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. الندغنإ نيو اآلنيسّمى  ما في ليزنكال  املستوطنين أول  إلى ،الوراء إلى ن و األميركي ينظر 1رالشك عيد اقتراب مع

 في املظاهر من اكثير  كذلك وخلقوا  ي،ميركاأل  التاريخالفصول املبكرة من  شغلوا نياملتشددؤالء ه أن وبما

 إحساسناخلق  فيدافعوا، وكيف ساهموا  اّم عو  املتشددون، هم من حول  الجدل ولكن ،مخيلتنا الجمعية

 .من ذلك قليلال وهنا. الفهم سوءهو ما يكتنفه  ،الوطنية بالهوية

 

  املتشددون  أسسَّ  األولى: ةاألسطور 
ً
 دينية دولة

 خالل الندغنإ نيو إلىاملتشدد  البروتستانتي هجرة مع" االجتماعية، للعلوم الدولية املوسوعة كما تقول 

 و  ،"دينية حكومات   تأسيس تم ،(1630سنوات )عشر ات من القرن السابع يالثالثين
 
 وسوعةد املردّ ت

  أسسوا نياملتشدد" أن ةنمبيّ  ،عاءدّ اال ة نيطابريال
 
 ."دينية حكومة

 دعيم دينيةال السلطات تديرها التي الحكومة هي الثيوقراطية ،اصحيح   ليس هذا
 
على  اللهية املوافقة ة

 االنتخاب حق وينثروب، جون  ماساتشوستس، خليج مستعمرة حاكموّسع  ،1631 في. السياسية اتهقياد

 العامة املحكمة في مملمثليه الرجال هؤالء تصو   ، حيثاملستعمرة في البالغيناألحرار  الذكور  جميعيشمل ل

 .همساعدي ومجلس الحاكم لصالحبعدها  تتصوّ  التيو  ،(التشريعيةهيئتهم )

 امنصب  أن يتقلد  قس  بروتستانتي ألي يسمح لم ألنه دين، رجل املنتخبين املسؤولين هؤالء من أي   يكن لم

 أو  ،كان موضع لوم  و ، اسياسي   اموقع   يمسك  امرئ   أي   فإن األهمية، مننفسه  بالقدر. اسياسي  
ّ
 د  و طر ه مأن

 الرجال من األول  الجيل أّن  اصحيح   كان ولئن. الدينية مشاكله بسبب منصبه يفقد   أن مكني   ال ،هكنيست   من

ا الكنيسة أعضاءمن  يكون  أنمنه  امطلوب   كان  تعديل تمفقد  ،اسياسي   امنصب   شغلي أو ،تحتى يصو   تمام 

ا ف العمل بهيتم توقو  1658 في الشرط هذا  ماساتشوستس في ةالبروتستانتي الحكومةسعت . 1664 في نهائي 

 من كثير   وفي النصيحة، هذهباألخذ ب ملزمة ام تكن أبد  ل ولكنها ،وزرائها نصيحة في طلب األحيان من كثير   في

 .بها تأخذ لم األحيان

 

 الحمر لهنودل خاصة كراهية ن و املتشّدد يكّن  األسطورة الثانية:
  ما غالبا

 
ل بينما يتأّم  الشكر، عيدفي أيام  الهنود ة تجاهاملفترضالقوية املتشددين ستدعى كراهية البيض ت

 قرية في واألطفال والنساء  2بيكوت رجال ذبحإلى  املقاالت عديد شيريو . أمتنا تأسيس تاريخ في ن و يميركاأل 

 على كدليل ، 3بيكوتال حرب خالل ،1637 عام في، (كونيتيكت)قرية في  ميستيك من بالقرب القبيلة،

                                                           
 في الواليات املتحدة نوفمبر /الشكر على نعمة الحصاد، يصادف الخميس الرابع من تشرين الثانييوم لتقديم  1
 .قبيلة من الهنود الحمر سكنت كونتيكنت في القرن السابع عشر  2
من  700 نحو، حيث قتل فيه 1638وعام  1634يز بين عام لحرب بين قبيلة بيكوت وتحالف من املستعمرين النك  3

 .رجال القبيلة وخسروا الحرب
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 زعيم وهو ،(1672- 1572) أندرهيل جون  الكابتن وصف. والهنود نياملتشدد بين ةخاصالنية او العد

 كثير من املسيحيينلدى يكن ألم  ،واألطفال والنساء الرجال سقط: "املعركة تلك في املذبحة ميليشيا،

  املقدس الكتاب ، يقول األحيان بعض في والشفقة؟ الرحمة
ّ
 مع وايهلك أن واألطفال النساءه يجب على أن

 الهنود،في  يثقون ال  نياملتشدد أن صحيح ."لتنير طريقنا هللا كلمة منالنور  من يكفي ما لدينا كان .والديهم

 .واستعبدوهم حاربوهم، الشيطان،تعبد و  وحشةمتبعّدها  هماتديان وااستنكر ولكنهم 

 أوروبا،عندما عادوا إلى - مختلفة مجموعات  وها مع اتخذ التيقاربة امل عن اكثير   يختلف يكن لم هذا لكن

 امللك ضغوط من كثيرو  -1648و 1618بين عامي  4اعام   الثالثين حرب في أندرهيل، مثل هم،بعض  قاتل  حيث

قرية في  جزرةامل كانت. القارة في البروتستانتية القوات ملساعدة إنجليزية قوات لرسال األول  جيمس

 عشرون قتل ؛ فقداعام   الثالثين حرب خالل أوروبا في ةرقتحات املبلدال من لعشرات اتمام   مماثلة ميستيك

أحد قال  ،1631 نوفمبر تشرين الثاني/ في. املثال سبيل على ،1631 عامفي أملانيا تدمير ماغبورغ  في األف  

 تناثرةامل الجثث نمو  الدم،من  حمراء حقول الو  العنب كرومعند رؤية  ذهلت" أملانيا فيدمرة ار القرى املو ز 

 ."أميال   ثالثة قطرها نصف دائرة على غريبة وضعيات   في

 ون لها يكنّ املتشددون  بروتستانتال جماعة كان تختار أن عليك كان إذا
 
 هي كون تسف خاصة، كراهية

 شخص أي ذلك وبعد عماد،ال بتجديد قائلون الو  الكويكرز  مثل منشقة جماعات جاء ذلك بعد. )الكاثوليك

مما قدموه  أكثر ،الفرص من املزيد الهنود   املتشددون أعطى  ،ومن جانب واحد( ابروتستانتي   يكن لم آخر 

  الهنود تحويلأن يحاولوا في  يفضلون  نهمأل ،الكاثوليكإلى 
 

 نالذي- الكاثوليك خالف على ،أنهين معتقد ،أوال

لهم  اللوم توجيه يمكن ال الهنود -البروتستانتيةوا قاومأن ي واواختار  ،للبابا الوالء وا يمينأقسم قد واكان

 . تهموثنيعلى 

 ون دعبّ توي ،امع   يتعاملون  كانواو  جاورة،تم بلدات في والهنود املتشددون عاش  الند،غنإ نيو من أجزاء في

ا   ،1677-1676 في فيليب امللك حرب خالل اواضح   هذا كان. املعقدة الوالءات ت عندهموكان ا،مع  أحيان 

 .الهنود جيرانهم واتلاقأن ي نياملستوطن بعض رفض عندما

 

 الجنس دون املتشّدِّ  يكرهاألسطورة الثالثة: 
 لحياةل الديكتاتورياملتشددين  قمع" نياملتشدد جينأ دان العلوم كاتب وصف بوست، هافينغتون  في

في فيلم  ،2015السينما للعام  ةنجم ،جوي  تايلور  أنيا تضافأو " الجنس ي السلوكأكثرها و  اليومية،

عكس  سيرت كأن يعني[ ...] ابروتستانتي   أن تكون " هأن الفيلم سيناريو من علمتت ،قالت حيث، "الساحرة"

  "،اإنسان   كون ت أن يعنيه ما
 
 هو كما ،انكد  و  اجنسي   ابارد   عنيتل "التطهري /املتشدد" كلمة حتى تؤخذ ما وعادة

 .ةبروتستانتي جذور   إلى يميركاأل  يعود بحشمة تايمز نيويوركنشرته  مقال في الحال

                                                           
تل فيها  4

 
 .يينمال  8 نحوأعنف حرب دينية أوروبية بين البروتستانت والكاثوليك، ق
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 خليج ستعمرةملرات عدة مل حاكمال ينثروب،و  من الرسالة هذه نعلينا أن نستنتجه مما الذي  ،اإذ

 أكثر تواصلغائبة بال والرغبة محبتك، فرحمغمور ب" ؟تايندال مارغريت خطيبته، إلى ماساتشوستس،

 خربشة من الفقيرة املساعدة بهذه ذهنيعن  عبءال لتخفيف مضطر أنا بشدة، قلبياها يتمنّ  يتال معك،

 وكان ،دعواته الحب كان تهم؛راي حامل الحب كان ،همنبيذ الحب كان ،والئمهم بيت كان الحب [....] يقلم

 ."نفسهامت الحب وكان ،تهراح ةليوس حبال وكان ،نور عينيه الحب كان. تالشيها الحب

 ،األرضيها على عل الحصول  يمكنهو الحميمية البشرية التي  املتزوجين بين الحب   أن   دون املتشّد يؤمن 

من  أسمىا تعبير   الزواج في الحبال يملك و . السماء في املسيح مع حدينمتّ من كونهم  فرحويختبرون ال

 شيبرد، توماس ماساشوستس، كامبريدج، في التطهري /البروتستانتي القس وصف ما اكثير  . الجنس

 الحب كان وإذا ،هافي خيار   هناك الزواج روابط كل في: "له عظة   في الزواج فيبها الشعب  شعرالتي ي العاطفة

  هناكف ا،كبير  
 
 ".أعتذر منهأني  منرغم ال على دعني أناله؛ بشروط صغيرة مكانة

 

 نديتال ةحريتأسيس ل اأميرك إلى املتشددون  جاءاألسطورة الرابعة: 
  واسحب" أنهم املرء يقرأ عندماوتستانت البر نياملتشددإحباط  قمعت أن الصعب من

ّ
" خلفهم م السفينةسل

 سيما الو  ،العبادة حريةب وغيرهم لكويكرز لوا سمحي لم ،منهإ الكتاب أحد قال كما ا،أميرك إلى وصلوا حاملا

 الحرية" وثائقيال تلفزيونيال برنامجال ذلك في بما املتحدة، الواليات تاريخ في األعمال من كثير عند عرض

 
ً
 ."األوائل البروتستانت نامؤسسيمع  الدين حرية حول  يةميركاأل  النظر وجهات أصلموضع الذي ي" ،أول

 القب   منحهم تم ش يء، كل بعدف ،األديان جميعب يسمح مجتمع   لتأسيس نكلتراإ يغادروا لم نياملتشدد ولكن

 ،األنغليكانية الكنيسة من الكاثوليكية ثاراآل لتطهيرمساعيهم  بسبب ،نكلتراإ في" البروتستانتي" اي  تحقير 

 .فحسب ألنفسهم الدينية الحرية بحثوا عن

ّ ل كان ،السابع عشر القرن أوروبا  في  هناك كانتو  ،الكنيسة رئيسهو  امللك وكان رسمية، ديانة مملكة   كل 

 قاد األول  تشارلز امللك حيث ،نكلتراإ في الحالهذا هو  كانبالتأكيد  ولكن القليلة، االستثناءات بعض

 ،األنغليكانية العبادة تغيير ون يريد نياملتشدد ألنو  ،اأميركإلى  املتشددون  غادر عندما ليكانيةغاألن الكنيسة

  ملناولةوقت ا للركوع حد   ووضع الثمن، باهظ الجلبابمن  كهنةال تخليصب أخرى، أمور  بين من
ّ
 صوالتخل

 أشكالفي إمالء  امللك سلطة لتحدي الخيانة بتهمة مضطهدين كانوافقد  املشتركة، الصالة كتاب من

 هيالتي تم إصالحها  "ةيانيكغلاألن"أّن  ميزتهم كانت حيث سياس ي كيان   لخلق اأميرك إلى ذهبوا لكلذ ،العبادة

 .الوحيد الدين
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 قساة سحرة صيادين دون املتشّدِّ  كاناألسطورة الخامسة: 
 بممارسة متهمين اشخص   فيها عشرون أعدمتي وال 6السمعة سيئة 5سالمفي  السحر محاكمات بسبب

 بهستيريا خاصة، و واالضطهاد الخرافةبعنف  كشعب   كانوا مؤطرين ما غالبا ،الندغمتشددو نيو إن السحر،

 سالم محاكمات حول  األخير كتابها في شيفت ستاس ي تكتب ،"انذير   السحر كان. "السحر الستنشاق

 ."البروتستانتي محبب لدى"

 وانو كي لمم هلكنّ ، الوقت ذلك في أوروبا في مجتمع   أّي  آمن   كما السحر،ب يؤمنون  نياملتشدد أن صحيح  

 منالهمال، و ة لدرجة صغير  املحكمة الى وصلت التي السحر حاالت من اوعدد   املوضوع، هذا حول  متوترين

 شخصا، 65 حوكم سالم، باستثناء ،1697 عام ةخير األ  لىإ ،1638 في إنغالند نيو في حرلّس ل األولى املحاكمة

 و  ،النصف من أكثر تبرئة توتّم . السكان مناآلالف  عشرات أصل من
 
 .فقط 16 عدمأ

. السحر أصاب الفعلي الذعر أنحيث البروتستانتي  إنغالند نيو تاريخ في الوحيدة املرةهي  سالم حقبة وكانت

  ال سالممحاكمة مدينة  يجعل ما وهذا
 
 شاذة حالة تكانفقد  ؛نس ىت

                                                           
 .بلدة ساحلية، على شواطئ ماساشوتس 5
سلسلة من جلسات االستماع واملحاكمات ألشخاص املتهمين بالسحر في والية ماساشوستس االستعمارية بين شباط/  6

ا شنقا، وتوفي 1693وأيار/مايو  1692فبراير  ا، أربعة عشر منهم من النساء، وواحد  ، وأسفرت عن إعدام عشرين شخص 

 .خمسة آخرون، من بينهم طفالن رضيعان في السجن
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