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 ړپوهاند داکتر محمد حسن کاک
 مؤرخ شهیر و صادق افغانستانو نویسنده 

 
 

 های گیری دچار دگرگونی شتاد قرن گذشته تا امروز با سرعت چشمهای ه نگاری معاصر در افغانستان از سال ریخأت

دی های نیرومن های جدید و متفاوتی از آن شکل گرفته که موجب تکانه شده و در جریان یک نسل گذشته گونه ژرف

هایت ندر عرصه مطالعات افغانستان، تحلیل و ارزیابی تحوالت سیاسی و اجتماعی این کشور در دو قرن اخیر و در 

 شده است.  ' هویت افغانی'درک 

، ساختارهای ' مزم و طالبانیزتروری'کشور و ظهور  ها افغان به خارج از جنگ با اتحاد شوروی، مهاجرت میلیون ۀدور

 لیمعاصر افغانستان از قالب م ریخأل ساخت و باعث شد تا نوشتارهای تاجتماعی افغانستان را به شکل بنیادی متحو
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تان در ریخی افغانسأگفتمان ت دی بیرون شده و برای اولین بار تنوع فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا  گرایی تک بع

 سطح حوزه فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. 

ثیرات أود ته خنگاری در افغانستان عنوان کرد که به نوب ریخأا بتوان بزرگترین تحول در عرصه تشاید این تغییر ر

 ا برجا گذاشته است. ه عمیق را بر دیگر بخش

نگاری پیش از جنگ افغانستان دیگر جایگاه خود را از دست داده است.  ریخأاین تحول به معنی این نیست که ت البته

ریخی قبل از جنگ در گفتمان تاریخی و هویتی افغانستان محسوس بوده و در أهای ت هنوز حضور قدرتمند روایت

ی از ا شود و همچنین بخش قابل مالحظه ریخ افغانستان تلقی میأوش شناخت تدمیک دولتی، مهمترین رهای آکا نهاد

شان  نگاری افغانستان تولید شده، مبنای ریخأریخ و تأرخین افغان در مورد تؤگذشته توسط م ۀآثاری که در چند ده

 ریخ پیش از جنگ کشور است.أت

نگاری از نوشته هایش به عنوان منبع استفاده  یخکه بسیاری از پژوهشگران افغان در بخش تار از جمله کسانی

 حسن کاکر نام برد.  پوهاندتوان از  کنند، می می

 کابل درگذشت پوهنتونمحمد حسن کاکر، استاد پیشین + 

های آکادمیک افغانستان در دوره پیش از  رکارترین چهرهترین و شاید هم پ توان یکی از شاخص حسن کاکر را می

های فارسی، پشتو و انگلیسی نوشت که تا امروز برای  اثر علمی به زبان ۵0جنگ نامید. او در طول حیاتش بیش از 

 روند.  منابع مهم به شمار می ۀشناسی از جمل بسیاری از پژوهشگران عرصه افغانستان

رخین ؤاولین نسل م ۀسازد، اینست که او از جمل رخین موثر افغانستان متمایز میؤآنچه حسن کاکر را از سایر م

شناسی غرب نیز از شهرت خوبی برخوردار  معاصر است که نه تنها در افغانستان بلکه در دنیای آکادمیک افغانستان

 افته و نقل شده است.شناسان غربی انعکاس ی های افغانستان است و آثار او تا امروز به شکل گسترده در نوشته

 ستان نامید. قبل از او مطالعاتشناسی اکادمیک افغان ریخأتوان از بنیانگذاران ت کاکر را می پوهانددر افغانستان، 

یتانوی بر -های( هند  های )آرشیو رخین غربی بیشتر متکی بر متون موجود در آرشیفؤی افغانستان در میان مریخأت

رخین ؤهای م پردازی ریخ کشور بیشتر بر ذهنیتأو در داخل افغانستان قسمت بزرگ تود )بریتانیا( در دهلی و لندن ب

 های علمی. که با دربار شاهی مرتبط بودند، استوار بود تا کاوش

ها  التواریخ، نظامنامه آثار با ارزشی چون سراج ریخی افغانی و مخصوصا  أکاکر با شامل ساختن متون ت پوهانداما 

 ها و روایت نگاری معاصر افغانستان برای اولین بار تصویر متفاوتی را از رویداد ریخأریخی در تأو دیگر اسناد ت

 آکادمیک گذاشت. ۀن نوزدهم و بیستم در اختیار جامعهای تاریخی افغانستان در قر

سیاسی و  خریأت"، "(1979خان ) عبدالرحمنسلطنت امیر ورۀ دولت و جامعه در افغانستان د"آثار مهم او چون 

رخین ؤهای م داری را از دیدگاه نه تنها روند رشد دولت "(200۶) 1901 -1۸۶3های  دیپلوماسی افغانستان بین سال

تری را در مورد  غربی به بررسی گرفته بلکه با ادغام و تحلیل متون نوشته شده در افغانستان، توانست دیدگاه جامع

 افغانستان ارائه کند. های فرهنگی جامع داری و پیچیدگی تفکر دولت

ابل و به نحو ق رخین معاصر افغانستان است که خود را به منابع محدود کتبی مقید نساختهؤدر حقیقت او از معدود م

ریخی بهره أت شناسی کتبی مانند ادبیات و فولکلور و زبان یخی اعم از کتبی و غیررأریخی و غیر تأتحسین از منابع ت

 گرفته است. 

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38504756


  
 

 

 5از 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر کید بیشتری بأز جنگ دوم جهانی بود که در آن تاثر از فضای بعد أکاکر بیشتر مت پوهاندنگاری  ریخأروش ت

 گرفت.  ریخ با استفاده از منابع دست اول صورت میأمتدولوژی ت

ملت  -. اصل دولت شد ریخی شمرده میأمهمترین شاخص تحلیل و ارزیابی ت ملت از -ل دولت در این دوره اص

کید بر أت کاکر به شکل پوهاندن در آثار گرایی( در افغانستان و ای ای است برای بیان و توجیه ناسیونالیزم )ملی نسخه

 افته است. انعکاس ی ملت قویا   -چوب دولت  تک بعدی در چار ' ناسیونالیزم افغانی'

که در اواسط قرن بیستم در محور توجیه اصل دولت ملت شکل  ' ناسیونالیزم افغانی'کید بر أپروفیسور کاکر با ت

گرفت، کوشید تا دلیل وجود و تداوم افغانستان را در قالب سیاسی، قومی و جفرافیای فعلی آن بیان کند و موجودیت 

 جلوه دهد. ای را کمرنگ عناصر فرهنگی و اجتماعی منطقه

ریخی افغانستان را خارج از تعامالت آن با منطقه أت ۀش تالش ورزید تا از یک طرف پیشنیاو با استفاده از این رو

 قومی بودن شکل بعدی و تک کید بر تکأتم بیان کند و از جانب دیگر با تدر بستر مرزهای سیاسی و قومی قرن بیس

گیری قدرت و دولت در افغانستان  و اصل مشروعیت را در شکلملت، موقعیت  - گیری افغانستان به حیث دولت

 تحلیل و ارزیابی کند. 

ریخی اعم از سیاسی، اجتماعی و أکاکر طیف وسیع از موضوعات ت پوهاندبا وجودی که از لحاظ تنوع موضوعی، 

فغانستان ااعی و موقعیت اجتم -ریخی أاما در آثار او کمتر به گفتمان تفرهنگی افغانستان را به بررسی گرفته است، 

ریخی و اجتماعی أی توجه شده و در عوض بر تحوالت تریخ آسیای مرکزی و آسیای جنوبأدر بحث کالن مطالعات ت

 کید شده است. أت ' دوره مصاحبان'گرایی و گفتمان غالب قومی  افغانستان در محور مرزهای کنونی، اصل تمرکز

ها  خان(، روش عبدالرحمنو مطالعه دوره امیر  1901-1۸۶3وماسی افغانستان از ریخ سیاسی و دیپلأآثار عمده او )ت

و سیاست شاهان افغانستان را بیشتر در راستای ایجاد قدرت متمرکز در افغانستان بیان داشته و با بهره گیری از منابع 

ری نظر داشت ساختار فک دون درملت را در افغانستان ب -افغانی و بیرونی کوشیده است تا اصل ایجاد دولت و دولت 

م و زتقابل مدرنی ۀدر محدود های سیاسی و اجتماعی این کشور و منطقه صرفا   قرن نوزدهم و بیستم و دیگر پیچیدگی

 گرایی توضیح دهد.  سنت
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 اخذ شده است (image rugbooks.com)عکس باال با تشکر و سپاس از 

 خان و تهاجم اتحاد شوروی و پاسخ عبدالرحمنامیر  ۀ)دولت و جامعه در افغانستان، دورکاکر  پوهاندآنچه در آثار 

اجتماعی و فرهنگی  - شود، ارائه چارچوب مفهومی برای تعریف و ارزیابی تحوالت سیاسی ها( کمتر دیده می افغان

 عبور از دولت سنتی یا دودمانی به دولت مدرن است.  ۀدر دور مخصوصا  

 1۸۸0 -1۸7۸سازی در افغانستان بعد از جنگ دوم افغان و انگلیس  مثال، تحوالت ساختاری در روند دولت ۀبه گون

ین مناطق مرکزی ها در جنوب و تصفیه خون سرکوب قبایل شینوار در شرق و کنفدراسیون غلزائی مخصوصا  

مدرن  ، بیشتر در محور ایجاد قدرت متمرکز و دولت ظاهرا  1901 - 1۸۸0خان  عبدالرحمنامیر  ۀافغانستان در دور

ثیر آن بر زندگی روزانه مردم صورت أی دولتی و تکارکرد ساختارها ۀبسیار ناچیزی به نحو ۀربیان شده است و اشا

 گرفته است. 

نویسی در  ریخأنگاری و ت ریخأدهی گفتمان ت کاکر را در شکل پوهاندتوان نقش  اما با وجود تمام این مسائل، نمی

فضای  ثر ازأاند، بیشتر مت های که در آثار او قابل لمس افغانستان پیش از جنگ نادیده گرفت. بسیاری محدودیت

 ریخی او. أهای فکری و دانش ت ایدیولوژیک زمان است تا محدودیت -سیاسی 

گرایی و  ثر از ذهنیتأین قرن بیستم افغانستان، کمتر مترخؤهای تعداد زیادی از م کاکر، برخالف نوشته پوهاندآثار 

 ریخی اتکا دارد.أو به شکل قابل مالحظه بر منابع تهای تئوریک است  پردازی خیال

 "وارتان گریگوریان"( یا 197۸ - 1۸97رخ افغان، ؤ)م "غالم محمد غبار"توانست مانند  چه او نخواست یا نمیگر

های علمی در  گیری شیوه حوزه بزرگتر فرهنگی آن تحلیل کند ولی با پی مریکایی( تاریخ افغانستان را درارخ ؤ)م
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رخین ؤم های بعدی اشت و از این لحاظ نسلنگاری معاصر این کشور را گذ ریخأبنای ت مطالعات افغانستان، سنگ

 افغانستان تا حد زیادی مدیون آثار او هستند. 

 

 پایان

 

 
 

 

 

 


