
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

                 ۲۰۲۱دوشنبه اول فبروری ماللی موسی نظام                                                        

 

 خزانه«  ټه نظری بر استدالل تاریخی در مضمون »نقد بر شکاکان پ
 

 محترم آقای حمید انوری سالم بر شما، 

آن عده از خوانندگانی است که از  در حقیقت غنیمت بزرگی برای خپلواکی«  - »استقالل سایت ملی 

من بگو و تو بگوی بیهوده و اکثراً با پامال عفت قلم و تعرض بر کرامت واالی انسانی در وبسایت  

  های معلوم الحالی به داد رسیده و خسته شده اند. اینکه بعضی از مدیران مسئول چنان وبسایت ها 

و آثاری که پیشکش خوانندگان می نمایند در  صرف ایمان به کمیت داشته و ازینکه نحوۀ محتویات  

درجۀ پائین قرار می گیرد، ابایی ندارند. بنا بر آن، با اغماض جنبۀ آموزشی مطلب که جزئی از  

 وظائف اساسی نشرات است؛ استفادۀ مثبت از محتویات را هم بدین روش، احترام نمی نمایند. 

نوشتۀ ارسالی، به اطالع خوانندگان میرسانند    در چنین وبسایت هایی برای گریز از مسئولیت نشر هر

 که محتویات آثار را کنترول ننموده و حتی امالء و انشاء آنرا تصحیح نمی نمایند. یا هللا! 

که گویا  »نقد بر شکاکان پته خزانه«  بهر حال این مختصر صرف متوجه مضمونیست تحت عنوان  

بر ح اخیر  مباحثات  به  و نظر  بوده  تحقیقی  نوشتۀ  وبسایت  یک  از  مذکور،  اثر  قایق و موجودیت 

 از جانب شما محترم آقای حمید انوری، اقتباس گردیده است.  »افغان جرمن آنالین« 

بلکه بر نگارش    ،عرض مختصر این شاگرد، در زمینۀ محتویات و مباحثه بر سطور مضمون نبوده 

سنوات و استعمال دو تأریخ معمول و رایج است که سالهای هجری شمسی و میالدی باشد، البته که  

اینجانب به ارتباط موضوع مورد بحث به آن تواریخ هم عالقمندی ندارم، بلکه این ادعای نویسنده  

از حقیقت می باشد.    بر تحقیقات وی در درج سنوات است که معادل آن به سنۀ دیگری، کامالً دور 

باوجود معرفی بعضی م  با مغشوش شدن ذهن خواننده،  بر  أاینجاست که  باورمندی  و  اعتماد  خذ، 

 تحقیق و بیان نویسنده کامالً پامال میگردد.
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سال است که از مهاجرت حضرت    « ۶۲۱»شکی نداریم که اختالف سنوات میالدی و هجری شمسی

د. پس میرویم که این ارقام در مضمون متذکره چگونه از  « از مکه به مدینه آغاز میگرد ص محمد »

حقیقت این محاسبۀ کامالً ساده دور می ماند و به چه دلیل وبسایتی که ناشر اولی است، اصالً ارزشی  

به آن قایل نگردیده است؟ در تشریحات مختصر ذیل محاسبۀ ساده ای به سویۀ شاگرد مکاتب ابتدایی  

ه  یا بر هجری شمسی افزود میگردد تا سال عیسوی ب  «۶۲۱» فاوت  صورت می گیرد، یعنی همان ت

 دست آید و یا از سال عیسوی تفکیک میشود که سنۀ هجری شمسی معلوم گردد: 

 م.   ۱763صحیح: م    ۱7۲9هش    ۱۱4۲:  4-3سطر   -پراگراف دوم    -۱

 م.   ۱9۲4صحیح: م    ۱886هش   ۱3۰3: ۱سطر   - پراگراف سوم   -۲

 م.   ۱9۲7صحیح: م.    ۱889هش   ۱3۰6: ۱سطر   -پراگراف هفتم   -3

 م.   ۱6۰۰صحیح: م.   ۱58۱هش    979:  5سطر   - پراگراف نهم   -4

 م. ۱5۲3صحیح: م.   ۱545هش  9۰۲:    3سطر  -پراگراف دوازدهم    -5

ناگفته نماند که خوانندگان یقین متوجه یک تشتت بی حساب در مورد استعمال سنوات هم شده اند،  

هر تحقیقی، که بیشتر بر تاریخ های مختلفه استوار است، سال های  طوریکه استدالل این مقالۀ به ظا

 میالدی و هجری را هر طور که خواسته بکار برده است، در حالیکه با زحـمت کـمی برای روشنی  

اذهان خوانندگان، میشد که یا هردو نوع سنه را به دقت در همه سطور استعمال مینمود و یا یکنوع  

هردو سنه را نادرست    « ۶۲۱» نکه تا جایی بدون در نظر داشت فورمول  را در سرتاسر مضمون. ای

 ه است.د تحریر نموده و بقیه را به هجری نوشته، مشکل افهام و تفهیم را واقعاً بار آور

منحیث نظر یک خوانندۀ کامالً بیطرف آنچه در باال ذکر گردید، وظیفۀ وبسایت ناشر را جهت تماس   

شرح کمرسی های وی، بیان میدارد، چونکه نشر موضوعات تاریخی و  و مراجعه به نویسنده و  

 تحقیقی مسئولیت بزرگی در قبال آموزش و برداشت خوانندگان دارد؛ تا نظر شما چه باشد. 

 قه،ئبا تقدیم احترامات فا 
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