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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 

 03/30/2310          هیرمند ف،

 «چیست تأریخ» پرسشدرزير مین گذاری 
 

 هاشمیان و دکتور استاد عالیقدر جناب ،کانديد اکادمیسن استاد سیستانی گرامی تحقیقات بلند علمی بنده سلسلۀ مباحث
رشته های واضح بسازم که من در  بی فوت وقت نگارش های محترم حمید روغ را با عطف زياد مطالعه میکنم،

، تأريخی، مستند سازی تأريخ، گرد آوری کردن اسناد یتأريخنگاری و تحقیقات حرفه يی  تأريخ شناسی، تأريخ
اينجانب در موارد  در آگاهی ابتدايی قرار دارم، پس نظر.  . . .و ی، باستانشناسیتأريخی، تفحصات تأريخکشفیات 

ل قاب ور جدی محسوس، قابل توجه ومواردی که برای من ط. تواند بود یبل حايز هیچ اعتباری نمقاز  متذکرۀ باال
و وی مسايل مورد عالقۀ  استعداد فوران محترم حمید روغ در کاويدن :اينکه ،برجسته کردن و متبارز نمودن است

، بیدل عانیثار ابوالمتفسیر آ نقد ادبی، تعبیر وفروع متعدد نظیر  استنباطات ايشان از اصول و انباشتن انديشه ها و
متداوم حکمت حکمای  مراحل متعدد و بازشناسايی ،زبانشناسی فلسفی دانشمندان غربی، رثاآ نقد ، فلسفه وتأريخنقد 

ايشان  نمايش گذاشتند، ايشان را به نگارش و خود چابکی مهارت وشناسی  تأريخاينک اخیرًا در قلمرو  اروپايی و
 و سرحد گسترۀ آن و حداستعداد جناب روغ تنها فوران زده نیست که گسترده نیز است، نیز هستند،  دکتور طبابت

ما خوانندگان  در مورد نوشته جات آقای روغ اين تذکرات را اذهان کنم که است يدهفنون متعدد را در نورد علوم و
شود، مظلومانه  چه به خورد ما داده می، هر«!! نگارندگان همه چیز فهم » گوش به فرمان به راه و سر مطیع و

بکشند « نام»فرستیم تا آنان  مرحبا می نگارنده اش هورا و برای زنیم، يعنی کف می« چک چک» می پذيريم و
، ما مخاطبان گوش به فرمان همیشه چنین کرده ايم و حساب ايشان ارضاء شود« کشیدن نام» وحس شهرت طلبی و

فرمايند  می انبارنادرست انباشته های فکری ايشان را که در روی صفحات رسانه ها  ، درست ونا صحیح صحیح و
هیچ يک از ه مدعی بود خود قانون است، ما ازک 11همچو لويی « گپ ايشان سند است»ايم و گفته نه خواسته ايم 

بزرگی اشتباه افسوس چه   بینم که ولی اينک مینگارندگان با معرفت و دانا حساب مدعیات ايشان را نخواسته ايم، 
عالیجناب حمید روغ در  :نمايم مشخص میجهت تنها در يک  و لت  اين افسوس را من تنها عرا مرتکب شده ايم، 

استاد گرامی سیستانی محترم  از« !!شناس تأريخ»از پست يک  «. . . .و نیست« اوغان»افغان »نوشتۀ ايشان 
« چیست تأريخ»يا در زمینۀ  تتبعات ايشان را طی مقالۀ ترتیب کنند، « چیست تأريخ»بارۀ  تقاضا نمودند که در
ارزشمندی توسط استاد سسیتانی  نشر مقالۀ علمی و ايشان صمیمانه با تحرير وی « تقاضا» کهتتبعاتی انجام دهند، 

دوستان )بوده است، مؤرخ يک ديدگاه مسلکی  شناسانه، سرشار از ديد و تأريخمقالۀ تخصصی اين لبیک گفته شد، 
ه طور مشهودی دهد، ب می تأريخشناختی که استاد سیستانی از ( خوانند، اين دريافت را گفتند می تأريخمن که زياد 

خیلی طبعی است  نگاران عزتمند گذشتۀ ما بیشتر مجهز به قواعد علمی امروزی است که بايد چنین باشد و تأريخاز 
 تر است، آن سلک متکاملتر و نظامندسلف نسبت به  غالبًا نسل هر سلکی در دنیای امروزیخلف ، که چنین است

. دريافت فیض ها قرار خواهد گرفت منبع ماندگار خواهد بود و اين مقالت استاد سیستانی همانند ساير آثار موصوف
و به نشر رسید، ولی متعاقب  2310اپريل  22 تأريخمقالۀ مورد بحث به  ؟؟ اما بعد از نشر اين مقاله چه اتفاقی افتاد

چند  ،همت گماشت« چیست تأريخ» محترم روغ به نشر نوشتۀ خود بنام 2310اپريل 20 تأريخفردای نشرآن به 
کند که جناب ايشان تشکر و ابراز امتنانی از استاد  سطر اولی نوشتۀ روغ خواننده را به اين تصور محسور می

 «بلی» و « نه»را « نه»که ) ها يا پراگراف های بعدی مخاطب خوش باورسیستانی به عمل آورده باشند ولی بند 
 عريان و ،(ساده پتول اش بخوانیم ساده لوح و می فهمد، که به اصطالح رند های شهری ما بهتر است« بلی»را 

مگر همه محتويات مقالۀ استاد ، مگر چطور ممکن است؟؟ جناب روغ يک بار به تعجب می افتدراست  رک و
اگر از آن همه  ،ندرجات مقاله تا اين حد بوده استدانستند؟؟ اگر شناخت ايشان از آن همه م سیستانی را از قبل می

پس چه انگیزۀ اوشان را ناگزير از آن ساخت که استاد سیستانی را  اد سیستانی آگاه بوده است،محتويات مقالۀ است
 توانستند می نکتۀ تعجب برانگیز اين است که محترم روغ چیست ؟؟ تأريخبنويسند که  ،تأريخوابدارند تا اين استاد 

 نخست اندوخته های موجود ايشان را به صورت يک نگارش رقم می ،علمی يک محقق و يک عالمبسیار با نجابت
ش پیشهنادی اين رو که چنین نفرمودند، خواندند، بعد استاد سیستانی را به تکمیل و نقد يا تقريض آن فرا می زدند و

يک پنهان  ، صداقت بازگو کنندۀ شرافت درونی ووحانه باشد، ولی صادقانه نیز استساده ل ممکن است اين حقیر،
صحت آنرا  بالنتیجه اهمیت موضوع زير بحث و ، ارزش وصداقت م با صراحت وأتو مباحث علمی ،انسان است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_maingozari_dar_zer_porshesh_tarikh_tshidt.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 نیرنگ را نزد مخاطب خیلی ثقه می و  فريب ،يک تحقیق علمی عاری از چال اعتبارشی چنین رو با  برد، می باال
، زده است« مین گذاری»به اش دست « بزرگ نگری»حس کند که نگارنده برای مصلحت  سازد، اما اگر مخاطب

رکه عمتواند نوعی به فراخوانی  محترم روغ می اين میتود نخواهد کرد، نگارش زياد باور آن ثقم دگر به صحت و
زيرا آقای روغ حايز صالحیت  ،دبوتجانس خواهد فاقد ز فهمیده شود، اما اين دعوت به دول برای جناب سیستانی نی

 علمی و ،ه تحقیق و تتبع فوق العاده مسلکیمراجعه کنید ب) نیستند تأريخزمینۀ تعريف و تشخیص  علمی در
به حیث يک مرجع قابل  . . . ح از زاويۀ میعارهاییيک توضتحت عنوان  جناب دوکتور هاشمیان اخیرتخصصی 

 تصحیح و ترديدمسلکی قرار ندارند که مرجع تايید، مدرج  آقای روغ در ساحه و (میعاری در اين عرصه باور و
محترم  که به همین خاطر هم است. کاماًل اختصاصی در حد تالیفات استاد سیستانی باشند، تخصصی و ،آثار بلند

 .متوصل گرديده اند علمی غیر معمول است،تحقیقات  ۀحیلی که در ساحلطايف الروغ ناگزير در قضیه به 
  

جنگ در امور  وکند، قصه کرد که اصطالحاتی از رزم  مدرسی دوست من است که در افغانستان تدريس می
جنجالی ال ايشان در عقب سؤ کردند و دانش آموزانی که اگر سوالی می ،مردم رخنه کرده است، در صنفروزمرۀ 

بحران گی است، پرسشی که در عقب خود شد« مین گذاری »  الفتند که اين سؤگ داشتند، سايرين می را مخفی می
اين مقوله  اال جناب روغ بتوان گفت، سؤ گذاری شده می ال مینۀ را عمدًا بسته بندی کرده باشد به آن سؤمعضل و

 .بی شباهت نیست
 

سر  واعد معمول نگارش و استناد به ماخذ معتبر نیز تطابق نداشته وقبا  از سوی ديگر نحوۀ پرداخت آقای روغ نیز
در  از اثر مربوط ،نکاتی را که مورد اعتراض اش است لف نه تنها متنمؤ ،دانم که من میی خورد، تا جاي نمی

نمايد، بلکه  لیف خود میمؤلف آن درج فهرست مأخذ تأ شهرت را با صفحۀ اثر نام و وکند  درج می( » « )  مهگی
همرا با نام اثر  ی نگارنده است با يادداشت نکات مورد استناد،ها يید کنندۀ ادعانان، موارد اثری را که مؤيد يا تأهمچ

ش مخصوصًا در نگارش های که ادعای علمی بودن دارند، نمايد، اين رو و نام مؤلف اکیدًا درج نگارش خود می
يا در  ، معرفی نکند وادعا های خود را اخذ کردهاثبات  چه اگر نگارنده منابع مربوط را که از آنها ،است حتمی

محترم روغ در  کند، خود پرداخته سقوط می زی خود ساخته ویمعرفی آنها کوتاه بیايد، نوشته اش در سطح يک فانت
بوده اند، خود « ؟! . . .مسافرت » ، چون در «. . . .و« اوغان»افغان » رد استناد ايشان در نوشتۀ خذ مومأ بارۀ

بدل شدۀ  فقط فهرست مقاالت رد و« چیست تأريخ»را مقروض مخاطبان ساخته اند و نیز در نوشتۀ ايشان بنام 
خذ ارد که اين فهرست مقاالت، مأوضاحت ند حساب داده اند، در اينجا هم موضوع بحث را بنام مأخذ موضوع 

صورت محترم روغ از به هر   ؟. . .يید ادعا های ايشانيا مأخذ موارد طرف تأ موارد طرف ترديد ايشان است و
     .ادعا های زيادی را مقروض اندخذ مخاطبان خود مأ

 

تا تحسینات و حرمت های دانم  در اخیر اين نبشته به حیث يک افغان و يک شاگرد علوم اجتماعی وظیفۀ خود می
ادمیسن جناب محمد اعظم هر يک استاد کانديد اک ،وطن ما بی پايان خويش را به دو دانشمند عالیقدر مردم و

محقق بزرگ کشور  و دوکتور سید خلیل اهلل هاشمیان دانشمند، زبانشناس جناب یرخ آگاه وطن ما و عالسیستانی مؤ
م توانايی های بیشتر در راه ازهعمر دراز و ب ،عال سالمتی همیشگیبرای ايشان از بارگاه ايزد مت و پیشکش کنم

  .نمايم د، استدعا می، که مردم و وطن ما به آن اشد نیاز دارلیف آثار علمیتأ
   

 پايان
 


