
 یادداشت ماه
 تاریخ فرهنگسهم افغانستان در 

هنده اوج دتاریخ است اما نشانبخشی از ، تاریخ فرهنگ

 ها و جهانیک ملت در درک درست دستاوردهای انسان

خوب است بدانیم که تاریخ فرهنگ و پیرامون است. 

 تاریخ فرهنگیتفاوت عمده دارند؛ تاریخ فرهنگی 

با رشد  این معنی کهاندک تاریخی دارد. به پیشینه 

به پژوهی نوع نگاه دانشوران حوزه جامعهشناسی، جامعه

ست. ازجمله در هنجارها و متفاوت شده ا هاهمه پدیده

زاد این نگاه متفاوت، ها و رفتارهای آدمیناهنجار

ازاینرو تاریخ پدیده تاریخ فرهنگی را رقم زده است. 

به  نگاه ؛شناسی داردفرهنگی کامال رنگ و بوی جامعه

. کنده و تبیینی است پوستمعموال و همه مسائل، جزئی،

تار عامیانه و معمولی است جستجوی حقیقت در ورای رف

لذا تکیه به متافزیک ندارد و نکته مهم اینکه 

یک متغیر مستقل است و تاریخ یا هرچیز دیگر « فرهنگ»

ن توارا می های تاریخ فرهنگیبر آن سلطه ندارد. مثال

و...  «تاریخ جرم»، «تاریخ بزه»: عنوانهای چوندر 

 یافت.

سابقه طوالنی دارد و به نوعی  «تاریخ فرهنگ» اما

ره، تاریخیت، بر و هموا همزاد رشته تاریخ است.

و کلی است. مسائل، غایتمدارانه  فرهنگ سلطه دارد.

و مسائل  مدل نگاه نیز صرفا گزارشی است نه تبییینی

ماند و غایتمداری این نوع ها میغالبا در قالب لفافه

کاری در مالحظهها، باعث دخالت متافزیک بوده و نوشته

 آنها وجود دارد. 

تاریخ فرهنگی در افغانستان بسیار جوان است وشاید 

دوران طفولیت خود را شروع کرده باشد. زیرا خود 

در کشور، جوان بوده و هنوز در فضای  شناسیجامعه

نیست. شناسانه نظریات جامعه سنتی، جایی برای طرح

گردد. شناسانه، موجب تکفیر بسا که زاویه دید جامعه

به اینسو، تحقیقات  ۲۰۰۱گرچند در سالیان پس از 

میدانی فراوان انجام پذیرفته است ولی نتایج این 

ها است و در خارج تحقیقات در داخل کشور در مخزن

 است. موجب سیاستگذاری نسبت به سرنوشت کشور کشور، 



های اقتدار یک تدوین تاریخ فرهنگ اما از نشانه

امعه است؛ اگر اقتدار یونان را در ده چیز بدانیم، ج

قطعا یکی از آنها توانمندی آنان در تدوین تاریخ، 

های سیاسی است. گرچندیونان، تاریخ جغرافیا و سلسله

های فرهنگ نداشت اما در آن پاگذاشت؛ چراکه از خاصیت

سخن  جهان آنروز ها و غیرهمردم، سلسله جغرافیاها،

های امروزه نیز ملتگزارش داده است. کرده و به ما

استعمارگر و قدرتمند، با ثبت اخالق، رفتار، 

تداوم ها، ویژگیهای رفتاری، زبانی و غیره ملت

با این کار، کنند چراکه اقتدار خود را بیمه می

فهم درست وه، دانند. بعالها را میهای سلطه بر ملتراه

ها، نیاز به مراجعه به ها توسط خود ملتو کامل ملت

آنها مرجع  تحقیقات یا تأیید غربیان است و عمال؛

 شناسی دنیا هستند. مردم

اگر شروع تمدن مسلمانان را از قرن دوم بدانیم، 

هایی تردید، قرن چهارم، اوج آن است. چرا که انسانبی

ان بیرونی، ابوعلی با ظرفیت جهانی مانند ابوریح

از انصاف بدور نیست و غیره را پرورد.  سینا بلخی

اگر این سرزمین را مهد پرورش تاریخ فرهنگ بدانیم. 

اآلثار »چرا که تازمان ابوریحان، کتابی مانند 

وی، با در تاریخ بشر تولید نشده بود. « الباقیه

عربی و غیره،  های چینی، یونانی، هندی،سلطه بر زبان

اثر را که فشرده تاریخ فرهنگ همه جوامع بشر این 

پدید آورد. این اثر، هنوز منبع فرهنگ برای  ،است

این کتاب، های دنیا است. بیرونی عالوه بر تمام ملت

را نیز تألیف کرده است که شرح مختصر اما « ماللهند»

به معنای  –بسیار دقیق و جامع از فرهنگ هندی 

ُبست )= هلمند( مقِدسی، است. معاصر او، در  –تاریخی 

ا پدید آورد. گرچند رنگ ر« البدء والتأریخ»کتاب 

تاریخی آن بیشتر است اما تاریخ فرهنگ نیز بشمار 

اما آثار بیرونی، اوج تاریخ فرهنگی است که است. 
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