ﺟﺸﻨﮫﺎی دوهﺰاروﭘﺎ ﺪﺳﺎﻟﻪ
﴿ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﻨﺪاﻧﮯ ﴾

ﭘﺎرﻳﺲ ،رام روز ،وﻫﻮﻣﻦ ﻣﺎ ِﻩ  ١٣٧٣ﻳﺰدﮔﺮدی

ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﲟﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻴﺴﺖوﭘﻨﺠﻤﲔ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﱪﮔﺰاری روﻳﱰ ﻣﺘﲎ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴـﻴﺎری از اترﳕﺎﻫﺎی
هجﺎن آن را ابزاتب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﱳ ﺑﮕﻮﻧﮥ ” ۲۵ﺳﺎل ﭘﻴﺶ“ و ”اﻣﺮوز“ ﺗﻨﻈﲓ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪۀ آن ﮐﻮﺷـﻴﺪﻩ ﺑﻮد ات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﰃ از اﻳﻦ
دو دورﻩ ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ .در ردﻳﻒ روﻳﺪادﻫﺎی ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﳘﻴﺸﻪ ،ايدآوری ﺟﺸـﳯﺎی دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎهل ،آن ﱒ اب
ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ ،ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﺴـﻴﺎرﻻزم ﺑﻮد .از آﳒﺎﰃ ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪن دوابرۀ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﮥ ﺧﻂ ﺧﻮردﻩ ﺑﺮاﱘ دﺷﻮار آﻣﺪ ،ﺑﺪان ﺷﺪم ات ﭘﺎﲯﯽ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ.
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ﮔﻮﻣﺎن ﺑﺴـﻴﺎری ﮐﺴﺎن ﭘﺲ در آﻏﺎز ﺑﺒﻴﻨﲓ اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ از
ﭼﻨﲔ ﰷری را ﺑﳱﻮدﻩ ﻣﯽ ﺟﻴﺐ ﻣﺎ آب ﺧﻮرد.
ﺷﲈرﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازﻩﰃ در
دﺷﻮارﳞﺎی هﺰﯾﻨﮥ ﺟﺸﻨﮫﺎ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻏﻮﻵﺳﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﳢﺎی ﺑﻮدﺟﮥ ﺟﺸـﳯﺎی دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎهل
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﲒﻫﺎﰃ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ابورﺷﺎن ۲۲ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮد .از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ۶/۱ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﲞﺸﯽ از اترﱗ ﻓﲀﻫﯽ اﻳﺮان را ﻣﯽ ﺳﺎزد .دﻻر ﴏف ﺳﺎﺧامتن آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آﻳﺖﷲ
ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﱒ داد ،ﺑﺮوﺟﺮدی ﮔﺸﺖ .ﳈﯽ ﺑﻴﺶ از  ۷ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﴎﴎی ﮔﺬﺷﱳ از اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن ﰷری اﺳﺖ آن را ﮐﻪ ﴎﻣﺎﻳﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
اندرﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﴎ اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺮای ﻣﻴﺪان ﺷﻬﻴﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﺮج ﺧﻮد
ﺟﺸـﳯﺎی دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻳﺮان ﭼﺸـﳯﺎ ﭼﲒی ﻧﺰدﻳﮏ ۱۳ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮد .اﻳﻦ
اﻧﮕﲒﻩﻫﺎﰃ آﮔﺎﻩ و انﺧﻮدآﮔﺎﻩ ﳖﻔﺘﻪ اﺳﺖ و رﳃﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻣﯽ ابﺷﺪ و اﮔﺮ
در اﻳﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺷـﻴﻮۀ ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن اب اﻳﻦ
ﭘـﯽﺑﺮدن ﺑﻪ آﳖﺎ ﺑﻪ رازﮔﺸﺎﰃ اﻳﻦ ﻣﻌﲈ ﮐﻪ انم آن آن را ﺑﻪ دﻻر اﻣﺮوز ) (۲۰۰۴ﺑﺮﮔﺮداﻧﲓ ،ﺑﻪ
دو روﻳﺪاد ،ﻫﺮ دﺳـﺘﻪ اﻧﮕﲒۀ وﻳﮋۀ ﺧﻮد را
را اﻳﺮان و اﻳﺮاﱏ ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﳈﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺪد ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﯽ رﺳـﲓ.
داراﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﭙﺮدازﱘ ﺑﻪ ﺑﺮرﳻ اﻧﮕﲒۀ
ﺑﺮای ﲠﱰ ﻓﻬﲈﻧﺪن ﮔﻔﺘﻪام ،ﳔﺴﺖ ﺑﻪ ﳏﺎﺳـﺒﮥ در دﺳﺎﻣﱪ ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳـﺘﮥ ﳔﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﻴﺎن ابﺷـﻨﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﮥ اﻳﻦ ﺟﺸـﳯﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ات ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﲒابن ﻫﺸـﳣﲔ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﰃ زد اب ﺑﺴـﻴﺎری از وﳋﺮﺟﳱﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﮔﺮدﳘﺂﰃ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از اﻧ ﯿﺰۀ اﺳﻼﻣﯿﺎن
ﮐﻪ ﻧﻪ ﳘﻤﳱﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن دﻟﺴﻮز را ۱۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺧﺮج ﮐﺮد ،ا ّﻣﺎ ﮔﻮﰃ اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ ابور اﺳـﺘﻮار
ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ رﳒﺸﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﱒ دﻻرﻫﺎ ارزﺷﺸﺎن ﺻﺪﻫﺎ ابر ﳈﱰ از دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دﻳﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻮد و اب
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﳻ اﻧﮕﲒۀ اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳـﺘﻪ :هپﻠﻮی ﺑﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮد ﻣﯽ ابﻳﺴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ،هجﺎن از اترﻳﮑﯽ اﻳﻦ دوران ﺑﲑون
آﺧﻮﻧﺪ )ﭼﻪ ﻣ ّ
الك ،ﭼﻪ ﰉالكﻩ( ،ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺻﺪای رﺳﺎانﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ هجﺎن دﺳﺖ ﰼ آﻣﺪﻩ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮد دﺳﺖ ايﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
دوﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﲈن ﻣﯽ رﺳـﻴﺪ ،وﱃ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اترﱗ وﻳﮋۀ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ و ﳘﮥ
اﻳﺮاﱏ.
ﻧﺮﺳـﻴﺪ .ﳻ ﺳﺎل اﺳﺖ از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯽ ﻣﮑﺘﳢﺎی ﻳﮑﺴﻮﻧﮕﺮ )ﮐﻪ در دﻳﻦ ﺑﻪ آن

ﺷـﻨﻮم ﺷﺎﻩ ﲜﺎی ﺳﺎﺧﱳ ﺑاميرﺳـﺘﺎن ،ﺧﺎواير و
ﺷﺎﻣﭙﺎﱏ ﺑﻪ ﺷﲂ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن رﳜﺖ ،ا ّﻣﺎ ﮐﴗ را
ﻧﺪﻳﺪم از اﻳﳯﻤﻪ ﻣﳱﲈﻧﻨﻮازی ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻳﮏ ﺻﺪم آن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ ﮐﻪ از دﻳﺪن رژۀ ﴎابزان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﺸﺎن داد .ﺧﺮوارﻫﺎ ﰷﻏﺬ ﺳـﻴﺎﻩ ﺷﺪ ات اثﺑﺖ
ﺷﻮد ﴎﻧﮕﻮﱏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎل اﻳﺮان اب
ﺟﺸـﳯﺎی ﲣﺖﲨﺸـﻴﺪ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ،ﰉ اﻳﻨﮑﻪ
ﲯﱴ ﻧﻮﺷﱳ ّ
ﺧﻄﯽ در ابرۀ
ﮐﴗ ﲞﻮاﻫﺪ ﲞﻮد ِ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﴗ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻦﻣﺎﻳﻪاش اﻧﲀر ﲤ ّﺪن اﻳﺮاﱏ
اﺳﺖ.
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ﺗﮑﺨﺪاﰃ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ( اﻳﻦ روش را ﺑﲀر ﺑﺮدﻩاﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﮑﺘﳢﺎ ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اترﱗ
را ﺑﻪ ”ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد“ و ”ﭘﺲ از ﻣﻴﻼد“
ﲞﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﲞﺸﺒﻨﺪی ﺟﻨﺒﮥ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﺴـﻴﺎر هم ّﻤﯽ دارد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﮔﺮ ﺗﳯﺎ ﺳﺎﻟﺸﲈری اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻴﱰ ﺑﻮد آﻏﺎز
ﺗﻘﻮﱘ اب روﻳﺪادﻫﺎﰃ ﻫﭽﻮن ﭘﺎﻳﮕﺰاری آﺗﻦ اي
روم ،ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮓ ﺧﻮد را وارث آﳖﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
اترﱗ رﲰﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻳﻌﲎ آن ﭼﲒی ﮐﻪ ﲞﻮرد
ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در دﺑﺴـﺘﺎﳖﺎ دادﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اب ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ  Clovisآﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .او
ﻳﮑﯽ از ﴎان اﻳﻞ ﻓﺮاﻧﮏ ،ﻣﺮدﻣﺎﱏ از ﺗﲑۀ
ژرﻣﻦ ،ﺑﻮد .ﻓﺮاﻧﮑﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺪﻩﰃ ﻣﯽ ﺷﺪ از
انﺗﻮاﱏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﲠﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮدﻩ ،اروﭘﺎ را
ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻫﲊ
 Clovisدر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۹۹ﺑﻪ
دﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺢ ﮔﺮوﻳﺪ و ﭘﺲ از او ﴎزﻣﲔ ﮔﻞ
) (Gauleﺑﺪﺳﺖ ﻣﺰدوران ﻓﺮاﻧﮏ اﻧﺪک
اﻧﺪک ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﮔﺸﺖ )ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل
ﺑﺪرازا ﮐﺸـﻴﺪ( .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او را
ﻣﺮزی ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷـﻨﺎﺧﱳ
دﻟﺒﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اب آﻣﺪن ﻓﺮاﻧﮑﻬﺎ
ﺑﻪ ﴎزﻣﲔ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽ ابﻳﺪ
دﺳﺖ ﰼ دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از  Clovisآﻏﺎز
آن را داﻧﺴﺖ و اﮔﺮ همﻢ ﺷﲁ ﮔﺮﻓﱳ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
وﻳﮋﻩ و ﺧﻮداﺳـﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﺸﱳ ﲤ ّﺪن روم ابﻋﺜﺶ ﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ درﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻏﺎز اترﱗ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺸـﺘﺼﺪ
ﺳﺎل ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻴﺎورﱘ .ا ّﻣﺎ اب اﻳﻦ زرﻧﮕﯽ ﳇﻴﺴﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮﳞﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﱳ اترﱗ ﭘﻴﺶ از
ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی ﳕﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آن
ﻫﻴﭻ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮔﻠﻬﺎ
) (les Gauloisﻣﺮدﻣﺎﱏ ﺣﻘﲑ و ﰉ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ارزش ﺑﻪ اترﳜﺸﺎن ﭘﺮداﺧﱳ را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﰼ ﺻﺪﻫﺎ ابر از
ﻓﺮاﻧﮑﻬﺎ اب ﲤّﺪﻧﱰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ا ّﻣﺎ ﻳﮏ ﮔﻨﺎﻩ داﺷﺘﻨﺪ و
آن ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن.
٢

ﺟﺸﻨﮫﺎی دوهﺰاروﭘﺎ ﺪﺳﺎﻟﻪ

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ دوران ،اﻧﻘﻼﺑﳱﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻳﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﳯﺎ اﺛﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را در
ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﱰﻳﻦ آرﻣﺎﻧﺸﺎن ﮐﻮاتﻩ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﳇﻴﺴﺎ اترﱗ از ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳـﻨﺪی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﳘﲔ روش را ﺑﲀر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻧﻔﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدن او ﻧﲒ ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را آﻏﺎز ﺳﺎﻟﺸﲈری ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﻼم ﻧﲒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﳘﮥ ﻣﮑﺘﳢﺎی ﻳﮑﺴﻮﻧﮕﺮ،
اﺻﻞ ﰉ ﭘﺎﻳﻪ را اﺧﱰاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﻳﺸﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﭘﺎک ﮐﺮدن
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠّﺖ ) (nationﻓﺮاﻧﺴﻪ را
اترﱗ ﭘـﯽ رﳜﺘﻪ اﺳﺖ .در آن ﳘﭽﻮن
ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﭘﻴﺶ از آن ﭼﲒی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی زﻣﺎن ﺑﻪ دو دوران ”ﭘﻴﺶ از
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﳗﺮت“ و ”ﭘﺲ از ﳗﺮت“ ﲞﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آﳒﺎ ﮐﻪ اترﱗ ﺗﮑﺮار ﳘﻴﺸﮕﯽ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ از ﳗﺮت ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻨﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳـﺘﻌﲈر ﻏﺮب ﻧﲒ ﺑﺮای ﺗﺴﻠّﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دﺧﱰان ﻧﻮزاد ﺧﻮد را زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﰷر ﭘﺎک ﮐﺮدن از ﻫﻴﭻ ﺧﺮدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ دوران
اترﱗ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺮوزﻩ ﳘﮥ ﮐﺴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﲈﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﲑﻩ و اتر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ آن،
ات آﻣﺪن اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ ،اﻳﻦ ّﻗﺎرﻩ در ّ
ﺣﱴ ﺑﺮای وﻗﺘ ُﮑﺸﯽ ،ﳕﯽ ارزد .ﭘﺲ ،ﺑﺮای ﻳﮏ
دوران ﭘﻴﺶ از اترﱗ ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﴎزﻣﻴﲎ ﻣﺴﻠﲈن ،آﻣﻮﺧﱳ ،ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭘﮋوﻫﺶ در
ﺑﻮد وﺣﺸﯽ .راﺳﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ در آﻓﺮﻳﻘﺎ اترﱗ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﲑاﰃ ﻧﺪارد.
ﲤﺪّﳖﺎی ﺑﺴـﻴﺎر ﺷﮑﻮﻓﺎﰃ ﺑﻮدﻧﺪ )ﳘﭽﻮن ﺣﺒﺸﻪ ،ﻳﮏ ﻣﴫی ﻣﺴﻠﲈن ﺧﻮد را ﲠﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮادۀ
زﻧﮕﻴﺎر( ،دارای ﭘﺎدﺷﺎﻫﳱﺎی ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎهل ،ﻓﺮﻋﻮﳖﺎ ﳕﯽ ﭘﻨﺪارد و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ هجﺎﻧﮕﺮدی و
ارﺗﺸﻬﺎی ّ
ﻣﻨﻈﻢ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی آابد ،ابزرﮔﺎﱏ ﭘﻮﱃ ﮐﻪ اب ﺧﻮد ﻣﯽ آورد ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ دﻳﻨﺎری
ﭘﻴﴩﻓﺘﻪ… ّ
ﺣﱴ ﴎﲯﺘﱰﻳﻦ ﭘﻴﲀرﮔﺮان ﺿ ّﺪ ﻫﺰﻳﻨﮥ ﰷوش در ابرۀ اﻳﻦ دوران را ﺑﮕﺮدن ﳕﯽ
اﺳـﺘﻌﲈر آﻓﺮﻳﻘﺎﰃ از اﻳﻦ اﻣﺮ انآﮔﺎﻩاﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻳﮏ ﺗﻮﻧﴗ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﭙﺮﺳـﻴﺪ ﰷراتژ
ﻣﻐﺰﺷﻮﰃ اروﭘﺎﺋﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮاﻧﺪازﻩ از ﺣﺪﻳﺚ و ﻏﲑﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻨﮕﺠﻮاين ﰷﻣﺮوﱏ در ﴎودﺷﺎن اي ﴎﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻫﭽﻮن ﻃﻮﻃﯽ ابزﮔﻮﻳﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ
از ﻧﻴﺎﰷﱏ ﮐﻪ در اترﻳﮑﯽ ﻣﯽزﻳﺴـﺘﻪاﻧﺪ ايد ﭼﲒی از ﲤﺪّﱏ هم ّﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎی آن
ﻣﯽ زﻳﺪ ﳕﯽ داﻧﺪ و ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﱒ ﺑﺪاﻧﺪ .ﳝﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﻼم در ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب
ﳕﻮﻧﮥ دﻳﮕﺮ از هجﺎن ﻣﺴـﻴﺤﯽ را از روﺳﻬﺎ
ﮐﺸﻮری آابد ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﮔﻬﻮارۀ ﺑﻦﻻدﳖﺎ
ﻣﯽآورم .اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﲒ اترﱗ ﺧﻮد را اب
ﮔﺸـﺘﻪ ،دوﻟﺖ آن از ﺗﺮس ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاين از
ﮔﺮوﻳﺴﱳ ﺷﺎﻫﺰادﻩ  Vladimirدرﺳﺎل ۹۸۸
ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺪای ايﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺢ ﻣﯽ آﻏﺎزﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ و
ﺧﻮد را د ﻧرﻴﺎورﻧﺪ.
دﻟﺒﺴـﺘﮕﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﺴـﻴﺎر انﭼﲒ
اﺳﺖ .ا ّﻣﺎ ﻓﺮدوﳻ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﳘﲔ دورﻩ ﻣﯽ ﺑﺴـﻴﺎری از زورﮔﻮاين هجﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﰃ ﺧﻮد
زﻳﺴـﺘﻪ از روﺳﻬﺎ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﳘﭽﻮن ﻣﺮدﻣﺎﱏ را اب دروﻏﭙﺮدازی در اترﱗ ﺗﻮﺟﻴﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻄﻮرﻩﰃ ايد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﳘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ژوزف اﺷﲀل اﻳﻦ روش در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻴﺸﻪ
اﺳـﺘﺎﻟﲔ ﱒ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﮑﯽ از ﳘﲀرﻧﺶ را ﮐﻨﺎر ﺧﻄﺮ آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﴗ ﺑﻪ ﴎاغ ﺳـﻨﺪﻫﺎی
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺗﳯﺎ او را ﺑﮑﺸﱳ ﻣﯽ داد ،اترﳜﯽ رود و از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮدارد .ﺑﺮای
ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﺣﱴ ﺗﺼﻮﻳﺮش را از روی ﳘﮥ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﳘﲔ ،اﺳﻼم اب زﻳﺮﰽ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد را آﺳﻮدﻩ
ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ات ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ايدی از آن ﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﲜﺎی دﺷـﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﻫﺮآچنﻪ ﭘﻴﺶ از
در اترﱗ ﳕﺎﻧﺪ .ﺑﺮد اﻳﻦ ﰷر ﺑﻴﺶ از دور رﳜﻦ ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ ،از ﺑﻦ آاثر آن را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ،اب ﴎﲯﱴ ﻣﺮدم
آﳒﺎ را ﻋﺮب ﮐﺮدﻩ ات ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻴﻠﺸﺎن ايد
ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﴫی
ﺧﻮد را ﻋﺮب ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان از وی
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ دﻟﺶ ﺑﺮای ﻧﻔﺮﰏﰏ ﺑﻄﭙﺪ؟

اﮔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ،اﺳﻼم ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ
ﺳـﺘﲒ اب اترﱗ ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ آن را ﳏﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،در اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ دﴰﻨﺶ ﮔﺸـﺘﻪ ،ات
آن را ﻧﻴﺴﺖ ﻧﮑﻨﺪ آﺳﻮدﻩ ﳔﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻧﮕﲒۀ اﺳﻼﻣﻴﺎن را ﺷـﻨﺎﺧﺘﲓ،
اﻧﮕﲒۀ ﻃﺎﻟﺒﺎن در وﻳﺮان ﮐﺮدن ﺗﻨﺪﻳﺴﻬﺎی ﺑﻮدا ﺑﭙﺮدازﱘ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد داﺳـﺘﺎﱏ دراز
در ابﻣﻴﺎن ﻧﲒ ﳘﲔ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اترﳜﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ دارد.
ﺗﻨﺪﻳﺴﻬﺎ ﮔﻮاﻩ ﻧﻴﺎﰷﱏ ﺗﻮاان ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از
اﺳﻼم ﭼﻨﲔ اﺛﺮ ابﺷﮑﻮﻫﯽ از ﺧﻮد ﲜﺎی اﻧ ﯿﺰۀ ﻓﺮﻧ ﯿﺎن
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻳﺪن آﳖﺎ ،ﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﮐﺮﳐﻮردﻩﰃ ﰉ ﮔﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻌﲈر ﻓﺮﻧﮓ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
را ﺑﻪ ّ
ﺷﮏ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ آن دوراﱏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ
ﮐﻪ از آن اب انم ﺟﺎﻫﻠﻴّﺖ ايد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان اﻋامتد ﺑﻨﻔﴗ داﺷـﺘﻪ ابﺷـﻨﺪ .ﺑﺮای ﳘﲔ ،ﳘﻪ ﺟﺎ
ﱒ اترﻳﮏ ﻧﺒﻮدﻩ و اﻳﻦ دوران اﺳﻼﻣﯽ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ات ابور ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮب و ﰉ اﳘّﻴﺖ
ﭼﻨﺎن ﱒ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻠّﺖ ﺑﻮدن دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ را ﲞﻮرد هجﺎﻧﻴﺎن دﻫﺪ .ا ّﻣﺎ
اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر دﺳـﺘﻮر وﻳﺮان ﮐﺮدن ﻃﺎق دﴰﲎ اروﭘﺎ اب اﻳﺮان رﻳﺸﻪﻫﺎﰃ ژرﻓﱰ از اﻳﳯﺎ
ﺧﴪو )اﻳﻮان ﻣﺪاﺋﻦ( را داد ﻧﲒ ﳘﲔ ﺑﻮد ،دارد و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪاش ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺢ و
ﭼﺮاﮐﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﳘﮕﺎن ﮔﺴﱰﺷﺶ در روم ابز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳـﻨﺪی ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ در ﺑﺮﺗﺮی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از
ات ﭘﻴﺶ از ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی ،ﺟﻨﮕﻬﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن اب
اﺳﻼم ابﰵ ﮔﺬارد.
ﻳﻮايﻧﻴﺎن اي روﻣﳱﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻘﻴﺪﰏ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﳏﺮﮐﺶ رﻗﺎﺑﳤﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .اﻣﲑهمﺪی
اﮔﺮ ﻣ ّﻼاين ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﺖ اب ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﺸـﳯﺎی ﺗﳯﺎ ّ
دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪﺳﺎهل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺶ ﺑﺪﻳﻊ در ﮐﺘﺎب ﻮﯾﺎ ﯿﺎن و ﲞﻮﰉ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮای ﲠﺎﻧﻪﺟﻮﰃ در ﺑﺮاﺑﺮ ﰷرﻫﺎی ﺷﺎﻩ .اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻴﺶ از اﻳﻨﮑﻪ اب ﱒ دﴰﻦ ابﺷـﻨﺪ،
دﻳﺪﱘ ﲞﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﮥ اﻳﻦ ﺟﺸـﳯﺎ ﴏف ﺑﻴﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰﻳﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ات ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ
ﺳﺎﺧﱳ آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آﻳﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺪ اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴـﺘﮏ ،ﻳﻮايﻧﻴﺎن ﺑﻴﺶ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن
و ﻫﻴﭻ ﮐﺲ از آن ﲯﲎ ﲟﻴﺎن ﻧﻴﺎورد .آن ﭼﲒ اﻳﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﮐﻪ آانن را ﻣﯽ رﳒﺎﻧﺪ ﻓﺮوغ رژۀ ﴎابزان دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﻧﺪﻳﺸﮥ اﻳﺮاﱏ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﭘﺎرﰏ و ﺳﺎﺳﺎﱏ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ در اروﭘﺎ ارىج ﮔﺮان داﺷﺖ و آﺋﻴﳯﺎﰃ ﭼﻮن
ﺑﲑﻧﮕﯽ ﴎابزان دوران اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺮک و همﺮﭘﺮﺳـﱴ ﻫﻮاداران ﺑﺴـﻴﺎر.
ﻧﻪ اتزی ،ﻧﻪ دﻫﻘﺎن ﺑﻮد…( .اﮔﺮ دﻩ ﺑﺮاﺑﺮ آن
اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ ﺧﺮج ﳕﺎﻳﺶ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ از روزی ﮐﻪ ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی دﻳﻦ رﲰﯽ ﺑﲒاﻧﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﺧﻮردﻩﰃ ﳕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮی )روم ﴍﰵ( ﺷﺪ ،اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ دﴰﲎ و
دﻫﺎن ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺮأت اﻧﺘﻘﺎد از آن را ﻣﯽ ﮐﻴﻨﻪﺗﻮزی ﻋﻘﻴﺪﰏ اب اﻳﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ
داﺷﺖ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﺸـﳯﺎ همﻤﱰ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ابور ﻳﮑﺴﻮﻧﮕﺮ اﻳﺴـﺘﺎدﮔﯽ
ّ
از ﺑاميرﺳـﺘﺎن و راﻩ و ﺧﻮرد و ﺧﻮراک اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﮐﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ايﻓﺖ و ﭼﻮن
ﻣﺸﲁ اﺳﻼم اب اﻳﺮان اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﺮان را اب ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ از ﭘﺎی
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﴎزﻣﲔ را ﻋﺮب ﮐﻨﺪ ات اترﱗ ﺧﻮد درآرﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺰوﻳﺮ زدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از
را ،ﮐﻪ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮد ﳕﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ،از ايد ﺑﺮﻧﺪ .روﺷﻬﺎی ﭘﻴﲀر ﻣﺴﻴﻴﺤﻴﺎن ﰷرﺑﺮد اﻓﱰاء ﺑﻮد ﮐﻪ
اب آن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ روم را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و

اروﭘﺎ را ﲟﺪّت ﻫﺰار ﺳﺎل در اترﻳﮑﯽ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ.
آﳖﺎ از ﻫﺮ دزد و آدﻣﮑﺸﯽ ﻳﮏ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اب آن ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻋﻠ ّﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﲥﻴﻴﺞ ﮐﺮدﻧﺪ )ﳕﻮﻧﮥ آن ﺑﻦﻫﻮر ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﻴﻠﻤﯽ
ﲠﻤﲔ انم( .در اﻳﺮان ﻧﲒ ﺑﺮ روی ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺑاميﻳﮕﺎن واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻩﰃ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﰃ
ﺧﻮاﻩانﺧﻮاﻩ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ﴎﻣﺎﻳﮕﺬاری
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آانن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﯽ
ﳕﻮدﻧﺪ ات ﻫﲈن ﲠﺮﺑﺮدارﰃ ﮐﻪ در روم ﮐﺮدﻧﺪ ،در
اﻳﺮان ﻧﲒ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دروﻏﺒﺎﻓﳱﺎ در ابرۀ ﺳـﱲ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﱏ و دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ ﻫﻴﭻ
ﰷرآراﰃ ﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎﻓﺖ وﱃ ﲜﺎﻳﺶ دﴰﲎ
ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن را ﮐﻪ آن را ابور ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ دوﭼﻨﺪان
ﮐﺮد.
ﺑﺪﲞﱴ اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﲒاﻧﺲ ﺑﲀم ﺧﻮد ﻧﺮﺳـﻴﺪ ات از اﻳﺮان ﻳﮏ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺑﺴﺎزد ،وﱃ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﲤ ّﺪن ﺑﺰرگ
و ﺑﻴﻬﻤﺘﺎ در اترﱗ را ﻧﻴﺴﺖ و انﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ انﺑﻮدی ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺮﲠﺎ اﳒﺎم
ﺷﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺑﲒاﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ راﻩ را ﺑﺮای آانن ابز و
ﳘﻮار ﳕﻮد .ﶊّﺪی ﻣﻼﻳﺮی در ﮐﺘﺎب ر و ﮓ
ا ان دوران ا ل از ﺳﺎﺳﺎ ﯿﺎن ا اب ﺳـﻨﺪﻫﺎی اﻳﻦ
راﻫﮕﺸﺎﰃ را ﲞﻮﰉ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ات ﭘﻴﺶ
از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﶊّﺪ و دﻳﻨﺶ ،ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی روﻧﻖ
ﮔﺴﱰدﻩﰃ در ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب داﺷﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﮑﻨﲓ ﮐﻪ ﺧﺪﳚﻪ ،زن ﶊّﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺑﻮد
و ﰉ ﺷﮏ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺮاواﱏ در اﻓﲀر ﭘﻴﻐﻤﱪ
اﺳﻼم ،دﺳﺖ ﰼ در دورﻩﻫﺎی ﳔﺴﺖ،
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﰉ اﻏﺮاق ﮔﻔﺖ ﰉ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
اﺳﻼم ،اﻣﺮوز ﳘﮕﯽ ﻋﺮﲠﺎ ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﮔﺴﱰش ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی ،روﻣﻴﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ آن را ﳘﭽﻮن اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﰉ اﻳﺮان ﺑﲀر ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ.
ﳘﮥ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﱘ ﮐﻪ اب
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﻼم ﻋﺮﲠﺎ انﮔﺎﻩ از آﺳﲈن ﴎ
درآوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﺮان اتﺧﺘﻨﺪ و ﻳﮏ ﺷـﺒﻪ ﺑﻪ
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٣

ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﱏ ﭘﺎاين ﲞﺸـﻴﺪﻧﺪ .ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ
ﴎﴎی ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺑﺴﺎدﮔﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﳔﺴـﺘﲔ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺮﲠﺎ ﺑﺮای
ﭼﲑﮔﯽ ﺑﺮ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪ .در
ﳘﮥ زدوﺧﻮردﻫﺎی اﻳﻨﺎن ،ﳘﻴﺸﻪ اب ﻋﺮﲠﺎی
ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺷﺪﻩﰃ ﴎوﰷر دارﱘ ﮐﻪ ﺑﲒاﻧﺲ
ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎﻳﺸﺎن را ﲥﻴّﻪ ﻣﯽ دﻳﺪ .در ﺟﻨﮕﻬﺎﰃ
ﮐﻪ اب ﺧﻮد ﺑﲒاﻧﺲ داﺷﺘﲓ ،اﻳﻦ ﻋﺮﲠﺎ از ﻫﻴﭻ
ﳈﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﳘﮑﻴﺸﺸﺎن درﻳﻎ ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﲒﺗﺮ از ﳘﻪ آن ﮐﻪ در ﻟﺸﮕﺮ اﺳﻼم
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﴎازﻳﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار
ﮐﺸﻴﺶ ﴍﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﻴﺸﺎﱏ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اب
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﻨﺒﮥ هجﺎد را داﺷﺖ.
د ﻮر د ﻨﺪار و

رﻫﺎم اﺷﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﮐﺘﺎب
ﺎﯿﭘ ﺮ د ﺪار ابزﮔﺮدان ﻧﻮﺷـﺘﻪﰃ از ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻴﺸﺎن
ﻧﺴﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اتﺧﺖواتز ﻋﺮﲠﺎ در
آرامرودان )”دل اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ“ اي ”ﺑﲔاﻟﳯﺮﻳﻦ“(
ﻣﯽ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﲜﺰ
اﻳﻨﮑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﲀندﻫﻨﺪﻩ از ﺑﻼﰃ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﴎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن آن روز ﻣﯽ آﻣﺪ ،دﻟﻴﲆ اﺳﺖ ﻧﲒ
ﺑﺮ ﮐﻴﻨﮥ ﰉ ّﺣﺪ و ﻣﺮز ﻳﮏ ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﲾﺎﻳﻊ اب ﺷﺎدی ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و آن را ﮐﻴﻔﺮ ﻣﺮدﻣﺎﱏ
ﰷﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﲞﺸﯽ از آن را اﻳﻨﺠﺎ
ﺑﻴﺎورم:
اﻳﻦ ﺟﺎی از ﮔﻮاﻫﳱﺎی ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن آورﱘ ،ﭼﻪ
داﻧﲓ ﮐﻪ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎﰃ از اﻳﺸﺎن )و ﻣﺎﻧﻮاين( ،در
آﻏﺎز اتزﺷﻦ ﻋﺮابن ،در ﺟﺮﮔﮥ اتزاين درآﻣﺪﻧﺪ و
اي اﻧﮕﻴﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .دو ايور انﻣﺪار ﶊﺪ ،ﻳﮑﯽ
ﻣﺴـﻴﺤﯽ) […] ،ﴎﮔﻴﻮس( ﮐﻪ ”ﲝﲑﻩ“ )]…[(
اش ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻴﻮی ،ﺳﻠﲈن ،ﺧﻮد
ﮔﻮايی اﻳﻦ ﳘﺪﺳﺘﻴﺎﻧﺪ .ﭘِﻨﮑﯽ ﻧﲒ ازاﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎری
ايد ﮐﺮدﻩ .ﮔﻮاﻫﯽ او از روزﮔﺎرش ﭼﻨﺪان زﻧﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻪ آوردن ارزد:
» ]…[ ﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻩﻣﺎن ِدﻫﯽ ”ﺑَﺮﺑَﺮ“ – ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﲯﻨﭙﺬﻳﺮی ﴎﺷﺎن ﻧﻪﺷﺪی ،ﭘ َﺸﺖ و همﺮﺷﺎن
ﻧﻪﺑﻮد .ﻧﺮﻣﺸﻦ و ﭼﺮﺑﺰابﱏ ﳕﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ.
دﳋﻮﺷﻴﺸﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﰉ مچ ﺑﻮد… ﰷﻣﺸﺎن
دﺳـﺘﱪد و دﺳـﺘﮕﲑی ﺑﻮد و ،ﺧﻮراﮐﺸﺎن ﺧﺸﻢ
۴
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و ﺟﻮش .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪﺷﺎن ،ﭼﺸﻢ آزﺷﺎن ﭘﺮ
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد… «

اب زﻳﺮ ﺧﺎک رﻓﱳ ﲤ ّﺪن اﻳﺮاﱏ ،اروﭘﺎ دﴰﻨﻴﺶ را
اب اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﳽ ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد را آﻣﺎدۀ
روايروﰃ اب دﴰﲎ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷـﻴﺪﻩ اب
دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ،ا ّﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
زودﺗﺮ از اﻳﺮان ﮔﻮرش را ﮐﻨﺪﻩ ،ﻣﯽ رﻓﺖ ﻫﺰار
ﺳﺎل در ژرﻓﺎی اترﻳﮑﯽ ﺑﴪ ﺑﺮد.
از ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻫﺠﺪﻩ و ﻧﻮزدﻩ ،ﭘﺎﺑﭙﺎی ﮔﺴﱰش
ﻧﲑوﻫﺎی اﺳـﺘﻌﲈرﻳﺶ ،ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻪ اترﱗ و
ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﳻ روی آورد .انﮔﻬﺎن ،ﳘﭽﻮن
اژدﻫﺎﰃ از ﺧﻮاب ﭘﺮﻳﺪﻩ ،ﮐﻴﳯﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﻴﺪار
ﺷﺪ .اﻳﻦ ابر دﴰﲎ اب اﻳﺮان اﻣﺮوز ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺮی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺷﲑ ،آن
ﱒ ﭘﻮﺳـﱴ ﻓﺮﺳﻮدﻩ .اﻳﻦ اﻳﺮان را ﻓﺮﻧﮕﯽ دوﺳﺖ
دارد و ﺑﺮاﻳﺶ ﮐﻒ ﻣﯽ زﻧﺪ .دﴰﻨﻴﺶ اب ايد آن
اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺰارﻩﻫﺎ در زﻳﺮ ﺧﺎک
ﻫﻨﻮز روﻳﺶ زﻧﮕﺎر ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷـﻴﺪ
ﻣﯽ درﺧﺸﺪ .ﭘﺲ ﺳـﭙﺎﻫﯽ از اترﳜﻨﻮﻳﺲ و
ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎس ،ﻳﮑﯽ ﻗﲅ دﻳﮕﺮی ﺗﻴﺸﻪ ﺑﺪﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺟﺎن ايدﮔﺎر اﻳﺮان ابﺳـﺘﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﲑ همﺪی
ﺑﺪﻳﻊ ايوﻩﮔﻮﺋﳱﺎی آن دﺳـﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ
اﻧﮕﺎری ﻳﻮانن و ﺑﺮﺑﺮﻧﮕﺮی اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ،
ﲞﻮﰉ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ
ابورﻫﺎی دﻳﻨﻴﺸﺎن ﺑﺮ اﻧﮕﲒﻩﻫﺎی ﲤﺪّﱏ ﻣﯽ
ﭼﺮﺑﺪ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و
ﻋﻘﺪﻩﻫﺎی دﻳﺮﻳﻨﻪ را ﺧﺎﱃ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﺪی ﮐﻪ در
ﺑﲒاﻧﺲ ﺑﻮد ،ﻫﲈن را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ:
ﺑﲒاﻧﺲ ﻣﺴـﻴﺤﻴﮕﺮی را دﻳﻦ رﲰﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﮐﺮد،
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن آﺋﲔ زرﺷﺖ را در اﻳﺮان
رﲰﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﲒاﻧﺲ ﺑﻪ آزار انﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،از آزار ﻣﻐﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﲒاﻧﺲ ِدر
داﻧﺸﴪاﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،از انﺑﺮدابری ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﳘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﱒ ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
از ﺑﲒاﻧﺲ ﮔﺮﳜﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﻨﺎﻩ آوردﻧﺪ،
ﻓﺮايد ﺳـﱲ دﻳﲎ در اﻳﺮان را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ابﺳـﺘﺎن ﭼﻨﺎن اب ﺧﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ

روﺷﻬﺎ ﺑﺮ روﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﰷرﮔﺮ ﳕﯽ اﻓﺘﺎد.
ﺑﺪﲞﺘﺎﻧﻪ آﳖﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻮادﮔﺎن آن ﻣﺮدﻣﺎن
ﻧﮋادﻩ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺪی ﮔﺸـﺘﻪاﻧﺪ
و اب ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺪﮔﻮﰃ از
درﺧﺸﺎﻧﱰﻳﻦ دورۀ اترﱗ هجﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ .انم
آدهمﺎی ﺧﺒﻴﱺ ﳘﭽﻮن ﮐﺮﻳﺴﱳﺳﻦ را ﺟﺰ اب
ﻋﻨﻮان ”اﺳـﺘﺎد ارﲨﻨﺪ“ ﺑﺰابن ﳕﯽ آورﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻫﺮ ﳘﻤﳱﲎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺻﺪاﻳﺶ
را اﻧﺪﰽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮدن ﺟﺸـﳯﺎی ﲣﺖﲨﺸـﻴﺪ از روی
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳـﱴ ﻧﺒﻮد .دﻳﺪﱘ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﻫﺰﻳﻨﮥ اﻳﻦ
ﺟﺸـﳯﺎ ﺷﺪ .ﻣﯽ داﻧﲓ ﮐﻪ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴـﻴﺎری
از وﳋﺮﺟﳱﺎی هجﺎن اﺳﻼم ﭼ ّﮑﻪﰃ در دراي
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﮐﺘﺎﰉ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻨﻮﺷـﺘﮥ
رﺋﻴﺲ ﺗﴩﻳﻔﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪّام ﺣﺴﲔ .ﺑﮕﻔﺘﮥ او
ﺻﺪّام  ٦٠ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺧﺮج ﻋﺮوﳻ ﻳﮑﯽ از
دﺧﱰاﻧﺶ ﮐﺮد ،ﻳﻌﲎ ﮐﲈﺑﻴﺶ ﻫﲈن اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ
ﺧﺮج ﺟﺸـﳯﺎی دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎهل ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﺳﺎهل ﻋﺮﲠﺎ ﰷﺧﻬﺎی ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﺎﺧامتن ﺑﺮىخ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ
ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺮج ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﲥﺮان از اﻧﺪازﻩﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﲬﻴﲎ ﮐﻪ
در دﺳﺖ ﺳﺎﺧامتن اﺳﺖ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از
ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﴏف آن ﺷﺪﻩ )ﮐﻪ
ای ﰷش ﺑﻴﺸﱰ ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﰼ ﭼﲒ
زﻳﺒﺎﰃ از آن ﺑﲑون ﻣﯽ آﻣﺪ( .اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
دراز را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺳـﻨﮕﻬﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪ
ﳘﲔ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺴـﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﲓ و از ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮﺳـﲓ ﭼﺮا ﻫﻴﭻ ﮐﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎدی از اﻳﳯﺎ ﻧﺪﻳﺪﱘ؟
ﺗﳯﺎ ﭘﺎﲯﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﲌ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﮐﺪام
ﭼﺸﲈن ﮐﻴﻨﻪﺗﻮز آن اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳـﳤﺎ را آزار ﳕﯽ
دﻫﺪ .ﻫﻴﭻ ﮐﺪام ابورﻫﺎی ﺑﻴﺠﺎﰃ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی
آن ﺑﺴـﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ اﺳـﺘﻮار ﮔﺸـﺘﻪاﻧﺪ ،ﳕﯽ
ﻟﺮزاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﳘﮥ آﳖﺎ ﮔﻮاﻩ ﭘﺴﲈﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ
ﺳﻮﻣﳱﺎ و دﻟﻴﻞ درﺳـﱴ ﴎوری ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن
هجﺎن ّ
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻧﮕﲒۀ اروﭘﺎﺋﻴﺎن را ﺷـﻨﺎﺧﺘﲓ،
ﺑﭙﺮدازﱘ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد الكف ﴎدرﮔﻤﯽ
اﺳﺖ.
اﻧ

ﯿﺰۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﻳﺮانﺳـﺘﲒی ﻧﺰد اﻳﻦ ﮐﺴﺎﱏ ﮐﻪ زادﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ
و ﮐﻮرش و اردﺷﲑ را ﻣﳱﻦ ﺧﻮد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ
ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ .اﻳﻨﺎن ﭘﺎ را از ﻫﺮ دﴰﲎ
ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ و از ﻫﻴﭻ دﺷـﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ اترﱗ
اﻳﺮان درﻳﻎ ﻧﺪارﻧﺪّ .
ﺣﱴ ﻋﺮﲠﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ابﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺪی ايد ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ .ﲝﱰی ﺷﺎﻋﺮ
ﺳﻮم ﻗﺼﻴﺪﻩای ﴎودﻩ دروﺻﻒ
ﻋﺮب ﺳﺪۀ ٌ
اﻳﻮان ﻣﺪاﺋﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﱏ در ﺑﺮاﺑﺮش ﳈﺮﻧﮓ
ﻣﯽ ﳕﺎﻳﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺮاﮐﺶ اب اﻓﺘﺨﺎر از اﻳﺮاﻧﻴﺎﱏ
ﲯﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از رﺳـﻴﺪن ﻣﺴﻠﲈانن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن درآﳒﺎ ﭘﺎی ﮔﺸﻮدﻩ ،اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻧﺪﻟﺲ را ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ّ
ﺣﱴ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﲓ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﮐﻪ از اتزاين ﺟﺰ اب ﺑﺪی ايد ﳕﯽ
ﮐﻨﺪ اب ﴎﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮐﻴﻨﮥ هجﺎن ﻣﺴـﻴﺤﯽ از اﻳﺮان ابﺳـﺘﺎن را
ﺷـﻨﺎﺧﺘﲓ .اب اﻳﻦ ﳘﻪ ،در اﻓﺴﺎﻧﮥ زاﻳﺶ ﻋﻴﴗ،
ﺳﻪ ﻣﻎ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز رﻫﺎﺋﻴﺒﺨﺶ
ﮔﻴﱴ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﲞﺸـﻴﺪن ﺑﻪ
داﺳـﺘﺎن ﻣﺴـﻴﺢ ،ﺧﻮد را انﭼﺎر ﻣﯽ دﻳﺪﻧﺪ ﻣُﻬﺮ
ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺮ او ﮔﺬارﻧﺪ.
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ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ رﻓﺘﺎرابورﻧﮑﺮدﱏ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داد اﻳﻨﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آن را
ابزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮان اﻧﺪﻳﺸﮥ ﻣﺴـﺘﻘّﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
ا ّﻣﺎ ّ
ﺣﱴ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻨﺎﻳﺘﲀرﺗﺮﻳﻦ ﮐﺴﺎن ﮐﻪ
ﰷرﻫﺎی ﭘﻠﻴﺪﺷﺎن ﺑﺮ ﳘﻪ آﺷﲀر ﮔﺸـﺘﻪ ،ابز ﺑﻪ
ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﲒﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮐﻮﺷـﻨﺪ از آﳖﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﰉ ايد ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻳﮏ
ﻗﺮﻳﻀﻪ اﺳﺖ و رﺑﻂ ﺑﻪ ﲣﻤﻪ دارد .اﮔﺮ ﮐﴗ در
ﺑﺪﮔﻮﰃ از ﻧﻴﺎﰷﻧﺶ از ﳘﻪ ﮔﻮی ﺳـﺒﻘﺖ را
رﺑﻮدﻩ ابﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﲣﻤﮥ آﳖﺎ
ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اب آانن ﻧﺪارد.
اب آﻣﺪن ﻋﺮﲠﺎ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ و زانﺷﻮﰃ ﺑﺰور

آﳖﺎ اب اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﲝﲂ ﻗﺮﻋﻪ
ﮔﺎﻫﯽ از ﻋﺮب ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از اﻳﺮاﱏ.
آﻧﮑﻪ ﲣﻤﮥ ﻋﺮب ﮔﲑش آﻣﺪ ،انﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺮﰉ اﺳﺖ ﮐﺸﺶ ﻣﯽ ايﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺮور
ﮐﺮور ﻫﺰﻳﻨﮥ ﻓﻼن اﻣﺎﻣﺰادﻩﰃ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ
ﻧﻴﺴﺖ آاي ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﻧﻪ ﺗﳯﺎ
دﳋﻮر ﳕﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻴﺸﺶ را ات ﺑﻨﺎﮔﻮش ﻧﲒ
ابز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ وای ﺑﺮوزی ﻗﺮاﱏ ﴏف ايدی
از ”ﻧﻴﺎﰷﻧﺶ“ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮايد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
» ﺳـﱲ ﲟﺮدم ﻣﯽ رود! انن را از دﻫﺎن ﻳﺘﲓ و
ﺑﻴﻮﻩزن ﻣﯽ دزدﻧﺪ! ﺗﻮﻫﲔ ﺑﻪ ﻣﻘﺪّﺳﺎت ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻮد! «
اﮔﺮ اﻳﺮان را ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰار ﺷﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ ابﺷﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﺗﳯﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ اي اﻣﺎﻣﺰادﻩ و
ﺳﺎﱃ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﻳﻨﮥ ﻧﮕﻬﺪاری
آﳖﺎ ﻧﮕﺮدد ،ابز ﺑﻪ رﰴ ٢٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در
ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳـﲓ .اتﮐﻨﻮن ﮐﴗ را ﻧﺪﻳﺪم ﭼﻨﲔ
ﳏﺎﺳـﺒﮥ ﴎاﻧﮕﺸـﱴ ﺳﺎدﻩﰃ را اﳒﺎم دادﻩ ابﺷﺪ،
وﱃ ﲜﺎﻳﺶ ﺻﺪﻫﺎ ابر ﺷﻨﻴﺪﻩام ﲜﺎی » ﮐﻮرش
آﺳﻮدﻩ ﲞﻮاب « ﮔﻔﱳ ،ﭼﻨﺪ دﺑﺴـﺘﺎن ،ﲣﺖ
ﺑاميرﺳـﺘﺎن اي ﻓﺮﰞ راﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮕﻮﻣﺎن
ﻣﻦ ،اﻳﻦ از ﭼﲒی ﮐﻪ دارﻳﻮش ﻫﲈﻳﻮن
”روانﭘﺎرﮔﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن“ انﻣﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ انﳽ ﳕﯽ
ﺷﻮد .ﺗﳯﺎ دﻟﻴﻞ آن ﮐﺸﺶ انﺧﻮدآﮔﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ رﻳﺸﮥ راﺳـﺘﲔ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ.

ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ

در دوران هپﻠﻮی ﻧﲒ راﻩ و ﰷرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺴـﻴﺎری
ﭼﲒﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﳱﺎ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﱒ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻩ ابﺷـﻨﺪ ،اب زﻣﺎن رو ﺑﻪ
انﺑﻮدی ﻣﯽ روﻧﺪ و ﭼﲒی از آﳖﺎ ﳔﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﳯﺎ ﭼﲒی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻳﻦ درک ﻧﻮ اﺳﺖ از
اترﳜﲈن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد،
زايرﺗﮕﺎﻫﲈن ﲣﺖﲨﺸـﻴﺪ و ﺗﻘﻮﳝﲈن اﻳﺮاﱏ
اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﲯﲎ از ﻓﻼن
ﺳ ّﺪ اي ﲠﲈن ﺑاميرﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن هپﻠﻮی )اي ﻫﺮ
ﮐﺲ دﻳﮕﺮ( ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﳔﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ا ّﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺟﺸـﳯﺎی
دوﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎهل را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ات در
ذﻫﻨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ از ﻧﻴﺎﰷﻧﺶ داﺷـﺘﻪ
ابﺷﺪ .ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﮐﴗ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﳏﺎﺳـﺒﺎﰏ از آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﱰ ﮐﺮدم ﳔﻮاﻫﺪ زد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد آﳖﺎﰃ ﮐﻪ ﺟﻠﻮدار
ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻴﺪاری اﻧﺪﻳﺸﮥ اﻳﺮاﱏ ،اﻳﻦ رﻫﺎﺋﻴﺒﺨﺶ
هجﺎن از ﺑﺪی .

ﻓﺮدوﳻ ﳻ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ
ات ﺷﺼﺖ ﻣﻦ ﰷﻏﺬ را ﺳـﻴﺎﻩ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﲜﺎی آن
آﺳـﺘﲔ ابﻻ ﻣﯽ زد و روزی ﭘﻨﺠﺎﻩ انن ﺳـﻨﮕﮏ
ﻣﯽ ﭘﺨﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﺪّت روی ﱒ
 ۵۴۷۵۰۰ = ٣٦٥×۵۰×۳۰انن ﭘﺨﺘﻪ،
ﮔﺸـﻨﮕﺎن ﺑﺴـﻴﺎری را ﺳﲑ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﰉ ﮔﻮﻣﺎن
ﳘﺰﻣﺎن او ﮐﺴﺎﱏ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎﲥﺎ و آباﻧﺒﺎرﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و وﻗﻒ ﻣﺮدم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز از آﳖﺎ ﻧﻪ
اﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻧﻪ اﮔﺮ ﱒ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد
ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ا ّﳘﻴﱴ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ا ّﻣﺎ ﳘﻪ
ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از انن ﺷﺒﺸﺎن واﺟﺒﱰ
اﺳﺖ.
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