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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      داکتر سيدعبداهللا  کاظم :ليکوال  ٢٥-٠٢-٢٠١١  ني
  

  ذکرمأخذ در متن
  

است که به حيث يک پل ارتباطی » افغان جرمن آنالين«از برکت زحمات شباروزی گردانندگان محترم پورتال وزين 
کار بسيار قوی وسيله شده اند تا دانشمندان و محققان افغانی در سرتاسر دنيا باهم معرفت حاصل نمايند، به تبادل اف

باهمين اميد و آرزومندی هرروز اقًال يک . بپردازند واز تجارب و اندوخته های مفيد و علمی همديگر مستفيد شوند
  . و از نوشته های پرمحتوای هموطنان عزيز خود  فيض می برم بار سايت را باز ميکنم

 مسائل ملت، ملت گرائی، ن دانشمند محترم جناب داکتر صاحب محمد اکبر يوسفی پيراموۀچند نوشت دراين اواخر
در اين مقاالت مطالب . نظرم را جلب کرد» گلوباليزم«عصر در ، دموکراسی و سياست ملی، آنهم بيشتروحدت ملی

استناد )   آلمانیً خاصتا( يک عده دانشمندان سرشناس بسياردلچسپ و پر محتوا کنجانيده شده  و بيشتر به نظريات
 نوشته های علمی شان ۀاميد ميکنم با ادام . مسلکی جناب شانرا بيان ميکندگرديده است  که عمق تحقيقات علمی و
  پيشنهاد دوستانه به محققين و دانشمندان « اخير شان تحت عنوان ۀنوشت از. خوانندگان اين پورتال بيشتر مستفيد شوند

  .، با ذکرخيری که از اينجانب کرده اند، سپاسگذارم»!هموطن
بايد اعتراف کنم که در کشور ما هنوزهم تاريخ نويسی شکل » تاريخ علمی« آنهم راجع به موضوع تاريخ نويسی،
را بکار برده و حتی حاالهم يک » واقعه نگاری«رخين ما در گذشته بيشتر شيوه ؤعلمی را به خود نگرفته و اغلب م

 بيش با داستان نويسی به  ميتوان گفت که تاريخ نويسی کم وًء، بنا ما به همان شيوه طی طريق ميکنندعده نويسندگان
بوده و ديگر » آرشيفی«شايد يکی ازعلل عمده اين کار، يکی کمبود و حتی فقدان منابع . نحوی شباهت پيدا کرده است

طور . کسانيکه به نوشتن تاريخ مبادرت ورزيده اند، کمتر آگاهی مسلکی از شيوه های علمی تاريخ نويسی داشته اند
 ۀنوشت» سراج التواريخ « ميرزا يعقوب علی خافی و يا  کتاب قطور ۀنوشت»  افغانستانپادشاهان متأخر«مثال کتاب 

واقعه «، به شيوه ن عظيم از درج واقعات تاريخی است يک مخزً که واقعا) در سه جلد(کاتب هزاره فيض محمد 
همچنان . نگفته استکمتر و حتی هيچ جواب » چرا«نگارش يافته و کمتر وجه تحليلی دارد و به سؤالهای » نگاری

استاد عزيزالين وکيلی فوفلزائی با آنکه  آثار. فقدان ذکر منابع و مأخذ قابل رويت نقص ديگر اين آثار محسوب ميشود
بيشتر با اساس اسناد آرشيف شخصی تدوين شده و منابع و مأخذ را تا حدی ارائه کرده است، اما بازهم وجه تحليلی 

نو شته مرحوم ميرغالم محمد غبار يکی ديگر از کتابهای با ارزش تاريخ » يخافغانستان در مسير تار«. ندارد
اين نقيصه تا حدی زياد در . افغانستان است که متأسفانه کمبود ذکرمنابع و مأخذ از نواقص عمده آن بشمار ميرود

نويسندگان . تنوشته ميرمحمد صديق فرهنگ به شيوه بهتر رفع گرديده اس» افغانستان در پنج قرن اخير«کتاب 
خارجی از جمله لودويک آدامک و ديگران کوشيده اند از منابع آرشيفی و اسناد موجود از منابع خارجی در نوشتن 

خوشبختانه يک عده مورخين ما با دست يافتن به آرشيف های خارجی و رجوع به . تاريخ معاصر کشور استفاده نمايند
دورتالش کرده اند تا شيوه های علمی تاريخ نويسی را بکار گيرند و به اسناد تاريخی در داخل کشور اکنون تا حد مق

  .تحليل حوادث تاريخی بپردازند و تنها به گزارش دهی حوادث اکتفا نکنند
  

 ً که نميتوان يکی را از ديگر کامالدر جهان امروز حوادث سياسی، اقتصادی و اجتماعی چنان بهم پيوند خورده اند 
ز تنها منحصر به بازگوئی جنگ ها و لشکر کشی ها و يا عروج و سقوط شاهان و امرا نيست، تاريخ امرو. مجزا کرد

لذا بررسی مسائل تاريخی ايجاب ميکند که يک . بلکه مخلوطی از رويداد های باهم مربوط در ساحات مختلف ميباشد
ته باشد تا بتواند تأثيرات مؤرخ بر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تکنالوژيکی عصردسترسی الزم داش

اين رسالت بيشتر بدوش نسل جوان افغان . متقابل ساحات مختلف را بر يکديگر در تحليلهای تاريخی در نظر گيرد
است تا با دانش مسلکی و قضاوت آفاقی بدون حب و بغض های معمول که متأسفانه تاريخ کشور ما را در بسا موارد 

  .ی مسائل تاريخی کشوربپردازندتحريف نموده است، به بررسی علم
رخين، سلسله ؤ اغلب مۀ، البته به استناد نوشتدوره احمد شاه درانی چه است» سمیر«در مورد اين پرسش که اسم 

ی بزرگ احمد شاهی را ورتو امپرا» دولت ابدالی«ت را بنام و دولت آنوق» شاهان ابدالی« شاهان اين دوره را  بنام 
) ١٧٦٢در سال (ياد ميکنند که از آمو دريا تا بحيره عرب و از دهلی تا مشهد و نيشاپور» وری درانیتامپرا«بنام 

  .وسعت داشت
  

مورد عالقه جناب » وصايای احمد شاه بابا به وليعهدش تيمورشاه«مسرورم که نوشته مختصر اينجانب در مورد 
 متن مقاله بصورت مکمل با قيد صفحه و داکتر صاحب يوسفی قرار گرفته و نيز عالوه ميدارم که منابع و مأخذ در



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ً فت که در مقاله های کوتاه معموالعالوتًا بايد گ. غيره آنطوريکه در متون علمی معمول ميباشد، درج گرديده است
ترجيح داده ميشود تا مؤخذ در متن مقاله ذکرشود و هر گاه از يک مؤخذ در چند جای يک اثر استفاده ميشود، در 

  .   مؤخذ يا مأخذ در ختم مقاله فهرست شودآنصورت بهتر است
  

  باعرض ارادت
 

  


