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  تاريخ گاردر جستجوی آموز
  

های داستان در . ولی تا کنون: "بايد از تاريخ بياموزيم"کهم يارا خوانده يا شنيده ی پرارزشاين گفته بارها ماشايد 
نگاران تاريخ. روشنگر رهروان امروز باشد به راستی بتواند که امکردهنبرخورد ای به آموزه آوران تاريخجنگ

 کنند.بازنويسی می ،دروغآميخته به های واقعيتاز  کاست کم و را، يروزی يا شکست زورمندانپهای بيشتر داستان
مرانان و حک هایبر اساس خواسته ،اندشده که پيش از اين نگاشته ،های واقعيتلودگیآ ميزان ،در اين بازنويسی

 .شوددگرگون می ديدگاه نويسنده

  

افزايند و تاريخ می هایبه برگ اند، بافته يافته و را، که خود ايیرويداده در هر زمانیومتی های حکسازمان
ی در گستره هم اين تاريخ بافی و تاريخ زدايی .کاهندمی های تاريخاز برگ ،باشندتلخ  اآنهبرای  که را، رويدادهايی

  شود. انجام می نوبنيادبه درخواست کشورهای  ،دوستی در جهان" یبه نام " ايجاد تفاهم و پايداری ،جهانی

. تورات و اندکه بر اساس پندارها و بينش مردمان سروده شده ،هستند یهای خدايانداستان ،تاريخ یهاسر برگ
 اند.شده گردآوری بخش اندکی از رويدادهای تاريخی وذهنی  هایتصور در آنها از اين شمارند که اوستای بزرگ

حتا  .است بر اين پايه و روند نوشته شدهايست از خدای نامه) هدوسر که بخش بزرگی از تاريخ طبری يا شاهنامه (
يا کورانديشان  در هر زمانی به دلخواه زورمندان حاکم های پرارزشی در بر دارند،، که نشانه هم هاسردههمين 

  اند.شده آلوده تر دروغوند

  

ساز  همنوا و همبا يکديگر  ،اندوشته شدههای گوناگون نو سرزمين هاکه در زمان ،های تاريخنوشته هيچ يک از  
تاريخ نويسان يونانی را بيشتر از يی  پژوهشگران اروپا. البته )باشد داشتهی نوشتهپيش آنکه يکتا (مگر نيستند

   .کندشک می  يونان تاريخ نويسان هایکژپنداریکمتر به  جويندگان تاريخ ديگران باور دارند. اين است که

بينی و فرهنگ توان به جهانمی بهتر اند،ی خدايان، که کمتر از رويداهای تاريخ دگرگون شدهاهاز داستانالبته 
آنها را با  دبتوان خواننده که شودرانده می سخن کسانیبيشتر از  یرويدادهای تاريخ برد. ولی درپيشينيان پی
  .بپندارداين دوران برابر و همسنگ  سرکردگان

  

ولی  اند.شدهدگرگون  ويرانگری ، جانستانی وجنگی هایشيوه در درازای زمان دهند کهینشان م یتاريخ رويدادهای
که ما در آنها زيست  ،زمان و مکان اين يعنی ای پيوند داشته است.به زمان و مکان ويژه در تاريخ هر رويدادی

  تند.نيس های هيچ زمان و مکانی برابرديگری دارد که آنها با ويژگی هایويژگی ،داريم

  

هر  اند ودروغ آلوده شدهگمان و با  بيشتر که ،هستند هايیواقعيت ،در تاريخ های کسانداستانبه هر روی 
و شکار  شير و روباه" داستان يعنی برای آموختن: .گذاردبه نمايش می دلخواه خودش از ديدگاه ای آنها رانگارنده

      است. عراق" زی بهدرادستو  بلرو  بوش "سرگذشتاز  آموزنده تر خر"

  

 . بيشتر اين کسان در بخشی ازاندک هستند ،در شمار ،کنندی کندوکاو میتاريخهای ی که در روند جنبشپژوهشگران
 نگرندمیبخش از تاريخ  آن در آنها تنها يعنی کنند.پژوهش میبينی خود تاريخ برای همآهنگ ساختن انديشه و جهان

ی خود را در سيمای بخشی از روند تاريخ به . به زبانی ديگر آنها بيشتر نگرش و انديشهآنها باشد ديدگاهی که آيينه 
  آموزند.خواننده می

  

 ؟کرده باشدگوهر راستی را در تاريخ پژوهش  او که وجود دارد ، با ديدگاه سياسی،ايرانیيک پژوهشگر  دانم آيانمی
پوشش رويدادهای  درخود را  یهای عقيدهکه او بخواهد کاستیباشد نه اين تنها برای يافتن و دانستن  رنج او يعنی

 .تاريخ بپوشاند
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  اش ناب است< ( هوشنگ ابتهاج)ی خويشم که بادهبه جز خمار نداشت< > مريد ساقی م> قدح ز هرکه گرفت

  

توانند، از استی می. جويندگان رای داردارزش ويژه که باشدو با هر آرمانی  از هر ديدگاه تاريخدر  البته هر پژوهشی
البته بايد دانست  .ی را برداشت کنندهای فرهنگارزش ها وها، انگيزهها، نگرشهای تاريخ، بخشی از واقعيتپژوهش

. اين نگردکه خود پژوهشگر می کنندراهنمايی می گان را تنها به سويیجويند ديدگاهبيشتر پژوهشگران تاريخ  که
يندی که پژوهنده فرمود آبه بر بيشتر بلکه کندبرخورد می پژوهشودبخش يک های سکمتر به ارزش  کسی است که
پژوهش  توانند از آنمی شانبرآيندی که خودکنند نه پژوهنده را ارزيابی می یعقيده تنها هم برخی .دنرساست می 

 .برداشت کنند

  

 مردبزرگ او را برخی که امدارین :است چنين برآمده ،ما همزمان ، در تاريخگرپژوهش يک کوششاز  برای نمونه:
بزرگ  کمتر  او راکه  ،نامی ديگر همچنين. ملّی ی استمرد و نه قهرماناند نه بزرگو قهرمان ملّی ناميده

  است. فتهبر او ستم ر و به ناحق بودهتاريخ مهتر  ،انددانستهمی

  موزم؟ بيا آن را است که من بايد هدر اين پژوهش چه گوهری ارزند :پرسش اين است 

کس، که کمتر  دست بردارم و به ستايش اين  است، مرد خوانده شده، که از ناآگاهی بزرگنامدارآيا بايد از ستايش آن 
  بپردازم؟ تاريخ شناخته شده است، قهرمان

از پژوهنده  به جنگ او بشتابم؟ يا بايد اکنون بايد است شکسته ،ن بودهمعبود مکه  ،یتبُ  هآيا چون پژوهند
 ؟ تازه بنا کنم قهرمانمعبدی برای  اری وسپاسگز

  

 ی برایارزش هم ها. حتا اينگونه پژوهشبی ارزش هستندهای تاريخی ها از پژوهشبرداشت  گونه بينيم که اينمی
 و زمانی یدر مرز تنها ،شوندانجام می یکه در مورد کسان تاريخ ،هاپژوهشاين ی شايد فرآورده ندارند. ختنآمو

 .شوديافت میای آموزنده یدر آنها کمتر نکتهولی  .باشد کنندهسرگرم  کوتاه

  

. کرده باشدتاريخ نمايان روند ای را در گوهر نهفته ،در آن کاوش ،پژوهنده که ی پژوهشی پرارزش استفرآورده 
و نگرش ديدگاه  دننتوامی و اندبرآمده اجتماع نگرشو  که از کردارهستند  هایپديدهتاريخ روند ی نهفته در هاارزش

 زيباها باشد، چه اين ويژگی های يک کسبرای نشان دادن ويژگیتنها ولی اگر رنج پژوهنده  .پهناور سازندانسان را 
 انساناين آگاهی خوانديشی را از  ی انسان نيست. زيرای انديشهبرانگيزنده ی اين پژوهشبازدهيا زشت باشند، 

پروری های ناداناز روش شکستن يا بت ساختن ( به هر روی بت .کشاندمی توزیکينه يا  پيروی به گيرد و او رامی
 است)

  

شگفت انگيز باشند و بتوانند خواننده را به بند بکشند يا بترسانند ولی از آن تاريخ در های يک کس ويژگیشايد 
 ترس دوزخ کورکورانه  از هشت وبه اميد بها ی مذهب پيروان همه  توان روند جامعه را شناسايی کرد.ها نمیويژگی

نگرش و بينش   ای نيست کهيک مذهب آموزه  کنند.پرستند يا نفرين میمی اند،متوليان دينی خلق کرده که ،را خدايانی
  دهد. نادانی را در بينش انسان پرورش می ايست کهسامان دهد بلکه شيوه را انسان

  

ی پيامبران، حتا در بارهگان، سياستمداران، شيادان، دروغوندان، های هنرپيشی ويژگیدر باره بسياریهای کتاب
برای شايد ، سازی و فريبندگیبه جز پول ،هااين گونه کتاب .اند، نوشتهاندپيدايش يافتهکسانی که تنها در ذهن مردم 

  .داشته باشندکارآيی  هم خواننده یسرگرمی

قم  های مردم کوچه بازارستالين بيشتر از دانستن در مورد ويژگیهای چرچيل، روزولت، اآيا دانستن در مورد ويژگی
  ؟ارزش دارند
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پيش از  که مردگانیخدمت يا خيانت يا بر اساس  استايران  های مردمبراساس ويژگی کنونی ايرانی آيا روند جامعه
   اند؟پختهمی  سياستش مردم آ رایباين 

تا کنون کسی به ولی  بستگی دارد.  کوچه و بازار نش همين مردميايران به ب و حکومت در یروند تاريخ و جامعه
 در مورد تصور مردم ايران ازآيا کسی  ده است.نکرمردم ايران پژوهشی  یبينیراستی و درستی در مورد جهان

  بدانيم: تا ؟است پژوهش کرده مفهوم"دادگستری"

  

 ؟کنند، چه بينشی دارندمی و زنانی را سنگسار آويزندیم را به دار  یکه در کشورشان دسته دسته جوانان ،ايران مردم
نخست  يک ستايش يا نکوهشها کتاب در ولی تا کنون ده روند.می جانکندن انسانبه تماشای  برخی از آنها که حتا

نيست که   هم شگفتیپس  (اند. داران يا مخالفان او را به هيجان وادار کردهااند و هونوشته آخونديک وزير يا 
 )باشنديا دشمن مردگان  دوستدارروشنفکرانی 

  

، سياست پيشگان . زيراشودبه کار برده می ،بازداشتن نگرش مردم از راستی در ،برای فريببزرگذاشت هر قهرمان 
 ینياز دادنبرای فريب سازند.، قهرمان میدارند مردم که در سوی آرزوهايیيا  پسندندمیهايی که مردم با ويژگی

 چاه جمکران و غايبامام  توان از سنگ سياه، گورمردگان،تر میبلکه آسان بسازندقهرمان  انسانیکه از    ،نيست
 .ی مردمان را بسوزانندی انديشههاتا آنها ريشه ردکقهار و توانايی خلق  کسانی

  

رنج بيهوده نبرده و او  ستيزی را در کردار جالدان حکومت اسالمی بررسی کندانسان ی، برای نمونه،پژوهشگر اگر
کند شناسايی  ی رامی احکازشتی و پسماندگید اين پژوهش، ناگر او، در برآي البته. انجام داده است را کار پُرارزشی
پُرارزشی نيست. زيرا تا احکام  کاوش جالد های يکروشن ساختن ويژگی ولی .اندبوده جالدان اين که دستور کار

 . آيدبه شمار می عدالت  " اجرایکردار جالد " مقدس باشند در ذهن مردم شريعت

      

در جوش و خروش  ستيزانسان یپسمانده کامحا اجرای در آنهاکه حکمرانان  مردمی را سزاوار است درددريغ و 
هزاران روشنفکر  شود کهديده می .بپردازند پژوهش به مردگان یهنگامه مورد آنها در روشنفکرانو  باشند

  گويند. سخن میاسالمی  ی احکامزشتی کمترين آنها از دهند ولیاز اعدام و سنگسار نشان می ی خود رابيزاری

  اين درست است که .کندسنگسار می مهربانی را زند وانسانيت را به دار می ،اسالم که، شريعتبينند شايد آنها نمی
 اين کسان زيرا دانند.ين و زشت نمیآنها جانستانی را کرداری ننگ ولی شوندمی آزرده اعدام برخیاز  کسان

    .کنندستايش میخود پيشوايان جانستانی و خشونت را در کردار 

  

يا  هاند که جنگلی را به آتش کشيددهوا تلنگری بيشراره  تنها سرفرازان دوراندهند که های تاريخی نشان میپژوهش
زبانه که در جنگلی خشک  يابدش میگستر ،اگهانناخواسته و ن ،زمانی يک اخگر اند.هدرآوردبه ريزش  کوهی را

آن  آيندو از پی اندگامی نهاده با گستاخی تنها ،بدون دورانديشی آنها، ياد شده است که کسانی از هم در تاريخ. بکشد
د و از او  شکبا خود می را گستاخاست که آن جنبش  نيروی ،پس از آن ستمديدگان آغاز شده است.انبوه  جنبش گام
 سازد.بر و قهرمان میره

  

 شکندمی بند( سد)اين آب ی درختیبا افتادن تنه .باشد ريز از آبلب و خيس خورده که است بندیبسان آب پديده اين
 ،درخت آن نبا افتاد  خروش سيآلب، . درست است که شوند روان می به کردار سيآلب انخروش های پشت آنو آب
     برد نه درخت سيآلب را.می با خود درخت راآن ی ب است که تنه سيآل ،از آن پس ،ولی شده است آغاز

  در آن زمان است که یهاينشان از فرهنگ و ارزش های او،، نيکیاست اگر کوروش نيک کردار و نيک انديش بوده
  زيستیمبه همردمان گوناگون را  ،هابا نمايان ساختن اين نيکی ،توانسته است  . کوروشنداهستودمی  ايران مردم

مند  جگويد که در بينش مردمان ايران اراين است که کوروش در منشورش از رفتار و کرداری سخن می کند. شادمان
 .اندبوده
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 او .سازدفرهنگ و نگرش نياکان ايران را آشگار می او ،کند کوروش بررسی فرمان دادگری را در پژوهشگری که،
سخن از کسی نيست که کوروش ناميده  .کندنکوهش میستيزی سانان ورا ستايش انسان دوستی  در اين پژوهش

    بوده است.ترين گوهر هستی در آن "جان انسان" گرامی شود بلکه سخن از فرهنگی است کهمی

  

کرده است. تاخت و تاز و تاراج گيری همساز جهان برای های مغول راقبيلهکه  هبود کسی در زمان خودش هم چنگيز
مهربان باشد،  توانستچنگيز هم میاين که تصور  اند.ها دوست داشتهکه مغول  هستند یيهاويژگی از" خوان يغما" 

 .  سازد، نادرست است رفتارشنگندهای مغول را خوج نرمی با

  

را نرمی  هاآنند، اهديدند، توانايی خدايان را در خشم آنها میاهآور عقيده داشتبه خدايانی ترسناک و خشم هازيرا مغول
 را ی بغداد،، خليفهنين ماميرالموند نستاتو اند کهبوده هایبا چنين ويژگی کسانی البته .انددانستهمینشان ناتوانی 
 مغول  آوران(پس از آن، که خشم .اندبودهتر تر و ستمکارسختدل هم از مجاهدين خليفه . زيرا آنهاسرکوب کنند
   ند)اهکردآنها کوتاهی ن، مسلمانان هم در ياری کردن مسلمان شدند

  

را در  یشور و شوق  تا شودامر می ،و غارت مخش همراه به اند،جهاد، بر ضد کسانی که ايمان نياورده در قرآن هم
 بوده ايران مردمان شهرنشين و ای عربی قبيلهجامعهتفاوت نگرش  اين همان .زدبرانگيهای عربستان قبيلهدل 

، جوی خون، شهرهای خاکستر خون آلود ، ذولفقارها( از پاره کردن شکمهای خودونتاز خش با افتخار هاعرب  .است
 .شوند، هنوز هم، از خواندن آنها سرمست بکه شايد اندها سرودهشعرها و داستان شده و تجاوز به دختران دشمن)

اند، هنوز هم شتهپندارانيان میزيرا اي .اندبافتهعدالت داستان علی  های ديگر کسان، برای، از اسطورهايرانيان لیو
     شود.ها از خشم دشمن کاسته می که با اين دروغ پندارند،می

  

 خدايانی هستند که در ،اندجان گرفته فريدونبسان جمشيد يا  يیهااسطورهالبته دالوران شاهنامه، آنهايی که تنها در 
اين خدايان، که ون چجامعه بوده است.   هایارزشی آيينههای اين دالوران اند. نيکیکردهآرزوهای مردم زندگی می

 ند.اهشد آفريدهمردم  هایو انديشه  از بينش را دارند، نمونه های انسانويژگی

  

زيرا سازند بسيار تفاوت دارند. تاريخ می آورانجنگکه مردمان امروز از سرکردگان يا  کسانیا بولی اين خدايان 
  . ولیرا بپرورانند هاارزش آن شهروندان تا نداهدادمی خدايان به ،انددوست داشته  ه مردمک ،هايیويژگینياکان ما 

را دوست  هامردم آنتا  سازندمی ،مردم فريب هایبا ويژگی ،یانقهرمان شان،از تصوير خود تراشبتروشنفکران 
 .بدارند

  

که ناگهان از زمين ه تنها نبود ه است نوبریناميده شدقهرمان های تاريخ برگ در در ذهن مردم يا کس را که آن
لی شده و نوروييده باشد. انديشه و کرداری که او را به قهرمانی رسانده است بارها پيش او و بارها پس از او آزم

های رساند تنشای کسی را به قهرمانی يا حکمرانی میبرآيندی نداشته است. آن چه که در زمان و مکان ويژه
 اند. ای هستند که در درون جامعه انباشته شدهوهای کهنهآرزآميخته با 

  

با يک  جامعه ناگهان ،دنشوناپايدار می جامعه در زير فشارپيوندهای ، توان مردم را درهم شکند دادگریبی آنگاه که
سرکوب کننده  خود را به نيرویو سازمان نيافته  زده، ترسناآگاهانه انبوه مردم در اين هنگام پاشد.از هم می لرزش

آن کس که به جلو پرتاب  ،و ناآگاه زدهانبوه ترساين که در  ،بديهی است چسپاند تا پايمال سرکوب کنندگان نشود.می
نيروی ستمکاران  آنگاه که .کندُرشد میو بزدل  زدهزور قهرمان از مردم ترس .شودناميده میقهرمان شده است 

   .کنندوادار می یبردبار به با خشونترا  آرزوسوخته مردم ،ستمکاران تازه کار، ندشکبدرهم  کهنه



  5/5   ٢٠٠٧آگوست   نگارش: مردو آناهيد 

از   ، مردم ستم رانده است. زيرا مردمی کهآن تا کنون هر قهرمانی که با پشتيبانی مردم به حکمرانی رسيده بر 
  کهرا،  کسهر  آنها ، در آرزوی دآلوری هستند که ديوار ترس آنها را بشکند.اندحکمرانان به تنگ آمده یستمکاری

را ستمگران حاکم  تواندمی ایسرکردهولی  .پندارندآرزوهای خود می قهرمانرا و او  کنندپشتيبانی می گستاخ باشد،
  کنند. ياری آورانی ستمکارخشم  او را که سرکوب کند

  

قهرمان  ،اين مردم به گمان کنند.دانند حکومت میستمکاران هميشه بر مردمانی که ستمکاری را زشت نمی
 راه رسيدن به در ، به کردار،ولی .سازندمیجدا  دشمنان یهمه  که با خشونت سر از گردن بخش کسی استزادیآ

کسی است که از فرمان  "دشمن" کسی است که از پيشرفت قهرمان جلوگيری کند و در زمان قدرت "دشمن" قدرت
 قهرمان سرپيچی کند. 

         

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  خوانندگان: دريافت بازتاب از ديدگاه
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