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 ۳۱/۱۳/۷۱۳۲          مسعود فارانی

 استاد کاظم نگاریاجمالی به تاریخ نگاه 
 

 ،تعقیب میکنمدر بخش تاریخ را  جناب  داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم  های  کار

  . بر موازین علمی تاریخ نویسی استوار استتاریخنگاری ایشان 

حقایق  برجسته کردن نیت  جز موصوف خواننده درمی یابد که  ،از نوشته های ایشان

درین راه با تالش نستوهانه   کاظماستاد د.  نداربه چیز دیگر توجه به نفع جامعه  آنهم

وبه  از نظر میگذراند (منفی ومثبتچه )اسناد   با مقایسۀ را موضوع  تمام جوانب 

آثار ایشان بوضاحت  از  باشد. را دارا  یکه ارزش واقعی تاریخ یکند چیزی تکیه م

 بهمنجر  "معلول حوادث  و علت "حسب بر آنهم   ،حقایق تثبیت که  در ک میشود 

 . می گرددتاریخی  صحیحشناخت 

افت یدرخوان گستردۀ نوشته های داکتر صاحب  از کهبا ارزش  نتیجه این زحمات 
وضاحت تاریخی که   گوهری.  را داردگوهر  زشار آگاه  برای خواننده  می شود 

  .دشابشده  روشنکمتر  اش
 ربه معیا علمی  ۀحساب شدعالی شیوه  ،در بخش تاریخ نگاری راایشان کاراین شیوه 

 که :مدرن چنین در می یابیم رزیابی اجمالی  از تاریخ نگاری  ابا مثال بطور   .میدانمهمطراز جوامع پیشرفته 
 

 .اندحرکت کنار هم در موازی دوشکل ه بحال  به  از گذشته ها تا تاریخ نویسی
در ا ً بن  کارش را بنا میگذارد " عقلیفکری تجربی "برداشت های    که متکی بر است "ماکس وبر"اولی به شیوۀ 

 از لغزش ند وو بیان کعتبر عیان موضوع را  م    قمبه خرچ  می دهد تا صحت وس  رخ ؤمانتخاب اسناد  دقت الزم را 
  است.  بی کیفیتوافر   اسنادموجودیت شناخت وتفکیک اسناد مهم تر از  پیروان این شیوه،زیرا نزد  ماندبدر امان  ها 

سید ر داکت استاد  سامان میدهند.  به تاسی از بیهقی بزرگ، استادانه   کار خود را ، در افغانستان ه این شیومورخین 
  .از آنهاستیکی  معاصر  بدون شک  در تاریخ نویسیعبدهللا  کاظم 

 
شده امعه ج تاریخی اصلی  اتبدبختانه  جوابگوی نیاز  ، تاریخنگاری آنها اسناد دارند برتکیه  مطلقکه  شیوۀ دومی 
  بان ز بخش  که در  ،دننبه آن می ما اعتبار یافته بخصوص  و   موجودبعضی از اسناد بخاطریکه  ؟ا چرنمی تواند.  

جای اسناد صحیح  نیزاسناد غلط مشهور  ،باشند جای  لغات صحیح نامشهور را گرفته شده لغات  غلط مشهور مثل 
ف تضعیچشم شناخت جامعه را  (مطلق تکیه بر اسناد) دوم شیوه  کار مورخین ازینرو   .ندکرده انامشهور را اشغال 

با  ب ـ  فارغ از بغض و ح سالم به همین خاطر است که تاریخ نویسی  . می ماند پوشیده  بیشتر  تاریخی کرده  حقایق
 سیدر باز نوی تصحیح  با یعنی   د. گرد باز نویسی  دوباره تاریخ  تا   میکندایجاب و همه جانبه مطالعات وسیع 

  میگردد. جامعه  وحقانیت دستیاب  گیردمیدوباره  جان  تاریخ ، تاریخ
د  مدار نمتوانن یتاریخر ااث درج اثر تاریخی نمایند، آن  د را اسنبدون ارزیابی اد نشود و اسنابر  ،اگر دقت  شناخت

د نونتخاب نشاتاریخ نگاری   لیهای اص برویت دقیقهاگر  اسناد انتخابی  چون   . قرار گیرند مدت  در دراز اعتبار
بار اعتکه  بجای    بودهبدور از حقیقت چنین اثر  به یقین  اد گذاشته شودآزدر آن  شخصی  سلیقه های تداخل  و

    د.میگرد  تاریخاعتبار و  سبب ضعف  برعکس، داشته باشد علمی یتاریخ
  

وق ذبه آنچه که  الجرم  انتخاب می کنند  ارزیابی و  سند راهرگاه   ها ( سلیقه تداخل جمع) به اسناد  متکی مورخین
رار قنتائج کار آنها  مطلوب  به این سبب .  دنمایننظر می صرفآن ودرج  ذکر از    اشدبرابر نب آنهاوسلیقۀ  عالقه  و

 .ندشناسمی  سند زدگی مورخین   ِمدرن  نگاریخ در علم تاری مورخین را  دستۀ از این . نمی گیرد 
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جربی تجوانب    ، مسئولیت  پذیرش باروشن سازند  حقیقتا ً  اما کسانیکه در تاریخ نویسی  میخواهند ذهن جامعه را 

 ان آگاه  بخشآثار تدوین شدۀ آنها از جانب به این لحاظ   . یندامراعات می نمدر کار خود به دقت  را  عقلیتفکر 
   .قرار می گیردابل پذیرش قجامعه 

   
تماعی اج پدیده های معتقد اند که زیرا  ارج میکنند،خ ردیف علم  از اجتماعی بودنش پدیدۀ بخاطر  راتاریخ  بسیاری

 به توجه بهبنا تاریخ  فراموش میکنند که  ، جمعیتاین اما  . دارندیکسان ننتیجۀ  مثل دقیقه های علمی در همه جا 
یخ ۀ علمیت تارخودش  نشان علت ومعلول حوادثموشگافی  . یعنی کندرا تضمین خود اعتبار میتواند " دقیقه"علوم 

 .قرار می گیرد در عرصه علم   ست  که  ها با این دقیقه  کاری بنا ً تاریخ    محسوب میشود. 
 
اریخ ت ه دیخشب تحاضو را  موضوع  ،منطقی  اسناد و استداللبرویت  ، علت و معلول بین  قرین بودن  ونزدیکی   
  . اعتبار میدهد را
ده کرتاریخ کسب  زمانیپس  اعتبار علمی را  علمی را رقم می زند. نگاری  تاریخ کن اساسی دو ر   علت و معلول 

شد  تاریخ ر چنین نباعلوم  می پیوندد.  اگجرگۀ د آنگاه بی شبه  به نمیتواند که بر موازین  فوق یاد شده عیار شده باش
 . یافتخواهد دوام تاریخی نرخ بجای کسب اعتبار ، ؤنوشته شده م

 
 "اکس وبرم"به شیوۀ که  کاظم سید عبدهللا در خور اهمیت واعتبار بلند استاد  تاریخی با نظر داشت نکات یادشده کار

چه  ه عقابل تمجید وتحسین بسیار بوده احاد  آگاه جام ، استاستوار  " عقلیفکری تجربی "برداشت های    متکی بر
 از زحمات ایشان ممنون ومشکور خواهند بود. در حال وچه در آینده 

ثانی ی بیهق لفضلاابومیدارم که جناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم برای من  اظهاربا اینکه صالحیت ندارم مگر 
 طویل  برایشان آرزومندم .عمر  معاصر است. 
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