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دورهﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻫﮕﻞ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﻓﺰود ﺗﺎ ﮐﻨﻮن!
ﻃﺒﻌﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﮔﻮﻻگ
ﺳﻮﻟﮋﻧﯿﺘﺴﲔ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﮐﻠﻤﻪ روﺳﯽ

»ﮔﻮﻻگ« ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﲔ اﻫﻞ

ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﻟﮋﻧﯿﺘﺴﲔ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و

دوران روﺳﯿﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﻮﻟﮋﻧﯿﺘﺴﲔ در واﻗﻊ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻨﻀﺒﻄﮕﺮ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ادﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ و روﻧﺪ ﻣﻨﻀﺒﻂ

ﮐﺮدن/ﺷﺪن ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﮋﻧﯿﺘﺴﲔ

اﺳﺖ ،در اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ روﻧﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ/ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺿﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮﮐﻮب در روﻧﺪ

ﺗﻀﻤﲔ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺑﺘﺪا واژهی ﮔﻮﻻگ در ﮐﻨﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ

در ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪی ﮔﻮﻻگ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﮐﻨﯿﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﺎروﻟﲔ اﻟﮑﯿﻨﺰ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻨﻀﺒﻄﮕﺮ روﺳﯽ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت

ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺳﯽ دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻋﲔ ﺣﺎل راﺳﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ در روﺳﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪی ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای

ﮐﺎر و ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻀﺒﻄﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎنﻫﺎی

درﺟﻪی دوم اﻫﺎﱃ )ﻏﲑ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺤﻮهی ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﻀﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ و ﺗﻤﺎﯾﺰ راﺳﯿﺴﺘﯽ ﺑﲔ اﻫﺎﱃ ﺟﻬﺎن) .ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪان اﺑﻮﻗﺮﯾﺐ ﻋﺮاق و ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﻮﻣﻮ
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ( .ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای

اﻫﺎﱃ ﻣﺮا ﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ »اﻋﺘﺒﺎر« دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از راﺳﯿﺴﻢ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻮد اﯾﻦ دو

ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻮﻻگ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﭼﲔ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﻻگ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪاز ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪرﯾﺠﯽ رل ﻫﮋﻣﻮن از اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب را ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ )اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد( اوﻟﲔ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ در دوران ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز از او در

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺻﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و ﺗﻼش ﺳﺒﻌﺎﻧﻪی ﮐﻞ رژﯾﻢ او ﺑﺮای ﺣﻔﻆ

ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن را در زرورق ﺗﻤﺪن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮔﻮﻻگ

اﻧﮕﻠﯿﺲ در زﻣﺎﻧﻪی او ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺟﻮاب روﺷﻦ اﺳﺖ .اﺑﺪا .ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر در

آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻨﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
رواﯾﺖ ﻏﺎرت و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﲑاﻣﻮنﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ از  ١٨٩۶ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎﮐﻨﲔ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ

از اردوﮔﺎهﻫﺎی دﻫﻪی  ۵٠و ﺷﮑﻠﮕﲑی ﮔﻮﻻگ در ﻗﺮن  ١٩ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮑﯿﻨﺰ از ﯾﮏ ژﻧﺮال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ]ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮﻫﺎ[  ...وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن اﺳﺖ) «.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﻮد ﺑﺎ »ﯾﻬﻮدی ﺧﻮب ،ﯾﻬﻮدی ﻣﺮده اﺳﺖ («.ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﮐﺮد.

ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺜﺎل ﮔﻮﻻگ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻀﺒﻄﮕﺮ در

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﭼﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﯾﺖ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ اوﯾﻐﻮرﻫﺎ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ

و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺴﺖ.

ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ اﻣﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوم ﺗﺎزه در ﺳﺎل  ١٩۵٢ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﺷﻮوﯾﺘﺲ در ﭘﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ  Mau Mauو ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﱳ ﺳﺮزﻣﲔ
ﺧﻮﯾﺶ و آزادی »ﻣﻠﯽ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﺳﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯽﮐﻮﯾﻮﻫﺎ ) Kikuyuﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ

ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺎ( ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۵٠ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ دور

روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻢاﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات وﺣﺸﯽ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﺮﺑﯽ )ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻐﺰﺷﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ( آن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻼش
ﺷﺪ آﻧﺎن وﺣﺸﯽ ،ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﻏﲑه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﻨﺪ» .از ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ  ١٩۵٢ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ]ی

وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺻﻠﯽ ﻏﺮب[  ...ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺑﺮ ،ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺿﺪ اروﭘﺎﺋﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪنﺳﺎزی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮور دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﺮد) «.ﮐﺘﺎب( ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮ ﺷﻮرش

ﺿﺪ ﻫﮋﻣﻮنﻫﺎی ﻏﺮب )دﯾﻨﯽ و ﻏﲑ دﯾﻨﯽ( ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﲔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از

اﻫﺎﱃ در ﮐﻨﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﲔ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ارﺗﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ در ﭘﺲ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ﺑﺮای اﻫﺎﱃ ﮐﻼس درس در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮب

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ را در آﺗﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﲑد و در ﻋﲔ ﺣﺎل آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن زﻣﺎم ﮐﻨﯿﺎ را در دﺳﺖ ﺑﮕﲑﻧﺪ ،اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﺧﻮب ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن )ص (٢٠٨اﻣﺮی
روزﻣﺮه ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯽﮐﻮﯾﻮﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﺣﺪود  ١٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﺷﮑﻨﺠﻪ

و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .دادﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﻣﻀﺤﮑﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ از دوران ﻫﯿﺘﻠﺮ ،اﺳﺘﺎﻟﲔ ،دوران

ﻣﮏﮐﺎرﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﻬﻠﻮی ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ ،در ﮐﻨﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ

ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﺮﺗﺮ  Bernard Porterﮐﺘﺎب اﻧﺪرﺳﻦ،
»ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺪاﻣﯽﻫﺎ :ﺟﻨﮓ ﮐﺜﯿﻒ در ﮐﻨﯿﺎ و ﭘﺎﯾﺎن اﻣاﻃﻮری« ،اﯾﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺑﻪ و رد دﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ و اﻋﱰاف ﺑﻪ »ﮔﻨﺎه« ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮﺋﯽ ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎری ﺧﺮوج

از اردوﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﲔ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﻧﲑوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ .اﻟﮑﯿﻨﺰ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﲔ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﮐﻨﯿﺎ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را ﭼﻮن زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﱰاف در اردوﮔﺎه ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﱰﻓﲔ ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺎپ در ردای رﺳﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﯽ

ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎده و از زن اﻋﱰاف ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ )ص:(٢٣١

اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮﺋﯽ ﺧﻮردهای؟
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ!
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ!
اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪت ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن را دوری ﻣﯽﮐﻨﯽ!
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻢ.
اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﻣﺤﮑﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻋﺒﺎدت و ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺴﺘﺎد؟
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد.

اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎن ،ﺷﻬﻮات

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯽ؟

زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم و ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ.
اﺳﻘﻒ :آﯾﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ؟
زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﺑﻠﻪ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﱰاف در ﺣﺴﯿﻨﻪی اوﯾﻦ در دﻫﻪی  ۶٠ﻣﯽاﻧﺪازد ،اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ اﻋﱰاف ﺗﻮاﺑﲔ ﺑﻪ »ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺸﺎن« در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮاﺑﲔ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ

ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻘﻒ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ

ﻻﺟﻮردی ،اﺳﻼم و ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺮار داد .در ﮐﻨﯿﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﭘﺲ از اﻋﱰاف ،زن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺪن

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ »ﮐﺎﮐﺎ ﺳﯿﺎه ﺧﻮب« ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ» .ﮐﺎﮐﺎ ﺳﯿﺎه ﺧﻮب« ﺑﻪ
زﻋﻢ اﻣﻪ ﺳﺰار ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی »ﮐﺎﮐﺎ ﺳﯿﺎه

ﺧﻮب« ﻣﯽﺗﻮان »اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن« ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب را ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در ﺑﻌﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اردوﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﺎ اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺖ
راﯾﺞ راﺳﯿﺴﺖﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی )آﻧﺘﯽﺳﻤﯿﺖ( زده ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﲔ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎﺋﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺎر و
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ آن از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ

و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻮﻣﯽ آﻧﺎن در ﮐﻨﯿﺎ اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻨﺎد ﺑﺎز ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﯾﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و
ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻟﮑﯿﻨﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻨﺎد در »ﺷﺐ« ﺧﺮوج اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﮐﻨﯿﺎ  ١٩۶٣ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻨﺎد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎﻫﺪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و رواﯾﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻟﮑﯿﻨﺰ

ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﯾﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ )ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ و از
ﭘﺎﯾﲔ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ (.اﻟﮑﯿﻨﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﲔ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﯿﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ،ﺟﻮﻣﻮ ﮐﻨﯿﺎﺗﺎ  ،Jomo Kenyattaﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﻬﺎﻧﻪی »آﺷﺘﯽ« ﻣﻠﯽ ﺣﺘﯽ از ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺑﺮاز »ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﺷﺪ .ا ﮔﺮ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺨﺸﯽ

از ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﯿﺌﺖ »ﺣﻘﯿﻘﺖ و آﺷﺘﯽ« )ﻣﺎﻧﺪﻻ‑ﺗﻮﺗﻮ( در ﻣﻮرد رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺷﺘﺒﺎه

ﺷﺪ ،رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،در ﮐﻨﯿﺎ از ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺑﺮاز ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻮﻻ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎ

اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﮑﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﻃﻼع دارد؟ )ﭘﺮﺳﺶ اﻟﮑﯿﻨﺰ( ﺟﻮاب
روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب و ﺳﻠﻄﻪی آﻧﺎن ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ‑ﺧﱪی اﺻﻠﯽ در ﺟﻬﺎن!

ﭼﻨﲔ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺻﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ آﺳﺎﻧﮋ

ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻣﻠﺖ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺮاژدی ،ﯾﺎ

ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ آزادی و ﺗﺮاژدی ﺑﺸﻮد( ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﭘﺲ از ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻣﺪارک ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﯽﮐﻮﯾﻮﺋﯽ و ﻏﲑه در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎزیﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪی اﻟﯿﺰاﺑﺖ/ﭼﺮﭼﯿﻞ/ادن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﲑﻏﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﱳ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از وﻗﺎﯾﻊ در ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎر،

ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﺟﻨﺎﯾﺖ و »داﺳﺘﺎن« آن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .ﮐﺘﺎب اﺛﺮ روﺣﯽای را ﻧﺪارد ﮐﻪ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﻮﻟﮋﻧﯿﺘﺴﲔ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد! آﺛﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاب دوران »ﻋﻈﻤﺖ«

اﻣاﻃﻮری را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ( .در ﭼﻨﲔ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻢ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ

و آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﻓﺎع اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﮐﯽﮐﻮﯾﻮوﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻨﻘﺪ ﮐﺘﺎب ،ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﺶ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی اﻟﯿﺰاﺑﺖ را ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و ﺳﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
در اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﻓﻬﻢ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن

ﮐﺘﺎب اﻟﮑﯿﻨﺰ و ﺗﺼﻮر اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺣﲔ اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﺳﺎزی در ﮐﻨﯿﺎ
اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﺎﻧﻢ اﻟﮑﯿﻨﺰ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﲑاث اﻟﯿﺰاﺑﺖ و ﻗﻀﺎوت اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد دوران او را در ﺑﺮدارد.

ﺗﺬﮐﺮ :در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری و درﯾﺎﻓﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻋﱰاف

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی  I doﯾﺎ  I willدر ﺟﻮاب ﺑﻪ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪی ﻗﺒﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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