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نباید این پندار نادرست را برانگيزد که انگاشتهای او درخور کندوکاو دانشگاهی و برخورد پرداختن به نوشته های ناصر پورپيرار 
ت که مرا به پرداختن به نوشته بيش از هر چيز این برخورد دسته ای از هویت طلبان با پنداربافيهای او اس. آکادميک هستند

 و رئيس دفتر مطالعات(اگر بنيادگرای ستيزه جو و ایران ستيز نشانداری چون عباس سليمی نمين . های انبوه او وامی دارد
حسن (!)  دکتر یا پنداشته های پورپيرار را در تلویزیون بازگو می کند و )تدوین تاریخ ایران و سردبير پيشين کيهان هوائی

ترورهای " (دفاع نامتقارن"می خواند و تئوری ) اندیشکده یقين" (رئيس مرکز دکترینال امنيت بدون مرز"ی که خود را عباس
بازگو می را " پوریم " افسانه، برای دانشجویانرا ساخته و پرداخته است) گسترده انتحاری برای رویارویی با امریکا و اسرائيل

  !  اند کبوتر با کبوتر باز با بازکند، چندان جای شگفتی نيست، که گفته
  

همچنين اگر قبيله گرایان ناآگاه از گردش جهان و نویسندگان جویای نام هویت طلب نوشته های خود را با گفتاوردهایی از 
تاریخ هفت هزار ساله "، چرا که آنان نيز سالها است که با ناصر پورپيرار اذین می بندند، نمی توان بر ایشان خرده گرفت

 چهره های سرشناس ایران و شوخی های دیگری از این دست، سرگرم بخت  بابک خرمدین و همهو ترک خواندن" رکانت
آنچه مایی شگفتی ژرف می شود، همانا رویکرد گروهی از اندیشورزان جنبش هویت . هستند" تاریخسازی"آزمائی در رشته 

امریکایی دست بکار پژوهش / در یکی از دانشگاههای اروپاییطلبی است که هم سرد و گرم روزگار را چشيده اند و هم خود
 دکتربرای نمونه هنگامی که کسی مانند . يک بوده اند و باید پنداشت که ویژگيهای یک پژوهش دانشگاهی را بشناسندآکادم

ری می جوید، یا هنگامی جا و بيجا از نوشته های ناصر پورپيرار یا )1 ("ایران و مسائل ایران"در نوشتاری بنام صدراالشرافی 
کتابها و تحقيقات ناصر پورپيرار اجازه نشر نمی یابند تنها به خاطر اینکه آنها تاریخ «: که دکتر اصغرزاده در باکو توِدی می نویسد

آنرا واقعی و نادرست د و قویا و با دالیل کافی ماهيت افسانه ای، مبهم و غيرنآریا و فارس محورانه ایران را زیر سؤال می بر
مورخ "از پورپيرار بنام یک " گؤن آز تی وی" و یا دکتر رضا براهنی در گفتگویی با احمد اوبالی در  )2(» دنافشا می کن

 می توان چنين خاک کشوران این "دکتر" بر چشم دانایان و ر، آنگاه آدمی در هراس می شود که اگ)3(یاد می کند " اندیشدگر
 من هنوز هم چشم اميد بر اندیشمندان جنبش هویت طلبی و بویژه دکتر ان چه خواهد رفت؟پاشيد، به روز مردم کوچه و خياب

براهنی برنبسته ام و بدین اميدم که آنان بجای پرداختن به بگومگوهای بی پایان بر سر این یا آن زبان و برافراشتن انگشت 
ا، راههای مبارزه، پيوند خواسته های جنبش هویت سرزنش بسوی پارسی زبانان، آستينها را باال بزنند و ویژگيها، خواسته

را به شيوه دانشگاهی بازگوئی و بازنویسی ...  مدرنيسم و درطلبی با حقوق بشر و حقوق شهروندی، جایگاه هویت طلبی 
، چرا که هویت طلبی راستين را بخشی از جنبش سراسری مردم ایران برای رسيدن به آزادی و برابری و دادگری می کنند
  .دانم

  
تاریخی آنها برایم " ارزش"د سال پيش خوانده بودم و چنمن نخستين کتابهای ایشان را  (ولی ببينيم پورپيرار چه می گوید

  : )آشکار بود، برای آگاهی از رای و نگر امروز ایشان، چاره ای جز سر زدن به وبالگ ایشان نداشتم
  

یهودیان بروزگار در این کتاب آمده که . است" کتاب ِاستر" از تورات بنام پایه و بنياد همه انگاشته های ناصر پورپيرار بخشی
با نيرنگ فراوان بيش از هفتادهزار تن از ) بری خشایارشا، در تورات یونانی اردشيرَترانوشت ِع (روشپادشاهی بنام َاَحشَو

 بابل بودند، اندیان پس از سالها که زندانيناصر پورپيرار بر آن است که یهو. دشمنانشان را در سرتاسر ایران کشتار می کنند
ان را به سرکردگی کوروش را فرا خواندند تا بابل را فروبگيرند و آنان را آزاد کنند و در گام دوم و يمردمانی اسالو بنام هخامنش

  مردم"اران هخامنشینيزه د"به کمک همين ) پورپيرار این دو تن را دو فرمانروای همزمان می داند(خشایارشا /بروزگار داریوش
تا واپسين جنبنده کشتار و نابود کردند و آنگاه  را ")ملل ممتاز شرق ميانه"به گفته پورپيرار (سرتاسر خاور نزدیک و ميانه 

دوازده قرن "ناصر پورپيرار نخست سخن از .  اورشليم بازگشتندههخامنشيان به کرانه های دریای سياه و یهودیان نيز ب
عبدالحسين " دو قرن سکوت" می راند، که گویا پاسخی بود بر ) پيش، تا هفتسد سال پس از ميالدپانسدسال ("سکوت
پس چکيده .  رسيد" بيست"با پيشرفت زمان رفته رفته بر این سده های خاموشی افزوده شد تا شمار آنها به . زرینکوب

ن پيشرفته آنروز را در بر می گرفت، تا برآمدن سخن تاریخنگار ما این است که پس از کشتار پوریم که نزدیک به همه جها
نشانی از شهرنشينی و پيوندهای " هيچ"خاندان صفوی در سرتاسر سرزمين ایران و برخی از سرزمينهای همسایه آن 

پيشرفته انسانی در ميان نبود و یهودیان که می دیدند اروپائيان با گسترش و پيشرفت دریانوردی بسوی سرزمينهای پوریم 
 روانند، برای آنکه راز نهان این کشتار هراسناک از پرده بيرون نيفتد، گروههای انسانی را از کشورهای همسایه به ایران زده

و " سرایاندند"کوچاندند و با دستپاچگی آغاز به ساختن سازه های باستانی کردند و در همين رهگذر شاهنامه فردوسی را 
پورپيرار همه شاهان هخامنشی پس از خشایارشا و سلوکيان و اشکانيان و ساسانيان به گفته . زبان پارسی را نيز برساختند

و همچنين جنگهای مسلمانان با ارتش ساسانی و همه خاندانهای پادشاهی پس از اسالم تا پيش از صفویه و حمله مغول و 
د، مانند بيرونی و ابن سينا و خوارزمی و چهره های تاریخی که پس از پوریم و پيش از صفویه زیسته ان" همه"تاتار، و همچنين 

محصول "اند و هر نشانه ای که بر بودن آنان گواهی دهد نيز "جعل یهود"همه و همه ... رازی و خيام و حافظ و سعدی و 
طاق   واست و هر آنچه که از سکه و سنگنبشته و سازه هایی چون نقش رستم" کارخانه جعل و فریب کليسا و کنيسه

  )4(". گر یهود  ذهن توطئهحاصل" یا بازمانده از کوچندگان یونانی است و یا ساختگی و  در دیدرس ما است،... و بستان
  

من در اینجا به هيچ روی در پی پاسخگوئی به این انگاشته ها نيستم، بلکه در پی آنم که سخن آغاز شده در بخش پيشين 
ی نمونه اگر نویسنده ای در سال هفتاد و ُنه بنویسد که اسکندر تخت برا. را بيشتر باز کنم" برخورد ما با تاریخ"در باره 

جمشيد را به کينخواهی آتشسوزان آتن بدست خشایارشا به آتش کشيد و چند سال پس از آن و در دنباله همان 
ت، بدیگر سخن این واژه از آقای پورپيرار اس(ای " جنبنده"تاریخنگاریها بنویسد که پس از خشایارشا دیگر در ایران هيچ 

بجای نمانده بود که ) هخامنشيان نه تنها مردم را تا واپسين تن کشتند، بلکه از دیگر جنبندگانی چون دام و دد نيز درنگذشتند
اسکندر برای جنگ با آنان به ایران و تخت جمشيد لشگرکشی کند، اگر یکبار شاهنامه را کتابی سفارش داده شده از سوی 

گار سامانيان می داند و چند سال پس از آن نه از سامانيان نشانی برجای می گذارد و نه از شعوبيه،  بروز) یهود و(شعوبيه 
ولی اگر نویسنده بگوید که در آن نوشته های . می توان پنداشت که نویسنده به یافته های نوینی دست یافته است

و هم این است که هست، آنگاه  باید نادرستی یافت نمی شود و سخن، هم آن است که بود " سرسوزنی"پيشينش 
اندیشناک شد، چرا که اگر کسی چنين سخنانی را می نویسد و بدست چاپ می سپارد، پس باید کسانی باشند که آنها را 

از این نمونه ها فراوان می توان آورد، بازماندگان . می خوانند و می پذیرند و بر روزگار چنين جامعه ای باید که افسوس خورد



ن ساسانيانی که اکنون دیگر می دانيم هرگز بر روی زمين نزیسته اند، در نخستين کتابهای پورپيرار امویان را از ایران هما
پارسی می گيرند، از همان زبانی که تازه دوهزارسال پس " منش"عبری و " خاخام"تاراندند، هخامنشيان نام خود را از دو واژه 

تنها "قرآن را  تنها سند او برای این انگاشتها تورات است و او همچنين .خته شده استاز بازگشت آنان به آنسوی قفقاز سا
 و دیگر آنکه اسالم هرگز بنيروی در جهان می داند و برآن است که اهللا آنرا از دستکاری و نابودی نگاه داشته است" سند معتبر

  . شمشير گسترانده نشده است
  

در نوشتار پر ارزشی نشان می دهد این رخداد نه در ایران، که در یکی از  سين خنجیدر باره پوریم، پژوهشگر گرامی اميرح
و مانند دیگر رخدادها، کاهنان یهودی برای اینکه نشان دهند ملت برگزیده خدا هستند، ) 5 (جزیره های مصر روی داده است
و اینرا نيز بپذیریم که این کشتار در ایران و عراق  پوریم را نيز بپذیریم، افسانهاگر  ولی حتا. دست به بزرگنمائی آن زده اند

رخ داده است و نویسندگان کتاب استر کشته شدگان را یک به یک سرشماری ) بابل و آشور و کلده و سومرایالم و(امروزین 
 مربع پراکنده شده کرده اند، آنگاه با هفتادهزار انسان روبرو خواهيم بود که در سرزمينی به گستره بيش از دو ميليون کيلومتر

آقای پورپيرار سخن از نابودی بيش از سی تمدن آمده در سنگنبشته های داریوش می راند، که اگر همان شمار هفتاد  .اند
پس یا باید از شمار تمدنهای نابود شده بکاهيم، که آنگاه ! هزار را بپذیریم، به هر کشور بيش از دو هزار و اندی نمی رسد

سری سروکار نخواهيم داشت و یا بر شمار کشته شدگان بيفزائيم و کار را بر سربازان اسالو هخامنشی دیگر با کشتار سرا
  !سختتر و سختتر کنيم

  
ولی سخن در اینجا بر . سر به سدهاهزار تن می زنددر تاریخ جهان جنگهای بيشماری رخ داده اند، که شمار کشتگان آنها 

حتا کوچندگان ستيزه جوی اروپایی . است"هر جنبنده ای" ميليون کيلومتر مربع از سر پاکسازی نژادی سرزمينی به گستره دو
 در قاره امریکا دست به کشتار بوميان گشودند و دست  و باجنگ افزار های پيشرفته ترکه دوهزار سال پس از افسانه پوریم

" نيزه داران اسالو هخامنشی"به گرد آن کم در امریکای شمالی تا پایان سده نوزدهم بدین کار سرگرم بودند، نتوانستند 
با اینکه در ناکازاکی دویست هزار تن در شهری به گستره دویست کيلومتر . اینکار حتا از بمبهای اتم نيز ساخته نبود. برسند

ت این نتوانس" باکس کار"مربع تنگاتنگ هم می زیستند و کشتار در زمانی کمتر از یک ثانيه انجام یافت، باز هم بمب اتم  
نيز )  ُتن تی ِان تی12500با توان ویرانگری برابر با " (ليتل بوی"پاکسازی کند، اینکار از بمب " تا واپسين جنبنده"شهر را 

  . درجه سوزاند و نابود کرد6000 هزار شهروند هيروشيما را در گرمای 255 هزار تن از 155این بمب . ساخته نبود
  

 نابودی مرده ریگ نياکان ما در چهار توفان ویرانگر بزرگ مقدونيان، عربان، ترکان ُغز و همانگونه که در بخش پيشين آوردم،
گفتگو نيز بر نه بر سر این پرسشها، که بر سر پاسخهای . مغول پرسشهای بی پاسخ بسياری را پيشاروی ما نهاده است

ان و یا هخامنشيان با بهره گيری از کدام فنآوری برای نمونه اگر از آقای پورپيرار بپرسيد که یهودی. داده شده به آنها است
جنگی و بکارگيری کدام جنگ افزارهای پيشرفته توانستند سرزمينی به گستره بيش از دو ميليون کيلومتر مربع را در اندک 

کشتار باید ناگهانی و برق آسا رخ داده باشد، بگونه ای که قربانيان نه زمان و نه جایی (، تهی کنند" هر جنبنده ای"زمانی از 
بگوید درست بمانند اینکه کسی . » آن عمليات جنگیفرماندهمورخم و نه من « خواهد گفت )برای گریز داشته بوده باشند

این پرواز و از چگونگی ازماندگان ایشانند و اگر کسی چينيان دوهزار سال پيش به قاره امریکا پرواز کردند و سرخپوستان از ب
   »!من یک مورخم و نه خلبان آن هواپيما« که بشنود بپرسد، پاسخ فنآوری هواپيماهای قاره پيما

  
پنداربافيهایی که ، یعنی  می گویند) 6(] پسویدولوگيا فانتاستيکا[ "بافتهواره پندار-راست"در دانش روانشناسی به این پدیده 

، همان پدیده ای که در پهنه ادبيات و  برخوردارندهمخوانی در درون خود از پيوستگی و ه اند، ولی پای بیر چه از بيخ و بناگ
سفر به مرکز "برای نمونه اگرچه هر خواننده ای در همان آغاز کار می داند که رمان . خوانده می شود" ساینس فيکشن"رمان 
ه  است، ولی تک تک بخشهای این رمان با یکدیگر همخوان و پيوستبافتهناشدنی و پندارنوشته ژول ورن از بيخ و بن " زمين

 ناگشوده تاریخ این سرزمين را برگرفته و به آنها پاسخهایی )هنوز (بی پاسخ و رازهای) هنوز(ناصر پورپيرار پرسشهای  . ندا
آنچه که  .نداربافته های ایدئولوژیک نيستند، چيزی جز پ)7 (در نگاه نخست همخوانی و پيوستگی دارندداده که اگرچه 

ی و ایدئولوژیک بودن آنرا بيشتر آشکار می کند، نگاه پورپيرار به پرسمانهای امروزین است، آنجا  پژوهآماجمند بودن این تاریخ
 آن آسيب جمهوری اسالمی ايران بالفاصله«: می نویسد  پسندیده می داند و کاری آشکارا سرکوب و خوارشماری زنان راکه

، و یا آنجایی که یهودیان و مسيحيان »سنتی و مذهبی رضا شاه را، به صورت بازگرداندن چادر بر سر زنان ترميم و جبران کرد
   .بپردازند" جزیه"می داند و برآن است که آنان برای زیستن در سرزمينهای مسلمانان، باید به آنها " نجس"را 
  

بودن بدست سربازان گمنام امام " دگراندیش"س برجسته ای چون احمد تفضلی به گناه  در همان سرزمينی که ایرانشنا!آری
 آقای می نامد و" دگراندیش"یک پورپيرار را با این اندیشه های درخشان آقای براهنی زمان ميان دو کاميون ِله می شود، 

تاریخ آریا و فارس محورانه واقعی و نادرست يرقویا و با دالیل کافی ماهيت افسانه ای، مبهم و غ « برآن است که اواصغرزاده
اگر سليمی نمين و حسن عباسی دست یاری بسوی پورپيرار دراز نمی کردند، جای شگفتی می » را افشا می کندایران 

-راست"بود، ولی جای سد دریغ و هزار افسوس است که چهره های دانشگاهی و اندیشورز هویت طلب نيز در دام چنين 
، راستی این کاروان با این بار کَجش ره به کجا ی افتند و ارزش و جایگاه دانشی خود را بزیر پرسش می برندهایی م"واره

   خواهد برد؟
  
یکی از کسانی که دست به بازنگری تاریخ اروپا زده . رسشهای بی پاسخها و رازهای ناگشوده ویژه تاریخ کشور ما نيستندپ

انجمن بازسازی تاریخ " به 1981سال از او . دارد) آلمانی شناسی(انيستيک است، هریبرت ایليگ است که دکترای جرم
 از سه سده آغاز به نوشتن جستارهایی کرد که در آنها سخن از ساختگی بودن 1991پيوست و از سال " بشریت و طبيعت

) شارلمانی(بنام کارل بزرگ ، پادشاهی تاریخ اروپا می راند و بر آن بود که رخدادهای این سه سده هيچگاه روی نداده اند
، سازه های باستانی از ایسلند تا هند باید دوباره هرگز بر روی زمين نزیسته است، امپراتوری فرانکها دروغی بيش نيست

 که در دبيرستانها و دانشگاهها آموخته آنچه و همه  بسر می بریم1711 که در سال 2008بازبينی شوند، ما امروز نه در سال 
ایليگ در جستجوی . سده های ميانه اند" تاریخسازان) "یا بزه کارانه؟(ساخته و پرداخته اندیشه های پنداربافانه می شوند، 

  :این سده های ساختگی به یافته های پژوهشگران پيش از خود برخورد
  
  )1966ایوآنو پاپ (."دیگر  نه کسی نوشت و نه کسی ساخت"در سده هفتم ادبيات بيزانسی بيکباره خاموش می شود، * 
  )1986مانگو . ( هيچ گزاره ای را که حتا اندکی گویا باشد نمی توان  بزبان آورد850 تا 610در باره معماری بيزانسی ميان * 



دوران "آتن بنام تومپسون سخن از ) ميدان(ی "آگورا"یکی از کاوشگران .  آغاز می شود580بسال " دوران تاریک"در یونان * 
   .)1986مانگو . (پر شد) دوباره(اند و از اینکه این شهر تازه در سده دهم از کوچندگان می ر" تهی از مردم

  
بسال " آیا کارل بزرگ هرگز زیسته است؟"کتاب . نوشت" کارل پندارین، یا کارل بزرگ"کتابی بنام ) 1371 (1992ایليگ بسال 

چه کسی ساعت را دستکاری "و کتاب ) 1375 (1996بسال " سده های ساختگی ميانه"بزیر چاپ رفت، کتاب ) 1373 (1994
  )8(). 1378 (1999بسال " کرد؟

  :چکيده اندیشه های ایليگ از زبان خود او چنين است
  استاین دوره چنان تهی از رخدادهای تاریخی. م تا نهم در تاریخ اروپا چيزی جز یک دوره ساختگی نيستندتسده های هف«

جایگزین بر روی آن قلم کشيد و دوره های پيش و پس از آن را بدون کوچکترین فاصله ای به که می توان بدون نياز به یک دوره 
گفتنی است . [...]  را در برمی گيرد911 تا اوت 614این دوره ساختگی برپایه یافته های تاکنونی من از سپتامبر . هم پيوست

چنان با ) ایران( که تاریخ پارس ترای نمونه می توان پنداشب. که من تنها از دوره ای سخن گفته ام که در پيوند با اروپا است
دیرتر یا  ("ناهمزمان"به گونه ای ) ایران(بر روی بخشی از تاریخ پارس " قلم کشيدن"تاریخ بيزانس در هم آميخته باشد که این 

  )9 (.» انجام پذیرد)زودتر از دوره اروپائی
  

یکی از  ،  اودرست یک سال پس از چاپ چهارمين کتاب.  زبانها بيندازدایليگ توانست در اندک زمانی نام خود را بر سر
مبشر « و هخامنشيان را  ستایش و کرنش بودتاپا در برابر فرهنگ ایران باستان سرتنها سه سال پيش از آنکسانی که 

 رجبی، ویراستار ناصر پورپيرار، ، مترجم پرویز"از زبان داریوش"بنگرید به دیباچه  ( می ناميد»راستی و برابری و آزادی و عدالت
 کتابهایی در همين زمينه ه باشد، بگوش جان نيوشيد در باره تاریخ ایران سفارش ایليگ راتو گویی که، )1376نشر کارنگ، 
 و به دن بر داده های باستانشناسی و یافته های دانشگاهی استوار می ک موبمواگر ایليگ انگاشتهای خود را. بچاپ رسانيد

 و هر آنچه را که به کار او نمی از همان گام نخست راه را بر هر گفتگویی می بندد، پورپيرار  موشکافانه آنها می پردازدبررسی
جيره خواران " و همه تاریخ پژوهانی را که چون او نمی اندیشند، نامدمی " جعل یهود"، استد و با انگاشت او در ستيز یآ

 بيکباره  واز تاریخ اروپا می پردازد، پورپيرار سر از پا نمی شناسد)  سال297یا درستتر (  اگر ایليگ تنها به سه سده."اورشليم
 و چنين . و دست به بازنویسی تاریخ قاره آسيا، از ترکيه تا اندونزی می زنددو هزار سال از تاریخ ایران را ساختگی می خواند

پرسشی که می تواند دهها پاسخ  (يد نيمه کاره بوده استتنها با دریافتن اینکه ساخت تخت جمش برای نمونه  او کهاست
 که می بيند و سربازان نيزه به دستی را بخواب می دهد، مرغ پندار خود را پرواز )پذیرفتنی و شاید بسيار ساده داشته باشد

وبرگ آن از بمب اتم نيز  که سازمی کندبر کارگران سنگتراش می تازند و آنانرا بخاک می افکنند و برای ما ارتشی را نگارگری 
  . بوده استهراس انگيزتر و ویرانگرتر 

  
. راه هماره از تاریخ و پيوستگی آن بهره گرفته است کيستی ایرانی پيوسته در کار بازسازی خویش بوده است و در این

د دچار چالش و تنش ایم، ما نه ما ایرانيان با تاریخ خو. دشواری کار ما در این روزگار تيره و تار بيشتر از هر زمان دیگری است
تنها در باره تاریخ باستانی سرزمينمان با پرسشهای بيشمار روبروئيم، که بدرستی نيز نمی دانيم که بر سر نياگانمان در 

جنبش مشروطه ما در یکسد سال پيش، که در .  اسالم و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی چه آمده استنسالهای برآمد
وانی چه همزمان و چه اندکی پس از آن نگاشته شده اند، همان اندازه ناروشن و سرشار از پرسشهای باره آن کتابهای فرا

ما حتا در باره بزرگترین رخداد زندگی خویش که هم تماشاگر و هم بخشی از آن . بی پاسخ است که جنبش ملی شدن نفت
  . ان را بدرستی می دانيم و می شناسيمبوده ایم، در باره انقالب اسالمی نيز هنوز تنها بخش اندکی از داست

  
نه در تاریخ، که در . ما با تاریخ نگاشته شده ميانه چندانی نداریم و آنچه را که سينه بسينه فراگرفته ایم خوشتر می داریم

آموزش موسيقی ما سينه بسينه بوده است، ساختن سازها  . ما را خوش نمی آمده است" نگاشتن"هيچ رشته دیگری نيز 
نه بسينه بوده است، همه هنرهای ما، از قلمکاری و ميناسازی و معرق و مينياتور و کاشيکاری و آئينه کاری و گچُبری سي

سينه بسينه آموخته شده اند، پيشه وران ما چون درودگر و کفشگر و آهنگر و چلنگر نه خود دست به نگاشتن کتاب زده اند و 
در اصفهان منار جنبانی را داریم که شگفتی مان را بر می . وی کاغذ آورده استنه کسی برای آنان شيوه های کارشان را بر

همه جا دوری ُجستن از نوشتار، همه جا آموزش .  انگيزد، ولی هيچ کجا کتابی نمی یابيم که بدانيم آنرا چگونه ساخته اند
، که با هر کتابسوزانی بيشتر در این باور سينه بسينه، آیا این گرایش ما ریشه در یک زخم ژرف در ناخودآگاه ملی مان دارد

خود استوار شده ایم که تاریخ را باید تنها در یاد داشت، چرا که تاریخ نگاشته شده بر کتابها به یک چرخش انگشت 
 فرمانروائی دانش ستيز، در آتش نادانی و خشک مغزی فرو می سوزد و از ميان می رود؟
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