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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم ﭘﺎرﺳﯽ
اﻏواﻧﯾﺎ ،اﻏﺑﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎ اﻟﺑﺎﻧﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز )ﯾﺎ اران ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋرﺑﯽ( ﻧﺎم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗﻔﻘﺎز
)داﻏﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﮐﻧوﻧﯽ در ﺷرق ارﻣﻧﯾﺎ( در دوره ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺑوده اﺳت
)ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ١و  ٢دﯾده ﺷود( .ﺷﺎھﺎن اﻏوان ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن اﯾران و ارﻣﻧﯾﺎ
داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ-ﺑﯾزاﻧس ﮔﺎھﯽ در ﺧدﻣت اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس ﺑودﻧد و
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯽ دادﻧد .ﻣوﺳﯽ ﺧورﻧﯽ )ﻣوﺳﯾز ﺧورﻧﺎﺗﺳﯽ( ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻣﺷﮭور
ارﻣﻧﯽ اواﺧر ﺳده  ۵م ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد )ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﯾﺎن ،ﺗﮭران  ،١٣٨٠ﮐﺗﺎب دوم ،ﺑﺧش :(٨
»ﭘس از آن )واﻏﺎرﺷﺎک( آران را ﮐﮫ ﻣردی ﻧﺎﻣدار و ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎﻓراﺳت ﺑود )ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣرزﺑﺎن( ﺳرزﻣﯾن ﭘرﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺷﮭور ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﻣﺎل ﺷرق در طول رود ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﮐور
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و از دﺷت ﺑزرگ ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻣﯽ ﮔﻣﺎرد .ﻟﯾﮑن ﺑدان ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮐﺗﺎب ﻧﺧﺳت
ﻓراﻣوش ﮐردﯾم اﯾن دودﻣﺎن ﺑزرگ و ﻧﺎﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗوم ﺳﯾﺳﺎک را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ دﺷت اﻏوان
و ﻧواﺣﯽ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن دﺷت را از رود ﯾراﺳﺦ ﺗﺎ دژ ھﻧﺎراﮔرد ﺑﮫ ارث ﺑرد .اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻠت اﺧﻼق ﻧﯾﮏ او اﻏواﻧﮏ ﻧﺎم ﮔرﻓت ،زﯾرا ﺑﮫ وی اﻏو ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .و اﯾن آران
ﻧﺎﻣدار و دﻟﯾر ﻧﯾز از ﻧﺳل )ﺳﯾﺳﺎک( ﺑود ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب واﻏﺎرﺷﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرزﺑﺎن
ﺑﯾورﺑد ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺷت .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اوﺗﯾﺎن و ﺷﺎھزاده ﻧﺷﯾن ھﺎی ﮔﺎردﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﺳﺎودﯾﺎن و
ﮔﺎرﮔﺎرﯾﺎن از ﻓرزﻧدان او ﭘدﯾد آﻣده اﻧد«.
اﻏوان ھﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧد و در ﺳده ﭘﻧﺟم ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺑﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﺷدﻧد .اﻣﺎ از زﺑﺎن آﻧﮭﺎ
ﭼﯾزی ﺑرﺟﺎی ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺛر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ارﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﮐﺗﺎب اﺳت .ﮐﺗﺎب اول در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ
ارﻣﻧﯾﺎن و اﻏواﻧﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳده ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی اﺳت .ﮐﺗﺎب دوم ،وﻗﺎﯾﻊ ﺳده ھﺎی ﭘﻧﺟم اﻟﯽ
ھﻔﺗم را درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮐﺗﺎب ﺳوم ﺳﻠطﮫ ﻋرب ھﺎ را ﺗﺎ ﺳده دھم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
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ﻧﻘﺷﮫ  .١اﻏواﻧﯾﺎ/اﻏواﻧﺳﺗﺎن )و ﻣراﮐز ﻣذھﺑﯽ/ﻣﺳﯾﺣﯽ آن( در ﺳده ھﺎی  ۵و  ۶ﻣﯾﻼدی

ﻧﻘﺷﮫ  .٢ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺗﺎ ﺳده  ٨ﻣﯾﻼدی
4

دﻟﭼﺳﺑﯽ ﻣن ﺑرای ﺑرﮔردان اﯾن اﺛر ،ﻣوﺟودﯾت ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻏوان« و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﻧﺎم
»اﻏواﻧﯾﺎ/اﻏواﻧﺳﺗﺎن« در ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز )ﻣﺎﻧﻧد ارﻣﻧﯾﺎ/ارﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﺟورﺟﯾﺎ/ﮔرﺟﺳﺗﺎن وﻏﯾره(
در ﺟﻐراﻓﯾﺎی زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﭘﺎرﺳﯽ در اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﭘﯾوﻧد ﺗﺑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن
»اﻓﻐﺎن/اوﻏﺎن« و »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن/اﻏواﻧﺳﺗﺎن« ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﺳده ھﺎی ﺑﻌدی و ﻧﺎم ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﺷور ﻣﺎ )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( اﺳت .دﻟﭼﺳب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔردﺷﮕران و ﻣورﺧﯾن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯾز
در ﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺧود واژه ھﺎی »اﻏوان« و »اﻏواﻧﺳﺗﺎن« را ﺑر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
و ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد )ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ،۵ – ٣ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﻣﺎس ھرﺑرت١۶٣٨ ،؛
ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻧﺳون١۶٩۵ ،؛ ﺳﯾﺎﺣﺗﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎردن ١٧١٠ ،وﻏﯾره دﯾده ﺷوﻧد( .ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از
ﻣردم ﻋﺎدی »اﻓﻐﺎن« ﻧﯾز ﺧود را »اوﻏﺎن« و »اﻏوان« ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.

ﻧﻘﺷﮫ  .٣واژه »اﻏواﻧﺳﺗﺎن« در ﻣﻣﻠﮑت ﻗﻧدھﺎر در ﻧﻘﺷﮫ ﺗرﮐﯽ١۶٢٠ ،
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ﻧﻘﺷﮫ  .۴واژه »اﻏوان« در وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﭘﺎرس و ھﻧد ﻣﻐول١۶۵٢ ،

ﻧﻘﺷﮫ  .۵واژه »اﻏواﻧﺳﺗﺎن« در ﺟوار رود ﺳﻧد ﯾﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﻧﻘﺷﮫ آﺳﯾﺎ١٧۵١ ،
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ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﻣورﺧﺎن داﺧﻠﯽ و ﺑﮫ وﯾژه اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ ﭘس
از ﺳﻘوط اﻣﭘراﺗوری ﺻﻔوﯾﺎن ،از اواﯾل ﺳده  ١٨ﺗﺎ ﮐﻧون ،درﯾﺎﻓت ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده
اﺳت .در اﯾن راﺑطﮫ دھﮭﺎ ﮐﺗﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﮫ و رﺳﺎﻟﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﺗﻌدادی ﮐوﺷﯾده اﻧد
ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎی واژه »اﻓﻐﺎن« را ﺣﺗﯽ در واژه ھﺎی ﻣوھوم ﭘﯾﺷﺎاﺳﻼﻣﯽ آ-ﺑﮕﺎن ) (A-baganﯾﺎ
آ-ﭘﮕﺎن ) (A-paganدر ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  ٢۶٠م ،اﺷواﮐﺎ ) (Ashvakaﯾﺎ اﺷواﮐﺎﯾﺎﻧﺎ
) (Ashvakayanaدر ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت ،اواﮔﺎﻧﮫ ) (Avaganaدر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی وراھﺎﻣﯾﮭﯾرا
ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎس ھﻧدی  ۵٨٠م ،آ-ﭘوﮐﯾن ) (A-pokienﯾﺎ اﺑوﺟﺎن ) (Abojanدر ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ زاﯾر
ﭼﯾﻧﯽ  ۶۶٠م وﻏﯾره ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد )ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن واژه ھﺎ ﺑﮫ ﺟز از »ﻣﺷﺎﺑﮭت« ھﺎی واژﮔﺎﻧﯽ-
آواﯾﯽ دارای ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣورد ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد(.
ﺷﻣﺎری ﺑﮫ رواﯾﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ در آﺛﺎر اواﺧر ﺳده  ١۶و اواﯾل ﺳده ) ١٧ﻣﺎﻧﻧد اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ،
آﯾﯾن اﮐﺑری ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ ،ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ وﻏﯾره( ﺑﺎور ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ و ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ را
ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾﻠﯽ و ﻗﺑطﯽ ﺧواﻧده اﻧد )ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧوی اﯾن ادﻋﺎ ھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ،ﺷﺎﯾد
ﺑرﺧﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘژوھﺷﯽ »ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن« ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود(:
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=4752

اﻣﺎ اﺛر ﺣﺎﺿر ﯾﺎ »ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ« ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺳﻧد ﻣﻌﺗﺑر )در ﮐﻧﺎر »ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﯾﺎن،
ﻣوﺳﯽ ﺧورﻧﯽ« ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد( در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﯾﺷﺎاﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻗوم
ﻣﺷﮭوری ﺑﻧﺎم »اﻏوان« در ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻣﺎن اﻏﻠب ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺷﺎی
اﺻﻠﯽ )ﻗوﻣﯽ/ﻗﺑﯾﻠوی( »اﻓﻐﺎن« ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد! ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﯾن اﺛر ارزﺷﻣﻧد
ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ھﺎ و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻏوان ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر و ﺑرﻋﮑس آن )ﯾﻌﻧﯽ
اﺳﮑﺎن ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر در ﻣﻧﺎطق آﻧﮭﺎ( ﺑﺎرھﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت )ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ »اﻏوان ھﺎی
ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز« در اواﺧر ﺳده دھم ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ دﻟﭼﺳب اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر »اﻓﻐﺎن
ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن« ﻧﯾز در اواﺧر ﺳده دھم اﺳت(!
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ﺳﻧد ﻣﮭم دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط »ﺗﺎرﯾﺦ ھرودوت ،ﺗﮭران  ،١٣٨۴ﺟﻠد ﺳوم« ﻣورخ ﻣﺷﮭور
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳده  ۵ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد در ﻣورد ذﮐر اﻗوام در  ٢٠اﯾﺎﻟت اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس اﺳت.
ﮔرﭼﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی او ﺑﺎ اﺳﻧﺎد و ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺳﺗون ،ﺗﺧت ﺟﻣﺷﯾد و ﻧﻘش رﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮭم ذﮐر اﻗوام ﭘﺎﮐﺗﯽ/ﭘﺎﮐﺗﯾﮑﮫ ) ( Paktyke/Pactyesھم در ارﻣﻧﺳﺗﺎن )ﮐوھﮭﺎی
ﻗﻔﻘﺎز( و ھم در ﺟوار رود ﺳﻧد )ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ھرودوت »ﺳرزﻣﯾن
ﭘﺎﮐﺗﯽ ھﺎ و ارﻣﻧﺳﺗﺎن و ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ﺗﺎ درﯾﺎی ﺳﯾﺎه« را اﯾﺎﻟت  ١٣ﭘﺎرس ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ،اﻣﺎ
ﺑﻌدا ﻣﯽ ﮔوﯾد» ،ھﻧدی ھﺎی دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺳﭘﺎﺗﯾروس و ﭘﺎﮐﺗﯾﮑﮫ
ﺳﮑوﻧت دارﻧد ]ﻧزدﯾﮏ اﯾﺎﻟت  [٧و ...ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ھﻧدی ھﺎ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗراﻧد ...اﯾن ھﺎ ﺟﻧﮓ
آورﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ھﻧد اﻧد« )ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ھﻣﯾن ﻣﺑﻧﺎ ،واژه ھﺎی »ﭘﺷﺗون/ﭘﺧﺗون«
را ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای ﺣدود  ۴٠٠ﺳﺎﻟﮫ دارد ،ﺑﺎ اﯾن دو واژه  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﮫ ﻣرﺗﺑط داﻧﺳﺗﻧد و دو
وﻻﯾت ﮐﺷور در ﺟوار ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﭘﮑﺗﯾﺎ و ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﻧﺎﻣﯾدﻧد! ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ
»ھﻧد اﻟﺑﯾروﻧﯽ «١٠٢۴ ،ﻧﯾز ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن را از ﻧژاد ھﻧدو ﮔﻔﺗﮫ اﺳت(!
ﺑﻧﺎﺑرآن ،اﮔر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎی اﺻﻠﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ھﻣﯾن
اﻏوان ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز اﺳت؛ در اﯾن ﺻورت ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در اﺛر ﻣﮭﺎﺟرت/ﺗﺑﻌﯾد
ھﺎ ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣداوم اﻣﭘراﺗوری ھﺎی اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎ روﻣﯾﺎن/ﺑﯾزاﻧس و ھون ھﺎ و ﯾﺎ
ﺣﻣﻼت/اﺳﺗﺑداد ﺳده ھﺎی اوﻟﯾﮫ اﻣرای ﻋرب )ﮐﮫ درج اﯾن اﺛر اﺳت( ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن
آﻣده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﭘژوھش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﺳت )ﭼون ﺷﻣﺎری از ﭘژوھش ﮔران اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣوارد زﯾﺎدی از ﻋﺎدات و رﺳوم »ﻋﯾﺳوﯾﺎن« را در اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑرﺷﻣرده
اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳده ھﺎ ھﻧوز ھم در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺣﻔظ ﺷده اﺳت(.
ﻗﺎﺑل ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣورﺧﯾن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯾز اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن
را ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﮔﻔﺗﮫ اﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻧﺳون١۶٨٣ ،؛ زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾروﯾس اﻓﺳر ﺳوﯾدﻧﯽ١٧٢۴ ،؛ ﺳرﻧﺎﻣﮫ ﮐروزﯾﻧﺳﮑﯽ١٧٢٨ ،؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل ﺗوﻣﺎس ﻗﻠﯽ،
١٧۴٢؛ ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﭼﻣﯾﭻ ١٧٨٠ ،وﻏﯾره(؛ اﻣﺎ آن را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻣردﻣﺎن ارﻣﻧﯽ/ﺗﺎﺗﺎر
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ﮐوه ھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور در واﺧر ﺳده  ١۴داﻧﺳﺗﮫ اﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺧن ﻣﺎ ﺑر ﺳر
ﻣﻧﺷﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﺳده دھم )ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم (٩٨٢ ،اﺳت .در
اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺟوﻧﺎس ھﺎن وی در اﺛر ﻣﺷﮭور ﺧود زﯾر ﻧﺎم »اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﺎرس،«١٧۵٣ ،
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺧود را ذﮐر ﮐﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﯾﺎﻓﯾث ﺳﮫ ﭘﺳر ﺑﻧﺎم ھﺎی ارﻣﯾن ،اﻓﻐﺎن
و ﮐﺎردوﯾل داﺷت؛ دو ﻧﻔر اوﻟﯽ در ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧود را از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔرﻓﺗﻧد؛
ﮐﺎردوﯾل ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﮔرﺟﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻧﺎم ﺧود را از ﺟوان ﺗرﯾن ﮔرﻓت و در آن
وﻻﯾت ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .ﺧﺎﻧواده ھﺎی ارﻣن و اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺷدﻧد و اوﻻد
اﻓﻐﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﺗرک ﮐردﻧد و در داﻣﻧﮫ ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐوه ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی
ﮐﮫ وﻻﯾت ﮐﻧدھﺎر را از اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ﯾﮑﯽ از اﺳﻧﺎد ﻣﮭم دﯾﮕر در اﯾن ﻣورد »ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات« ﺳﯾﻔﯽ ھروی در  ١٣٢١اﺳت
ﮐﮫ در آن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر واژه ھﺎی »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« و »اوﻏﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق و ﻧواﺣﯽ
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز( اطﻼق ﺷده و در آﻧﺟﺎ ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی ﮐُرد )ﺑﻧﺎم ھﺎی
ﺷﺎھﻧﺷﺎه ،ﺑﮭرام ﺷﺎه و ﻣﯾران ﺷﺎه( در ﻧﯾﻣﮫ ﺳده  ١٣ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑودﻧد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت
ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ،ﻣردﻣﺎن ﮐُردﺳﺗﺎن و اﻏواﻧﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑودﻧد و از ﺳوی
دﯾﮕر ،ذﮐر ﺣدود  ۵٠ﺑﺎر واژه ھﺎی »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« و »اوﻏﺎﻧﺳﺗﺎن« در ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات )و
در ﻓرﻣﺎن ﻣﻧﮑوﺧﺎن ،ﺷﺎه ﻣﻐول در ﺗرﮐﺳﺗﺎن( ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و درازﻣدت
اﯾن »ﻧﺎم« ﺑﺎﺷد )ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﯾن اﺛر ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ/اﻏواﻧﺳﺗﺎن در ﺳده
ھﻔﺗم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗرﮐﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ داﻣﺎد آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت( .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر،
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ »ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺳﯾﻔﯽ ھروی« ﺣﯾﺛﯾت »ﺗﺎرﯾﺦ اوﻏﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن« در ﻋﺻر ﭘﺳﺎاﺳﻼﻣﯽ را دارد» ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎی ﻣوﺳﯾز ﺧوراﻧﺗﺳﯽ« ﺣﯾﺛﯾت
»ﺗﺎرﯾﺦ اﻏواﻧﺳﺗﺎن ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز« در ﻋﺻر ﭘﯾﺷﺎاﺳﻼﻣﯽ را دارد! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺻور ﻣﯽ
ﺷود ،ھﻣﯾن اﻏوان ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐوھﮭﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﺛر ﻣﮭﺎﺟرت و ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن آﻣدﻧد )ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾق آﻣدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﭘژوھش ﮔردد(؛ در اﯾن ﮐوھﮭﺎی
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ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی وطن اﺻﻠﯽ ﺧود ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد و ﻧﺎم ﻗوم ﺧود )اوﻏﺎن/اﻓﻐﺎن( و ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﺧود )اوﻏﺎﻧﺳﺗﺎن/اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( را در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن زﻧده ﻧﮕﮫ داﺷﺗﻧد!!!
+ + +
اﯾن اﺛر ﺑﺎر ﻧﺧﺳت زﯾر ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯾﺎن ﻗﻔﻘﺎز« در ﺳﺎل  ١٩۶١ﺗوﺳط داوﺳﯾت ﺑﮫ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرﮔردان ﺷده اﺳت .وراگ اراﮐﯾﻠﯾﺎن آن را در  ١٩٨٣ﺑﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻏواﻧﮏ«
ﻣوﺳﯾز ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗواﺗﺳﯽ در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ارﻣﻧﯽ ﻧﺷر ﮐرده اﺳت .ﺳﻣﺑﺎﺗﯾﺎن آن را در ١٩٨۴
زﯾر ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﻠﮑت اﻟواﻧﮏ« ﻣوﺳﯾز ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗواﺗﺳﯽ ﺑﮫ روﺳﯽ و ﺗﺎﺗﯾﺷوﯾﻠﯽ آن را در
 ١٩٨۵ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯾﺎ« ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗواﺗﺳﯽ ﺑﮫ ﮔرﺟﯽ ﺑرﮔردان ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﯾدروزﯾﺎن
ﻓﺻل ھﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ داوﺳﯾت را ﺣذف ﻧﻣوده و آن را در ﺳﺎل  ٢٠١٠زﯾر ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان
ھﺎ« ﺑﮫ ﻧﺷر ﺳﭘرده اﺳت .ﺑرﮔردان ﭘﺎرﺳﯽ از ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﯾدروزﯾﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
در آﺧر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﮔردآورﻧدﮔﺎن اﯾن اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
وﺟود ﻧدارد و ﻣوﺳﯾز ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ او ﻣﻧﺳوب ﺷده اﺳت .ﭼون
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن »ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ« دارای ﻣذھب ﻣﺳﯾﺣﯽ و دﺷﻣن ادﯾﺎن دﯾﮕر ﺑودﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن
ادﯾﺎن دﯾﮕر را »ﻣرﺗد« ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ،رواﯾﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت و در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻدر اﺳﻼم )ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗرآن( ﻧﯾز
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺟب ﺧﺷم و ﻏﺿب ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﯾﺎ
ﮐم ﺑﮭﺎ دادن ﺑﮫ ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن اﺛر ﺷود )و ﯾﺎ آن را ﺗوھﯾن ﺑر دﯾن و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧوﯾش
ﺑﭘﻧدارﯾم( .زﯾرا از ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ای روﺣﺎﻧﯾون ارﺗدوﮐس ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺑوده اﻧد و اﯾن رواﯾﺎت را در ﺑﯾش از ﯾﮏ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد.
اﯾن اﺛر اﻓزود ﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﻏوان ھﺎ ،ﺑرداﺷت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ
آﻧﮭﺎ ،ﻣﻔﺎھﯾم آرﯾﺎﯾﯽ و ﺧراﺳﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ زرﺗﺷﯽ ،ﺑﯾزاﻧس
ﻋﯾﺳوی و ھون ھﺎی درﺧت ﭘرﺳت و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﻘوط ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن )ﺷﮑﺳت ھﺎی  ۶٢٢و
 (۶٢٨اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺷﺎﯾد از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ھم دﻟﭼﺳب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧظرﯾﺎت دﯾﮕران از اواﯾل
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ﺣﻣﻠﮫ »ﻋرب« ﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی آﻧﮭﺎ )ﺑﮫ وﯾژه ﺧطﺎب واژه ھﺎی »ھﺎﺟر« و »ﺗﺎﭼﯾﮏ« ﺑر
آﻧﮭﺎ ﺑدون ذﮐر واژه ھﺎی »اﺳﻼم« و »ﻣﺳﻠﻣﺎن«( و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣرای آن دوران را
از زﺑﺎن ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑﺧواﻧﯾم )ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت درون
ﮔروھﯽ ﻋﯾﺳﯾوﯾﺎن در آن ﺳده ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول آ .ﻟﻧﮕرودی ﺑﮫ »ارﺗداد در ﻣﺳﯾﺣﯾت آﻏﺎزﯾن«
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم(.
+ + +
ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﯾﺎ ﮐﻣﺑود اﺳﻧﺎد و ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ ،ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾم ﺗﻣﺎم
»ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ« را »اﺛﺑﺎت« ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺷف ھر ﺳﻧد/ﺳرﻧﺦ ﺟدﯾد ﻋﻠﻣﯽ )رﺳﺎﻟﮫ ،ﮐﺗﯾﺑﮫ،
ﺳﮑﮫ ،ژﻧﺗﯾﮏ وﻏﯾره( و اﻓﺷﺎی ﺟﻌﻠﯾﺎت/دروغ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آن ﺣﻘﺎﯾق »ﻧزدﯾﮏ ﺗر«
ﺷوﯾم.
ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ٢٠٢٠
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم }اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ{
] [١ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردم ﺑوﻣﯽ اﻏوان ﻗﻔﻘﺎز از زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ﺗﺎ
ﺣدود  ٩٨٨ﻣﯾﻼدی اﺳت .اﻏواﻧﯾﺎ )ھﻣﭼﻧﺎن اران ،اﻏﺑﺎﻧﯾﺎ ،اﻟﺑﺎﻧﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز( ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺧش
ھﺎی از داﻏﺳﺗﺎن و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷرﻗﯽ ارﻣﻧﯾﺎ اﺳت .ﻣردم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
آن و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺗﻌدد آن ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗوﺳط ﻣوﻟﻔﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯾن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻏوان ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ارﻣﻧﯾﺎن ھﻣﺟوارﺷﺎن ﺑﺧﺷﯽ از دﻧﯾﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾراﻧﯽ –
زرﺗﺷﺗﯽ در درازﻧﺎی ﺣداﻗل ﯾﮏ ھزاره ﺑوده اﺳت .ﺳﻠطﻧت و اﺷراﻓﯾت آﻧﮭﺎ ،ﭘﯾوﻧد ھﺎی
زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﺧود در اﯾران و ارﻣﻧﯾﺎ داﺷﺗﻧد .اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ارﻣﻧﯾﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺗوﺳط رﺳوﻻن ﻣورد ﺑﺎزدﯾد ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎن و
ارﻣﻧﯾﺎن – ﻣوﻧوﻓﯾزﯾت }ﺑﺎور ﺑﮫ وﺣداﻧﯾت/ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ  -ﻟﻌل زاد{ – ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد .ﻣﯾزروپ ﻣﺷﺗوﺗس زﺑﺎن ﺷﻧﺎس ارﻣﻧﯽ ﺳده ﭘﻧﺟم ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی ارﻣﻧﯽ و
آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرد ،اﻟﻔﺑﺎی اﻏواﻧﯽ را ﻧﯾز ﺑوﺟود آورد.
ﺳوﮔواراﻧﮫ ھر ﻗدر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻏوان ھﺎ داﺷﺗﻧد ،زﻧده ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .در
واﻗﻌﯾت ،در دوره ﭘﯾش از ﻋﯾﺳوﯾت ،ﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣوﻟﻔﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ
اﺗﮑﺎ ﮐﻧﯾم .اﯾن ھﺎ در در ﻣﻘﺎﻟﮫ »آﻟﺑﺎﻧﯽ« اﯾم .اﯾل .ﺷوﻣﺎﻧت در داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯾﮑﺎ ﺗﺷرﯾﺢ و
ﺑررﺳﯽ ﺷده اﺳت .اﻏواﻧﯾﺎ ﭘس از اﺷﻐﺎل ﻋرب در ﺳده ھﻔﺗم ﺑﻧﺎم اران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
از ﻧﮕﺎه اداری ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ واﺣد ﺑزرگ ﺑﻧﺎم ارﻣﻧﯾﺎ ﮔردﯾد ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﺑﺧش ھﺎی از
ارﻣﻧﯾﺎ ،آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ و ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ﺷﻣﺎﻟﯽ اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ اران در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﺳط ﺑﺎس
ورت در ﻣﻘﺎﻟﮫ داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯾﮑﺎی او ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﮭم ﻋﻠﻣﯽ در ﻣورد اﻏواﻧﯾﺎ
ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن در روﺳﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد.
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ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ ﺑوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗرﺟﻣﮫ زﯾر اھﻣﯾت وﯾژه ای ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔزارش ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧده از ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﻧﻘرض ﺷده اﺳت.
اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺛر ھﻧری ادﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ – ﺟدا از اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﻣﻧﯽ
و ﮔرﺟﯽ – ﺷرح وﻗﺎﯾﻊ و ﯾﺎدداﺷت ھﺎی از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣردم اﻏوان را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﺷﺎﻣل طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از
اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد و ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗوم ﻧﮕﺎری اﺳت :از ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز آﯾﯾن
ﻓرﻗﮫ ﭘﮕﺎن/ﻣرﺗد ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓرﻗﮫ ﻋﯾﺳوی ،از ﺷﺎه اﻏوان در ﺳﻔره ﺗﺎ ﺗوﺿﯾﺢ درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ در
ﺣﺎل ﺣرﮐت ،از ﺗوﺿﯾﺢ ھداﯾﺎ و ﻟﺑﺎس ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺷرﯾﻔﺎت درﺑﺎری ﺗﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻗﺎن ﺧزر .در ﺣﻘﯾﻘت ،اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ اوﻟﯾﮫ ،اﻣﺎ ﮐم اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻠطﻧت ﺧزرھﺎی ﺗرک )ﺳده ھﺎی  (١٠ – ٧اﺳت .اﻓزود ﺑر آن ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای در
ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل و اﻗوام ﻗﻔﻘﺎزی ،ﺳﺎﮐن و ﮐوﭼﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ را در ﺑﺎره
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی اﻏوان ھﺎ ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
] [٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﮐﺗﺎب اﺳت .ﮐﺗﺎب اول در  ٣٠ﻓﺻل ،ﺷرح ﮐوﺗﺎھﯽ در ﺑﺎره
ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﯾﺎن و اﻏواﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳده ﭘﻧﺟم اﺳت .ﮐﺗﺎب دوم در  ۵٢ﻓﺻل ،وﻗﺎﯾﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳده ھﺎی  ۵اﻟﯽ  ٧را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۶٨٣ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﮐﺗﺎب ﺳوم در  ٢۴ﻓﺻل ،ﺳﻠطﮫ ﻋرب
را ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺎ ﺳده دھم رﺳﯾده و ﺷﺎﻣل ﺑرﺧﯽ ﻓﺻل ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ از دوره
ھﺎی ﺑﻌدی ﻧﯾز اﺳت.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺑﺎره زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧده )ھﺎی( ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم .دو ﮐﺗﺎب
اول ﺷﺎﯾد ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اواﺧر ﺳده ھﻔﺗم و آﻏﺎز ﺳده ھﺷﺗم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ ﮔردآورﻧده ادﻋﺎ دارد ﮐﮫ او از ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ در ﻣرزھﺎی ﺷرﻗﯽ ارﻣﻧﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
و اﺣﺗﻣﺎﻻ از روﺳﺗﺎی داﺳﺧوران )ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗوﺗس( اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ارﻣﻧﯽ
ﺷﻧﺎس ﻣﺷﮭور ﻣﺎﻧوک اﺑﯾﮕﯾﺎن اظﮭﺎر داﺷت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﮐﺗﺎب ﮔردآوری
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .اﺧﺗﻼف در ﺳﺑﮏ و ﺗﻔﺎوت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دو ﮐﺗﺎب اول اﻋﺗﺑﺎر
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ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .از طرف دﯾﮕر ،ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺧش زﯾﺎد ﮐﺗﺎب ﺳوم ﺑﮫ وﺿوح ﭼﻧد
ﺳده ﺑﻌد زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت .او وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﺎ اواﺧر دھﮫ  ٩٨٠ﺷرح ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ آن ھم روﯾداد
ﻧﮭﺎﯾﯽ ذﮐر ﺷده در ﮐﺗﺎب ﺳوم در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺳﯾﻧﯾﮑرﯾم ،ﺷﺎه ﺳﯾوﻧﯾﮏ )(١١٠۵ – ١٠٨٠
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرد در ﮐﺗﺎب ﺳوم و ھم در دو ﮐﺗﺎب اول دﯾده ﻣﯽ
ﺷود» .ﻣوﺳﯾز« ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ او ﻣﻧﺳوب ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﯾﮏ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﯾﺎ
ﮔردآورﻧدﮔﺎن ﺳده ھﻔﺗم ﺗﺎ اواﯾل ﺳده دوازدھم ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣﺗوای ھر ﺳﮫ ﮐﺗﺎب و
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻌﯾن ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺟزﯾﯽ از ﻧوﯾﺳﻧده )ھﺎ( ﺗرﺳﯾم ﮐرد .ﮔردآورﻧده ﮐﺗﺎب
اول و دوم )ﮐﮫ از اﯾن ﭘس او را ﻣوﺳﯾز ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم( ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ آﻣوزش دﯾده و دارای
ﻓرھﻧﮓ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑوده اﺳت .ﺳﺑﮏ ﻧﺛر او ﺑﺳﯾﺎر زﯾﻧت ﺑﺧش ،ﭘر از ﺗﺣﺳﯾن،
ﺗﺷﺑﯾﮭﺎت ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت .او ﺟﻣﻼت
طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﻧد ھﺎی ﻓرﻋﯽ دارد .اﺳﻧﺎد ﻣوﺟود در دﺳت ﻣوﺳﯾز ﻣﺗﻧوع ﺑوده اﺳت.
آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻣواد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑودﻧد :ﻓﮭرﺳت ﭘدرﺳﺎﻻران ،داﻧش ﺷﮭدا ،رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﮔزارش ﮐﺷف و ﺣذف ﻓرﻗﮫ اﻧﮕﺷت – ﺑران ،اﻗﺎﻣت ﻣﯾزروپ ﻣﺷﺗوﺗس در اﻏواﻧﯾﺎ ،ﮔروﯾدن
ﺑرﺧﯽ رھﺑران ھون آﻟﺗﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳوﯾت ﺗوﺳط اﻏواﻧﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﺑﯾن رھﺑران ﻣﺧﺗﻠف
ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾد/آﻣوزه و ﻓرﻗﮫ ﮔراﯾﺎن .ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻣذھﺑﯽ در ﮐﺗﺎب اول ﮐﺎر
روﺣﺎﻧﯾون ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗدﯾن و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز
ﻋﯾﺳوﯾت ﺑوده اﻧد .ﻣواد ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳﮑوﻻر در ﻓﮭرﺳت ﺣﺎﮐﻣﺎن )اول ،(١۵ .ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺷﺎه
واﭼﺎﮔﺎن )اول ،(٢۶ .ﮔزارش ﺗﮭﺎﺟم ھون ھﺎ )اول ،(٢٩ .ﻓﺻل ھﺎی ﮐﺗﺎب دوم در ﺑﺎره
ﺧزرھﺎ )دوم (١۶ – ١١) .و ﺣرﮐﺎت ﺷﮭزاده ﺟواﻧﺷﯾر )دوم ١٨ .اف اف( اراﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣطﺎﻟب اﺣﺗﻣﺎﻻ از آرﺷﯾف/ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺷﺎھﯽ ﻣﺷﺗق ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣوﺳﯾز
ھﻣﭼﻧﺎن دارای ﺑرﺧﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﻣﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎوﺳﺗوز ﺑوزﻧد ،ﮔﺎزر ﭘﺎرﭘﯾﺗﺳﯽ ،ﻣوﺳﯽ
ﺧورﻧﺎﺗﺳﯽ و ﺷﺎﯾد ﺳﯾﺑﯾوس ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﻟزوم از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﭼﺳب
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳﻧﺎد را در ﺻورت ﻋدم درﯾﺎﻓت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوﻣﯽ ﻓراھم ﺳﺎزد .ﺑﺎ آن ھم ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﺳب
14

ﺳﺑﮏ ﮐﺗﺎب اول و دوم را ﻓراھم ﮐرده و آﻧﮭﺎ را در ﮐﻧﺎر ھم ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺳﺑﮏ ﻧوﺷﺗﺎری
ﭘرﺗﮑﻠف ﻣوﺳﯾز داﻧﺎ اﺳت.
] [٣داﻧش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ ارﻣﻧﯽ ﻣوﺳﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ آﻣوزش دﯾده ﺑوده
اﺳت و ﺑﺎﯾد (١) :ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ ﺗﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺗور ﻻزم اﻏواﻧﯾﺎن ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻏواﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود (٢) ،و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻏواﻧﯽ ﺗﺑﺎر ﺑﺎ داﻧش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ارﻣﻧﯽ ﺑوده اﺳت .در
دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ داده ﺷده در ﮐﺗﺎب ھﺎی اول و دوم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ زﺑﺎن ارﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
زﺑﺎن دوم در ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻏوان ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از
ﻣواد آرﺷﯾﻔﯽ اﻏوان ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ارﻣﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ در ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ارﻣﻧﯽ ﻣوﺟود ﺑوده
ﮐﮫ ﻣوﺳﯾز از آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت.
در ﮐﺗﺎب ﺳوم ﺷﺧص ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ ﮔردآورﻧده ﺳﺑﮏ ﻧوﺷﺗﺎری
ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺗری دارد .او در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣوﺳﯾز ،ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺟزات ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت،
اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺑدﻋت ھﺎ ،ﺗﻔرﻗﮫ اﻧدازی ھﺎ و ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻋﻼﻗﮫ دارد .او دﺷﻣن ﺗﻠﺦ اﺳﻼم
اﺳت .ﮐﺗﺎب ﺳوم ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن و »ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ﺗرﯾن اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب اﻓزود ﺑر ﻣطﺎﻟب ارزﺷﻣﻧد
در ﻣورد اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ ﺳﻠطﮫ اﻋراب دارای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای در ﺑﺎره ﺗوﻟد ،زﻧدﮔﯽ و
ﻣرگ ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑر و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی در ﺑﺎره ﺷورش ﺑﺎﺑﮏ در دھﮫ
 ٨٣٠دارد .ﮐﺗﺎب ﺳوم ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب اول و دوم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﺳﻧﺎد
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﺑﺻورت ﻣطﻣﺋﯾن در ﺳده دھم ﺑﮫ زﺑﺎن ارﻣﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا اﻧﺎﻧﯾﺎ
ﻣوﮐﺎﺗﺳﯽ ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس/ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ارﻣﻧﯽ از ﻣﺷﺎوره در ﻣورد آن در  ٩۴٨ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺣث
در ﻣورد ﻧوﯾﺳﻧده آن ﺣﺗﯽ در ﺳده  ١٣در ﺑﯾن روﺣﺎﻧﯾون ارﻣﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ
ﺻرف ﻧظر از زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ھوﯾت ﻧوﯾﺳﻧده )ھﺎی( اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﮭم ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ ﺑﺎﺷﮑوه ارﻣﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺳﻧت ﺗرﺟﻣﮫ ارﻣﻧﯽ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﺟﯾﺎن
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اﺳت .ﻣﮑﺳﯾﺗﺎر ﮔﺎش روﺣﺎﻧﯽ ارﻣﻧﯽ ﺳده  ١٣ – ١٢ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ را ﯾﺎد
ﮐرده اﺳت ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای ﺛﺑت وﻗﺎﯾﻊ اﻏوان ھﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧودش آورده اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮭم
اﻏواﻧﯽ ﮔﺎش در ﺑرﮔﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺗﺎرﻧﻣﺎ وﺟود دارد.
] [۴ﻣﺗن ﮐﻼﺳﯾﮏ ارﻣﻧﯽ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ در  ١٨۶٠در دو ﻣﮑﺎن ﻧﺷر ﺷد :در ﭘﺎرﯾس ﺗوﺳط
ﮐﺎراﭘﯾت ﺷﺎه ﻧظرﯾﺎن )در دو ﺟﻠد( و در ﻣﺳﮑو ﺗوﺳط ﻣﮑﺗرﯾﭻ اﯾﻣﯾن )ﺗﻠﻔﯾس .(١٩١٢ ،ﭼﺎپ
ﺷﺎه ﻧظرﯾﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺷر وﯾراﯾش ﻧﻘدی ﺗوﺳط واراگ اراﮐﯾﻠﯾﺎن )اﯾروان (١٩٨٣ ،ﺑﮭﺗر
ﺑود .ﻣﺗن ﻋﺎﻟﯽ اراﮐﯾﻠﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروژه ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﻼﺳﯾﮏ ارﻣﻧﯽ
ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن در دﺳﺗرس اﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺎﻣل روﺳﯽ ﺗوﺳط ک پ ﭘﺎﺗﮑﺎﻧﯾﺎن در ﺳﯾﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ در  ١٨۶١ظﺎھر ﺷد .ﺗرﺟﻣﮫ ﺟدﯾد روﺳﯽ ﺗوﺳط ﺳﻣﺑﺎﺗﯾﺎن در اﯾروان در ١٩٨۴
ﻧﺷر ﺷد .ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﺟزﯾﯽ و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ،ﮔرﺟﯽ و ﺗرﮐﯽ وﺟود دارد.
اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر اﺳﺎس ﻧﺳﺧﮫ ﺷﺎه ﻧظرﯾﺎن و ﭼﻧد ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ دﯾﮕر ﺗوﺳط داوﺳﯾت زﯾر ﻋﻧوان
»ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺎﻧﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺗوﺳط ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ« )ﻟﻧدن (١٩۶١ ،ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرﮔردان
ﺷد .ﻧﺳﺧﮫ ﻋﻠﻣﯽ داوﺳﯾت دارای ﯾﮏ ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣورد ﺗﯾوری ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و
ﺳﻧت ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﺗرﺟﻣﮫ داوﺳﯾت از ﻓﺻل ھﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﺳﯾﺢ ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺗﮑﺎ ﮐردﯾم .ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺎ از ﮐﺗﺎب ھﺎی اول و دوم اﺑﺗدا از ﻧﺳﺧﮫ ﺷﺎه ﻧظرﯾﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻧدی او را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﺳﺧﮫ اﻧﺗﻘﺎدی اﻧﻼﯾن اﺻﻼح ﺷد .ﺗرﺟﻣﮫ
ﻣﺎ از ﮐﺗﺎب ﺳوم ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻧﺳﺧﮫ اﻧﺗﻘﺎدی اﻧﻼﯾن ﺻورت ﮔرﻓت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دﺳﺗرس ﺗرﯾن ﭘژوھش ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻓوق اﻟذﮐر ﺷوﻣﺎﻧت و ﺑﺎس ورت و ھم در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻧﺎس ﺑزرگ ﺳﯾرﯾل ﺗوﻣﺎﻧوف،
ﺑﮫ وﯾژه در ﻣطﺎﻟﻌﺎت او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯾﺳوﯾت ﻗﻔﻘﺎزی )ﺟورج ﺗﺎون  (١٩۶٣ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود؛ و
ھم در ﻣﻘﺎﻟﮫ او »ارﻣﻧﯾﺎ و ﮔرﺟﯾﺎ« )ﻓﺻل  ١۴در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرون وﺳطﺎی ﮐﻣﺑرﯾﺞ ،ﺟﻠد ۴
اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ،ﺑﺧش اول ﮐﻣﺑرﯾﺞ  ١٩۶۶ص  .(۶٣٧ – ۵٩٣ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن و ﺟدﯾدﺗرﯾن
ﻣﻧﺑﻊ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ – زﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻏواﻧﯾﺎ راﺑرت ھﯾوﺳﯾن ارﻣﻧﯽ ،اﺗﻠس ﺗﺎرﯾﺦ )ﺷﯾﮑﺎﮔو (٢٠٠١
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ﺑﺎﺷد .ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی زﯾﺑﺎی ھﯾوﺳﯾن ﺑﺎ ﻣﺗﻧﯽ ھﻣراه اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت دﻗﯾق اﺳﻧﺎد دﻗﯾق ﺗﻐﯾﯾر
ﻣرزھﺎ و ﺣوادث ﻣردم اﻏوان و دوﻟت آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
راﺑرت ﺑﯾدروزﯾﺎن
ﻻﻧﮓ ﺑراﻧﭻ ،ﻧﯾوﺟرﺳﯽ ٢٠١٠
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ﮐﺗﺎب اول
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] [١
ﻓﺻل اول – ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎری ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ
اوﻟﯾن ﻣردی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧدا ،آدم ﭘدر ﻣﺎ ،آﻓرﯾده ﺷد  ٢٣٠ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﺷﯾث ﺷد.
ﺷﯾت  ٢٠۵ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر اﻧوش ﺷد .اﻧوش  ١٩٠ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﻗﯾﻧﺎن ﺷد.
ﻗﯾﻧﺎن  ١٧٠ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ُﻣ ُﺣﺎﻻﻟﯾل ﺷد .ﻣﺣﺎﻻﻟﯾل  ١۶۵ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر
ﯾرﯾد/ﯾﺎرد ﺷد .ﯾرﯾد  ١۶٢ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﻣﺗوﺳﻼ/ﻣﺗوﺷﻼح ﺷد .ﻣﺗوﺳﻼ  ١۶٧ﺳﺎل
زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﻻﻣﯾش ﺷد .ﻻﻣﯾش  ١۶٨ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﻧوح ﺷد .ﻧوح ۵٠٠
ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﭘدر ﺳﮫ ﭘﺳر ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾم ،ھﺎم و ﯾﺎﻓﯾث ﺷد.
ﺗوﻓﺎن  ١٠٠ﺳﺎل ﭘس از ﺗوﻟد ﺷﯾم واﻗﻊ ﺷد .اﯾن در ﺳﺎل  ۶٠٠ﻧوح ﺑود .از )زﻣﺎن( آدم ﺗﺎ
ﺗوﻓﺎن  ٢٢۴٢ﺳﺎل و  ١٠ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود )ﺟﯽ .(٨٧
ﻓﺻل دوم – ﺷﺟره ﯾﺎﻓﯾث
ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ،در ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﻣرزھﺎی )ﺳرزﻣﯾن( ﯾﺎﻓﯾث و ﺷﺟره
ﯾﺎ ﻧﺳب ﺷﻧﺎﺳﯽ او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .ﻧوح ﻣرزھﺎی زﯾر را ﺑﮫ ﯾﺎﻓﯾث داد )ﭘس از( درﺧواﺳت
ﺑرادران ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را رھﺎ ﻧﮑﻧﻧد :از ﻣﺎد ﺗﺎ ﮐﺎدﯾز )ﮔﺎدﯾرون( در ﺷﻣﺎل ،ﺗﺎ
رود دﺟﻠﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻣﺎد و ﺑﺎﺑل ﺟرﯾﺎن دارد .ﭘﺳران ﯾﺎﻓﯾث ،ﮔوﻣر ﺑود ﮐﮫ از او ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﺎن
ھﺎ )ﮔﺎﻣرﯾﮏ( ﻣﺷﺗق ﺷدﻧد؛ ﻣﺎﮔوگ ﮐﮫ از او ﺳﯾﻠت ھﺎ )ﮐﯾت( و ﮔﻼﺗﯾﺎن ھﺎ آﻣدﻧد؛ ﻣﺎدای ﮐﮫ
از او ﻣﺎد ھﺎ ﺑوﺟود آﻣدﻧد؛ ﺟﯾوان ﺟد ھﯾﻠﯾﻧﯽ ھﺎ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎﺳت؛ ﺗوﺑﺎل ﻧﯾﺎی ﺑزرگ ﺗﯾﺗﺎک
اﺳت؛ ﻣﺳﺎچ ﮐﮫ از او ﻟورﯾﮑﺎﺗﺳﯾﮏ آﻣده اﺳت؛ ﺗﯾراس ﺟد ﺗراﺳﯾﺎن ھﺎ؛ و ﮐﯾﺗﯾم ﭘدر ﻣﻘدوﻧﯾﺎن.
ﭘﺳران ﺗﯾراس ،اﺷﮑﻧﺎز ،ﭘدر ﺳﺎﻣﺎﺗﯾﺎن ھﺎ و رﯾﻔﺎث ﺟد ﺳوروﻣﺎﺗﯾﺎن ھﺎ و ﺗورﮔوم ﺟد ارﻣﻧﯾﺎن
ﺑود.
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] [٢ﭘﺳران ﺟﯾوان ،اﯾﻠﯾﺷﺎه ﭘدر ﺳﯾﺳﯾﻠﯾﺎن و آﺗﻧﯾﺎن ﺑودﻧد؛ ﺗﺎرﺷﯾش ﭘدر ﮔرﺟﯾﺎن و ﺗوراﻧﯾﺎن؛
و ﮐﯾﺗرﯾس ﺟد روﻣﯾﺎن ،ﻻﺗﯾن ھﺎ و رودﯾﺎن .در ﻣﺟﻣوع  ١۵ﻧﺳل وﺟود داﺷت .از اﯾن
)ﮔروه( ھﺎ ﺟزاﯾر ﭘﮕﺎن/ﻣرﺗد ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑرﺳﯾﺎن ﮐﮫ از ﭘﺳران ﯾﺎﻓﯾث ﮐﯾﺗوراﺗﺳﯾﮏ )ﺟﯽ (٨٨
ﺑوﺟود آﻣد و ﺟدا ﺷد .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﺳﺎﮐن اﻧد ،از ارﺗﺑﺎط ﮐﯾﺗوراﺗﺳﯾﮏ اﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
اﻏواﻧﯾﺎن .ﻣردم ﺳرزﻣﯾن ھﯾﻠﯾﻧﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ آﻣدﻧد ﮐﮫ ﭘﺳﺎن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
آﯾﺗﺎﺗﺳﯾﮏ ﮐﮫ در ﺷﮭر آﺗن زﻧدﮔﯽ ﮐرد ،ﻣورد اﺣﺗرام ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺗﯾﺑﺎن ھﺎ ﺑود.
ﺳﯾدوﻧﯾﺎن از ﭘﺳر آژﯾﻧور ،ﮐﺎدﻣوس ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد .ﮐﺎرﺗﺎﮔﯾﻧﺎن از ﺗﺎﯾر
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد .ﺣﺎل )در زﻣﺎن( ﺳردرﮔﻣﯽ زﺑﺎن ھﺎ  ١۵ﻣردم از ﯾﺎﻓﯾث ظﮭور ﮐردﻧد ،از
ﻣﺎد ﺗﺎ ھﯾﺳﭘرﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣر ﮔﺳﺗرش دارد و ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎﺳت:
آﺗ ُرﭘﺎﺗﮑﺎن ،اﻏواﻧﯾﺎ ،اﻣﺎزوﻧﯾﺎ ،ارﻣﻧﯾﺎی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ،ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﺎ ،ﮔﺎﻻﺗﯾﺎ ،ﮐوﻟﭼﯾس ،ھﻧد،
ﺑﺎﺳﻔورﯾﺎ ،ﻣﺎﯾوﺗﯾس ،دﯾرﯾس ،ﺳﺎرﻣﺎﺗﯾﺎ ،ﺗﺎورﯾﻧﯾس ،ﺳﺎوروﻣﺎﺗﯾس ،ﺳﮑﺎﯾﺗﯾﺎ ،ﺗراﺳﯽ،
ﻣﺳﺎدوﻧﯾﺎ/ﻣﻘدوﻧﯽ ،داﻟﻣﺎﺗﯾﺎ ،ﻣوﮔﯾس ،ﺗﯾﺳﺎﻟﯽ ،ﻟوﮐرﯾس ،ﺑوﯾﺗﯾﺎ ،ھﯾﺗﺎﮔﯾﺎ ،اﺗﯾﮑﺎ ،آﺷﺎﯾﺎ ،ﭘﯾﮕﻧﯾس،
اﮐﺎرﻧﯾس ،ھوﭘرﯾزﺗﯾم ،ﮔﯾﺎورﯾﺎ ،ﮔﯾﮑﻧﯾﺗﯾس ،ادرﯾﺎﮐﯽ و از اﯾن ﺑﺣﯾره ادرﯾﺎﺗﯾﮏ ،ﮔﺎل ،اﯾﺑرﯾﺎ،
ھﺳﭘﺎﻧﯾﺎی ﺑزرگ .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣرزھﺎی )ﻧﺳب( ﯾﺎﻓﯾث ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟزاﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔﺳﺗرش
دارد .و ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد )ﺟﯽ .(٨٩
ﻓﺻل ﺳوم – ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗن داﻧﻧد
ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن آﺷﻧﺎ اﻧد )ﻋﺑﺎرﺗﻧد از( :ﻋﺑری ھﺎ ،ﻻﺗﯾن ھﺎ ﺑﺷﻣول روﻣﯾﺎن ،ھﺳﭘﺎﻧوﯾﺎن،
ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ،ﻣﺎدھﺎ ،ارﻣﻧﯾﺎن و اﻏواﻧﯾﺎن .ﻣرزھﺎی آﻧﮭﺎ از ﻣﺎد ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل ﺗﺎ دوردﺳت ھﺎی
ﮐﺎدﯾز ﻣﯽ رﺳد ،از رود ﭘﺎرﮔﺎﻣﯾﺗوس ﺗﺎ دوردﺳت ھﺎی ﻣﺎﺗوﺳﯾﺎ ﮐﮫ اﯾﻼﯾن اﺳت.
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ﺟزاﯾر )ﺷﺎﻣل( :ﺳﯾﺳﯾﻠﯽ ،ﯾوﺑﯾﺎ ،رودﯾس ،ﮐﯾوس ،ﻟﯾﺳﺑوس ،ﮐﯾﺗﯾرا ،زاﮐﯾﻧﺗوس ،ﺳﯾﻔﺎﻟوﻧﯾﺎ،
اﯾﺗﺎﮐﺎ ،ﮐورﻓو )ﮐورﮐﯾرﯾﺎ( و ﮐﯾوﮔﺎدﯾس ،و ﺑﺧﺷﯽ از آﺳﯾﺎ ﺑﻧﺎم ﻟوﻧﯾﺎ؛ رود دﺟﻠﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾن
ﻣﺎد و ﺑﺎﺑل ﺟرﯾﺎن دارد .اﯾن ھﺎ ﻣرز ھﺎی ﯾﺎﻓﯾث اﻧد.
] [٣ﺷﯾم ﺑﺧش ھﺎی ﺷرﻗﯽ ﺟﮭﺎن و ھﺎم ﺑﺧش ھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﯾﺎﻓﯾث ﻣﻧﺎطق ﻏرﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ اﻏوان ھﺎ و ﺑﺣﯾره ﮐﺳﭘﯾن و ﮐوھﮭﺎی ﺷرﻗﯽ واﻗﻊ اﻧد.
اﯾن ﻣردم در ﻏرب ﺗﺎ دوردﺳت ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺗراﭘزاﻧد اﻣﺗداد دارد.
از )دوران( ﯾﺎﻓﯾث ﺗﺎ ﺗﯾﮕران  ۴۴ﺷﺎه وﺟود داﺷت و در ﻣﻧﺎطق اﯾراﻧﯾﺎن  ١۴ﺷﺎه وﺟود
داﺷت ،از ارﺷﺎک ﺗﺎ ارﺗﺎوان )در ﻓﺎﺻﻠﮫ(  ۴۵٢ﺳﺎل.
ارﺗﺎﺷﯾر/اردﺷﯾر از )ﺧﺎﻧواده( ﺳﺗﮭر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ارﺗﺎوان/اردوان را ﮐﺷت و ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺗﯾﺎن را
از ﺑﯾن ﺑرد ﮐﮫ ﺑر اﯾراﻧﯾﺎن و اﺷورﯾﺎن )ﺟﯽ  (٩٠ﻣدت  ٢۵٢ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد ،ﭘﯾش از
آﻣدن ﻧﺎﺟﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺳﯾﺢ .اﯾن  ٢٧٠ﺳﺎل ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت اﺳﯾران ﯾﮭود در ﺑﺎﺑل ﺑود .از ھﻣﯾن
ﭘﺎرﺗﯾﺎن از واﻏﺎرﺷﺎک ﺗﺎ اردﺷﯾر ﭘﺳر وراﻣﺷﺎﭘو  ٢۶ﺷﺎه ارﻣﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن  ٢۶٠ﺳﺎل وﺟود
داﺷت.
ﺳﭘس ﺣﺎﮐﻣﯾت )ﺳﯾﺎﺳﯽ( از ارﺳﺎﺳﯾدﯾﺎن/اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن و ﭘدرﺳﺎﻻری طﺎﯾﻔﮫ ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری
)ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد( .ﺣﺎل اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﺑﺎره ﺑﮕراﺗﯾد ﺑداﻧﯾد :ﭘﺎروﯾر ،ﭘﺳر ﺳﮑﺎﯾوردی ﺑﻧﺎم
ھراﭼﺎی ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ،ﭘﺳر ھﺎﯾﮏ از ﺷﺎه ﺑﺎﺑل درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳﯾران ﯾﮭود ﺑﻧﺎم
ﺷﺎﻣﺑﺎت را آورد و ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد در ﻣﻣﻠﮑت ارﻣﻧﯾﺎن ﺳﺎﮐن ﺳﺎﺧت .اﯾن ﻧﺳب ﺑﮕراﺗﯾد از
او ﺑوﺟود آﻣد ،وﻗﺗﯽ ﻧﺳب ﺑزرگ ﻓرزﻧدان ﯾﺎﻓﯾث زوال ﯾﺎﻓت.
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – ﺣﮑوﻣت ﺳﺎزی واﻏﺎرﺷﺎک ﺑرای اﻏوان ھﺎ
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در اﯾﻧﺟﺎ )ﮔزارش( ﺣﮑوﻣت اﻏوان ھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد
)وﺿﻌﯾت ﺑدﺳت آﻣده از( ﺧﻠﻘت ﺑﺷر در ﻣورد )ﮔروه( ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎطق اطراف ﮐوه ﺑزرگ
ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ )زﻣﺎن( واﻏﺎرﺷﺎک ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم )ﺟﯽ .(٩١
)واﻏﺎرﺷﺎک( در ﺗﻧظﯾم )ﻣرزھﺎی( ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود ،ﻣردم وﺣﺷﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ )ﺳﺎﮐن( در ﺟﻠﮕﮫ
ﺷﻣﺎﻟﯽ و داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻗﻔﻘﺎز را از وادی/دره ھﺎ ،از ﺟﻧوب ﺗﺎ دوردﺳت ھﺎی ورودی ﺟﻠﮕﮫ
اﺣﺿﺎر ﮐرد .و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﯾﺎﻏﯽ ﮔری و ﮐﺷﺗﺎر ﺧود را ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد و ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن دﺳﺗور ،او ﺑرای آﻧﮭﺎ رھﺑر و ﻧﺎظراﻧﯽ ﻣﻘرر ﮐرد
ﮐﮫ رﺋﯾس آﻧﮭﺎ )ﻣردی( ﺑﻧﺎم اران از طﺎﯾﻔﮫ ﺳﯾﺳﺎﮐﺎن از ﺗﺑﺎر ﯾﺎﻓﯾث ﺑود ﮐﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ و ﮐوھﮭﺎی
اﻏوان ھﺎ را از رود اراﮐﺳﯾس/اراﮐس ﺗﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﺎراﮐﯾت ﺑﮫ ارث ﺑرده ﺑود .و آن ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺷﯾرﯾﻧﯽ )اران( ﺑﻧﺎم اﻏواﻧﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﺷد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ او را ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻓﺗﺎر ﺧوب او ،اﻏو
)»ﺷﯾرﯾن«» ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول«( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ واﻏﺎرﺷﺎک ﭘﺎرﺗﯽ/اﺷﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ را از ﻧﺳب اران ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ،ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺷﮭرت و ﺷﺟﺎﻋت
ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از ﭘﺳر او ﻣردم ﻗﻠﻣروھﺎی اوﺗﯾﮏ ،ﮔﺎردﻣن ،ﮐﺎودک و ﮔﺎرﮔرک
ﭘﯾدا ﺷدﻧد.
] [۴ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﻣﺎ )اﯾن( ﻧﺳب ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻧﺷﺎن دادﯾم )ﺟﯽ .(٩٢
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی و ﺑﺎروری اﻏواﻧﯾﺎ و آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺑﺷر دارد
ﺳرزﻣﯾن زﯾﺑﺎ و دﻟﭘﺳﻧد اﻏوان ھﺎ ﺑﺎ ﻗرار داﺷﺗن در ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﻗﻔﻘﺎز دارای ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳت .رود ﺑزرگ ﮐور ﮐﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ در آن ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷود ،دارای ﻣﺎھﯽ ھﺎی
ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ اﺳت و ﺳﭘس در ﺟﮭﯾل ﮐﺳﭘﯾن ﻣﯽ رﯾزد .ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی اطراف آن ﺣﺎوی
)ﻣواد( زﯾﺎدی ﺑرای ﻧﺎن و ﺷراب و ھم روﻏن و ﻧﻣﮏ ،اﺑرﯾﺷم و ﭘﻧﺑﮫ ،و درﺧﺗﺎن ﺑﯾﺷﻣﺎر
زﯾﺗون اﺳت .ﮐوھﮭﺎ دارای طﻼ ،ﻧﻘره ،ﻣس و ﺧﺎک ﺳرخ اﺳت .در ﻣﯾﺎن ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ
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ﺷﯾر ،ﭘﻠﻧﮓ ،ﺑﺑر و اﻻغ وﺣﺷﯽ وﺟود دارد؛ در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﭘرﻧدﮔﺎن ﻋﻘﺎب ھﺎ ،ﺷﺎھﯾن
و اﻣﺛﺎل آن ھﺎ وﺟود دارد .ﻣرﮐز )اﻏواﻧﯾﺎ( ﭘرﺗﺎو ﺑزرگ اﺳت.
ﻓﺻل ﺷﺷم – آﮔﺎھﯽ از ظﮭور ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﺷرﻗﯾﺎن .ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ دﻗﯾق
ﻣﺎ )ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ از دوره( ﺗﻌﯾﯾن اران در ﻣﺳﮑن اﻏوان ھﺎ ﺗوﺳط واﻏﺎرﺷﺎک )ﺟﯽ
 (٩٣ﺗﺎ )زﻣﺎن( واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺟﺎع ﻧﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﻧﺎطق اﻏوان ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
اﮐﻧون )ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره( زﻣﺎن ظﮭور )ﻋﯾﺳﯽ( ،ﺧورﺷﯾد ﺻداﻗت و آﻣدن
رﺳﺗﮕﺎری ﻣﺎ ،ﻣوﺟود ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ،ﻧور ﺟﻼل و ﻣﺗوﻟد از ھﺳﺗﯽ ﭘدر دارﯾم) .ﻋﯾﺳﯽ(
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺧدﻣت ﺧود ﺑرای ﻣﺎ دوﺑﺎره در ﺟﻼل ھﺳﺗﯽ ﭘدر ﺧود ﺳﺎﮐن ﺷد ﮐﮫ از آن ﺟدا
ﻧﺷده ﺑود .او ﺷﺎﮔردان ﻣﺑﺎرک و ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺧود را ﺑرای ﻣوﻋظﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻓرﺳﺗﺎد.
ﺗﺎداﯾوس ،رﺳول ﻣﻘدس ﺑرای ﻣﺎ ﺷرﻗﯾﺎن داده ﺷد) .ﺗﺎداﯾوس( ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎن آﻣد ،ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺎز،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺳﺎﻧﺎﺗرک ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد.
] [۵ﺷﺎﮔرد او ،اﯾﻠﯾﺷﺎه ﻣﺑﺎرک )اﯾﻐﯾﺷﺎ( ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑرﮔﺷت و ﺷﮭﺎدت ﺣﺳﺎدت اﻧﮕﯾز ﻓرﺳﺗﺎده
ﺧود را ﺑﺎ او ﻣرﺗﺑط ﺳﺎﺧت .اﯾﻠﯾﺷﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾر از ﻧﻔوذ روح اﻟﻘدس ﺑر دﺳت ھﺎی ﻣﺑﺎرک ﺟﯾﻣز،
ﺑرادر ﻻرد ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘدرﺳﺎﻻر اورﺷﻠﯾم ﺑود .او )ﻣﻧﺎطق( ﺷرق را ﺑرای اﺳﻘف
ھﺎی ﺧود ﮔرﻓت .او از اورﺷﻠﯾم ﺑﺎ اﺟﺗﻧﺎب از ارﻣﻧﯾﺎن ،از طرﯾق اﯾران ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮑوت ﺳﻔر
ﮐرد .او ﻣوﻋظﮫ ھﺎی ﺧود را در ﭼوﻏﺎی و ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻏﺎز ﻧﻣود و ﺷﺎﮔردان زﯾﺎدی
را ﺑﺎ رﺳﺗﮕﺎری آﺷﻧﺎ ﮐرد.
ﺳﭘس او ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗن از ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ،ﺷﮭر ﺳﺣﺎران آﻣد .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن
ﺑدﮐﺎر اﯾﺷﺎن ،آﻧﮭﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد .ﯾﮏ )ﺷﺎﮔرد( )ﺟﯽ  (٩۴ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دو ﻧﻔر دﯾﮕر اﯾﻠﯾﺷﺎی ﻣﺣﺗرم را ﺗرک ﻧﻣود و ﻣردان ﺑدﮐﺎر و ﻗﺎﺗل را ﭘﯾروی ﮐرد .ﺣﺎل،
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ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ ﮔﯾس آﻣد ،ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺳﺎﺧت و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑدون ﺧون اھدا ﮐرد .اﯾن ﻣﮑﺎن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺷرﻗﯽ و ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﺎ و ﻣﮑﺎن )اوﻟﯾﮫ( روﺷﻧﮕری ﺑود .ﻟذا او از ﺟﻠﮕﮫ زﯾرﮔون
ﻋﺑور ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﺣل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ رﻓت ،و در آﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎج ﺷﮭﺎدت را
ﺑر ﺳر ﮐرد .ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم داد .ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺟﻣﻧدان را در
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ھوﻣﯾﻧﮏ در ﯾﮏ ﺧﻧدق اﻧداﺧﺗﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدت زﯾﺎدی ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧدﻧد.
ﻓﺻل ھﻔﺗم – ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت اﯾﻠﯾﺷﺎ ،روﺷﻧﮕر ﺷرق
ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﺑﺎﯾد ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد و ﻧور را ﻧﺑﺎﯾد ﭘوﺷﺎﻧد .ﭘس از ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣردان
ﭘرھﯾزﮔﺎر روﯾﺎی )در ﺑﺎره اﯾﻠﯾﺷﺎ( داﺷت و ﺑﺻورت ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮔودال آﻣدﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ اﻧﺑوھﯽ از اﺳﺗﺧوان ھﺎ را دﯾدﻧد .ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در ﺷﮏ ﺑودﻧد ،اﻣﺎ )اﺳﺗﺧوان ھﺎ( را ﺑرداﺷﺗﻧد،
ﺟﻣﻊ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز ﺷب آﻧﮭﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ ﺗﮑﺎن ﺑزرﮔﯽ )ﺟﯽ
 (٩۵رخ داد و ﺑﺎﻋث اﻓﺗﯾدن اﯾﺳﺗﺎدﮔﺎن ﺑر زﻣﯾن ﺷد .ﺳﭘس ﺑﺎد ﺷدﯾدی از دﺷت وزﯾدن ﮔرﻓت
و اﺳﺗﺧوان آﻧﮭﺎی را ﮐﮫ ﺳﯾﻧت/ﻣﻘدس ﻧﺑودﻧد ،ﭘراﮔﻧده ﮐرد .ﻓﻘط ﺑﻘﺎﯾﺎی رﺳوﻻن در ﺟﺎی
ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﯾﮏ ﮐﺷﯾش ﭘرھﯾزﮔﺎر )ﺑﻧﺎم( ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس از روﺳﺗﺎی اورﯾﮑﺎن ﯾﮏ ﺟﻣﺟﻣﮫ
را از روی ﺗوده ﺑرداﺷت و ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑر اﺳب ﺧود ﺳوار ﺷد .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او روان
ﺷدﻧد .اﻣﺎ اﺑر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﻣﺎﺳﮏ ﭘدﯾدار ﺷد و آﻧﮭﺎ را ﺗرﺳﺎﻧﯾد و آﻧﮭﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ اردوﮔﺎه
ﺑرﮔﺷﺗﻧد.
] [۶وﻗﺗﯽ ﺳﯾﻧت اﯾﻠﯾﺷﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ )ﺑرای آﻧﮭﺎ( ظﺎھر ﺷد ،آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﮐﺎھن ﻣﺑﺎرک را
ﺟﻣﻊ ﻧﻣودﻧد و در ﺟﺎی دﻓن ﮐرددﻧد ﮐﮫ ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ،ﺟﻣﺟﻣﮫ او را در روﺳﺗﺎی
اورﯾﮑﺎن ﮔذارده ﺑود .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻوﻣﻌﮫ ﻣﻘدس ﻧرﺳﻣﮭر اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﻧﺎم
ﺟوﯾﺷﺗﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺟﻼل ﻻرد ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل .ﺣﺎل ،ﭘس از ﻣدت زﯾﺎد واﭼﺎﮔﺎن
ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر اﻏوان ھﺎ ﯾﮏ ﺳﺗون در ﮔوداﻟﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﯾﻠﯾﺷﺎ ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑود .ﻧﺎظر ﺷﺎه
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻧﺎرﻧﺷﯾن ﺷده ﺑود ،در ﻗﻠﮫ ﺳﺗون )ﺳﺎﮐن( ﺷد )ﺟﯽ .(٩۶
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ﻓﺻل ھﺷﺗم – ﻧﺑود رواﯾﺎت ﻣرﺗب )ﮐروﻧوﻟوژﯾﮏ( از )زﻣﺎن( اران ﺗﺎ اورﻧﺎﯾر ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎن
و ﺗرات ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن؛ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ )اﯾن دوران( ﺻرف ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در )ﺟزﯾﯾﺎت( ﻋﺑوری
ﺛﺑت اﺳت
ﻣطﻠوب اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮔزارش ﮐروﻧوﻟوژﯾﮏ در ﻣورد ﺣوادث )در ﺣﺎل وﻗوع( از )زﻣﺎن(
ﺳﻠطﻧت اران ﺗﺎ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ،ﺳوزاﻧدن ﮐﺗﺎب ھﺎ و وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )در
ﻣورد( ﻣردﻣﺎن زﯾﺎد ﺷرق ،اﯾن )ﻏﯾﺑت( را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل) ،ﺑﺧﺷﯽ( از )ﻓﻘره
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط( ﻣوﺳﯾز ﮐﯾرﺗوﮔﺎھﺎﯾر )ﭘدر زﺑﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ/ادﺑﯾﺎت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺳﯾز
ﺧورﻧﺎﺗﺳﯽ( در ﺑﺎره ﺟﻧﮓ ارﺗﺎوازد )ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن( ﺑﺎ روﻣﯾﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دارد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ )ارﺗﺎوازد ٣٠ – ۵۵ ،ق م( دھﮭﺎ ھزار ﻧﻔر )از ﻧﯾرو ھﺎی( آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن را ﺟﻣﻊ
ﮐرد ،او )ﻧﯾز( ﻣردﻣﺎن زورﻣﻧد ﮐوه ﻗﻔﻘﺎز و ﺳرﺑﺎزان اﻏوان ھﺎ و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ را ﻓرا
ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن رﻓت .او ﺑﺎ ﻗدرت آﻧﮭﺎ ﻧﯾروھﺎی روﻣﯽ را اﺧراج ﮐرد.
)در ﻧﺗﯾﺟﮫ( ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارﺗﺎش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﯾرواﻧد ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد ،او در ﻗﻠﻣرو اﻏوان ھﺎ،
در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﺑود .او ﻧﯾروھﺎی ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﮔذاﺷت و ﺑﮫ ﺷﮭر ﺧود رﻓت .ﺳﭘس ارﺗﺎش
آﻣد و ﻧﯾروھﺎی اﻏوان را ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﻣﺗﺣد ﮐرد و در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺣل ﮔﯾﮕﺎم )ﺳﯾوان( ظﺎھر
ﺷد .او ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ،اﯾرواﻧد را اﺧراج ﻧﻣود و ﺧود ﺑر ارﻣﻧﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
] [٧در اﯾن دوران ،آﻻن ھﺎ ﺑﺎ ﮔروه ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن )ﺟﯽ  (٩٧و ﺑرﺧﯽ از آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ
ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺟﻣﯾﻌت زﯾﺎدی در ﻣﻣﻠﮑت ارﻣﻧﯾﺎن ﭘراﮔﻧده ﺷدﻧد .ارﺗﺎش ﻧﯾز ﻧﯾروھﺎی ﺧود
را اﺣﺿﺎر ﮐرد و در ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ رﻓت و در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺣل رود ﮐور اردو زد .ﺟﻧﮓ در ﮔرﻓت
و ﺷﮭزاده وﻟﯾﻌﮭد اﻻن ھﺎ ﺗوﺳط ارﺗﺎش ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ارﺗﺎش دوﺷﯾزه ﺳﺎﺗﯾﻧﯾﮏ را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﺳر ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ) ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ( ﺑرﮔﺷت .ﭘدر ﺳﺎﺗﯾﻧﯾﮏ درﮔذﺷت و
ﺷﺧص دﯾﮕری )ﻗدرت( را ﻏﺻب ﮐرد و ﺷﺎه ﺷد) .اﯾن ﻏﺎﺻب( ﺳﭘس ﺑرادر )ﺳﺎﺗﯾﻧﯾﮏ(
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را ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐرد .ﺳﻣﺑﺎت داﯾﯾﮏ )ﻧﮕﮭﺑﺎن/ﻣرﺑﯽ( ارﺗﺎش ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑزرﮔﯽ آﻣد ،ﻏﺎﺻب را
اﺧراج ﮐرد و ﺑرادر ﺳﺎﺗﯾﻧﯾﮏ را ﺑر ﺗﺧت اﺟدادی )او( ﻧﺷﺎﻧد .ﺳﭘس )ﺳﻣﺑﺎت( ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم
ﺑزرگ و اﺳﯾران زﯾﺎد ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺷت .او اﺳﯾران ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎورﺷﺎن را در ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺎز
ﺳﺎﮐن ﺳﺎﺧت .و ﻻردی/آﻗﺎﯾﯽ طﺎﯾﻔﮫ اراوﯾﮕﯾﺎن از )طﺎﯾﻔﮫ( ﺳﺎﺗﯾﻧﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ در زﻣﺎن
ﺧﺳرو ﺑزرگ ،ﭘدر ﺗرات ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﺷﺟﺎع از ﺑﺎﺳﯾﺎﮔﮏ ﻣﺗﺣد ﺷده ﺑود.
ﻓﺻل ﻧﮭم – اﯾﻣﺎن آوردن و ﺗﻌﻣﯾد ﺷدن اورﻧﺎﯾر ﺗوﺳط ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری و روﺷن ﺳﺎزی
اﻏواﻧﯾﺎن ﺗوﺳط ﺷﺎه اورﻧﺎﯾر ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗواﻓق
ﭘس از آﻧﮑﮫ اﯾﻠﯾﺷﺎی ارﺟﻣﻧد ﮐﺎر رﺳوﻻﻧﮫ ای ﺧود را در ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت آﻏﺎز ﮐرد
)ﺟﯽ  ،(٩٨ﺑرﺧﯽ را روﺷن ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺷرﻗﯾﺎن ﺷﻣﺎل را .او اﯾن ﮐﺎرزار را ﺑﺎ
روش ﺧوب و درﺧﺷﺎن ﺑرای ﻣردم ﺧود اﻧﺟﺎم داد .ﺣﺎل ،در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﻧژاد ﺑﺷر
ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻏرب در زﯾر اﻗﺗدار اﻣﭘراﺗور ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﺷﮑوﻓﺎ ﺷود ،ارﻣﻧﯾﺎی
ﺑزرگ ﻧﯾز ﺗوﺳط ﺗرات ارﺟﻣﻧد روﺷن ﺷد .ﺳﺎﺣﺎت ﺷرﻗﯽ ﻧﯾز اﯾﻣﺎن آوردﻧد ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ظﮭور آﻓﺗﺎب رﺳﺗﮕﺎری واﻗﻌﯽ ﮐﻣﺗر آﺷﻧﺎ ﺑودﻧد) .اﯾن ﻣﻧﺎطق( ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ دﺳت ھﺎی اورﻧﺎﯾر
روﺷن ﺷدﻧد .اﯾن ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎی اﻟﮭﯽ در ﻋﯾن زﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدﻧد.
] [٨اورﻧﺎﯾر ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺷوھر ﺧواھر ﺷﺎﭘو ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑود .او ﻣرد ﺷﺟﺎﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺷﮭرت ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﺑرد ھﺎی ﺑزرگ در ﻣﯾﺎن ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﮫ ارث ﺑرده ﺑود و ﭘرﭼم ﭘﯾروزی
را ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺑود .او ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری ،روﺷﻧﮕر ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﺎر دوم ﺗوﻟد ﺷد و
ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس درﺧﺷﺎن روح اﻟﻘدس ،اﻏواﻧﯾﺎن را ﺑﯾش ﺗر روﺷن ﺳﺎﺧت .او ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻓرزﻧد ﻧور ﺟﺎوداﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﺳﭘس اﯾن وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺗرک ﻧﻣود .ﺣﺎل ﭘس از ﻣرگ
او ،اﻏوان ھﺎ از ﭘﺳر او ﯾﻌﻧﯽ ﮔرﯾﮕورﯾس ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس }رھﺑر ﮐﻠﯾﺳﺎ  -ﻟﻌل
زاد{ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .ﭼون اورﻧﺎﯾر ،ﺷﺎه ﻣﺎ از ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻘدس ﺳﺎزی
)ﮔرﯾﮕورﯾس( را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﻘف ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻓراھم ﺳﺎزد )ﺟﯽ  .(٩٩و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب،
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ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون/ﻗﺎﻋده ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎن و اﻏواﻧﯾﺎن ﺗﺎ اﻣروز در ﺑرادری ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ﻣﯾﺛﺎق از ﻣﯾﺎن ﻧرﻓﺗﻧﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﻓﺻل دھم – در راﺑطﮫ ﺑﮫ واﭼﯽ ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ :ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗرک ﺧطﺎی ﭘﮕﺎن و اﯾﻣﺎن آوردن
ﺑﮫ ﺧدای زﻧده ،ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ دﯾرﻧﺷﯾن/زاھد و زﻧدﮔﯽ ﻣﺑﺎرک در ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﭘس از ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ ﭘﺎرس
در ﻧزدھﻣﯾن ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت او ،ﯾزدﮔرد )ﺷﺎه اﯾراﻧﯾﺎن( درﮔذﺷت .در ﺑﯾن دو ﭘﺳر او اﺧﺗﻼف
ﻧظر وﺟود داﺷت و آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر آﻗﺎﯾﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد ،واﭼﯽ ﺷﺎه
اﻏوان ھﺎ ﻧﯾز ﺷورش ﮐرد .ﭼون ﭘﺳر ﺧواھر آﻧﮭﺎ ﺑود و طﺑق رواج ﭘدرﺳﺎﻻری ﮐﮫ اورﻧﺎﯾر
اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،ﻗﺑﻼ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﯾزدﮔرد ﺑدﮐﯾش او را ﺑﺎ زور ،زرﺗﺷﺗﯽ ﺳﺎﺧت .اﮐﻧون
اﯾن ﻟﺣظﮫ را )ﺑرای ﺷورش( ﻣﺳﺎﻋد داﻧﺳت ،ﭼون ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﺑود ﮐﮫ ﻣردن در ﻧﺑرد ﺑﮭﺗر
از ﻧﮕﮭداری ﺷﺎھﯽ در ارﺗداد اﺳت.
در ﺟرﯾﺎن اﻏﺗﺷﺎش طوﻻﻧﯽ در ارﺗش آرﯾن/آرﯾﺎﯾﯽ ،ﻣردی ﺑﻧﺎم راھت از طﺎﯾﻔﮫ ﻣﮭران )ﺟﯽ
 (١٠٠ﮐﮫ داﯾﯾﮏ )ﻧﮕﮭﺑﺎن/ﻣرﺑﯽ( ﭘﺳر ﺟوان ﯾزدﮔرد ﺑود ،ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺧود در ﺑراﺑر
ﭘﺳر ﺑزرگ ﺷﺎه آﻣد ،ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣود ،ﺳرﺑﺎزان او را از ﺑﯾن ﺑرد ،ﭘﺳر ﺷﺎه را ﮔرﻓﺗﺎر ﮐرد و
در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﮐﺷت .او ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را وادار ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻧﻣود و آﻧﮭﺎ را در ارﺗش آرﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧت .ﺳﭘس او ﻧﮕﮭدار ﺧود را ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﭘروﯾز ﻧﺎم داﺷت .اﻣﺎ ﺷﺎه اﻏوان
ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت در ﺧدﻣت آﻧﮭﺎ )اﯾراﻧﯾﺎن( ﺑﺎﺷد؛ او در ﻋوض ،دروازه ھﺎی ﭼوﮔﺎی را ﺑﺎز
ﮐرد و ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﺳﮕوﺗﮏ را داﺧل ﻧﻣود .او ھﻣﭼﻧﺎن ھﻔت ﺷﺎه ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣﺗﺣد ﺧود
ﺳﺎﺧت ،در ﺑراﺑر ارﺗش آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾرون ﺷد و ﺧﺳﺎرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ
وارد ﮐرد) .ﺷﺎه ﭘﯾروز( دو ﻓرﻣﺎن ﻧوﺷت و ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ،اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت او را وادار
ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺳﺎزد) .واﭼﯽ( در ﻧوﺷﺗﮫ و در ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺧود ،او )ﭘﯾروز( را ﺑﮫ ﺧﺎطر وﯾران
ﮐردن ﺑﯾﮭوده ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎن ﺳرزﻧش ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾروز را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣرگ ﻧﺎﺧﺎرار
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ھﺎ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺳﯾران ﺗذﮐر داد) .واﭼﯽ( ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ،دوﺳﺗﯽ
و ﭘﺎداش ﻋطﺎ ﮐﻧﯾد ،زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﮔرﻓﺗﯾد .ﺑرای ﻣن ﻣردن در رﻧﺞ ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ﻋوض
اﯾﻧﮑﮫ در ارﺗداد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم«.
] [٩وﻗﺗﯽ )اﯾراﻧﯾﺎن( دﯾدﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ زور ﯾﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﻣواﻓﻘت )ﺑﺎ آﻧﮭﺎ(
ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣﻘدار ھﻧﮕﻔت ﮔﻧﺞ را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن زﯾﻠﻧدورک ﺑردﻧد .و آﻧﮭﺎ دروازه ھﺎی آﻻن
را ﺑﺎز ﮐردﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﺑزرﮔﯽ از ھون ھﺎ را آوردﻧد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺟﻧﮕﯾدﻧد
)ﺟﯽ .(١٠١
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳرﺑﺎزان او را ﻧﺎﺑود و ﭘراﮔﻧده ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ھﻧوز ھم
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ )واﭼﯽ( را وادار ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺳﺎزﻧد .اﻓزود ﺑر آن ،ﺑﻼﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﺳر
آﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﮔردﯾد ،ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﮓ و ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮐﺷﻧده ھﻼک ﺷدﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻣﺣﺎﺻره اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و )ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﻧﺎم( ﻣﯾﺗس ﮐوﮔم ﺑﮫ زﻣﯾن وﯾراﻧﮫ ﻣﺑدل ﺷد ،ھﻧوز ھم
ﮐﺳﯽ او را ﺗرک ﻧﮑرد.
ﺳﭘس ﺷﺎه ﭘروﯾز )اﯾن ﭘﯾﺎم را( ﺑﮫ واﭼﯽ ﻓرﺳﺗﺎد» :ﺧواھرم و ﭘﺳر او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻔرﺳت،
زﯾرا آﻧﮭﺎ در اول زرﺗﺷﺗﯽ ﺑودﻧد ،ﺗو آﻧﮭﺎ را ﻋﯾﺳوی ﺳﺎﺧﺗﯽ و آﻧﮕﺎه ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﺷد«.
اﻣﺎ آن ﻣرد ارﺟﻣﻧد )واﭼﯽ( ﺑرای ﻗﻠﻣروی ﺧود ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای اﯾﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد .او
ﻣﺎدر و ھﻣﺳرش را )ﺑﮫ اﯾران( ﻓرﺳﺗﺎد و )آﻣﺎده ﺷد ﺗﺎ( ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن را ﺗرک ﮐﻧد و اﻧﺟﯾل
را در دﺳت ﮔﯾرد .وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن از اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺷد ،ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد و ﺗﻣﺎم ﻣﻼﻣﺗﯽ
ھﺎ را ﺑﺎﻻی ﭘدر ﺧود اﻧداﺧت .او وﻋده ھﺎی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ داد و آﻧﮭﺎ را ﺗﺣوﯾل او ﮐرد» :اﮔر
ﺳرزﻣﯾن را ﺗرک ﻧﮑﻧﯽ ،ھر ﭼﮫ ﺑﮕوﯾﯽ آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم«.
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ﺑﺎ آن ھم )واﭼﯽ( ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻘط اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش )ﺳﯾﻔﺎﮐﺎن( را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ
از ﺳﮭم ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھزار ﺧﺎﻧواده )اﯾرد( ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ از ﭘدرش ﺑدﺳت آورده ﺑود .او اﯾﻧﮭﺎ
را از ﺷﺎه )اﯾراﻧﯾﺎن( ﮔرﻓت و ﺑﺎ راھﺑﺎن ﭘﯾوﺳت .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،او ﻣطﺎﺑق ﺧدا زﻧدﮔﯽ
ﮐرد و درﮔﯾر )اﻣور دﻧﯾوی( ﻧﺷد .او ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯾﺎورد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﺑود .ﭼﻧﯾن ﺑود زﻧدﮔﯽ
او )ﺟﯽ .(١٠٢
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم  -ﻧﺎﻣﮫ اﺳﻘف ﮔﯾوت )ارﻣﻧﯽ( ﺑﮫ ﺳﯾﻧت واﭼﯽ
ﻣﺎ از ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﻓﺻل ﺻرﻓﻧظر ﮐردﯾم ،ﭼون ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻘﯾدوی اﺧﺗﺻﺎص دارد.
][١٠
ﻓﺻل دوازدھم – ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺗرات در ﺑراﺑر ﺷﺎه ﺑﺎﺳﯾﻠﮏ در ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ؛ ﺣﮑوﻣت
ﺳﻧﺎﺗ ُرک ﺑﺎﻻی اﻏوان ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه و ﻣﻘﺎوﻣت او ﺑر ﺿد ارﻣﻧﯾﺎن؛ آﻣدن ﺧﺳرو ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎﯾش ﺑﮫ ﮐﻣﮏ؛ ﺗﺳﺧﯾر اﻏواﻧﯾﺎ و ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺗرداﺷﯾوس ﺷﺎه ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎ ﻧﯾروھﺎﯾش را ﺟﻣﻊ ﮐرد و در ﺟﻠﮕﮫ ﮔﺎرﮔراﺗﺳﯾﮏ ﻓرود آﻣد.
او )در آﻧﺟﺎ( ﺑﺎ ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن روﺑرو ﺷد و ﻧﺑرد ﺷدﯾدی ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت .ﺷﺎه ﺑﺎﺳﯾﻠﮏ ﺑﺎ او ﺟﻧﮕﯾد
و رﯾﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دور ﺗرات ﺷﺟﺎع اﻧداﺧت ،اﻣﺎ آن ﻗدر ﻗوی ﻧﺑود ﮐﮫ او را ﺑر زﻣﯾن اﻧدازد.
اﻣﺎ در ﻋوض ،ﺧود او دو ﻧﯾم ﺷد .ﺗرداﺷﯾوس ﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑردن آﻧﮭﺎ ﺗﺎ دور دﺳت ھﺎی )ﻗﻠﻣرو(
ھون ھﺎ ﺷروع ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ارﻣﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺳﭘﺎراﭘﯾت }رﯾﯾس ﺳﺗﺎد
ارﺗش  -ﻟﻌل زاد{ ارﻣﻧﯽ ھﺎ ،ارﺗﺎوازد ﻣﺎﻧداﮐوﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد )ﺟﯽ  .(١١۵ﺗرداﺷﯾوس ﺑﺎ
ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری و ﻣﺗﺣد ﺳﺎزی ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن )ﺑﺎ ﺧود( ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎﭘو ،ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن رﻓت.
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗرات درﮔذﺷت ،ﺳﺎﻧﺎﺗ ُرک ﺧﺎص ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه در ﺑﺎﻻی اﻏوان ھﺎ در ﺷﮭر
ﭘﺎﯾﺗﺎﮐﺎران ﺣﮑوﻣت ﮐرد) .ﺳﺎﻧﺎﺗ ُرک( ﺳﭘس در ﺑراﺑر ارﻣﻧﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺧﺳرو ﭘﺳر ﺗرات
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ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺣدﯾن ﺧود ،اﻧﺗﯾوﮐوس ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺑﯾزاﻧﺳﯽ )ﯾوﻧﺎﻧﯽ( ،ﺑﮕﺎرات ﺑﺎ ارﺗش
ﻏرﺑﯽ و ﻣﮭران ﺑﯾداش آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻏوان ھﺎ رﻓت .ﺳﻧﺎﺗ ُرک ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
اﻏواﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑﮫ ﻧزد ﺷﺎﭘو ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن رﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎ را در ﺷﮭر ﭘﺎﯾﺗﺎﮐﺎران
ﮔذاﺷت .اﻧﺗﯾوﮐوس ﺑﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻏﺎرت و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﺎز ﮔﺷت .ﺳﻧﺎﺗ ُرک
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷﺎﭘو ﺑﺎ ﭘﯾدا ﮐردن ﻟﺣظﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺟﻣﻊ آوری ﺣدود  ٣٠ھزار ﺳرﺑﺎز اﻏواﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن اراﻣﻧﮫ ﭘﯾﺷروی ﮐرد .ﺣﺎل ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده ﺑزرگ و ﻏول ﭘﯾﮑر ﻧﯾزه داران ﮐﮫ در ﻧﻣد
ﭘوﺷﯾده ﺑود ،ﺑﺎﻻی ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن در زﻣﯾن ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ اوﺷﺎﮐﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ
ﺧود ﺑر او ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ،ھﯾﭻ اﺛری ﻧداﺷت و در ﻋوض )ﻧﯾزه ھﺎی آﻧﮭﺎ( ﺑرﮔﺷت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺳﭘس واھﺎن اﻣﺎﺗوﻧﯽ ﺷﺟﺎع ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺗدرال/ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮔﻔت» :ﮐﻣﮑم ﮐن« .ﻧﯾزه ﺧود را ﺑﮫ
درون ﮔﻠﮫ اﺳپ ﭘرﺗﺎب ﻧﻣود و آن ﺣﯾوان ﻋظﯾم را از ﭘﺎی درآورد )ﺟﯽ .(١١۶
][١١
ﻓﺻل ﺳﯾزدھم – ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗﺎﯾران ﺗوﺳط ﺷﺎﭘو؛ ﻧﺟﺎت دادن او از ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن؛ ﮐور ﺳﺎﺧﺗن
ﺗﺎﯾران ﺗوﺳط او؛ اﻏﺗﺷﺎش در ﺑﯾن ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن؛ ﻣرگ ارﺷﺎک و ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘﺎپ؛ ﺳﻘوط
ﻣﮭروژان و زﺧﻣﯽ ﺷدن اورﻧﺎﯾر در ﺟﻧﮓ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﯾران ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ﺷد ،ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺻﻠﺢ ﮐرد ،و ﺷﺎﭘو را از ﺣﻣﻼت ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن
ﻧﺟﺎت داد ﮐﮫ ارﻣﻧﯾﺎ را ﭘس از اﻗﺎﻣت ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ در اﻏواﻧﯾﺎ اذﯾت ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﺎﯾران ﺗوﺳط
ﺷﺎﭘو ﮐور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد )ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ( ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺷرﯾر )ﺷﺎﭘو( ﺳﺎزﮔﺎر ﺑود .ارﺷﺎک ﭘﺳر )ﺗﺎﯾران(
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑدﺳت ﮔرﻓت .در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت او ﺗﺣرﯾﮑﺎﺗﯽ در ﺑراﺑر ﺷﺎﭘو از طرف ﻣردم
ﺷﻣﺎل وﺟود داﺷت) .ﺷﺎﭘو( ﺑﮫ ﺑﯾﺗﯾﻧﯾﺎ رﻓت و ﻣﺎھﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد و ﻧﺗواﻧﺳت ﮐﺎری اﻧﺟﺎم
دھد .او ﺳﺗوﻧﯽ در ﮐﻧﺎر ﺟﮭﯾل ﺑﮫ )ﺷﮑل( ﯾﮏ ﺷﯾر در ﺑﺎﻻی آن و ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﭘﺎی آن ﺑﻧﺎ ﮐرد.
اﯾن ﻧﻣﺎد ﭘﺎرس ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد و اﻣﭘراﺗوری روم ﺑﺎ ﮐﺗﺎب.
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وﻗﺗﯽ ارﺷﺎک درﮔذﺷت ،ﭘﺎپ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷد .ﺳﭘس ﻣﮭروژان ارﺗروﻧﯽ اﻏﺗﺷﺎش ﻧﻣود و ﺧود
را ﻣﺎﻧﻧد اھﯾﺗوﻓﯾل ﺧراب ﮐرد .ﻧﺑرد ﺑزرﮔﯽ در ﺑﯾن ﭘﺎپ و ﻣﮭروژان رخ داد .در آن زﻣﺎن
ﺷﯾرﮔﯾر دﻻور ،ﺷﺎه ﮔﯾﮏ ﺑﮫ دﺳت ﺳﭘﺎﻧدارات )ﺟﯽ  (١١٧ﮐﺎﻣﺳﺎراﮐﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اورﻧﺎﯾر،
ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺗوﺳط ﻣوﺷﯾﮓ ﻣﺎﻣﯾﮑوﻧﯽ ﭘﺳر واﺳﺎک ﺷدﯾدا زﺧﻣﯽ ﺷد .ﻣﮭروژان ﻧﯾز ﺑﺎ
دﻋﺎی ﺳﯾﻧت ﻧرﺳﯾز ﺑﮫ دﺳت ﺳﭘﺎراﭘﯾت ﺳﻣﺑﺎت ﺑﺎﮔراﺗوﻧﯽ از ﺑﯾن رﻓت ،ﺑﺎ آھن ﮐﺎﻣﻼ داغ ﺑر
ﺳر ﺗﺎﺟﮕذاری ﮐرد.
ﻓﺻل ﭼﮭﺎردھم  -ﮔزارش ﮐوﺗﺎه ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری ،روﺷﻧﮕر ارﻣﻧﯾﺎن و در ﺑﺎره ﭘﺳران
ارﺟﻣﻧدش؛ ﮔﻣﺎرﯾدن ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﭘﺳر وﯾﺎرﺗﻧز ﻧواﺳﮫ ﺳﯾﻧت ﺑزرگ ﮔرﯾﮕوری ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوﺳﯽ اﻏوان ھﺎ و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ؛ آﻣدن او ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ ﺑرای
روﺷﻧﮕری؛ ﺷﮭﺎدت او و آوردن ﺑﻘﺎﯾﺎﯾش.
] [١٢طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ اﺷﺎره ﮐردﯾم ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان ﻻرد ﮐﮫ ﺗﺎدﯾوس ﻧﺎم داﺷت ،ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ
از ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ آﻣد .او ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﺳرزﻣﯾن ﺷرق را ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﺟﻧﮕﺟوی
)ﻣﻌﻧوی( ﻣﺷﮭور و ﮔرﯾﮕورﯾوس ﺳﮫ-ﻣﺑﺎرﮐﮫ روﺷن ﮐرد) .ﮔرﯾﮕوری( ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﮔذﺷت
ﺧﺳرو ،ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘدر ﮔرﯾﮕوری ،اﻧﺎک )ﺟﯽ  (١١٨ﭘﺎرﺗﯾﺎن/اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺧﯾﺎﻧت
ﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ،ﺧودش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓرار در رود اراﮐس ﻏرق ﺷد .ﮔرﯾﮕوری ﺗوﺳط
ﺑﻌﺿﯽ داﯾﯾﮏ ھﺎ )ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن/ﻣرﺑﯾﺎن( ﮐﻣﮏ ﺷد ﮐﮫ ﮔرﯾﮕوری ارﺟﻣﻧد را ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻧﺟﺎت دادﻧد
و )او را( ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس ﺑردﻧد .اﯾن از ﻣﺷﯾت ﺧدای ﺑزرگ ﺑود و ﺷﺑﯾﮫ )ﺳرﻧوﺷت(
ﻣوﺳﯽ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻗﺎﯾق ﺑورﯾﺎﯾﯽ/ﻧﯽ ﺷﻧﺎور در آب از دﺳت ﻓرﻋون ﺳﺗﻣﮑﺎر
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ،ﺗﺎ ﻣردﻣﺎن ﺧدا را از ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﺻر و ﻋذاب ھﺎ ﻧﺟﺎت دھد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﮔرﯾﮕوری از ﺷﻣﺷﯾر ﻧﺎﺧﺎرار ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و ﺑرای
رﺳﺗﮕﺎری ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎن و ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ ﻧﮕﮭداری ﺷد .او ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﺗﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
ﭘﻧﮭﺎن در ﺗﯾرﮐش در ﺳرزﻣﯾن ﺑﯾزاﻧس ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آن دﺷﻣن ﻧﺎﻣرﯾﯽ زﺧﻣﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد.
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او ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب از رﺣم ﻣﺎدر و )ﺑرﮔزﯾدن( ﻋﻧوان ﺷﮭﯾد ﻣﺑﺎرک در رﺣم ﻣﺎدر ،ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ﺗوﮔﺎرﻣﮫ و ﻓرزﻧدان اﺷﮑﻧﺎز ﻓرﺳﺗﺎده و اھدا ﺷد.
ﺣﺎل ،ﮔرﯾﮕوری ﻣﺑﺎرک ﮐﮫ در ﻗدرت اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﭘرورش ﯾﺎﻓت و ﺗﻐذﯾﮫ ﺷد ،ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت
رﺳوﻻﻧﮫ و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺗرات ،ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎ آﻣد و ﺑﺎ ﺻداﻗت و ﻣﻼﯾﻣت در ﺧدﻣت او
ﻗرار ﮔرﻓت )ﺟﯽ  ،(١١٩ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﭘﺎول )ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗرﻏﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد( ﺗﺎ »در ﺧدﻣت
ﺑﮫ ﻻرد ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺧدﻣت و اطﺎﻋت
ﻣﺗظﺎھراﻧﮫ« )ﮐوﻟوﺳﯾﺎن  ٢٢ ،٣دﯾده ﺷود( .او ﭘدر دو ﻓرزﻧد ،ارﯾﺳﺗﺎﮐﯾس و وﯾﺎرﺗﻧز ﺷد.
ﺷﺎه ﮐﮫ ﺗوﺳط دﯾوان )دﯾو ھﺎ( ﻣﺧﺗﻠف و ﮐﯾش ھﺎی ﻧﻔرت آور آﻧﮭﺎ ﮔﯾﺞ ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
اژدھﺎی ﺷرﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺷد ﮐﮫ )ﮔرﯾﮕوری( ﺷﮭﯾد ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﺎن ﭘﻠﯾد در
ﮔودال ھﻼﮐت وادار ﺳﺎزد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ )ﺗرات( ﺳﯾﻧت را ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوع آزار
داد ،اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت آن ﻣرد ﻣﺑﺎرک را از اﯾﻣﺎن ﺗزﻟزل ﻧﺎﭘذﯾر او دور ﺳﺎزد .درﻋوض ،ھر
روز )ﮔرﯾﮕوری( ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺟﺎﯾزه ﭘﯾروزی ﺑر دﺷﻣن ﻧﺎﻣرﯾﯽ و ﻣرﯾﯽ
را ﺑدﺳت آورد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق )ھدف ﺧوﯾش( ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻣرد ﺑﺎ
ﻓﺿﯾﻠت از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﯾدا ﻧﮑردﻧد ،ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت اﻓﮑﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ را در ﻣﻐزھﺎی اﻗﻣﺎر
او اﻟﮭﺎم ﮐردﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﮔرﯾﮕورﯾوس ﻣﺑﺎرک را ﮔرﻓﺗﻧد و در ﯾﮏ ﮔودال ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﻣﯾق در
ﺷﮭر ارﺗﺎﺷﺎت اﻧداﺧﺗﻧد .او ﺑرای  ١٣ﺳﺎل در آن ﻣﺣل ﭘر از ﻣﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ
زﻧﺎن ارﺟﻣﻧد ،ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن ﺑﺎ  ٣۵ﻧﻔر ،ﺗوﺳط ھﻣﺎن ﺷﺎه ارﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد .ﺳﭘس
اﺟﺳﺎد اﯾن )زﻧﺎن( ارﺟﻣﻧد ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد.
] [١٣ﺳﭘس ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل دﯾداری ﺑﺎ ﮔرﯾﮕورﯾوس ارﺟﻣﻧد )ﺟﯽ  (١٢٠و ﺷﮭدای ارﺟﻣﻧد،
ھﯾﭘﺳﺎﯾﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرک داﺷت و ﻋذاب ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ آورد .اﯾن ﻣﺟﺎزات ﻧﮫ
ﭼﻧدان ﺑزرگ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ رﺣﻣت ﺑزرگ ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﺳر ﻋزﯾزی را ﻣﺷوره دھﯾد و ﻓرد
ﻧﺎﻣﺷروع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﻧﺎدﯾده ﮔﯾرﯾد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﺎن ﺷﯾﺎطﯾن ﮐﮫ )ﭘﮕﺎن ھﺎ( را ﺑﺎ ھداﯾﺎ و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ارﺗﻘﺎ دادﻧد )روح ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧت ﺧدا( ﺑرآﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﺷد ،ﮔوﯾﺎ ﮐﮫ دﺷﻣن
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ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﮭﺎ دﯾواﻧﮫ ﺷدﻧد و ﮔوﺷت ﺧود را ﺧوردﻧد) .ﺧدا( ﺷﺎه آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔراز ﺗﺑدﯾل ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﯾزارھﺎ ﮔرﯾﺧت .ﺳﭘس ﺗرس و ھراس زﯾﺎد ھﻣﮫ را ﭼﻧﺎن ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
ﺷدﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ﭘر از ﺗرس و وﺣﺷت ﺑودﻧد ،ﻓرﺷﺗﮫ رﺣﻣت ﺧداوﻧد
در ﯾﮏ روﯾﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﺑﺎﻧوی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎم زوزرووﯾدﮐﺳت ،ﺧواھر ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ظﺎھر
ﺷد و ﮔﻔت» :ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﻓرار ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺿرﺑﮫ در دﺳت ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری اﺳت .ﺑروﯾد و
او را از ﭼﺎه ﻋﻣﯾق ﺑﯾرون ﮐﻧﯾد« .او ﺑﯾدار ﺷد و روﯾﺎی ﺧود را اظﮭﺎر داﺷت .اﻣﺎ ھﻣﮫ او
را ﺳرزﻧش ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :آﯾﺎ ﺗو ھم ﮔرﻓﺗﺎر ﺷﯾﺎطﯾن ﺷده ای؟ ﭼﮫ ﺷﺎﻧﺳﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
اﺳﺗﺧوان ھﺎی او )ﭘس از ﮔذﺷت زﻣﺎن زﯾﺎد( وﺟود دارد«؟ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ اﯾن روﯾﺎ
ﺑرای ﺑﺎر دوم و ﺳوم ﺗﮑرار ﺷد ،ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺷدﯾدی ﺑوﺟود آﻣد ،ﺷﮑﺎﮐﯾن ﺑﮫ دھﺎﻧﮫ ﭼﺎه رﻓﺗﻧد و
ﺑﺎ ﺳﮑﺗﮕﯽ )ﺟﯽ  (١٢١ﺳﺧﻧﺎن ﺧدا را اﺑراز ﮐردﻧد» :ﺑﯾرون ﺑﯾﺎ ،اﮔر ھﻧوز زﻧده ھﺳﺗﯽ«.
و ﻓورا )ﮔرﯾﮕوری( ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ او زﻧده اﺳت.
آﻧﮭﺎ او را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻓراوان ﺑﯾرون ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻧور ﮐﺎﮔﮏ )ﺷﮭر ﻧو ،ﯾﻌﻧﯽ واﮔرﺷﺎﭘﺎت( ،ﻣﮭد
ﺷﺎھﯽ ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن آوردﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ھﻣﺎن ﮔروھﯽ را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﮔرﯾﮕوری
ﺑزرگ آوردﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن آﻧﮭﺎ را دﯾواﻧﮫ ﮐرده ﺑود و ﮔوﺷت ﺧود را ﻣﯽ ﺧوردﻧد .آﻧﮭﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎه ﺷﯾطﺎن  -زده را از ﯾورش ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺳﯾﻧت آوردﻧد .ﮔرﯾﮕوری ،ﺳﯾﻧت ﺑزرگ
ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ و اﺷﮏ زاﻧو زد و از ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ﺑرای رﺳﺗﮕﺎری ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد .و
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻟطف ﺳﯾﻧت ،ﺑﯾدرﻧﮓ از ﻋذاب ﺟﺳﻣﯽ و روﺷﻧﮕری روح ﺧوﯾش ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﺣﺎل ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮐس )ﮔرﯾﮕوری( را در ﻣورد ﺑﺎﻧوی ارﺟﻣﻧد ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ھﻣراھﺎﻧش ﻧﮕﻔﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑودﻧد ،او در ﻋﻣق ﭼﺎه ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺷﺎھد ﺷﮭﺎدت ﺷﺎھدان ﻣﺳﯾﺢ
ﺑود .او ﭘرﺳﯾد» :ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ ﮐﺟﺎﺳت«؟ ﻣردم ﺣﯾرت زده ﭘرﺳﯾدﻧد» :او در ﺑﺎره ﮐدام
ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد«؟ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺷﮭﯾدان را از او ﺷﻧﯾدﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺧﺎطر آوردﻧد و ﺑرای ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ارﺟﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺣﺗرام را ﻧﺷﺎن دادﻧد .ﮔرﯾﮕوری آﻧﮭﺎ
را ﮔرﻓت و در ﻟﺑﺎس ﭘﺎره ﺷده آﻧﮭﺎ )ﺟﯽ  (١٢٢ﭘﯾﭼﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه ﻧداد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺳﺎد
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ﻧزدﯾﮏ ﺷود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد داد .و او آن )ﺑﻘﺎﯾﺎ( را در ﯾﮏ اﻧﺑﺎر در ﻣﺣﻠﯽ
ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده ﺑودﻧد.
] [١۴ﺳﭘس ﮔرﯾﮕوری ﮐل ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ را در ﻣورد ﺗﻌﻣﯾد ﺑﺎ ﺻﻠﯾب رﺳﺗﺎﺧﯾز و
روﺷﻧﮕری ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد در اﻟﻔﺑﺎی رﺳﺗﮕﺎری آﻣوزش و ﻣﺷوره داد .او آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ درﯾﺎﻓت
روح ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف و ﺧوردن ﺟﺳم و ﺧون زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﻻرد ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ او ﻧﺧواﺳت
ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ﻧزد ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ آﻣد و ﺑراﯾش
ﮔﻔت» :در ﻓروﺗﻧﯽ ﺧود ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮑن و اﯾن را اﻧﮑﺎر ﻣﮑن ،اﻣﺎ ﺷﺟﺎع ﺑﺎش و اﻓﺗﺧﺎر اﺑدی
دوﮔﺎﻧﮫ را ﺑﭘذﯾر ،ﭼون ﺧداوﻧد اﯾن را ﺑﮫ ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑﺧﺷﯾده اﺳت« .ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﮐراﻣت
ﭘدرﺳﺎﻻری را ﭘذﯾرﻓت و ﺑرای روﺷﻧﮕری ﺑﺎﻗﯽ اﻏوان ھﺎ و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ رﻓت .او ﺑﺎ
ورود ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎﺑﺎﻧد) ،ﻣردم( را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دﺳﺎﺗﯾر ﭘﺳر ﺧدا آﻣوزش و ﻣﺷوره داد .او در
آﻧﺟﺎ ﺗﮭداب ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ را در ﺷﮭر اﻣﺎراس ﮔذاﺷت و ﮐﺎرﮔران و ﻧﺎظراﻧﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎر آن
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .ﺳﭘس او ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎن رﻓت و ﭘﺳر ﺧود ،وﯾﺎرﺗﺎﻧز را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و او را ﺑر ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری ﻧﺷﺎﻧد )ﺟﯽ ) .(١٢٣وﯾﺎرﺗﻧز( ﭘر از ﻟطف
ﭘدرش ﺑود و طﺑق آﻣوزه ھﺎی او زﻧدﮔﯽ ﮐرد .او آﻧﮭﺎی را ﮐﮫ در ﮔروه ﺷﯾطﺎن  -ﭘرﺳت
ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﭘﯾدا ﻧﻣود و ﻣﺟﺎزات ﮐرد و ﻣﺷوره داد و ھﻣﺳر ﺷﺎه را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺣﺎﺷﯽ ھﺎی
ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﻣورد ﺗوﺑﯾﺦ ﻗرار داد .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ او ﺑرای ﺑزرﮔداﺷت از آﯾﯾن
اﻟﮭﯽ وارد ﮐﻠﯾﺳﺎی در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺎرون ﺷد ،اﻧﺑوھﯽ از ﮔروه ﺷﯾطﺎن  -ﭘرﺳت ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ﺗﺎ
وﯾﺎرﺗﻧز ارﺟﻣﻧد را ﺑﮑﺷﻧد .اﯾن ﮐﺎر در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺷﺎه ﺑود .وﻗﺗﯽ )اوﺑﺎش ھﺎ( ﺑﮫ اﯾوان
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧدای ﺧﯾراﻧدﯾش ﺗوﺳط ﺷﯾﺎطﯾن ﺑطور ﻣﺣﮑم اﺣﺎطﮫ ﺷدﻧد و
در ﻏل و زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐل آﻧﮭﺎ ﮔردن ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﯽ ﺻدا ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﺧص ارﺟﻣﻧد آﯾﯾن اﻟﮭﯽ را ﺗﻣﺎم ﮐرد .ﺳﭘس او ﺑﯾرون آﻣد و ﻣﺗﺣﯾر ﮔﺷت .ﺑﺎ ﭘرﺳش اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث آن ﺷد) ،ﺗوطﯾﮫ ﮔران( ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷرﯾراﻧﮫ ﺧود و ﺧواﺳت ھﺎی ھﻣﺳر ﺷﺎه را
اﻋﺗراف ﮐردﻧد) .وﯾﺎرﺗﻧز( ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﮐردن دﺳت ھﺎی ﺧود ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را دﻋﺎ و درﻣﺎن ﮐرد و
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ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﺷوره داد ﮐﮫ ﭘس از اﯾن ﮐﺎرھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل رﺣﻣت
در ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﻧد.
)وﯾﺎرﺗﻧز( دو ﭘﺳر داﺷت .ﯾﮑﯽ ﺑﻧﺎم ﯾوﺳﯾﮏ ﮐﮫ ﺷﯾوه ﺗﻘوا و ﺗﻘدس داﺷت و ﺑﮫ دﻟﯾل رﻓﺗﺎر
ھﺎی ﻣﻐﻔرت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود ﺗﺎج ﺷﮭﺎدت ﺑر ﺳر ﮐرد .زﯾرا ،وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری رﺳﯾد
)ﺟﯽ  (١٢۴ﮐﮫ از ﭘدرش ﺑود ،ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷرارت ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار داد.
)وﯾﺎرﺗﻧز( ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔرز در ھﻣﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد) .ﭘﺳر( دﯾﮕرش ﭘس از
ﭘدرﺑزرﮔش ،ﮔرﯾﮕورﯾس ﻧﺎﻣﯾده ﺷد .او ﻣﺎﻧﻧد او دارای رﻓﺗﺎر ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺟﮭﺎن
ازدواج ﻧﮑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن ارث ﻣﻌﻧوی او ﺑود .او در ﺳن ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭘرداﺧت ،از طرﯾق روزه و ﻧﻣﺎز آرزوھﺎی ﻣﺎدی را ﻣﮭﺎر ﮐرد و روح ﺧود
را ﺑﺎ اﯾﻣﺎن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﻣﻧور ﻧﻣود .او ﺑﮫ ﺳرﻋت اﯾن اﻓﺗﺧﺎر دوﮔﺎﻧﮫ را از اﻣﺗﯾﺎز آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﭘدرﺑزرﮔش ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ ﺑدﺳت آورد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻓﺗﺧﺎر و ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری و واﻻﺗرﯾن
ﺗﺎج ﺷﮭﺎدت .ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان در  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻘف آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ و ﺳرزﻣﯾن
اﻏوان ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .او ﺑﮫ اﯾن دو ﺳرزﻣﯾن رﻓت و آﻧﮭﺎ را روﺷن ﺳﺎﺧت و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
را در آﻧﺟﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را طﺑق ﻣﻘﺎم ھﺎی )روﺣﺎﻧﯽ( و ﺷﮭرھﺎ اﻋﻣﺎر
ﮐرد و ﮐﺷﯾش ھﺎی ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯾروی از ﺗﻘدس و ﮔراﻣﯾداﺷت ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
او ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﺻداﻗت رﺳﺎﻟت ،دﺳﺎﺗﯾر ﭘﺳر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ )ﺟﯽ  (١٢۵ﺧدا را ﻋﻣﻠﯽ
ﺳﺎﺧت و در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﭘﮕﺎن ھﺎ ﭘﺧش ﮐرد ،ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد ﺑﻧﺎم ﭘدر و ﭘﺳر و روح اﻟﻘدس .او ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﺳﺗورات ﻻرد را ﻧﮕﺎه دارﻧد و ﺑﺎ ﺧود )ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﭘﮕﺎن ھﺎ( طﻼ،
ﻧﻘره و ﻣس ﻧﺑرﻧد ،ﻧﮫ ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ و ﻧﮫ ﮐﺎرﻣﻧد.
] [١۵ﺑﺎ ھﺷدار در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ )ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻣﺎدی( ،ارﺟﻣﻧد )ﮔرﯾﮕورﯾس( ھﻣراه ﺧود
ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزﺗرﯾن و ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن دﺳﺗﻣزد )از ھﻣﮫ( ،ﺧون ﺷرﯾف ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ و
ﺷﮭﯾد ،ذﮐرﯾﺎ ،ﭘدر ﺟﺎن و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﭘﺎﻧﺗﺎﻟﯾون را ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ را
اﻋﺗراف ﻧﻣود و در ﺷﮭر ﻧﯾﮑوﻣﯾدﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﺷد.
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)ﮔرﯾﮕورﯾس( ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدا را ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑزرگ ﺗ ُﺳری در ﻗﻠﻣرو اﻏوان ھﺎ آورد.
او ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐوﭼﮏ در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد ﺑﺧﺷﯽ از ﺧون ذﮐرﯾﺎ را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون در آن ﻗرار داد .او ﯾﮏ ﮐﺷﯾش ﺑﻧﺎم داﻧﯾﺎل را در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺧدﻣت ﮔزار و ﺧدﻣﮫ ﺷﮭدای ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺳﭘس ﺷﺎﮔردن ﺧوب ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧود را ﮔرﻓت
و ﺑﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ذﮐرﯾﺎ و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ارﺟﻣﻧد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺳﮕوﺗﮏ رﻓت ،ﺑﮫ ﺣﺿور
ﺳﺎﻧﯾﺳﺎن ﺷﺎه ﻣﺳﮕوﺗﮏ ﮐﮫ از ﻋﯾن طﺎﯾﻔﮫ ارﺳﺎﺳﯾد ﺑود) .ﮔرﯾﮕورﯾس( ﺑﺎ ﻗدرت ﺧﻼق ،ﺳﮫ
ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف را ﻣوﻋظﮫ ﮐرد ،ﺗﺟﺳم ﮐﻠﻣﮫ ،ﻣﻌﺟزات ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوع )ﺟﯽ (١٢۶
)ﻋﯾﺳﯽ( ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن اﻧﺟﺎم داد ،ﻣﺻﻠوب ﺷدن ،ﻣﻌﺎد در روز ﺳوم ،ﺻﻌود ﺟﺳد او
ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ،رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺑرای ﻗﺿﺎوت زﻧدﮔﺎن و ﻣردﮔﺎن .در آﻏﺎز )ﻣﺳﮕوﺗﮏ( ﺳﺧﻧﺎن اﻧﺟﯾل
را ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و اﯾﻣﺎن آوردﻧد.
اﻣﺎ ﺷرﯾرﺗرﯾن ﺷﯾطﺎن وارد ﻗﻠب ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺷد و آﻧﮭﺎ را ﻣﻠﺗﮭب ﺳﺎﺧت ﺗﺎ در ﺑراﺑر دﺳﺗور
زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﺳﺧﻧﺎن ﺧداوﻧد ﻣرﺗﮑب ﺑدی ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﺗﮭﺎﻣﺎت دروﻏﯾن در ﺑراﺑر
آﻣوزه ھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺷﺧص ارﺟﻣﻧد ﺷروع ﮐردﻧد .ﭼون )ﮔرﯾﮕورﯾس( آﻧﭼﮫ اراده ﺧدای
ﻣﺣﺑوب ﺑود ،ﻣوﻋظﮫ ﮐرد :ﻧﮫ ﻏﺎرت ،ﻓرﯾب ﯾﺎ دزدی ،ﺑﻠﮑﮫ ﻟذت ﺑردن از طرﯾق ﮐﺎر دﺳﺗﺎن
ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧدا ﺑﺎﺷد) .ﻣﺳﮕوﺗﮏ( ﮔﻔت:
»اﯾن ﻓرﯾب ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎ اﺳت ،ﭼون او ﻣﺎ را از ﻏﺎرت ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﭘس ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم اﮔر دزدی و ﻏﺎرت ﻧﮑﻧﯾم«؟ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷرﯾرﺗرﯾن ﻣﺷوره
ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﮔرﯾﮕورﯾس را ﮔرﻓﺗﻧد ،او را ﺑﮫ دم
ﯾﮏ اﺳب وﺣﺷﯽ ﺑﺳﺗﻧد و در ﺟﻠﮕﮫ وﺗﻧﯾﺎن رھﺎ ﮐردﻧد .آن ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﮭﯾد ﺷد.
ﺷﺎﮔردان او )ﺑﻘﺎﯾﺎی او( را ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روﺳﺗﺎی اﻣﺎراز ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎﺑﺎﻧد آوردﻧد.
او را در داﺧل ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﺣراب ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﻗرار دادﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧون ﻣﻘدس ذﮐرﯾﺎ
را در ﯾﮏ ﺑوﺗل ﺷﯾﺷﮫ ای )ﺟﯽ  (١٢٧اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ارﺟﻣﻧد را در ﺑوﺗل دﯾﮕری.
آﻧﮭﺎ ھر دو ﺑوﺗل را ﺑﺎ ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻرد ﮔرﯾﮕورﯾس ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣودﻧد و ﺧود ﺷﺎن ﺑﮫ
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ارﻣﻧﯾﺎ ﻓرار ﮐردﻧد .زﯾرا ﺳﺎﻧﯾﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ھون ھﺎ ﺑﮫ ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .ﻟطف
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻻرد ھﺎی ارﻣﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻗدرت را داد ﺗﺎ از ﺧون ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان اﻧﺗﻘﺎم
ﻋﻠﻧﯽ ﮔﯾرﻧد .ﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را از دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﺗﺎ
ﻣژده ھﺎی ﺑد را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎﺳﮑوﺗﮏ ﺑرﺳﺎﻧد .در ﻋوض ،ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺷﻣﺷﯾرھﺎی
ﮔروه ھﺎی اﻗﺎرب ﺧود ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد.
] [١۶در آن دوره ،ﺷﮭر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﻧﺎم ﺗ ُﺳری در ﺑراﺑر ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺷورش ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ
ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﮐﮫ ارﺟﯾﺳﺎﺗﺳﯾﮏ آﻣد و ﺷﮭر را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ داﻧﯾﺎل
ﮐﺷﯾش را ﭘﯾدا ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ )ﺑﻘﺎﯾﺎی( ﺳﯾﻧت ھﺎ و ﭘﺳرﺑﭼﮫ
ﭼﺎﯾﻐب )ﻗوﻣﯾت( ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑود) .ﭼﺎﯾﻐب( ﮐﺎھن را ﭘﯾدا ﮐرد و ﺗﻌﻣﯾد ﺷده ﺑود و در ﻣورد
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎور داﺷت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮐﺎھن داﺷت .و او ﻣﯽ ﺧواﺳت
ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﭘﯾروی ﮐﻧد.
آﻧﮭﺎ ھر دو را ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾدﻧد و آﻧﻘدر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﻧده ﺧﺎﮐﺳﺗرھﺎی ﭘﻠﯾد
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷوﻧد )ﯾﻌﻧﯽ زرﺗﺷﺗﯽ( )ﺟﯽ  .(١٢٨وﻗﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ زور ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزﻧد،
ﻧزد ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﭼﺎﯾﻐب ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﺗو ﻣرد ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ھﺳﺗﯽ ،اراده ﻣﺎ را ﺑرآورده ﺳﺎز
و ﻣﺎ ﺗو را در ﻗﻠﻣرو ﺧود ارﺗﻘﺎ ﺧواھﯾم داد« .اﻣﺎ )ﺟوان( ارﺟﻣﻧد ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻣن در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎھﯾن ﺑﻧﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻣﯾرم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﯾﺎن ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﺳﺎﮐن ﺷوم« .آﻧﮭﺎ ﻓورا
ﺳر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺑرﯾدﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺗﺎج ﺗﻘدس و ﺟﺎﯾزه ﺷﮭﺎﻣت ﭘﯾروزی
را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾش ،ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان .ﺑرﺧﯽ ﮐﺷﯾش ھﺎی ﺳوری
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم ھﺎﮐو ﺑردﻧد و در آﻧﺟﺎ دﻓن ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺻوﻣﻌﮫ در ﺑﺎﻻی آن
اﻋﻣﺎر ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾن اﻓراد ارﺟﻣﻧد ﺗﺎ اﻣروز در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯾﺳت.
اﯾن اﺗﻔﺎق در زﻣﺎن )ﺳﻠطﻧت( واﭼﯽ دﻻور ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ رخ داد .ﭘرﺑرﮐت ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾن
اﻓراد ارﺟﻣﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت واﭼﺎﮔﺎن ﺳوم ،ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﭘﺳر ﯾزدﮔرد و ﺑرادر واﭼﯽ ﺷﺎه
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ﻣﺑﺎرک ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧد .ﭼون از )زﻣﺎن( واﭼﺎﮔﺎن دﻻور ﺗﺎ واﭼﯽ در آﻧﺟﺎ  ٩ﺷﺎه اﻏوان وﺟود
داﺷت .دھم آﻧﮭﺎ ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﺧدا دوﺳت و زاھد ،ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺑود )ﺟﯽ .(١٢٩
][١٧
ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدھم – ﻓﮭرﺳت ﻧﺎم ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﺎن از )زﻣﺎن( ﯾﺎﻓﯾث و اران ﺗﺎ واﭼﺎﮔﺎن ﺳوم.
ﯾﺎﻓﯾث،
ﮔوﻣر،
ﺗﯾراس،
ﺗوﮔرﻣﺎ )ﺗورﮔوم(،
ھﺎﯾﮏ،
اراﻣﺎﻧﯾﺎک،
اراﻣﺎﯾﯾس،
اﻣﺎﺳﯾﺎ،
ﮔﯾﮕم،
ھرﻣﺎ،
آرام ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺑراھﺎم زﻧدﮔﯽ ﮐرد،
ارا ﺧوش ﭼﮭره ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺳﺣﺎق زﻧدﮔﯽ ﮐرد،
اﻧوﺷﺎوان،
ﭘﺎرﯾت،
ارﺑﮏ،
زاوان،
ﭘﺎرﻧﮏ ﺳور ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟوﺷوا زﻧدﮔﯽ ﮐرد،
ھﺎوﻧﺎک،
واﺷﺗﺎک،
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ھﯾﮑﺎک،
اﻣﺑﺎک،
ارﻧﺎک،
ﺷﺎوارش،
ﻧوراﯾر،
وﯾﺳﺗﺎﻣﮑر،
ﮔوراک،
راﻧت،
اﯾﻧژاک،
ﺿﺣﺎک،
ھوروی،
زارﻣﺎﯾر،
ﭘﯾرچ ﮐﮫ در زﻣﺎن داود زﻧدﮔﯽ ﮐرد،
ارﺑون،
ﺑﺎزوک،
ھﺎی،
ﯾوﺳﮏ،
ﮐﯾﭘﮏ،
ﺳﮑﺎﯾوردی ﮐﮫ ﺗﺎج را از ﺷﺎه ﺑﺎﺑل ﮔرﻓت،
ﭘﺎروﯾر،
رﯾﺷﯽ،
ﭘﺎرﻧواز،
ﭘﺎﭼوﯾﭻ،
ﮐورﻧﺎک،
ﭘﺎووس،
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ھﯾﮑﺎک دﯾﮕر،
اﯾرواﻧد ﺳﮑﺎواﮐﯾﺎﺗس )زﻧدﮔﯽ ﮐوﺗﺎه داﺷت(،
ﺗﯾﮕران،
اران از اﯾن ﺧﺎﻧدان/ﻧﺳب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم اﻏوان ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎر ﻧﺎم ھﺎ از اران ﺗﺎ
واﭼﺎﮔﺎن دﻻور ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ ارﺳﺎﺳﯾد ﺑود ،ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت ،ﻣن ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ﮐﮫ از طﺎﯾﻔﮫ )ھﺎی( آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗق ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن اﻏوان ھﺎ ﺑودﻧد
ده ﻧﻔر اﻧد ،ﺑﻧﺎم ھﺎی:
واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺟﺎع،
واﭼﯽ،
اورﻧﺎﯾر،
ﯾوﮐﯾﮕﺎن،
ﻣﯾرھﺎوان،
ﺳﺎﺗوی،
آ ﺳ ﯽ،
اﯾﺳواﻏن،
واﭼﯽ )ﺟﯽ (١٣٠
] [١٨ﺳﭘس واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﮐﮫ ﭘس از او ﮔروه ھﺎی زﯾﺎد ﺧدا دوﺳت و
ﭘرھﯾزﮔﺎر در زﻣﺎن آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد و درﮔذﺷﺗﻧد .اﻣﺎ در ﺑﺎره آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ )ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ(
ﻧدارﯾم ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﺎره واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﮔﻧﺞ ﭘﻧﮭﺎن و ﻣوھﺑت
اﻟﮭﯽ )ﺑﻘﺎﯾﺎ( را آﺷﮑﺎر ﮐرد .واﭼﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﭘﯾروز ،ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﯾروزآﺑﺎد را
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﻧﺎم ﭘرﺗﺎو ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓﺻل ﺷﺎﻧزدھم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﺑرای اﻏوان ھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷد ،زﻧدﮔﯽ و
ﮐﺎرﮐرد ھﺎی او و ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ
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ﺳرزﻣﯾن ھﺎ اﻏواﻧﯾﺎن ﺑرای ﻣدت  ٣٠ﺳﺎل ﭘس از واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺑدون ﺷﺎه ﺑود .ﺑﮫ اﯾن
دﻟﯾل ﮐﮫ ﭘﯾروز ،ﺷرﯾرﺗرﯾن ﺷﺎه ﻓﺎﺳد ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﮓ دﯾواﻧﮫ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷده ﺑود :ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺗﻣﺎم ﺷﺎھﺎن ﺟﮭﺎن را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را ﺗﺧرﯾب ﮐﻧد و روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ را
رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣﺎﯾد و در ﻗﻠﻣرو ﺧود )ﺟﯽ  (١٣١ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ زرﺗﺷﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺑﺎ دﺳت
ھﺎی ﭘﻠﯾد او ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺧون ﺷﮭدای ﺷﺟﺎع ،ﻣﻌﺻوم و ﻣﺑﺎرک ﻣﺳﯾﺢ زﻣﯾن را آﺑﯾﺎری ﮐرد.
و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﮔروه ھﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر او ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﻓزود ﺑرآن ،زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن
ﮔرﯾﺎن اﺳﯾر ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺑردﮔﯽ ﺗﻠﺦ ﺑرده ﺷدﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻻرد
ھﺎی ارﻣﻧﯽ ،ﮔرﺟﯽ و اﻏواﻧﯽ ﺑﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ زرﺗﺷﯽ ﮔروﯾدﻧد ،ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ زور و دﯾﮕران ﺑﺎ
ھداﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ؛ و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎن ھﺎ ،آﺗﺷﮑده ھﺎ )اﺗروﺷن ھﺎ( اﯾﺟﺎد ﺷد و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب آﺗش ﭘرﺳﺗﯽ ﺧداﯾﺎن ﻧﺎﭘﺎک ﺗﻘوﯾﮫ ﮔردﯾد .ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺷﯾطﺎن ﻣﺧرب ﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﻓت و ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷورش ﺑودﻧد ،ﺑﺎ زﻧﺟﯾر و زﻧدان ﻣﺟﺎزات
ﮔردﯾدﻧد و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘذﯾرش زرﺗﺷﺗﯽ ﺷدﻧد .در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ واﭼﺎﮔﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺧﺷوﻧت و ﺷرارت ﺷدﯾد ﺷﺎه )اﯾراﻧﯾﺎن( ،ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ زرﺗﺷﺗﯽ را ﭘذﯾرﻓت .،ﺑﺎ آﻧﮭم )واﭼﺎﮔﺎن(
داﯾﻣﺎ در ﻧﻣﺎزھﺎی ﻣﺧﻔﯽ و روزه ھﺎی ﻣﺳﯾﺢ ﺷرﮐت ﮐرد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل
رﯾﺧﺗن ﺧون ﺷﮭدای ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗﺧرﯾب ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﻣﺑﺎرک ،ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾر و ﺟوان،
ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾدن )ﺟﯽ  (١٣٢زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و از ﺑﯾن ﺑردن روح ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﮐﮫ ﺗوﺳط
زرﺗﺷﺗﯾﺎن ﺳرﮐوب ﺷدﻧد) ،ﺑﺷرﯾت( را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد.
] [١٩او ﻗوم ھﻔﺗﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﻠﮫ ﺧﺷم در ﺑراﺑر ﺷﺎه ﻣﺳﺗﺑد و ﺧوﻧرﯾز ﭘﺎرس ﻓرﺳﺗﺎد و
آﻧﮭﺎ اﯾن ﻓرﻣﺎﻧروای ﭘﻠﯾد را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺟﮭز او زدﻧد و ﮐﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ
اﺷﻌﯾﺎی ﻣﺑﺎرک در ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ روﯾﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﺑل دﯾد ،ﺷﺎﯾد ﺗرﺟﯾﺢ داد ﮐﮫ اﯾن را ﺑﮕوﯾد:
»ھﺎرک ،ﻏول ھﺎ آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺧﺷم ﻣرا ﺑرآورده ﮐﻧﻧد؛ آﻧﮭﺎ از آﻣدن و رﺷد دﺷﻣﻧﯽ ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷدﻧد .ﻻرد ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻠل دﺳﺗور داد ﮐﮫ از دوردﺳت ھﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﻻرد ﺑﺎ ﻣردان
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ﻣﺳﻠﺢ ﺧود آﻣدﻧد .وای ،ﺷﻣﺎ ﻧﺟس ھﺎ و ﻧﺳل ھﺎی ﺷرﯾر ،ﭼون روز ﻻرد ﻧزدﯾﮏ اﺳت؛
وﯾراﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺎ ﺧواھد آﻣد )ﺟﯽ .(١٣٣
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻣﺎم دﺳت ھﺎ ﻧﺎﺗوان ﺧواھﻧد ﺷد و ﻟرزش ﻣﺎﻧﻧد زﻧﯽ ﮐﮫ درد زاﯾﻣﺎن دارد ،ﺑﺎﻻی
ﺷﻣﺎ ﺧواھد آﻣد .ﺑﻧﮕرﯾد ،روز ﻻرد ﺑﺎ ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺧﺷم و ﻏﺿب ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﯽ
ﻓرزﻧد ﺳﺎزد و از زﻣﯾن دور ﮐﻧد .ھر ﮐﺳﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷود ،ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺑر زﻣﯾن ﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﻧوزادان آﻧﮭﺎ در ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎن ﺷﺎن ﭘﺎره ﭘﺎره ﺧواھد ﺷد؛ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻏﺎرت ﺧواھد ﮔردﯾد
و ھﻣﺳران ﺷﺎن ﺑرده ﺧواھد ﺷد .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﭘر از ﻋزا و ﺳوﮔواری ﺧواھد ﺷد .ﭘﺳر
ﺷرور ،ﮐودﮐﺎن ﺧود را آﻣﺎده ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﭘدر ﺷﺎن ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد .او ﺟﮭﺎن را
ﭘر از ﺟﻧﮓ ﺧواھد ﮐرد ،آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﻧﺧواھﻧد ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑرﺟﮭﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد« )اﺷﻌﯾﺎ
.(١٣
ﺑﮫ راﺳﺗﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ،ﺷرﯾرﺗرﯾن ﭘروﯾز ﻋﻣﻠﯽ ﺷد .ﭼون اﯾن
ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ھﻔﺗﺎﻟﯽ ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻏول ھﺎ آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺧﺷم ﺧداوﻧد را ﺑرآورده ﺳﺎزﻧد .اول،
آﻧﮭﺎ در ﭘﯾش ﭼﺷم او ﭘﺳرش را ﮐﺷﺗﻧد ،ﮐودﮐﺎن ﺷرﯾر او )ﺟﯽ  (١٣۴را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻻرد
ھﺎ و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳرزﻣﯾن و ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر او .ﺳﭘس ﺧود ﺷﺎه را ،آن ﺷﺎه ﺷرﯾر،
ﭘروﯾز در زﯾر ﺷﻣﺷﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و در ﻣﯾﺎن اﺟﺳﺎد ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﮔم ﺷد و در ﮔور ﯾﮏ اﻻغ
دﻓن ﮔردﯾد .ﺳﭘس )ھﻔﺗﺎﻟﯽ ھﺎ( ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻋظﯾم او را ﮐﮫ ﺗوﺳط )ﻻرد ھﺎی ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﺑﺎ ﺷرارت
ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد ،ﻏﺎرت ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﺑردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد و از ﮐودﮐﺎن
درﯾﻎ ﻧﮑردﻧد و ﺑر ﯾﺗﯾﻣﺎن رﺣم ﻧﮑردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺧﺷم ﺧدا و اﻧﺗﻘﺎم ﺷﯾﺎطﯾن را ﺑرآورده
ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﭘروﯾز ﺷرﯾر ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐرده ﺑود .و آﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر را ھﻔت ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از
او اﺟرا ﮐردﻧد.
ﺳﭘس ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧدا ﭘر از ﺷﺎدی ﺷد ،ﭼون ﻓرزﻧدان ﺷرﯾر ﺷﯾطﺎن ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﺷﺎن
اﺳﯾر ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻧﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺗوﺳط ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و آﻧﮭﺎ در ﻋذاب ﻣردﻧد .ھﻣﺎن
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ﻣرد ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﺗﻣﺎم ﻓرزﻧدان ﺷﯾطﺎﻧﯽ او ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرگ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
و دردآور ﻣردﻧد .اﯾن اراده و ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎل ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺷر را از ﺑﯾن ﺑرد و اﯾن ﮐﮫ )ﭘروﯾز(
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﺷد )ﺟﯽ .(١٣۵
ﻓﺻل ھﻔدھم – ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ واﻏﺎرﺷﺎک و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑدﺳت آوردن ﺳﻠطﻧت اﻏواﻧﯾﺎ ﺗوﺳط
واﭼﺎﮔﺎن
] [٢٠ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﭘروﯾز ﺷرﯾر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرگ ﻧﺎﮔوار از ﺟﮭﺎن رﻓت ،واﻏﺎرﺷﺎک ﺑرادر ﭘدر
او ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺳت .ﮐﻼم ﺧداوﻧد» ،ھر ﮐﺳﯽ )دﺳﺗورات( را اﺟرا ﮐﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش
دھد ،در ﺳﻠطﻧت ﺧدا ﺑزرگ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود« )ﻣﺎﺗﯾو  ،(١٩ .۵ﺗوﺳط واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه ﺧدا -
دوﺳت ﺗطﺑﯾق ﺷد ،ﭼون او از اﻋﻣﺎل ﮔﻧﺎھﮑﺎراﻧﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﺑرﮔﺷت و ﺳﭘس ﮐﺎرھﺎی
ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد و ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺳرزﻣﯾن را از ﻋﺑﺎدت ﺷرور و ﺷﯾﺎطﯾن
ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﻧﻌﻣت و ﺧدﻣﺎت درﺳت ﺑﮫ ﺧدا ﺗﺑدﯾل ﮐرد و ﺑﺎ ﺗوﺑﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﯾﻠت ﺧود
اﻓزود .ﻻرد ھﺎی ﺳرزﻣﯾن او ﮐﮫ از طرﯾق وﮐﺎﻟت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﻧوﯾت ﺧود را ﺑﺎ زرﺗﺷﺗﯽ و
ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﺎن )ﭘﮕﺎن( آﻟوده ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑدن ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻓﺣﺷﺎی ﮐﺛﯾف ﻓﺎﺳد ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣﺳﯾﺢ ھداﯾت ﺷدﻧد) .واﭼﺎﮔﺎن( ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش داد ،ﺑر اﺳﺎس
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣردﮔﺎن ﺑﮫ دﺳﺗور )ﺟﯽ  (١٣۶ﭘﺳر ﺧدا ﺧواھد آﻣد و آن ﺑﺎ
ﻣﺟﺎزات ﺗﻠﺦ و آﺗش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑرای ﻣرﺗدان و ﻏﯾرﺗوﺑﮫ ﮐﺎران و ﻋواﻣل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧواھد آﻣد،
اﻣﺎ آن ھداﯾﺎی ﺷﮑوه ﺟﺎوداﻧﮫ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻘدس ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ در ﯾﮏ اﻟﮭﮫ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد و اﯾن ﮔروه ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺧوب ﺷﺎن ﭘﺎداش
داده ﺧواھﻧد ﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻣﯾد ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺑﻌدا ﺑﺎ زرﺗﺷﺗﯽ ﮔﻣراه ﺷدﻧد) ،واﭼﺎﮔﺎن( آﻧﮭﺎ را
از طرﯾق ﻣﺷورت دوﺑﺎره )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺣﯽ( ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐودﮐﯽ ﭘﯾروی
راه ھﻼﮐت ﺑودﻧد ،دﺳﺗور داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﮫ رﺳﺗﮕﺎری ﺗﻌﻣﯾد ﺷوﻧد و ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺑدن
زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش و ﺧون ﭘﺳر ﺧدا ﺳﺎزﮔﺎر ﮔردﻧد .ﺧود او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻻرد ھﺎی ﺳرزﻣﯾن در وﺣدت ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ
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ﻣواﻓﻘت داﺷﺗﻧد .ﭼون او اﯾن ﺗوﺻﯾف زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش را ﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ روح را از ﻣﺳﯾر ﺧطﺎ ﺑرﮔرداﻧد و ﺑرای او راھﮭﺎی ﻋداﻟت را ﺑﯾﺎﻣوزد ،روح ﺧود را
از ﻣرگ ﻧﺟﺎت ﺧواھد داد و ﺟﺑران ﮔﻧﺎھﺎن او ﺧواھد ﺑود.
)واﭼﺎﮔﺎن( ھر روز در ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣود و ﺑﺻورت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﯾﺎدﺑود ﺳﯾﻧت
ھﺎ را اﺟرا ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻣن ارﺗﺳﺎخ ﮐﮫ در ﺧدﻣت او ﻗرار
دارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل اﺷﮑﺎل ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن ﻧﺎﭘﺎک
را ﺗرک ﮐﻧد )ﺟﯽ  .(١٣٧او ﺧﯾرﺧواه ﺗرﯾن ﻣردی ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎی ﺳﻠطﻧت
ﺧود رﻓﺎه ،ﭘﯾﺷرﻓت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎطﻊ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد .در ﻣورد ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﯾز
ﺷرور آﻧﮭﺎ را از ﺳﻠطﻧت ﺧود دور ﮐرده ﺑود ،ھر ﯾﮏ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻻردی ﺧود ﺷﺎن ﺑﺎز
ﮔرداﻧد.
] [٢١ﺳﭘس ھر ﯾﮏ از ﻻرد ھﺎی اﻏوان ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و واﭼﺎﮔﺎن
را از ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑوﻣﯽ ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .او ﭘﺳر ﯾزدﮔرد و ﺑرادر واﭼﯽ ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود.
)واﭼﺎﮔﺎن( ﺷﺟﺎع ،ﻋﺎﻗل و ﺑﺎھوش دارای ﻗد ﺑﻠﻧد و ﺧوش ﭼﮭره ﺑود .آﻧﮭﺎ او را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ
دﺳت واﻏﺎرﺷﺎک ﺷﺎه ﭘﺎرس ،ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺗﻧد .وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ ﺑرﮔﺷت ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺑرﺧﯽ ﺷﯾوه ھﺎی ﺑود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﯽ ﺧداﯾﯽ زرﺗﺷﺗﯽ را رھﺎ ﮐﻧد و ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎور واﻗﻌﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .ﻣﺷﯾت ﺧدا ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ واﻏﺎرﺷﺎک ،ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن
ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد دﯾن ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد وادار
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ زرﺗﺷﺗﯽ روی آورد .وﻗﺗﯽ واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه ﺧوب )ﺟﯽ  (١٣٨و ﭘرھﯾزﮔﺎر
در اﯾن ﻣورد ﺷﻧﯾد ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .ﺳﭘس او ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از دﻋﺎ ھﺎ و اﺷﮏ ھﺎ ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧدا آﻣد و ﺑﮫ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس اﺑدی و ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف اﻗرار ﮐرد .و او ﺑﺎ ﺑزرﮔﯽ اﺳﻘف
ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن و دﯾرﻧﺷﯾﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ را دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ ﺗوﺑﮫ و دﻋﺎ ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد .ﺧود )واﭼﺎﮔﺎن( ﺑﮫ روزه ھﺎ و ﻧﻣﺎزھﺎ ﻣﺷﻐول ﺷد و
ﺑرای ﻓﻘرا ﮐﻣﮏ ﮐرد و ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﯾﺗر را در ﻧظر ﮔرﻓت .ﭘﯾﺗر ﺑﺎ وﺟود ارﺗداد ﺗواﻧﺳت
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رﯾﯾس رﺳوﻻن ،ﻧﮕﮭﺑﺎن دروازه ھﺎ و ﺷﮭزاده ﺳﻠطﻧت ﺑﮭﺷت/آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷود) .ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن(
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣرﯾدان ﻻرد ﮐﮫ ﭘﺳﺎن ﻣرﺗد ﺷد ،ﭘس از اﻗرار ﺑﮫ ﻻرد و
ﺧدا ﯾﮑﯽ از رﺳوﻻن ﺷد .اﻓزود ﺑرآن ،ﺑﺳﯾﺎری از ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﺿﯾﻠت رﺳﯾدﻧد و
وارث ﭘﺎدﺷﺎھﯽ زﯾﺑﺎ و اﺑدی ﺷدﻧد.
واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ را در ﻧظر ﮔرﻓت و ﺧود را ﺑﺎ ﮔروﯾدن ﺑﮫ ﺧدای واﻗﻌﯽ،
در ﻓﺿﯾﻠت اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻘدس و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧدای ھﻣﮕﺎن،
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،طﺑﯾب ﺑﺳﯾﺎری از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دﯾﮕر ﺷد) .واﭼﺎﮔﺎن( آﻧﮭﺎ را از ﺧدﻣت ﺗﻠﺦ
)ﺟﯽ  (١٣٩ﺷﯾطﺎن ﻧﺟﺎت داد .ﭼون در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋﺎﻗل ﺗرﯾن طﺑﯾب و ﻣﺎھرﺗرﯾن در طب آن
طﺑﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ – وﻗﺗﯽ ﺑدن ﺧود او ﺑﺎ زﺧم ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود – ﺑﺗواﻧد
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را از طرﯾق ﮔﯾﺎھﺎن داروﯾﯽ درﻣﺎن ﮐﻧد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﺎن دارو
ھﺎ ﺑﺗواﻧد دﯾﮕران را ﮐﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت درﻣﺎن ﮐﻧد .ﺑرای ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﻧﯾز ﭼﻧﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧدا ﺑرﮔردﻧد و از داروھﺎی ﺗوﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﺳﻼﻣﺗﯽ روح
ﺧود ﺑﺎ ھﻣﯾن داروھﺎی ﻣﻔﯾد اﻗرار و ﺗوﺑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻔﺎﺑﺧش و ﺗرﻣﯾم ﮐﻧﻧده روح ھﺎی
دﯾﮕران و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدن ﺷﺎن را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﮔروﯾدن ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﯾن ﻣﻘدس
و ﺧﺎﻟص ﻣﺳﯾﺣﯾت.
)ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣراب ھﺎی )ﭘﮕﺎن( ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و ﯾﺎ اﻓﺳون ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﯾﺎ
ﺧداﯾﺎن ﻧﺎﭘﺎک را ﻋﺑﺎدت ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﻗواﻋد ﻣﺳﯾﺣﯾت ﭘﺎﺑﻧد ﻧﺑودﻧد،
ﻣﺟﺎزات و ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .او ﺟﺎدوﮔران ،ﺳﺎﺣران و ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن را ھﺷدار داد ﮐﮫ اﮔر
ﺑﺎر دﯾﮕر ﮐﺷف ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣرﺗﮑب ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷدﻧد ،ﺑﺎ زﻧﺟﯾرھﺎی دردﻧﺎک
و ﭼوب ھﺎ ﺑﮫ دادﮔﺎه آورده ﺷده و ﺑﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات ﻣﺣﮑوم ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﮔروه ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺟﺎدوﮔران ،ﺳﺎﺣران و ﮐﺎھﻧﺎن ﻣرﺗد ﺧﻔﮫ ،ﺗﺑﻌﯾد )ﺟﯽ  (١۴٠و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از طرﯾق ﻣﺷوره ،اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و در ﻣﺳﯾر ﺧدا ﮔﺎم
ﻧﮭﺎدﻧد) .واﭼﺎﮔﺎن( در ﻣﻧﺎطق زﯾﺎدی اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن و ﻧﺎظران را ﻣﺳﺗﻘر ﮐرد .او ھﻣﯾن
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دﺳﺗورات ﺳﺧت ﮔﯾراﻧﮫ را ﺑرای ﮐﻣﺑﯾﭼﺎن و اﻏواﻧﯾﺎ ﺻﺎدر ﮐرد .در ﺣﻘﯾﻘت ،در طول
ﺳﻠطﻧت واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ،ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ارﺗﻘﺎ ﻧﻣود و ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﮔرﻓت.
][٢٢
ﻓﺻل ھﺟدھم – اﯾﺟﺎد ﻣدارس ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗوﺳط ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺟﺎدوﮔران؛ ﮐﺷف ﻓرﻗﮫ ﻧﺟس اﻧﮕﺷت-ﺑران و ﭘﺎﯾﺎن آﻧﮭﺎ
ﺣﺎل ،واﭼﺎﮔﺎن ﺗﺎﺟدار ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﭘﺳران ﺳﺎﺣران ،ﺟﺎدوﮔران ،ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن ،اﻧﮕﺷت-
ﺑران و ﻣﺳﻣوم ﮐﻧﻧدﮔﺎن )دﯾﮕﺎﺗواﺗس» ،دھﻧده ای داروھﺎ/زھرھﺎ«( ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ آوری و در
ﻣدارس ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد و ﺳﻠوک ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .ھدف اﯾن
ﮐﺎر اﯾﺟﺎد اﯾﻣﺎن ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس و اﺻﻼح ﮐﯾش )ھﺎی( ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﭘدرﺳﺎﻻری
آﻧﮭﺎﺳت) .واﭼﺎﮔﺎن( ﺑﮫ روﺳﺗﺎ رﻓت )ﺟﺎی ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ واﻗﻊ ﺑود( ،در روﺳﺗﺎی ﺧودش
روﺗﺎک ،دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ،ﻣدﯾر ﻣﻘرر ﻧﻣود و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﻧﻧد.
وﻗﺗﯽ او ﺑرای ﺷرﮐت در ﺑزرﮔداﺷت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓت ،ﺧودش در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺷﺳت،
ﺗوﺳط ﭘﺳران ﺳﺎﺣران و ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن )ﺟﯽ  (١۴١اﺣﺎطﮫ ﺷد .ﺳﭘس او ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت دﺳﺗور
داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب و ﻟوح در دﺳت ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻧد و ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ ﺑﺧواﻧﻧد .او ﭼﻧﺎن ﺧوش ﺑود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
ﯾﮏ ﮔﻧﺞ ﺑزرگ را ﮐﺷف ﮐرده اﺳت.
او ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻔﺣص در ﻣورد ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷرور اﻧﮕﺷت  -ﺑران و ﻣﺳﻣوم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷروع
ﮐرد ،ﭼون ھر دو ﮐﯾش ھﺎی آدم ﮐﺷﺎن ﺑودﻧد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد،
ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ اراده ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﻗﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗوﺳط اﯾن ﺷﺎه ﻣﺗﻌﺎل از روی زﻣﯾن ﻣﺣو ﺷود.
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ واﭼﯽ ﺷﻧﯾد ،ﺷرارت آﻧﮭﺎ در اﻏواﻧﯾﺎ ﺑرای ﻣدت ھﺎ اداﻣﮫ داﺷت .ﺳﺎﯾر ﺷﺎھﺎن
اﻏوان ھﺎ ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ دﺳﺗﮕﯾری آﻧﮭﺎ را ﻧداﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﺧود را دﺧﯾل ﻧﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻓزود ﺑر آن،
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ﻣرزﭘﺎن ھﺎی ﻣﻠﻌون و ﺷﯾطﺎن ﭘﺎرﺳﯾﺎن در واﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ را ﻏﺎﻟﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺳﭘس
در ﻣﻘﺎﺑل رﺷوه رھﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
اﮐﻧون اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﯾﮏ روز ،وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﻋﻣل ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﮕﺷت  -ﺑری در ﯾﮏ
ﻣﻐﺎره در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ اﻣن در ﮐﻧﺎر رود ﮐور ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﭘﺳرﺟوان ﻣﺷﻐول ﭘﯾﺎده روی
در ﻣﺳﯾر ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﺑود ،آﻧﮭﺎ اﻧﮕﺷت ھﺎی دﺳت ھﺎ و ﭘﺎھﺎی ﭘﺳر دﯾﮕری را ﺑﺎ ﭼوب ﺑﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد و او را زﻧده ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﭘﺳرﺟوان ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﻧﺎﻟﮫ ﻧزدﯾﮏ رﻓت و اﻋﻣﺎل
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران )ﺟﯽ  (١۴٢ﻗﺎﺗل را دﯾد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او دوﯾدﻧد ﺗﺎ او را دﺳﺗﮕﯾر
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ او ﻓرار ﮐرد و ﺧود را در رود ﮐور اﻧداﺧت .ﺣﺎل ،ﭘﺳر )ﻓراری( درﺧﺗﯽ را در
ﺟزﯾره وﺳط درﯾﺎ دﯾد ،ﺑﮫ آن طرف ﺷﻧﺎ ﮐرد و در درﺧﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺷد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘﯾب
ﮐﻧﻧدﮔﺎن او را ﺑﺑﯾﻧﻧد .او ﺗواﻧﺳت ﻓرار ﮐﻧد و از درﯾﺎ ﺑﮕذرد .اﻣﺎ او آن ﻣردان را ﺷﻧﺎﺧت و
ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﻧزد ﺷﺎه رﻓت ،ﺗﺎ ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎن را ﺑﮕوﯾد.
] [٢٣وﻗﺗﯽ ﺷﺎه اﯾن ﻣوﺿوع را ﺷﻧﯾد ،دﻋﺎی ﺷﮑرﮔزاری ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﻧﺳﺎﻧﯽ ادا ﮐرد و ﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯾون دﺳﺗور داد ﮐﮫ روزه ﮔﯾرﻧد و ﻧﻣﺎز ﺑﮕزارﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت ﺷرور رﺳوا
ﺷود و از روی زﻣﯾن ﻣﺣو ﺷود .ﺷﯾطﺎن در اذھﺎن ﻣﺎھواره ھﺎی ﺷرﯾراﻧﮫ )ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮕﺷت -
ﺑران( ﭼﻧﺎن ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗن ﺳوﮔﻧد ﻣردان ﺷرﯾر آن ﮔروه ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود .ﺷﺎه دﺳﺗور
دﺳﺗﮕﯾری ﻣرداﻧﯽ را داد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﻗﺗل ﺷدﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﻣردان ﻣﺷﮭوری را )ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓرﻗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑودﻧد( ،اﻣﺎ ﺑﺎوﺟود ﺿرب و ﺷﺗم و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک دﯾﮕر ،ھﯾﭻ ﯾﮏ
از ﺑدﮐﺎران ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﻧد .او ﺣﺗﯽ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوطﯽ از ﺳرﮐﮫ ای ﺳوزان و ﺑوراﮐس
در ﮔوش ھﺎی آﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺷد و ﭼﺷم ھﺎی ﺷﺎن ﻣﺛل ﻣﺎه ﺳﻔﯾد ﺷد .اﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﯾن ھم ﻧﺗواﻧﺳت
ﺑﺎﻋث اﻋﺗراف آﻧﮭﺎ ﺷود.
طوری ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﮔﻔﺗﯾم )ﺟﯽ  (١۴٣اﯾن ﺧدا ﺑود ﮐﮫ دﺳت ﺷﺎه را ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻓرﻗﮫ
ﺷرور از ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﻧت ھداﯾت ﮐرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ) ،ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ﻧﻘﺷﮫ ھوﺷﻣﻧدی ﺑرای اﻗرار
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آﻧﮭﺎ اﺑداع ﮐرد .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣل ﻗﺗل ﺑﺑرﻧد و ﮐﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﮐﮫ
ﺟوان ﺗر از دﯾﮕران ﺑود .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ اﯾن ﻣرد آزاد ﺷود .ﺳﭘس )ﺷﺎه( ﺑراﯾش وﻋده داد
ﮐﮫ »ﻣن ﺗو را ﻧﻣﯽ ﮐﺷم ،اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻋﺗراف ﮐﻧﯽ و ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﺷﯾطﺎن  -ﭘرﺳﺗﺎن را
ﺑﮕوﯾﯽ« .آن ﺟوان ﺑﮫ روی اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ رواﯾت اﺳرار ﻓرﻗﮫ ﺷرﯾر ﺷروع ﮐرد .او ﮔﻔت:
ﺷﯾطﺎن در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻣرد ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود و دﺳﺗور ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣراﺳم ﺑرﮔزار
ﺷود ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﻣرد اﺳت .اﯾن ﻣردان ﻧﺑﺎﯾد ﺳوراخ ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زﻧده اﻧد ،ﭘوﺳت و اﻧﮕﺷت ﺷﺳت دﺳت راﺳت او ﺑرﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﭘوﺳت
ﺑﺎﻻی ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎ اﻧﮕﺷت ﮐوﭼﮏ دﺳت ﭼپ او ﮐﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس اﻧﮕﺷت ﮐوﭼﮏ
ﺑرﯾده ﺷده و از داﺧل ﺟدا ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﯾن ﮐﺎر روی ﭘﺎ ھﺎ ﻧﯾز اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣرد ھﻧوز زﻧده اﺳت .ﺳﭘس او ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭘوﺳت او ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده و
در ﯾﮏ ﺳﺑد ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ زﻣﺎن ﻣراﺳم ﺷرﯾر ﻓرا رﺳد ،ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﻗﺎت ﺷوﻧده از آھن ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺎ ھﺎی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﺎ ھﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ
ﺣﺿور دارﯾم .ﺣﺎل ﻣﻘداری ﭘوﺷﺎک ﺑﺎ ارزش روی ﺻﻧدﻟﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،وﻗﺗﯽ
ﺷﯾطﺎن رﺳﯾد ،او ﻟﺑﺎس ﺧود روی آن ﮔذاﺷﺗﮫ و روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﺳﭘس او
ﺳﻼح را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘوﺳت )ﺟﯽ  (١۴۴و اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻣرد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺷروع
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎل اﮔر آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ )اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓداﮐﺎری( ﺑﺎﺷﻧد) ،ﺷﯾطﺎن( دﺳﺗور
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘوﺳت ﯾﮏ درﺧت ﮐﻧده ﺷده و ﯾﮏ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔوﺳﻔﻧد در ﭘﯾش روی او
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود .ﺳﭘس او ﺑﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﺷرﯾر ﺧود ﻣﯽ ﺧورد و ﻣﯽ ﻧوﺷد .ﯾﮏ اﺳپ ﺑﺎ
زﯾن و اﻓﺳﺎر آﻣﺎده اﺳت .او در اﺳپ ﺳوار ﺷده و ﻣﯽ ﭼرﺧد ﺗﺎ ﺧود اﺳپ ﺗوﻗف
ﮐﻧد .ﺳﭘس )دﯾو( ﻧﺎﻣرﯾﯽ ﺷده و ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷود .او اﯾن ﮐﺎر را ھر ﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھد.
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] [٢۴او ﺑﮫ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣرد اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﺳﭘس ﺗﻌداد
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﭘﯾش آﻣدﻧد و ھﻣﯾن ﭼﯾزھﺎ را در ﻣورد ﻓرﻗﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣردی
ﺻﺣﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺑرای او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،اﯾن ﮐﮫ» :زﻧدﮔﯽ ﺗو ﻣطﺎﺑق ﺳوﮔﻧدی
ﮐﮫ ادا ﮐرده ام ،ﻣﺣﻔوظ اﺳت .اﻣﺎ )ﻣن دوﺳت دارم ﮐﮫ ﺗو( آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐردی،
ﺑﺎﻻی دﯾﮕران )ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب آن ﺷدﻧد( اﺟرا ﮐن« .آن ﻣرد در ﺣﺿور اردوﮔﺎه ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ھﻣﺎن اﻋﻣﺎل را ﺑر روی ﻣردﻣﺎن زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد .ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺳﺗﺎ ھﺎی ﺧود ﻣﻧﺗﻘل
ﺷدﻧد و در ﺣﺿور ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد) .ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ھﻣﭼﻧﺎن
دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻣوم ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﺳﺗﮕﯾر و ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .آن ﻓرﻗﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺑﺎدت
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ دﯾو در ھر ﺳﺎل ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد زھر داده و ﮐﺷﺗﮫ ﺷود .اﮔر اﯾن ﮐﺎر
)زھر دادن( ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود ،دﯾو )ﻧﻣﺎز ﮔزار( را ﭼﻧﺎن آزار ﻣﯽ داد ﮐﮫ او
زھر ﮐﺷﻧده را ﺑرای ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧودش ﻣﯽ داد )ﺟﯽ .(١۴۵
ھﻧوز ھم ﻓرﻗﮫ ھﺎی اھرﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕری وﺟود داﺷت) .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ ،ظﺎھرا( ﯾﮏ دﯾو ﮐﺳﺎﻧﯽ
را ﮐور ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ از ﭘرﺳﺗش ﺷر ﻣﻧﺻرف ﻣﯽ ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕری ﺧﺎل ھﺎ ﻣﯽ
ﮔذاﺷت )روی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﺑﺎدت اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ﮐردﻧد( .اﮔر ﯾﮏ )ﻋﺿو ﻓرﻗﮫ( ﺑﺎ دﯾﮕری
ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐرد ،ﺳﺣر دﯾوان ﺷرﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت او را ﺑﮫ ﻣﺻﯾﺑت ﮐوری و ﻟﮑﮫ ھﺎ ﮔرﻓﺗﺎر
ﺳﺎزد .ﺷﺎه ﭼﻧﯾن اﻓراد را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﺷت .او ھﻣﭼﻧﺎن دزدان و ﺳﺎﯾر
ﺷروران را از ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ ﻧﺎﺑود ﮐرد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷﺎورز ﻓﺻﯾﺢ و ﺑﺎ
ﻓﺿﯾﻠت ﻋﻼﻗﮫ داﺷت ﺑﺎ ﺷور و ﻋﺷق ،ﺧﺎرھﺎ و ﻋﻠف ھﺎی ھرزه را رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐﻧد و داﻧﮫ
ھﺎی ﺧوب را ﭘﺧش و ﮐﺷت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻼت آن ﺳﯽ ،ﺷﺻت و ﺻد ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .ﺧدای
ﻗﺎدر و ﻣﺗﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﺳﻠوک زﯾﺑﺎ و ﭘرھﯾزﮔﺎری اﯾن ﻣرد و ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ ﺧواﺳت ﺧداوﻧد را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺷﮭدای ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ او اﻋطﺎ ﮐرد،
از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﭘﻧﮭﺎن ﺑود )ﺟﯽ .(١۴۶
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ﻓﺻل ﻧزدھم – ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ذﮐرﯾﺎی ﻣﺑﺎرک )ﭘدر ﺟﺎن( و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ﻣﺑﺎرک ﮐﮫ در ﺷﮭر
ﻧﯾﮑوﻣﯾدﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﺷد و ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان آن را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﭼﺎﯾﻐب ھﺎ آورد
ﻋﻼﯾم و ﻣﻌﺟزات ﺑﯾﺷﻣﺎری در ﺷﮭری ﺑﻧﺎم ﺗﺳری و در آن ﻣﺣﻠﯽ رخ داد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدای
ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ در آن ﻗرار داﺷت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺣل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﺻورت دﻗﯾق
ﻧﻣﯽ داﻧﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﺟﺎ ﭘﮕﺎن ھﺎ ﺑودﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺗب و
ﻣرﯾﺿﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻗرار داﺷت و ﺧﺎک زﻣﯾن آن را ﮔرﻓﺗﻧد .ﺷﻣﺎر
زﯾﺎدی از اﯾن ﻣردم ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﭘﮕﺎن ﺑودﻧد ،درﻣﺎن ﺷدﻧد .ﻣذھب اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺷرﯾر ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧدا ﻗرار داﺷت) ،ﯾﮏ( ﭘﺎرﺳﯽ ﺧﺎص زرﺗﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ آﻣد
ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻗرار داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺧود را ﻣﺳﺧره ﺳﺎزد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،وﻗﺗﯽ ﺷﻠوار او ﺳﺳت
ﺷد ،روده ھﺎﯾش روی زﻣﯾن رﯾﺧت و در ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻋذاب ﺟﺎن داد.
] [٢۵اﯾن ﻣﻌﺟزه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾوﻧن ،اﺳﻘف اﻋظم ھون ھﺎ ﺑود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳرزﻣﯾن ﻣﺳﮕوﺗﮏ
ﺑود) .ﯾوﻧن( ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺎدق و ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ اﯾن روﯾداد ﺑود .ﺣﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدای ﻣﺑﺎرک
)ﺟﯽ  (١۴٧ﮐﺎھن ﺗﺳری و ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﭼﺎﯾﻐب در ھﺎﮐو ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ارﮔﯾﺳﺎﺗﺳﯾﮏ
ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺳری ﺑرده ﺷد .در آﻧﺟﺎ ﻣردی ﺑﺎ ظﺎھر ﻓوق اﻟﻌﺎده
درﺧﺷﺎن و ﺟوان ﺗﺎﺑﻧﺎک ﺷﺑﯽ در روﯾﺎی ﮐﺎھن ﺻوﻣﻌﮫ ﺑﻧﺎم ﯾﻌﻘوب ظﺎھر ﺷد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد:
»ﺑﮫ ﺗﺳری ﺑروﯾد و ﺣﺎﮐم ﺷﮭر را ﺧﺑر دھﯾد ﮐﮫ ﻻردی از ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ ﺑﻧﺎم
ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ اﺳت .ﻣﺎ ﺑرای او ھﻣﺎن روﯾﺎ را ﻧﺷﺎن ﺧواھﯾم داد )ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد( .ﻣﺎ ﺳﯾﻧت
ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺷﻣﺎ و او )ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺎ( را اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد« .ﮐﺷﯾش اﯾن ﻣوﺿوع را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓت .ﺑﺎ آﻧﮭم ھﻣﺎن روﯾﺎ ﺑﺎر دوم و ﺳوم ﺗﮑرار ﺷد .او ﺑﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن آن اداﻣﮫ داد ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﮫ ﻣرگ ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ﺳﭘس ھﻣﺎن ﻣردان در ﻗﺎﻟب ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧوراﻧﯽ
ﭘر زرق و ﺑرق دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎھن ﮔﻔﺗﻧد» :ﺗو ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﭼرا ﻣﯾﻣﯾری«؟ او ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﻧﮫ ﻻرد« .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺳرﺳﺧت و ﻧﺎﻓرﻣﺎن ھﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
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ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ در ﺗﺳری ﻧرﻓﺗﯾد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﯾد .ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ در ﺣﺎﻟت ﻣرگ
ﻗرار دارﯾد«!
ﮐﺎھن از آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ او را درﻣﺎن ﮐﻧﻧد ﺗﺎ او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرود و دﺳﺗور آﻧﮭﺎ را
اﺟرا ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود را روی او ﮔذاﺷﺗﻧد و او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ درﻣﺎن ﺷد .او ﺑرﺧﺎﺳت
و ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﺳری رﻓت .او ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ را ﮐﮫ ﻣدﯾر )ﺟﯽ  (١۴٨ﺷﮭر ﺑود ﭘﯾدا ﮐرد ،ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ از او ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﻧﮑرد و او را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣرد ﺧدا ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد .ﻣرد در روﯾﺎی ﺧود
ﺑرای او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ ﻧﯾز روﯾﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﮐﺎھن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧداد.
آﻧﮭﺎ ﭘس از ﺧوردن ﻏذا ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد ،ﮐﺎھن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ دو ﮐﺎھن دﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣرای ﺣﺎﮐم
)ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﺑودﻧد ،ﺑرای ﺧواب ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑروﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ ﺑﺎ دو
ﺧدﻣﮫ ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗﻧد .ھﻣﺎن ﻣردان ﺑﮫ ﺷﮑل ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ
ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑرﺧﯾز و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرو ،ﭼون ﺳﯾﻧت ھﺎ آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ و ﮐﺎھن )دﯾﮕر( ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ
را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و ﺑردارﯾد«) .ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﺑﯾدار ﺷد و ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺷد» :ﻋﺟﻠﮫ ﮐن ،اﯾن ﯾﮏ
روﯾﺎ اﺳت« .ﺑﺎ آن ھم او دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧواب رﻓت .روﯾﺎ ﺑرﮔﺷت) .ﻣرد روﯾﺎﯾﯽ( ﮔﻔت» :ﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ﺗو وﻗت ﺑرﺧﯾزی ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺳت .ﺷﻣﺎ و ﮐﺎھن
ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯾرﯾد«.
] [٢۶او در ﺗرس وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﯾدار ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم در ﺧواب ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻓرو رﻓت .ﺑﺎر ﺳوم
ھﻣﺎن ﻣردان ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻧوراﻧﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد و دارای ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑوه و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺷﮑل
ﺑودﻧد ،ظﺎھر ﺷدﻧد و ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑرﺧﯾز و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرو .ﺗو در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻧور ﺑزرگ را
ﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن اﺳت .ﺑﺑﯾن ﮐﮫ ﻧور در ﮐﺟﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھد ،ﭼون ھﻣﺎﻧﺟﺎ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ ﻗرار دارد« .ھﻣﺎن روﯾﺎ )ﺟﯽ  (١۴٩در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎھن ﻧﯾز ظﺎھر ﺷد
ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ را دﯾد ﮐﮫ آﻣده ﺑود ﺗﺎ ﺑراﯾش روﯾﺎی ﺧود را ﺑﮕوﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐردﻧد ،ﺗوﺿﯾﺢ دادﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر روﯾﺎ ھﺎی ﺧود را ﮔﻔﺗﻧد .ﺳﭘس
ﮐﺎھن ﯾﻌﻘوب و ﻻردی ﺑﻧﺎم ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ دو ﮐﺎھن دﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم و دو ﺧدﻣﮫ
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ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ رﻓﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻋﺑور ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘس از ورود ﺑﮫ اﯾوان در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﮑوی ﺧطﺎﺑﮫ
در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺻﻠﯾب دﻋﺎ ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺗرﯾن روﺷﻧﺎﯾﯽ را در ﮐﻠﯾﺳﺎ دﯾدﻧد .ﻧور آن
ﻗدر زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺧود اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻣزﻣور ﺗوان اﯾﺳﺗﺎده ﺷدن را ﻧداﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣزﻣور ﺳوم را ﺧواﻧدﻧد ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد و ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧود ﺷﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺻﻠﯾب
ﮐردﻧد و ﭘﯾﺷﺗر داﺧل ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ درﺧﺷﺎن ﺗرﯾن و ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗرﯾن ﻧور ﭘر ﺷده
ﺑود .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻋﺑﺎدت ﮐردﻧد .در طﻠوع آﻓﺗﺎب ﺗﻣﺎم ﻧور ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدای ارﺟﻣﻧد )ﺟﯽ  (١۵٠ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﻧور ﺧﺎﻣوش
ﺷد ،ﻧوری در ﺑﺎﻻی ﻣﺣﻠﯽ ﺧﺎﻣوش و روﺷن ﺷد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن را
ﺑﺑﯾﻧﻧد .آﻧﮭﺎ آن را ﺑﺎز ﮐردﻧد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﭘﯾدا ﮐردﻧد .در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﯾﺑﮫ روی ﻋرﺷﮫ
ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود» :ﻣن ﮔرﯾﮕورﯾس اﯾن ﺳﯾﻧت ھﺎ ،ذﮐرﯾﺎ ﭘدر ﺟﺎن و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون
ارﺟﻣﻧد را آوردم ﮐﮫ در ﺷﮭر ﻧﯾﮑوﻣﯾدﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد .و ﺳﭘس ﺧود ﻣن ﻣردم« .آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑرداﺷﺗﻧد ،ﺷﺳﺗﺷو ﻧﻣودﻧد و ﺑﺎ روﻏن ﻣﻘدس ﻣﺳﺢ ﮐردﻧد .ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ آﻧﮭﺎ را
ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر ﺧود ﻣﮭر ﮐرد ،ﺳﭘس در اﺳپ ﺧود ﺳوار ﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر
ﺑرﺳﺎﻧد و او را از ﮐﺷف اﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزد.
ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎد و ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺧﺷش ﺧداوﻧد ﺑﮫ دﻋﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺷد و
ﺑرای اﯾن ﻧﻌﻣت ﺑزرگ ﺷﮑر ﮔزاری ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﺧﺷﯾد.
ﺳﭘس او اﺳﻘف ھﺎ ،راھﺑﺎن و ﭘﯾﺷواﯾﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﻣراﺳم ﺑزرگ ﯾﺎدﺑود ﺑرای ﺳﯾﻧت ھﺎ
را اﻧﺟﺎم داد .ﺻدﻗﮫ ھﺎی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا داد .او اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن را ﻟﺑﺎس ھﺎی
اﻓﺗﺧﺎری ﭘوﺷﺎﻧد و ﻣﺎﻧﺎس ﮐﺷﯾش ﻓداﮐﺎر درﺑﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت
)ﺟﯽ  (١۵١ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘدس ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﺷﮭدا را ﺑﯾﺎورﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﻧد ،ﺷﺎه ،ﻣﻠﮑﮫ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾﺷﻣﺎری ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑﮫ دﯾدار آﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ،ﺧوﺷﺑو ،ﮔل ھﺎی زﯾﺎد و
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ﻣردم ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ھﻣراه ﺑودﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه از طرﯾق اﯾن ﺷﮭدای ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت و ﻣﻘدس ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
ﺧدای واﻗﻌﯽ را ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد و ﺟﻼل ﺑﺧﺷﯾد.
] [٢٧ﺷﺎه ﭘس از اﯾن ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﻧوع ،طﻼ ،ﻧﻘره ،ﺳﻧﮓ ھﺎی
ﻗﯾﻣﺗﯽ آراﺳﺗﮫ ﮐرد و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣراب ﭼوﺑﯽ ﻗﺎت ﺷوﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺑﺎ ﭼرم
ﺳرخ ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷود) .او ھﻣﭼﻧﺎن دﺳﺗور داد ﮐﮫ( ﮐﺗﺎن ﺳﻔﯾد آﻣﺎده ﺷود ﺗﺎ داﺧل ﻣﺣل اﺳﺗراﺣت
ﺳﯾﻧت ھﺎ و ﺗﻣﺎم اﻧﺟﯾل ھﺎ ﺗزﯾﯾن ﺷود .ﺷوﺷﺎﻧﯾﮏ ﻣﻠﮑﮫ اﻏوان ھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﭘرھﯾزﮔﺎر و
ﺧﯾرﺧواه دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻏرﻓﮫ ﺑزرگ او روی ﻣﺣراب ﺳرخ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑرﭘﺎ ﺷود ﺗﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ
طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﺎه و ﻣردم زﯾﺎد ﺑﺗواﻧﻧد وارد ﺷوﻧد و از ﮔرﻣﺎ ﭘﻧﺎه ﮔﯾرﻧد و در
ﺻورت ﺑﺎران ،ﺧﺷﮏ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﺗﺎن ﺑﮫ دور ﻏرﻓﮫ ﺑرﭘﺎ ﺷد ﺗﺎ اﺣﺎطﮫ ای ﺗﺷﮑﯾل
دھد ﮐﮫ ھﻣراھﺎن ﺷﺎه ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧدﻣت و ﻋﺑﺎدت و دﻋﺎ ﺑرای ﺧدا وارد ﺷوﻧد و ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس و ﺷﮭدای ﻣﺑﺎرک ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺷﻧوﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﺎه اﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎ را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد ،دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺗﺧت روان
ھﺎ ﺑﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﭼرم ﺳرخ و ﮐﺗﺎن ﺳﻔﯾد ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺗزﯾﯾن ﺷود و ﯾﮏ ﺻﻠﯾب
طﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺟواھرات ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﻧﺎم ﺷﺎه در طﻼ ﺣﮏ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺻب ﺷود .ﺻﻠﯾب
دوزی ھﺎ ﺑﺎ اﺑرﯾﺷم ﭼﻧد رﻧﮓ وﺟود داﺷت ﮐﮫ از ﺗﺎج ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﯽ درﺧﺷﯾدﻧد .اﻧﺗﺧﺎب اﺳب
ھﺎی ﺳﻔﯾد از اﺻطﺑل ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎه ﺑود و ﺑﺎ دم ھﺎی ﺳرخ رﻧﮓ )ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت( .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﺣﺿور در ﺗﺧت ھﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ و اﺳب ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود .ﺑﮫ
ﻏﯾر از ﺳﯾﻧت ھﺎ ،اﻧﺟﯾل ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﯾز دﯾﮕری در داﺧل ﺗﺧت
ﻣﺟﺎز ﻧﺑود .ﮔﺎو ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺣراب ﺳﯾﻧت ھﺎ ﯾوغ زده ﺷدﻧد) .ﺷﺎه
واﭼﺎﮔﺎن( ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎھﻧﺎن درﺑﺎر ،ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﺳرود ﺧواﻧﺎن را ﺑرای
اﺣﺗرام و ﻋﻼﻗﻣﻧدان روز و ﺷب ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .وﻗﺗﯽ اردوﮔﺎه ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺷروع ﮐرد
)ﺟﯽ  ،(١۵٣ﺗﺧت ھﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ در ﭘﯾش رو ﻗرار داﺷت .آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﺗﺎن ﺳﻔﯾد و
ﮔﻠدوزی ﺑﺎ ﺻﻠﯾب طﻼﯾﯽ و ﺗﺎج ﺷﺎھﯽ ﭼﻧد رﻧﮓ ﭘوﺷﺎﻧدﻧد .اﺳب ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
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اﺑرﯾﺷم ﺳرخ و ﺗﺎج ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺳرھﺎی ﺷﺎن ﺗزﯾﯾن ﺷدﻧد )ھﻣراه آﻧﮭﺎ ﺑود( .ﺗﻌداد زﯾﺎد
ﺧدﻣت ﮔزار در ﺟﻠو و ﭘﺷت وﺟود داﺷت ،ﺻﻠﯾب ھﺎ در دﺳت ،آوازﺧواﻧﺎن و ﺳرود ﺧواﻧﺎن
در ھﻣﻧواﯾﯽ ﺑرای ﺳﺗﺎﯾش ﻗدرت ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس.
اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺧت روان ﻣﻠﮑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷد ﮐﮫ در ﭘﺷت آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷت .ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ
ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ اردوﮔﺎه ﺑزﻧﻧد ،اوﻻ ﻣﺣراب ﺳرخ را ﺑﺎ ﺻﻠﯾب طﻼﯾﯽ در ﺑﺎﻻی آن ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺑرای ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑود .ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑزرگ ﺳﻔﯾد در ﺑﺎﻻی آن ﻗرار داده ﺷد .ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻓراوان
و ھﻣراه ﺑﺎ ﺧوﺷﺑوی ﻣﻌطر ،ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺳﯾﻧت ھﺎ را داﺧل آن آوردﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ اﺳﺗراﺣت
ﮐﻧﻧد .ﺑﻌد ﭼﺎدر ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕری ﺑرای ﺷﺎه دﯾده ﺷد .ﺳﭘس ﺧود ﺷﺎه ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ
و ﺗﻣﺎم ارﺗش دﻋﺎ ھﺎی ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم را ﺑﺎ ﺳﺗﺎﯾش از ﺳﯾﻧت ھﺎ اﺟرا ﮐردﻧد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد
ﮐﮫ اﯾن )ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ﺧدا دوﺳت و ﭘرھﯾزﮔﺎر ﻓﺎﻗد وارث ﻣرد ﺑود) .ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ﺑﺎ ﻧذر
ﮐردن در ﭘﯾﺷﮕﺎه راھﺑﺎن و ﺷﻔﺎﻋت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﺧدا اﻟﺗﻣﺎس ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای او ﭘﺳری اﻋطﺎ
ﮐﻧد .و ﺧدای ﺧﯾرﺧواه )ﺟﯽ  ،(١۵۴ﺑﺧﺷﻧده ﺧوﺑﯽ ھﺎ دﻋﺎ ھﺎی او را ﺷﻧﯾد و ﭘﺳری ﺑﮫ او
ﺑﺧﺷﯾد .او ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اﯾن ھدﯾﮫ ﺧداوﻧد را درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﺷﮭدای ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ او
داده ﺷد) .واﭼﺎﮔﺎن( ﭘﺳر را ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ﻧﺎم ﮔذاﺷت و دﺳﺗور داد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺗرس از ﺧدا ﺑزرگ
ﺷود و ھﻣﯾﺷﮫ در ﭘرﺳﺗش ﺷﮭدای ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ زاھد ﺑﺎﺷد.
] [٢٨وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺧﯾرﺧواه ﺑرای ﺷﺎم ﻧﺷﺳت ،دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐوزه از ظروف ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﭘر ﺷود ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد ﺷراب ﺑﻧوﺷد و دو ﻣﯾز ﺑزرگ ﻧﻘره ای ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑود،
ھﻣﯾﺷﮫ در ﮐﻧﺎر ﺳﻔره او ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺳرود ﺧوان در ﭘﺎی ﻣﯾز ﺷﺎھﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود
ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣواد داﺧل ظروف را ﺑﮕﯾرد و روی ﻣﯾز ھﺎ ﺑﮕذارد .وﻗﺗﯽ ﻏذای ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﺳرود ﺧواﻧﺎن اﯾن ﻏذا ھﺎ را ﮔرﻓﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻓﻘرا ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد .ھر
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣراﺳم اﻟﮭﯽ را اﺟرا ﮐردﻧد و ﺳﺧﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش )ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس( را ﺑﺎ
ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺗﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﺧواﻧدﻧد ،ﺷﺎه ﭘﯾش اﻧﺟﯾل ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﻧرﻓت .در واﻗﻌﯾت،
او ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗرس از ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ در روزه ھﺎ و دﻋﺎ ھﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ و
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ﺗﻣﺎم درﺑﺎر ﺷرﮐت ﮐرد و ﺑدون ﺧﺳﺗﮕﯽ )ﺟﯽ  (١۵۵ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﮔراﻣﯽ داﺷت ،ﺑﺎ اﺻرار
ﺑر اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد .او ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و در اﻣﯾدواری ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و
ﻧﯾﮑﯽ اﺑدی رﺷد ﮐرد و ﻗوی ﺗر ﺷد.
ﻓﺻل ﺑﯾﺳﺗم – ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺑﺎرک ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان ﮐﮫ در ﺣﺿور ﺳﺎﻧﯾﺳﺎن ﺷﺎه
ﻣﺳﮕوﺗﮏ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد
واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر اﻏوان ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر آرزو داﺷت ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس را ﮐﺷف
ﮐﻧد ،ﭼون او از اﯾن ﺣوادث در ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺎھﯽ داﺷت ﮐﮫ ﮔرﯾﮕورﯾس ارﺟﻣﻧد در ﺟﻠﮕﮫ واﺗﻧﯾﺎن
در ﮐﻧﺎر ﺑﺣﯾره ﺑزرگ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد و ﺑرﺧﯽ از ﺷﺎﮔرداﻧش )ﺟﺳد او( را آوردﻧد و در
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ )روﺷﻧﮕر( در روﺳﺗﺎی اﻣﺎراس اﻋﻣﺎر ﮐرده ﺑود.
ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای در آن ﻣﺣل وﺟود ﻧداﺷت ،زﯾرا ﯾﺎ از ﺗرس ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت
ارﺟﻣﻧد را ﺑﮕﯾرﻧد و ﯾﺎ از ﺗرس راھزﻧﺎن و ﯾﺎ ﻣﺣل دﻗﯾق آن ﭘس از ﮔذﺷت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ
ﻓراﻣوش ﺷده ﺑود )ﺟﯽ .(١۵۶
] [٢٩ﺷﺎه ﺑﺎ ﮐﺎھﻧﺎن درﺑﺎر ﺧود در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭼﻧﺎن ﺷﺧﺻﯾت ﻣطﻠوب و
ﺧوب ﻣﺷورت ﮐرد .او ﺑﺎ اﺣﺿﺎر راھب ﺑزرگ روﺳﺗﺎ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻋﻼﻣﮫ ای )در
ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﮔور( در ﮔورﺳﺗﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ وﺟود دارد) .راھب( ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺣﺎل در آﻧﺟﺎ
ﮔورھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﺟﺎورت ﮐﻠﯾﺳﺎ وﺟود دارد؛ از زﻣﺎن ﺗﮭﺎﺟم )اﯾراﻧﯾﺎن( و ﺗﮭداب اﺻﻠﯽ
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﮫ ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑر روی آن
ﭼﯾزی اﻋﻣﺎر ﮐﻧد .ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐرد» :ﻣن دﺳﺗور ﻣﯽ دھم ﮐﮫ زﻣﯾن ﻣورد ﺣﻔﺎری ﻗرار ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﺷﺎﯾد در ﻣﯾﺎن ﮔورھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﮔوری ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ارﺟﻣﻧد ﻗرار
دارد .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺑﺎﯾد اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ روزه و ﻧﻣﺎز و اﻟﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﺧدای ﺑﺧﺷﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﻼم
ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧواﺳت ﺧوب ﺗوﺳط ﺧدای ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود«.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم – ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن ﺑرای دﻋﺎ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت
ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن
ﺷﺎه ﺳﭘس دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای )ﺟﯽ  (١۵٧ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎی زﯾر
اطﺎﻋت او ارﺳﺎل ﺷود» :ﺑﮫ ﺗﻣﺎم روﺣﺎﻧﯾون – اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن و راھﺑﺎن – ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم.
از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد و روزه ﺑﮕﯾرﯾد و از ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﮔرﯾﮕورﯾس ارﺟﻣﻧد را ﺑرای ﻣﺎ اﻋطﺎ ﮐﻧد .ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷﯾد«.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھﻣﮫ اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺳرود ﺧواﻧﺎن و روﺣﺎﻧﯾون زﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را ﮔرد
ھم آوردﻧد و ﺻﻠﯾب ﭘروردﮔﺎر را ﺣﻣل ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ در روﺳﺗﺎی
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎه ﺑﻧﺎم دﯾوﺗﺎﮐﺎن ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد .ﻣﺟﺎزت ﺑزرگ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﺧﯾر
داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ )در دﯾوﺗﺎﮐﺎن( ﺧﺎطره ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑرای ﺳﮫ روز ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد .ﺣﺎل ،ﺷﺎه
ﻋﺎدت داﺷت ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ روﺣﺎﻧﯾوﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ادای اﺣﺗرام
ﻧﻣﺎﯾد .او ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕوری و ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن را در روﺳﺗﺎی
داراھوج در اﯾﺎﻟت ارﺗﺳﺎخ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎھن ﺑﻧﺎم ﻣﺎﺗﯽ از ﮐﺗﺎﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯽ ﺑﻧﺎم
ﯾوواﻧﯾس ﻣﺎﻧداﮐوﻧﯽ ) ۴٩٠ – ۴٧٨ق م( آورده ﺑود و )ﺟﻌﺑﮫ ھﺎ( ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر او ﻣﮭر ﺷده
ﺑود) .ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( ﺑرای اﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای او آوردﻧد .وﻗﺗﯽ )ﺑﻘﺎﯾﺎی(
ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧش در ﺷﮭﺎدﺗﮕﺎه ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن )ﺟﯽ  (١۵٨وارد ﻣﺟﻣﻊ
ﺑزرگ دﯾوﺗﺎﮐﺎن ﺷد ،ﺷﺎه ،ﻣﻠﮑﮫ و ﺗﻣﺎم ﻻرد ھﺎی ﺑزرﮔوار ﻣﺳﺎﻓت ﺧوﺑﯽ از روﺳﺗﺎ را طﯽ
ﮐردﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد .اﺳﻘف ھﺎ در ﭘﯾش رو ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎدﻣﺎن روﺣﺎﻧﯾون و ﺧواص،
ﮔروه ﮔروه ،دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ رﻓﺗﻧد .ھر دﺳﺗﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺟﻣﻧد ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﯾل و ﺻﻠﯾب
ھﺎی زﯾﺎد و ﺷﻌﺎرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺑﺎﻻی ﺳر داﺷﺗﻧد .دود ﺧوﺷﺑو ھﺎی ﻣﻌطر ﺑﺳرﻋت از
اﻓراد ﻣﺷﮭور ﺑﺎﻻ ﺷد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺻدای ﻣزﻣور و ﺳرود ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺗﺎﯾش
ﻣداوم ﺧداوﻧد ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺧﺷﻧده ھدﯾﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ.
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] [٣٠ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﺎه ھﻣراه ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺷﺎدی ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣردم ﺳﻼم ﮐرد.
ﺧود ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﭘﯾش ﮐﺷﯾﺷﯽ رﻓت ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎ آوردن آﻧﮭﺎ در
آراﻣﮕﺎه ﺳﯾﻧت ھﺎ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ )ﺑﻘﺎﯾﺎی( ذﮐرﯾﺎی ارﺟﻣﻧد و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ﻗرار داد .ﺳﭘس ﺷﺎه
ﺧﯾرﺧواه ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻗوی و ﻓﺿﯾﻠت ﻣردم اﻋﻼم ﮐرد» :ﻣن ﺣﺎﻻ ﻣﺗﯾﻘﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘدس ﮔرﯾﮕورﯾس ﻣﺑﺎرک )ﻧواﺳﮫ
ﮔرﯾﮕوری( را ﺑراﯾم اھدا ﺧواھد ﮐرد«.
ﺳﭘس ﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﺎ ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻘف ھﺎ )ﺟﯽ (١۵٩
ﺑﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺷﻣﺎس ھﺎ ،دﯾرﻧﺷﯾﻧﺎن و ﮐل روﺣﺎﻧﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ و ھر دﺳﺗﮫ
ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﻧﺟﯾل ھﺎ و ﺗﻌداد زﯾﺎد دﺻﻠﯾب ھﺎ و ﻣﺟﻣر ھﺎی ﺧوﺷﺑو ﺑودﻧد ،دﺳﺗور داد .ﺷﺎه ﺑﺎ
ﮐﺎھﻧﺎن درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از ﺧدﻣﮫ ھﺎ ﭘﯾﺎده رﻓﺗﻧد .ﺣﺎل ﻣوﺳم ﺑﮭﺎر ﺑود و ﺑﺎران ﺑر
ﺳر ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﺎه ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﮑﮫ را ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذارد .ﺑﺎ آﻧﮭم او رﺿﺎﯾت
ﻧداد و ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق زﯾﺎد رﻓت ،ﺗﺎ ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﭘﻧﺞ ﺷﮭﯾد ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ را
اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ ،ذﮐرﯾﺎی ارﺟﻣﻧد ،ﭘرﺑرﮐت ﺗرﯾن ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون
و ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﭘﯾروزﺗرﯾن ﻣﺑﺎرز ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن ﺑرای ﺷﻔﺎﻋت ﺑﺎ ﺧدای ﺑزرگ و ﻗﺎدر
طوری ﮐﮫ از طرﯾق آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت او ﺑرآورده ﺷود.
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را در ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘﯾﭼﺎﻧدﻧد و ﺑﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺧوﺷﺑو و ﮔل
ھﺎی ﻣﻌطر و ﻣﺗﻧوع در ﺗﺧت روان ﺳﯾﻧت ھﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼرم ﺳرخ ﻣزﯾن و ﺑﺎ ﮐﺗﺎن ﺳﻔﯾد
در ﺑﺎﻻی آن ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷد .ﯾﮏ ﺻﻠﯾب طﻼﯾﯽ ﻣزﯾن ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ در ﺑﺎﻻی ﺗﺧت
وﺻل ﺑود .اﺳب ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﺎ دم ھﺎ رﻧﮕﯾن ﺳرخ )ﺟﯽ  (١۶٠و اﺳپ ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘوﺷﯾده
از ﺗﺎج ھﺎ ﺑود .ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺧﺎدﻣﺎن درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﭘﯾش و ﭘﺷت اﯾن ﺗﺧت ﺑﺎ ﺣﻣل ﺻﻠﯾب
ھﺎ و ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺳﺗﺎﯾﺷﮕران ﺧدا ﺑﺎ ﺻدا ھﺎی ﺷﯾرﯾن روز و ﺷب ﺑدون وﻗﻔﮫ ﻣﯽ
رﻓﺗﻧد .ﺧود ﺷﺎه در ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺳراﯾﻧدﮔﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣزﻣور ﻣﺑﺎرک ﻗدم ﻣﯽ زد .ﺻﻔوف اﺳﻘف
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ھﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﮐﺛﯾری از ﻣردم در ﭼﮭﺎر ﮐﻧﺞ ﺗﺧت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﺎ ﺳراﯾش ﻣزﻣور و ﺳﺗﺎﯾش ﺧدای
ﯾﮕﺎﻧﮫ و اﻟﺗﻣﺎس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺑﺎرک ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس را ﺑدرﻗﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد.
] [٣١ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﺳﻘف ھﺎ دﺳﺗور دادﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺷﺎم ﭼﯾزی ﺑﺧورد و
ﭘس از آن ﺻرف ﺑﺎ ﻣﻘداری ﮐم ﻧﺎن ﺧود را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧﻧد .ﺧود ﺷﺎه اﯾن رژﯾم را ﺗﺎ ﮐﺷف
ﺳﯾﻧت ھﺎ رﻋﺎﯾت ﮐرد .ﮐﺎھﻧﺎن درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﺗﻣﻧداﻧﮫ روزه ﮔرﻓﺗﻧد و ﺧدای ﮐرﯾم
را اﻟﺗﻣﺎس ﮐردﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺷﻣﺎری ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺧوردﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺳﯾﻧت ھﺎ ﮐﺷف ﺷد .روز و ﺷب ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ﺑدون وﻗﻔﮫ دﻋﺎ ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت و ﺻدای
ﺑﻠﻧد از ﺧدا ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔرﯾﮕورﯾس را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑدھد .ﺳﭘس ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺟﻠﺳﮫ
ای ﺗﺷﮑﯾل داد و در وﻗت اﺿﺎﻓﯽ )ﺟﯽ  (١۶١ﺑرای ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕورﯾس ارﺟﻣﻧد دﻋﺎ ﮐرد.
ﺷﺎه در اﯾن روزھﺎ ﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎھن داراھوج را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوھر ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﺧدﻣت و ﺑرﮔزاری ﺟﺷن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﯾﻧت ھﺎ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﮐﺷف ﺷده ﺑودﻧد .ﺣﺎل،
وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺻروف ﺧدﻣﺎت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ،ﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎھن ﺑﮫ ﺧواب رﻓت .او ﺻدای ﺑﻠﻧدی
ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﮔﻔت» :ﺑرای ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﺑﺳوی ﺷرق )ﮐﻠﯾﺳﺎ( ﻧﮕﺎه ﮐن« .اﯾن در ﺣﻘﯾﻘت
درﺳت ﺑود .اول ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮔورﺳﺗﺎن را ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل ﺣﻔﺎری ﮐردﻧد.
اﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺟﻣﻧد را در ﺟﺎی ﭘﯾدا ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺻدا ﺑرای ﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود.
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺎه از دﯾوﺗﺎﮐﺎن ﺑﺎ اﻧﺑوھﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ،اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺧﺎدﻣﺎن و ﺗﻣﺎم
ﺟﻣﺎﻋت روزه دار ،ﻧﻣﺎزﺧوان و اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدای ﺧﯾرﺧواه آﻣدﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
دادﯾم .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ﺑﻧﺎم اراژاﻧﮏ رﺳﯾدﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﻣﺎس درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ
ﺑﻧﺎم ﯾووﯾل ﭘﯾش از ﺻﺑﺢ روﯾﺎﯾﯽ داﺷت ﮐﮫ در آن ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯾل ﺑر روی ﺷﺎﻧﮫ در
ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕورﯾس ﻣﺑﺎرک دﯾد .و ﭘس از آن ﺧود ﮔرﯾﮕورﯾس را دﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ راھب در ﻟﺑﺎس ﺳﻔﯾد در ﻣﻘﺎﺑل او ظﺎھر ﺷد) .ﮔرﯾﮕورﯾس( از ﺷﻣﺎس ﭘرﺳﯾد )ﺟﯽ
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» :(١۶٢ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔردی«؟ )ﯾووﯾل( ﭘﺎﺳﺦ داد)» :ﺗﻣﺎم ﻣﺎ( ﺷﺎه و ﺗﻣﺎم ﺧﺎدﻣﺎن ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻏوان ھﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی )ﮔور( ﮔرﯾﮕورﯾس ھﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم«.
آن ارﺟﻣﻧد دﺳت ﺷﻣﺎس را ﮔرﻓت و ﺑﺳوی ﺧم ﺷد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ دﻓن ﺑودﻧد .او ﮔﻔت:
»اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﮔرﯾﮕورﯾس ھﺳﺗﯾد ،او آﻧﺟﺎ اﺳت« .و او ﺑراﯾش دﺳﺗور داد ﮐﮫ آن
ﻧﻘطﮫ ای ﮔورﺳﺗﺎن را ﺣﻔر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑود و در ﺑﺎﻻی آن ﺻﻠﯾب ﻗرار داﺷت.
آن ارﺟﻣﻧد ﺑﺳوی ﺗﭘﮫ رﻓت و در ﮐﻧﺎر ﺻﻠﯾب اﯾﺳﺗﺎده ﺷد .ﮐﺷﯾﺷﯽ ﺑﻧﺎم ﻧﺎﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرادر ﺷﻣﺎس
ﺑود ،و ﮐﺎھن دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ﮔﯾدﯾون )ﺟﯾدﯾون( ﺑﮫ ﮐﻧدن آن ﺷروع ﮐردﻧد .ﯾووﯾل ﮐﮫ زاﻧو زده
ﺑود ،ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ در ﭘﯾش روی او ﻗرار داﺷت .آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﭘﯾدا ﮐردﻧد و در ﻟذت ﻓروان
ﻋزﯾﻣت ﻧﻣودﻧد .ﺳﭘس )ﮔرﯾﮕورﯾس( ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺻدا ﮐرد» :ﻗﺑرﻏﮫ ھﺎ و ﭘﺎھﺎی ﻣن ھﻧوز اﯾﻧﺟﺎ
اﻧد .آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑﺑرﯾد« .و ﻣﺎ )ﻗطﻌﺎﺗﯽ( را ﮐﮫ او ذﮐر ﮐرده ﺑود ،ﭘﯾدا ﮐردﯾم) .ﯾووﯾل( ﺑﯾدار
ﺷد و روﯾﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺷﺎه ﮔﻔت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎس ھرﮔز در اﻣﺎراس ﻧﺑود ،او ﮔﻔت» :ﺟﺎی
را ﮐﮫ او ﻧﺷﺎن داد ،ﻣﯽ داﻧم«.
] [٣٢ﺷﺎه در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .او ﻣﺎﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﯾش درﺑﺎر ﺧود را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﺷﻣﺎس )ﯾووﯾل( ﺑﮫ اﻣﺎراس ﻓرﺳﺗﺎد ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺧودش ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرﺳد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ
رﺳﯾدﻧد ،ﺷﻣﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت را ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد .ﺳﭘس )ھﻣراھﺎن
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول( ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ذﮐرﯾﺎ و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ارﺟﻣﻧد )ﺟﯽ  ،(١۶٣ﮔرﯾﮕوری ﻣﺑﺎرک،
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣﺷﮭور ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن ،ﺧود ﺷﺎه و ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرگ ﺑﺎ اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن و
ﺧﺎدﻣﺎن از اراژاﻧﮏ ﺣرﮐت ﮐردﻧد و در روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﺎرووﯾﭻ رﺳﯾدﻧد .ﯾﮏ ﻣراﺳم
ﺻﺑﺣﮕﺎﻧﮫ در آن ﺟﺎ ﺑرﮔزار ﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎن ﯾووﯾل ﺷﻣﺎس روﯾﺎی دﯾﮕری داﺷت ﮐﮫ
در آن ﭼﮭﺎر راھب ﭘﯾر و ﮔرﯾﮕورﯾس ﺟوان ﺑﮫ دور ھﻣﺎن ﻣﺣل اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او
دﺳﺗور داد ﺣﻔر ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎس ﺑﺎ ﺣﯾرت ﺑﮫ روی ﺧود اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺧواﺳت ﮐﮫ
)ﺷﺑﺢ( را ﺳوال ﮐﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻧد .ﻣراﺳم ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ آن روز آﻏﺎز ﺷد و ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر
ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑرای ﮐﺷف ﮔرﯾﮕورﯾس ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ ﺧدا دﻋﺎ ﮐرد ،ﺧود را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﮫ ﭘرورﮔﺎر
ﺻﻠﯾب ﮐرد و از ﻋﻣق ﻗﻠب اﻟﺗﻣﺎس ﮐرم ﺧدا را داﺷت.
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روﯾﺎی واﭼﺎﮔﺎن ارﺟﻣﻧد
ﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﺷﺎم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺧواب ﮐوﺗﺎھﯽ رﻓت .ﺳﭘس ﺻدای ﺑﮫ او
ﮔﻔت» :آﻧﭼﮫ ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾد ،اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷد« .او در روﯾﺎی ﺧود
ﺻدای )ﺟﯽ  (١۶۴را ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﮫ اﻣﺎراس ﺧواھم رﻓت و در آﻧﺟﺎ ﻧزد ﻣرد
ﺧﺎﺻﯽ ظﺎھر ﺧواھم ﺷد« .از آن ﭘس ﺑود ﮐﮫ او ﻣﺎﻧﺎﺳﯽ ،ﮐﺷﯾش درﺑﺎر ﺧود را ﭘﯾش از
ﺧود ﺑﮫ اﻣﺎراس ﻓرﺳﺗﺎد) .ﺷﺎه( ﺑراﯾش ﮔﻔت» :روﯾﺎی ﻣرا ﺑرای ھﯾﭻ ﮐس ﻧﮕو« .او ھﻣﭼﻧﺎن
ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐس دﯾﮕری ھم ﭼﯾزی دﯾده اﺳت .ﮐﺷﯾش دﯾﮕری )ﻧﯾز( ﺑﻧﺎم ﯾووﯾل ﮐﮫ زاھد و
ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎه ﺑود ،ﮔﻔت» :در ھﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎس ﯾووﯾل ﺑود ،دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﮐﻧده ﺷود،
ﻣن ﺟوﯾﺑﺎر ﮐوﭼﮑﯽ را دﯾدم ﮐﮫ از ﭼﺷﻣﮫ ای ﺑﯾرون آﻣد و ﺑﺎ ﺷدت ﺟﺎری ﺷد .ﻣن ﻣﺗﺣﯾر
ﺷدم ،ﭼون ﻗﺑﻼ ھﯾﭻ ﺟوﯾﺑﺎری در آﻧﺟﺎ وﺟود ﻧداﺷت .اﯾن از ﮐﺟﺎ آﻣده اﺳت«؟ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ از
روﺳﺗﺎی ﮐﺎروﯾﭻ ﺑﯾرون ﺷدﻧد ،زﻧﺎن روﺳﺗﺎی اراﻣﺎس ﭘﯾش روی آﻧﮭﺎ آﻣدﻧد .طوری ﮐﮫ ﻣﺎ
ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣوﺳم ﺑﮭﺎر ﺑود و ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ای ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و راه رﻓﺗن
ﺑرای اﺳپ ھﺎ دﺷوار ﺑود .ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐرد» :ﺑﮕذارﯾد ھﯾﭻ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺑﺎﺷد«) .ﺷﺎه( در ﻏﯾرت
ﺧود ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت از اﺳب ﺧود ﭘﺎﯾﯾن ﺷد و ﺷروع ﺑﮫ ﮔردش در ﻣﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن و ﺗﻧظﯾم اﻣور و ﮐﺎھش ﮐﻧدی و ﺗﺷوﯾق آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺗﺎﯾش ﺗﺛﻠﯾث زﻧدﮔﯽ
ﺑﺧش ﺑﺎ ﺻدا ھﺎی ﺷﯾرﯾن ﺳراﯾش ﺳرود ھﺎ ﮐرد .ﺷﺎه ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن وﻓﺎداری ﺷﺧﺻﺎ ﺗﺧت
ﺣﺎﻣل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدای ارﺟﻣﻧد ﻣﺳﯾﺢ )ﺟﯽ  (١۶۵را ﭘرﺳﺗﺎری ﮐرد .زﻣﯾن ﺑﺎ ﺻدای ﻋﺑﺎدت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طﻧﯾن اﻧداز ﺷد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده از اﺷﮑﺎل رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻣزﯾن
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ھﺎ و ﭘرﭼم ھﺎ و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﺻﻠﯾب ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر درﺧﺷﺎن و
طﻼﯾﯽ و ﻧﻘره ای وﺟود داﺷت.
] [٣٣ﺗﺧت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﭘوﺷﯾده از رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﺗوﺳط اﺳب ﺳﻔﯾد و دارای ﯾﮏ ﺻﻠﯾب طﻼﯾﯽ
ﻣزﯾن ﺑﺎ ﺟواھرات ﻗﯾﻣت ﺑﮭﺎ و ﺗﺎج ھﺎی ﺑﯽ ﺑﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎره
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درﺧﺷﺎن ﻣﯽ درﺧﺷﯾد ،در ﻗطﺎر اول )در اﯾن دور ﭘﯾﺷرو( در ﺟﻼل و ﺷﮑوه در ﻣﯾﺎن ارﺗش
ﻣﺳﯾﺣﯽ روان ﺑود .ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺑﺎرک ﺧدا دوﺳت وارد روﺳﺗﺎی دارای رود
ﮐوﭼﮑﯽ ﺷد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐرد و ﭘﻠﯽ در ﺑﺎﻻی آن در ﻣﺳﯾر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ﺑود .ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷق ﺑزرگ او ﺑﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎ )ﻣواظﺑت( ﺗﺧت را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری
واﮔذار ﻧﻣﯽ ﮐرد .او درﻋوض ،ﺷﺧﺻﺎ ﭘﯾﺎده ﺷد و ﺑﺎ ﻋﺑور از رود ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود
را ﭘوﺷﯾد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﻌﯾن رﺳﯾدﻧد ،ﺷﺎه ھﻣراه ﺑﺎ اﺳﻘف ھﺎ و ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرﮔﯽ از
ﻣردم ﺑرای دﻋﺎ زاﻧو زدﻧد؛ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ آن ﭼﯾزی را ﺑدﺳت آوردﻧد ﮐﮫ
در ﺟﺳﺗﺟوی آن ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺑﺎﻻی ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ )ﺷﺎه( دﺳﺗور داد ﮐﮫ
ﺗﺎ )ﺟﯽ  (١۶۶ﺻﺑﺢ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﺷود .ﺣﺎل ،ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ در آن وﻗت ھﯾﭻ اﺳﻘﻔﯽ
در اﻣﺎراس وﺟود ﻧداﺷت ،طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﮐﺎھن ﻣوﺟود در ﺻوﻣﻌﮫ روﺳﺗﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد
ارﺷد ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری دﯾده اﻧد .آﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ را از ﺟﺎب زاھد ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد ،در
ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد.
][٣۴
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و دوم – ﺑﺎورﻣﻧد ﺳﺎزی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﭘﺎرﺳﮑﺎﻧﮏ در ارﺗﺳﺎخ ﺗوﺳط
ﺟﺎب راھب ارﺟﻣﻧد
راھب ﺑزرگ ﺻوﻣﻌﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد:
» در وﯾﮑرت ﯾﮏ زاھد ﺑﻧﺎم ﺟﺎب ﺑود ،ﯾﮏ زاھد ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﭘرھﯾزﮔﺎراﻧﮫ و ھداﯾﺎی
رﺳوﻻﻧﮫ .او )ﻣردﻣﯽ ﺳﺎﮐن( در ﺳﺎﺣﮫ ﺑزرگ ارﺗﺳﺎخ ﺑﻧﺎم ﭘﺎرﺳﮑﺎﻧﮏ را از ﺧطﺎی
اﯾﺷﺎن ﺑرﮔرداﻧد ،ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﺑﺎدت اﺳرار ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس را
آﻣوزش داد .او آﻣد و ﺧﺎطره ﮔرﯾﮕورﯾس ﺳﯾﻧت را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑزرﮔداﺷت ﮐرد و دو
ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑرای ﺟﻣﻌﯾت ﮔﻔت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﺎ اﯾﻣﺎن )ﻋﯾﺳوی( در ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ
ظﮭور ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘدس )ﺟﯽ  (١۶٧ﮔرﯾﮕورﯾس ﺧواھد
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ﺑود .ﺣﺎﻻ اﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ زاھد دﯾﮕری ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن دﯾدار ﮐرد و ﻣﺎ او
را ﺧوش آﻣد ﮔﻔﺗﯾم طورﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﺎدت در ﻣﯾﺎن ﺑرادران اﺳت .ﻣﺎ ﭘﺎ ھﺎی او را
ﺷﺳﺗﯾم ،ﺑراﯾش ﮐﻣﯽ ﻧﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺑﺧورد و او رﻓت و در ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن ﺧواﺑﯾد .او
ﻓورا ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺻﻠﯾب ﺧود را ﮔرﻓت و در آن ﻣﺣل ﺑرﭘﺎ ﮐرد .او ﺑرای ﻣﺎ دﺳﺗور
داد ﮐﮫ» :اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ اﯾن ﺻﻠﯾب را دور ﮐﻧد .در ﻋوض ﯾﮏ ﺻﻠﯾب
ﺑزرگ ﺗر را در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﮕذارﯾد ،ﻧﻣﺎزھﺎی ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم را ادا ﮐﻧﯾد و ﺧوﺷﺑوﯾﯽ
را در ﭘﯾش آن ﺑﺳوزاﻧﯾد ،ﭼون ﻣن ﻣﻌﺟزات ﺑزرﮔﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣل
ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺣﺎﻻ ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ راھب دﯾﮕری ﻣﮭﻣﺎن ﻣﺎ ﺷد .ﻣﺎ دﺳﺗور دادﯾم ﮐﮫ ﺑرای او ﻏذا
داده ﺷود .وﻗﺗﯽ او ﻏذا را ﺧورد و ﺗوﺳط ﭘﺳری ﺑراﯾش ﺟﺎم ﺷراب ﭘﯾﺷﮑش ﮔردﯾد،
در روﺳﺗﺎ ﻧﺎآراﻣﯽ واﻗﻊ ﺷد .ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﯾم و رﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دﻟﯾل
ﺳروﺻدا ﭼﮫ اﺳت .در اﯾن وﻗت ﻣﮭﻣﺎن ﺟﺎم را ﺑﺎ ﺧود ﺑرده ﺑود .او ﺟﺎم را ﻓروﺧت
و ﭘول آن را ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺳﭘس دزد ﺟﺎم روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ
در آن اﺳﻘف ﻣﻠﺑس در ﻟﺑﺎس ﺳﻔﯾد و ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻣردی ﺑﺳﯾﺎر ﺗرﺳﻧﺎک در ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ
ﮐﻧﺎر ﺻﻠﯾﺑﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ زاھد ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑود .اﺳﻘف او را دور ﻧﻣود ،ﺑﺳﺗﮫ ﮐرد
و دﺳﺗور داد ﮐﮫ او را در ﺑﺎﻻی ﮔور ﺳﯾﻧت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ او ﺑﯾدار ﺷد ،ﺑدن
ﺧود را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭘر از ﻋﻼﯾم ﺳﯾﺎه و آﺑﯽ )ﺟﯽ  (١۶٨ﻧﺎﺷﯽ از ﻟت وﮐوب زﯾﺎد
ﺑود) .اﺳﻘف( دﺳﺗور داد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺷﯾوه ھر روز ﺟزا داده ﺷود .ﺳﭘس
)دزد( ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺑﺎرک اورﺷﻠﯾم ﺳﻔر ﮐرد و در ﺟﺳﺗﺟوی درﻣﺎن ﺑرای ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﮔردﯾد.
] [٣۵اﻣﺎ او ﺑﺎزھم در ھﻣﯾن ﻣﺣل ھﻣﺎن اﺳﻘﻔﯽ را دﯾد ﮐﮫ دﺳﺗور داد او را ﺷدﯾد ﺗر
از ﭘﯾش ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﻧد) .اﺳﻘف ﺑراﯾش ﮔﻔت(» :رھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻋذاب وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑروی ﮐﮫ ﺟﺎم را دزدﯾدی و اﻋﺗراف ﮐﻧﯽ« .راھب
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ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﺎ ﺧود ﻗﯾﻣت ﺟﺎم را ﮔرﻓت .او رورﺷﻠﯾم را ﺗرک ﮐرد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻣﺎراس
ﺳﻔر ﮐرد ،داﺧل ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷد ،راھب ﺑزرگ را ﺻدا ﮐرد و ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی اﺷﮑﺑﺎر ﺷروع
ﺑﮫ اﻋﺗراف ﮔﻧﺎه ﺧود ﮐرد .او ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس زﯾﺎد )از راھب ﺑزرگ ﺑرای ﺑﺧﺷﺎﯾش(،
ﻗﯾﻣت )ﺟﺎم( را ﺑراﯾش ﭘرداﺧت ﮐرد .او ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺻﻠﯾب ﻗرار داﺷت
و ﮔﻔت» :آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻘف در ﻟﺑﺎس رﺧﺷﻧده و ﺑﺎ دﯾد ﺗرﺳﻧﺎک ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود«.
او ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﮔور را ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت» :آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ او دﺳﺗور داد ﺗﺎ آن
را ﺣﻔر ﮐﻧم« .او ﺑﺎ درﻣﺎن ﻋذاب ﺧود ﺑﮫ راه ﺧود ﺑﺎ ﺳﻼﻣت اداﻣﮫ داد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ﮐﮫ ﺑدون ﮐودک ﺑودﻧد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث زﯾﺎرﺗﮕﺎه آﻣدﻧد،
ﻣﻘداری از ﺧﺎک آن را ﮔرﻓﺗﻧد و ﭘس از آن ﺑﺎردار ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣردم ﻣﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺗب ﮐﮫ ﻣﻘداری از ﺧﺎک را ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ درﻣﺎن ﺷدﻧد«.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﻌﺟزات ﺑرای ﺷﺎه رواﯾت ﮔردﯾد ،در آﻧﺟﺎ اﻧﮑﺷﺎف دﯾﮕری رخ داد
)ﺟﯽ .(١۶٩
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺳوم – رواﯾت ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ ﺣﺎﮐم ،ﭘﺳر ﻧﺎﻣﺷروع اﺳواﻏﯾن ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن در
ﻣورد روﯾﺎی ﺷﺎه
ﻣردی ﺑﻧﺎم ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ ﮐﮫ ذﮐرﯾﺎی ارﺟﻣﻧد و ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ﻣﺑﺎرک ﺑرای او در ﺗﺳری ظﺎھر
ﺷد ،در ﻧﯾﻣﮫ روز ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽ رود .او در ﯾﮏ روﯾﺎ ھﻔت ﻣرد را در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺳﻔﯾد ﭘر زرق و ﺑرق ﻣﻠﺑس اﻧد) .ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﺑﺎ اﯾن راھﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣردان ﻣﺑﺎرک ،وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯾد ﭼرا ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺣل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت
ﮔرﯾﮕورﯾس را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﯾد؟ ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻧﺟﺎ اﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺟﺎی دﯾﮕر را ﻧﺷﺎن
دادﻧد و ﻣﺎ ﺗﺷوﯾش دارﯾم و ﻧﺎﺧوش ھﺳﺗﯾم« .آﻧﮭﺎ در ﻣﺟﻣوع ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد» :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﺎھﯽ
ﻣﻌﺟزه ای دﯾده اﯾد«؟ )ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ دھد .ﺳﭘس ﯾﮑﯽ از آن ھﻔت ﻧﻔر ﭘﯾش
ﺷده و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣرا دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ،ﻣن آن ﻣﺣﻠﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھم ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت
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ﻣﯽ ﮐﻧﯾد« .و او را ﺑﮫ ﻣﺣل ﻓوق اﻟذﮐر رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد) .ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﮔﻔت» :ﻣن دﯾدم ﮐﮫ
زﻣﯾن ﺟدا ﺷد و ﯾﮏ ﻧور روﺷن از طرﯾق ﺳوراخ ھﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐرد .اﯾن ﻧور ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت
ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﻋطر اﻓﺷﺎﻧﯽ ﮐرد« .او ﺑﮫ راھﺑﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻼﻣﮫ را ﻧﺷﺎن داده ﺑود ،ﮔﻔت» :ﻣن
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ روم و آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺗو ﺑراﯾم ﻧﺷﺎن دادی )ﺟﯽ  ،(١٧٠ﺑرای ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔوﯾم«.
راھب ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑرو و ﺑراﯾش ﺑﮕو«) .ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﺑﮫ درﺑﺎر رﻓت ،طوری واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ
ﺷﺎه در ﺧواب ﺑود و او ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﺎه را ﺑﯾدار ﮐﻧد.
]) [٣۶ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ( ﻧزد آن ﻣرد رﻓت و ﮔﻔت» :ﺷﺎه ﺧواب اﺳت و ﻣن ﺟرات ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
او را ﺑﯾدار ﮐﻧم« .ﺣﺎل ،زﻣﯾن ھﻧوزھم ﻣﺛل ﭘﯾش ﺟدا ﺑود و ﻧور روﺷن ھﻧوز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد و
راھب در ﮐﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .راھب ﮔﻔت» :وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﯾدار ﺷد ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾده ای ﺑراﯾش
ﺑﮕو«) .راھب( ﻧﯾز ﺧواﺳت ﮐﮫ درزھﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧود ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﻧور را ﺧﺎﻣوش ﺳﺎزد ،اﻣﺎ
ﺧﺎﭼﮑورﯾﮏ دﺳت ﺧود را ﺑﯾرون ﮐرد و ﻣﺎﻧﻊ او ﺷد )ﮔﻔت( :اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑن ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎه آن را ﺑﺑﯾﻧد« .اﻣﺎ راھب ﻣواﻓق ﻧﺑود و زﻣﯾن را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧود زد ،و درز را ﻧﺎﭘدﯾد ﮐرد.
او ﺳﭘس ﮔﻔت» :وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﯾدار ﺷد ،آﻧﭼﮫ را دﯾده ای ﺑراﯾش ﺑﮕو« .ﺣﺎل آن ﻣرد ﺑﯾدار ﺷد
و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﺷﺎه ﮔﻔت .ﺳﭘس ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺑﺧﺷﻧده ای ﺗﻣﺎم ﺧوﺑﯽ
ھﺎ دﻋﺎ ﮐردﻧد .روز ﺑﻌد وﻗﺗﯽ ﻣراﺳم ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ اﺟرا ﺷد ،ھﻣﮫ در ﻣﺣل ﺻﻠﯾب ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ
ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد .ﭼﺎدر ﺷﺎھﯽ در ﺑﺎﻻی ﻣﺣل )ﺟﯽ  (١٧١ﺑر ﭘﺎ ﺷد و ﭘرده ای ﺑﮫ دور ﭼﺎدر ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﯾن ﻧﺻب ﺷد.ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻘف ھﺎ و ﺷﺎﮔردان آﻧﮭﺎ ،ﺷﻣﺎس ھﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﯾب در دﺳت،
ﮐﺷﯾش ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻣل اﻧﺟﯾل و ﺧﺎدﻣﺎن ﺑﺎ ﺧوﺷﺑوھﺎی اﻓﺷﺎﻧﻧده ﻋطرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺑﯾرون اﯾن
ﻣﺣوطﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .زﻣﯾن ﺑﺎ ﺳرود ھﺎی ھﻣﺂھﻧﮓ از ﻣزﻣورھﺎ و ﺳرود ھﺎی ﺳﺗﺎﯾش ﺗﺛﻠﯾث
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف طﻧﯾن اﻧداز ﺑود.
ﺷﺎه ﻓﺎﺿل ﺑرﺧﯽ از ﻟﺑﺎس ھﺎ را دور ﮐرد ،ﺑﯾل را در دﺳت ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﮐﻧدن ﺟﺳوراﻧﮫ
زﻣﯾن ﺷروع ﮐرد .ﻣﻠﮑﮫ ﺧﯾرﺧواه و ﻣوﻣن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﻠطﻧﺗﯽ داﺧل ﮔودال ﺷد و ﺧﺎک را
ﻏﯾرﺗﻣﻧداﻧﮫ دور ﮐرد .اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﻻرد ھﺎ و ھﻣﺳران ﻻرد ھﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﻟﺑﺎس ﺧود
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ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺟدﯾت زﯾﺎد ﺧﺎک را ﺑﮫ ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﻧد .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎ
ﻣﺣل ﻏﻠطﯽ را ﮐﻧدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺟﻣﻧد در ﺷرق آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷت.
ﻏم و اﻧدوه ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﺷﺎه و ﺗﻣﺎم ھﻣراھﺎن او ﻧﺎزل ﺷد و ﺷﺎه ﻧﺎراض ﺑﺎ اﻧدوه ﻧﺷﺳت .ﺳﭘس
ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ اﻋﻼم ﮐرد» :ﮐﻼم ﺧدای زﻧده ﺧطﺎﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﺑرای دو ﯾﺎ
ﺳﮫ )ﮔروه( ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻧﺎﺟﯽ ﮔرد ھم آﻣدﻧد ،درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ ﭼﯾز ﺧوب ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
داده ﺷد )ﻣت .(٢٠ .١٨ .ﺑﻧﮕر ،ﭼﻧﯾن )ﺟﯽ  (١٧٢ﺟﻣﻌﯾت اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺧدای
ھﻣﮕﺎن ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت .ﻣن ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﺷرﻣﺳﺎری ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد« .ﺳﭘس )ﺷﺎه( دﺳﺗور داد ﮐﮫ )ﺑﻘﺎﯾﺎی( ذﮐرﯾﺎی ﻣﺑﺎرک ،ﻣﻘدس
ﺗرﯾن ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ،ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ و ﻣﺷﮭور ﺑﺎ ھﯾﭘﺳﺎﯾم و ﮔﯾﮭﯾن آورده ﺷوﻧد و در ﮐﻧﺎر ﮐﻧدن
ﮐﺎری ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .در اﯾن وﻗت ﻣردی ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾل ﺧود را ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﮐﻧدن در ﺷرق ﻧﻘطﮫ
ای ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر رھﺎ ﮐرده ﺑود .و ﮔور ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﻣرد ارﺟﻣﻧد آﺷﮑﺎر ﺷد .ﺷﺎه
و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎدر ﺑودﻧد ،ﺳرﺷﺎر از ﺷﺎدی ﺷدﻧد.
] [٣٧ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺟﻣﻌﯾت را در ﻣورد ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ اطﻼع دادﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣردم
ﺑﺳوی ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘرده و ﭼﺎدر را زﯾر ﭘﺎ ﮐردﻧد .ﺑﺎآﻧﮭم ،ﺷﺎه در آن ﻧﻘطﮫ ﺣﺎﺿر
ﺷد و ﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﮭﺎر ﮐﻧد .ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﮔور ﺑﺎز ﺷد و ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋﻠﻧﯽ ﺷد ،ﯾﮏ
ﻋطر ﺷﯾرﯾن ﺑﯾرون ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﻓرا ﮔرﻓت ،ﺑﺎ راﯾﺣﮫ ﮔوﻧﺎﮔون ﺧوﺷﺑوﯾﯽ و آﻧﮭﺎ را
ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت ﺑﯽ ﺣس ﺳﺎﺧت .ﺷﺎه و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑود ،ﻣﺗﺣﯾر ﺷدﻧد و ﺑﺎ
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺳﯽ را ﺳﺗﺎﯾش ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﺷﺎه
روی زﻣﯾن ﻧزدﯾﮏ ﮔور )ﺟﯽ  (١٧٣ﻧﺷﺳت و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ظرف ھﺎی درﺑﺎری ﮔوﻧﺎﮔون
ﺑﮫ آﻧﺟﺎ آورده ﺷود .او ﺗﺎﺑوت را روی زاﻧوھﺎی ﺧود ﮔذاﺷت و ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد ﻋﺑﺎدت ﮐرد.
ﺳﭘس ﮐﺎھﻧﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎ را آوردﻧد و ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺗﺎﺑوت ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎه در دﺳت داﺷت.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن دو ﺑوﺗل ﺷﯾﺷﮫ ای ھﻣرای ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ ﮐﺷف ﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ دارای ﺧون
ذﮐرﯾﺎ و دﯾﮕری ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون ﺑود .ﻣردم ﺑﺎ ﺑﯾرون ﮐردن ھﻣﮫ ﭼﯾز )از ﺟﻐﻠﮫ( آﻧﮭﺎ
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را ﺗﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎم ﻋﺑﺎدت ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺷﺎه آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﮭر ﺷﺎھﯽ ﻣﮭر ﮐرد و دﺳﺗور داد ﮐﮫ
ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺷﯾﺷﮫ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﮐﺷف ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط
ﺧود ﮔرﯾﮕورﯾس ﺑود .ﺷﺎه آن را ﮔرﻓت و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل
ھداﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑرای او ﺑﺧﺷﯾد.
روز ﺑﻌد )ﺷﺎه( دﺳﺗور داد ﮐﮫ ردای او روی زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و ظروف طﻼﯾﯽ و ﺷراب
ﺷﯾرﯾن آورده ﺷود .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ در آن ﺷﺳﺗﺷو ﺷوﻧد و روی ردای او در آﻓﺗﺎب
ﻗرار داده ﺷوﻧد.
ﺣﺎل ،اﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ راھﺑﯽ از ﺻوﻣﻌﮫ اراﻣﺎس ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎ را دزدﯾد و رﻓت .اﻣﺎ
ﺳﭘس ﮔرﯾﮕورﯾس در روﯾﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺑزرﮔﯽ ظﺎھر ﺷد و ﻧﺎم راھب
و دزدی او را اﻓﺷﺎ ﮐرد .او ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﺎه اﻋﺗراف ﮐرد و ﭼﯾزی را ﮐﮫ دزدﯾده ﺑود ،آورد.
ﺳﭘس ﯾﮑﯽ از ﻣردان از ﻣﯾﺎن ﺳﻧﮓ ﻓروﺷﺎن ﺑﺎ اظﮭﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﻌن ﮐردن )ﺟﯽ (١٧۴
ﮔرﯾﮕورﯾس ،ﺷﮭﯾد ﻣﺳﯾﺢ ﺷروع ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣﺎ آن ﮔرﯾﮕورﯾس را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿد ﻣﺳﯾﺢ
ﺧود ﺑرﮔزﯾدﯾم«! ﻓورا ﻣﺟﺎزات از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑﺎﻻی او ﭘدﯾدار ﮔﺷت .او ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد ،ﺳر
او ﭘﯾش روﯾش آﻣد .و او ﭼﻧدﯾن روز ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ او رﻓت و ﺧﺎک ﮔور ﺳﯾﻧت
ھﺎ را ﮔرﻓت .او ﺑﺳﯾﺎر ﮔرﯾﺳت ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓت و اﻋﻣﺎل زﺷت او ﺑﺧﺷوده ﺷد .در اﯾن ،ﺗرس
ﺑزرﮔﯽ در ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮔران و ﻧﺎظران ظﺎھر ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺑﺎ ﺗرس ﮐﺎر ﺳﺎﺧت ﯾﮏ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺑﺎرک را اداﻣﮫ دادﻧد.
] [٣٨ﺷﺎه دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﮫ ھر اﺳﻘف داده ﺷود ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ھﺎ
ﺗوزﯾﻊ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرگ در اﻣﺎراس ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﺧود او ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد ﺑﻘﺎﯾﺎ
را در ظرف ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔذاﺷت و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر ﺧود ﻣﮭر ﮐرد .او دﺳﺗو داد ﮐﮫ ﺗﮭداب
ﯾﮏ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ در ﺑﺎﻻی ﮔور ﮐﻧده ﺷود و )ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ( ﺑﺳرﻋت ﺗﮑﻣﯾل ﺷود و ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺳﯾﻧت
ﮔرﯾﮕورﯾس ﻧﺎﻣﯾده ﺷود .ﺳﭘس ﺷﺎه در ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن دﻋﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺷد و اﺳﻘف ھﺎ را اﺣﺗرام
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ﮐرد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺻدای ﺳراﯾش ﺷﯾرﯾن ﭼﻧدﯾن ﻣزﻣور در
ﺳﺗﺎﯾش ﺧدا .او از اردوﮔﺎه ﺑﻠﻧد ﺷد و در ﺷب ﺳوم )ﺟﯽ  (١٧۵ﮐﮫ روز ﭼﮭﺎرم ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﺑود ،آﻧﮭﺎ ﻣردم و راز ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﭘروردﮔﺎر را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺳﭘس ﺗﻣﺎم اردوﮔﺎه ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧظم ﭘﯾﺷﯾن در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺻﻔوف ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻔر ﺷروع
ﮐردﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب واﭼﺎﮔﺎن ،ﺷﺎه ﭘرھﯾزﮔﺎر ﻏﻧﯾﻣت ﻣﻌﻧوی و دﻧﯾﺎداری را ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ
ﻣﻧﺑﻊ ﺧﯾر داﯾﻣﯽ و ﺑﺎزﮔو ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ھﯾﭻ ﺷﺎھﯽ ﭘﯾش از او ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﺟدادش ھرﮔز
ﭼﻧﯾن ھداﯾﺎی ﺷﮕف اﻧﮕﯾز درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑودﻧد .اردوﮔﺎه ﻋﯾﺳوﯾت ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از آن را
درﯾﺎﻓت ﮐرد ،ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺛروت وﺻف ﻧﺎﭘذﯾری از رﺣﻣت ﺧداوﻧد ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن
ﺑدﺳت آوردﻧد .ﻣن او را ھرﮔز ﮐم ارزش ﺗر از ﺳﺗﺎﯾش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن
در ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ در ﻏرب ﻓرﻣﺎﻧروا ﺑود ﯾﺎ ارﺳﺎﺳﯾد ﺗرات ﮐﮫ رﺳﺗﮕﺎری ارﻣﻧﯾﺎی
ﺑزرگ را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد ،ﭼون اﯾن ﻣرد ﻣﺑﺎرک ھﻣﺎن ﭼﯾز را ﺑرای ﻣﺎ ﺷرﻗﯾﺎن اﻧﺟﺎم داد .او
دروازه ﻧور ،داﻧش ﺧدا و ﻧﻣوﻧﮫ ﻓﺿﺎﯾل زﯾﺎد ﺑود .او ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺳﯾﺎر دور ﺳﻔر
ﮐرد ،در اﻣﺗداد راھﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻣدﻧش آﻣﺎده ﺷده ﺑود ،ﺑرﮔﺷت و ﻋظﻣت او ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ
اﯾن ﺟﺎده در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗر ﺷده ﺑود.
ھﻧﮕﺎم ﻋزﯾﻣت ،ﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده رﻓت و ﺗﻣﺎم راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺎم ھﺎی آرام و آھﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد آب
)ﺟﯽ  (١٧۶ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺣﯾره آرام ﺑرﺳد .ھوا ﻧﯾز ﺑﺎ ﺻدا ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮓ و ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎی درﺧﺷﺎن
ﺷﺎد ﺑود .ﺣﺗﯽ ﻓرﺷﺗﮕﺎن در ھﻣراھﯽ آواز ﺧواﻧدﻧد و ﭼﻧﯾن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ زﻣﯾن ﺑﮫ
ﺑﮭﺷت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺷﺎه ﺑﺎ زﺣﻣت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ھﻣﮫ را ﺑﺳوی رود ھداﯾت داد ،ھﻣﺎن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﻗﺑﻠﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺑود .او ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺧت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺗوﻗف ﺷود.
ﺷﺎه ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﺳﭘس اﺳﻘف ھﺎ ﻣردم ﮔوﻧﺎﮔون را ﺑرﮐت داد و آﻧﮭﺎ را
ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑرﮔردﻧد؛ ﺷﺎه ﺻﻔوف اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﻓراد
ﻣﺣﺗرم و ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎرووﯾﭻ و ﻣﺣل آراﻣﮕﺎه ھداﯾت ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او از ﺗﻣﺎم
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آﻧﮭﺎ ﺗﺷﮑر ﮐرد و از ﺟﺎﻧب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور او آﻣده ﺑودﻧد و او را ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ،دﻋﺎ
ﮐرد .او ﮔﻔت» :ﺳﺗﺎش ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺟﻼل ﺑر ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت )ﺳﯾﻧت ھﺎ( و
دﻋﺎ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻣن آن ﭼﯾزی را ﻋطﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم« .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺷﺎه و
ﻣﻠﮑﮫ و ﺗﻣﺎم درﺑﺎر را در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرﮐت دادﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﺎﺷد ،ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺧدا
ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس داده ﺷود و ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﭼﻧد روز در ﺻﻠﺢ ﺑر روی زﻣﯾن اﻋطﺎ ﮐﻧد و ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺷوق
و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ روزاﻧﮫ )ﺟﯽ  (١٧٧ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر درﺧﺷﺎن ﺷود .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺎﺟﯽ ﻣﺎ و ﭘدر
آﺳﻣﺎﻧﯽ او ﻣرگ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﮭر ﮐﻧد« .ﺷﺎه ﺑﺎ ﺧود اﺳﻘف اﻋظم،
ﺷوﻓﺎﮔﯾﺷﺎی را ﮔرﻓت و ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺧت ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﻣﯽ رﺳﯾد ،او ﭘﯾﺎده ﻣﯽ
ﺷد و ﺑﺳوی ﺳﯾﻧت ھﺎ ﭘﯾﺎده ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از طرﯾق روﺳﺗﺎ ھداﯾت ﮐﻧد – ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻐرور و ﺗﻧﺑل در ﺗﺟﻣل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرد داﻧﺷﻣﻧد و آﻣوﺧﺗﮫ در
ﻋﻘﺎﯾد ﻋﯾﺳﯾوی ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﯽ در آراﻣﮕﺎه ﻟذت ﮔﯾر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎر
و ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺧدا ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد.
] [٣٩وﻗﺗﯽ ﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داد و ﺷﮭرت ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس در ھﻣﮫ ﺟﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت ،ﻣردان و زﻧﺎن ،ﺟوان و ﭘﯾر از ھر روﺳﺗﺎ ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﻗرار ﺑود وارد ﺷود
ﺑرای دﯾدار ﺑﯾرون ﺷدﻧد و ﻣردم ﺑﯽ ﺷﻣﺎری از روﺳﺗﺎ ھﺎی دور ﺑﺎ ﺣﻣل ﺻﻠﯾب ھﺎ و ﺗﻌداد
زﯾﺎد ﮔل ھﺎ و ﺧوﺷﺑوﯾﯽ ھﺎی ﺷﯾرﯾن ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ آﻣدﻧد و ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس ﻣﺗﺣد را
درﺧﺷﺎن و ﻣﺑﺎرک ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ﺷﺎه ،دﯾوﺗﺎﮐﺎن رﺳﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ )ﺑﻘﺎﯾﺎ( را ﺑﺎ اﺟرای ﻣراﺳم
ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اراﻣﮕﺎه ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺷﺎه دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ روﻏن ﮔراﻧﺑﮭﺎ
ﻣﺎﻟﯾده ﺷود )ﺟﯽ .(١٧٨
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)ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن( دﺧﺗری ﺑﻧﺎم ﺧﻧﭼﯾﮏ داﺷت ﮐﮫ ﺷﺎه او را ﻓوق اﻟﻌﺎده دوﺳت داﺷت .او اﻣﻼﮐﯽ
)دﺳﺗﺎﮐرت( ﺑﻧﺎم ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ﺑراﯾش ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را داد ﮐﮫ در آن
اﻣﻼک ﺑﺎ ﻣراﺳم ﺑزرگ ﯾﺎدﺑود ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﺧود )ﺷﺎه( ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑﻘﺎﯾﺎ و از ﺳﯾﻧت ذﮐرﯾﺎ
را ﮔرﻓت و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اردوﮔﺎه ﮔردش ﻣﯽ ﮐرد ،ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧود داﺷت .او آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﮭر ﻧﻣود و ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﺑزرﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﻣﺑﺎرک و ﻧﺟﯾب ﻧﮕﮭداری ﮐرد
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎم ﭘﻧﺗﺎﻟﯾون در دﯾوﺗﺎﮐﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﺳﯾﻧت آن ﺟﺎ رﻓت و ﻓوق اﻟﻌﺎده
اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .او در آﻧﺟﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺷﻣﺎس ھﺎ و دﺳﺗﮫ ھﺎی زﯾﺎد ﺧﺎدﻣﺎن را ﮔذاﺷت و
ﺷﺧﺻﺎ ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﺑرای ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺳﮫ ﺑﺎر در روز ﺑرای ﺳﮫ روز در آن ﻣﺣل ﮔرﻓت،
او در روزه ھﺎ ،ﻧﻣﺎزھﺎ و دادن ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .او دﺳﺗور داد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧش ھﺎی از ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد و او ﺑﮫ ﯾﺎد
آوری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ از داوری وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺧدا ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗﻧد از ھداﯾﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧﯾر )ﺧدا( )ﯾﺎدآوری ﮐرد( .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧدا ﺳﯾﻧت ھﺎی
ﺧود را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد )ﺟﯽ .(١٧٩
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم – طرح ﭘرﺳش واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ از ﻣﺎﺗﯽ ﮐﺷﯾش داﻧﺎ
ﻓﻘره ﺑﻌدی دﯾده ﺷود.
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم – ﻧﺎﻣﮫ اﺑراھﺎم ﻣﺑﺎرک اﺳﻘف ﻣﺎﻣﯾﮑوﻧﯾﺎن ﺑﮫ واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن
ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﻓﺻول )ص ﺟﯽ  – ١٨٠ﺟﯽ  (١٨٣را ﺣذف ﮐردﯾم ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل
ﻣﻌﻧوی و ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﺳت.
][۴٠
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم – ﺻدور ﻗواﻋد واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ای در اﻏﯾوﯾن
در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت زﯾﺎدی در ﻣﯾﺎن ﻋوام )ﺟﯽ  ،(١٨٣اﺳﻘف
ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﻧﺧﺑﮕﺎن )آزاﺗس( و ﮔروه ھﺎی ﻋﺎم ﺑوﺟود آﻣد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺷﺎه ﺧواﺳت
ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻋﻣوﻣﯽ در روز  ١٣ﻣﺎه ﻣرﯾری در اﻏﯾوﯾن داﯾر ﺳﺎزد )و او اﯾن ﮐﺎر را ﮐرد(.
 .١واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏوان ھﺎ ﺑﺎ ﺷوﻓﺎﻏﯾﺷﺎی اﺳﻘف ﮐﻼن ﭘﺎرﺗﺎو ،ﻣﺎﻧﺎﺳﯽ اﺳﻘف ﮐﺎﭘﺎﻏﺎی ،ﯾوﻧن
اﺳﻘف ھﺎﺷو ،اﻧﺎﻧﯾﺎ و ﺳﺎھﺎک و ﭘﺎد اﺳﻘف اوﺗﯽ ،ﯾوﺳپ ﮐﺎھن ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗوک ،ﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎھن
ﭘﺎرﺗﺎو ،ﺗوﻣﯽ ﮐﺎھن درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ،ﭘوﻏوس ﮐﺎھن ﮔﺎﯾﮕوچ ،ﺷﻣﺎﻋون ﮐورﯾﭘﺳﯾﮑوﭘوس ﺗﺳری،
ﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎھن داراھوچ ،اﺑﯾﮑﺎز ﮐﺎھن ﺑﯾد ،اورﺑﺎﺗﺎﯾر ﮐﺎھن ﻣﺎﻧوﺷﺎی ،ﯾووﯾل و ﭘﺎرﻣﺎﯾد و ﯾﻌﻘوب
ﮐﺎھﻧﺎن و ﻧﺧﺑﮕﺎن و روﺳﺎی طﺎﯾﻔﮫ )ﻧﮭﺎﭘﯾﺗﮏ( ارﺗﺳﺎخ ،ﺑﺎﮐور رﯾﯾس طﺎﯾﻔﮫ ﮐﺎﻏﺎﻧﮕﺎﺗوک و
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﮐﮫ در ﺣﺿور ﻣن در ﻣﺣل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣن در اﻏﯾوﯾن ﮔرد ھم آﻣدﻧد ﭼﻧﯾن ﺗﺻرﯾﺢ
ﺷد:
 .١ﮐﺎھﻧﺎن روﺳﺗﺎھﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻟﯽ دوﺑﺎر ﺑرای اﺳﻘف )ﺧوﯾش( اﺣﺗراﻣﺎﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﻧوی را ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻋده و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون از او ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑرای
اﺳﻘف ھدﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑدھﻧد.
 .٢وﻗﺗﯽ ﮐﺎھﻧﺎن و ﺷﻣﺎس ھﺎ ﻣﻘرر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﺳﻘف ﺑﺎﯾد ﭼﮭﺎر درام و ﺷﻣﺎس ٢
درام ﺑﭘردازﻧد )ﺟﯽ .(١٨۴
 .٣اﺷراف و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ در طول زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ﯾﮏ اﺳب
زﯾﻧدار و ﻣﮭﺎر ﺷده ﺑدھﻧد و ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای روح ھﺎی ﺧود
ﺑدھﻧد .اﮔر )ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ( در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧد ،ﭘس از ﻣرگ او
ﺧﺎﻧواده اش ﺑﺎﯾد ﺑﭘرازد.
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 [۴١] .۴ﺑﮕذارﯾد اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای ﻣﯾوه ھﺎی ﺑﺎﺷد )ﮐﮫ ﺗوﺳط( ﻣردم ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺑﮫ ﮐﺎھن داده ﻣﯽ ﺷود ۴ :ﺑوش ﮔﻧدم ۶ ،ﺟو و  ١۶ﮐوزه )ﺷراب( ﺷﯾرﯾن )ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط
دھﻘﺎﻧﺎن ﻣرﻓﮫ داده ﺷود(؛ ﻓﻘرا ﺑﺎﯾد ﻧﯾم ﻧﺎن و ھر ﻣﻘدار ﺷراب ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد؛ ﺑﮕذارﯾد
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣزرﻋﮫ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧدارﻧد ،از او ﭼﯾزی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود .ﺣﺎل اﮔر ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎطر روح ﺧوﯾش ﻣﻘدار اﺿﺎﻓﯽ ﺑﭘردازﻧد ،ﮐﺎر ﺧوب اﺳت؛ طورﯾﮑﮫ ﭘﺎول ﻣﯽ
ﮔوﯾد» ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺎرد ،زﯾﺎد درو ﺧواھد ﮐرد« )ﮔﺎل .(٧ .۶ .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮔوﺳﻔﻧد دارد ،ﺳﮫ ﺟﺎﻧور و ﯾﮏ ﭘﻧﯾر از ﺧﺎﻧواده او؛ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳب ھﺎ دارد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﮐره اﺳب ﺑدھد؛ و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﺎو دارد ،ﯾﮏ ﮔوﺳﺎﻟﮫ.
 .۵ﯾﮏ اﺷراف ،دھﻘﺎن ﯾﺎ ﻏﯾرروﺣﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد از دادن ھدﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣردﮔﺎن ﺧود
داری ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﻣﻘداری را ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﻣردﮔﺎن ﻧﺑﺎﯾد از ﺳﮭم ﺳود
ﺧود ﻣﺣروم ﺷوﻧد .اﮔر ﻣرﺣوم دارای اﺳب ھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﺑرای ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﮏ اﺳب از
ھﻣﺎن ﻧوﻋﯽ را ﺑدھد ﮐﮫ ﺧود او ﻣﯽ ﺧواﺳت؛ اﮔر او ﮔﺎو داﺷت ،ﯾﮏ ﮔﺎوی ﮐﮫ ﺧود
او ﻣﯽ ﺧواﺳت.
 .۶اﮔر ﯾﮏ راھب ﺑزرگ ﯾﺎ راھب در ﺻوﻣﻌﮫ ﺑدرﻓﺗﺎری ﮐﻧد و اﯾن ﮐﺷف ﺷود ،او
ﺑﺎﯾد ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺷود ،اﺧراج ﺷود و اﻣواﻟش ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﺻﺎدره ﺷود )ﺟﯽ .(١٨۵
 .٧اﮔر ﮐﺎھﻧﺎن ﯾﮏ ﺻوﻣﻌﮫ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد و ﺟﻣﺎﻋت آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺻوﻣﻌﮫ دﯾﮕری دارای ﺟﻣﺎﻋت ﺑزرگ وﻟﯽ ﭼﻧد راھب ﺑﺎﺷد ،ﭘس اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ از ﺟﻣﺎﻋت زﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑرای ﺻوﻣﻌﮫ دارای ﭼﻧد راھب ﺑدھﻧد.
 .٨ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧون ﻣﯽ رﯾزد ﺑﺎﯾد در ﭘﯾﺷﮕﺎه اﺳﻘف آورده ﺷود
و ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن ﻣﺟﺎزات ﮔردد.
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 .٩ﯾﮏ ﮐﺎھن ﮐﮫ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ﺑزرگ ﺗﻣﺎﯾل دارد ،ﻧﺑﺎﯾد در روﺳﺗﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز
ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد .اﮔر دو دھﮑده ﻧزدﯾﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮏ ﮐﺎھن ﻣﻣﮑن اﺳت ھر دوی
آن را اداره ﮐﻧد .ﯾﮏ ﮐﺎھن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھر ﺗﻌداد ﻗوم ﺧود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼوﭘﺎن
ﺑﺎﺷد.
 .١٠ﯾﮏ ﻣرد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ او در درﺟﮫ ﺳوم
)ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی )ﯾﻌﻧﯽ دارای ﯾﮏ ﺟد ﺑزرگ ﺑﺎﺷﻧد(( ﺑﺎﺷد .او ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ زن ﺑرادر ﺧود
ازدواج ﮐﻧد.
] .١١ [۴٢ﻣردی ﮐﮫ زن ﺧود را ﺑدون دﻟﯾل رھﺎ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ زن دﯾﮕری ﺧﺎرج از
ازدواج زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻗﺎﺗل ﯾﺎ ﻏﯾب ﮔوﯾﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑرده ﺷود و درﻣﻌرض ﯾﮏ ﻣرگ ﺷرﯾر ﻗرار ﮔﯾرد.
 .١٢در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﺑرای ﻣردﮔﺎن ﻋزاداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺳرﭘرﺳت
ﺧﺎﻧواده )ﺗﺎﻧوﺗر( و ﺧﻧﯾﺎﮔران را ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﻔرﺳﺗﻧد و ﻣﺟﺎزات
ﺷوﻧد .ﺑﮕذارﯾد ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ ﺟرات ﻧﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﭘس از آن ﻋزاداری ﮐﻧﻧد.
 .١٣ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وﻗت ﻋﯾد ﯾﺎ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ )ﺟﯽ  (١٨۶ﮔوﺷت ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﻧﻣﯽ روﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎھن و ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد.
 .١۴ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﭘﯾش از ﻋﯾد ﮔوﺷت ﻣﯽ ﺧورﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ روزه ﺑﮕﯾرﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧزد ﮐﺎھن ﺑرود و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ )اﯾن
رﯾﺎﺿت( را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘس ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن روﺳﺗﺎ اﺟﺎزه دھﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎو از اﯾن
ﺷﺧص ﺑﮕﯾرد و آن را ﺑﮫ ﮐﺎھن ﺑدھد.
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 .١۵اﮔر ﯾﮏ ﻓرد ﻏﯾرروﺣﺎﻧﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﺎھن ﯾﺎ ﺷﻣﺎس اﺗﮭﺎﻣﯽ وارد ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ
درﺳﺗﯽ آن را اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد ،ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ اﺳﻘف در ﺑﺎره آﻧﮭﺎ داوری ﮐﻧد و ﺑﮕذارﯾد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﺟﺑران ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﮔر آﻧﮭﺎ اﻋﺗراف ﻧﮑردﻧد و آﻧﭼﮫ ﺳﺎﯾرﯾن
ادﻋﺎ ﮐردﻧد ،واﻗﻌﯾت داﺷت ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻋد ﻣﺟﺎزات ﮔردﻧد و از روﺳﺗﺎ
اﺧراج ﺷوﻧد .اﮔر ﺟرم ﻣﺷﮭود ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﮐﺎھن دﺳﺗور داده ﺷود ﮐﮫ ﻣردم را دﻋوت
ﮐﻧد و ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧد.
 .١۶اﮔر ﯾﮏ ﮐﺷﯾش ﺗوﺳط ھﻣﮑﺎران و داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧش ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﺎھن ﺑﺎﯾد در ﭘﯾش روی ﻣﺣراب اﯾﺳﺗﺎده ﺷود و ﻣدﻋﯾﺎن در ﭘﯾش روی
ﻣردم و او ﺑﺎﯾد از ﭘﻧﺎﮔﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و از روﺳﺗﺎ اﺧراج ﺷود .اﮔر ھﻣﮑﺎران و
ﺷﺎﮔرداﻧش ﺣﺎﻣل ﮐﯾﻧﮫ از او ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﺑرای ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﮐرده اﻧد ،ﮐﺎھن ﺑﺎﯾد ﻣردم را دﻋوت ﮐﻧد و ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎﯾد دﯾﮕران را اﺧراج ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ
را ﻧﻔرﯾن ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دروغ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد )ﺟﯽ  (١٨٧و از
ﺻوﻣﻌﮫ اﺧراج ﻧﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺑﻌد اﮔر آﻧﮭﺎ ﺷرارت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﻧد ،ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑق
ﺑﮫ ﻗواﻋد ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد.
] .١٧ [۴٣اﮔر اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن در ﻣورد اﺷراف ﺑﮫ ﺷﺎه ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد
ﮐﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺻوﻣﻌﮫ در ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﺑﺳﺎزﻧد ،و اﺷراف در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎه ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد؛
ﺗوﺳط ﺷﺎه ،اﺳﻘف ھﺎ و اﺷراف ﻣﻧﺎﺳب داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﺣﺻول و ﻋواﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ارﺷد )وام( داده ﺷود.
 .١٨اﺷراﻓﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دھم ﯾﺎ ﻋﺷر ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺑﺎﯾد ﻧﯾم آن را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی اﺻﻠﯽ )ﺑﺎن(
ﺑﭘرازﻧد و ﻧﯾم دﯾﮕر را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود.
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 .١٩در ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد آﻗﺎ و ﺧدﻣﮫ ھﺎ ﺑرای دﻋﺎ ﭘﯾش ﮐﻠﯾﺳﺎی ارﺷد ﺑروﻧد و ﻣراﺳم
ﯾﺎدﺑود در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺟﺎ آورﻧد .ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻟﯾﮫ-روﺣﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑدھد.
 .٢٠اﺷراف در ﻣورد )روﺣﺎﻧﯾون( اﻣﻼک ﺧود ﻧﺑﺎﯾد ﺟرات ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎھن را
ﺑدون ﺗﺎﯾﯾد اﺳﻘف ﺑرطرف ﯾﺎ ﻣﻘرر ﮐﻧﻧد .و اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎھن ﺗوﺳط ﯾﮏ اﺷراف ﯾﺎ
ﺟﻣﺎﻋت ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺎﯾﯾد اﺳﻘف اﺧراج ﻧﺷود.
 .٢١اﮔر ﯾﮏ ﻧﺟﯾب ﯾﮏ ﻣﺣراب در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود اﻋﻣﺎر ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎ را آﻧﺟﺎ ﺑﮕذارد
و ﯾﺎ ﻣردم آﻧﺟﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﺿﺎی اﺳﻘف اﺟرا ﺷود ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ )ﺟﯽ
 (١٨٨ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ آن را ﺑﺎ رﺿﺎﯾت )اﺳﻘف( اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑرﮐت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .وﻗﺗﯽ
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺟرا ﻧﺷود ،اﺟﺎزه دھﯾد )ﻋﺎﻣل( از ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺧراج ﺷود و ﺑرای اﺳﻘف در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﭘردارد .اﻣﺎ ﭘس از ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘرر ﻣطﺎﺑق
ﻗﺎﻧون ،رﺣﻣت ﺧواھد ﺷد.
 .٢٢اﺳﻘف ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن و اﺷراف اﯾن ﺗواﻓق را در ﺣﺿور ﺷﺎه اﻧﺟﺎم دادﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﮫ و ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﺳﻘف ھﺎ و ﮐﺎھﻧﺎن و ﮐﻠﯾﺳﺎ رﺣﻣت ﺷوﻧد و ھﻣﮫ
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﺷورا رﺣﻣت ﺷوﻧد .اﯾن اﺣﮑﺎم ﺗوﺳط ﻣوﺗﺳﯾﮏ ،ﺻدراﻋظم
ﺷﺎه )راﻣﺎﻧﺎﺗﺎر( ،ﻣﯾرھورﯾﮏ ،ﺧدﻣﮫ )ھزارھﭘﯾت( ،روﺳﺎی طواﯾف )ازﮔﺎﭘﯾﺗﮏ(
ﻣﺎروت ،ﺗﯾرازد ،ﺳﭘﺎراﮐوس ،ﺷﺎﻣﺎ ،ﺑﺎﮐور ،اراﺗﺎن ،ارﭼﯾز ،واردان ﺷﺟﺎع ،ﻻرد
ﮔﺎردﻣن ،ﺧورز ،ﺟرﻣﺎﻧوﺳﺎن ،ﺧوزﮐﯾن ،ﭘﺎﯾروگ ،ﭘدرﺳﺎﻻر )ﻧﮭﺎﭘﯾت( ﺗﻣﺎم اﺷراف
اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﮭر ﮐرده ﺷد .واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ اﻓزود ﺑر ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﺳﻧد آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر
ﺧود ﻣﮭر ﮐرد.
][۴۴
ﻓﺻل  – ٢٧ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ رواﯾت ﺳﯾﻧت ﻣﯾزروپ و ھﻣراھﺎﻧش
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ﭘس از ﺷﮭﺎدت ﮔرﯾﮕورﯾس ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ )ﺟﯽ  ،(١٨٩ﻣردم ﺑرﺑر ﺳﺎﺣﺎت ﺷرﻗﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑت ﭘرﺳت ﭘﮕﺎن ﺷدﻧد ،ﻧدز ھﺎی زﯾﺎدی در آﺗﺷﮑده ھﺎی ﺧود اﻧﺟﺎم دادﻧد و
ﻋﯾﺳوﯾﺎن را اذﯾت ﮐردﻧد) .ﻣﯾزروپ( ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن داﻧﺷﻣﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ )وارداﭘﯾت( ﺑود ،ﺑﮫ
ﻟطف روح اﻟﻘدس ﺑرای ﺳﮫ ﻣردم ارﻣﻧﯾﺎن ،اﻏواﻧﯾﺎن و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ اﻟﻔﺑﺎ اﺧﺗراع ﮐرد.
او ﭘس از اﯾن ﺑﮫ زﯾﺎرت اورﺷﻠﯾم رﻓت .او ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان و ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﻧﻘره ای و
روﮐش طﻼﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﭘﺎرﭼﮫ ﺻﻠﯾب ﺧدا ﻗرار داﺷت ،از طرﯾق ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﺷرﻗﯽ
و ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﻋﺑور ﮐرد .او در ﻣﯾﺎن ﻣﺣﻼت ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ و ﮔرداب ھﺎی ﺧزه زار در ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﻧﺎم ﮔﯾس ﺳﺎﮐن ﺷد .او ﮐﻠﯾﺳﺎ را اﺣﯾﺎ ﮐرد و اﯾﻣﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣود .او ﻣوﻋظﮫ اﻧﺟﯾل را در
ﺳرزﻣﯾن اوﺗﯽ ،اﻏوان ھﺎ ،ﻟﭘﯾﻧﮏ ﺗﺎ ﮐﺎﭘﺳﮏ و ﮔذرﮔﺎه ﭼوﻏﺎی و ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﺳﺗرش داد
ﮐﮫ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده ﺑود و در اطراف ﮐوه ﺑزرگ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻧﺎم ﮔﺎرﮔﺎرک و
ﮐﺎﻣﯾﭼﯾﮏ ھﯾﭘﺗﺎﮔﮏ )ھﯾﻔﺗﺎﻟﯾﺎن( ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﻋﺑﺎدﺗﯽ را آﻣوﺧت ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش آﻣوﺧﺗﻧد و ﺳﭘس ﻓراﻣوش ﮐردﻧد )ﺟﯽ .(١٩٠
)ﻣﯾزروپ( ﯾﮏ واﻋظ و رﺳول ﮐﺎﻣل ﺑرای ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن ﺑرﺑر ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺧود ﺷﺎن را آﻣوزش داد .او از آﻧﺟﺎ ﺑرﮔﺷت و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺷﮭزادﮔﺎن ظﺎﻟم
در ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ )ﯾﺎ در ﻣورس( ﺳﺎﮐن و ﭘﻧﮭﺎن ﺷد .او ﺑﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن در آﻧﺟﺎ روزاﻧﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧداوﻧد را ﺗﻘوﯾت ﮐرد.
ﺳﭘس روح اﻓراط ﮔراﯾﯽ ﺑﺎﻋت ﺗﺣرﯾﮏ ذھﻧﯾت اھرﯾﻣﻧﺎن ﺣﯾوان ﺻﻔت ﮔردﯾد و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺷم
ﺧود ﺷﺗﺎب ﮐردﻧد ﺗﺎ او را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎﺷﺗوس ارﺟﻣﻧد ﺗوﺳط روح
اﻟﻘدس آﮔﺎه ﮔﺷت ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮔوداﻟﯽ ﺑﺎ اﻧدازه ای درﺳت ﺣﻔر ﮐرد .او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﮔﻧﺞ اﻟﮭﯽ،
ﺻﻠﯾب ﺧداوﻧد را در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﻗرار داد و در ﺳوراﺧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﮐﻧده ﺑود.

75

ﭘس از آن ﺷﺎﮔردان واﻗﻌﯽ و وﻓﺎدارش ﺑﺎ اﺗﻔﺎق آرا و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺗواﻓق ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دو
ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد؛ ﮔروه اوﻟﯽ ﻗﺻد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺑﺎﻻ ﺑروﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔروه دوﻣﯽ
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی زﯾﺎدی را ﺳﻔر ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ دﯾن ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﮫ
ﺻﻠﯾب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،ﭘس از ﭼﻧد روز ﺑﺎ ﺗﺎج ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﯾل ﺷدﻧد .در ﺻﺣﻧﮫ ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻧورھﺎی درﺧﺷﺎن ﺷﮭﺎدت و ﻣﻌﺟزات ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻣﺷﺎھده ﺷد .اﯾﻧﮭﺎ در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری
ﺗوﺳط ﺑﯽ ﺑﺎوران دﯾده ﺷدﻧد ،ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزات از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑود )ﺟﯽ  (١٩١ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد و اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﻣﯾد ﺷده ﺑودﻧد.
] [۴۵ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺗﺎزه ﮔروﯾده ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ را در ﻣﺣل دﻓن ﺻﻠﯾب دﯾد ،ﯾﮏ
ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﻣرﺑﻊ در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ اﻋﻣﺎر ﻣﻌﺑدی از ﺗﺧﺗﮫ ھﺎی ﭼوب ،ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ اﻧﺗﻘﺎل داد و ﻧذر ﮐرد ﮐﮫ ھر ﺳﺎل آﻧﮭﺎ را ﺑزرﮔداﺷت ﮐﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی در اﯾن ﻣﺣل ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺗﻧد ،طوری ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ،اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد .آﻧﮭﺎ اول ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺗﮭداب در
آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧدا در ﺑﺎﻻی ﻣﺣل ﺻﻠﯾب ھﺎ اﻋﻣﺎر ﮐردﻧد .ﺳﭘس آن را ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﮭن ﮔﯾس
ﻧﺎﻣﯾدﻧد .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﻧﺟﯾب ﺑﻧﺎم واراز-ﭘﯾروز از طﺎﯾﻔﮫ اراﻧﺷﺎھﯾﮏ ﺧواﺳت ﮐﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﮭن را ﻧوﺳﺎزی ﮐﻧد ،اﻣﺎ او ﻧﺗواﻧﺳت ﺳﻘف آﺟری ﮔﻧﺑد را وﯾران ﮐﻧد ،ﭼون در
داﺧل آن ﺻﻠﯾب ﺧداوﻧد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭدا ﻗرار داﺷت )ﺟﯽ .(١٩٢
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم – ﮔزارﺷﯽ از ﺷﺎﮔردان ﺳﯾﻧت ﻣﺎﺷﺗوﺗس
ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎد از درﮔذﺷت ﺳﯾﻧت ﻣﺎﺷﺗوﺗس ،ﺷﺎﮔردان او ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ روح اﻟﻘدس در ﻧواﺣﯽ
اﻏواﻧﯾﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﻣﺷﺗﺎق ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾدﻧد» :ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ،ﭼون
ﻣﻧﺑﻊ روﺷﻧﮕری ﻣﺎ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮔذارده ﺷد و ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺗﯾﻣﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﯾم؟ ﺑرادران ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ،ﺑﮫ ﺷﮭر ﺧدا ﺑروﯾم و ﯾﮏ رھﺑر ﺑﺧواھﯾم ،زﯾرا روﺷﻧﮕران واﻗﻌﯽ ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﺷرﻗﯽ در اورﺷﻠﯾم ﺑﺎ ﺳﯾﻧت اﯾﮕﯾﺷﺎ )اﯾﻠﯾﺷﺎ/اﯾﻠﯾﺳﯾوس( آﻏﺎز ﮐردﻧد«.

76

آﻧﮭﺎ ﺧود را آﻣﺎده و ﻣﺟﮭز ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻧطﻘﮫ اﻏواﻧﯾﺎ را ﺗرک
ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣرزھﺎی اﺳورﺳﺗﺎن رﺳﯾدﻧد و ﭘس از آن وارد اورﺷﻠﯾم ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺻﻠﯾب رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش )»ﭼوب زﻧدﮔﯽ«( را ﻋﺑﺎدت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ
ﭘدرﺳﺎﻻر روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎد و ﺧداﻣﻧش را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣودﻧد ،روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﺎ آﻏوش ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد و ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷدﻧد )ﺟﯽ  .(١٩٣آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﻘدس
در ﻣورد ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺷﺗوﺗس و ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم داد و ﻣوﺟب اﺻﻼح ﺑرﺑرﯾﺎن در
ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش ﮔردﯾد ،ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﮔﻔﺗﻧد) .روﺣﺎﻧﯽ اورﺷﻠﯾم( ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد و ﺑرای ﭼﻧدﯾن روز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر از آﻧﮭﺎ ﻣواظﺑت ﻧﻣود .آﻧﮭﺎ ﺳﮫ
ﮐﺎھن ﭘرھﯾزﮔﺎر را ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن آﻧﮭﺎ اﺗﺎﻧﺎﺳﯾوس ﺑود .از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ
اﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را در اﯾﺟﺎد اﺳﻘف ﻧﺷﯾﻧﺎن در ﺳرزﻣﯾن ﺧود
ﺷﺎن رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻧذرھﺎی ﺧود را ادا ﮐردﻧد ،ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎ ھﺎی ﭘدرﺳﺎﻻر
ﻣﻘدس را ﺑوﺳﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او ﺑﺎ زﯾورآﻻت طﻼﯾﯽ و ﻧﻘره ای و ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎی ﺧدا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﻠب ﭘر از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻋزﯾﻣت ﮐردﻧد و
ﺗوﺳط ﮐﺎھﻧﺎن ھﻣراھﯽ ﺷدﻧد .ﺣﺎل) ،ﻣﺳﺎﻓران( در ﺟرﯾﺎن روزه ﻣﻘدس  ۴٠روزه در ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ
ھﻔﺗم ﻋﯾد ﭘﺎک ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﺎک در وادی ﻋﻣﯾق و ﭘر ﺟﻧﮕل ﺳرزﻣﯾن ارﺗﺳﺎخ رﺳﯾدﻧد.
اﯾن ﮔروه در ﭼﮭﺎر راھﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد .اوﻟﯽ در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﺑﻧﺎم اﺳﺗﯾﻐن ﺑﻠور )ﺳﺗﺎر ھﯾل( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻣﯽ در ﮐﻧﺎر رود ﺗرﺗوﯾﮑﺎن
)ﺟﯽ  (١٩۴ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧوب در ﯾﮏ وادی ﭘر ھﯾزم ﺑﻧﺎم ﭼﻐﺎﮐس ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد .ﭼون آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ھم ﻧذر ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻋﯾد ﭘﺎک را در آﻧﺟﺎ ﺟﺷن ﮔﯾرﻧد.
][۴۶
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم – ﺗﮭﺎﺟم ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن ﺑر ﻣرز ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎ ،ارﻣﻧﯾﺎ و ﮔرﺟﯾﺎ و ﺷﮭﺎدت
ﺷﺎﮔردان ﺳﯾﻧت ﻣﯾزروب
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در آن زﻣﺎن ،ﺷﺎه روزﻣوﺳوک ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ارﺗش ﺧود و دﺳﺗﮫ ﺗوﺑل ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ھون ھﺎ را
ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺳﻣت رود ﮐور آﻣدﻧد ،در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﭘﮭن ﺷدﻧد و در ﺷﮭر ﺳﺎﻏﺳﺎغ
اردوﮔﺎه زدﻧد) .ﺷﺎه روزﻣوﺳوک( ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺳﮫ ﻣرد ﻗوی ﺳﮫ رھﺑر ﻧﯾروھﺎی ﺑزرگ را
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .او  ١١ﻟﺷﮑر ﺑزرگ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذار ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه
ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد و ﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎ ،ارﻣﻧﯾﺎ و ﮔرﺟﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد .ﻟﺷﮑر ﺳوم در آﻏﺎز
ﻋﯾد ﭘﺎک ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺳﺎخ )ﺟﯽ  (١٩۵رﺳﯾد و ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﮏ ﺷروع ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﺧﺑر اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﭼﻼﮐس اورﺷﻠﯾم رﺳﯾد ،آﻧﮭﺎ وﺣﺷت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺗﻣﺎم
ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ را در دو ﺟﻌﺑﮫ ﻧﻘره ای ﮔذاﺷﺗﻧد و در زﻣﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﮐردﻧد.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از آن ﺑﺎران ﺳﮭﻣﮕﯾن و ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﻓرود آﻣد ﮐﮫ ﻣرگ را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه آورد ،ﺑﺎ
ﻓرﯾﺎد ھﺎی ﻏﺻﮫ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷد و ﻓروﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﺎﯾوس ﮐﻧﻧده را ﭘﮭن ﮐرد .اﯾن ﻣﺎﻧﻧد اﻣواج ﺑﺣر
ﺟﻠو رﻓت و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻎ ﺑﻠور رﺳﯾد .ھﻣﮫ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺳﺎﺧت و ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ از دم
ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧد .زﯾورآﻻت طﻼ و ﻧﻘره ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘدس در روی ﺗﭘﮫ ﭘراﮔﻧده
ﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ رﯾﯾس ﮐﺎھﻧﺎن ،اﺗﺎﻧﺎﺳﯾوس ارﺟﻣﻧد ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
را اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را در آﻧﺟﺎ ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد.
] [۴٧ﺣﺎل ﭼﻧﺎن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ )در ﺑﯾن اﺳﯾران( زﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺗﺎﮔوھﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷراف زادﮔﺎن
ﻣﺣﻠﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ از روﺳﺗﺎی ﺑﮕﻧﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺛروﺗﻣﻧد ﺑود و ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻐﯾن اورﺷﻠﯾﻣﯽ
رﻓت و آﻣد داﺷت .وﻗﺗﯽ ژﻧرال ھون ھﺎ او را در ﺑﯾن اﺳﯾران دﯾد ،ﺑﺎ ﺷور و ﺷﯾطﻧت ﻣﻠﺗﮭب
ﺷد ،ﭼون او ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺷﻧﮓ ﺑود .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ آن ﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﻣواظﺑت زﯾﺎد ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﺷود،
زﯾرا او ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ او را ھﻣﺳر ﺧود ﺳﺎزد .ﻣردان او ﺗﮭﺎﺟم روزاﻧﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﻧد و
ﺗﻣﺎم ﻏﺎرت و ﻏﻧﯾﻣت ﻣﻧطﻘﮫ را در ﮐﻧﺎر ھم ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﻓﻘﺎی او )ﺟﯽ (١٩۶
ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ را ﮐﺷﺗﻧد و دﯾﮕران را ﺑﮫ اﺳﺎرت در اﺳﺗﯾﻎ ﺑﻠور درآورﻧد .در ﺑﯾن اﯾن اﺳﯾران
دو ﮐﺎھن وﺟود داﺷت ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد اﺗﺎﻧﺎﺳﯾوس ﺑودﻧد .ژﻧرال ﺑزرگ ھون ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری
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از ﻟﺷﮑر ﺧود در آن ﺷب در آﻧﺟﺎ اردوﮔﺎه زد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷﺎم رﯾﯾس ﻧﯾروی ﺗوﺑل ﺑرای
ﺗﺎﮔوھﯽ ﻣﺑﺎرک ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ او را ﺑﯾﺎورﻧد ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﺧود را ﺑﺎﻻی
آن ﺑﺎﻧو ﺑرآورده ﺳﺎزد .در اﯾن ﺣﺎل آن ﺑﺎﻧو ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﻗدرت ﭘروردﮔﺎر او را ﻣورد اھﺎﻧت
ﻗرار داد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد و ﺑرﺑر ﭘﻠﯾد را ﻣﺳﺧره ﻧﻣود .آن ﺑﺎﻧو ﮔﻔت» :ﺧدا ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮑﺎرت
ﭘﺎک ﺧود را ﺑرای ﯾﮏ ﭘﺳر ﺳﮓ و ﮔرﺑﮫ ای ﺧوگ-ﻣﺎﻧﻧد ﺑدھم و ﯾﺎ از ﺗرس ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎ
ﺗرس از ﻣرگ ،اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ارزش را ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﮔذارد«! و ﺑﺎ ﺑﻠﻧد
ﮐردن دﺳت ھﺎی ﺧود ﺑﺳوی ﺧدا ﮔﻔت» :ﺧدای ﺧداھﺎن و ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن ﻣرا ﻧﺷرﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو
اﻋﺗﻣﺎد ﮐردم .ﻣرا در اﯾن ﺧطر ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﺎک و ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮕﮫ دار .ﭼون ﺗو ﻣرا در ﺣوزه )ﻏﺳل
ﺗﻌﻣﯾد( ﻧور دوﺑﺎره زادی ﮐﮫ ﻣن ﺗو را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮐﻧون ﻣرا از ﮔﻧﺎه دور و در
اﯾﻣﺎن و ﺗﻘدس رھﺎ ﺳﺎز و ﺑﮕذار ﻧور )ﺟﯽ  (١٩٧ﺣﻘﯾﻘت ﺗو در ﻗﻠب ھﺎی اﯾن ﺑرﺑرھﺎی ﺑﯽ
اﺣﺳﺎس ﺑدرﺧﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺷﺎﯾد ﺗو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد«.
وﻗﺗﯽ اوﺑﺎﺷﺎن ﺷرﯾر اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﺧود ﮔﻔﺗﻧد ،ﭼون در آﻧﺟﺎ ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺧﻧﺎن او ﮔوش داده ﺑود .ﺳﺗﻣﮕر ﭘر از ﺧﺷم اﻓراطﯽ،
ﻏﺿﺑﻧﺎک در وﺣﺷﯾﮕری ،ﻏرﻏرﮐﻧﺎن ﺷده و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ او را ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،اﮔر او ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و اﺣﺗرام ﻧزد او ﻧﯾﺎﯾد .ﺧدﻣﮫ ھﺎی او ﭘﯾش آن ﺑﺎﻧو رﻓﺗﻧد و
از او ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم اراده ﺷﮭزاده آﻧﮭﺎ ﺷود .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗرﻏﯾب ﺗﺎﮔوھﯽ ﻧﺎراض
ﻧﺷدﻧد ،دﺳت ھﺎی او را از ﭘﺷت ﺳر ﺑﺳﺗﮫ ﮐردﻧد ،از ﻣوھﺎﯾش ﮐش ﮐردﻧد ،روﯾش را ﺑﺎ ﺧﺎر
ھﺎی ﺗﯾز ﺟﻧﮕل ﭘﺎره ﮐردﻧد و ﺟﺳد ﻣﻘدس او را ﻣﺟروح ﺳﺎﺧﺗﻧد؛ ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺳر او را ﺑﺎ
ﺷﻣﺷﯾر ﺑرﯾدﻧد .ﻧﺑرد او ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﻧت ھﯾﭘﺳﺎﯾم ﺑود و ﺗﺎﮔوھﯽ ﺑزرگ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺎج اﻟﮭﯽ و ﭘﯾروزی
ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎج ﮔزاری ﮐرد.
ھﻣﺎن ﺷب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻧﯾروھﺎﯾش از ﺷﺎدی ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد و
ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی از طرف ﺧداوﻧد ظﺎھر ﺷد .ھﻣﮫ ﺑﮫ وﺿوح
ﻧوری ﻋﺟﯾب ﻣﺷﻌﺷﻊ از ﻣﺣﻠﯽ را دﯾدﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﮔوھﯽ ﻣﺑﺎرک )ﺟﯽ  (١٩٨ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑود.
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ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻟﺑﺎس ﭘﺎره ﺷده ای او ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺟﻧﮕل ﭘراﮔﻧده ﺑود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻣﯽ درﺧﺷﯾدﻧد
و ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ اﯾن ﻧور ﭘرﺳﺗﺎره در ﺑﺎﻻی ﺷﮭدای ﻣﻘدس ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ اﯾن
را دﯾدﻧد ،ﺷﮭزاده ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺟزات ﺑﺷﺎرت ﺷﮕﻔت زده ﺷد و ﺑﺎ ﺗرس زﯾﺎد ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ
ﮐﺎھﻧﺎن ﺧدا را ﭘﯾش او ﺣﺎﺿر ﺳﺎزﻧد .او ﺑﺎ آﻣوزش راه رﺳﺗﮕﺎری ﺑﮫ ﺧدای زﻧده اﯾﻣﺎن آورد
و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘراﮔﻧده ای ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ،ﺳﯾﻧت )ﺗﺎﮔوھﯽ( را در ﮐﺗﺎن ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد
و در ﺗﭘﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﮫ ھﺎ و ﺑزھﺎی ﺧود )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ( ﻣراﺳم ﺑزرﮔﯽ
ﺑرای ﯾﺎدﺑود از ﺷﮭدای آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣردم ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد.
][۴٨
ﻓﺻل ﺳﯽ ام – اﯾﻣﺎن آوردن ژﻧرال ﺑزرگ ﺳرﺑﺎزان ﺗوﺑل ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ﮐﮫ او
ﺧدا اﺳت؛ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮭﺎدت )ژﻧرال( ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ،ﮐودﮐﺎن و روﺣﺎﻧﯽ او در ﺳرزﻣﯾن
اﻏوان ھﺎ ﺗوﺳط ﺷﺎه او
ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﻧور ﺣﻘﯾﻘت وارد ﻗﻠب )ﺟﯽ  (١٩٩ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ﺷﮭزاده ﺧدا ﮔوﻧﮫ ﺷد ،او ﻓرﻣﺎن
داد ﮐﮫ اﺳﯾران رھﺎ ﺷوﻧد و در ﺻﺑﺢ ﻋﯾد ﭘﺎک ﺑﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ﻣﺑﺎرک ﺧود و ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﻣﺎن
داران و دﺳﺗﮫ اﮔﯾﺳﺗوزﯾﺎن )»ﻣﻘدس«( ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد و در
ﮐﻧﺎر رود ﮐور ﻧزدﯾﮏ ﺑﻧدر ﭘل ﭼوﻣﺎﮐﺎﺗﮏ اردوﮔﺎه زدﻧد .ﺧود ﺷﺎه ﺑزرگ روزﻣوﺳوک ﺑﺎ
ارﺗش ﺧود ﭘس از ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎ اﺳﯾران زﯾﺎد و ﻏﻧﺎﯾم ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑرﮔﺷﺗﻧد .او ﮐور را از طرف
ﺷرق ﻋﺑور ﮐرد و در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ اردوﮔﺎه زد .او در ﺧطﺎی ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﻓرﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺑرای ﺧداﯾﺎن ﺧود در ﻋﯾدھﺎی ﺑت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ را داد .وﻗﺗﯽ ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ﻋﯾﺳوی و ارﺗش
اﮔﯾﺳﺗوﺳﯾﺎن اﯾن را دﯾدﻧد ،آﻧﮭﺎ ﭘﯾش آﻣدﻧد و ھداﯾﺎی در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻓرﻣﺎن
دادﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرﮐت ﮐﺎھﻧﺎن ﻣﻘدس ﻧﺷﺎن ﺻﻠﯾب را در ﺑﺎﻻی ﭘرﭼم ھﺎی ﺧود ﻧﺻب ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺣﯾوان ﺻﻔت و ﻧﺟس ﺑرﺑرھﺎ اﯾن را دﯾد ،ﺑﺎ دﯾواﻧﮕﯽ اھرﯾﻣﻧﯽ و ﻗﮭر ﻓرﻣﺎن داد
ﮐﮫ ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ژﻧرال ﻣﺑﺎرک ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﯽ ﻣرد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه او اﺣﺿﺎر ﺷوﻧد .او اول ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻧرﻣﯽ و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺧﺷم ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾروزی ھﺎ و ﺷﺟﺎﻋت ﺗﺎن در ﺳﻠطﻧت ﻣﺎ ﻋزﯾز
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)ﺟﯽ  (٢٠٠ھﺳﺗﯾد ،ﺗوﺳط ﻣﺎ ﻣﻔﺗﺧر ﺷدﯾد؛ از دﯾﮕران دارای ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺗر ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ رھﺑری
ﯾﮏ ﺳوم ارﺗش ﻣن ﻣﻔﺗﺧر ﺷدﯾد .ﺷﻣﺎ ﭼرا ﺧداﯾﺎن ﺷﺟﺎع ﻧژاد ﺧود را ﺗرک ﮐردﯾد ﮐﮫ در
ﺗﮭﺎﺟم ھﺎ ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﭘﯾروزی ﻋطﺎ ﮐرده اﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺷورش ﮐردﯾد و ﺣﺎل
ﻋﺑﺎدت ﯾﮏ ﺧدای را ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺑﺎره او ﻧﻣﯽ داﻧﯾم .ﺣﺎل اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺧداﯾﺎن ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ و ﺳرﺑﺎزان ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷده و ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﯾد«.
اﻋﺗراف ﮐﻧﻧده ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ژﻧرال ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﺷﺎه ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ داد» :داﻧش زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن،
ﻣﻧﺷﺎی ﻓﺿﯾﻠت اﺳت و ﻓﺿﯾﻠت ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎدر ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .اﮔر ﺷﮑوه او را
اﻓزاﯾش دھﯾم ،طﺑﯾﻌت ﻣﺎ ﺑﺎ روح ﻣﺳﯾﺢ در ﺗوﻟد ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ھدﯾﮫ ﻧور درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺧدا را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺧﺎﻟق آﺳﻣﺎن ھﺎ در روی زﻣﯾن ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و درک ﮐﻧﯾم ،ﯾﮏ ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس و
ﻣﺗﺣد ﮐﮫ در ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺎ را از ﺿرر ﺑت ھﺎی ﺑﯽ ارزش آزاد ﺳﺎزد،
ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓﯾض آﺳﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﺎ ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ﺷﮑوه زودﮔذر ﺧود را ﺑﺎ آن
ﺧدا ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺧود )ﺟﯽ  (٢٠١اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ را از اﻧﺗﺧﺎب اﯾن
زﻧدﮔﯽ ﻣوﻗت ﺑﺗرﺳﺎﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺧدا را ﺗرک ﮐﻧﯾم«؟ ﺷﺎه ﺧﺷم ﺧود را زوزه زد و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ژﻧرال ﻣﺑﺎرک و  ٣٠رﻓﯾق او و ﮐﺎھﻧﺎن ﻣﺑﺎرک را در ﻣﻌرض
ﻣرگ دردﻧﺎک ﻗرار دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾﻣﺎن در دﺷت ﺷﮭﺎدت ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ
ﺧوﯾش ﺟﻧﮕﯾدﻧد و از ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎج ﭘﯾروزی درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻋﺗراف ﮐﻧﻧده ﻣﻘدس
و  ٣٠ﺳرﺑﺎز او ﺑﮫ اﻗﺎﻣت ﮔﺎه آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد.
] [۴٩وﻗﺗﯽ ﻣوﺳﯾز ﻣﺑﺎرک و اﻧﯾروﻏوﮔﯾس ﭘﺳران ﺗﯾوﻓﯾﻠوس ،ژﻧرال ﻣﻘدس ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﮫ
اﮔﯾﺳﺗروﺳﯾﺎن و ﺳﺎﯾر اﯾﻣﺎن داران اﯾن را دﯾدﻧد ،ﺑر اﺳب ھﺎی ﺧود ﺳوار ﺷدﻧد و از ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﺷﺎه ﺑﯽ دﯾن ﻓرار ﮐردﻧد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﯾﺢ ﻣورد آزار و اذﯾت
ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﮔذرای ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ اﻓﺗﺿﺎح ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﮭم ﺗر از ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﭘدران ﺧوﯾش داﻧﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺳوی ﺟﻧوب
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ﻓرار ﮐردﻧد و در ﯾﮏ ﻗﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ﯾﮏ ﮐوه ﺑزرگ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﺷرف ﺑر ﻧواﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣﻣﻠﮑت ﺑود )ﺟﯽ .(٢٠٢
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﯽ رﺣم ،دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ اﻋزام ﺷدﻧد و ﻧﯾروھﺎی ھون ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ را
در ﻗﻠﮫ ﮐوه ﮔرﻓﺗﺎر ﮐردﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس زﯾﺎد ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ
و اطﺎﻋت ﺷﺎه راﺿﯽ ﺳﺎزﻧد .ﭼون آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗن اﯾﺷﺎن ﻧﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ را در
ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ از دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧﯾدﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣوﺳﯾز زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺑرادر ﻣﺑﺎرک
ﺧود و ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮫ ای اﮔﯾﺳﺗروﺳﯾﺎن ﺧداﮔوﻧﮫ ﺗﺎج ﺷﮭﺎدت ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﺑﺎ درﺧﺷش ﭘر
زرق و ﺑرق از ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧود وارد
ﺷدﻧد .آﻣﯾن )ﺟﯽ .(٢٠٣

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺗﺎب اول
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ﮐﺗﺎب دوم
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][۵٠
ﻓﺻل اول – ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطﺎﺑق ﮐﺗﺎب ﻣن
ﺑﮫ ھﻣﺎن روﺷﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺗﺎرﮔﺎن و زﻣﯾن ﺑﺎ ﮔل ھﺎ درﺧﺷﺎن اﺳت ،آﺛﺎر ﻣورخ ﻧﯾز ﺑﺎ
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف آراﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﺷرق ﺑرﺧوردﯾم –
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورﺧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﻧد – ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑرای
ادﻏﺎم در ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﺎﭘوه ﭘﺳر اورﻣزد ﺷﺎه
ﭘﺎرس در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻣﺗﮑﺑر ﺷد و ﺧواﺳت ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد ﺗﺎ درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧژاد ھﺎ ﯾﺎ ﻣردﻣﺎن
دارای ﻣﻘﺎم و اﻓﺗﺧﺎر اﺳت .او ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻻرد ھﺎی ﭘﺎرس
ﺿﯾﺎﻓت ﺷﺎدی ﺗرﺗﯾب ﮐرد و ﺑﺎ ﺟﺎم و ﻟﻐزش  -ﺷراب درﺟﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘدم را درﯾﺎﻓت
ﻧﻣود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺑل از او ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .ﻣوﺑد ﻣوﺑدان )رﯾﯾس ﻋﻘﯾده زرﺗﺷﺗﯾﺎن( در ﻣﯾز
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣورد ﺗﺟﻠﯾل ﻓوق اﻟﻌﺎده )ﺟﯽ  (٢٠۴ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺷﺎه ﭘس از ﻣﺷوره ﺑﺎ اﺷراف ﺧود ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗرﺗﯾب درﺳت ﺗﻘدم اﺷراف ﭘﺎرﺳﯾﺎن
ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎرﺗﯾﺎن و ﭘﮭﻠوﯾﺎن ﺑوﻣﯽ را ﻣﯽ داﻧم .اﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻧﺟﯾب ارﻣن و ﺗرﺗﯾب
ﺗﻘدم )اﺷراف ارﻣﻧﯾﺎن( ،از اﺟداد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود و ﯾﺎ از ﮐﺗﺎب ھﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗم .ﺣﺎل،
ﺷﻣﺎ ﻻرد ارﻣﻧﯾﺎ دو ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب دارﯾد .ﯾﺎ ﺑرای ﻣن ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن دھﯾد
ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده درﺟﮫ و ﻣﻘﺎم ھر ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷد – در اﯾن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد – ﯾﺎ اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد )ﭼﻧﯾن ﺳﻧدی( ﺑﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ
دﺳﺗﮫ آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎم ھﺎ ،اﻓﺗﺧﺎرات ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،زﻣﯾن ،آب و داراﯾﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ اﺷراف آرﯾﺎﯾﯽ واﮔذار ﻧﻣوده و ﺷﻣﺎ را اﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺷﮭزادﮔﺎن ارﻣﻧﯾﺎی ﺑزرگ ﻣﯾﺎن ﺧود ﻣﺷورت ﮐردﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎارزش اﮔﺎﺗﺎﻧﺟﯾﻐوش را ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎه آوردﻧد) .ﺷﺎه( ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ )اﯾن ﮐﺗﺎب( ﺧواﻧده ﺷود و ﺑﮫ زﺑﺎن و ﺧط ﭘﺎرﺳﯽ
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ﺑرﮔرداﻧده ﺷود .وﻗﺗﯽ او ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ارﺗﺎﺷﯾر/اردﺷﯾر ﺟد او آﻏﺎز ﺷده اﺳت ،ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﺷﺎد ﺷد ،ﮐﺗﺎب را ﺗﺣﺳﯾن ﮐرد ،ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺣرﮐت ﮐرد و آن را در ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎن ﺧود
ﮔذاﺷت) .ﺷﺎه( ﺑﺎ ﭘﯾدا ﮐردن  ١٧ﻣﻘﺎم در اﯾن ﮐﺗﺎب ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣرﺗب ﺳﺎزی ﮐرﺳﯽ ھﺎی
ھﻣﮫ در ﺟدول ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺷروع ﮐرد .ﺣﺎل طوری ﺷد ﮐﮫ اﻧداک ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﭼﮭﺎردھم
را درﯾﺎﻓت ﮐرد )ﺟﯽ  .(٢٠۵او ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ از ﺧوردن ﻏذا اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد
و وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ او ﻧﺻﯾﺣت ﮐرد ،ھﯾﭻ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ او ﻧﮑرد .در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﺑﮫ
درﺑﺎر رﺳﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺧزرھﺎ از طرﯾق دروازه ﭼوﻏﺎی وارد ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ ﺷده
اﻧد .ﺷﺎﭘو ارﺗش ﺑﯾﺷﻣﺎری از دﻻوران اﺳورﺳﺗﺎن ،ﺧراﺳﺎن ،ﺧوارزم و ﺳﺎﯾر دﻻوران از
ﻧواﺣﯽ آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ارﻣﻧﯾﺎن ،ﮔرﺟﯾﺎن ،اﻏواﻧﺎن و  ١٢ﻗﺑﯾﻠﮫ وﺣﺷﯽ ﮐوه ﻗﻔﻘﺎز آﻣﺎده
ﮐرد .او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻗﯾﺎم ﻧﻣود و ﺑر ﺿد آﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﮐرد.
] [۵١اﻧداک ﻧﻘﺷﮫ ای ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷرارت ﺑرای ﺧودش و ﻣﻣﻠﮑﺗش ﺷد .او ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده
ﺷﺎھﯽ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗش ﺧود ﺑﺎ او ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد .او ﺑﺎ  ١٧٠٠ﻣرد و اﺳب ھﺎی ﺳرﯾﻊ
و ﺗواﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﯾﺳﻔون رﻓت و ﻧﯾروھﺎی ﺧود را در ﺧﺎرج ﺷﮭر ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد .او ﺳﭘس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺷم
ﮐوﭼﮏ وارد ﺷﮭر ﺷد .او ﭘرﺳش ھﺎی زﯾﺎدی ﻣطرح ﮐرد ،ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﻣده
اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﭘو ﯾﮑﺟﺎ ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣورد ﺗﮑرﯾم ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗرار ﮔرﻓت.
اﻣﺎ ارﺗش او در ﺳﭘﯾده دم داﺧل ﺷﮭر ﺷد و ﻣﻘدار ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﺧزاﻧﮫ طﻼ و ﻧﻘره ،ﺟواھرات
ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﻣروارﯾد ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ و
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑزرﮔﺎن اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﻏﻧﺎﯾم ھﻧﮕﻔت )ﺟﯽ  (٢٠۶را ﺑﮫ ﺑﻐداد ﺑردﻧد.
ﺳﭘس اﻧداک ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﻠوﻓﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت در ﻧواﺣﯽ او ﺳوزاﻧده ﺷود؛ او ﻣواد
ﺧوراﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺻرف اﻧﺳﺎن ،اﺳﻠﺣﮫ و وﺳﺎﯾل را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣود ،ﺳواره را ﻣﮭﺎر
ﮐرد و آﻧﮭﺎ را در داﺧل ﻗﻠﻌﮫ ﻗرار داد .ﺑﻌد او ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
و اﻧﺑﺎر ھﺎی ﺧود را ﺑﺳوزاﻧﻧد و ﻓرار ﮐﻧﻧد) .ﻣردم( ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﻣﺎم زﯾورات ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺟﻣﻊ آوری
ﻧﻣودﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺷﺎﻏﺎت ﺑردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی اﺷﮑﺑﺎر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را
ﺑوﺳﯾدﻧد و ﺑﺎ اﺟرای ﻣراﺳم ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ھﺷت روز ﮐﻠﯾﺳﺎ را در زﯾر ﺗﭘﮫ ﺧﺎک دﻓن ﮐردﻧد.
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ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎت ﭘراﮔﻧده ﺷدﻧد .ﭘس از آن ھﯾﭻ ﮐس ﺟرات ﻧﮑرد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺳﯾوﻧﯾﮏ را
ذﮐر ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺗروﮐﮫ ﺷد و ﺑرای  ٢۵ﺳﺎل ﺑدون ﺑﺎﺷﻧده ﮔردﯾد.
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ )ﺑﺎ ﺧزرھﺎ( وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺷﺎﭘو ﺑﺎز ﮔﺷت و وﯾراﻧﯽ )ﺗوﺳط اﻧداک( را دﯾد،
ﺑﺎ ﻏﺿب ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ارﺗش دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﻧﺳﺎن و ﺣﯾوان را
ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﺑﮕﯾرﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ )ﺳرﺑﺎزان( رﺳﯾدﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی در آﻧﺟﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ در
ﺳراﺳر ﻣﻣﻠﮑت ﮔردش ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺗﭘﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺷﺎﮔﺎت رﺳﯾدﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎﻻی آن ﺗﭘﮫ ﺑﺎﻻ
ﺷدﻧد ،زﻟزﻟﮫ ﺑزرﮔﯽ رخ داد ،ارﺗش ﭘﺎرس و آﺗﺷﺧدای ژﻧرال آﻧﮭﺎ ﺗرﺳﯾدﻧد و ﻓرار ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت از آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﺟﻧﮕﯾدﻧد ،اﻣﺎ )ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﺑودﻧد( ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎ را
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺳرازﯾر ﮐردﻧد و ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺷدﻧد .ﺣﺎل ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﯾروﻣﻧدی دو
ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد )ﺟﯽ  ،(٢٠٧ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑرﺧﻼف ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی
از آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺎه ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ را ﺷدت ﺑﺧﺷد .ﺑﺎ آن ھم
ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن در ﭘﯾﺷﮕﺎه او ﺳﺟده ﻧﻣودﻧد و اﻟﺗﻣﺎس ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺣﻣﻠﮫ ﻧﮑﻧد ،اﻣﺎ زﻣﯾن
ھﺎی اطراف ﻗﻠﻌﮫ را ﺗﺧرﯾب و زﺑﺎﻟﮫ ﺳﺎزد.
ﺳﭘس اﻧداک در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻗﻠﻌﮫ را ﺗرک ﮐرد و ھﻣراه ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺧود ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ رﻓت .او در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد و ﻣرد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد
ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ ﭘﺳر او آرزوی ﺧﺎک ﺑوﻣﯽ ﺧود را ﮐرد – ﭼون ﻧواﺣﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻗﺎرب ﻣﺎ ﺑرای
ﻣﺎ ﻋزﯾز اﻧد) .ﺑﺎﺑﮏ( ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎﭘو ﺷﺎه ﭘﺎرس رﻓت و ﭘس از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳرﺑﺎزان
در آﻧﺟﺎ ،ﺧود او )ﺳرﺑﺎز( ﺷد .او ﺷﮭﮑﺎرھﺎی ﺑزرگ ﺷﺟﺎﻋت در اوﻟﻣﭘﯾﮏ ھﺎی ﭘﺎرﺳﯾﺎن
ﻧﺷﺎن داد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس او را ﻧﺷﻧﺎﺧت.
ﺣﺎل اﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﯾﮏ ھون ﺑﻧﺎم ھﺎﻧﺎﮔور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرس ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑود،
ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ﺷﺎﭘو ﻓرﺳﺗﺎد ،اﯾن ﮐﮫ» :ﻣﻧظور از اﯾن ھﻣﮫ ﺧوﻧرﯾزی ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯾﺎ و ﺑﮕذار
اﯾن دو ﻧﻔر در ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺟﻧﮕﻧد« .اﯾن ھون ﺑدن ﺑﻠﻧد و ﭘﮭن ﺧود را در ﭘوش ھﺎی
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زرھﯽ ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت  ۵٠ﻗﺷر ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺑود .او ﺳر ﺑزرگ ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼه ﺧﺎردار و
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﺳﮫ دھﺎن ﭘﮭن ﺑود ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺳﯽ )ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرده ﺑود( .وﻗﺗﯽ او
ﻧﯾزه ﻏول ﭘﯾﮑر – ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﯾﮏ درﺧت ﺑﻠﻧد ﺟﻧﮕﻠﯽ – و ﺷﻣﺷﯾر درﺧﺷﺎن ﺧود را
ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﯾﮏ وﺣﺷت ﺗﻣﺎم ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود.
] [۵٢در اﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﮏ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺷﺎه آورده ﺷد )ﺟﯽ  (٢٠٨ﮐﮫ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را دارد .ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن ﺑﺎﺑﮏ را اﺣﺿﺎر ﮐرد و ﺑراﯾش ﻓرﻣﺎن
ﺳﻠطﻧﺗﯽ داد ،ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر اﻣﺿﺎﯾش ﮐﮫ )ﻣﺷﺎﺑﮫ( ﮔراز ﺑود ،ﻣﮭر ﮐرد .و )ﺷﺎه( ﺑراﯾش ﮔﻔت:
»اﮔر ﺗو اﯾن ﺑﺎر از ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾری ،ﺟواﯾز ﺑزرﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯽ ﮐرد«) .ﺑﺎﺑﮏ( ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺷﺎه را ﭘذﯾرﻓت و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺻرت ﺧدا ﺻدا ﮐرد» :ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ
ﮐن«! ﺳﭘس او ﺑﺎزوان ﻣﺣﮑم ﺧود را ﮔرﻓت ،ﺑدن ظرﯾف ﺧود را در زره درﺧﺷﺎن ﻣروارﯾد
دار ﭘﯾﭼﺎﻧﯾد ،ﮐﻼه ﭘﻠﻧﮓ ﻣﺎﻧﻧد ﺧود را در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻗﺷﻧﮓ ﺧود ﺑﺳﺗﮫ ﮐرد ،ﺷﻣﺷﯾر ﺧود را
در ﮐﻣر ﺧود ﮔذاﺷت ،ﺳﭘر طﻼﯾﯽ ﺧود را در ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ﭼپ ﺧود آوﯾﺧت و ﻧﯾزه ﻧوک ﺗﯾز
ﺧود را در دﺳت راﺳت ﺧود ﮔرﻓت .او اﺳب ﺳﯾﺎه ﺧود را ﺳوار ﺷد و ﺑﺳوی دﺷﻣن ﺗﺎﺧت.
آﻧﮭﺎ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﺻدای رﻋد آﺳﺎی ﺿرﺑﺎت ﺗوﺳط ﻧﯾزه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮔردﯾد
ﮐﮫ از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٩ﺳﺎﻋت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺳراﻧﺟﺎم آن ﻏول ﻋظﯾم ﻣﻌدوم ﮔردﯾد ،زﯾرا ﺑﺎﺑﮏ
ﺷﺟﺎع آن ﺟﺎﻧور ﺧوﻧﺧوار را ﺷﮑﺳت داد و او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿرﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺧود ﻧﻘش زﻣﯾن
ﺳﺎﺧت.
ﺷﺎﭘو ﺑﮫ وﺟد آﻣده ﺑود .او ﺑﺎﺑﮏ را اﺣﺿﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت وﻋده ھﺎی داده ﺷده ﺧود
را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣرﺧﺻﯽ ﮔﻔت» :ھﺎوان ﺑرﻧﺟﯽ را از درﺑﺎر ﺧود دور
ﮐﻧﯾد« .ﭼون اﯾن ھﺎوان ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺳﺗری )ﺟﯽ  (٢٠٩از داش ﭘر ﺷده و ھر ﮐﺳﯽ از ﮐﻧﺎر آن
ﺑﮕذرد ،آن را ﺧواھد زد و ﮔﻔت» :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرزﻣﯾن ﺳﯾوﻧﯾﮏ در ﺟﺳم و روح ھﻼک
ﺷود و ﻣﺛل اﯾن ﺧﺎﮐﺳﺗرھﺎ ﺷود«! ﺷﺎه ﻣﺗﺣﯾر ﺷد و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ھﺎوان دور ﮐرده ﺷود.
ﺑﺎﺑﮏ ﺳﭘس ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن او دوﺑﺎره ﺑراﯾش ﺑرﮔرداﻧده ﺷود .ﺷﺎه آن را ﻋطﺎ ﮐرد و
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او را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻓرﺳﺗﺎد) ،ﺷﺎه اﻓزود ﺑرآن( ھﻣﺎن رﺗﺑﮫ ای ﺑﮕراﺗﯾوﻧﯽ
و ﻣﺎﻣﯾﮑوﻧﯽ را ﺑراﯾش ﻋطﺎ ﮐرد.
)ﺑﺎﺑﮏ( از رود ﮐور ﮔذﺷت و روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم اﮐورز ﺑﻧﺎ ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ »اوﻟﯾن
)ﻗﻠﻣروھﺎی( ﭘدری ﮐﮫ )از ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد« .ﺑﺎﺑﮏ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺳﻠطﻧت ﺧود
ﺑﮫ ﺷﮑﺎر رﻓت ،ﺑرای دﯾدن ﻧواﺣﯽ ﻣﺗروﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود .او ﺑﮫ ﺷﺎﻏﺎت آﻣد ،در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ
ﺗﭘﮫ ﺑرآﻣد ،آھوی ﺑﺳوی ﺗﭘﮫ ای ﻓرار ﮐرد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺑﮏ او را دﻧﺑﺎل
ﮐرد ،آھو در ﺗﭘﮫ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .ﺳﭘس ﭘﺎ ھﺎی اﺳپ )ﺑﺎﺑﮏ( در زﻣﯾن ﻓرو رﻓت .ﺑﺎﺑﮏ ﭘﯾﺎده ﺷد
و اﺳب ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل زﯾﺎد ﺑﯾرون ﮐرد .ھﻣﮕﺎن ﻣﺗﺣﯾر ﺷدﻧد و وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ زﻣﯾن را ﮐﻧدﻧد،
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗﺷﻧﮓ ﭘر از ﺧزاﻧﮫ اﻟﮭﯽ و ﻋطر ﺷﯾرﯾن را ﯾﺎﻓﺗﻧد .آن روز ﻧﺧﺳﺗﯾن روز در ﻣﺎه
ﺣوری ﺑود.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ،ﻣراﺳم ﺑزرﮔﯽ در آن روز ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و ﺷﻔﺎی ﺑزرﮔﯽ
در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ،ﺻورت ﮔرﻓت .ﻧﺎﺑﺎوران ﮐﮫ اﯾن را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد ،اﯾﻣﺎن
آوردﻧد )ﺟﯽ  .(٢١٠دو ﺑرادر ﺛروﺗﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮔور و ﮔﺎزان ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳرﺑﺎزان
دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺗﻌﻣﯾد ﮔردﯾدﻧد .ﺳﭘس ﺑﺎﺑﮏ )ﺑرای اھدای ﺟﺎﯾزه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ( ﻗرﻋﮫ ﮐﺷﯽ ﮐرد.
ﮔور روﺳﺗﺎی ﺳوت را درﯾﺎﻓت ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺎزان ﺟوان ،ﺷﺎﻏﺎت ﻣطﻠوب را ﺑدﺳت
آورد .ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺳﻠطﻧت ﯾزدﮔرد ﺷرﯾر واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺧواﺳت اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ
را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﻣﺎ را ﺗﺳﻠﯾم ﺟﯾﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزد .ﺳﯾﻧت وردان و ﭘﯾروان ﻣﻘدس او  ١٢٠ﺳﺎل
ﭘﯾش از آﻏﺎز ﻋﺻر ارﻣﻧﯾﺎن ﺗوﺳط ھﻣﺎن ﯾزدﮔرد ﺑﺎ  ١٠۶۶ﻣرد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد.
در زﯾر ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن روﯾداد ھﺎ آﻣده اﺳت.
][۵٣
ﻓﺻل دوم – ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﮭدﯾد اﻏوان ھﺎ ﺗوﺳط ﯾزدﮔرد ﺑدﮐﺎر و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
وردان ژﻧرال ارﻣﻧﯾﺎﯾﯽ
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ﺷﯾطﺎن در روزﮔﺎر ﯾزدﮔرد ﺑدﮐﺎر ﺷﺎه را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرد و ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻧﺎﺑود
ﺳﺎزد .ﻓرﻣﺎن ﺳﺧت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ )ﻣردم ﺑﺎﯾد( ﻋﻘﯾده ﺧود را ﺗرک ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ﮐﯾش زرﺗﺷﺗﯽ آﺗش ﭘرﺳﺗﯽ روی ﺑﯾﺎورﻧد )ﺟﯽ  .(٢١١اﯾن ﺷﺎه ھﻣﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺑﺎﻻی ارﻣﻧﯾﺎ
ﻧﯾز آورد .ﺑﺎ آﻧﮭم ھزارھﭘﯾت }رھﺑر ﮔروه ھزار ﻧﻔری  -ﻟﻌل زاد{ اﻏوان ھﺎ و اﺳﻘف اﻋظم
ﻣﺑﺎرک ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﺳوﮔﻧد ﺑﺎ ارﻣﻧﯾﺎن ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ
ارﺗش ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از ﺗﺣوﻻت ﺷﯾطﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :دﺳﺗﮫ ﭘﺎرﺳﯽ
ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ ﻗرار دارد ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ وارد ﺷده اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳواره ﻧظﺎم درﺑﺎر ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت .اﻓزود ﺑرآن ،آﻧﮭﺎ  ٣٠٠آﻣوزﮔﺎر ﻣذھﺑﯽ )وارداﭘﯾﺗﮏ( را ﺑﺎ
ﺧود آورده اﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،آﻧﮭﺎ ﺳرزﻣﯾن را ﺟدا ﮐرده اﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﮔروه ھﺎ را ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺧود ﮐﺷﺎﻧﯾده اﻧد و ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﻠﯾﺳﺎ دﺳت درازی ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ھر ﮐس
را ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﺎه ﺧود ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣذھب ﻣﺎ را ﺑﺎ اراده ﺧود
ﺑﭘذﯾرﯾد ،ﻣﺳﺗﺣق ﺟﺎﯾزه و اﻓﺗﺧﺎر از طرف ﺷﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾد .اﻣﺎ اﮔر آن را ﻧﭘذﯾرﯾد ،ﻣﺎ ﻓرﻣﺎن
دارﯾم ﮐﮫ در روﺳﺗﺎ ھﺎ و دھﮑده ھﺎ آﺗﺷﮑده ھﺎ ﺑﺳﺎزﯾم .ﻣﺎ در آﻧﮭﺎ آﺗش وھرام را ﻗرار ﻣﯽ
دھﯾم و زرﺗﺷﺗﯾﺎن و ﻣوﺑدان را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺎﻧون ﮔذار ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﮐﺳﯽ
ﺷورش ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد و زن و ﮐودﮐﺎﻧش ﺗﺑﻌﯾد ﺧواھﻧد ﺷد«.
وﻗﺗﯽ دﺳﺗﮫ ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎن اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻣﺎﯾوس ﻧﺷدﻧد .در ﻋوض ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر
ﺑد ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد) ،ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن ﭘﺎرﺳﯽ( را راﺿﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﻧد و ﭘس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ در ﻓرﺻت
ﺑﻌدی آﻧﮭﺎ را ﻓرﯾب دھﻧد )ﺟﯽ  (٢١٢و ﻣﺎﻧﻊ دﺳت درازی ﺑر ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷوﻧد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ راه و
ﭼﺎره ای ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ارﺗش ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺗﯾودوﺳﯾوس ﻧوﺷت و از او ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ
در ﺑراﺑر ﺧطر ﺑزرگ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷد ،اﻣﺎ او ﻧﺎﮔﮭﺎن درﮔذﺷت .ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﺎرﺷﯾﺎن ﺑدﮐﺎر ﺷﺎه
ﺷد و اﺗﺣﺎد را ﻧﮕﮫ ﻧداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ طوری ﮐﮫ ﻋﺎدت او ﺑود ،ﺑﺎ ﻣرﺗدان ﯾﮑﺟﺎ ﺷد .دﻻوران
ارﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻋدم ﯾﺎری از ھﯾﭻ ﺟﺎﻧﺑﯽ ،اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن
ﻣرﺟﻊ ﻧﻣودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﮫ ﻟﺷﮑر ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد .ﻟﺷﮑر اوﻟﯽ ،ﻧرﺷﺎﭘو راﻣﺑوﺳﯾﺎن ﻣداﻓﻊ
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ﻣﻧطﻘﮫ آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن ﺷد؛ دوم ﺑﮫ وردان )ﻣﺎﻣﯾﮑوﻧﯽ( ژﻧرال ارﻣﻧﯽ ﺳﭘرده ﺷد ﮐﮫ ﻣرز
آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ را ﻋﺑور ﮐﻧد و ﻣرزﭘﺎن ﭼوﻏﺎی را ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻣده ﺑود ﺗﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎ
را وﯾران ﮐﻧد.
وردان ارﺟﻣﻧد از ﮐﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط واﺳﺎک ﻣﻠﻌون ﻓراھم ﺷده ﺑود ،ﺧﺑر ﻧداﺷت ﮐﮫ ﭘﯾش
از ارﺗش ارﻣﻧﯾﺎ وارد اﻏواﻧﯾﺎ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﻣرﺳﯾﺑﺧت ﻣرزﭘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ارﺗش
ارﻣﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و وردان ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت او ﻣﯽ آﯾد .ﻣﺷوره ﻣرد ﺑدﮐﺎر اﯾن
ﺑود» :آﻣﺎده ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯾرون ﺷوﯾم ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد« .وﻗﺗﯽ ﻣرﺳﯾﺑﺧت ﭼﻧﯾن
دﻟﮕرﻣﯽ از واﺳﺎک درﯾﺎﻓت ﮐرد ،در ﺳﺎﺣﮫ ﭼوﻏﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺑﺳﯾﺎری
از ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺑﺎ ﺳرﻋت رود ﮐور را ﻋﺑور ﮐرد .او را در ﻣرزھﺎی آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮭر زاﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﮑوﻧﮫ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺎن اﻏوان ﺑود .او ﺑﺎ ﺷروع ﻧﺑرد،
ﺗﻣﺎم ﺟﻠﮕﮫ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ارﻣﻧﯽ .وﻗﺗﯽ وردان دﻻور
و ﻧﯾروھﺎی ﮐوﭼﮏ او ﺗﻌداد ﻋظﯾم ارﺗش ﭘﮕﺎن و اﻧدازه ﻧﯾروھﺎی ﺧود را دﯾدﻧد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎر
ﺑزرگ آﻧﮭﺎ دﺳت ﭘﺎﭼﮫ ﻧﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد و ﺻدا ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﮐردﻧد،
ﮔﻔﺗﻧد» :ای ﺧداوﻧد ﺗو آﻧﮭﺎی را داوری ﮐن ﮐﮫ ﻣﺎ را داوری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﺑﺎ آﻧﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﮐن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد؛ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺳﭘر ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐن و ﻣﯾزﺑﺎن ﺷرﯾر را ﻣرﺗﻌش و
ﻟرزان ﺳﺎز«.
] [۵۴آﻧﮭﺎ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﻋﺎ ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ارﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد،
ﺳﻣت راﺳت دﺷﻣن را ﭘراﮔﻧده ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را از دم ﺗﯾﻎ
ﮐﺷﯾدﻧد و از روی ﺟﻠﮕﮫ و ﻣﻧﺎطق اﻣن ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻧزدﯾﮏ وادی ﻋﻣﯾق رود ﻟوﺑﻧﺎس رﯾﺷﮫ
ﮐن ﺳﺎﺧﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ )ﺳرﺑﺎزان( ﺷﺎه ﺑﺎﻏﺎﺳﺎﮐﺎن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت آﻧﮭﺎ آﻣد و
ﻣﺎش ،ﯾﮑﯽ از ﻻرد ھﺎی ارﻣﻧﯽ از دﺳﺗﮫ دﯾﻣﺎﮐﺳﯾﺎن از اﺳب ﺧود اﻓﺗﯾد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و
ﮔﺎزرﯾﮏ زﺧﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺳﭘس )ﺟﯽ  (٢١۴ارﺷﺎوﯾر ارﺷﺎروﻧﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن
ﺑﻠﻧد ﮐرد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾری ﻏرﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮔراز وﺣﺷﯽ ﺳرﺷﺎر ﺷد و ﻓورک ﺷﺟﺎع ﺑرادر ﺷﺎه
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ﻟﭘﯾﻧﮏ را ﮐﺷت .او ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎر دﯾﮕر را ﻗﺗل ﮐرد .ھر ﯾﮏ ﺑﺎ اﯾن روش ﺑﺎ ﺣرﯾﻔﺎن ﺧود
رﻓﺗﺎر ﮐردﻧد .اﻓزود ﺑر آن ،در ﺣﻣﻠﮫ ﻗوی ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری در روﺧﺎﻧﮫ ﻏرق ﺷدﻧد و در زﻣﯾن
ﺧﺷﮏ ﺗوﺳط ﺷﻣﺷﯾر ھﻼک ﺷدﻧد .آب ھﺎی ﺷﻔﺎف رود ﺑﺎ ﺧون ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ﺳرخ ﺷد و
ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳت ﻓرار ﮐﻧد .ﺣﺎل ﭼﻧﺎن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳرﺑﺎزان دﺷﻣن
در زﯾر ﭼوب ھﺎی ﺿﺧﯾم ﺟﻠﮕﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑود .او ﮐﮫ ھﻧوز زره ﺧود را ﺑر ﺗن داﺷت،
اﺳب ﺧود را ﺳوار ﺷد و درﯾﺎ را ﻋﺑور ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻣوی ﻓرار ﮐرد .او اﺧﺑﺎر ﺑد را
ﺑﮫ ﻟﺷﮑر ﻋﻣده آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧوﯾش )ﺷﺎھﺎﺳﺗﺎن( ﻓرار ﮐردﻧد.
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ارﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑزرگ ﻏﻧﺎﯾم ﺑزرگ را ﺟﻣﻊ ﻧﻣودﻧد و ﭘﺷﺗﮫ ﻋظﯾﻣﯽ از طﻼ
و ﻧﻘره و ﺳﻼح و زﯾورات ﻣردان ﺷﺟﺎع و اﺳب ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑرﮔﺷﺗﻧد
و ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ و ﺷﮭرک ھﺎی ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن در اﻏواﻧﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷدت
ﺟﻧﮕﯾدﻧد ،ﻣﺣوطﮫ ھﺎی اﻣن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد ،ﮔروھﮭﺎی زﯾﺎد زرﺗﺷﺗﯾﺎن ﺷرﯾر را
رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺷﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣردار ﺑرای ﭘرﻧدﮔﺎن ھوا و
ﺟﺎﻧوران )ﺟﯽ  (٢١۵ﺳﺎﺣﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھر ﻣﺣل را از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﭘﻠﯾد ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐردﻧد
و ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را از ﻣﺷﮑﻼت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎور آﻧﮭﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯾدﻧد.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻻرد ھﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن اﻏوان – ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎم ﺧدا ﭘراﮔﻧده و در ﺳﻧﮕرھﺎی ﮐوھﮭﺎی
ﻗﻔﻘﺎز ﻣﺗﻔرق ﺷده ﺑودﻧد – ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﺗوﺳط دﺳﺗﮫ ارﻣﻧﯾﺎن را دﯾدﻧد ،ﭘﯾش آﻣدﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﭘﯾوﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد و ﺧود را ﺑﺎ ﺷﮭدای اﯾﺷﺎن وﺻل ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
دروازه ھﺎی ھون ھﺎ رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﺎ زور ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗﻠﻌﮫ را ﺗﺳﺧﯾر و
وﯾران ﮐردﻧد ،ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﺗﻘر در آﻧﺟﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد و دروازه را ﺑﮫ وردان ﺧﺎص
واﮔذار ﮐردﻧد ﮐﮫ طرﻓدار ﺷﺎھﺎن اﻏوان ﺑود .در ﺗﻣﺎم اﯾن دﻻوری ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﻧﯾﻔﺗﺎد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎش ﮐﮫ ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑود.
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آﻧﮭﺎ )وردان( را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ھﻣﺎن ﻣردی ﮐﮫ در
دروازه ﺑﺎﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد و ﺳوﮔﻧد ﻣﺻﺋون اﺗﺣﺎد را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد .ھون ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ،ﻋﺟﻠﮫ ﻧﻣودﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻧد و ﭘﯾروزی
ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود دﯾدﻧد .ﺳﭘس )ھون ھﺎ( ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺧود ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣودﻧد
و ﺳوﮔﻧد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﺑرای اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﺣﮑم ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت .ﺣﺎل
ﭼﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﺣل ﺧود ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده از ارﻣﻧﯾﺎ رﺳﯾد و
ﺣﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑد )ﺟﯽ  (٢١۶در ﻣورد واﺳﺎک ﻣرﺗد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻣﻣﻠﮑت
ارﻣﻧﯾﺎ را ﺧراب ﮐرده ﺑود .وردان ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم ﺑزرگ ﺧود ﺧوﺷﺣﺎل و ﻣﺗﯾﻘﯾن و ﻣﺗﺷﮑر از ﺧدا
ﺣرﮐت ﮐرد و اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑﮫ او داﺷت .او در  ٣٠روز ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ رﺳﯾد .واﺳﺎک در
ﻣورد ورود ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ وردان ﺷﺟﺎع و اﺗﺣﺎد در ﺑﯾن ھون ھﺎ و اﻏوان ھﺎ ﺷﻧﯾد) .واﺳﺎک(
از ﺣﺿور ﺧود ﻓرار ﮐرد .او ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻓﺗﺎر ﺧراب ﺧود ﺑﮫ ﺑدﺷﺎﻧﺳﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﭼون
رﺣﻣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا درﯾﺎﻓت ﻧﮑرد.
در روزﮔﺎر ﯾزدﮔرد اﯾن ﭼﯾز ھﺎ در ﺑﯾن اﻏوان ھﺎ و ارﻣﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧدا رخ داد.
][۵۵
ﻓﺻل ﺳوم – آﻣدن ﻣﯾزروب ورداﭘﯾت ﺑﮫ ﻧزد اﯾﺳوﻏﯾن ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ ،اﺧﺗراع اﻟﻔﺑﺎ ،ﺗﻧظﯾم
دوﺑﺎره ﻣدارس ،ﺗﺧرﯾب ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ،ﺗﺎﯾﯾد ﻋﻘﺎﯾد در ﻣﺳﮑن اﻏوان ھﺎ
در زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﯾودوﺳﯾوس ﻟﯾس اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ،وراﻣﺷﺎﭘو ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ ،ﯾزدﮔرد ﺷﺎه ﭘﺎرس
و اﯾﺳوﻏﯾن )ﺟﯽ  (٢١٧ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎ ﺑود ،ﻣﯾزروب ارﺟﻣﻧد ،رﻋﯾت ﺑﺎ ارزش و ﺑرﮔزﯾده روح
اﻟﻘدس ﻧزد اﯾرﯾﻣﯾﺎ/ارﻣﯾﺎ ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺎ و اﯾﺳوﻏﯾن ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ آﻣد .آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت دﻟﺧواه
آﻣوزه ھﺎی او را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ روح اﻟﮭﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اھدا ﺷده ﺑود ،ﭼون از طرﯾق
او ﺑود ﮐﮫ روح اﻟﻘدس اﻟﻔﺑﺎ را ﺑرای ارﻣﻧﯾﺎن و اﻏواﻧﯾﺎن داد) .رھﺑری اﻏوان( ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و ﺑرای او اﺟﺎزه دادﻧد ﺗﺎ ﺟواﻧﺎﻧﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد و ﺗدرﯾس ﮐﻧد) .ﻣﯾزروب(
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از ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻣﺗرﺟم را ﻓراﺧواﻧد ﮐﮫ ﭘﺳرﺑﭼﮫ واﺳﺎک از طرﯾق اﺳﻘف اﻧﺎﻧﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻧزد ﻣﯾزروب آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ )ﻣﯾزروب( ﯾﮏ اﻟﻔﺑﺎ ﺑرای زﺑﺎن ﮔﻠوﯾﯽ،
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ،وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺷن ﮔﺎرﮔراﺗﺳﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﮐرد .او ﺷﺎﮔرد ﺧود ﯾوﻧﺎﺗﺎن را در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﺎظر ﻣﻌﻧوی ﮔذاﺷت .ﺳﭘس ﮐﺎھﻧﺎﻧﯽ ﺑرای درﺑﺎر ﺷﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ ﺑرﮔﺷت.
او ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس ﻧزد اﻣﭘراﺗور ﺗﯾودوﺳﯾوس ﺳﻔر ﮐرد و از ﮔردش دوراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﺧود
ﺑرﮔﺷت .ﺣﺎل او ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﭘﮕﺎن در ﮔﺎردﻣن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑرﯾﺎن او از
ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑرﮔﺷت و ﻧزد ﺧورز ﺷﮭزاده ﮔﺎردﻣن رﻓت .ﻣﺳﺎﯾل آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او اﺻﻼح ﺷد.
ﺳﭘس او ﻧزد اﺷوﺷﺎ ﺑدﯾﺎﺷﺦ آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ رﻓت ﮐﮫ از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ،ھﻣﺎن )اﺻﻼﺣﺎت( را
در ﺳرزﻣﯾن او اﻧﺟﺎم دھد.
دراﯾن زﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗورﯾوس ﻣﻠﻌون ظﺎھر ﺷد ،ھﻣﺎن ﮐﮫ در اﯾﻔﯾﺳوس ﺗوﺳط  ٢٠٠ﻧﻔر
)روﺣﺎﻧﯾون( ﻣردود ﺷده ﺑود .در ﺳﺎل اول ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﯾزدﮔرد دوم ،ﺳﯾﻧت )ﺟﯽ (٢١٨
ﺳﺎھﺎک درﮔذﺷت ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻧواﺳرد .ﺷش ﻣﺎه ﭘس ،ورداﭘﯾت ﻣﯾزروپ ارﺟﻣﻧد ﻓوت ﮐرد
و ﺑﺎ ﺳﯾﻧت ھﺎ در ﺷﮭر واﻏرﺷﺎﭘﺎت دﻓن ﺷد.
اﮐﻧون ﭼﻧﺎن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻻرد ﺧﺎص ﮔﺎردﻣن ﺑﻧﺎم ﺧﺳرو ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ رﻓت .اﺗﻔﺎﻗﺎ او در
ﺿﯾﺎﻓﺗﯽ در ﺣﺿور ﺷﺎﭘو ﺷﺎه ﺗرﺳو ﻗرار داﺷت .او در ﻣﺳﺗﯽ ﺷراب ،رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺑﺎ
زن ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﺷﺎه ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ او در زﻧدان اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ )ﺧﺳرو(
ﺑر ﺷﻣﺷﯾر ﺧود ﺗﮑﯾﮫ داﺷت ،او ﻣﺟﻠس را ﺗرک ﮐرد و ھﯾﭻ ﮐس ﺟرات ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی او
دﺳت اﻧدازد.
][۵۶
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – اﻧﺗﻘﺎل ﭘدرﺳﺎﻻری اﻏواﻧﯾﺎ از ﭼورای ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت وﯾراﻧﮕر ﺧزرھﺎ

93

ﭘس از اﯾن ﺣوادث ،ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ﺗوﺳط ﺧزرھﺎ ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد و ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ و
اﻧﺟﯾل ھﺎ ﺗوﺳط آﺗش از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد .ﺣﺎل در ﺳﺎل دوم ﺧﺳرو ،ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ )ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔزاری( ﻋﺻر ارﻣﻧﯾﺎن ﺷروع ﺷد ،ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری اﻏواﻧﯾﺎن )ﺟﯽ  (٢١٩ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ از ﺷﮭر ﭼورای ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘﺎرﺗﺎو اﻧﺗﻘﺎل ﺷد .آﻧﮭﺎ ﻻرد
ﻋﺑﺎس/اﺑﺎس از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﮐرﺳﯽ را
ﺑرای  ۴۴ﺳﺎل در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت و ﭘس از ﯾﮏ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﻘدس ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺗﺎﻓت.
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – ظﮭور ﺷﮭدا در ﮐوه داﯾزاﭘﯾت و ﮐﺷف ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﭘدرﺷﺎھﯽ اﺑﺎس
ﭘﯾش از ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻻرد اﺑﺎس ﺑر اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ،ﺷﮭدای ﮐوه دﯾزاﭘﯾت در ﺻوﻣﻌﮫ
ﮐﺎﺗﺎروی ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد .در روزﮔﺎر ﺷﺎه واﭼﺎﮔﺎن و ﮔﺎرﻧﯾﮏ ،اﺳﻘف
اﻣﺎراس ﻣرداﻧﯽ ظﺎھر ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺳﯾﻧت ﻣووﯾز ،ﺳﯾﻧت داﻧﯾﺎل و ﺳﯾﻧت اﯾﮕﯾﯾﺎ
)اﯾﻠﯾﺷﺎ/اﯾﻠﯾﺳﯾوس( ﺑود .آﻧﮭﺎ ﭘﺳران ﺳﺎﻧﯾﺳﺎن ﺷﺎه ﻣﺳﮕوﺗﮏ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣدود  ٣٨٧٠ﻧﻔر
دﯾﮕر )ﺟﯽ  (٢٢٠ﺷﺎﮔردان ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﺑودﻧد .ﺣﺎل )آﻧﮭﺎ ﺟﮭت ﮔرﯾز( ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ
ﮐوه دﯾزاﭘﯾت ﻓرار ﻧﻣودﻧد و ﺑﺎ ﻋﻠف زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺳﺎﻧﯾﺳﺎن ﺧوﻧﺧوار آﻧﮭﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐرد
و آﻧﮭﺎ را در روز ﻧﮭم ﻣﺎه ﻧواﺳرد از دم ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧد .ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن
ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ و ﻣﻣﻠﮑت ارﻣﻧﯾﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد رﺣﻣت ﻗرار دھد.
][۵٧
ﻓﺻل ﺷﺷم – روﯾﺎی وﯾﮭﯾﮏ
ﻣن ،وﯾﮭﯾﮏ ﺑﯽ ارزش در ﺳﺎل اول ﭘدرﺷﺎھﯽ اﺑﺎس در روﯾﺎﯾﯽ دﯾدم ﮐﮫ زاھدی ﻧﺷﺎن ﺻﻠﯾب
ﻻرد را در دﺳت داﺷت؛ و ﻧﺎم ﻣرا ﮔﻔت .ﻣن ﭘرﺳﯾدم» :ﺗو ﮐﯽ ھﺳﺗﯽ ،ﻻرد«؟ او ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﻣن ﭘﺎﻏوﺳﯾﮏ ھﺳﺗم .ﺑﯾﺎ و اﯾن ﺻﻠﯾب را اﺣﺗرام ﮐن ،اﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ آن ﻧﺷو« .وﻗﺗﯽ از
ﺧواب ﺑﯾدار ﺷدم ،اﯾن ﭼﯾز ھﺎ را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗم .ﻣن دو ﺳﺎل ﭘس ﺳﯾﻧت واروس را در ﻟﺑﺎس
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ﯾﮏ راھب در ﯾﮏ روﯾﺎ دﯾدم .او ﺑراﯾم ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﻧﮭﺎن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺳﺎخ در ﻣزرﻋﮫ
ﻣﺧﺎﻧت از طﺎﯾﻔﮫ ﮐﺎﻏﺳﯾت ھﺳﺗﯾم :اوﻟﯾن ﺷﮭﯾد ﺳﺗﯾﻔن ،ﺗﯾودوﺳﯾوس ﺷﮭﯾد ،ﺳﯾﻧت ھﺎ واروس،
ﻣﺎﻣﺎس ،ﻣﺎر ،ﺳﺎرﮔﯾس ،ﺷﮭﯾد ﺟورج )ﺟﯽ  ،(٢٢١ﮐوﺳﻣﺎس و داﻣﯾﺎن و ﺑﺧش ھﺎی از ﭼﮭل
ﻣﻘدس« .ﺳﭘس ﻣردی در ھﻣﺎن ﺷﮑل ظﺎھر ﺷد و ﺑراﯾم ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﺻﯾرا ھﺳﺗم ،ﺑﻧده ﻣﺳﯾﺢ
ﮐﮫ ﺑر ﺻﻠﯾب ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷد و ﻣن درﺧواﺳت ﮐردم ﮐﮫ ﻧﺎﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧدھد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣن ﮔم ﺷود؛
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در اﯾﻧﺟﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺻﻠﯾب وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑدن ﺧدا را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت« .ﻣن ،وﯾﮭﯾﮏ
ﺑرای ھﻔت ﺳﺎل در ﺣﯾرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدم ،ﺑﮫ ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل و ھﻣﺎن ﺷﮭدای دﻋﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی
واﻗﻌﯽ روﯾﺎی ﻣرا ﺑرای ﻣن آﺷﮑﺎر ﮐردﻧد.
ھﻣﺎن روﯾﺎ ﺗﮑرار ﺷد و دوﺑﺎره ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرداﺷﺗن ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺷد .او ﮔﻔت» :ﻣﺎ ھﻧوز در ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﯾم« .ﺳﭘس ﻣن ،وﯾﮭﯾﮏ ﺑﻠﻧد ﺷدم و ﻧزد اﺑﺎس ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک رﻓﺗم و در ﻣورد ﮔروه
ﺷﮭدای درﺧﺷﺎن ﮔﻔﺗم .وﻗﺗﯽ او در ﺑﺎره روﯾﺎ ﺷﻧﯾد) ،اﺑﺎس( ﺑﺎ ﺷﮑرﮔزاری ﺑﺳﯾﺎر ﺧدای زﻧده
را ﺗﺟﻠﯾل ﮐرد .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ داﻧﯾﺎل ،ﮐﺷﯾش ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺗری را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ در ﻣورد
رﻣز ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺳب ﮐﻧد .ﻣرد ﻣوﻣن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ ﮐﺎھن ﺑوح و ﮐﺎﺗب اﯾزﯾﮑل
رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ زودی در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎﻏﺳﯾت رﺳﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧزد ﻣن ،وﯾﮭﯾﮏ آﻣدﻧد .دﯾﮕران آﻣدﻧد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺑﺎس ،راھب ﺻوﻣﻌﮫ ﻣوﻣﮭﺎرﯾﮏ و ﮔﻠﮫ او ،ﮐﺎھن ﻣﺎرﮐوس ﺑﺎ
ﺑرادراﻧش و ﭘدر ﺗﯾرﯾت )ﺟﯽ  (٢٢٢از ﺻوﻣﻌﮫ ﺳﯾﻧت ﺟﺎن از دﺷت ﮐﺎرﻣﯾﻐﯾﻧﺎی و ﺟﻣﻌﯾت
زﯾﺎدی از اﯾﻣﺎن داران دﯾﮕر.
ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎز ﮔزاردﯾم و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق از ﺧدا اﻟﺗﻣﺎس ﮐردﯾم ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻧدن ﺷروع
ﮐردﯾم ،وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺣل ﺑﺎ ﻋطر ﺧوﺷﺑوﯾﯽ ﭘر ﺷد و
ﺧزاﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن آﺷﮑﺎر ﺷد .اﯾن در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﻧﺟﯽ ﺑود» :اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧور ﯾﮏ
ﻧﻔر را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد و در زﯾر ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔذاﺷت« )ﻣﺎرک  .٢١ .۴اف اف( .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺧدا ﻣﺷﻌﻠﯽ را ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺑﺎرک ﺧود آﺷﮑﺎر ﮐرد و ﯾﮏ ﻧور از اﺷﻌﮫ ﺧﺎﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ را
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ﺑر ﻗﻠب ھﺎی ﻣﺎﯾل اﯾﺷﺎن داد .ﭼون ﺧدا ﺑر اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ در آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺷﯾرﯾﻧﯽ
ﺳﺎﻟم ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎﻏﺳﯾت رﺣﻣت دارد .ﻣردم ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺧداوﻧد و ﺳﺗﺎﯾش ﺳﯾﻧت ھﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد و
ﺑﻘﺎﯾﺎ را در ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﻗرار دادﻧد .ﮐﺎھن داﻧﯾﺎل ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ھر ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﮔرﻓت و
ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ اﯾن ﮔران ﺗرﯾن ھدﯾﮫ ﻧزد اﺑﺎس ﭘدرﺳﺎﻻر رﻓت) .اﺑﺎس( از اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد ،ﯾﮏ ﻋﯾد ﺑزرﮔداﺷت در ﯾﺎدﺑود آﻣدن ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑرﮔزار ﮐرد و آﻧﮭﺎ را در داﺧل
ظرف ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎک ﮔذاﺷت )ﺟﯽ .(٢٢٣
ﻓﺻل ھﻔﺗم – ﻧﺎﻣﮫ ای ﯾوھﺎﻧز ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻻرد اﺑﺎس ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ در
ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد اﯾﻣﺎن
ﻓﻘره ﺑﻌدی را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﻓﺻل ھﺷﺗم – اﺧراج ﻣرﺗدان از اﻏواﻧﯾﺎ ﺗوﺳط ﻻرد اﺑﺎس ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻ
ﻣﺎ ﺑرﮔردان اﯾن ﻓﺻول )ص ﺟﯽ  – ٢٢۴ﺟﯽ  (٢٣٠را ﺻرﻓﻧظر ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل
ﻣﻌﻧوی ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳروﮐﺎر دارﻧد.
][۵٨
ﻓﺻل ﻧﮭم – ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور ﻗﯾﺎم ﻣردم ﺑرﺑر و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎ را ﻓراﮔرﻓت
آه ،داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣن آﻣﺎده ﮐرده ام ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺷﻧوﻧدﮔﺎن
ﻧزدﯾﮏ و دور ﺑﮕوﯾم! آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮔزارش ھﺎی دوران ھﺎی ﭘﯾش در ﻣورد ﻧﺑرد
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و دوره ھﺎی ﺳردرﮔﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد ﮐﮫ در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن
ﻣﺧﺗﻠف )ﺟﯽ  (٢٣٠رخ داده اﺳت .آﻧﮭﺎ از ﻗﺑل ﺗوﺳط روح اﻟﻘدس ﺑﺎ ﺟزﯾﯾﺎت و اﺳﺗﻌﺎره
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ھﺎی زﯾﺎد ﺿﺑط ﺷده اﻧد .ﮐﺎر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺳﮑوﻻر ﻣﺎﻧﻧد )ﺗرﮐﯾﺑﺎت( ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ھوﺷﻣﻧد و ﻓﺻﯾﺢ از وﻗﺎﯾﻊ زﻣﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد!
ﭼون آﻧﺟﺎ آﻣد و ﻧزد ﻣﺎ آﻣد و آﻧﭼﮫ ﻣﻧﺟﯽ ﻣﺎ در اﻧﺟﯾل زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش در ﻣورد زﻣﺎن ﻣﺻﯾﺑت
ﺳﺧن ﮔﻔت .او از ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ  ١٢ﺑﯾﻣﺎر ﺑرﮔزﯾده ﻗرار داد» :ﺷﻣﺎ در
ﻣورد ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﺗﻣﺎم ﻗﺣطﯽ ھﺎ و آﻓت ھﺎ و زﻟزﻟﮫ ھﺎ و ﺑﺧش ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و ﺳﺗﺎره ھﺎ در آﺳﻣﺎن و ﺳردرﮔﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻧﻧد ﺳردرﮔﻣﯽ
اﻣواج ﺑﺣر ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد« )ﻣﺎت .(٢٩ .٧ .۶ .٢۴ .و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار داد ﺗﺎ ﻣواظب
ﺑﺎﺷﯾم ،ﮔﻔت» :ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا ﺷﻣﺎ ﻧﮫ روز را ﻣﯽ داﻧﯾد و ﻧﮫ ﺳﺎﻋت را« )ﻣﺎت.
.(١٣ .٢۵
ﺣﺎل ﺑﺎ ذھن و اﻓﮑﺎرم ﭼﻧﺎن در ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏرق و درﮔﯾر ﺷده ام ﮐﮫ روﻧد رواﯾت ﺧود
را ﻓراﻣوش ﮐردم ﮐﮫ آﻣﺎده ﺷده ﺑود ﺗﺎ اوﻟﯾن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن ھﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎی ﻣﺎ رخ داده اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﻟﮫ ﺑﻠﻧدم
ﻓراﻣوش ﮐردم ﮐﮫ ﻧﺎن ﺧود را ﺑﺧورم« )ﭘﯽ اس  = ۶ .١٠١ای وی ﭘﯽ اس – ۴ .١٠٢
 .(۵ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﻣن ﺗرس و وﺣﺷت ﺧود را ﮐﮫ ھﻧوز ﻣرا در اﺧﺗﯾﺎر دارد )ﺟﯽ  ،(٢٣١ﺳرﮐوب
ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺣﺎل ﺑﮫ رواﯾت ﺧود ﺑرﻣﯽ ﮔردم .ﭼون ﻣﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻓراد زﯾﺎدی وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﮔزارﺷﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺿرﺑﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط
دﺷﻣﻧﺎن ﺑرﺑر اطراف ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷد و ﺷﻧﯾدن ﻣﻌﺟزات ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﮐﮫ
دﺳت راﺳت ﻗوی و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧدا دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ را ﺷﮑﺳت داد و آﻧﮭﺎ را در ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ
ﮐﺷت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ در ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﻣن از اوﻟﯾن )ﺳﺎل(
ھﺟدھم ﻧﮭﺎﻧﺞ اﯾﭘﯾﻔﺎﻧﯽ ﻻرد ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﻣﺎه ﻣﯾﮭﯾﮑﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ در ﺳﺎل ٣۵
ﺧﺳرو ﭘﺳر اورﻣزد ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑود.
][۵٩
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ﻓﺻل دھم – آﻏﺎز ﮔزارش ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن )ﺳﺎل( ھﺟدھم ﻧﮭﺎﻧﺞ
ﺣﺎل در روزﮔﺎر ﻓﻼوس ھراﮐﻠﯾوس اﻣﭘراﺗور ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ زﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای
اﺳﺎرت اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد – ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺑﻼ ،ﭘس از  ٧٠ﺳﺎل در روزﮔﺎر )ﺟﯽ
 (٢٣٢ﮐوروش ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت – ﺧداوﻧد آن ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯽ ﮔردن ﮐﻠﻔت را ﻣﻼﻗﺎت و
ﺳرزﻧش ﮐرد ،ﺧﺳرو ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺧﺎﻧواده اﮔوﺳﺗوس را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت
ﺑزرگ روم و ﺷﮭر ﻣﺷﮭور ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺷﮑﺳت داد و اﺧراج ﮐرد.
ﺧﺳرو دﯾد او ﺟﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺿد اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس آﻏﺎز ﮐرد ،زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ژﻧرال او
ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ارﺗش در ﺑراﺑر ﻏرب را دارد ،در ﺣﺎل ﭘﯾروزی اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ )آن
ژﻧرال( ﺧورﯾﺎن ﺑود )ﺧﺳرو ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾروزی اش( او را ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯾدن
ﮔرﻓت ،ﺣﺎل روزﻣﯽ-اوزان و اﮐﻧون ﺷﺎه)ر(-وراز ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮔزارش ﭘﯾﺷروی ھﺎ ،ﺣﻣﻼت و
ﭘﯾروزی ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ﮔری ﭘﺎرﺳﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد.
ﺧورﯾﺎن ﺷﮭر ﺑزرگ اورﺷﻠﯾم را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد ) ۶١۴م( و ﭼوب زﻧدﮔﯽ
ﺑﺧش ﺻﻠﯾب ،ﻧور ﺟﮭﺎن ،اﺑزاری ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ظرف
ھﺎی ﻣﻘدس طﻼﯾﯽ و ﻧﻘره ای آن ﻣﻧﺎطق ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺑﻧﻔش
دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣروارﯾد ھﺎی ﻗﯾﻣت ﺑﮭﺎ ﺑود) .او( ﺣﺗﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﻌﻣﯾرات در ﺷﮭرھﺎی
ﻣرﮐزی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز و ﺑﺎ ﺷﮑوه را )ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد( ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﯾواﻧﺎت و ﭘرﻧدﮔﺎن
)ﺟﯽ  (٢٣٣ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷرق ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ رواﯾت
ﺧود را ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت او دراز ﻧﺳﺎزم ،زﯾرا اﯾن ﯾﮏ ﭼﯾز اﺿﺎﻓﯽ و ﺧﺎرج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﻣن
اﺳت .او اﯾن اﻧﺑوه ﮔﻧﺞ را ﻏﺎرت ﻧﻣود و ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،او ﺑﺎ اﯾن
ھﻣﮫ ﺛروت ھﺎی ﻋظﯾم و ﺿﯾﺎﻓت ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺳراﯾﻧدﮔﺎن و دوﺷﯾزﮔﺎن ظرﯾف و ﺟوان )ﮐﮫ
اﺳﯾر ﮐرده ﺑود( راﺿﯽ ﻧﺷد .او در ﺧﺷﮑﮫ و ﺑﺣر ﺟﻧﮕﯾد و ﺷﮭر ھﺎی زﯾﺑﺎی ﺑﯾزاﻧس را
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺑﮫ ﭘﺎرس اﻧﺗﻘﺎل داد .او ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﺷﮭرھﺎی را اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻌﻣﺎران
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ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد آن ﮐﮫ )در ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس ﺑود( و ﯾﮑﯽ را »ﺑزرﮔﺗر از
اﻧﺗﯾوخ« ﻧﺎﻣﯾد .او ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب »ﺑزرﮔﺗر از« را ﻧﺎم ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕری ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷت.
وﻗﺗﯽ او ﭘﯾروز ﺷد و – طوری ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧواﺳت – اراده ﺧود را ﺑﺎﻻی ﻣﻠل و ﺳﻠطﻧت ھﺎ
ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد) ،ﺷﺎه ﺧﺳرو( ﭼﻧﺎن ﻧﯾروﻣﻧد و ﻣﻐرور ﺷد ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐرد از طرﯾق ﺷﺟﺎﻋت
ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش ﺳﻠطﻧت ﺧود را ﭼﻧﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ھﯾﺑت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .او ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ
ﻻرد ﺑﺎﻻﺗر از ﺳﻠطﻧت ﻣردان اﺳت و ﺑﮫ ھرﮐس ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻗدرت را ﻣﯽ دھد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺿﻌف او در ﭘﯾﺷﮕﺎه اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس آﻏﺎز ﺷد و دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﺑود ﺳر ﺧود را ﺑﺎ
ﻗدرت ﮐﮭن ﺧود ﺑﻠﻧد ﻧﮕﮫ دارد .اﻣﭘراﺗور )ھراﮐﻠﯾوس( ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ارﺗش ھﺎ )ﺟﯽ (٢٣۴
و ژﻧرال ھﺎی ﺧود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺳرو در ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد ،اطﻼع داد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد و او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ دارﻧد در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ
زﻣﺎن و ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ را ﯾﺎدداﺷت ﮐردﻧد .ھﻣﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐردﻧد؛ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺗظر
رﻓﯾق ﺧود ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺷﺧم ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾرھﺎ و
داس ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻧﯾزه ھﺎ ﺑزﻧﻧد .اﻓراد ﺿﻌﯾف و ﺻﻠﺢ طﻠب )ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن( ﺗﺷوﯾق ﺷدﻧد
ﮐﮫ »ﻣﺎ ﻗوی ھﺳﺗﯾم و ﻣردان ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﯾم« )ﺟوﯾﯾل ) .(١٠ .٣ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن
در راس ارﺗش ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر و ژﻧرال ﺑرای ﻣردان ﺧدﻣت ﮐرد .او ﺑﺎ ﺳﭘردن درﺑﺎر
ﺧود در دﺳت ﭘﺳرش ،ﺗﺎج را ﺑر ﺳر ﭘﺳرش ﮔذاﺷت و او را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود در ﺗﺧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﻧﺷﺎﻧد.
] [۶٠او ﺑرﻋﻠﯾﮫ ارﺗش ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺣرﮐت ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی او را اﺷﻐﺎل ﮐرده ﺑودﻧد و
ﺷﮭرھﺎی او را وادار ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﻧﻣوده ﺑودﻧد .او از ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﻧﮕذﺷت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﻧد .درﻋوض ،او آﻧﮭﺎ را در ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﮔذاﺷت و راه ﺑﺣر را در ﭘﯾش ﮔرﻓت.
)ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﺣﯾره )ﺳﯾﺎه( را ﻋﺑور ﮐرد و از طرﯾق ﺳرزﻣﯾن اﯾﮕﯾرﯾﺎن ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ رﺳﯾد .او
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رود اراﮐﺳﯾز/اراﮐس را ﻋﺑور ﮐرد و ﻗﺻد داﺷت ﮐﮫ ﺧﺳرو ،ﺷﺎه ﺑزرگ را ﺑدون آﻣﺎدﮔﯽ
دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺧﺳرو از اﯾن )اﻧﮑﺷﺎﻓﺎت( آﮔﺎه ﺷد ،ﮔﻧﮓ و ﺑﯽ ﺻدا ﮔردﯾد» .آﯾﺎ اﯾن ھﻣﺎن ﻣردی
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺗرس ﻣن ﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه ﭘرﯾد )ﺟﯽ (٢٣۵؟ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﮫ رخ داده اﺳت«؟ ﺳﭘس )ﺷﺎه
ﺧﺳرو( ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣرز ﻣﺎد ﮔرﯾﺧت و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن آﺳورﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﮐرد .او ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ھﺎی ﺑﮫ ژﻧرال ﺑزرگ ﺧود ﺷﮭر-وراز ھﻣره ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺎوی ﺳوﮔﻧد
ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ارﺳﺎل ﮐرد» .ﺷرم و ﺧﺷم ﺑزرگ ﻣن ﺗﺳﮑﯾن ﺧواھد ﺷد اﮔر
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻧوری را زﻧده ﻧﮕذارﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺟرات ﮐرده
اﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش ﻣن ﺑﯾﺎﯾﻧد« .ژﻧرال ﻓرﻣﺎن را در دﺳت ﮔرﻓت و ﺧواﻧد و در ﻣورد اﺧﺑﺎر وﺣﺷت
ﻧﺎک اطﻼع ﺣﺎﺻل ﮐرد .او ﻓورا ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان ﭘﺎرﺳﯽ ﭘرداﺧت .ﺷﮭرھﺎی
ﺑﯾزاﻧس و ﻓﻠﺳطﯾن را ﮐﮫ ﻣطﯾﻊ او ﺑودﻧد ،در اﺧﺗﯾﺎر ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎی ﻗرار داد ،ﺑﺎ اﯾن دﺳﺗور ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .او ارﺗش ﺧود را ﺑﮫ ﺣرﮐت درآورد
)ارﺗﺷﯽ( ﺑﺎ اﻓراد ﻣﻧﺗﺧب ،ﻣﺳﻠﺢ و دارای اﺳب ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺑرای اﺟرای دﺳﺗور ﺷﺎه.
ھراﮐﻠﯾوس اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ ﺑﺎ دﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎه ﭘﺎرس ﻓرار ﮐرده اﺳت ،از ﺗﻌﻘﯾب او ﭼﺷم
ﭘوﺷﯾد) .ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟم از طرﯾق ﻣﻧطﻘﮫ آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﮔﺎﯾش اوان اداﻣﮫ
داد ،ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﺳﺗﺣﮑم )ﺟﯽ  (٢٣۶در ﻣرز ﻣﺎد ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣوﺳم ﮔرﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑودﻧد و اﻗﻠﯾم ﮔوارای ﺳرد داﺷت .ھراﮐﻠﯾوس ﺗﻣﺎم
ﻣﻣﻠﮑت را ﻏﺎرت ،ﺗﺧرﯾب و ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﯾد .ﺳﭘس ﺑرﮔﺷت و ﺧواﺳت ﮐﮫ زﻣﺳﺗﺎن را در
ﺳﺎﺣﺎت ﺳرزﻣﯾن ھﺎی اﻏوان ھﺎ ،ﮔرﺟﯽ ھﺎ و ارﻣﻧﯽ ھﺎ ﺳﭘری ﮐﻧد .او ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﺑﮫ
ﺷﮭزادﮔﺎن و رھﺑران اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﻧوﺷت و ﮔﻔت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه او ﺑﯾﺎﯾﻧد ،او و
ﻧﯾروھﺎﯾش را در ﺟرﯾﺎن زﻣﺳﺗﺎن ﺑﭘذﯾرﻧد و ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ )آﻧﭼﮫ را او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت(
اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﮕﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻣرد ،ﺳرﺑﺎزان او ﺳﻧﮕرھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﺳﺧﯾر
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳرزﻣﯾن ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .وﻗﺗﯽ ﺗﻣﺎم روﺳﺎ و ﺷﮭزادﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن
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اﻏوان ھﺎ اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧﺳرو ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو را ﺗرک ﮐردﻧد و ﺧود را در
ﺳﻧﮕرھﺎی اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺻﻧﻌت ﮔران ﻋﯾﺳوی و ﭘﮕﺎن و
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﭘﺎرﺗﺎو در ﺷﮭر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،ﭼون ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻓرار ﮐﻧﻧد.
ﺣﺎل ،ﯾﮏ ﮐﺎھن ﻣﺑﺎرک ﻓروﺗن و ﻧرم ﺑﻧﺎم ذﮐرﯾﺎ در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﭘﺎرﺗﺎو راھب ﺑود .او زﻧدﮔﯽ
ﻣردم را ﭘﯾش روی ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ھﺎ و وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ،ﺑﺎ دﻋﺎ ھﺎ و اﻟﺗﻣﺎس ھﺎ
ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳوﯾﺎن زﯾﺎدی )ﺟﯽ  (٢٣٧را ﻧﺟﺎت دھد .او ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﯾﮭودان
و ﭘﮕﺎن ھﺎ اﻧﺟﺎم داد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻼش ھﺎﯾش ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﻘف
اﻏواﻧﯾﺎن ﻣﻘرر ﺷد .وﻗﺗﯽ ارﺗش ﺑﯾزاﻧس ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﺟﻣﻌﯾت ﺧود رﺳﯾدﻧد ،در ﻧﺎﺣﯾﮫ
اوﺗﯽ در ﮐﻧﺎر رود ﺗﻧد در ﻣﺣدوده روﺳﺗﺎی ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗوک اردو زدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و
ﻣزارع زﯾﺑﺎ را ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﮔذر ﮐردﻧد ،ﭘﺎﯾﻣﺎل و ﺗﺧرﯾب ﻧﻣودﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧد و در ﮐﻧﺎر
رود ﺗرﺗو )ﺗرﺗر( ﻧزدﯾﮏ روﺳﺗﺎی دﯾوﺗﺎﮐﺎن اردو زدﻧد.
ارﺗش ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﻧﺎم »ارﺗش ﺟدﯾد« آﻣدﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﮔﯾر ﺷدﻧد) .اﯾن ﻧﯾروی ﭘﺎرﺳﯽ( زﯾر
رھﺑری ژﻧرال ﺷﺎھﺎﭘﻐﺎﮐﺎن ﺑود .اﯾن ارﺗش ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از اﺷراف وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺷﺎه ،ﯾﮏ ﺣﺎﮐم
و ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﻧﺎم ﮔراﻧﯾﮏ )ان( ﺳﺎﻏر ﺑود) .آﺧری( ﻧﯾز آﻣد و در ﺟﺎﯾﯽ ﻓرود آﻣد ﮐﮫ )ﺑﯾزاﻧﺳﯽ
ھﺎ( وﺟود داﺷﺗﻧد .ژﻧرال دﯾﮕر ﭘﺎرﺳﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ ﺣرﮐت ﮐرد) .آﻧﮭﺎ( ﺑﺎ
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ھراﮐﻠﯾن درﮔﯾر ﺷدﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺳﯾوﻧﯾﮏ راﻧدﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭘﺎرﺳﯽ ﺿرﺑﺎت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ را راﻧدﻧد ،ﭘرﺗﺎب ﮐردﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت
ﺧود ﺷﺎن ﺑﺎز ﮔرداﻧدﻧد و ﺳﭘس ﺷﮭرھﺎی را ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ زور ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد )ﺟﯽ
.(٢٣٨
][۶١
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم – ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺗوﺳط ﺧﺳرو در ﺑراﺑر اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس و
ﺷﮑﺳت دادن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس
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ﺑﮫ دﺳﺗور ھراﮐﻠﯾوس ،اﻧﺑوھﯽ از طواﯾف ﺧزرھﺎ ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد و ﺑر ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ھﺟوم آوردﻧد.
ﺧﺳرو ،ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﭘرﺳﯾد» :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﭼﮫ ﮐﺳﯽ وارد
ﺳرزﻣﯾن ﻣن ﺷده اﯾد؟ )آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ھراﮐﻠﯾوس ﺑود ،ﻣردی( ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺟزاﯾری اﺑﺣﺎر
ﻏرﺑﯽ ﭘرﺳﮫ ﻣﯽ زﻧد و از ﻣن ﻓرار ﮐرده اﺳت؟ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗﺎج طﻼ و ﻧﻘره و ﺳﻧﮓ ھﺎی
ﻗﯾﻣﺗﯽ و روﮐش و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺑﻧﻔش دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ طﻼ و آﻏﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻣروارﯾد ھﺳﺗﯾد ،ﻣن ﻣﯽ
ﺗواﻧم ﺑﯾﺷﺗر از دوﭼﻧد آن را ﻓراھم ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ارﺿﺎ ﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم:
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﺑﯾﮭوده )ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﺎﻻی ﻣن ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣن ھﻣﯾن اﮐﻧون و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم
ﺧواھم داد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ او در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ )آﻧﭼﮫ او ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود( رھﺎ ﮐﻧد ،ﻣن از ﺳرزﻣﯾن
او ژﻧرال ﺑزرگ و ﭘﯾروز ﺷﮭر-وراز و دو ﺟﻧﮕﺟوی ﺷﺟﺎع ﺧود ﺷﺎھﯾن و ﮐﯾرﺗﺎﮐﺎرﯾن و
ﮔزﯾدﮔﺎن ﻣن ،ﺳرﺑﺎزان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز را اﺣﺿﺎر ﺧواھم ﮐرد ،ھزاران )ﺟﯽ  (٢٣٩و دھﮭﺎ
ھزار ﮐﮫ ﻏرب ﻓرﺳﺗﺎده ام .ﻣن او را ﻧﺎﺑود و وﯾران ﮐرده و از ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺑﯾرون ﺧواھم
اﻧداﺧت .ﭘس از آن ﻣﮭﺎر )اﺳپ ھﺎ( را ﺑﺳوی ﺷرق ﺑرﮔرداﻧده و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوت ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﺷﻣﺎ ﺣرﮐت ﺧواھم ﮐرد و ﺷﻣﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت ،ﺷﻣﺎ را آرام ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت و ﻣﮭﻠت
ﻧﺧواھم داد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی زﻣﯾن ﺗﻌﻘﯾب ﺗﺎن ﮐﻧم .ﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﺎھﯾت اﻗداﻣﺎت ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ
و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧود را درک ﺧواھﯾد ﮐرد .اﻣﺎ ﭘس از آن ،ﻣن اﯾن ﺷﻣﺎر ﻋظﯾم )ﺳرﺑﺎزان ﺧود(
را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ھداﯾت ﺧواھم ﮐرد و اﺳﺗراﺣت ﺧواھم داد؟ ﮐدام ﻣﻣﻠﮑت ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد
ﺑود؟ ﻣن اﯾن ﭼﯾزھﺎی را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺷرح دادم ،ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھم ﺳﺎﺧت ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
)ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺧود( اداﻣﮫ دھﯾد«) .ﺧزرھﺎ( ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز )ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺧود( را در آن
ﺳﺎل ﻣﺗوﻗف ﮐردﻧد و از ھﻣﺎن دروازه ھﺎ ﺑرﮔﺷﺗﻧد.
ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده ای ﮐﮫ ﻻرد )ﺧزر ھﺎ( ﺑود ،ﺗﻣﺎم ﻏﻧﺎﯾﻣﯽ را دﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت
ﺑدﺳت آورده ﺑود – ﻣردم ،ﺣﯾواﻧﺎت ،ظروف ﻧﻘره و طﻼ و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ – ﺑﺎ آن ھم،
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺧود او ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﺣﻼت ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾر دﺳﺗور او
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ﺑودﻧد ،ﻓرﻣﺎن داد – اﻧواع طواﯾف و ﻣردم ،ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن و ﺟﻠﮕﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ،ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ در زﯾر
ﺳﻘف ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﻣردان ﺑﺣری و ﺧﺷﮑﮫ ای ،ﻣردان ﺑﺎ ﺳر
ھﺎی ﺗراﺷﯾده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣو ھﺎی دراز – ﺗﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد و ﺧود را ﺧوب ﻣﺟﮭز ﺳﺎزﻧد و ﺑﯾﺎﯾﻧد،
وﻗﺗﯽ او اﺷﺎره ﻣﯽ دھد )ﺟﯽ .(٢۴٠
ﺟﯾﺑوﺧﺎﻗﺎن ﻣردی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾم ،در  ٣٨ﻣﯾن ﺳﺎل ﺧﺳرو ،ﺳﺎل ﺑﺣران و
ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻗﺗل ﺧﺳرو ،ﺑﺎ ﭘﺳرش رﺳﯾد .ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺷﻣﺎر ﺳرﺑﺎزان او را ﺣﺳﺎب
ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﺧﺑر ھوﻟﻧﺎک ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ رﺳﯾد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن
ﺧود را در ﻗﻠﻌﮫ ﺷﮭر ﻣرﮐزی ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣردی ﺑﻧﺎم
ﮔﺎﯾﺷﺎک ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﺳرو ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس و ﺷﮭزاده اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷده ﺑود) .ﮔﺎﯾﺷﺎک( ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور را در )ﭘﺎرﺗﺎو( آورد و ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت
در ﻣﻘﺎﺑل )ﺧزرھﺎ( آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن
ﺳرزﻣﯾن و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺷﮭر ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧد .او آﻣﺎده ﻧظﺎرت ﺑر ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭر ﺑزرگ ﭼورای و
ﺳرﺑﺎران دﯾوارھﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس ﺑﮫ ﻗﯾﻣت زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
)ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس ﻣﻧﺎﺑﻊ( ﺳرزﻣﯾن آﻧﮭﺎ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﻣود و ﻣﻌﻣﺎراﻧﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐرد و اﻧواع ﻣواد
ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم ﺗدارک دﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳط آن )ﮔذرﮔﺎھﮭﺎی( ﻣﯾﺎن ﮐوه ﻗﻔﻘﺎز و
ﺑﺣﯾره ﺑزرگ ﺷرق )ﮐﺳﭘﯾن( را ﻣﺳدود ﮐرد.
] [۶٢ﺑﺎ آﻧﮭم وﻗﺗﯽ ﺧﺷم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ ای ﻣﺎ روﺑرو ﺷد )ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن( ﻣﺎﻧﻧد اﻣواج ﺷﮑﺎﻓﻧده
ﺑﺣر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل )دﯾوارھﺎ( ﺑرﺧوردﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد .وﺣﺷت )ﻣردم در ﭘﺎرﺗﺎو(
ﺑﺎ دﯾدن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی آﻧﮭﺎ آﻣدﻧد ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت )ﺟﯽ  :(٢۴١ﺑد ﺷﮑل و ﺳﮭﻣﻧﺎک،
ﮔﺳﺗﺎخ ،ﭘﮭن رو ،ﺑدون ﻣژﮔﺎن و ﺑﺎ ﻣوھﺎی دراز ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن .آﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
ﮐﻣﺎن ھﺎی ﺧم و ھدﻓﻣﻧد )ﺧزرھﺎ( را دﯾدﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﮑﺎن ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ژاﻟﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺑر
ﺳر آﻧﮭﺎ ﺑﺎرﯾدن ﮔرﻓت.
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وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ دﯾدﻧد ﮐﮫ )ﺧزرھﺎ( ﻣﺎﻧﻧد ﮔرگ ھﺎی ﺑﯽ ﺷرم و ﺑﯽ ﭘروا ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ اﻓﺗﺎدﻧد و آﻧﮭﺎ
را ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ در ﻣﻌﺎﺑر و ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻗﺗل ﮐردﻧد )وﺣﺷت اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت( .ﭼﺷم ھﺎی
)ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن( در ﺑﯾن ﺧوب ،ﻗﺷﻧﮓ ﯾﺎ ﺟوان در ﻣﯾﺎن ﻣردان و زﻧﺎن ﯾﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎن و ﻣﺎﯾوﺳﺎن
ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت .آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻟﻧﮓ را ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﻧﮫ ﭘﯾر را .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺣﺳرت،
رﺣﻣت ﯾﺎ ھﻣدردی ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎدران ﮐﺷﺗﮫ ای ﺧود را ﭼﻧﮓ ﻣﯽ زدﻧد و
ﺧون ﭘﺳﺗﺎن ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋوض ﺷﯾر ﻣﯽ ﻣﮑﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد آﺗﺷﯽ ﮐﮫ در ﺧرﻣن ﮐﺎه ﺟرﯾﺎن
داﺷت ،از ﯾﮏ دروازه وارد و از دﯾﮕری ﺧﺎرج ﺷدﻧد و در ﭘﯽ ﺧوﯾش )اﺟﺳﺎد( را ﺑرای
ﭘرﻧدﮔﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .اﻣواج ﺑﺳوی ﻣﺎ در ﺣرﮐت ﺑود.
وﻗﺗﯽ رﯾﯾس و ﺷﮭزاده ﻣﺎ – ﻣردی ﮐﮫ ﺷﮭر ﭘﺎرﺗﺎو را ﻧﮕﮫ داﺷت و دﻓﺎع ﮐرد – از اﯾن
ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺷد ،ﺧواﺳت ﺟﻣﻌﯾت ﻋظﯾﻣﯽ را ﮐﮫ در ﺳﻧﮕر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷﮭر ﻗرار داﺷﺗﻧد،
ﻣورد ﺧطﺎب ﻗرار دھد ﺗﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮔزارش ﺗرس ﺷدﯾد ﻣردم ،ﭼﮫ ﮐﻧد .او دھﺎن ﺧود را ﺑﺎز
ﮐرد ﺗﺎ ﮔپ ﺑزﻧد ،اﻣﺎ از ﺗرس زﯾﺎد ﻗﺎدر ﻧﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ،زﯾرا او ﻗﻠب ﺧود
را از دﺳت داده ﺑود .ﻟرزه ﺳراﭘﺎی او را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود )ﺟﯽ  (٢۴٢و زاﻧوھﺎﯾش ﻧﯾز ﻣﯽ
ﻟرزﯾد .وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾت دﯾدﻧد ﮐﮫ او ﭼﻘدر وﺣﺷت زده اﺳت ،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔﺗﻧد» :ﭼرا ﺗﻣﺎم
ﻣﺎ را در اﯾن ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐرده ای ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻓرا رﺳد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾم و زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن ﺧود را در دﺳت ھﺎی ﺟﺎﻧوران ﺧوﻧﺧوار ﺑدھﯾم؟ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﭘﯾش ﭼﻧﺎن
ازدﺣﺎم ﻓرار ﮐﻧﯾم؟ اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺎﺗل ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺎ رﺳﯾده اﻧد« .ﺳﭘس ھر ﻣرد ﺑﮫ رﻓﯾق ﺧود
ﮔﻔت» :ﭼرا ﻣﺎ ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر ﮔورﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺷود؟ ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻻ و اﺣﺷﺎم
ﺧود را رھﺎ ﻧﻣوده و ﺗرک ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺟﺎت دھﯾم« .آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دروازه ﺷﮭر ھﺟوم ﺑردﻧد و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺳﺎخ ﻓرار ﮐردﻧد.
ﺣﺎل ،دﺷﻣن ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از آن ﭼﮫ رخ داده ﺑود ،ﺧواﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧد) .ﺧزرھﺎ( ﯾﮏ
ﮔروه )ﻓرارﯾﺎن( را در ﭘﺎی ﮐوه ﻣﻘﺎﺑل روﺳﺗﺎی ﺑزرگ ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗوک ﮔرﻓﺗﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ در
ھﻣﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﻗرار دارد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ھﺳﺗم .ﭼون روﺷﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﮐم
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ﺷدن ﺑود) ،ﺧزرھﺎ( ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺻدﻣﺎت ﺑزرﮔﯽ ﺑرآﻧﮭﺎ وارد ﺳﺎزﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﺳت آﻧﮭﺎ
ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدﻧد ،ﺗﻌدادی را ﮐﺷﺗﻧد و ﺗﻌدادی را در ﭘﺷت ﺗﺟﮭﯾزات و اراﺑﮫ ھﺎ و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎرﺑر
ﺧود ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺧود ﺑردﻧد .و )ﺧزرھﺎ( ﺑﮫ ﻟطف ﺧدواﻧد از ﺗﻌﻘﯾب ﮐﺗﻠﮫ ﻣردم ﻓراری دﺳت
ﮐﺷﯾدﻧد .در آن ﺷب ﺗﻣﺎم )ﻓرارﯾﺎن( )ﺟﯽ  – (٢۴٣ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮭودان ﺑﺣﯾره
ﺳرخ را ﻋﺑور ﮐردﻧد – ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣن ارﺗﺳﺎخ رﺳﯾدﻧد .آن ﺷﮭزاده ﮐﮫ ﮔﺎﯾﺷﺎک ﻧﺎم داﺷت،
ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده اش ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮔرﯾﺧت .او ﭘس از آن ﻧﺗواﻧﺳت اﯾن ﻗﻠﻣرو را
ﺑدﺳت آورد.
] [۶٣ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺳﯾل )ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن( ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد و ﺑر ﺳرزﻣﯾن آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ ھﺟوم
آوردﻧد) .ﺧزرھﺎ( ﺷﮭر ﺑزرگ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﺗﺟﻣﻠﯽ ،ﻣرﻓﮫ و ﻣﺷﮭور ﺗﻔﻠﯾس را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد.
اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ ،ھراﮐﻠﯾوس از اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷد .او ﻧﯾز ﻧﯾروھﺎی ﺧود را ﺑﺳﯾﺞ
ﮐرد و رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺣد ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﺷود) .ﺧﺎﻗﺎن ﺧزر و ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮑدﯾﮕر ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷدﻧد و ھداﯾﺎ و ﺗﺣﺎﯾف ﺷﺎھﯽ رد و ﺑدل ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﺑدﺑﺧﺗﯽ وارده و ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن ﻣﺣﺎﺻره در ﺳﻧﮕر )ﺗﻔﻠﯾس( را ﺗﺻور ﮐرد .ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭘﺷت ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ وارد
ﺷد .و ھﻧوز زﻣﺎن )ﺗﺧرﯾب آﻧﮭﺎ( ﻓرا ﻧرﺳﯾده ﺑود .ﭼون ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺧﺳرو از ﻣﻼﻗﺎت
دو ﺷﺎه ﺑزرگ در ﺷﮭر ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺷﻧﯾد .او ﺑﺳرﻋت ﯾﮏ ارﺗش ﮐﻣﮑﯽ زﯾر رھﺑری
ژﻧرال ﺟﻧﮕﯽ ،ﻣﺷﺗﺎق و ﺷﺟﺎع ﺧود ﺷﮭراﭘﺎغ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھزار ﺳواره ﮔزﯾده از ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻗﺻر
ﺧود ﻓرﺳﺗﺎد )ﺟﯽ  .(٢۴۴وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺷﮭر اﯾن ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﻘوﯾﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻗوی ﻣوﺳﻣﯽ
ﺧود را دﯾدﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣطﻣﯾن ﺷدﻧد و ﺑﮫ اﺳﺗﮭزای ھر دو ﺷﺎه ﺷروع ﮐردﻧد) .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن(
در ﻣﺟﻣوع ﻧﺗرﺳﯾده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ھر ﯾﮏ را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣودﻧد و ﺑﺧش ھﺎی آﺳﯾب دﯾده دﯾوارھﺎ
را ﺗرﻣﯾم و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐردﻧد) .آﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دادﻧد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ( ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺟﻣﻌﯾت
ﺳرﺑﺎزان ﺷﻣﺎل و ﻏرب را در اطراف ﺷﮭر ﻣﺎﻧﻧد ﮐوھﮭﺎ ﻣﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن از ﺗﻌداد ﺷﺎن
ﻣﯽ ﻟرزﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺟﻧﯾق ﭼﮭﺎر ﭼرخ و اﻧواع ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺑﯾزاﻧﺳﯽ
را دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ )دﺷﻣن( ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻋظﯾم را ﺑرای ﺷﮑﺳﺗن دﯾوارھﺎ ﺷﻠﯾﮏ
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ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑزرگ ﭘر از ﺳﻧﮓ ھﺎ و رﯾﮓ را دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد رود
ﮐور ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺷﮭر را ﻣﺣﺎﺻره ﮐﻧد ﮐﮫ ﻟﺑرﯾز ﺷده و دﯾوار را ﻣﯽ ﮐوﺑد.
ھر دو ﺷﺎه وﻗﺗﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ ارﺗش آﻧﮭﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺳواره ﺧود را در ﻧﺑرد از
دﺳت داده اﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷوره ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣﺎ ﭼرا اﯾن ﺿﺎﯾﻌﺎت را ﺑرای ﻧﯾروھﺎی
ﺧود ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣرد ﻗدرﺗﻣﻧدی را ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧﺎﻧﮫ
او را ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،ﻏﺎرت ﮐﻧﯾم«؟ ﺳﭘس اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ ھراﮐﻠﯾوس آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم ﺷود را ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺗرﺗﯾب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرد )ﺟﯽ  .(٢۴۵او ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ آﻣده ﺑود ﺗﺎ
او را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﮔﻔت» :ﺑﺎ ارﺗش ﺧود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑرای اﻣﺳﺎل )ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ﺧود( ﺑرﮔرد ،ﭼون ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﻗﻠﯾم ﺳرد ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد .ﺷﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭘﯾش
رو در ﺳرزﻣﯾن ﮔرم آﺳورﺳﺗﺎن را ﻧدارﯾد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ رود ﺑزرگ دﺟﻠﮫ ﻣرﮐز ﺷﺎه ﭘﺎرس
ﻗرار دارد .وﻗﺗﯽ ﺳﺎل آﯾﻧده ﻓرا رﺳﯾد و ﻣﺎھﮭﺎی داغ ﺳﭘری ﺷد ،ﺑﺳرﻋت ﺑﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺧود را اﺟرا ﮐﻧﯾم .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣن ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺷﺎه ﭘﺎرس و ﺗﮭدﯾد و اذﯾت ﺳرزﻣﯾن و
رﻋﯾت او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھم .اﻓزود ﺑرآن ﻣن ﭼﯾزھﺎی ﺑرای ﺣﯾﻠﮫ و ﻓرﯾب ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﯾﮑﯽ
از ﻣردﻣﺎن ﺧودش او را ﺑﮑﺷد«.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺷﮭر از ﺿﻌف و ﺧﺳﺗﮕﯽ )دﺷﻣﻧﺎن( ﺧوﯾش آﮔﺎه ﺷدﻧد ،ﻣﻐرور ﺗر ﺷدﻧد.
آﻧﮭﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﺎﺑودی ﺑﻌدی ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد .ﭼون آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐدوی ﺑزرگ را
آوردﻧد و در آن ﺗﺻوﯾر ﺷﺎه ھون ھﺎ را ﺗرﺳﯾم ﮐردﻧد ،ﯾﮏ ﻣﮑﻌب ﭘﮭن و ﯾﮏ ﻣﮑﻌب دراز.
در ﺟﺎی ﻣژﮔﺎن او ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺑﯾﻧد ،ﯾﮏ ﺧط ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺷﯾدﻧد؛ ﺳﺎﺣﮫ رﯾش او
را ﺑﮫ طرز ﻧﺎﻣوزوﻧﯽ ﺑرھﻧﮫ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺳوراخ ﺑﯾﻧﯽ او را ﺑﺳﯾﺎر ﭘﮭن ﮔذاﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد
ﻣوھﺎ در زﯾر آن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑروت ﺗﺎ ھﻣﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .آﻧﮭﺎ ﮐدو را در ﺑﺎﻻی دﯾواری ﻣﻘﺎﺑل
آﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی )دﺷﻣن( ﺻدا ﮐردﻧد )ﺟﯽ » :(٢۴۶اﯾن ھم ﺳﻠطﻧت اﻣﭘراﺗوری
ﺷﻣﺎ! دور ﺑدھﯾد و ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ،ﭼون اﯾن ﺟﯾﺑوﺧﺎﻗﺎن اﺳت«! ﺳﭘس ﯾﮏ ﻧﯾزه را در داﺧل
ﮐدو ﮐردﻧد و آن را در ﭘﯾﺷﮕﺎه آﻧﮭﺎ ﮔردش دادﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎه دﯾﮕر )ھراﮐﻠﯾوس( را
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ﻣﺳﺧره ﮐردﻧد ،ﻣورد اھﺎﻧت ﻗرار دادﻧد و او را ﺑﻧﺎم ﻟواط اﺣﻣق ﺻدا ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﺷﺎھﺎن
اﯾن را دﯾدﻧد و ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷدﻧد و ﻧﻔرت و دﺷﻣﻧﯽ در ﻗﻠب ھﺎی ﺷﺎن ﭘر
ﺷد .ﺑﺎ ﺷور دادن ﺳرھﺎ و ﺳوﮔﻧد ھﺎی ﺑزرگ ﻋﮭد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺗوھﯾن را ﺧواھﻧد ﮔرﻓت
و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﺳﻠطﻧت آﻧﮭﺎ زﻧده ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ آن را اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ روی ﮔرداﻧدن
)در ﻓﺿﺎی( ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد.
][۶۴
ﻓﺻل دوازدھم – رﺳﯾدن ﺳرﺑﺎزان ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھراﮐﻠﯾوس
در ﺳﺎل  ٣۶ﺧﺳرو ،اﻣﭘراﺗور ﺳﯾزار اﮔوﺳﺗوس )ھراﮐﻠﯾوس( طرﺣﯽ را اﺑداع ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
آن ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺷرم ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎور و ﺗوھﯾن ھﺎی ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آن را اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾرد .او در اﯾن
زﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس را ﻣﺗﺣد ﮐرد و ارﺗش را ﺑرای ﮐﻣﮏ در رﺧﻧﮫ ﺑر ﮐوه ﺑزرگ
ﻗﻔﻘﺎز اﺣﺿﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﺷرق را ﺟدا ﮐرده ﺑود) .او ﻗﺻد داﺷت( دروازه
ھﺎی ﭼورای را ﺑﺎز ﮐﻧد ﺗﺎ از طرﯾق آن ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ ﻋﺑور ﮐﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﺎه
ﭘﺎرس ،ﺧﺳرو ﻣﻐرور را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد .او ﯾﮑﯽ از اﺷراف ﺧود ﺑﻧﺎم اﻧدری را ﺗﺟﮭﯾز و ھداﯾت
داد ،ﯾﮏ ﻣرد درﺧﺷﺎن و ﺧردﻣﻧد ﮐﮫ او را ﺑﺎ وﻋده ھﺎی ﺛروت ﻋظﯾم )ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ آن(
ﻓرﺳﺗﺎد) .ھراﮐﻠﯾوس( ﮔﻔت» :اﮔر )ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن( ﻣرا در اﯾن اﻣر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ،ﻣن ﻋطش اﯾن
ﻗﺑﺎﯾل ﺟﺎﻧور ﺻﻔت ،طﻼدوﺳت و ﻣردان درازﻣوی را ﺑرآورده ﺧواھم ﺳﺎﺧت«.
وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣردی ﺑﻧﺎم ﺟﯾﺑو ﺧﺎﻗﺎن ﺷﻧﯾد – ﮐﮫ ﻧﻔر دوم ﺷﺎه ﺷﻣﺎل ﺑود ،ﻧﻔر دوم
در ﺳﻠطﻧت ﺧود – و وﻗﺗﯽ وﻋده ﺗﺣﺎﯾف ﺑزرگ و ﻏﺎرﺗﯽ را ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑدﺳت آورد )ﺟﯽ  ،(٢۴٨ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق زﯾﺎدی ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣن
اﻧﺗﻘﺎم دﺷﻣﻧﺎن او )ھراﮐﻠﯾوس( را ﺧواھم ﮔرﻓت ،ﻣن ﻣﯽ ﺧﯾزم و ﺑﺎ ارﺗش ﺷﺟﺎع ﺧود ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ او ﻣﯽ روم .ﻣن او را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﮐﻣﺎن راﺿﯽ ﺧواھم ﺳﺎﺧت طوری ﮐﮫ
او ﺑﺧواھد« .ﺳﭘس او ﺑرای ﺗﺻدﯾق ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺎن اﺷراف )اﻧدری( )ﺟﻧوب( را ﺑﺎ ﯾﮏ
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ھزار ﺳوار ﻗوی و ﮐﻣﺎن دار ﻣﺎھر ﻓرﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت از طرﯾق دروازه ھﺎی ﭼورای
ﻋﺑور ﮐردﻧد ،ﺑﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﭘﺎدﮔﺎن و ارﺗش ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﮫ در دروازه ﺑزرگ ﻣﺳﺗﻘر
ﺑودﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻘﺎﺑﺎن ﺑﺳوی رود ﺑزرگ ﮐور ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﻧد ،و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را زﻧده
ﻧﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﭘﯾش آﻣدﻧد و ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ در ﺳرزﻣﯾن آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ
ھﺎ و اﯾﮕﯾرﯾﺎن ﺣرﮐت ﻧﻣودﻧد و ﺑﺣﯾره ﺑزرگ را ﺗﺎ ﻗﺻر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻗطﻊ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺣﺿور اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ ،ھراﮐﻠﯾوس وارد ﺷدﻧد و ھر ﮐدام ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن ﺧود ﺳوﮔﻧد ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﺧوردﻧد) .ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن( ھداﯾﺎت ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟم از او ﮔرﻓﺗﻧد و ﺳﭘس از ھﻣﺎن ﻣﺳﯾر
ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﻧد .و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻣﺷﮑوک ﻧﺷد.
در آﻏﺎز ﺳﺎل ) ٣٧ﺳﻠطﻧت( ﺧﺳرو ،ﺷﺎه ﺷﻣﺎل ﻧﯾروی ﺟﻧﮕﯽ وﻋده ﺷده را ﻓرﺳﺗﺎد )ﺟﯽ
 .(٢۴٩او ﭘﺳر ﺑرادر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ژﻧرال ﻣﻘرر ﮐرد ،ﻣردی ﺑﻧﺎم ﺷﺎت ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر اﻗﺗدار
ﺧود .او آﻣد و از طرﯾق ﺗﻣﺎم ﻣرزھﺎی ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ و ﺑﺧﺷﯽ از آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﭘﮕﺎن ھﺎ را از دم ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧد .در ﻣورد ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ اﺳﯾر ﺷدﻧد،
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺧﻣﯾن ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﺑﯾﺎورد؟
]) [۶۵ﺷﺎت( ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اردوﮔﺎه در ﺳﺎﺣل رود اراﮐس ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدده ﺑﮫ ﺧﺳرو ﺷﺎه ﺑزرگ
ﻓرﺳﺗﺎد و از اﺗﺣﺎد )ﺧزرھﺎ( ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور اطﻼع داد و اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او آﻣده اﻧد .ﻣﺗن
ﭘﯾﺎم ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت» :ﺷﺎه ﺷﻣﺎل ،ﺣﺎﮐم ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ،ﺷﺎه ﺷﻣﺎ و ﺷﺎه
ﺷﺎھﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﮔر ﺷﻣﺎ از اطﺎﻋت ﺷﺎه ﺑﯾزاﻧس ﺧﺎرج ﻧﺷوﯾد و ﺑرای او ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن
ھﺎ و ﺷﮭرھﺎی را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ زور ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﺗﻣﺎم اﺳﯾران ﻣﻣﻠﮑت او را ﮐﮫ در دﺳت
ﺷﻣﺎﺳت ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﭼوب و ﺻﻠﯾب رھﺎ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻋﺑﺎدت و ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧوﯾش را از ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣروھﺎی او ﺑﯾرون ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣن ﺑر ﺿد ﺷﻣﺎ ﺧواھم
آﻣد ،ﺣﺎﮐم آﺳورﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎطر ھر ﮐﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او ﻣرﺗﮑب ﺷده اﯾد ،ﻣن
دوﭼﻧد آن را ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھم ﮐرد .ﻣن ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ را زﯾر ﺷﻣﺷﯾر ﺧود ﻗرار ﺧواھم
داد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی او را زﯾر ﺷﻣﺷﯾر ﻗرار دادﯾد )ﺟﯽ  .(٢۵٠ﻣن ﺷﻣﺎ
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را ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت و ﻧﮫ آن ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺧواھم اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ،اﺟرا ﺧواھم
ﮐرد«.
وﻗﺗﯽ ﺧﺳرو ﺷﺎه ﺑزرگ ﺗﻣﺎم اﯾن را ﺷﻧﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﯾﻼب ﺧﺷﻣﮕﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾر در ﺑراﺑر
ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن و ﻣﺎﻧﻧد ﺧرﺳﯽ ﮐﮫ ﭼوﭼﮫ اش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳت .او اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺑود .او ﺑﺎ آن ﮐﮫ دﯾد ﮐﮫ )ﺧزرھﺎ و ﺑﯾزاﻧس( ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او آﻣده اﻧد ،ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ﮔری
ﻧﺷﺎن ﻧداد ﮐﮫ ﺗرﺳﯾده اﺳت )از ﺷﺎت( و ﯾﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن از او ﺑﺎﺷد .در ﻋوض،
او ﻣﻐروراﻧﮫ و ﺧﺷم ﮔﯾﻧﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑرو و ﺑﮫ ﺷﺎه ﺧود ﺑﮕو ،ﺑرادر ﻣن ﺧﺎﻗﺎن را ﮐﮫ
ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﺻرھﺎ ﻣورد اﻓﺗﺧﺎر و اﺣﺗرام اﺟداد ﻣن و ﺧود ﻣن ﻣﺛل ﯾﮏ ﺑرادر
ﻋزﯾز ﺑوده اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﺎ از طرﯾق ﭘﯾوﻧد ھﺎی ازدواج ﭘﺳران و دﺧﺗران ﻣﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺣد ﺑوده اﯾم .اﯾن ارزش آن را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﯽ اﺣﺳﺎس ﺷوﯾد و ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه دھﯾد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن آن ﺟﻧﮕﻧده ﺑﯾزاﻧس )ھراﮐﻠﯾوس( ھداﯾت ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﻧده ﻣن اﺳت«) .ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن
اﯾن ﭘﯾﺎم( ﺣﺎﻣل ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت.
اﻣﭘراﺗور ﻟﺷﮑر ﺧود را ﮔرﻓت و در ﺑراﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺣرﮐت ﮐرد ،و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﮑر و ﻗﺎطﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑرﺳد .وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن دﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺣل ﻧﺷده
و )ھراﮐﻠﯾوس( ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﻣﯽ آﯾد )ﺟﯽ  ،(٢۵١او ﻓرار ﮐرد و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود،
ﺗﯾﺳﻔون )ﺗﯾزﺑون( ﺑزرگ آﻣد .او زﻧﺎن ،ﮐﻧﯾز/ﺻﯾﻐﮫ ھﺎ و ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر
دﺟﻠﮫ ﻓرﺳﺗﺎد .او ﻧﯾروھﺎی ﻧزدﯾﮏ را ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد و آﻣﺎده ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷﺎن ﮐم ﺑود،
آﻧﮭﺎ را ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﭘراﺗور ﻓرﺳﺗﺎد .ﺣﺎل ،ﻣردی ﺧﺎﺻﯽ در درﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ در
ﺷﺟﺎﻋت ﺧود ﻣﺷﮭور ﺑود) .ﺧﺳرو( از طرﯾق ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ،اﻓﺗﺧﺎرات و ﺛروت ھﺎی ﺑزرگ
)ﺳﮭﻣﮕﯾری( او را ﺟﻠب ﮐرد) .ﺧﺳرو ﺣﺗﯽ( ﻧﺎم )ﻣرد( را ﺑﮫ ارووی )»ﺧوﺷﺑﺧت«( ﺗﺑدﯾل
ﮐرد .او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾرو ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣواج )ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن( ﻓرﺳﺗﺎد ،و او
را ﻓرﻣﺎﻧده ﺳرﺑﺎزان ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد) .ارووی( ﺑﺎ ﺗرس از ﻓرﻣﺎن ﺷﺎه اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ
ﭘذﯾرﻓت ،زﯾرا او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﺻورت ﺷﺗﺎﺑزده ﻧﯾرو ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ﻧﯾروی
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ﺿﻌﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻣﭘراﺗور ﺷﮑﺳت ﺧواھد ﺧورد .او ﯾﮏ ،دو و ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﺑﮫ
ﺧﺳرو ھﺷداراﻧﮫ ﻧوﺷت» :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ زودی )ﻧﯾروی
ﻣرا( ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﮐﻣﮑﯽ اﻓزاﯾش ﻧدھﯾد ،ﺑﮫ زودی در ﺑﺎره ﻣرده ﻣن و از ﺑﯾن رﻓﺗن ارﺗش
ﺧود ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد .ﻣن از ﻣرگ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗرﺳم ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از وﺿﻊ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد«.
] [۶۶ﺷﺎه ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود» :از آﻧﮭﺎ ﻧﺗرﺳﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺳت
دھﯾد«! در ﭘﺎﯾﺎن او ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﮭرآﻣﯾز ﻧوﺷت» :اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑر آﻧﮭﺎ ﭘﯾروز ﺷوﯾد ،ﭘس
ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرﯾد )ﺟﯽ «(٢۵٢؟ وﻗﺗﯽ )ارووی( اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻧد را در ﺣﺿور ﺳرﺑﺎزان ﺧود
ﺧواﻧد ،دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑﺳوی آﻓﺗﺎب و ﻣﺎھﺗﺎب ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد زد» :ﺧدای
ﻣن ،ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺷﺎه ﺑﯽ رﺣم ﻣن داوری ﮐن«.
او و ﺳرﺑﺎزاﻧش در ﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾزاﻧس وارد ﺟﻧﮓ ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺛل ﮔرد و ﻏﺑﺎری ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺗوﻓﺎن ﺟﺎروب ﺷود.
ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ اﺷراف ﭘﺎرﺳﯽ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺿﺎﻓﯽ را دﯾدﻧد ﮐﮫ در ارﺗش ﭘﺎرﺳﯽ رخ داد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
زوزه ﮐﺷﯾدن در ﺑﯾن ﺧود ﺷروع ﮐردﻧد» .اﯾن ﺟوی ﺧون ﭼﻘدر دوام ﺧواھد ﮐرد – ﺧون
ﮔروه ھﺎی دﻧﯾﺎی آرﯾﺎﯾﯽ – ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﮓ در ﯾﮏ ﻣﺣل و ﻣﺣل دﯾﮕری؟ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ در
ﭘﯾﺷﮕﺎه اﯾن ﺷﺎه ﺧوﻧﺧوار ﺗرس و ﻟرز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ ﺗﺎ ﮐﯽ اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎ ،طﻼ و
ﻧﻘره ای ﻣﺎ در ﺧزاﻧﮫ ﺷﺎھﯽ ﺟﻣﻊ ﺷود؟ ﺗﺎ ﮐﯽ راھﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺿرر ﺗﺟﺎرت و ﻣﻔﺎد ﻣﺎ از
ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺳدود ﺑﺎﺷد؟ ﺗﺎ ﮐﯽ روح ﻣﺎ در ﺟﺳم ﻣﺎ از ﺗرس ﻓرﻣﺎن ھﺎی او
ﺑﻠرزد؟ آﯾﺎ او ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺣری در اﻧﺗﺧﺎب دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ و رھﺑران ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﺧﺳﺗﮫ
ﻧﺷده و آﻧﮭﺎ را ﻧﮫ ﺑﻠﻌﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑرادران ﻣﺎ ،ﮔروه ﮔروه و دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎن او ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﻣردﻧد؟ ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﺣﺗﯽ ﻏرق ﺷدﻧد .آﯾﺎ او ﻣردان را از
زﻧﺎن ﺷﺎن و ﭘدران را از ﮐودﮐﺎن ﺷﺎن ﺟدا ﻧﮑرد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدﻣﮫ و ﺑرده ﺑﮫ
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ﻣردﻣﺎن دوردﺳت ﻧﻔرﺳﺗﺎد )ﺟﯽ  (٢۵٣و آﻧﮭﺎ را ﺟﻣﻊ ﻧﮑرد ﺗﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
دﺷﻣن ھﺎی ﺳﺗﻣﮕر ﺑﺟﻧﮕﻧد«؟
آﻧﮭﺎ اﯾن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ و ﺑﺳﯾﺎری از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ را در ﻣﯾﺎن ﺧود اﺑراز ﮐردﻧد ،ﻧﺟوا
ﻧﻣودﻧد ،اﻣﺎ ﺟرات ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﭼﯾزی را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن
ﻋﻣر او ﻓرارﺳﯾد .ﺳﭘس ﻣردی ﺑﻠﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻻرد ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧﺳرو
ﺑود و داﯾﮫ/داﯾﯾﮏ )ﻧﮕﮭﺑﺎن/ﻣرﺑﯽ( ﮐواد ،ﭘﺳر ﺑزرگ او ﺑود .او ﺑﮫ ﮐواد/ﻗﺑﺎد ﻣﺷوره داد ﮐﮫ
ﭘدر و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑرادران ﺧود را ﺑﮑﺷد .ﺳﭘس )ﮐواد( )ﺗﻣﺎﻣﺎ( ﻣطﺎﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ھداﯾت
ﻣرﺑﯽ ﺧود ﮐﮫ ﻣﺣﺗرم ﺗرﯾن ﭘﯾروان درﺑﺎر ﺧﺳرو را ﻣﻔﺗون و ﻣﻐﺷوش ﺳﺎﺧت) ،ﺣﺎﮐﻣﯾت(
ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرس را ﻏﺻب ﮐرد .او ﺑﺳرﻋت ﻗﻠب ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺧود را ﺟﻠب ﮐرد ﺗﺎ او
را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘدر ﺑر ﺗﺧت ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد.
][۶٧
ﻓﺻل ﺳﯾزدھم – ﻗﺗل ﺧﺳرو
ﺣﺎل ﮔوش ﮐن و ﻣن ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ در ﻣورد ﺣﯾﻠﮫ ﮔری اﯾن ﻣرد )ﺟﯽ  (٢۵۴ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾم) .ﻣن رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم( ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑﺎری ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﺷﯾوه ﺗواﻧﺳت ﺷﯾر ھﯾﺑت ﻧﺎک
ﺷرق را در ﻗﻔس ﻣرگ داﺧل ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻏرش او ﺣﺗﯽ ﻣردﻣﺎن دور ﺑﺎ ﺗرس ﻣﯽ ﻟرزﯾدﻧد
و ﻣردﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوم ذوب ﻣﯽ ﺷدﻧد) .ﻣن رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﻧﮕﮭﺑﺎن ﭼﮕوﻧﮫ(
ﻗﻠب ھﺎی ھﻣﮫ را در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ رﺑود و ﺑﺎﻻی )ﺧﺳرو( ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﯾﺗﯾم )ﻣﺎﯾوس( اﻓﺗﺎد.
)ﺑرﻋﻼوه ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم( او ﭼﮕوﻧﮫ ﺑدون درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از ﮐدام ﺷﺎه ﯾﺎ ﺷﮭزاده دﯾﮕری ﯾﺎ
ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ از ﻗﺑﺎﯾل و ﻣردﻣﺎن دور ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل )ﺧﺳرو( ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ دﺳت ﯾﺎﻓت .ﺗﻣﺎم
آﻧﭼﮫ او ﮐرد ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ھراﮐﻠﯾوس ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ درﺧواﺳت اﯾن ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧد
روز در ھﻣﺎن ﺟﺎی ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺗوﻗف ﮐن.
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)ﻧﮕﮭﺑﺎن( ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻧﺎم ﮐواد ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن و رھﺑران دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺎر
ﺑزرگ ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود» :ﺳﻠطﻧت از ﭘدرم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻣن داده
ﺷد؛ ﺑرای )ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣن( ﺑﺎ ﭼﻧد ﺳوار آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد« .او )ﺳرﺑﺎزان( را در راس دﺳﺗﮫ ای
ﺑر روی رودﺧﺎﻧﮫ دﺟﻠﮫ ،در ﺷﮭر وﯾﮫ ارﺗﺎﺷﯾر ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺻر ﺗﯾﺳﻔون ﻗرار داد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﺳرو ﭘدرش ﺗوﺳط ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن او ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷد .او آن را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ راﺳت و ﭼپ
ﮐواد اﻋﻼم ﮐرد» :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ارج ﻣﯽ ﻧﮭد و آرزو دارد ﮐﮫ روزھﺎی
ﺧوﺷﯽ را ﺳﭘری ﮐﻧد )ﺟﯽ  (٢۵۵ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﮐواد ﺑﯾﺎﯾد ،ﭼون ﺣﺎﻻ
او ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن اﺳت« .آﻧﮭﺎ دروازه ھﺎی اﻧﯾوﺷن ﺑرد )ﻗﻠﻌﮫ اﺑﻠﯾون( را ﺑﺎز ﮐردﻧد و ﺟﺳوراﻧﮫ
ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺷﺎه را ﺻدا ﮐردﻧد ،ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺛﯾری ﮐﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﺳﺎﯾﮫ ﻣرگ ﺑﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد .و او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت» :ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ای اﺳﯾران ﻓﻘﯾر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﺳرو ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷدﯾدِ،
ﭼون دروازه زﻧدﮔﯽ ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺟدﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺷد ،ﭘﺳرش ﮐواد«! زﻧﺟﯾرھﺎی آﻧﮭﺎ
ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﯾرون ﺷدﻧد و ﺻدای ﺷﮑراﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد .آﻧﮭﺎ ﮐواد
را ﺷﮑرﮔزاری ﮐردﻧد و ﻓرﯾﺎد زدﻧد »ﺷﺎه ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده ﺑﺎﺷد«! و در اﺳب ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﺳوار ﺷدﻧد ،اﯾن طرف و آن طرف دواﻧدﻧد و ﺧﺳرو را ﻧﺎﺳزا ﮔﻔﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺳوار ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ
زﻧﺟﯾرھﺎ در دﺳت ،ﺑﮫ او ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻗﺻر ،ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺷﺎه و اراﺑﮫ داران درﺑﺎر ﺧﺳرو ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود را در
دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و ﻧزد ﭘﺳرش ﮐواد رﻓﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در درﺑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ھﺎی
ﮐواد از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣوارد را ﺑﺎ دﻗت رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧﺳرو را دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ
ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﺧﺳرو ﺻدا ھﺎ و ﻓرﯾﺎد ھﺎ را ﺷﻧﯾد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ )ﺟﯽ  (٢۵۶را ﮐﮫ ﻧزد او ﺑودﻧد،
ﭘرﺳﯾد» :آن ﺳروﺻدا ﭼﯾﺳت«؟ آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾش
ﺑﮕوﯾﻧد .وﻗﺗﯽ ﺻدا ھﺎی ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ای ﺗروﻣﭘﯾت ﺑﻠﻧدﺗر ﺷد )ﺧﺳرو( دوﺑﺎره از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧزدﯾﮏ او ﺑودﻧد ،ﭘرﺳﯾد» :آن ﺻدا ھﺎی ﻏﯾرﻣﻧظم ﭼﯾﺳت«؟ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد» :ﭘﺳر ﺷﻣﺎ،
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ﮐواد ﻗﺻد دارد ﺑﮫ ﻋوض ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد و ھﻣﮫ ﺑﺳوی او ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
اﯾن ﺷﮭر در ﮐﻧﺎر رود ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد و ﺗﻣﺎم اﺳﯾران در زﻧدان ﺑزرگ را آزاد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﻣﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوش ﺣﺎل اﻧد و از او ﺷﮑر ﮔزاری
دارﻧد و او را ﺷﺎه ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
] [۶٨وﻗﺗﯽ ﺧﺳرو اﯾن ﺧﺑر ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر را ﺷﻧﯾد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد رھﺎﯾﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ،او ﻧﺎﻟﮫ
ﮐرد و آه ﮐﺷﯾد و در درون ﺧود ﺗﺎﺳف ﺧورد .او ﻧﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺗوان ﺗﻔﮑر ﯾﺎ اﺣﺳﺎس
ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧداﺷت ،ﭼون او ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ارﺗش ﺑزرﮔﯽ ﺑﺳوی او ﻣﯽ آﯾﻧد .او ﺑﺳوی
دروازه ﺑﺎغ ﺧود ﮔﺎم ﮔذاﺷت و در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﺷد و روح او ﻟرزﯾد و از ﺗرس
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣرﺗﻌش ﺑود .ﭼﺷم ھﺎی او ﺷﻣﺷﯾر ﺑﯽ رﺣم ﺑر روی ﺳر ﺧود را دﯾد .ﺳﭘس ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ آﻣدﻧد و ﻗﺻر را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد و ﺗﻌدادی ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن او ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﺷروع
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ دﯾدﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻧوﻣﯾدی )در ﺑﺎغ( ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .آﻧﮭﺎ او را از ﮐﺎخ ﺑﯾرون ﮐردﻧد
و در ﯾﮏ ﺳﺎﻟوﻧﯽ ﺑﻧﺎم »ﺧﺎﻧﮫ ھﻧدوان« )ﺟﯽ  (٢۵٧٨ﮔذاﺷﺗﻧد ،در داﺧل ﯾﮏ ﮐﺎﺧﯽ ﮐﮫ
)ﮐﺎخ( ﻣراﺳﭘﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد .وﻗﺗﯽ )ﺧﺳرو( داﺧل آن ﺷد ،ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣل ﮐﺟﺎﺳت و
ﺻﺎﺣب آن ﮐﯾﺳت ،ﺳﯾﻧﮫ ﺧود را ﺳﺳت ﮐرد و آھﺳﺗﮫ ﮔﻔت» :وای ﻣن ،ﺑدﺑﺧت ﻣﻧم ،ﻣن
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺳط ﺟﺎدوﮔران ﺟﻠب ﺷدم ﮐﮫ ﻣرا در ﻣﯾﺎن ھﻧدی ھﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ،در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم
ﻣراﺳﭘﺎن و ﺣﺎل ﺑر ﻣن اﻓﺗﺎده ،ﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎ«.
آﻧﮭﺎ آن روز او را ﻣﺣﺎﻓظت ﮐردﻧد و اواﯾل روز دﯾﮕر ﺳرش را ﺗوﺳط ﺷﻣﺷﯾر ﺑرﯾدﻧد .و
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﻣرد ﺷرور از ﺑﯾن رﻓت .ﺳﭘس ﺷﺎه ﮐواد ﺑرادران ﺧود را ﺑﺎ ﺑرﯾدن دﺳت
و ﭘﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧت )از اﯾن طرﯾق آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﻣﺣروم ﮐرد( و
زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻗطﻊ ﻋﺿو ﻧﺟﺎت داد .ﺑﺎ آﻧﮭم آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﻌدا ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﮑﺎﯾﺎت زﯾﺎد در زﯾر
ﺷﻣﺷﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
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ﺣﺎل او ﮐﺎخ ﺧﺳرو ﭘدر ﺧود در ﺳﻠطﻧت را اﺷﻐﺎل ﮐرد) .ﮐواد( در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎ
و رﻋﯾت ﺧود ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺎ رﺣم ﺑود و ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن دﯾﮕر در ﺟﺳﺗﺟوی ﺻﻠﺢ ﺑود .او ﺗﻣﺎم
ﻣرداﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘدرش در درﺑﺎر اﺳﯾر ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﻧﺎطق ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ روان ﮐرد ﺗﺎ در ﺷﺎدی و ﻧﺷﺎط زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ در ﺳﻠطﻧت او
از ﺗﻣﺎم ﻣﺎﻟﯾﮫ ھﺎی ﺷﺎھﯽ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﻌﺎف ﺷدﻧد .و او ﮐوﺷش ﮐرد ﺗﺎ آن را
طوری ﺗرﺗﯾب ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس در ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت او )ﺟﯽ  (٢۵٨ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮔذاﺷﺗن ﺷﻣﺷﯾر
در ﮐﻣر ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻧﯾﮏ )ﮐواد( ﺑﯾﮭوده و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد) .اﯾن( ﺑﮫ دﻟﯾل
اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود ﻣﺎن ﻣﺎ را زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد – ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﺑﯽ رھﺑری و ﺑﯽ
ﻧظﻣﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑودﯾم .زﻧدﮔﯽ )ﮐواد( ﭘس از ھﻔت ﻣﺎه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘدر
ﺧود را ﮐﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻧزد ﭘدران ﺧود رﻓت .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت ،ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده
ﺳﺎﺳﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﺑﮫ دﺳت ﭘﺳران اﺷﻣﺎﻋﯾل داده ﺷود.
][۶٩
ﻓﺻل ﭼﮭﺎردھم – در ﻣورد وﯾرای رﯾﯾس ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ و ﻣﺻﺎﯾب ﺑزرگ و اﻟطﺎف
ﺧداوﻧد
ھﻣﮫ از طرف ﺷﺎه ﺟدﯾد ﮐواد از ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود ﺑﺧﺷوده ﺷدﻧد ،او ﺳﭘس ﺑرای ﺷﺎن ﻧﯾز ھداﯾﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﻓرﺳﺗﺎد .ﮐواد اﺳﯾران و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در درﺑﺎر ﺑزرگ ﺑﺎزداﺷت ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎم آرزو
ھﺎی ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎ و زادﮔﺎھﮭﺎی ﺧود را از دﺳت داده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرد .اﯾن ﮔروھﮭﺎی ﻣﺷﺗﺎق ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘدری ﺧوﯾش
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد )ﺟﯽ .(٢۵٩
در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ وﯾرای ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺑزرگ ﻗﻠﻣرو اﻏواﻧﯾﺎ ﻗرار داﺷت .او ﯾﮏ ﻣرد درﺧﺷﺎن
و ﺧردﻣﻧد و در ﮔﻔﺗن ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾروﻣﻧد ﺑود و زﺑﺎﻧﯽ داﺷت ﮐﮫ در اراﯾﮫ ﺳﺧﻧﺎن
ﻣﺷورﺗﯽ و ﻣﻌﻘول در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎھﺎن و اﺷراف ﻣﺎﻧﻧد ﻗﻠم ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده آﻣﺎده ﺑود .ﻓروﺗﻧﯽ
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ﺳﺧن او ﺑرای ﮔوش ھﺎی ﻣردم ﻋﺎدی و ﺗوده ھﺎ ﺷﯾرﯾن ﺑود .او طوﻻﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد،
ﮔﻔﺗﻣﺎن اﻓراد ﺧردﻣﻧد و ﻣﺛل آﻧﮭﺎ را ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،آﻧﮭﺎ را در ﺳﺧﻧﺎن ﺳﺎده ﺧوﯾش
ﻗرار ﻣﯽ داد و ﻣرﺗب ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣروارﯾد ھﺎی اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ در طﻼ ﺑﺎﺷﻧد .او ﺑﮫ وﯾژه در
ﺗرﺟﻣﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﮭﺎرت داﺷت ﮐﮫ در طﯽ  ٢۵ﺳﺎل ﺑﺎزداﺷت در درﺑﺎر ﺧﺳرو ﻓراﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود) .وﯾرای( ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑزرگ اﻏواﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺑرﺿد ﺷﺎه ﭘﺎرس ﻗﯾﺎم ﮐرده ﺑودﻧد،
ﻣﻘﺻر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن )ﺷﮭزادﮔﺎن( ﻣردﻧد ،ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ،دﯾﮕران ﺑﺎ
ﻗطﻊ اﻋﺿﺎ ،ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دور ﺗﺑﻌﯾد ﺷدﻧد .اﻣﺎ وﯾرای ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﻓرار ﮐرده
ﺑود .اﯾن ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﺑود ﮐﮫ او از آن طرﻓداری ﻣﯽ ﮐرد و راھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﻣﻠﮑﮫ )ﻣﺳﯾﺣﯽ(
ﺑرای او ﺑﺎز ﮐرد) .ﻣﻠﮑﮫ( ﭘس از ﺗﻼش ﻓراوان ﺗواﻧﺳت ﺟﺎن او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺣﻔﮫ ﺷﺎه ﻧﺟﺎت
دھد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺎه ﻗﺳم ﺧورد و ﻗﯾد ﮐرد ﮐﮫ )وﯾرای( ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ
ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺑﺎز ﮔردد )ﺟﯽ  .(٢۶٠ﻧﮫ ،او ﺑﺎﯾد در ﺑﺎزداﺷت درﺑﺎر ﺑﺳر ﺑرد .ﺑﺎ آﻧﮭم )ﺧﺳرو(
ﻧﺗواﻧﺳت او را از ﻋواﯾدی ﺗﺧت ﺷﮭزادﮔﯽ ﺧود ﺑﺎز دارد و ﻧﮫ او را از ﻟﻘب ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوﺳﯽ
ﻣﺣروم ﺳﺎزد .درﻋوض ،او را ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺧﯽ ظروف ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﻧﮕﮫ داﺷت و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﺳب
ﮐﮫ ﺑرای روز ﻧﺑرد ﺗﻣﺎﯾل داﺷت ،ﺗﺎ دور ﺗﺑﻌﯾدش ﺗﮑﻣﯾل ﺷود .ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻋذاب ھﺎی ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎی ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷد) .ﺧدا( ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
ﻣوﺳﯽ را از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎد) ،وﯾرای( را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد و ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرد و آن
را دوﺑﺎره از دﺳت اﻓرادی ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣردان را ﮐﺷﺗﻧد و ﺑر زﻧﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد و )او ﺷﺎﯾد(
ﭼﻧد ﮐودﮐﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ،ﯾﮏ ﮐودک از ھر ﺧﺎﻧواده و دو ﮐودک از
ﺷﮭر را ﭘرورش دھد.
ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ )وﯾرای( از درﺑﺎر ﺧﺎرج ﺷد و ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﻣﻣﻠﮑت زادﮔﺎه ﺧود آﻣد ،او در ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد و دروازه ھﺎ و ﮐف ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را ﺑوﺳﯾد .او اﺷﮏ رﯾﺧت و ﮔرﯾﮫ ﮐرد و ﺑﺎ
زاﻧو زدن ،زﻣﯾن را ﺑﺎ اﺷﮏ ﺧود آﺑﯾﺎری ﮐرد .او ﺑﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗن روی ﭘﺎ ھﺎی ﺧود ﺷﺟﺎﻋت
ﻧﺷﺎن داد و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑودﻧد دﻟداری داد ،از ﺧداوﻧد ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﮐرد ﮐﮫ او را
از دھﺎن ﺷﯾر آزاد ﺳﺎﺧت و ﺑراﯾش اﺟﺎزه داد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺳﻘف ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﻣﺑﺎرک را
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ﺑﺑﯾﻧد .او ﺧواﺳت ﮐﻣﯽ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد و ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ای را ﮐﮫ ﭘس از ﻏﯾﺑت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﮭن
ﺧود داﺷت ،ﺑرآورده ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻏم و اﻧدوه ھﺎ ،زﺣﻣت و رﻧﺞ ھﺎی ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ اﻧﺗظﺎر او را
داﺷﺗﻧد )ﺟﯽ  ،(٢۶١ﭼون ﺑﮫ زودی ﺷﺎھد وﯾراﻧﯽ )اﻏواﻧﯾﺎ( ﺑود.
] [٧٠اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ )وﯾرای( ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ای ﺳرﺷﺎر از ﻋﺷق ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺳﻔر
ﮐرد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑزرگ ﺷده ﺑود ،اﯾن اﺗﻔﺎق رخ داد :ﺑﺎد ﺷﻣﺎل )ﺧزرھﺎ( ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎر دوم
وزﯾدن ﮔرﻓت و ﺑر ﺑﺣﯾره ﺑزرگ ﺷرق )ﮐﺳﭘﯾن( ﮐوﺑﯾد .ﺟﺎﻧور ﮐﺛﯾف )ﺧﺎﻗﺎن( ﺑﺎ ﺷﺎت ،ﺗوﻟﮫ
ﺧوﻧﺧوارش ﻓرود آﻣد .او اول روی ﺧود را ﺑﺳوی ﺳرزﻣﯾن آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ و ﺷﮭر ﺗﻔﻠﯾس
ﮔرداﻧد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣردان ﺷﺟﺎع ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷد ،ﺣﺎل وﺟود ﻧداﺷت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن )ﺧزرھﺎ( ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧﺷﻣﯽ را ﮐﮫ در درون آﻧﮭﺎ از )زﻣﺎن( ﺗوھﯾن ﻗﺑﻠﯽ آﻧﮭﺎ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑود ،ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷﮭر را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد ،ﺟﻧﮓ ﻧﻣودﻧد و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن را ﻣورد آزار
و اذﯾت ﻗرار دادﻧد .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑرﮔﺷﺗﻧد و ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺑرای دو ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﺎزات ﻣرﮔﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﯾﮭوده ﮐﺎر ﮐردﻧد و ﺗﻼش ﺑﮫ ﺧرج دادﻧد .ﺗرس از ﺧوﻧرﯾزی ﺧود
ﺷﺎن و ﺧطری ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻓﺗﺎدن ﺑود ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧت .آﻧﮕﺎه ﺟﺎﻧور وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﺑر آﻧﮭﺎ ﻏرﯾد .او ﺷﮑﺎر ﮐرد و ﺷﻣﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗوﻟﮫ ھﺎی ﺧود ﮐﺷﺗﺎر ﮐرد .ﺣﺎل از ﻻﻧﮫ
ﺧود ﺑﯾرون آﻣد ﺗﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺳرﺑﺎزاﻧش ﻏﺎرت ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮐردن ﺷﻣﺷﯾرھﺎ ﺑﮫ دﯾوار
ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .ﺗﻌداد ﺷﺎن ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﭼﯾدن ﯾﮑﯽ ﺑر دﯾﮕری ﺑﺎﻻ ﺷوﻧد.
ﺳﺎﯾﮫ ای ﺗﺎرﯾﮏ وﺣﺷت ﺑر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن رﻗت اﻧﮕﯾز ﺷﮭر ﭼﯾره ﺷد .اﺗﺻﺎﻻت اﻧدام ھﺎی ﺷﺎن
ﺳﺳت ﮔردﯾد )ﺟﯽ  (٢۶٢و ﺑﺎزوان ﺷﺎن ﺿﻌﯾف ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و از دﯾوارھﺎ
ﻋﻘب رﻓﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻧﺟﺷﮏ ھﺎی ﮐﮫ در دام ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن ﮔﯾر ﺷوﻧد ،وﺣﺷت زده ﺷدﻧد .ھﯾﭻ
ﮐس وﻗت ﻧداﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رود و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺧود از ﻓﺎﺟﻌﮫ ھوﻟﻧﺎک ھﺷدار دھد ،ﺑﮫ ھﻣﺳر
ﻣﺣﺑوب ﺧود ھداﯾت دھد ﺗﺎ ﻣواظب ﻣﺣﺻول رﺣم ﺧود ﺑﺎﺷد ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
واﻟدﯾن در ﻧظر ﮔﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ در اﺛر ﺧﺳﺗﮕﯽ و وﺣﺷت ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزﻧد.
ﺑرﺧﯽ در ﭘﺷت ﺑﺎم ھﺎ و ﺳﺎﯾرﯾن در زھﮑﺷﯽ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﺑﮫ
ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﻣﻘدس ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ رﻓﺗﻧد و در ﺷﺎخ ھﺎی ﻣﺣراب ﭼﺳﺑﯾدﻧد.
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ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺳران ﺷﺎن ﺗﺎﺳف ﺧوردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻟﮫ ھﺎی ﮔﻠﮫ ﻋظﯾم ﮔوﺳﻔﻧد،
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾش ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺑره ھﺎی ﺷﺎن ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﻧد ﺷد .آﻧﮭﺎ را دروﮔرھﺎی ﺑﯽ رﺣم
دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد ،دﺳت ھﺎی ﺷﺎن ﺳﯾل ﺧون ﺑﺎرﯾد ،ﭘﺎ ھﺎی ﺷﺎن ﺑر روی اﺟﺳﺎد ﻗرار داﺷت،
ﭼﺷم ھﺎی ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻓﺎن ژاﻟﮫ ﺷﺎھد ﺣﺎل ﻣردﮔﺎن ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻧدا ھﺎ و ﻧﺎﻟﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت،
ھﯾﭻ ﮐس زﻧده ﻧﻣﺎﻧده ﺑود) ،ﺧزرھﺎ( داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾرھﺎی آﻧﮭﺎ اﺷﺑﺎع ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ دو
ﺷﮭزاده را آوردﻧد – ﯾﮑﯽ ﺷﮭزاده ای ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑود و دﯾﮕری ﺑوﻣﯽ اﯾﺑوری
ﯾﺎ آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ از طﺎﯾﻔﮫ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن – واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﺎه )ﺟﯽ  .(٢۶٣ﺷﺎه ﻓرﻣﺎن داد
ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اھﺎﻧت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر او ﮐﺷﯾده ﺷوﻧد و ﮐور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺗﻠﺦ ﺧﻔﮫ ﮐردﻧد و ﺳﭘس ﭘوﺳت ﺑدن ﺷﺎن را ﺟدا ﮐردﻧد ،آن ھﺎ را ﮐش ﮐردﻧد،
اﯾﺳﺗﺎده ﻧﻣودﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺎه ﭘر ﮐردﻧد و در ﺑﺎﻻی دﯾوار آوﯾزان ﮐردﻧد.
ﺳﭘس )ﺧزرھﺎ( دﺳﺗﺎن ﺧود را روی ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘر از ﮔﻧﺞ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺗﻣﺎم ارﺗش ،ھر ﻣرد ﺑﺎر
ﺳﻧﮕﯾن )ﻏﻧﺎﯾم( را اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد و در ﭘﯾش ﺣﺎﮐم ﺧود ﺗوده ھﺎ و ﭘﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑزرگ اﻧﺑﺎر ﮐردﻧد.
ﭼﻧﺎن ﻣﻘدار ﺑزرﮔﯽ در ﭘﯾش آﻧﮭﺎ آوردﻧد و ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم ھﺎﯾش از دﯾدن ﻣﻘدار ﺑﯽ ﺷﻣﺎر
طﻼ و ﻧﻘره ﺧﯾره و ﺧﺳﺗﮫ ﺷد .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾورات ﮐﻠﯾﺳﺎ و ظروف ﻣزﯾن ﺑﺎ ﻣروارﯾد
ھﺎ و ﺟواھرات آن ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺿﯾﺣﺎت دھد؟
وﻗﺗﯽ او آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﻋﻣﻠﯽ ﮐرد) ،ﺧﺎﻗﺎن( ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻏﻧﺎﯾم را اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧد .او ﺑﺎ ﮔﻧﺞ ﻓراوان ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت و ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺧود را در دﺳت ﭘﺳرش ﺷﺎت
ﺑﺎ ﻣردان ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎوران او ﺳﭘرد .او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ
ﺑروﻧد ،او ﮔﻔت» :اﮔر ﺑزرﮔﺎن و رھﺑران آن ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ ﭘﯾش ﭘﺳرم ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺳرزﻣﯾن ﺧود
را در ﺧدﻣت ﻣن ﺑﮕذارﻧد )ﺟﯽ  (٢۶۴و ﺷﮭرھﺎ و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ را ﺗﺳﻠﯾم ارﺗش ﻣن
ﮐﻧﻧد ،در آن ﺻورت ﺑرای ﺷﺎن اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ زﻧده ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺧدﻣت ﻣرا ﮐﻧﻧد .درﻏﯾرآن،
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ھﯾﭻ ﻣردی ﺑﺎﻻﺗر از ﺳن  ١۵را زﻧده ﻧﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﺷم ﺗﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺧورد و ﺑﭼﮫ ھﺎ و زﻧﺎن
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرده و ﮐﻧﯾز ﺑرای ﻣن و ﺧود ﺗﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺳرﺑﺎزان از او ﺟدا ﺷدﻧد و طﺑق آن ﻋﻣل ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌﯾن ﻣطﺎﺑق ھداﯾﺎت او
آﻣدﻧد و )ﺷﺎت( ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺧواﺳت ﭘدر ﺧود ﻧزد ﺷﮭزاده ای ﺣﺎﮐم ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻧﺎم
ﺳﯾﻣﺎوﺷﻧﺎﺳپ ﮐﮫ ﻣرزﭘﺎن اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود و ﻧزد وﯾرای ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﻓرﺳﺗﺎد.
اﻣﺎ ﭘﺎرﺳﯽ )اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل( را ﻧﭘذﯾرﻓت .او ﭘرﺳﯾد» :ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد و ﻣن ﭼرا اﯾن ﻓرﻣﺎن را
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﮑن اﻏوان ھﺎ اطﺎﻋت ﮐﻧم«؟ او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﻣوال ﺧود ،ﻣﻘدار زﯾﺎد ﮐﺎﻻی ﺳرزﻣﯾن
را رﺑود و ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻓرار ﮐرد .وﻗﺗﯽ وﯾرای ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏواﻧﯾﺎ ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﯾوغ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
ﺑر ﮔردن او ﻧﮭﺎده اﻧد ،در درون ﺧود دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷد .ﺣﺎل ،او ﺑﮫ ﺷﺎه ﭘﺎرس اﻋﺗﻣﺎد ﻧداﺷت
و ھم از او ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ،ﭼون ﺑﺎ اﺗﮭﺎم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷورش ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد و ﻣﺟﺎزات درازﻣدت ﻣﺣﮑوم
ﺷده ﺑود )ﺟﯽ  .(٢۶۵او ﺧواﺳت از ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن اطﺎﻋت ﮐﻧد و ﭘﯾش دﺷﻣن ﺑرود ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
وﯾراﻧﯽ و ﺗﺧرﯾب ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺷود .او ﺑﺎ ظراﻓت ﺧود ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺷﺎه ﭘﺎرس
ﻧوﺷت و ﺗﮭدﯾد ھﺎی دﺷﻣن را اﻓﺷﺎ ﮐرد ،و ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺷﺎه اﺟﺎزه دھد ،او دﺷﻣن را ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾم
ﺷدن ﺑﮫ او راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارد .اﮔر )ﺷﺎه ﭘﺎرس( ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد ،او ﺳرزﻣﯾن را ﺗرک ﺧواھد
ﮐرد.
] [٧١او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎه ﺑود ،ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی دﺷﻣن را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر
اﻧدازد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻘداری ﻧﻘره رﺷوه داد .او ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف )ﺗﺎﺧﯾر( ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐرد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﻣن رھﺑران ﻋﻣده ﺗﻣﺎم ﻧواﺣﯽ ﺳرزﻣﯾن را
اﺣﺿﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ھم در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﯾﺎم ﺷﺎه ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣن ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد« .زﻣﺎن
دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧظرﯾﺎت اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷم .ﻣن ﺧودم ﭘﺎﺳﺧﯽ ھﻣراه
ﺑﺎ ھداﯾﺎ و اﺣﺗراﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷﺎه ﺧواھم ﻧوﺷت«.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،رﺳوﻻن ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﺑر او ﺷروع ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾدﻧد» :ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﭼﮫ ھﺳﺗﯾد؟
ﭼرا ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﺑﺑﯾﻧﯾد ،روز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم ﺑر اﻏواﻧﯾﺎ ﻓرا رﺳﯾده اﺳت .ﻣﺎ
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘوﺷﯾده ﺷﮭزادﮔﺎن ﺧود و ﻻرد ﺧود ،ﺷﺎت را اﻓﺷﺎ ﮐردﯾم )ﺟﯽ .(٢۶۶
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ از دﺳﺗور او ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ،ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻓرار ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﮕرﯾزﯾد) .ﻣﺎ
اﯾن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم( زﯾرا ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎرات و ھداﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم .ﻣﺎ از ﺧدای
ﺧود ﻣﯽ ﺗرﺳﯾم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾب ﺑدھﯾم و ﺷﺎھد آن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﺑزرﮔﯽ از
ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ دﺳت ﺧود را ﺑر روی ﺷﻣﺎ ،ھﻣراھﺎن ﺷﻣﺎ و ﻣردم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﻧﻧد«.
ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن ﭼﯾز ھﺎ را ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ﯾﮏ ﻏﺑﺎر ﺗﺎرﯾﮏ )ﺣﻣﻠﮫ ﺧزرھﺎ(
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑر ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ ،ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ و ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺗﭘﮫ ھﺎ و وادی ھﺎی ﻋﻣﯾق ﻣﺳﺗوﻟﯽ
ﮔﺷت .ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫ ای از زﻣﯾن در ﺳراﺳر ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ ،در ﻣﮑﺎن ھﺎی زﯾر ﮐﺷت ﯾﺎ ﻣزارع،
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ھﺎ دﺳت ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ھر دھﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد »اﻓﺳوس،
وای«! ﻓرﯾﺎد ھﺎی ﺑرﺑرھﺎ ﮐم ﻧﺷد و ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺧروش ﻗﺎﺗﻼﻧﮫ دﺷﻣن ﺷرور طﻧﯾن
اﻧداز ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن )ﺗﮭﺎﺟم( در ھﻣﺎن ﺳﺎﻋت و در ﯾﮏ روز اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد! ﭼون آﻧﮭﺎ از ﻗﺑل
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑودﻧد و ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف و روﺳﺗﺎ ھﺎ ،رود ھﺎ و دره ھﺎ ،ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ و
ﺑﺎﺗﻼق ھﺎ ،ﮐوھﮭﺎ و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ در ﻣﯾﺎن دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن
ﻣﻌﯾن و ﯾﮑﺟﺎ ﺑرای ﻏﺎرت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ را ﺑﻠﻌﯾدﻧد .ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳر
ﺗﺎ ﺳر دﯾﮕر ﻟرزﯾد.
ﺳﺧﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت» :ﺗو ﮔوﯾﯽ ﻣردی از ﺷﯾری ﻓرار ﮐرد و ﺧرﺳﯽ او را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐرد؛ ﯾﺎ وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷد )ﺟﯽ  (٢۶٧و دﺳت ﺧود ﺑﮫ دﯾوار ﺗﮑﯾﮫ داد و ﻣﺎر او را ﮔزﯾد«
)اﻣوس  .(١٩ .۵درﺳت ﭼﻧﯾن روزھﺎی ﺑر ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷد .ﭼون ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﯾر وﺣﺷت
زده ﻓرار ﮐرد ،در ﭼﻧﮕﺎل ﺧرس ﮔوﺷﺗﺧواری ﻓرو رﻓت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺷﯾر ﻓرار ﮐردﻧد،
ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺧود ﺗرک ﮐردﻧد ،ﻓﻠﺞ ﺷدﻧد و ﮔﺷﻧﮫ ﻣﺎﻧدﻧد
و ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻋوض زھر ﻣﺎر ھﺎ ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﺗﻠﺦ ﺗر ﮔزﯾده ﺷدﻧد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻣواج ﺑﺣر ﻣﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود) ،ﺧزرھﺎ( ﻧﯾز ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﻣﺎ را دﻧﺑﺎل ﻧﻣودﻧد
و در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺻﺧره ای و ﺳﻧﮕﯽ در ﻣﯾﺎن ﮐوھﮭﺎ در روﺳﺗﺎی ﮐوﻏﺗﺎﮔﺎراک ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ
ﺷدﻧد) .وﯾرای ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( ﺑﺎر و اﻣوال و ظروف ﺧزاﻧﮫ را رھﺎ ﮐرد ،ﺑر اﺳﺑﯽ ﺳوار ﺷد
و ﭘﯾش از آﻧﮭﺎ ﮔرﯾﺧت .ھﯾﭻ ﮐس از ھﻣراھﺎن او ﻧﺗواﻧﺳت او را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟز از
ﯾﮏ اﺷراف زاده ﻣﮭﺎﺟر اﯾن ﺳرزﻣﯾن .او ﻣرد ﻗوی و ﺧوش ﺳﺎﺧت ﺑﻧﺎم ﮔﺎدوﺷﻧﺎﺳپ از
ﺧﺎﻧواده ای ﺑود ﮐﮫ دارای رﺗﺑﮫ ﺳرﺗﯾپ )ﮔﻧداﭘﯾت( در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑود .او ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗواﻧﺳت
او را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ ﺳﻧﮓ ھﺎ ،ﺻﺧره ھﺎ و دره ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣن
ارﺗﺳﺎخ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت دﺷﻣن ﻧﺷدﻧد .ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت آﻧﮭﺎ را آﺳﺎن ﺳﺎﺧت .اﺳب ھﺎی ﺗﻧد
آﻧﮭﺎ ﺑدون ﻟﻐزﯾدن ﺑر ﻓراز ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐوھﮭﺎ ﺑﺎﻻ ﺷدﻧد.
] [٧٢دﺷﻣﻧﺎن ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس را ﺗﻌﻘﯾب ﮐردﻧد و ﮐﻣﺎن ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ ﺑر او ﺧﺎﻟﯽ ﮐردﻧد.
اﻣﺎ ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ )ﺟﯽ  (٢۶٨ﻟطف ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺧود داﺷت ،او
را از دﺷﻣن دور ﮐرد و آن روز دﺳﺗﯽ ﺑر او ﻧرﺳﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن روز ،ﻓرارﯾﺎن ﺑرای ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺷب ﺑﯾﺷﺗر از روﺷﻧﺎﯾﯽ روز دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .راه رﺳﺗﮕﺎری آن ﺷب ﺑرای ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ
و ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﺎز ﺷد .ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی دﺷﻣن ﺑﺎز ھم آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد )از طرف ﺷﮭزاده
ﺧود(» :آﻧﭼﮫ دﺳﺗور دادم ھﻣﯾن اﮐﻧون اﺟرا ﮐن و ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﻣﻣﻠﮑت ﺧود زﻧده ﻧﮕﮫ دار .اﻣﺎ اﮔر اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯽ ،ﻣن ﻓرﻣﺎن داده ام ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ﺑرﺧﻼف
اراده ات ﭘﯾش ﻣن آورده ﺷوﯾد« .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺗﻣﺎم روﺳﺎ ،ﭘﺳران ﺑزرﮔﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳرزﻣﯾن،
روﺳﺎی ﻧواﺣﯽ و روﺳﺗﺎ ھﺎ ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺷﻣﺎس ھﺎ و ﮐﺎﺗﺑﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ھﻣﮫ در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن
در ﻗﻠﻌﮫ ﭼراﺑﯾرد ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد .او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت» :ﻣردان و ﺑرادران! ﺷﻣﺎ ﺧود ﻣﯽ داﻧﯾد
ﮐﮫ ﺿرﺑﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﺗرس و ﻟرز )ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﯾم( ﭘﯾش از ﺷﻣﺷﯾرھﺎی ﺳﯾرﻧﺎﭘذﯾر
و ﺑﯽ رﺣم ﺑر ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷد ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﺑود و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺎ را ﻏرق ﮐرد .ﺣﺎل ﻣﺎ ﺷﮏ
دارﯾم و ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﯽ روی آورﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻓرار ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺻرﻓﻧظر
از اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ،روز ﻣرگ ﻣﺎ در دﺳت ھﺎی آﻧﮭﺎی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯾش
120

ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ ﻗرار دارﻧد )ﺟﯽ  .(٢۶٩ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﺑراﯾم ﺑدھﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ
ﮐﻧﯾم ،ﭼون ﭘﯾﺎم رﺳﺎن آﻣده و ﻣرا زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار داده اﺳت .اﻓزود ﺑرآن ،او از ﻣردم ﻋﺎدی
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ او ﻻردی از ارﺗش دﺷﻣن و داﯾﯾﮏ )ﻣرﺑﯽ( ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد و ﺣﺎﮐم ﭘﺳر ﺷﺎه،
ﺷﺎت اﺳت«.
وﻗﺗﯽ او اﯾن را ﮔﻔت ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﺻدا ﮐردﻧد» :ﭼرا اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭘروردﮔﺎر
ﻣﺎن و ﺧود ﻣﺎن را ﻣﺳﺧره ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ در ﺑﯾن ﻣﺎ ﻋﺎﻗل ﺗر از ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت و ﻣﺷوره ﺑدھﯾم؟ ﮐﯽ ﺟرات دارد در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ دھﺎن ﺧود را ﺑﺎز
ﮐﻧد و ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﯾﺎن دارد؟ ﺑﺎ آﻧﮭم اﮔر ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد ،در ﺣﻔﺎظت ﻣﺎ
درﯾﻎ ﻧﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭼوﭘﺎن ﺧوب و ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺗوان دارﯾم ،ﺣﻔﺎظت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«) .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس وﯾرای( ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮔﻔت» :اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺧدا ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد ،ﻣن از آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗرﺳم .ﺣﺎل ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﺑﮕذار ھر ﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﻧﻘره،
طﻼ و ﻟﺑﺎس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﺑﯾﺎورﯾد .در ﻗﻠب ھﺎی ﺧود ﻣﻣﺳﮏ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﭼون ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ
ﺗﺣﺎﯾف ﺧود ﭼﮭره او را ﻧرم ﮐﻧﯾم«.
] [٧٣ﭘس از آن ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اﯾن ﭼﯾزھﺎ را آوردﻧد و ﭘﯾش روی او ﻗرار دادﻧد) .وﯾرای(
ﻣﻘدار زﯾﺎدی از ﺧزﯾﻧﮫ ﺧود را آورد ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓراﺧور ﺳﮭم ھداﯾﺎی او ﺑود .او از ﻣرﺑﯽ
ﭘﺳر ﺷﺎه ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻧزد او آﻣده ﺑود )ﺟﯽ  (٢٧٠ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺑزرﮔﺎن ،ﺷﮭزادﮔﺎن،
ژﻧرال ھﺎ و روﺳﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف در ﺗﻣﺎم ارﺗش و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺗﻘدم آﮔﺎه ﺳﺎزد ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد آﻧﮭﺎ
را ﺑﺎ ﺛروت ھﺎ ﻣﻔﺗﺧر ﺳﺎزد .او ﮐﺎﻻ ھﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی طﺎﯾﻔﮫ آﻧﮭﺎ ﺟدا ﮐرد و ﺑﺎ
ﻧوﺷﺗن ﻣﮭر ﮐرد .ﺳﭘس او ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎرﺑرھﺎ و ﮔﺎری/اراﺑﮫ ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷوﻧد.
ﺑرای آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑودﻧد ،ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾن ،ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑروﯾم ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﺑﺎﺷد« .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﯾل ﺧود ﭘﯾروی
ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ ﮐردﻧد و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﻧد) .وﯾرای( اﯾن ﻣوﺿوع را اﺟﺎزه داد و
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ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را ﻣﺟﺑور ﻧﮑرد .درﻋوض ،او ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻣﺟﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ او آﻣدﻧد و ﮔﻔت:
»ﻓرزﻧدان ﻣن ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷﯾد و ﻧﺗرﺳﯾد .رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت روح اﻟﻘدس ،ﻋﺻﺎی ﻣوﺳﯽ و
ﻟطف ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ اﺳت و آﻧﮭﺎ ﻣوج ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺑﺣر در ﭘﯾش روی ﻣﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد« .او ﺣرﮐت ﮐرد و در راس آﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﺑرداﺷت .آﻧﮭﺎ از ﮐﻧﺎر وادی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﺑور
ﮐردﻧد و وارد ﺟﻠﮕﮫ ھﻣوار و ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺣل را ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺗﻌداد ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎت ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد .ﻓﻘط ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ )آب( در ﻣﯾﺎن ﺑﺣﯾره
ﺳرخ )در ﺑراﺑر ﯾﮭودان ﺑﺎﻻ آﻣد اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز( )ﺟﯽ  (٢٧١در راﺳت و ﭼپ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ درﺑﺎر ﭘﺳر
ﺷﺎه ،ارﺗش ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ دﯾوار اﺣﺎطﮫ ﮐرد .آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ )ﺷﺎت( در ھﻣﺎن
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎل ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣرداب ھﺎ اردوﮔﺎه
زده اﺳت.
وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﺑﺎر او رﺳﯾدﻧد ،ﺑزرﮔﺎن و ﻻرد ھﺎ را در ﭘﯾﺷﮕﺎه او دﯾدﻧد .ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده
ﮐردﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ روی ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎی ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔوف ﺷﺗران ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎر زاﻧو زده اﻧد .ھر
ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ای ﭘر از ﮔوﺷت ﺣﯾواﻧﺎت ﮐﺛﯾف و ﮐﺎﺳﮫ ھﺎی دارای آب ﻧﻣﮏ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در آن
ﻏذای ﺧود را ﻓرو ﻣﯽ ﺑردﻧد .در آﻧﺟﺎ ﭘﯾﺎﻟﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای و ﺟﺎم ھﺎی طﻼﯾﯽ وﺟود داﺷت
ﮐﮫ از ﻏﺎرت ﺗﻔﻠﯾس ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎخ ھﺎی ﻧوﺷﺎﺑﮫ ای و ظروف ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﻣﭼﮫ ﺑوده و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺑﮕوﺷت روﻏﻧﯽ ،ﺳرد و ﻧﺎﺷﺳﺗﮫ را ﻣﯽ
ﺧوردﻧد .آﻧﮭﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻟﮫ ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ )ﻣﯽ ﻧوﺷﯾدﻧد( و ﻣﺎﻧﻧد ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺷراب
ﻧﺎﻣﺧﻠوط ﯾﺎ ﺷﯾر )ﺗﺧﻣﯾر ﺷده( ﺷﺗر ﯾﺎ اﺳب را در ﺷﮑم ھﺎی ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﺧود ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد
ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﭘوﺳت ھﺎی ﭘﻧدﯾده ﺑود .آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻟﮫ–ﺑرداران ﻣﻌﻣوﻟﯽ در ﭘﯾش ﺧود ﯾﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎ در
ﭘﺷت ﺳر ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﭘﺳر ﺷﺎه )ﻓﺎﻗد( )ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﮫ ھﺎ ﺑود( ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺳرﺑﺎزان
)ﺟﯽ  (٢٧٢ﮐﮫ درﺑﺎر او را ﺑﺎ ﺳﭘر ھﺎ و ﻧﯾزه ھﺎ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
] [٧۴آﻧﮭﺎ )ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻏوان ﻣﺎ را( داﺧل آوردﻧد و )اﻏوان ھﺎ( از ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن )دروازه( ﺑﮫ
دﯾﮕری رﻓﺗﻧد .ﻣﺎ ھداﯾﺎی ﺗﺑرﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﯾم و در ﭘﺷت ﺳر ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس )ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ
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داﺷﺗﯾم( .ﺳﭘس )ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺧزر( ﭘﯾش او دوﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻗدم ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ
و ﺳﮫ ﺑﺎر زﻣﯾن را ﺑﺑوﺳﻧد .دﯾﮕران را در دروازه دوﻣﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﻧد و ھداﯾﺎ را از دﺳﺗﺎن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ داﺧل ﭼﺎدری ﺑرود
ﮐﮫ ﭘﺳر ﺷﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺣﺿور او ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس زﻣﯾن ﭘﯾﺷﮕﺎه او را ﺑوﺳﯾد و
ھداﯾﺎ را ﺑرای او و ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن ﺗﻘدﯾم ﮐرد .ﺷﺎه از دﺳت او ﮔرﻓت و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ آﻣده و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ او در ﭼﺎدر ﺑﻧﺷﯾﻧد .او ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﭼﮭره
ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﭘدر ﻣن ھﺳﺗﯾد و ﭼﮭره ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧده ﭼﮭره ﺧداﺳت .ﺷﻣﺎ
ﭼرا آﻣدن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣن را ﺗﺎﺧﯾر ﮐردﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان
ﻣن ﺑﺎﻻی ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ آوردﻧد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ آﻣده اﯾد ،ﻓرﻣﺎن ھﺎ از ﻧﺎم ﻣن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان
ارﺗش ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎی ﺧود ﺑرﮔردﻧد و دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ در ﻣﺣدوده
ﻣﻣﻠﮑت ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد .ﺗﻣﺎم ارﺗش ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣن ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد )ﺟﯽ  (٢٧٣ﭘدر
ﻣن ﺟﯾﺑوﺧﺎﻗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد ،ﺑدون ﭼون و ﭼرا اھدا ﺧواھم ﮐرد .ﺣﺎل ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻓرﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود و ﮐﺎر و زﺣﻣت ﺧود ﺑرﮔردﻧد .ﻣن
ﺑﺎﻻی ﺳرزﻣﯾن ھﺎی اطراف ﺷﻣﺎ ھﺟوم ﺧواھم ﺑرد و ﻏﺎرت و ﻏﻧﺎﯾﻣﯽ ﺧواھم آورد و در
داﺧل ﻗﻠﻣرو ﺷﻣﺎ ذﺧﯾره ﺧواھم ﮐرد .در ﻋوض ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺗﺧرﯾﺑﯽ )ﮐﮫ ﺧزر ھﺎ ﺑﺎﻻی اﻏواﻧﯾﺎ
اﻧﺟﺎم دادﻧد( ﻣن دوﭼﻧد آن را از ﻧﮕﺎه ﻣردان و ﺟﺎﻧوران ﺧواھم ﭘرداﺧت ،زﯾرا ﭘدر ﻣن اﯾن
ﺳﮫ ﺳرزﻣﯾن – اﻏواﻧﯾﺎن و ﻟﭘﯾﻧﮏ و ﭼورای – را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾراث ﺷﺎھﯽ داﯾﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
اﺳت« .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺑﻠﻧد ﺷد ،او را اﺣﺗرام ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﺧدﻣت ﮔﺎران ﭘدر ﺷﻣﺎ و ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﯾم ،ﻣن و ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻣﻠﮑت .ﺧدﻣت ﮔﺎران ﺧود را ﺑﺑﺧﺷﯾد و ﺷﻣﺷﯾر ﺧود را
از ﺳر ﻣﺎ ﺑرﮔرداﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﭘدر ﺷﻣﺎ و ﺧود ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ای ﺧدﻣت ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﮐردﯾم« .وﻗﺗﯽ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﻗدرت ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ،ﻏﺿب ﺑزرگ
ﻣردﻣﺎن ﺟﺎﻧور ﺻﻔت و ﻻرد ھﺎ و ﺳرﺑﺎزان آﻧﮭﺎ در ﺣﺿور ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس آرام ﮔرﻓت .آﻧﮭﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ﺑره ھﺎ و ﻣوﻣﻧﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر در ﺑراﺑر ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادران ﻋزﯾز و ﺷﮭروﻧدان و
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن دوﺳت و ھﻣﺳﺎن رام ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﯾﺎد ﮐردﻧد،
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ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺳر ﺷﺎه ﺧود ﺑﻧﺎم ﺷﺎت ﺧدا و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺧدا .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ او آﻣده ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺑرادران ﻋزﯾز ﺑرﺧورد ﺷدﻧد )ﺟﯽ .(٢٧۴
ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻏذا ﺑﺧورﻧد) .ﺧزرھﺎ( آﻧﮭﺎ را زاﻧو زدﻧد ،ھﻣﺎن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ زاﻧو زده ﺑودﻧد و در ﭘﯾش آﻧﮭﺎ ظروﻓﯽ ﭘر از ﮔوﺷت ﻧﺎﭘﺎک ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺣﺎل
آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧورﻧد ،زﯾرا زﻣﺎن روزه ﭘرھﯾز ﺑود و ﺧزرھﺎ ﺧواﺳت ھﺎی ﺧدﻣت
ﮔﺎران ﺧدا را اﺣﺗرام ﮐردﻧد ،ﮔوﺷت را دور ﮐردﻧد و در ﭘﯾش آﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺎزک ﻧﺎن
ﺳرخ ﮐرده در ﺗﺎﺑﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد) .اﻏوان ھﺎ( ﺑﺎ ﺷﮑرﮔزاری ﺑﮫ ﺧداوﻧد آن را ﻣﺑﺎرک ﮔﻔﺗﻧد و
ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺧوردﻧد ،ﺗﺎ آن ھﺎ را ﺧوش ﺳﺎزﻧد) .ﺷﺎت( ﭘس از ﻏذا ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس
ﺑﺎ ﻣردم ھﻣراه او ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑروﻧد و در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ
آراﻣش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌد )وﯾرای ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
اردوﮔﺎه آﻧﮭﺎ ﺑود ،ﭼﮫ در زﻣﺎن ﺣرﮐت و ﭼﮫ در ﺣﺎل اﺳﺗراﺣت .وﻗﺗﯽ )ﺧزرھﺎ( ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد
ﮐردﻧد ،او ﺟﺳورﺗر ﺷد و ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐردن از ﭘﺳر ﺷﺎه ﺷروع ﮐرد» :ﭘروردﮔﺎر ﻣن،
ﭼون ﻣﺎ ﺑﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺑرای ﺗﺎن ﺑﮕوﯾم ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺧود ﺷﻣﺎﺳت.
اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ ﺧراﺑﮫ و ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷود .درﻋوض ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد را
ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ ھﺎ ،ﻣزارع ،ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ و روﺳﺗﺎ ھﺎ ،طوری ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن
ﻣﻣﻠﮑت ﺑدون ﺗرس ﮔﺷت و ﮔذار و ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﺑﺧﺷﯽ از
ﺳرﺑﺎزان ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷوﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﭘدر ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت را در ﺧدﻣت ﺧود
ﭘذﯾرﻓﺗﯾد ،اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺎن و ﺧود ﺗﺎن ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ﻣن ﮔوش )ﺟﯽ  (٢٧۵دھﯾد.
رھﺎﯾﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻓرﻣﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان ﺷﻣﺎ در ﭼﺎدرھﺎی آﻧﮭﺎ اﺳﯾر و ﺑﺎزداﺷت
ﺷده اﻧد ،ﻣردان و زﻧﺎن ،دﺧﺗران و ﺟواﻧﺎن طوری ﮐﮫ ﭘدران از ﭘﺳران ﺧود و ﻣﺎدران از
دﺧﺗران ﺧود ﺟدا ﻧﺷوﻧد .درﻏﯾرآن) ،ﻣردم( ﻣﺎﻧﻧد ﮔوزن ﻣﺎده در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﮑﺎرﭼﯾﺎن ﮔوﺳﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺧود در روی زﻣﯾن ﭘراﮔﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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] [٧۵ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻼﯾم و دﻟﭘذﯾری ﮐﮫ از ﺧرد ﻣﻌﻧوی او ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓت،
)وﯾرای( ﻗﻠب آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ﺧود ﻣﺗﻣﺎﯾل ﮔرداﻧﯾد .ﻓرﻣﺎن ﺗوﺳط ﭘﺳر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزاﻧش ﺻﺎدر ﮐرد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﺳﯾران را آزاد ﺳﺎزﻧد و ﺟرات ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزﮔﺷت
ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد .زﯾرا اﮔر آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺟرات اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات
ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدی ﻣواﺟﮫ ﺧواھﻧد ﺷد) .ﺷﺎت( ﻣردان ﻣﻣﺗﺎزی را از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻧد – )ﻣﻘﺎﻣﺎت( آﻧﮭﺎ را ﺗﯾدﯾﺎن )ﺗودون( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد – ﺗﺎ ھﻣراھﺎن ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس
را ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و در ﻣﯾﺎن اردوﮔﺎه ھﺎ رﻓﺗﻧد ،ﭼﺎدر ھﺎ و ﻏرﻓﮫ ھﺎی
آﻧﮭﺎ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﺳران ﺟواﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﭼﻣدان ھﺎ ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﺑﯾرون ﮐردﻧد و آزاد ﺳﺎﺧﺗﻧد .ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺟرات ﻣﻘﺎوﻣت ﻧداﺷت .آﻧﮭﺎ را در ﮔروھﺎ
ﺟﻣﻊ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎخ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس آوردﻧد .و )ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس وﯾرای( در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣواظﺑت
اﯾﺷﺎن ﭘرداﺧت ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺎﮐﯾﺎن ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﭼوﭼﮫ ھﺎﯾش .او ﺑرھﻧﮕﺎن را ﻟﺑﺎس ،ﮔﺷﻧﮕﺎن
را ﻏذا داد و ﺗﻣﺎم ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن روان ﮐرد .ﻟطف ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ او ﺑود و او را
در ﺗﻣﺎم اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎﻟش )ﺟﯽ  (٢٧۶ﮐﻣﮏ ﮐرد .اﻓزود ﺑرآن ،ﻧﺎم او در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎر زﯾﺎد
دﺷﻣﻧﺎن ،ﻣورد ﺗﮑرﯾم ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روزی ﺧدا از ﻣردم ﺧود ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و آن را از دﺳت
اﯾﺷﺎن ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت.
ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدھم – در ﻣورد ﻗﺣطﯽ ،ﺷﻣﺷﯾر و اﺳﺎرت ﮐﮫ ﯾﮑﺟﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد
ﺣﺎل ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ دوران ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺣطﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﻣوش ھﺎی ﺣرﯾص
در ﻣﯾﺎن ﭘﺎ ھﺎی ﻣﺎ ﭼرﺧﯾدﻧد ،ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺧوردﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﯾوه ھﺎی ﻣزارع ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود
ﮐردﻧد .ﺳﮫ ژﻧرال ھوﻟﻧﺎک – ﻗﺣطﯽ ،ﺷﻣﺷﯾر و ﻣرگ – ﯾﮑﺟﺎ آﻣدﻧد ﺗﺎ در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ وﺣﺷت ﺑزرﮔﯽ را ﮔﺳﺗرش دادﻧد ،ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد و وﺳﯾﻌﺎ
ﮐﺷﺗﺎر ﻧﻣودﻧد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﭘﯾدا ﻧﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻐﻔﺎر از ﮔﻧﺎھﺎن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳﮭم ﮔﯾرد،
ﭼون ﺷﻣﺷﯾر آن را ﻣﺣدود ﮐرد ،ﻗﺣطﯽ ﮔﻠوی آن را ﮔرﻓت و ﻣرگ آن را ﺧﻔﮫ ﮐرد .آه،
ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن زﻣﺎن! اﻓﺳوس ،ﭼﺷﻣﺎن ﺑﯾﭼﺎره ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﺎھد )ﺟﯽ  (٢٧٧ﭼﻧﯾن رﻧﺞ ھﺎی ﺑزرگ
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ﺑودﻧد! ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑدﺑﺧت از ﮐوھﮭﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی آن ھﺎ ﺑﯾﻔﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗرﺳﯾدﻧد و در ﺧش
ﺧش ھر ﺑرگ ﺗﮑﺎن ﺧوردﻧد .در اﯾن روزھﺎی ﻣﺷﮑﻼت ،ﺣﺗﯽ در روز ھﺎی روزه ﭘرھﯾز،
آﻧﮭﺎ ﺑدون ﺗﻣﺎﯾز ﮔوﺷت ﻧﺟس و رﯾﺷﮫ ﻧﺑﺎﺗﺎت را ﺧوردﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،آﻧﮭﺎ ﭘوﺳت درﺧﺗﺎن
را ﮐﻧدﻧد و ﺷﺎﺧﭼﮫ ھﺎ را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺟوﯾدﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از آﻧﭼﮫ ﺧوردﻧد ،ھﯾﭻ ﻗوﺗﯽ ﺑدﺳت
ﻧﯾﺎوردﻧد .ﻣردم ﺑدﺑﺧت ﺣﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﮐﮫ داﻧﮫ ھﺎی ﺧﺷﮏ اﻧﮕور را آرد ﻧﻣوده و ﺑﺧورﻧد.
ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣردم ﮔرﺳﻧﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد و ﺑﺎﻻی ﻣردﻣﺎﻧﯽ ھﺟوم آوردﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی داﺷﺗﻧد
و ﻏذای ﺧود را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد از آﻧﮭﺎ ﭘﯾﭼﺎﻧدﻧد .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن ﻓﻘرا ﻣردﻧد.
ﭼﺷﻣﺎن ﮔرﺳﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ ﻧﺎظر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺳرﻗت رﻓﻘﺎی ﺧود ﺑودﻧد .ﻣن اﯾن را
از ﻣردان ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻧﯾدم» :ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ھﺎ اﻧدام ﻣرده ھﺎ ،ﭘوﺳت ﮔﺎو ﭘﯾر ،ﮐﯾﺳﮫ
ھﺎی ﮐﺛﯾف را ﺧوردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﭼرم را ﺑرﯾدﻧد ،ﺟوش دادﻧد و آن را ﺧوردﻧد«.
] [٧۶ﻣﺎ ﺟز ﻧﺎﺑودی ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس ﺗوﺳط وﯾﺳﭘﺎﺳﯾﺎن و ﺗﯾﺗوس ،ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕری را ﺑرای
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺧود ﻧدارﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﻻی اﺟﺳﺎد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔﺷﻧﮕﯽ ﻣرده ﺑودﻧد ،ﺳﯾﺎه
و ﭘﻧدﯾده ﺑودﻧد ،ﻣﺛل ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺿﺧﯾم در ﺑﺳﺗر درﯾﺎ ﻣزارع را ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺑودﻧد ،ﮔﺎم ﻣﺎﻧدﯾم.
ﺳﺧن )ﺟﯽ  (٢٧٨ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت» :او ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ دﻓن اﻻغ دﻓن ﺧواھد ﺷد« )ﺟﯾر .٢٢
 (١٩و »ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎن ﺳوﮔوار را ﺑﺷﮑﻧد« )ﺟﯾر .(٧ .١۶ .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺳﺑز
)ﺑﮭﺎر( ظﺎھر ﺷدﻧد ،ﺑﺎز ھم ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم روزھﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﻣردﻧد .ﺑﮕذار
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﯾدن و درک دارد ،ﺑداﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺣطﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری دﯾﮕری
ﺑرﺧﻼف ھر ﺷﯾوع دﯾﮕری در ﺳراﺳر ﺳرزﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
آﻟوده ﺷدﻧد ،در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه دﯾواﻧﮫ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ دﻧدان ھﺎی ﺧود را ﻣﯾده ﮐردﻧد و
ﺳﺎﯾﯾدﻧد و ﭼﺷم ھﺎی ﺧود را ﭼرﺧﺎﻧدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﻔﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر اﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ آب ﺑﺧواھﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾواﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧورده ﺑرھﻧﮫ ﺷدﻧد و از ﺑﺳﺗر ﺧود ﺑﯽ
ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺑر ﺧﺎﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ دﯾوار ھﺎ ﮔپ زدﻧد و ھوا را ﮐوﺑﯾدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﺎ ﭘرﺳﺗﺎران
ﺧود ﺑدرﻓﺗﺎری ﮐردﻧد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﺑود ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣرگ ﻧﺑود .آﻧﮭﺎ را ﺟﻧون
ﻧﺎﻣﯾدﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدﻧد ،ﺳﯾﺎه و ﻻﻏر ﺷدﻧد ،ﺑدن ﺷﺎن از ﺑﯾن رﻓت ،اﻧدام ﺷﺎن ﻓﻠﺞ
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ﺷد و ﻣو ھﺎ و رﯾش ﺷﺎن رﯾﺧت .ﻣن اﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎور را ﺑرای ﭼﻧدﯾن روز ﺳوﮔوار
ﺑودم و ﻣﺎﺗم ﮐردم ،ﺑرای ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل دﻋﺎ ﮐردم ﺗﺎ اﯾن ﻣﺻﺎﯾب ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻣن ،وﯾرای ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ،ﻟﭘﯾﻧﮏ و ﭼورای )ﺟﯽ  (٢٧٩از ذﮐر ﺳﺎﯾر ﭼﯾزھﺎی
ﺷروراﻧﮫ ﭘرھﯾز ﻣﯽ ﮐﻧم – اﺟﺳﺎد ﺳﯾﺎه ﺷده ،طﺎﺳﯽ ﺳرھﺎ – ﭼون در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻧﺎی
ﭘﯾﺎﻣﺑر آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷد» :ﻣن ﺟﺷن ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎﺗم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺗﻣﺎم آھﻧﮓ ھﺎی ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ ﻋزاداری؛ ﻣن ﮐرﺑﺎس را ﺑر ﺗﻣﺎم ﺷﯾرھﺎ و طﺎﺳﯽ را ﺑر ھر ﺳر ﺧواھم آورد« )اﻣوس
 .(١٠ .٨وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آروزھﺎﯾش ﺑرآورده ﺷود ،او )ﺑﺷرﯾت( را ﺑﮫ ﺧﺎطر
آورد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧوح را در ﮐﺷﺗﯽ اش در ﻣﯾﺎن آب ھﺎی ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد آورد .او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
رﺣم ﮐرد و ﺧواﺳت ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑرآورده ﺳﺎﺧت .او ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺑﮫ ﺑدن آﻧﮭﺎ ﻓرﺳﺗﺎد،
ﮔرﺳﻧﮕﯽ آﻧﮭﺎ را رﻓﻊ ﮐرد و ﻣﺣﺗﺎﺟﺎن را ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎی ﺧوب ﭘر ﮐرد .اﯾن طوری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﮭره ﮔﯾری از اﯾن ﭼﯾزھﺎ) ،ﻣردم( ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﺗﺎﯾش ﺧود ﺑﮫ ﺧدا را ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﺳﺎزﻧد.
][٧٧
ﻓﺻل ﺷﺎﻧزدھم – در ﻣورد ﻣﻌﺟزات ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ از دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓت
در ﺳﺎل دوم ارﺗﺎﺷﯾر ﭘﺳر ﮐوات ،ﺷﺎه ﭘﺎرس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ )ارﺗﺎﺷﯾر( ھﻧوز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ
ﺧواﺳت ﺳﻠطﻧت ﮐرد ،ﺷﮭزاده ﺷﻣﺎل ﻗوی ﺗر ﺷد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﻓرﻣﺎن ھﺎی او ﺗﮭدﯾد ﮐرد.
او ﺗرس و وﺣﺷت )ﺟﯽ  (٢٨٠در روی زﻣﯾن را ﮔﺳﺗرش داد .او ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻧﻌت
ﮔران ﻣﺗﻌددی در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎرﺑرد طﻼ و ﻧﻘره و اﺳﺗﺧراج آھن و ﻣس ﻓرﺳﺗﺎد .او ﺧواﺳﺗﺎر
ﺣﺳﺎب رﺳﯽ دﻗﯾق از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺎھﯽ ﮔﯾران رود ھﺎی ﺑزرگ ﮐور و اراﮐس و ھم ﭼﻧﺎن
درھم ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺳرﺷﻣﺎری ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺷد .وﻗﺗﯽ او ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت زﻣﯾن را
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد و ﺧود را راﺿﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﭼﺷم او ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت،
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑر ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد و آن را ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﺗﺳﺧﯾر
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ﮐﻧد .او ﺣدود  ٣ھزار ﺟﻧﮕﺟوی ارﺗش ﺧود را ﺑﺎ ﺷﮭزاده ای آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﭼورﭘﺎن ﺗرﺧﺎن ،ﯾﮏ
ﻣرد ﺟﺳور و ﺧوﻧﺧوار ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و آﻧﮭﺎ را از ﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﯾر اﻣن ﺑرای
او و در ﻣورد ژﻧرال ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﻓﻠﺳطﯾن را در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷت .ﺧود او ﭘس از ﺗﺟدﯾد ﺳرﺑﺎزان ﻓراوان ﺧود ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﺗر از ﭘﺷت ،آﻧﮭﺎ
را دﻧﺑﺎل ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده ﭘﯾﺷﺂھﻧﮓ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ رﺳﯾد ،ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ژﻧرال ﭘﺎرﺳﯽ ﺑر ﺿد او
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ دارد )ﺟﯽ  (٢٨١و او ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎری ﺑﮫ زﻣﯾن رﻓت ،در ﮐﻣﯾن ﻗرار ﮔرﻓت و راه
ﭘﯾش روی او را ﻧﮕﮫ داﺷت .ﺧﺑرھﺎی ﺑﮫ ﺷﮭروراز رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دﺷﻣن ﭼﮫ اﺳت و
ﺳرﺑﺎزان ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ﺑﯽ ﺗرس او در ﮐﺟﺎ اﻋزام ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ او روﺑرو ﺷود) .ژﻧرال
ﺷﮭروراز( ﺑﺎ اﻋﻼن در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻧواده
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن را ﻋزل ﮐﻧﻧد و او را ﺷﺎه ﺧود ﺳﺎزﻧد» .آه ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘﺎرس ،ﺑﮫ اطراف ﺧوﯾش
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدون ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر روم را ﻧﺎﺑود ﮐرد.
ﻣن ﺣﺎﻻ ﺑﺳوی ﺷرق رو آورده ام و ﻣردان ﺷﺟﺎع ﺧود را ﻓرﻣﺎن داده ام ﺗﺎ در زﯾر ﺳم
اﺳب ھﺎی ﺧود ﻣردﻣﯽ را ﮐﮫ از ﺷﻣﺎل ،از ﮔﺎﺗﻠﻧد ﭘﺎﯾﯾن ﺷده اﻧد ،ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐﻧﻧد) .ارﺗﺎﺷﯾر ﺷﺎه
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن( ﯾﮏ ﮐودک ﻣﮑﻧده و ﺑﺎزﯾﭼﮫ در دﺳت )ﺧﺎﻧواده ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن( اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑر او اﻋﺗﻣﺎد
ﮐردﻧد و ﺑر ﺳﯾﻧﮫ او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐودک ﻓﺷﺎر آوردﻧد .اﻣﺎ او آن ھﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺧواھد ﮐرد.
)ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﺳﻘوط ﮐرده اﻧد و ﺗوﺳط ﭼﻧد ﻧﻔر ﺷﮑﺳت ﺧورده اﻧد) .ﺧزرھﺎی ﭘﯾروز( ﺑﺎ داﻧﺳﺗن
اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐم ﺟﻣﻌﯾت ﺷده اﯾد ،ﻗﻠب ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺑﮫ ارث ﮔرﻓﺗن اﻓﺗﺧﺎرات ﺳرزﻣﯾن
آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐرده اﻧد«.
)ﺷﮭروراز( ﭘس از ﮔﻔﺗن اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣردان ﺷﺟﺎع ارﺗش ﺧود ﺑﻧﺎم ھوﻧﺎح ﺷﮭزاده
دﺳﺗﮫ ﺳواره ﻋرب ﮔﻔت» :ﺣﺎل ﺑرﺧﯾز و ﺑﮫ ﻣﯾﺎن )ارﺗش( ﺑرو .از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ دﺳﺗﮫ ﺧود را
در ﺣدود  ١٠ھزار ﻣرد دﻻور اﻧﺗﺧﺎب ﮐن .ﺳﭘس در ﺑراﺑر )ﺧزرھﺎ( )ﺟﯽ  (٢٨٢راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﮐن .ﻣﻧﺗظر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻧﺑﺎش ،ﻧﯾروھﺎی ﺧود را در ﺻف ﻧﺑرد ﺗرﺳﯾم ﻧﮑن و ﺷﻣﺷﯾر
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ﺧود را از ﻧﯾﺎم ﻧﮑش ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﭘﯽ اﻧﺗﻘﺎم از دﺷﻣن ﺑﺎﺷﯽ .اﯾن را طوری اﺟرا ﮐن ﮐﮫ
)ﺧزرھﺎ( ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﻣﺑﺎھﺎت ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺷر ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد .درﻋوض ،آﻧﮭﺎ را
در زﯾر ﺳم و ﺳﯾﻧﮫ اﺳب ھﺎی ﺧود ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐن و ﻣﺎﻧﻧد ﮔرد و ﺧﺎک در ھوا ﭘراﮔﻧده ﺳﺎز .اﯾن
و ﺳﺎﯾر ﭼﯾزھﺎ را طوری اﻧﺟﺎم ﺑده ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯽ ،ﭘﯾش ﺑرو و ﻧﻔوذ ﮐن ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺷﺎه و اردوﮔﺎه او ﻗرار دارد .ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺑرد ﮐن .و وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﮐردی،
ﻣﺣل ﺟﻧﮓ را ﮔورﺳﺗﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﻧﺎم ﮐن .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾم«.
] [٧٨وﻗﺗﯽ )ھوﻧﺎح ،ﻧﺎﻣزد ﺷﮭروراز( اﯾن اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾز ﺗرﯾن ﻣرد )اﯾن ﺳﺧﻧﺎن( را از
)ﺷﮭروراز( ﺷﻧﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﭘﻧدﯾد .او ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺑﺎزﻧﮕری ﮐرد و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن رﻓت .وﻗﺗﯽ دﺷﻣن از ﺗﻘرب او ﺧﺑر ﺷد ،ﮐﻣﯾﻧﯽ در ﺟﺎده اﯾﺟﺎد ﻧﻣود و
ﻣﻧﺗظر رﺳﯾدن او ﺷد .ﻧﯾﻣﮫ )دﯾﮕر( ارﺗش آﻧﮭﺎ آﻣﺎده ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( روﺑرو ﺷود.
وﻗﺗﯽ دو ارﺗش ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﺑل ﺷدﻧد )ﺧزرھﺎ( ﻓورا ﻓرار ﮐردﻧد .در آن ﻧﻘطﮫ )آن ﺧزرھﺎی ﮐﮫ
در ﮐﻣﯾن ﮔﺎه ﺑودﻧد( از ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﭘرﯾدﻧد) .ﺧزرھﺎ( )دﺳﺗﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن(
را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد و ﻣﺎﻧﻧد آﺗش در ﺳواﺣل ﺟﮭﯾل ﮔﯾﻐﺎم )ﺟﮭﯾل ﺳﯾوان( ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻓرد را زﻧده ﻧﮕذاﺷﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺧﺑرھﺎی ﺑد آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎورد
)در ﺑﺎره ﻣرگ ھﺎ( .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻏرور آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑرﮔﺷت )ﺟﯽ  ،(٢٨٣زﯾرا اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﻗدرت ﺧود ﻗوی ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ﺣرﯾف او را ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺳﺎزد.
)ﺧزرھﺎ( اﺟﺳﺎد را ﻏﺎرت ﮐردﻧد و زﯾورات اﺳب ھﺎی )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ،ﻧﯾزه ھﺎی )ارﺗش(،
ﺷﻣﺷﯾرھﺎی طﻼ ﮐﺎری ﺷده ،ﺳﭘرھﺎ و ﻟﺑﺎس ھﺎ ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﻗﺷﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ رﻧﮓ
آﻣﯾزی ﺷده ﺑود ،را ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺎن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣودﻧد .آﻧﮭﺎ در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ رﺳم ﺧوﯾش ،ﮔوش ھﺎی اﺳب ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ و ﺳوراخ ھﺎی ﺑﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑرﯾدﻧد،
ﯾﺎل و ﮐﺎﮐل آﻧﮭﺎ را ﮐوﺗﺎه ﮐردﻧد ،د ُم ،ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طول ﯾﮏ ﻣﮑﻌب ﺑرﯾدﻧد،
ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻗﺎطر ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﻧد.
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وﻗﺗﯽ اﯾن ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﻧﯾز ﻣﺟﺎزات ﮔردﯾد ،ھر ﺟﻧﮕﺟو ،ھر ﻣردی ﮐﮫ در ﮐﻣر ﺧود
ﺷﻣﺷﯾر داﺷت ،درک ﮐرد ﮐﮫ اﻗﺗدار ﺷﺎھﺎن و ﻗدرت ژﻧرال ھﺎ در ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت.
ﺳﭘس آﺗش ﺷﻣﺎل روی ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺳران ﺧود ﮔرداﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﯾد ،ﺧﺷم ﺧود را
ﺑر روی ﺗوﻟﮫ ھﺎی ﺟوان ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ﯾﮏ )ﺟﻧﺎﯾت( را ﺑﺎ ھزار ،دوھزار و ده ھزار
ﭼﻧد آن ﻣﺟﺎزات ﮐرد.
ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣن در ﺑﺎره ﻋذاب ﺗرﺳﻧﺎک و وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردم،
اﻓﮑﺎر ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗون )اﻧﺟﯾل( ﺳﯾر ﮐرد )ﺟﯽ  .(٢٨۴آﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻋﻣﻠﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر از ﻏرق ﺷدن ﻓرﻋون ،ﺑﻠﻧد ﮐردن دﺳت ھﺎی ﻣوﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻠﯾب ﺑرای
ﮐوﺑﯾدن اﻣﺎﻟﯾﭻ  ،ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔﯾدﯾون ،ﺷﺟﺎﻋت ﻋظﯾم ﭘﺳران ﺟﯾﺳﯽ ،ﺗرس وﺣﺳﺗﻧﺎک ﮐﮫ ﺷب
ﺑر آﺷورﯾﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷد و ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد؟ اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣوﺿوع رواﯾت
ﺧود ﺑرﮔردﯾم ،زﯾرا ﻻرد ﮐﺎرھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داد و ﻣﺎ ھﻧوز آﻧﮭﺎ را درک ﻧﮑرده
اﯾم.
)ﺧزرھﺎ( از ﮔذرﮔﺎه ھﺎی ﺳﮫ ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ ،آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ و اﻏواﻧﯾﺎ ﮔذﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ در
آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﮐردﻧد ،ﺧﺑرھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ از ﺷﯾر وﯾراﻧﮕر ﺷﻣﺎل ،ﺧود ﺟﯾﺑو ﺧﺎﻗﺎن ﺑرای ﺷﺎت،
ﺗوﻟﮫ ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر او رﺳﯾد» :ﯾﺎﻏﯾﺎن ﺑر ﻣن ﯾورش آوردﻧد« او ﮔﻔت» ،و ﺗو ھرﮔز روی
ﻣرا دوﺑﺎره ﻧﺧواھﯽ دﯾد .زﯾرا ﻣن ﺑﮫ ﻋوض ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت )ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود( ،ﺳﻠطﻧت ﺧود را
)در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی( ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺧود ﮔﺳﺗرش دادم .و ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ،ﺗﮑﺑر ﻣن ﺑﺎﻋث ﺷد
ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻧد ﺧود ﻧزول ﮐﻧم .از ﺑﯾن ﺑردن ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو اﻧد ،ﺗوﻗف ﻧﮑن ،ﺑﻠﮑﮫ
ﮐوﺷش ﮐن ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻓرار ﮐﻧﯽ .درﻏﯾرآن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ درک اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗو را ﭘﺎره ﮐﻧﻧد .اﻓﺳوس ،ﻣن ﮔم ﺷدم و ﺑﯽ ﻓرزﻧد ﺷدم )ﺟﯽ
.(٢٨۵
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][٧٩
ﻓﺻل ھﻔدھم – ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﯾﺎﺳت طﺎﯾﻔﮫ ﻣﮭراﮐﺎن ﺑر ﻣﺳﮑن اﻏوان ﮐﮫ از ﻧﺳب ﺧﺳرو
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑود
ﻣﺎ از ﻣورﺧﺎن دﻗﯾق و ﻣوﺛق آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرادران ﺑﻧدوی و وﺳﺗﺎم ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن
در ﺑراﺑر ﺷﺎه اورﻣزد ﭘدر ﺧﺳرو ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد و او را ﮐﺷﺗﻧد) .ﺑﻧدوی و وﺳﺗﺎم( و ﯾﮑﯽ از
اﻗﺎرب آﻧﮭﺎ ﭘﺳرﺧواھر ﺧﺳرو ،ﭘﺳر اورﻣزد را دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻓرار از
وھرام ﺑﻧﺎم ﭼوﺑﯾن )ﺑﮭرام ﺷش ﭼوﺑﯾن (۵٩١ – ۵٩٠ ،ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس ﮔرﯾﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻧزد ﻣﺎورﯾس اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس آﻣدﻧد) .اﻣﭘراﺗور ﻣﺎورﯾس( ﺧﺳرو را داﻣﺎد ﺧود ﺳﺎﺧت و
او را ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان زﯾﺎد ﺑرﮔرداﻧد .او آﻣد و ﺳﻠطﻧت ﺧود را ﭘس ﮔرﻓت.
ﺳﺎل ھﺎ ﭘس )ﺧﺳرو( اﻧﺗﻘﺎم ﺧون ﭘدر ﺧود ،اورﻣزد را ﮔرﻓت) .او ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر( دو ﺑرادر
ﻣﺎدرش ﺑﻧدوی و وﺳﺗﺎم و ﺣدود  ۶٠ﻧﻔر از ھﻣﺎن ﻧﺳب را ﻧﺎﺑود ﮐرد) .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن( ﻣﮭران،
اﻗﺎرب ﺧﺳرو ﻓرار ﻧﻣود و ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق زﯾر اﻣر او ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺣدود  ٣٠ھزار
ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اﻏواﻧﯾﺎ رﻓﺗﻧد .او ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو رﺳﯾد .او ﺳﭘس
ﺧواﺳت وارد ﻗﻠﻣرو ﺧزر ﺷود و ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن )ﭘﺎرس( ﯾﮑﺟﺎ ﮔردد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﻘﺎم ھﺎی
ﺷﺎه ﺧﺳرو )ﺟﯽ  (٢٨۶ﺷﺎه را ﻣﻼﻣت ﮐردﻧد و ﭘرﺳﯾدﻧد» :ﭼرا ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﮭران ﻧﮕران
ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﻗﺎرب ﺧود ﺷﻣﺎ اﺳت و از ﺗرس ﺷﻣﺎ ﺧود را در ﺻف دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﻗرار داده
اﺳت و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد«؟ )ﺧﺳرو( ﻓورا ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﮭران
ﻧوﺷت و ﮔﻔت» :ﺑرادر ﻣن ،ﺑرادر واﻗﻌﯽ ﻣن ،از ﻣن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ دور ﻧﺷو .اﮔر ﺷﻣﺎ از
زﻧدﮔﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣن راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ،آن ﻣﻣﻠﮑت را ﮐﮫ ﭘﺎی ﺗﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺳﺎز«.
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ﭘﯾﺎم در ﮐوھﮭﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﺎردﻣن ﺑﮫ )ﻣﮭران( رﺳﯾد .او آن را ﮔرﻓت ،ﺧواﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷد .او ﺑﺎ دﯾدن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن راﺿﯽ ﺷد ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﺷود .و او در آﻧﺟﺎ ﺷﮭری ﺑﻧﺎ
ﮐرد و ﻧﺎم آن را ﻣﮭراوان ﮔذاﺷت.
)ﻣﮭران( ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﺎردﻣن رﻓت و ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ  ١٢ﻧﻔر از ﻣردان
ﻋﻣده را ﺑﮫ دﯾدار ﺧود دﻋوت ﮐرد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾد و ﺑر آن ﺳرزﻣﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐرد .او ﭘس از ﻣدت طوﻻﻧﯽ در آراﻣش ﻓوت ﻧﻣود .او ﭘﺳری ﺑﻧﺎم اراﻣﺎﯾل داﺷت ﮐﮫ ﭘدر
وارد ﺑود و او ﭘدر وردان ﺷﺟﺎع )ﮐﺎج( ﺑود .آﺧری )وردان( ﻗﻠﻌﮫ ای ﮔﺎردﻣن را در ﺳﮫ
ﺳﺎل ﺳﺎﺧت) .وردان( ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت در ﻗﻠب ﺧود اﯾراﻧﺷﺎھﯾﮑﺎن را ﺑﺎ ﻣﺣﺑت دﻋوت ﮐرد – او
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻧﺳب ارﻣﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ )ھﺎﯾﮑﺎزﯾﺎن( ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺑﻼ در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐر ﮐردﯾم – ﮔوﯾﺎ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺿﯾﺎﻓت )ﺟﯽ  .(٢٨٧او ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﺎن ﻣرگ آور آﻣﺎده ﮐرد و ﺑرای آﻧﮭﺎ داد ﺗﺎ
ﺑﺧورﻧد) .وردان ﻣﮭراﮐﺎن( در آن ﺿﯾﺎﻓت ﺧون ۶٠ ،ﻧﻔر را ﮐﺷت .او ﻓﻘط زرﻣﮭر
اﯾراﻧﺷﺎھﯾﮏ را ﻧﺟﺎت داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی طﺎﯾﻔﮫ ﺧودش ازدواج ﮐرده ﺑود) .ﻣﮭراﻧﯾد
ھﺎ( ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻏواﻧﯾﺎ رﺳﯾدﻧد) .وردان( ﻧﯾز ﻣردﻣﺎن وﺣﺷﯽ ﻗﻔﻘﺎز را ﻣطﯾﻊ
ﺳﺎﺧت.
)وردان ﻣﮭراﮐﺎن( در آراﻣش درﮔذﺷت .او ﭘﺳری ﺑﻧﺎم وارد داﺷت ﮐﮫ ﭘدر ورازﻣﺎن و
ﺷﮭزاده ھﺎی ﺷوﺷﯾﮏ و وراز-ﮔرﯾﮕور اوﻟﯾن ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط وﯾرای،
ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾد ﺷد .وراز-ﮔرﯾﮕور ﭼﮭﺎر ﭘﺳر ﺑﻧﺎم ھﺎی وراز-ﭘﯾروز ،ﺟواﻧﺷﯾر،
ﯾزﯾت-ﺧﺳرو و ورازﻣﺎن داﺷت .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن )ﮔزارش( ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.
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ﻓﺻل ھﺟدھم – ﮐردار و ﺷﺟﺎﻋت ﺷﮭزاده ﺑزرگ ،ﺟواﻧﺷﯾر ﭘﺳر دوم وراز-ﮔرﯾﮕور ﮐﮫ در
ﺑﯾن ﭘﺎرﺳﯾﺎن دﻻوری و ﺷﺟﺎﻋت ﻧﺷﺎن داد
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ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘس از ﻣرگ ﺧﺳرو ﺑزرگ ﺷﺎه ﭘﺎرس ،ﭘﺳر او ﯾزدﮔرد )ﺟﯽ  (٢٨٨ﺷﺎه ﺷد.
ﺣﺎل ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎن ﻧژاد ھﺎﺟر )ﻋرب ھﺎ( ،ﻣﺗﺷﮑل از اﺗﺣﺎد ده طﺎﯾﻔﮫ،
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷدﻧد) .ارﺗش آﻧﮭﺎ( ﺳرزﻣﯾن آﺳورﺳﺗﺎن را ﻋﺑور ﻧﻣودﻧد و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎه
ﭘﺎرﺳﯾﺎن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد ،از اﻗﻠﯾم دور ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ ﺟﺳور و وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﺎﻧﻧد ﮔردﺑﺎد وزﻧده
ﺑر ﻓراز ﮐوﯾر .ﺳﭘس آﻧﮭﺎی ﮐﮫ )رھﺑران( رﻋﯾت ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑودﻧد – ژﻧرال ھﺎ و
ﺷﮭزادﮔﺎن ،ﻻرد ھﺎ و اﺷراف ﺑوﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف – ﮔرد ھم آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن
ﺧﺎرﺟﯽ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
وراز-ﮔرﯾﮕور ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺧودش از ﻧﺟﺑﺎی طﺎﯾﻔﮫ ارﺗﺎﺷﯾر ﺑود ،در زﻣﺎن اﯾن وﻗﺎﯾﻊ،
ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺳر دوﻣش ﺟواﻧﺷﯾر ﻣﻔﺗﺧر ،ﺑﺎﻋزت و ﺧوش ﭼﮭره )و ﺟوان( اﺳت ،ﭼون
رﯾش او ﻧو ﺑرآﻣده ﺑود) .ﺟواﻧﺷﯾر( ﻣﺣﺑوب ﭘدر ﺑود ،در ﺟﻧﮓ ﻣﮭﺎرت داﺷت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻘﺎب
ﺳرﯾﻊ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد و در ﺗﻼش ھﺎی ﺧود ﻣوﻓق ﺑود .او ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﭘدرش ﺑود) .ﭘدر(
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ او را در ﺷﯾوه ھﺎی ﺟﮭﺎﻧداری ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ او در ﺷراﯾط ﻣﺳﺎوی
ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﺑﺎﺷد و )ﺑﺗواﻧد( در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎھﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧد .از اﯾن رو )وراز-ﮔرﯾﮕور( ﻓﮑر
ﮐرد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻋوض ﺧودش) ،ﺟواﻧﺷﯾر( را از ﻣﯾﺎن ﭘﺳران ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻔرﺳﺗد.
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از ﭘدر ،ﭘﯾش از )رﺳﯾدن( ﺷﮭزاده ﺳﯾوﻧﯾﮏ و ﺳﭘﺎراﭘﯾت
ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﺷﺗرک ھزاران )ﺟﯽ  (٢٨٩رﺳﯾد .وﻗﺗﯽ ژﻧرال رﺳﺗم او را دﯾد ،او را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑرادر ﯾﺎ ﭘﺳر ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐرد) .ﺟواﻧﺷﯾر( در ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻣﺣﺑوب ﺑود.
ژﻧرال ﭼﻧد ھزار ﺳوار ﺑﺎ ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﺳوی ﺗﯾﺳﻔون ﻧزد ﺷﺎه ﯾزدﮔرد رﻓت) .ژﻧرال
رﺳﺗم( ﺟواﻧﺷﯾر ﺟوان را ﺑﮫ ﺣﺿور )ﺷﺎه ﯾزدﮔرد( آورد .ﺷﺎه ﻓورا دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑر
ﺳر او ﮔذاﺷت ،او را ﺗﻣﺟﯾد ﮐرد و او را ﺳﭘﺎراﭘﯾت )رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ارﺗش( اﻏواﻧﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
ﺳﭘس ژﻧرال ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان ﭘﺎرﺳﯾﺎن را ﮔرﻓت و وارد ﻗﻠﻣرو ﻣﻣﻠﮑت آﺳورﺳﺗﺎن ﺷد .او ﺑﺎ
ﻋﺑور از رود دﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾﮫ ﮐﺎوات رﺳﯾد) .ژﻧرال رﺳﺗم( ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ارﺗش
ﺑﯾﮑران و ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺧود ﻣﻐروراﻧﮫ ﻣﺗوﻗﻊ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن ﺗﻣﺎم ﺟﻧوﺑﯽ ھﺎ در زﯾر ﭘﺎ ﺑود .او
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روﺑروی آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر »آب ﻣرده« اردوﮔﺎه زد .وﻗﺗﯽ ﺳرﺑﺎزان )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﭘﯾﺷروی
ﮐردﻧد ،ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ در اﻣﺗداد آﻧﮭﺎ )ﺟﯽ  (٢٩٠ﺑﺎ )دﺷﻣن( ﺑرﺧورد ﻧﻣود و ﺷﺟﺎﻋت
ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﭼﻧد )ﻋرب( را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری
ﺑدﺳت آورد ،ﭼون او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ او اﺳت .ﭘس از ﭼﻧد روز در ﻣﺎه ﻣﯾﮭﯾﮑﺎن
در روز ﮐرﯾﺳﻣﯾس ٣٠ ،ھزار ﺳوار و  ١٠ھزار ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل )ﻋرب ھﺎ( ﻣﺳﺗﻘر ﮐرد.
ﭘﺳران ھﺎﺟر ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺳوار و  ٢٠ھزار ﭘﯾﺎده از ﮐﺎﺗﺷﺎن )؟ ﻗﺎدﯾﺳﯾﮫ( آﻣد ،رو ﺑﮫ ﺟﻠو،
ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺳﭘرھﺎ و ﻣﺷﺗﺎق ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﺑﺎزان ﭘﺎرﺳﯽ.
] [٨١ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردان ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود وارد ﺟﻧﮓ ﺷده ﺑود،
دو ﺗن از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار داد ،اﻣﺎ ﺳﭘس ﺑﺎ ﺳﮫ زﺧم ﺳﻧﮕﯾن ﻋﻘب
ﮐﺷﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺳب او در ﭼﮭﺎر ﻣﮑﺎن زﺧﻣﯽ ﺷده ﺑود .دﺷﻣن او را ﺑﺎ ﺧﺻوﻣت دﯾواﻧﮫ
وار ﺗﺎ رود ﺗﻌﻘﯾب ﮐرد) .در آﻧﺟﺎ( ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد) ،ﺟواﻧﺷﯾر( ﭘرﯾد و ﺷﻧﺎ ﮐرد .ﻟﺑﺎس
ھﺎ او ﺳوراخ ﺷده و ﺳﻼﺣش ﭘر ﺧون ﺑود .ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن و ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎ دﯾدن او ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺑزه
ﺧم ﺷدﻧد ،او ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه رﺳﯾد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺷﺎه در ﺑﺎره ﺷﺎھﮑﺎر ﺷﺟﺎﻋت و
زﺧم ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن او ﮔﻔﺗﻧد ،ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑرای او ﮐﺎﺧﯽ داده ﺷود و ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎن درﺑﺎر
زﯾر درﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .و )ﺟواﻧﺷﯾر( در آن ﺳرزﻣﯾن ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓراوان ﻗرار ﮔرﻓت.
وﻗﺗﯽ او ﺑﮭﺑودی ﯾﺎﻓت ،ﭘﯾش ﺷﺎه آﻣد ،ﺷﺎه دﺳت ھﺎﯾش را ﺑﺎﻻی ﺳر او ﮔذاﺷت و از ﺳﻼﻣﺗﯽ
او ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﮔﻔت) .ﺷﺎه ﯾزدﮔرد( ﺑرای او ﻧﺷﺎن ژﻧراﻟﯽ اﻋطﺎ ﮐرد ،ھﻣراه ﺑﺎ دو ﻧﯾزه
طﻼﯾﯽ و دو ﺳﭘر طﻼ ﮐﺎری ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾش از او اﻧﺗﻘﺎل ﺷده و ﺑﺎ ﺷﯾﭘور اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷد .او
را ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ اﺣﺗرام ﮐرد .ﺑﮫ دور ﮐﻣرش ﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد طﻼ ﻣزﯾن ﺑﺎ ﻣروارﯾد ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ
ﮐرد و )ﺑراﯾش( ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر طﻼی آﺑدﯾده داد .ﺑرای ﺑﺎزواﻧش دﺳﺗﺑﻧد ھﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺷد و )ﺷﺎه(
اﻟﻣﺎس آرزو ﺑر ﺳرش ﮔذاﺷت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑراﯾش ﺷﻠوار اﺳﺗرﯾﭻ دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣروارﯾد ھﺎ و
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣروارﯾد ھﺎ )در ﮔردﻧﺑﻧد( ﺑدور ﮔردﻧش آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد .آﻧﮭﺎ او را )ﺟﯽ  (٢٩١در
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﯾره ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻟﺑﮫ و ﺗﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻻﭘوش اﺑرﯾﺷﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎی طﻼﯾﯽ ﻣﻠﺑس
ﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ روﺳﺗﺎی در ﺧدﻣت او ﺑﺎﺷد ھﻣراه ﺑﺎ رود ھﺎی ﭘر از ﻣﺎھﯽ.
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ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس »ﺛﻣره درﺧﺷﺎن ﻋداﻟت« ﺑﺎﺷد )ھﯾب
 .(١١ .١٢او ﭘس از درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن اﻓﺗﺧﺎرات ﺷﺎھﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑزرگ ﺗری اﻧﺟﺎم داد.
ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ دو ژﻧرال ﺑﻧﺎم اﯾﻣﺎی و اﺣﻣﺗﺎن درﮔﯾری ﺗﻠﺧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﻧد ،و
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را در ﻣوﺟودﯾت ھﻣﮫ ﺑر زﻣﯾن اﻧداﺧت و ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار
داد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣرد ﺧردﻣﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﻧد .ژﻧرال ﺧورازات
}ﻓرﺧزاد؟  -ﻟﻌل زاد{ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر او را ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓت .ﺣﺎل در ﺳﺎل ھﺷﺗم ﯾزدﮔرد
ﺑﺎز ھم دﺷﻣن ﺻﻌود ﮐرد و ﺷﺎه را در ﺗﯾﺳﻔون ﺑرای ﺷش ﻣﺎه در ﻣﺣﺎﺻره ﮔرﻓت .ژﻧرال
ﺧورازات و ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او رﻓﺗﻧد .ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﺟﺎع ﺑﺎ ﺑﻠﻧد
ﮐردن ﭼﺷﻣﺎن )ﺑﮫ آﺳﻣﺎن( ﺑﺎ  ٣ھزار ﻣرد ﭘﯾش رﻓت و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺑﮫ ﻋﻘب
راﻧد ،او رود را ﻋﺑور ﮐرد .و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧداد ﮐﮫ ﺑرای ﺷش ﻣﺎه دﺟﻠﮫ را ﻋﺑور ﮐﻧﻧد .در
ﻋﯾن زﻣﺎن ﺷﺎه را )ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻣﻧﯾت( ﺑﮫ دﺳﺗﺎﮐﯾرت اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .اﻣﺎ دﺷﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ
وﺣﺷﺗﻧﺎک )ﺟﯽ  (٢٩٢ﺑﺎﻻی او ﭼرﺧﯾد و ﺑﻧﺎﺑرآن ﺷﺎه را از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﮑﻐﺎغ }ﺑﻐداد؟  -ﻟﻌل
زاد{ اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻓرزﻧدان ھﺎﺟر )ﯾﻌﻧﯽ ﻋرب ھﺎ( ﻣﺎﻧﻧد اﻣواج ﺑﺣر ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺧود ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز اداﻣﮫ دادﻧد .ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻣﺣﮑم ﺑرای ﭼﻧد
روز از ﺣرﮐت ﺑﺳوی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻧﻣﺎﻧد و ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺷﺟﺎﻋت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑرای ھﻣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﺑدھد .او ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺳرھﺎی دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ و در ﭘﯾش روی ﺷﺎه ﻣﯽ اﻧداﺧت.
ﭘس از اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارﺗش ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد ،ﻻرد ،ارﺗش ﭘﺎرﺳﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل
زﻣﺎن ﻣﻌﯾن آﻧﮭﺎ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐﻣﺎن( ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ای ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧت) .ﻋرب ھﺎ( ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل دﺳﺗوری از آن ﺑﺎﻻ ھﺎ آﻣدﻧد و ﺳﻠطﻧت آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد .ﺣﺎل ،ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﺟﺎع
ﺑرای ھﻔت ﺳﺎل در آن ﻧﺑرد ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺟﻧﮕﯾد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ  ١١زﺧم ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺑرداﺷت ،او
رﺧﺻت ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن ﺑرﮔﺷت .ﺣﺎل ،ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﺎ دﯾدن
اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎم )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺳﯾﺎر درﺧﺷﺎن ﺷده ﺑود ،او را زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧواھرش
ازدواج ﮐﻧد .ﭼون ﺟواﻧﺷﯾر ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت زﻧﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑﯽ ﺑﺎوران ﺑﮕﯾرد ،ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود
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ﺑرﮔﺷت .در اﯾن وﻗت ﭘدر ﻣﺣﺑوب او ﻣﺎﻧﻧد ﭘدرﺳﺎﻻر ﯾﻌﻘوب ﺑﺎ دﯾدن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوزاد رﯾﭼل
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﭘﺳرش را در آﻏوش ﮔرﻓت و رﻧﮓ روﯾش ﺑﺎ ﺷﮕوﻓﮫ ﻧﻘره
ای ﻣوی او اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت )ﺟﯽ .(٢٩٣
][٨٢
ﻓﺻل ﻧزدھم – در ﻣورد ﺳﭘﺎراﭘﯾﺗﯽ ﺟواﻧﺷﯾر ،ﭘﯾروزی ھﺎی او ﺑر ﭘﺎرﺳﯾﺎن ،ﻣرگ ﯾزدﮔرد
و ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس
ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗرﯾن و ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺟواﻧﺷﯾر از ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭘﺎرس ﺑرﮔﺷت و رھﺑری ﮐل ﻣردم
اﻏواﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت و دﺳﺗورھﺎی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﺻﺎدر ﮐرد .او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﭘدر و دﺳﺗﮫ
ای ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ھﻣرای ﺧود ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺷﮭر ﭘﯾروز ﮐوات ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد .دﻻوران ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷورش ﺟواﻧﺷﯾر ﺑر ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐردﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن دﺷﻣن
ﺑﺳرﻋت وارد ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻧواﺣﯽ ﺷدﻧد ،او ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ اﺳﻠﺣﮫ در دﺳت ﮔرﻓت.
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود ﮔﯾوﻣﻧﺎزﮔﯽ )؟ ﮔﯾﻼﻧﯽ( ﺧﺎص رھﺑر ارﺗش را ﮐﺷت .و او و
ﺳرﺑﺎزاﻧش ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردان )ارﺗش اﯾراﻧﯾﺎن( را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾرھﺎی ﺧوﻧﺧوار ﺧود ﮐﺷﺗﻧد .او
ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﺳﯾران زﯾﺎد و اﺳب ھﺎ و ﻗﺎطرھﺎ و ﻏﻧﺎﯾم زﯾﺎد ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد .اﻣﺎ ارﺗش ﭘﺎرﺳﯾﺎن
از ﺗﻌﻘﯾب دﺳت ﻧﮑﺷﯾد .درﮔﯾری دﯾﮕری ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ در ﺗﭘﮫ ھﺎ رخ داد و در آن روز ﻧﯾز
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﻣورد ﻟطف ﺧداوﻧد ﻗرار ﮔرﻓت و ﭘﯾروز ﺷد )ﺟﯽ  .(٢٩۴ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺑرھﺎی ﺑدی
ﺑﮫ او رﺳﯾد ﮐﮫ ارﺗش ﭘﺎرﺳﯾﺎن وارد )ﺷﮭر( ﭘﯾروز ﮐوات ﺷده و ﻣﺎدر و ﺑرادران او را اﺳﯾر
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺧرس ﺟوان ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮔﺷت و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎطق ﭘدرﺳﺎﻻری ﺧود در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر رود ﮐور ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﺎﭘﯾﭼﺎن ﺑرﮔﺷت .او در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﻧﺑرد ﭘرداﺧت ،اﻣﺎ ﺗﻧد و ﺗﯾز ،ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻓراوان .ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﺟﻧﮕﯾد و زﺧﻣﯽ
در ﺳرش ﺑرداﺷت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺳت راﺳت ﻗدرت ﻣﺳﯾﺢ ﺧود را ﭼﻧﺎن ﻣﺣﮑم و ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮑﻧﻔر دﺷﻣن زﻧده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .ﭘس از اﯾن
)ﺟواﻧﺷﯾر( رﻓت و در ﻣرزھﺎی آﯾﺑری/ﮔرﺟﯾﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐرد ،و ﺑﮫ ﺷﮭرت ﺧود اﻓزود .در
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آﻧﺟﺎ ﻣﺣﺗرم ﺗرﯾن ﺷﮭزاده آن ﺳرزﻣﯾن ،اﺗرﻧرﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﻟﻘب از اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس داﺷت،
آﻣد و ﺷﺧﺻﺎ زﺧم ھﺎی او را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرد ،ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐردن ﭘﯾروزی ﺑﺎ دﻻوری زﯾﺎد دﻟﯾل
ﺟﺷن ﮔرﻓﺗن اﺳت .آﻧﮭﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾری ﻋﻘد ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ارﺗش
آﯾﺑری/ﮔرﺟﯾﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﭘﯾﺷروی ﮐرد و در ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎز ﭘﺎرﺳﯽ
را ﭘﯾدا ﮐرد ،ﮐﺷت .او ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود ﺣﻣﻠﮫ
ﻧﻣود )ﺟﯽ  (٢٩۵و )دو( ﺑرادر ﺧود را آزاد ﮐرد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺗوﻟد ﺷده و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھم ﺳن
او ﺑودﻧد.
ﭘس از اﯾن )ﭘﺎرﺳﯾﺎن( ﺑﮫ رﯾﺧﺗن ﺳرﺑﺎزان ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن ﺷروع ﮐردﻧد ،اﻣﺎ )ﺟواﻧﺷﯾر(
آﺷﻔﺗﮫ ﻧﺷد .اﯾن طﺑﯾﻌت او ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺟﺳور ﺑود ،ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌداد
ﮐم .او در دو ﺟﻧﮓ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎﮐﺎﺷﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﯾﮏ ﻟﺷﮑر ھزار ﺳرﺑﺎز
)»ﭼﯾﻠﯾﺎرچ ھﺎ«( را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ارﺗش ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺿرﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﮐﺷت .ﺷﺎﯾد ﺿرور
ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺟواﻧﺷﯾر در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻻی ﭘﺎرﺳﯾﺎن را ﺗوﺻﯾف
ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﻻرد ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ )ﭘﯾروزی ھﺎی او را( دﯾدﯾﻧد ،آﻧﮭﺎ
ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای او زﻧﯽ از ﻧﺳب ﺧود ﺷﺎن ﺑدھﻧد .ﺑﺎآﻧﮭم )ﺟواﻧﺷﯾر( زﻧﯽ را از طﺎﯾﻔﮫ
اروﭼﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ،دﺧﺗر ﺷﮭزاده ﺳرزﻣﯾن ﺳﯾﺳﺎﮐﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ )ﻣردم( ﺳﯾوﻧﯾﮏ را ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﺎﺧت.
] [٨٣ﺣﺎل ﮐﮫ ژﻧرال ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣورد ﺷﮑﺳت ﺑزرگ ﺧود در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺟواﻧﺷﯾر و
ﻧﺎﺑودی ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺧﺑر ﺷد ،دوﺳﺗدار ﻋﻘد ﺻﻠﺢ ﺷد .او ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧوﺷت و از طرﯾق
ﺷﮭزاده ﺑزرگ ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺳوﮔﻧد ﺑزرﮔﯽ ﺧورد ﮐﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( را ﻣﺗﺣد ﺧود ﺳﺎزد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑود ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ھﺎ او را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﻧد و او ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺻﻠﺢ ﮐرد.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل او )ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ( را ﻣوﻗراﻧﮫ ﻣﮭر ﮐرد و ﺑرﮔﺷت ،اﻣﺎ ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر
و ﺑرادراﻧش ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﻧد )ﺟﯽ .(٢٩۶
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﺣﺎﻻ در ﻣورد ﺳﻘوط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑزرگ ﭘﺎرﺳﯾﺎن و اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎھﺎن ﺷرﻗﯽ
و ﺷﮑوه ﺷﺎھوار ﺧود ﺗﻣﺎﯾل داﺷت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،او ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ھرﮔز ﺳرﻧوﺷت ﻗﻠﻣرو
ﺧود را در دﺳت دﯾﮕران ﻧﮕذارد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ژﻧرال ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ در ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود ،ﺟواﻧﺷﯾر و ﺑرادراﻧش اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری
ﺧود رﻓﺗﻧد .ژﻧرال ﭘﺎرﺳﯽ ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﭘدر او را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎ اﺣﺿﺎر ﮐرد ﺗﺎ او را رﻋﯾت
ﺧود ﺳﺎزد و ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﺣﺎﮐﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﯾﺎﻟت اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﻘرر ﮐرد.
ﭘس ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﺟﺎع و ﺑرادر ﺑزرﮔش ﭼﮫ ﮐردﻧد؟ ﭼون آﻧﮭﺎ ﻣرداﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﺎک و ﻣﺷﺗﺎق اﻧﺗﻘﺎم
ﺑودﻧد ،ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺷﯾر اﺗﮑﺎ ﮐردﻧد ،اﺳب ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺧود را ﺳوار ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻣﯾﺎﻧﺑر از
ﻋﻘب ﺑﮫ ﺷﮭر ﭘﯾروز ﮐوات ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳﺗراﺣت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ اﺻطﺑل-
ﮔﺎو در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﺑود .ھﻧﮕﺎم طﻠوع آﻓﺗﺎب ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾرھﺎی ﺟوان ﺗﺎﺧﺗﻧد و
ﺷﮭر را وﯾران ﮐردﻧد و ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾدا ﮐردﻧد ،ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎزات ﮐردﻧد و در ﺳﺎﯾر
ﻣﻧﺎطق ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﭘﺎرﺳﯾﺎن وارد ﮐردﻧد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدر او را اﻣن و ﺳﻼﻣت
ﺗﺳﻠﯾم ﮐردﻧد )ﺟﯽ .(٢٩٧
در ﺳﺎل ﺑﯾﺳﺗم ﯾزدﮔرد ﺑود ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﯽ و ﯾﮑﻣﯾن ﺳﺎل
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺎﮔﺎرﯾت ھﺎ و ﺳﺎل ﭘﺎﻧزدھم ارﺑﺎب ﻣن ،ﺟواﻧﺷﯾر.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ )) (Tachiksﻋرب ھﺎ( ﺑﺎﻻی ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل و ﺷرق ﺣﻣﻠﮫ
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ روﺳﺎی ﻗﺑﯾﻠوی را وادار ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد و زن ھﺎ و
ﮐودﮐﺎن آﻧﮭﺎ را ﮔروﮔﺎن ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﯾﺎم آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﺟواﻧﺷﯾر ﻣﺻﯾﺑت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
ﺟﻧوب را دﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻓرﯾب داد .او ﺑﮫ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر رود ﮔذﺷت ،در
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آﻧﺟﺎ ﻗﻠب ﺑﯽ ﺗرس او ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷد و ﺳوﺧت ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺟﻧﮕد و ﭘدر ﺧود را ﺗﺣوﯾل
دھد .اﻣﺎ ﭘدرش ﻣﺎﻧﻊ ﺷد و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ )ﺗﺳﻠﯾم( دﺷﻣن ﺷد .ﻋﺎﻗل ﺗرﯾن ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﺎ ژﻧرال
ارﻣﻧﯽ ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرد و ﺗﺷوﯾق ﺷد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺷود .او ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺑرادران ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ ﺷرح زﯾر ﻧوﺷت )ﺟﯽ .(٢٩٨
][٨۴
ﻓﺻل ﺑﯾﺳﺗم – ﻧﺎﻣﮫ ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن )ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس دوم (۶۶٨ - ۶۴١ ،اﻣﭘراﺗور
ﺑﯾزاﻧس
»ﺟواﻧﺷﯾر ﺳﭘﺎراﭘﯾت و ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ رﻋﯾت ﺳرزﻣﯾن ﺷرق ﺧود ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ
و ﺣرﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ای ﭘروردﮔﺎر ﻓﺎﺗﺣﺎن ،اﻣﭘراﺗور ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﮭرﺑﺎن
ﺑﯾزاﻧس ،ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن اﮔوﺳﺗوس ﮐﮫ ﺧدواﻧد ﻣﻘرر ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺣﺎﮐم ﺧﺷﮑﮫ و ﺑﺣر
ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷﻣﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟدﯾد رﻋﯾت و واﺑﺳﺗﮕﯽ را از ﻣردم
دور ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل از ﮐراﻣت و ﺑزرﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ
ﺑردﮔﺎن ﺣﻘﯾر ﺑﺑﺧﺷﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺎج )از ﺷﻣﺎ( ھﺳﺗﯾم«.
وﻗﺗﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘرھﯾزﮔﺎرﺗرﯾن اﻣﭘراﺗور آورده ﺷد ،او ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .او ﺿﯾﺎﻓت
ﺑزرﮔﯽ در آن روز ﺑرﭘﺎ ﮐرد و ﻓورا ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد و ﺑرای ﺻﻠﺢ
دوﺟﺎﻧﺑﮫ آﻣﺎده ﺷود .او ﺑرای )ﺟواﻧﺷﯾر( ھداﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ داد :ﯾﮏ ﻟوﺣﮫ ﺣﮏ ﺷده در
ﻧﻘره ﺑﺎ طﻼﮐﺎری در ﭘﺷت ،ﻟﺑﺎس ھﺎی دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ طﻼ و ﺷﻣﺷﯾر ﺑﺎ ﻗﻼب ﻣروارﯾد ﮐﮫ
ﺧودش ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد .او را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘدرﺳﺎﻻر )ﭘروﺗون ﭘﺎﺗرﯾﮏ( ﺳﺎﺧت و اﻟﻘﺎب ﭘدرﺳﺎﻻری،
ﻣﺷﺎور )ھﯾﭘﺎﺗوﺗﯾﺎن( )ﺟﯽ  ،(٢٩٩رﯾﯾس ﭘﯾﺷﯾن )اﻓوﭘﺎﮐوﺳﺎﺗﯾﺎن( ،ژﻧرال )ﺳﺗراﺗﯾﻼﺗﯾﺎن( و
اﯾﻠوﺳﺗرﯾز ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای  ١٢ھزار ﻣرد ﮐﮫ ﺑﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( داده ﺷد ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھرﮐس
ﮐﮫ ﺑﺧواھد اﻋطﺎ ﮐﻧد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺟﺎت دھﻧده را ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑرای
او ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر روی ﺳﯾﻧﮫ ﺧود ﻧﺻب ﻣﯽ ﮐرد.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم – ﻣﺗن ﺳﻧد )ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس دوم(
»ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻻرد ﺟواﻧﺷﯾر ،ﻻرد ﮔﺎردﻣن و ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ،ﻣﺷﺎور ﭘﯾﺷﯾن و ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﭘدرﺳﺎﻻر و ﻓرﻣﺎﻧدار در ﺷرق ،ﻟطف و ﻣرﺣﻣت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐﻧﻧده ﺻﻠﯾب ﻗدرت اﻟﮭﯽ
)داده ﺷده( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺣﺑت آﻣﯾز از ﺳﻠطﻧت اﮔوﺳت ﻣﺎ.
ﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋﺷق ﭘرھﯾزﮔﺎراﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﭘرﺳﺗش ﺧدا اﺳت و ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺳرزﻣﯾن ﺷرﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐردﻧد
ﮐﮫ رﻋﯾت ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد .در ﻋوض ،ﻣﺎ و ﭘﺳران ﻣﺎ ﺷﻣﺎ و اوﻻد ﺷﻣﺎ را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت
و ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻋﺷق ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺧرﯾش از ﻧﺳل ﺗﺎ ﻧﺳل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم )ﺟﯽ «(٣٠٠
وﻗﺗﯽ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﻣﺣﺗوای ﻧﺎﻣﮫ را ﺷﻧﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .او ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ از آﻣدن
ﺻﻠﯾب ﺗواﻧﺎ ﺗﺷﮑر ﮐرد و ﭘﯾش آن ﺳﺟده ﮐرد ،ﺧدا را ﺷﮑر ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﻧده ای ھﻣﮫ ﭼﯾز
ھﺎی ﺧوب اﺳت .ﺳﭘس ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﻘف ھﺎ و ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرﮔﯽ از اﻓراد ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺣﺎﻣل ﮔل ھﺎ و ﻣﺑﺎرک ﮔﻔﺗن آن ھدﯾﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎ آﻣدﻧد .ﭘس از آن ،زﻣﺎن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر
ﻧﺎدرﺳت ،در ﻣﺳﺗﯽ ﯾﺎ )اﺟرای( ﮐﻣﯾدی ھﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﮐرد ،درﻋوض) ،آﻧﮭﺎ( از ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی
ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻟذت ﺑردﻧد .وﻗﺗﯽ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺧود را ﺑرای ﺧواب ﺷب ﺟدا ﮐرد )او ﻧﺧواﺑﯾد(؛
درﻋوض ،او ﺑرای ﺧوﺑﯽ ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻣراﻗﺑﮫ ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﺳﺗﺎره ﺻﺑﺢ طﻠوع ﮐرد،
او ﻟﺑﺎس ﺷﺎھﯽ ﺧود را ﭘوﺷﯾد و ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺳت .دروازه ھﺎی )درﺑﺎر( ﺑﺎز ﺑودﻧد و ﺳرﺑﺎزان
ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﺧود وارد ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھر دو طرف او ﺻف ﮐﺷﯾدﻧد .ﺳﭘس اﻓراد ﺑرﺟﺳﺗﮫ
وارد ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب رﺗﺑﮫ ،وﺣﺷت زده .در درﺑﺎر او داوری ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻋداﻟت ﻓﺳﺎد ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑرای ﻣردم ﺑرای ھﻣﮫ رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﺷد) .ﺟواﻧﺷﯾر( ﺗﻣﺎم روز ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﻠﯽ ﻣﺷﻐول
ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﻟذاﯾذ ھرزه ﮔﯽ .او ﺑﺻورت ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﻣردﻣﺎن وﺣﺷﯽ ﮐوه ﻗﻔﻘﺎز را وارد
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ﻋﻘل/اﺣﺳﺎس ﺧود ﺷﺎن ﺳﺎﺧت .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق و ﻻرد )ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣرو( ،از
ﻣرزھﺎی آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ﺗﺎ دروازه ھون ھﺎ و )ﺟﯽ  (٣٠١رود اراﮐس ﺷد.
][٨۵
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و دوم – آﻣدن اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺑﮫ ﭘﺎرس و اﺣﺿﺎر ﺟواﻧﺷﯾر
ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن )ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس دوم( ،ﻧواﺳﮫ ھراﮐﻠﯾوس در ﺳﺎل ﻧزدھم ﺳﻠطﻧت ﺧود ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرﮔﯽ
از ﺳرﺑﺎزان و رھﺑران )ﻧظﺎﻣﯽ( اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾزاﻧس ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرس آﻣد .او ﻗﺻد ﮐرد ﮐﮫ از
ﺑﺧش ھﺎی اﻋراب اﯾن ﺳرزﻣﯾن دﺳت ﺑردارد و ﺑﺎ ﺧود ﻧور درﺧﺷﺎن ﺟﮭﺎن )ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠﯾب
ﻣﺳﯾﺢ( را اﻧﺗﻘﺎل دھد .او ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ﺧود را ﻧزد ﺟواﻧﺷﯾر ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد و او را ﺑﺑﯾﻧد.
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﻋﺟﻠﮫ ﮐرد و در ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎد ھﺎ آﻣد و ﺑﮫ ﺣﺿور اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ رﺳﯾد.
)اﻣﭘراﺗور( ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن رﺳﯾدن )ﺟواﻧﺷﯾر( آﻣد ﺗﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد و او را ﺷﺧﺻﺎ در روﺳﺗﺎی
ﮐﯾوﻧﮕر اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد) .اﻣﭘراﺗور ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن( در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( دﺳﺗور داد ﮐﮫ
ﻟﺑﺎس ﺳوﮔواری را دور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣرگ ھﻣﺳرش ﺑر ﺗن داﺷت؛ و آﻧﮭﺎ او را در
ﻟﺑﺎس ﺷﺎھﯽ ﭘوﺷﺎﻧدﻧد )ﺟﯽ ) .(٣٠٢ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ،ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺻﻠﯾب ﺷﺎه
ﺟﺎوداﻧﯽ را از اﻣﭘراﺗور درﺧواﺳت ﮐرد.
)اﻣﭘراﺗور( ﺧورﺷﯾد رﺳﺗﮕﺎری را ﮔرﻓت و ﺗوﺗﮫ ای از آن را در ﺣﺿور او ﺑرﯾد و اﯾن
ﻣﺣﺎﺻره ﮐﻧﻧده ﮔﻧﺎھﺎن را ﺑﮫ او داد و ﮔﻔت» :ﺑﮕذار اﯾن ﺑرج ﻗدرت ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﭘﺳران
ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن ﺑﺎﺷد« )ﺳﯽ اف ﭘﯽ اس  = ۴ .۶٠ای وی  .(٣ .۶١اﺷراف ارﻣﻧﯾﺎ و
ژﻧرال ھﻣﺎزاﺳب ﺑﺎ دﯾدن او و درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن ھداﯾﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎدت ﺧوردﻧد ،اﻣﺎ
)ﺟواﻧﺷﯾر( اﺻﻼ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧداد .ﺳﭘس او ﺑﺎ ﻻرد ﺧﯾرﺧواه ﺧود ﺧداﺣﺎﻓظﯽ
ﮐرد) .ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس دوم( او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧده رﺧﺻت ﻧﮑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرادر ﺑﺎ درﺟﮫ
ﺑراﺑر )در ﺟﻧﮓ( ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرﺳﯾﺎن .اﺷراف اﯾراراﺗﯾﺎن )ارﻣﻧﯾﺎ( او را ﺗﺎ ﺳرزﻣﯾن ﺧودش
ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد ،و از زﯾﺎده دھﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او ﺷﮕﻔت زده ﺷدﻧد .ﺑﺎ آﻣوﺧﺗن از روﯾﮑرد او،
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اوﺧﺗﺎﻧﯾز ﭘدرﺳﺎﻻر ﺷﺎد اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی از ﻣردم او را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﺑﺎرک ﺑﺎد
ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﺑﯾن ،ﻻرد ﺑرای ﻣﺎ ﻓردی از ﻧﯾروی ﺻﯾﮭون ﻓرﺳﺗﺎد و از طرﯾق او ﻣﺎ ﺑر دﺷﻣﻧﺎن
ﺧود ﭘﯾروز ﺧواھﯾم ﺷد«!
ﺣﺎل ﺟواﻧﺷﯾر درﺧﺷﺎن در ﻣورد درﯾﺎﻓت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻧﺻب ﺻﻠﯾب ﻻرد ﺳوال ﮐرد .ﺑﻧﺎ
ﺑراﯾن او ﺗﮭداب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑوﻣﯽ ﺧود ﮔﺎردﻣن را در ﻗﻠﻌﮫ ﮔذاﺷت ،و آن را ﺑﮫ
طرز ﻏﻠﯾظﯽ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺟﻼل ﺑرای ﺧدای ﻣﺳﯾﺢ ﺗزﯾﯾن ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮭﺎر رﺳﯾد ،ﺷﮭزاده ﻣﻌظم اﻏواﻧﯾﺎ )ﺟﯽ  (٣٠٣ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور در ﺷﮭر
واﻏرﺷﺎﭘﺎت/واﻏرﺷﺎﺑﺎد آﻣﺎده ﺷد .اﻣﭘراﺗور ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن ﮐﺎخ و اﺷراف ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑروﻧد
و او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب )ﺟواﻧﺷﯾر( ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺷﺎه وارد درﺑﺎر اﻣﭘراﺗور ﺷد.
اﻣﭘراﺗور وﻗﺗﯽ او را دﯾد ،ﺑﺎ آﻏوش دﻟﭘذﯾری اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و ﺑراﯾش ﮐﺎﺧﯽ در ﺑﺎﻻی ھﻣﮫ
اﺷراف زادﮔﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .آن روز ﺑرای او ﻣﻘدس و ﻣﺑﺎرک ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧواع زﯾورآﻻت
طﻼ و ﻧﻘره اﺣﺎطﮫ ﺷده ﺑود .ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن دﺳﺗور داد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﯾز ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻗرار دارد
ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود ،ژﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ھﻣراھﺎن او را ﺷﮕﻔت زده ﮐرد .او ﺑﯾش از ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ
ﮐﻣرﺑﻧد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘدر ﺑزرگ واﻻی ﺧود ھراﮐﻠﯾوس را ﺑﮫ ﮐﻣر او ﺑﺳت و ﻣﺎدرﺑزرگ او
ﻧﺎﯾﺳﺎﺗﺎس ﻟﺑﺎس ﺧود و دو ﺷﻌﺎر ﺑراﯾش داد و ﻣﻘﺎم ﭘدرﺳﺎﻻری ﺑﺎﻻی ﭘﺳران ﺟوان ﺧود.
ﺗﻣﺎم روﺳﺗﺎ ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﺎھﺎن اول اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾراث از ﻧﺳل ﺑﮫ
ﻧﺳل ﺑراﯾش اﻋطﺎ ﮐرد و او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺷرق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﺗﻌﯾﯾن
ﮐرد.
ھﯾﭻ طرح اﻣﭘراﺗور از او ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود .اﻣﭘراﺗور ﺑﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات زﯾﺎد ھوﺷﻣﻧدی
ﮐﮫ او داﺷت ،ﺷﮕﻔت زده ﺷد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎرف ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ و ﻣن در ﻗﻠب و روح ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﯾم؛
ﺑﮫ آراﻣش ﺑرﮔردﯾد« .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻓﺗﺧﺎر )ﺟواﻧﺷﯾر( )ﺟﯽ  (٣٠۴ﺑﺎ وﺟد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود
ﺑرﮔﺷت و ﺑرای ھﻣﮕﺎن دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺳﺎزﻧد ،ﺑﮑﺎرﻧد ،روﻧق ﮔﯾرﻧد و در آراﻣش زﻧدﮔﯽ
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ﮐﻧﻧد .او ﺗﻌداد زﯾﺎد ﮐﺎخ ھﺎ ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ ﻟطف ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی از آﻧﭼﮫ ﺧوﺑﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ
اﺳت ،ﻣواﺟﮫ ﻧﺷد .ﺣﺗﯽ ﺷﺎه ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او ﺷد و ﺑراﯾش اﺳب
ھﺎی ﺑرﮔزﯾده ،ﻗﺎطر و ﺧدﻣﮫ ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ و ﭘوﺳت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧزﻧدﮔﺎن را ھدﯾﮫ ﮐرد .ﻣردم
از ﻧواﺣﯽ اﺳورﺳﺗﺎن و آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن از ﻣﻧﺎطق اﯾرارت و ﺳرزﻣﯾن ﮔرﺟﯽ ھﺎ و ﺣﺗﯽ از ھﻧد
آﻣدﻧد ﺗﺎ او را ﺑﺑﯾﻧﻧد و از او ﺑﺷﻧوﻧد .ذﮐﺎوت و ﺧردﻣﻧدی )ﺟواﻧﺷﯾر( و ﻋﺷق ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ او
ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧزد او آﻣدﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ھر ﺳرزﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺻول ﭼوب زﻧدﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎم او را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﻌروف ﺳﺎﺧت
و ﻧﻌﻣت ﭘدر آﯾﻧده ﻧﮕر )ﺟﯽ .(٣٠۵
][٨۶
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺳوم – در ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺧزرھﺎ و ﺷﮑﺳت آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺟواﻧﺷﯾر در ﺟﺎﻧب
دور رود ﮐور
ﭘس از اﯾن ،ﺑﺎ ﮔذﺷت دو ﺳﺎل ﺧزرھﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ آﻣدﻧد ﺗﺎ ﻏﺎرت و
ﭼﭘﺎول ﮐﻧﻧد .ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﺳﻼح ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻧﻣﺎد ھﻣﮫ ﻓﺗﺢ ھﺎ )ﺻﻠﯾب( رﻓت ،ﺑر
زاﻧو ﺧم ﺷد و ﻣزﻣور ﺷﺎه اﺳراﯾﯾل را ﺳراﯾﯾد» :ﻻرد ،ﭘوﺷش و ﺳﭘر ﺑردار و ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﻣن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﺧﯾز« .او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن دﺳﺗﮫ ای ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر رود ﮐور
رﻓت .او در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺑرد ﮐرد و دﻋﺎھﺎﯾش ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺳب ﻧﺎوﮔﺎﻧش
ﻟﻐزﯾد و او را در ﺟﻧﮓ ﺿﺧﯾم اﻧداﺧت ،او ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷد ،ﭼون ﻻرد ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐرد و او را
ﺑرﺧﯾزاﻧد .وﻗﺗﯽ او ﺑﻠﻧد ﺷد ،دﺷﻣن ﺧود را ﮐﺷت) .ﺟواﻧﺷﯾر( در آن روز ﻧﯾز ﭘﯾروزی
ﺑزرﮔﯽ ﺑدﺳت آورد و ﺑﮫ آن ﻣردﻣﺎن ﺑرﺑر ﮔﻔت» :ﻋزﯾﻣت ﮐﻧﯾد ،از طرﯾق دروازه ﭼورای
ﭘس ﺑروﯾد و ﺑرﻧﮕردﯾد ،ﭼون ﻻرد ﺷﻣﺎ را از ﺗﺳﺧﯾر )اﯾن ﺳرزﻣﯾن( ﺑﺎز داﺷﺗﮫ اﺳت )ﺟﯽ
.«(٣٠۶
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم – ﺗﮑﻣﯾل ﻣﻌﺑد ﭘروردﮔﺎر در ﻗﻠﻌﮫ ﮔﺎردﻣن و اھدای آن ﺗوﺳط
ﺟواﻧﺷﯾر؛ ﺗﻘدﯾس آن و ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﺑر آن
دو ﺳﺎل ﭘس از ﭘﯾروزی ﺟواﻧﺷﯾر ﺑر ﺧزرھﺎ و اﺧراج ﻧﯾروھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﻋﻣﺎرت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺑد
ﺑﻧﺎم ﺧدا ﺗﮑﻣﯾل ﺷد .او وﻗﺗﯽ آن را ﺳﺎﺧت ،ﺟواﻧﺷﯾر در ﭘﺎی ﻧور ﺟﺎودان اﻓﺗﺎد و دﻋﺎ ﮐرد:
»ای ﻻرد ،ﺣﺎل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﯾﺎ و اﺳﺗراﺣت ﮐن ﮐﮫ ﻣن ﺑﻧﺎم ﺗو ﺳﺎﺧﺗﮫ ام ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎﮔﺎه
ﺑرای زﻧدﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش« .ﺳﭘس او ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و اﺳﻘف ھﺎ و ﺗﻣﺎم ﻻرد ھﺎ را ﮔرﻓت و
ﺑرای ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﭘﯾروزﮐوات رﻓت .او در آﻧﺟﺎ ﺑر زاﻧو ھﺎﯾش ﺧم ﺷد و اول
در ﺻوﻣﻌﮫ ای ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دﺳت ﻧﺧورده در ﺑﯾن دو ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود،
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗراﺣت ﮔﺎه ھم ﺑرای ﺧودش و ھم ﺑرای ﺳﺎﯾرﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺳﯾر
ﻣﯽ آﯾﻧد .و او ﯾﮏ ﺣﮑم در ﻣورد آن ﺻﺎدر ﮐرد ،اﯾن ﮐﮫ» :اﺟﺎزه ﻧدھﯾد )ﮐﺳﯽ( ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش )در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود(« .او ﺑﺎ ﻋزﯾﻣت از
آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرگ وارد ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﺎردﻣن در روز ﯾﺎزدھم ﻣﺎه اراﺗس ﺷد ) ٢١ﻧوﻣﺑر
) (۶۶٣ﺟﯽ  (٣٠٧و ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺻﻠﯾب آن را در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای او ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻗرار داد.
او در آﻧﺟﺎ زاﻧو زد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎرف ﺗﻠﺦ و اﺷﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻟق ﺗﻣﺎم ﻣوﺟودات دﻋﺎ ﮐرد ،ﮔﻔت:
][٨٧
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم – دﻋﺎی ﺟواﻧﺷﯾر
»ﭘروردﮔﺎرا ،ﭘروردﮔﺎر ﻣن ،از اﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗو ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﻣﺎل ﮔﻧﺎه آﻟود اﯾن ﺑﻧده ات
را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﯽ و اﯾن )ﺑﺧش از( ﺻﻠﯾﺑﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﯾﺦ ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ،ﺑرای ﻣن
ﺑﺧﺷﯾدی .ﺗو آن را ﺑر زﻣﯾن آوﯾزان ﮐردی ،ﻟطف روح ﻣﻘدس را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺑد
ﻓرﺳﺗﺎدی و آن را زﯾﺑﺎ و ﻗﺷﻧﮓ ﮔرداﻧدی ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗو ﻣﻌﺑد ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﮔرداﻧدی
و ﺑﺎ اﺑر ﺿﺧﯾم روح درﺧﺷﺎن ﺧود )ﭘوﺷﺎﻧدی( .آن را ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻧﻣﺎز و اﻟﺗﻣﺎس
ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮕردان ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳواﺣل ﺑﺣﯾره ﺷرﻗﯽ ﺳﺎﮐن اﻧد .ﺑﮕذار اﯾن ﭼﻧﺎن
144

ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺳﯾﻣﺎی ﺗو را ﺑﺎ ھداﯾﺎ در اﯾن ﻣﺣل ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗو از آن ﻣﻘﺎم
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺷﻧوی و دﻋﺎ ھﺎی او ﺑﺧﺷوده ﺷود .اﮔر ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗواﻓق
ﺑرﺳﻧد ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗو را در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺟﻠﯾل ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗو ﺑﺎ ﻗدرت اﻟﮭﯽ ﺻﻠﯾب
دروازه ھﺎی دﺷﻣﻧﺎن را ﺑﺳﺗﮫ و راھزﻧﺎن را در اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ )ﺟﯽ  (٣٠٨ﻣﺗوﻗف
ﺳﺎزی .ﺑﮫ ﻧﺳﯾم ﺷﯾرﯾن ﻓرﻣﺎن ﺑﻔرﻣﺎ ﺗﺎ از طرﯾق اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﭼﻧﺎن ﺑوزد ﮐﮫ ﺑﺎروری
ﺗﺎک و اﻧﺟﯾر و ﺗﻣﺎم ﮔﯾﺎھﺎن ﻣزارع ﻓراوان ﺷده و در اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣﺣﺑوب دﺳت
ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
در ﻣورد ﻣن ،ﺟواﻧﺷﯾر ﮐﮫ ﭘر از ﮔﻧﺎھﺎﻧم ،ﺗﻣﺎم اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺻﻠﯾب ﻗﺎدر
ﺗو ﺑﺳﺗﮫ ام – ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺑﯾﻣﺎر اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺧوب
ﻣﯽ ﮔذارد – ﭘروردﮔﺎرا ،ﻣرا دﺳت ﺧﺎﻟﯽ و ﺳردرﮔم ﻣﮕذار .اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﻣن
ﺳﺎﺧﺗﮫ ام ،ﺳﻘﻔﯽ در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣن در روز ﺟﻧﮓ ﺑﮕردان .او را ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣن
اﺳت ،ﺣﻘﯾر ﺑﮕردان .ﭘﺳران و دﺧﺗران ﻣرا از ﺗﻣﺎم ﺗرس و ﺷرارت رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و
در ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎ ﻗوی ﺑﮕردان .و ﺗو ﭘروردﮔﺎر ،ﭘروردﮔﺎر ﻣن ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا از
ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﻔﺎظت ﮐرده اﺳت ،از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﻧﺟﺎت داده اﺳت ﮐﮫ ﻣرا اﺣﺎطﮫ
ﮐرده اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾم طﻼ و ﻧﻘره و ﺧدﻣﮫ ھﺎ و ﮐﻧﯾزان ﻓراوان داده اﺳت ،ﺣﺎل
اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﻧم .ﻣرا ﺑﭘذﯾر ،ﺑﻧده ﺗو ،ﺑﺎ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻓرزﻧداﻧم ﺧردﻣﻧدی ﻧﺎزل ﮐن ،ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﺗو ﺑﺎﺷﻧد و ﺑدون ﺗرس
ﺧود را ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗو ﺗﺎﺟﮕذاری ﮐرده ای.
و در روز رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﻣوﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﯾﯽ ھﺎ ﺟﺎی ﻣرﯾﯽ ھﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و
ﺻدای ﺷﯾﭘور ﻣردﮔﺎن را از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن آﺗﺷﯾن ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺷﺎه ﻣﺗﻌﺎل از ﮐﻧﺎرھﺎی زﻣﯾن ،ﺳﭘس )ﺟﯽ  (٣٠٩از طرﯾق ھداﯾت ﺻﻠﯾب
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در آن ﻣن ﺗﻣﺎم اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﻗرار داده ام ،ﺑﮫ ﻣن و ھﻣﺳرم ﺧﺳرواﻧوش،
ﭘدراﻧم ،ﺑوﯾژه ﭘدر ﻣوی ﻧﻘره ای ام وراز-ﮔرﯾﮕور و ﻣﺎدرم ﮔورﯾدﺧت ،ﺑرادراﻧم
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وراز-ﭘﯾروز و اﯾزات-ﭘﯾروز و ﮐودﮐﺎﻧم رﺣم ﮐن .ﻣرا ﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﺟﺎزات و ﻋذاب
ﻧﮑن ،ﺟواﻧﺷﯾر ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد داود ﻣﺷﮭور اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾزد ،ﭼون ﺧون ﻣن ﭼﮫ ارزﺷﯽ
ﺑرای ﺷﻣﺎ دارد ،اﮔر ﻣن در ﻓﺳﺎد ﻏرق ﺷوم؟ ای ﻣﺳﯾﺢ ،ﻣرا از وﺳوﺳﮫ ھﺎی داﯾﻣﯽ
و در ازای آﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎم ﺗو در روی زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ام ،ﻧﺟﺎت ده .ﻣرا آﻣﺎده ﮐن ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر
ﺗر از آن ھﺳﺗم  ،ﯾﮏ ﻣﺳﮑن ﻣﻌﻧوی در ﺗﻌﻣﯾر ﺷﻣﺎ ،ﭘدر«.
وﻗﺗﯽ اﯾن دﻋﺎ را ﺗﻣﺎم ﮐرد ،ھداﯾﺎی آﻣﺎده ﺷده ﺑرای اﯾن ﻣراﺳم ﺷﮑوھﻣﻧد را ﺗﻘدﯾم ﮐرد و
ﺳوﮔﻧد رﺳﺗﮕﺎری ﯾﺎد ﮐرد» :ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣل ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺳران ﻣن ﺑﺎﺷد و ﻣن اوﻟﯾن ﻣﯾوه
ھﺎ را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﮕذارم و رﺣﻣت ﺗو را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم« .ﺳﭘس او ﺑﺎ ﺧﺑر ﺧوب و
ﻣﻘدس ﺧود داﺧل ﻣﺳﮑن زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود ،ﺷﮭر ﭘﯾروز ﮐوات رﻓت و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم را در
آراﻣش ﺳﭘری ﮐرد )ﺟﯽ .(٣١٠
][٨٨
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم – اﺗﺣﺎد ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﺎ ھون ھﺎ و اﯾﺟﺎد دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود
ﺳﺎل ﺑﻌد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﺟﺎع ھﻧوز در ﺗﺧت ﺧود در ﺻﻠﺢ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺗﻌﺎدل
زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرا رﺳﯾد و ﺷﺎه ھون ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻧد ھزار ﺳوار ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺟواﻧﺷﯾر ﻗﺑﻼ
ﻓرﻣﺎن داده ﺑود ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او ﻣﺣﺎﻓظت و ﺗﺣﮑﯾم ﮔردد ،ﭼﭘﺎول ﮔران ھون ﺑﮫ
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر رود ﮐور ﮔذﺷﺗﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻠﮫ و رﻣﮫ ﺧود در ﭼراﮔﺎه زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرار
داﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﻧد) .ھون ھﺎ( ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑوﻣﯾﺎن )ﺟواﻧﺷﯾر( ،ﺑﻠﮑﮫ از
ﻣﻧﺎطق ﺳواﺣل رود اراﮐس و ﻧواﺣﯽ اﯾرارات و ﺳﯾوﻧﯾﮏ )ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﻧد() .اﺳﯾران و ﮔﻠﮫ ھﺎ(
را ﺑﮫ اردوﮔﺎه )ھون ھﺎ( ﺑردﻧد و در آﻧﺟﺎ ﻗرار دادﻧد.
ﺳﭘس ﺷﺎه ھون ھﺎ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟواﻧﺷﯾر دﯾدار ﮐﻧد .ﻟذا او ﺑرادران ﺧود را ﻧزد او ﻓرﺳﺗﺎد
و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد و او را ﺑﺑﯾﻧد و دوﺳﺗﯽ ﺑرادراﻧﮫ در ﺑﯾن ﺧوﯾش اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑرای
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ﻻرد ﺷﺟﺎع و دﻻور )ﺟواﻧﺷﯾر( اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗرﺳد و ﯾﺎ در ﻧظر ﮔﯾرد ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ
از ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺷﺧﺻﺎ ﺷﺎه ﺗرﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺑﯾﻧد )ﺟﯽ ) .(٣١١ﺟواﻧﺷﯾر(
ﺑدون ﺗرس ﺧود را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺻﻠﯾب رﺳﺗﮕﺎری اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﮔر ﭼﮫ ﻣن از طرﯾق
ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣرگ ﻗدم ﻣﯽ زﻧم ،اﻣﺎ از ھﯾﭻ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗرﺳم ،زﯾرا ﺗو ﺧدای ﻣن ﺑﺎ ﻣن
ھﺳﺗﯽ«) .ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﻧزد آﻧﮭﺎ رﻓت .ﺷﺎه ھون ھﺎ آﻣد ﺗﺎ او را در ﯾﮏ
ﻗﺎﯾق ﺑﺑﯾﻧد و او ﺑﺎ ﻋﺑور ﺑﮫ اﯾن ﮐﻧﺎر رود در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺣل در ﭘﮭﻠوی آب ﻋﻣﯾق و آرام ﺗوﻗف
ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺻﻠﺢ ﻋﻘد ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﺑﯾن ﺧود ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد و ﻣﮭم ﺗر از
ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد دو ﺑرادر ھم ﻓﮑر ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس از ﻣﮭر ﮐردن ،ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺣل
ﺧود رﻓﺗﻧد.
اﻣﺎ آن ﻻرد ﻗوی-ﻗﻠب ﻣن روز ﺑﻌد ﭼﮫ ﮐرد؟ او ﺑﺎ  ١٧ﻣرد در ﺟﺎﻧب دور رود ﺑﮫ اردوﮔﺎه
ھون ھﺎ رﻓت .او در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ دﺧﺗر ﺷﺎه ازدواج ﮐرد) .او اﻓزود ﺑر آن( ﯾﮏ ﮔﻠﮫ  ١٢٠ھزار
ﮔوﺳﻔﻧد ٧ ،ھزار اﺳب و ﮔﺎو از ﻏﺎرت ھون ھﺎ را ﺑﺎ ﺧود آورد و ﻧﮫ ﮐم ﺗر از ١٢٠٠
اﺳﯾر .او ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﻗﻠب ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرﮔﺷت .ﺳﭘس او در ﺑراﺑر ﭘروردﮔﺎر
ﮔرﯾﺳت ،او را ﺻدا ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﮫ ﮐﻣﺎن ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑردم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗو ای ﭘروردﮔﺎر
ﻣرا ﻧﺟﺎت دادی و ﺑر ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﻟم ﭘروردﮔﺎر« .ﺳﭘس او اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد را دﺳﺗور داد ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ را ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﻏﺎرﺗﮕر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑرای ھر ﯾﮏ ﻣطﺎﺑق ﺳﮭم او )ﺟﯽ .(٣١٢
اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷد .و )اﯾن اﺗﻔﺎق( دو ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺳﺎل ﺳﯾزدھم او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم و ﺳﭘﺎراﭘﯾت
ﺑود .او ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم اﯾن دوره )ﯾﻌﻧﯽ( از ﺟواﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ را ،در ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻗﺎﺑل
ﺳﺗﺎﯾش ،ﺟﮭﺎن ﺷﻣول و دﻻوری ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ،اول در ﻣﯾﺎن ﭘﺎرﺳﯾﺎن و ﺳﭘس در دروازه ھﺎی
ھون ھﺎ اﻧﺟﺎم داد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﻻوری ھﺎﯾش در ﺷرق و ﻏرب و ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﺑرای آرﯾﺎﯾﯽ
ھﺎ و ﻏﯾرآرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧل و ﺧﺎرج دﻧﯾﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﻗرار دارﻧد(
رﺳﯾد .و ﺣﺎل ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ در ﺑﺎره آن ﭼﯾزی ﺻﺣﺑت ﮐﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺻﻠﯾب ﻧﻌﻣت
ﺑﺧش ﺑﺎﻋث درﺧﺷش ﻧور از ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻی او ﺷد و اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﮔل ھﺎ را از آﺗش
ﺑﯾرون ﮐﻧد.
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][٨٩
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم ) -ﺷرح( اﻓﺗﺧﺎرات ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺟﻧوب ﺑﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺷﮭزاده ﺷرق
داد
ﮐوھﮭﺎی ﺟﺎوﯾدان و ﺑﺣرھﺎی ﻋﻣﯾق و ﻣوﺟدار ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻼم ﺧداﺳت ،ﭼون اﯾن ﻓرﻣﺎن او اﺳت
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ از آن ﺑﻠﻧدی ھﺎ ﻧﺎظر ﻟرزش زﻣﯾن )ﺟﯽ  (٣١٣اﺳت؛ وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷود ،دود آن ﺑﺎﻻ ﺷده و ﺣﺗﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد از ﺳﯾﻣﺎی ﻻرد ،ﻣﺳطﺢ و ھﻣوار ﻣﯽ ﺷود
و اﻧﺗﻘﺎل ﺧﺷﻣﮕﯾن آب ھﺎی ﻋﻣﯾق در ﺧود ﻓرو ﻣﯽ روﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺷﮑوه و ﻋظﻣت ﻻرد
ﭘﺎرﺳﯽ ﮐم ﺷد و اﻓﺗﺧﺎر آن ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر ﺑود ،در ﻗﻌر ﺑﺣر ﻓرو رﻓت .ﺻدا ھﺎی ﺑﺎﻟدار
ﻋﻣﯾق از ﺧﺷم ﺑﺎد ھﺎ ﺧﺎﻣوش ﺷدﻧد و ﺧﺎرھﺎی ﻣزرﻋﮫ در ھوا ﺑﮫ ﭘرواز در آﻣدﻧد ،در روی
اﻣواج ﺑﺣر ﭘﮭن ﺷدﻧد و زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد .ﭼون ﺑﺳﯾﺎری از آب ھﺎی ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣواج ﺧﺷﻣﮕﯾن
ﺧود زﻣﯾن را زﯾر اﻣواج ﺧﺷن ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ﻟﺷﮑرھﺎی اﻧﺑوه
ﺧود را در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرﮔﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗرش داد.
ﺣﺎل ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗدرت ﺑﻠﻧد آن ﺗﺎج و ﺗﺧت ﭼﻧﺎن ﭘﺳت ﺷده ﮐﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ از ﻣردان در ﮐﻧﺗرول آن
در ﺳﺎﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮔﯾر ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎرھﺎی ﮔﯾدﯾون ﺧﻔﮫ ﺷده و ﻓرزﻧدان ﻣﺳﺗﺑدﯾن در
ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﻗوچ ﻏرب )اﻣﭘراﺗور
ﺑﯾزاﻧس )ھراﮐﻠﯾوس  ((۶٨١ – ۶۵٩دﯾد ﮐﮫ ﻻرد ﮐﻣﮏ ﺧود را از ﺷﻣﺷﯾر او ﮔرﻓت و
ﮔراز وﺣﺷﯽ ﭼﻧﺎن ﺗﻧدﺧو ﺷد و ﺷﺎخ او را ﺑر زﻣﯾن زد )ﺟﯽ  ،(٣١۴آن را ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺑﯾر ﮐرد
ﮐﮫ زﻣﺎن اﺟرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺑوت و وﻋده اﺑراھﯾم ﻓرا رﺳﯾده اﺳت» :دﺳت اﺷﻣﺎﻋﯾل در
ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮫ ﻣردم و دﺳت ھﻣﮫ ﻣردم در ﺑراﺑر او ﺧواھد ﺑود« )ﺟﯾن ،(١٢ .١۶ .و »در ﭘﯾش
او ﯾﮏ ﺷﻌﻠﮫ ﺑﻠﻌﻧده و در ﭘﺷت او ﯾﮏ ﺷﻌﻠﮫ ﺳوزﻧده« )ژول .(٣ .٢
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ﺳﭘس اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺗش ﺧود را ﮔرﻓت و از طرﯾق ﺑﺣر و ﺧﺷﮑﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﮐرد و
وارد ﻣرزھﺎی ﺟزاﯾر دوراﻓﺗﺎده ﻏرب ﺷد .اﯾن ﺳﺎل ﺷﺷم اﻧﺗﻘﺎل ﺳرزﻣﯾن ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ )ﻣﮭد(
ﺳﻠطﻧت ﺟﻧوﺑﯽ ھﺎ ﺑود .ﭼون ،آﻧﮭﺎ ﭘس از آن ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧدﻣﺗﮕﺎر )ھﺎﺟر( را ﺗرک ﮐردﻧد،
ﻣﮭد ﺣﮑوﻣت ﺧود را در دﻣﺷق اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .و ﺳﭘس )ﺧﻠﯾﻔﮫ) ،ﻣﻌﺎوﯾﮫ  ((۶٨٠ – ۶۶١ﮐﮫ
در آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﻣﮑﯾدن ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان ﻣﻣﺎﻟﮏ اطراف ﺧود ﺷروع ﮐرد .ﺑﮫ او )ﺧﻠﯾﻔﮫ(
ﻗدرت ﻗوی و ﮔﺳﺗرده ،ﺧرد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗدار آرام و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ داد ﺷده ﺑود و او ﺑﺎ اﯾن
ﭼﮭﺎر ﮐﯾﻔﯾت ﺑر ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ ﺟﮭﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐرد) .ﺟواﻧﺷﯾر( دﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس
ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺟﻧوب ﺿﻌﯾف ﺷده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزار و ﺷﮭرھﺎی ﭘرﺟﻣﻌﯾت را ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻌﻠﮫ از ﭘﺎ
درآورده اﺳت.
ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﮭزاده ﺑزرگ ﺷرق )ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ﺗﺣوﻻت( ﻧﮕران ﻋﻣﯾق ﺳرﻧوﺷت ﻗﻠﻣرو ﺧود
ﺑود .او ﭼﻧﺎن اﺣﺳﺎس داﺷت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺟﻣﻌﯾت ﺟﻧوﺑﯽ ھﺎ ﺳرزﻣﯾن او را ﺗﺳﺧﯾر و ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐﻧد.
اﮔرﭼﮫ او ﺗواﻧﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺗرﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧود ﺑﺧواھد )ﺟﯽ  ،(٣١۵ﺑﺎ
آﻧﮭم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﮐﻧد و ﺧود را زﯾر ﯾوغ ﺷﺎه ﺟﻧوب ﻗرار دھد .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺗﮑﺑر
ﺟﻧوب ﺷﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﻣﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت و ﺣرﻣت دارد و – ﺑﮫ دﻟﯾل
ازدواج ﻓزﯾﮑﯽ او ﺑﺎ ﻣردم ﺗرﮐﺳﺗﺎن – ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺧواھد ﯾﺎ ﻣﮭﺎر ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ
او ﺑﺧواھد ،ﯾﮏ ﺣﺳﺎدت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرول در ذھن اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻣﻐرور ﺟﮭﺎن ﻣﺷﺗﻌل ﺑود.
)ﺧﻠﯾﻔﮫ( ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ھﺎی ﻗوی و وﻋده ھﺎی ھداﯾﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻓرﺳﺗﺎد،
اﮔر )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﮫ ﺳراغ او ﺑرود.
] [٩٠ﺳﭘس )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﺿﯾﻠت ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ھداﯾﺎی ﺑﺎﺷﮑوھﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد و آﻧﮭﺎ
را ﺑﺎ ﺧود ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳﻼم ﻓﺎﺗﺢ ﺟﮭﺎن رﻓت .اﺑﺗدا وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺷد ﮐﮫ او در ﻗﻠﻌﮫ ﮔﺎردﻣن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎﮔﺎه ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .او در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ آه ھﺎی ژرف در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار داﻧﻧده
اﺳرار در ﮐﻼم داود ﺑزرگ ﺷد» :ای ﺧﺎﻟق ﻋداﻟت و ﺻداﻗت ،ﻣرا ﺑﮫ دﺳت ﺳﺗﻣﮕران
ﻣﺳﭘﺎر« .او ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾز ﺧود ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻓﮑﺎر از ﻧور ﻓﺎﺗﺢ ھﻣﮕﺎن ﻣرﺧﺻﯽ ﮔرﻓت .و ﺑدﯾن
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ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دوردﺳت رﻓت .ژﻧرال ارﻣﻧﯽ و ﺗﻣﺎم ارﺑﺎﺑﺎن ﺑﯾرون آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ او
دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧد و او را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐردﻧد و او را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ راه ﺧود ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
ﺣﺎل وﻗﺗﯽ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت آﺳورﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ رﺳﯾد )ﺟﯽ  ،(٣١۶او ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳﺗور ﺧﻠﯾﻔﮫ )»ﺷﺎه«( روﺳﺎی ﻧواﺣﯽ و ﻗﺷر ﺛروﺗﻣﻧد ﺷﮭرھﺎ ھر ﯾﮏ در ﻣرزھﺎی ﺧود از
او ﺗﺟﻠﯾل ﮐردﻧد .اﺳب ھﺎ و اﻣﺎﮐن اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﺑرای او( ﺗﺎ درﺑﺎر ﺧﻠﯾﻔﮫ آﻣﺎده ﺷده ﺑود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
او در ﻋظﻣت ﻓراوان ﺑﮫ آن رﺳﯾد.
ﺳﭘس )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن ھﻣراه ﺧود دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﭘﯾش از او ﺑروﻧد و اﺳب ھﺎ را در
)ﯾﮑﯽ از( آن ﺟﺎھﺎی ھداﯾت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎه آﻣﺎده ﮐرده اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ در ﻏرور
ﺷﮑوھﻣﻧد وارد اردوﮔﺎھﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳرﺑﺎزان در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ
ﺷﻧﯾدن ﻧﺎم ﺑرﺟﺳﺗﮫ او ازدﺣﺎم ﮐرده ﺑودﻧد ﺗﺎ او را در ﺟﺎده ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺷﺎه ﺟﻧوب ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
از ﺧواب ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت ﻣﻌﻣول ﺑرﺧﺎﺳت ﺗﺎ ﺷﮭزاده ﺷرق را ﭘذﯾراﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ
ﮔرﻣﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧد) .ﺧﻠﯾﻔﮫ( از آﻣدن او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود) .ﺟواﻧﺷﯾر( از ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ
آﻣﺎده ،ﻟذت ﺑرد .درﺣﻘﯾﻘت ،ﭼﻧﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻧﺻﯾب ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻓرﻣﺎﻧداران ﻣﻣﻠﮑت
ﻧﺷده ﺑود .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ او ذﮐﺎوت و اﺳﺗدﻻل )ﺟواﻧﺷﯾر( را ﻣورد آزﻣﺎﯾش
ﻗرار داد؛ ﭼون در آﻧﺟﺎ ﻻرد ھﺎ و رھﺑران ﻣردﻣﺎن زﯾﺎدی در ﺧدﻣت او ﺑودﻧد ،در ھﯾﭻ ﯾﮏ
از آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل وﺟود ﻧداﺷت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺟواﻧﺷﯾر و ھﻣراھﺎن او ﺑود ،او
ھداﯾﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑﺧﺷﯾد .ﭘس از اﯾن ،ﺷﮭزاده ﺷرق ﭘرﺳﯾد )ﺟﯽ  (٣١٧ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ در
آراﻣش ﻣرﺧص ﺷود .ﻓرﻣﺎﻧدار ﺟﻧوب ُﻣﮭر ﺧود را در ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺻﻣﯾﻣﯾت و دوﺳﺗﯽ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﮔذاﺷت و دﺳت راﺳﺗش را ﺑﮫ او داد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھرﮔز اﯾن رﺳم ﻻرد ﻣﻐرور ﺟﮭﺎن
ﻧﺑود ﮐﮫ آن را ﺑرای ھر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑدھد.
ﭘس از اﯾن وﻗﺎﯾﻊ) ،ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎرات ﻋﺎﻟﯽ از )درﺑﺎر( ﻗرارﮔﺎه )ﻣرزاران( رواﻧﮫ
ﻣﺳﯾر ﺧود ﺷد .او ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾرارات رﺳﯾد و در آﻧﺟﺎ ﺗوﺳط ﮔرﯾﮕور ﺷﺟﺎع طﺎﯾﻔﮫ ﻣﺎﻣﯾﮑون
و ھﻣﮫ اﺷراف ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﮔرﯾﮕور او را ﺑﮫ ﺷﮭر اروچ ﺑرد .اﻧﺎﺳﺗﺎس )ﯾﮑم ،اﮐورﯾﺗﺳﯽ
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 (۶۶٧ – ۶۶١ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎ و ﻣﺻﻠﺢ و ﺳﺗون ﻧﺎب ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻧد .وﻗﺗﯽ
ﺷﮭزاده ﯾﮏ ﻣردی ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑزرگ )اﻧﺎﺳﺗﺎس( را دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻧوی ﭘر
ﺑود ،ﺧود را ﻓروﺗن ﮐرد و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﻘدس ﻣورد رﺣﻣت ﻗرار ﮔرﻓت .او در ھﻣﺎن
ﻋظﻣت وارد ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﺎردﻣن ﺷد .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در زﯾر ﺳﻘف ﭘﻧﺎﮔﺎه ﺧود رﻓت )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود( و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد اﻧواع ﻣواد ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑرای ﺗزﯾﯾن و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز
ﻧور ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف آن ﺷروع ﮐرد .او ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎﻻی آن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد
و آن را از ﮔﻧﺑد ﺗﺎ درب ورودی رﻧﮓ آﻣﯾزی ﮐرد و ﺑﺎ طﻼ و اﺑرﯾﺷم ﻣزﯾن ﺳﺎﺧت ،و
دروازه ﻣﺣﻔظﮫ دارای ﻧور ﺟﮭﺎن )ﺗوﺗﮫ ای از ﺻﻠﯾب( را دﺳﺗور داد ﺗﺎ در ﻧﻘره ﮐﺎری
ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷود .ﭘس از آن )ﺟﯽ  (٣١٨ﺷﮭزاه ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺟواﻧﺷﯾر ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻼ وﻓﺎدار
ﺑﮫ ﺷﺎه ﺟﻧوب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
][٩١
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم – ﺳﻔر دوم ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺳﺗﺑد ﺟﻧوب؛ ﮐﻣﮏ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ او ﺑﮫ
ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن و ﻧﯾم ﺳﺎزی ﺑﺎج
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎه ﺟﻧوب ،ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﮭزاده ﺷرق را ﺑﺎ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ وﻋده ھﺎی ھداﯾﺎی زﯾﺎد ﺟﮭت
اﻓزودن اﻓﺗﺧﺎرات و ﺟﻼل ﭘﯾﺷﯾن او اﺣﺿﺎر ﮐرد .ﭼون در ﺣواﻟﯽ ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑرﺧﯽ
ﺷﮭروﻧدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷﮭر ﺑﯾزاﻧﯾس ﻧزد او )ﺧﻠﯾﻔﮫ( آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﯾوغ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘﺳران ھﺎﺟر را
ﺑﭘذﯾرﻧد .ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺟﮫ/اﺧﺗﮫ ھﺎ ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس را در ﺳﺎل ھﻔﺗم ﺳﻠطﻧت
او ﺑﮑﺷﻧد ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺷﮭزاده ﺷرق در ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ
ھﺳﺗﻧد .ﺟواﻧﺷﯾر ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﻻرد ﺑﺎ ھﻣراھﺎن ﭘﯾﺷﯾن ﺧود )ﺟﯽ  (٣١٩رﺳﯾدﻧد و ﺑﺎ
اﺣﺗرام و ﺣرﻣت ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش ﭘذﯾراﯾﯽ ﮔردﯾدﻧد .در واﻗﻌﯾت) ،ﺧﻠﯾﻔﮫ( دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﮐﺎخ
ﺑرادر ﺧود را ﺑرای اﺳﺗراﺣت )ﺟواﻧﺷﯾر( آﻣﺎده ﺷود و ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﯾز او ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﺳﭘس،
)ﺧﻠﯾﻔﮫ( ﺑﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﺗرﻣﯽ ﮐﮫ از ﺷﮭر اﻣﭘراﺗور
آﻣده اﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد .ﺧﻠﯾﻔﮫ از داﻧش ﻗﺿﺎﯾﯽ و ژرف او ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮕﻔت زده ﺷد و ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن
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ﺳﻠطﻧت ﺑﯾزاﻧس ﻧﯾز از او ﺳﭘﺎس ﮔزار ﺑودﻧد ،ﭼون )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در
ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ را ﻣﺷوره داد.
ﭘس از اﯾن ،ﺷﺎه ﺟﻧوب دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﺷرق ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺷﺎه ﺗﺎﺟدار ﺑﯾﺷﺗر ﻗدرداﻧﯽ
ﺷود) .ﺧﻠﯾﻔﮫ( ﺑرای )ﺟواﻧﺷﯾر( ﯾﮏ ﺟﺎﻧور ﻣﻐرور ،آﻣوزش دﯾده و ﻏول ﭘﯾﮑر از ھﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻓﯾل را ﺗﺣﻔﮫ داد ﮐﮫ درﺑﺎرھﺎی ﺷﺎھﺎن آن را ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺗزﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد .از اﺑﺗدای
زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣروز ھرﮔز دﯾده ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ )ﻓﯾل( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺣﻔﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐوﭼﮏ
اھدا ﺷود .ﺳﭘس )ﺧﻠﯾﻔﮫ( ﺑرای )ﺟواﻧﺷﯾر( ﯾﮏ طوطﯽ اھدا ﮐرد ،ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎرﺗرﯾن ﺗﻣﺎم ﭘرﻧدﮔﺎن
ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﮔدﺷﺗﮫ ﻓﻘط در ﺳﻠطﻧت ﺑﯾزاﻧس در ﺧﺎرج از دﻧﯾﺎی وﺣش دﯾده ﻣﯽ ﺷد
)ﺟﯽ ) .(٣٢٠ﺧﻠﯾﻔﮫ( ھدﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز اﻓزود ﺑر اﯾن ﻣوارد داد :ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر ﻓوﻻدی
طﻼ ﮐﺎری ﺷده دارای ﭼﻧدﯾن ﻣروارﯾد ،ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘر زرق و ﺑرق دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻧﺦ طﻼﯾﯽ،
اﺑرﯾﺷم ،زرﺑﻔت ،رﻧﮓ ھﺎی ﺑﻧﻔش ﺑﺎ ردا ھﺎی زﯾﺑﺎی ﺑﻧﻔش ،رﻧﮓ ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﻌروف
طﻼﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و  ۵٢اﺳب ﺗﯾز ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎه ﺳوار ﺷده ﺑود.
او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣﺳر اول ﺧود دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎﻧوی ﺷرق ،ﺑرﺧﯽ آراﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺑﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻠﮑﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد) ،ﺑﺷﻣول( ﻟﺑﺎس ھﺎی اﺑرﯾﺷﻣﯽ و ﮔﻠدوزی طﻼﯾﯽ ﺑدھد) .ﺧﻠﯾﻔﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن( دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ از ھﻣراھﺎن )ﺟواﻧﺷﯾر( ،ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻓﯽ زرﺑﻔت و ﭘَر
ﺑرای  ۵٠ﻣرد داده ﺷود .او ﻗﻠﻣرو ﺳﯾوﻧﯾﺳﺗﺎن )ﺳﯾوﻧﯾﮏ( را زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت )ﺟواﻧﺷﯾر( ﻗرار
داد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر او ﻓﺷﺎر آورد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣردم آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن در ﻣﺎورای رود ﻧﯾز ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠق در ﺑﺎﻻی اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺟﮭﺎن ﻣواﻓق ﻧﺑود .او از اﯾن
اﻓﺗﺧﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻧﮑﺎر ﮐرد و در ﻓﺿﯾﻠت طﺑﯾﻌﯽ ﺳﺎزﻧده ﺧود ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن او ﺳود ﺑﺑرد،
)ﺟواﻧﺷﯾر( ﺗرﺟﯾﺢ داد ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﺧود را ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧودش اﺧﺗﺻﺎص دھد.
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)ﺟواﻧﺷﯾر( ﺳﭘس درﺧواﺳت ﮐرد ،ﺑﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣرو او ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺑود ،ﮐﺎھش داده
ﺷود .ﺷﺎه ﺟﻧوب اﯾن درﺧواﺳت او را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘذﯾرﻓت و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾوغ ﺧراج ﺑﮫ
)ﺟﯽ  (٣٢١ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺎھش داده ﺷود.
]) [٩٢ﺧﻠﯾﻔﮫ( ﭘس از اﻋطﺎی اﯾن ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺑﺎﺷﮑوه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن او را ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر
ﺷﮭزادﮔﺎن ﮔراﻣﯽ داﺷت ،دوﺑﺎره دﺳت راﺳت ﺧود را ﺑﺎ او داد و او را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر رﺧﺻت
ﮐرد) .ﺟواﻧﯾﺷر( ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود رﺳﯾد و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ﺧود رﻓت  .او در آﻧﺟﺎ
ﺳﺟده ﮐرد و از ھدﯾﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﺧداوﻧد ﺳﺗﺎﯾش ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻗدرت و ﺷوﮐت
ﻣن از ﺧداوﻧد اﺳت« .او از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز )اوﺳﺗﺎن( آﻣد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ او ﺑود.
و در آﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﻣﻠﯽ ﺑرﮔذار ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ او را دﯾدﯾم – ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻋﺎدی
درﺧﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻗﺷﻧﮓ در ﺷﮑوه ﺑزرگ ﺷﺎھﯽ .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﭘرﻧده ﺳﻠطﻧﺗﯽ )طوطﯽ(
را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣطﻠوب ﺗرﯾن ﻧوع ﺑود .در ﭘرھﺎی زرد او رﻧﮓ ﺳﺑز ﺿﻌﯾﻔﯽ ﻣﯽ
آﻣﯾﺧت و ﻣﯽ درﺧﺷﯾد و رﻧﮓ ﺳرخ ﺳﯾﻧﮫ او ﺑﮫ دور ﮔردن او ﻧﯾز ﭘراﮔﻧده ﺷده و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﺎﻧﻧد ﻗطرات ﺷﺑﻧم آوﯾزان ﻣﺛل ﻣروارﯾد از ﮔوش ھﺎی طﻼﯾﯽ ﺟواری در ﻣزارع در ﺻﺑﺢ
ﺑﮭﺎری ھﻣﺎھﻧﮕﯽ داﺷت .ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ھﺎﯾش ﻧﯾز ﭼﻧﺎن ﺑود .ﻣﻧﻘﺎر ﺿﺧﯾم او ﻣﺎﻧﻧد روی
دھﺎﻧش ﺧﻣﯾده ﺑود ،ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺻدای اﻧﺳﺎن ﮔپ ﻣﯽ زد )ﺟﯽ  .(٣٢٢ﭼون
)طوطﯽ( در زﻣﺎن ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳﺗﺎﯾش اﻣﭘراﺗور ﻧﯾرو ﻣﯽ ﺳراﯾﯾد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ در روز
ھﺎی آﺧر دﯾدﯾم ﮐﮫ )اﯾن طوطﯽ( ﺷﮭزاده ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﺎ را ﺟﻼل ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﯾرت
اﯾﺟﺎدی ﺗوﺳط )طوطﯽ( ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﺣﺎﻻ ﺷرح ﻣﯽ دھم ،ﭼﻧﺎن ﺑزرگ
ﻧﺑود .ﭼون ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﺟﺷن ،ﻓﯾل را دﯾدﯾم – آن ﺣﯾوان ﺑدﺟﻧس ،ﺑدﺗرﮐﯾب ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ﻋظﯾم ﺑزرگ ﺑود – در اﻣﺗداد اﻧﺗﮭﺎی ﺻف ﺷﺎھﯽ در ﺧﺎرج دﯾوار
در ﺟﺎده دروازه ورودی راه ﻣﯽ رﻓت؛ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ )آﻣده( ﺗﺎ ادای اﺣﺗرام/ﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺷﺎه ﮐﻧد.
ﭘﺎھﺎی ﭘرﺗو ﻣﺎﻧﻧد او آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوه ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد و ﺧرﺗوم او
آوﯾزان از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺎر ﺷرﯾر ﺑود) .ﻓﯾل( )ﺧرﺗوم ﺧود( را در اﻣﺗداد زﻣﯾن ﻣﯽ
ﭼرﺧﺎﻧد ،اﯾن طرف و آن طرف و در ھوا ﯾﺎ ﺧود را ﺑﺎ آن ﻣﺎﻟش ﻣﯽ ﮐرد و ﺳﭘس ﻧﻔس ﺧود
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را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏرش ﺗرﺳﻧﺎک از طرﯾق ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐرد .ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﯾﮏ ﺗرس و
ﻟرز ﺣﺷﺗﻧﺎک روح اﻧﺳﺎن را در ﻧﮕﺎه آن ﺳر ﮐرﮔدن-ﻣﺎﻧﻧد او ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھر طرف
ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧد .ﻣﺎ اﺳب ھﺎی را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘرزرق و ﺑرق آراﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻗدم ﻣﯽ زدﻧد،
ﯾورﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﭼﮭﺎر ﻧﻌل ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،و ﺳرﯾﻊ ﻣﺛل ﺑﺎد ﺑودﻧد ،ﻣﺟﮭز ﺑﺎ زﯾن ھﺎی طﻼ
ﮐﺎری و )ﺣﻔﺎظﮫ ﺷوﻧده( ﺑﺎ زره درﺧﺷﺎن.
ﺣﺎل ﭼﮫ را ﺷرح دھم ،ﭼﮫ را رواﯾت ﮐﻧم؟ اﯾن ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ ﺑود ﮐﮫ )ﺟواﻧﺷﯾر( از ﺑدو ﺗوﻟد
در ﺟﮭت ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﻗرار ﮔرﻓت .اﻓزود ﺑرآن ﺗﺎ اﻣروز ﺧداوﻧد او را ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ در
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷﮑوھﻣﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ او را ﮐﻣﺗر از ﺷﺎه در ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ،از ﻧﮕﺎه
ﺛروت – ﻣﻘدار زﯾﺎد طﻼ ،ﻧﻘره ،ردا ھﺎی ﺑﻧﻔش ﻗﯾﻣﺗﯽ و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ ،زﯾورات ﺑﺎ
ارزش و ﻣروارﯾد ھﺎی درﺧﺷﺎن .و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺳرﺷﺎر اﺳت .ﺧداوﻧد در ﺟرﯾﺎن اﯾن  ٣٣ﺳﺎل
اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﭘﯾروز اﻏواﻧﯾﺎ داد و او ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺳط ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﻣورد ﺣرﻣت و
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑر ﭼﮭﺎر ﻣﻠت )ﻋﻣده( )ﺟﮭﺎن( ﺣﮑوﻣت ﮐردﻧد .اﯾن ﻣﺳﺗﺑدان،
)ﺟواﻧﺷﯾر( را ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﻧد .او در ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺟﯾب و ﺑزرگ اﺳت .ھﯾﭻ
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ طرز ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت او ﮐم ﺷود ،زﯾرا او در ﺳر
ﺧود ﺗﺎج ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﻋظﻣت ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﺳت.
ﺑرای ﻣﺎ ،ﻓروﺗن ﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎن او) ،ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود ،ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﮔوﺳﺗوس ﯾﺎ
ﺗﺑرﯾوس ﺳﯾزار ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺑﺧﺷﻧده ﺗرﯾن ﺧﯾرﺧواه) .او ﻣﺷﺎﺑﮫ(
ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﻣﺑﺎرک ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎج آﺳﻣﺎﻧﯽ )ﺟﯽ  (٣٢۴درﺧﺷﺎن و ﻣﻔﺗﺧر ﺷده ﺑود .ﺑﻠﯽ،
راﺳﺗﯽ اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑود ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺷﮭزاده ﺷرق ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﯾم و آﻧﭼﮫ را اﻧﺟﺎم
ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﺧدای ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗو را ﻻرد ﺗﯾودورﯾوس ﺳﺎﺧت ،ﺷﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﺎن
ﮐﻧد – اﻧﺻراف از ﮔﻧﺎھﺎن ،دوﺳت داﺷﺗن ﺧدا ،ﺗرﺳﯾدن از او ،ﻗدم زدن در راه او ﮐﮫ ﺑرای
ﺷﻣﺎ و ﭘﺳران ﺷﻣﺎ ﻧﺳل ﺗﺎ ﻧﺳل ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوب ﺑﺎﺷد.
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][٩٣
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم – روﯾﺎی اﺳراﯾﯾل ،زاھد و ﻣرد ﺧدا در ﻣورد ﺳﯾﻧت ﻣﺎﺷﺗوﺗس و
ﺷﺎﮔردان ﺷﮭﯾد او و ﮐﺷف ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﮐﮫ در ﮔﯾس ﺑود
ﻣن اﯾن ﮔزارش را درﺳت ﯾﺎﻓﺗم ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدودی ﮔزارش ﻣﺧﺗﺻر از رھﺑﺎﻧﯾت اﺳراﯾﯾل اﺳت.
آﻏﺎز )ﮔزارش( ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺑﮭم اﺳت .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﻣواردی را ﮔﻧﺟﺎﻧﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺑﺎره ھدف
ﻣﺎﺳت .ﺣﺎل ،ﭘس از آﻧﮑﮫ )اﺳراﯾﯾل( ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم را در ﮐوه ﮔذراﻧﯾد ،او روی زﻣﯾن و
روی زاﻧو ھﺎی ﺧود ﺧواﺑﯾد ،وﻗﺗﯽ ﯾﮏ روﯾﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز و ﺣﯾرت آﻣﯾز ﺑرای او در
ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎرم )ﺟﯽ  (٣٢۵ظﺎھر ﺷد .ﻧوری درﺧﺷﯾد و ﻋطر ﺷﯾرﯾﻧﯽ اﻓﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ او را
ﭘُر و ﻣﺳﺣور ﮐرد .اﯾن روﯾﺎ ﺣﮑﻣت او را اﻓزاﯾش داد و ﺑﮫ او آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ھﺎی
ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ظﺎھر ﺷده اﻧد و ھم آﻣوزه ھﺎی اﻧﺟﯾل ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ داده اﻧد – ﭼﮫ زﻣﺎن
و ﭼﮕوﻧﮫ )ﭼﻧﯾن روﯾﺎھﺎ( درﯾﺎﻓت ﺷده اﻧد ،ﺗوﺳط ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ و از ﮐﺟﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧون ﺧود
ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﻧﺎم ﺷﮭﯾد را ﺑﮫ ارث ﺑردﻧد ،ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ اﻟﮭﯽ را در ﮐﺟﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد و ﺣﺎل ﺧود
ﺷﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺎر دوم ﺑرای او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد) ،اﺳراﯾﯾل(
ﺑﯾدار ﺷد و ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮐﺎﻣل )در آﻧﺟﺎ( وﺣﺷت زده ﻣﺎﻧد .ﺳﭘس او ﺑرﺧﺎﺳت و ﺷﺎدﻣﺎن
ﺑود و ﺑﺎزوان ﺧود را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻻرد ﮔﺷود و ﻧﻣﺎزھﺎی ﺻﺑﺢ ﺧود را ﺑﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ادا
ﮐرد.
روز ﺑﻌد او ﮐﻼم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ ﺧﺎطر آورد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :وای ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻻرد
را ﺑﺎ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری اﻧﺟﺎم دھد« )ﺟﯾر .(١٠ .۴٨ .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،او ﻋﺟﻠﮫ ﮐرد و از ﮐوه ﭘﺎﯾﯾن
ﺷد) .اﺳراﯾﯾل( ھﻣرای ﺧدﻣﮫ ﺧود ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ )ﻣﺳﮑوﻧﮫ( ﻣﺣل اﺳﻘف رﺳﯾدﻧد .او ﺑﺎ
اﺣﺗﯾﺎط ﻓراوان و ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در روﯾﺎی ﺳﺣرآﻣﯾز دﯾده ﺑود ،ﺑرای اﺳﻘف ﺗوﺿﯾﺢ
داد) .اﺳراﯾﯾل( ﮔﻔت» :ﻻرد ﻣن ،ﺑﯾﺎﯾﯾد در اﺟرای دﺳﺎﺗﯾر ﺧداوﻧد ﺗﺎﺧﯾر )ﺟﯽ  (٣٢۶ﻧﮑﻧﯾم،
ﻣﺑﺎدا ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗﺿﺎوت ﺷوﯾم ﮐﮫ او را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد .ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺟدﯾت اﯾن
وظﯾﻔﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﮔﻧﺞ ھﺎی اﻟﮭﯽ را روﺷن ﮐﻧﯾم« .اﺳﻘف داود ﻣﺑﺎﺷﯾر )ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﻧﺎم(
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ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﮏ ،ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮔوش داد و ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺗﺎﻣل ﮐرد .او ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ
ﺑرﺧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﭘرھﯾزﮔﺎر را ﺑﺎ ﺧود ﮔﯾرد و ﻧزد اوﺧﺗﺎﻧﯾز ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏوان ھﺎ رﻓت و ﺑرای
او ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ روی داده ﺑود ،رواﯾت ﮐرد .وﻗﺗﯽ )اوﺧﺗﺎﻧﯾز( اﯾن را ﺷﻧﯾد ،ﻻرد را
ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» :ﭼﮕوﻧﮫ او ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾن راز ﺷد«؟ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس
)اوﺧﺗﺎﻧﯾز( دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺑزرگ داﯾر ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و اﺳﻘف داود
ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿرﯾن ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،ﯾﮏ ﻣرد ﺟﺳور ﺑﻧﺎم ﯾووﯾل ﮐﮫ اﺳﻘف
ﻣﻧطﻘﮫ ارﺗﺳﺎخ ﺑﻧﺎم ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﺑود) .ﯾووﯾل ﺧواﺳﺗﺎر داﻧﺳﺗن اﯾن ﺑود ﮐﮫ» (:ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﯾﮭوده در ﺑﺎره ﯾﮏ روﯾﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻋﺗﻧﺎ ﮐردﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑرای ﻣﺎ
آﻣوزش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾم ؟ ﭼون ﭘس از آﻣوزه ھﺎی رﺳوﻻن و اﻧﺟﯾﻠﯽ ھﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾز
ھﺎ دﯾده ﻧﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺎﻻ دﯾده ﺷوﻧد«) .اﯾن ﻣرد( ﺳرﺷﺎر از داﻧش ژرف ﺑود
و ﺑﺎ آﯾﮫ ھﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷت.
] [٩۴ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ داد )ﺟﯽ :(٣٢٧
»آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﺷﺎﯾد از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻓﮭﻣﯾده ﺷود ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮔزارش اﯾن
روﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز ﻧو و ﻏﯾرﻋﺎدی اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑﺎﺷد .در اﯾن
ﺻورت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ داوری ﺷوﻧد
ﮐﮫ او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﺎﻧﯽ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺧدا اﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ظﮭور را ﭘس از )ﻋﺻر(
رﺳوﻻن و ﺗﻣﺎم )ﭼﻧﯾن( ﭼﯾزھﺎی ﻣﻘدس اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺻﻠﯾب ﻣﺑﺎرک ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ ﮔﻧﺞ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در اﯾن اواﺧر ﺗوﺳط روﯾﺎی ﻣردان آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت.
)ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ھﺎ( در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رخ داده اﺳت – در ﺷﮭر ﻣﻘدس اورﺷﻠﯾم،
در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﭘر از آﻧﮭﺎﺳت و ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
در ﺣﻘﯾﻘت ،در اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻧوراﻧﯽ
ﺷده اﺳت .اﯾن ﮐدام ﺷﮕﻔﺗﻧﯽ ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺷف ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭼون ھﯾﭻ ﯾﮏ از
156

ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در زﻣﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﺑﮕذارد .ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ ﺑﺎطل و ﻓرﯾب ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾم و ﮐﺎر ﺧدا را وﺳوﺳﮫ
ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻧظر ﮔﯾرﯾم .درﻋوض ﺑﺎﯾد ﻣوﺿوع را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐرد و
درﺳت ﺗﻔﺳﯾر ﮐرد ،طورﯾﮑﮫ رﺳول ﻣﻘدس ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ھﻣﮫ ﭼﯾز را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد؛
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧوب اﺳت ،ﻧﮕﮫ دارﯾد« )اول ﺗﯾز .(١٢ . ۵ .و ﺑﺎز ھم در ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :ﺑﮫ ھر روﺣﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ روح ﺧدا را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد«)اول ﺟﺎن .(١ .۴
ﺣﺎل ﺑروﯾد ،ﺷﻣﺎ اﺳﻘف ھﺎی ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطق را ﺑﮫ ارث ﺑرده اﯾد و ﺑﮕذارﯾد ھر ﯾﮏ
از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﮐﺎوش/ﻧظﺎرت ﺑﺎﺷﯾد )ﺟﯽ  .(٣٢٨از ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗدﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن روﯾﺎ از او ﻧﺎﺷﯽ ﺷده و ﯾﺎ از ﮐدام ﺣﻣﺎﻗت ﭘﮕﺎن .زﯾرا وﺳوﺳﮫ
ھﺎی ﺷﯾطﺎن و ﻓرﯾب آدﻣﯾﺎن ﻣﺷﮭود اﺳت ،اﻣﺎ ﻟطف ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر از آن وﺟود دارد.
روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻻرد اﺳرار را ﺑرای ﺷﻣﺎ در آن ﻣﮑﺎن آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ھر دو اﺳﻘف ،داوﯾت و ﯾووﯾل دﺳﺗور ﭘدرﺳﺎﻻر را ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘس از
ﻣرﺧﺻﯽ و زﯾر رھﻧﻣﺎﯾﯽ روح اﻟﻘدس ﺑﮫ روﺳﺗﺎک در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﮏ و ﺑﮫ ﻣزرﻋﮫ
ای در وادی ﭼﻐﺎﮐس رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺳواﺣل رود ﺗرﺗو )ﺗرﺗر( در
اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﻗرار داﺷت .آﻧﮭﺎ اردوﮔﺎه ﺧود را در ﯾﮏ ﺑﯾﺷﮫ ﭼﺷﻣﮕﯾر در
ارﺗﻔﺎع ﮐوﭼﮏ آن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﭘﮫ زار ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد .در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﭼوﺑﯽ ﺗﻘوﯾﮫ ﺷده ﺑﺎ
ﺧﺷت وﺟود داﺷت ﮐﮫ دﯾوارھﺎی آن ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ھﺎ و ﮔل ﻣﯾﺦ ھﺎی رﺧﺷﻧده ﻣزﯾن ﺷده ﺑود.
وﻗﺗﯽ اﯾن ﺧﺑر ﭘﺧش ﺷد ،اﻗﺷﺎر ﻣﺣﺗرم – روﺣﺎﻧﯾون ،ﮐﺎھﻧﺎن ،ﻟوﻟﯾﺎن ،روﺳﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺻد
ﻧﻔری ،روﺳﺎ و ﺑزرﮔﺎن رﺳﻣﯽ ،و ﺟﻣﻌﯾت ﻣردان و زﻧﺎن – ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ آﻣدﻧد و ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ھﻣﮫ در ﻣﺷﺎھده ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎی ﺧداوﻧد ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷﻧد )ﺟﯽ .(٣٢٩
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] [٩۵ﺳﭘس اﺳﻘف ھﺎ دﺳﺗور دادﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺑرای ﺳﮫ روز روزه ﺑﮕﯾرﻧد و ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد،
ﭼون در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻓﯽ وﺟود ﻧداﺷت )در اﯾن ﻣورد( .ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﮭﺎ )ﺑﮫ
روﯾﺎی اﺳراﯾﯾل( ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕر ﻧداﺷﺗﻧد .درﺣﻘﯾﻘت ،ﺣﺗﯽ اﺳﻘف ﮐﻼن
ﯾووﯾل ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ )روﯾﺎ( ﺗوھم اﺳت .در ﭘﺎﯾﺎن روزه ﺳﮫ روزه ،راھب اﺳراﯾﯾل ﺑﯾل
در دﺳت ﮔرﻓت .ھﻣﮫ روی زاﻧوی ﺧود اﻓﺗﺎدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ )اﺳراﯾﯾل( ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ را ﺣﻔر ﮐﻧﻧد .دراﯾن ﮐﺎر اﻓراد
زﯾﺎدی ﺷرﮐت ﮐردﻧد و ﺧﺎک را ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﯾرون آوردﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﮭﺎ از ﮐﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﻧد
و ﮔﻧﺞ ﺑزرگ و ﻣطﻠوب را ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ از ﺳﻣت ﺷرق ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﭼوﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎوش
ﺷروع ﮐردﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣراب ﮔﻧﺎه ﺑﺧش ﺧداوﻧد واﻗﻊ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎوش زﯾر
ﻣﺣراب را ﺑﮫ ﻋﻣق ﺣدود ﺳﮫ ﻣﮑﻌب ﮐﻧدﻧد .و ﺳﭘس آه! ﯾﮏ ﺑوی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺷﯾرﯾن ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﻋطر از ﻣﺣل ﭘراﮔﻧده ﺷد و ھوا را ﺑﺎ ﺑوی ﮔوارا ﭘر ﮐرد .اﯾن ﺑﺎﻻی اﺣﺳﺎس
ﺟﻣﻌﯾت ﺷﯾرﯾن اﻓﺗﺎد ،ﭼون اﯾن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋطر ﻧﺎﯾﺎب ھزاران ﺧوﺷﺑو ھﺎ و ﮔل ھﺎ ﺑود .وﻗﺗﯽ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻣق ده دھﺎﻧﮫ ﮐﻧدﻧد ،ﺑﺎ دو )ﺟﯽ  (٣٣٠ﺟﻌﺑﮫ ﻧﻘره ای ﺑﺎ ﻣﮭر ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد
ﮐردﻧد .در آن ﯾﮏ ﻟوح طﻼﯾﯽ ﻣﺗﺻل وﺟود داﺷت و در آن ﻟوح ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳوری و
ارﻣﻧﯽ وﺟود داﺷت .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزه ﺧداوﻧد در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم و در ﺣﺿور ﻣردم
ﺑﺳﯾﺎری رخ داد ،ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣردم ﭘﯾدا ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ﺗﺎ اﺷﯾﺎی ﻣﺗﺑرک ﺳﯾﻧت
ھﺎ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﻧد ،ﭼون )ﻣردم( در ﺳوز اﯾﻣﺎن و ﻋﺷق ﺑﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑودﻧد.
ﭼﮭره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑودﻧد ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ﻟذت و ﺷﺎدی ﺻﻣﯾﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑود .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،آن ﻣردان ﻣﺑﺎرک ﻣﺳﯾﺢ-دوﺳت و اﺳﻘف ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺟزات اﻟﮭﯽ ﻣﺗﺣﯾر ﮔﺷﺗﻧد و
ﺑﺎ ﺑرﮐت و ﺷﮑرﮔزاری زﯾﺎد اﯾن ھداﯾﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﺧدا را ﺳﺗﺎﯾش ﮐردﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
آن ﻣرد ﺧدا ،اﺳراﯾﯾل ﺗوﺳط اﺳﻘف ھﺎ و ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣﻘدس او ﻣورد اﺣﺗرام و
ﺣرﻣت زﯾﺎد ﻗرار ﮔرﻓت.
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ﺳﭘس اﺳﻘف ھﺎ ﺑﺎ اﺳراﯾﯾل و ﮐﺎھﻧﺎن ارﺟﻣﻧد از ﺳﺎﯾرﯾن ﺟدا ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﮭر اﻧﮕﺷﺗر در
ﺑﺎﻻی ﺟﻌﺑﮫ ﻣﺑﺎرک را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺻﻠﯾب رﺳﺗﮕﺎری را ﮐﺷف ﮐردﻧد .ﻣﻌﺎون اﺳﻘف
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺗﯾﺑﮫ ای روی ﻟوح طﻼﯾﯽ را ﺧواﻧد .ﻧوﺷﺗﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :اﯾن ھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺳﯾﻧت ھﺎی اورﺷﻠﯾم اﻧد )ﺟﯽ  .«(٣٣١و وﻗﺗﯽ ﯾووﯾل اﺳﻘف ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻘدس
را دﯾد ،ﺧرد او ﺟواﻧﮫ زد و ﻓورا ﺷﮕوﻓﺎن ﺷد .او ﭘروردﮔﺎر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﻠب ﺧود ﺳﺗﺎﯾش و
ﺷﮑرﮔزاری ﮐرد و راﺳﺗﯽ روﯾﺎی راھب )اﺳراﯾﯾل( را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و او را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ھﻣﮫ
اﻋﺗﻼ ﺑﺧﺷﯾد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب )ﯾووﯾل( آﻧﭼﮫ را ﻗﺑﻼ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد و در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﺧرﯾب آن
ﺑود ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرد .ﭼون او ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر دﺷﻣﻧﯽ ﻗﺑﻠﯽ او در اﯾن ﻣورد ﮔﻧﺎھﮑﺎر و
ﻣﻘﺻر ﻣﯽ داﻧﺳت .ﺣﺎل ﭼون ﻣﮑﺎن ﻧور زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش در اﯾﺎﻟت او ﭘﯾدا ﺷده ﺑود) ،ﯾووﯾل(
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ داد آن را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯾﺎﯾد و ﺑرود )ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻧﻧد اﺳراﯾﯾل(.
درﻋوض ،او ﺧود را ﻣدﯾر و ﻧﮕﮭﺑﺎن آن ﺳﺎﺧت ،طوری ﮐﮫ آن ﺧزاﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود او
ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ ﺣرﻣت ﯾﮑﯽ از ﺻﻧدوق ھﺎ را ﺑﮫ اﺳﻘف ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ )اﺳراﯾﯾل( ﻣرد
ﺧدا از اﯾن ﻋﻣل ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﺎﺧوش ﺑود ،ﭼون ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻣﻘدس ﺧدا ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺧدا ﺑرای او اﻋﺗﻣﺎد ﺷده ﺑود و ﺧود او ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ،ﺑﺎﯾد زﯾر ﻣراﻗﺑت او ﻣﯽ ﺑود.
اﻣﺎ او ﺑﺎ ﻧﮕﮭداری اھﺎﻧت/ﺗواﺿﻊ ﺧود ﺑرای ﻣدﺗﯽ راﺿﯽ ﺷد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﻧﮑرد.
او در ﻋوض ،ﺻﻧدوق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده را ﺑﺎ رﺿﺎﯾت اﺳﻘف داوﯾت و روﺣﺎﻧﯾون و ﮐﺎھﻧﺎن و
وزرای ﻻرد و ﺗﻣﺎم ﻣردم ﮔرﻓت و آﻧﮭﺎ او را ﺑﮫ ﻣﺳﮑوﻧﮫ )ﺟﯽ  (٣٣٢او اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .ﺳﭘس
ﺑﺎ ﻣزﻣور ھﺎ و ﺳرود ھﺎی ﺳﺗﺎﯾش ﭼﯾزھﺎی ﻣﻘدس ﻻرد را در آراﻣﮕﺎھﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻘدس
ﮔﻼی واﻧﮏ )ﺻوﻣﻌﮫ ﺳر( در ﻣﯾﺎن ﻓﺎﻧوس ھﺎی درﺧﺷﺎن و ﺷﻣﻊ ھﺎی ﺳوزﻧده ﮔذاﺷﺗﻧد .و
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺑﺎدل ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﻧد )ﺟﯽ .(٣٣٣
][٩۶
ﻓﺻل ﺳﯽ ام و ﺳﯽ و ﯾﮑم – )ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ(
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ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﻓﺻل ھﺎ را ﺣذف ﮐردﯾم ]ص ﺟﯽ – ٣٣٣ﺟﯽ  ،[٣٣٨ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل
روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑود.
][٩٧
ﻓﺻل ﺳﯽ و دوم – ازدواج ھﺎی آﻟوده ﮐﻧﻧده ﻻرد ھﺎی اﻏوان و ﻧﻔرﯾن آﻧﮭﺎ
در اﯾن دوره روﺳﺎی اﻏواﻧﯾﮫ ﻧﺳب ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﻋﻘد رواﺑط اھرﯾﻣﻧﯽ آﻟوده ﮐردﻧد .و ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻔور ﺷدﻧد .ﺧﺎﻧواده اول ﻻرد ﮐﺎﻏت ﺑود ﮐﮫ از ﺧون ﺷﺎھﯽ ﺑود .اﯾن )ﻋﻣل(
ﺗوﺳط ﺳﮫ ﺧﺎﻧواده در ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺷﺎﮐﺎﺷﯾن ﻣرﺑوط دﺳﺗﺎﮐر ،ﮐﻧﺷﻣﯽ و ﻣﺎﻣﺷﯾﻎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود.
در ﻣﺎورای )رود( ﮐور ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ھﯾﺟﯾری؛ در ﮔﯾس در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده
وراز ﭘﯾروز ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻏﺎﮐﻧﺎر )؟ﺧدﻣﮫ درﺑﺎر( را داﺷت؛ ﺳﭘﺎﺳﺎﺗو )؟ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ درﺑﺎری
ھﻣﺎن ﻧوع( وراژن ﮐﮫ در اراژاﮐﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﺳت )ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد(؛ و ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ﺗﯾوراک
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .اوﺧﺗﺎﻧﯾز ﭘدرﺳﺎﻻر ارﺟﻣﻧد آﻧﮭﺎ را ﻧﻔرﯾن ﮐرد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﻧﯾن ازدواج ھﺎی
ﺷرﯾراﻧﮫ و ﻧﺎﭘرھﯾزﮔﺎراﻧﮫ .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از راه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﺑرﻧﮕﺷﺗﻧد ،ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ از
روی زﻣﯾن ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد .ﭘس از اﯾن )اوﺧﺗﺎﻧﯾز( ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﮔﺷت و اﯾﻐﯾﺎزر
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗﺧت ﺷد ،ﯾﮏ ﻣرد ﭘرھﯾزﮔﺎر و ﻧﺟﯾب .او اﺳﻘف ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎﮐﯽ ﺑود و در ﻣﺟﻣﻊ
اﺳﻘف ھﺎی ﺣﺎﺿر ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻣرگ اوﺧﺗﺎﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﺷد .ﭼون )اﯾﻐﯾﺎزر( ﺑﮫ ﻣﺟﻠس رﻓت،
ﺑﻌﺿﯽ ﮔروه ﺷرور ﺑﺻورت ﺑدﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﺗﮭﻣت زدﻧد .ﭘس از ﻣراﺳم ﺻﺑﺢ )ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻐﯾﺎزر( ﯾﮏ راھب ﺧﺎص را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد )ﺟﯽ  (٣٣٩ﮐﮫ راھب ﺻوﻣﻌﮫ در ﺷﮭر
ﭘﯾروزﮐواد ﺑود ،ﺑﺎ اﯾن ﺗﻣﺎﯾل ﮐﮫ او را ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺧود ﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﯾﮏ روح
ﺷﯾطﺎﻧﯽ او را ﺑر زﻣﯾن زد و او را در ﭼﺷم ھﻣﮫ ﻣﺣﮑوم ﮐرد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺗﯾﺎس ﺑرای
او ﻗرﻋﮫ ﮐﺷﯽ ﮐردﻧد) .اﯾن زﻣﺎن( اﯾﻐﯾﺎزر ﻓروﺗن ﮐراﻣت رﺳوﻻﻧﮫ را از ﻣﺟﻠس درﯾﺎﻓت
ﮐرد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،در زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدار )ﺳﮑوﻻر( ﺧود ﺟواﻧﺷﯾر ﺧوش ﺑﺧت ﺧداوﻧدﮔﺎری
ﺳرزﻣﯾن را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اراده ﺧدا در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت.
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ﻓﺻل ﺳﯽ و ﺳوم – ﮐﺎھن ﺷدن اﺳراﯾﯾل ﻣرد ﻣﻘدس ﺧدا؛ ﮔزارﺷﯽ از ﮐﺷف ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس
اﯾن ﻣرد ارﺟﻣﻧد ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﺑود ﮐﮫ آب ﺷﯾرﯾن )ﻣﻌﻧوی( ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم داد
ﺗﺎ ﺑﻧوﺷﻧد .او ﯾﮏ ﻧﺑرد ﻣداوم ﺑر ﺿد دﺷﻣن اﯾﻧﯾﺑﯽ )؟( را ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻋرف ﻓﺿﯾﻠت،
ﺗﻘوا ،ﺷﺟﺎﻋت و اﻧﺗﺧﺎب ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن )اﯾﻣﺎن( اﺳت .ﭼون او ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋداﻟت ﺧود در
ﺳرزﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور )ﺟﯽ  (٣۴٠ﺑود ﮐﮫ ﻋطر ﺷﯾرﯾن ﻣﻘدس ﻣﻘدس ھﺎ را در ﺑﺎﻻی
ﮔروھﮭﺎی زﯾﺎدی رھﺎ ﮐرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﺳﻘف داوﯾت ﺑﺎ ھداﯾت روح اﻟﻘدس ،ﮐﺷﯾﺷﯽ را ﺑﮫ
او واﮔذار ﮐرد و ﻓرﻣﺎن داد .اﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻗﺗدار ﻧﺟﺎت روح ھﺎی
ﮔﻣﺷده ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺗر ﺑزرگ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھﺎرون را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آﻧﮭﺎی ﮐﮫ از
ﻧزدﯾﮏ و دور ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ او ﺧوﺷﺣﺎل ﺷوﻧد و ﺑﺧﺷﺎﯾش دﺳت راﺳت ﻣﻘدس او را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﭼﻧﺎن ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﺑود .روز ﺑﮫ روز ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ در او اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد.
اﯾن ﮐﻼم رﺳول ﺑرای او )اﺳراﯾﯾل( ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق ﺑود» :و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ را او ﻣﻘدر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت،
ﺻدا ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐرد؛ و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ او ﺻدا ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐرد؛ و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
او ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺷﮑوھﻣﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔرداﻧد« )روم.(٣٠ .٨ .
] [٩٨ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از اﯾن ،ﮐﺷﯾش ﻣﻘدس ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﻓرﻣﺎن ﻣﺷﯾت ﻣﺗﻌﺎل آرزوی ﻣﻠﺗﮭب
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺻﻠﯾب ﻣطﻠوب ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ﻣﺳﺗوﺗس در روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﮔﯾس در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ
ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ﺑود .ﭼون )اﺳراﯾﯾل( از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرادران ﺧوﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗور ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
را درﯾﺎﻓت ﮐرد ،او ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺣﺎﻣل ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ در ﻧﮭﺎن ﺑود .اﻓزود ﺑرآن ،او
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﯾر ھﻣﮫ )ﺟﯽ  (٣۴١ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺧود را ﻋﻠﻧﺎ اﻓﺷﺎ ﻧﮑرد ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ از
ﺳﺗﺎﯾش ﻣردم ﻓرار ﻧﻣﺎﯾد و از ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺧودﺳﺗﺎﯾﺎﻧﮫ ﭘرھﯾز ﮐﻧد.
ﺣﺎل )اﺳراﯾﯾل( ﻓﻘط از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎھﻧﺎن ارﺟﻣﻧدی درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﻣﻘدﺳﺎت ﺑود
ﺗﺎ او را در ﺟﺳﺗﺟو دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ،زﯾرا او ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ اﻧﺑوه ﻣردم ﺳﻔر ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن
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ﯾﺎد ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗدﯾﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او ﻧﺗواﻧﺳت ﺳﺎﺣﮫ دﻗﯾق )ﺑﻘﺎﯾﺎ( را ﮐﺷف
ﮐﻧد .ﺳﭘس ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑر روی ﺳرو ھﺎی ﮐﮫ از ھﻣﮫ طرف ﮐﻠﯾﺳﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﯾﮏ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﯾرت آور ظﺎھر ﺷد .آن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗوس آﺗﺷﯾن ﻣﯽ درﺧﺷﯾد .وﻗﺗﯽ آن ﺑﮫ ﮔﻧﺑد ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺑری آن را ﮐﺎﻣﻼ ﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﺳﭘس در ﺑﺎﻻی ﺳرو ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن
ﺑﺻورت ﺗﺎﺑﻧﺎﮐﯽ ﺟﻼﯾش داد .ﺳﭘس )ﻧور( ﻣﺎﻧﻧد ﺑرق روﺷن ﺷد .و )ﻧور( ﺳﻧﮓ ﻣﺣﮑم و
ﺧﺷت ﮐﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﮔﻧﺑد ﮐﻠﯾﺳﺎ( را روﺷن ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﻗرار داﺷت .آﻧﮕﺎه
ﻣرد ﻣﻘدس ﺧدا ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ دﺳت ﻧﺧورده در آﻧﺟﺎ ﻗرار دارد) .اﺳراﯾﯾل( ﺑﯾل را در
دﺳت ﺧود ﮔرﻓت و ﻣﺎﻧﻧد اﺑراھﯾم ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﭘﯾراھن ﺧود ﺑﺳت و ﺑﺎ رﻓﯾق ﺧود ﺑﮫ ﮐﻧدن در
آن ﻣﺣل ﺷروع ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﺳوراخ ﺑﮫ ﻋﻣق ﺣدود ﭘﻧﺞ دﺳت رﺳﯾد ،ﯾﮏ ﺳﯾﻧﮫ ﻧﻘره ای روﺷن
ﺑﮫ ﭼﺷم آﻣد )ﺟﯽ  ،(٣۴٢ﮐﭘﮏ زده و ﻟﮑﮫ دار ﺷده و دارای ﮐﺗﯾﺑﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ارﻣﻧﯽ،
ﯾوﻧﺎﻧﯽ )ﺣورام» ،روﻣﯽ/ﻻﺗﯾﻧﯽ( و ﺳرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ای ﺻﻠﯾب زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش در داﺧل
آن ﻗرار داﺷت .در داﺧل آن ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﺻﻠﯾب ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﺳﯾﺢ دارای ﭘوش
ﻧﻘره ای و ﻣزﯾن ﺑﺎ طﻼﮐﺎری ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﮑدر ﺷده ﺑود ،ﭘﯾدا ﺷد.
آﻧﮕﺎه ﻣرد ﺧدا ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .او ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺧوﺷﺑو ﺳوزاﻧﯾد و ﺑﺎ ﻟذت ﻣﻌﻧوی ﺷﺎدﻣﺎن ﺷد و
ﺳرود ھﺎ ﺧواﻧد ،ﺧود را ﺑﺎ داود ﺳﺎز ﭼﻧﮓ زﻧده وﺻل ﮐرد» :ﻣن ﺑﺎﯾد ﭘروردﮔﺎر را ﺗﻣﺎم
وﻗت ﺗﻘدﯾس ﮐﻧم«؛ )او اﯾن را ﮐرد( زﯾرا ﺧدا ﺑرای او ﺻﻠﯾب اﻟﮭﺎم ﺑﺧش را داد ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از دﺷﻣن ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .او ﺻﻠﯾب رﺳﺗﮕﺎری را ﺑﺎ ﺣرﻣت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود
اﻧﺗﻘﺎل داد .در آن روزھﺎ ظﺎھر ﺷدن ﺻﻠﯾب و آوردن آن ﺑﮫ ﻣﺣل )ﻧﮭﺎﯾﯽ( آن ﺑﺎﻋث ﺣﯾرت
و ﺗﻌﺟب زﯾﺎدی ﺷد و اﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻼل درﺧﺷﺎن ﺧدا ﺧﺎﻣوش ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾرﯾل
ﮐﮫ ﭘدرﺳﺎﻻر اورﺷﻠﯾم ﺑود ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ،در وﻗت ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن در ﻣورد ظﮭور ﺻﻠﯾب:
»ﭘرﺗو ھﺎی ﻧوری ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐوه زﯾﺗون ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔر ظﺎھر ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
وﺿوح در ﭼﺷم ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﮭر ﻗﺎﺑل روﯾت ﺑود« )ﺟﯽ  .(٣۴٣اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود ظﮭور
ﺻﻠﯾب ﻧور ﺑﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺷرق .زﯾرا ﯾﮑﯽ و ھﻣﮫ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻧور ﺷدﯾد در ﻣﯾﺎن اﺑرھﺎی
آﺳﻣﺎن ﻣﯽ درﺧﺷد .ھﻣﮫ ﺷﺎھد آﻣدن ،ﺻﻌود و ﻧزول ﻓﯾض ﺑر روی ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺻﻠﯾب
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ﺑودﻧد .ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑل آﺗش ،ﮔﺎھﯽ ﻧور و ﺑﻌﺿﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺗﺎره ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﺷد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔر ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺳرزﻣﯾن درﺧﺷش آن را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد .اﻓزود ﺑراﯾن ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺷﮭر
دﯾده ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎم روﺳﺗﺎھﺎ و ﺷﮭرک ھﺎ ﺗوﺳط ﻣردان و زﻧﺎن ،ﭼوﭘﺎﻧﺎن در ﺗﭘﮫ ھﺎ و
در ﻣزارع ،و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺧود را در ﺻﺣرا ﻣﯽ ﭼراﻧﯾدﻧد ،ﺗوﺳط دھﻘﺎﻧﺎن در ﺟﻠﮕﮫ
ھﺎی ﮐﮫ ﻣﯾوه ھﺎ را ﺑﮫ ﺳود ﺳرزﻣﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﻓران در ھوای آزاد
دﯾدﻧد .اﯾن در ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺟم ﺷب ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎھد ﻣﻌﺟزه ﻧوراﻧﯽ ﺑودﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ از
ﺗرس ﻋﺟﻠﮫ ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾش را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ دور ﮔروھﮭﺎی زﯾﺎدی
اﯾﺳﺗﺎدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ذاﺗﯽ ﺧود را ارﺿﺎ ﻧﻣودﻧد و ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ را ﺑوﺳﯾدﻧد،
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓﯾض و رﺣﻣت اﺑزار ﻣﺣﺑوب )ﺷﮑﻧﺟﮫ( را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،آﻧﮭﺎ ھداﯾﺎی
ﭘﯾروزی ﺷﮑوھﻣﻧد )ﻣﺳﯾﺢ( را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از روﺳﺎی ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺳرزﻣﯾن
ﺑرای ﻋﯾد ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ )ﺟﯽ  (٣۴۴آﻣدﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗوی ﺣﯾرت
اﻧﮕﯾز ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب ظﺎھر ﺷد ،ھﯾﭻ ﮐس ﺟرات ﻧﮑرد ﮐﮫ آن ﺷب در زﯾر ﺳﻘف ﺧود
وارد ﺷود ،ﯾﺎ در ھر ﺟﺎی ﺷﮭر ﺗوﻗف ﮐﻧد .درﻋوض ،ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ھﺎی ﺑﻠﻧد رﻓﺗﻧد و ﺗﺎ ﺻﺑﺢ
ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدﻧد .وﻗﺗﯽ ﺧورﺷﯾد طﻠوع ﮐرد ،آﻧﮭﺎ وارد داﻻن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷدﻧد و در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺻﯾﻠب
ﺑﺎ ﺗرس و ﺣﯾرت اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺳﭘس ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻋﯾد ﺻﻠﯾب را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﻗرﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺣراب
ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد.
] [٩٩ﭘس از ظﮭور اﯾن ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎ ،ﺻﻠﯾب ﻗدرﺗﻣﻧد اﯾن ﺑرج ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑدن ﺧدا را درﯾﺎﻓت
ﮐرد ،ﺷﮕوﻓﺎن ﺷد و دوﺑﺎره ﮔل ﮐرد .اﯾن )ھﻣﺎن( ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺧدا ﻣﺎ را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
اﯾﻣﺎن داﻧﺳت و ﻣﺎ را در ﺑر ﮔرﻓت ،ﻣﺷﯾت ﺧﻠﻘت او ،ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ،وﺳﺎﯾل رﺳﺗﮕﺎری ﻣﺎ
ﺗوﺳط ﺧدای ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺣﺟﺎب ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت .ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﮐﺎﺗﺑﺎن و ﺻﻔوف
ﻓرزﻧدان ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ )ﯾﮭودان( ﺑدون اﯾن داﻧش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،زﯾرا راز از آﻧﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﺧﺎدم از ﺧدا آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺻﻠﯾب در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ،او ﺑﮫ ﺳرﻋت و اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮔﻼی واﻧﮏ )ﺻوﻣﻌﮫ ﺳر( در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﯾوﻧﯾﺗس رﻓت .او در آﻧﺟﺎ اﺳراﯾﯾل
163

ﻣﺑﺎرک )ﺟﯽ  (٣۴۵را دﯾد .او ﺑﮫ ﭘﺎ ھﺎی او اﻓﺗﺎد و ﮐﻠﯾت روﯾﺎی را )ﮐﮫ او دﯾده ﺑود( ﺑراﯾش
ﮔﻔت و از او اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن را ﺑراﯾش ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد) .اﺳراﯾﯾل( ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣواﻓق
ﺗوﺿﯾﺢ اﺳرار ﻧﺑود و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او ﺑﮫ ﻣﺣل ﺧود ﺑرﮔﺷت .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ روز
ﺑﻌد ھﻣﺎن روﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﻣرد ﺗﮑرار ﺷد و اﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ )ﻗﺎﺑل
دﯾد( اﺳﺗﻔﺎده ﺷد )ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑود( .آن ﻣرد ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن )ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ( رﻓت و آن
را ﺑرای ﻣرد ﺧدا )اﺳراﯾﯾل( داد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺳﯾﻧت آن را دﯾد ،درک ﮐرد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ،اﯾن
)ﭘدﯾده( از طرف آن ﺑﺎﻻ اﻟﮭﺎم ﺷده اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾش را ﺑرای ﻣرد ﺷرح داد و ﺣﺗﯽ
ﺑراﯾش )ﯾﮏ ﭘﺎرﺟﮫ( ﺻﻠﯾب زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش را ﻧﺷﺎن داد) .اﺳراﯾﯾل( او را ﺳوﮔﻧد داد ﮐﮫ اﯾن
را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ او ﭼﻧﯾن ﺳوﮔﻧدی ﯾﺎد ﮐرده ﺑود ،در ﭼﻧد روز ﺳﺧن
ﺧود را ﺷﮑﺳت .او رﻓت و داﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑرای ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﮔﻔت ،زﯾرا
ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﻣورد ﭘدرﺳﺎﻻر اﯾﻐﯾﺎزر از ﻣژده ھﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑرای او آﻣده ﺑود ،ﺷﮕﻔت زده ﺷد ،ﮔوﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ھدﯾﮫ ﺑود .در ھﻣﺎن وﻗت ،ﺷﮭزاده
ﺟواﻧﺷﯾر ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺳراﯾﯾل ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﮫ او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺻﻠﯾب دوﺑﺎره ﮐﺷف
ﺷده ای ﻣﻌﺟزه آﺳﺎی ﺻﻠﯾب را ﺑرای او ﺑﯾﺎورد.
)اﺳراﯾﯾل( از دﺳﺗور ﭘدرﺳﺎﻻر ﭘﯾروی ﮐرد و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻘدس رﻓت .ﺷﮭزاده
ﺑزرگ و ﭘدرﺳﺎﻻر ﻧﯾز در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم )ﺟﯽ  (٣۴۶ﺑزرﮔﺎن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
وﺿوح دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ دوﺑﺎره درﺧﺷﺎن اﺳت ،ﺻﻠﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗوﺗس ﻣﺑﺎرک ﺑﺎ دﺳت
ھﺎی ﺧود در ﺟﻌﺑﮫ ﮔذاﺷت و ﺑﺎ آن ﺳرزﻣﯾن اﻏوان ھﺎ را از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎ
روﺷﻧﮕری از ﭼﺷﻣﮫ ﻓﯾض ﻧﺟﺎت داد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺑﺎدت ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﻧد ،دھﻧده
ﭼﻧﯾن ھدﯾﮫ ﻣطﻠوب را ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺷﺎدی ﺳﺗﺎﯾش ﮐردﻧد.
ﭘس از اﯾن اﺳراﯾﯾل ،ﮐﺎھن ﺧدا در ﭘﯾش ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ،ﺷﮭزاده و ﺑزرﮔﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓت .او از
آﻧﮭﺎ دﺳﺗور درﯾﺎﻓت ﮐرد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت اﻧﺟﺎم دھد )آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﺷد( .ﭘس از
ﭼﻧد روز )اﺳراﯾﯾل( آن درﺧﺗﺎن ﺳرو را ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎی ﺑزرگ و ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز را
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در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ظﺎھر ﮐرد) ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در اﯾن ﮐﺷف( ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﭘروردﮔﺎر
)ﯾﺎدﺑود( ﺗﻘدﯾس ﮐرد .او ﺻﻧﻌت ﮔران ﻣﺎھر را اﺣﺿﺎر ﻧﻣود و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ )از
ھﻣﺎن درﺧﺗﺎن( ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﺑﺳﺎزﻧد ،ﺑﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺣﮏ ﺷده و ﻧﻣﺎﯾش دھﻧده اﻗداﻣﺎت
ﺧداوﻧد.
] [١٠٠ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ اﺳﻘف ﮐﻼن و ﺟواﻧﺷﯾر در اﯾن ﺑﺎره ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻓورا ﺑﮫ ﻣرد ﺧدا ،اﺳراﯾﯾل
ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣراﺳم اھدا و ﺗﻘدﯾس ﺻﻠﯾب اﺷﺗراک ﮐﻧد .ﮐﺎھن ﺧدا ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓت و ﺑرای
ﺗﻘدﯾس ﺗﺻوﯾر درﺧﺷﺎن ﺻﻠﯾب آﻣﺎدﮔﯽ )ﺟﯽ  (٣۴٧ﮔرﻓت) .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ ﺑﯾﮑﺎر ﺑودﻧد و ﺑﺎ آھﺳﺗﮕﯽ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺧدا روﯾﺎی ﺑرای ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک اﯾﻐﯾﺎزر
ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺑﺎﯾد در ﺗﻘدﯾس ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎﺧﯾر ﮐرد و دﯾر ﻧﻣود .اﯾﻐﯾﺎزر ﺻﺑﺢ
وﻗت ﺑﯾدار ﺷد و ﺑﺳوی ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در اﺳﻘف ﻧﺷﯾن اﯾﺎﻟت )ﻧﮭﻧﮓ( ﮔﯾﺳﺎوان ﻋﺟﻠﮫ
ﮐرد.
در اﯾن زﻣﺎن ﺷﮭزاده ﺑزرگ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ ﺳﻔر داﺷت ،ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﯾﺳﺎواﻧﺎﺗس.
و ﭘدرﺳﺎﻻر اﯾﻐﯾﺎزر ﻣﺎﻧﻧد رﺳوﻻن در ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار ﺑود .او ﺑﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی ﭘﻧدار )ﻋﻘﺎﯾد(
ﺟدﯾدی را اﺧراج ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮕوﻓﺎن ﺷود و او ارزﺷﻣﻧد ﺗﺎج درﺧﺷﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﮕﮭﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻓﺿﯾﻠت ﮔراﯾﺎن ارﺗدوﮐﺳﯽ ﺷد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوﺧت ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺛﻠﯾث را در
ﺳﮫ ﺷﺧص ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد .او ﭘﺳﺎن ﺗر ﺑﮫ ﻣرد ﺧوش ﺑﺧت اﺳراﯾﯾل ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ از طرﯾق
ﭘﯾرھﯾزﮔﺎری او ﺑود ﮐﮫ روﯾﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺑرای او آﺷﮑﺎر ﺷد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﻧده ﺧدا ﭘذﯾرﻓت) .اﯾﻐﯾﺎزر( ﺑﺎ رﺿﺎﯾت )اﺳراﯾﯾل( ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﻣﺷﺗوﺗس
را ﮔرﻓت و در داﺧل ﺻﻠﯾب ﺟدﯾد ﭼوﺑﯽ ﻣﻘدس ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐرد .ﺳﭘس او ﺻﻠﯾب را ﺑﺎ روﻏن
ﻣﺎﻟش داد و آن را در )ﺟﯽ  (٣۴٨وﺳط ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻘدﯾس در ﯾﮏ ﻣراﺳم ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﭘر از
ﺷﮑوه و ﺟﻼل در ﺣﺿور روﺣﺎﻧﯾت و ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎورﻣﻧدان ﺑرﭘﺎ ﮐرد.
ﻓﺻل ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم – ﻣرگ ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﮭزاده ﺑزرگ
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در آن زﻣﺎن )ﺣدود  (۶٨٠ﺷﮭزاد ﺑزرگ ،ﺟواﻧﺷﯾر ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ در ﺟﺷن ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ
رواﻧﮫ ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ ﺳرزﻣﯾن ﺑود .ﺑﮕذارﯾد ﺑﺎ ﺧﻧﯾﺎﮔران
ﻣﺎھر )ﮔوزان ھﺎ( از ﺟواﻧﺷﯾر ﻣﺣﺑوب و ﮔراﻣﯽ ﺳوﮔواری ﮐﻧﯾم ،ژﻧرال ﺗﺣﺳﯾن ﺑراﻧﮕﯾز
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧود ھﻣﮫ را ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺗدار ﺧود ﺳﺎﺧت ،ﺳرﺷﺎر از ھﻣﮫ ﺧوﺑﯽ ھﺎی اﯾن
ﺟﮭﺎن ﺑود) ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ( از ﻗدرت ﻓﮑری ﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎآﻧﮭم ﭘس از ﭼﻧدی اﯾن ﻣرد
ﻣﺣﺑوب و درﺧﺷﺎن ﭘوچ و ﺗﮭﯽ ﮔردﯾد و در دام ﻓﺳﺎد )ﺟﯽ  (٣۴٩از اﯾن درﺧﺷش ھﺎ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷد ،ﭼون او از دﺳﺗورات ﺧداوﻧد ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐرد .و ﺑﻌد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻋﻧﺑﮑوت
ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺷﮑوه ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺑﯾن رﻓت .رھﺑر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ھﻣرھﺎن اﺷراف ﺧود
و ﭘل ﻧﺎﻣﯾﺳﮑﺎن ﺧود را در روز ھﺎی داغ ﺑﮫ دره ھﺎی ﻣﯾﺎن ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﺑرد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ
در ﻣﯾﺎن ﮔل ھﺎی ﻗﺷﻧﮕﯽ ﻗدم زدﻧد ﮐﮫ ﻣرﻏزارھﺎ را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود ،از آراﻣش ﺧود ﻟذت ﺑردﻧد
و روز ھﺎ را در ﺧوﺷﯽ و ﺗﺟﻣل ﺳﭘری ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ روزھﺎی داغ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮔذﺷت و زﻣﺎن ﺟﺷن ﺑزرﮔداﺷت ﺻﻠﯾب ﻓرا رﺳﯾد) ،ﺟواﻧﺷﯾر(
از اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ ﺷﮭر ﭘرﺗﺎو در ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ آﻣد .او در آﻧﺟﺎ وارد ﻣﻌﺑد ﻗﺷﻧﮓ
و ﻣزﯾن ﺧود ﺷد ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺎ ھداﯾﺎ و ﻧﯾﺎﯾش در ﻣراﺳم رﺳﻣﯽ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧد .ﺣﺎل ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺟواﻧﺷﯾر ﻣﺷﮭور ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ در ﺣﺎل اﺳﺗراﺣت ﺑود ،ﻣرد ﺷرور و ﺑدﺧواه ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه
ﻗﯾن آﻟوده ﺑود و ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده ﺑود و ﺑطور ﻣﺷﺎﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﺧود را ﻓﺎﺳد
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻋﺷق ﯾﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ھداﯾﺎی ﮐﮫ او )ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑرای ﭘدرش ﺑﺧﺷﯾده ﺑود ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻧداﺷت .درﻋوض) ،اﯾن ﻗﺎﺗل( ﺷﯾطﺎن ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺗل او را ﮐﺷﯾد .او را درﮔﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی
ﺷﮭوت آﻣﯾز ﮐرد و ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﻓرﯾب آﻟود ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺧود را در ﻟذات )ﺟﯽ  (٣۵٠زﺷت
و ﻧﺎﭘﺳﻧد رھﺎ ﮐﻧد .در ﺳﺎﻋت اول ﺷب وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده از ﮐﺎخ ﺧود در ﻣﺳﯾر ﮔﻠزار ﺑﺎغ
ﺑﯾرون ﺷد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺑدون ﺳﭘر ﺑود ،ﺳﭘﺎھﯽ ای از ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز در دروازه
ھﺎی ﮐﺎخ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ،ﺑدون ﺗرس از ھﯾﭻ ﭼﯾزی و )ﺑرﺧﯽ( ﺣﺗﯽ ﺧواب ﺑودﻧد.
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] [١٠١اﯾﻧﯾﺑﯽ )؟( ﺷرﯾر ،ورازای ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر ﮐﮫ ﻣﺛل ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾده ﺑود ،ﮔرز ﺷﺎھﯽ،
ﺷﻣﺷﯾر ﻓوﻻدی و ﺳﭘر طﻼﮐﺎری را ﮔرﻓت و ﺣﯾﻠﮫ ﮔراﻧﮫ ﭘﯾش او رﻓت .اﯾن ﺧﺎﯾن ﺷرور
ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن زره در زﯾر ﺟﺎﻣﮫ ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ وﺳط ﺑﺎغ رﺳﯾدﻧد و ﻧزدﯾﮏ دﯾواری ﮐﮫ زﻣﯾن ﭘﺎرک ﺳﻠطﻧﺗﯽ را اﺣﺎطﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺟواﻧﺷﯾر
ﻗدرﺗﻣﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻋﺎﻗل ﺑود ،از ﺧﯾﺎﻧت ﻗﺎﺗﻠﯾن ﺧﺑر ﺷد و ﺑﺎ ﺻدای زره/ﺟوﺷن ﭘوﺷﯾده
ﺗوﺳط دﯾﮕری ﻣﺿطرب ﺷد .ﺷﮭزاده دل ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد ،ﺑﺎ ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻗﺻد دارﻧد ﮐﮫ
او را ﺑﮑﺷﻧد .او ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺑرﮔﺷت .اﻣﺎ ﻗﺎﺗل ﻧﺟس ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺧود را در ﻏﻼف آن
ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،از ﭘﺷت ﺳر ﺿرﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﺷﮭزاده وارد ﮐرد و او را ﺷدﯾدا زﺧﻣﯽ
ﺳﺎﺧت ،ﭼون او زره ﻧﭘوﺷﯾده ﺑود )ﺟﯽ ) .(٣۵١ﺟواﻧﺷﯾر( ﺑﺎ ﻏرﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾر ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر
ﺧود ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧت .اﻣﺎ ﭼون ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎل او را ﺗرک ﮐرده ﺑود ،او را در دﺳت ھﺎی
ﻗرار داد ﮐﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧودش ﺑود و ﭘرورش ﮐرده ﺑود.
وﻗﺗﯽ )ﺟواﻧﺷﯾر( ﻧزدﯾﮏ او ﺷد ،ﻗﺎﺗل ﺳﭘر ﺧود را ﺑﺎﻻ ﮐرد و اﯾﺳﺗﺎده ﺷد و ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﻣﺷﯾر
ﺧود را ﺑر ﺳﭘر او ﻣﺣﮑم ﻓرو ﺑرد .اﻣﺎ دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﺳت آن را ﺑﯾرون ﮐﻧد .آن دﯾﮕر ﺳرﺷﺎر
از ﺧوی ﺣﯾواﻧﯽ ،ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑر او ﺧﻧﺟر زد و ﺑﺎز ھم در ﺗﻣﺎم ﺑدن او ﺧﻧﺟر زد ،ﺧﺷﻣﻧﺎک
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺎر زھرآﮔﯾن .ﺑﺎ زﺧﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗن او ﺑﺎ ﺿرﺑﺎت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺷﯾر و ﺧﻧﺟر ﺗواﻧﺳت
ﻻرد ﺧود را ﺑر زﻣﯾن اﻧدازد .ﺣﺎل ،ﻗﺎﺗل دزداﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷد و ﺧﺎﻧﮫ رﻓت ،ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾﻧﮑﮫ
ﺟواﻧﺷﯾر ﻣرده اﺳت – ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﯾم ﺟﺎن ﺑود – و ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﮑﺎری در ﺻدد ﻣرﺗب ﮐردن ﭼﯾز
ھﺎی ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷﮏ ﻧﺷود )ظﺎھرﺳﺎزی( ﮐﮫ او در آن ﺷب در ﺧﺎﻧﮫ ﺧواﺑﯾده ﺑود ،ﺑﺎ
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن آﻧﭼﮫ رخ داده ﺑود .در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷد و ﺧﺑرھﺎی ﺑد
ﺧﺎﯾن را اﻋﻼن ﮐرد .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮔرد آﻣدﻧد و زﯾﺎد ﺷدﻧد .ﺳﭘس ﯾﮑﯽ از ﺑرادران ﻣﺟرم ،او را
از ﺷدت اﻗداﻣﺎت ھﺷدار داد و او ﺑﺎ ﺳرﻋت در اﺳب ﺧود ﺳوار ﺷد و ﻓرار ﮐرد.
ﯾﮏ ﭘدرﺳﺎﻻر ﺧﺎص وﺟود داﺷت ،ﭘﺳر ﺧواھر ﺷﮭزاده )ﺟﯽ  (٣۵٢ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔروه  ۵٠ﻧﻔری
از ھﻧﮓ ﻧﺎﻣﯾﺳﺎﮐﺎن ﺧود ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻗﺎﺗل رﻓت .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد او را
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ﮔرﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،در اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ رخ داد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺳﺎﺧوﻧﯾﮏ
رﻓﺗﻧد ،ﺧﺎﻧﮫ ﭘدر او را ﺗﺎراج و ﺗﺧرﯾب ﮐردﻧد و ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ اﺑرﯾﺷم ،ﺗﺎﻓﺗﮫ ،زرﺑﻔت
و ﮐﺗﺎن ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،طﻼ و ﻧﻘره و ﮐوچ و ظروف زﯾﺑﺎ را ﻏﺎرت ﮐردﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﭼﺷم ھﺎی اﺷﮏ آﻟود ﺑرﮔﺷﺗﻧد ،ﻓرﯾﺎد ھﺎی دﻟﺳوزاﻧﮫ ﺳر دادﻧد و ﮔرﯾﮫ ﻧﻣودﻧد و ﺑرای ﺷﮭزاده
ﻋزاداری ﮐردﻧد) .ﺷﮭزاده ﺟواﻧﺷﯾر( ھﻧوز ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺑرای ﭼﻧد روز دﯾﮕر زﻧده ﺑود.
او ﺧزاﻧﮫ و ﻋﻧﺎوﯾن داده ﺷده ﺑرای ھرﯾﮏ از ﭘﺳران ﺧود را اﺑراز ﮐرد و آﻧﮭﺎ را در ﺑﺧش
ھﺎی )ﺳرزﻣﯾن ﭘدری( ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .و ﺳﭘس ﺑﺎ زﺧم ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺧود درﮔذﺷت.
در آن زﻣﺎن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آﺷﻔﺗﮕﯽ ﮐوﭼﮏ در ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎی ﻣﺎ وﺟود ﻧداﺷت ،ﭼون اوﺑﺎش
ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد و ﺧود را ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺑزرﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن و ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و
ﺷﮭزاده را ﺑﺎ ﻏم و اﻧدوه ﻓراوان و ﺻدا ھﺎی ﺳوزﻧﺎک و ﻏم اﻧﮕﯾز ﺳوﮔواری ﮐردﻧد .ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎ ﻏم و ﺳوﮔواری ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺳﺧﻧور/ﺧطﯾب ﺑﻧﺎم داوﺗﺎک وﺟود داﺷت ،ﻣردی ﻣﺎھر در ھﻧرﭘﯾﺷﮕﯽ ،ﻣﺗﺧﺻص در
ﺗﺻﻧﯾف اﺑﺗﮑﺎری ،ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در دﯾﮑﻠﻣﮫ اﺷﻌﺎر ،ﻣردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﻓوق اﻟﻌﺎه ﺧوب و ﭘر از
ﻓﺻﺎﺣت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت و زﺑﺎن او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻗﻠم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗن داﺷت) .داوﺗﺎک( ﭘس از
آﻣدن ﺑﮫ درﺑﺎر ،زﻣﺎن زﯾﺎدی را در آن ﺟﺎ ﮔذراﻧد .وﻗﺗﯽ ﺧﺑرھﺎی ﺑد ﻗﺗل ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ژﻧرال
ﺑزرگ در ﺳراﺳر ﺳرزﻣﯾن ﭘﺧش ﺷد ،او ﺑﮫ ﺳراﯾش اﯾن ﺳوﮔﻧﺎﻣﮫ در ﺷﮑل ﻧظم در ﺑﺎره
ﺟواﻧﺷﯾر ﺷروع ﮐرد )ﺟﯽ .(٣۵۴
][١٠٢
ﻓﺻل ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم – ﺳوﮔﻧﺎﻣﮫ ﻣرگ ﺟواﻧﺷﯾر ﺷﮭزاده ﺑزرگ
ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻗﺷﻧﮓ داوﺳﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺻﻔﺣﺎت ﺟﯽ  – ٣۵۴ﺟﯽ  ٣۵٩ﻣﺗن
ﮔراﺑﺎر ﺷﺎھﻧظرﯾﺎن اﺳت.
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][١٠٣
ﻓﺻل ﺳﯽ و ﺷﺷم – ﻧﺷﺳﺗن وراز ﺗرات ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭزاده ﺑر ﺗﺧت ﺟواﻧﺷﯾر؛ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ
ھون ھﺎ ﺑرای ﻗﺗل )ﺟواﻧﺷﯾر(؛ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺻﻠﺢ )وراز ﺗرات( ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
وﻗﺗﯽ ﻏم و اﻧدوه ﺗﺎ ﺣدودی ﻓروﮐش ﮐرد و ﻓﺎﺟﻌﮫ دردﻧﺎک ﺗﺎ اﻧدازه ای ﻓراﻣوش ﺷد )ﺟﯽ
 (٣۵٩ارﺑﺎﺑﺎن طواﯾف )ﺗﯾرک ﺗوﻣﯾﺗس( ،ﺣﺎﮐﻣﺎن )ﮐوﺳﺎﮐﺎﻟﮏ( ،ﻣدﯾران )ﮐﺎﻏﻣﻧﺎﮐﺎﻟﮏ(،
ﺑزرﮔﺎن )ﻣﯾﺗﺳﺎﻣﯾﺗﺳﮏ( ،ارﺑﺎﺑﺎن)ﻧﺎﺧﺎرار ھﺎ( و ﺗﻣﺎم ﺷﮭزادﮔﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن در ﺣﺿور
اﯾﻐﯾﺎزر اﺳﻘف ﺑزرگ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و در ﻣورد ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﺷوره ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﺎ اﻓﮑﺎری در ﻣورد ﺣﮑوﻣت داری ﺳرزﻣﯾن ﻣﺷﻐول ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد
ﯾﮏ ﻧﺎﺧﺎرار ارﺷد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻘب اﻣﭘراﺗوری ﻣﺷﺎور ﺳﺎﺑق )اﭘوھﯾوات( ﻣﻔﺗﺧر ﺷده
و ﻣﻘﺎم ﭘدرﺳﺎﻻری را ﮐﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد .ﻧﺎم او وراز ﺗرات ﭘﺳر ﺑرادر ﺟواﻧﺷﯾر وراز
ﭘﯾروز ﺑود .ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ و اراده ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﻋﺟﻠﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ
اﯾن اﻧﺗﺧﺎب را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دادﻧد و ﺑﺎ ﺻدای ﺷﯾﭘور او را ﺑﺎﻻی ﺳﭘر طﻼﯾﯽ ﻧﺷﺎﻧدﻧد و ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ ﮐردﻧد ﺑﺎ ﺻدا ھﺎی
ﺳﺗﺎﯾش آﻣﯾز.
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﺎن و ﻣﻧزﻟت ﻗدرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺧت ﭘدری ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻓراوان ﺑرای او ﺑﺧﺷﯾده
ﺷد )ﺣدود  (۶٨١و آﻧﮭﺎ ھداﯾﺎ و ﭘﯾﺷﮑش ھﺎی ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺳﻠطﺎن ﺟدﯾد ﺧوﯾش آوردﻧد .ﭘﯾش
از اﯾن وراز ﺗرات دﻻور ﺑﺎ ﺧرد ﺑزرگ )ﺟﯽ  (٣۶٠و درک ﺧود ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺣﺳن
ﻧﯾت ﺧود را ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .وﻗﺗﯽ او آﻣد و ﺑر ﺗﺧت ﺷﮭزاده ﻧﺷﺳت ،ﺑرﺧﯽ
از ھم طواﯾف ﺣﺳود او رﻓﺗﺎر ﺳردی در ﻣﻘﺎﺑل او ﻧﺷﺎن دادﻧد ،اﻣﺎ او ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﻣود و ﻗﻠب ھﻣﮫ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد) .وراز ﺗرات( در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
اﻗﺗدار ﻋرﻓﯽ و ﮐﺎرﺑرد ﺻﺑر و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺳرزﻣﯾن را وادار ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﺧود ﮐرد .او ﭘس
از اﯾن ﻓورا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻣﺷﮭور ﭘﺎرﺗﺎو ﺷﺗﺎﻓت و ﮐﻧﺗرول را در دﺳت ﮔرﻓت.

169

در آن زﻣﺎن اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور ژﻧرال و ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ ﺗﻌدادی از ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺑﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮑﺟﺎ ﺷدن ﺑﺎ او از ﺟﺎ ھﺎی زﯾﺎدی ،ﻣردﻣﺎن ﺑرﺑر ﺳرزﻣﯾن ﮔﺎگ آﻣده ﺑودﻧد،
ﺟﻣﻊ ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﺟﮭز ﺑودﻧد ،ﺑﺎ روﺳﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺳرﺑﺎزان ﺣﺎﻣل
ﻧﯾزه ھﺎ ،ﮐﻣﺎن ھﺎ و ﺳواره زرھدار و ﮐﻼھدار .و ﺳﭘس )اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﺑﺎﻻی اﻏواﻧﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرد ،ﮔوﯾﺎ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺧون ﺟواﻧﺷﯾر را ﻣﯽ ﮔﯾرد .او ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟم در داﻣﻧﮫ ﮐوه ﺑزرگ ﻗﻔﻘﺎز
ﺷروع ﮐرد و از طرﯾق روﺳﺗﺎ ھﺎی ﮐﭘﺎﻏﮏ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺧود او ﺑﺎ دﺳﺗﮫ اﺿﺎﻓﯽ از
طرﯾق وادی ھﺎی ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ داﺧل ﺷد ،و ﺑﮫ اﻣﺗداد رود ﮐور وارد ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﺷد .او در آﻧﺟﺎ
ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﻣردم و ﺣﯾواﻧﺎت آن ﺳرزﻣﯾن را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓت و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﻧﺎﯾم ﺑﮫ
ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾد .آﻧﮭﺎ ﺳﭘس ﺑرﮔﺷﺗﻧد و در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣرزھﺎی ﻟﭘﯾﻧﮏ اردوﮔﺎه
)ﺟﯽ  (٣۶١زدﻧد.
ﺣﺎل ،وراز ﺗرات ،ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرگ ارﺗش را ﺑﺎ ﺷﯾوه ای ﺣﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ،
اﺳﯾر ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ و ﻧﺎﺑود ﺳﺎزی ھﻣﮫ ﭼﯾز را دﯾد ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺿطرب و ﻧﮕران
ﺷد .او اﯾﻐﯾﺎزر اﺳﻘف اﻋظم را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧزد ﺷﮭزاده ھون ھﺎ ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ اراﯾﮫ
وﻓﺎداری ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑرادر ﻣﺣﺑوب او» .ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺳﮭﻣﯽ در ﻗﺗل
ﺟواﻧﺷﯾر ﻧداﺷﺗﯾم« ،او ﺑراﯾش ﮔﻔت» .اﯾن ﺟرم ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز و ﺷرﯾراﻧﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از
ﻣردان ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺑدﻧﺎم اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت« .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن را ﺑﮫ رﯾﯾس ھون ھﺎ
رواﯾت ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﺳﺧﻧﺎن ﺧوب و ﻣﻌﻘول ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗرس و ﻋﺷق ﺧدا )اﻟپ
اﯾﻠﯾﺗور( ﺷد و ذھن او را ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر ﺳﺎﺧت) .اﯾﻐﯾﺎزر( ﺷﮭزاده
ھون ھﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺷﮭزاده او را ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﺳﭘس )اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑرﮔﺷت )ﺟﯽ .(٣۶٢
][١٠۴
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ﻓﺻل ﺳﯽ و ھﻔﺗم – در ﻣورد ﺳﻠطﻧت وراز ﺗرات و ﭼﮕوﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓت ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻓﺗﺧﺎر از
ﻣﻧﺎطق زﯾﺎد؛ ﻣرگ داود اﺳﻘف ﻣﯾﺗس ﮐﯾوﻧﯾﺗس و ﺗﻌوﯾض او ﺑﺎ اﺳراﯾﯾل ﮐﮫ رھﺑر ﺧوﺑﯽ
ﺑود
ﭘس از اﯾن اﻗﺗدار ﺷﮭزاده ﺧداﺷﻧﺎس وراز ﺗرات روز ﺑﮫ روز ﻗوی ﺗر ﺷد .او وﻗﺎر ﻋﺎﻟﯽ
)ﮔﺎه ،ﺗﺎج و ﺗﺧت/ﻣوﻗﻌﯾت( را از ﺷﮭزاده ﻗوی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ )ﻋرب ھﺎ( درﯾﺎﻓت ﮐرد
ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻻرد-ﻣرز )ﺳﮭﻣﺎﻧﺎﮐﺎل( ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ و ﺣﺎﮐم ﮐل ﺳﻠطﻧت اﻏواﻧﯾﺎ و ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ
اﺳت .او ھﻣﮫ را ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺗدار ﺧود ﺳﺎﺧت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ،اﯾﻣن و ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ در ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣروھﺎی
ﺧود ﺣﮑوﻣت ﮐرد .در آن زﻣﺎن داوﯾت ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﯾﺗس ﻧزد ﭘدر ﺧود ﺟﻣﻊ
ﺷد .در اﯾن ﺟﮭﺎن ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺑرای ﺧوﺑﯽ ھﺎ ﺑﻧﺎم »ﺧوب« ﻧﺎﻣﯾده ﺷد و ﺳﭘس او ﻣﻘﺎم
ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎی آﺗﺷﯾن ﮔرﻓت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮔﻠﮫ ای او ﺑدون ﭼوﭘﺎن
ﻣﺎﻧد ،ﮐﻠﯾﺳﺎ در اﻧدوه ﺷد .ﺳﭘس ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺑرادر ﺧود ژﻧرال )ﺟﯽ (٣۶٣
و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و ﺗﻣﺎم اﺳﻘف ھﺎ و ﻻرد ھﺎ ﺷﺗﺎب ﮐردﻧد ﺗﺎ اراده ﺧدا را اﻧﺟﺎم دھﻧد .او ﮔﻔت،
»ﺑﯾﺎ ،اﺟﺎزه دھﯾد اﯾن ﻣرد ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت اﺳراﯾﯾل ،ﺑرﮔزﯾده ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎظر اﺳﻘف ﻧﺷﯾن
ﻣﻘدس ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﺗس ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﭘﯾروی از
دﺳﺗورات آﻓرﯾدﮔﺎر روﺷﻧﮕری ﮐﻧد« .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ )اﺳراﯾﯾل درﻧﮓ
ﮐرد( و اﯾن ﺗﻘرر را ﻧﭘذﯾرﻓت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗور ﺷﮭزاده ﺑود ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﯾش ﻓﺷﺎر
آوردﻧد) .اﺳراﯾﯾل( در اﻧﮑﺎر ﺧود اﺻرار ﻧﮑرد ،زﯾرا او ﺳﺧﻧﺎن رﺳول را ﺑﮫ ﯾﺎد آوورد:
»اﮔر ھر ﮐﺳﯽ آرزوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺳﻘف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،او ﻣﯽ ﺧواھد وظﯾﻔﮫ ﻧﺟﯾﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود – روﯾﺎی ﮐﮫ ﺑرای او در ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﻣﻘدس ﺷﮭر واﻏرﺳﭘﺎت آﺷﮑﺎر ﺷده ﺑود.
)و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳراﻧﺟﺎم اﺳراﯾﯾل( ﺻدای ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﮔﻔت »ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اراده ﺧداوﻧد ﺗﺣﻘق
ﯾﺎﺑد« .ﺷﮭزاده ﻻرد ھﺎی ارﺷد را ﺑﮫ زودی ﻣﻣﮑن ﻧزد او ﻓرﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺟﻧﺎرﺗﺳﺎخ
رﺳﯾدﻧد و او را در ﺑرﮔﺷت از ﮔﻼی واﻧﮏ ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎھﻧﺎن اﺳﻘف ﻧﺷﯾن در آﻧﺟﺎ ﺑرﮔزار
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ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣرای )اﺳراﯾﯾل( ﻧزد ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻣل ﻓرﻣﺎن ھﺎ رﻓﺗﻧد
و اﺳراﯾﯾل را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐردﻧد) ،اﺳراﯾﯾل اﯾن ﻣرد( ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺗﻘدس ،ﻟﺑﺎس ﻋﺎدی
راھﺑﯽ ﺧود را ﭘوﺷﯾده ﺑود )ﺟﯽ  .(٣۶۴ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺗﺎﯾش از ژﻧرال ھﺎ و ﻻرد ھﺎ را
ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﮭرھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ھﻣﮫ ﻧواﺣﯽ درج ﮐردﻧد .ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس او را اﺳﻘف
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ھﻣراه ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد و اﺳﻧﺎد ﺿروری ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧود
ﻓرﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎخ اﺳﻘﻔﯽ ﮐﮭن ﺑﻧﺎم ﺗﺎﻏزاﻧﮏ آﻣدﻧد) .اﺳراﯾﯾل( ﺗوﺳط ﻣﻌﺎون ﺧود و روﺳﺎ
و ﻣردم ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﮔرﻓت و از ﻧﮕﺎه ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ﻗرار داده ﺷد .او ﺑرای
ﺳرزﻣﯾن ﺧود ،ﺻﻠﯾب در دﺳت و ﺑﺎزوان ﮔﺷﺎده ﺑﮫ ﺧدا دﻋﺎ ﮐرد .او ﺑﺎ رﻓﺗﺎر روﺣﺎﻧﯽ
وﺳﯾﻌﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرد و از طرﯾق ﺗﻣﺎم ﻧواﺣﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺳﻔر ﮐرد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻟطف
آﻣوزه ھﺎی ﺧود در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ارﺗدوﮐﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎﺧت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
آﻣوزش ﺧود را ﺑﺎ ﻋﺷق ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
][١٠۵
ﻓﺻل ﺳﯽ و ھﺷﺗم – ﻓرﺳﺗﺎدن اﺳراﯾﯾل ﺗوﺳط وراز ﺗرات ﺷﮭزاده ﺑزرگ ﺑﮫ ﻧزد ﺳﺎھﺎک
ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾرارات و ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﯾﮫ دوﺳﺗﯽ
در اﯾن روزھﺎ ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر وراز ﺗرات ﻓﮑر ﮐرد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﭘرھﯾزﮔﺎراﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھد
و اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ دوﺳﺗﯽ ﻧزد ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎ )ﺳﺎھﺎک ﺳوم
ﺟوروﭘورﺗﺳﯽ  (٧٠٣ – ۶٧٧و ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر ﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾرارات )ﮔرﯾﮕور ﻣﺎﻣﯾﮑﻧﯾﺎن
 (٨۵/۶٨۴ – ۶۶٢ﺑﻔرﺳﺗد .آﻧﮭﺎ او را ﺑﺎ ﻋﺷق زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت او آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺎﻧدن او ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑراﯾش اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در ﺳرزﻣﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧد .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺷﮭزاده و ژﻧرال ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺷﮭﯾد ﻣﺳﯾﺢ،
ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺳﺗﺧوان ھﺎی او از ﺗوردان در ﻧﺎﺣﯾﮫ داراﻧﺎﻏﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر
ﺑزرگ واﻏرﺷﺎﭘﺎت در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾرارات در ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ آوردﻧد .آﻧﮭﺎ او را در ﺗﺎق ھﺎی
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟدﯾد ﻧرﺳﯾس ﺑزرگ ﺑﻧﺎم ﮔرﯾﮕوری ﻣﻘدس ﻗراردادﻧد .اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل ﺧود را در
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ﭘﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس و ژﻧرال ارﻣﻧﯾﺎن ﺧم ﻧﻣود و از آﻧﮭﺎ اﻟﺗﻣﺎس و درﺧواﺳت ﮐرد ﺗﺎ
درﺧواﺳت ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ او را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺗﻘﺎﺿﺎی او را اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،اﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .او
ﮔﻔت» :ﺑراﯾم ﺑرﺧﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕوری ﻣﻘدس را ﺑدھﯾد« .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﻣواﻓﻘﮫ
ﻧﮑردﻧد )ﺟﯽ  (٣۶۶و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ »ﻗﺑﻼ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕوری ﻣﻘدس را ﺗﻘﺳﯾم ﻧﮑرده
اﺳت ،و ھﯾﭻ ﮐس اﻗﺗدار آن را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎی او را ﺑﮕﯾرد و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑدھد«.
ﺳﭘس )اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل( در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ ﻟﯾدی ھﯾﻐﺎﯾن ،ﺑﺎﻧوی ﻧﺧﺳت ارﻣﻧﯾﺎی ﺑزرگ ﺷد
ﮐﮫ او ﻧﯾز از اﯾﺎﻟت اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود .او ﺑراﯾش در اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﻣﮏ ﮐرد .او ھﻣراﯾش ﺑﮫ ﻧزد
ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس رﻓت و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﺗﺎ درﺧواﺳت او ﺑرای ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺑﭘذﯾرد .او ھﻣﭼﻧﺎن
ارﺑﺎب ﺧود ،ژﻧرال ارﻣﻧﯾﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺑﺑﺧﺷد ،ﮔﻔت» :ﺑرای ﺳرزﻣﯾن ﻣن
و ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری ﻣن ﺳﮭم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ را ﺑدھﯾد .ﺑﮫ درﺧواﺳت اﺳﻘف ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده
از ﺳرزﻣﯾن ﻣن ﺗن دھﯾد ﺗﺎ درﺧواﺳت ھﺎﯾش ﺑرآورده ﺷود و ﺑﺎ ذھن ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﺎ را ﺗرک
ﮐﻧد« .و ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر او ﻧﻔوذ ﮐرد و او ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﺗﺧوان آرواره/ﻓﮏ
ﺷﮭﯾد ﺑزرگ و ﻗﺎﻧون ﮔذار ﮔرﯾﮕوری را ﺑدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﺧزاﻧﮫ ﻣطﻠوب را ﺑﮫ اﺳﻘف
ھدﯾﮫ داد) .اﺳراﯾﯾل( ﺳﭘس درﺑﺎر را ﺗرک ﮐرد ،ﺑﺎ ﻣراﺳم ﺑزرگ ﻣﻔﺗﺧر ﺷد و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﺧدای ﺑزرگ ﺑﺳوی ﺧﺎﻧﮫ ﺧود روان ﺷد .آﻧﮭﺎ ﭘس از ﭼﻧد روز ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت در
ﺷﮑوه ﻧوراﻧﯽ و ﻣﻌﻧوﯾت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود رﺳﯾدﻧد) .اﺳراﯾﯾل( ﺑﻘﺎﯾﺎ ھﺎ را ﮔرﻓت و
در ﺻوﻣﻌﮫ ﺧود ،ﮔﻼی واﻧﮏ ﻗرار داد )ﺟﯽ .(٣۶٧
][١٠۶
ﻓﺻل ﺳﯽ و ﻧﮭم – ﻣﺷوره ﺷﮭزاده وراز ﺗرات ﺑﺎ ﻻرد ھﺎی ﺧود در ﻣورد ﻓرﺳﺗﺎدن اﺳﻘف
اﺳراﯾﯾل ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ھون ھﺎ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط آﺷﺗﯽ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
وراز ﺗرات ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ در ﺳﺎل  ۶٢ﺳﻠطﻧت ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﻐرور/ﻣﺗﮑﺑر ﺑﺎ ﻻرد ھﺎی
ﻣردم ﺧود و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﯾﻐﯾﺎزر ﻣﺷوره ﻧﻣود و ﮔﻔت :ﺑﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﻣردم ظﺎﻟم ﻋرب
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)ﺗﺎﭼﮑﺳﺗﺎن( ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣوده ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻻی
ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ھون ھﺎ ﻧﯾز ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎور اﺳت .ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ از ھر دو
ﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﺣﻣﻼت اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺎراج و ﺿﻌﯾف ﺷده اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن ﻧزدﯾﮏ و
ﻋزﯾز ھﺳﺗﯾد ،اﺟﺎزه دھﯾد اﺳﻘﻔﯽ از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ از ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑرای
ﻣﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ او ﺑرود و ﺑﺎ ﻟطف ﺧداوﻧد ذھﻧﯾت ھﺎی ھر دو ﺳرزﻣﯾن را ﺑرای
ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺳﺎزد .در آن ﺻورت ﻣﺎ ﻧﻔرت و دﺷﻣﻧﯽ آﻧﮭﺎ را در
اذھﺎن ﺧود ﺟﺎی ﻧﺧواھﯾم داد.
ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺷﮭزاده ھﺎ و ﻻرد ھﺎ در ﺑﺎره اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻓورا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد
ﮐﮫ ﻓراﺧوان ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن اﻟﺗﻣﺎس/اﺳﺗدﻋﺎ ﺑﮫ اﺳراﯾﯾل )ﺟﯽ  (٣۶٨اﺳﻘف ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﺗس
روان ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻣرد واﻗﻌﺎ ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﻣورد ﺗﺣﺳﯾن ﻗرار دارد ،ﭼون او ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻓﺿﯾﻠت
و ﺧرد ﻣﻌﻧوی درﺧﺷﺎن اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ روح ﺧود را ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .او ﻓرﻣﺎن
دوﺳﺗﯽ در ﻣورد )ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود( را ﭘﯾروی ﮐرد و ﻓورا ﻣﺗﻌﮭد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن دور
ھون ھﺎ ﺳﻔر ﮐﻧد .ھداﯾﺎ و ﺗﺣﺎﯾف و ﺟﯾره ھﺎ ﺑرای ﺳﻔر طوﻻﻧﯽ ﺑرای او و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او
ﺑودﻧد ،آﻣﺎده ﺷد .آﻧﮭﺎ در روز  ١٨ﻣﺎه ﻣﯾﮭﯾﮑﺎن ) ٢٣دﺳﻣﺑر  (۶٨١ﺣرﮐت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﺻورت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز از ﺷﮭر ﭘﯾروز ﮐوات ﺑدرﻗﮫ ﺷدﻧد و ﺳﭘس رود ﮐور را ﻋﺑور ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻣرز اﻏواﻧﯾﺎن را ﮔذﺷﺗﻧد و ﭘس از  ١٢روز ﺑﮫ ﺷﮭر ﻟﭘﯾﻧﮏ رﺳﯾدﻧد .ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن
ﺷﮭر ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت )اﺳراﯾﯾل( ﺑﯾرون ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ او را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻧﺎﺳب ﯾﮏ اﺳﻘف
ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه از اﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﯾد اﻟﮭﯽ اﯾﭘﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑرای
ﺳﮫ روز اﻗﺎﻣت ﻧﻣودﻧد و ﺳﭘس ﻋﯾد )ﮐرﯾﺳﻣﯾس ۶ ،ﺟﻧوری  (۶٨٢را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳﭘس
آﻧﮭﺎ از طرﯾق ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭼﺎﯾﺑﮏ در ﭘﺎی ﮐوه ﺑزرگ دوﺑﺎره ﺣرﮐت ﮐردﻧد .
ﺳﭘس ﺑﺎد ھﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎل ﺗوﻓﺎن ھﺎی ﺑرﻓﯽ ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ در ﻧزدﯾﮏ ﻗﻠﮫ ﮐوه ﻗﻔﻘﺎز ﺑوﺟود
آورد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺳﮫ روز ﻧﮕﮫ داﺷت ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد راه ﺧوﯾش را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﯾﺎ ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد )ﺟﯽ  .(٣۶٩آﻧﮭﺎ از ﻧﺑرد ﺷﯾطﺎﻧﯽ )ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن( ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺳﺗﮫ و ﺗرﺳﯾده ﺑودﻧد و از
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وﺣﺷت و ﺻدا ﺑﯾدار ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .ﺑﺎآﻧﮭم )اﺳراﯾﯾل( ﻣرد ﺧدا و ﻧﺎﺗرس ﺑود .او ﺻﻠﯾب ﺧود
را در دﺳت ﺧود ﮔرﻓت و ھﻣﮫ را ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑر زاﻧو ھﺎ ﺧم ﺷوﻧد )و دﻋﺎ ﮐﻧﻧد( .ﭘس از
آن از ﮐوھﯽ ﺑﺎﻻ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم وردﯾدراک ﻧﺎم داﺷت .ﺑﺎ ﻗدرت ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس و دﻋﺎ ھﺎی
اﺳﻘف ﺑزرگ ﺑﺎد ھﺎ ﻓروﮐش ﮐرد و ﺧﺷم آﻧﮭﺎ ﮐم ﺷد .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﺑدون ھراس ﻗﻠﮫ
ﺑﻠﻧد و ﻋظﯾم را ﻋﺑور ﮐردﻧد .ﭘس از آن ﺑرای ﭼﻧد روز ﻧﮫ آﻓﺗﺎب دﯾده ﺷد و ﻧﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن و
ھوای ﺗﻠﺦ اداﻣﮫ داﺷت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﮐراه ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧود اداﻣﮫ دادﻧد ﺗﺎ درﻣﺎﻧده و ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ
ﭘس از ﭼﻧدﯾن روز در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﺎھﯽ ﮐﮭن رﺳﯾدﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورس،
ﻧواﺳﮫ ﮔرﯾﮕوری ﺑزرگ و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏوان ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده ﺑود .آﻧﮭﺎ ﭘس از ﭼﻧد
روز ﺑﮫ دروازه ﭼورای ﻧزدﯾﮏ درﺑﻧد رﺳﯾدﻧد.
] [١٠٧آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ و اﺣﺗرام زﯾﺎد از ﺷﮭروﻧدان درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﺑﺎرﮐردن اﺳب ھﺎ
ﺳﻔر ﺧود را از ﺳر ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎ ﺷﮑوه وراﺧﺎن در آﻏﺎز روزه ﭼﮭل روزه )ﺻﯾﺎم(
رﺳﯾدﻧد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ در ﻣورد آﻣدن )اﺳراﯾﯾل( ﺷﻧﯾد ،او ﺑﯾرون رﻓت
ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﻧد )ﺟﯽ  .(٣٧٠او را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓت و ﭘﯾش او ﻓروﺗﻧﯽ ﮐرد،
او را ﻣﻔﺗﺧر ﺳﺎﺧت و اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﻘدس ﭘدرﺳﺎﻻری او اﺑراز داﺷت .روزھﺎی
ﺻﯾﺎم/ﻋﺎﺷورا در ﺷﮑوه و ﺗﻘدس ﺳﭘری ﺷد ،ﭼون ﺷﮭروﻧدان او را ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﺷﺎد و ﻣﻔﺗﺧر ﺷدﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ای ﻣﺷﺗﺎق و ﺑزرﮔﺎن اﺷراف.
وﻗﺗﯽ اﺳﻘف اﯾن ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑوه و ﺑوﺳﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرک ﺻﻠﺢ را دﯾد ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺷﺎدﻣﺎن
ﮔﺷت و از ھداﯾﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﻣﺳﯾﺢ ﺷﮑر ﮔزاری ﮐرد .او در آﻧﺟﺎ ﭘس از زﺣﻣﺎت
ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده )در ﺟرﯾﺎن آن( ﭼﻧدﯾن روز اﺳﺗراﺣت ﮐرد و در ﺑﺎره ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ و زﯾﺎده
روی ﻣذھب اﯾن ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ﺷﻧﯾد و ﻣﺷﺎھده ﮐرد .او ﺑﺎ ﺷرارت ﺑزرگ و اﯾﻣﺎن ﻣﺷﮑوک
اﯾن ﻣردم ﻏﻣﮕﯾن و ﻧﺎراﺣت ﺷد ﮐﮫ ﺧود را ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﭼون آﻧﮭﺎ ﻗدرت او را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد و ﺧدای دﯾﮕری ﭘﯾدا ﮐردﻧد.

175

ﻓﺻل ﭼﮭﻠم – ﺗﺎﯾﯾد اﯾﻣﺎن ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ )ھوﻧﺎﺳﺗﺎﻧﮏ( ﺗوﺳط اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل ،آﻣوزه
ھﺎی او و ﮔوش دادن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ او ﻧﺷﺎن داد
اﯾن ﻣردم ﻣﺷﻐول رﻋﺎﯾت )ﻣذھﺑﯽ از ﺟﻣﻠﮫ( ﭘرﺳﺗش-درﺧت )ﺟﯽ  (٣٧١ﺑودﻧد و ﺗوﺳط
ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻓراط ﮔراﯾﯽ دﻟﺧﺷوش ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ درک ﮐُﻧد)ﺳرد(-ﺗﯾز ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﭘﻠﯾد ﭘﮕﺎن – اﯾن اﯾﻣﺎن وھﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ و دروﻏﯾن – ﯾﮏ
ﻣذھب ﺑزرگ اﺳت .اﮔر ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺷﯽ ﺗوﺳط رﻋد و ﺑرق و آﺗش آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣورد اﺻﺎﺑت
ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺳﭘس آن ﺷﺧص ﯾﺎ ﭼﯾز را ﯾﮏ ﻧوع ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧدای ﮐوار ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ھﯾوﻻی وﺣﺷﯽ ﻏول ﭘﯾﮑر را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدای ﺗﺎﻧﮕری ﺧﺎن
ﻧﺎﻣﻧد و ﭘﺎرﺳﯾﺎن آن را اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت ﮔوﯾﻧد )آﻧﮭﺎ او را ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد اﺳب ھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘﯾﺷﮑش ھﺎی ﺳوزﻧده .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ذھن ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑدون اﻧظﺑﺎط دارﻧد ،ھرﮔوﻧﮫ
ﺧطﺎﯾﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد :زدن طﺑل ،ﺳوت زدن ﺑر روی اﺟﺳﺎد ،ﺧون دادن )ﺧود( ﺑﺎ
ﺑرﯾدن رﺧﺳﺎرھﺎ و اﻧدام ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺧﻧﺟر و ﺑرﮔزاری ﺷﻣﺷﯾرﺟﻧﮕﯽ ﺑرھﻧﮫ .اﯾن ﯾﮏ
ﺗﻣﺎﺷﺎی اھرﯾﻣﻧﯽ ﺑود )ﺑرای دﯾدن( ﮐﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣرد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣرد و دﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
دﺳﺗﮫ ﺑرای ﺟﻧﮓ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑرھﻧﮫ .ﮔروھﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﺳب دواﻧﯽ و ﻋﯾﺎﺷﯽ ﻣﺷﻐول اﻧد .ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت ﺧود را در ﮔرﯾﮫ و ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽ
ﮔذراﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﺎزی ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎزی ھﺎ و رﻗص
ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ھرزه/ﺷﮭواﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،در ﻣﻧﺟﻼب آﻟودﮔﯽ ﻏرق اﻧد و از
دﯾدن ﻧور ﺧﺎﻟق ﻣﺣروم اﻧد )ﺟﯽ  .(٣٧٢آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺗش و آب ،ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺧدای راھﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺎه
و ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎی ﺧﻠﻘت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ اﻧدازه ای ﺷﮕﻔت آور ﻣﯽ داﻧﻧد.
اﻓزود ﺑراﯾن ،آﻧﮭﺎ از ﻧظر ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺣﻣل ﺑودﻧد و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻋﺎدات وﺣﺷﯽ ﭘﮕﺎن ﺧود
ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘدر ﺧود ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﮏ زن را در ﺑﯾن دو ﺑرادر ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﭼﻧدﯾن
زن دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ و ﻣراﺳم ﻧﺟس ﺑﯽ ﺷﻣﺎر دارﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ درک
ﯾﺎ اﺧذ )ﻋﻘﺎﯾد( ﺧورﺷﯾد ﺣﻘﯾﻘت را ﻧدارﻧد.
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] [١٠٨وﻗﺗﯽ )اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل( اﯾن وﺳواس را ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺷﯾطﺎﻧﯽ و رﺳوم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﻧﯾد
و دﯾد ،او ﺷب و روز ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺑرای ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری ﺳرزﻣﯾن اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ،ﺑﺎ
دﻋﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد او ﺑﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ ای ﮔروﯾدن/اﯾﻣﺎن آوردن آﻧﮭﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺑﮫ دﺳﺗور او
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑرای ﺧدا ﮐﻧﺎر رﻓت و ﺗﻣﺎم ﻻرد ھﺎ و ﻣردم ﻋﺎم ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ ﺑرای ﻋﺑﺎدت
ﻣذھب ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻘدس آﻣدﻧد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم اﻟﮭﯽ را ﺑﺷﻧوﻧد .ﺷﮭزاده و ھر ﮐﺳﯽ از اردوﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺳﺧﻧﺎن اﺳﻘف را ﺑﺷﻧود ،در ﺧﺎﻧﮫ ﻻرد ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد .و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﯾﺎ،
اﺟﺎزه دھﯾد ﺳﺧﻧﺎن آرام ﺑﺧش او را ﺑﺷﻧوﯾم ،ﭼون او ﯾﮏ رﺋﯾس در ﻣذھب ﻣﺳﯾﺢ ﻣﻘدس
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺎم روح اﻟﻘدس را ﻣﯽ رﺳﺎﻧد«.
وﻗﺗﯽ )اﺳراﯾﯾل( ﺷور و ﺷوق و ﻣواظﺑت آﻧﮭﺎ را دﯾد ،ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﺑﺎره آﻣوزه ھﺎی ﺳﺧن
ﮔﻔت ﮐﮫ در اﻧﺟﯾل داده ﺷده اﺳت .و او ﮔﻔت )ﺟﯽ )» :(٣٧۴ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺧطﺎﺑﮫ اﺳراﯾﯾل را
ﺣذف ﮐردﯾم )ﺟﯽ  – ٣٧۴ﺟﯽ  .(٣٨٠ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﺎﻟﯽ داوﺳﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
][١٠٩
ﻓﺻل ﭼﮭل و ﯾﮑم – اﯾﻣﺎن آوردن ھون ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ در اﺛر ﺗﻼش ھﺎی اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل؛
ﻧﺎﺑود ﺳﺎزی ﻣﺣراب ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ
ﺷﮭزاده ﺧﯾرﺧواه و ﻋﺎﻟﯽ اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن و ارﺗش ﺧود ﺑﮫ وﻋظ )اﺳراﯾﯾل( ﮔوش
دادﻧد ﮐﮫ آراﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﮔل ھﺎ ﺑود ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ وﺟد آﻣدﻧد و ﻣﺷوره ھﺎی ﺷﯾرﯾن او را ﺑﺎ
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺷﻧﯾدﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺧدا را ﺳﺗودﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣﺎ ﺣﺎل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺧدا از طرﯾق اﯾن ﻣرد ﺑرای ﻣﺎ آراﻣش ﻟطف ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺗﺎ )اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل(
ﺑﺗواﻧد ﻣﺎ را از اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎه و ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ )ﻣﺎ( ﻧﺟﺎت دھد«.
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ﭘس از اﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾوغ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺳﻠﯾم ﺷدﻧد ،روزه را در ﺧﻠوص و ﺗواﺿﻊ ،روزه
و ﻧﻣﺎز ﺷب و روز را ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﻣﻌﻧوی رﻋﺎﯾت ﮐردﻧد .ھر ﻣرد ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود در ﻋﺑﺎدت
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ رﻗﺎﺑت ﮐرد و ﺧطﺎ ھﺎی ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
ذھن از طرﯾق ﻣﺷوره روﺷﻧﮕری اﺳﻘف ﻣﺑﺎرک )ﺟﯽ  (٣٨٠از اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﭘﺎک ﺷد .ﺷﮭزاده
ﺧدا-دوﺳت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور اﺳﻘف ﻣﺑﺎرک ،ﺣﺎﺿر ﺑﮫ
رﻋﺎﯾت ھﻔت ھﻔﺗﮫ روزه در ﺳﺎل ﺷدﻧد .ﭼون )ﺷﮭزاده اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺎدق
ﺑود .در ھﻣﺎن ﺣﺎل ،ﭼون ﺧود او دﺳﺗورات ﺧداوﻧد را ﭘذﯾرﻓت ،ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺷد و ﺑﮫ آزار و
اذﯾت ﭘﺳران ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷروع ﮐرد.
)ﺷﮭزاده اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺗﺎﺑﻧﺎک او اﯾﻣﺎن آورد و روز ﺑﮫ روز در ﻋﺷق
ﻣﺳﯾﺢ درﺧﺷﺎن ﺗر ﺷد .او ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﮐن ﺑرای اﯾﻣﺎن ﻣﻘدس آرزو ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﯾن ﭘﺳر
اﻗﺎرب زﻣﯾﻧﯽ ﭘﺳر ﻟطف ﺧدا ﺷد و ﺧوﯾﺷﺎوﻧد زﻧدﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش .او ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺻﻣم،
دﻻور و ﻣﺷﮭور در ﻧﺑرد ﺑود و – ﻣﺎﻧﻧد ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن در اﻟﻣﭘﯾﮑوس – در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎم ﻣردان ﻗوی
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد .اﻓزود ﺑران او اﻋﺗﺑﺎر ﺷﺟﺎﻋت ﻋﺎﻟﯽ در اﺟرای ﺷﮭﮑﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﺧزر ﺧﺎﻗﺎن را ﺑرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن) ،ﺧﺎﻗﺎن( ﺑﺎ ﻋﺎطﻔﮫ او اﻧﮕﯾزه ﮔرﻓت و دﺧﺗر ﺧود را در
ازدواج ﺑﮫ او داد .او ھﻣﭼﻧﺎن رﺗﺑﮫ اﯾل-اﯾﺗور را درﯾﺎﻓت ﮐرد) .ﺷﮭزاده اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﭘذﯾرش ﺗﺎرج درﺧﺷﺎن ﻣﺷوره و آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک اﺳﻘف در ﺳﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺷﮭور
ﺷد .او ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از )ﺗﻣرﯾن( ﺳوﮔواری اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣردﮔﺎن )ﺟﯽ  (٣٨١و
ﺷﻣﺷﯾرﺟﻧﮕﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻗدام ﮐرد .ﭼون او اﮐﻧون ﻣذھب ﭘدران ﺧود را زﺷت و ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽ
داﻧﺳت .او ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﺣراب ھﺎی اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت )ﺷروع( ﮐرد و ﻣﺎﻧﻊ )ﻣردم از( ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣودن
ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن دروﻏﯾن ﺑﮫ ﻋوض ﻋﺑﺎدت ﺧدای زﻧده ،ﺧﺎﻟق آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﺳر ﻣوﻟود
و روح ﻣﺗﻌﺎدل ﺷد .او ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را از اﻓﮑﺎر ﺧود دور ﮐرد و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐودک
ﻧوﺗوﻟد در ﺟﺳﺗﺟوی ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺷﯾر ﺧﺎﻟص ﺑود .او در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ اﻋﻣﺎر
ﮐرد و ﮐراﻣت ﮐﺎھﻧﺎن ﺧدا را ﺑﺎﻻ ﺑرد .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ )ھون ھﺎی ﭘﮕﺎن( درﺧت
ھﺎی ﺑﻠوط ﺑﻠﻧد ﭘرﺑرگ را ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز اھدا ﺷده ﺑود.
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ﺑرای آﻧﮭﺎ اﺳب ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد و ﺧون آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻻی )ﺗﻧﮫ( درﺧت رﯾﺧﺗﺎﻧده ﻣﯽ ﺷد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳرھﺎ و ﭘوﺳت آﻧﮭﺎ در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ آﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .اﺳﻘف دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن
درﺧت ھﺎ – اﺻﻠﯽ ،ﻣﺎدر و ﺑﻠﻧدﺗرﯾن آﻧﮭﺎ – ﻗطﻊ ﺷود.
)اﯾن درﺧت( ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداﯾﺎن دروﻏﯾن آﻧﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص داﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ در ﺳرزﻣﯾن
ھون ھﺎ آن را ﺣرﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﮭزاده و ﺗﻣﺎم اﺷراف داﺷت ،ﭼون آﻧﮭﺎ
آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎﺟﯽ اﻟﮭﯽ و زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش و ﺑﺧﺷﻧده ﺗﻣﺎم ﺧوﺑﯽ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ
ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ او دﺳﺗور داده ﮐﮫ درﺧت ﺑزرگ اھدا ﺷده ﺑرﯾده ﺷود) ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی( ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت ﮐرد و ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﻧﺎﺑودی آﻧﮭﺎ ﺑود ،آﻧﮭﺎ ﺻدای ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐردﻧد.
ﺟﺎدوﮔران ،ﺳﺎﺣران ،طﻠﺳم ﮔران ،ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن )ﺟﯽ  (٣٨٢و ﻣردم ﻋﺎدی ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧود
را ﭘﺎره ﮐردﻧد و اﻋﺗراض ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮭزاده ھون ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﺗر ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻓرﯾﺎد زدﻧد»» :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ از آن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد و ﻓﮑر ﮐﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
دﺷﻣن ﻣﺎ و دﺷﻣن ﺗﻣﺎم ﺧداﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗطﻊ آن درﺧت؟ ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺗﺎ
ﺣﺎل ﺑﮫ او ﮔوش دادﯾد و ﻣواﻓق ﻧﺎﺑودی ،ﺗﺧرﯾب و وﯾراﻧﯽ ﻣﺣراب ھﺎی ﻣﻌﺎﺑد ﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ
ﭘدران ،ﺷﺎھﺎن و ﺷﮭزادﮔﺎن ﻣﺎ اﻋﻣﺎر ﮐرده ﺑودﻧد؟ ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز آﻧﮭﺎ را ﻋﺑﺎدت
ﮐردﻧد و ھداﯾﺎی ﺧوﺑﯽ از ﺧداﯾﺎن اﯾن ﻣﻌﺎﺑد و از درﺧت ھﺎی ﻣﻘدس درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد )ﺑﮫ
ﺷﻣول( اﻓزاﯾش ﻣردم و ﻗدرت و ﭘﯾروزی در ﻧﺑرد ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ .و ﺣﺎل ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑزرگ ﺑﮫ او دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﭼﯾزی ﮔوش ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑراﯾش
اﻗﺗدار ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺑد ﺧداﯾﺎن ﺷﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ،ﺗﺧرﯾب و وﯾران ﺳﺎزد؟ درﺣﻘﯾﻘت ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ
آن ﭼﯾزھﺎی ﺧوب و آن ﭼﮫ ﺧواﺳﺗﯾد درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻋﺑﺎدت ﮐردﯾد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ
و ھدﯾﮫ ھﺎ ﺑرای درﺧت ﺑﻧﺎم اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت ﺑزرگ دﻻور دادﯾد؟ او ﺑﯾﻣﺎران را ﺷﻔﺎ داد ،او ﻓﻘﯾران
و ﻣﺣﺗﺎﺟﺎن را ﻏﻧﯽ ﺳﺎﺧت .اﻓزود ﺑرآن از طرﯾق ﻗدرت او ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺧﺷﮏ
ﺳﺎﻟﯽ ھﺎی ﺳوزان و اﻣواج داغ ﺳوزﻧده ﺑﺎران آوردﯾم ،ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺣرارت ﺑزرگ را ﺳرد
ﺳﺎﺧت ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﮔﯾﺎھﺎن ﺳﺑز ﺷوﻧد و ﻣﯾوه ھﺎ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .و
ﻣﺎ ﻏرش رﻋد و ﺑرق را از اﺑرھﺎ و ﺑﺎران ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدﯾم )ﺟﯽ .(٣٨٣
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] [١١٠آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن دروﻏﯾن )اﺳراﯾﯾل( ﺑﺎور دارﯾد و ﺧدای را ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ او ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣوﻋظﮫ ﮐرده اﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧداﯾﺎن ﺑوﻣﯽ ﺧود را رھﺎ و ﺗرک ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﺟداد ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﺗش ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر زﻣﯾن ﺧواھد زد و زﯾر ﭘﺎﯾش
ﺧورد ﺧواھد ﮐرد) .ﺧداﯾﺎن ﺑوﻣﯽ ﺧود( را ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻏﺿﺑﻧﺎک ﻧﺷوﻧد و ﺳرزﻣﯾن
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﺷرﯾراﻧﮫ ﻣﺟﺎزات ﻧﮑﻧﻧد .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟرات ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل
ﻣﻌﺎﺑد ﺑزرگ اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت و ﻣﺣراب ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧزدﯾﮏ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ آن درﺧت ھﺎی
ﺷﮕوﻓﺎن ﻗﺷﻧﮓ )ﺗﻣﺎس ﮐﻧد( ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن و ﻧﺎﺟﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ )ﺣﺗﯽ( اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑرگ ھﺎی اﻓﺗﺎده ﯾﺎ ﭼوب آن درﺧت را ﺑرای ھر ﻣﻘﺻدی
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎ زﺧم ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ،دﯾواﻧﮕﯽ و ﻣرگ ﻣﺟﺎزات ﺷدﻧد و ﺧﺎﻧﮫ و ﻧﺳب )ﭼﻧﯾن
ﺳﺗﻣﮕران( ﺧراب ﺷده اﺳت؟ و ﺣﺎل آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ،ﺗﻣﺎس ﮐﻧد ،ﻗطﻊ
ﮐﻧد و ﻣﻌﺎﺑد ﺧداﯾﺎن ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد؟ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر او ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ اﺻرار ﮐﻧد و ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷود ،دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی دردﻧﺎک و ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﺧواھد ﺷد« )ﺟﯽ .(٣٨۴
ﺳﭘس ﺷﮭزاده ھون ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎدوﮔران ،ﺳﺎﺣران ،طﻠﺳم ﮔران ،ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣراب ھﺎ و
درﺧت ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﭼﻧﯾن ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده اﯾم و ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣرد )ﺣﺎل(
ﺧدای را ﻋﺑﺎدت و ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﺎ وﻋظ ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ او را از ﻧﺎﺑودی و
ﺗﺧرﯾب ﻣﻌﺎﺑد ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،و ﻧﮫ از رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ و ﻗطﻊ درﺧﺗﺎن و ﺳوزاﻧدن آن در
آﺗش .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد او را از طرﯾق ﻣﺣراب ھﺎ ،ﻣﻌﺎﺑد و درﺧت ھﺎی ﻣﻘدس ﺧود
ﺑﺗرﺳﺎﻧﯾد و ﯾﺎ در آﺗش ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی وﺧﯾم ﺧود ﻏرق ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻣرگ او ﺷوﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎور ﺧواھﯾم ﮐرد .اﻓزود ﺑرآن ﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎر و ﻋﺑﺎدت ﻣﻌﺎﺑد ،ﻣﺣراب ھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر ﺗراﺷﯾده
دوﺑﺎره ﺷروع ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ درﺧت ھﺎ را اﺣﺗرام ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و
ھداﯾﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﺧواھﯾم ﮐرد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐرده اﯾم .اﻣﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﻣﻘﺎوﻣت
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ او را ﺑﺗرﺳﺎﻧﯾد و او ﻣﺣراب ھﺎ و ﻣﻌﺎﺑد را ﻧﺎﺑود و ﺗﺧرﯾب ﮐﻧد و درﺧﺗﺎن را ﻗطﻊ
ﮐﻧد و ﺑﺳوزاﻧد و ھﯾﭻ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺷود ﯾﺎ ﻧﻣﯾرد ،ﺳﭘس ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ
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او ﺑرای ﻣﺎ ﺗوﺳط ﺧدا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت و ﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧدای را ﻋﺑﺎدت ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ آﺳﻣﺎن
و زﻣﯾن و ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و ﺳﺗﺎرﮔﺎن را آﻓرﯾده اﺳت .ﺳﭘس ﻣن دﺳت و ﭘﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﺳﺗﮫ و
ﺗﺳﻠﯾم او ﺧواھم ﮐرد ،طوری ﮐﮫ او ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ درﺧت ھﺎ و ﻣﻌﺎﺑد در آﺗش ﺑﺳوزاﻧد« )ﺟﯽ
.(٣٨۵
ﺳﭘس ﺟﺎدوﮔران ،ﺳﺎﺣران و طﻠﺳم ﮔران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻓﺳوﻧﮕری اﻓراطﯽ ﻧﯾرﻧﮓ آﻣﯾز ﺑﮫ
اﺟرای اﻓﺳون ﺧواﻧﯽ ،رﻣل دروﻏﯾن و ھﺟﺎ و ﺳراﯾش ﻏﯾرﻋﺎدی ﺷروع ﮐردﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ھﻧرھﺎی دروﻏﯾن و ﻏﻠط ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .ﭼون ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣردم را ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣرﯾﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎﻋث رﻧﺞ ھﺎی
ﺷدﯾد ﯾﺎ روح ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد .ﺳﭘس )ﮐﺎھﻧﺎن( ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻓرﯾب آﻣﯾزی ﺑرای
آﻧﮭﺎ اﯾراد ﻧﻣودﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و ھداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑد و درﺧت ھﺎ اھدا ﮐﻧﯾد .آﻧﭼﮫ
ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺎ رخ داد ،ﻣﺟﺎزاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرف ﺧداﯾﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺟﺎم ﻧدادن اﯾن
ﭼﯾزھﺎ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺻدﻗﺎت در ﭘﯾش درﺧت ھﺎ و ﻣﻌﺎﺑد
را اﻧﺟﺎم دھﯾد ،از رﻧﺞ ھﺎ و ﻣﺻﺎﯾب ﺧود رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد« .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرﺳﯽ وارده )ﺗوﺳط
ﮐﺎھﻧﺎن() ،رﻧﺟوران( آﻧﭼﮫ را ﮐردﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد و اراده ﺷﯾطﺎن را اﺟرا ﮐردﻧد.
اﻓزود ﺑرآن ،ﮔﺎھﯽ )ﮐﺎھﻧﺎن( ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎران ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ظﺎھر ﺷود ،ھم ﻣرﯾﯽ و ھم
ﻧﺎﻣرﯾﯽ و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾوه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﺎر دﯾﮕر زﻣﯾن را ﺧﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ھﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و آن را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﭼون
آﻧﮭﺎ ﺧود ﺷﺎن ﮔﻣراه اﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐﻧد ذھﻧﺎن ﻧﯾز ﮔﻣراه ﺷوﻧد.
اﻣﺎ ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺛرﮔذاری ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﺑودﻧد و ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ آن ﻣرد
ﺧدا )اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل( را ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد ﯾﺎ ﺷﮑﺳت دھﻧد ،زﯾرا ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﺗﻣﺎم ﻗدرت آﻧﮭﺎ را
ﻣﺳدود ﮐرد و ﻣﺎﻧﻊ ﺷد.
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] [١١١ﺳﭘس اﺳﻘف ،ﻗﺎﻧون ﮔزار )روح( ﻣﻘدس ﺑﺎ ﺷﮭزاده ھون ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت:
»ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از ﺳﺧﻧﺎن ﺑﯾﮭوده آﻧﮭﺎ ﻧﺗرﺳﯾدم و وﺣﺷت ﻧﮑردم .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد
ﻣرا ﺑﺎ اﻓﺳوﻧﮕری ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد ،طوری ﮐﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﮐﻧدذھن را ﺑدون
ھرﮔوﻧﮫ اﻣﯾدواری ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧدا ﺗرﺳﺎﻧدﻧد .ﻣن از درﺧت ھﺎی ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ﻣﺣراب ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون و ﻗطﺎر در ﭘﯾش روی ﺧود ھراﺳﯽ ﻧدارم .ﻣن ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر و در ﺣﺿور ﺷﻣﺎ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑدون ﺗرس ﺑﮫ ﻟطف ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﻣﺳﯾﺢ .ﻣن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﺷﺗﺑﺎه
آﻣﯾز و درﺧت ﭘرﺳﺗﯽ را از ﺑﯾن ﺧواھم ﺑرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻗﻠب ھﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد.
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺷﯾﺎ را )اﺻﻼح ﺧواھم ﮐرد( ﮐﮫ در ذات ﺧود ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﻧد و
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺧوب ﯾﺎ ﺑدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﻘﺎوﻣت
ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﻣن اﯾن ﺑت ھﺎی ﮔﻧﮓ اﻓﺗﯾده و
ﻓرو ﻣﯽ رﯾزﻧد ،در دﺳت ھﺎی ﻣن ﺳﺎﯾﯾده ﺷده و در ﺟﺎده ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳﭘس اﺳﻘف ﺑﮫ ﮐﺎھﻧﺎن دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺗﺑرھﺎ را ﺑﮕﯾرﻧد و زاﻧو ﺑزﻧﻧد و دﻋﺎ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺳرود
ﺧدا را ﺑﺧواﻧﻧد» :ﺑﮕذار ﺧدا ﺑرﺧﯾزد ،ﺑﮕذار دﺷﻣﻧﺎﻧش ﭘراﮔﻧده ﺷوﻧد؛ ﺑﮕذار ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
او ﻧﻔرت دارﻧد ،ﭘﯾش از او ﺑﮕرﯾزﻧد«! و ﺳﭘس )اﺳﻘف( ﻧﺷﺎﻧﮫ/ﻋﻼﻣﮫ ﺻﻠﯾب را در ﺑﺎﻻی
ھﻣﺎن درﺧت ﺑﻠﻧد ﺗراﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم اﺳﭘﺎﻧدﯾﺎت ﻏم اﻧﮕﯾز اھدا ﺷده ﺑود .ﺳﭘس ﺗﻣﺎم ﮐﺎھﻧﺎن وارد
)ﺳﺎﺣﮫ( ﺷده و درﺧت را ﺑرﯾدﻧد) .اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل( ﻓورا دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر واراﭼﺎن
ﺑرده ﺷود .او ﺻﻧﻌﺗﮕران ﻣﺎھر در ﺷﮭر را اﺣﺿﺎر ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗور داد ﺗﺎ آن را در
ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﻗﺷﻧﮓ ﻣﺗوازن و زﯾﺑﺎ ﺑﺎ زﯾورآﻻت رﻧﮓ ﺷده ﺑﺳﺎزﻧد .او اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻﺎوﯾر
را ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ او ﭼﺳﺑﺎﻧد ،آن را ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎی رﻧﮕﮫ ﭘوﺷﺎﻧد ،از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﻗﺷﻧﮓ آراﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺻﻠﯾب ھﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک را ﺑﮫ آن ﺑﺳﺗﮫ ﮐرد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت
ﻗﺷﻧﮓ در ﯾﮏ ﺻف از ﯾﮏ ﺳﻣت ﺗﺎ دﯾﮕری در اﻣﺗداد ﺟﺎﻧب راﺳت ﺑﺎ ﻣﯾﺦ ھﺎی ﻗوی ﻣزﯾن
ﺳﺎﺧت) .اﺳراﯾﯾل( در ﻗﺎﻋده )درﺧت ﺳﺎﺑق( ﯾﮏ دروازه ﮐوﭼﮏ ﻣرﺑﻊ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از
ھر دو ﺳﻣت ﺑﺎز ﺷود .در روی اﯾن )دروازه( ﯾﮏ زﻧﺑق ﺣﮏ ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در داﺧل
آن ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﻧﻘره ای ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺗوﺗﮫ ﺻﻠﯾب ﺧدا ﻗرار داﺷت.
182

)اﺳراﯾﯾل( ﭘس از ﺗرﺗﯾب و ﺗزﯾﯾن )درﺧت( ﺑﺎ زﯾورات ﻣﺧﺗﻠف و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ،آن را در
ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای زﯾﺎرت و ﻧﻣﺎز در درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ روﺑری ﺷرق ﻗرار داد .ﺳﭘس او ﮔﻔت:
»ﭘروردﮔﺎر ﺧﺎﻟق ﺧود را در ﭘﯾش روی اﯾن ﻧﻣﺎد ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ
آورد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺑﺎدت آن درﺧت در اﺷﺗﺑﺎه ذھن ﺧود ﻋﺎدت ﮐرده ﺑودﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻧوز ھم اﯾن ﺻﻠﯾب را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻋرف و رﺳم ﺧود )ﺟﯽ  (٣٨٨و ﺗﺻوﯾر
ﻧﺎﻣرﯾﯽ اﻟﮭﯽ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد .ﭼون ﺷﻣﺎ ﮔوﺷت و ﺧون ﺣﯾواﻧﺎت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺧورﯾد و
ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾوھﺎی ﭘﯾش روی درﺧت ﺗﻘدﯾم ﮐردﯾد ،او ﺻﻠﯾب ﺧود را در ﻣﺣل درﺧت
ھﺎی ﻣﻘدس اﯾن ﺳرزﯾن ﺑرﭘﺎ ﮐرد .او ﺧون ﺧود را در ﻋوض ﺧون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑرای
رﺳﺗﮕﺎری ھﻣﮫ ﻣﺎ داده اﺳت .ﻣن درک ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ )ﻗﺑﻼ( اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،از روی
ﻧﺎداﻧﯽ ﺑوده اﺳت .از اﯾن ﺑﺑﻌد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻟطف ﺧدا ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺧود
را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد و ﺧود را ﻣﺳﺗﺣق ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻧور درﺧﺷﺎن و ﺑﺎ ارزش ﺳﺎزﯾد«.
] [١١٢ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر ھون ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن او اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺑﺎ ﻋﺷق و ﺗرس
ﺧدا ﻣﺷﺗﻌل ﺷدﻧد) .ﺷﮭزاده اﻟپ اﯾﻠﯾﺗور( ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺷﯾطﺎﻧﺎن ﺟﺎدوﮔر ﮐﮫ
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،درﺧت ھﺎی ﻣﻌﺎﺑد ﺑﺎﻋث ﻣﺟﺎزات اﺳﻘف ﻣﯽ ﺷوﻧد – او را در رﻧﺞ ھﺎی
دردﻧﺎک ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد – ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﺧﻼف،
او درﺧﺷﺎن ﺗر از ﭘﯾش ﮔردﯾد ،و ﺧوﺷﺣﺎل و ﻗوی ﺗر در ﺧدﻣت ﻣﺳﯾﺢ ﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾﻣﺎن ﺧود ﻗوی ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ ھﺎی او ﮔوش دادﻧد .ﺳﭘس در ﻣﻘﺎم ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺧود) ،ﺷﮭزاده( دﺳﺗور داد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻓرﯾﺑﮑﺎر و اﻓﺳوﻧﮕر ﺳﺎﺣران )ﺟﯽ  ،(٣٨٩ﺟﺎدو
ﮔران ،طﻠﺳم ﮐﺎران و روﺳﺎی ﻋﻣده ﮐﺎھﻧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد و دﺳت و ﭘﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﺳﺗﮫ
ﮐﻧﻧد .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در آﺗش ﭼﮭﺎر راھﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ )ﻣردم( ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ
ﻗدرت دروﻏﯾن ﺳﺎﺣران ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ دارد و دﯾﮕران را در زﻧدان اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺳرزﻣﯾن را از
ﮐﯾش ھﺎی ﺑﯾﮭوده ﻣذھﺑﯽ رھﺎﻧﯾده و )ﻣردم( را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در زﯾر ﯾوغ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻗرار
دھد .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر طﻼﯾﯽ ﭘﮕﺎن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ روی ﺧود او ﭼﺳﺑﺎﻧده ﺑودﻧد،
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از ﺑﯾن ﺑرده ﺷوﻧد) .اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل( در ﺣﺿور ھﻣﮫ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺻﻠﯾب ﺧدا درآورد .او ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻘوای ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن داد.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت در ﺟرﯾﺎن ﭼﮭل روز روزه در اردوﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎھﯽ در ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ
)ھوﻧﺳﺗﺎن( اﻧﺟﺎم ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اراده ﺧداوﻧد ﻻرد از طرﯾق اﺳﻘف و اﻟﮭﺎم از روح اﻟﻘدس اﻧﺟﺎم
ﮔردﯾد ،و ﺑﺎ ﻟطف ﺗﺣﺎﯾف درﺧﺷﺎن ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺧش و ﻧﺷر ﺷد .ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از
روﺳﺎی ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن و ﺟﺎدوﮔران ﻋﻣده اﻓﺳون-دوﺳت ھﻧوز در زﻧﺟﯾرھﺎی دردﻧﺎک ﺑودﻧد،
وﻗﺗﯽ اﺷﻌﮫ ﺧورﺷﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺳﺗر ﻣﻘدس طﻠوع ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺷﮭزاده اﯾﻠﯾﺗور )ﺟﯽ
 (٣٩٠ﺗﻣﺎم ﺷﮭروﻧدان ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﯾﮏ دﯾوان در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم داﯾر ﮔردد.
ھر دو ﺟﺎﻧب در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﮐﻧﻧد .ﺳﭘس اﺳﻘف ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در دﺳت
ﺷروع ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ ﮐرد .او ﺑﮫ ﺷدت آﻧﮭﺎ را رد ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ﺷرﻣﺳﺎر ﺳﺎﺧت .اﯾن ﮐﺎھﻧﺎن
رﻧﺟور از اﯾن ﻣذھب دروﻏﯾن ﺗوﺳط ﺻﻠﯾب ﻻرد ﺳﯾﺎه روی ﺷد ﮐﮫ اﺳﻘف ھﻣﯾﺷﮫ در دﺳت
ﺧود داﺷت .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾوس و ﻧوﻣﯾد ﺷدﻧد و ﺣﺗﯽ ﺧود را ﻣﺗﮭم داﻧﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺧود اﻋﺗراف
ﮐردﻧد و ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ روی آوردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺎس )ﻧرد( ھﺎی وﯾراﻧﮕر ﺧود در ﺑﺎره ﻏﯾب
ﮔوﯾﯽ و ﻓﺎل ﺑﯾﻧﯽ را ﺑﮫ اﺳﻘف دادﻧد ﮐﮫ او آﻧﮭﺎ را ﺳوزاﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣق ﺗوﻟد دوﺑﺎره
از طرﯾق اﻟﻔﺑﺎی ﻣﻘدس )ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد( ﺷدﻧد.
ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ،ﺷﮭزاده ھون ھﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر در ﻋﺷق اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺷدﻧد) .در ھﻣﺎن زﻣﺎن او ﺑﯾﺷﺗر( از ﻋﺑﺎدت ﺑﯾﮭوده ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ دور ﺷد.
درﺣﻘﯾﻘت ،ﺷﮭزاده و ﺑزرﮔﺎن در روز ﺗﻘدﯾر از ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد ﺗزﯾﯾن ﺷده ﺻﻠﯾب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی
ﭘﯾﺷﮑش ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺳﻘف در درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑود .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﮐﺎھﻧﺎن ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد در ﻣﻘﺎﺑل ھداﯾﺎ ﺑرای ﺻﻠﯾب را ﺑﺳراﯾﻧد ،اﺳﻘف ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﮔﻔت» :ﺑﮫ وﻋده ﻋﺷق
ﺧود ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺑﯾﻧﯾد )ﺟﯽ  .(٣٩١اﻣروز ﺑﮫ ﻻرد ﺑﺎزﮔردﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺎ او آﺷﺗﯽ دھﯾد ﺗﺎ ﭘس
از اﯾن ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻣﺎ ﻧﺷود .اﻓزود ﺑرآن روح اﻟﻘدس
ﺷﻣﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ﭘﮕﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﮐﺎﻣل ﺷوﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر
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آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﮐﮫ ﮐﺎﻣل اﺳت .ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾن ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧﯾد :ﺑﮕذارﯾد ﮔورھﺎی رﻋد-ﭼوﭘﯾﺎک )ﺑﻧﺎم(
دارﮐوﻧﺎﻧد )ﯾﺎ ﮔورھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ رﻋد-ﭼوﭘﺎﯾﮏ( در اﯾن روز ﺑزرگ ﺗوﺳط ﮐﺎھﻧﺎن ﻋﻣده
ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد .ﺑﮕذار آﻧﮭﺎ را ﻧﻔرﯾن ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﻔرﯾن
ﺑﺳوزاﻧﻧد .ﺳﭘس ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣﯾد ﺷوﻧد و ﻏذا ﺑﺧورﻧد«.
وﻗﺗﯽ ﺷﮭزاده ﭘرھﯾزﮔﺎر ھون ھﺎ اﯾن را ﺷﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺑد را ﺗﺧرﯾب
ﮐﻧﻧد .ﺳﭘس اﺳﻘف و ﺷﮭزاده ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺎھر در ھﻧرھﺎ ﺑﻧﺎم ﻣوﺳﯾز و ﺳﺎﯾر ﮐﺎھﻧﺎن را ﻓرﺳﺗﺎد
ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺑد را ﺗﺧرﯾب و ﺑﺳوزاﻧﻧد ،ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری رﺗب ﮐﺎھﻧﺎن ﻋﻣده ﭘﮕﺎن .و آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﻣﻌﺎﺑد
ﻣﻧﻔور ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺧود را ﺳوزاﻧدﻧد .ﺧود اﺳﻘف در روی ﻣﺣل ﺑﻠﻧد ﺑت ھﺎ ﺑﺎﻻ ﺷد .وﻗﺗﯽ او
در اﯾﻧﺟﺎ زاﻧو زد و ﻧﺷﺎن ﺻﻠﯾب را ﺳﺎﺧت ،ﺑﺎد ﺷدﯾد ﻣﯽ وزﯾد ،آﺗش را در ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺎﺑد ﺑﻠﻧد
و ﭼوﭘﺎﯾﮏ ﻣﻧﻔور ﺑﺎ ﭘوﺳت ھﺎ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧت .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
زﯾﺎد ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑرﮔﺷﺗﻧد و در ﻧور ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد ﻣﻠﺑس ﺷدﻧد .و در آن روز ﺷﮭزاده و ﺑزرﮔﺎن
ﻣﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣﻊ ھﺎ و ﻋﯾد ﻋﯾد ھﺎ ﺑرﮔزار ﮐردﻧد.
][١١٣
ﻓﺻل ﭼﮭل و دوم – ﺑﺣث ﺑرﮔزار ﺷده ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ اﯾﻠﯾﺗور ﺑﺎ ﻻرد ھﺎی
ﺧود در ﻣورد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘدرﺳﺎﻻر در آﻧﺟﺎ
ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ وارد ﯾﮏ ﺑﺣث ﺧوب ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن و ﻻرد ھﺎی ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺷد.
او ﮔﻔت:
»ﻣﺎ ﻗﺑﻼ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎﻟت و ﻣﺑﮭم ﺑودن روح ﻏرق ﺑودﯾم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻧور
ﺻداﻗت و راﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺣﺎل ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺧود
ﺑرای ﻣﺎ اﯾن اﺳﻘف را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ھداﯾت ﮐﻧد .او ﺑﺎ ھر دو ﮔﻔﺗﺎر و
ﮐردار ﺑدﮐﯾﺷﯽ ﻣﺎ را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐرد و ﻣﺟﺎزات داد و ﻣﺎ را رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺧدای ﺧﺎﻟق
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ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎ و ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎل او را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ذھن ﻣن ﮐﺎﻣﻼ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎور دارد و
ﺷﺎھد )اﯾن ﻗدرت( اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾم،
آﻓرﯾدﮔﺎر آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن .ﺑﮕذارﯾد ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭘذﯾرﻧده اﯾﻣﺎن و ﺳﻠطﻧت ﺑزرگ
روﻣﯾﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد )ﺟﯽ  .(٣٩٣آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد زﻣﺎﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﺷﺎه ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن
وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ را ﺑﻧﺎ ﮐرد ،او اوﻟﯾن ﻣﺳﯾﺣﯽ آن ﺳﻠطﻧت ﺑود و او ﭼﻧﺎن
ﻣرد ﻣوﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ﻧﺎظر او ﺑود) .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد( ﮐﮫ او ﺑﺎ اﯾن اﯾﻣﺎن ﺗﻣﺎم
دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را در ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت .اﮔر ﮐﺳﯽ از طرﯾق اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ﻋﯾﺳوﯾت ﭼﻧﺎن درﺧﺷﺎن و ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﭼرا ﻣﺎ در اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدای زﻧده ﻣردد
ﺑﺎﺷﯾم؟ ﺑﺑﯾﻧﯾد ،اﯾن ﻣرد ،اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل ،آﻣوزﮔﺎر دﺳﺗورات ﺧدا اﯾن ﺟﺎﺳت .ﺑﮕذارﯾد
ﻧزد او ﺑروﯾم و از او اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﯾم ﺗﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ اﻗﺎﻣت ﮐﻧد و ﻣﺎ را روﺷن
ﺳﺎزد«.
ﭼون آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣورد ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد ،ﺷﮭزاده ،ﺷﮭزاده ارﺷد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎم اوﭼﯽ را ﻧزد اﺳﻘف
اﺳراﯾﯾل ﻓرﺳﺗﺎد ،ﮐﮫ دارای رﺗﺑﮫ ﺗﺎرزان و ﻧﺎظر ﭼﺎﮐﺎﺳﺎر ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻧزد او آﻣدﻧد و او را از
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻧﻔراﻧس آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ و ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ:
»ﭘدر ،از طرﯾق ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ،آﻓرﯾدﮔﺎر ﺧود ﭘﯽ ﺑردﯾم و ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
ﺗﺛﻠﯾث ﻣﻘدس اﯾﻣﺎن دارﯾم و ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑزرﮔوار اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣواﻓق
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺎظر ﻣﺎ و ورداﭘﯾت ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘدرﺳﺎﻻر در ﺷﮭر ﻣﺎ واراﭼﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .ﻣن
اﯾﻠﯾﺗور ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا وارد ﺗواﻓق ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ از ﻣﻣﻠﮑت ھون ھﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﯾش ھﺎی ﭘﮕﺎن
)ﺟﯽ  (٣٩۴را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣو ﮐﻧم و آن ﺳﺎﺣران اﻓﺳوﻧﮕر را در آﺗش ﺑﺳوزاﻧم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ
آورﻧد .ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ را از دم ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽ ﮔذراﻧم ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻣن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﮕﺎن ھﺎ ﻣﯽ
روﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑرای ﺑت ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻘوا ﺷﮕوﻓﺎن ﺷود و ھداﯾﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل
وﺻف ﻣﺳﯾﺢ اﻋﻼم ﺷود«.
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اﺳﻘف ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣن ﺻﻼﺣﯾت اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﺑدون )اﺟﺎزه( ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ
اﻏوان ھﺎ ،اﯾﻐﯾﺎزر ﻣﺑﺎرک ﻧدارم .در اﯾن ﻣورد ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎ او اﺳت .اﻓزود ﺑرآن ،ﻣن ھم
اﮐﻧون ﯾﮏ اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﺗﻧظﯾم ﺷده ای ﺧوﺑﯽ دارم .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﮔﻠﮫ ای ﺧود را رھﺎ ﮐﻧم ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺧدا آن را ﺑﮫ ﻣن داد ﺗﺎ ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻻرد در اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود
ﻣواظﺑت ﺷﻣﺎ را ﺑر دوش ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ را ﻣرﻓﮫ و ﻣﺑﺎرک ﺳﺎزد و ﺧدا ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ
ﯾﮏ ﭼوﭘﺎن ﺑرای ﺗﺎن ﺑدھد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﯾل ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺎظر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد« .ﭘﯾﺎم رﺳﺎن دو ،ﺳﮫ ﺑﺎر آﻣد
و ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾز را ﮔﻔت .اﺳﻘف ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺣﺎل ﺑﮫ ﻟطف ﺧدواﻧد ﺑراﯾم ﻣرﺧﺻﯽ دھﯾد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻧزد ﭘﺳر ﭘرھﯾزﮔﺎرم وراز ﺗرات ،ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ و ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﻣﺑﺎرک
ﺑرﮔردم .در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﺧدا و آﻧﮭﺎ ،ﺧداوﻧد آن را اﺟرا ﺧواھد ﮐرد .اﻓﺗﺧﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﻣن ﻗول دادﯾد )ﺑﺎ ﻣﺎﻧدن در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻌﻼ( ﺑرای ﻣن ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .اﮔر ﻣن از ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﺷدن ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣرگ دردﻧﺎﮐﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷوم ،آن را ﺑرای ﺧود ﯾﮏ اﻓﺗﺧﺎر و ﺷﮑوه ﻣﯽ
داﻧم و از ﺧدا ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوم )ﺟﯽ  .(٣٩۵ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ را از ﺗﺻﻣﯾم
ﺧوﯾش در ﻧوﺷﺗﺎر آﮔﺎه ﺳﺎزﯾد و ھم ﭘدرﺳﺎﻻر اﯾﻐﯾﺎزر را .ﭼون از زﻣﺎن اﯾﮕﯾﺷﺎی ﻣﻘدس ﺗﺎ
ﺣﺎل) ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟت دﯾدار ﺷﻣﺎل ﺷرق از طرﯾق اورﺷﻠﯾم را اﻋطﺎ ﮐرده
اﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺳﺎﮐن ﺑود و ﺗوﺳط ﺳﯾﻧت ﺟﯾﻣز ﺑرادر ﻻرد ﺗﻘدﯾر ﺷد .ﺷﻣﺎ در ﺣﺎﺷﯾﮫ
آن اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻗرار دارﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧم وﻗﺗﯽ ﻣن
رﺿﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﭘدران و ﺑرادران و اﺳﻘف ھﺎی دوﺳﺗم را ﻧدارم؟ ﭘرﺳﺷﯽ )ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻠﻧد
ﮐردﯾد( ﻧو اﺳت و ﻣﺷورت ﻣﮭم اﺳت« .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن را از اﺳﻘف ﺷﻧﯾدﻧد ،دﺳﺗور
دادﻧد و او را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
][١١۴
ﻓﺻل ﭼﮭل و ﺳوم – ﺑﺎزﮔﺷت اﺳراﯾﯾل ،اﺳﻘف ﻣﯾﺗس ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس از ھون ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ دو
رﯾﯾس )ھون( و درﺧواﺳت اﯾن ﮐﮫ او رھﺑر آﻧﮭﺎ ﺷود
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اﯾﻠﯾﺗور ﺷﮭزاده ﺑزرگ ھون ھﺎ از روﺳﺎی ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﭼﯾﺗﮕﯾن ﺧورﺳوﻧﺎﺗس و ﭼﺎﺗن ﺧزر
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﺗﺎ اﺳراﯾﯾل ﻣﺑﺎرک را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﺳن ﻧﯾت ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد و درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر آﻧﮭﺎ )ﺗوظﯾف ﮔردد( .ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت:
»ﻣﺎ اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل ،ﻣرد ﺧدا را دﯾدﯾم و ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ )ﺟﯽ (٣٩۶
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود و از طرﯾق او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻻرد اﯾﻐﯾﺎزر ،ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ اﻏواﻧﯾﺎ و
ﺑرادر ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ وراز ﺗرات ،ﺷﮭزاده وﻟﯾﻌﮭد اﻏواﻧﯾﺎ ﺳﻼم ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم .ﺷﻣﺎ از ﻣﺎ
ﺻﻠﺢ ﻓزﯾﮑﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐردﯾد و ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺳﻼم ﻣﻌﻧوی ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻوﯾر ﺧدا
آﻣد .ﻣﺎ از طرﯾق رﻓﺗﺎر ﻣﻘدﺳﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺟزات ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻣﺗﻌﺎل ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﻟق
ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻧوی را ﺑدﺳت آوردﯾم .ﺣﺎل از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﺎ اﯾن
اﺳراﯾﯾل اﺳﻘف را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺑﺧﺷﯾد – ﮐﮫ از طرﯾق او ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ رﺳﺗﮕﺎری
ﺟﺎوداﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐردﯾم – ﺗﺎ ﻧﺎظر و رھﺑر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،طوری ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر
در ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑرﻗرار ﺷود .در ﭘﻧﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﺷﯾد«.
ﻓﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم – ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭزاده ھون ھﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎن ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﯾت
»ﺑﮫ ﺳﺎھﺎک ،اﺳﻘف اﻋظم ارﻣﻧﯾﺎی ﺑزرگ و ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﮔرﯾﮕور ارزﺷﻣﻧد ،ژﻧرال
ارﻣﻧﯾﺎن :ﺳﻼم.
ﭘدران ﻣﺎ از آﻏﺎز زﻣﺎن ﺧواب ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻟت ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻏﺑﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد.
اﻣﺎ رﺳﺗﮕﺎری ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣد .ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺢ ﺑر زﻣﯾن آﻣد )ﺟﯽ .(٣٩٧
ﻣﺎ )ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﺎ( اﯾن را ﺑﺎ ﮔوش ھﺎی ﺧود ﺷﻧﯾدﯾم ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺧﯾﻠﯽ ﮐم .اﯾن در ﺟرﯾﺎن
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻣﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ و ﻣﺳﮑن اﻏوان ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﺎ ﺑود – ﭼون ﺷﻣﺎ
و ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن دارای ﯾﮏ ﺑﺎور ھﺳﺗﯾد – ﮐﮫ ﯾﮏ روح ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت ،ﺧود را در ﻗﻠب
ھﺎی ﻣﺎ ﮐﺎﺷت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﺧن ﻣﺳﯾﺢ ﺧدای ﻣﺎ ﺑرآورده ﺷد و در ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗرﯾن
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ﻧﻘطﮫ ﺟﮭﺎن اﻧﺟﯾل او ﻣوﻋظﮫ ﺷد .ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺗوای آن را از ﯾﮏ ﻣرد ﻋﺎﻟﯽ ،اﺳراﯾﯾل
اﺳﻘف ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﮏ آﻣوﺧﺗﯾم.
ﺗﺎ ﺣﺎل ﺷﻣﺎ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺷﻣﺎ آﻣده اﻧد ،ﺷﺎﯾد در ﻣورد ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رخ داد .درﺧواﺳت ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد و ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣرد را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﺎظر ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن او را از ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺑﺎرک اﻏوان ھﺎ ،اﯾﻐﯾﺎزر
درﺧواﺳت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم دوﺳت ﺷﻣﺎ و ھم ﻣذھب ﺷﻣﺎﺳت .ﻣﺎ از ھر دوی ﺷﻣﺎ
اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ درﺧواﺳت ﻣﻌﻧوی ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد ،طوری ﮐﮫ از طرﯾق او در ﻣﯾﺎن
ﻣﺎ و اﺷﺗراک ﺑﺎور ،از ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺳرﺑﺎزان ﻣردم ﺑرﺑر ﺑر ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﺷود .ﺑدرود«.
وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻏواﻧﯾﺎ و ارﻣﻧﯾﺎ آﻣدﻧد و ﻣورد ﭘذﯾراﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ را در ﻣورد ﺗﻣﺎم
آﻧﭼﮫ در ﺳرزﻣﯾن ھون ھﺎ ﺗوﺳط اﺳراﯾﯾل رخ داد ،آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﮭزاده
ﺑزرگ ھون ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎھﺎک ﻣﺑﺎرک و ﮔرﯾﮕور ،ﺷﮭزاده ارﻣﻧﯾﺎ ﺗﺣوﯾل دادﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط )ﺳﺎھﺎک و ﮔرﯾﮕور و( ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷدﻧد .اﯾن ﺑود ﭼﮕوﻧﮕﯽ
)ﺟﯽ  (٣٩٨ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮭﺎ:
][١١۵
ﻓﺻل ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم – ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھون ھﺎ
از ﺳﺎھﺎک ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن و ﺗﻣﺎم روﺣﺎﻧﯾت ،از ﮔرﯾﮕور ،ﺷﮭزاده ارﻣﻧﯾﺎن و
ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻋوام،
درود ﺧداوﻧد .اﯾن ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھدﯾﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف
ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ رﺳﺗﮕﺎری زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده
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ﺷد) .ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در آن ﺟﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت( ﻣرﺑوط ﻣﺎ ﺑود .ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ای دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﻧدﮔﺎن ﺟدﯾد وﯾژه ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﻧوﺷﺗﯾد .ﻣﺎ از آن داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧﯾر آﻓرﯾدﮔﺎر ﺑﺎﻋث
ﺗﺎﺑش ﻧور داﻧش ﺧدا ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ھﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺧدا را
ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮑر ﮐردﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت را دوﺳت دارد ،ﭼون ﺷﻣﺎ را در اﺷﮑﺎل ﺑﯾﮭوده ﻋﺑﺎدت
ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺗﺎن رھﺎ ﻧﮑرد .درﻋوض ،او ﻧﺎم ﻣﻘدس ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد و ﺷﻣﺎ ﻋﺑﺎدت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن راﺳﺗﯾن ﺧدا ،آﻓرﯾدﮔﺎر ﺧود ﺷدﯾد.
و ﺣﺎل ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم او ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی زﻣﯾن ﭘﺧش ﺷده اﺳت .ﻣﺎ از ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ و از
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣت ﺗوﺳط اﺳراﯾﯾل اﺳﻘف ارﺟﻣﻧد اﯾﻣﺎن
آوردﯾد .ﺑرای ﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺎ و ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻓزﯾﮑﯽ دور از ھم
ﻗرار دارﻧد ،ﺑﺎ ﻋﺷق در ﻗﻠب ھﺎی ﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣﺎ ھﺳﺗﯾد .در راﺑطﮫ ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺳﻘف اﺳراﯾﯾل ،ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻠﮫ ﺑدون ﭼوﭘﺎن
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭم اﺳت )ﺟﯽ  .(٣٩٩در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺷﮑل و
دردﻧﺎک اﺳت ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﻧﭘذﯾرﯾم .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ او ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﻣﺎ ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده اﻏواﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .آرزو و ﺗﻣﺎﯾل ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
او ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ دﺳﺗور اﯾن ﻣوﺿوع )ﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ( از
ﺻﻼﺣﯾت دوﺳت ﭘدرﺳﺎﻻر ﻣﺎ اﯾﻐﯾﺎزر ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏواﻧﯾﮫ اﺳت .او ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد.
ﺧدای زﻧده را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم زﻧدﮔﯽ داد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻣﯾرﻧد و
دوﺑﺎره زﻧده ﺷوﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻟطف روح اﻟﻘدس ،ﺷﻣﺎ را در ﺗرس از ﺧداوﻧد و
ﻧﮕﮭداری دﺳﺗورات او ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروی از آرزوھﺎی ﻗﻠب ﺧود ھرﮔز ﯾﺎد
ﺷﻣﺎ را در ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺧوﯾش ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷﯾد.
وﻗﺗﯽ ﭼﯾﺗﮕﯾن ﺧورﺳﺎن و ﭼﺎﺗن ﺧزر از اﻏواﻧﯾﺎ ﺑرﮔﺷﺗﻧد و در ﭘﯾش ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﯾﻐﯾﺎزر و
ﺷﮭزاده وراز ﺗرات در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﭘﺎرﺗﺎو اﯾﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه داﺷﺗن اﺳﻘف )ﺑرای رھﺑری
ﺧود را( درﺧواﺳت ﮐردﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳراﯾﯾل را ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر آﻧﮭﺎ ﺑدھﻧد.
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آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :او ﮔﻠﮫ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧدا ﺑر او اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑودن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗرک ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ دﺳﺗور ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑرود )در ﻣﯾﺎن دو ﻣﻣﻠﮑت( )ﺟﯽ  (۴٠٠ھر
اﻧدازه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺻدﯾق ﮐﻧد و دوﺳﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﮑﺳت را
ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر دارﯾم .ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﺗﺣدان ھﺳﺗﯾم .ﺑﮕذارﯾد او ﯾﮏ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻣﯾﺎن
ﺷﻣﺎ و ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ دﺷﻣﻧﯽ را )ﮐﮫ اﮔر ﺑوﺟود آﯾد( ﺑرطرف ﻧﻣﺎﯾد و دوﺳﺗﯽ و ﺻﻠﺢ
را ﮐﺷت ﮐﻧد«.
وﻗﺗﯽ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺗﻣﺎم اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،آﻧﮭﺎ از اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮕران و ﻣﺿطرب ﺷدﻧد .اﻣﺎ
ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﮕذارﯾد او در ﺳﻔر رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺗﺎﺧﯾر ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد
اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ،ﻧﺎﺑود ﻧﺷود و ﻣﺎ ﯾﺗﯾم ﻧﺷوﯾم .زﯾرا ﻣﺎ ھر ورداﭘﯾت دﯾﮕری
را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم و ﺑﮫ ﮐس دﯾﮕری ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم.
و اﺳﻘف ارﺟﻣﻧد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﺷرب ﻧرم ﺧود ھر دو ﺟﺎﻧب را ﺷﮕوﻓﺎن ﺳﺎﺧت .او ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺳﻔر ﺑﮫ ھون ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت ،ﺗﺎ ﮔﻠﮫ ای ﮔروﯾده ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ را ﭘرﺳﺗﺎری
ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد و ﺷراﯾط ﻣﻌﺎھده ﻗوﯾﺎ ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻗﻧﺎع ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن اﺳﻘف ﺑﺧﺷﻧده
ﺳرﺷﺎر از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺷدﻧد و در آراﻣش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯾل از ﻣﺑﺎرک ﺗرﯾن ﺗﺛﻠﯾث
)ﺟﯽ .(۴٠١
][١١۶
ﻓﺻل ﭼﮭل و ﺷﺷم – ﻣﺎ ﻓﺻل ھﺎی  ۴٩ - ۴۶را ﺣذف ﮐردﯾم )ﺟﯽ  – ۴٠١ﺟﯽ  (۴١٧ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳروﮐﺎر دارد.
][١١٧
ﻓﺻل ﭘﻧﺟﺎھم – در ﻣورد زاھد ﯾوﺳف ﮐﮫ در ارﺗﺳﺎخ زﯾﺳت ،ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم رﻓت و ﺑرﮔﺷت
و ﺑﺎ ﺧود ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را آورد
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در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ھراﮐﻠﯾوس و ﻧﺎﺑودی ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرﺳﯾﺎن زﯾر ﯾزدﮔرد ،وﻗﺗﯽ اﯾزر
ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎ و ﻣوﺷﯾﻎ ﺳﭘﺎراﭘﯾت ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮔرﯾﮕور ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑود ،ﻣﺎﺗوﺳﺎﻏﺎ
اﺳﻘف و وراز ﮔرﯾﮕور ﻻرد ﮔﺎردﻣن اﻗﺗدار در اﻏواﻧﯾﺎ داﺷت ،ﻣن ﯾوﺳف راھب ،اﻧزوا در
ﺑروت در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﯾﻐﺎم را ﺗرک ﮐردم .اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت وﺣﺷﺗﻧﺎک آن دوران ﺳوﺧﺗﺎﻧده
ﺷده ﺑود ،ﭼون ﻣردان ﺑﯽ ﻗﺎﻧون ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷدﻧد و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣوﺟود را وﯾران ﮐردﻧد ،از
ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑﺎج ﺧواﺳﺗﻧد و زﻣﯾن ھﺎ را در ﻣﺳﯾر ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد .ﻧژاد
ﺑﮫ وﯾژه ﺧوﻧﺧوار ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷدن و ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺷروع ﮐردﻧد .و
آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن را ﺑﮫ زﻣﯾﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد ﮐﮫ در زﯾر ﻟﮕد ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷود .ﻣن ﺧود را ﺑﺎ ﻓرار
از ﭼﻧﯾن رﻧﺞ و ﻣﺣﻧت ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺗﺳﺎخ در روﺳﺗﺎی واﯾزﯾرک ﺑﮫ ﻧزد ﻣﮭر اﺳﻘف ﺑزرگ
ﻧﺟﺎت دادم .او ﻣن ﺑﯽ ارزش را ﭘذﯾرﻓت ،از روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﺑرای اﯾن ﻣﺣل ﭘرﺳﯾد و اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ
را ﺳﺎﺧت )ﺟﯽ  ،(۴١٧ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑرای  ١٢ﺳﺎل در آن اﻗﺎﻣت ﮐردم .ﺳﭘس ﺧدا او را
ﻧزد ﭘدراﻧش ﺑرد.
اﻧدرﯾﺎس ﺑر ﺗﺧت ﺧود ﻧﺷﺳت و ﺑرای  ١١ﺳﺎل در ﻗدرت ﺑود .ﻣن او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ارﺑﺎب
ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗم و او ﻣرا ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل در ﻣﻘﺎم ﻣن ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ
در اﯾن ﻣﮑﺎن وﺟود ﻧداﺷت .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ زاھد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺧﯾﺗﺎر از ﺗﺎﻧدزﯾﮏ
ﻣﯽ ﺧواﺳت از ﺷﮭر ﻣﻘدس اورﺷﻠﯾم دﯾدن ﮐﻧد ،ﺑﺎ دو ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﮐرد و در
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣﻘدس ﺗرﯾن ھﺎ ﻋﺑﺎدت ﮐرد .او ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ اﻗﺎﻣت ﮐرد ،ﻣﺳﯾﺢ
ﺑرای او ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﺳﺗﯾﻔن و ﺳﯾﻧت ﺟورج را از طرﯾق ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﭘرھﯾزﮔﺎر
ﺑﯾزاﻧس اﻋطﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧود ﺣﻔظ ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻓوت ﮐردﻧد ،او
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺧﯾﺗﺎر داد و ﮔﻔت» :آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻣﺎن ﺑﺑرﯾد و در ﯾﮏ
ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارزش ﻗرار دھﯾد«) .ﻣﺧﯾﺗﺎر( ﮔﻧﺞ را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘذﯾرﻓت و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرس از
دﺷﻣﻧﺎن از طرﯾق ﻗﻠﻣرو ﺑﯾزاﻧس ﺳﻔر ﮐرد .او ﺑﮫ ﮐوه ﺗﺎوروس ﺑﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮕﺎه ﺳﯾﻧت اﻧدرو
رﺳﯾد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ھﻣراھﺎﻧش ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺳﯾﻠﯾوﮐوس ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑود .او
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در آﻧﺟﺎ درﺧواﺳت ﺑزرﮔﯽ ﮐرد و از ﺗوﻣﺎس ﻧﮕﮭﺑﺎن اﻟﺗﻣﺎس ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻧدرو
را ﺑراﯾش ﺑدھد) .ﺗوﻣﺎس( در اﺛر اﺳﺗدﻋﺎ ھﺎی او ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷد و درﺧواﺳت او را ﭘذﯾرﻓت.
] [١١٨ﻣﺧﯾﺗﺎر ﺑﺎ ﺑدﺳت آوردن اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ای ﺑﺎ ارزش ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ارﺗﺳﺎخ آﻣد )ﺟﯽ .(۴١٨
در اﯾن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣن ،ﯾوﺳپ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر رﻓﺗم ﺗﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧم ﺗﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب )ﺑﮫ ﮐراﻣت( آن ﺳﯾﻧت ھﺎ را در آراﻣﮕﺎه ﻗرار دھم .روز ﺑﻌد ﻣن از ﻣﺧﯾﺗﺎر
ﭘرﺳﯾدم ،او ﺳﯾﻧت ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺑرد و او ﭘﺎﺳﺦ داد» :آﻧﮭﺎ در ﺟﺎی ﺳﺎﮐن ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ
ﺧدا ﺑﺧواھد« .ﻣن ﺳرﺷﺎر از ﻋﺷق ﺧود ﺑﮫ ﺳﯾﻧت ھﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم» :ﻣن درک ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
ارزش ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ آن ھﺎ را ﻧدارم ،اﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗو ،ﻣﺧﯾﺗﺎر ﻣﺗﯾﻘﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﻧﮭﺎ
را در ﺗﻣﺎم روزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم«) .ﻣﺧﯾﺗﺎر( اﯾن )ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد( را ﭘذﯾرﻓت
و ﺑﻘﺎﯾﺎ را در ﺷﮭﺎدﺗﮕﺎھﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ ﭘوﮐرﯾﮏ)»ﮐوﭼﮏ«( ﻧﺟﺎر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘﺳرش ﯾوھﺎن
و ﺑﺧداﻧر آھﻧﮕر ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻋد ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﺑرﮔزار ﮐردﯾم.
ﭘس از اﯾن ،آرزوی در ﻗﻠب ﻣن ﭘﯾدا ﺷد ﺗﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻧﺟﯽ ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھد ،ﺑﺧﺷﯽ از
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ﺟﺎن را ﺑدﺳت آورم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زﻧﺎن زاده ﺷدﻧد ،ﺑزرگ ﺑود.
ﻣن ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧم ﮐرﯾﺳﺗوﺳﺎﺗور ،ﮔرﯾﮕور و ﺳﺎرﮔﯾس ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی )ﺑﺧﺷﯽ از( ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎن
ﺑﺎﭘﺗﯾﺳت )ﮐﺎراﭘﯾت» ،ﭘﯾﺷرو«( رﻓﺗﯾم .اﯾن اﻣر ﺑﮫ دﺳﺗور اﻧدرﯾﺎس ﮐﺎھن ﺻورت ﮔرﻓت،
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺗدارﮐﺎت ﻧﯾز ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺧﺎﻧواده )رھﺑﺎﻧﯽ( ﻣن ،راھﺑﺎن ﯾوھﺎن
و ﻣﺧﯾﺗﺎر .ﻣن ﺣرﮐت ﮐردم و ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﻘدس اورﺷﻠﯾم رﺳﯾدم .ﻣن ﭘس از ﻋﺑﺎدت در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ
اﻧدوه ﺑزرگ ﺑرﮔﺷﺗم ،زﯾرا ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ھواﺧواھﺎن آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺷورای وﯾراﻧﮕر
ﺟﮭﺎن )از ﮐﺎﻟﺳﯾدون( ﻟﮑﮫ دار ﺷده ﺑود .ﻣن ﺑدون ادای اﺣﺗرام ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی
ﭘوھﺎواﻧﺎک در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﯾﻼرﮐوﻧﯽ )ﺟﯽ  (۴١٩رﺳﯾدم .ﺣﺎل ﻣن از ﮐودﮐﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎن در آﻧﺟﺎ ﻗرار دارد .ﻣن ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس ھﺎی زﯾﺎد از ﮔرﯾﮕورﯾﮏ ،ﻧﮕﮭﺑﺎن
)ﺑﻘﺎﯾﺎی( ﺳﯾﻧت ھﺎ )ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ را( ﺧواﺳﺗم .ﻣن ﺑﮫ ﻟطف ﺧداوﻧد او را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗم و
او ﯾﮏ ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ در آن )ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎن( ﺑﺎﭘﺗﯾﺳت ﻣﺑﺎرک ،ﺗوﻣﺎس رﺳول و
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ﺳﺗﯾﻔن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮭﯾد ﻣﺑﺎرک را ﯾﺎﻓﺗﯾم .اﺟداد ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را از )روﺣﺎﻧﯾون( ارﺗدوﮐس )آن زﻣﺎن(
ﺷﮭر ﻣﻘدس اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺑودﻧد .ﻣن ،ﯾوﺳپ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮭﺎدﺗﮕﺎه آوردم.
)راھﺑﺎن( ﺳرﺷﺎر از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺷﺎدی ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣن آﻣدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را در
اﯾن ﻣﮑﺎن ﻗرار دادﯾم و ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ آﻣوزه ھﺎی ﺳﯾرﯾل اورﺷﻠﯾم
ﺑرﮔزار ﮐردﯾم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧش ھﺎی را ﺑرای ﺟﻼل ﻣﺳﯾﺢ ﺧدای ﻣﺎ ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت.
ﭘس از اﯾن ،ﺗﻣﺎم ﺳﯾﻧت ھﺎی واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﯾﻐﺎم ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد .ﺗﻣﺎم )ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺳﺎﯾر ﺳﯾﻧت ھﺎ( ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﻠﺳﯾﺎ آورده ﺷد .ھر )ﺻﻧدوق( ﺑﺎ ﻧﺎم )ﻣﻧﺎﺳب( ﺑﮫ ﺻورت ﻧوﺷﺗﺎری
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷد .ﺧداوﻧد از طرﯾق ﺷﻔﺎﻋت آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﻣورد ﻟطف ﻗرار دھد.
][١١٩
ﻓﺻل ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم – ﺗﻌداد و ﻧوع ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده در اورﺷﻠﯾم ﻣﻘدس .درﯾﺎﻓت
ﺣﻘﯾﻘت
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔور ﺳﻧﮓ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻧﺟﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣرﮐز ﮔﻧﺑد ﻣﻘﺑره ﻣﻘدس ﯾﮏ و ﻧﯾم
ﻓﺎﺗوم )ﺟﯽ  (۴٢٠اﺳت .ﺑﺎﻻی ﺳﺗون ھﺎی در ﺑﺎﻻی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮔﻧﺑدی ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  ١٠٠ﻣﮑﻌب/ذرع
) ۴۴ﯾل  ۵٢ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر( و ﻋرض  ١٠٠ﻗرار دارد .دوازه ﺳﺗون در ھر دو ﺟﺎﻧب در ﻣﻧزل
زﯾر و  ١٢ﺳﺗون در ﻣﻧزل ﻓوﻗﺎﻧﯽ وﺟود دارد .ﻧﯾزه ،اﺳﻔﻧﺞ و ﭘﯾﺎﻟﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ روﮐش طﻼ
دارد ،در ﻣﻧزل ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﻗرار دارد .ﮐﻠﯾﺳﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺷف ﺻﻠﯾب اﺳت .اﯾن ﺑﻧﺎم
ﻧﻣﺎزﮔﺎه )ﺷﮭدا( ﯾﺎد ﺷده و  ٢٠ذرع از ﮐﻠﯾﺳﺎی رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﯾن  ۶۵ﺳﺗون ﺑﮫ
اﻣﺗداد درازی در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن دارد .ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺑﺎرک ﮔوﻟﮕوﺗﺎ ده ﻗدم از ﮐﻠﯾﺳﺎی رﺳﺗﮕﺎری
ﺑوده و ﺑﻧﺎم ﻗﺑر آدم ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻣﺣراب در ﺑﺎﻻی ﺳﻧﮓ ﺑﺎﻻی آن ﻗرار دارد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ
ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﮐﺷﯾده ﺷد .اﯾن  ١٠٠ذرع طول و  ٧٠ﻋرض دارد ،اﯾوان ھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از
 ٨٠ﺳﺗون اﺳت .ﻓﺎﻗد ﻣﻧزل ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑوده و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳﻘف )اﺗﺎق زﯾر ﺷﯾرواﻧﯽ( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
از دارﺑﺳت ﭼوﺑﯽ دارد و در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎج ﺧﺎرھﺎی آوﯾزان اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر ﺑﺧﺷﻧده زﻧدﮔﯽ
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ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻧزل ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ دﯾﻧﯽ و ﯾﮏ ﮔﻧﺑد ﭼوﺑﯽ وﺟود دارد
ﮐﮫ روی آن آﺧرﯾن ﺷﺎم ﻣﻧﺟﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده و در آن ﯾﮏ ﻣﺣراب وﺟود دارد .ﻣردم در ﻣﻧزل
ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺳﯾون ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﻧزل ﻓوﻗﺎﻧﯽ )؟( ﻗرار دارد.
ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﻼت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﮔﺎﺑﺎﺗﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،در ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺳﯾون ﻣﻘدس ﻗرار دارد.
ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟﯽ ﻣﺎ روی آن در ﭘﯾش ﭘﯾﻼت اﯾﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷد ،ﻧﻘش ﭘﺎ ھﺎی او )ﺑر روی ﺳﻧﮓ(
)ﺟﯽ  (۴٢١ﺗﺎ اﻣروز ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت .در زﯾر آن ﺣوﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﭘﺎی ﺷﺎﮔرداﻧش
را ﻣﯽ ﺷﺳت .در ﺳﻣت ﭼپ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺳﯾون زﻧدان ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ زﻧداﻧﯽ ﺑود؛ و ﻣردم
ﺑر روی ﻣﺣراب آﻧﺟﺎ ﭘﯾﺷﮑش ھﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد .در ﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﮭر – ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮭودان
ﺗﺎﺑوت ﺑﺎﮐره ﻣﺑﺎرک را ﻏﺻب ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ دﻓن او ﺷوﻧد – ﮔﻧﺑدی ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر ﺳﺗون ﻗرار
دارد و ﺳﺗون ھﺎ از ﻣرﻣر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﺑرﻧﺟﯽ ﺗزﯾﯾن ﺷده اﺳت .از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن
 ٢۵٠ﺳﺗون ﭘﻠﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﺑره ﻣﻘدس ﺑﺎﮐره وﺟود دارد ﮐﮫ در وادی ﮔﯾﺗزﯾﻣﺎن ﻗرار دارد.
از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﮐوه زﯾﺗون ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﺧﺎﺳت ٨٠٠ ،ﭘﻠﮫ وﺟود دارد.
در ﻣﺣل ﻣﻌراج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗﺷﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻧﺑد ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻠﯾﺳﺎی رﺳﺗﺎﺧﯾز وﺟود دارد١٠٠ ،
ذرع طول و  ١٠٠ذرع ﻋرض .رود اردن و ﮐوه ﺣور و ﻧواﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل دﯾد
اﺳت .ﺑﯾت اﻟﺣم  ٢٢٠ﻓرﺳﻧﮓ در ﻏرب ﮐﻠﯾﺳﺎی رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻗرار دارد .ﮐﻠﯾﺳﺎ  ٢٠٠ذرع
طول و  ١٠٠ﻋرض دارد ،ﺑﺎ داﺷﺗن  ٩٠ﺳﺗون ﻣرﻣری و طﺎق ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ .در درون اﯾن
)ﮐﻠﯾﺳﺎ( ﻏﺎر دوﺗﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﺑراھﺎم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺑره ﺧرﯾداری ﮐرده ﺑود .در زﯾر
ﭘﻧﺎﮔﺎه/ﺣرم ،ﻏﺎر ﻣﻘدس و آﺧور وﺟود دارد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ در آن ﯾﮏ ﻣﺣراب اﺳت ﮐﮫ ﻣردم
ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﮏ ﻣزار وﺟود دارد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐودﮐﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ھﯾرود ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .در ﺷرق آن در ﺳواﺣل اردن )ﺟﯽ (۴٢٢
ﻓورﻟﻧﮓ )ﯾﮏ ھﺷﺗم ﻣﯾل( از ﺑﯾت اﻟﺣم ﯾﮏ ﺑرﻧده/ﺗراس اﺳت و در آن دو ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻗرار دارد
ﮐﮫ ﻣردم ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھﻔت ﻓرﺳﻧﮓ از اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرق در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟﯽ
ﺗﻌﻣﯾد ﺷد ،ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻﻠﯾب ﺑﺎ ﺳﻘف ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ طول  ٨٠ذرع و
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ﻋرض  ٨٠ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﺣراب اﺳت ﮐﮫ ﻣردم روی آن ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﮐوه زﯾﺗون در ﺷرق
اورﺷﻠﯾم ﻗرار دارد.
][١٢٠
ﻓﺻل ﭘﻧﺟﺎه و دوم  -ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﻧﺎم اﻏوان ھﺎ در اورﺷﻠﯾم ﻣطﺎﺑق )ﻧﺎﻣﮫ(
اﻧﺎﺳﺗﺎﺳﯾوس ارﺟﻣﻧد ﺑﮫ وھرام ﻣﺎﻣﯾﮑوﻧﯾﺎن
ﭘﻧداواﻧﮏ )ﺻوﻣﻌﮫ( ﮐﮫ در ﺳﻣت ﺷرق ﮐوه زﯾﺗون ﻗرار دارد ،اﺑﺗدا ﺗوﺳط ﯾﮏ راھﺑﯽ ﺑﻧﺎم
ﭘﺎﻧون از اﻏواﻧﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺳط ﯾﮏ راھب اﻏواﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم
ﭘﺗروس ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود.
ﺻوﻣﻌﮫ ﻣروو ﻣﺗﺷﮑل از ﭼﮭل ﺷﮭﯾد در ﺟوار ھﻣﺎن ﺳﺎﺣﮫ اﮐﻧون ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﻧﮕﮭداری
ﻣﯽ ﺷود.
ﺻوﻣﻌﮫ ﭘﺎرﺗﺎو »ﻣﺎدر ﻣﻘدس ﺧدا« در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑرج داود؛ ﻧﯾم آن ﺗوﺳط زﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﻣرﯾم از
ﺷﺎﻣﮑور و ﻧﯾم دﯾﮕر ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود.
ﺻوﻣﻌﮫ ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﯾﺗوک در ھﻣﺎن ﺳﺎﺣﮫ اﺳت؛ اﮐﻧون ﻧﯾم آن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﻧﺎم
ﺗﯾودوروس ،ﯾﮏ ﻋرب ،ﺷﻣﺎس اﺑراھﺎم ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود) .ﺗﯾودوروس ﭘﺳر( اﺑوﻏﮑﺎﻣﯽ از
)ﺷﮭر( زرﯾﺷﺗﺎت در اﻏﯾووﯾت ﺑود ) و ﻧﯾم آن( ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎی ﻏﯾرﻋﺎدل و ﺷرﯾر ﻧﮕﮭداری
ﻣﯽ ﺷود.
ﺻوﻣﻌﮫ ارﺗﺳﺎخ »ﻣﺎدر ﺧدا« ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﺳﯾﻧت ﺳﺗﯾﻔن ﻗرار دارد ،ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﺗوﺳط ﻋرب
ھﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود )ﺟﯽ .(۴٢٣

196

ﺻوﻣﻌﮫ اﻣﺎراس » ،ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری« ،ﻧﯾم آن ﺗوﺳط ﯾﮏ زن ﺑﻧﺎم ﮔرﯾﮕوری و ﻧﯾم دﯾﮕر
ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﺎم ھﺎی ﺳﺎﯾر ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎن ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت.
ﺻوﻣﻌﮫ دﯾﮕر )اﻏواﻧﯽ( ﺑﺎ ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎی اراوﯾﺎﻧﮏ در وﺳط ﺑﺎزاری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﺎل
ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳﺎدت ﭘدرﺳﺎﻻر اورﺷﻠﯾم ،ﺗﻘدﯾس ارﻣﻧﯾﺎن و
اﻏواﻧﯾﺎن ﺗوﺳط ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎ ﻣﻣﻧوع ﺑود ،ﭼون در آﻧﺟﺎ ﺑﯾش از ﺻد ﻧﻔر آﻧﮭﺎ وﺟود دارد.
ﺷﮭزادﮔﺎن ارﻣﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺟوﺳﺗﯾﻧﯾﺎن ھﻔت ﺗﺎﻟﯾﻧت/اﺳﺗﻌداد )ﮐﻧدﯾﻧﺎر( داد ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ٧٠
ھزار دﯾﮭﯾﮑﺎن اﺳت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺻوﻣﻌﮫ ھﺎ را از اﺳﺗﺑداد ﭘدرﺳﺎﻻرھﺎ ﮐﺷﯾدﻧد .ﭘس از آن
ﺑﺎوﺟود ﻋدم ﻣراﻗﺑت ﻣﺎ ،ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﯾراﻧﯽ اﻓﺗﺎدﻧد )ﺟﯽ .(۴٢۴

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺗﺎب دوم
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ﻓﺻل اول – ﺣﻣﻠﮫ )ﺑﺎﻻی ﻣﺎ( ﺗوﺳط ﻣردم اﺷﻣﺎﻋﯾل از ﻣﻣﻠﮑت ﺟﻧوب ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺑر ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن؛ آﻏﺎز ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑر دروﻏﯾن

*

ﺑﮕذارﯾد در اﯾﻧﺟﺎ آﻧﭼﮫ از آﻣوزﮔﺎران اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺧود آﻣوﺧﺗﯾم ،در ﺑﺎره آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد،
رواﯾت ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺑوی در ﺑﺎره اﺷﻣﺎﻋﯾل» :دﺳت او ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر ھﻣﮫ
ﺑﺎﺷد« )ﺟﯾن (١٢ .١۶ .و »او ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑزرگ ﺧواھد ﺷد« )ﺟﯾن.(٢٠ .١٧ .
در زﻣﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎرس ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﻣد ظﮭور ﮐرد ،ﯾﮑﯽ از
ﭘﯾﺎﻣﺑران دروﻏﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺟﯽ در ﺑﺎره اش ﺑرای ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود .او روﺣﯾﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ داﺷت،
ﯾﮏ ﮐﻣﺎن دار درﻧده ﺑود ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﺑﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .روزی ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ
اﻻغ وﺣﺷﯽ او را ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ زاھد دروﻏﯾن آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﮭﯾرا ﺑرد .ﺳﭘس ﺷﯾطﺎن
ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .ﺗﻌظﯾم ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﺳوی )ﺑﮭﯾرا( ﺑود .اﻣﺎ آن ﻣرد ﻓرﯾﺎد زد» :ﭘﺳرم ﮔﻧﺎه
ﻧﮑن ،زﯾرا ﻣن آدﻣﯽ ﻣﺛل ﺗو ھﺳﺗم« .ﻣﺣﻣد ﺑراﯾش ﮔﻔت» :اﮔر ﺗو آدم ھﺳﺗﯽ ،ﭼرا در ﻏﺎر
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ«؟
ﺳﭘس )ﺑﮭﯾرا( )ﻣﺣﻣد( را ﻓرا ﺧواﻧد و ﺑﮫ آﻣوزش او از ﻣﺗن/ﻋﮭد ﮐﮭن و ﺟدﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
ﺗﻔﺳﯾر آرﯾوس ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧدا را ﻣوﺟود آﻓرﯾده ﻣﯽ داﻧﺳت) .ﺑﮭﯾرا( ﺑﮫ او دﺳﺗور
داد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را او از آﻣوزﮔﺎر ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺧود آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﻋرب )ﺗﺎﭼﯾﮏ( ھﺎی ﺑرﺑر
ﺑرﺳﺎﻧد .او ھﻣﭼﻧﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ او ﺑداﻧد .آن ﻣردم
ﻧﺎدان ،ﭘﮕﺎن و زﯾﺎده-ﺧواه را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺷﯾوا ﺷﮕﻔت زده ﺳﺎﺧت و از ﻣﺣﻣد ﭘرﺳﯾدﻧد:
-----------------------------------------------------------------------------------*

طوری ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ذﮐر ﺷد ،آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺑﺧش آﻣده اﺳت ،رواﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣذھﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( در زﻧدﮔﺎﻧﯽ او

ﺑوده ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻدر اﺳﻼم )ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗرآن( ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد )ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد ﺗوھﯾن ﯾﺎ اھﺎﻧت ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد( .اﻣﺎ ﻣن ﺑﻧﺎ
ﺑر اﺻل »رﻋﺎﯾت اﻣﺎﻧت« ﻧﺎﮔزﯾر ﺑودم ،آن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﺗن وﺟود دارد ،ﺑرﮔردان ﮐﻧم )ﻟﻌل زاد(.
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»ﺗو ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎ را از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ«؟ ﻣﺣﻣد اﻓراد ﺟﺎھل ﺧود را ﻓرﯾب ﮐﺎراﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ )اﯾن ﭼﯾزھﺎ را( ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺣﺑت
ﮐرد«) .ﻋرب ھﺎ( ﺑﺻورت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﺳوﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد ﺗﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن
ﭼﯾز ھﺎ را ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ او اﯾن ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﻣﯽ داﻧد .ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﻣﺣﻣد از
اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮭﻣﯾد ،ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ آﻣوزﮔﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود را ﮐﺷت و ﺳﭘس او را در
رﯾﮓ دﻓن ﮐرد .ﺳﭘس او در ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﻧﺷﺳت و ﺑﮫ ﺟﺎﺳوس ھﺎ ﮔﻔت» :در اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ
ﻓرﺷﺗﮫ ﺑر ﻣن ظﺎھر ﺷد و در ﺑﺎره آن ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داد« .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ
دﯾدﻧد ﮐﮫ او ﺗﻧﮭﺎ اﺳت ،رﻓﺗﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑرای ﻣردم زودﺑﺎور و ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﻋرب ﮔﻔﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻣﺟﻠس ﺑزرﮔﯽ ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد ،ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﯽ آب و ﺑﯽ ﺳﮑﻧﮫ رﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن
اﻓﺗﺧﺎر ،ﻣﺣﻣد اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ از دﯾو را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧود ﺳوق دادﻧد.
ﺳﭘس ﺳﺧن ﻣﻧﺟﯽ در ﻣورد ﭘذﯾرش ﭘﯾﺎﻣﺑر دروﻏﯾن اﻧﺟﺎم ﺷد ،زﯾرا ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺗوﺳط دﯾو ھﺎ
ﻓرﯾب ﺧورده ﺑود ،ﺑﮫ ﻏﯾب ﮔوﯾﯽ ﺷروع ﮐرد .او ﮔﻔت» :اﮔر ﺷﻣﺎ ﻏﯾب ﮔوﯾﯽ ھﺎ و ﻣوﻋظﮫ
ھﺎی ﻣرا ﺑﺷﻧوﯾد و رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﻗدرت ﺑزرﮔﯽ ﻧﺻﯾب ﻣردم ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺷد .اﯾن آﻧﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ روﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻗدرت ﻣﺎ را ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ داده اﺳت«) .ﻣﺣﻣد( در
ﺟﺎ ھﺎی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﺗﺷﮑده ھﺎ و ﻣﺣﻼت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود را داﺷﺗﻧد و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﮔﺎم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود،
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﺎم ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم داد .ﺳﭘس او دﺳﺗور داد ﮐﮫ آن )آﺗﺷﮑده ھﺎ و ﻣﺣﻼت ﻗرﺑﺎﻧﯽ(
وﯾران ﺷوﻧد .او ارﺗش ﺧود را ارﺗش اﺑراھﺎم ﻧﺎﻣﯾد .او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣراب ﻣرﺑﻊ
ﻧﻣﺎز ﮔزارﻧد و او ﯾﮏ ﺳﺗون ﺳﻧﮕﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺑراھﺎم ﺑوﺳﮫ ﮐﻧﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ارﺟﻣﻧد
)اﯾرﯾﻣﯾﺎ( در ﻣورد ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﭘﯾش ﮔوﯾﯽ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ» :اﮔر ﻣردی ھﻣﺳر ﺧود را طﻼق
دھد و آن زن ﺑرود و زن دﯾﮕری ﺷود ،آﯾﺎ آن ﻣرد ﻧزد آن زن ﺑر ﺧواھد ﮔﺷت؟ آﯾﺎ آن زن
ﻓوق اﻟﻌﺎده آﻟوده ﻧﯾﺳت«؟ )ارﻣﯾﺎ  (١ .٣ﺧود ﻣﺣﻣد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐرد.
] [١٢٢ﻋرب ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎﻟب ) (Talbھﻣﺳر زﯾﺑﺎﯾﯽ داﺷت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن )ﻣﺣﻣد( ﺑرای
او ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﮔﻔت» :ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺧود را رھﺎ ﮐﻧﯾد«.
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طﺎﻟب زن ﺧود را ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺑﺎزار آورد ،در آن ﺟﺎ در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎھدان ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرد و
او را رد/طﻼق ﮐرد و از ﺧود آزاد ﺳﺎﺧت .ﻣﺣﻣد آن زن را ﺑرای ﺧود ﮔرﻓت ،ﻟذت ﺷﮭواﻧﯽ
ﺧود را ﺑرآورده ﺳﺎﺧت و او را دوﺑﺎره ﭘﯾش طﺎﻟب ﻓرﺳﺗﺎد و ﮔﻔت» :ﺧداوﻧد دﺳﺗور داده
اﺳت ﺗﺎ او را دوﺑﺎره ﺑﮕﯾرﯾد« .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﻧزﺟر ﮐﻧﻧده را در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻣرد از زن ﺧود اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و او ﺑرود و ﺑﺎ ﮐس دﯾﮕری
ﺑﺧواﺑد ،او ﻣﯽ ﺗواﻧد آن زن را دوﺑﺎره ﺑﮕﯾرد .از آن ﭘس ﭼﻧﯾن اﺳت ﻗﺎﻧون ﮔزاری آﻧﮭﺎ :آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻧﺎم وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻌد ﺳوﮔﻧد ﺧود را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ زن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳوﮔﻧد ﺧود را ﻣﺻﺋون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .او ﭼﯾزھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﻧزﺟر ﮐﻧﻧده دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺑرای آن ﻣردم آﻣوﺧت .آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷروان و ﺳرﺑﺎزان ﺿد
ﻣﺳﯾﺢ اﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و دوﺳﺗﺎن او اﻧد .ﭘﺎول ﻣﺑﺎرک در ﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﮔﻔت) :آﻧﮭﺎ(
»ﻣردان ﻓﺎﺳد در ذھن و ﻣﺗﻘﻠب در اﯾﻣﺎن اﻧد ﮐﮫ اراده اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ھﻣﮫ در روز
ﻗﺿﺎوت ﺧدا آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد« و در ﺟﺎی دﯾﮕر» ،ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﺑرای ﺗﺎن در ﻣورد دﺷﻣﻧﺎن
ﺻﻠﯾب ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾم .ﭘﺎﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺑودی اﺳت«.
در ﺳﺎل  ۶۵ﻋﺻر ارﻣﻧﯾﺎن ) (۶١٧/۶١۶ﭘﯾﺎﻣﺑر دروﻏﯾن ،ﻣﺣﻣد در ﺷﮭر ﻣدﯾﻧﮫ ظﺎھر ﺷد.
او در ﺳﺎل  (۶٢٢/۶٢١) ٧٠ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﺎم رﻓت .او از آﻧﺟﺎ در ﻣﺎه ﺳﻔر ﺑﮫ ﺷﮭری رﻓت
ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻧﺎم او ﭘس از ﻧﺎﻣش ﻣﺣﻣدﯾﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .او ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد،
در طﯽ اﯾن دوره از آن ﺷﮭر ﺗﮭﺎﺟم ھﺎ اﻧﺟﺎم داد .او در اﻏﺎز رﺑﯾﻊ اﻻول ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﺎم را
ﺗﺣوﯾل داد ١٩ .رﻣﺿﺎن ﺳﺎل ھﺷﺗم ﺣﺎﮐﻣﯾت او را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .در روز  ١۵ﻣﺎه ﺷوال ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﻧﮕﯾد .در ﻣﺎه ذﯾﻘﻌده ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روز ﺑﮫ ﺷب ﻣﯽ رﺳد او ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﺳﯾد
و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺧود ﺑرﮔﺷت و ﺑرای ﺷش روز در ﻣﺎه اﻟﻘﻌده ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .او
ﺳﻌد ﻓرزﻧد اﺑوﺳﻌد را در ﻣﮑﮫ ﮔذاﺷت و رﻓﻘﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد .رﺋﯾس در ﺑﯾن رﻓﻘﺎی
او اﺑوﺑﮑر ﭘﺳر اﺑو ﻗﮭﺎﺑﮫ ﺑود .اﯾن ﺳﺎل ﻧﮭم ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻣد ﺑود .او در ﺳﺎل دھم ،دوﺷﻧﺑﮫ
روز دوم ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول ﭘس از ﺣﮑوﻣت دھﺳﺎﻟﮫ درﮔذﺷت .او دﯾن دروﻏﯾن ﺧود را در
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ﺟرﯾﺎن  ١٣ﺳﺎل ﺑﺻورت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣوﻋظﮫ و ﺗﻘوﯾﮫ ﮐرد .وﻗﺗﯽ او ظﮭور ﮐرد  ۴٠ﺳﺎﻟﮫ ﺑود و
وﻗﺗﯽ درﮔذﺷت  ۶٣ﺳﺎل داﺷت.

ﻓﺻل دوم – ﺧﻠﯾﻔﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﭘس از ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑر دروﻏﯾن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧد

*

دوﻣﯾن ﺣﺎﮐم ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ ﭘس از ﻣﺣﻣد ،اﺑوﺑﮑر اﺑﯽ ﻗﮭﯾﭘﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ  ٩ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
ﻋﻣر اﺑن ﺧطﺎب  ٧ﺳﺎل؛ او ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﻋﺛﻣﺎن اﺑن آﭘﺎن/ﻋﻔﺎن  ١١ﺳﺎل .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ اﻗﺗدار ﻋﺛﻣﺎن را ﻣﺣدود ﮐردﻧد و ﻋﺛﻣﺎن اﻗﺗدار را
ﺑﮫ ﻋﺑداﻟﯽ )} (Abdlayﻋﻠﯽ؟  -ﻟﻌل زاد{ داد و اﻣﺗﯾﺎز رﻧﮓ ﮐردن ﻣوی و رﯾش ﺧود ﺑﺎ
زﻋﻔران.
ﻣﻌﺎوﯾت/ﻣﻌﺎوﯾﮫ  ٩ﺳﺎل.
ﯾزﯾد اﺑن ﻣﻌﺎوﯾﮫ  ٨ﺳﺎل .ﺣﺟﺎج اﺑن ﯾوﺳف در روزﮔﺎر او زﻧدﮔﯽ ﮐرد.
ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ اﺑن ﻣروان  ١١ﺳﺎل.
ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ  ١١ﺳﺎل.
وﻟﯾت/وﻟﯾد ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ  ٩ﺳﺎل.
------------------------------------------------------------------------------*

ﻗﺎﺑل ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﺑﺧش ﻧﯾز ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ آﻣده اﺳت ،ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد دارد )ﻟﻌل

زاد(.
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ﻋﻣر ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﻌزﯾز  ١٠ﺳﺎل.
ﯾزﯾد اﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ  ۶ﺳﺎل.
ھﺎﺷم اﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ  ٢٠ﺳﺎل.
وﻟﯾت اﺑن ﯾزﯾد ﯾﮏ ﺳﺎل .آﻧﮭﺎ او را ﮐﺷﺗﻧد و اﻋراب دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻣروان ﭘﺳر ﻣﺣﻣد  ۴ﺳﺎل .او روﺳﺎی ﻗرﯾش را ﮐﺷت ۶٠ ،ﻧﻔر ،ﻗﺎﺗﻼن اﻣﯾر وﻟﯾت ﻗﺎﺗﻼن
را ﻧﺷﺎن داد.
اﺑل ﻋﺑﺎس از ﻣدﯾﻧﮫ آﻣد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ و ﺳرﺑﺎزان اﺑوﻣﺳﻠم ،ﺷﮭزاه ﺧراﺳﺎن و ﻣروان را ﮐﺷت و
ﺳﭘس ﺧودش ﺑرای  ٧ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
و اﺑل ﻋﺑﺎس ﻋﺑداﻟﯽ ﭘﺳر ﻣﺣﻣد ﭘﺳر اﻏﺎ ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﯽ ﭘﺳر ﻋﺑﺎس ﭘﺳر ﻋﺑدل ﻣﺗﻐﯾﺑﺎی ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ
او ﺣﺎل ﺑﻧﺎم ھﯾﺷﺎﻣﯾﮏ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯽ اﺑو ﺳﻠﯾم را ﮐﺷت وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾد .و او ﭘس از اﯾن ﻗﺗل ﻣرد.
اﺑو ﺟﻌﻔر ﺑﻧﺎم ﻋﺑداﻟﯽ ،ﺑرادر او ﺑرای  ٢٢ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد؛ او در ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﺎم درﮔذﺷت.
ﻣﮭدی ﺑﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﯽ  ٩ﺳﺎل
ﻣوﺳﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
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ھﺎرون ﭘﺳر ﻣﮭدی ﺑﻧﺎم ﻣﮭدﯾون  ٢۵ﺳﺎل .او ﺳرﮐوب ﺑﯽ ﻧظﯾری در ﺳرزﻣﯾن ھﺎ روی ﮐﺎر
آورد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧواﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾزاﻧس رﻓت.
ﻣﺣﻣت/ﻣﺣﻣد ﭘﺳر ھﺎرون  ٣ﺳﺎل .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑود ،ھﺎرون ﭘﺎﺷﺎھﯽ را ﻣﯾﺎن دو
ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد و ﻣﺎﻣون ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد .ﻣﺣﻣد از ﻧﮕﺎه ارﺷدی ﺑر ﺑﻐداد و ﺧراﺳﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐرد،
اﻣﺎ ﻣﺎﻣون ﺑﺎ او ﺟﻧﮕﯾد و ﻣﺣﻣد درﮔذﺷت و ﻋﺑداﻟﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺎﻣون ﻧﯾز ﺑر ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
اﺑراھﯾم  ١٠ﺳﺎل
ھﺎرون دوم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﻣد اﻣﯾر ﻣوﻣﯾن ﺣﮑوﻣت ﮐرد) .او ﺣﮑوﻣت ﮐرد( در ﺳﺎل ٢٨٠
ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ).(٨٣٢/٨٣١
][١٢۴
ﻓﺻل ﺳوم – در ﻣورد ﻧرﺳﯾز ﺑﺎﮐور ﺧﺎص و داﯾوﻓﯾزﯾت ﮐﮫ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ﺷد
وﻗﺗﯽ اﯾﻐﯾﺎزر ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﺟﻣﻧد اﻏوان ھﺎ درﮔذﺷت ) ،(۶٨٨ﯾﮏ داﯾوﻓﯾزﯾت }ﺑﺎور ﺑﮫ دو
ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت  -ﻟﻌل زاد{ ﺑﻧﺎم ﻧرﺳﯾس )ﭘﯾش آﻣد( ،ﯾﮏ ﻓرﻗﮫ ﮐﻠﺳﯾدوﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﺳﻘف
ﮔﺎردﻣن ﺑود .او ﺑﻧﺎم ﺳﭘرام ﺑﺎﻧوی اول )ﺗﯾﮑﯾن» ،ﻣﻠﮑﮫ«( اﻏواﻧﯾﺎ و ھﻣﺳر وراز ﺗرات ﺳوﮔﻧد
ﯾﺎد ﮐرد .آن ﺑﺎﻧو ﻧﯾز ﺷرﯾﮏ ارﺗداد/ﺑدﻋت او ﺷد) .ﻧرﺳﯾز( ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ آن ﺑﺎﻧو اﻣﺿﺎ
ﮐرد ﺗﺎ ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﺧود ﺑرای ﻗدرت را اﻓزاﯾش دھد) .ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ دارای اﯾن ﻣﺣﺗوا ﺑود(» :اﮔر
ﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻣرا ﺑﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( اﻏواﻧﯾﺎن ﻓراﺧواﻧﯾد و ﻣن ﺗﻣﺎم
اﻏواﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﺳﯾدوﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧم« .اﯾن زن ﻣرﺗد ﺑﮫ او ﮔوش داد و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﻘف
ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﺷوره ﮐرد .ﭼون ھﯾﭻ ﮐس از ﺧﯾﺎﻧت او آﮔﺎه ﻧﺑود ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﺗﻔﺎق آرا ﺑﮫ درﺧواﺳت او ﻣواﻓﻘﮫ ﮐردﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ روح اﻟﻘدس ﻣﺗﻌﺎل ﺑﺎﻻی ﯾووﯾل ،اﺳﻘف
ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ اﺛر ﮐرد و او از ﻣﺟﻠس ﺑزرگ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﻧرﺳﯾز ﺳﻧدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
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ﻣردود ﺑودن ﺷورای ﮐﻠﺳﯾدوﻧﯽ و ﺗوم ﻟﯾو اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗر ﺧود ﻣﮭر ﮐﻧد.
ﺳﯾﻧود/ﺷورای ﺷرﻗﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻋد ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺧود ﯾووﯾل ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر
اﺳﻘف ھﺎ آن را در ﺗﺧت ﻣﺑﺎرک ﭘدرﺳﺎﻻری اﻏواﻧﯾﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .ھﻣﺎن ﯾووﯾل ﺳﭘس ﻧﺎﻣﮫ ﻣردود
ﺑودن را ﮔرﻓت و در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﻣن ﻗرار داد) .ﯾووﯾل( ﭘس از اﯾن  ١۴ﺳﺎل زﯾﺳت و ﺳﭘس
ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﮔﺷت.
در اﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻧرﺳﯾز ﻓرﺻت ﯾﺎﻓت ﺗﺎ اراده ﺧود را ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷد .او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﻧزد رﻓﯾق ﺧود راھب ذﮐرﯾﺎ رﻓت) .ﻧرﺳﯾز( او را از ﺗﻣﺎﯾل ﺧود آﮔﺎه
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﮔر او ﺑﺗواﻧد ﺳﻧد اﻣﺿﺎ ﺷده را ﺑرای ﺳوزاﻧدن ﺑرﮔرداﻧد ،او را اﺳﻘف ﺧواھد
ﺳﺎﺧت) .ذﮐرﯾﺎ( ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ﻣﻘدس او ﺑراﯾش داد) .ﻧرﺳﯾز( آن را ﺳوﺧﺗﺎﻧد و ﺳﭘس
ذﮐرﯾﺎ را اﺳﻘف ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او را ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓﯾق ﻣﮭم ﺧود ﮐﻣﺎﯾﯽ
ﻧﻣود .ﺳﭘس او )ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﮓ( ﺑﮫ ﻗﯽ ﮐردن ﮐﮭن ﺧود ﺑرﮔﺷت) ،ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﮐﮫ( ﻣدت
ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺳرﮔرم آن ﺑود .ﺑﺎﻧو ﺳﭘرام او را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺳﺎﯾر اﺷراﻓﯽ ﮐﮫ طرح او را
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ارﺗﻘﺎ داد .او ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣراب ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را ﺗﺧرﯾب و وﯾران ﮐرد .او
ﺑﮫ آزار و اذﯾت ﭘﯾروان ارﺗدوﮐس و وارﺛﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و روﺣﺎﻧﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎ آﻏﺎز ﮐرد ،ﺑﺎ ﺷروع
از اﺳراﯾﯾل ارﺟﻣﻧد اﺳﻘف ﻣﻌﺟزه آﺳﺎی ﻣﯾﺗس ﮐﯾوﻧﮏ) .اﯾن اﺳراﯾﯾل ﺑود( ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺧزرھﺎ و ھون ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﯾﺳوﯾت ﺑرﮔرداﻧد) .ﻧرﺳﯾز ھﻣﭼﻧﺎن( اﯾﻐﯾﺎزر اﺳﻘف
ﮔﺎردﻣن )را اذﯾت ﮐرد( .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑرﺧﯽ اﺳﻘف ھﺎ او را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد ،در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ :ﯾوﻧﺎﻧﯾس
اﺳﻘف ﮐﺎﭘﺎﻏﺎ ،ﺳﺎھﺎک اﺳﻘف اﻣﺎراس ،ﺳﯾﻣﯾون اﺳﻘف ھﺎش و ﺷﯾروی ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﺑزرگ
اﻏوان ھﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﺷراف ھﺎﯾش) .اﯾن ﻣردم( ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺑرﮔزار
ﮐردﻧد و ﻧرﺳﯾز و ﺗﻣﺎم ﻣرﺗدان را ﻣردود ﺷﻣردﻧد .و آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ارﻣﻧﯾﺎن ﻧوﺷﺗﻧد و
اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐردﻧد.
][١٢۵
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – ﻧﺎﻣﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﺷورای ﻣﺗﺣد اﻏوان ﺑﮫ اﯾﻐﯾﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن
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»ﭘدران ﻣﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﺎن ارﺗدوﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﭘدران ﺷﻣﺎ ﺑرای رﺳﺗﮕﺎری روح ھﺎی ﺧوﯾش
ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﻋﺷق ﺧدا ،ﺑدﻋت ھﺎی وﯾراﻧﮕر-ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻠﺳﯾدوﻧﯽ ﻗوی ﺗر ﺷدﻧد و در ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﻧﺎطق ﻣﺎ از اﯾن
ﺑدﻋت ﺑﮫ دور ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺣﺎل ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻧرﺳﯾز ﯾﮏ ﭼوﭘﺎن ﺧوب
اﺳت ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔرگ ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺑﮫ ﮐﺎﺷﺗن اﺧﺗﻼف در درون ﮔﻠﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺷروع
ﮐرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺑﺎزدﯾد از ﻣﺎ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از اﻋﺿﺎی ﺧود ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣوده و زﺧم ھﺎی ﻣﺎ را درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در ﭘﻧﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﺷﯾد«.
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻐﯾﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ در ﺑﺎره ﻋﯾن
ﻣوﺿوع
»ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ از اﯾﻐﯾﺎ اﺳﻘف اﻋظم ارﻣﻧﯾﺎن:
»ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ارﺗﺑﺎط ﺳرزﻣﯾن ﺧود را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺷﻣﺎ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ
دارﯾم .ﻣﺎ و اﻏواﻧﯾﺎن ﻣﺷﯾت ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﺎ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن )ﻣوﻧوﻓﯾزﯾت( ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
اﻣﺎ ﻣردی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ اﺳت و در ﭘﺎرﺗﺎو ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای
ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت .او را در ﻧﻣﺎزھﺎی ﺧود ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳرزﻣﯾن
را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ زﯾر ﻋﻘﯾده واﺣد او درآﯾد .او را ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﯾد و در اﺗﺧﺎذ
اﻗداﻣﺎت ﺗﺎﺧﯾر ﻧﮑﻧﯾد ،ﭼون در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﺛروﺗﻣﻧد )ﻣﯾﺗﺳﺎﺗون( )ﻧﺟﯾب( وﺟود
دارد ﮐﮫ ھم ﭘﯾﻣﺎن او اﺳت .ﺑﺎ اﻗﺗدار ﺑزرگ ﺧوﯾش دﺳﺗور دھﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺿد
ﺧدا ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﺎن ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد«.
ﻓﺻل ﺷﺷم – ﻧﺎﻣﮫ ﺟواﺑﯾﮫ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﺑﮫ اﯾﻐﯾﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن
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»اﯾﻐﯾﺎ ﻣرد ﺧدا ،ﺟﺎﺗﻠﯾﮏ )ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( ﻣردم ارﻣﻧﯾﺎ ،ﻣن ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ را
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردم و ﺑﻧده ای وﻓﺎدار ﺧود را ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان زﯾﺎدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎدم .ﻣﺎ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷورش اﻏواﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻗﺗدار ﻣﺎ دﺳﺗور دادﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ
آﯾﯾن ﺷﻣﺎ اﺻﻼح ﺷوﻧد .ﺑﻧده ای ﻣﺎ در ﺣﺿور ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎزات ﻻزم را در ﭘﺎرﺗﺎو اﻧﺟﺎم
ﺧواھد داد ،ﻧرﺳﯾز و ﺑﺎﻧو ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت او را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی
آھﻧﯾن اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ رﺳواﯾﯽ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ آورده ﺷوﻧد .ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه آﻧﮭﺎ را
ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد«.
][١٢۶
ﻓﺻل ھﻔﺗم – ورود اﯾﻐﯾﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو؛ ﻣﺟﺎزات ﻧرﺳﯾز؛ ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ
ﺳﯾﻣﯾون ﺑﮫ ﺟﺎی او در ﻣﻘر رﯾﺎﺳت ﺷﻣﺎس ھﺎ ﺑﮫ اراده ﺷورای اﻏواﻧﯾﺎن
اﯾﻐﯾﺎ ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎن ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو ﺷﮭر ﺑزرگ اﻏواﻧﯾﺎ رﻓت .او در آﻧﺟﺎ
در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺑزرگ ﻧﺷﺳت و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻧرﺳﯾز ﭘﯾش او آورده ﺷود .اﻣﺎ ﻧرﺳﯾز ﻣﺧﻔﯽ ﺑود
و ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷد .ﺳﭘس ﺷﯾروی ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﺑﺳﯾﺎر ﭘرھﯾزﮔﺎر اﻏواﻧﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن او را ﺗوﻗﯾف
ﮐرد و ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻧرﺳﯾز را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ او را در ﻣﯾﺎن دادﮔﺎه ﻣزدﺣم در ﭘﯾش اﯾﻐﯾﺎ
ﻗرار دادﻧد .ﭼون او )ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑر ﺿد ﺧود( ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداد ،در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﺳﺗور ﺷﺎھﯽ،
او را ﺑﮫ ﺷدت زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،او ﺑرای ھﺷت روز ﻏذا ﻧﺧورد و درﮔذﺷت .او
ﺧود را در ھﻣﺎن زﻧﺟﯾرھﺎ دﻓن ﮐرد و ﺷﯾروی را ﻧﻔرﯾن ﮐرد ﮐﮫ رھﺑر ﺷرارت او و ﺳﭘرام
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺻﺎدم ﺑر ﺳر اﻗﺗدار ﺑود .ﻧرﺳﯾز ﺗﺧت )ﭘدرﺳﺎﻻری( را ﺑرای  ١۴ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺎھن ارﺗدوﮐس اﺷﻐﺎل ﮐرد و ﺑرای ﺳﮫ و ﻧﯾم ﺳﺎل ﺷرﯾراﻧﮫ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺗد( .او ﺷﺑﯾﮫ
دﺟﺎل/ﺿد ﻣﺳﯾﺢ ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای روزھﺎی آﺧر آﻣﺎده ﮐرد.
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وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺣل و ﻓﺻل ﺷد ،ﺳﯾﻣﯾون ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺗواﺿﻊ و ﻣﻘدس ﺗوﺳط
ھﻣﺎن ﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﺑدﻋت ﻧرﺳﯾز از ﺳرزﻣﯾن
ﻧﺎﺑود ﺷد) .ﺳﯾﻣﯾون( ﺑﺳﯾﺎری از رﺳوم ارﺗدوﮐس را در ﮐﻠﯾﺳﺎی )اﻏواﻧﯾﺎن( )دو(ﺑﺎره اﯾﺟﺎد
ﮐرد ،ﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد-ﺑدﻋت ﻧرﺳﯾز را در ﺻﻧدوق ھﺎ ﮔذاﺷت و آﻧﮭﺎ را در رود
ﺗرﺗو ﮐﻧﺎر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﻧﺎم ﺑرداﮐور اﻧداﺧت) .ﺳﯾﻣﯾون( ﺗﺧت )ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( را
ﺑرای ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت.
ﻓﺻل ھﺷﺗم و ﻧﮭم  -ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺻل ھﺎی  ٨و  ٩را ﺣذف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﻋﻘﯾدﺗﯽ داﺷت.
][١٢٧
ﻓﺻل دھم – ﺳﻧدی ﺣﺎوی ﻧﺎم ھﺎی ﻻرد ھﺎی اﻏواﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺗﻘدم آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﺧﺗﮫ/ﺧواﺟﮫ
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﮔرﻓت و ﺑﮫ دﯾوان ﺷﺎھﯽ ﺳﭘرد
ﻣﺎ اﯾن اﻋﺗراف اﯾﻣﺎن ﺑﮫ روح اﻟﻘدس را ﮐﮫ ﮐﺗﺑﺎ از ﺷورای ﭘﺎرﺗﺎو ﺧواﺳﺗﮫ اﯾم ،ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم) .ﻣﺎ آن را ﺧواﺳﺗﯾم( ﺗﺎ ﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘت و ﺳﺧﻧﺎن ﻓرﯾﺑﻧده ﺑدﻋت ھﺎی ارﺗدادی داﯾوﻓﯾزﯾت و
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﻣوزﮔﺎران ﻓﺿﯾﻠت ﻓرق ﺷود) .اﻣﺿﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از(:
اول ،ﻣن ﺷﯾروی ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ و ﯾواﻧﮑوی ﺳﭘﺎراﭘﯾت اﻏواﻧﯾﺎ؛
ﺳﭘس وردان ﭘدرﺳﺎﻻر و ﺑرادرش ﮔﺎﮔﯾﮏ و وﮐﺳﺗﺎﻧﮓ اول )از( ورازﻣﺎﻧﯾﺎن .اﺟداد آﻧﮭﺎ
وردان ﮐﺎج از ﺧﺎﻧواده ﻣﮭرﮐﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ در روزھﺎی واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس
ﺷورای اﻏوﯾﯾن ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺗﻌﯾﯾن و در ﮔﺎردﻣن ﻣﺳﺗﻘر ﺷد؛
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ﭘﺎﺗرﯾﮏ اول ﮐﺎرﯾوﯾﺎن ﮐﮫ از ﻧﺳب ﺷﺎھﺎن ﺑود و در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻏﺑرد ﺑﮫ دﺳﺗور ھﻣﺎن ﺷﺎه
واﭼﺎﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .اﺟداد او واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺟﺎع و واﭼﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ در ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب
در ﮐﺗﺎب ﻣﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت؛
ﺑﺎب اول راھﺎﺗﯾﺎن از ﺷﮭزادﮔﺎن آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن ﮐﮫ در ﮐﺎﭘﺎﻏﺎک و ﮐوﻏت ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد؛
واھﺎن اول وراز ﯾوھﺎﻧﯾﺎن از ﻣﺎدﯾﺎﻧﺎﺗﺳﯾﮏ ﭘﺎرس ،ﯾﮏ ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﻣﺑﯾﭼﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺑود؛
روﺳﺗم اول وراز اﮐوﯾﯾﺎن ﮐﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﺗﺎھر در ﭘﺎرس آﻣد و در روﺳﺗﺎی ﮐﺎﻏﺎﻧﮑﺎﺗوک در
ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺷد؛
زرﻣﮭر اول وراز ﮐورداﮐﯾﺎن و ﻣﺣﻣت ﺷﯾروﯾﯾﺎن ﭘﺳران ﻻرد ھﺎی داﯾﻠم ﮐﮫ داﯾﻠم را ﺗرک
ﮐردﻧد و در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺷﺎه در اﻏواﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﺎم ھﺎ در آرﺷﯾف ھﺎی ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﺗﺎ اﮔر ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗد ﺷده اﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﯾﺎ زﻧدان ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﻠﯾﺳﺎ
ھﺎی اﻏواﻧﯾﮫ آورده ﺷد.
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم – از ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺻل  ١١ﺻرﻓﻧظر ﺷد ﭼون ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳروﮐﺎر داﺷت
][١٢٨
ﻓﺻل دوازدھم – ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑر وراز ﺗرات ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ؛ ﺳﻔر او ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس و
ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔذاﺷﺗن ﭘﺳران ﺧود؛ ﺑﺎزﮔﺷت او ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧودش؛ ﻧﺷﺳﺗن ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل در
ﺗﺧت )ﭘدرﺳﺎﻻری( اﻏوان ھﺎ ﭘس از ﺳﯾﻣﯾون
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ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎرس و اﻓزاﯾش ﻗدرت ﻣردم ﻋرب در ﺟﻧوب ،ﺳطﺢ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر
زﻣﯾن ﺑوﯾژه در ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﺷﮭزاده وراز ﺗرات ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻠت ﺑﺎج ﻣﯽ
داد :ﺧزرھﺎ ،ﻋرب ھﺎ و ﺑﯾزاﻧس .ﺷدﯾدﺗرﯾن آزار و اذﯾت از طرف ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ ﺑود ،ﭼون
او و ﭘﺳراﻧش ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور در ﺷﮭر ﺷﺎھﯽ ﺗوﻗﯾف ﺑودﻧد) .وراز ﺗرات( ﭘﺳراﻧش را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮔروﮔﺎن داد و ﺳﭘس ﺧودش ﺑﯾﻣﺎر ﺷد و در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھوای آن
ﻣﻣﻠﮑت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی را ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺻل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣرﯾض ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﻣوی و رﯾش آﻧﮭﺎ ﻓورا ﻣﯽ رﯾزد .ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ روزی در ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت
طوﻻﻧﯽ وراز ﺗرات ،اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﺑرﺧﯽ ﺟواھرات ﮔراﻧﺑﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود و ﺷﮭزاده
اﻏواﻧﯾﺎ را اﺣﺿﺎر ﮐرد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ )وراز ﺗرات( ﻧﺷﺎن داد و ﺣﯾﻠﮫ ﮔراﻧﮫ ﮔﻔت» :در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣن ﺟواھراﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎﺗر از اﯾن ھﺎﺳت و ﻣن اﯾن ھﺎ را ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ دھم ،ای
ﺷﮭزاده ﺗﺎج ﺧدا ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ اﻧد« .در آن وﻗت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از آﻣدن ﺷﮭزاده ﺑﮫ
ﺑﯾزاﻧس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ،ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧداوﻧد ،او ﺗواﻧﺳت ﺧود را آزاد ﮐﻧد .او ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘس از آن ،اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷرﻗﯽ را ﺑﮫ ﻋرب ھﺎ داد ،و ﻓﻘط
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ داد.
ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن روزھﺎی ھﻣﯾن وراز ﺗرات ﯾﮏ ﻗﺣطﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل در
ﻣرزھﺎی اﻏواﻧﯾﺎ رخ داد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ را در ﺑﺎره آن ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣن ،ارزن از ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺷﺎﮐﺎﺷﯾن در ﻣزرﻋﮫ ﮐﺎﮐو ﭘﻧﮭﺎن ﺑوددم و ﺧرﯾداران زﯾﺎدی ﭘﯾش ﻣن آﻣدﻧد و ﻣرا ﺧرﯾداری
ﻧﮑردﻧد .ﺳﭘس روزھﺎی ﺧوﺑﯽ ﻓرا رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑرادر ﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺣطﯽ ﺣﮑوﻣت ﮐرد و ﻣن! ﻣن
روی ﺳﻔره ھﺎی ﺷﮭزاده وراز ﺗرات و اﯾﻐﯾﺎزر ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ظﺎھر ﺷدم و آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﻣرا
ﺧوردﻧد و در رگ ھﺎی ﺧود ﺧون ﮔرﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ را ﻣﻼﻣت ﻧﮑﻧﯾد«.
ﮔﺎﮔﯾﮏ و وردان ﭘﺳران وراز ﺗرات اﻏواﻧﯾﺎ ،ﺳﭘس ﮔروﮔﺎن در دﺳت ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ ﺑودﻧد.
آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ زﻧدان ﺗﺎرﯾﮏ ﺑرای  ١٢ﺳﺎل ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳردرﮔﻣﯽ ای ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﻋث
آن ﺷد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺳرزﻣﯾن ﺷرق ﺑﮫ ﻋرب ھﺎ ﺗوﺳط ﭘدر ﺷﺎن .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺟوﺳﺗﯾﻧﯾﺎن
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اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس درﮔذﺷت و وردان ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﮑوس ﺣﺎﮐم ﺷد ) ،(٧١٣ – ٧١١ﯾﮏ ﻣردی ﮐﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷراف ارﻣﻧﯾﺎن ﺑود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در آن ﻗﻠﻌﮫ ﺗﯾره ﻣﺣﺻور ﺑودﻧد ،اﺣﺿﺎر ﮐرد.
اﻣﭘراﺗور دﺳﺗور داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از رﻧﺞ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺧوﯾش رھﺎ ﺷوﻧد .ﻧور ﭼﺷﻣﺎن آﻧﮭﺎ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﯾره ﺷده ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧور را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد و ﺷﺎه ﺑرای ﺷﺎن ﺗﺣﺎﯾﻔﯽ داد
و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎد .او ﺑرای ﮔﺎﮔﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺻﻠﯾب زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش،
ﻧور ﻋﺎﻟم را داد .وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾد ،ھدﯾﮫ ﺑزرگ را ﺑﮫ ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏوان ھﺎ
داد .آﻧﮭﺎ ﺻﻠﯾب ﻻرد را ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑود» :ﻣﺳﯾﺢ ﺧدا ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎور
ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اراده ﺧود ﺑر روی اﯾن ﺻﻠﯾب ﺑرای رﺳﺗﮕﺎری ﻣﺎ رﻧﺞ ﮐﺷﯾدی ،اﯾن ﺻﻠﯾب
را ﺑﭘذﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎی دادی ﮐﮫ از ﺗو ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻧد ،ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻣرا ،ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ
ﺑﺑﺧﺷﯾد و ﺑﺎﻻی ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﯾﺎ رﺣم ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺳوﺳﮫ ھﺎ ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود ،در
در روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﯾد ،ارزش آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در دﺳت راﺳت ﺧود اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﯾد.
ﻣن ﺑرای ﮔﺎﮔﯾﮏ ﻧﯾز دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺑﻧده ﺷﻣﺎ و ﺧواھر او ﻣرﯾم و آھﻧﮕر ﺑزرگ ورازوی«.
][١٢٩
ﻓﺻل ﺳﯾزدھم – در ﻣورد ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏوان ھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ازدواج
در ﺑﯾن اﻗﺎرب
ﭘس از ﺳﯾﻣﯾون ﮐﮫ  ٣۵ﺳﺎل ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری اﻏواﻧﯾﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐرد ،ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل ﻣﺑﺎرک
ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷد .ﺣﺎل در روزھﺎی او ﯾﮏ ازدواج ھﻣﺧوﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﮭزادﮔﺎن اﻏواﻧﯾﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد .ورازوی ﭘﺳر واﺧﺗﺎﻧﮓ و ﻧواﺳﮫ ورازﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺳرﻋﻣوی اول ﺧود ،ورداﻧوھﯽ ازدواج
ﮐرد ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻧواﺳﮫ ورازﻣﺎن ﺑود .ﻻرد ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل آﻧﮭﺎ را ﺗﮑﻔﯾر ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺟرات اﯾن
ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﯾد ،ﭼون ﺷﻣﺎ ﻧواﺳﮫ ھﻣﺎن ﭘدرﺑزرگ ھﺳﺗﯾد« .اﻣﺎ ﺳﭘس ورازوی اﻧدﯾﺷﮫ
وﯾراﻧﮕراﻧﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ را داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎﻟﯾل ﻧﺎم داﺷت .از او
درﺧواﺳت ﻧﻣود ﺗﺎ ازدواج را ﺷرﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﻧد .و آن ﻣرد ﺑدﺧواه ﺣﮑم داد ﮐﮫ »اﮔر ﺷﻣﺎ
اﻋﺗراف ﻣرا ﻣﯽ ﺧواھﯾد ،ﻣﺑﺎرک ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﮔر ﺳﯾﻧت اﻏواﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
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)ﻣوﻗﻌﯾت از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت(« .ﺳﭘس ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏوان ھﺎ ﻣﺟﻠﺳﯽ از روﺣﺎﻧﯾون
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود ﺑرﮔزار ﮐرد .او ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ را اﺣﺿﺎر ﮐرد ﮐﮫ راھب ﺻوﻣﻌﮫ ﻣﺑﺎرک
ﻣﺎﮐﯾﻧوﺗس و در اﯾن زﻣﺎن ﺷﮑوه ارﻣﻧﯾﺎن ﺑود) .ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل و ﺷورا( ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﻧﻣودن ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ
در ﺻوﻣﻌﮫ ای ﺑُرد در ﺷﺎﻣﮑور ،ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا ﺧﺎﻧواده ورازوی را ﻧﻔرﯾن ﮐردﻧد .در ھﻣﺎن
ﺳﺎﻋت ،ﻋرب ھﺎ آﻣدﻧد و ﮔﻠوی ﭘﺳر ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر در ﭘﯾش ﻣﺎدرش ﺑرﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ
ﭘﺳر دﯾﮕر او را ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺳب ﮐﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﻟﯾل
ﻧوﺷﺗﻧد و درﺧواﺳت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ» :ﭼرا ﺟرات ﮐردی و ﻗواﻋد ﺷﺎﮔردان رﺳوﻻن ﻣﻘدس را
ﻧﻘض ﮐردی ﮐﮫ در اﻧﺗﯾوچ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﭘﺎول ﺳﺎﻣوﺳﺎﺗﺎ از ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻘدس را ﻧﻔرﯾن ﮐردﻧد و
ﻗﺎﻧوﻧﯽ را وﺿﻊ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺟرات ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﺧود ازدواج ﮐﻧد؟
اﻓزود ﺑرآن ،ﺳﯾﻧت اﺗﺎﻧﺎﺳﯾوس ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ازدواج ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺳﺎد اﺳت .ﺑﺎﺳﯾل
ارﺟﻣﻧد ھﻣﺎن ﭼﯾز را در ﺑﺎره ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﮔﻔت .ﺣﺎل ﻣﺎ ﺷورای ارﺗدوﮐس ﻧﯾز ﺷﻣﺎ را ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑدﻋت ﮔزاران ﻧﻔرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﺗﺎﯾش دوﮔﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم«.
ﻓﺻل ﭼﮭﺎردھم – ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺻل  ١۴را ﺣذف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳروﮐﺎر داﺷت
ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدھم – آﻧﭼﮫ در روزﮔﺎر ﭘﺳر و ﻧواﺳﮫ ھراﮐﻠﯾوس رخ داد
ھراﮐﻠﯾوس ﻓﺎﺗﺢ ،اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﮐﮫ در ﻧﺑرد ھﺎی زﯾﺎدی ﭘﯾروز ﺷده ﺑود ،ﺧﺎطره و
ﺷﺟﺎﻋت ﺧود را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت .ﭘﺳرش ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﭘراﺗور
ﺑﯾزاﻧس ﺑرای  ٣ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﮐرد .در روزﮔﺎر او ﻋرب ھﺎ ﺳورﯾﮫ را اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد و ﮐﻠﯾﺳﺎ
ھﺎی ﺷﮭر ﻣﻘدس اورﺷﻠﯾم را زﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻗرار دادﻧد .اﯾن در ﺳﺎل  ٨٠ارﻣﻧﯽ )(۶٣٢/۶٣١
ﺑود .ﺳﭘس ﭘﺳر )ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن( ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧس ﺑرای  ٢٩ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد .در ﺳﺎل ﭘﻧﺟم او ﺟﻧﮓ
ﻋرﺑﯾﺎ/ﻋرﺑﺳﺗﺎن رخ داد .در ﺳﺎل ﺷﺷم او ﻋرب ھﺎ ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ دوﯾن را ﮔرﻓﺗﻧد و
 ٣۵ھزار ﻣردم را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧدﻧد .در ﺳﺎل ﻧزدھم او ﻧرﺳﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس
212

ارﻣﻧﯾﺎ ﻧﺷﺳت و ﺑرای  ٣٠ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﮐرد .و اﯾن ﺳﺎل  ١١١ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ )(۶۶٣/۶۶٢
ﺑود) .ﻧرﺳﯾز( ﭘدر )ﻣﻌﻧوی( ﻗﺑوﻟﯽ ھﻣﯾن ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﺑود و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ او ﯾﮏ ﺣﺻﺎر ﺑرای
ﮔﻠﮫ ﻣﻌﻘول در ﮐﺎﻏﺎﮐوداﺷت ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری اﺳت و اﻣﭘراﺗور
ﺑﯾزاﻧس را در ﺗﻘدﯾس آن دﻋوت ﮐرد) .اﻣﭘراﺗور( در ﻣورد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭼﻧﺎن ﺷﮕﻔت زده ﺷد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎﻧش دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروی از آن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﮐﺎخ او ﺑﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ
آﻧﮭم )ﻣﻌﻣﺎر( ھرﮔز ﻧرﺳﯾد ،زﯾرا در ﻣﺳﯾر ﺧود درﮔذﺷت.
ﻓﺻل ﺷﺎﻧزدھم – آﻣدن ﻣﺣﻣد دوم ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ ﺑرای ﻣطﯾﻊ ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ؛ راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳرﯾﻊ او
از اﻏواﻧﯾﺎ و ﻋﺑور از دروازه ھﺎی ﭼورای و آﮔﺎه ﺷدن در ﺑﺎره ﺷورش ارﻣﻧﯾﺎن؛ ﺑﺎزﮔﺷت
و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟزﯾره در ﺟﮭﯾل ﺳﯾوان و اﺷﻐﺎل آن؛ ﺷﮑﺳت ﻧﯾروھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ و ﺑﯾزاﻧس؛
ﺑردن ﺑرﺧﯽ از ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺧﺟﯾوان و زﻧده ﺳوزاﻧدن آﻧﮭﺎ؛ ﻋزﯾﻣت او ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ و
درﮔذﺷت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرگ ﺷﯾطﺎﻧﯽ؛ ﺳﺎﯾر رواﯾﺎت ﻣﮭم.
در  ١۴۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (۶٩٨/۶٩٧ﻣﺣﻣد دوم ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ آﻣد .او ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ از طرﯾق ﺳرزﻣﯾن
اﻏواﻧﯾﺎ وارد ﭼورای ﺷد .ارﻣﻧﯾﺎن ﺷورش ﮐردﻧد ،ﻋرب ھﺎ را در دوﯾن ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗﻧد و
 ۶٢ھزار آﻧﮭﺎ را ﮐﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾزاﻧس ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل
ﻧﺳب ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﻣﺣﻣد از ﭼورای ﺑرﮔﺷت و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﺟزﯾره ﺳﯾوان
را ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد .او آن را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣود و ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ در آن ﯾﺎﻓت ،از
دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧد .ﺳﭘس او ﺑﺎ ﻋﺑور از ارﻣﻧﯾﺎ )ﺑﺳوی ﻏرب( ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس و ارﻣﻧﯽ ھﺎی
)زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺑﯾزاﻧس( ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .آﻧﮭﺎی را ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت اﺷﻐﺎل ﮐﻧد ،داﻣﯽ ﺑرای ﺳوﮔﻧد ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ
و دروﻏﯾن ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ھﻣﮫ روﺳﺎی ارﻣﻧﯾﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐرد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮭر
ﻧﺧﺟﯾوان ﺑرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ٨٠٠ﻣرد را در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮔذاﺷت و ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را زﻧده ﺳوزاﻧد .او ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺷﺎﺑﮫ  ۴٠٠ﻣرد را در ﺳرام ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐرد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را از دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧد.
دﻟﯾل اﯾن ﺗﺧرﯾب روح ﺧطﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣرﮐت آورد ،ﭼون ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﭘدرﺳﺎﻻر
را ﺗوھﯾن و ﺗﻣﺳﺧر ﮐردﻧد و ﮐﺎھﻧﺎن و روﺣﺎﻧﯾون را آزار و اذﯾت ﻧﻣودﻧد .اﮔر ﭼﮫ ارﻣﻧﯾﺎن
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آن ﺿرﺑﮫ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧدای ﻻرد از اﻧﺗﻘﺎم ﻣﺣﻣد دﺳت ﺑرﻧداﺷت .وﻗﺗﯽ او
ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری وﺣﺷﺗﻧﺎک و ﮐﺷﻧده ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد .ﭘس از زﻧدﮔﯽ ﺳﺧت ﺑرای
ھﻔت ﻣﺎه در آﺗش ﻣرگ روﺣش را ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد و ھﻼک ﺷد .او ﺳﮫ ﺑﺎر دﻓن ﮔردﯾد و ھر ﺑﺎر
زﻣﯾن او را ﺑﯾرون اﻧداﺧت ،زﯾرا ﺟﺳد ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز او را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺳﮕﯽ را
ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺳد ﻣﺣﻣد آب دھﺎن اﻧداﺧت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﻣﯾن آن ﺷﺧص ﺷرور را ﭘوﺷﺎﻧد.
ﭘس از اﯾن ،آﻧﮭﺎ ﺷﯾروی ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ و اﺷراف را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗﺎرون ﺑردﻧد و ﺳﭘس
ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .و اﯾن در ﺳﺎل  ١۵٣ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٧٠۵/٧٠۴ﺑود .آﻧﮭﺎ در ھﻣﯾن
ﺳﺎل ﻻرد ﺷﯾراک را ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ ﺑردﻧد .ﻣروان ﺷﮭزاده ﻋرب دو ﺳﺎل ﭘس ﺑﮫ اﻻﻧﯾﺎ آﻣد ،اﻣﺎ
ﻧﺗواﻧﺳت وارد ﺷود .ﻻرد ﺧزرھﺎ ﺑﺎ  ٨٠ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑرﺧﺎﺳت و اﻏواﻧﯾﺎ را ﮔرﻓت .و اﯾن
در ﺳﺎل  ١۵٨ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٧١٠/٧٠٩ﺑود.
][١٣١
ﻓﺻل ھﻔدھم – آﻣدن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺷﮭزاده ﻋرب ﺑﮫ ﺷﮭر ﭘﺎرﺗﺎو اﻏواﻧﯾﺎن؛ در ﻣورد ﻣرگ دو
ﺑرادر ،ﻣﺎﻧﮑﯾﮏ و ﻣﯾردازات
ﭘس از دو ﺳﺎل ،در ﺳﺎل  ١۶٠ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٧١٢/٧١١ﺷﮭزاده ﻋرب ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
)ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﺑن ﺣﺎﺗم اﺑن اﻟﺑﮭﯾﻠﯽ ﺣﺎﮐم )اوﺳﺗﯾﮑﺎن( ارﻣﻧﯾﺎ (٧٠٩ – ٧٠۵ ،ﺑﮫ اﻏواﻧﯾﺎ آﻣد و
در ﭘﺎرﺗﺎو ﻧﺷﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑرای او دو ﺑرادر ،ﻣﺎﻧﮑﯾﮏ و ﻣﯾردازات را آوردﻧد ﮐﮫ از اﺷراف
زادﮔﺎن ﺑود و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻣﺎن ﻋﯾﺳوی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧواع ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣﺎﻧﮑﯾﮏ
ارﺟﻣﻧد ﻧﺎم ﺷﮭﯾد را ﺑﮫ ارث ﺑرد و ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎج ﮔزاری ﺷد .ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎی او در ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﺑزرگ ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری در ﭘﺎرﺗﺎو ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯾردازات ﺑرادر او ﻧﺗواﻧﺳت ﺷﮑﻧﺟﮫ
ھﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد ،در ﭘﯾش روی ﻣردم ،ﻣﺳﯾﺢ ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﮐرد .اﻣﺎ ﺑﻌد ﺗوﺑﮫ ﮐرد و ارﺗداد
ﺧود را ﺑﺎ رﯾزش اﺷﮏ ھﺎی ﺗﻠﺦ زﯾﺎدی ﺟﺑران ﮐرد .او در ﺑﺎﻗﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺷﮏ ﺧود را
اﻟﻔﺑﺎی ﺟﺑران ﺳﺎﺧت و ﻟﮑﮫ ﮔﻧﺎھﯽ را ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑود ،ﺷﺳﺗﺷو ﮐرد .او از ﻋﻣق ﻗﻠب
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ﺧود ﺑﮫ او/ﺧدا زاری ﮐرد ﮐﮫ او ﻣﯽ داﻧد آﻧﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﺑﺎ ﺳوز و ﻏم ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روح ﺧود رﻧﺞ ﺑرد .آﻧﮑﮫ رﺣﻣت و دﻟﺳوزی ﺑر او داﺷت ،او را در ﻣﯾﺎن ﺷﮭدا
ﭘذﯾرﻓت و ﻣﻌﺟزه ھﺎی ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز در زﻣﺎن ﻣرگ او دﯾده ﺷد.
در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑﮫ ﺳﻣت دور رود ﮐور ﮔذﺷت .ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس ﻣﺳﻠﻣﮫ )ﻣﺳﻠﻣﮫ اﺑن
ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ( آﻣد ،درﺑﻧد را ﺧراب ﮐرد و وارد )ﻗﻠﻣرو( ﺧزرھﺎ ﺷد .اﻣﺎ او ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﮫ
ارﺗش و ﺗﻣﺎم ﺗﺟﮭﯾزات ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﺗرک ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺻﯾﻐﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻋﻘﺑﯽ/ﭘﺳﻘراول اﺳﺗﺧدام ﮐرد .اﯾراﻧﺷﺎھﯾﮏ واﭼﺎﮔﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘدرﺳﺎﻻران اﻏواﻧﯾﺎ
ﺑود ،ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﺷﺟﺎع و ﺗواﻧﺎ و ﯾﮏ ﮐﻣﺎﻧدار ﻣﺎھر ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧود در ﭘﺷت ﺳر ﻣﺳﺗﻘر
ﺷد .وﻗﺗﯽ ﺧزرھﺎ او را دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد ،ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرار ﺷدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻣﺳﻠﻣﮫ وارد آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ ﺷد .ﺣﺎل ،در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ) ١٧۴ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ )((٧٢۶/٧٢۵
طﺎﻋوﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﮔﻠﮫ ھﺎ ﭘﯾدا ﺷد و ﺳرﺷﻣﺎری ﺗوﺳط ھﯾرت )ﺣﺎرث اﺑن اﻣر اﻟﺗﺎی( در
زﻣﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺑر اﻧﺳﺎن و ﺣﯾوان ،ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﻣﻣﻠﮑت
ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد .در ھﻣﺎن وﻗت ﺟواﻧﺷﯾر ،ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾﺗدوک ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺳﻣﺑﺎت ﺷﮭزاده ارﻣﻧﯾﺎن در ھﻣﺎن ﺳﺎل درﮔذﺷت .در ﺳﺎل  ١٧۵ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ )(٧٢٧/٧٢۶
ﯾﮏ ﻗﺣطﯽ ﺷدﯾد ﺑوﺟود آﻣد .ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس ﺟراح )ﺟراح اﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﺣﮑﯾم ﺣﺎﮐم )اوﺳﺗﯾﮑﺎ(
ارﻣﻧﯾﺎ (٧٣٠ – ٧٢٩ ،٧٢۵ – ٧٢٢ ،ﺑﺎر دوم از طرﯾق اﺑﺧﺎز ﺑﮫ ﺧزرھﺎ ﻋﺑور ﮐرد .ﺳﺎل
ﺑﻌد ﭘﺳر ارﺑﺎب ﺧزرھﺎ ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺟراح را ﮐﺷت و زاﮔﯾﮏ را اﺳﯾر ﮔرﻓت.
در ﺳﺎل  ١٨٠ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٧٣٢/٧٣١ﻣﺳﻠﻣﮫ درﺑﻧد را دوﺑﺎره ﺑﻧﺎم ﻋرب ھﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐرد .او اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﭘدرﺳﺎﻻری ﺷرق را وﯾران ﻧﮑرد و ھﻧوز در آﻧﺟﺎ اﺳت.
][١٣٢
ﻓﺻل ھﺟدھم – ﺳﻔر ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس اﺳﻘف ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس و ﺑرﮔرداﻧدن ﮐﺗﺎب ھﺎی ﮐﮫ
در ﺷرق ﻧﺑود؛ ﻣرگ او؛ ﻣﺟﺎزات ﺧدا
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در اﯾن دوره ،ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﺑﺎﺳواد ﺑود و در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗب ﻣﻘدس
ﻣﮭﺎرت داﺷت ،ﺑﺻورت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻣﺑﺎت ژﻧرال )اﺳﭘﯾت( ارﻣﻧﯾﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ
داﯾوﻓﯾزﯾت ﺑدﻋت ﮔزار ﺑود) .ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( ﺑدون ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزی او ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس رﻓت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
او ﺑرﺧﯽ ﺑدﻋت ھﺎی ارﺗدوﮐس را ﭘﯾدا ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد .ﺣﺎل ،ﺳﻣﺑﺎت داﯾوﻓﯾزﯾت
ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﯾزاﻧس ﻧوﺷت و ﮔﻔت» :ﯾﮏ ﺑدﻋﺗﮕزار/راﻓﺿﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس اﯾن ﻣﻧﺎطق را
رھﺎ ﮐرده و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ زاھد ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻧﺎم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد« .اﻣﭘراﺗور ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷد و
)ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( را ﺑﮫ درﺑﺎر اﺣﺿﺎر ﮐرد .زاھد ﺑﮫ او ﻣﺷوره داد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ﭘﯾﺷﮕﺎه اﻣﭘراﺗور
اﯾﺳﺗﺎد ﺷدی ،ﺑﮕو ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯽ و ﮔدای ﺑﯽ دوﻟت ھﺳﺗﯽ .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺗﺑد اﯾن را ﺷﻧﯾد،
ﻗﮭر او ﻓروﮐش ﮐرد .ﺳﭘس ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ﺟرات ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﮕوﯾد» :ﻣن از ﺷﻣﺎ
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧم ،دﺳﺗور ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﻗﻔﺳﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﺎز ﺷوﻧد« .وﻗﺗﯽ او ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﯾﺎﻓت
ﮐﮫ طﻼﮐﺎری ﺷده و در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑود) ،ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( ﺑراﯾش آورد .و وﻗﺗﯽ اﻣﭘراﺗور آن
را ﺧواﻧد ،ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس را ﺑﮫ ﺷﮭر روم ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺳﮫ ﮐﺗﺎب دﯾﮕر )اﺿﺎﻓﯽ( را ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اوﻟﯽ در ﺑﺎره اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺑود .اﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن ھﺎی ﺑرﮔرداﻧده ﺷود ﮐﮫ در آن ﮐﺗﺎب ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ را از روم ﮔرﻓت ،ﻓرﻣﺎن ﺧودﮐﺎﻣﮫ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت و ﺑﺳوی
ﺷﮭر دوﯾن رﻓت ،ﭼون ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﻣوزش دھد.
)ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎﺑﮕﯾن و ﮐوردای ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺳﻘﻔﯽ ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﻣﻧﺻوب ﺷد .او ﭘس
از اﺷﻐﺎل اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣوز ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣرگ او ﺗوﺳط
ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺻورت ﮔرﻓت .ﺟﺳد )ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ ارﮐﺎزﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺷد
و از آﻧﺟﺎ در ﺻوﻣﻌﮫ ﺗﺎﻧﺎﺗﺎﺗس ﻗرار داده ﺷد.
ﺑرای اﺳﻘف ﺳﯾوﻧﯾﮏ در ﻣﯾﺎن اﺳﻘف ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل آوردن اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ از روم ،ﻣﻘﺎم
ﺳوم داده ﺷد .ﺣﺎل ﯾﮏ زاھد ﺧﺎص ﺑﻧﺎم ﻧوح )ﻧﺎی( روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ در آن ﺳﯾﻧﮫ ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس
216

ﺑﺎ ﺧون ﭘوﺷﯾده اﺳت و در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣﻧﺟﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ای ﭘروردﮔﺎر ،اﯾن را
ﺑﺑﯾن ،زﯾرا داوری ﺗو ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت« .ﺳﭘس )ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس( ﺑﮫ )ﻧوح( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧﺷم )اﻟﮭﯽ(
در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت و از آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﻧد .ﺳﭘس ﯾﮏ
ﺳﯾﺎھﯽ/ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی ﻣرزھﺎی ﻣوز ﻓرود آﻣد و زﻣﯾن را ﺑرای ﭼﮭل روز
ﻟرزاﻧد و ﺣدود  ١٠ھزار روح ﭘرواز ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن )ﻣﮑﺎن( ﺑﻧﺎم واﯾوﺗز زور
)وادی آه/وای( ﻧﺎﻣﯾده ﺷد.
][١١٣
ﻓﺻل ﻧزدھم – رواﯾت ﺗﺧرﯾب ﺷﮭر اﯾﻠﯾﺎن )ﺗروی( و اﻋﻣﺎر روم در ﮐﺗﺎب ھﺎی اﺳﻘف
ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ﺳﯾوﻧﯾﮏ
در روزھﺎی ﻗﺎﺿﯽ اﺑدان ،ﺗروی ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود .اﯾن ﺷﮭر در ﻣﻣﻠﮑت اﭼﺎﯾﯾﺎن ﺑود،
ھﻣﺟوار ﭘﯾﻠوﭘوﻧﯾس در ﻏرب ﻣﺳﯾدوﻧﯾﺎ در ﺳرزﻣﯾن اروﭘﺎ .در آن زﻣﺎن ھﯾﭻ ﺷﺎھﯽ در ﯾوﻧﺎن
وﺟود ﻧداﺷت و ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ھﺎ اداره ﻣﯽ ﺷد .ﺗروی ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ و ﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻧد در روی زﻣﯾن ﺑود .در آن روزھﺎ ﯾﮏ ﺟوان از ﻣﯾﺎن ﺷﮭزادﮔﺎن ﺷﮭر ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ ﺑﮫ
ﺷﮭر ﺗﯾﺳﺎﻟوﻧﯾﺎ رﻓت ﮐﮫ در ﺷرق ﻣﺳﯾدوﻧﯾﺎ ﻗرار دارد و ﺗوﺳط ﺑزرﮔﺎن ﺷﮭر ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .او
ﺑﺎ ﻋﺎﺷق ﺷدن ﺑﮫ دﺧﺗر ﯾﮏ ﻣرد ﺑزرگ او را رﺑود و ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗروی آورد .وﻗﺗﯽ اﻗﺎرب او
ﺟﺳﺗﺟو ﮐردﻧد ،درک ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ او ﺗوﺳط آن ﻣرد ﺟوان ﻓرار ﮐرده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺗروی ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد) .ﭘدر( آن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻧد ﺑﮫ
ﻣردم ﺧود ﺧواﻧد و ﺑﺎ ﺗﺷﻧﮕﯽ اﻧﺗﻘﺎم از ﻣردم ﻣﺎﺣول درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ارﺗش ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻓراھم ﮐردﻧد و ﺑرای  ١۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗروی ﺟﻧﮕﯾدﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت را
وﯾران ﮐردﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺗراﺗژی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯾش آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم آﺷﺗﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن روان ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﺧداﯾﺎن ﺗروی ﺑزرگ اﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮭﺎ ﻗوت ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧد .اﺟﺎزه دھﯾد ﺻﻠﺢ ﮐﻧﯾم و از اﯾن ﭘس دوﺳت ﺑﺎﺷﯾم .و اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﺗروی را
ﺑﺎ ھداﯾﺎ ﻣﺗﻔﺗﺧر ﺳﺎزﯾم«) .ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ( ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ دو ھزار اﺳپ ﭼوﺑﯽ ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ
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ﺳﺎﺧﺗﻧد و  ۴٠ھزار ﺳرﺑﺎز را در آن ھﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗزﯾﯾن اﺳب ھﺎ ﺗوﺳط طﻼ و
ﻧﻘره آﻧﮭﺎ را روی اراﺑﮫ ھﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و اﯾن ھداﯾﺎی وﯾراﻧﮕر را ﺑﮫ دروازه ھﺎی ﺷﮭر آوردﻧد.
در آﻧﺟﺎ ﺟﺎرﭼﯽ اﻋﻼم ﮐرد» :در اﯾﻧﺟﺎ ھداﯾﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧداﯾﺎن ﺗروی ﺷﻣﺎ ﻗرار دارد« .اﯾن
اﺳب ھﺎ  ٢٠ذرع ارﺗﻔﺎع دارﻧد و ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را از طرﯾق دروازه ﺷﮭر ﺑﮕذراﻧﻧد،
ﺑﺧﺷﯽ از دﯾوار ﺷﮭر را وﯾران ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﺑرای ﺑﯾرون آﻣدن ﻣوﻗﻌﯾت
روزﻧﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﻧد و ﺳرﺑﺎزان زﯾﺎدی وارد ﺷدﻧد .ﺳﭘس ﺗﻣﺎم ﺷﮭر را ﺑﮫ ﺷﻣول
ﺑزرگ ﺳﺎﻻن و ﮐودﮐﺎن از دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذراﻧدﻧد) .ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ( ﺳﭘس زﻧﺎن را اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﻧد و
در ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺧود ﺳوار ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود در آﺳﯾﺎ ﺑرﮔﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎد ﺷدﯾد از
ﺷرق وزﯾد و ﮐﺷﺗﯽ آﻧﮭﺎ را  ٢۵٠٠ﻣﯾل از ﻣﺳﯾر دور ﺳﺎﺧت و آﻧﮭﺎ را ﺑﺳوی ﻣﻣﻠﮑت
دﯾﮕری ﺑﻧﺎم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑرد .ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺑروﻧد ،اﻣﺎ ﭼون زﻧﺎن
اﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑرده ﺷوﻧد ،ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ را در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب وﻗﺗﯽ ﻣردان دﯾدﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﻼف اراده ﺧود
در آن ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺑﺎ زﻧﺎن اﺳﯾر ازدواج ﮐردﻧد .ﭘس از ﮔذﺷت ﻣدت طوﻻﻧﯽ،
ﯾﮏ رھﺑری ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد ،ﯾﮏ روﻣوﻟوس ﺧﺎص ﺷﮭری ﺑﻧﺎ ﮐرد ،ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٢۵ﻣﯾل دورﺗر از ﺑﺣر و آن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود روم ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .اﯾن ھﺎ ﻣردم روم ﺷدﻧد.
اﯾن در ﺳﺎل  ۴۴١ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ﺗروی رخ داده ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺳﺎل  ۴۴۴ﺷد ،ﻓﯾﻠﯾپ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷﺎه در روم ﻧﺷﺳت .ﺣﺎل  ١٠٠٠ﺳﺎل ﭘس از اﻋﻣﺎر روم ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن )ﭘﺎﯾﺗﺧت( ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را
از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس اﻧﺗﻘﺎل داد ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾﻧوﭘل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
][١٣۴
ﻓﺻل ﺑﯾﺳﺗم – وﻗﺎﯾﻊ ﺳده ﺳوم ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ در اﻏواﻧﯾﺎ
در اﯾن دوران اﺳﺗﺑداد و ﻧژاد ﺳﺧت ﮔﯾر و ظﺎﻟم ﺟﻧوﺑﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود و ﻣﺎﻧﻧد آﺗش ﺗﻣﺎم زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺷﮑوه اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﻧﺎﺑود ﮐرده ﺑود .زﻣﺎن اﯾن ﺷورش را ﻣﯽ
ﺗوان از اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺳﯾﻧت ﭘﺎول درک ﮐرد» :ﻗﺎﺿﯽ در ﭘﯾش دروازه و ﺳﺎﻋت وﺣﺷت
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اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ،روز ﺗرﺳﻧﺎک و ﺑﯾطرف ﻧزدﯾﮏ اﺳت« )ﺟﯾﻣز  .(٩ .۵ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھﺎﺟری
ھﺎی اﺷﻣﺎﻋﯾل ﺟﺎﻧور ﺻﻔت ﭼﯾزھﺎی ﺧوب زﻣﯾن را ﺑرای ﺧود ﻏﺻب ﮐردﻧد .ﺣﺎل ،ﺧﺷﮑﮫ
و ﺑﺣر ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﭘﯾﺷروان ﺿد ﻣﺳﯾﺢ و اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت اﻧد .در ﺧﺎﻧﮫ اﻏوان
ھﺎی ﻣﺎ ﻣﺣروﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ وﺟود دارد ،زﯾرا ﻋرب ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻓﺳﺎد آن ﻣردم ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﺷﮭر ﭘﺎرﺗﺎو را از دﺳت ﺷﮭزادﮔﺎن اﻏوان رﺑودﻧد .درﺳت ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮭد اوﻟﯾﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺧود را در دﻣﺷق ﺳورﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد ،ﻟذا در اﻏواﻧﯾﺎ ﻧﯾز درﺑﺎر ﺧود را در ﭘﺎرﺗﺎو
اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و ﺛروت ﺳرزﻣﯾن را ﭼوﺷﯾدﻧد و ﺧﺷﮏ ﻧﻣودﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ از درﺑﺎر ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو
آﻣد .ﺳﭘس ارﻣﻧﯾﺎن ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺳرزﻣﯾن ﭘدرﺳﺎﻻری ﺧود ،ﻻرد ﻋﯾﺳﺎی و اﺳﻘف
ھﺎی ﺧود را ﻧزد او ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺷﺎھدﺧت وارداﻧوھﯽ ﮐﮫ از ﻗﺿﺎوت ﺧدا
در رﻧﺞ ﺑود ،ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ورود )ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن( ﭘﯾش او رﻓت ﺗﺎ دﻟﺳوزی او در ﻣورد
رﻧﺞ ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺧود را ﺑﮫ دﺳت آورد .زﯾرا ﺷﺎھدﺧت در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺟﺎم
ﺗﻠﺦ را از دﺳت ﻻرد ﻧوﺷﯾده ﺑود .ﭘدرﺳﺎﻻر ارﺟﻣﻧد ارﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﮏ ھﺎی زن ﺣرﮐت ﮐرد.
او را در ﺧﺎﻧﮫ اش ﺟﺎی داد و در طول ﺷب ﻧﻣﺎزھﺎی ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداوﻧد ادا ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻟﻌن
ﭘدرﺳﺎﻻران ﭘﯾﺷﯾن را دور ﺳﺎزد .ﺳﭘس )ﻻرد ﻋﯾﺳﺎی( ﺑﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏوان ھﺎ ،ﻻرد
ﺳﻠﯾﻣﺎن و اﺳﻘف ھﺎی او ﻣﺷورت ﮐرد و ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر او ﺗوﺳط ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن را دور
ﮐرد .زن رﻧﺟور ﺑﺎ دﻋﺎ ھﺎی ھر دوی آﻧﮭﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت.
ﺧداوﻧد ﺑﮫ وراز ﺗرات ﭘﺳر ورازﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯾد ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﭘﺳرش ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس در ﻣرگ
زودرس درﮔذﺷت و ﺑرادرش ورازﻣﺎن در رود ﮐور ﻏرق ﺷد ،زﯾرا ﭘس از اﯾن ﮐﮫ راه را
ﮔم ﮐرد ،ﻗﺑر او ﺷد .ﺑرادرش ﺟواﻧﺷﯾرﯾﮏ وارث او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺗﺎ اﯾن ﻟﺣظﮫ ،اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻓﺗﺎده اﺳت.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٧٠ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٢٢/٨٢١ﺑرﺧﯽ از ﻣردھﺎی ﻣﻧﺗﺧب از ﻋرب ھﺎ
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ از ﭘﺎرﺗﺎو ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧد و ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣﺎراس را ﻏﺎرت ﮐردﻧد و  ١٠٠٠ﻧﻔر را
ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺧود را در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﺷﯾﮑﺎﮐﺎر در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﻣﺳﺗﺣﮑم
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ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﺳﭘس ﻻرد ﺳﮭل اول ﺳﻣﺑﺎﺗﯾﺎن اﯾراﻧﺷﺎھﯾﮏ ﺷﺟﺎع و ﺧوش ﭼﮭره ﺑﺎ ﺑرادران
ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﺳﺣرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ را ﮐﺷﺗﻧد و ﭘراﮔﻧده ﮐردﻧد ،و
اﺳﯾران را ﮔوﯾﯽ از ﭼﻧﮕﺎل ﺷﯾر ﻧﺟﺎت دادﻧد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺳواده ﻋرب )ﺳواده اﺑن
ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد اﻟﺟﺣﺎﻓﯽ( وﯾراﻧﮕر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم اواراﻧﺷﺎه )»ﺷﺎه ﻏﺎرﺗﮕران«( ﻧﺎﻣﯾده ﺷد ﺑﮫ
ﻣرزھﺎی ارﻣﻧﯾﺎن ﯾورش ﺑرد .او ﺑﺎ ﺗﺎراج ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾن ﺑر ﺳر ﺳﯾوﻧﯾﮏ آﻣد و ﺧود را در
دھﮑده ﺑﯾرداﺗﯾﻎ ﻣرﺑوط ﺷﺎﻏﺎﺗو ﺗﻘوﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎﮐﺎﺗس ﻗرار دارد .ﺣﺎل ،واﺳﺎک
ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑﻧﺎم ﺑﺎﺑﮏ )ﺑﺎﺑﺎن( از ﭘﺎرس )ﺳواده( را ﺷﮑﺳت داد و وادار ﺑﮫ ﻓرار ﮐرد.
ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ ھﻣﺎن ﺳﺎل درﮔذﺷت و ﺑﺎﺑﮏ دﺧﺗر واﺳﺎک ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ را ﺑﮫ ھﻣﺳری
ﮔرﻓت .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻻرد ﻧرﺳﯽ ﯾﮑم ﭘﯾﻠﯾﭘﯾﺎن وراز ﺗرات ﯾﮏ ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوﺳﯾﺎن را ﮐﺷت و
ﭘﺳرش را در ﺳﯾﻧﮫ ﻣﺎدرش ذﺑﺢ ﮐرد ،ﺑﺎ ﺳرﻗت ﺗﻣﺎم اﻣوال او .اﯾن وراز ﺗرت از طﺎﯾﻔﮫ
ﻣﮭراﮐﺎن ﺑود ﮐﮫ اﻏواﻧﯾﺎ را از ﭘدر ﺗﺎ ﭘﺳر ﺑﮫ ارث ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .او ﺣﺎﮐم ھﺷﺗم ﭘس از وراز
ﮔرﯾﮕور اوﻟﯾن ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﺑود .ﭘس از آن ﺷﮭزاده ﺑﺎﻏﮏ از ﺑﺎﺑﮏ ﺑدﮐﺎر ﺷورش ﮐرد
ﮐﮫ از ﭘﺎرس آﻣده ﺑود ،ﺳرزﻣﯾن را ﻗﺑﺿﮫ ﮐرد و وﯾران ﺳﺎﺧت و زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﻏﮏ را
از ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾد .ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎﺑﮏ وارد ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﯾﻐﺎرﮐوﻧﯽ ﺷد .او ﺣدود  ١۵ھزار ﺑﺎﺷﻧده را
ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﮔذاﺷت و ﺻوﻣﻌﮫ ﺑزرگ ﻣﮑﯾﻧوﺗس را ﺳوزاﻧد .ﺗﻧﮭﺎ آﺳﯾﺎب ﻣﺎﻧد .و اﯾن ﺳﺎل
 ٢٧۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٢٨/٨٢٧ﺑود.
] [١٣۵ﺑﺎﺑﮏ ﭘس از دو ﺳﺎل طﺎوﺳﯽ )ﻣﺣﻣد اﺑن ﺣﻣﯾد اﻟطوﺳﯽ( را ﺷﮑﺳت داد و ﺣدود
 ١۵٠ھزار ﻧﻔر را ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار داد .ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺎﻻی ﭘﺳر ﻏﯾت )اﺑراھﯾم
اﺑن اﻟﻠﯾث اﺑن اﻟﻔدا( ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل داون و ﺳﺎﭘو دو ﻣردی ﮐﮫ ﻋﺷق و ﺻﻠﺢ را
ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ﺑﻧﺎم اﺑواﻻﺳد را ﮐﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﺷد و ﺑﺎﻏﺎﮐﺎﻧﯾﺗﺳﯾﮏ را
ﺷﮑﺳت داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﻧﯾزه ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﯾردزور و ﺷﮭرک ھﺎی اورﯾﺎﺗس ،ﮐﺎرﻧﺎﮐﺎش،
ھﺎﮐﺎری و ﺗﺎﭘﺎر را وﯾران ﮐرد .ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﺑﮏ ﺷورش ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت در ﺟﻧﮓ ﺧود را در ﻗﻠﻌﮫ ﮔوروز ﺗﻘوﯾﮫ ﻧﻣودﻧد و ﻧواﺣﯽ زﯾر را ﺑرای  ١٢ﺳﺎل در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد :وﯾرﯾن )ﺑﺎﻻ( واﯾﮑوﻧﯾﮏ ،ﺑﯾردزور ،ﺳﯾﺳﺎﮐﺎن ،ھﺎﺑﺎﻧد ،اﻣﺎراس ،ﭘﺎژاﻧﮏ،
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ﻣﮭﺎﻧﮏ و ﺗری-ﮔﺎور .ﭘﺳﺎﻧﺗر ھﻣراھﺎن اﺑواﻻﺳد ﻗﺎﺗﻼن او را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺗﺎ ﻣرگ ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﮐردﻧد .ﻋﯾﺳﺎی ﺑﻧﺎم اﺑو ﻣوﺳﯽ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺻﻠﺢ ،ﭘﺳر ﺧواھر اﺑواﻻﺳد ھﻣﯾن ﻧواﺣﯽ را ﺗﺳﺧﯾر
ﮐرد و ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐرد .و در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﺑﮏ از ﭘﺎرس رود اراﮐس را ﻋﺑور
ﮐرد و در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣﺎراس ﺳﺎﮐن ﺷد .او ﺑﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن در ﻣورد ﺻﻠﺢ ﺑرای اﻗﻧﺎع آﻧﮭﺎ ﺷروع
ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺗﺳﻠﯾم ﺷوﻧد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺳب وﻗت ﺗوﺑﮫ ﮐردﻧد و ﺗﺳﻠﯾم او ﺷدﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾب او ﺷورش ﮐردﻧد .ﺑﺎﺑﮏ ﯾﮏ ژﻧرال ﺧﺎص ﺑﻧﺎم روﺳﺗم را ﺑﺎ ارﺗش در آﻧﺟﺎ
ﮔذاﺷت و ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود در آﺗرﭘﺎﺗﮑﺎن در ﭘﺎرس ﺑﺎزﮔﺷت .او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﺟﻧﮓ
ﻧﮑﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾق ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز وادار ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم روﺳﺗم دﺳﺗور ﺑﺎﺑﮏ را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﯾد ﮐﮫ ﺧود را در آن ﺳﻧﮕر ﺗﻘوﯾﮫ ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣردان ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎ
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﺳﯾﺢ و ﺣﻣل ﺻﻠﯾب و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ در ﭘﯾش ﺧود ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ
دﺳﺗﮫ ﭘﺎرﺳﯽ وارد ﮐردﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺳﯾروپ ﺧﺎص ﮐﮫ اﺳﻘف اﻣﺎراس ﺑود ﺑﮫ روم رﻓت و از
اﻣﭘراﺗور ﯾﮏ ﺗوﺗﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯾﻧت ھﺎ را درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋطﺎ ﺷد .ﺑرﺧﻼف ھﻣﮫ
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزوی راﺳت ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗوان روﻏن
ﻣﻘدس را ﻣﺑﺎرک ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ھﺎ ﭼﯾزھﺎی ﺣﯾرت آور و وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور
ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری اﯾن ﻋرف و رﺳم را از ﺳزارﯾﺎ ﺑﮫ اﻗﺗدار
ﭘدرﺳﺎﻻران ﯾوﻧﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد و ﺧود او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت روﻏن را ﻣﺑﺎرک/ﻣﺗﺑرک ﺳﺎزد،
اﻣﺎ ارﻣﻧﯾﺎن روﻏن را از ﺳزارﯾﺎ ﺗﺎ ﺷورای ﮐﻠﺳﯾدون درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .ﭘﺳﺎن وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻗوی
ﺗر ﺷدﻧد ،ﺧود را ﺟدا ﮐردﻧد و در ﻣﻘﺎم/ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣق ﻣﺑﺎرک ﺳﺎزی روﻏن
ﺗوﺳط ﺧود ﺷﺎن را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد) .آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ( اﯾن ﯾﮏ ﻋرف اﺳت و از )ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس( ﺗوارﯾﺦ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و اﻣر ارﺗدوﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣزﺧرف و ﺑداﺧﻼﻗﯽ اﺳت.
][١٣۶
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم – ﺳﻔر ﻣﺎﻣون ﺷﮭزاده ﻋرب ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس و ھﻼﮐت او در آﻧﺟﺎ؛ ﮔزارش
ﮐوﺗﺎھﯽ از اﯾن ﻣﺳﺎﯾل
در ﺳﺎل  ٢٨٠ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٣٢/٨٣١ﻣﺎﻣون ﻋرب ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧس ﺣﻣﻠﮫ
ﮐﻧد .او ﭘس از ﺳﺎﺧﺗن ﺻد ﮐﺷﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ  ١٠٠ھزار ﻣرد ﻗوی ﭘر ﮐرد .ﺳﭘس او از
طرﯾق ﻣﺳﯾر آب ﺣرﮐت ﮐرد ﺗﺎ ﺷﮭر ﺑزرگ ﮐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾﻧوﭘل را ﻣﺣﺎﺻره ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﺧﺑر
ﺑﮫ ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ رﺳﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺳرﻋت و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ در اﻣﺗداد دﯾﮕر ﺑﺣر ،دﺷﻣﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﺳﯾﺢ را
ﺣﻠﻘﮫ ﻧﻣودﻧد و ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد) .ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ھﺎ( ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺳت دادﻧد و ﮐﺷﺗﻧد ،ﺑﺷﻣول ﺧود
ﻣﺎﻣون .آﻧﮭﺎ در اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﻋرب ﮐﺷﺗﯽ راﻧﯽ/ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد و ﺟﻣﻌﯾت
ﺑزرگ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و آب ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .اﯾن ﺿرﺑﺎت
ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑر ﻋرب ھﺎ وارد ﺷد ،از ﺑرﮐت ﻗدرت ﺑزرگ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﺑود.
ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس ﯾﮏ اﻣﯾر ﺑﺎدﺳﻐﯽ ﺧﺎص )اﻟﺣﺳن اﺑن ﻋﻠﯽ اﻟﺑﺎدﻏﯾﺳﯽ( ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷﮭزاده ﻋرب
ھﺎ ﺑﻧﺎم اﻣﯾرﻣوﻣﯾن ﺑﮫ ﺷﮭر ﻧﺧﺟﯾوان رﺳﯾد .او در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﺟوان ﺑﻧﺎم ﯾوھﺎن را ﮔرﻓت
و ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐرد و در ﺟرﯾﺎن روزه ،ﮐﻣﯽ ﭘﯾش از ﻋﯾد اﯾﺳﺗر
ﺷﮭﯾد ﺳﺎﺧت .ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﺎﺑﻧده و درﺧﺷﺎن او دﺷﻣن را ﻣﺑﮭوت ﮐرد ﮐﮫ در ﺷب ﻋزﯾﻣت ﮐردﻧد.
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از اﯾن اﻣر آﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .او زﻣﺎﻧﯽ از اﯾن اﻣر آﮔﺎه ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷﮭﯾد ﺗﺎج ﮔزاری ﮐرد .ﺣﺎل ،ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎران ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑرای ﭼﮭل روز ﺑﺎرﯾد و رود
ﮐور را ﻟﺑرﯾز ﮐرد و ﺳرزﻣﯾن را ﺑرای  ١۵ﻓرﺳﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﯾﻼب ﮔرﻓت.
در ﺑﺣﯾره ﮐﺳﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ-اژدھﺎ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﮐوه ﺑﯾرون آﻣد و ﻣﺎھﯾﮕﯾران را در ﺷﮑم ﺧود
ﻓرو ﺑرد و روزﮔﺎر ﻣﺎھﯽ ﮔﯾران را ﺧراب ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺷﺗﯽ راﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
طرح ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾرھﺎی ﺧود ﺑر ﻣﺎھﯽ زدﻧد ،در ﻧﻘطﮫ
ای ﻧزدﯾﮏ دم او ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و رود ﮐور او را ﺑﺎ ﺧود ﺑرد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣده
ﺑود .ﭘس از آن ﮔرﻓﺗن ﻣﺎھﯽ ﺑرای ﻣﺎھﯾﮕﯾران آﺳﺎن ﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از زﻧدان آزاد ﺷدﻧد.

222

در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻻرد داوﯾت ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن درﮔذﺷت و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻧﻔرﯾن ﮐرد ﮐﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری را دزدﯾدﻧد) .دزدان( ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ )ﭘﺳر( ﺟﮭﺎب
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد؛ ﻋﺑدل آﺳور ﭘﺳر ھﺎرش و اﺑو ﺟﻌﭘر اراﺗﺳﺎﺗﺳﯽ ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو
آورده ﺷدﻧد و زﻧده ﭘوﺳت ﺷدﻧد .ﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را از درﺑﺎر ﺧﻠﯾﻔﮫ آﻣوﺧﺗﯾم :در ﺳﻣت
راﺳت درﺑﺎر ،رﯾﯾس ﺷرطﮫ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗر از رﯾﯾس ﺟﻼدان در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر اﺳت
و در ﺳﻣت ﭼپ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋداﻟت را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﯾر ﺧزاﻧﮫ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﺗﻣﺎم
ﺟﮭﺎن را )درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد( .در ﺳﺎﻋت ﻧﮭم )ﺷﺎﮐﯾﺎن( در ﭘﯾش آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد و روز
ﺑﻌد آﻧﮭﺎ ﺣﮑم را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ را ﻧﯾز اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
] [١٣٧ﺣﺎل در ﺳﺎل  ٢٨۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) ١٢ (٨٣٨/٨٣٧ھزار ﺳوار ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺑﻐداد
ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑر ﻣﻣﻠﮑت اﻏواﻧﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .ﺳﮭل ﯾﮑم ﺳﻣﺑﺎﺗﯾﺎن ﮐﮫ از طﺎﯾﻔﮫ ﺷﺎھﺎن
زرﻣﯾرھﺎﮐﺎن ﺑود ،از اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺷد) .ﺳﮭل( ﺑﺎ داﺷﺗن ﺷﮭﯾد ﺑزرگ ﺟورج ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺗﺣد ﺧود ﭼﺷم ھﺎی ﺧود را ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻋﻘﺎب در ﺣﺎل
ﭘرواز ﺑر روی ﭘرﻧدﮔﺎن درﻣﺎﻧده ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .او ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣود و آﻧﮭﺎ را در ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
ﭘراﮔﻧده ﮐرد ،آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﻓرار ﮐرد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﻣﺎن ﻻرد ﺳﮭل ﯾﮑم ﺳﻣﺑﺎﺗﯾﺎن ﺑﺎﺑﮏ
ﺷورﺷﯽ ،ﻗﺎﺗل ،وﯾراﻧﮕر ﺟﮭﺎن ،ﺟﺎﻧور ﺧوﻧﺧوار را اﺳﯾر ﮐرد و او را در دﺳت ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﺳﭘرد .او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻼش ھﺎﯾش از درﺑﺎر ﭘﺎداش ﺧوﺑﯽ از درﺑﺎر درﯾﺎﻓت ﮐرد ،زﯾرا او
ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﻣﻧﯾﺎ ،آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ و اﻏواﻧﯾﺎ را ﺑدﺳت ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻗﺗدار و ﻧظم ﺑﺎﻻی ھﻣﮫ
ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد.
در ﺳﺎل  ٢٨٧ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٣٩/٨٣٨ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑراھﺎم ﺑﺎ ارﺗش ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﯾزاﻧس
رﻓت و ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺑرده ﺳﺎزی ﺷﮭر ﺑزرگ اﻣورﯾوم را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد .او ﺳﭘس ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرﮔﺷت .او اﭘو ﺳﺎھﺎک اﺳت .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻻرد ﻻرد ھﺎ ﯾوھﺎﻧز ﮐﮫ ﻻرد ارﻣﻧﯾﺎ،
آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ و اﻏواﻧﯾﺎ ﺷد ،ﺑرای ﺳﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺑوﻟﺧﺎر ،ﺧوﯾﺗﺎ و ﭘﺎﺗﮕوس دو ﺑﺎر از درﺑﺎر
اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد.
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و در اﯾن ﺳﺎل ﻣﻠﺦ ھﺎی از ﺳﻣت ﺧزرھﺎ آﻣدﻧد ﮐﮫ دارای اﻧدازه ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺑزرگ ﺗر
از ﮔﻧﺟﺷﮏ ھﺎ ﺑودﻧد .و آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرزﻣﯾن اﻏواﻧﺎن را ﺑﻠﻌﯾدﻧد.
دو ﺳﺎل ﭘس ﺗر زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺑود و ﺑﺎﻋث رﻧﺞ و ﻣرگ ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﯾواﻧﺎت و
ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺷد .در اﯾن روزھﺎ ﺑﺎﻏﺎﮐﺎﻧﺎﺗﺳﯾﮏ آﻣد و ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺳﯾﺳﺎن ،ﺗری و اﻣﺎراس ﺻدﻣﮫ
وارد ﮐرد .ﺳﭘس ﻋﯾﺳﺎی ﺑﻧﺎم اﺑو ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﺎﺳت و آﻧﮭﺎ را رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐرد.
ﭘس از ﮔذﺷت دو ﺳﺎل دﯾﮕر ﺧزر ﭘﺎﺗﮕوس ﯾﮏ ﻣرد ﺧﺷن و ﺑﯽ رﺣم آﻣد و در ھﻣﺎن ﺳﺎل
ھﻼک ﮔﺷت .ﭘﺳرش ﻧﯾز آﻣد و ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﺑرده ﺳﺎزی ﮔرﻓت ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی
زﯾﺎدی را ﺳوزاﻧد و ﺑﮫ ﺑﻐداد رﻓت .او ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور و ھزﯾﻧﮫ درﺑﺎر در ﺳﺎل
 ٢٩۵ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨۴٧/٨۴۶ﺷﮭر ﮔﻧدزاک را در ﻧﺎﺣﯾﮫ ارﺳﺎﮐﺎﺷﯾن ﺳﺎﺧت .او ﭘس از
اﯾن ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد ،ﻗﻠﻣرو ﺑﺎﻏﮏ را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮔرﻓت و وارد ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻏﺎھﯾﭻ
در روﺳﺗﺎی ﺑﻧﺎم ارﮐوﮔﯾت ﺷد .او در آﻧﺟﺎ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی اھدا ﺷده ﺑﮫ ﺳﯾﻧت
ﮔرﯾﮕوری ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷود .اﻣﺎ ﭘس از آن ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه اﻟﮭﯽ رخ داد :ﺳواری ﺑر اﺳب ﺳﻔﯾد
در ﭘﯾش ﭼﺷم ھﻣﮫ از ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﯾرون ﺷد و ﭼﮭﺎر ﻧﻌل ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺷﺗﺎﻓت ،ﻣرد ﺑدﮐﺎر و ﺳرﺑﺎزان
او را در ﺳردرﮔﻣﯽ اﻧداﺧت و آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﻓرار از طرﯾق ﮐوھﮭﺎی ﺑﻧﺎم اﯾﻐر ﺧﺎی ﮐرد.
در آﻧﺟﺎ ﺗوﻓﺎن ﺷدﯾدی ﺑر ﺳرﺷﺎن ﻓرود آﻣد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳب ھﺎی ﺷﺎن اﺗﮑﺎ داﺷﺗﻧد
ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرار ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﺳب ھﺎی زﯾن دار و اﻣوال ﻏﺎرت
)آﻧﮭﺎ( ﺑود ،در ﺑﺎﻻی ﮐوھﮭﺎ ھﻼک ﺷدﻧد .و اﺳﯾران در ﺻﻠﺢ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺧدا را ﺟﻼل ﺑﺧﺷﯾدﻧد.
] [١٣٨در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٣٠٠ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨۵٢/٨۵١ﺷﮭزادﮔﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ارﻣﻧﯾﺎ و اﻏواﻧﯾﺎ
ﻗﯾﻣت ﮔﻧﺎھﺎن ﺧوﯾش را ﭘرداﺧت ﮐردﻧد .ﭼون در اﯾن ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد،
ﺗوﺳط ﻋرب ھﺎ ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد ،از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﺷدﻧد و ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺷﺎن
ﺑﮫ ﺑﻐداد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .ﺑدﮐﺎران آﻧﺟﺎ آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﻧﺟﮫ دادﻧد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک اﯾﻣﺎن ﮐردﻧد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ رھﺎ ﮐردن ﮔﻧﺞ اﯾﻣﺎن ﻣﻘدس ،ﻣرگ ﺟﺎوداﻧﯽ را از دﺳت
دادﻧد ،ﺷﺎﭘو ارﺗﺳروﻧﯽ ارﺟﻣﻧد ﺧﺎص و ﻣرد ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮕری از ﻣﯾﺎن اﺷراف ارﻣﻧﯾﺎن ﻣرگ
ﺷﮭﺎدت ﻣﻧداﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ارزش را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .ﺳﺗﻣﮕران ﻋرب دﺳﺗور دادﻧد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را در زﻧﺟﯾرھﺎی آھﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧد و در رود ﻓرات اﻧدازﻧد .ﺑرای ﭼﻧدﯾن روز ﻣﺷﻌل
ھﺎی ﺷﻌﻠﮫ ور ﺑر ﻓراز رود دﯾده ﺷد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﯾن ﺗوز دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻣرداﻧﯽ در رود ﭘﺎﯾﯾن
ﺷوﻧد ،اﺳﺗﺧوان ھﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﺑﺳوزاﻧﻧد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻏواﺻﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺷدﻧد،
ﻧور ﺧﺎﻣوش ﺷد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﭘس از ﺟﺳﺗﺟوی آب و ﺑﯾرون ﺷدن آﻧﮭﺎ ،ﻧورھﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ
درﺧﺷش ﺗﻣﺎم درﺧﺷﯾدﻧد .ﺳﭘس ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺟﻌﭘر/ﺟﻌﻔر اﺳﻘف ﺳوری ھﺎ را اﺣﺿﺎر ﮐرد و
ﺑراﯾش دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد .اﺳﻘف ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻓرات رﻓت و ﻏواﺻﺎن را ﭘﺎﯾﯾن
ﻓرﺳﺗﺎد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﻣردان ﻣﺑﺎرک را ﭘﯾدا ﮐردﻧد) ،ﺟﻌﭘر( آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﺧود ﺑرد و ﯾﮏ ﯾﺎدﺑود ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧوﺷت.
در اﯾن ﺳﺎل ﺑﺎران ھﺎی ﺷدﯾد و ﻏﯾرﻣﻧﺗظره در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﺑﺎرﯾد و ﺳﯾﻼب ھﺎ
روﺳﺗﺎی دﺳﺗﺎﮐرت در اﺗﺻﺎل رود ھﺎ را ﭘر ﮐرد و  ٨٠٠ﭼﺎدر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼوﭘﺎﻧﺎن را ﺑرد
ﮐﮫ ﺑرای ﭼراﻧﯾدن ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺷﺎن در ﻗﻔﻘﺎز در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن آﻣده ﺑودﻧد .ﻻرد ﺳوﭘﺎن در واﯾوﺗس
در ھﻣﺎن ﺳﺎل درﮔذﺷت .در ﺳﺎل آﯾﻧده ) (٨۵٣/٨۵٢ﺑوﻏﺎ ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ آﻣد و ﺳﺎھﺎک اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن
را در ﺷﮭر ﺗﻔﻠﯾﺳﯽ ﮐﺷت .او ارﻣﻧﯾﺎ را ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﮕﮫ داﺷت و ﺳﭘس ﺷﮭزاده ھﺎ و زن
ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﻐداد اﻧﺗﻘﺎل داد .ﺳﭘس در ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ) (٨۵۵ﻣﺣﻣد ﭘﺳر ﺧﺎرت )ﻣﺣﻣد اﺑن
ﺧﺎﻟد( آﻣد و ﻻرد واﺳﺎک ﮔﺎﺑور درﮔذﺷت.
در ﺳﺎل  ٣١٨ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٧٠/٨۶٩زﻟزﻟﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ در دوﯾن رخ داد .اﯾن زﻟزﻟﮫ
ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎل ﺑود و ﺣدود  ١٢٠ھزار ﻣردم را ﺑﻠﻌﯾد .ﺑﺑﯾن ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺷر ﮐﺎﻣﻼ
ﺷﺑﯾﮫ ﮔﯾﺎھﺎن اﺳت.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و دوم – ﻣﺣﺎﺻره ﭘﺎرﺗﺎو ﺗوﺳط ﭘﺳر ﺷﯾﺦ و ارﺗش ھﺎی ارﻣﻧﯾﺎ و اﻏوان ھﺎ؛
ﻏﺻب ﮐراﻣت )ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس( ﺗوﺳط ﺳﺎﻣوﯾل و ﺑﮫ دوﯾن رﻓﺗن او
در وﻗت ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺳﺎی ﭘﺳر ﺷﯾﺦ )ﻋﯾﺳﯽ اﺑن ﺷﯾﺦ اﺑن ﺧﺎﻟد اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﮐم ارﻣﻧﯾﺎ
از  (٨٧٠و ﻣﻘﺎم/رﺳﻣﯽ او ﻣﺣﻣد ﭘﺳر اﺑﻠوﺣد ،ﺑﻧﺎم اﻣﯾﻣﯾﮏ )ﻣﺣﻣد اﺑن ﻋﺑداﻟواﺣد اﻟﯾﻣﺎﻧﯽ(،
)ﻣﺣﺎﺻره ﭘﺎرﺗﺎو رخ داد() .ﻋﯾﺳﺎی( ارﺗش ھﺎی ﺧود را از ﻣﻧﺎطق ﺳورﯾﮫ در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
ﺷﮭزاده اﺳوت ﺟﻣﻊ ﮐرد) .اﺷوت( ﻧﯾز ﺳرﺑﺎزان ارﻣﻧﯽ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﮭزادﮔﺎن اﻏوان ﺟﻣﻊ
ﮐرد .و آﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧد و در دروازه ﭘﺎرﺗﺎو اردوﮔﺎه زدﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای  ١٣ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت
ﺟﻧﮕﯾدﻧد .در آن زﻣﺎن ﯾوﺳپ ﭘدرﺳﺎﻻر اﻏوان ھﺎ درﮔذﺷت )ﺣدود  (٨٧۵و ﺷﮭزادﮔﺎن
اﻏوان وﻗت ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﯾش
آﻣد ﮐﮫ ﺳﺎﻣوﯾل اﺳﻘف ﻣﯾﺗس ﮐﺎﻏﻣﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮐﺷﯾش ﻣﯾزاﯾﯾل ﺑﻧﺎم »ﻓﯾﻠﺳوف« ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار
ﮐرد) .ﺳﺎﻣوﯾل( ﺣﯾﻠﮫ ﮔراﻧﮫ اﺳﻘف اﻋظﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾزاﯾﯾل ﺑدون ﻣﻧﺻوﺑﯾت از طرف
دﺳت راﺳت ﯾﮏ ﻣﻘﺎم/ﻋﺎﻟﯽ داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎﻣوﯾل ﯾﮏ اﻧﺗﺻﺎب ﻧﺎدرﺳت از اﺳﻘف
درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ او را ﻣﻘرر ﮐرده ﺑود .اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ ارﺗش رﺳﯾد و ﺑﺎﻋث ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻣﯾﺎن
ﺷﮭزادﮔﺎن اﻏوان ﺷد و ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮔروه ﻻرد ﺟورج ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن را آﮔﺎه ﺳﺎﺧت.
آﺧری ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺷﮭزاده ارﻣﻧﯾﺎن در ﺑﺎره ﻣﻘررات ﻣﺗﻌﺎرف ﻧوﺷت و درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﯾل را ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺻورت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن) ،ﺳﺎﻣوﯾل(
ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﺷﮭزادﮔﺎن اﻏوان ﺻﻠﺢ و ﺗواﻓق ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﮑﻔﯾر آﻧﮭﺎ
ﺗوﺳط ارﻣﻧﯾﺎن ﺷد .آﺷوت ﺷﮭزاده ارﻣﻧﯾﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕوری در
ﺑﺎره اﻧﺗﺻﺎب ارﻣﻧﯾﺎن رﻋﺎﯾت ﮔردد .ﺷﮭزاده ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎن ﺳﭘس ﺑﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری ﺟورج
در ﺑﺎره ﺷﮭزاده ھﺎی ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺗﻣﺎم اﻏوان ھﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﺳﺎﻣوﯾل
و ﻣﯾزاﯾﯾل ﻣواﻓﻘﮫ ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺳﺎﻣوﯾل ﻓرﯾﺑﮑﺎر ﺑﮫ دوﯾن ﺳﻔر ﮐرد ﺗﺎ دوﺑﺎره اﻧﺗﺻﺎب ﺷود،
اﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﺟورج ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن .اﯾن در روزھﺎی رخ داد ﮐﮫ آﺷوت ﺷﮭزاده
ارﻣﻧﯾﺎن ﺑود ،در  ٣٢۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ).(٨٧٨/٨٧٧
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ھﻣﺎن ﺷﮭزاده اﺷوت ارﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺳﻘف ﺳوﻏوﻣون و ﭘدرﺳﺎﻻر ﺟورج ﺑﺻورت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ
ﻣوﻋظﮫ ھﺎی ﺳﯾوﻧﯾﮏ را دوﺑﺎره ﺗﺟدﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻗطﻊ ﺷده ﺑود.
] [١۴٠ﺣﺎل در اﯾن وﻗت ،در  ٣٣۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٨٨/٨٧٧آﺷوت ﺑﺎﮔراﺗوﻧﯽ در ﺗﺧت
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣردم ارﻣﻧﯾﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﮐراﻣت ﺷﺎه در ﺧﺎﻧﮫ
ﺗورﮔوم ﺗوﻗف ﮐرده ﺑود .در ﺳﺎل  ٣۴٢ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٩۴/٨٩٣ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ )»ﻋرب
ھﺎ«( ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ آﻣدﻧد و ﺳرزﻣﯾن را ﻏﺻب ﮐردﻧد ،آن را ﺑﮫ ﯾوغ ﺑردﮔﯽ و ﺧراج ﮔزاری
ﮐﺷﺎﻧدﻧد .ﭘدرﺳﺎﻻر ﺟورگ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾد و در زﻧﺟﯾر ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو ﺑرده ﺷد .ﺳﭘس
ھﻣﺎم ﭘرھﯾزﮔﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻘوط ﮐرده ای ﺧﺎﻧﮫ اﻏوان ھﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮐرد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ اﺷوت ﺑﺎﮔراﺗوﻧﯽ در ارﻣﻧﯾﺎ ﮐرده ﺑود .اﯾن وﻗﺎﯾﻊ در ھﻣﺎن زﻣﺎن رخ داد .ھﻣﯾن ھﻣﺎم ﮐﮫ
ﻣﻘﺻر اﺻﻠﯽ ﺧون رﯾزی ﺑرادران ﺧود ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮔزارش اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﮭوده ﺑود ﮐﮫ ﭘس از
آن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺗﻣﺎم ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن و ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﺗﻘوای ﺑزرگ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷت .اﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﺑود .او ﺟورگ ،ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ
ارﻣﻧﯾﺎن را داﺷت ،ﮐﮫ از زﻧدان ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎی ﺑدﮐﺎر ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑزرﮔﯽ رھﺎ ﺷد .ﺳﭘس او را
ﺑﺎ وﮐﺎﻟت ﺑزرگ ﺑﺻورت اﻣن ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎن ﻓرﺳﺗﺎد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق ﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘس وﻗﺗﯽ
روز ﺳﺎل ﻧو ﺑﺎ روز اﯾﺳﺗر ﺗطﺎﺑق ﮐرد ) ،(٨٩٩/٨٩٨اﺑو ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ھﺎﯾﮑﺎزوﻧﯽ )ارﻣﻧﯽ(
ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ ﺑود ،ﺗوﺳط ﺑرادر ﺧود ﺳﻣﺑﺎت ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .طﺎﯾﻔﮫ اش او را ﺑﺳﯾﺎر
ﺳوﮔواری ﮐردﻧد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺳﻣﺑﺎت ﺷﺎه ارﻣﻧﯾﺎن ﭘﺳر اﺷوت ﺑﺎﮔراﺗوﻧﯽ ﺳرﺑﺎزان ﺧود
را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن آﺳورﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .ﺑﺎآﻧﮭم ﻋرب ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد و ﺑﺎﻋث
ﺷدﻧد ﮐﮫ ﭘس ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ ﻓرار ﮐﻧﻧد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻋﯽ او ﺑﯾﮭوده ﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
اﺷوت ھﺎﯾﮑﺎزوﻧﯽ ﺷﮭزاده و ﺑرﺧﯽ از ارﺗش او ﻣردﻧد.
در ھﻣﯾن زﻣﺎن ھﺎ اﺑو ﻣروان ﺷﮭزاده ﺑزرگ واﺳﭘوراﮐﺎن ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزاﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در
ھﻣﺎن ﺳﺎل و ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎی ﺑدﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ارﻣﻧﯾﺎ رﺳﯾدﻧد .ﺑﮫ دﺳﺗور آﻧﮭﺎ
اﺧﺗﮫ )ﯾوﺳف ﺳﺗوان ﻣﺣﻣد اﻓﺷﯾن اﺑن اﺑو اﻟﺳﺟد دﯾوداد( درﺑﺎر ﭘﺎرﺗﺎو را ﮔذاﺷت و ﺑﮫ ارﻣﻧﯾﺎ
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آﻣد .او ﯾﮏ ﻣرد ﺑﯽ ﺷرم و ﺑﯽ ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺧداوﻧد را در ھر ﮐﺟﺎ ﯾﺎﻓت ،ﻏﺎرت
ﮐرد و ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت و ھر وﻗﺗﯽ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ را دﯾد ،ﺑر زﻣﯾن زد و از ﺑﯾن ﺑرد .ﺑﺎ آﻣدن
او در ﺳرزﻣﯾن ارﻣﻧﯾﺎ ﺷﺎه ﺳﻣﺑﺎت ﻓورا ﻓرار ﮐرد) .ﯾوﺳف( ﻗﻠﻌﮫ را ﻏﺻب ﮐرد و ﻣﻠﮑﮫ و
ﺑﺎﻧواﻧش ،ﭘﺳراﻧش ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ظروف ﻣﻘدس ،ﺻﻠﯾب ھﺎ و ﺧزاﻧﮫ ﺑزرگ را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓت.
در ھﻣﺎن دوران او ﺑﮫ آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .دو ژﻧرال ﺷﺟﺎع آﯾﺑرﯾﺎﯾﯽ ،ﺷﮭزاده ﺟورگ
و ﺑرادرش ارﯾوﯾس ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑﺎ دﺳت او ﺑﮫ ﻣرگ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ رﻧﺞ ﺑردﻧد .ﺳﭘس
ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑزرگ ارﻣﻧﯾﺎ ،ﺟورگ درﮔذﺷت و اﯾن ﭘس از ﻣرگ آﺷوت ﺷﮭزاده ﺳﯾوﻧﯾﮏ ﺑود.
زﻧﺎن ﺳوﮔوار ﮔرﯾﺳﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﮕذار ﺳﺎل دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳل ﺑﺷر وﺟود
دارد ،در روی زﻣﯾن دﯾده ﻧﺷود« .و اﯾن در ﺳﺎل  ٣۴۶ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٨٩٨/٨٩٧ﺑود .ﺑﺎ
آﻧﮭم اﯾن ﺗﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﻣﺻﺎﯾب و ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت وارده ﺑر ارﻣﻧﯾﺎن ﺑود .ﭘس از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﺟﺎزات
اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾن ذﺧﯾره ﺷده ﺑود ،ﺑﺎﻻی ﺧود ﺷﺎه ﺑزرگ اﻓﺗﺎد .ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎل ،او را رھﺎ
ﮐرد و در ﺟﺎده ﺗﺧرﯾب ﺧود و ارﻣﻧﯾﺎن ﮔﺎم ﮔذاﺷت ،ﭼون او ﭘﯾش ﺷﮭزاده ﺟﺎﻧور ﺻﻔت
ﻋرب ھﺎ رﻓت ﮐﮫ ﺷﯾوه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮓ ھﺎ ﺑود ،ﻧﮫ ﻣرداﻧﮫ .او ﺷﺎه را ﺗوﻗﯾف ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﮫ اراده ﺧودش آﻣده ﺑود و ﺻﻠﯾب ﮐرد .ﺳﭘس ﺻدای ﺳوﮔواری و ﻋزاداری در ﺧﺎﻧﮫ
ﺗورﮔوم ﺷﻧﯾده ﺷد و ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺳرزﻣﯾن ﮔردﯾد .و اﯾن در ﺳﺎل  ٣۶٣ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ
) (٩١۵/٩١۴ﺑود .اﻣﺎ ﺧدا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺗل ﺳﻣﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓت ،ﭼون وﻗﺗﯽ آن ﻋرب ﻧﺎاﻧﺳﺎن
ارﻣﻧﯾﺎ را ﺗرک ﮐرد و ﻣﯽ ﺧواﺳت از طرﯾق ﺳرزﻣﯾن ﺳورﯾﮫ ﺑﺎﻻی ﻋرب ھﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد،
در دﺳت ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﻋرب اﻓﺗﺎد ،زﻧده ﺑﮫ ﮔور ﺷد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ اﯾن زﻣﺎن ھﺎ
ﮔذﺷت و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻋرب ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﺑﺎز ھم ﻣردم دﯾﮕری ظﮭور ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ دﯾﻠﻣﺎت
ھﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد .رﯾﯾس آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﺧﺎص ﺑﻧﺎم ﺳﺎﻻر ﺑود و او اﻗﺗدار ﺧود را وﺳﯾﻌﺎ
ﮔﺳﺗرش داد و ﺑﺎﻻی اﻏواﻧﯾﺎن ،ﭘﺎرﺳﯾﺎن و ارﻣﻧﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐرد .او ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو آﻣد و ﺑﯾدرﻧﮓ
او را ﺳﺎﺧت.
در ھﻣﯾن دوره ،ﻣردﻣﯽ ﺑﻧﺎم روزﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﮭره ﻋﺟﯾب و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ داﺷﺗﻧد) .آﻧﮭﺎ(
از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل آﻣدﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﮔرداﺑﯽ ﺑر ﻓراز ﺑﺣر ﺷرق ،ﮐﺳﭘﯾن ﭘﯾﺷروی ﮐردﻧد.
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آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو ،ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻏواﻧﯾﺎ رﺳﯾدﻧد و ﭘس از ﺳﮫ ﺗﻼش )ﺷﮭر را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد( .ﺷﮭر
ﮐﮫ ﺗوان ﻣﻘﺎوﻣت ﻧداﺷت ،ﺑﮫ دم ﺷﻣﺷﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم داراﯾﯽ ھﺎی ﺟذاب ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
را ﺿﺑط ﮐردﻧد) .روزﯾﮏ( ﻣﺣﺎﺻره ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺧطری ﻣواﺟﮫ ﻧﺷد ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻗدرت ﺧود ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودﻧد .ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺷﮭر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺧدﻣت ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﺎم ﻣرگ آﻣدﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از اﯾن ﺧﯾﺎﻧت آﮔﺎه ﺷدﻧد و زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺷﺎن را ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ
ﮐﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘس از ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﻧواع ﻏﺎرت و ﺗرک ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺗروک ،ﺑﺻورت
ﻏﯾرﻣﻧﺗظره ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎن ﺑرﮔﺷﺗﻧد.
][١۴١
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺳوم – ﺧﻼﺻﮫ ای ﻧﺳب ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣﺎ ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ از ﻧﺳب ھﺎﯾﮏ ﺑﺎ طﺎﯾﻔﮫ ﻣﮭراﮐﺎن ازدواج ﮐردﻧد و از اﯾن
طرﯾق ﻣﺷﺗرﮐﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺎطق ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﻏواﻧﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐردﻧد.
ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﻧﺎم ھﺎی ده ﺷﺎه از واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺟﺎع )ﮐﺎج( ﺗﺎ واﭼﺎﮔﺎن ﭘرھﯾزﮔﺎر )ﺑﺎرﯾﭘﺷت( را
ﺛﺑت ﮐردﯾم ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ واﭼﺎﮔﺎن ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی زﯾﺎدی ،ﺑﮫ ﺗﻌداد روزھﺎی
ﺳﺎل در ﺷرق ﺳﺎﺧت .ﭘس از ﻣرگ او آن ﻧﺳب رو ﺑﮫ زوال رﻓت .ﺳﭘس ﻣﮭرﮐﺎن ﮐﮫ
)اﻗﺎرب( طﺎﯾﻔﮫ ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺑودﻧد از ﭘﺎرس آﻣدﻧد و در ﻣﯾﺎن ﻻرد ھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷدﻧد .ﻧﺎم ھﺎی آﻧﮭﺎ
از ﭘدر ﺗﺎ ﭘﺳر ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
ﻣﮭر
ارﻣﺎﯾﯾل
وارد
وردان ﺷﺟﺎع ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن داﺷت – اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﮔﺎردﻣن را ﺳﺎﺧت؛
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ﭘﺳر وارد ﭘدر ﯾﻌﻧﯽ وراز ﮔرﯾﮕور ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮭزاده اﻏواﻧﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﺳر داﺷت – وراز
ﭘﯾروز ،ﺟواﻧﺷﯾر ،اﯾزوت-ﺧﺳرو و ورازﻣﺎن.
ﻣﺎ ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﻧﺳب ھﺎﯾﮏ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﻧﺎم ھﺎی
ﭘﺳران ﺑزرگ آﻧﮭﺎ را ﺧواھﯾم داد .آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرت اﻧد از :وراز ﭘﯾروز ،وراز ﺗرات ،وردان،
ﻧرﺳﯾﺢ ژﻧداک») ،ظﺎﻟم«( ﮐﮫ ﺑر ﺳرھﺎی ﻣردان آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎ ھﺎی
ﻣظﻠوﻣﯾن ﻧﯾز در زﻧﺟﯾر ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .از طرﯾق او ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﺑﺎ آﺗش و ﻏرق ﺳﺎزی ھﻼک
ﺷدﻧد .ﻧرﺳﯾﺢ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﯾت )ﺗﺧرﯾﺑﯽ( از طرﯾق روﺳﺗﺎی ھﺎﺗﺳﯾوان در ﻣﺳﯾر ﺧود ﺑﮫ
اﺳورﺳﺗﺎن ﮔذﺷت .ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ روز ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ ﺑود) ،ﻧرﺳﯾﺢ( رﻓﻘﺎی ﺧود را
ﮔذاﺷت و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧزد ﺳﯾﻣﯾون ﭘدر ﻣﻘدس ،ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس رﻓت .او ﺑﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن
ھوﯾت ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن دﻋﺎ ﮐرد.
اﻣﺎ ﺳﭘس ﺳﯾﻣﯾون ﻣﺑﺎرک او را ﺟﺳﺎرت ﻣﻧداﻧﮫ ﺧطﺎب ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد؟
ﺧداوﻧد ﺑرای ﻣن ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗو را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ را ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺳﺎزی.
ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮑوت ﺷﻣﺎ ﺷرارت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣظﻠوﻣﯾن
را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﻧرﺳﯾﺢ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳورﺳﺗﺎن ﻣﯽ روﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎی ﺷرق ﺑﯾﻔزاﯾﯾد؟ ﺣﺎل اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﻣﻠﮑت ﺑروﯾد ،ﺷﻣﺎ
ھرﮔز ﺳرزﻣﯾن اﺟدادی ﺧود را دوﺑﺎره ﻧﺧواھﯾد دﯾد« .ﻧرﺳﯾﺢ ﺳﭘس ﺑﮫ ﭘﺎ ھﺎی ﻣرد ﭘﯾر
اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداد .درﻋوض ،او در ﻣﺳﯾر ﺧود رﻓت و درﮔذﺷت ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﯾﻣﯾون
ﭘدر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود و ﺟﺳد ﺑﯾﺟﺎن او ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧودش آورده ﺷد .ﮔﺎﮔﯾﮏ ﭘﺳر ﻧرﺳﯾﺢ ﺑود،
ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ﭘﺳر ﮔﺎﮔﯾﮏ ﺑود و اﭘرﺳﺎﻣﯾﮏ ﺧواھر او ﺑود .وراز ﺗرات و ﭘﺳرش ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس
در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺗوﺳط ﯾﮏ اﻗﺎرب او ﺑﻧﺎم ﻧرﺳﯾﺢ ﭘﯾﻠﯾﭘﯾﺎن در ﺧورادزور ﺑﻧﺎم دادو واﻧﮏ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﭘس از اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ھﺎ ،ھﻣﺳر ﻣﻘﺗول ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣرد ﺷﺟﺎع ﺑود ،ﺳﭘرام دﺧﺗر
ﺧود را ﮔرﻓت و ﭘس از ﯾﮏ ﺷب ﺳﻔر ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﺧﺎﭼﯾن رﺳﯾد .ﺑﺎ ﻓﮑر اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزی ﺑرای ﺧﺎﻧواده او ﺧوب ﺧواھد ﺑود ،او ﺳﭘرام را ﺑﮫ ازدواج ارﺗرﻧرﺳﯾﺢ ﭘﺳر ﺳﮭل
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درآورد) .ﺳﮭل( از طﺎﯾﻔﮫ ھﺎﯾﮏ ﺑود و ﻻرد ﺳﯾوﻧﯾﮏ و ﺑﺎ زور روﺳﺗﺎی ﮔﯾﮕﺎم را ﻗﺑﺿﮫ
ﮐرده ﺑود .اﺗرﻧرﺳﯾﺢ ﭘﺳر او ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎﻧوی ﻣﺣﺗﺎط ازدواج ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗرس از ﺧدا زﻧدﮔﯽ
ﺧود را در ﺗﻘوا ﮔذراﻧدﻧد و ﻣﺣﺑوب ﺳرزﻣﯾن ﺧوﯾش ﺑودﻧد.
] [١۴٢اﯾن اﺗرﻧرﺳﯾﺢ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎﻧدو را اﻋﻣﺎر ﮐرد و ﮐﺎخ ﺧود را در روﺳﺗﺎی ﺑﻧﺎم واﯾوﻧﯾﮏ
اﯾﺟﺎد ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺣﻣﺎم ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻗرار دارﻧد .او ﺑﺎ ﺷﮭزادﮔﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﺎرس ﺑرده ﺷد
و ﺳﺎﻟﯾﺎن زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ﺑﺎﻧو ﺳﭘرام ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ ﺧود را اﻓزاﯾش داد و
ﻧوراوﻧﮏ را ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ در روﺳﺗﺎی ﺳودک ﺑﮫ ﺷﮑل ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﻣزﯾن ﺳﺎﺧت.
)وﻗﺗﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷد( اﺗرﻧرﺳﯾﺢ ﻓوری از ﺳرزﻣﯾن ﺗﺎﭼﯾﮏ ھﺎ رھﺎ ﺷد و وارد زﻧدﮔﯽ
دﻧﯾوی در ﮐﺎخ ﮔﺷت .ﭘﺳراﻧش ﮔرﯾﮕور و اﺑوﺳﯾت ﺑودﻧد .ﮔرﯾﮕور ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ھﺎواﮐﺳﺎﻏﺎﺗﺳﯽ
را ﺳﺎﺧت و اﻗﺗدار ﺧود را ﺑﺎﻻی آن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺳﺗرش داد .ﮔرﯾﮕور ﭘﻧﺞ ﭘﺳر داﺷت ﮐﮫ اﺑول
ﺑزرگ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺳﻣﺑﺎت ﺧوﯾﺷﺎوﻧدش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭘﺳر دﯾﮕرش ﺳﺎھﺎک ﺑﻧﺎم ﺳﯾوادای
ﯾﮏ ﻣرد ﺷﺟﺎع و ﻣوﻓق ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭزاده ﺑﺎﻻی ﻧواﺣﯽ ﮔﺎردﻣن ،ﮐﺎوس و ﭘﺎرﻧﺎ
ﺣﮑوﻣت ﮐرد و ﺳﻠطﮫ ﺧود را روی روﺳﺎی-ﺳﺎرﻗﺎن ژوراﯾﮕﯾت ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد .اﯾن ﻣرد ﻋﺎﺷق
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑود و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﻘرر ﮐرد .ﺣﺎل ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺳﻣﺑﺎت ﺷﺎه اﻏواﻧﯾﺎ
ﺑﺻورت ﺟدی ﺑﺎ او ﺟﻧﮕﯾد ،ﻧﺗواﻧﺳت او را ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧود ﺧم ﮐﻧد.
ﺳﯾوادی ﭘدر دو ﭘﺳر ﺑود – ﮔرﯾﮕور و داوﯾت .ﮔرﯾﮕور ﭘدر ﺳﯾوادی ﺑﻧﺎم اﯾﺷﺧﺎﻧﺎﻧون و
اﺗرﻧرﺳﯾﺢ ﺑود .اﯾﺷﺧﺎﻧﺎﻧون ﭘدر ﭼﮭﺎر ﭘﺳر ﺑود – ﯾوھﺎﻧﯾس ،ﮔرﯾﮕور ،اﺗرﻧرﺳﯾﺢ و ﻓﻠﯾپ.
ﯾوھﺎﻧﯾس ﺑزرگ ﺗرﯾن ﭘﺳر اﺷﺧﺎﻧﺎﻧون ﻧﯾز ﺑﻧﺎم ﺳﯾﻧﯾﮑﯾرﯾم ﺑود ﮐﮫ دﺳت راﺳت ﻣﺗﻌﺎل ﺑرﮔزﯾده
ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺷﺎه ﻧﺎﻣﯾده ﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻏﯾرﻓﻌﺎل را از طرﯾق او اﻋﺎده
ﮐرد .ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺗزﯾﯾﻧﺎت ﺑﺎﺷﮑوه زﯾﺎدی ﺑرای او ﺑﺧﺷﯾد و ﺑراﯾش ﺗﺎج و اﺳب ﭘدری اش را
داد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻣﮕﯾﺳﺗروس ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم داوﯾت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﯾﮏ ﺗﺎج ﺑﺎ ﺷﮑوه
ﺑراﯾش ﻓرﺳﺗﺎد و ﯾﮏ )ﺟﺎﻣﮫ( ﺑﻧﻔش اﻣﭘراﺗوری ﺑراﯾش ﺑﺧﺷﯾد و ﺳﺗﺎﯾش اﯾن ﻣرد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾز
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او را دوﺳت داﺷت .و )ﯾوھﺎﻧﯾس( ﺗﻘدﯾس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه از دﺳت راﺳت ﭘدرﺳﺎﻻر درﯾﺎﻓت
ﮐرد ﺑﮫ ﺟﻼل ﻣﺳﯾﺢ.
][١۴٣
ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم – ﻧﺎم ھﺎ ،ﺳﺎل ھﺎ و ﮐﺎرﮐرد ھﺎی ﭘدرﺳﺎﻻران اﻏواﻧﯾﺎن
ﻣﻧﺎﺳب و درﺳت ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻓﮭرﺳت درﺳت ﻧﺎم ھﺎی ﭘدرﺳﺎﻻران ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﺎ آن ﮐﮫ
)اﺳﻧﺎد ﺿروری ﺣﺎﻣل( ﮐﺎرﮐردھﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ و ﻧﺎم ھﺎی رھﺑران روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن
دﯾﮕری ﺷد ﺗوﺳط ﮐﺎﻓران ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷد .اﻓزود ﺑرآن ،ﭘﯾﻣﺎن ھﺎ ،ظروف و آرﻣﮕﺎه ھﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﻧد و اﻓﺷﺎ ﻧﺷدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد اﯾن ﻣﺳﺎﯾل
ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﮐﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ،ﺛﺑت ﮐردﯾم.
اوﻟﯾن ﻋﻠت روﺷﻧﮕری ﻣﺎَ ،ﺳﯾﻧت اﯾﮕﯾﺷﺎی/اﯾﻠﯾﺷﺎه/اﯾﻠﯾﺳﯾوس ﺷﺎﮔرد ﺗﺎدﯾوس رﺳول ﻣﺑﺎرک
ﺑود ﮐﮫ در اورﺷﻠﯾم ﺗوﺳط ﺳﯾﻧت ﺟﯾﻣز ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑود .او ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﻧﮕر ﺳﮫ ﺳرزﻣﯾن
– ﭼورای ،ﻟﭘﯾﻧﮏ و اﻏواﻧﯾﺎ آﻣد – و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﮭﯾد در ﻣﻣﻠﮑت آﺧری درﮔذﺷت) .ﺗﺎ(
اﯾﻧﮑﮫ ﻻرد ﺳﯾﻧت ﮔرﯾﮕورﯾس ﭘﮭﻼوﯾﮏ ﻧواﺳﮫ ﮔرﯾﮕوری روﺷﻧﮕر اﻏواﻧﯾﺎن در ھﻣﺎن ﺗﺧت
ﻧﺷﺳت ،در ﺷﮑوه دوﺗﺎﯾﯽ )آﻧﺟﺎ ﺳﻠطﻧت ﮐرد(:
ﺳﯾﻧت ﺷوﻓﺎﻏﯾﺷﺎی ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ﺷرق ﮐﮫ از اورﺷﻠﯾم اﻣد.
ﻻرد ﻣﺎﺗﯾوس.
ﻻرد ﺳﺎھﺎک.
ﻻرد ﻣوﺳﯾس.
ﻻرد ﭘﺎﻧد.
ﻻرد ﻏﺎزر.
ﻻرد ذﮐرﯾﺎ.
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ﻻرد داوﯾت.
ﻻرد ﯾوھﺎن ﮐﮫ اﺳﻘف ھون ھﺎ از طرﯾق ﻟطف ﭘدرﺳﺎﻻر ﺷد .ﻣﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼت در ﺑﺎره او را
ﻧﻣﯽ داﻧﯾم.
ﻻرد اﯾرﯾﻣﯾﺎ .در روزھﺎی او ﻣﯾزروب ارﺟﻣﻧد ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق زﯾﺎد اﻟﻔﺑﺎی ﺑرای اﻏواﻧﯾﺎن اﺧﺗراع
ﮐرد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرای ارﻣﻧﯾﺎن و آﯾﺑری/ﮔرﺟﯽ ھﺎ ﮐرد.
ﻻرد اﺑﺎس ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری را از ﭼوﻏﺎی ﺑﮫ ﭘﺎرﺗﺎو اﻧﺗﻘﺎل داد؛
او ﺑرای  ۴۴ﺳﺎل ﭘدرﺳﺎﻻر ﺑود ،ﮐﮫ از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس اﯾراﻧﮏ ﺧواﻧده ﺷده ﺑود .در
ﺟرﯾﺎن ﺗﺻدی او اﯾن ﻋﺎدت ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧوﯾﺳﻧد» ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﻏواﻧﯾﺎ ،ﻟﭘﯾﻧﮏ و ﭼوﻏﺎی« در
در آدرس ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی )او( .آﻧﮭﺎ ﺑرای او از ﺷورای دوﯾن ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ
)ﻣﺳﯾﺢ( ﯾﮏ طﺑﯾﻌت اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ دارد ،ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد و او ﺑﺎﯾد ﮐﻠﻣﺎت »)ﻣﺳﯾﺢ( ﺟﺎوداﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺻﻠوب ﺷد« )ﺑرای ﺗرﯾزاﮔﯾون( را اﻓزود ﮐﻧد.
] [١۴۴آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را آﻣوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط  ٢٠٠ﭘدر ﻣﻘدس در ﺷورای اﯾﻔﯾﺳوس در
ﺗرﯾﺳﺎﮔﯾون از ﭘروﮐﻠوس ﭘدرﺳﺎﻻر اﯾﻔﯾﺳوس و ﭘﺳﺎن از ﺗﯾﻣوﺗﯽ ﭘدرﺳﺎﻻر اﻟﮑﺳﺎﻧدرﯾﮫ و ﭘﯾﺗر
از اﻧﺗﯾوخ درج ﺷدﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺎﺳﺗﺎﺳﯾوس از طرﯾق ﯾﻌﻘوب اﺳﻘف ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن
ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد .ﺣﺎل ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ اﻋﻼن ﮐردﻧد ﮐﮫ ارﺗدوﮐس ﺑﺎﯾد »ﺟﺎواﻧﯽ« و »ﻣﺻﻠوب ﺷد«
ﺑﮕوﯾد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ واﻗﻌﯾت اﺳت .ﭘدرﺳﺎﻻر اﺑﺎس اﯾن ﻣوﺿوع را ﻗﺑﻼ ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﮑرده
ﺑود ،زﯾرا ﻣﺎ ﭘﯾش از اﯾن زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن )ﻓﺎرﻣول( را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم .در ﺳرزﻣﯾن
ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺑدﻋﺗﮑﺎر وﺟود ﻧدارد ،ﺑﺎآﻧﮭم ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را زﯾﺎد آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در زﻣﺎن
ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس اﯾزر ،ﺳﺗﯾﭘﺎﻧوس ،اﺳﻘف ﮔﺎردﻣن رﻓت و ﺑﺎ او ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرد و ﮔﺎردﻣن
و ارﺗﺳﺎخ اﯾن ﻋرف و رﺳم را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ھﻣﮫ در آن ﺳﮭﯾم ھﺳﺗﯾم )ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯽ
ﮔذارﯾم(.
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ﻻرد وﯾرای  ٣۴ﺳﺎل .او زﻧداﻧﯾﺎن ارﻣﻧﯾﺎ ،آﯾﺑرﯾﺎ و اﻏواﻧﯾﺎ را از ﺷﺎت ﺧزر آزاد ﺳﺎﺧت .او
از ﺷﺎه ﺧﺳرو ﺧواﺳت ﮐﮫ اﻟﻘﺎب/ﻋﻧوان »ﻻرد ﮔﺎردﻣن و ﺷﮭزاده اﻏوان ھﺎ« را روی ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﻧوﯾﺳد و ھﻧوز ھم ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻻرد ذﮐرﯾﺎ ﻣرد ﻣﻘدس  ١۵ﺳﺎل .او ﺧواھﺎن ﺿﻣﺎﻧت ﺑرای ﺷﮭر ﺑزرگ ﭘﺎرﺗﺎو ﺷد و ﺑﺎ دﻋﺎ
ھﺎی ﺧود ﺑﺳﯾﺎری را از ﺑردﮔﯽ ﻧﺟﺎت داد .او ورﺗﺎﻧﯾس ﺧﺎص اﺳﻘف ﺳﯾوﻧﯾﮏ را ﺑدون
رﺿﺎﯾت اﻏواﻧﯾﺎن ﺗﻘدﯾس ﮐرد.
ﻻرد ﯾوھﺎن  ٢۵ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن اﻣﺎراس ﻓراﺧواﻧده ﺷد.
ﻻرد اوﺧﺗﺎﻧﯾس  ١٢ﺳﺎل .او ﻻرد ھﺎی اﻏواﻧﯾﺎن را ﻧﻔرﯾن ﮐرد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ازدواج ھﺎی آﻟوده
ﮐﻧﻧده ﻧژاد آﻧﮭﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣرگ ﮐﺷﺎﻧد.
ﻻرد اﯾﻐﯾﺎزر  ۶ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﺷﺎﮐﯽ .او ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس ﭘﻧﮭﺎن ﺗوﺳط ﻣﯾزروب در
روﺳﺗﺎی ﮔﯾس را ﮐﺷف ﮐرد .او ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﺗوﺗﮫ ﺻﻠﯾب زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش آن را ﺑﺎ طﻼی ﺑﮫ
ارزش  ١٢٠دﯾﮭﯾﮑﺎن ﭘوش ﮐرد و روی آن ﻧوﺷت» :اﯾن اﯾﻐﯾﺎزر اﺳت« .او دﺳﺗور داد ﺗﺎ
ﯾﮏ روز ﺟﺷن ﺑرای ﺻﻠﯾب در ﮔﯾس ﺑرﮔزار ﺷود.
ﻻرد ﻧرﺳﯾز از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮔﺎدرﻣن  ١٧ﺳﺎل .او ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎه ذھن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده
اﻏواﻧﯾﺎ را ﺑﺎ ﮔﻣراھﯽ ﺑﮫ ﺑدﻋت ﮐﻠﺳﯾدوﻧﯾﺎن ﮔﯾﺞ ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﻧﻔرﯾن در ﺟﺳم و روح از ﺷﮑوه
ﭘﺳر ﺧدا ﺗوﺳط اﻏوان ھﺎ و ارﻣﻧﯾﺎن ﮐﺷﯾده ﺷد و آن ﺑﺧﺷﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﻋت
ﮐﺎران ﻣﺣﻔوظ ﺑود.
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ﻻرد ﺳﯾﻣﯾون ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل .او ﻣﻌﺎون اﺳﻘف )ﭘدرﺳﺎﻻر( ﺑود ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن را از ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ
ﻧرﺳﯾز ﺧﻼص ﮐرد و ھﻔت ﻗﺎﻋده اﯾﺟﺎد ﮐرد.
ﻻرد ﻣﯾﮑﺎﯾﯾل  ٣۵ﺳﺎل .او در ﺷﺎﮐﯽ ﺷﻣﺎس ﺑود .او راھب ﻣﮑﯾﻧوﺗس ،ﺳﻠﯾﻣﺎن را اﺣﺿﺎر
ﮐرد و ﻻرد اﻏواﻧﯾﺎ را ﻧﻔرﯾن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗﺎرب درﺟﮫ ﺳوم )ﺧوﯾﺷﺎوﻧد( ازدواج ﮐرده ﺑود.
ﻣﺟﺎزات ﻓورا ﺑر آﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﺷد و آﻧﮭﺎ درﮔذﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﻟﯾل رھﺑر آﯾﺑرﯾﺎ/ﮔرﺟﯾﺎ را
ﻣردود ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ازدواج ھﺎی ﺑدﮐﺎراﻧﮫ را اﺟﺎزه داده ﺑود.
] [١۴۵ﻻرد اﻧﺎﺳﺗﺎس  ۴ﺳﺎل.
ﻻرد ﯾوﺳپ  ١٧ﺳﺎل .ﺳﺎل ﭘﻧﺟم او ﺑﺎ  ٢٠٠ﻣﯾن ﺳﺎل ﻋﺻر ارﻣﻧﯽ ) (٧۵٢/٧۵١ﻣطﺎﺑق
ﺑود .او از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن اﻣﺎراس ﺑﮫ ﺗﺧت ﭘدرﺳﺎﻻری آﻣد.
ﻻرد داوﯾت  ۴ﺳﺎل .او ﻧﯾز از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن اﻣﺎراس ﺑﮫ ﺗﺧت آﻣد .او زﻣﯾن و ظروف ﮐﻠﯾﺳﺎ
را ﺑرﺑﺎد ﮐرد و ﭘس از ﻧوﺷﯾدن زھر درﮔذﺷت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﺎﯾﻧﺎن ﺑﮫ وی داده ﺷد.
ﻻرد داوﯾت  ٩ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﮏ .او دﺳﺗﺎﮐﯾرت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺎﺳﺎچ را ﺑﮫ ﮐﺎﻓران
ﻓروﺧت.
ﻻرد ﻣﺎﺗﯾوس ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮐﺎﭘﺎﻏﺎک .او ﻧﯾز در اﺛر زھر درﮔذﺷت ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺧﺎﯾﻧﺎن اداره ﺷد.
ﻻرد ﻣوﺳﯾز  ٢ﺳﺎل.
ﻻرد اھﺎرون  ٢ﺳﺎل.
ﻻرد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﯾم ﺳﺎل.
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ﻻرد ﺗﯾودوروس  ۴ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮔﺎردﻣن.
ﻻرد ﺳﻠﯾﻣﺎن  ١١ﺳﺎل.
ﻻرد ﯾوھﺎﻧﯾز  ٢۵ﺳﺎل .او ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس را از ﭘﺎرﺗﺎو ﺑﮫ ﺑﯾرداک ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﮑوﻧت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺧود اﻧﺗﻘﺎل داد.
ﻻرد ﻣوﺳﯾز ﻧﯾم ﺳﺎل.
ﻻرد داوﯾت  ٢٨ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮐﺎﭘﺎﻏﺎک .او ازدواج ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻرد ﺷﺎﮐﯽ را ﻣﺑﺎرک
ﺳﺎﺧت .ﺣﺎل ،ﺑرادر ﻏﯾرروﺣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻻرد از او ﭘرﺳﯾد» :ﻻرد ،ﺷﻣﺎ از ﮐﺟﺎ آﻣده اﯾد«؟
و او ﭘﺎﺳﺦ داد» :از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرادر ﺧودت« .و ﺷﮭزاده ﺑﮫ داوﯾت ﮔﻔت» :ﻣﻣﮑن اﺳت آن زﺑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺑﺎرﮐﯽ را داده اﺳت ،ھرﮔز ﺳﺧن ﻧﮕوﯾد ،و ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳت راﺳت ﺷﻣﺎ ﺧﺷﮏ ﺷود«!
ﺣﺎل اﯾن اﺗﻔﺎق در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،و او ﺗﺎ روزی ﻣرﮔش ﺷﻔﺎ ﻧﯾﺎﻓت.
ﻻرد ﯾوﺳپ  ٢۵ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﮏ .ﺳﺎل ﺳوم او ﺑﺎ  ٣٠٠ﻣﯾن ﺳﺎل ﻋﺻر
ارﻣﻧﯽ ) (٨۵٢/٨۵١ﻣطﺎﺑق ﺑود.
ﻻرد ﺳﺎﻣوﯾﯾل  ١٧ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﮏ .او اﻟﻘﺎب/ﻋﻧوان را ﺧودش ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔرﻓت و ﭘﺳﺎن ﺗر ﺗوﺳط ﺟورگ ،ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎن ﻋزل ﺷد ،اﻣﺎ ﺳﭘس ﺗوﺳط او در
دوﯾن )دوﺑﺎره( ﻧﺻب ﺷد.
ﻻرد ﯾوﻧﺎن ھﺷت و ﻧﯾم ﺳﺎل .او اﺳﻘف دوﯾن ،ارﻣﻧﯾﺎ ﺑود .او ﺑدون اﺟﺎزه ﺟورگ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس
ﺑﮫ اﻏواﻧﯾﺎ رﻓت و در آﻧﺟﺎ ﻧﺻب ﺷد؛ او ﻧﯾز ﺗوﺳط ھﻣﺎن ﺟورگ )دوﺑﺎره( ﻧﺻب ﺷد.
ﻻرد ﺳﯾﻣﯾون  ٢١ﺳﺎل .او اﺳﻘف درﺑﺎر ﺳﯽ ﻣﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﻘدس را ﺑﺎ ﺗزﯾﯾﻧﺎت زﯾﺎد
آراﺳﺗﮫ ﺑود.
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ﻻرد داوﯾت  ۶ﺳﺎل از ﻣطراﻧﯽ ﺻوﻣﻌﮫ ﭘﺎرﯾﺳوس.
ﻻرد ﺳﺎھﺎک  ١٨ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﻣﯾﺗس ﮐﯾﺎﻧﮏ.
ﻻرد ﮔﺎﮔﯾﮓ  ١۴ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮔﺎردﻣن .ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم او ﺑﺎ  ۴٠٠ﻣﯾن ﺳﺎل ﻋﺻر
ارﻣﻧﯽ ) (٩۵٢/٩۵١ﺗطﺎﺑق داﺷت.
ﻻرد داوﯾت  ٧ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮐﺎﭘﺎﻏﺎک.
ﻻرد داوﯾت  ۶ﺳﺎل .او ﺗوﺳط اﻧﺎﻧﯾﺎ ﮐﺎﺗوﮔﯾﮑوس ارﻣﻧﯾﺎ ﻣﻧﺻوب ﺷد.
ﻻرد ﭘﯾﺗروس  ١٨ﺳﺎل از اﺳﻘف ﻧﺷﯾن ﮔﺎردﻣن.
ﻻرد ﻣوﺳﯾز  ۶ﺳﺎل از ﻣطراﻧﯽ ﺻوﻣﻌﮫ ﭘﺎرﯾﺳوس.

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺗﺎب ﺳوم
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