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 افغانستان  هایهزاره  نگاری تاریخ رویکردها در 
 1وی محمدجمال موس سید

 چکیده

 بنااا باارکه  است آن حکومتی و دستوری بودن ،ر افغانستانمعاص  نگاریتاریخویژگی مهم  
 .شاا   اساات گرفتااهیااا نادیاا    رناا کم در آن نقش اقوام غیرپشااتون  ،حاکمیت  هایسیاست

اناا  روایاات اااود از تاااریخ را بیااان واکنش نشان داد  و تالش کرد م دیگر به آن  اقوا  ،روازاین
هااای نگااارش صااورت بااهرا  واکنش ترینوج یموراان هزار  بیشترین    ،ر این میانکنن . د
 .ان نسبت به دیگر اقوام ارائه کرد  تاریخی

 ،کااه بررساای آن موراان هزار  است نگاریتاریخرویکردهای  ،پرسش مهم در این میان
و  هاااهزار  هاااینگارشمطالعااه تطبیقاای  روش بااا ،ایاان مهاام هاا ا ایاان نوشااتار اساات.

 نگاااریتاریخ اینکااهکه بااه دلیاال  ده مینشان  هایافته است. ش    انجامرسمی    نگاریتاریخ
 ازجملااه ،هامؤلفااهدر بساایاری از  ،رساامی بااود  نگاااریتاریخنااوعی واکاانش بااه  ،هاااهاازار 

در  ییگراباسااتانگرایانااه و سه رویکرد سیاساای، قومشبیه به آن عمل کرد  است.   ،رویکردها
 است.   ردیابی قابلرسمی  نگاریتاریخهمانن     ،هاهزار نگاری  تاریخ

 یکلیدواژگان 
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 مسئلهبیان 

هااا و برجسااته کااردن در هویت بخشی به ملاات  ،نگاریتاریخامروز  عنصر تاریخ و دانش  
از  ،های سیاساایها و حاکمیتدولت ،روازاین. کن میایفا  مهمی  نقش    ،فرهنگشانپیشینه و  

 داسااتان تاااریخ و .برناا می هااای اااود بهاار  تماااماین ابزار برای پیشاابرد اهاا اا و سیاساات
تااالش حاکمااان  ،در ایاان حااوز  مسااتانا نیساات.  قاعاا  در افغانستان نیز از این    نگاریتاریخ

نگاااری در قالب نوعی تاریخ پس،بود  است.   ا یا ساات تاریخ برای قومیت ااصکشور، احی
 کااهای باستانی برای قوم حاکم ت وین گااردد هویت و پیشینه   ش   رسمی و دستوری، کوشش

  است. گرفته قرار توجه موردکمتر  ،در آندیگر اقوام   یتاریخسابقه  هویت و 
 بااا، ته شاا  تاریخ توسط نهادها و موراان رسمی و دولتی نگاشاا  عنوان  بهآنچه    بنابراین،

گوناگون نوشتاری، شنی اری و مراکااز آموزشاای و  هایاهرمتبلیغات فراوان و استفاد  از    وجود
باا ان  و طاارد ا دیاا   نقاا اقوام دیگر قرار نگرفته و همااوار  باا   پذیرش  موردگا   هیچ  ،پژوهشی

 تااا اناا کوشی   سیاسی ا اجتماعیبا توجه به شرایط  ،هریک از این اقوام.  نگریسته ش   است
هااای تاااریخی از شاااه  نگااارش ،اایاار هایدههدر  ویژ به  ؛روایت اود از تاریخ را بیان کنن 

اجتماااعی  ا کنن  در تحااو ت سیاساایکه احساس می  هستیم  هاجمله هزار   از،  سوی اقوامی
  .ان ش   واقعمعاصر افغانستان، عام انه مورد غفلت و فراموشی  

هااای رویکردهای موجود در نگارش ،قرار اواه  گرفت بررسی موردآنچه   ،در این نوشتار
 نگاااریتاریخنگاااهی اجمااالی بااه  ،اما پیش از آن ؛تاریخی موراان و نویسن گان هزار  است

 نمای .ها ضروری میهزار 

 هاهزاره نگاریتاریختطور 

بررساای افغانسااتان  نگاااریتاریخها و دیگر اقوام افغانستان را بای  ذیاال هزار   نگاریتاریخ
 آم وشاا سیاساای و معطااوا بااه  نگاااریتاریخافغانسااتان،  نگاریتاریخ  .اصرتا دور  مع  ؛کرد

دربارهای حاکمان یا موراان اارج از آن به  نگارانتاریختوسط  غالباًحاکمان سیاسی است که 
و  انحاکماا  ناظر به عملکرد فردی یا شخصیت ،نگاریتاریخنگارش درآم   است. این نوع از 

در  ،روازایااننیساات.  ررناا پُبود  و عنصر قومیاات در آن حکومتی   هایسلسله  هایآم وش 
   .قومی را برانگیزد هایحساسیتنبود  است که  ایگونهبههای تاریخی نگارش ،این مرحله

اجتماااعی در افغانسااتان کااه  ا پس از تغییر و تحو ت سیاساای ویژ به ،اما در دور  معاصر
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 روی داد، مقولااه گرایانااهملاای هااایها و مظاهر م رنیسم و ان یشهورود برای نشانه  درنتیجه
هااای تاااریخی، عنصاار قومیاات و یااا هم دستخوش تغییراتی گردی  و در نگارش  نگاریتاریخ
 ،نگاااریتاریخهاا ا ایاان نااوع از  گردیاا . ترررن پُمبتنی بر ناسیونالیسم قومی   نگاریتاریخ
 ناسیونالیساام نظریااهبااه پیااروی از   ستانریخ افغانت وین تا  ،گوی میص یق فرهن     کهچنان

 هایگیرینتیجااهاما چون تاریخ مذکور بر کاوش و تحقیق راستین بنا نیافته بود و   ؛نژادی بود
 .(د: 1380 رهن ،)ف  دستوری داشت، مردم به آن اقبال نکردن  جنبهآن 

 هایسیاسااتاسااتای رساامی نامیاا  کااه در ر نگاریتاریخ  توانمیرا    نگاریتاریخاین نوع  
قاارار  ،گااانفرهیختگااان و نخب ویژ بااه ،اقااوام دیگاار قبااول مورداما   ؛ش میحاکمیت ت وین  

، نقاا  و ارائااه روایاات اااویش از تفاااوتیبی  :مختلف مانن   هایشکلبه    به آن  آنان  و  نگرفت
 ا بااه شاارایط سیاسااینیااز  هاااواکنششاا ت و وضااون ایاان   البتااه  واکنش نشان دادن .  ،تاریخ
   داشت.  بستگی افقان موجود در جامعه اعی واجتم

ایاان  ،پرسااش مهاام. نشان دادن  رسمی  نگاریتاریخبرابر  را    ترین واکنشج یها،  هزار 
پاسااخ را بایاا  در تعاماال و رابطااه  اناا  تاارین واکاانش را داشااتهجاا ی هاااچاارا هاازار   است که

از دور  عباا الرحمان  عاا ب ویژ بااه ،هاااهزار ان ی سااال اایاار افغانسااتان بااا   ص  و  هایدولت
 ،به د یل قااومی و مااذهبی هاهزار براورد قهرآمیز عب الرحمن با    جست.  م(1901-1880)

تحقیاار را باارای ایاان  ،ترمهمتجربه دردناک کشتار، بردگی، مهاجرت، غصب زمین و از همه 
ت عب الرحمانی با ش  هایسیاستشاه  استمرار   ،بع ی  هایدولتمردم در پی داشت که در  

 ش( هستیم.1978/1357ور  آل یحیی )و ضعف تا پایان د
 از ،کشااور رد و نقااش بساایاری از اقااوامرسمی ارائه ک نگاریتاریخروایتی که   در کنار اینها،

گرفاات،   نادیاا  یااا رناا کم اجتماعی و تماا نی کشااور ا سیاسی  را در تحو ت  هاهزار   جمله
و  نویساایتاریخ بااه مقولااه  وراان هاازار عامل انگیزشی مهمی برای پردااتن نویسن گان و م

 .گردی ارائه روایت اودشان از تاریخ افغانستان و مردمان هزار   
و  هاااروشدور  زمااانی و مکااانی،   :مختلفاای چااون  هایدیاا گا از    هاااهزار   نگاریتاریخ
و نساابت آن بااا  هاااهزار  نگاااریتاریخرویکردهای  ،است. این نوشتار  بررسی  قابل  رویکردها

 قرار داد  است.  بررسی مورد را رسمی کشور  نگاریخریتا
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 هاهزاره نگاریتاریخ یرویکردها

آنهااا  تواناا  ازاز رویکردهای مختلفی که یک مورخ می  ،افغانستان  معاصر  نگاریتاریخدر  
 رایانهگگرایانه، باستانرویکرد سیاسی، ناسیونالیستی، قوم  ؛ مانن :ردتوان نام بُمی  ،بهر  ببرد

؛ هرچناا  کناا ها هم ص ق ماایهزار  نگاریتاریخدر مورد   ،ین امرهم  .اجتماعی  ا  هنگیفر  و
 قرار نگرفته باش .  استفاد  موردآنان  نگاریتاریخممکن است تمام این رویکردها در 

ی ناظر به اه افی بود  کااه بسیارتا ح   ،نگاری افغانستان معاصردر تاریخ  اتخاذ رویکردها
ق( تااا آغاااز 1169-1747) اباا الی است. از زمان احم شااا  ش  می سیمتر  نگاریتاریخبرای  
رویکاارد  ا م بااه بعاا (1930) دور  آل یحیاای بااه بعاا ا  ج ی  در افغانسااتان    هاینگاریتاریخ

و رفتارهااای  تحو ت ،یعنی ضبط و ثبت اتفاقات ،نگاریتاریخغالب، رویکرد سیاسی بود  و 
تحااو ت در عرصااه  شور و به دلیاال تغییاار وج ی  ک  ارینگتاریخاما در    ؛حاکمان و زمام اران

سیاسی و اجتماعی در سطح دنیا و تأثیرات آن باار افغانسااتان، شاااه  اتخاااذ اهاا اا ج یاا  و 
هاا ا اصاالی  ،از ایاان دور  بااه بعاا اتخاااذ رویکردهااای ج یاا تری هسااتیم.  ،آن تبعبااه

ریخی تماا نی مسااتقل ساات و اثبات یک هویاات دیرینااه تااا  ،نگاری معاصر افغانستانتاریخ
در کنااار  ،بود  است. در این راستا  با محوریت قومیسیاسی امروز  افغانستان  برای جغرافیای  

 ا دیگاار، یعناای رویکردهااای ناسیونالیسااتی  ررناا پُتااوان از دو رویکاارد  رویکرد سیاسی ماای
 نگاااریریخاتتااوان در ین رویکردها را نیااز ماایکرد. هم یاد گرایانهباستانگرایانه و رویکرد قوم

نگاری رسمی کشااور واکنشی به تاریخ ،هاهزار   نگاریتاریخ  چون  ؛نمودها هم مشاه    هزار 
رساامی تأکیاا  داشااته،  نگاااریتاریخو عناصااری کااه  هامؤلفااهباار همااان  ،روازایاان .اساات
 کرد  است. تأکی  هامؤلفهها هم بر همان عناصر و هزار   نگاریتاریخ

 نگاااریتاریخدر  گرایانهباسااتانو  گرایانهقومسیاسی،  :مهمّیکرد سه روبه    ،نوشتار  در این
 .گرددها اشار  میهزار 

 گرایانهقومرویکرد  .الف 

م اوم متحول ش   و یااک ساایر تکااوینی را ساا ری  طور بهدر طول زمان   ،مفهوم قومیت
با پی ایش  .(23: 1383احم ی، ) است ش   ارائهمتفاوتی   هایدی گا   ،و در تعریف آن  کرد 

 ویژ بااه ،و اوایل قرن بیستم در غاار  19ناسیونالیستی و نژادگرایی در قرن   هاینظریهبرای  
 یو آرا م(1816-1882) نژادها و نژادپرستی کناات دوگوبینااوی فرانسااوی  تساوی  ع م  نظریه
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به جهااان اسااالم هاام تسااری  ،عماراست قراو نپیشبا  ن ب ن و ماکیاولی، این تفکر همرا ژا
د. نمااورو همحااوری روباا قااومی و قوم هااایچالشرا بااا مشااکالت و   مساالمان  جوامع  و  افتی

منطقااه عرباای، ایااران،  :مانناا  ،جهااان اسااالمی جااایجایدر   پیام های ورود ایاان ان یشااه
 .است  ردیابی قابل اوبیبه ،افغانستان جمله ازپاکستان و 

حاکمان کشور که در پی  توجه ردمو ش تبهدر آغاز قرن بیستم   این ان یشه  ،در افغانستان
-های مختلف در حااوز و با اعمال سیاست  قرار گرفت  ،محور بودن ایجاد یک دولت ملت قوم

نگااا  و ان یشااه متااأثر از ایاان  نیاازدر ایاان کشااور    نگاااریتاریخ  .گردی   پیگیریهای گوناگون  
در  نگاااریخریتادانش تاریخ،  ...بخشی فرهنگی، سیاسی و. با توجه به ماهیت هویتگردی 

کااه ایگونهبه ؛شاا تباا یل  هاااحاکمیتافغانستان به ابزاری مهاام در راسااتای تحقااق اهاا اا 
و نقااش و  یافته سامانهای تاریخی، تحو ت و روی ادها، حولِ محورِ قومیتی ااص نگارش

حساساایت و  جااه،و در نتی ش یا نادی   گرفته  رن کمسهم دیگر اقوام ساکن این کشور در آن 
زمااانی  ،ثانیاااًاناا  و این روایت از تاریخ را ن ذیرفته ، ًاوّ. آنان  برانگیختام را  کنش دیگر اقووا

به بیان روایت اود از تاریخ کشااور و مااردم اااود  ،در واکنش به آن  ،که زمینه را مساع  دی ن 
ر حااوز  کااه از همااه بیشااتر دهااا هزار  جمله از، در روایت دیگر اقوام ،از همین رو  ان .پردااته
 .شودمیدی     ترررن پُاز تاریخ این وجه ،  ان های تاریخی فعال بود نگارش

 هاهزاره نگاریتاریخگرایانه در رویکرد قوم

 را شااانتاااریخی هاااینگااارش حکومتی و موراان وابسته بااه آن،  نگاریتاریخنهادهای  
افغانسااتان پاایش از ماایالد  ، ًاوّ در ایاان رویکاارد،.  اناا کرد ت وین    ااصی  قومیِ  گرو   دربار 

، باار آنساایر تحااو ت و رویاا ادهای  و( 16: 1387، مساایح وجااود داشااته اساات )رحیماای
در  ،ثانیاااً. اساات شاا   داد ترتیااب   های آنانحاکمان و سلسله  آم وش ها و  محوریت پشتون

 رسااوموآدا زبااانی،  به شواه  ،برای اثبات آن ان  وتالش برای اثبات دیرینگی این قوم بود 
های قومی ساااکن در نشانی از دیگر گرو  ،های تاریخی ایناننوشته.  ان ش      متمسکغیرو  

، تاااریخ شاا   تاا وینبااه نااام تاااریخ افغانسااتان  آنچااه ،واقااع درافغانسااتان در اااود ناا ارد و 
 از ،دیگاار اقااوام ،رو ساکن در آن است. از همین  اقوامکه یکی از    است  های این کشورپشتون
 کوشاای ن  ،فرصت یافتناا هرگا   ،یابن نمی نگاریتاریخکه ردی از اود در این  ها  ار هز  جمله

بااه همااان ساابک و شاایو   دقیقاااً که را بیان کنن   یشتان و قوم اوروایت اود از تاریخ افغانس
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 ارائااهتاااریخ را  اااود از م ارانااه روایااتبا رویکردی قوم  ،رسمی کشور عمل کرد   نگارانتاریخ
 ان .کرد 

تعاا اد تولیاا ات تاااریخی  نیااز و ،تاریخ رسمینسبت به    هاهزار   نویسیتاریخسابقه    چهگر
کمتر است، امااا در  ،ان نوشته نویسیتاریخر مقایسه با آنچه موراان و نهادهای رسمی دآنان  

 توان مشاه   کرد.می  اوبیبهم ارانه را قومرویکرد   ،هاآثار تاریخی هزار  کمِ دهمان تع ا
بااه  یواکنشاا  ،هاااهاازار  نویساایتاریخ چراکااه  ؛طبیعاای اساات  ،ایاان اماار  ،نگارناا  به نظر  

هااا و رویکردهااای حاااکم باار آن نیااز انعکاس شاایو  ،رسمی در کشور است و این  نویسیتاریخ
شااان بااود  اثبااات هویاات قااومی هاا ا بااا ،نویسیتاریخها به هزار   آوریروی  اساساً.  هست
در  . آنااانسااتاگرایاای نوعی قااوم ،آنانهای تاریخی شاساس و شالود  نگار ،روازایناست.  
شااان بیااان هااا، هاا ا اصاالیدر مورد تاریخ افغانسااتان و یااا تاااریخ هاازار   ،های اودنگارش

 بنااابراین،شااان بااود  اساات. یاال آن بااا محوریاات قااومیتیلروی ادها و حوادث و تفساایر و تح
بااا  ،شور و چه اارج از آناال کچه د ،هاتاریخی هزار   هاینگارش  یکایکِتوان گفت که  می

ایاان اماار را  اوبیبااه ،هاااتک آثااار تاااریخی هاازار . مطالعه و بررسی تکستارویکرد قومی  
تاریخ، فرهن ، سیاساات، از قبیل:  ؛ها هستن هزار  ،اصلی این آثار کلی واژ ده .  نشان می

 ،ردااتن بااه آنرجااه پاا نی، دبا توجه به شرایط زمانی و مکا  ها. منتهامشاهیر هزار   و  تماعاج
بااود   ترررناا پُایاان رویکاارد  ،اناا از آزادی بیشتری براوردار بود  هرگا ش ت و ضعف دارد. 

ای که افقان در دور  اصوصبهو  ان ش   نوشتهکه داال کشور   در آثاری  ،برای ماال  ؛است
 صااود اااود رامااراد و مق ،است و نویساان گان آن تررن کم ،این رویکرد  ،و ااتناق حاکم بود 

ان  و در اارج از کشور و فضایی مانن  کویته پاکسااتان کااه فضااای ضمنی و تلویحی بیان کرد 
و  اااود را نشااان داد  ترررناا پُایاان رویکاارد  ،گرایانااه اسااتناسیونالیسااتی و قوم ،غالااب

 ان .بیان کرد   صراحتبهاود را  منظور ،نویسن گان آن
بیشتر انعکاس و بیان سرگذشاات  ،ش    نوشتهشور  ها داال کغالب آثاری که توسط هزار 

هااا در نگاااهی هاساات و کمتاار بااه تاااریخ هاازار هاازار  موجود و شرایط و وضعیت همان زمانِ
از اوضاااع اقتصااادی و  هاییگزارشیا  آثاری که در قالب ااطرات ؛است  ش    پردااته  ترکالن

یری در تاااریخ و ثماار  زناا ان، ساا  ااااطرات زناا ان، :مانناا  ؛ان ش    نوشتهها  فرهنگی هزار 
جات، یک قرن مسموعات و مشاه ات، یک برگ از سیاست، نظری بر تاااریخ فرهن  هزار 

ها در زن گی ملی و ها، فهرست اسماء رجال و اماکن هزار ، نقش هزار هزار   شناسیجامعهو  
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 عناوینی نظیر اینها.
 ؛سااتآنهانگارش  قتصادی زمانهاجتماعی و ا ،ناظر به وضعیت فرهنگی  این آثار،  مطالب

تا آنچااه را  داردنشان از یک رویکرد قومی میان نویسن گان هزار    ،هااما نفس همین نگارش
 قاارارهااای رساامی مااورد غفلاات اقتصاااد و اجتماااع در نگااارش ،در مورد این مردم از فرهن 

هااا ه هاازار ط باا فقاا  ،بیان کنن . نکته اینکااه نویساان گان هاازار  در ایاان دور   نوعی  به  ،گرفته
 توجااه مااوردهااا را یااا تاارکمن هاازبکها، ایماق :قومیتی دیگر مانن  ،ان  و برای ماالپردااته

که این اودقرار ن اد   .هستهایشان حاکی از نگرش قومی آنان در نگارش ،ان  
عنوان  وجود بااست که نمونه اوبی  ،کاظم یزدانیوشته ن تاریخ تشیع در افغانستانکتا  

 ،هااا کااه بخشاای از جامعااه شاایعیان افغانسااتان هسااتن سن   فقط بااه هاازار در آن، نوی  شیعه
هااای شاایعه تااوجهی هااا و پشااتونها، بلوچقزلباش :های شیعی مالپردااته و به دیگر گرو 

خ قااوم هاازار  یعه را کامالً بااه تاااریش خی، تاربر اقلیتت یت اکاریو بر اساس ارجح نکرد  است
ن قااوم مطاارن سااااته اساات. یاا ا ر ان را دربااایعیمربوط به ش ی ادهایمنحصر کرد  و همه رو

هااای اااونینی از تاااریخ تشاایع در صااحنهنگاهی به فهرست کتااا    ،ن نکتهیاثبات ا  یبرا
عنااوان بااه  12هااا و عنوان بااه هاازار  و هزار   43  ،است. در فهرست کتا   یکاف  ،افغانستان

عه« و یبار کلمات »ش تنها شش  کهحالیرد  است؛  یافته  ااتصاصجات«  « و »هزار هزار ستان»
باارای  ؛توان دی . در محتوای کتا  هم این رویکرد را میاست کاررفتهبهها ع« در عنوانی»تش
های هزارگی بسن   شاا   و ا به معرفی چهر باز تنه  ،های جامعه شیعهدر معرفی چهر   ،ماال

 .(419: 1370نی،  دایز)  ای نش   استاشار   ،به مشاهیر تشیع از دیگر اقوام
هااای نویساان گان در برااای نگاشااته ررناا پُتوان نوعی رویکاارد قااومی را می  مسئله  این

اقااوام  روایتشاااندر  و اناا گرفتهپیشرساامی را  نگااارانتاریخهاازار  دانساات کااه همااان روش 
 .ان ش  واقعمغفول   غیرپشتون

بیشااتر اااود را  ،ترمناسبی و فضا ترافزوناین رویکرد به دلیل آزادی   ،در اارج از کشور
 کویتااه هااایثاری که در کویته پاکستان نگاشته ش   اساات. هاازار آدر    ویژ به  ؛نمایان   است

بااه  ااااطرتعلق ،چااه در داااال افغانسااتان و چااه در ایااران  ،هابراالا دیگر هزار   ،پاکستان
دیگاار جوامااع  نساابت بااه ،همچنااینآنااان اناا . ای و اجتماعی اود را حفظ کرد سااتار قبیله

نوعی هویت واحاا  کااه  که در بستر آن،ایگونهبه  ؛است  ش ی تر  شانهزارگی، تعصبات قومی
اساات. ایاان احساااس قااوی هویاات،   گرفتهشااکل  ،اساات  ترنزدیااک  )نژادگرایاای(  راسیسمبه  
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بااا آنکااه هنااوز نظریااه  ،نمونهبرای  ؛به تمجی  از مفاار قومی هزار  انجامی   است  گا وبیگا 
 از ،دیگر اقااوام گراییشخصیتاما آنان در تقابل با  ،ها ثابت نگردی   استلی هزار هویت مغو

قااومی هاازار  تمجیاا  و سااتایش  ا ملاای شخصاایتی عنوان به چنگیز اانها، از پشتون  جمله
هااا ها و رستورانها، هتلها، ایابانگذاری افراد، مغاز کنن  و این تمجی  و ستایش در ناممی

 .(196-194: 1379موسوی، )  تن   اسنُمایااود را 
هااای حساان هاازار  :مانناا  ،هاااهااای تاااریخی هاازار در مع ود نگارش ،همین فضا و جو

 ؛هاازار  قااوم و تاااریخ از انجیناار صااادق  ؛هزار ، شخصیات از حسن رضا چنگیاازی  ؛پو دی
 ...نی وجات تا لناا ن از غرجسااتااز هزار  ؛تاریخ از حی ر جاغوری  آیینهباستان در    هزارستان

و در  شاا  هااا شاامار  از آن منتشاارنشریه ذوالفقار که د  در ،همچنیناود را نشان داد  است. 
متأثر از رویکرد قااومی و هزارگاای بااود. بااه  ش تبهکه گردی  پخش می  جاتهزار پاکستان و  

موراااان  هااای تاااریخیمع ود نگارش ،دلیل همین فضای حاکم و غلبه هیجان و احساسات
 .ان بازمان  ها  شای وبای  از پردااتن درست به مسائل تاریخی هزار  هکنچنا  هزار ،

هااایی را در درازم ت آسیب ،ناسیونالیستی حسّی و یگرااستمرار همین روحیه افراطی قوم
در دیگاار اقااوام را  مالبااهمقابلهب بینی، ترس و  حسّ اینکهل اوّ  ؛های کویته کردمتوجه هزار 

مسااائل  جملااه از ،هااای مختلاافآنان را از اعت ال در فعالیاات در حااوز  اینکهبرانگیخت. دوم 
یف عنصاار مااذهب و روحانیاات میااان باعث تضااع ،این روحیه ،برای ماال ؛فرهنگی بازداشت

هااای نااوعی گسساات بااین گاارو  ،غالب روشنفکران و نخبگان هزار  گردیاا  کااه در پاای اااود
 ،ناسیونالیسااتی و حااسّ گراییقومفراطی مردم ایجاد کرد. همین روحیه ا و عامه  کرد تحصیل

توجه بااه تاااریخ و سرگذشاات  جمله از  ،های فرهنگیغلبه هیجان و احساسات در دیگر حوز 
وبوی هیجان و احساس و شعار بااه رن بیشتر  ،این مردم را باعث ش  و اق امات در این حوز 

 اود گرفت.
 و فرهنگاای قااومینش درونهااا، واکاا در بحث رویکاارد قااومی هاازار   توجهقابل  یک نکته

هااا زناا گی ار واکنش ساداتی است که میااان هااز  هم  آنهاست و  هزار   نگاریتاریخنسبت به  
 توانمی ،اما به لحاظ فرهنگی ،گردن نمی کنن . اینان گرچه به لحاظ تبار هزار  محسو می
 ؛معروا هسااتن  به سادات هزار  ،را هزار  نامی . از همین روست که در داال افغانستانآنها  
 ،گردناا . در ایاان میااانسادات در میان دیگر اقوام، جزئی از آنااان محسااو  ماای  کهچنانهم

سیاساای  ا هااای تاااریخی و اجتماااعیکنناا  کااه در نگااارشبرای سادات هزار  احساااس ماای
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در  شاا  ه ایتو نوعی جریااانی  ان گرفته قرارمورد غفلت که تهمت   تنهانه  ،نویسن گان هزار 
در  ،روازایاانشااود. یونالیست هزار  علیه آنان دیاا   ماایران چپ و ناسبرای روشنفکعملکرد  

شااان ها از سوی سادات هاازار  در دفاااع از هویاات تباااریشاه  برای نگارش  ،واکنش به آن
هستیم. پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان، نقش سادات در گسترش تشیع در افغانسااتان، 

ایاان  از جملااه ،شهرستان شولگر  بلااخاز توابع ، یادات پل برقنامه برای سکوثرالنبی و نسب
هااا در های تاریخی هزار مشابه منطق نگارش  دقیقاً  ،هاست. منطق نگارش این آثارنگارش

 .  ستا رسمی نگاریتاریخگرایانه  واکنش به رویکرد قوم

 نهگرایارویکرد باستانب. 

، یهااا و تحااو ت اجتماااعامیاکااار قاساات کااه در  یاجتماااع یا  یاا ش به باستان، پ یگرا
 یمتفاااوت تبااارزاتتواناا  مظاااهر و ی   مین پ یکن . ایم ییاودنما اریها و رش  آن بسز یانگ

و  ی، شاا یو جمعاا  یفاارد ورسااومآدا ن، در یاایدر مااذهب و آ ییگراداشااته باشاا . باسااتان
 جملااه از ،نگاااریتاریخدر  ییگراباسااتان، و یات و معماااریاا ، در هناار، ادبیدارحکوماات

آنهااا  تواناا  در سااااتیک ملاات، میاا ر یو اساااط یخیاست که توجه به گذشته تااار  یینمودها
 کن .  ینیآفرنقش

بااا ورود اسااتعمار بااه  زمانهماز داستان دیگری براوردار است.   ،اما در زمانه ما، این امر
 گراییباسااتانقااب آن، تفساایر ج یاا ی از متعا  سیاسی ا اجتماااعیِو تغییر و تحو ت    منطقه

 جملااه از ،شاااناستعماریهای منطقااه از سااوی اسااتعمارگران در راسااتای اهاا اا میان ملت
و در جوامااع  (75 :1380 )بیگاا لو،  شاا   مطاارن  ،کردن مذهب در جوامااع مسااتعمر   رن کم

تاارویو و تبلیااد گردیاا .  ،روشاانفکر اصااطالنبههااا و افاارادی مختلااف از سااوی حاکمیاات
اساات جامعااه یران قاجااار در عرصااه فرهناا ، اجتماااع و ساار دواز او ،در ایران  یگرایباستان

ه ا از آن برجسته کردن و شااکوفا نشااان دادن تاااریخ  رس ،می  ار ش  که به نظریپ   یرانیا
ه نیااز بااا اهاا اا در ترکی .(180 :همان) ایران پیش از اسالم برابر دور  ایران بع  از اسالم بود

 .(545: 1383، اهللعنایت )  این ان یشه مطرن گردی  ترکیسمپان
 باااکشااور  نگاااریتاریخیحیاای در عرضااه  در دور  ااناا ان آل  گراییباستان  ،در افغانستان

 ،اثبات دیرینگی و ق مت کشوری به نام افغانستان پ ی ارش  و برای افراد نظیاار کهاازاد  ه ا
 ،خاز دانش تاااری و با استفاد  در ارائه آن تالش بسیار کردن  ،یخو مراکز دولتی مال انجمن تار
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 امروزی افغانسااتانبرای جغرافیای سیاسی  هاپشتوننوعی هویت با محوریت  تالش گردی  تا
 تعریف گردد.

اشااتراک  وجود با ،در ایران، ترکیه و افغانستان  گراییباستانپیگیری سیاست و گرایش به  
 بااودنِ ااا متدر  ،امااا نکتااه مهاام آن در ایااران ؛در آبشخور، هرک ام سرگذشت اااود را دارد

فراشاامول و فراقااومی آن اساات. ناسیونالیساام  سااازیملتبرای ساات ملاات و   گراییباستان
ای ئولوژی رسمی حکومت پهلوی در ایران مطرن گردی ، از سااوی   عنوان  بهگرایی که  باستان

کااو  و شاافا، زریاان ال ینشااجاع، مجتبی مینوی، زاد تقیفروغی، پورداوود،    :کسانی چون
اما ایاان  ،در افغانستان .(146: 1387 زرشناس،) گردی و ترویو میتئوریز     ،یتفری ون آدم

هاام در ایاان  گراییباستان ،روازاین. مح ود گشتقومیتی ااص  هایچارچو در   سازیملت
 بیشتر ناظر به اثبات دیرینگی و ق مت تاریخی همین قومیت ااص رقم اورد.  ،کشور

 هاهزاره رینگاتاریخدر  گراییباستانرویکرد 

کااه ایاان نیااز در  ستارویکرد باستانگرایانه آن  ،هاهزار  نگاریتاریخهای یکی از شااصه
در  گرایانااهباسااتانرویکاارد  گااذاربنیانبه وجود آماا   اساات.  از تاریخ  واکنش به روایت رسمی

کهاازاد هسااتن  کااه بااا  ویژ بااهو  غبااار، حبیباای  :کسانی چااون  ،رسمی افغانستان  نگاریتاریخ
 هاااایپژوهش، مقاااا ت گونااااگون در انجمااان تااااریخ و انجاااام براااای هااااکتا وشاااتن ن

 (.16:  ۱۳۸۷ رحیمی،)  را جا ان ااتن   ان یشهاین  ،شناسانهباستان
توسط روایت رسمی تاااریخ، در پاای ساااات یااک پیشااینه و   ش  گرفتهکاربه  گراییباستان

و تااالش شاا   بااود هاپشتون حوریتبا م تاریخ از پیشافغانستان از دور    هویت طو نی برای
 ،افغانسااتان ،این امر را ثابت کن . با این رویکرد ،شناسانهباستان هایپژوهشکه با استناد به  

 نیااز هاااهزار  موراان. و اصیل این کشور هستن ساکنان ق یمی   هاپشتونکشوری باستانی و  
روی  گراییباسااتانبااه  نوعی واکنش به روایت رسمی اساات،  تاریخی اود که  هاینگاشتهدر  

هاار  ،روازایاان. هسااتن  هاهزار و به دنبال اثبات و ساات یک پیشینه باستانی برای   ان آورد 
هااا را تاااریخی هاازار  قاا مت و پیشااینه کوش میابت ا  ،بردمی قلم به دستهزار  که    نویسن  
لااک ااا اداد مُ ،انستانشود که افغاین مطلب القا می  ،چون در روایت رسمی تاریخ  ؛ثابت کن 
اناا  و بااومی ایاان ان  که به این سرزمین مهاجرت کاارد و اقوام دیگر، بیگانگانی  هاستپشتون

 سرزمین نیستن .
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نااژادی آنااان  أمنشاا   مسئله  هایبررسیدر  توان  هزار  را میموراان    گراییباستانرویکرد  
 گان هاازار  ان و نویسنتوسط مورا ج ی طور بهطی چهار دهه اایر   ،ردیابی کرد. این بحث

اثبااات قاا مت و  ،نااژادی أمنشاا  هاینظریااهاساات. برآیناا  ایاان  ش   مطرندر قالب نظریاتی 
 ،ایاان نظریااات ترینمهماز در جغرافیای سیاسی تاریخی افغانستان است.    هاهزار پیشینگی  

 اشار  کرد.  هاهزار به بومی بودن، آریایی و آریانی بودن   توانمی

 هابودن هزارهبومی نظریه .1

نخستین بار توسط محقق فرانسوی »جی باای. فریاار« عنااوان   ،هابودن هزار بومی  نظریه
 ,Ferrier) ناا اهزیسااتها از زمان اسکن ر مق ونی در افغانستان میهزار  وی معتق  بودش . 

، میخائیل (Raverty, 1880: 280) به پیروی از فریر، اچ. جی. راورتی .(221 :1857
نظریااه بااومی بااودن  ،ای دیگاارعاا  و  (Weieser, 1975: 102شناس آلمااانی )زبانوایزر 
البتااه منتقاا انی نیااز مانناا  تیموراااانف )تیموراااانف،  ،کردن . ایاان نظریااهها را مطرن  هزار 
 .Harlan, 1939: 51)) ( و اانیکوا دارد21 :1333

عباا الحی د. دارنی میااان موراااان افغانسااتانی هاام قااائال ،هااانظریه بااومی بااودن هاازار 
 حبیباای،) کناا ماای یاا أیتنظریه فریاار را  ،شنااتیزبانسری شواه     با استناد به یک  ،حبیبی
اناا  کااه در هااا را جماااعتی از تاجیکااان دانسااتههزار   نیز  عمر صالحدکتر جاوی  و    .(3:  1341
لااه پاایش از حم اینهااا. (29: 1379  ،نائاال)  سااکنا دارناا   جاتهزار تاریخی غرجستانِ    ناحیه
 اناا نام غرجسااتانی معااروا بااود ه ب ،از ساکنان بومی و اصیل سرزمین افغانستان بود   ،مغول

 ،هیوان تساان  ،سی  مخ وم رهین نیز به استناد نوشته گردشگر چینی  .(29:  1372همو،  )
 رهااین،) ان زیسااتهمیپاایش از ورود اسااالم در ایاان ساارزمین  هاقرنها معتق  است که هزار 

1361 :31).  
مردمان  ترینبومیو  ترینق یماز  ،معتق  است که ملیت هزار   ،مورخ هزار   ،نائلین  سح

 ،قطااع صورت بهگا  و پرورشگا  آنان بود  است و ااست ،مرزوبومو همین   ستااین سرزمین  
بنااا باار کااه  اناا های بزرگی داشتهعطف و لحظه هاینقطهاود،  هحیات چن  هزار سال رون   در

انتسااا  دو نااام »هاازار « و  .(27: 1372 ،نائاال) انعکاااس ماناا   اسااتو بیناشنااته    ،عللی
 زیاارا ؛غیرواقعی و غیرمحققانه است کامالً« به عساکر چنگیزاان نیز یک استنباط جاتهزار »
 .(44: 1381 ،همو) یش از ظهور چنگیز موجود بود  است... پهزار   کلمهاستناد م ارک،    به
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و پااذیرش پیاا ا  گرفتااه قااراراطااالق  مااوردِ جسااته «هاازار » کلمه ،  هفت هجریس از اوایل  
 .(43: همان)  قبل از حمله چنگیزاان به این سرزمین بود  است مسلماً ،کن  و اینمی

نیااز باار همااین باااور بااود  و  مردم هزار  و اراسااان باازرگ  کتا   نویسن    ،تقی ااوری
ناا   و ت کااه قضاایه ماابهم ماایلخانی )مغااول( اساا ی  دور قبل از    ،مهم  مسئلهگوی : »اما  می

ای واهی استناد کنن  و هزار  را از اعقا  چنگیااز ن به نظریهاهمین سبب ش   که برای محقق
دهاا  و به روایتی هفتص  طایفه شکل می ،ششص سااتار قومی هزار  را    آنکه  حال  ؛ب ن ارن 

یعنی مغااول  ،گرفته از یک سلسلة قومیتئکه نشاست    غیرممکن  ،طوایف متنوع  همه  اینو  
اناا . ایاان را ها از دیرباز ساکن افغانسااتان بود هزار   ،ب ون تردی   .(8:  1392  ااوری،)  باش 

تاااریخی  پیشااینهگااواهی باار ایاان  ،زبان هزار  اود کمدستاگر چیز دیگری به اثبات نرسان ، 
 .(42: همان)  است
 «ر تاااریخیِقاا ف»از دیاا گا    هاااهزار معتق  است نظریه بااومی بااودن    ،عسکر موسوی یس

حتی برااای  ؛(61: 1379 موسوی،) گوناگون ناقص است  هایجنبهپوپری حکایت دارد و از  
 نااه مردمااان هاازار  ؛اناا کرد ی آن توجه و سابقه «هزار »تنها به واژ    ،مانن  حبیبی  ،از اینان

 .(66: همان)

 هاتباری هزارهو آریانی آریایی نظریه. 2

از ااورشناسان و دانشمن ان غربی گرفته   ،ای معتبرسن  هیچ محقق، مورخ و نوی  تاکنون
تبااار معرفاای هااا را آریاااییهاازار  ، اااااتالط  جااز نظریااه بااه  اتا موراان و محققااان شاارقی  

 برااای نویساان گان و موراااان هاازار  اایااراً توسااط  ،هاااتباری هاازار آریایی  ان . نظریهنکرد 
اصوص عباا الحی هب ،نویسن گان پشتون یو با استفاد  از همان ش  مطرن ش   است؛ آن هم

های پشتو بااا متااون سانسااکریت و اوسااتا و نساابت ها و جای واژ که با تطبیق نام واژ   حبیبی
میااان  .کردن  سازیتاریخ ،دادن حاکمان و شاهان اساطیری و باستانی منطقه به قوم پشتون

 دارناا اعتقاد ها آریایی هزار ی هابه ریشه  ،نویسن گان افغان کسانی چون حبیبی و غالم غبار
تلویحاً   نیز هستن و نیز کسانی که قائل به بومی و ااتالطی بودن هزار   (184:  1368  )غبار،

هااای بااا واقعیاات ،یاا گا رساا  کااه ایاان د. به نظر ماایان های آریایی قائلها ریشهبرای هزار 
 سازگاری ن ارد.  ،هااصوص ژنتیک هزار هتاریخی، اجتماعی، سااتار فیزیکی و ب

در کتااا   ست. آریان ورهاهزار بودن  تبارآریانینزدیک به این دی گا ، نظریه   نظریه دیگرِ
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فاضل و  ص ا لهجه هزارگی  در  ؛ درّ اوستایی در   ، محم ی شاریها ااستگا  هزار    ، بامیان 
در بیااان  ان . البتااهم عی این نظریه ،ایران از پژوهشگران هزار  مقیم  ،در مقا ت اود  کیانی

توان محم ی شاری و کیااانی نوعی میآریان ور بر محم ی و کیانی تق م دارد و به ،این نظریه
هااا را تباااری هاازار را ادامه دهن گان دی گا  آریان ور دانست که با ادبیات بهتری دی گا  آریااانی

اساااس ست که بر در این ا ،هاان . تفاوت دی گا  آریایی بودن یا آریانی بودن هزار مطرن کرد 
ای هااا در تیاار  راناا ، هزاغبار و برای دیگر مطرن کرد   ها که غالمدی گا  آریایی بودن هزار 

امااا  ؛تبارناا مهاجر و ترک ،گیرن  که در حقیقتنوزد  قرار می  های مصطلح س  از تبار آریایی
هااا از اناا ، هزار هااا کااه آریااان ور و محماا ی مطاارن کاارد آریانی بودن هزار   بر اساس نظریه

اراسان، زابلستان، سیسااتان، گرشسااتان و   شامل:  ویو )ائیرینم وئیجه(ساکنان اصلی ایران
  .نشوهای کهن قلم اد میو از نسل آریان ،غور

قم است کااه در  علمیه از روحانیان حوز  آریان ور،.مستعار الف  نام  با  ،افتخاری  محم علی
ااسااتگا   ،بامیاااناساات. دو کتااا   کاارد  تحصاایلهای حوز  آموزش تی و ق یمسبک سنّ
و تبااار  أوی در مااورد منشاا  هایدیاا گا ن مباایّ وسااطی قااروناراسااانیان در و  هاااهاازار 
و  نژادناا ییآریاهااا آریانی است و هزار ش   هاست. وی معتق  است که آریایی تصحیفهزار 

تاارین و بااومی ،هاااتوانناا  باشاان  و هاازار اقااوام دیگااری نماای ،جااز قااوم هاازار  ،اراسااانیان
هااا تنهااا نااژاد هزار  ،از دی  وی.  (225:  تابی  آریان ور،)  ترین ساکنان افغانستان هستن اصلی

 ،وی در هاار دو کتااا  اااود .(227همااان: ) باشن بومی افغانستان از تبار آریان هوشن  می
 :اش به دو شکل استناد کرد  استبرای تایی  نظریه

 :مانناا  ؛تاااریخی، فرهنگاای و دیناای لاوّدسااتل، اتکا و استناد به منابع معتبر کهاان و اوّ
 لیه اسالمی.  یافته عربی و فارسی در قرون اوّتاریخی نگارش هایکتا اوستا، ری  وی ا و 

ی و نیااز منااابع دور  معاصاار از آثااار نق  منابع کهن تاااریخی و فرهنگاا دوم، تالش کرد  با  
 گردد.  لینا ،ی  آنچه مقصودش استیبه تا ،نویسن گان اروپایی، آسیایی و داالی

بر این باور است که تاریخ فرهن  و تم ن در بامیااان کااه ااسااتگا  قااوم هاازار    ،آریان ور
ومتی در رساامی حکاا  نگااارانتاریخاساات کااه  از آن چیزی ترباپیشینهو   ترق یمیبسیار    ،است
 ،مانن  کهزاد ،رسمی نگارانتاریخان . های اایر با بوق و کرنا و تبلیغات فراوان بیان کرد دهه

آن را دستاورد تم ن یونان و حوز  رود گن    وحوشحولهای تم نی در بامیان و  یافته  آثار و
 ،یاان آثااارمعتق  اساات کااه ا ،نویسن   کتا   آنکه  حال  ؛ان )مکتب گریگوبودیک( قلم اد کرد 
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پاایش از  ،هااا(یعناای هاازار  ،های اصیل)آریانی متعلق به مردمان بومی و اصیل این سرزمین
 .(26: 1392 ،همو) باش ورود تم ن یونان و حوز  گن  می

بااا اسااتفاد  از شااواه   اوستایی در ص ا لهجه هزارگی درّحم ی شاری نیز در کتا   م
بااه  ،از ایاان اماار زبااانی  ،رساا  و ساا سی میدار لهجااه هزارگاا به اصالت ریشه  ،شنااتیزبان
رساا . کشااور و منطقااه ماای یک مجموعه مهم انسانی در  عنوان  بهداربودن مردم هزار   ریشه

برقااراری پیوناا  بااین زبااان اوسااتایی و هزارگاای، اصااالت و دیرینگاای وی کوشی   تا از طریق 
باارای اثبااات  ،ه در کتا کاررفتهالبته منطق ب  .(87و45:  1392  شاری،)  ها را ثابت کن هزار 

نظریااه نااژادی  ،باارای ماااال ؛کاربرد دارد  هم  آنهای مخالف  ادعای نویسن   در مورد دی گا 
باارد. شاانااتی بهاار  میاز همین منطااق زبان ،ش   شمرد که در این اثر مردود   «هن و آرین»

هاام بایاا  در مااورد ایاان نظریااه   ،بخشی کافی براوردار اسااتاگر این منطق از اطمینان  ،پس
 کارآم  باش .

برای پژوهشااگران  نق  موردها هم  تبار بودن هزار چون بومی بودن و آریانی  یهاینظریه
 نیاازایاان نااوع نظریااات  ،اساات. از دیاا  وی گرفته قرارنن  سی  عسکر موسوی ما  ،افغانستانی

تااا   اناا واژ مشغول بااازی بااا کلمااات و بیشتر دل  ،داران این نوع نظریاتناقص هستن . طرا
رساامی چااون  نگاریتاریخکه هم در   دستازاینشناسانه  تحقیق واقعی علمی. فرضیات زبان

شود، مبتناای باار ها مانن  کارهای محم ی و آریان ور دی   میهزار   نگاریتاریخآثار حبیبی و  
شااناس زبانیکگرچااه باارای  ،کلمات دارای آواهای مشابه است. روابط بین کلمااات و آواهااا

شااواه   ،اوداودیبااها را فااراهم کناا ، امااا شااباهت آواهاا   باارزشیتوان  اطالعات  ورزی   می
های آوایی باارای رساای ن بااه آورد. اتکا بر شباهتشناسانه به وجود نمییا زبان  شناسانهردمم

اساااس و نااه هااای باایرابطااه بااا جعاالباشاا  و  کنن  گمرا توان  اطرناک و می  ،نتایو تاریخی
: 1379 موسااوی،) زناا داماان ماای نگاریقوم مسائلایجاد آشفتگی در   ، بهآنهاروشن کردن  

61). 

 رویکرد سیاسیج. 

تااوان همااان تاااریخ سیاساای در نظاار گرفاات. در را ماای  نگاااریتاریخرویکرد سیاساای در  
هااا و  ، جناابشیاا ا ادها، عقایاا ال رویاا انااً تحلیات و احی، گازارش، روایاسیخ سیتعریفی، تار

مفهااوم قاا رت، ساالطه و غلبااه محااور  براست و معمو ً  یاسیزرگ ساعمال و رفتار رهبران ب
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: 1386 ،پورموساای) ونااا  اسااتیقااااً در پیعم یخ نظاااامیباا تاار  ،یاسایخ سیگردد. تااریما
بیشااتر بااه فعالیاات پادشاااهان و حاکمااان و رفتارهااای آنااان،   ،در این رویکرد  ،روازاین  .(44

امااری کااه در   ؛شااودیاای توجااه ماایاسلسلهرونحکومتی و روی ادهای د  هایسلسله  آم وش 
 ،با این رویکاارد هاینگارشمشهود است. در بیشتر    ،تی و گذشتهنّس  هاینگاریتاریخغالب  

به آنها  است که مطلو  نظر حاکمیت باش  و کمتر در ایگونهبهرون  بیان تحو ت و روی ادها  
ها یا حاکمی رای در مورد سلسلهمو اینکهمگر  ؛عنصر نق  رفتارهای حاکمان توجه ش   است

 باش .  رآم سبه آنها نوشته باش  که عمر سیاسی
توان مشاه   کاارد و نیااز در رسمی معاصر افغانستان نیز می نگاریتاریخاین رویکرد را در 

 در ادامه نوشتار اواه  آم . که آنها با نوعی تفاوت در هزار   نگاریتاریخ

 هاهزاره ارینگتاریخرویکرد سیاسی در . 1

هویت آنان ودفاااع از آن   مسئلهناظر به    ،لدر درجه اوّ  ،هاهزار   نگاریتاریخرویکردهای  
چااون  ،هاست. از سوییهزار   نگاریتاریخنکته در بحث رویکردهای    ترینمهم  ،است و این

، در بحااث سااتارساامی   نگاااریتاریخهااا واکاانش بااه  هاازار   نگاریتاریخهای  یکی از انگیز 
نزدیک است. بحااث  رسمی شبیه یا نگاریتاریخی به رویکردهای  بسیاردها هم تا ح   رویکر

همانناا   ...هااا و قهرمانااان قااومی وگرایاای، توجااه بااه شخصاایتتبار و نژاد، دیرینگی، قااوم
است. رویکاارد مشااابه  گرفته قرار توجه موردها هم  هزار   نویسیتاریخرسمی در    نگاریتاریخ
بیشااتر ناااظر بااه  ،گفتااه شاا  کااهچنان ،رسمی نگاریتاریخکه در  رویکرد سیاسی است  ،دیگر

. آنهاساات آم شاا سرگذشاات و بیااان تحااو ت سیاساای در رد  حاکمااان و زماماا اران و 
و روی ادهایی است که مردمااان  سیاسی ا اجتماعیها هم ناظر به تحو ت هزار   نویسیتاریخ

 رنمطاا  ترررناا پُاین بحث  ،دور  معاصردر  ویژ به ؛ان تجربه کرد  تاریخشانهزار  در طول 
 است. گرفته قرارموراان و نویسن گان هزار    توجه موردو بیشتر   ش  

محلاای،  ،اناا ، اعاام از تاااریخ عمااومیآنچااه موراااان و نویساان گان هاازار  نوشااته  اساساً
 بااهشان، همااه سیاسی ا اجتماعیها و افراد برجسته شخصیت سرگذشتیا    ااطرات شخصی

هااایی کااه . بررسی عناوین کتا ستار به رویکرد سیاسی یا اتخاذ موضعی سیاسی  ناظ  نوعی
اوبی ایاان موضااوع را بااه ،ان شاا   نوشااتهکشااور یا اااارج از  در داال ویژ به ،هاتوسط هزار 

به چن  مورد از آثاری که  ،هاهزار  نگاریتاریخده . در ارتباط با رویکرد سیاسی در نشان می
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 اشار  اواه  ش . ،و چن  مورد هم که در اارج از آن نگاشته ش   است ستانداال افغان

 ها داخل کشورهزاره هایدر نگاشتهرویکرد سیاسی . 2

ش و 1357تااا پاایش از کودتااای کمونیسااتی   هااا را در کاباال در دو دور های هاازار نوشته
 ،اناا چاپ رساای  کمونیستی به توان پیگیری کرد. آثاری که تا پیش از کودتای می  ،ازآنپس

ای کااه در مانن  انجمن تاریخ و چااه موراااان هاازار   نگاریتاریخچه اارج از نهادهای متولی  
شااای وبای   کااهچناناناا  به دلیل وجود فضای افقان و سانسور نتوانسااته ،ان زد   قلماین نهاد  

گاشااته ی کااه مسااتقل نیهادر برای از نوشته ؛ هرچن گیری سیاسی اود را نشان دهن موضع
یک قاارن از مانن   ؛دنموتوان ردیابی  هایی از رویکرد سیاسی نویسن گانشان را میرگه  ،ش  

آنان سخن بااه  زدواوردهایکه در آن از مظالم عب الرحمن اان بر مردم هزار  و   مسموعات
هااا در نقش هاازار ، یک برگ از تاریخ  و همچون:،  (6:  1345  ترکمنی،)  است  میان آم  
که در آن نویسن   به  ق1314تا 1160 هایمهرومومجات بین وادث هزار ح و تاریخ ملی

هااا و افغااان علیااه هاازار  هااایدولتهااا، اقاا امات بیان روی ادهای سیاساای ایاان دور  هاازار 
 .(4و3: 1348 ،نائل)  عملکرد رهبران و میران هزار  پردااته است

سیاسی های مختلف حوز  در  توجهی  قابلسهمی    غیرپشتوناقوام    ،هاکمونیستدر دور   
هااا توانسااتن  در سااااتار هزار  ،بارلیننظامی و فرهنگی کشور پی ا کردن . برای اوّ  ا اجتماعی

 ،آنان در این دور  (.232: 1379 موسوی،) هایی دست یابن سیاسی کشور و دولت به کرسی
هاازار  بااه  معهمسائل مختلف جا در مورد مقاله ۱۰۰ از بیش و  رساله  و  کتا   جل   ۲۰بیش از  

بااود کااه  هاکمونیساات در دور ها یکی از نشریات مهم هزار   ،چاپ رسان ن . مجله غرجستان
ها نویساان   هاازار  و غیرهاازار  ماارتبط بااا تاااریخ و د   ،و در آن  ش می  منتشر  ،مرتب  طور  به

 غالباااً ،هااای ایاان نشااریهنوشااتن . مقااا ت و نوشااتههزار  مطلب و مقاله ماای  فرهن  مردم
ل سااال یادداشاات شاامار  اوّ بنااا بااهجامعه هزار  داشاات و  ویکرد سیاسی به تاریخ و فرهن ِر

 بااود مااردم هاازار  هایاواسااتو  هااارنوتاااریخ و نمایااانگر  و فرهناا  بیااانگردوم، نشااریه 
 ،هااای ایاان نشااریهنگاااهی بااه عناااوین و فهرساات مطالااب شاامار  .(2: 1367  غرجستان،)
هااای ایاان برااای از مقااا ت و نوشااته؛  رسااان شریه را ماایرویکرد سیاسی تاریخی ن  اوبیبه

هااا در سااهم هاازار  اناا  از:، عبارتدهاا اوبی موقااف سیاساای آن را نشااان مااینشریه که بااه
تحقیقاای پیرامااون تاااریخ  یک اثر ی براها، مق مههزار  سیاسی ا اجتماعیحراست از سااتار 
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هااای افغانسااتان، ریخ و فرهن  هزار های سیاسی وی، نظری به تاها، کاتب و ان یشههزار 
حقااوق مااردم هاازار ، غرجسااتان در طااول تاااریخ، لغااو نظااام بردگاای  تااأمینقانون اساسی و  

و مبااارزات او، موقااف  گاوسوار اانابراهیمها، ها و ثمرات آن برای هزار ها، لویه جرگههزار 
 اهللحبیاابهااا و  سیاسی مال فیض محم  در تاریخش، هاازار  و مغااول در افغانسااتان، هاازار

  و... . کلکانی
هااای فرهنگاای و علماای فعالیاات ،ن و طالباااناو دور  مجاهاا  هاکمونیستپس از سقوط 

یاا  یراااوت گراهای مختلف سیاسی به رکود و های سنگین و اونین گرو تحت سایه درگیری
ساای ا سیاهااا موقااف ای در افغانستان به وجود آماا . هاازار شرایط تاز   ،بن  اجالسو پس از  
ماا نی و  ،هااای اجتماااعیفعالیاات :جمله از ،های مختلفبهتری یافتن  و در عرصه  اجتماعی

 یهااافعال ش ن مکاتب، دانشااگاها، رسااانه  ،مجلس  ،قانون اساسی  ،انتخابات  ،دموکراتیک
 ،فعا نه وارد می ان ش ن . در کنار آن در ایاان دور  ،دی اری، نوشتاری و شنی اری اصوصی

تااوان گفاات کااه سااهم تألیف و منتشر شاا . ماای هاهزار متع دی از سوی    های تاریخیکتا 
از دیگر اقوام بیشتر بود  اساات. در ایاان  مراتببه  ،در تولی  آثار تاریخی این چن ساله  هاهزار 

ردااتناا  و آن را در هااای اااود پموراان هزار  هم با دست بازتر به بیان دی گا   ، فضای ج ی
هااا و حاکمیاات هاازار  :در آثاااری چااون ،رویکرد سیاسی جمله از  ،های مختلفاتخاذ رویکرد
تغییاار،  هااایمهرومومها، ها و گرفتاریگرو  شیعیان افغانستان،اایر،  سال ص استب ادی در  

ها، تاریخ هزارستان و برااای ها، تورانیان باستان، بامیان ااستگا  هزار تاریخ باستانی هزار 
یکاای از بااازیگران عرصااه  قاارنِنیمااااطرات  «،تغییاار  هایمهروموم»نمایان سااتن .    ،دیگر

نگا  و رویکرد سیاسی آن در تمااام فصااول کتااا  از بررساای تاااریخ گذشااته   که  سیاست است
تا حوادث هزار   .(4و2: 1396  ناطقی،)  نمایان است  اوبیبه  ،اایر  چهارد ِها 
هااا بااا زار بااه روابااط سیاساای هاا  «،اایاار سااال صاا هااا و حاکمیاات اسااتب ادی در هزار »

در  هاااهزار موقااف و وضااعیت سیاساای   ،اایاار پردااتااه  سال  ص های افغانستان در  حکومت
 ،مؤلاافرا به بررسی گرفتااه اساات. بنااا بااه گفتااه  بع ازآندهه شش تا عب الرحمن ااندوران  
در ساارزمین و  ا های موجااوداز گذشااته تاااریخی و از تماا ن ا هااای گوناااگون موجااود روایت

شاا   از طریااق سازی است که طی آن کوشاای   ر آن قرار داریم، نوعی وارونهقلمروی که ما د
در  ،های متکار دیگاارشود و هویت سازیهویتسااتن یک تاریخ جعلی، برای قومی ااص 

 دلجااو،) امری که کتااا  کوشاای   بااه بررساای آن ب ااردازد ؛ذیل یک تاریخ جعلی کتمان گردد
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1396 :9). 
 بااهدارد و  ررنگاایپُنیز رویکرد سیاساای  هاگرفتاریو    هاگرو شیعیان افغانستان،  کتا   

شاایعی افغانسااتان درون هااایگرو اتخاذ موضع و داوری نویساان   در مااورد ااتالفااات   نوعی
بیشتری به این موضوع پردااتااه اساات. از  صراحت با ،های چهارم و پنجم کتا است. فصل
آلاات دساات  گااا هیچو  ان گاای داشااتهررننقااش پُ ،شیعیان در تاااریخ افغانسااتان  ،دی  نویسن  
در تاااریخ  ،کارنامه دراشان شیعیان این کشور ،اما با تأسف  ؛ان جی هم واقع نش  عناصر اار

 .(4و3: 1393 ،زاد مصبان)  رسمی انعکاس نیافته است

 ها خارج از کشورهای هزارهنگاشتهرویکرد سیاسی در . 3

انسور و وجود شرایط مناسب، نویساان گان و به دلیل فق ان ااتناق و س  ،در اارج از کشور
هااای حااوز  تاارینمهماناا . داشته دستِ بازی اود هایدی گا در بیان و ارائه   ،موراان هزار 

 نویساان گان هاازار  مقاایمِ ،. در این میانستاکویته پاکستان و ایران  ،فعالیت این نویسن گان
 ااتصاااربهاناا . ابتاا ا ویتااه داشااتهشااان در کعملکرد بهتری نسبت به همتایااان هاازار   ،ایران

های کویته ان ااتااه، آنگااا  ایاان موضااوع را در های هزار رویکرد سیاسی در نوشته  بهنگاهی  
 های نویسن گان هزار  مقیم ایران پی اواهیم گرفت. نوشته

 در کویته .الف
واااار قاارن هااا در ااز نتایو براورد عب الرحمن بااا هاازار  ،پاکستانها در کویته وجود هزار 
 باااقیو تأثیرگااذار  ررناا پُدر حافظه تاریخی ایاان مااردم همچنااان  ،این واقعه  نوزدهم است.

توسااط  وقمعشااانقلعهای فرواورد  ناشاای از شکساات باازرگ و است. آنان هنوز عق    مان  
قااومی  ررن پُتوان در وجود احساسات ان  که انعکاس آن را میعب الرحمن را فراموش نکرد 

هااای تاااریخی د. نوشااتهنموای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان مشاه   هدر جنبه
 مشاه   کاارد را گراقومروحیه ناسیونالیستی  توانمی وضونبهآنان هم از این امر متأثر بود  و  

های تاااریخی و تولیاا ات فرهنگاای آنااان بیانگر نوعی رویکرد سیاسی در نوشته  ،در ضمن  که
 .است

 ی أیتاین نکته را   اوبیبه  ،های کویتهاریخی و تولی ات فرهنگی هزار مطالعه مکتوبات ت
هزار  شخصیات، هزار ، قوم و تاااریخ، هاازار  باسااتان  :مانن  ،حتی عناوین این آثار  ؛کن می

هااای سیاساای هاازار  هااایجریاناریخ هم گویای این رویکرد هستن . نااام یکاای از در آیینه ت
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ه ای باا نشااریه ،هم قابل تأمل است. همین جریااان «ار  مغلتنظیم نسل نو هز، یعنی »کویته
رویکااردی  تماماً ،رسان  که مخاطبان بسیاری داشت و محتوای آنبه چاپ می  «ذوالفقار»نام  

نام نشریه هاام اااود متضاامن نااوعی رویکاارد سیاساای   آنکهضمن    ؛سیاسی به مسائل داشت
 .ستا

و بار دوم در  ش   که در کویته منتشر اییهکتا از  ،در افغانستان  منارها کلهنویسن   کتا   
-قم به چاپ رسی   است، ه ا اود از نگارش آن را شرن روی ادها و مبارزات سیاسی ملیت

و آشکار کردن ق( 1255ا1242) محم اان امیر دوستها علیه هزار   جمله  از  ،مختلفهای  
بااه دسااتور  ،ی کشااورها در تاریخ این کشور بیان کاارد  کااه در تاااریخ رساامنقش و سهم هزار 
 .(22و19: 1372  غرجستانی،) مکتوم مان   است ،اانی چون حبیبیدولت و همت مورّ

 در ایران .ب
هااای تاااریخ پژوهانااه بیشااتری نساابت بااه دیگاار نویساان گان هاازار  فعالیاات ،در ایااران
فضااای  ،ان . یک دلیل این امردر پاکستان و غر  و حتی داال افغانستان داشته  همتایانشان

 المصااطفی ةهااا و جامعاا ها در دانشااگا از هزار  توجهی قابلاسب در ایران و تحصیل تع اد من
و بااه شااکل  ان کرد  تحصیلهای مرتبط با تاریخ در رشته  ،از آنان  توجه  قابلکه بخش    ستا

هااای اااود را هااا و رسااالهنامااهو پایان ان دی   آموزشآکادمیک در سطون لیسانس تا دکتری 
کااه موضااوعات متنااوعی از تاااریخ سیاساای، اجتماااعی و   ان تاریخ افغانستان نگاشتهمرتبط با  

 گردد.ها را شامل میفرهنگی افغانستان و هزار 
مالحظه کاارد  توانمیرویکرد سیاسی را  ،ان ش  در میان غالب آثاری که در ایران تألیف 

 شاا  سیاسیفضااای در  ،هااای دهااه شصاات شمسااینوشااته ویژ بااه ،غالب این آثار  اساساًو  
تخصصی بااا  طور به ،ان . برای آثارش  و از این فضا متأثر  گرفته شکلمهاجران مقیم ایران 

توان مشاااه   ضمنی می طور بهاین رویکرد را  ،آثارو در دیگر   ان ش    نوشتهرویکرد سیاسی  
 امیاات ارضاایاایر افغانسااتان، دفاااع هاازار  از اسااتقالل و تم  سال  ص مروری بر تاریخ    کرد.

هویاات، تاااریخ هااا از قتاال و عااام تااا احیااای کی، هاازار افغانستان، افغانستان از اب الی تا تر 
شناساای جناابش سیاسی معاصر افغانستان، زناا انیان روحانیاات تشاایع در افغانسااتان، آساایب

های قومی شاایعه در افغانسااتان، بررساای تاااریخی شناسی گرو اسالمی در افغانستان، آسیب
ارزگان، بررسی علل قیام شاایعیان افغانسااتان علیااه عباا الرحمن   یاسی ا اجتماعیستحو ت  
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 ،غور و غرجستان تا پایان قرن ششم و عناوین بسیاری دیگر  اسی ا اجتماعیسیاان، تاریخ  
 آشکار است. شانسیاسیان  که رویکرد آثاری جمله از

را پاسااخی بااه وجااود  نگاااریتاریخاز موراان هاازار ، رویکاارد سیاساای در  ،دای فو دی
-سیاسی در کنار دیگاار پ یاا  دان  که حاکمیت  رسمی می  نویسیتاریخررن  این رویکرد در  پُ

 واسااطه بااهاز تبیااین آن   ،ایسااااتار قبیلااه  ، نظااامی اقتصااادی واجتماااعی  دهن  های قوام
 ،معاصر هایدولت .(5و4:  1377  فو دی،  دای)  تاریخ سیاسی بهر  برد  است  هاینگارش

بیشااتر تاااریخ  ،ان  و تاریخ این دور گرایانه داشتهدر نگارش تاریخ معاصر افغانستان نقش اراد 
زمام اران کشور و بیان مفاار آنان و بیان مباهااات و ماا ن آنااان  آم وش دودمانی، حاکمان و 

نقااش و ردی از اااود و مفاااهیم  دیگر، اقوام ،ررن پُاست که در این رویکرد سیاسی غالب و  
دیگر مورخ هزار ، دلیل   ،آبادیدولت  .(18:  1390  جمعی از نویسن گان،)  یابن رک نمیمشت

نااوعی  ،برجسااته هاازار  هایشخصاایتمااردم و  سیاساای ا اجتماااعینگا  اویش را به تاریخ 
و   گرفتااه صااورت تبااانی نااوعی آنهااا در ،دان  که به قول ویص ها کتابی می  ها وپاسخ به د 

 .(7: 1378آبادی، دولت)  گرفته است   را نادی هزار   های مردم  واقعیت
هایی که مرتبط با تاریخ هزار  در ایااران نگاشااته شاا   ی کتا انگاهی به فهرست و محتو

تألیفات تاریخی نویسن گان  مطالعه  با.  آنهاستسیاسی و محتوای    بیانگر رویکرد  اوبیبهنیز  
مشااترکی را در بیااان روایاات  یباااًتقرشود که آنان یااک اااط ساایر دی   می  ،هزار  مقیم ایران

تاریخی اااود از تاااریخ افغانسااتان یااا تاااریخ تحااو ت مااردم هاازار  دارا هسااتن . غالااب ایاان 
بازیگران آن  افغانستان، سیر حوادث و تاریخ شماری()گا  کرونولوژی  بیانی ازضمن    ،هاکتا 

شااامل آن  نیااز هاااهاازار   ، همچااونکنناا  کااه اقااوام دیگاار افغانسااتانروایت می  ایگونهبهرا  
از سااابقه و پیشااینه و دیرینگاای  ، یعناایهای دورزمانی که تاریخ را از گذشته  ویژ به  ؛گرددمی

آغاااز  جاااتهزار سیاسی جغرافیااایی و جغرافیای  سکونتشانها، مردم و سرزمین محل  هزار 
یااان ااسااتگا  ها، تورانیان باسااتان، بامتوان به تاریخ باستانی هزار می  ،برای ماال  ؛کنن می

چیاازی شاابیه بااه  ؛ یعناایها اشار  کردپژوهشی در تاریخ هزار  و های فو دیها، هزار هزار 
هااا و هااا، سلساالهبیااان سرگذشاات و تاااریخ حکوماات  آنگااا  بااه  .نگاااران رساامیروش تاریخ

پردازناا . در ماای ،اناا یا در سرزمین هزار  وجود داشااته  ها تأسیسکه توسط هزار   هاییدولت
 هااایحکومتضاامن بیااان سلسااه حاکمااان و  نیاازهای میانه و پس از اسالم  تاریخ س  بیان  
کنناا . در برجسااته ماای از ابت ا در دوران االفت علاای را  هاها، اسالم و تشیع هزار هزار 
هااا و حکمراناای میااران هاار منطقااه استقالل و اودمختاری هاازار   مسئلهمعاصر هم به    دور 

، مبارز  بااا سیاسی ا اجتماعیها در تحو ت ن پشتون، نقش هزار هزار ، تعامل آن با حاکما
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هااا و اان بااا هاازار عباا الرحمن باراشونتمهاجمان و اشغالگران انگلیسی و براورد ش ی  و 
 یحیاایآلهااای حاکمیاات هااا در دهااهاز سیاست تبعیض و انزوا و محرومیت هاازار   ،ازآنپس

 :کسااانی چااون ،نام ار و سران و میرهای هزار  ها و افرادگوین . در مورد شخصیتسخن می
کاتااب، محماا بخش، بنیاداااان هاازار ، شاایرمحم اان، یعقااو  بیاا ، فاایضمیریاازدان

همانناا   و هااایی وجااود داردهم نگااارش عب العلی مزاری عب الخالق هزار ، ابراهیم گاوسوار و
 معرفاای و ملاایهااای شخصاایت رسمی که به مطرن کردن و قهرمان نشان دادن  نگارانتاریخ

 ان .  ان ، آنان نیز چنین کرد بزرگان و نام اران پشتون پردااته
 ،هااای تاااریخی اااویشه ا اویش از نگااارش ،از موراان معاصر هزار   ،کاظم یزدانی

تاریخ هزار کتا     ویژ به های حاکم در افغانسااتان رژیم» کن :را چنین بیان می  پژوهشی در 
ها نیز چیاازی از و حتی اود هزار  ن اریشه و تاریخ معرفی کرد  ها را قومی ب ون اصل وهزار 

باار آن شاا م تااا در تاااریخ ایاان مااردم کاااوش کاانم و از حقااوق   ،روازایندانن .  تاریخ اود نمی
فرهنگاای کشااور دفاااع  سیاسی ا اجتماعیتاریخی یک ملت و نقش و سهم آنان در تحو ت 

دیگاار  تقریباااًتاااریخی را  هاااینگارشاز شاابیه بااه ایاان هاا ا  .(30: 1372 )یزداناای،  «کنم
 و فااو دی، دلجااو، کیااانی، آریااان ور، ناااطقیآبااادی، دایدولت :موراان معاصر هزار  چون

 ان .د نموشاری هم ذکر 

 نتیجه
و  سااویهیکو بااه دلیاال نگااا    ساااز بااود مسئله  شاا تبه  ،معاصر افغانسااتان  نگاریتاریخ

 ،اجتماعی این کشااور ا ه اقوام در تحو ت سیاسیانحصارطلبانه آن و ع م توجه به نقش هم
منتق ان جاا ی ایاان  جمله از ؛رو بود  استهقومی کشور و نق  آنان روب هایگرو با ع م اقبال 

. دلیل این نق  و واکنش جاا ی کشور هستن ، یکی از چهار قوم مهم این هاهزار   نگاریتاریخ
وان ی سااال اایاار تحااو ت ان در صاا رساامی، تجربااه دردناااک آناا   نگاااریتاریخآنان هم به  

اجتماعی این کشور است که پیام های منفی مادی و غیرمادی فراواناای را برایشااان   ا  سیاسی
 رسمی نیست. نگاریتاریخاما رد و نشانی از آن در  ؛به بار آورد  است
در  ،واکنشی بودن آن است که بااه همااین دلیاال  ،هاهزار   نگاریتاریخدر مورد  نکته مهم  

حکااومتی عماال کاارد   نگاریتاریخشبیه به  ،رویکردها جمله از ،هامؤلفهیاری از عناصر و  بس
باایش از همااه در  ،گرایانهناسیونالیسااتی و باسااتان ا سیاساای، قااومی :اساات. سااه رویکاارد

چااه  ،تاریخشااان هاینگارشکه موراان هزار  هم به آن در مود دارد حکومتی نُ  نگاریتاریخ
بااه بیااان روایاات اااود از تاااریخ و  ،به آن با توجهتوجه کرد  و  ،غانستانداال و چه اارج از اف
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 .ان پردااتهفرهن  مردم هزار  در افغانستان 
 هاااهزار تاااریخی  هاااینگارشدر  ،رساامی نگاریتاریخهمانن   نیزگرایانه رویکرد باستان

پاای ساااات یااک توسااط روایاات رساامی تاااریخ، در    ش  گرفتهکاربه  گراییِباستانمود دارد.  نُ
افغانستان کشوری باستانی  ،آن بر اساسپیشینه و هویت طو نی و مستقل برای اود بود که 

 گانهسااهنظریه  کشور در مورد نام .ان بود  هاپشتوناز دیرباز  ،قلم اد ش   و ساکنان اصیل آن
 هاییافتاااهباااه  ،آن یااا یتاو بااارای  آریاناااا، اراساااان و افغانساااتان را مطااارن کردنااا 

هاام در  هاااهزار گردی . موراااان  متمسک ...و هاواژ ، جعل و دگرگونی شناسانهباستانشبه
روی  گراییباسااتانبااه  نیااز تاریخی اود که نوعی واکنش به روایت رسمی اساات  هاینگاشته
در رویکاارد هااا هسااتن . و به دنبال اثبات و ساات یک پیشینه باسااتانی باارای هزار   ان آورد 

از همه بیشااتر برجسااته  ،هاهزار تبار بودن نظریه بومی بودن و آریانی  ،هاار هزگرایانه  باستان
امااا آریااانی  ؛اناا کرد  تأکی غیرهزار  هم اشار  و   موراانِ  ،هاهزار ی بودن  ش   است. بر بوم

 مطاارنمقیم ایران  هایهزار تاریخی  هاینگاشته در دی گا  ج ی ی است که  ،هاهزار بودن  
کهاان  هااایآرینساکنان اصلی ایران ویو و از نسل  هاهزار  ،این دی گا  ساسبر ااست.    ش  

مصااطلح ساا    هااایآریاییدر ردیف  هاهزار اساس نظریه بومی بودن،    . برگردن میقلم اد  
 .ان کرد مهاجرت   نوعیبهکه  گیرن مینوزد  قرار  

شاات و بیااان تحااو ت رسمی که ناظر به سرگذ نگاریتاریخبا توجه به رویکرد سیاسی در 
هاام بااا  هاهزار است،  اعمالشانشخصیت و  برجسته کردنو  آنها    ش وسیاسی حاکمان و آم 

 هایشخصاایتبزرگااان و میااران و  بااه باازرگ کااردن و برجسااته نمااودن نقااش  ،تأسی به آن
. ناااظر بااه رویکاارد قااومی اناا پردااتهکشااور  سیاساای ا اجتماااعیدر تحااو ت  شااانقومی

کااه در مااورد گاارو   ان کرد هم تالش   هاهزار رسمی، موراان    نگاریاریختناسیونالیستی در  
قومی اود بنویسن ، سیر تحو ت و روی ادها را با محوریت قوم هزار  در نظر بگیرن  و باارای 

 شناسااانهباستانهای و یافتااه  ورسومآدا ه شواه  زبانی،  ب  یش،اثبات و دیرینگی قومیت او
در داااال و اااارج از  هاااهزار تاااریخی  هاااینگارش یکایکدر . این مطلب را تمسک جوین 

 مشاه   کرد. توانمیافغانستان  
در  تااوانمی نوعیبااهو  ان نگریستهموراان هزار  از زوایای دیگر هم به قضیه    ،غیرازاین

هاام مشاااه   کاارد کااه در رویکردهااای فرهنگاای، اجتماااعی و اقتصااادی را  هایشاااننوشته
 اینوشااتهجااا دارد در  و است مشاه  قابل بیشتر ،مقیم ایران یهاار هزتاریخی    هاینگارش

رساامی  نگاااریتاریخازایی در مابااه تقریباااًکه  جهتازاین ویژ به ؛پردااته شودآنها  ج اگانه به
 .ان گشود افغانستان است که موراان هزار   نگاریتاریخنو در  ایدریچهن ارد و 
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