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 ۲/۵/۲۱۰۲                                                                                                         مسعود فارانی

 از انصاف نگذریم
 

 دوستان گرامی وخوانندگان محترم سالم!

" به رشتۀ تاریخ چیستنام "زیره بنا به تقاضای محترم حمید روغ اعظم سیستانی را کمحققانه کاندید اکادمیسین نوشتۀ 

، منصفانه باید بگویم که دلچسپ دقیق خواندم ،تحریر در آمده بود

مقاله با وجودیکه مفصل بود، اما  بود واز آن بقدرتوان آموختم.

که وقتی انسان بخواندن آن سبک نوشتار چنان روان وگیراست 

آغاز کند عبارات و پراگرافها وجمالت یکی پی دیگر چون جریان 

مالیم یک چشمۀ شفاف آب ،خواننده  را با خود می برد و تا 

 تمامش نکند، دلش نمیخواهد چشم از مطالعه بردارد. شیوه بیان و

 یاسناد  ونقل قولهای ربکه استوار  نویسنده و تحلیل هایاستدالل 

 ت  و متخصص در علم تاریخنگاری از اشخاص اکسپیر

یکی از مقاالت نادره در زمینه علم   میتوان گفت آنرا،میباشد

 .ساخته استتاریخ شناسی 

است اشخاصی نشان میدهد که استاد سیستانی از جمله  هاین مقال

شیوه تاریخ نگاری نکرده بلکه این  از روی خودنمائی،که هیچگاه 

وظیفه خود دانسته  با ه این  مسلک ظریف از روی عشق ب را

با ایشان آشنایی من که  به پیش برده است. تا جای صداقت کارش را با ،تاریخ نگاریمیتودولوژی مسؤلیت و مجهز با 

در عرصۀ  بیشتر از نیم قرن فقط وکرده اند رف را درین راه صخود عمر ین قسمت میدانم که ایشان بیشتر ،نزدیک دارم

. بدون شک این مدت طوالنی  سبب شده توانایی ها ومهارت  های الزم را در نداطی طریق کرده اریخنگاری ت تاریخ و

د اسنا تاریخ تسلط الزم را داشته باشند. کارایشان  نشان میدهد که  به میتودولوژی تجربه کنند وکسب وکار تاریخنگاری 

 واقعیت همخوانی داشته باشد بر میگزینند وبا مسئولیت درج تاریخ مینمایند.  ااریخی را با شناخت ماهیت آن که بت

زیرا این به آن ،له برجسته سازیم کار آسانی نیست ناگفته نگذریم که علم تاریخنگاری را اگر خواسته باشیم دریک مقا

با نظر داشت مخاطبین و اجماع  هالمیماند که بحر را در کوزه بگنجانیم. اما با اینهم استاد اعظم سیستانی در همین مق

اد ودست آویز های معتبر خبرگان، توانستند اشارات و نکات برجستۀ را که علم تاریخ را وضاحت بدهد، متکی به اسن

جمالت بیمعنی  گفتناز سرتمبگی وبرخالف دیگران، ،ند که مورد پسند آگاهان قرار گرفت.  در این نوشتهنتدوین ک

را  ظی که  بیشتر فضل فروشانه  و موعظانه باشد،  شدیداً حذر شده   و با توانایی سند  وحجت وگنگ میان خالی و لفا

 که سند ماندگار است. از صمیم قلب خدمت ایشانرا درین راه تبریک عرض میکنم.   شفاف  و روشن ارائه داده اند

در  مورخ هرقدر هم سعی کندکه .سودمند هنو است ممکن نه عمال طرفانه بي نويسي تاريخمعتقد اند که استاد سیستانی 

بیطرف بماند، بیطرف مانده نمیتواند.زیرا طرف مؤرخ از همان لحظه ای آغازمیشود ، که موضوعی را  تاریخ نویسی

 روايتي به را تاريخي متن هر تاريخ، اسناد گزينش در  مورخ نقشبرای تحقیق برگزیده است. استاد سیستانی میگوید، 

 آن به و بريزد کنوني هاي آرمان و آرزوها درون به را تاريخيک مؤرخ خوب بايد  .کند مي بدل تاريخ از معاصر

 نگارمعروف ،تاريخکروچه معروف سخنببخشد تا تاريخ قابل پذيرش ارائه نمايد. به عبارت ديگر،اين همان  شکل

 " .است معاصر تاريخ تاريخي، هر: "گويد مي کهاست  ايتاليائی

خواه  بخواهد وخواه نخواهد طرف حقانیت وحقیقت را حتما ً  باید داشته باشد تا تاریخ سالم  دور از تحریف را هر مورخ 

بیشتراز دیگران   بنگارد.  ایشان صداقت مورخ را رکن اساسی علم تاریخنگاری میداند. جناب سیستانی در عصر حاضر

شخص متجرب بوده و  به راز ورمز تاریخنگاری از  از آنجهت در کار تاریخنگاری صائب نظراند که درین رشته

 آشنا هستند.  بیشتر یکه تازه مشق تاریخ نگاری میکنندکسان
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ق هاشمیان  که بیشتر موضوع را  موشگافی کرده اند سند بسیار موثهللا ناگفته نماند که مقالۀ  جناب دکتور سید خلیل 

 زحمت ایشان قابل قدر بوده قلم ایشان همیشه پـُربار باد . سیستانی میباشد.  ستادومحکم دراستواری کار محترم ا

همچنان از توضیحات الزم، بجا، مستدل و متکی با منطق جناب استاد اسحاق نگارگر که در چنین موارد با مسؤلیت و 

 دقت،  نظر میدهند. بیشتر از بیش سنگینی مقاله جناب اعظم سیستانی  وجناب هاشمیان را صحه میگذارد. 

لۀ محترم ف، هیرمند که در زمینه به نکاتی مهمی اشاره کرده اند بسیار قابل قدر میباشد. یکی از نکات  زیبای نوشته مقا

از آن سؤ استفاده  گذاشت و پا که در کار تحقیقی وعلمی نباید صداقت وصفا را زیرست این ،بیشتر خوشم آمد که ایشان

 ا!شان تواناتر بادم ایقل کرد.

را که مرحوم علی اکبردهخدا در زمینه برگزیده اند خدمت خوانندگان محترم  یشعر ،ثبات علم بودن تاریخدر ذیل برای ا

 پیش کش میکنم.

 

 هنر زاهل دارم یاد چنین
 درر درج ز به خبر علم که
 
 است حاصل درر از چشم خطا گر

 است کامل خبر زعلم بصیرت
 
 کهن و نو آثار و اخبار بر

 سخن بی شوی واقف زتاریخ
 

 زپیغمبران بازگوید گهی
 آوران زنام گوید راز گهی

 
 زخیرالبشر گه گویدت خبر
 خبر نماید شاهان حال از گه
 

 کند حکایت حکیمان از گهی
 کند روایت کریمان از گهی

 
 مدار از روز دیر این در ندارد
 اعتبار دگر علم علم، این چون

 
 الشرف وافی قرآن که نبینی

 سلف حدیث بر مشتمل بود
 

 دول و دین درباب زفعال
 ملل و ملک اصحاب زاعمال

 
 مبین کتاب نماید می خبر
 قرین بالغت فصیح لفظ به
 

 است حاصل شرف این را تاریخ چو
 است فاضل مردم پسندیدة

 
 است برگرفته شده از لينک ذيلشعر 

 
http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=13302&parentid=1

&catid=16 
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