
 



 باسمه تعالی

در حالی کِ هسیحیاى در اقذاهات تثلیغی خَد، کلیساّا ٍ 
دٍست ٍ تِ دٍر اس دٍست ٍ اًساىهسیحیاى را غلح
کٌٌذ، ضکٌدِ اتشار عادی آًاى در تغییز  خطًَت هعزفی هی

است.  تَدُضاى  ّایهذّة دیگزاى ٍ تحویل دیذگاُ
ٍیژُ در هستعوزات تِ کار  دیع کِ تِّای تسیار فضکٌدِ

  اًذ. تستِ هی

غذٍر حکن اعذام تزای گالیلِ تِ ایي دلیل کِ سهیي را 
 تاضذ. سد خاظ ٍ عام هی کزٍی هعزفی کزدُ تَد، ستاى

در طى دٍرُ قزٍى ٍسطى ٍ حاکویت کلیسا کار پاج ٍ »
ّا اًساى ٍ تحزین تَد ٍ هیلیَىرٍحاًیت هسیح تکفیز 

پاج ٍ . خَ ٍ داًطوٌذ را اعذام ٍ ضکٌدِ کزدًذحق
ّا را تِ لة رٍحاًیت کلیسا در ایي دٍراى خاى هلت

رساًذًذ. آًاى دستگاُ گستزدُ تفتیص عقایذ ٍ افکار دایز 
کزدًذ ٍ کلیِ هخالفاى فکزى عقیذتى خَد را اعذام ٍ 

گَیذ: در هى ن ٍ دیيعلًیست کزدًذ. ًَیسٌذُ کتاب  سزتِ
ًفز تِ خزم اًذیطیذى ٍ  هیلیَى ایي دٍرُ سیاُ پٌح

سزپیچى اس فزهاى پاج تِ دار سدُ ضذًذ، گزٍُ تسیارى را 
ّاى تاریك ٍ هزطَب رٍم ٍ... سًذاًى کزدًذ، چالدر سیاُ
سال تِ  هیالدى، یعٌى در طى ّیدذُ 1811تا  1841اس سال 



ًفز را سًذُ سَساًذًذ،  11001عقایذ،   دستَر دادگاُ تفتیص 
ًفز را سیز ضکٌدِ  12109ًفز ضقِ کزدًذ ٍ  8481
      1.«کطتٌذ

ٍخَ در غفحات تػاٍیز  تػاٍیز سیادی تا خست
ٍخَ ٍ تا ٍاردکزدى دٍ عثارت ضکٌدِ ٍ  ّای خستسایت

 تاضذ.( قاتل هطاّذُ هیTorture + Churchکلیسا )
ّای سیادی در خْاى ٍخَد دارًذ کِ اتشار اهزٍسُ هَسُ

اًذ. یکی اس ضکٌدِ ٍ طزیق اًدام آى را تِ ًوایص گذاضتِ
ّای هَرد اضارُ در ضْز هکشیکَسیتی قزار دارد کِ هَسُ

غٌذلی توام ًگارًذُ ضخػاً اس آى تاسدیذ کزدُ است. 
ضکٌدِ هَرد استفادُ کلیسا تزای  هیخی ٍ ًیش سایز اتشار

ًفز تا ارُ ضقِ  8481سال  قثَالًذى تثلیت ظزف ّیدذُ
 .ضذًذ
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ا ٍارد رحن یا هقعذ کزدُ، سپس اتشار هٌذرج در تػَیز ر
ّا را تاس ٍ اس درٍى تذى پارگی ایداد تا پیچاًذى آى، پزُ

 کزدًذ.هی

 هقعذ یا دریچِ رحن فزد را در ًَک تیش تعذیدر تػَیز 
کطٌذ تا اٍ ضکل قزار دادُ، آى را تِ پاییي هی خسن حزهی

 تٌذ تزای سًذاًیاى است. یز سیز پَسُپارُ کٌٌذ. تػَ را پارُ



  



ی تسیار در درٍى قفسِ فلشی قزار ّا فزد را پس اس ضکٌدِ
دادًذ تا یا تِ اعتقاد  غذا ًویدادًذ ٍ تِ اٍ آب ٍ هی

هسیحیاى در آیذ ٍ هسیح را خذای خَد تذاًذ ٍ یا اس 
ّایی تیص اس  گزسٌگی تویزد ٍ تز اثز هزٍر سهاى استخَاى

اٍ ًواًذ. ًوایص ایي ٍضعیت تزای ایداد رعة ٍ ٍحطت 
 ضذ.در دیگز سًذاًیاى ًیش هفیذ تطخیع دادُ هی

 

  



 ضکٌدِ رایح در هأل عام تزای تزٍیح هسیحیت تػَیز

 

  



  



ّای کلیسا یکی گاُکٌذى پَست کاهل افزاد سًذُ در ضکٌدِ
 .ّای هعوَل تَدُ استاس رٍش



  



ها در شکنجه به اییآب مصنوعی که امروزه آمریکغرق

گیرند، در قرون وسطی توسط کلیسا به کار  کار می

 .شدگرفته می

 

" ًیوِ پٌْاى هسیحیت"پایاًی اس کتاب ایي هتي اس تخص 
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