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 نعش های ُمردگان جنِگ زندگان بر
  

 اریخ می نویسیم؟تما چرا  تاریخ چیست و

 شدن بر روی زمین و به زیاد دآدمیان شروع کردنکه چون  واقع شد و: »سفِر پیدایش باِب ششم می گوید تورات در 

 منظرند و که نیکو پسراِن خدا دختراِن آدمیان را دیدند دختران برای شان متولد گردیدند*

هنگامی که  از بعد و . . . خواستند زنان برای خویشتن می گرفتند*. کدام که می هر از

 ایشان جبارانی بودند زاییدند ان اوالدبرای ش آنها و به دختراِن آدمیان درآمدند پسراِن خدا

 .*«شدند ایاِم سلف نامور که در

مردم  کردند نمرود دعوای خدایی می این سرزمین پادشاهان هماننِد فرعون و مردِم مشرق زمین به حساب این که در

 پادشاه کرمقدونی ف سکندرا را سایه  خدا بر زمین می پنداشتند و پادشاهاِن خود پرستی هم رسیدند حتی آنگاه که به یکتا

ان که فرزند خواند پادشاهانی می چنان که می بینیم تورات هم جباران سلف را و شرق به غرب بُرد خود از با خدا را -

حاصِل کالم این که پادشاهان تافته های جدا بافته استند که به  و. زمین ازدواج کرده اند با دختراِن آدم در استند و خدا

 .چه روزگاری آدم عادی بوده باشند ما انسان های عادی تفاوت دارند؛ اگرصورت با  هر

 یزن گویم این تاریخ نویساِن ما می خود نعش پادشاهان می بینم با بر را من هنگامی که جنگ تاریخ نویساِن کشور

ان بی حدیِث شاه و اردند صفا و زمین استند که تاریخ بدوِن شان نور همان فرزندان خدا بر که پادشاهان پنداشته اند

 .تاریخ نیست

 ازارب گذشته طبیب بود وقتی به دیاری رفت که طبابِت او یکی که در جداِل این تاریخ نویسان می افگنم. نگاهی بر

 و ورق گردانی کرد کتاب های تاریخ را کرده باشد مشغولیتی پُر های بیکاری را با خالی روز نداشت برای اینکه

ه را یک تأریخ نویِس برجست دیگران هم او عالقه اش به تاریخ جدی تر شد و نتیجه اش همین شد که مقاله نوشت و چند

 .تحویل گرفتند

اِن مزدر  های حاکم نوشته بود و نظام خویش مقاله ای باِب میل یکی از دیارِ  فتنه  حاکم در از دیگری که برای گریز

 ارگی راچبی مجبوریت و به رویش کشیدند ن آن نوشته اش راشان به قدرتی هرچند سمبولیک رسیده بود وقتی حریفا

 اقتدار ای سیاست ودنی در ملتفت شدم که ما من برای نخستین بار های او نگارش در اما واه خویش ساخت وخ ذرـعُ 

 ستوردای مباحِث علمی این سابقه وجود نداشت که دانشمندی برای دیگران دنی ه بودیم ولی درگرفتها خو  با دکتاتور

ندم پس زباله دان افگ در قفسه  کتاب های خود برداشتم و ِل فاُلن اشتباه که داشت ازدلیه کتاب فاُلن کس را به ک بدهد

اهل  زیرا که من آنچه من کرده ام تقلید کنید از رده ام یعنی چشم تان را ببندید وککه من  را کنید همان کار شما نیز
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 همین منوال است ما دیگر اگر حال بر: »واندم با خود گفتمخقتی این مقصود را و ردم کم سواد.مشما مشتی  نظرم و

 نکته ای را آنان نیز آخر مالمت کنیم؛ چرا راه انداخته اند داراقته گاه به گاه ارباِب کآن جشن های کتاب سوزان را 

که وقتی  نندهمه چنین ک راگ ندیده اند.ِل کتاب یعنی همان نکته که ایشان نپسکُ که  داشته اندپن و دیده اندنپسنکتاب  در

 .به زودی مجبور خواهیم شد فاتحه  تمام کتاب های عالم را بخوانیم زباله دان بیفگنند در چیزی را نپسندیدند

بعد به وسیله  رقیِب خود که سلطان  امیری را که نُه ماه حکومت کرده و به فرماِن قومیت برخاسته اند و برخی دیگر

 دص از چیزی کمتر در به خاک سپرده شده و هیچ کس نمی شناسد خدا از مزاری که غیر در ُکشته شده و دی بودبع

ی تا برا دستگاه برپا می کنند دم و نو برایش مزار و بدل گردیده است از به سرمه ریگ های او نیز سال استخوان

نکه خالصه ای پادشاهان رقبای ما پس نماند. از زما نی که پادشاه را تسلی بدهند به همین خود و مردم زیارتگاه بسازند

ن یک همان تاریخ تحسی تاریخ ما نیز که ملِت زنده نیستیم تاریخ داریم و امولی  می گویند ملت های زنده تاریخ ندارند

 .مبه جنگ بیندازی است؛ یعنی تاریخ ُمردگان را می نویسیم تا زندگان را ردیگپادشاِه  تحقیر و تعجیز پادشاه و

  ؟؟ت؟ــــسی اسـویــخ نــاریـــــِت تــوه  ُدُرسـیــن شــا ایــآی** 

 چه وقت می تواند تاریخ ماعلمی باشد؟ نیست پس چه گونه باید تاریخ بنویسیم و اگر** 

 های حاالت اسناد؛ تاریخ برخی از در تماِم اسناد یک سان ارزش ندارند.  تاریخ نویس به اساِس اسناد می نویسد و 

ضرر بادنجان روایت های متضاد کرده  باره  نفع و یاد ببریم که آن تاریخ نویِس قبلی نیز که در از نباید قبلی است و

 نه نوکِر بادنجان. سلطان بوده است و نوکرِ 

ی م ُدشوار ه راجانبقضاوت همه  و منابع گوناگون به میان می آید همین جاست که پای اسناِد متنوع و این در بر بنا

 .و قضاوت یک جانبه که دردی را دوا نمی کند سازد

 تاریخ در اص درگیراشخبه زیاِن  قضاوت به سود یا خود از عرضه و را بهترین تاریخ نویس همان است که اسناد

 .خودداری کند

 ت گرفتارزنده اس انسان تا یاد ببریم که این اشخاص زنده بوده اند و باره  اشخاِص تاریخی می نویسیم نباید از در وقتی

که برای اُرگاِن ایدیولوژیک یک نظام حاکم مقاله  باب طبعِ ارباِب  آن دوسِت تاریخ نویس ما اگر است.  حاالت متفاوت

 و پذیردب ورِد دیگران نیزم عین همین مجبوریت را در که بنویسد بود بگویم مجبور است یا بهتر و نوشته بود اقتدار

به همین دلیل خوب است که تاریخ نویس زمام اندیشه  مقاومت کند؛ ابِل وسوسه  قدرتمق در تواند کس نمی که هر بداند

 احترام دارم و بسیار سه نیز به هر سه مؤرخِ محترم را می شناسم و دست بر قضا من هر به دست احساسات ندهد.

 ره ارزشمند به وجود آورده است و آثار به مطالعه  تاریخ بخشیده و دانم که یکی استاد پیری است که عمرش را می

 ان استندوله  معروف انسمقتاریخ ولی به گفته  آن  نافهم در نه حتی بی سواد و نه نوکِر بیگانه و سه نه جاسوس استند و

ولی مبادا ما به این فکِر خام بیفتیم که آن انگلیس که ریگ  دام دانشمند است که اشتباه نمی کندک جایزالخطا است.  و

کس نفعی به هیچ که دیگر که فالن تاریخ گذشته را دهدمیبه یکی پول  و خیزد برمی تش به مشکل می ریزدمش از

 .وشتن اره میدوب را خود کرد دوراِن سیاهِ تاریخِ استعمارِ  می را این کار که اگر، آن دستکاری کند به نفع این یا ندارد

د محمرت اعلیحض (؛ءسقا )پسرِ کلکانی حبیب هللا  رامیاعلیحضرت امان هللا؛  هللا پسرش؛ امیرحبیب امیرعبدالرحمان؛

 هر که مانندِ  ود همه شخصیت های تاریخی بوده اندومحمد دا سردار پسرش اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و و نادرشاه؛

 یک دارای خوبی ریعنی ه های متضاد کرده اند کار همان صفاِت متضاد مُحکبه  و استند االِت متضادحانسان دارای 
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جنبه های شخصیِت شان را مطلق ساخته به سود یا به  توانیم یکی از همیشه می ما و های خود بوده اند بدی و ها

سِر نعش  میاِن مردم نباید باشد که جنگ بر در صورت ایجاِد انشقاق هر دف تاریخ درهزیاِن شان داوری کنیم اما 

ِط سیاسی محی فضای مستولی بر و هوا با و نبوده اند پشاور آنها که در  بگیرد. های رفتگان نباید گریباِن ماندگان را

ه برای ضیاء الحق مدحیده  قصیاستخوان های مرحوم اُستاد خلیلی را به ُجرم سرودِن  چندان آشنایی ندارند پشاور

من  دِ اننمخلیلی  بدانند. کته را یکی دون باید آرام نمی گذارند "خراسان عیاری از" دکتاتوِر نظامی پاکستان یا نگارِش 

غانستان اف ارتباط با جهادِ  ضیاءالحق را در او اخفاء بپردازد. و پاکستان به ستر که در فاقِد شهرت نبود مردی گمنام و

م های تنظیه کوضعی می نویسد  را نیز در" خراسان عیاری ازو "بود  مدح می کند که ضرورِت همان روزگار

د یِ ج  که علمای  دانستند می امیر حبیب هللا کلکانی را مجاهِد کبیر ضِد ظاهرشاه بودند و استخوان بر مغزِ  تا پشاور

 انگلیس می نامیدند خان را با یک ُمشت دالیل واهی نوکرِ  نادر محمد برای جهاد بسته بودند و را او رِ کمروزگارش 

ً  و مزید برعلت آن بیچاره را وامیداشت که دعوِت  ن امرِ ای بود زارمدوراِن حبیب هللا مستوفی  لی که درخلیاتفاقا

ری ها برایش یک مستم تنظیم ه یکی ازک ودبوسایِل معاش  مهاجری فاقدِ  اسالم آباد او در رآخدیگران را لبیک بگوید 

ز را نی" ُخراسان عیاری از" نگارِش  ِل خلیلی وعم این اگر مجبوریت عمِل دیگران را توجیه کند بر ابن دادمیانه ماه

 ادوی را شکست دقجیِب خالی یک سلطنت  دست و حبیب هللا کلکانی که با حق نگذریم امیر توجیه می کند اما از

من به این گفته  عارفان  است و )ج(صورت حساِب رفتگان با خدا بدوِن شک شجاعتی عیارگونه داشته است به هر

 د.خویشتن را ندارن رفع اتهام از ال دفاع ومجنان آکه  مسلمان سخت دل بسته ام که نباید به غیبت رفتگان پرداخت

ری خوِد خلیلی اتهام نوک ولی بر نقد کند را "خراسان عیاری از" ر کسی پیدا شود کهاگسِر قضاوت است  سخن بر باز

های تاریخی می  را به جای شخصیت ودخاگر تاریخ نویسان  تحسین انجام میدهد. خور کاری در این یا آن را نزند

تاریخ  ظالمانه در غالِب قضاوت های بسیار ور به انجام یک عمل می دیدندمجبرا درهمان شرایِط آنان  خود و نهادند

 مبرمنگه 201۶جوالی  2۹ میان می رفت. وهللا اعلم بالصواب. نگارگر از

 
 

 

 


