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 !زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود

 ای چه تاریخ میخوانیم؟برا م

و درا به زبان ترکی نوشت داستانی دارد که درآن ها زیباترین طنز "عزیز نسین"َمحَمت نُصرت که به نام مستعار  

ی باالی سِر شان م که پرنده ای از می بینند سِر کوهی نشسته اند وبر نفر دوست 

 .دگذر

 نه» ولی آن دیگرش می گوید:« بود آن پرنده کبوتر» گوید: آن دو می یکی از

چون  خود می ایستند و موقفبر متعصبانه دو  هر «بود! آن پرنده زاغ نبود؛ کبوتر

دست به گریبان می شوند  نیزدو  سختگیری جنگ است این ب وتعص سرانجام هر

ریه ق نکه ساکنا رسد به جایی می کارو  دکنن می پیدا طرفدار مداخله گران دو هر و

 را می این قریه همدیگر نکه مردا هنگامیو  دشون می این ماجرا های شان وارد

دیده  ما آنچه جد» گوید: یک قریه می اهل پردازند. می خوردو  دباهم به ز بینند

 همینبر   و «زاغ بود نبود تان اشتباه کرده آن پرنده کبوتر جد» گوید: می آن قریه  دیگر و «بود کبوتر زاغ نبود بود

وم د نسین که میگویند بخش دانم که عزیز من نمی می شکنند. همدیگر را کاپوز کله ود و جنگن رای گذشته میماج

ماعیی زندگی اجتای مکدام سیبر  بوده است قصد انتقاد «چه؟ به تو» معنای رکی بهت در "نسین"نام مستعارش یعنی 

زندگی سال  چند و این یک هزارها مسلمان  ه است ولی میدانم که ماشیرین داشت زیبا و این طنز با کشورش را

  اسالم شروع کنیم:صدر  از باخته ایم. کبوتر زاغ و رقُما همینبر  اجتماعی را

 دوحضرت عثمان اقوام خ ردند.غصب ک را او قح ودمستحق ب )رض( خالفت نبود علی مستحق)رض( دیقص وبکراب

 حکمیت در رفتنپذی بغاوت بود. شورش حق نبود؛ حق بود او ضدبربه عهده های مهم دولتی گماشت؛ شورش  را

به همین شیوه  خداست و که حکمیت خاص زیرا نه حق نبود معاویه حق بود؛ لی وحضرت ع جانب صفین از جنگ

 را می دید فریاد می وترکب ماجرای زاغ وبر  بیچاره حافظ وقتی این جنگ  حساب کنید. تا امروز مذاهب راجنگ 

 : که زد
 

 دو ملت همه را عذر بنه هفتاد و جنگ

 ه زدندـحقیقت ره افسان دـدنـچون ندی
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جوی همین حقیقت  ای جست وبرمن  عصرانش نفهمیده بودند حاال این کدام حقیقت بود که حافظ فهمیده بود ولی هم

تأریخ   کبوتر که در ماجرای زاغ و زیرا «میخوانیم؟ تأریخ ه چ ایبر ما» رح کرده ام:مط رسش راپ است که این

 .تا حدی مسؤولیت دارند ما نیز نویسان

جوی حوادث مهم  جست و آسیای زندگی بلکه در نه در را ودخ دانشمندانی که ریش به محضر راخود  پرسش من

ی به رسیده اند یعنتأریخ به فلسفه   تأریخ  ازو  دخوض کرده ان و غور تأریخ فلسفه   عمری درو  دجهان سپی تأریخ 

 "ارج میسنج"یونیورستی  دومین در ه وخاک نهفت نقاب دم که نخستین رخ دربر "سترنز .ن. پیتر" و "تاینبی" محضر

 .جهان استتأریخ  پروفیسر

 صورت پالن یا تشویش و ای آینده نیزبر کنیم و حال زندگی می در را بشگافیم می بینیم که ما پرسش خود اگر بطن

ار اختی قلمرو حال از هر آن گذشته در زیرا خورد می ماآنچه شده چه به درد  گذشته چه شده و داریم ولی اینکه در

 ی ازخبرکه به انگیزه های  هنگامی گیرد بدان عالقه می ناگزیرتأریخ های است که فلسفه   بیرون است پرسش ما

 ار خود تخیل شده  نیاکان مفاخر موجود یاها های گرانب کاغذ در و الط آب پردازیم آنان با می نویسان امروز تأریخ 

تریاکی است که  تأریخ  حباینان برای شوند.  می سرور شرح کارنامه های شان غرق لذت و از کنند و رسی میبر

 و دخورن می گذشته را حسرتو  دال می نشیننح یرانه  و در کنند. حال غافل می از و دیگران را تخدیرد و آن خو با

 و رس حال وابستگی و اینان با تأریخ  کنند. را شیرین می اضروضع ح ان تلخ ازده نیاکان دشلمه  موهوم مفاخر با

 ندارد. کاری

  ست!ا شان مردی فاضل بوده کنند که پدر می ولی هی تکرار ده اندبردر حاصلی نپ فضل اینان از ربه گفته  شاع
 

 تو بود فاضل ــدرگیرم پ"

 "پدر ترا چه حاصل فضلاز 
 

خود  ازو  ددهن انطباق می خود پندار را با سندتأریخ ه  مطالع باو  دالقه دارنگذشته ع باره  ماجراهای هم در برخی

 برنظام های دموکراتیک امروز میسر است  ای نسبی که دره آزادی خود از روزگار در سند که آیا ناقل رسندپ نمی

   نه. خوردار بوده است یا

 :شان حرفی جالب داردبرای   "نزرست .ن. پیتر" پروفیسر

 رخیبه ممکن است با ک داریم ای بسیارزهتحویلخانه چی در ما باره  گذشته است. در ما معلومات تحویلخانه  تأریخ »

حال هم است این  مزاحم هبلک خورد نمی به دردها چیزها هم است که نه تن برخیولی  بخورد ما درد حال بهها تغییر

وی را به س ما تپروسه  معنوی تأریخ دین ترتیب است که ب یم وبر می یاد آهسته آهسته از می اندازیم و به دور راها 

 دیگران هم نمیت برع سبب حتی بخور نیست و به درد ثبت شدنی وتأریخ  در یعنی که همه چیز «د.ی برکمال م

  شود.

ان مداخله  خارجیها می گرفتیم که بارتأریخ  ما از این درس را گرفتند؛ ت میبرع درس به راستیتأریخ  اگر مردم از

 میان مردم خود ون درچ دهیم و ه میادام ارک هم به این نتیجه  منفی گرفتیم ولی هنوز خود آزمودیم و کشور در را

   کنیم. پا می حامیان بیرونی دست و خودبرای اعتباری نداریم 

  وی خود برخود رو به رو شد و اعتماد و آ مقاومت مردمدر پیشاپیش اردوی انگلیس آمد با درانی شاه شجاع

 ابر انگلیس نیز باخت. بررا در 
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 همه معلوم است.برو نتیجه  اردوی روسیه آمد شپیشاپی کارمل در  

 همسایه آنان را و تا بخواهی نفوذ کشورهای ایران آمدند ان وپاکست های دلسوزی با تنظیم های مجاهدین نیز 

بود گوش فرا  از مادر همه بدبختانه به افسانه های دایه ای که مهربان تر شان به جنگ انداخت ون خود بی

 .دادند

  از آزمودند و حادثه  یازدهم ه  آزموده  آنان را بت نگرفتند و سرمبرع درسو باز طالبان از مجاهدین هرگز

آن گردید که اردوی امریکا جناب کرزی را پیش بیندازد و یا به قول جناب کرزی او  سببسپتمبر نیز 

 .دبدهاندازد و جای شان را به او برامریکا را آورد تا طالبان را از اریکه  قدرت 

ن به اافغانست مداخله  دوباره در برای دانم که امریکا حاال من نمی دیدیم که نتیجه  مثبت نداد و تجربه را نیز اینو  

 را از انتقام مداخله  ناکام خودها  روس یاو  ددهن ها به طالبان اسلحه می که روس گوید میو  ددار بهانه  تازه نیاز

 استیم که قربانیی رقابت های دیگران این ماد و می جنگانن امریکا ضدبر  طالبان را دیگر ده سالو  دگیرن می امریکا

 دانیم که شجاعت ولی ما نمی خوانده اند شکست ناپذیر شجاع و را اکه دیگران م جنگیم زیرا ردیم ولی هی میگ می

 .نشان میدهد اخالق را ضعف که ماجراجویی و خوانند می الزم را تهور غیر افراطی و

ه به یا در حالی ک تجربه  گذشتگان نیست و ت اکنونیان ازبرع برایتأریخ من این است که یا  صورت مقصود به هر

 دل: قول بی

 به باد فتنه رفت هزاران سر ردون صدر گزی

 نریخت کهنه خشتی زین ندامتخانه نشکست و
 

 .این درس را نیاموخته ایمها  انسان ما یا ن نیست وبرت گرفتع برایتأریخ عه  مطال یعنی یا

 حالت ؛أریخیتد باره  طبیعت شواه که درتأریخ شود یکی شاخه  انتقادی فلسفه   م تقسیم میمهشاخه  دو به تأریخ ه  فلسف

ل خاص که شیوه های ح وتأریخی مشکالت یک عصر  ؛تأریخیخاص  اقتضاآت یک دور ؛تأریخیخاص اشخاص 

ر  ب بنا ندارد وتأریخی  طبیعت سند هر کند. همین دست بحث می مطالبی از دسترس می گذارد و وضع اجتماعی در

رهنمای  که دیگر تجربه  تغییرات اجتماعی چیزِ  توانایی و است و یک چیزاسناد د و نتقادی شواهرسی ابرهمین دلیل 

نظریه  زیشاخه  دوم ن و تحمیل کند.تأریخی  بر اسناد را خود عینیت گرایی باشد نه اینکه ذهنیت بایدنویس تأریخ عمل 

 رورتا  ض تأریخ که  کند عقیده می برازا تحمیل وتأریخ بر  ی رابرکامل یک آینده ای جبنای معلومات نابر ای است که 

 کند.  می به همان جهت که او دریافته است سیر

 :این مورد میگوید پروفیسر تاینبی در

جامعه محکوم است که دوره های معین  هماهنگ شویم که هر متحجرانه با سپنگلر به شیوه ای دگماتیک و اگر»

همان پرده  ه ناگزیر مرکب ازدرام احمقانه است که اعالم کنیم هر همان قدر بگذارد این کار پُشت سر راتأریخی 

 (1۵۴ص  تأریخ  )آرنولد تاینبی مطالعه ای در «تعیین شده است. های قبال  

قطعی رسید  به نتایج توان نمیتأریخی  اسناد منابع و به حساب کمبودتأریخی رویداد های  از برخی مورد بدبختانه در

 شوند و می کبوتر ان جدال زاغ ونویسان گرفتار همتأریخ  از برخیرد است که همین مو در آن را فهمید حقیقت و

دنیای  ه درمیدانیم ک رانند. علمیت بیرون می قلمرو از راتأریخ و  ددارنپن حقیقت می های استنتاج ذهنیی خود را بُت

علم تحمیل  بربا قاطعیت  گمان را دانیم ولی حدس و نمی حاضر حال که در دارد ودمجهوالت علمی وج زعلوم نی
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د اینب نیزتأریخ  وم اجتماعی وعل در فزیک مداخله ندارد وم کیمیا وعل احساسات در واطف ونمی کنیم. چنانکه ع

 اگر دارد و س کارملمو عینی و شواهدو  دارسیی آن اسنبر عینی است که  یک رویدادتأریخی ادثه  ح مداخله کند.

ل داج خواست در رالدین که مینص ـاُلهمانند م کنیم و دای گذشته میف را اساس بگیریم حال را ودتَـَوهُم خ احساس و

 پزی ال پلوباره  آنچه نداشت خی راهش که دید او درهمو  دد شیری آرزو کرده بوگوسفن زاراحمق که یکی یک هدو 

دو  خدااز و  دش رن نعمت های خیالی نمی فرمود قهآ گو از گفت و همراه خود در ولی یادی از کرد رین میهای شی

 ال نصرالدین درو بر سر همین به جنگ افتادند. مُ  دبخورن راهش رارمه  همد و ونبر درنده خواست تا گُرگ هزار

خود  دوشاب بر مشک ماجرای آنان آگاه می شود کارد وقتی از رسد وراه می  دوش دارد ازبر اب دوش حالیکه َمشک

 گوید:  میو  دزن می

های عجوالنه شویم  وش قضاوتما نباید دستخ دو احمق استید. ربریزد که شما هزمین بر این دوشاب  خون من مانند»

د کار را با خود بدوشا مشکتأریخی ثابت نشدن حقیقت  دان اسناد قوی وهای گذشته یعنی فق اطر حماقتبه خ و

 ریزیم.  فرو نقد را دوشاب کنیم ودگی پاره یک دن ب وتعص

 نگارگر 2017اپریل  2۶منگهم بروهللا اعلم بالصواب 

 

 
 


