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 این ُرخ تاریخ
 

در صد سال اخیر،  برداشتیچنین  واحد های سیاسی بوده است.برداشت ما از تاریخ، بیشتر به مفهوم عمق تاریخی 
بدون شککب به مفهوم شککیل  یری مات ها در واحد های سککیاسککی به  ار ر ته اسککت. در واه  چند طب،ه ی تاریخ، در 

تداوم بشککککری، این مواکککک  را تو یه 
می  ند؛ اما این، به معنی نفس مساله 
ی تاریخی نیسککککت. تنازا سککککیاسککککی، 
شه، در تعیین نگارش  ستعمار و مناه ا

خ، به ابزار و تر ند هایی متوسل تاری
د  ککه بر ا ر  ن هککا، دیککد نککمی شکککککککو

ته، دنبال تاریخی نسکککککککبت به   شککککککک
. بر این اسککتخرام مفهوم خاب باشککد

اسککککککککککاس، تنوا تککککاریخی، هربککککانی 
برداشکککت خاب می شکککود و ا ما  
بر واهعیت های دیگر، نسکککککککخه هایی 
از تواریخی می شکککککککوند  ه در زمان 
حککال سکککککککتیز، اکککککککرورت هککا برای 

سککککت،بل را به تعریت و تبیین محدود م
بیشکککککانند. عبدالحسکککککین زرین  و ، 

نام  به  تا   البی دارد  تاریخ در » 
، حد مورخ به در این  تا «. ترازو

معنی نگار ر مااکککککی، به این منطق 
تو ه می  ند  ه ا ر تاریخ، وسککککیاه ی هراذت   شککککته اسککککت، خوبیت  ن در  ناره  یری مورخ از تمام  وان ، می 

ند نسککخه ای ارایه  ند  ه در متن  ن، تنوا انسککانی در  سککترده  ی واهعیت های تاریخی، بیشککتر به مفهوم  ارنامه توا
ی انسککککانی شککککناخته می شککککود. در این تعریت، هراذت خاب از   شککککته، م ال نمی دهد انحرات تاریخی به من ور 

. درست ی  یر اخالهی و نژادی ت،سیم شودهاساخت  درس خاب، تنازا بشری به مفهوم مادون و ما وق، به میت  
به اسککککاس این منطق، خردورزان زیادی شککککناخته می شککککوند  ه در هراذت خاب تاریخ،  ،ط دنبال بر ورد نیاز های 
سککیاسککی یا هویت های برتر و متفاوت نیسککتند.  نان با دنبال  ردن تاریخ راسککتین، بیشککترینه سککعی  رده اند در اعماق 

،ی،ت برسککد  ه بر اسککاس  رایش های انسککانی،  رهنم های متفاوت در پهاو هایی  ونا ون، به   شککته، روایتی به ح
مردمان امروز رسکککککیده اند و مهم تر از همه، شکککککناخت خو  و بد  ن ها،  مب می  ند رابطه ی بشکککککری به مفهوم 

مای، طرز  -یت هومیانسکککانی، در حد نگرش هایی سککک،وط نیند  ه از زمان پیدایش ناسکککیونالیسکککم به معنی تبارز هو
 متفاوتی از برخورد و ت،ابل انسانی رونما شده است. 

شناخت بنیانی، عمیق، عامی و منط،ی از   شته، بیشتر از همه از رنم های تصنعی برتر و پایین تر می  اهد. در 
عبارت از سر  شت مردمانی ست  ه در روز ار خودشان می زیستند و در این زیست،  ،این روایت تاریخ،   شته

 تاب  واهعیت های همان تاریخ اند. 
 ار  رهنگی نیست  ه با  هم ماهیت تاریخ،  ن همرسانی داده های انسانی، به ویژه در عرصه ی  رهنگی،  متر از 

  ه  سانی ما وق و  سانی مادون بوده اند.  نشود ین تر، تاب  این سوء برداشتمی  وشد تفیر برتر و پای

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abrahieem_yunes_gorge_syahe_shab.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abrahieem_yunes_gorge_syahe_shab.pdf


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ست. هیچ  سی به  شته، در تمام هویت های تباری، تاریخ ع یمی از ا ت و خیز ا سر  شت  شور ها و مردمان   
اندازه، رهم می در  دام درسکککککتی نمی داند تداوم هدرت و توان او، وارد  دام مرحاه ی تاریخ می شکککککود و طوالت  ن 

. این ُرخ تاریخ، در  فته های نو تاریخ، از مدتی ست  ه در حسا  اومانیستی )انسان  را( شماری را واداشته خورد
اسککککت تاریخ را با ن،د  سککککترده موشککککیا ی  نند و در زمینه ی سککککیاسککککی  نونی، دهت  نند چرا روایت های تاریخ از 

  نند.  می     شته، در ت،ابل سیاسی، عصبیت های خصومت  میز را ا مال 
شدن به روح و روان برتر،  سم  لمانی با هایل  شیل  ر ت  ه میایتاری شت هایی  ساس  ن بردا  نم دوم  هانی، بر ا
اصل انسانی را بر اساس رنم ها تعریت می  رد. این برداشت نادرست از تاریخ، بانی ستیزی شد  ه پس از پایان 

 میایون تن بود.  50بیش از  اایعات انسانی  ن، ،ط ، 1945 نم دوم  هانی در سال 

واهعیت های واحد های سکککیاسکککی و تعریت منا   بر اسکککاس توده های متشکککیاه در  ن ها، هرچند  یر منط،ی نیسکککت، 
د  ه با تعاریت عنی تحف  توده هایی شکککککککناخته می شکککککککوهعیت های روز ار  نونی، حف  ارااکککککککی، به مزیرا در وا

. در این ح،ی،ت، نفس، نف  و شکککخصکککیت باور می  نند اخالهی، عزتمشکککخب از هویت و  فرا یه، به تمام موازین 
صورت دیگری از واهعیت های انسانی بر سته می شود  ه هویت های سیاسی نامیده می شوند. عوامل مختافی می 
توانند در تعیین سرنوشت، ابزار  سل یا وصل شوند، بنابراین تو ه بر خوانش تاریخی، بر اساس واهعیت هایی  ه 

ود داشککککککتند، اما تحریت شککککککدند، این رخ تاریخ را معر ی می  ند  ه با ا زودن بر مبحا انت،اد، عوامای را تبیین و 
 د. ن نیم  ه در واحد های سیاسی، مردم را در التها  برتر و  م تر به مخاصمه و  دل می  شان

یده اسککت. دنیای م ازی،  رامرز روشککنگری های چند دهه ای اخیر، به ویژه در حوزه ی زبان دری، به ما نیز رسکک
  مب می  نند دسترسی به تنوا یا ته ها، ساحه ی دید از من ر، «هیچ چیزی نهان نمی ماند»های شد  ه با منطق 

تاریخ نمایان شود  ه در  به وسعت بیشاند و در این  سترده  ی، این رخ نگرش یب نواخت و  اهد اصل هناعت را
و سای،ه، ا ازه  هایی بودند  ه بر اساس  ر ، سیاستاریخ می شناختیم، دلخواسته ح،ی،ت  ن چه تا این زمان از ت

و «  م»، «ستم»، «دشواری»، «مشیل»تعریت تاریخی، به توایح واهعی زنده  ی مردمانی برسد  ه  نمی دادند
 ،  زو الینفب بهترین تمدن هایش نیز بوده است. «اندوه»

 ه با   اهی بر  ن ها، بدون شکککککککب دید  نان  به  ن یا ته های تاریخی می خواهم و اما در این نوبت، تو ه ا فانان را
ا ر می  - ه از سکککوء برداشکککت ها، سکککتیز و ت،ابل را رنم سکککیاه و سکککفید می دهند-روی طرت های در یر سکککیاسکککی 

 ه خواهند شککککد،   ارد. خواننده  ان این رخ تاریخ، در حالی  ه با دنیای  دیدی از نگرش و ابتیار  ار تاریخی موا
در این دانش، این احساس تبارز می  ند  ه عوامل مختافی در شیل  یری مواا  سیاسی  ناح های متخاصم دخیل 

به این اولویت می رسکککد  ه تاریخ، در روشکککنگری هایی  ه یا ت شکککده اند، از بوده اند. رد ا را  و سکککوء اسکککتفاده 
   د انسانی مرور  نیم. برای سالمت ا تماعی،   شته را از نو، اما با دی

سککککککایت و وبال ی  ه به  ز ییی )عربی(، همه به زبان دری اند، صککککککد ها تح،یق، م،اله، نگارش، تفسککککککیر،  24در 

مان  شکککنایی با  ن ها، توان این زمی شکککوند  ه از     رایگان یا ت  ، خبر و ده ها  اد  تا   رانبهایتحایل، تبصکککره
 ،  م نیاورده است. هام، برای پاسخگویی و یا ت راه حل

شکناخت معاکالت و در  ا ته اند. ریشکه یابی، اصکل مهمی، شکیل ی«بنیان اندیشکی» درس های زیر، بر مبنای منطق 
   دشواری هاست.

 وب سایت ها:
 و  سایت ایروتسی:

http://www.yrotsih.com/fa/ 

 و  سایت بنیان اندیشی:
andishi.ir-http://bonyan/ 

 و  سایت حق و صبر:
http://www.haghosabr.ir/home.aspx 

 و  سایت پژوهش های ایرانی:
http://ghiasabadi.com/ 

 و  سایت اندیشیدهء مطالعات یهود:
http://jscenter.ir/ 

 و  سایت عبدهللا شهبازی:
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http://www.ashahbazi.org/Plutocracy/index.htm 

 سالم محمدی:استاد و  سایت 
http://www.salammohammadi.com/fa/index.php 

 :)حاوی ویدیو ها و  ام ها( و  سایت نماشا
http://www.namasha.com/aydin.tabrizli 

 و  سایت ناریا:
http://w3.naria.ir/ 

 و  سایت وییی ناریا:
http://wikinaria.info/ 

 وبالگ ها:
 ری بر تاریخ:تانگُ  وبالگ

http://teresaath.blogsky.com/ 

  نیاش در تاریخ:وبالگ 
http://biryol.blogsky.com/ 

 :ایرانی  ری؛ حق و صبر
http://iranigari.blogfa.com/ 

 وبالگ حق و صبر:
http://naryna.blogsky.com/ 

 وبالگ حق و صبر )به زبان عربی(:
http://haghvasabr2.blogsky.com/ 

 :1وبالگ  تا  و حیمت 

http://mobina46.blogfa.com/ 

 :2وبالگ  تا  و حیمت 

http://vindex.blogfa.com/ 

 وبالگ دروغ های شیرین:
http://onroyseke.blogfa.com/ 

 وبالگ ستاره  ان دروغ و خیانت:
http://purpirar.blogsky.com/ 

 وبالگ اولترا امپریالیسم:
http://ultraimperialism.blogsky.com/ 

 وبالگ شاهین:
http://epubba.blogsky.com/ 

 وبالگ م عوالت تاریخ:
http://majoolatetarikh.blogfa.com/ 

 وبالگ تامالت  رهنگی:
http://kakala.persianblog.ir/ 

 وبالگ تامای در بنیان تاریخ ایران:
http://bonyanandish.blogsky.com 
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