱۲:۴؛ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۱۵:۵؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۱۲:۳؛ اول ﭘﻄﺮس
۲۴-۱۹ ،۱۵:۲؛ ۹:۳؛ .(۱۲:۴
 .۱۱ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارﺷﺎن ﺑﺮ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺸﺎرت و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ رﻧﺞ و
ﺖ اﺻﯿﻞ و واﻗﻌﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ زور و دﻏﻞﮐﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد )ﻟﻮﻗﺎ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺎﻣﻞ رﻧﺞ و آزار ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿ ِ
۳:۱۰؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۱:۵؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۲۴:۲؛ اول ﭘﻄﺮس ۲۴-۱۹:۲؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۱۱:۱۲
 .۱۲ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و داوری
ت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
اﺑﺪی در ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺳﯿﻪروزی ِ ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺷﺪ ِ
ﻣﺴﯿﺢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور
ت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﺎ )ﻣﺘﯽ ۴۶:۲۵؛ روﻣﯿﺎن ۱۹:۱۲؛ دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۹-۷:۱؛ اول
دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﻓﻘﻂ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ِ
ﭘﻄﺮس ۲۳-۲۰:۲؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۱۶:۶
 .۱۳در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،دوﻟﺘﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﻓﺸﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪ )اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ آن اﻟﮕﻮی
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردن را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﻌﯽﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن آوردن
اﺷﺨﺎص را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و او را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورد .دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۱:۵؛ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۶-۵:۱؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ۹-۸:۲؛ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ۱۴:۶؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۲۹:۱؛
دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس .(۲۶-۲۴:۲
 .۱۴دوﻟﺘﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زور و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺸﺎن از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻗﺼﺪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم وادار ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﻤﺎره  ۱۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
 .۱۵ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ وﻇﯿﻔﮥ »ﺣﻤﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ« را ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ )ﻣﺘﯽ
۵۲:۲۶؛ روﻣﯿﺎن ۴-۱:۱۳؛ روﻣﯿﺎن ۲۱-۱۷:۱۲؛ اول ﭘﻄﺮس ۲۳-۲۰:۲؛ .(۱۴ ،۹:۳
 .۱۶ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن اﯾﻦ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ زور و اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی ﯾﻮرﺷﮕﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﯾﻮرش ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻤﻠﻪای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎورﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺣﻖ ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ

ﺑﺮای آزادی اﺳﺖ )آزادی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آزادی ﻣﺬﻫﺐ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،و آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺖ( .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ِ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ

۳

زﻣﯿﻨﮥ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺖ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺟﺬب ﺑﺎور ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را از اﺻﻮل ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی دور از ﺧﺸﻮﻧ ْ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد(.
 .۱۷ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻓﺮاد ،در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺘﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارﻫﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺷﺨﺺ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از داﯾﺮۀ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦرو ﻣﺠﺎزات دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮان ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،دزدی،
ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻃﯽ روﻧﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮازن ﯾﺎ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ و
ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ و ﺣﺼﺎری ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿّﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر و
ﮐﺮدارﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﺻﻞ ﺷﻤﺎره  ۱۳و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﯾﻦ اﺻﻞ و اﺻﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﺖ اﻓﺮاد از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا
 .۱۸ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻨﺎهآﻟﻮد و ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳ ِ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران آن ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪۀ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺧﻄﺎب ﮔﺸﺘﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﺴﯽ را اﺷﺘﺒﺎه و زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ
و ﯾﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﮐﺴﯽ را ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﯾﺎ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺿﺮوری ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎورﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻈﺮات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﺎورﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪ
و اﺳﺎﺳﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﺸﺎن زﯾﺎنآور اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﮔﺴﺘﺮۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر از ﺳﻨﺎﺗﻮر دﯾﮕﺮی اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیاش ﻋﯿﺐ
و ﻧﻘﺺ وﺟﻮد دارد و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ در آن ﻻﯾﺤﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ آن ﺳﻨﺎﺗﻮری ﮐﻪ از او اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﺎ آن ﺳﻨﺎﺗﻮر
ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ روی داده اﺳﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و او را ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﯽ از ﺑﺎور و ﻋﻘﺎﯾﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﯿﺎن آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد اﻧﺘﻘﺎد از آن ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺑﺪرﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮕﺬارﯾﻢ )ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﻤﺎره  ۳و ﺷﻤﺎره  ۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
 .۱۹ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽِ ﻫﻤﮥ اﻋﺘﻘﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دو ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دو ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽِ اﻋﺘﻘﺎدات و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎدات و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور و
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در
ِ

اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ

۴

ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﺳﺎس و ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۳۱:۱۰؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۱۷:۳؛ روﻣﯿﺎن .(۲۳:۱۴
 .۲۰ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ،در اﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زورﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ رﺷﻮهﺧﻮاری ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ را ﻣﺮدود
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﺠﯿﻞ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻗﺪرت دﻋﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و
ت
ﺑﺮﻫﺎن ،و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن در ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﻘﺎدا ِ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق و آزادی اﻗﻠﯿّﺘﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻗﻠﯿّﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .ﺣﺪ و ﺣﺪود اﯾﻦ آزادﯾﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻞ ﺷﻤﺎره  ،۱۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد )از اﺻﻮل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد(.
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