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چکیده :کتاب قزلباش و هزاره در البالی تاریخ افغانستان اثر احمدعلی محبی،
از معدود پژوهش هایی است که به قزلباشان و پیشینه آنان در افغانستان توجه
نموده اس���ت .این کتاب می تواند برای مطالعه جامعه ش���یعیان افغانستان که
قزلباشان بخشی از آن هستند و همچنین ریشه یابی اقوام ایرانی در افغانستان
مفید باش���د .نویسنده در نوشتار حاضر در راستای نقد و بررسی کتاب مذکور،
ابتدا به معرفی کتاب همت گماشته است .از اینرو نخست به اجمال محتوای
 21فصل کتاب را بیان میکند .س���پس در ادامه به نقد صوری و نقد محتوایی
کتاب میپردازد.
کلیدواژه :کتاب قزلباش و هزاره در البالی تاریخ افغانستان ،قزلباشان ،شیعیان
در افغانستان ،نقد و بررسی کتاب.

اشاره
برای نقد هرکتابی ،مطالعهای عمیق و با تأمل الزم است تا حق چنانکه

ش���اید و باید ادا شود .در این نوش���تار به کتاب هزاره و قزلباش در البالی
تاریخ افغانس ��تان پرداخته و تالش ش���ده است معرفی و ارزیابی کوتاهی
از آن ارائه ش���ود .در ابتدا کتاب بهاختصار معرفی شده و بعد به گونهای
اجمالی ارزیابی و نقد صوری و محتوایی صورت گرفته اس���ت ،اما این
به معنای زحمات و تالش نویسنده در به سامانرساندن کتاب نیست.
ب���ه قول بزرگی نگاه نقادانه به یک اث���ر از باب تهذیب ذوق عامه و تربیت
ً
فکر نویس���نده است .اصوال اثری نقد یا مورد توجه قرار میگیرد که حرفی
ب���رای گفتن دارد ،وگرنه در آش���فته ب���ازار کتاب عناوین بس���یار یاند که
شایستۀ توجه و نقد نیست.
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سیدجمال موسوی

معرفی کتاب
قزلباش���ان بیش ��تر از ترکمانان ��ی بودن ��د ک ��ه در اوایل حکوم ��ت صفویه از
آناتول���ی و آس ��یای صغیر به ای ��ران آمدند و در حمایت از تأس ��یس قدرت
صفوی���ه نقش اساس ��ی ایف ��ا کردن ��د .در اقدام ��ات صفویان در خراس ��ان
ش���رقی و حمالت نادر افشار به هند ،بخشی از آنان وارد خراسان شرقی،
منطقهای که بعدها افغانستان نامیده شدند .اینان در تحکیم و تثبیت
س���اختار سیاس ��ی ک ��ه احمد ش ��اه ابدالی ب ��ه وج���ود آورد و همچنین در
رقابتهای بین س ��دوزاییان و بارکزاییان و جریانات و تحوالت سیاسی
افغانستان ،نقشهای مهمی را بازی کردند.
قزلب ��اش و ه ��زاره در البالی تار ی ��خ افغانس ��تان تألیف آق ��ای احمدعلی
محبی از پژوهش ��گران و محققان کش ��ور در  560صفحه ،یک پیشگفتار
و بیس���تویک فصل و س ��ه فهرس ��ت و ضمیمه تدوین ش ��ده است .در
پیشگفتار و مقدمۀ کتاب ،خواننده با چگونگی و نحوۀ تدوین و تألیف
کتاب و همچنین طرح اولیه و هدف نویسنده آشنا میشود .این کتاب
میتواند برای مطالعۀ جامعه شیعیان افغانستان که قزلباشان بخشی از
آن هستند و نیز ریشهیابی اقوام ایرانی در افغانستان مفید باشد.
در ادامه به اجمال محتوای فصلهای کتاب آمده است.
فص���ل اول :این فصل تح ��ت عنوان دیباچ ��ه بهاجمال به مرور پیش ��ینۀ

143و144

نقدوبرریسکتاب

قزلباش و هزاره در البالی تاریخ افغانستان

اس�ل�امی خراس���ان پرداخت���ه و ب���ا تأ کید برتمدنس���از ب���ودن مهاجرتها

از کتاب تاریخ ملی هزاره 1استنساخ شده است .اینکه نکودریان بر تومان

ی���ا نق���ش مهاجرته���ا در تمدنس���ازی ،یادی از سلس���لههای اس�ل�امی

پراکنده در سیس ��تان و گرمسیرهای قندهار در ساختار هزارهها چه اندازه

از قرن س���وم تا دورۀ مغوالن کرده اس���ت و اینکه بیش���تر این سلس���لههای

مدخلیت دارند ،شایسته توجه است.

بهقدرترس���یده در ف�ل�ات ایران برخاس���ته از جایی ،و حا ک���م در جایی
دیگر هس���تند .به نظر میرس���د این یادآوری ش���اهدی برای تمدنسازی
مهاجرتها باشد.

الوسهای چنگیزی ،تقسیمات ملکی ،فراگیری زبان مردمی ،چگونگی
انتش���ار فرهنگ اسالم و تش ��یع در بین مغوالن ،تاختوتاز هوال گوخان و
ش���کلگیری ایلخانیان مباحثی است که این فصل به آن پرداخته است

فص���ل دوم :در این فصل به پیش���ینه اجداد قزلباشها یا کالهس���رخها از
هزار سال پیش در کسوت غزان ترکمان پرداخته شده است و از امیران و
حا کمان و برخی چهرههای علمی و شخصیتهای ادبی و مشخصات
دوره سلجوقی ذکر شده است.

که حکایت از تغییر فکر و رویه مغوالن نیز دارد.
پیگی���ری بالندگی فرهن ��گ در دوره مغوالن ،برآم ��دن متفکرین و اثرهای
زبدۀ فرهنگی ،رواج تاریخنویس ��ی ،امنیت سرتاس ��ری ،نظم اجتماعی و
بهکاربس���تن قوانین ،ایجاد و بزرگشدن ش ��هرها و بنیادهای علمی مثل

از عنوان فصل چنین اس���تنباط میش���ود ک���ه نویس���نده در این فصل به

رصدخانه ،مس ��جد ،خانقاهها و توس ��عۀ تجارت و کش ��اورزی ،به نوعی

پیشینه قزلباشان خواهد پرداخت .با توجه به اینکه مؤلف به سلجوقیان

نش���انههای تمدنی دورۀ مغوالن ش ��مرده ش ��ده و نویس ��نده تفکر مذهبی

پرداخته ،خواننده چنین میپندارد که ریش���ه قزلباشها در سالجقه و به

ش���یعه را چ ��ون داروی انقالب ��ی در ای ��ن دوره التیامدهن ��ده و راهگش ��ای

ویژه س�ل�اجقۀ روم و آس���یای صغیر اس���ت .اگر هم قصد نویسنده چنین

تودهها در برابر ظالمان و حاکمان مستبد توصیف کرده است.

ب���وده یا در پی اثبات این نکته بوده اس���ت ،مطالب و نوش���تههای فصل
چنین چیزی را نمیرس���اند یا اینکه نویسنده ش���واهدی اقناعکننده دال
بر این معنا ارائه نکرده اس���ت و تنها ادعا یا برداش���ت ذهن خود را عنوان
فصل انتخاب کرده است.

فص���ل پنج���م :درای ��ن فص ��ل ک ��ه ب ��ه
اس���ماعیلیه پرداخت ��ه ش ��ده اس ��ت،
گ���زارش مختص ��ری از پیش ��ینه
عقایدش���ان ،برخورد با اس ��ماعیلیه،

قزلباش و هزاره در البالی تاریخ
افغانستان تألیف آقای احمدعلی
محبی از پژوهشگران و محققان
کشور در  560صفحه ،یک پیشگفتار
و بیستویک فصل و سه فهرست و
ضمیمه تدوین شده است.

فصل س���وم :در این فصل نویس���نده مدعی اس���ت که ش���ناخت قزلباش

خالف���ت فاطم ��ی ،ی ��ادی از برخ ��ی

بدون ش���ناخت تصوف امکان ندارد .از اینرو نگاهی به تصوف و رابطۀ

شخصیتهای برجستۀ اسماعیلی،

تص���وف و تش���یع و چگونگ���ی پیوندخ���وردن قزلباش���ان با تص���وف کرده

چ���ون ناصر خس ��رو و حس ��ن صباح،

اس���ت .مطالب���ی نظیر ماهی���ت و تجلیات تصوف ،تح���ول و تطور فکری

انش���عاب در اس ��ماعیلیه و فرقههای

در تصوف ،س���ازگاری تصوف با تشیع ،پیوند قزلباش با رهبران تصوف،

آن و اسماعیلیۀ بدخشانات آمده است.

عل���ت بروز و پناهآوردن ب���ه تصوف و گرایش تودههای بس���یار از ترکمانان
آناتولی به تشیع ،از دیگر مباحث مطروح در این فصل است.

اگرچه ارائه این گزارش کوتاه از اسماعیلیه به جای خود سودمند است،
اما آوردهشدن آن در این کتاب و اینکه چه ارتباطی میتواند باقزلباشان

نویس���نده پس از پرداختن به پیش���ینه تصوف در اسالم ،عامل سازگاری

یا هزارهها داش ��ته باش ��د ،روش ��ن نیس ��ت و ج ��ز اینکه بی دلی ��ل بر حجم

تصوف با تش���یع را شکس���ت اس���ماعیلیان نزاری و پررنگترش���دن نقش

کتاب بیفزاید ،روشنی خاصی دربارۀ تاریخچه قزلباشان نمیدهد .مگر

ش���یعه امامی در جامعه میداند و به گفته محقق روس���ی ،پطروشفسکی

اینکه بگوییم نویس ��نده بر آن بوده تا ضمن پرداختن به پیشینه قزلباشان

اس���تناد میکند که در این زمان عقاید شاخهها و فرق مختلف شیعه با

و هزارهه���ا ،مختصری از تاریخ عمومی این منطق ��ه را نیز بیان کند .این

تصوف تلفیق ش���ده و ترک درویش���ان یا همان قزلباش���ان در این راه مقام

نیز زیاد منطقی نیس ��ت ،چرا که هدف اصلی خواننده از کتاب با توجه

نمایانی داش���تند .از نگاه نویس���نده ،داعیهداران قزلباش از متن تصوف

به عنوان آن ،بهدس� �تآوردن اطالعات و آ گاهیهایی دربارۀ قزلباش ��ان

برخاس���ته و مری���د و دل���داده و مره���ون فتوتهای ش���یوخ صوف���ی بودند.

و هزارههاس���ت .اطالع از تار ی ��خ عمومی ،منابع و مأخذ بس ��یار متنوعی

رهبری شیوخ صوفی را بیشتر صحرانشینان و شهرنشینان آسیای صغیر

دارد و نی���ازی به حجیمکردن کتاب و خلط مبحث نبوده و این تفصیل

قبول داشتند و این به پیوند قزلباش و تصوف کمک کرده است.

خستهکننده مینماید.

فصل چهارم :آنچه در این فصل آمده ،شرح فراز و فرودهای هشتصدسالۀ

فصل شش���م :درفصل شش ��م ملوک کرت مورد توجه قرار گرفته است که

خوارزمش���اهیان در خراسان شرقی و غربی و دیگر ایالتهای ایران بزرگ و

پس ازحمالت مغوالن به هرات ،این ش ��هر مرکز اقتدارشان قرار میگیرد و

پیشینۀ اجداد هزاره در غور و غرجستان است .بیشتر مطالب این قسمت
 .1تیمورخانف؛ تاریخ ملی هزاره؛ ترجمه ،موسسه اسماعیلیان ،بهار.1372
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به تندی و تیزیهایی به حمیت و ادبپروری هم معروفاند .نویس���نده

در دی���ار کاب ��ل ماندگار ش ��دند .این ��ان در ادوار بعدی با داش ��تن وظایف

در پرداخت���ن ب���ه آل کرت به بیان مختصری ازش���رح ح���ال حا کمان این

نظامی و کشوری ،پیوسته و گروهگروه میآمدند و در مراکز مأموریت خود

سلس���له بس���نده کرده اس���ت ،اما اینکه ربط این فصل و این سلس���له با

مسکن و ماوا میگرفتند.

پیشینۀ قزلباشان چیست ،مفهوم نیست.

فص���ل نه ��م :در این فصل از قندهار ،پیش ��ینه ،نامه ��ا و تاریخی که بر آن

فص���ل هفت���م :در ای���ن فص���ل ابت���دا ب���ه تیم���ور و ش���خصیت او پرداخته

رفته صحبت شده است و به دو قبیله مهم غلجایی و درانی ،وضعیت

ش���ده اس���ت .آنگاه به دولت تیم���وری هرات و ش���خصیتهای علمی

قندهار در دوره بابر ،صفویه و ش ��یبانیان و چگونگی داستان هوتکیان و

و فرهنگ���ی آن توجه کرده اس���ت .بع���د از فصل دوم کت���اب که مؤلف به

دربار صفوی پرداخته ش ��ده اس ��ت .نکته مهم اینکه نویس ��نده اقدامات

قزلباش به طور مس���تقیم پرداخته ،در این فصل دوباره به قزلباش اش���اره

میروی���س و محم ��ود هوتک ��ی را شورش ��ی داخل ��ی و نه حمل ��ۀ بیگانگان

میش���ود و چگونگ���ی رابطۀ آنان ب���ا گورکانی���ان بیان میش���ود .زمانی که

همچ���ون مغوالن به ایران میداند .نیز ناکارآم ��دی دربار صفوی را باعث

تیموری���ان بر س���لطان بایزید عثمان���ی غلبه میکنند و ب���ا جمع کثیری از

رویداد این ش ��ورش داخلی میداند و اینکهحمله اشرف هوتکی ،حمله

اسرا به اردبیل میرسند ،شیخ خواجه علی شیخ خانقاه از او آزادی اسرا

یش ��ود را نق ��د میکند .آنچه که ب ��ه هدف کتاب در
بیگان���گان نامیده م 

را میطلبد .این کار سبب میشود که ترکان آزادشده چندین نسل خود

ارتباط با سیر تاریخی قزلباشان مربوط میشود ،ورود دستههای مختلف

را مدیون ش���یخ صفوی دانس���ته و چون مریدان���ی جانبرف ،چندی بعد

اقوام ایرانی همراه با س ��پاهیان ن ��ادر در حملۀ به هند و ماندگاری بخش

واحد اجتماعی نظامی قزلباش را تشکیل میدهند.

بزرگی از آنان در نقاط مختلف س ��رزمینی است که بعدها افغانستان نام

به لحاظ روش و منطق تدوین به
طور کلی میتوان گفت که کتاب
نسبتاً خوشتدوین است .خواننده
نیز باید حوصله به خرج دهد تا
به پیام نهایی نویسنده برسد و
ارتباط بین فصلها را برقرار کند.
نثر کتاب در کل نثری سالم و روان
است و از عهدۀ روایت تاریخی بر
میآمده است.

فصل هش���تم :در این فصل نویسنده
به ای���ن پرداخته ک���ه چگونه و تحت
چ���ه ش���رایطی مرش���دان روحان���ی
گوش���هگیر و فقیرمش���رب ،ب���ه دنب���ال
رسیدن به قدرت میافتند و سازمان

گرفت .نیروهایی که در ش ��هرهایی چون کاب ��ل ،قندهار ،هرات و برخی
نقاط مرکزی افغانس ��تان برای پاس ��داری از دستآوردهای صفویه و نادر
در قلع هه ��ای نظامیبازن و اوالد خویش ماندند و در درازمدت بامردمان
بوم���ی و محل ��ی آمی ��زش کرده و جزئ ��ی از مردمان این س ��رزمین ش ��دند و
هویت قومی جدیدی به نام قزلباش را در افغانستان به وجود آوردند.

سیاسی نظامی تشکیل میدهند که

فصل دهم :فصل دهم داس ��تان نادر افش ��ار و چگونگی فراز و فرود اوست.

با روحیه پر از شور و جذبه آغاز به کار

اینکه نادر با فتح سیس ��تان و مش ��هد و فروکشیدن اش ��رف هوتکی از سریر

میکنند .اش���اره ب���ه بدگوی���ی درباره

قدرت ،با ترکهای عثمانی دس� �توپنجه نرم میکند .همچنین داستان

صوفیان و شیوخ و دو دولت همزمان

به سلطنترسیدن نادر در دشت مغان ،شکست شاه حسین هوتکی در

با صفویه ،گورکانیان هند و ازبکان از دیگر مباحث این فصل است.
به نس���بت فصول دیگر و حتی فصل دوم که به طور مشخص به قزلباشان

قندهار و س���ربرآوردن نادر از هندوستان ،حرص و ثروت اندوزی و عاقبت
نافرجام نادر در خبوشان قوچان از دیگر مباحث این فصل است.

پرداخت���ه ،در این فصل بهتر میتوان رگه و نش���انههای تاریخی قزلباشها

آنچ���ه در ای ��ن فصل مهم اس ��ت و ب ��ه نوعی میتوان ��د با عن ��وان کتاب و

و پیداییش���ان را در صحن���ۀ سیاس���ی اجتماع���ی تاری���خ خراس���ان بزرگ

تاریخ افغانس ��تان ارتباط داش ��ته باش ��د ،س ��ربازگیری نادر از پش ��تونها،

پیگی���ری و ردیاب���ی کرد .قزلباش���ان را که منش���اء ترکی دارن���د ،برخی کرد،
ً
برخی آذربایجانی و غالبا غز میدانند که توانس���تهاند س���ه بار در گذش���ته

اجازۀ بازگش ��ت به ابدالیها به زادگاهش ��ان و مورد توجه قرارگرفتن برخی
بزرگان ابدالی ،همچون احمد خان ابدالی و نزدیکیش ��ان به نادر است.

دولت تش���کیل دهند ،مانند س���لجوقیها ،اتحادیه آق قوینلو و قره قوینلو

ن���ادر همچنین ب ��رای ادامۀ تس ��لط و حاکمیت خویش برافغانس ��تان ،از

و صفویها.

گروهه���ای نظامی مختل ��ط از اقوام ایران ��ی که قزلباش نامیده میش ��دند

قبای���ل متع���دد قزلباش ،مریدان س���خت پی���ران طریقت در ق���رن نهم به

سود میبرده است.

فرقههای روحانی و ش���والیهای بدل گشتند و در اوایل قرن ده زمینههای

فصلهای یازده ،دوازده و س ��یزده :این فصول به نوعی بیان تاریخ معاصر

روی کارآم���دن سلس���له صفوی���ه را فراه���م کردند .نخس���تین نش���انههای

افغانستان است که در آن ضمن اشاره به رویدادها و حوادث افغانستان

حض���ور و صحنهآفرین���ی قزلباش���ان در بخشهای���ی از خراس���ان بزرگ را

و سرگذش ��ت حاکم ��ان س ��دوزایی و بارکزای ��ی ،ب ��ه نق ��ش و موقعی ��ت

که بعدها افغانس���تان نامیده ش���د ،در آغازین روزهای کار بابر مش���اهده

قزلباش���ان در ای ��ن جریانات هم اش ��اره میش ��ود .این بخ ��ش از کتاب با

میکنیم .قزلباش���انی که برای اولین بار به کمک بابر آمده بودند ،از چند

سرگذش���ت احمدخان ابدالی آغاز میشود .صاحب منصبی در قشون

شهر خراسان و غیر آن انتخاب و بعد از انجام مأموریت ،تعداد زیادشان

نادر که موفق به ایجاد ساختار سیاسی و حکومتی در بخشی از خراسان
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که امروزه افغانس���تان نامیده میش���د .در این فصول میتوان نقشآفرینی

ای���ن فصل و فصلهای بع ��دی را میتوان بیان تاریخ معاصر افغانس ��تان

قزلباش���ان را در تحوالت سیاس���ی ـ اجتماعی افغانستان پیگیری نمود.

نامی���د .البته هدف اصلی را که کاویدن و جس ��تجوی رد پاهای حضور

اینک���ه قزلباش���ان کادر نظامی و دیوانی احمدش���اه را تش���کیل میدهند

قزلباش���ان در تاریخ افغانستان اس ��ت ،بهوضوح نمیتوان در این فصول

و اینک���ه تیمورش���اه در سیاس���ت ایج���اد دول���ت مرک���زی و دوری از روش

پیگی���ری کرد .اگر نویس ��نده محت ��رم ضمن بیان حوادث ه ��ر از گاهی از

قبیلهس���االری بر عناصر غیر پش���تون ،همانند قزلباش���ان تکیه میکند و

اق���دام یکی از س ��ران قزلب ��اش و نیروهایش علیه یا ل ��ه یکی از طرفهای

زمان شاه نیز که با کمک همین عناصر بر اریکه قدرت مینشیند .نقش

درگی���ر یاد میکن ��د ،نمیت ��وان آن را پرداختن صریح و نقش مؤثرداش ��تن

قزلباش���ان در مقابله با افغانهای غلجایی که بر محمود درانی ش���وریده

دیگر قومیتها ،مثل هزارهها ،ازبک ها و یا تاجیک ها داشت.

بودند نیز صحنه دیگری از بازی سیاسی ـ اجتماعی آنان است.
فص���ل چهارده���م :در بیس���تویک فص���ل کت���اب ،ای���ن فصل ب���ا عنوان
جایگزین���ی و رویداده���ای قزلب���اش ،ب���ه گونهای مس���تقیم به قزلباش���ان
پرداخته اس���ت .در ابتدا بر این نکته تأ کید ش���ده که پیش���ینه قزلباشان
در افغانس���تان بسیار پیشتر از زمان افش���اریه است و نویسنده برای گفته
خود ش���واهدی آورده اس���ت و نخستین نش���انههای قزلباش���ان را با ورود
باب���ر به کابل همزم���ان میداند که پس از آن و به م���رور ایام و در دورههای
حا کمیت سلس���لههای صفوی و افشاری ،به صورت گروههای نظامی و
یا کوچهای دس���تهجمعی در مکانهای مختلفی ،همچون بلخ ،کابل،
هرات ،غزنه ،قندهار و فراه جایگزین شدهاند.
همچنین نویس���نده بر این نکته تأ کید کرده است که در دورههای زمانی
وی���ژه از دوره احمدش���اه ابدال���ی تا زمان ش���یرعلیخان،
م���ورد بح���ث به ِ

فص���ل هفدهم :در ای ��ن فصل از قیام م ��ردم کابل در برابر س ��پاه انگلیس
س���خن گفته ش ��ده اس ��ت .همچنین دو کتاب در ارتباط با این موضوع
به نقد کش���یده شده اس ��ت .یک کتاب ش ��بیخون افغان نوشتۀ خانمی
انگلیس���ی به نام لیدی س ��یل که از شاهدان و گروگانهای این قیام بوده
اس���ت .دیگر کتاب افغاس ��تان در قرن نزدهم از سیدقاس ��م رش ��تیا که از

ن���گاه مؤلف در جوی فاشیس ��تی و متک ��ی بر روایات کت ��اب حیات امیر
دوستمحمدخان نوشتۀ جاسوسی انگلیسی بنام موهن الل است .این
توجه ،نکتۀ قوت این فصل بوده و در راس ��تای هدف کتاب نیز اس ��ت؛
چرا که در بررسی سرگذشت و تاریخ قزلباشان ،هم تأ کید بر نقش فعال
و مثبت آنان در جریان قیام مردمی علیه انگلیس� �یهای اشغالگر دارد و
ه���م اتهامات وارد بر قزلباشها را از س ��وی دش ��من و قلمهای غرضآلود
بهخوبی پاسخ گفته و رد کرده است.

قزلباشان یک گروه اکثریت و کارآمد به لحاظ نظامی و دیوانی بودهاند و
برای اثبات این نکته شواهدی را بیان میکند.

معرف���ی محلههای شیعینش���ین کاب���ل همچ���ون چن���داول ،مرادخانی،
باالحصار و اینکه برخی از این محالت ،نظیر چنداول از چنان وسعت و
ی شده است،
جمعیتی برخوردار بوده که از آن با عنوان نصف کابل یاد م 
دیگر مطالب این فصل اس���ت .در ادامه به مش���ترکات قزلباش���ان کابل با
دیگر مردمان این ش���هر اشاره ش���ده و نویسنده تأ کید دارد که قزلباشها و
کابلیها جز در برخی مسائل اعتقادی در تمام خوی و بوی ،عادات ،اطوار
و رس���م و رواجها با هم یکس���اناند .ذیل همین عنوان به مسائل فرهنگی
قزلباشها اش���اره میشود و از مس���اجد ،تکیهخانهها ،چگونگی برگزاری
نمازه���ای یومیه ،قرائ���ت قرآن ،مکتبخانهه���ا و چگونگی عزادار یهای
دهۀ محرم ،سقاخانهها و زیارتگاههای ایشان یاد میشود.
فصلهای پانزدهم و ش���انزدهم :در ای���ن فصلها چگونگی انتقال قدرت
از سدوزاییان به بارکزاییان و جدایی بخشهایی از قلمرو احمدشاهی،
محاص���ره ه���رات از ط���رف قاج���ار و رو یگردان���ی دوس���ت محمدخان از
انگلیس و حمله انگلیس به افغانس���تان و س���رکار آوردهش���دن شجاع به
کمک انگلیس���یها توضیح داده ش���ده اس���ت .همچنین از معاهده سه
جانبۀ الهور و و اگذاری متصرفات افغانی ،س���رخوردگی و نفرت مردم و
قیام همهجانبۀ مردم یاد شده است
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فصله���ای هج���ده ،ن���وزده و بیس���تم :ای���ن فصله���ا نی���ز بی���ان تح���والت

ش���ده که نزدیک به محاوره کابلی مینماید ،مانن ��د چاپیدن ،قاپیدن و
ّ ُ
گ���دو ّود ک ��ه در بیش ��تر موارد به دلیل رعایت تناس ��ب و تع ��ادل در جمله

در دورهه���ای حکوم���ت دوس���ت محمد خ���ان و امی���ر ش���یرعلی خان تا

خوش نشسته است.

تاریخ معاصر افغانس���تان اس���ت که در آن تحوالت سیاس���ی اففانس���تان
س���رکارآمدن حکومت عبدالرحمن بررسی میشود .نویسنده ضمن بیان
ای���ن ح���وادث گاه و بیگاه به نقش س���ران و قوم قزلب���اش در این تحوالت
هم اشاره دارد.

از دیگ���ر مواردی که در نثر کتاب چش ��مگیر اس ��ت ،اس ��تفاده نویس ��نده
از واژگان عر ب ��ی و انگلیس ��ی در متن اس ��ت که در بعضی م ��وارد با وجود
معادل فارس ��ی برای آن ،مناس ��ب نمینماید .در مورد واژگان انگلیس ��ی

فص���ل بیس���ت ویک���م :در ای���ن فص���ل خالص���های از تاریخ سیس���تان از

بای���د گف���ت از آنج ��ا ک ��ه در دورههای ��ی از تار ی ��خ افغانس ��تان ،حض ��ور

ابتدای گس���ترش اسالم و حا کمیت سلسلههای مستقل یا نیمه مستقل

انگلیس���یها در سیاس ��ت و ب ��ه تبع آن در فرهنگ کش ��ور پ ��ر رنگ بوده،

خراس���انی و ش���خصیتهای برازنده آن و داستان ازدس���ترفتن آن بازگو

اصطالحات و واژگان بس ��یاری از انگلیس ��ی وارد زبان فارسی افغانستان

ش���ده اس���ت .همچنین ادعای گولد اس���میت انگلیس���ی مبنی بر جزئی

شده که تا کنون به دلیل نبود فرهنگستان زبان فارسی ،پاالیشی صورت

از ایرانبودن سیس���تان رد ش���ده اس���ت .ایران به مفهوم عام ش���امل تمام

نگرفته اس ��ت .موازی این مس ��ئله در ایران ،تأثیر زبان فرانس ��ه در فارسی

سرزمینهای خراسان شرقی و غربی و ایالتهای دیگر است و سیستان

ایران���ی اس ��ت که البت ��ه فرهنگس ��تان زبان ای ��ران بخش اعظم ��ی از این

جزئ���ی از خراس���ان بزرگ ب���وده که افغانس���تان امروزی بخ���ش اعظم آن را

تاثیرات را زدوده اس ��ت .واژگان و اصطالحات عر ب ��ی گرچه از دیرباز در

شکل میداده است.

زبان فارس ��ی وجود داش ��ته و به غنای آن نیز افزوده ،اما باید توجه کرد که
از عربیگرایی افراطی به دلیل تفاخر و تفاضل ادبی پرهیز کرد .این نکته

نقد
پس از بررس���ی اجمال���ی محتوای فصله���ای کتاب ،اینک ب���ه اختصار
ابتدا به نقد صوری و سپس به نقد محتوایی کتاب پرداخته میشود.

نقد صوری کتاب

را نباید فراموش کرد که نخستین وظیفه زبان تفهیم و تفاهم است .زبان
میراث مش ��ترکی اس ��ت ک ��ه همه اهل ز ب ��ان و قلم در حف ��ظ و انتقال آن
مسئولیت مشترک دارند و تصرفات بدون توجیه در زبان روا نبوده و نباید
خوانندگان را در فهم مطالب کتابی دچار مشکل نماید.

 .1صفحه عنوان :کتاب دارای صفحه عنوان بوده و این عنوان با صفحات
پیش از متن همخوانی دارد که این از نکات مثبت کتاب است.

فارغ از این مس ��ائل ،چنانکه پیشتر گفته ش ��د ،نث ��ر کتاب در کل نثری
روان ،سالم و س ��رزنده و از لحنی مناسب و متعادل برای روایت تاریخی

 .2کتاب همچنین از صفحه حقوق برخوردار و دارای مش���خصات اعم
از نام کامل نویس���نده ،ویرایش���گر ،نوبت چاپ و محل نش���ر به فارس���ی و
التین است.

برخوردار است ،اما با این حال از ویرایش بی نیاز نیست.
از دیگر مزیتهای کتاب برخورداری از فهرس� �تها و ضمایم اشخاص،
له ��ا در پایان کتاب اس ��ت .فهرس ��ت منابع مزیت
اق���وام ،فرق هه ��ا و مح 

 .3داش���تن فهرس���ت مندرج���ات در ابت���دای کتاب از دیگ���ر مزیتهای

دیگ���ری اس ��ت ک ��ه در پای ��ان ذک ��ر ش ��ده اس ��ت ،اگرچ ��ه اصول و ش ��یوه

کتاب اس���ت که همانند یک نقش���ۀ کار خواننده را در رسیدن به مطلب

منبعنویس ��ی که ذک ��ر پنج مورد مؤلف ،نام کتاب ،ناش ��ر ،مکان و س ��ال

مورد نظر و دریافت اطالعات اجمالی از محتوای کتاب آسان مینماید.

نش���ر اس���ت ،رعایت نشده اس ��ت .در کل کتاب در ش ��یوه ارجاعدهی و
ً
پانویسها از اصول و روش جاری پیروی نکرده است؛ برای مثال معموال

برخ���ورداری از پیش���گفتار و مقدم���ه ،مزیت دیگر کتاب اس���ت که هر دو
خوانن���ده را کمک میکنند تا هم در جریان مس���ائل جنبی ،نظیر نحوه و
چگونگ���ی ش���رایط تدوین کتاب قرار گرفته و هم ب���ا طرح اولیه و هدف و

اولین ارجاع کامل میآید و در موارد بعدی به اختصار بیان میش ��ود ،که
در این کتاب این نکته رعایت نشده است.
کمب���ودن اغ�ل�اط و اش ��کاالت تایپی از دیگ ��ر مزیتهای کتاب اس ��ت.

محتوای کتاب به اجمال آشنا شود.
ب���ه لح���اظ روش و منط���ق تدوین به ط���ور کلی میتوان گف���ت که کتاب
ً
نس���بتا خوشتدوین اس���ت .خواننده نیز باید حوصله به خرج دهد تا به
پیام نهایی نویس���نده برسد و ارتباط بین فصلها را برقرار کند .نثر کتاب
در کل نث���ری س���الم و روان اس���ت و از عه���دۀ روایت تاریخی ب���ر میآمده
است .نویس���نده در سرتاسر کتاب تالش کرده اس���ت تا یکدستی نحوه
ن���گارش را حفظ کن���د .البته گاه در می���ان جمالت از واژگانی اس���تفاده
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کتاب در کل از چاپ ،کاغذ و طراحی جلد خوبی برخوردار است .برای
چاپهای بعدی اس ��تفاده از خط مناس ��ب از نظر نوع و اندازه ،کتاب را
مطلوبتر و خواندن آن را س ��هلتر میس ��ازد .این نکته را نباید از نظر دور
داشت که کتاب در آلمان به چاپ رسیده است و نویسنده از امکانات
چاپ کتاب در کش ��وری فارس زبان ،مانند افغانستان یا ایران برخوردار
نبوده اس���ت ،از اینرو وجود برخی اغالط و مش ��کالت نوع خط و اندازه
آن تا حدی قابل پذیرش است.
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نقد محتوایی

گه ��ای ق ��درت ،نوعی سوءاس ��تفاده از
و قدرتطلب ��ان داخل ��ی در جن 

کت���اب قزلب ��اش و هزاره در البالی تاریخ افغانس ��تان چن���ان که از عنوان

مذهب یا استفاده ابزاری از آن برای نیل به مقاصد قدرتطلبانه قلمداد

آن برمیآی���د یک���ی از مهمترین موضوعات قوم���ی ،اجتماعی و مذهبی را

میکند؛ در همین راستاست تحلیلی که از حمله ی افغان های هوتکی

در گس���تره تاری���خ به بحث گرفته اس���ت و مطالعه آن نش���ان میدهد که
ً
کتاب دارای منطق ،متن و روش نس���بتا سازمانیافته و سادهفهم است.
ً
دیدگاههای نویس���نده هم نس���بتا دقیق اس���ت و ب���ا پیشفرضهای وی

ب���ه مرکز دربار صفوی ارائه میدهد .به نظر نویس ��نده حمالت افغانهای
اقدام را باید نوعی شورش ��ی داخلی به حس ��اب آورد که اگر دربار صفوی

هماهنگی دارد.

یه ��ا رس ��یدگی و آن را به درس ��تی مدیریت
بهخوب���ی ب���ه ش ��کایت هوتک 

پرداخت���ن به پیش���ینه قومی یک قوم و ردگیری و ردیابی نش���انهها و س���یر
تاریخ���ی آن کار یس���ت نک���و و در خ���ور تحس���ین .ه���م از ای���ن بابت که
پردههای غبار و تاریکی را کنار زده و هویت و سرگذشت و گذشته قومی

هوتک���ی را نبای ��د همچون حمله بیگانگان به ایران نگریس ��ت ،بلکه این

میکرد و پاس ��خ و راهحلهای مناسب به اعتراضات افغانهای هوتکی
م���یداد ،بیتردید این حم�ل�ات صورت نمیگرفت و حکومت س ��لطان
حسین صفوی هم سرنگون نمیشد.

را ت���ا حد زیادی روش���ن میکن���د و هم از ای���ن بابت که به نوب���ه خود و در

البت���ه گاه ن���کات م ��ورد تأملی ه ��م در کتاب وج ��ود دارد .ب ��رای مثال در

یک نگاه کالن تاریخی ،درک و برداش���ت جدی���د و نزدیک به واقعتری را

صفح���ه  262در مورد تیمور آمده اس ��ت که چون ولیعه ��د بود ،از جانب

ملت متشکل از گروههای قومی متعدد و نحوۀ تعامالتشان
از تاریخ یک ِ

مردم تأیید شد .این گزاره بیتردید درست نیست ،چرا که در تاریخ کشور

با هم ارائه میدهد.
روش و ن���گاه نویس���نده در تدوی���ن ای���ن کت���اب میتوان���د هم الگ���و برای
کارهای���ی از این دس���ت و هم فت���ح بابی در ای���ن حوزه باش���د .پرداختن
به گروهه���ای قومی در گذش���ته تاریخ ما نمونههای بس���یار دارد .فضایل

ش���هرها میتوانند نمونههایی از این دس���ت باش���ند ،ام���ا قزلباش و هزاره
در الب�ل�ای تار ی ��خ از نگاه و رویکرد فخرطلبان���ه قومی به دور بوده و روح و
فرهن���گ تفاهم بین قومی و احترام مذهب���ی و محکومیت برتریجویی را
در تمام سطور آن میتوان بهخوبی احساس کرد.
با آنکه عنوان کتاب چنین برداش���تی را در ذه���ن خواننده ایجاد میکند
که کتاب به طور مش���خص و یا با تمرکز بیش���تری به هزارهها و قزلباشها
بپردازد ،اما پس از مطالعه کتاب مخاطب در مییابد که کتاب در کل از
دو بخش تش���کیل یافته است .اگر به عنوان کتاب توجه نگردد ،میتوان
کتاب را نوعی تاریخ عمومی افغانس���تان دانست که به گونهای پرداختن

و در دورهه���ای حاکمیت حاکمان مختلف تا زمان انتخابات ریاس ��ت
جمهوری ک ��رزی ،هی� �چگاه حاکمی
ً
منتخب مردم نداش ��ته و اصوال مردم
چنین جای���گاه و حقی نداش ��تهاند.
گرچه به نظر میرس ��د که این مطلب
نق���ل قول اس ��ت و ن ��ه نظر نویس ��نده،
ام���ا به گون���های تلویح ��ی برمیآید که
چنین قولی را پذیرفتهاند.
ب���ه نظ���ر میرس ��د نویس ��نده محت ��رم

حرف آخر اینکه گرچه نویسنده
تا جایی که برایش مقدور بوده،
تالش کرده منابع متعددی را
ببیند ،اما با این وجود برای پیگیری
بهتر و عمیقتر پیشینه قزلباشان،
میتوانست به برخی تحقیقات
و نوشتههای جدید در این مورد
مراجعه کند.

در تأیید دیدگاه و در راس ��تای هدف خود که بررس ��ی پیش ��ینه قزلباشان
اس���ت تا حد زیادی توانسته ش ��واهدی ارائه کند .هرچند که در مطالعه
فصله���ای مختل ��ف کتاب ،گاه یافتن رابطه بی ��ن عنوان فصل و هدف
کتاب کمی مشکل و یا حداقل این رابطه روشن و واضح نشده است.

به سلسلههای اسالمی تاریخ دورۀ اسالمی کشور را تا دورۀ معاصر روایت

عن���وان کت���اب با متن آن چن ��دان هماهنگ نیس ��ت .خوانن ��ده با دیدن

کرده اس���ت .از س���ویی با توجه به عنوان کتاب و هدفی که نویس���نده در

عن���وان انتظار دارد که ب ��ه هر دو قومیت در متن کتاب یکس ��ان پرداخته

دیباچه کتاب بیان کرده ،با نوعی خاص از تاریخ هم روبرو میشویم که

ش���ود ی���ا حداقل کمی ب ��ا هم از لحاظ حج ��م و تعداد صفح ��ات تفاوت

در تاریخنگاری از آن با نام تاریخنگاری محلی یا دودمانی یاد میش���ود،

داش���ته باش ��ند ،اما ب ��ا مطالعه کت ��اب با این پرس ��ش روبرو میش ��ود که

ام���ا از لح���اظ حجم���ی ک���ه از مجم���وع صفحات ب���ه این دو گ���روه قومی

نی���اوردن هزارهها در عنوان کتاب چه مش ��کلی ایجاد میکرد؟ پرداختن

اختصاص یافته ،کتاب بیش���تر تاریخ عمومی مینماید که در ضمن آن

به فرهنگ و تاریخ اقوام و ارائه آ گاهیها و اطالعاتی در مورد پیشینۀ آنان

به این دو گروه قومی هم پرداخته شده است.

امری است دشوار که نیازمند تتبع و حوصله کافی است .از اینرو نوشتن

در روای���ت و تحلی���ل وقای���ع تاریخی ،به وی���ژه تاریخ معاصر کش���ور ،روی
مس���ائل حساس بهدرس���تی دس���ت گذاش���ته و نکات مهمی را برجسته
نم���وده اس���ت و ب���ر آن تأ کی���د میکن���د .ب���رای مثال ب���ه خوبی به دس���ت
پنهان و آش���کار بیگانه و اس���تعمار در ایجاد تنشه���ای مذهبی ،قومی و
لس���انی در کش���ور اش���اره میکند و توجه به مذهب را از سوی قدرتمندان
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در م���ورد هویت و فرهنگ یک قوم با دو گونه برخورد ،واکنش و نقد روبرو
خواهد بود :اول نقد درونی که مردمان وابس ��ته به آن قوم در مورد مطالب
و محت���وای چنی ��ن نوش ��تههایی ،واکنش مثب ��ت یا منفی از خود نش ��ان
خواهن���د داد .دوم نق ��دی بیرونی که در واقع واکن ��ش دگر گروههای قومی
مرتبط با قوم مورد بحث اس ��ت؛ زیرا در چنین تحقیقات و بررس� �یهایی
خواه ناخواه ممکن اس ��ت تعریضی به دیگر گروههای قومی صورت گیرد
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یا چنین تعریضی از سوی دیگرگروههای قومی به نوعی برداشت شود .از
اینرو به نظر میرس���د پرداختن به دو گروه قومی در یک کتاب ،دس���ت
کم کاری اس���ت س���خت و دش���وار و افزون ب���ر آن ،یک کت���اب به تنهایی
مجال پرداختن تام و تمام به چنین بحثی را نخواهد داش���ت .از س���ویی
خواننده مش���تاق نیز در پیگیری مباحث دچار سختی خواهد شد ،چرا
که همزمان باید دو خط س���یر قومی و گروهی را با توجه به پیچیدگیها و
حرف و حدیثهای آن پیگیری کند و به نتیجهای برساند .اگر نویسنده
ی محت���رم جداگانه به هریک از این اقوام م���ورد بحث میپرداخت ،هم
س���ختی کار خوانن���دگان کمتر میش���د و ه���م مجال پرداختن و ش���رح و
توضیح بیشتری برای نویسنده فراهم میگردید.
نکت���ه دیگرنح���وه و چگونگی پرداخت���ن به قزلباشها و هزارههاس���ت .از
مجم���وع  503صفح���ه ،ح���دود  200صفحه ب���ه این دو اختص���اص یافته
اس���ت که از این مق���دار  89صفح���ۀ آن مربوط به هزاره و بقی���ه مربوط به
قزلباشهاس���ت .این نش���ان دهنده این اس���ت که ذهن نویسنده بیشتر
معطوف به پیش���ینه قزلباشها بوده اس���ت .البته در م���ورد قزلباشها به
جنبههای متعدد ،نظیر جغرافیا ،فرهنگ و آداب و رس���وم توجه داش���ته
اس���ت ک���ه بهگون���ه ای به غن���ای مطالب در م���ورد این قوم افزوده اس���ت.
اس���تفاده و یادآوری پراکنده خاطرات ش���خصی نویس���نده هم از نکات
قابل توجه و به نحوی مزیت کتاب است.
ح���رف آخر اینکه گرچه نویس���نده تا جایی که برای���ش مقدور بوده ،تالش
ک���رده مناب���ع متع���ددی را ببین���د ،اما ب���ا این وجود ب���رای پیگی���ری بهتر و
عمیقتر پیشینه قزلباشان ،میتوانست به برخی تحقیقات و نوشتههای
جدی���د در ای���ن مورد مراجع���ه کند .ب���رای نمونه میتوان ب���ه برخی از این
تحقیقات اشاره نمود:
تار ی ��خ قزلباش ��ان از روی نس ��خه منحص ��ر ب ��ه ف ��رد کتابخان ��ه مل ��ک؛ به
تصحیح میرهاشم محدث؛ تهران :نشر امیرکبیر.1363 ،
قزلباشان در ایران؛ امیرحسین خنجی؛ تهران :نشر پارس بوک.)pdf( ،

عرفیش ��دن ق ��درت سیاس ��ی مذهب ��ی در ای ��ران دوره صف ��وی ،ح ��ذف
قزلباش ��ان از س ��اختار قدرت؛ کیومرث قرل���و؛ تهران( :پای���ان نامه دکترا)،
دانشکده ادبیات دانشگاه شهیدبهشتی.1385 ،
نق���ش قبایل قزلباش در اوضاع سیاس���ی نظامی عصر ش���اه طهماس���ب
اول؛ پروی���ن ن���ادر؛ قزوین :دانش���گاه بی���ن المللی امام خمین���ی.1384 ،
(پایاننامۀ ارشد)
چنانکه گفته شد برای نقد یک کتاب ،مطالعهای عمیق و با تأمل الزم
است تا حق آن چنانکه شاید و باید ادا شود .در این نوشتار کوتاه تالش
ش���د تا در حد توان و وقتی که نگارنده داشت ،معرفیای از کتاب ارائه و
ب���ه اجمال نقد صوری و محتوایی صورت گیرد ،اما این به معنای حرف
آخ���ر درب���ارۀ این کتاب نیس���ت و اگر تأمل���ی در کتاب ش���ده ،هیچگاه از
اهمیت و قدر کتاب و نویسنده نمیکاهد.
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