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)ﻣﻘﺪﻣﻪ(
ﺣﻤﺪ ﺑﯽﺣﺪ ﺑﺮای ﺧﺪای أﺣﺪ ﻟﻢ ﯾﻠﺪ و ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ و درود ﺑﯽﻋﺪد ﺑﺮ ﻧﺒﯽ اﻣﺠﺪ و
ﺧﺎﺗﻢ رﺳﻮﻻن ﺣﻀﺮت اﯾﺰد أﻋﻨﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ
وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ.
ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺿﺪﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﻮد و اﻟﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﻓﯿﯿﻦ را ﺳﺎزش ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺪم
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ و واﺿﺤﺎت اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺨﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ«.
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺼﺎدر اﻣﻮر ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎن از ﺧﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺤﺎل را ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده و در ﭘﯽ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽدوﻧﺪ و اﻣﺮی ﻣﻤﺘﻨﻊاﻟﻮﺟﻮد را
ﻃﺎﻟﺐاﻧﺪ و ﻋﺠﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻨﺎن ادﻋﺎی ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﻓﮑﺮ و ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﺸﻢ
َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َّ ٞ
وب � َ�فق ُهون
دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﻮراﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ﴿ .لهم قل

ب ِ َها﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۸ :

ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮص و آز اﯾﺸﺎن را ﮐﺮ و ﮐﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﻮن واﻟﻪ و ﺷﯿﺪای ﺳﺮوری ﺷﺪهاﻧﺪ

از ﺧﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺧﻮد را رﺳﻮا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﻃﻤـــﻊ ﺷـــﺪ ﭘـــﺎره داﻣـــﺎن ورع

ای دو ﺻﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ

ﮔــﺮگ ﺻــﺤﺮا ﺧــﻮ ﯾﺶ را رﺳــﻮا ﮐﻨــﺪ

ﭼـــﻮن دﮐـــﺎن ﻧﻌـــﻞ ﺑﻨـــﺪی وا ﮐﻨـــﺪ

ﻋﻠﯽ أی ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دام اﯾﻦ ﺷﯿﺎدان ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﮥ اﯾﻦ ﺻﯿﺎدان
ﺻﯿﺪ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ و
ﻧﻘﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺳﻔﺎرش ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن
را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻋﯿﺎش ﻃﻤﻌﮑﺎر ﺣﺮﯾﺺ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
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ﺧﻮد را ﺑﻨﺪۀ ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻨﻤﻮده و اﯾﻦ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺧﺪﻋﻪﮐﺎر را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻣﯿﺮ و راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار
ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و دﯾﻨﺪاری ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﺎن در ﻋﻮض ﯾﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ
ﺳﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﻮض آﻧﮑﻪ ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه و ﻣﻘﺪس داﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد در
ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن و ﻣﺄوی ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺬات و ﺑﯽﻧﯿﺎز از
ّ
ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ ،او را ﺣﺎل و ﻋﺎرض در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ رﺣﻢ زﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺪن ﺑﻨﺪهای ﻋﺎﺟﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ را ﺑﺮ ذات اﻗﺪس او – ﺟﻞ و ﻋﻼ – ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ!!
ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺮکاﻧﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﺻﻔﺎت ﺟﻼل و ﮐﻤﺎل ﺣﻘﻨﺪ
ُ
و ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ را ﺑﺮ ﺧﺪا روا ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﺣﻘﻪﺑﺎز ،ﺣﯿﻠﻪﺳﺎز،
ﻋﯿﺎش ﺑﯽﺑﺎک ،زﻧﺎ زادۀ ﮐﺬاب ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﺧﻼف ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﺮ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ روا داﻧﻨﺪ و او را ﻣﺠﻤﻊ زﺷﺘﯿﻬﺎ ﺷﻤﺮد و ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت را ﮐﺘﺎب
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﺑﻪ رﺷﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺎدﺗﺸﺎن
زورﮔﻮ ﯾﯽ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ!!
ﭘﺲ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼ و
ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﺮده وﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺖ ،و
ﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪارک در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻮده و ﺧﺮدﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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اوﻻ :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ  -ﻋﻠﯿﻪ آﻻف اﻟﺘﺤﯿﺔ واﻟﺜﻨﺎء – و اﻧﺠﯿﻞ
او اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺟﻌﻠﯽ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺎﺟﺮ ﻓﺎﺳﻖ
ﺻﻠﯿﺒﯿﻬﺎ را .از اﯾﻦ رو اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻌﻮﻻﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪاﻟﻠﻪ را .و در ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮت ﺑﻄﻼن آن را اﺛﺒﺎت
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و ادای وﻇﯿﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و
اﺧﻮت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻟﺬا از اﻇﻬﺎر ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻏﺮضورزی و ﺗﻬﻤﺖ و دروغﭘﺮدازی
ﺧﻮدداری ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و ﺳﻔﺴﻄﻪ و اﻓﺘﺮاء ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﯾﻢ .و ﻧﺨﺴﺖ
درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻖ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ:
ﺗﻮﺣﯿﺪ :اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َ ۡ ْ َ ٰ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ۡ
� َك بِهِۦ
﴿�عالوا إِ� � ِمةٖ سواء ِۢ بيننا و�ين�م �� �عبد إِ� ٱ� و� � ِ
َّ
َ ۡ ٗ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱ�ِۚ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۴۶ :
ش�ٔا و� �ت ِ
خذ �عضنا �عضا أر�ا�ا مِن د ِ
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺰ اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻧﺸﻤﺎرﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ«.
از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺪأ و ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮدی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻗﺪﯾﻢ ،ازﻟﯽ ،اﺑﺪی ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﻗﺎدر ،ﺣﯽ،
ﻣﺮﯾﺪ ،ﻣﺪرک و ﻏﻨﯽ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺘﺎ و ﺷﺮﯾﮏ و وزﯾﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد و دارای
َ
َ ۡ
� َول َ ۡم يُ َ ۡ
ﺟﺴﻢ و ﻋﺮض ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارد ﴿ل َ ۡم يَ ِ ۡ
و�  ﴾٣و ﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ

٤

ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

َ ۡ
�ء ﴾ۖٞﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ »ﺗﻨﺰه ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻧﺴﺔ

اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﯿﻦ«∗  ،ﺣﺪ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻃﺮف و ﻣﮑﺎن وﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ از ﻏﯿﺮ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ در
ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن و ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺣﺎﻃﻪ
دارد و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
ُ ّ َ ۡ ُّ
َ َ ٓ َّ
� ٖء �ِي� ] ﴾٥٤ﻓﺼﻠﺖ.[۵۴ :
﴿�� إِن ُهۥ بِ� ِل
َّ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ُ� ٞ
ِيط ] ﴾١٢٠آل ﻋﻤﺮان.[۱۲۰ :
﴿إِن ٱ� بِما �عمل
َّ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ُ� ٞ
ِيط ] ﴾٩٢ﻫﻮد.[۹۲ :
﴿إِن ر ِ� بِما �عمل
ۡ َ
َ َّ ُ ُ
�ٰفِر َ
�ن ] ﴾١٩اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹ :
﴿و
ٱ� �ِي� ب ِٱل
ِ
َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ
�ء َشه ٌ
� َ ۡ
يد ] ﴾٦اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۶ :
﴿وٱ�
ٖ ِ
� ِ
َ
َ
ّ
َّ َّ َ َ ٰ ُ
ۡ َ
١
�ءٖ قدِير] ﴾٢٠ ٞاﻟﺒﻘﺮة.[۲۰ :
﴿إِن ٱ�
�
� ِ
در ﺗﺼﻮر ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺑﺮای ﺑﺸﺮ درک ذات او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻗﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻠﻤﺎ ﻣﯿﺰﺗﻤﻮه ﺑﺄوﻫﺎﻣﮑﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﮑﻢ ﻣﺮدود إﻟﯿﮑﻢ«
ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺸﺮ از درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻗﺪرت او ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ در دﻋﺎی ﻗﺎﻣﻮس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺗﺒﻠﻎ
ﮐﻨﻬﻬﺎ ﻋﻘﻮل اﻟﻌﻘﻼء وﻓﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﺎء وأوﻫﺎم اﻟﺤﮑﻤﺎء« .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻨﻪ آﺛﺎر ﻗﺪرت
او ﺧﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻓﻬﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺧﯿﺎﻻت ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

∗ -دﻋﺎی »ﺻﺒﺎح« ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ.
 -١و ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎرهای از آﯾﺎت دﯾﮕﺮ.
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٥

ﻧﺼﺎری ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺧﺪای ﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺼﺎری در رﺳﺎﻟﮥ اول
ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ،ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ۷ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :زﯾﺮا ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ روح و اب و ﻣﺴﯿﺢ ،و اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ« .و در ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ» :آﻧﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در آﺳﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﺗﺎﯾﻨﺪ ﭘﺪر و ﮐﻠﻤﻪ و روحاﻟﻘﺪس و
اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« .و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب اول ﺷﻤﺎرۀ اول ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد«.
ﺧﺪای ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺮﯾﭽﺎرد در ﮐﺘﺎب ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻔﺤﮥ ۲۸۵
ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺮق ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺳﻪﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ وﺟﻮد
دارد«.
ﻣﻮرﯾﺲ در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﮥ ﻫﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﺻﻔﺤﮥ  ۳۵ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻻﻫﻮت ﺛﺎﻟﻮﺛﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای دارای اﻗﺎﻧﯿﻢ ﺛﻼﺛﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ« .ﮐﺘﺎب ﺳﮑﺎن اول اروﭘﺎ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹۷ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪا را
ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ دارای اﻗﺎﻧﯿﻢ ﺛﻼﺛﻪ« .دوان در ﮐﺘﺎب ﺧﺮاﻓﺎت دﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در
ﻫﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪای دارای ﺳﻪ اﻗﻨﻮم را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و آن اﻗﺎﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺮﻫﻤﻪ
و و ﯾﺸﻨﻮ و ﺳﯿﻔﺎ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﻤﮥ
اوم ﻧﻄﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از اﻟﻒ و واو و ﻣﯿﻢ و رﻣﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ و ﮐﻠﻤﮥ اوم را
ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و روح اﻟﻘﺪس را ﻣﺘﻮﻟﺪ
از ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻣﻨﻢ رﻣﺰ اﻟﻒ و واو و
ﻣﯿﻢ ،ﻣﻨﻢ و ﯾﺸﻨﻮ ﻣﻨﻢ ﺳﯿﻔﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮏ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟﻖ و
ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی را ﻋﻬﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
اﺑﻦ ﻋﺎﻣﻞ اب و روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ«.
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و ﻣﻮرﯾﺲ در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎر ص  ۳۷۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﺻﻮرت ﺑﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ و اﯾﻦ رﻣﺰی از ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ«.
ﻓﺎﺑﺮ در ﮐﺘﺎب اﺻﻞ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﻮداﺋﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :ﺑﻮدا ﺧﺪا اﺳﺖ و از ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻪ اﻗﻨﻮم
اﺳﺖ :ﺑﻮدی ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺟﯿﻔﺎ«.
دوام در ﮐﺘﺎﺑﺶ ص  ۳۷۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻨﮥ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ ﺧﺪاﯾﯽ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ اﻗﻨﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮ و ﺗﺼﻮ ﯾﺮ آن را در ﻣﻌﺎﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :از اﺻﻞ اول ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر اﺻﻞ دوم ﺻﺎدر ﺷﺪ و از
اﯾﻦ دوم اﺻﻞ ﺳﻮم ﺻﺎدر ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮداتاﻧﺪ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﻓﻤﻦ در ﮐﺘﺎب ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ص  ۹ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﺮﻫﻤﺎ در زﻣﺎن
آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرﯾﺖ و اﻧﻮﺛﯿﺖ ﺑﻮد و رﻣﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ و ﺑﯿﻦ دو
راﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ« .و در ص  ۱۰۱ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﮐﻠﯿﮥ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺼﺎری اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮش ﺷﺮمآور اﺳﺖ
وﮔﻮ ﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎدت را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
دوان ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺛﺎﻟﻮث ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﺸﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﺰرﮔﺘﺮ اول ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ دو روح
اﻟﻘﺪس اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﻪ دارای ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر ﻫﻨﺪ ص  ۱۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﭘﻮﻟﻮ ﮐﻠﻤﻪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوم اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و او ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮده.
ﺑﻮﻧﻮ ﯾﮏ در ﮐﺘﺎب ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ص  ۴۰۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪ از ﺧﺪا
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ«.
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دوان ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :آﺷﻮرﯾﻬﺎ ﻣﺮدوخ را ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﻠﻤﻪ را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«.
ﻓﺴﮏ در ﮐﺘﺎب ﺧﺮاﻓﺎت ص  ۲۰۵ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن روم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺛﺎﻟﻮث
ﺑﻮدﻧﺪ اول ﺧﺪا ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ از آن روحاﻟﻘﺪس«.
دوان ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺪای دارای ﺳﻪ اﻗﻨﻮم را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اورﻣﺰد و ﻣﺘﺮاث ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه و در ﮐﺘﺎب زردﺷﺖ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ درج اﺳﺖ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﻻﻫﻮﺗﯽ روﺷﻨﺎﺋﯽ دﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ«.
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده از ﺗﻤﺎم ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﻟﺖ رﺟﻮﻟﯿﺖ و
اﻧﻮﺛﯿﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ(.
ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﻋﺠﺐ اﺳﺖ از ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﺪا و
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب اول ﺷﻤﺎرۀ اول و دوم و ﺳﻮم و
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و در اﻧﺠﯿﻞ در رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻪ
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۹ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴ﻣﺴﯿﺢ را دارای روح ازﻟﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻤﺮده و ﮔﺎﻫﯽ او را ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا و ﺣﺎدث داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ﺳﻮم ﺷﻤﺎرۀ  ۱۷و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و ﮔﺎﻫﯽ او را ﻧﻮاده و ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا و از اوﻻد او ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻧﺠﯿﻞ ،در ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۵ﺷﻤﺎرۀ  ۵ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ او را ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪۀ ﻗﻮم
ﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب اول ﺷﻤﺎرۀ  ۶۸ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ« از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺮﺗﻮﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﯿﺢ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮔﺎو
ﮔﻮ ﯾﻨﺪ!! و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺎر ﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴او را
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻧﻤﻮده و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ او را ﺑﺮة ﺧﺪا و ﺑﺮدارﻧﺪۀ ﮔﻨﺎه
ﺟﻬﺎن ﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب اول ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺧﺪای ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻬﻤﻦ  ۳۶ص  ۲۸ﮐﻪ از
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اﻧﺘﺸﺎرات وﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺼﺎرای ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺧﺪا در
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت
و ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ« .ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺎﻋﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺔ ﮐﭙﺮﻧﯿﮏ و ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻫﻮک در ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ص  ۳۲۶ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺪای
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ژرژﮐﻮﮐﺲ در ﮐﺘﺎب دﯾﺎﻧﺖ ﻗﺪﯾﻤﻪ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻫﻨﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ را از درﺧﺘﯽ ﺑﻪ دار آو ﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻻﻫﻮت اﺳﺖ ﺧﻮد
را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و دوان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﺪﯾﺎن اﯾﻦ ذﮐﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ
ﺟﻬﺎن و ﺑﯽآﻟﺖ رﺟﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺢ زاﺋﯿﺪه ﺷﺪة ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮد
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻔﺎرة ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد و او را وارث ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﺮ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺟﻬﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدد
ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ!
از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻓﺪا ﮐﺮد.
ﻋﻘﯿﺪة ﻧﺼﺎری درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪة ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در
اﻧﺠﯿﻞ رﺳﺎﻟﺔ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﻧﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ .و دوان در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ص  ۲۹۳ﻣﯿﻨﻮ ﯾﺴﺪ:
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻋﻮض
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ذﻣﺔ اوﺳﺖ.
و در ﮐﺘﺎب ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ص  ۳۱از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻮن
آدم ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺧﻮردن از ﺷﺠﺮة ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮد ،ﺧﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
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ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﻻد آدم را ﻋﻘﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ او ﻣﻨﺎﻓﯽ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﻋﻘﺎب ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﮑﺮ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و
ﺑﺎﻷﺧﺮه راه ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ را اﯾﻦ ﻃﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
رﺣﻢ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻋﯿﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﻨﯽآدم ،و اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺻﺪﻣﺎت دﺷﻤﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ دار ﮐﺸﺘﻪ و ﻓﺪای ﺑﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻨﯽ آدم از ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﻮد آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻧﺼﺎری ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻮده و ﺗﻬﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪر
اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺴﻢ و ﭘﺴﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ وﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺨﻠﻮق ﺟﺪا و
ﮔﺎﻫﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺰد ﻋﻘﻼ ﻣﻄﺮود اﺳﺖ .و ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺎری
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻪ ﺗﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻃﻔﻠﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻏﯿﺮ از ﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﻘﻼی
ﻧﺼﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮآن آﯾﺎﺗﯽ در
ﻣﺬﻣﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ اﻫﻞ ﺗﺜﻠﯿﺚ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺼﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﯿﺪﯾﻬﺎ و زﺷﺘﮑﺎرﯾﻬﺎﺳﺖ
اوﻻ :ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ اﺳﺖ  ۴ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮرات ﺑﺎب ۳۸
ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﯾﻬﻮدای ﻗﺪﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦ زن دو ﭘﺴﺮ آورد ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرض و زارح و ﻓﺎرض زﻧﺎزاده را ﺟﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺮده! در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ اﺳﺖ در ﺑﺎب اول در ﻧﺴﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻮ ﯾﺪ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ آورد اﺳﺤﻖ را و
او آورد ﯾﻌﻘﻮب را و ﯾﻌﻘﻮب آورد ﯾﻬﻮدا را و ﯾﻬﻮدا آورد ﻓﺎر و زارح را از ﺗﺎﻣﺎر و ﻓﺎرض
آورد ﺣﺼﺮون را و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪران ﻣﺮﯾﻢ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺘﻬﺎ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب دﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده» :زﻧﺎ ﻣﮑﻦ و
آن را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻗﺮار داده«.
و در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب ﺳﻮم ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺎﻟﯽ ﺑﻦ ﻣﺘﺎت
ﺷﻤﺮده ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺮون ﺑﻦ ﻓﺎرص ﺑﻦ ﯾﻬﻮدای زﻧﺎزادۀ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ.
اﻧﺼﺎﻓﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻏﯿﺮت و دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای آنﻫﺎ از زﻧﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟
ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﻏﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از زن زﻧﺎﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم راﺣﺎب ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب اول در ﻧﺴﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :و ﺷﻤﻠﻮن ،ﺑﻮﻏﺮ را
از راﺣﺎب آورد و راﺣﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﻮرات ﺳﻔﺮ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺑﺎب دوم زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داوود اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎب اول اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن از زن اورﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮرات ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب ۱۱
ﮐﻪ داوود اورﯾﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ زن او ﺑﻪ زﻧﺎ! ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﻓﺮﯾﻦ ﺻﺪ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ از زﻧﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ!!

١٢

ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﺘﯽ و ﻟﻮﻗﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺼﺎری از ﮐﺘﺐ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻧﺎ
ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮓ و ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺗﻮرات
ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۲۲ﺷﻤﺎرۀ  ۲۳زﻧﺎ را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻗﺘﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺴﺮﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﺑﯽﭘﺪر اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﯿﺮ
ﺧﺪا ،ﮔﺎﻫﯽ او را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدرش ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺎدرش ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﻦ ﻫﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻔﻠﯽ را اﮔﺮ ﭘﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرش
ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و اﻻ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدر! ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮده! و ﯾﺴﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ از
زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و إﻻ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدر ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ و ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﺪران و اﺟﺪاد ﻋﯿﺴﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺘﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داوود و ﻟﻮﻗﺎ او را ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﺎن اﺑﻦ داوود ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮده ،ﻣﺘﯽ ﭘﺪران ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻬﻞ ﺗﻦ و
ﻟﻮﻗﺎ  ۵۲ﺗﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﯾﺴﻮع ﯾﻌﻨﻲ ﻋﯿﺴﻲ ﮐﺬاب و دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ

در دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎﮔﻮ ﯾﯽ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۲ﺷﻤﺎرۀ
 ۴۳و  ۴۴ﻋﯿﺴﯽ را از ﻧﺴﻞ داوود ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺑﺎب اول او را از ﻧﺴﻞ داوود
ﺷﻤﺮده! و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎب  ۱۲اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ و ﺑﺎب  ۲۰اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ.
ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮو ﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ او ﻫﻢ رﻓﺖ اﻣﺎ
ﺑﺨﻔﺎ!!
دروغ دﯾﮕﺮ در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب اول ﺷﻤﺎرۀ  ۳۳ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺨﺖ ﭘﺪرش داوود را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ اﺑﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت داوود

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺼﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﯿﺪﯾﻬﺎ و زﺷﺘﮑﺎرﯾﻬﺎﺳﺖ
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ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎزه اﺑﺪی ﺑﻮدن ﻣﺨﺼﻮص
ذات ﺧﺪا اﺳﺖ.
دروغ دﯾﮕﺮ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺺ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب دﻫﻢ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴و ﻫﻢ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب
 ۱۷ﺷﻤﺎرۀ  ۲۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و او در روز ﺳﻮم از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ در اواﺧﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻗﺒﺮ ﻧﺒﻮده و روز دوم از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ.
ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۷و  ۱۸و  ۱۹ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ
آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺗﻮرات ﯾﺎ ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ
ﺗﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﺋﻞ ﻧﺸﻮد ﻫﻤﺰه ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﺗﻮرات زاﺋﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻠﮑﻮت
آﺳﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺗﻮرات و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺪ و ﺣﺮام آن را ﺣﻼل ﮐﺮده ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺑﺎب  ۱۹اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸و  ۱۹ﮔﻮ ﯾﺪ :زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﮑﻦ ،ﺷﻬﺎدت دروغ
ﻣﺪه ،وﻟﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب  ۱۰و  ۱۱ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻀﺒﻮط
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺣﻼل ﮐﺮده! و ﻟﺬا ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺪﻓﯽ درﯾﺎ را ﮐﻪ ﺳﮕﻬﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.
و ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺘﻨﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده و ﻃﻼق را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ روز ﺷﻨﺒﻪ و
ﺗﻌﺪاد ازواج را ﮐﻪ در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و ﺗﻮرات ﺑﻮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
آن را ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎب  ۱۹ﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﭼﻮن زادۀ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺠﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دوازده ﺗﺨﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺒﺎط دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﯿﺪ .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ۱۲ﺷﺎﮔﺮد
ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮد اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داد و او
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دار زﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اواﺋﻞ ﮐﺘﺎب رﺳﻮﻻن اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ از
آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﺷﺪ.
در ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺗﻮرات ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ زﻧﺎی او ﺷﻬﺎدت
دادﻧﺪ و ﺗﻮرات ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺪود ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن
زن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻓﺘﻮی ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﺑﺮو دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﮑﻦ!!
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب دوم اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ آﻣﺪه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺷﺮاب
ﻣﯽﺧﻮرد و اﺣﺘﺮام ﻣﺎدرش را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از آدم ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود .وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﻟﮕﻮ و ﻣﻘﺘﺪای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺼﺎری ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ و دﺷﻤﻨﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺴﺎد و ﺗﻔﺮﻗﻪ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب  ۱۴ﻟﻮﻗﺎ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۶ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ او روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و زن و
اوﻻد و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪارد ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و
در ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴ﮔﻮ ﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ
َّ َ
َ َ
ٱلصل ٰوة ِ
ﺑﺸﻮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖَ ﴿ :وأ ۡو� ٰ ِ� ِب
َۡ ََۡۡ
َ َ َ
َو َّ َ َ ُ ۡ ُ َ ّٗ
َ َّ ٗ َ ّٗ
ٱلزك ٰوة ِ ما دمت حيا َ ٣١و� َّرۢ� بِ� ٰ ِ� ِ� َولم �عل ِ� جبار� شقِيا ] ﴾٣٢ﻣﺮﯾﻢ:
 .[۳۲ -۳۱ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
زﻧﺪهام و ﻣﺮا ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺑﺪ روزﮔﺎر ﻗﺮار ﻧﺪاده.
وﻟﯽ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﻠﺖ ﻧﺼﺎری در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺎب  ۱۰ﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارم ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﺬارم ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺪهام ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮕﺬارم زﯾﺮا آﻣﺪهام ﺗﺎ
ﻣﺮد را از ﭘﺪر ﺧﻮد و دﺧﺘﺮ را از ﻣﺎدر ﺧﻮ ﯾﺶ و ﻋﺮوس را از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺳﺎزم«
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و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
و در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۲ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺗﺎ آﺗﺸﯽ در زﻣﯿﻦ اﻓﺮوزم«.
ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﺼﺎری اﯾﻨﻘﺪر ﻗﺘﺎل و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ و ﺑﻤﺐﻫﺎ و ﺗﻮﭘﻬﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﮐﺜﺮت اﺳﻠﺤﮥ ﻗﺘﺎﻟﻪ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺨﻮار و درﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
در ﺑﺎب دﻫﻢ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺷﻤﺎرۀ  ۸ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ دزد و راﻫﺰن ﻫﺴﺘﻨﺪ« و در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و در ﺷﻤﺎرۀ  ۳۶و
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺪر ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در او«.
دﯾﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎی واﺿﺢ ،ﻗﺼﺔ ﻣﺎده اﻻﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۱ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻋﯿﺴﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﯾﺪ و اﻻﻏﯽ ﺑﻪ ﮐﺮهاش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﻧﺰد ﻣﻦ آورﯾﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد ،اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ و اﻻغ را ﺑﺎ
ﮐﺮهاش آوردﻧﺪ و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ وﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﺪ و اﻓﺮاد
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده وﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!«
آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻋﺎﻗﻞ ،ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ دو اﻻغ ﺳﻮار ﺷﺪه
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻻغ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﺮهاش؟!! ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮرات ﻫﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
ﻣﻀﺤﮏ را در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ آورده و ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺻﻬﯿﻮن و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر وﺟﺪﻧﻤﺎ و ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮان اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ او ﻋﺎدل و ﺣﻠﯿﻢ و ﺑﺮ اﻻغ و ﮐﺮهاش ﺳﻮار اﺳﺖ!
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺮة اﻻغ ﺑﺮ اﻻغ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺮه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪﺗﺎﺋﯽ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ دو ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﺷﻮد .ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﻏﺮاﺋﺐ اﻧﺠﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دار آو ﯾﺨﺘﻨﺪ،
ﻫﻔﺖ دﯾﻮ از او ﺧﺎرج ﺷﺪ!! ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ دﯾﻮ در وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؟!
اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ در ﺑﺎب  ۷ﺷﻤﺎرۀ  ۳۷ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :زن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺷﯿﺸﮥ
ﻋﻄﺮی آورد و ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﯽ
ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽداد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺴﯽ و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﻧﺒﻮﺳﯿﺪﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ زن ﺑﻮﺳﯿﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ آن زن ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﺮو ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت
داد .اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺑﺎب  ۱۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ آب و ﺗﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی داده اﺳﺖ!
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺎﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .و از ﺑﺎب
 ۱۱ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﮋﻧﺎ و ﺧﻮاﻫﺮش ﺳﺮ و ﺳﺮی داﺷﺘﻪ و از
ﺑﺎب  ۱۳ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۳ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در آﻏﻮش او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداد.
دﯾﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺎﺟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻇﺎﻟﻢﭘﺮور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻓﺮدی دزد و ﺧﺎﺋﻦ اﻋﺘﻤﺎد و رﻓﺎﻗﺖ ﮐﺮده و او را از ﺧﻮاص ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﺪی و ﺧﺒﺎﺛﺖ او اﻗﺮار ﮐﺮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب دوازدﻫﻢ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢﮐﻨﻨﺪۀ
وی ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء داده ﺷﻮد و
ﻣﻘﺼﻮد او ﻓﻘﺮا ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ دزد ﺑﻮد و ﺻﻨﺪوق ﭘﻮل ﻧﺰد او ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ از ﺣﻮارﯾﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ دار زﻧﻨﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﻧﺸﺎن داد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﻬﻮد ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۳ﺷﻤﺎرۀ  ۲۳و  ۲۴ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
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دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم داده آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ داﺧﻞ ﮐﺮده و در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑﺎب  ۱۳ﻋﺪد  ۲۶ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻋﺪد  ۷۰ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﻣﻊ ذﻟﮏ او را از ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﯿﻄﺎن را از ﺧﻮاص اﺻﺤﺎب
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،ﻣﮕﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه
اﺳﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻧﺎﺟﯿﻞ ،ﻋﯿﺴﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻟﻮﻗﺎ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﻗﺲ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﺮ آﻣﺪ دو ﻧﻔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﮑﺎر ای ﯾﺴﻮع ای ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﮕﺮ آﻣﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺒﻞ از
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺬاب دﻫﯽ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ دوری ﮔﻠﻪای ﺧﻮک ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ دﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺲ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﺔ ﺧﻮک داﺧﻞ ﺷﻮ ﯾﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮ ﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﻮﻫﺎ از
اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮔﻠﮥ ﺧﻮﮐﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮔﻠﻪ دو ﻫﺰار ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﮔﻠﺔ ﺧﻮک ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و در آب ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ
از ﺗﺮس ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺧﻮﮐﻬﺎی ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻏﺮق ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪۀ آنﻫﺎ را ﺧﻮراک اﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﮑﺎری ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﻢ رﺳﯿﺪه در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۲۱
ﻋﺪد  ۱۹ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎرۀ
راه ﯾﮏ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ دﯾﺪه ﻧﺰد آن آﻣﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮگ ﺑﺮ آن ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﭘﺲ آن را ﮔﻔﺖ :از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪ .ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زود درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ.
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ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ،دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺎر آورد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻧﺒﻮد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻠﻞ
اروﭘﺎ در ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز و ﺣﺮص و ﺷﻬﻮت ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری آﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺗﺤﺮﯾﻒ ادﯾﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮ و ﻣﻄﻬﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﯿﺰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!

ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ ﻧﺼﺎری ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق اﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان
را ﺷﺮابﺧﻮار و زﻧﺎﮐﺎر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﻤﺎی رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺣﻘﻪﺑﺎزی
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺧﺪا را ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺠﺴﻢ ﻗﺮار داده ﻣﺜﻼ در ﺳﻔﺮ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب اول ،ﻋﺪد  ۲۶و  ۲۸ﺑﺮای ﺧﺪا ﺻﻮرت و ﺷﺒﯿﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه .و اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .و در ﺑﺎب دوم ﻋﺪد  ۲ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪا ﻓﺎرغ و آرام ﺷﺪ .و اﯾﻦ
ﮐﻔﺮ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .و در ﻋﺪد  ۱۷ﺧﺪا ﺣﻀﺮت آدم را از ﺧﻮردن ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! و در ﺑﺎب ﺳﻮم ﻋﺪد  ۸ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺧﺪا در ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ و آدم و زﻧﺶ
ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ!! ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .و در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۷ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﺮت آدم ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪ .و در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ﻋﺪد  ۲۱ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪ و در ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﻋﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﺑﺎب  ۱۲در اواﺧﺮ آن ﮔﻮ ﯾﺪ:
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ زن ﺧﻮد ﺳﺎره را ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .و در ﺑﺎب  ۱۸ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪا را ﭘﺎﺋﯿﻦ و
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺎب  ۱۹ﻋﺪد  ۳۳ﮔﻮ ﯾﺪ :ﻟﻮط ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮد و
ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺮاب ﺑﻪ او دادﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﻮرات ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺿﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﻌﻮل اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺧﺒﺎر ﻓﻮت ﻋﯿﺴﯽ و
ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ در آن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ دار و ﻣﻮت و ﺑﻌﺪ ﻣﻮت
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه آنﻫﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺎﺟﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﻮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮن إﺧﺒﺎر از آﯾﻨﺪه و اﻋﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺎزل ﺷﻮد
وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻮدن اﻧﺎﺟﯿﻞ ،اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﺪد اﻧﺠﯿﻞﻫﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺘﺐ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ و ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﻣﺘﯽ و ﻟﻮﻗﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،آری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ از
اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎب و ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ!!
ﭼﺮا ﻧﺼﺎری اﻫﻞ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻨﺪ؟

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺮاﻓﺎت از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪه و ﺧﺮاﻓﺎت را دور ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزه ﻋﻠﻮم ﻣﺎدی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰ ﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻃﺐ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ...
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ از ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ و از
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﯿﺰ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪه ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ ادﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪن و ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزی
اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و ادﯾﺎن ﺑﺎﻃﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر دارد و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻃﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواج دارد و ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ و
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻬﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮو ﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻻأﺑﺎﻟﯽﮔﺮی اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮاوده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎیﺑﻨﺪ دﯾﻦ ﺑﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﺳﻼم ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﻼم راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و
در اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻋﻘﺎﺋﺪ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﺴﺖ
و ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺧﺮاﻓﯽ را ﻫﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪای ﭘﺎک
ﻣﻨﺰه ﻟﻢ ﯾﻠﺪ و ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ ﺑﯽﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای
زاﺋﯿﺪه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻋﯿﺐ دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻌﺼﻮم دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ دارای ﻫﺰاران ﮔﻨﺎه و
ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻖ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ:
أﺻـــــﺒﺢ اﻟﻨـــــﺎس ﺳـــــﮑﺎر ی

ﻻ ﻣﺴــــــﻠﻤﯿﻦ وﻻ ﻧﺼـــــــﺎر ی

ﭘﺲ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و دﯾﺎﻧﺖ زده و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﻋﻘﺎﺋﺪ دﯾﻨﯽ را ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﺣﻘﻪﺑﺎزی
و ﻓﺴﺎد و ﻋﺼﯿﺎن و رﺷﻮهﺧﻮاری و زورﮔﻮ ﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده .اﻟﻘﺼﻪ رذاﺋﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﺪﯾﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ و زﺷﺘﯽ و ﺑﺪﮐﺮداری را ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟

ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮدﻣﯽ از دﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ،دﯾﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه
ﺑﺸﺮﯾﺖاﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ دروغ و اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن را
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ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮور ،ﻣﻔﺴﺪهﺟﻮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻖ و دﺷﻤﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺸﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﻮق دادهاﻧﺪ و در ﻇﻠﻢ
و ﺳﺘﻢ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ﻋﺠﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد اﺧﺘﻼف اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻗﺘﺼﺎدی ،دﯾﻦ را ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﻤﻮﻧﮥ اول :ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺒﺎﻫﻠﮥ ﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم
و ادﻋﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ آن روز ﺣﻖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ
از اﺳﻼم ﭘﯿﺮوان ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ آن ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
ﻧﺼﺎری ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﻣﺎ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ را ﺑﻌﺪا ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دوم :ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ
آن ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و ﻣﻔﺴﺪهﺟﻮ ﯾﯽ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری ،ﭘﯽ
ﺑﺮد .ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﻫﺠﻮم ﻣﻠﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرﺗﻬﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﻦ
ﺟﻨﮕﻬﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺤﯽ ﺣﺘﯽ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم آن ﻫﯿﺠﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرﺗﻬﺎ ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻧﺼﺎری ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﭘﻄﺮس راﻫﺐ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺗﻤﺎم ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرﺗﻬﺎ ﭘﻄﺮس راﻫﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﻻﯾﺖ ﺑﯿﮑﺎروی در ﺷﻤﺎر راﻫﺒﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﮐﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و در ﻏﺎری
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن آواز
ﭼﺎووﺷﺎن ﮐﺎروان زوار ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس دﻟﺶ از ﺷﻮق آ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ از ﻏﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﻫﻤﺮاه زوار ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ رواﻧﮥ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اراﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ وارد ﺷﺪ دﯾﺪ ﭘﯿﺮوان ﭼﻠﯿﭙﺎ و ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ راﻫﺐ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮد و در
ﺻﺪد ﺷﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن در آن ﻋﻬﺪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﻌﺎن ،او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺶﻫﺎی ﭘﻄﺮس اﺷﮏ ﺣﺴﺮت ﺑﺎرﯾﺪ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر را ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد و از ﻫﯿﭻ ﺗﻬﻤﺘﯽ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد .و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ روزی ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن را ﮔﺮد آوردﻧﺪ و اﯾﻦ دو
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺳﭙﯿﺪﻣﻮی دﺳﺖ در آﻏﻮش ﻫﻢ ﮐﺮده ﻧﻮﺣﻪ و ﮔﺮﯾﻪ آﻏﺎزﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن را
ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺳﻮﮔﻮاری آورده و در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻄﺮس و ﺳﻤﻌﺎن ﮔﺮﯾﺎن و ﻧﺎﻻن ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻔﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﻗﺒﻮل دارد و ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪهای
ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه و ﭘﺎک ﻣﯽداﻧﺪ و او را روحاﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪارا ﮐﺮده وﻻأﻗﻞ آزار ﻧﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ
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ﻣﻨﮑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮده و او را ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل ،ﭘﻄﺮس وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﻣﺮدم اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﺳﻤﻌﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد از داﺧﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ
و ﻇﻔﺮ ﻧﺼﺎری ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻄﺮس آﺗﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ؟

ﮐﺎروان زوار از ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﭘﻄﺮس ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺎک
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺖ و در ﺷﻬﺮ روم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎپ اورﺑﺎﻧﺲ دوم رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﺎم از
ﻗﻮل ﺳﻤﻌﺎن ﻫﺮ ﺗﻬﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﻮاره
در ﻣﻌﺮض اﻫﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﺎن ﻗﺮار دارد .ﭘﺎپ از ﮔﺰارش ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و
وﻋﺪه ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﮑﺸﻮد و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ده ﺑﻪ ده در ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﮔﺰارش
ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﻄﺮس ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮی ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻠﯿﭙﺎی )ﺻﻠﯿﺐ( ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺖ و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ،
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،دﯾﺮﻫﺎی راﻫﺒﺎن و در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن
را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺪﻓﻦ ﻣﺴﯿﺢ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﻄﺮس ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺎم
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﺧﻼﯾﻖ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻇﻠﻢ و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻌﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮی ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن راﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮔﺮدش ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ﺷﻬﺮت ﻧﺎم او
و ﻏﺮاﺋﺐ و ﻋﺠﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺎن در ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺴﺎط ﭘﻄﺮس
ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و از او
ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻪ و ﭘﺎرهای از ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﻟﺒﺎش را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ ﻣﻮی دم ﻗﺎﻃﺮش را
ﭼﯿﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﺳﻌﺎدت ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ! و ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
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رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
ﮔﺬرﮔﺎه او را ﻓﺮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﺮک ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﻢ ﻣﺮﮐﺒﺶ را از ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺰاف ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ! ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻄﺮس زﻣﯿﻨﮥ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ

ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﮐﻪ
از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ اﺳﺖ در ﺧﺎک روم روز ﺑﻪ روز ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﮥ ﺑﺴﻔﺮ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﺴﯿﺤﯽ روم ﺑﻮد ﺟﺰ ﺗﻨﮕﮥ ﺑﺴﻔﺮ ﺣﺎﺋﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮ روز ﭘﻨﺞ
ﺑﺎر ﺻﺪای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ! اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮ ﯾﺶ را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪ ،ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﺧﺮدﻣﻨﺪان و داﻧﺎﯾﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻧﺰد ﭘﺎپ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ روم ﻓﺮﺳﺘﺎد .ورود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و اﺳﺘﻤﺪاد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎب ﻓﺮﻣﺎن داد در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻﺳﺎﻧﺲ از ﺑﻼد
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻨﮕﺮهای از ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮای اروﭘﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﺎﺑﺪ.
در آن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺶ از دو ﯾﺴﺖ ﺗﻦ از ﮐﺎر دﯾﻨﺎلﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ
و ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﯾﺒﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻨﯽ ،دﯾﺪﮔﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ اروﭘﺎ
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ را ﮐﻪ دژ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ در ﻣﺮز آﺳﯿﺎ و
اروﭘﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﺷﺒﻬﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اروﭘﺎ ﮔﺸﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ زودی ﺗﯿﺰی
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪهﺷﺎن را ﺷﻤﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺗﻤﺎم
ﻋﺎﻟﻢ را از ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ ﭘﺎپ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و
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ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻤﻮم ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از واﺟﺒﺎت
دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺮک ﺟﻬﺎد را ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺷﻤﺮد.
ﺣﺎﺿﺮان در آن ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎپ وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺒﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد
ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ﭘﺎپ ﯾﻌﻨﯽ اورﺑﺎﻧﺲ دوم از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و در ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺮﻣﻮن ﯾﮏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و در آﻧﺠﺎ در ﺳﺎل  ۱۰۹۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺳﻔﺮای دول و ﺳﺮداران و رؤﺳﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮواﯾﺎن و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﭼﻨﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ در دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﭼﺎدر و ﺧﺮﮔﺎه ﻓﺮاوان
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ده ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺎپ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد اﺷﮏرﯾﺰان ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
دروﻏﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺎپ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺎﻋﺪ و ﺧﻮدداری از ﺟﻬﺎد
ﺑﺮای آزادی ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻬﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻨﮏ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه .اﺗﻔﺎﻗﺎ در آن دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎران ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﻣﺮدم ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎن رو ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎن
و آواره ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎپ از ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﺔ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و
ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ
ﻣﯽرو ﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ و رﻓﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﺰ ﯾﻦ ﺷﺪه،
ﺳﻔﺮهﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻃﻌﺎم و ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺬﯾﺬ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎ از اﻧﻮاع
ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻟﻌﻞ و ﯾﺎﻗﻮت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺸﺖ
دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ آﻏﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه ﭘﺎپ ﺻﻠﯿﺐ را از ﺑﻐﻞ درآورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻠﯿﭙﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪا آﯾﺎت آن ذﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺤﺮک واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای ﻫﺠﻮم ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،دﻧﯿﺎﻃﻠﺒﯽ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻬﺸﺖ دﻧﯿﺎ و ﺧﻮد ﭘﺎپ و ﮐﺸﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﺎپ ،ﮐﺸﯿﺸﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮی را داﺷﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اول داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎد ﺷﺪ و ﺑﯿﺮق ﭼﻠﯿﭙﺎ را از دﺳﺖ ﭘﺎپ ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﯽ آن
ﮐﺸﯿﺶ ،ﺷﻤﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺮداران و اﻓﺴﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داوﻃﻠﺐ
ﺷﺪﻧﺪ وﺑﻌﺪ از آن اﻣﺮاء ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﭘﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﺿﺮان ،ﺧﻮد
را ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ،ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﭘﺎپ ،ﮐﺎروان ﺻﻠﯿﺒﯽ را آراﺳﺘﻪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
اﺷﮑﺒﺎر ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﺪارم و ﺑﺮﺧﻼف آرزوی ﺧﻮد
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و ﮐﺸﯿﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﻮی را ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ اول ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻤﺎرم.
در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻠﺮﻣﻮن ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﻘﺮر
ﮔﺸﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ادای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﺠﻠﺲ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺗﻔﺮﻗﻪ و زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻋﺪهای از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ دم از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽزد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮاء
اﺳﻼم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺎپ ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﺎزم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﮐﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
رﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در
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ﺗﺼﺮف ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد آﻣﺎده و رواﻧﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺤﺮک ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آنﻫﺎ
اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻤﺎن را ﺗﺮک
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺳﺎل  ۱۰۹۶م اردوی اول رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﺎده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح ﺑﺎ زن و ﺑﭽﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا اﻋﯿﺎن و
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن و اﺷﺮاف ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻪﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻼﻗﺎت و اردوﻫﺎ را ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس راﻫﺐ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺧﻮ ﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺰل ﭼﻮن دﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد
و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آذوﻗﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .دﺳﺘﻪای را ﺗﺤﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد و دﺳﺘﮥدﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم او وﻟﺘﺮ ﺑﻮد
اردوی وﻟﺘﺮ وارد ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ
زور و ﺟﺒﺮ از ﻣﺮدم آذوﻗﻪ و ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﺟﺮأت ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی و ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻏﺎرت و ﯾﻐﻤﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن ﻫﻤﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ راه ﺧﻮ ﯾﺶ آﺑﺎدﯾﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ!
ﭼﻮن وارد ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن رو ﯾﻪ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻢ و
ﺗﻌﺪی ﻧﯿﺎورده و درﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ روی ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از دﻻوران و
ﺷﺠﺎﻋﺎن از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺗﯿﺰﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﺪاﻃﻠﺐ را از دم ﺗﯿﻎ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﺘﻔﺮق و آواره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮدار
اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ وﻟﺘﺮ آوارﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺮزﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر
ﮔﺮد آورده رو ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رواﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ و رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر و زد و
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ﺧﻮردﻫﺎی ﻏﺎرﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اردوی اول او ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم
رﺳﯿﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم آﻧﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و
ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
دﺳﺘﺔ دوم ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﭘﻄﺮس راﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
رﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮوه اول آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻄﺮس ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ
ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ آن ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﻠﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺠﻮم و ﻗﺘﻞ
و ﻏﺎرت داد ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻫﻤﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻋﯿﺴﻮی آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!!
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳﭙﺎﻫﯽ
راه دور و دراز ﺑﺮود و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻫﺰاران ﻣﺴﯿﺤﯽ را از دم
ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ آن ﺳﭙﺎه ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﯽداﻧﺪ!
اﻣﺜﺎل اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺧﻼﻗﯿﺎت
اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش  ...ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪ؟!
ﭼﻮن ﺧﺒﺮ آن ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم
ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻟﻮﻟﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻼﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﻄﺮس
آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﭼﻠﯿﭙﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻄﻖ و ﺑﯿﺎن از ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم آنﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی ﮔﻮش ﻧﺪاده
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را
ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭘﻄﺮس ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮار را ﺑﺮﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ
داﺷﺘﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﭽﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭘﻄﺮس ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را ﺗﺎر و

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
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ﻣﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮارﯾﺎن ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻄﺮس از ﺧﺎک ﺑﻠﻐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮥ اول رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ از اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺗﺨﺖ اﻣﺮ ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﺷﺎﻟﮏ راﻫﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردوﻫﺎی اول و دوم از ﻏﺎرت و آزار اﻫﺎﻟﯽ دﻫﺎت و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺮض راه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮدم ﻋﯿﺴﻮی از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ وﺑﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ در
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اول ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﮐﻨﺖ ﻣﺮﮐﺐ از اﻫﺎﻟﯽ ﺳﻮ ﯾﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن راﻫﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼﻣﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺗﻤﺪن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﯿﺢ را از ﭼﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺣﺸﯽ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز از ﺧﺎک ﺧﻮد
ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﯾﻬﻮد دوﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻬﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺟﻨﮓ ﺑﺪون رﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺠﯿﻊ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ اﻣﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ! رﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺪن در اﯾﻨﺠﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺮدﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻋﺎزم
ﻣﺸﺮق ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻟﮑﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﺎﻟﯽ آن
ﻧﻘﺎط از ﺗﺮس ﻏﺎرت و ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮده ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را ﻣﮑﺮر ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار
دادﻧﺪ وﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن أﻣﺮاء و ﺳﺮداران اروﭘﺎﯾﯽ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺎزم ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ورود و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

اﺣﻮال ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و اﻃﻼع از اوﺿﺎع ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر آﻧﺎن ،ﭼﻨﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی
آﻧﺎن در اﻃﺮاف اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی در اوﺿﺎع آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ژوﮐﺴﯿﻮس ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن از ﺗﻨﮕﮥ
ﺑﺴﻔﺮ را آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﺮداران ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺮار و ﻣﺪاری ﻧﻬﺎد و ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ
ﻫﺮ ﺷﻬﺮی را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﻤﺎل روم ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﻣﻮال و اﺳﺮای
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اردوی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﺑﺴﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اراﺿﯽ
اﺳﻼم رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل  ۴۹۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد .اﯾﻦ اردو ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از
ﺑﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺑﺎدﯾﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ دﭼﺎراﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﺳﺮداران ﺑﺮای ﺧﻮد دﯾﮕﯽ از ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﺑﺮ اﺟﺎق ﺷﻬﻮت ﻧﻬﺎد .و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻣﻊ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺎق ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﭘﻄﺮس راﻫﺐ از ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪ و اردوﻫﺎ را
رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وﻟﯽ اردوی ﺟﻨﮕﺠﻮ ﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ درون ﺧﺎک
اﺳﻼم ﯾﭙﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﺎن اﺳﻼﻣﯽ روم ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد .ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮔﺮد آورد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد .ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﻼم در
ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻔﻮف ﺻﻠﯿﺒﯽ را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺮار
ﻧﻬﺎدﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و از آن ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮ زن
ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﺗﻦ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﮐﺴﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﻧﺒﺮد و ﺳﺮدار ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﻟﺘﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻫﻔﺖ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اردوی
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﺳﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﻮرﺧﯿﻦ در ﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻤﻊ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎﻧﻤﺎن دور و در
ﮐﺎم اژدﻫﺎی ﻣﺮگ ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺳﺮداران اردو را ﺑﻪ ﻧﺎم دزد ﺑﯽﺷﺮف
ﻧﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اردوی ﻣﻬﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﻬﺎد
ﻣﻘﺪس از اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺒﻨﺶ اردوﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن

ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻓﺮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﮐﯿﻨﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪ .ﮐﺸﯿﺸﺎن و راﻫﺒﺎن و دﯾﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮔﻮﺷﮥ
اﻧﺰوا ﺑﺎﺷﻨﺪ از دﯾﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﻤﯿﻊ دﻫﺎت و
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دو ﺳﻪ ﻣﺎه از وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺎد از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اردوی ﺑﺰرگ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺷﺮاف ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻫﻢ
وﺟﺎﻫﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮواﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن اردو را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن
زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﮔﻮواﻓﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از راه آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ رواﻧﻪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﻫﻞ اﯾﻦ اردو از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اردوی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اردوی دوم ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﺮا ﻫﻮﮐﺰ ﺑﺮادر
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ اردوی اول از راه
آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آذوﻗﻪ و ﺧﻮارﺑﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻪﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﻫﻮﮐﺰ راه ﺧﻮد را از ﺧﺎک اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺠﺎ
ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮد و از راه درﯾﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اردوی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
زﺣﻤﺖ از ﺟﺒﺎل آﻟﭗ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻮﮐﺎ از ﺧﺎک اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رﺳﯿﺪ ﭘﺎپ
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

اورﺑﺎﻧﺲ دوم ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ آﻣﺪ و در ﺣﻖ آﻧﺎن دﻋﺎ ﮐﺮد و اردو را رواﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ دﻋﺎی او ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﮑﻮس داد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اردو ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ روم دﭼﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﮐﺜﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻏﺮق درﯾﺎی ﻓﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺷﺨﺺ ﻫﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﻋﺒﻮر اردوی ﻫﻮﮐﺰ از ﺧﺎک اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮس ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد اﻓﮑﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن و اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺎراﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از
اﻣﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه اردوی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ را ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮده و رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اردوی ﺳﻮم ﻧﯿﺰ از اﻫﺎﻟﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺎ؟؟
ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﮐﺸﯿﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﻠﯿﭙﺎی ﺳﺮخ را وی از دﺳﺖ ﭘﺎپ ﮔﺮﻓﺖ .در
اﯾﻦ اردو ﺑﺴﯿﺎری از رؤﺳﺎ و ﮐﺸﯿﺸﺎ و اﺷﺮاف ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺟﺒﺎل آﻟﭗ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اردوﻫﺎ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺗﻨﮕﮥ ﺑﺴﻔﺮ و دارداﻧﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺧﺎک آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ آن ﺳﭙﺎه ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم رﺳﯿﺪ ،ﺳﺨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن و از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اروﭘﺎ ﺳﻔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮده ﺑﻮد
واﻗﻌﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽدﯾﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﻟﺬا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردوﻫﺎی ﺟﻨﺠﮕﻮ ﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک روم رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزة ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻼد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬارﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
وﻻﯾﺖ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ را ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺷﺎم و ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺪود آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮد
اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺮﻧﮓ را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺘﺢ وﻻﯾﺎت اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﯽﭘﺮوا
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﻣﯽرود ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
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ﻧﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮ
ﻣﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اول ﺳﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک روم رﺳﯿﺪ ﻫﻮﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻏﺮق ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن
ﺧﺒﺮ ﻧﺠﺎت او ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
وی ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار او
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﮐﺰ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ او ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن
ﻓﺮﻧﮓ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﻟﺖ روم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و اﻗﺪام ﻃﻤﻊﮐﺎراﻧﻪ ﯾﺎ
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ رﺳﯿﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ در آنﻫﺎ
ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ و ﮔﻮداﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻠﯿﭙﻮﻟﯿﺲ روم ﻫﺠﻮم ﺑﺮد و از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻓﺮوﮔﺬار
ﻧﮑﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﻗﺘﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﻠﮏ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﺮاﺳﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﻮری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺰد ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻫﻮﮐﺰ
را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻫﻮﮐﺰ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺗﻤﻠﻖ و
ﻫﺪاﯾﺎی ﻓﺮاوان وی را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮد و ﻫﻮﮐﺰ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﯾﮑﺪل ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻮﮐﺰ ﻧﺰد ﺳﺮداران ﺻﻠﯿﺒﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﺮداران ﺳﻮﮔﻨﺪ و
ﻋﻬﺪ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻣﭙﺮاﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﻟﯿﮑﻦ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻫﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﭙﺎول ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
آراﻣﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺳﺮدار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺑﺎدی و ﻋﻤﺮان و
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ﺣﺸﻤﺖ و ﻣﮑﻨﺖ روم را دﯾﺪه و ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ روم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽدﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮداﻓﺮ اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او را ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎزد ،ﮔﻮداﻓﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؟! از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک آنﻫﺎ واﻗﻒ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮداﻓﺮ و ﺳﺮداران دﯾﮕﺮ ﮔﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﻮاع ﻫﺪاﯾﺎ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﺻﻠﯿﺒﯿﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ وارد ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰ ﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﻣﭙﺮاﺗﻮر روزی ﺧﻄﺎﺑﻪای ﺧﻮاﻧﺪ وﮔﻔﺖ :ای ﯾﺎوران و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺤﯿﺖ ،از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ دارم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮا از ﺷﺮ دﺷﻤﻦ ﻋﻨﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﺮداران اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر از ﺧﺎک اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻋﻬﺪ ﮐﺮد ﺣﻮاﺋﺞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن را از ﻫﺮ ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﭙﺎه اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را
از ﻣﺮز اروﭘﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه و در ﻣﺮز آﺳﯿﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮ ﯾﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺳﺒﺰه و ﮔﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮشﻫﺎی زﻣﺮدﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﻮاع
ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاب ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه دل ﻣﯽرﺑﻮد.
ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از ﻣﻐﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻐﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺎری
ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرﺗﻬﺎی ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺪن
اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
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ﺗﺠﺎوز ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﻪ اراﺿﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮوﺷﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻋﺪد و ﺷﻤﺎر
دﺷﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ،ﺳﺮﺑﺎز و ﺳﻮار
آﻣﺪه.
ً
واﻗﻌﺎ ﺗﻔﺎوت ﻋﺪد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻣﺴﻤﻠﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار اﻣﺎ اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻏﯿﺮ از زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﻮاره و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺎده ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻋﺪهای از زﺑﺪهﺳﻮاران ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ و از ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ اردوی ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن را ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن وی در ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ
آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ راه ﺑﺮای اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
دﺳﺘﺠﺎﺗﯽ از دﻻوران ﺳﭙﺎه را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داد و ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺳﭙﺎﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻗﻮﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه و ﭼﻮن ﺳﯿﻞ از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ
آن ﺟﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺣﺘﯽ داﻣﻨﻪ و ﺳﯿﻨﻪﮐﺶ و ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺟﺒﺎل اﻃﺮاف ﻧﯿﺰ در اﺷﻐﺎل
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد از دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺧﻮد را در اﺣﺎﻃﺔ دﺷﻤﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو درﺻﺪد ﺟﻨﮓ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﭘﯿﺮﻣﺮدان
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن از ﺟﻨﮓ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺮاف
اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺑﮕﻤﺎرد و راه آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ
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آذوﻗﻪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ زﺑﻮن ﺑﺘﺎزد و ﮐﺎرﺷﺎن را
ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺪادی از اﻣﯿﺮزادﮔﺎن ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﺎ اﻫﻞ ﺟﻨﮓ و ﺟﻮ ﯾﺎی
ﻧﺎم ،ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﺰم وی ﺟﺰم ﺷﺪ و از ﺳﻤﺖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﻮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺧﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن
ﮔﻮداﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت
و ﭘﺎﻓﺸﺎری وارد ﮐﺎرزار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﭘﺲ از دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
ﺑﺎﺧﺘﻪ اردوﮔﺎه ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ﻓﺮار را ﺑﺮﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اردوی
دﯾﮕﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ و از راﺳﺖ و
ﭼﭗ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﺪت ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎ آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺎ
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآو ﯾﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺸﺘﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮد
آورده ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﺘﺎﻓﺖ ،در آن روز ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻟﯿﺮﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده دﻟﻬﺎی اﻫﻞ
ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮐﺮده و زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺪد
ﻧﺼﺎری ﺑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﭙﺎه ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﮐﻪ
ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺒﻬﺎ ادا ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اروﭘﺎ در ﭼﻬﺎر
ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﻮج ﻣﯽزد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﻮج ﻓﻮج در وﺳﻂ
درﯾﺎی دﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﯾﺎد اذان و ﺗﮑﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ زده راه ﻓﺮاری ﮔﺸﻮده از ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺮون ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻓﺶ
ﺑﺰرگ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .و زﻣﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ
ﺳﺎل  ۴۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
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اروﭘﺎﺋﯿﺎن در ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ روز را ﻇﻔﺮ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﺣﺶ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ دﻧﯿﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻏﻠﺒﺔ ﮐﻔﺮ و ﺷﻬﻮت ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و
ﻏﯿﺮت ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺻﻠﯿﺒﯽ اروﭘﺎ ،ﺷﻬﺮ را
در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﺔ اﺳﺘﺎدان روﻣﯽ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﺧﻞ
ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی روﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﺔ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﯽﮐﻮﻓﺖ ،آن را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .اروﭘﺎﺋﯿﺎن از آن روزﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ
و ﻋﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺮج رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد داﺋﻢ
ﺗﯿﺮﻫﺎی زﻫﺮآﻟﻮد و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ آﺗﺶ زده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه
ﭼﻨﮕﮑﻬﺎی ﺗﯿﺰی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻤﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت رو ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﻃﺮف را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮاز ﺑﺮج ﺑﻪ زﯾﺮ آورده ﻃﻌﻤﮥ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﻗﻮم ﭼﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﺳﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻣﺎﻫﺮی
ﺑﻮد و ﺗﯿﺮ او ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮی و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮد و او از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﻇﻬﺮ ﺷﺶ ﺗﺮﮐﺶ ﺗﯿﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﯿﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﻮداﻓﺮ ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﻤﺪ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ او ﺧﻮرد و ﮐﺎر او را ﺗﻤﺎم
ﮐﺮد .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ دوام ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺤﺼﻮرﯾﻦ و ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻫﺠﻮم و اﺗﺤﺎد ﮐﻔﺎر

اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دادﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ از
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻃﺮاف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﺸﻐﻮل ﻋﯿﺶ و
ﻧﻮش ﺑﻮد!! و زﻣﺎﻣﺪاران ﺑﻼد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﻮﻧﯿﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﺔ ﻣﺠﺎور ﺷﻬﺮ
از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ آذوﻗﻪ و ﻣﻬﻤﺎت آوردهاﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪه .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ روﺣﯿﺔ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را دلﺷﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﯾﺎوری ﺷﻬﺮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮔﺮدد ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .از اﯾﻦ رو
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺮ آنﻫﺎ را ﺑﮕﺮﯾﺰداﻧﺪ و ﻋﺮاﺑﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر
درﯾﺎﭼﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده دو ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن از راه آب ﺑﻪ آن ﻋﺮاﺑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و رواﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﺳﻼم ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن و رﻋﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ أی ﺣﺎل ،اﻫﻞ ﺻﻠﯿﺐ از ﻓﺮار آﻧﺎن
آﮔﺎه ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻫﺮ ﺳﻪ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ و ﺗﺰﻟﺰل آنﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺘﻞ و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ

در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ اﻫﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ ،اوﺿﺎع ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮﮐﯿﺎرق در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺎم ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺪاد و ﭼﺎرهﺟﻮ ﯾﯽ در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﻣﻦ
از او ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻢ ﻧﻪ از ﻣﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ؟!! ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻐﺪاد ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ از
ﻫﺠﻮم اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و ﺷﺎم ﭼﻨﺪان ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﯾﺮا آن وﻻﯾﺎت در
ﺗﺼﺮف ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد واز ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺻﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﯽ از دور آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎن دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎده!!
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن ﺿﻌﻒ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺠﺰ از ﻓﺎﻃﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ روم ﻫﻢ ﮐﻪ دم از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽزد اﯾﻨﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ
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ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻃﻮاﺋﻒ ﺗﺮﮐﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در روم ﺳﮑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
اﻟﺤﻖ ﺳﺠﻠﻮﻗﯿﺎن روم ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دو ﻗﺮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت
ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن وﺳﻂ دﻧﯿﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﯽ ،زﯾﺮا روزی اﯾﻦ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در آن زﻣﺎن اﻫﺎﻟﯽ ُرم و
ﺷﺨﺺ ﺗﻮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ درﯾﺎی ﻣﻮاج ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻮه و ﺻﺤﺮای اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺳﻠﻄﺎن دﻟﮕﺮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از
رﺟﺎل داﻧﺎی ﺧﻮد را از راه درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺷﻬﺮ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ او را ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ در
ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ُرم ﺷﻮ ﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن و
ﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﻫﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻠﻪﻗﻮﭼﯽ و ﺳﻨﮓاﻧﺪاز و آﺗﺶاﻧﺪاز ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ

ُرم ﺑﺮای اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده ﺷﻬﺮ
را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮق اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺮ ﻓﺮاز
دروازده ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز آﻣﺪه و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ُرم ﮐﻪ در اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰو ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺮداران ﺻﻠﯿﺒﯽ از آن ﺣﯿﻠﻪ و ﻣﮑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟﺐ ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺰ ﯾﺪﻧﺪ و رﻧﺠﯿﺪﻧﺪ
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ ﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎن را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎه روز ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ،از
ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اردوی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺎﻣﺎت
روی آوردﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﻣﺎت

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ رود ﮔﻮرﮔﻮن
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎزه ﭼﺎدرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ دﺷﺖ ﮔﺮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و درﻓﺸﻬﺎ و ﻋﻼﻣﺎت ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﻧﺎن و
اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اردو ﺑﺮده دﺳﺘﺠﺎت ﭘﯿﺎده را اﻃﺮاف آنﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ و ﺳﻮاران ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ آﻣﺎدۀ دﻓﺎع ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و
ﺣﻤﻠﻪ را رد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﮔﻮ ﯾﯽ از ﭘﯿﮑﺎر ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻮدار ﺷﺪه ﺑﺎراﻧﯽ از ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اروﭘﺎﺋﯿﺎن زﺧﻤﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺿﻌﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اردو رﺳﯿﺪه ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺎدﮔﺎن
را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ را
اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮداران و اﺷﺮاف اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻪ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﺳﺎرت زﻧﺎن را دﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و رو ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از دﻻوران ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎه را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ آورد ،ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺖ وی را داﻧﺴﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﺣﺮف از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ
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ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺗﺎﺧﺘﻪ وی را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﺮد و ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﻟﯿﺮش را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮ ﯾﺶ از ﭘﺎ درآورد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﺮدار اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ زﻧﻬﺎ
اﺳﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ زﻧﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﻫﻢ اﻓﺘﺎده از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده از ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻟﺴﯿﻒ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎی ﺧﻮد ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﮐﻨﺎر دﺷﺖ ﮔﺮد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﮔﻮداﻓﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼم ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﺮﯾﻒ
دﯾﺪه و ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورده و ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و اردوﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن
اﻓﺘﺎد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﻣﺎت ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و دﻫﺎت و آﺑﺎدیﻫﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ و ﯾﺮان ﮐﺮده آذوﻗﻪ و ﺧﻮار و ﺑﺎر را ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ
ﮐﻮچ ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ دﺷﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭼﻨﺪ روزی
ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آذوﻗﻪ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ دادن ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﮔﻮداﻓﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﻠﻨﮕﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن

ﭼﻮن اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ رو ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮداران ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺳﺘﺠﺎﺗﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اردو ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺮﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻃﻮس رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺮادر ﮔﻮداﻓﺮ ﺑﻮد .ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ زودﺗﺮ از ﺑﻮدو ﯾﻦ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ و اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺪوم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺎد و ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ را ﺑﻪ
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ﺷﻬﺮ واردﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺮق او را ﺑﺮ ﻓﺮاز دروازده اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی ﺑﻮدو ﯾﻦ رﺳﯿﺪ،
ﭼﻮن ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ را ﺑﺎﻻی دروازده دﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﭘﺮﭼﻢ وی
را ﮐﻨﺪه و ﺑﯿﺮق ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﻓﺮاﺷﺖ .و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﺣﺴﺪ و ﻃﻤﻊ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از
دو را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻷﺧﺮه آنﻫﺎ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻮدو ﯾﻦ
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد و ﻣﺮدم ﻃﺮﻃﻮس را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد و آنﻫﺎ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن دروازده را ﮔﺸﻮده و
ﺑﻮدو ﯾﻦ را ﺑﻪ درون آوردﻧﺪ و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﯾﺎن ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽﻫﺎی ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻃﻮس ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺳﺮدار ﮐﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮی از
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،زﯾﺮا وی ﮔﺮوه ﻣﻬﻤﯽ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻃﻮس رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﻮد و دﯾﺮ وﻗﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻮدو ﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ آنﻫﺎ ﺷﺐ در
ﺷﻬﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ،زﯾﺮا در آن ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪن
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .ﺑﻮدو ﯾﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ! آنﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺐ ﺑﯿﺮون دروازده ﺧﻔﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ
رﯾﺨﺘﻪ و ﻫﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺠﻠﺖ ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺷﺪ و
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﯾﺎن
ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰه رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ
ﮐﺸﯿﺸﺎن ارﻣﻨﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ .از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻋﺪم
ﺗﻮﺣﺶ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن را درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎری ﺑﻮدو ﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺑﻼد ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎرۀ ﻓﺮات رﻓﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻫﺎ از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﻟﺨﻮردۀ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﺷﺮاف ﻗﺪﯾﻤﯽ روم ﺑﻮد ،ﺑﻮدو ﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪۀ
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ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﻮدو ﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮص رﯾﺎﺳﺖ داﺷﺖ
در ازای ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺮاﻣﯽ آن ﺑﯿﻨﻮا را از ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده و ﮐﺸﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ!!
اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ

اردوی ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽ زا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺮاﮐﻠﯿﺎ و ﻗﯿﺴﺎرﯾﻪ و ﻣﺮﻋﺶ ﮔﺬﺷﺖ و اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﯿﺴﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺳﺎل  ۴۹۱ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﮑﺸﺎه
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻏﯿﺴﯿﺎن ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ در ﭘﻨﺎه رود ﻋﺎﺻﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ روی رود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .ﻧﯿﻤﯽ از اﻫﻞ
ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﯿﻤﯽ ﻋﯿﺴﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ وﺻﻮل اردو رﺳﯿﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز زد و ﺧﻮرد ﺑﺮﺟﻬﺎی ﮐﻨﺎر رود را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﺎدان ﻣﻨﺠﻨﯿﻖﺳﺎز و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ادوات ﺟﻨﮕﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ درون ﺷﻬﺮ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺟﺮﺋﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﮔﺸﺖ و ﺑﻨﺎی رﻗﺺ و
ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺮاب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﺼﻮﺻﺎ آﺑﺎدﯾﻬﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﯿﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و
وﻗﺎﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه از دروازهﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﻣﺪت دو
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﮐﺮده و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد.
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آذوﻗﻪ و ﺧﻮارﺑﺎر ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺎد ،ﻟﺬا دﺳﺖ و
ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﭼﻮب
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻫﺎت اﻃﺮاف رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ زور ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﻘﻒ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اردوی ﺧﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ!
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪ و اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ روز
ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ آﺗﺶ ﺣﺮارت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻦﭘﺮور ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﮐﻢ
ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ و ﺳﭙﺲ دﺗﻪ دﺳﺘﻪ اردوی ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮده و راه اروﭘﺎ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﭘﻄﺮوس راﻫﺐ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن و ﻣﺤﺮک ﺟﻨﮕﻬﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان رو ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻬﺎد .وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ او را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اردو دادﻧﺪ ﺑﻪ
ً
ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی ﺷﺘﺎﻓﺖ و او را
ً
ﺟﺒﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ وادارش ﮐﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﺮدم را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ﮐﺮﺑﺖ و ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ!
ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در أﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ
ﻋﺪهای ﻧﺰد ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اروﭘﺎﺋﯿﺎن از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺖ ﻧﻔﻮس ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن را در ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آزاد و در ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و دروازهﻫﺎی ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮ روی اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه
در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اروﺷﻠﯿﻢ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻌﺎف
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
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ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻗﺼﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

ﭼﻮن ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل
و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دم ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺮ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪهاﯾﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﮐﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن وارد اراﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻫﺠﻮم آنﻫﺎ در ﺑﻼد ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﻼم ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دوردﺳﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﯽﮐﺮده و ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮای ﻣﺼﺮ در
اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮی از ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن آﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺮﻫﺎی ﮐﺸﺘﮕﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮﯾﺪه در اردوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮای ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻫﺎی
ﺑﺮﯾﺪه ﻫﻤﺮه ﺳﻔﺮاء ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ!
ﺳﻘﻮط اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ

در اﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻏﯿﺴﯿﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ،ﮐﻪ
ً
ﻓﯿﺮوز ﻧﺎم داﺷﺖ و از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻻأﻗﻞ ﻇﺎﻫﺮا اﺳﻼم آورده ﺑﻮد و ﺑﺎﻏﯿﺴﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ
و اﺧﻼص وی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ او در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻪ ﺑﺮج ﻣﻬﻢ از
ﺷﻬﺮ را در ﻓﺮﻣﺎن وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،درﺻﺪد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻮن وﺿﻊ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن را
رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط دﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورده و ﻣﺪﯾﻮن
ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮد و در ردﯾﻒ اﻣﺮای او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺳﺮداران ﺧﻮد را ﮔﺮد آورد و راز را ﺑﺎ آنﻫﺎ
در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮدارن ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده و اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺑﻮﻏﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺻﻞ ﮐﻪ از ﺳﺮداران ﻣﻌﺮوف ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ر ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﮑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻃﻮر ﺷﺪه ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر دﯾﻮار آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮد ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ
و رأیﻫﺎ در ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﯿﺮوز و اﻋﻄﺎی ﻣﺎل و ﻣﻨﺼﺐ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺔ او ﻣﺘﻔﻖ
ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ روز ﻣﻌﯿﻦ اردوی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻃﺒﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻮﻓﺘﻪ و از
اﻃﺮاف اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اداﻣﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺪهﺳﻮاران ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺟﻬﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﺮوز ارﻣﻨﯽ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻮت زدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻓﯿﺮوز ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮادر
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺷﻤﻦ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻔﺘﻪ را
ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﯿﺮوز آن ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺪل را ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاده و ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺷﮑﻢ او را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮو اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .دوﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺑﻮد ،ﻓﯿﺮوز ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺧﻼص ﺧﻮ ﯾﺶ
ﺟﻨﺎزة ﺑﺮادر ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داد و ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮج دوم ﺑﺮادر
دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اول او را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮجﻫﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﻔﺘﻪ را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه دروازهﻫﺎ را ﮔﺸﻮده و
ﺷﻬﺮ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﮐﺮده و اﻣﻮال آﻧﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻣﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺳﻼم ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻬﻨﺪز
)ﮐﻬﻦ دژ( ﮐﻪ ﻗﻠﻌﮥ ارﮐﺎﺳﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺷﻬﺰاده ﺑﺎﻏﯿﺴﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻮان ﺷﻬﺮ آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺤﺮ در ﺑﺮج و ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﭼﻮن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﻨﺪز ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ داﺷﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﯿﭙﻮر
ﺧﻄﺮ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ و ﺧﺒﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻓﯿﺮوز را ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از دروازۀ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﺳﻮاران ﻓﺮار ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﻨﮓ دور ﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ از
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ﺳﺮش ﺑﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در
ﭼﻨﮕﺎل دﺷﻤﻦ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ در ﻣﯽﺑﺮم .اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺖ و ﻣﺪﻫﻮش از زﯾﻦ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ او را ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ارﻣﻨﯽ رﺳﯿﺪ و او را در ﺣﺎل ﻧﺰع ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮش را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮای ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﺮد.
ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻧﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻬﺮ وﻗﺘﻞ ﻋﺎم در
ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻗﻬﻨﺪز را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺑﻮد و ﺳﭙﺎه اﺳﻼم از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﺑﻌﺪ از دوازده روز از ﻓﺘﺢ
اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﯿﺶ و ﻃﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮه

ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ را ﺣﺎﮐﻢ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ّ
ﻣﻌﺮه اﻟﻨﻌﻤﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ از ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﺎن ﺧﻮد رﻧﺠﯿﺪه ﺑﻮد
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮج و ﺑﺎرة ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻗﺒﯿﻠﮥ او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﺋﻒ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﺟﻬﺎ از ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ،ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن
آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده و دروازهﻫﺎ را ﮔﺸﻮده وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺳﻪ روز در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺰای ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼف و
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را دﯾﺪﻧﺪ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ در آن ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ
و ﮐﺒﯿﺮ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﻗﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪت
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﮐﺎری از ﯾﭙﺶ
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ﻧﺒﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء ﺣﮑﻤﺮان ﻗﻠﻌﮥ ﺷﯿﺰر ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻨﻘﺬ ﺑﻦ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻫﺎﻟﯽ
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﻋﺮﻗﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و
ﻋﺎزم ﺣﻤﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻤﺺ ﺟﻨﺎح اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﻮن ﺳﺴﺘﯽ و ﻧﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن از آﻧﺠﺎ رو ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ اروﺷﻠﯿﻢ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﭼﻮن در راه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻋﮑﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﻋﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻓﺘﺨﺎر اﻟﺪوﻟﻪاﯾﻢ و
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽدردﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﺳﺮداران ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﻋﮑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﺎت ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و
اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺴﯿﺎری ﻃﻼ
وﻻﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ارﮐﺎس از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺖ أﻣﺮ راﯾﻤﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺟﺒﻠﻪ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻃﻮس رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ و ﺑﻬﺎﻧﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮﻧﮕﯽ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺛﻮاب ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد و آﺗﺶ زدن و ﻏﺎرت اﻃﺮاف ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﮐﻤﯽ آب و ﺧﻮاروﺑﺎر درﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺸﺎرت رﺳﯿﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
اروﭘﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﻮازم و آذوﻗﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﺎ دﻟﺸﺎدی
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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وﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﮕﯽ را ﻣﻐﻠﻮب و ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻷﺧﺮه اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﭼﻮن ﻓﺮاوان از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺎ آن ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺘﺤﺮک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﻂ و اﺷﺮاف داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖﻫﺎی ﺳﻨﮓاﻧﺪاز و
ﮐﻠﻪﻗﻮﭼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ و اﻫﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺳﻼح ﺷﻬﺮ
ﺳﻨﮓ و آﺗﺶ و ﺗﯿﺮ زﻫﺮآﻟﻮده ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و از ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه از
ﺑﺮج ﮔﻮداﻓﺮ آﺗﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ادوات ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻌﻠﺔ آن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ آﺗﺶ و ﺷﺪت
دود ،ﺳﭙﺎه ﻣﺪاﻓﻊ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﺎره ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻮداﻓﺮ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﺮج
ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺎره آﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن
واردﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار و زاﻫﺪ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ
رﺣﻢ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﻪ را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ!!
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯽﺳﻼح

اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ از زاﻫﺪان و ﮔﻮشﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﺷﻪای از
ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر دور از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺮدم ﺑﯽﺳﻼح ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ از اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺳﺮ زده ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻف ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺎ وﺣﺸﯽﮔﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮاوان از اﯾﺸﺎن دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯽﺳﻼح

اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﯿﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﺗﺎ ۱۹۱۳
ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮد،

٥٢

ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد
و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد .و ﻣﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺎﻟﮑﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻠﻐﺎر و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت دول اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺠﯿﻊ
ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻟﯿﺒﯽ و رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل
ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻗﺴﺎوت آﻣﯿﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮاﺋﺪ و ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﻏﺮض
اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻊ وﺣﺸﯿﮕﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ و زن و ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ دوﻟﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ دول ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﻗﺘﻞ و
ﻏﺎرت و اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ از وﺻﻒ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
از ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد دور ﻧﺮو ﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﭼﻪ ﺷﺪ؟

ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﻮد
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺤﺮاب داوود ﻧﺒﯽ ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﻮﻧﺪ!
اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاب داوود ﻧﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺳﻼح داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺳﺮداران ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن راه دﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ و
ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد از ﻣﺤﺮاب داوود ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺴﻘﻼن ﻋﺰ ﯾﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن در ﮐﻤﺎل ﻗﺴﺎوت ﯾﻬﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ در
آﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻧﺎن را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ آﺗﺶ زدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
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درﻫﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ آﺗﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﻃﺮف راه ﻓﺮار ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از
دو روز ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻫﻤﮕﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را از ﺗﻤﺪن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﻠﯽ أی
ﺣﺎل از ﻣﺴﺠﺪ أﻗﺼﯽ اﻣﻮال ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺟﻨﺠﮕﻮ ﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﺑﺰرگ از زر ﺧﺎﻟﺺ و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻗﻨﺪﯾﻞ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ و ﯾﮏ
ﺗﻨﻮر ﻧﻘﺮه و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس راﻫﺒﺎن و ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻨﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ
ﺳﺮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮداﻓﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﻤﻊ ﮐﺸﯿﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻫﺠﻮم ﻧﺼﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﺪا از ﺧﻠﯿﻔﮥ
ﻋﺒﺎﺳﯽ وﺳﻼﻃﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران اﺳﻼم ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دور دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ و
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻠﯽ از ﻣﺼﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﺮ اروﭘﺎﺋﯿﺎن
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺿﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﻼوۀ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻼد ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﺰ ﯾﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی واﻗﻊ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮات و دﺟﻠﺔ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻧﯽ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ در دﯾﺮی ﮐﻨﺎر رود ﻣﻮزا اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.

ﻫﺠﻮم دوم ﺟﻨﺠﮕﻮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺒﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن
ﺛﺮوت و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن اﻓﺘﺎد و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﺎل و ﻣﻠﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺟﻨﺒﯿﺪﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﮔﺸﺖ و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﯾﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺖ ﺑﻮﻏﺎ و ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۴۹۵ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرگ از اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮد ،آنﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎل و ﻧﻔﺮات
ﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی را ﺑﻮدو ﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ﺛﻠﺚ اﻣﻮال ﻏﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ
ﺟﻨﻮا ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﮐﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﻮا آﺑﺎد ﮐﻨﺪ .ﮔﻮ ﯾﺎ اﻫﺎﻟﯽ اروﭘﺎ
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت را از دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ!!
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮا ﺑﻪ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﻫﺎﻟﯽ ژن ﺷﻬﺮ ﺳﻮز و ﺣﯿﻔﺎ و ﻗﯿﺴﺎرﯾﻪ را ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار داد و ﻫﻤﻪ را ﻓﺘﺢ و
ً
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻗﯿﺴﺎرﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻼ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺑﻪ ﻏﺎرت اﻣﻮال و
اﺳﺎرت اﻃﻔﺎل ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺴﻘﻼن ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎف دادﻧﺪ و دوازده روز ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻻوران اﺳﻼم ﭘﺎی ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻓﺸﺮده دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ.
ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﭙﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاش ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

و در ﺳﺎل  ۴۹۵ﻫﺠﺮی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮥ
آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺮﮐﺐ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮ زن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮدار راﯾﻤﻮﻧﺪ از راه
ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪه و در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮرده
و ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی دادﻧﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯿﭻ ارﺳﻼن ﺗﻌﺪادی اﺳﯿﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .ﺳﭙﺲ ﺳﺮدار راﯾﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اروﭘﺎﺋﯽ را ﺟﻤﻊ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺮاﺑﻠﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ
و آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﮐﺎر ﺑﺮ اﻫﺎﻟﯽ دﺷﻮار ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ از در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ درآﻣﺪه
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده و او را از ﻃﺮاﺑﻠﺲ دور ﮐﺮدﻧﺪ .راﯾﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻃﺮﻃﻮس راﻧﺪ و آن وﻻﯾﺖ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت
ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی ﻗﻠﻌﮥ ﻃﻮﻣﺎر ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری
ﺻﻮرت دﻫﺪ ،از ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود وﻻﯾﺖ ﺣﻤﺺ ﺗﺎﺧﺖ و ﻗﻠﻌﻆ اﮐﺮاد را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺺ رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ روز
ُ
ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ .ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺑﻪ راﯾﻤﻮﻧﺪ رﺳﯿﺪ و اﮐﺮاد را رﻫﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺣﻤﺺ ﻫﻤﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺎم دﻫﺎت و آﺑﺎدیﻫﺎی اﻃﺮاف را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وﻏﺎرت ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﻤﺺ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺘﺎﻓﺖ .راﯾﻤﻮﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻫﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در ﺳﻨﺔ  ۵۰۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻓﺮزﻧﺪ راﯾﻤﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘﺎپ و اﻋﺎﻧﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮد و ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه را
ﺗﻨﮕﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر ﮐﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و از راه درﯾﺎ ﻃﺮاﺑﻠﺲ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ درﺑﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻮد ﺳﺨﺘﯽ اوﺿﺎع را ﺑﻪ
ﻗﺎﻫﺮه ﮔﺰارش داد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ذﯾﺤﺠﺔ ﺳﺎل
 ۵۰۳ﻧﯿﺮﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪارس و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

ﻫﺠﻮم دوم ﺟﻨﺠﮕﻮﯾﺎن
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و ﻣﻌﺮوف آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎد ﻏﺎرت و
ﯾﻐﻤﺎ دادﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﯾﺎرای ﺟﻨﮓ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ وﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ درآوردﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از اﻣﻮال ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

در ﺳﺎل  ۴۹۷ﻫﺠﺮی ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و
ﯾﮑﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎی وی اﻓﮑﻨﺪ و از او
ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﭘﺎپ وی را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﻗﻮل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داد و ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت وﻓﺎداری ﺑﯿﺮق ﭘﻄﺮس ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ وی داد .اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮدار از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﻓﺮاوان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻋﻘﺪ ﮐﺮد و
ﻟﺸﮑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورد .از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻮﻫﯿﻤﻮﻧﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺳﭙﺎه او ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وی ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی روم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و
ﺷﻬﺮ دوراﻟﺴﯿﻮس را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﯾﺎن روم را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن
اﻓﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از و ﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﻗﺴﺎوت اﻧﺠﺎم
داد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۴۹۷ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اروﭘﺎ از ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮا ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺎزم ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺠﺎ ﺑﻮدو ﯾﻦ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ زوار ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻋﻮض ﺛﻠﺚ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن زوار ﺑﺎﺷﺪ .در آن اﯾﺎم ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﻣﺮزﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد ﻻزم
ﺑﻮد ﻗﺒﻼ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮدو ﯾﻦ ﻫﻤﺮاه زوار
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اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﮑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﮑﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮐﻠﯿﺪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻨﺪر ﻋﮑﺎ ﺟﺰء ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
زاﻫﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ را داﺷﺖ .اروﭘﺎﺋﯿﺎن از ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﺸﺘﯽ راه آﻣﺪ و
رﻓﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ روزه از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺗﺎﺧﺘﻪ و ﺿﺮبﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ وارد ﻣﯽآوردﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن
از وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺨﻦ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺮک ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آوردﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮ ﻋﮑﺎ آذوﻗﻪ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺸﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺮ ﻫﻢ
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ وﻋﺎﻗﺒﺖ روزی ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﺧﻮار و ﺑﺎر از اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺎرج و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﻋﮑﺎ ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺑﻮدو ﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺮار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ را
ﺑﮕﺬارد و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زاﻫﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﮑﺎ را
ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎءﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻋﮑﺎ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ اﻣﻨﯿﺖ راه ﺧﺮوج را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﺪود ﻋﮑﺎ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ وارد ﻋﮑﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ روز دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮥﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﭼﺸﻢ
ﻃﻤﻊ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ داراﺋﯽ و ﺛﺮوت اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺮص اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺸﺖ،
از ﺗﻤﺎم ﻋﻬﺪﻫﺎ و ﻗﺴﻢﻫﺎ و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﻦ ﻗﻮل ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و رو ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺧﺘﻪ و
از ﺑﺎز ﺑﻮدن دوازده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ وارد ﺣﺼﺎر ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﻮال ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻬﯿﺐ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای آﻏﺎز
ﮔﺸﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺷﺪ و زاﻫﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎت اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ رو ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﻣﺸﻖ ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
از ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ .و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻗﻠﻌﮥ اﻓﺎﻣﯿﻪ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﺠﻮم دوم ﺟﻨﺠﮕﻮﯾﺎن
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در ﺳﺎل  ۵۰۴ﻫﺠﺮی ﺣﮑﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﻼح دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮارداد
ﻣﺘﺎرﮐﺔ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﮔﺮوﻫﯿﺎز ﺗﺠﺎر ﺣﻠﺐ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﺮارداد
ﺻﻠﺢ ،ﮐﺎﻻی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺼﺮ در ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎم ﻟﻨﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ در وﺳﻂ درﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و اﻣﻮال را ﺿﺒﻂ و اﻓﺮاد
را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﺻﯿﺪا و ﻗﻠﻌﮥ اﺛﺎرب

در ﺳﺎل  ۵۰۲ده ﻫﺰار ﻧﺮوژی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﺎرت ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎده ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل درﯾﺎﻧﻮردی و ﺗﺤﻤﻞ دﺷﻮارﯾﻬﺎ در ﺳﺎل  ۵۰۴ﻫﺠﺮی وارد
ﺑﻨﺪر ﯾﺎﻓﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮدو ﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وارد ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﯿﺪا ﮐﻪ از
وﻻﯾﺖ زﯾﺒﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺎﻣﺎت ﺑﻮد روی آوردﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻧﺠﺎ دﻟﯿﺮاﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و
اﮐﺜﺮ اﻫﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آورده و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.
درﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﻠﻌﮥ اﺛﺎرب را ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻠﺐ و دارای اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﺣﮑﻤﺮان اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی زﺑﺪه
آﻧﺠﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻣﺮدﻣﺶ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﮕﺮﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻮی اراﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻃﻤﻌﮑﺎران و اﻓﺴﺮان
ﻓﺮﻧﮓ در اﺛﻨﺎی ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن
ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﺠﮕﻮ ﯾﺎن از ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اراﻣﻨﻪ را
ﺑﻪ ﺑﺎد ﻏﺎرت دادﻧﺪ.
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ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺰاﻋﻪ و ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم

در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮدو ﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺰم
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺼﺮ رواﻧﻪ ﮔﺸﺖ و در ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ اواﺋﻞ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ و ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ زد.
و در ﺳﺎل  ۵۳۲اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﺑﺰاﻏﻪ را ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻠﺐ اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ
از اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم اﻣﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻋﻬﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل
اﻫﺎﻟﯽ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﻣﻮال را ﺿﺒﻂ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﺎرت درآورد و از ﻣﺮدم ﺑﺰاﻏﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ را
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﺸﺖ .رﻓﺘﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮر در ﺑﺰاﻏﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻨﺼﻒ اروﭘﺎ از آن ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ
از زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل از ﺑﯿﻢ ﻟﺸﮑﺮ روم در ﻏﺎری ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻓﺮﻣﺎن
داد در دﻫﺎﻧﮥ ﻏﺎر آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻔﯽﺷﺪﮔﺎن از دود و ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺟﺎن
ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺳﻼح ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺛﻠﺚ اﯾﺸﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در ﺗﻮارﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ
و ﻣﮑﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮﻧﺪش ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ اﺗﺎﺑﮏ زﻧﮕﯽ و
ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ از ﺳﺎل  ۵۰۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﻗﺮن از ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
و در ﺳﺎل  ۵۶۳ﺣﮑﻤﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار داد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد وزﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﺎوور ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽ
رﺷﻮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻃﻤﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮد.

ﻫﺠﻮم دوم ﺟﻨﺠﮕﻮﯾﺎن
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ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻃﻤﻊ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺷﺮاف ﻣﺼﺮ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎوور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﺒﯿﺲ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﻐﺎم داد ﻣﺎ را در ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ داد ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﻧﻮک ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﺒﯿﺲ ﯾﮏ
ﻟﻘﻤﻪ ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد آری ﺑﻠﺒﯿﺲ ﻟﻘﻤﻪ ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺖ وﻗﺎﻫﺮه ﮐﺮه! و
ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ داد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﻠﺒﯿﺲ ﺑﺎ ﻋﺪد اﻧﺪک و ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ دﻻوران ﻓﺎﺋﻖ
آﻣﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن درآﻣﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺣﺘﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در اﺳﺎرت
ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ آنﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﯾﺎ اﺳﺒﺎب آزادی آﻧﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﻫﻢ ﺑﺎ درﺑﺎر ﭘﺎپ ﺳﺮ و ﺳﺮی داﺷﺘﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮل آﺑﺎﻗﺎﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دول اروﭘﺎ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﺷﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ارﻏﻮن ﺧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ آﺑﺎﻗﺎﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺗﮑﻮدار را ﮐﻪ
اﺳﻼم آورده و ﺧﻮد را اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﺸﺖ .زﯾﺮا اﺳﻼم او ﺑﺮﺧﻼف رأی ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﻮد .ﺗﮑﻮدار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ درﺑﺎر ﻣﺼﺮ
راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ،ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪ و ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ وزﯾﺮ ارﻏﻮن ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎی ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داد و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد
و إﻻ ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺘﺎب ﺑﮕﻨﺠﺪ .اﯾﻨﮏ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﻫﻢ دراﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﻧﮕﺎرﯾﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯾﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻼه ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺎﭘﻮ و ﻗﺼﮥ ﭘﺮ ﻏﺼﮥ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻋﺪهای در
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎد ﺷﮑﻞ ﮐﻼه ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﭘﻮ را
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻫﺠﺮی ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را در ﺣﺮم و ﺻﺤﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان
ﻋﻠﻤﺎء و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ
و ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ او را ﺑﻪ ادارة ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻐﻮل ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮدم را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ
وﻟﯽ اﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﻼه ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زور ﮐﻼه ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!
و أﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب

ﭼﻮن زﻧﺎن ﻧﺼﺎری ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاودة ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ
و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﻮتران واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻟﺬا دول ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زور ﺳﺮﻧﯿﺰه زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺣﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺷﺮﯾﺎن و رگ و رﯾﺸﺔ دول
اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را وادار ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻏﯿﺮﺗﯽ در ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞﻫﺎ وﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ دوﻟﺖ وﻗﺖ را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﺳﺮ
ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﭼﺎدرﻫﺎی زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻔﻪ را ﭘﺎره ﮐﺮده و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن
را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮ دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ دل ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﺸﺮی
را ﺑﻪ درد آورد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﻐﻮﻻن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﻗﻀﯿﮥ ﭼﻬﺎر
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﺼﺎری در
اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی  -ﻃﺎب ﺛﺮاه -ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮑﻨﺔ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﭼﯿﺎن ﻧﺼﺎری ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ آﻧﺎن را در اﯾﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و درﺻﺪد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪهای از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در اﺛﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات دروﻏﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻋﺎدﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﻫﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯽﺣﺪ و ﺑﯽﺣﺼﺮ
ﺷﺎه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺷﺪ.
ﻏﺮض از ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دول اروﭘﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻠﻮ اﻗﺪام ﻣﺮدم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ آن از داﺧﻞ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از دول
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎرﯾﻒ را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ در
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﺔ آن دوﻟﺖ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎه
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻧﯿﺰ در ﻣﺸﻮب ﮐﺮدن اذﻫﺎن ﻣﺮدم دﺳﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺳﻮدﻃﻠﺐ و
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﺔ ﺧﻮ ﯾﺶ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻫﻮن ﺷﺪن اﺻﻞ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاه و
ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﯿﺤﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺨﺮﯾﺒﺎت دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺼﺮاﻧﯽ روﺳﯿﺔ ﺗﺰاری ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﻫﻢ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯿﻦ در آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد!
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽﻧﻈﺮ و ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و
اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺧﺪام ﻧﺼﺎری ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد .وﻟﯽ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﺎ از راه دﯾﮕﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺪو ﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﻮد و
ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﺑﺮود.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺎﯾﺎت و رذاﺋﻞ ﻧﺼﺎری را ﺷﻤﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺮون
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺼﺎری ﺑﺮدهﮔﯿﺮی ﻣﻠﺘﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی و ﺧﻮﻧﺨﻮاری اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ اﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﺮدی را ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن و ﻧﺸﺎﻧﮥ آزادی
ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و آن را دﻟﯿﻞ ﺑﺎرزی ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ روح ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﺮدی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﻠﯽ اﻟﻐﺎء ﺷﺪه ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺣﺶﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﺟﺎی آن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻗﺮن  ۱۸و  ۱۹ﻣﯿﻼدی ﻧﺤﻮة زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد وﮐﺎرﻫﺎ از ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﻣﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دوش ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺘﺎد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮوط ﺷﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی...
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ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮدهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮد را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ زرﺧﯿﺰ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ
ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ دول ﻧﺼﺎری در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺳﯿﺎﻫﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎروا داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ
دﺳﺘﺮﻧﺞ آنﻫﺎ را ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻢ ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﻣﺸﮑﻠﺘﺮی درآﻣﺪ )اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ دول ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﻏﺼﺐ اﻣﻮال و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق و ﻓﻌﺎل
ﻣﺎﯾﺸﺎء ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ( .ﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺣﺸﯿﮕﺮی
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻃﺮز ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ را از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﺸﻨﻮ ﯾﺪ:
دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﺪن آﺑﺎد و ﭘﺮ ﺛﺮوت ﺷﺪه ،وﻟﯽ
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﺣﺪود  ۷۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺪرس ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺪا وﺟﻮد
داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪۀ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺎﯾﺮ ادارات
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﺧﺎﻟﺺ
ﻫﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ارﺳﺎل دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮدم از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻠﻔﺎت ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻧﺪﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﮐﺸﺎورزان ﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ در دورۀ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺼﻒ آن را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد اﻣﻼک او ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﯿﻨﺪﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
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ﺑﺮای زﯾﺎد ﺷﺪن واردات ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را ورﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ دول اﺳﻼﻣﯽ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﻮ ﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ آﺗﺶاﻓﺮوز ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ دﯾﻦ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ

در ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺳﻌﺎدت ص  ۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﻣﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮوت
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ اول وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻃﻔﺎل
ﮐﯿﻒ أﺻﺒﺤﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻃﻔﻞ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﯽ دﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺢ ،و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ و دﺷﻨﺎم دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﺎن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر و ﯾﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺼﺎری اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻠﻪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رواج ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﻣﺮدم از راه ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ،ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و دور از اﻧﺼﺎف
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ و از ﻫﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دول ﻧﺼﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اول ،وﺣﺪت وﺟﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ را ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و
روحاﻟﻘﺪس را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ!!
دوم ،ﺣﻠﻮل ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﻠﻮل ﮐﺮده در ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﮑﺎ زﺷﺖ را ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺳﻮم ،درو ﯾﺸﯽ و ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﺼﺎری وارد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ار ﻣﺪارک ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎی ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ:
ﻧﻔﺤﺎت اﻷﻧﺲ ﺟﺎﻣﯽ )ﭼﺎپ ﺳﻨﺔ  (۱۳۳۶در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ ﻟﺒﺎس رﻫﺒﺎﻧﺎن ﻧﺼﺎری ﺑﻮده .و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳از ﺟﺎﺣﻆ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺼﺎری ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻢ در اﺻﻞ ﺷﻌﺎر ﻧﺼﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺬر ﺳﮑﻮت و ﺣﻠﻘﮥ ذﮐﺮ
در ﻣﯿﺎن ﻧﺼﺎری رواج داﺷﺘﻪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم درو ﯾﺸﯽ و
ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی وارد اﻓﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪه و اﺳﻼم را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ.
در ص  ۳۱ﻧﻔﺤﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ،ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺻﻮﻓﯿﺎن در رﻣﻠﮥ ﺷﺎم ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﺟﺎی ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﻔﺤﺎت ،ص  ،۱۹ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :رﯾﺎﺿﺖ و ﭘﺸﻤﯿﻨﻪﭘﻮﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﮥ
رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﺼﺎری اﺳﺖ .و در ص  ۲۲ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺣﺎن و
رﻫﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻃﺮﯾﻘﮥ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و دﯾﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺴﻄﻮری از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﺗﺮک
ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی و ﺗﺮک ﻧﮑﺎح و ﺳﯿﺎﺣﺖ ،ﺑﺎ اﺳﻼم آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻮف(.
ﺗﻤﺎم ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺗﺼﻮف ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺎری ﺳﺮ و ﺳﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و وارد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻮف اﺳﻼم را واژﮔﻮن
ﮐﺮدﻧﺪ و رﻗﺺ و ﺳﺮود را ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری اﺳﺖ در ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد وارد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد در ﺗﺮو ﯾﺞ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و
آﻧﺮا آﺑﯿﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪازی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻬﻢ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ دول اﺳﻼﻣﯽ
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ﻧﻈﺮﺷﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺮﺷﺪاﻧﯽ ﻧﺎدان ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﺳﻔﯿﻬﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﻧﺪ و آن را ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم را ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت و ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺳﻮء را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼم را ﺗﺠﺰ ﯾﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻧﺼﺎری و ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﺋﺪ

ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﺋﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۱۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از
اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻒ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :در ﯾﮑﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ورون ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ زور ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ وادار ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۲۳۳ﻣﯿﻼدی ﮔﺮﮔﻮار ﻧﻬﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪای ﺑﺮای
ﻣﻨﮑﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺿﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ )ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪای از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ( ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در
ﻗﺮن  ۱۳اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎ اواﺋﻞ ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿﻼدی
اداﻣﻪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﭘﺎﭘﻬﺎ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ .و ﺑﻪ اﻧﺪک
ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
دروﻏﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮ زد ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
دوران ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﺋﺪ زﻧﺪه زﻧﺪه ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻗﺮن ﺳﯿﻠﻬﺎی ﺧﻮن در اروﭘﺎ ﺟﺎری ﮐﺮد.
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ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ او ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ!! ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎرواﺋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﯿﻪ او آﺳﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺷﻬﺎدت ﻟﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪ ،اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻋﺮاب و ﺧﺪام ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻟﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن و زﺑﺎن ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد» :اﮔﺮ
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﺑﮕﺮﯾﺰد«.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﻮن ﻗﺪرت ﭘﺎﭘﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از آن ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘﺎپ ﺑﺪﻧﺎم ﻧﺸﻮد
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺰار
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و آنﻫﺎ رای ﺟﺰ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮگ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﮑﻔﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ!!
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺎﭘﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﮐﺸﯿﺸﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺴﯿﺤﯽ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪای ﻣﻌﺪوم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﻧﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮارد ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﻮد ﭘﺎپ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دو ﻧﻈﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪ:
ﻧﻈﺮﯾﮥ اول ،ﭘﺎﭘﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺘﯽ زﻧﺎن واﻃﻔﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ دوم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
از ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل

ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻬﻢ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ دول اﺳﻼﻣﯽ
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 ۱۶۱۰ﻣﯿﻼدی دﺳﺘﻮر داد ﻫﻤﻪ را از ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ!!! )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن(.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﻧﺰد ﭘﺎﭘﻬﺎ ﻣﺮدود
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﻈﺮ ﻋﻮام ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ را زﻧﺪه زﻧﺪه آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ آﺋﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯽ دو ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﻮﺣﺶ و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی .دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﮥ
ﺿﺪ ﻋﻠﻤﯽ .ﭼﻮن ﻋﻠﻮم ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ داﺷﺖ و ﭘﺎپ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻮم و ﺿﺪ داﻧﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻨﺒﺔ ﺿﺪ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺬﻫﺐ را ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﻟﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺎن اﻗﺘﻀﺎء
دارد.

ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ را ﻟﮑﻪدار و ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮد
ﻣﺮدﻣﺎن اروﭘﺎ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺎﭘﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻧﺎﺟﯿﻞ را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﺎس ﻏﻠﻂ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادﻧﺪ و ﺗﻤﺎم أدﯾﺎن را
ﺧﺮاﻓﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﭘﺎﭘﻬﺎ را ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺮاﻓﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ داﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس اوﻟﻮ ﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ أدﯾﺎن را ﻣﻮﻫﻮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
اﻓﮑﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﻪآﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﻏﺎت از دروازهﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺮﻗﯿﺎت اروﭘﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﺎﻣﺴﺘﺪل
آنﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﻦ ﺧﺮاﻓﯽ و دﯾﻦ ﺧﺮاﻓﯽ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺸﯿﺸﻬﺎ
ﺷﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺳﻮق داد.
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﻓﮑﺎر ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اروﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﭘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :در ﺷﺮق
روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎ و ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم ﻣﺮوج ﻋﻠﻢ و
ﻃﺮﻓﺪار داﻧﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ را
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
اداره ﮐﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ را واﺟﺐ ﮐﻔﺎﺋﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از واﺟﺐ
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﺴﯿﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺸﮏ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم

ﻫﺮ ﮐﺲ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮ ﯾﻞ ﭘﺎﭘﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺷﻤﻪای از اوﺿﺎع
درﺑﺎر ﭘﺎپ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺧﻬﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺧﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﺎﭘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ روی ﺳﻼﻃﯿﻦ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎدهﮔﺮا را ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﺔ دول ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﻃﺮاف دﻧﯿﺎ دﻟﻬﺎ را ﻣﻀﻄﺮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎی دﻟﺨﺮاش آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻣﺎ ﭘﺎپ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽآورد.
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ اﻋﺮاب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻧﺪﯾﺪه و
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﯾﺎ از ﺟﻨﺎﯾﺎت دول ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ واﻟﻠﻪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺎ دول اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ درب ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دم دروازۀ ﻗﻢ ﻣﺄﻣﻮری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﮏ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺮواری ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﮐﻪ ده ﯾﮏ رﯾﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم
در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ را از ﻣﺎ ﺑﮕﺮدان .آن ﻋﺎﻟﻢ
روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن
اروﭘﺎﺋﯽﮔﺮی ﻣﺮدم را از ﻋﻠﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد ودول اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺎرۀ اروﭘﺎﺋﯿﺎن
در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﻤﺎء را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد وﻫﺰاران ﺣﻘﻮق ﭘﺎﻣﺎل ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ وﺿﻊ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰار
ﺑﻮد .و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن:

ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ را ﻟﮑﻪ دار و ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮد
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ون ﻟﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﺑﯿﭽﺎره ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﭼﻮن
ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ در ﺑﺎب ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺎرات ﻋﻘﺎﺋﺪی اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺖ او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﻃﺐ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻃﻠﺐ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﮐﺘﺸﺎف ﮔﺮدش دوراﻧﯽ
ﺧﻮن ﻫﻨﻮز اﻃﺒﺎء اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :در ﻗﺮن دﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﭘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻮرد
ﺗﻌﺠﺐ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﺴﻢ او ﺣﻠﻮل ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن از زﺑﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺑﺸﻨﻮ ﯾﺪ.
ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺪن اﺳﻼم در ﻋﻠﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ
از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎن از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻮم در ﭘﺎرهای از
ﻣﻮارد ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪة آن را از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﺳﺘﺎ وﻟﻮﺑﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ در
ﻣﻐﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اروﭘﺎ از ﺗﻤﺪن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺪهای از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اروﭘﺎﺋﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻗﺒﻞ از
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻬﺮهای از ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﺑﺮای
ﻓﺘﺢاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﺮق آﻣﺪﻧﺪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﻼم روﺷﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
وﻟﯽ ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﻧﺼﺎری ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﺮد ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮد ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺎدی و ﻻﻣﺬﻫﺐ و
ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﺸﺎن ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺎدﯾﮕﺮی
ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺮق و ﯾﺎ ﻓﻼن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎدی
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎدیﮔﺮی ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻋﺎﻃﻔﻪ و
رﺣﻢ و ﺗﻮﮐﻞ زد و ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻓﮑﺎر ﺣﻘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ دور رﯾﺨﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﻧﺼﺎری
ﻻأﺑﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺪ .ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮ دﻟﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ،
ﭼﺮا ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺮق اﻃﺎﻗﻬﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﻧﻮر اﯾﻤﺎن را از دﻟﻬﺎ ﺑﺮده و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼق را ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آوردﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺻﻨﻌﺖ
آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﺧﺘﯽ و راﺣﺘﯽ ﺟﺎی رﻧﺞ ،و
ﺣﯿﺎت ﺟﺎی ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﺷﻌﺔ ﺗﻤﺪن ﻇﻠﻤﺖ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻮﺣﺶ را از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل رؤ ﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻬﺮۀ ﻋﺒﻮس و ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی از دور آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم آﺑﺎدی روی زﻣﯿﻦ
ﻟﮕﺪﮐﻮب زور و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻨﻮز در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻓﮑﺎر و زﺣﻤﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
را ﻣﺰ ﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎدۀ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻤﺐﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺮواز آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ
از آﻧﮑﻪ از ﻧﯿﺮوی اﺗﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻄﺮ آن دﻧﯿﺎ را ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮده .ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺮدن ﺗﻘﻮی و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن رﺣﻢ و ﻣﺮوت و اﻧﺼﺎف و ﻃﻬﺎرت ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ را ﻟﮑﻪ دار و ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮد
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ﺗﻌﺎون ﺑﻘﺎء ،ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء آورده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ
ﺑﺸﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﯿﺎل ﻣﺤﺎل

ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎل ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ ﻣﮕﺮ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان و ﻣﺨﺎرج
ﻫﻨﮕﻔﺖ رﻓﺘﻪ و ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ دم از ﻣﻮﻗﻮف
ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی اﺗﻤﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارد.

ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻋﻠﻤﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ
ﻧﺼﺎری و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺖ آنﻫﺎ را
ﺑﺎز و در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺴﻤﻮم اﯾﺸﺎن اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ و دروغﭘﺮدازی ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﺮاﻓﯽ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺧﻮار و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ً
از ﻧﻔﻮذ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎء و ﺷﻌﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ را زاﻫﺪ
ﻇﺎﻫﺮﭘﺮﺳﺖ و رﯾﺎﮐﺎر ﻗﺸﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮو ﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دواو ﯾﻦ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﺎی ﺧﺮاﻓﻪﺳﺘﯿﺰ و ﺣﻖﮔﻮ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آزادی ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺪارس درس رﻗﺎﺻﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
از ﻋﻠﻢ دﯾﻦ و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ و دﻓﻊ ﺧﺮاﻓﺎت ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺼﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﮑﺰاده ص  ۲۸۱ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﻣﺴﯿﻮﻧﻮز ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در روز
ﻋﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻣﻠﺒﺲ و ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی
اﺳﻼم ﻣﻀﺤﮑﻪای اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ!
ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻧﺼﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دول ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮ ﯾﺲ و ﺷﺎﻋﺮ و
روﺷﻦﻓﮑﺮ )اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ( ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺪﮔﻮ ﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ زاده ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮ ﯾﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ص  ۲۵۲ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
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ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺮدود ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ درﺳﺶ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از آن ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻀﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﻏﺰلﺳﺮاﺋﯽ
ﯾﺪﻃﻮﻻﺋﯽ داﺷﺖ و در روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر و درﯾﺪن ﭘﺮدۀ ﺳﺎﻟﻮﺳﯽ و رﯾﺎﮐﺎری
زاﻫﺪﻧﻤﺎﻫﺎ ﺟﻬﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﮥ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻗﺪﯾﻢ وﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﺰل
ﺳﺮاﺋﯽ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﺮده و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ او را ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرخ از او
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ص  ۲۵۴در ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﭘﺲ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﻣﻤﺎﻟﮏ راﻗﯿﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻠﮏزاده ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﻐﺮض اروﭘﺎ ﺑﻮده ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺪ .و در ص  ۱۱۹از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪﮔﻮ ﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ و آب و ﺧﺎک و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻮام ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺷﻘﺎوت
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺟﻮاب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﮥ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
وﻃﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﯽدﯾﻨﺎن اﺑﺪا ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ وﻃﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ وﻃﻦﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﯽدﯾﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ از اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و
ﻋﺪۀ آﻧﺎن را ﺑﻪ دروغ زﯾﺎد ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ در اﻧﻘﻼب ﺑﺎب دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﻫﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮارت ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺑﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺎﺑﯿﮥ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻣﻐﺮض در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرﺧﯿﻦ اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻏﺮض آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﺧﻮد
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﮔﻮ ﯾﺪ :در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﺷﺎرهای ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻨﺎﺻﺮ
اﻷﯾﻮﺑﯽ« ،ﭘﺴﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎی ﭘﺴﺮ اﯾﻮب ،اﺻﻼ ﮐﺮد اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۵۳۱
ﻫﺠﺮی ) ۱۱۳۸ﻣﯿﻼدی( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺰد ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ زﻧﮕﯽ ﺳﺮ ﮐﺮد و
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺎﺗﺶ او را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
و ﻋﻤﻮ ﯾﺶ اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﮐﻮه را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﯿﺮﮐﻮه اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎل (۱۱۶۹) ۵۶۴
ﮐﻪ ﺷﯿﺮﮐﻮه در ﮔﺬﺷﺖ ،ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻟﻌﺎﺿﺪ
آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻼﻓﺖ داﺷﺖ در ﺳﺎل  ۵۶۷وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و از ﻧﻈﺮ
ﺧﻼﻓﺖ داﻣﻨﺔ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻀﯽء ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻋﺎﺿﺪ ﻣﮑﻪ
و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺸﻮر ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪ و وی
ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﻮراﻧﺸﺎه را در ﺳﺎل  ۵۶۹ﺑﻪ اﻣﯿﺮی ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮب و رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل  ۵۷۰ﻫـ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ وارد ﺷﺪ
و ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎم ﺗﺎ ﺣﺪ ﻓﺮات را ﺿﻤﯿﻤﺔ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺣﻠﺐ در ﺳﺎل  ۵۸۱ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل
ﻣﺮگ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﭘﺴﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ ،دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ از رود ﻧﯿﻞ ﺗﺎ رود ﻓﺮات
وﺳﻌﺖ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮی در ﺿﻤﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی اول و دوم
ﺻﻠﯿﺒﯽ در آﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪه و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮥ ﺣﻄﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ
 ۴) ۵۸۳ژوﺋﯿﻪ  (۱۱۸۷ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

٨٢

ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در اﺋﺘﻼف ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی اوﻟﯿﮥ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن درآﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ را
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رﯾﺸﺎرد اول ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﯿﻠﯿﭗ اﮔﻮﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۵۸۶ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﺼﺎری ﺻﻠﺢ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺼﺎری
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ) ،رﯾﺸﺎرد در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ اﺳﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪ(.
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۱۹۳) ۵۸۹ﻣﯿﻼدی( ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎدل اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺮادر ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﺪ.

