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 دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠جوالی  ١۶لندن، 
 

 قبایل افغانمنشای  نخستین تاریخ سازی برای
=============================== 

 (موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)
 

 (واقعیت ھای تاریخی) پیشگفتار
 

گردیز، «بدین گونھ است:  )٩٨٢حدود العالم ( اثر مشھور در »افغان«نخستین ذکر واژه 

َسول دھی است بر کوه... و اندر او افغانان شھری است بر حد میان غزنین و ھندوستان... 

ان، راه اندر میان دو کوه است... راھی است با مخاطره یناند. چون از آنجا بروی تا بھ ُحس

ان شھری است بر گرمسیر و بر صحرا نھاده. نینھار جایی است، پادشاه او ینو بیم. ُحس

 .»وان بیش از سیمسلمانی نماید و زن بسیار دارد، از مسلمانان و از افغانان و ھند
 

 در داستان کک کھزاد چنین می گوید:) ١٠١٠شاھنامھ فردوسی (

 کھ نزدیک زابل بھ سھ روزه راه     یکی کوه بُد سر کشیده بھ ماه

 بیک سوی او دشت خرگاه بود        دگر دشت زی ھندوان راه بود

 ھ در آن دشت بسیار کوچ        ز اوغان و الچین و کرد و بلوچنشست

 کھ بر زابلستان نھ بندند راه         زند تا در ھندوان با سپاه
 

در » قبایل مختلف افغان«از موجودیت است کھ نخستین اثری  )١٠٣٠ھند البیرونی (

در آثار دیگرش  لیمان) یاد آوری می کند (اوکوھھای سیعنی کوھھای مرز غربی ھند (

). البیرونی افغان ھا را نامیده است» کوھھای افغانان«این کوھھا را وغیره  التفھیممانند 

 .کرده استمعرفی مشابھ آنھا (نژاد ھای وحشی سرکش) مردم مربوط قبایل ھندو یا 
 

تاریخ یمینی عتبی سکونت افغان ھا در کوھھای سلیمان توسط آثار مھم بعدی مانند 
جامع التواریخ ، )١٢٣١تاریخ کامل ابن اثیر (، )١٠۵٠زین االخبار گردیزی (، )١٠٢۶(

سفرنامھ ابن بطوطھ  ،)١٣٢١تاریخنامھ سیفی ھروی (، )١٣١۴فضل هللا ھمدانی (
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ی از نیز افغانان را جماعت )١٣٨٢تاریخ ابن خلدون (. شده استوغیره تایید  )١٣۵۶(

 شتند و بھ راھزنی می پرداختند.کوھھا جای دا زکھ بر فراگفتھ است کفار ھند 
 

بھ صورت مھم ترین منبعی است کھ  )١٣٢١ھرات سیفی ھروی ( تاریخنامھ از این جملھ،

والیت کوھھای سلیمان یا بھ ھرات رت کُ آل ملک شمس الدین  داستان لشکرکشیمفصل 

از  ١٢۴٨. ملک شمس الدین در کرده استرا بیان (نخستین ذکر این واژه)  »افغانستان«

ھرات را با جام و باخزر و کوسویھ و خره و فوشنج و فرمان مِلکی «منکوخان مغول 

آزاب و تولک و غور و فیروزکوه و غرجستان و مرغاب و فاریاب و مرجق تا آب آموی 

د ط سنش و اسفزار و فراه و سجستان و تکیناباد و کابل و تیراه و بستستان و افغانستان تا

ُ  ١٢۵٠در سال ھای  را می گیرد. ملک شمس الدین» و حد ھند نگ (مرکز بسوی مست

را شدیدا  کرده، افغان ھا) لشکرکشی شھری در جنوب کویتھ امروزی  - والیت افغانستان

مانند تیری، خیسار، خاسک، کھیرا،  آنھا قلعھ ھای مستحکم ١٢۵٩سال  سرکوب نموده و تا

. درت ھرات می سازو تابع آل کُ نموده  ربھکر را تسخی دوکی، کنکان، نھروان، ساجی و

). ١٣٨٣ – ١٢۴۴د (بھ این ترتیب قلمرو آل کُرت از رود آمو تا رود سند گسترش می یاب

کوھھای میان افغانان دلچسب و حیرت انگیز است، موجودیت کُرد ھا در میان  آنچھ در این

شاھنشاه، مِلک بھرام  در این دوران است [مِلک آنھاحاکمیت راس سلیمان و بھ ویژه در 

 !}١{ )]شاھنشاه د) و مِلک میران شاه (داماشاھنشاشاه (پسر 
 

فغان ھا در کوھھای سلیمان است. اسکونت  نشان دھنده نیز )١٣۵۶سفرنامھ ابن بطوطھ (

 – غزنی –چرخ (لوگر)  –پروان  –پنجھیر  –اندراب مسیر از  ١٣٣٣در  ابن بطوطھ

از پروان  نوشتھ است: (اما دبھ پنجاب می رو )پشاورششنغر ( –کرماش  – کابل/گردیز

و از کرماش بھ ششنغر از کابل بھ کرماش  غزنی بھ کابل،بھ چرخ، از چرخ بھ غزنی، از 

در » افغان«کابل شھر بزرگی بوده، حال قریھ ای از آن باقی مانده و طایفھ ای بنام  رفتیم!

در کوھستان ھا موضع دارند و بھ راھزنی می پردازند. در آن  افغان ھاآن سکونت دارد. 

. مِلک افغان در این محل ساکن است. در کابل زاویھ ای استسلیمان کوه کوه بزرگی بنام 

 زیرا ؛باشد »گردیز«باید  »کابل«از او منظور ، بنابراین !افغانیبنام شیخ اسماعیل است 

 در بیننھ در کابل، بلکھ سلیمان  کوه) و فعلی وادی کرمکرمان یا شیخ اسماعیل، کرماش (
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بابرنامھ و سایر  چندین بار درھا آنھر یک از و موقعیت  نام ؛قرار دارند پشاور - گردیز

سکونت  در موردابن بطوطھ  توضیحات( }٢{) دیده شود ١٨٣٩(نقشھ  )ده اندمنابع ذکر ش

 !)دمی انداز نیز روشنی و شاھنامھحدود العالم  تشریحات بر در کوھھای سلیمان افغانان
 

 
 - )لوگرچرخ ( – پروان -پنجھیر  -اندراب : (نقاط سرخ) ابن بطوطھ مسیر :١٨٣٩نقشھ 

 (رود سند) پنجاب - )پشاورشنغر (ش - )کرمانکرماش ( - کابل/گردیز –زنی غ
 

، )١٣٣٣شبانکاره ای (مجمع االنساب ، )١٣١٠تاریخ وصاف آیتی (مانند [ی دیگرآثار 

، )١۴٣١جغرافیای ابرو (، )١۴٢۶زبدت التواریخ ابرو (، )١۴٢٠تاریخ آل مظفر کتبی (

از موجودیت یک  ])١۵٢٣حبیب السیر خواندمیر (و  )١۴٧١مطلع سعدین سمرقندی (

می  )١٣٩٣ – ١٣١٨در کرمان/ایران در دوره آل مظفر (» اوغان«قبیلھ مغول بنام 

صده (نیروی صد نفری) از نیروی یک  ١٣واخر سده ادر منابع،  . بھ اساس اینگویند

قبایل جرما و اوغان کھ مغول بودند، در زمان سلطنت ارغون خان بنا بھ درخواست سلطان 

جالل الدین سیورغتمش پادشاه قراختایی کرمان برای محافظت آن والیت آمده، در آنجا 

نیروی ھزاره (یک ھزار نفری) می شوند. ساکن شده، بھ تدریج نیرومند گردیده و دارای 

و آخرین حاکم قراختایی کرمان غتمش رشاه جھان قراختایی پسر سلطان جالل الدین سیو

پسر امیرمبارز بنام شاه . دشومی  زیادآنھا  قربمغول وصلت نموده و ھای با این اوغان 
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سیورغتمش اوغانی) شجاع (دومین شاه آل مظفر) نیز با خواھر سردار قبیلھ اوغانان (امیر 

بیش از پیش افزایش می یابد. اما شاھان آل  ھا قدرت و منزلت اوغان اازدواج می کند. لذ

مظفر از ھمان آغاز دچار مخالفت با این قبایل مغول ساکن کرمان شده و تمرد آنھا در تمام 

(حافظ شیرازی معاصر ھمین ) ادامھ می یابد ١٣٩٣ - ١٣١٨مدت سلطنت آل مظفر (

با سقوط آل مظفر توسط است و اشعاری در وصف شاھان آنھا سروده است)!  سلسلھ

 .}٣{ امیرتیمور، داستان این افغان ھای مغول نیز بھ پایان می رسد
 

ظفرنامھ ، )١۴٠٠تنامھ علی یزدی (دسعاشماری از منابع تاریخی [مانند  نخستین بار
زبدت التواریخ ، )١۴٢۵(ظفرنامھ علی یزدی ، )١۴٠۴تزوک تیمور (، )١۴٠۴شامی (
] )١۴٩٨واند (روضت الصفا میرخو  )١۴٧١مطلع سعدین سمرقندی (، )١۴٢۶ابرو (

کرکس،  وزکزنی/ورکزنی/ورکونی/ورکویی، ھای افغانی (بنام قبیلھ ۵ - ۴از نام ھای 

و خرشوانی) بھ ھنگام لشکرشی امیرتیمور  کالتیان ،پرنیان/پریان/سرمانی/برمانیپرنیانی/

بھ ھند از طریق کوھھای سلیمان و سرکوب شدید این قبایل افغانی در این کوھھا  ١٣٩٨در 

 برگشت از ھند امیرتیمور بھ ھنگامبھ اساس تعدادی از این منابع،  یاد آوری می کند.

جی نژاد و کس از قشون او، سھ اغالن جو ٣٠٠، نصرت خماری را با )١٣٩٩(مارچ 

می سازد تا امنیت راھھا را  ک در قلعھ ھای کوھھای سلیمان مستقرخانھ کوچ اوزبی ۴٠٠

	.}۵و  ۴{ تامین کنند
 

ترکالنی، مختلف افغان ( قبیلھ  ٢٠نخستین اثری است کھ نام بیش از ) ١۵٣٠( بابرنامھ

سور، غلجی، بنگش، خوگیانی، توری، لندر، مھمند، دلزاک، یوسفزی، کورانی، کیوی، 

عیسی خیل، نیازی، خضرخیل، شیموخیل، محمدزی، عبدالرحمن، یوسف خیل، افریدی، 

پشاور  –وادی ھای کابل ( آن محدوده کوھھای سلیمان و بیرون را در) وزیری و لودی

 سده افغان در جریان نشان دھنده آن است کھ قبایل . این موضوعیادآوری می کند وغیره)

آنھا ثریت سرازیر شده و زمین ھای اقوام باشندگان بومی را کھ اکاز کوھھای سلیمان  ١۵

قتل، اخراج و یا بھ رعیت تبدیل و مالکان اصلی آنھا را  دندند، اشغال کرتاجیکان بود

(جنبش احیای تاجیکان پاکستان کھ حاال بھ زبان افغانی/پشتو صحبت می کنند،  نددنمو

بابرنامھ ادامھ داشتھ است.  روسھ تا زمان بابراین پ .نمونھ زنده ای این واقعیت تلخ است)
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 زبانو نخستین واژه  خوانده» افغانی«بان افغان ھا را ھمچنان نخستین اثری است کھ نام ز

 . کرده استدرج را راه)  –(لیار  فغانیا

 

 آغاز تاریخ سازی
 

 –اکبر در زمان سلطنت  ، یعنی١٧و اوایل سده  ١۶در اواخر سده برای نخستین بار 

بھ منشای افغان ھا را  )،یا اسناد موھوم( بھ علت نامعلومکھ  جھانگیر آثاری بھ نشر رسیده

. در حالیکھ منشای افغان داده است، عربان وغیره ربط ان (مصر)، قبطی(اسراییل) یھودان

گفتھ شده است. » کفار ھند« توسط ابن خلدونو » ھندو«وسط البیرونی تتا این دوران ھا 

در میان افغان  ١٣در نیمھ سده رد ھا کُ ، شمار زیادی اساس منابع معتبر در باالبھ با آنکھ 

در سراسر سده » اوغان«بھ نام  . قبایلی از مغولمان آنھا بوده اندھ و حاکھا زندگی داشت

شمار زیادی از  ١۴در اواخر سده در ھمسایگی آنھا وجود داشتھ است. امیرتیمور  ١۴

زیادی  شمارو  مستقر ساختھ ی سلیمانھاکوھ دربھ خاطر حفظ راھھا اوزبیکان/مغوالن را 

این  !}۵{ استتبعید نموده  آن کوھھابھ از ارامنھ/تاتار را از نواحی کسپین/ارمنستان 

، ناقلین جنگجوی اوزبیک/مغول و ارمنی/تاتار در کوھھای سلیمان باعث آمیزش اسکان

علت  . بنابرآن،شده است ١۵در جریان سده  یاغیافغان ھای متمرد و با و تقابل آنھا  تعامل

 ١۵سده  در جریانسلیمان و سرازیر شدن قبایل افغانی از کوھھای ازدیاد نفوس  اساسی

تنگ  در دره ھایگورکانی باید ھمین اسکان ناقلین رنگارنگ و جنگجو توسط امیرتیمور 

سلیمان باشد کھ باعث تقابل و تخاصم، سرازیر سرازیر شدن آنھا از کوھھای کوھھای 

در ( داشتھ استادامھ  ١۵٣٠، زمان بابرباشد کھ تا اشغال زمین ھای ھمسایھ سلیمان و 

تا امیرتیمور،   ٩٨٢از نخستین ذکر آنھا در حدودالعالم،  حالیکھ مسکن اصلی قبایل افغان

 !است) ھمین کوھھای سلیمان بوده ١٣٩٨
 

در یک دوران کوتاه (فاصلھ زمانی آنھا  کنیم، ھمھ نگاه این آثار اگر بھ سال نشر تقریبی 

(یعنی تقریبا ھمزمان  سال) بھ تاریخ سازی منشای افغان ھا پرداختھ اند ٢٠  - ١٠حدود 

تاریخ فرشتھ ، )١۵٩٨آیین اکبری (، )١۵٨٠اسراراالفاغنھ (. این آثار شامل اند)
 :اند )١۶١٣مخزن افغانی (و  )١۶١١تذکرت االبرار (، )١۶٠۵(
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بھ زبان پنج صفحھ ای حدود  نخستین رسالھ کوچک )١۵٨٠ن صابر (اسراراالفاغنھ اب. ١

والده مِلک افغانی است کھ داستان بنی اسراییلی بودن افغان ھا را اختراع نموده و آنھا را ا

(طالوت  می داند نسل یھودا بن یعقوب یا بنیامین برادر یوسف از طالوت (ساول بادشاه)

دو پسر بنام ھای برکیا و ارمیا دارد کھ در خدمت داود قرار دارند. برکیا پسری بنام افغان 

خالد در زمان پیامبر  و ارمیا پسری بنام اوزبیک دارد کھ در خدمت سلیمان قرار دارند.

ی می شود. ھشت تن از اوالده خالد در زمان اسالم بھ نزد او می رود و شخص مشھور

می شوند. طایفھ افغان خود را در  ھ می روند و فرماندھان ارتش اوسلطان محمود بھ غزن

سلطان شھاب الدین غوری برای کوھھای سلیمان و مناطق ھمجوار آن مستقر می سازد. 

 .)تھ شده استو پتان از واژه ھندی پتنا گرف آنھا لقب پتان و خان را اعطا می کند
 

سراییلی می دومین اثری است کھ افغان ھا را بنی ا )١۵٩٨(ابوالفضل آیین اکبری . ٢

 غرغشت و بتن داردنام ھای سربن، بسھ پسر و او  ھنام داشت» افغان« داند. جد بزرگ آنھا

، خرشین، ھبریچ، میان والده سربن: ترین،(ااز آنھا بوجود آمده اند  افغانقبایل مختلف  کھ

شرانی، اورمر، کاسی، جمند، خویشگی، کتانی، خلیل، مھمندزی، داودزی، یوسف زی، 

کلیانی، ترکالنی. اوالده غرغشت: سورالی، جیلم، ورکزی، افریدی، جکتانی، ختکی، 

غلزی، لودی،  :کررانی، باور، منسوب، کاکر، بانی، مسوانی، پنی، تارن. اوالده بتن

غلزی، لودی و ابوالفضل می گوید کھ ). ککبورنیازی، لوحانی، سور، بنی، سروانی، 

اند  )بنام ماتی( مستقیم بتن (از طریق شجره مردانھ) نبوده و اوالد دختر او سروانی اوالد

اند. ابوالفصل اضافھ می  زاده شدهغوری مست علی  مشروع ماتی باغیرکھ از آمیزش 

از بیت راییل بازگشت بنی اسند کھ بھ ھنگام دان کند کھ برخی ھا افغانان را قبطی می

 .ندکھ بھ ھندوستان بیایمی شوند المقدس بھ مصر این طایفھ مجبور 
 

قتی حضرت و .افغانان را از نسل قبطیان مصر می گوید نیز) ١۶٠۶تاریخ فرشتھ (. ٣

د، جماعتی از آنھا ایمان نیاورده، بھ ھندوستان آمده و در کوھھای موسی بر کافران غالب ش

د. فرشتھ بعضی قبایل افغانی مانند لودی ھا و مستقر شده و بنام افغان موسوم شدن سلیمان

 }.۶{ تعریف می کندمفصال و داستان آن را  سور ھا را دارای منشای عربی می داند
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یعنی بنی اسراییل افغانان را از نسل مھتر یعقوب  )١۶١١االبرار آخوند درویزه ( تذکرت. ۴

. او اضافھ ملک طالوت دو فرزند بنام ھای آصف و افغان داشت می داند. او می گوید کھ

جماعت افغان در کوه سلیمان متوطن بودند و بھ این علت آنھا را در عربستان  می کند کھ

سلیمانی گویند. در زمان پیامبر ھفتاد ملکان افغان بھ حضور او رفتند و ایمان آوردند و 

سانیدند و تمام مردم بھ اتفاق یکدیگر مسلمان در برگشت پیام آن حضرت را بھ مردم خود ر

در اطراف و  و اخراج قبایل مختلف افغانی شدند. درویزه داستان تھاجم، اشغال و قتل

 نواحی کوھھای سلیمان را بصورت زیبا توضیح می دھد.
 

اثر فوق العاده مھمی کھ تاریخ سازی برای منشای یھودی قبایل افغانی را بصورت . ۵

، گرفتھکامل توضیح داده و سرچشمھ ای تمام منابع بعدی نویسندگان داخلی و خارجی قرار 

است کھ بھ فرمایش خان جھان خان لودی نوشتھ ) ١۶١١مخزن افغانی نعمت هللا ھروی (

 بھ در زمان سلطنت جھانگیر آن نوشتندلیل  ،است مھم در مخزن افغانیآنچھ  .شده است

وظیفھ می بھ خدمھ ھای خود  است. خانجھان )خوانده ای او-فرزند(فرمان خانجھان لودی 

سلسلھ افغانیھ را از ابتدای ملک طالوت تا قیس عبدالرشید  بھ میان افغانان بروند و تادھد 

داستان استیالی شام توسط بخت نصر، تخریب د. نکھ بھ پتھان شھرت دارد، تصنیف نمای

تان بھ کوھسو جالی وطن برخی قبایل آنھا غلبھ بر بنی اسراییل، اسارت بیت المقدس، 

مسلمان شدن خالد در سال نھم و اینکھ عبدالرشید سھ . غور و نواحی آن را درج می شود

نفر از  ٩د در زمان سلطان محمو م ھای سربنی، بتنی و غرغشتی داشت؛فرزند بھ نا

 ند؛حمالت بھ ھند صاحب جاه و مقام می شوو در  وسای افغان بھ مالزمت محمود آمدهر

ن غوری را و ملک معزالدی هھزار سوار از قبایل افغان جمع کرد ١٢شھاب الدین غوری 

ده انتقال داد تا این جماعت را خانھ کوچ از کوھستان غور می کنروان ھزار کس  ٢٠با 

روه و کوه سلیمان و اشنغر و سواد و باجور از حدود کابل تا دریای نیالب و در کوھستان 

حدود العالم  ازکھن  در حالیکھ تمام آثار[ قندھار تا سرحد ملتان مستقر سازد و از نواحی

 پسو  تذکرت االبرار مانند بابرنامھ، آیین اکبری، پیش از مخزن افغانیآثار  تیمور،تا امیر

وغیره نشان  )١٧۶٧تاریخ رحمت خانی (، )١٧۴٠مرصع افضل ختک (تاریخ مانند  از آن

 آنھا .ھای غورنھ کوھ، استبوده کوھھای سلیمان ھا افغان مسکن اصلی د کھ نمی دھ
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  !ند]ه ااشغال کرد ١۵را در جریان سده پشاور  -ھلمند و کابل  وادیمناطق 
 

شرح می دھد کھ شاه حسین جوانی از بزرگ  داستان بی بی متو را چنین مخزن افغانی

بی بی در خانھ آنھا محرم شده و  جدا شده و بھ خانھ شیخ بیت آمده،زادگان غور از لشکر 

تولد می و بھ زودی فرزندی  نمودهعقد  د. سرانجام آنھاشوحاملھ می  متو دختر شیخ بیت

ی می گوید کھ غانمخزن اف می گذارند. »فرزند دزد«کھ نام او را غلزوی یعنی  شود

امیرتیمور بھ ھنگام تسخیر ھندوستان ملک خضر لودی و ملک بھاوالدین جلوانی و ملک 

ھزار کس از کوه سلیمان طلب نموده،  ١٢یوسف سروانی و ملک حبیب نیازی را با 

در حالیکھ آثار دوره امیرتیمور ( دده و با خلعت و خنجر متوجھ دھلی می شونوازش کر

بھ ھند کوھھای سلیمان مسیر  غان بھ ھنگام عبور امیرتیمور ازقبایل افنشان می دھد کھ 

این شجره سازی قبایل افغانی توسط نعمت هللا سپس ! )متمرد بوده و شدیدا سرکوب شده اند

تاریخ ، )١٧٧٠( خالصت االنسابمانند [نویسندگان داخلی تمام ھروی ماخذ معتبری برای 
قرار  ])١٨٢٩ نگلیسی مخزن افغانیترجمھ ا([ ] و خارجیوغیره )١٧٩٨حسین شاھی (

 مانند امیر شمول امیران و شاھان آنھاھ مورد پذیرش اکثریت افغانان (ب ٢٠تا سده  وھ گرفت

 .دارد) قرار وغیره ظاھرشاه دوست محمد،

 

 نخستین رد داستان منشای افغان ھا
 

. افغان قرار داردذیرش قبایل مختلف سال مورد پ ٢۵٠بیش از » ن افغانیمخز«افسانھ 

مورد را مخزن افغانی افسانھ  اثری است کھنخستین  )١٨۶۵(حیات خان حیات افغانی 

ن افغانی توسط یک متنفذ افغانی در دربار . او می گوید: مخزپرسش قرار داده است

نوشتھ شده است. او چھار خدمھ خود را بھ  ١۶٢١جھانگیر بھ کمک منشی او در حوالی 

منشای این قوم بھ میان افغان ھا (افغانستان) فرستاد و یک شجره قومی کاوش در باره 

جعل کرد. او می » روایات شفاھی«برای یک دوره بیش از دوھزار سال را از طریق 

حافظھ ذھنی  ھ کمکگوید، حتی در شرایط فعلی بھ مشکل می توان فردی را یافت کھ ب

خدمھ  ۴این شھادت ذھنی و ما باید سال خود را ردیابی کند  ٢۵٠بتواند شجره بیش از 

 سال پیش را بپذیریم!  ٢۵٠افغانی او در 
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انھ توسط خود او در انگیزه اصلی مولف بصورت ساده لوححیات خان می گوید، ھدف و  

است. اصل داستان از این  گزارش مقدماتی جا داده شده، اما در چاپ ھای بعدی حذف شده

 و با اندھا از نسل دیو ھا کھ افغان  می گفتھدر دربار جھانگیر سفیر پارس کھ  قرار بوده

ضحاک بادشاه با  :کرده استمی را سرگرم  اودر مورد منشای افغان ھا،  داستاناین 

شکست  نزنان آتوسط  کھ ، لشکری بھ آنجا می فرستدمغربزنان قشنگ در ممالک  شنیدن

و  ردیده، آنھا سرکوب گنریمانلشکر قوی تر زیر فرماندھی  فرستادن بااما  .می خورند

ر یک منطقھ . لشکر بھ ھنگام برگشت، در جوابا خود می آورندھزار دختر باکره 

قرار حملھ وحشتناک شبح  موردبصورت ناگھانی آنھا شبی گاه می سازد. قرار کوھستانی

تمام سربازان را شکست داده، پراگنده ساختھ و باالی تمام دختران باکره تجاوز  ،گرفتھ

زنان آن فرمان می دھد کھ  ،حاملھ شده و ضحاک با دانستن این موضوع دختران. ندنمی ک

نگھداری شوند تا نسل ھای غیرطبیعی آنھا باعث  دشت ھا و جلگھ ھای دورھمان باید در 

متن پارسی این  .ھمان دیو ھا اندنسل فغان ھا از ااین د. نشورش و آشوب در شھر ھا نشو

 : استچنین  حیات افغانیی نسخھ اردو ١٠٣ص  درداستان 
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باعث حسادت و تعصب جھانگیر بادشاه ریان دربانزامیز طقرار معلوم این طعنھ 

اصل و  ،مخزن افغانیبا نوشتن ده و تصمیم می گیرد کھ شان لودی ھجخان خودخواھانھ 

 ان و پیامیران مشھور برسانندقھرمانھ بمغوالن و ھندوان  در رقابت بارا  افغان ھانسب 

 . تا عقده حقارت خود را ارضا نمایند
 

تا ھنوز افغان ھا، آنچھ یھودی مخزن افغانی در مورد منشای  ساختگی افسانھ با افشای

تذکرت  و اسراراالفاغنھ، آیین اکبری، تاریخ فرشتھ با مخزن افغانیرابطھ است،  مجھول

ر بسا موارد داستان آنھا داند، مولفین آنھا معاصر یکدیگر . زیرا در حالیکھ است راالبرا

  !دندارزیاد با یکدیگر تفاوت 
 

 سیستانیجناب بھ گفتھ  یا )٢٠٠٠معصوم ھوتک (» پشتنی قبیلی او روایتی ریشی«رسالھ 

کامال این شجره سازی جعلی را  ، مانند حیات افغانی}٧{» محتوای بزرگ کتاب کوچک،«

مخزن افغانی منبع روایات قومی تمام آثار و رد کرده است. او می نویسد،  مردود دانستھ

بعدی مانند تاریخ مرصع، خالصت االنساب، صولت افغانی، شوکت افغانی، توزک افغانی، 

وغیره است. ھمچنان یکتعداد مورخان غربی مانند تواریخ خورشید جان، تاریخ پشتون ھا 

ویلیام جونز، الکساندر برنس، ویلیام مورکرافت، چارلس میسن، جورج روز، والتر بیلیو، 

جورج راورتی طرفداران نظریھ اسراییلی بودن پشتون ھا اند. در مقابل مونستوارت 

 .اندھ الفنستون، جان ملکم و برنارد دورن مخالفین سر سخت این نظری
 

قیس مطابق روایت مخزن سھ پسر داشت (سره بن، بیت و غرغشت). تمام پشتون ھا اوالد 

 ھمین سھ نفر اند. خوشحال خان می گوید:

 پشتون پھ اصل کی سره بنی دی       یا غورغشت دی یا بیتنی دی

 لودی غلجی دی د بیتنی لھ لوره         پھ سره بن پوری بیا کرالنی دی
 

پشتون ھا مطابق این نظریھ … بھ حیث نظر مسلط پذیرفتھ شده بود ١٩این نظریھ تا سده 

و برای متوزی » افغان ھای اصلی«پنج جد دارند کھ بھ اوالده سره بن، غرغشت و بیت 

دانیم کھ سازندگان این نظریھ در حاکمیت  می… می گویند» افغان ھای وصلی«و کرالنی 

دوده آنھا واژه افغان مروج بوده و در نزد پشتون ھا نیز واژه مغوالن قرار داشتند. در مح
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افغان کھن تر معلوم می شد. لذا افسانھ ارمیا و افغنھ را در خانواده ساول جور کردند. اگر 

از واژه افغان است، ھرگز نام پسر ارمیا را افغنھ تر پکتھون قدیم  -می دانستند کھ پشتون 

 نھ، بلکھ پشتون می گذاشتند. 
 

توسط  ١۶١١/  ١٠٢٠شجره اصل و نسب پشتون ھا و قبایل آنھا در ھوتک می افزاید: 

ثبت شده است. در این وقت جھانگیر مغول بر تخت » مخزن افغانی«نعمت هللا ھروی بنام 

سلطنت بود. نعمت هللا ھروی مالزم خانجھان لودی بوده و کتاب او بھ تشویق او نوشتھ 

حیات افغانی بھ حوالھ مخزن افغانی می نویسد کھ خان  شده است. حیات محمد خان مولف

مالزمان خود (قطب خان، سرمست  ،افغانان» سلسلھ نسب«خاطر دریافت ھ جھان لودی ب

خان ابدال، ھمزه خان توخی، عمرخان کاکر و ظریف خان یوسفزی) را بھ افغانستان می 

در این نسخھ علت … آورند میفرستد. آنھا این سلسلھ نسب را از ساول تا قیس عبدالرشید 

تصنیف آن چنین بیان شده است: یک ایلچی ایران بھ دربار جھانگیر آمده و ریشھ افغان ھا 

یک کتاب معتبر دانستھ است. این سخن برای  را و منبع آن ارتباط دادهدیو ھا نسل را بھ 

طق مختلف کھ نامشان ذکر شد بھ منارا مالزمان خود  لذا ،خان جھان لودی سخت تمام شده

این وقت پادشاھی  ند. درآوررا می بودن نامھ بنی اسراییلی  پشتونخواه فرستاده و این نسب

از دست پشتون ھا رفتھ و مقام و ارزش ایشان باقی نمانده بود. پشتون ھا در دربار مغول 

زحمت زیاد کشیدند تا این روایت … بھ طرق مختلفی زیر شکنجھ روحی قرار داشتند

اساس تفکر مسلط در ان زمان اصل ھ زمینھ عینی و رنگ واقعی بدھند. لذا بافسانوی را 

در شھنامھ … و نسب افغان ھا را بھ سھ پسر حضرت نوح (حام، سام و یافث) رسانیدند

نیز آمده است کھ فریدون سھ پسر (سلم، تور و ایرج) داشت و جھان را برای آنھا سھ بخش 

وم مغوالن و ھندوان بود. مغوالن و ھندوان بھ باور رابطھ افغان ھا در ھند با دو ق… کرد

ظفر کاکاخیل نسب خود را بھ حام و یافث می رسانیدند. افغان ھا ھم در رقابت سیاسی با 

مغول ھا و دشمنی مذھبی با ھندو ھا شجره خود را بھ سام رسانیدند تا عقده مذھبی و 

ل افزوده و خود را بھ او وصل نام افغنھ را در اوالده ساو… ھندسیاسی خود را تسکین د

 …کردند
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است، چنین  یفتلو اودل، ابدال، اپتل، ھفتل ھوتک پس از اظھار اینکھ ابدالیان مربوط 

می استوار نبوده، آنھا آریایی نتیجھ گیری می کند: نظریھ سامی بودن افغان ھا بر مبنای عل

نژاد با آنھا مخلوط شده  صل اند. در طول تاریخ ممکن است گروپ ھای قومی سامیاال

افسانوی است و قابل پذیرش نیست؛ پیوند افغان ھا با قیس عبدالرشید یکی روایت  باشند؛

ی ھا قابل پذیرش نیست؛ خلجی و غلجی دو نام یک قوم ایافسانھ ساختگی در مورد غلج

 ند؛ای مختلف و جداگانھ یک قوم اپشتون، افغان، پتھان و روھیلھ نام ھ ت؛ا ناپذیر اسجد

زبان پشتون ھا از زبان  ه بن، غرغشت و بیت نیکھ نیستند؛پشتون ھا تنھا فرزندان سر

 ھای ھندواروپایی از شاخھ شرقی بھ گروپ زبان ھای اوستایی تعلق دارد!
 

+  +  + 
 

پژوھش کرده اند.  غان ھازیادی نیز در مورد منشای اف قابل یادآوری است کھ اروپاییان 

تین اثر در منابع اروپایی نخس )١۶٣٨سفرنامھ توماس ھربرت (بھ أساس اسناد موجود، 

در مورد اھمیت  . ھربرتشده استدر آن ذکر  »پتان«و  »افغان«کھ واژه ھای  است

رفت و آمد می کنند. تدارکات  میان الھور و کندھار کاروان ھای زیادیکندھار می گوید، 

)، اغوان Puttansبھ علت گروھھای زیاد راھزنان پتان ھا ([از آن گرانبھا بوده و عبور 

قافلھ ھا حملھ می ھای خشن باالی  ) کھ مانند عربCoolyes) و کولی ھا (Agwansھا (

دومین  )١۶۵٢نقشھ امپراتوری مغول اعظم (. و خطرناک است ھزینھ زیاد داردکنند] 

) در والیت Aguvanesھا ( ) و اغوانPatanesمنبعی است کھ در آن واژه ھای پتان ھا (

 دیده شود). ١۶۵٢(نقشھ  قندھار دیده می شود
 

سفرنامھ ی از منابع اروپایی مانند محدود شمار ،سقوط اصفھان توسط محمود غلجیپیش از 
وغیره در مورد  )١۶٩۵سفرنامھ سانسون (، )١۶٧۶سفرنامھ تاورنیھ (، )١۶٧۶برنیر (

نقش آنھا در راھگیری و غارت کاروان ھای  عیت افغان ھا در کوھھای سلیمان وموق

غارت یک کاروان چنانچھ داستان [ یادآوری کرده اندکوھھا آن در گردنھ ھای تجارتی 

، بھ علت کثرت مسافرین، تعداد )١٧١٠سفرنامھ شاردن (در  ١۶٧٣در سال  یملیون ٣٠

مھاجمین افغان محافظین و انبوه ثروت قافلھ مورد توجھ و حیرت اروپاییان شده است. 
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نفر بوده و باالی یک کاروان متشکل از دوھزار مسافر و دوصد محافظ مسلح  ۵٠٠حدود 

منشای افغان ھا را  )١۶٩۵سفرنامھ سانسون (. حملھ نموده و آن را تاراج می کنند]

 آنھا را تاتار معرفی کرده است.  )١٧١٠سفرنامھ شاردن (ارمنی/تاتاری و 
 

اما پس از سقوط اصفھان کھ شھرت افغان ھا بھ عنوان سقوط دھنده امپراتوری صفویان 

، عالقمندی زیادی گسترش می یابد(و بھ ویژه کشتار و وحشت آنھا در اصفھان) در اروپا 

سفرنامھ کروزینسکی و  )١٧٢۴زندگینامھ میرویس (. پیدا می شودبرای شناخت آنھا 
دانستھ ھا را تاتاری/ارمنی منشای افغان و بوده  موردین امفصل در نخستین آثار  )١٧٢٨(

نیز این منشا را  )١٧٨٠تاریخ ارمنستان چمیچ (و  )١٧۴١تاریخ کامل توماس قلی (. اند

انقالب پارس جوناس ھان و اثر مشھور  )١٧۴٣سفرنامھ ژآن اوتر (تایید کرده است. 
 } وغیره نیز در ھمین موارد اند.٨{ )١٧۵٣وی (

 

 
 

 کندھار موقعیت افغان ھا و پتان ھا در والیت -ھند مغولی  :١۶۵٢ نقشھ
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از  (زمان سلطنت تیمورشاه درانی) ١٧٨٣در مولف آن کھ  )١٧٩٨سفرنامھ فوستر (

گزارش . ده استقرار دااستفاده مورد را غانستان واژه اف بار اول، نموده استکابل عبور 
کنون حیثیت و اعتبار خود را اتا » افغانستان«در مورد  )١٨١۵سلطنت کابل الفنستون (

تاریخ پارس جان ملکم بھ عنوان مھم ترین اثر پژوھشی در دنیای غرب نگاه کرده است! 
کاملی را در باره اصل و نسب ھای فصل  )١٨٣۴تاریخ پارس جیمز فریزر (و  )١٨١۵(

 )١٨٢٩پتان ھا چارلز ستیوارت (منشای افغان ھا یا  مقالھ . اماندافغان ھا اختصاص داده ا
  }.٩جامع ترین پژوھش اروپایی در مورد منشای ھونی افغان ھاست {

 

کھ سرزمین کنونی کشور بھ منطقھ حایلی در بین ھند برتانوی و روسیھ تزاری پس از آن 

بازیگران عمده قدرت و زعامت در جنوب » افغان«شد و سرداران تبدیل  ١٩در سده 

سفرنامھ مانند [ ١٩در سده افغان ھا  در موردکتاب ھندوکش بودند، صد ھا مقالھ، رسالھ و 
آریانای ، )١٨۴٠سفرنامھ گادفری (، )١٨٣۴سفرنامھ برنس (، )١٨٢۴مورکرافت (

، )١٨۴۴گزارش چارلز میسن (، )١٨۴٣(ماموریت کابل برنس ، )١٨۴١باستان ویلسن (

جنگ علیھ پارس مارکس ، )١٨۵۴منشای افغان ھا راورتی (، )١٨۴۵ژورنال بنگال (
تاریخ افغان ھا ، )١٨۵٧گزارش ماموریت بیلیو (، )١٨۵٧افغانستان انگلز (، )١٨۵٧(

یادداشت ، )١٨٨٣قبایل پنجاب ایبیتسن (، )١٨٨٠نژاد افغانستان بیلیو (، )١٨۵٨فیریر (
، )١٨٩١پژوھش تبارشناسی افغانستان بیلیو (، )١٨٨٨ورتی در باره افغانستان (ھای را

ا ایجاد ھ ویژه بب و وغیره] )١٨٩٩فرھنگ قبایل پتان (، )١٨٩٢فرھنگ قبایل روز (

، ریسنر، فریزر تتلر، بارتولد، سایکس(مانند آثار  ٢٠ سدهدر  »افغانستان«کشوری بنام 

جاناتان ، فوگلسنگ، راجر سیوری، روربورن، پولیاک، باسورث، اوالف کارو، الکھارت
یا تکرار داستان ھای قبلی در  شتھ شده کھ ھر یک دربرگیرنده ردنودر غرب وغیره)  لی

 ست کھ در فرصت دیگری بھ آنا »افغانستان«در حاکمیت  و نقش آنھا ھا »افغان«مورد 

در دنیای » تاجیکان«نخستین کتاب مستقل در باره  شاید جالب باشد کھ( خواھم پرداخت

در » تاجیکستان«از برکت ایجاد کشور مستقلی بنام  ھمنوشتھ شد و آن  ٢٠١٩غرب در 

 آسیای میانھ است)!
 

نخستین پژوھش علمی در آغاز سر )١٩۵٨خلجی ھا یا غلجایی ھا احمد جاوید (مقالھ 
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دانشکده پس از نشر آن در مجلھ ادب ھ بود ک »منشای قومی غلزی ھا«شور در مورد ک

مجلھ  اخراج شد،کابل از دانشگاه  بھ جرم این پژوھش جاویددکتور دانشگاه کابل، ادبیات 

 }.١٠{ گردید در این راستا ممنوع و ھر گونھ بحث و گفتگو مصادره شد/متوقفادب 

مونت الفنستون: مردم شناسی پیش حنیفی نیز در آخرین پژوھش خود زیر عنوان دکتور 
. او معرفی کرده است، ابدالی ھا را غیرپشتون و صوفی چشتی )٢٠١٩(از مردم شناسی 

برای » رانر دُ دُ «ط احمد خان ابدالی (با لقب دادن توس» رانیدُ «می گوید، اختراع ھویت 

ھویت یک مانور سیاسی برای پوشانیدن ») رانیدُ «خود و نامیدن پیروان خود بھ نام 

  }.١١غیرپشتون و صوفی چشتی خود او و پیروانش بود {» ابدالی«
 

برای و جستجو پژوھش  ھایو دروازه  ی بحث و گفتگوبھ این ترتیب، اگر روزنھ ھا

(و برچسب ھای ضد افغانیت، ضد وحدت ملی  کشور باز گرددو پژوھش گران دانشمندان 

 خواھد شد.زیادی آشکار ، واقعیت ھای وغیره برداشتھ شود)

 

 نتیجھ گیری
 

 فوقآثار براساس آنھا  .افغان منشای واحدی ندارند ھمان گونھ کھ در منابع باال دیدیم، قبایل

اوزبیکی، مغولی، ارمنی، تاتاری، قبطی، یھودی، عربی، ، کردی، ھندیدارای منشای 

مسیر « نی مخلوطی از ھمھ اقوامی کھ ازوغیره اند (یع ، پارسیآریایی ترکی، ،ھونی

ژنتیک امروزی دانش  )!بوده اند» ارتباط«و یا با آنھا در  کرده اند عبور» کوھھای سلیمان

  .وجود ندارددر جھان  »قوم خالص«کھ چیزی بھ نام  نیز مویید این واقعیت است
 

در طول تاریخ اقوام مختلفی از طرف ، )٢٠٠٢افغانستان امروزی فوگلسنگ ( بر اساس

و  ند، تعدادی عبور کرداندکنونی آمده  بھ سرزمین افغانستان غرب، شرق، جنوب و شمال

بنا براین، . نداقوام بومی منحل شدمردم یا  و در فرھنگ و زبانده گردین ساکشماری 

 مثال ھزاره ھای افغانستان. بھ گونھ ی باشدقومصورت دایم یک مشخصۀ زبان نمی تواند ب

 -منشای ترکیصحبت می کنند، در حالیکھ بطور آشکار دارای  دری امروز بھ پارسی

بھ زبان افغانی/پشتو امروز ان کھ ین موضوع در مورد قبایل مختلف افغ. امغولی اند
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 صحبت می کنند، نیز کامال صدق می کند! 
 

رود خانۀ آمازون  منبع در موردھا بھ مثابھ کاوش  /پشتونمنشای افغان پژوھش در مورد

تمام اسناد و مدارک نبع واحدی وجود دارد؟ آیا پشتون ھا و افغان ھا یکی اند؟ است. آیا م

ھنوز ھم دستھ  .نیستندپشتون ھای امروزی دارای منشای واحدی افغان/نشان می دھند کھ 

د، نپشتونی وجود دارافغانی/پشتون در مناطق کامال مسلط افغان/غیرزیاد ھا و گروه ھای 

پروسۀ بلعیدن ند. ااقوام  اینزبانی در حال بلعیدن  -پشتون ھا از نگاه فرھنگی افغان/اما 

قومیت بھ این ترتیب، زبانی اقوام دیگر در طول سده ھا جریان داشتھ است.  -فرھنگی 

 .}١٢{ یا پشتونولی" را پذیرفتھ اندافغانیت ایستا نبوده و تعداد زیادی "ثابت و یک پدیده 
 

تاریخ سازی جعلی می توان گفت، این است کھ ی ھای تاریخ شگفتو از پایان آنچھ در 

در اوایل  »ھندوان«و  »مغوالن«رقابت با دو عرصھ در  »منشای قبایل افغان«برای 

کشور « رقابت با سھ عرصھدر  ) جای خود را٢٠اوایل سده (سال  ٣٠٠پس از  ،١٧سده 

ھزار سالھ) و  یک(با پشینھ » فردوسیشھنامھ «(با پیشینھ دونیم ھزار سالھ)، » ایران

 »کشور افغانستان«برای جعلی اریخ سازی بھ ت(با پیشینھ چندین ھزار سالھ) » رستم ھا«

(با پیشینھ » ماللی ھا«و سالھ)  ٨٠(با پیشینھ » حبیبیپتھ خزانھ « ،سالھ) ١٠٠(با پیشینھ 

  !}١٣{ داده استسالھ)  ١۴٠
 

 بیھوده نگفتھ اند کھ:

 نھد معمار کج           تا ثریا می رود دیوار کجخشت اول گر 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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