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 دکتور لعل زادپروفیسور 
 )خورشیدی ١۴٠٠نوروز ( ٢١مارچ  ٢١لندن. 

 

 در منابع تاریخی ھاافغان  کرونولوژی
 

 پیشگفتار
تا کنون صد ھا مقالھ و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای 

فانھ، این نوشتھ ھا و پژوھش ھا بی طر اغلبا نگارش یافتھ است؛ اما قبیلوی آنھ-قومی

. دالیل عمده اساس گاھشماری تاریخی) نبوده اند ھمھ جانبھ (جامع) و کرونولوژیک (بر

لوژی پژوھش، عدم دسترسی عدم درک روش ھای علمی یا میتودو جانبیک آن شاید از 

تمویل کنندگان  و از جانب دیگر تمایالت نویسندگان، شرایط فرمایش دھندگان یا بھ منابع

 تماعی کشور در مجموع بوده باشد. اج-و یا اوضاع سیاسی

 »نافغا«در مورد  پس از اسالم یدست اول و معتبر بعمن ١۵٠ بیش ازنام  ژوھشدر این پ

، ، محل زندگیمنشادر مورد مھم معلومات  آثاری کھ حاویمطالب خالصھ  ، امادهش دادهھا 

بھ ھلی و ھا در د» سوری/لودی(«ھا افغان منسوب بھ  و بھ قدرت رسیدن قبایل گسترش

ش از اسالم، از . زیرا منابع پیشده است داده است، ھا در کندھار)» ابدالی/غلجی«ویژه 

از اسالم در منابع پیش  »نافغا« واژه کھ ذکر دیگر آنچھ و از سوی محدود است سویک

کتیبھ ھای در  (A-pagan)پگان -) یا آA-baganبگان (-[مانند واژه ھای آ شده »ادعا«

؛ سانسکریتدر  (Ashvakayana)یا اشواکایانا  (Ashvaka)اشواکا م؛  ٢۶٠ساسانی 

پوکین -آم؛  ۵٨٠ وراھا میھیرا ستاره شناس ھندیشتھ ھای در نو (Avagana)اواگانھ 

A-pokien) یا ابوجان ((Abojan)  مشابھ«واژه ھای  ،]م ۶۶٠ سفرنامھ زایر چیناییدر« 

ی ھیچ گونھ معلومات اضاف ،آوایی-نیبھ جز از مشابھت واژگا و] ١[ نداو قابل مناقشھ 

واژه نام ھا و  توان در روایت ھای طنزی ھا را می تمشابھ ھمصدایی و. چنین ندندار

، کانادا از »غر-بل«لغاریھ از واژه افغانی/پشتوی شاید نام کشور ب ،دید: مثالزیادی  یھا

  گرفتھ شده باشند!» کوی-سُھ کوه،-مھ«یا مکسیکو از  »ده-نھ-کھ«
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یگانھ اثر پیشااسالمی و نوشتھ موسیز داسخورانتسی کھ » تاریخ اغوان ھا«بر بنیاد آنھم، با 

، »تاریخ ارمنیان، موسی خورنی«(در کنار  ی کوھھای قفقازھااغوان و باقی مانده از 

غان ھای افغان/او منشای یالدی) بھ زبان ارمنی است،مورخ ارمنی اواخر سده پنجم م

زیرا محتوای این رسالھ با  .دباشاغوان ھای کوھھای قفقاز ن باید ھمیکوھھای سلیمان 

ت تاریخی ھرودوت در مورد ذکر اقوام پاکتی/پاکتیکھ در ارمنستان (کوھھای قفقاز) روای

ھا اروپاییان در باره رسوم افغان ھای ت و سایر روایو جوار رود سند (کوھھای سلیمان) 

 .]٢[ مکرد مطرحچندی پیش  کھ است سیبررتامل و  قابلھا آن منشای تاتاری/ارمنیو 

 است، صرف منابع معتبری گلچین شدهزیاد  آنھا بسیار کھ تعداد ١٩آثار سده  از جملھ

یا تاریخ  پیشین منابع بی شمار و اکثرا تکرارھا تعداد آن کھ  ٢٠ از ذکر آثار سده است. اما

 . تنظر شده اساست، صرف  /پشتونای قوم افغانبر ھزار سالھچند سازی 

نشان می دھد حاضر پژوھش  ،٢٠سده در  خ سازی ھا و جعل کاری ھابا وجود ھمھ تاری

» افغانستان«سالھ (بھ اساس حدودالعالم)، واژه  ١٠٠٠پیشینھ حدود » افغان«ژه کھ وا

» نخستین قبایل افغانی«)، نام ھای بھ اساس تاریخنامھ ھراتسالھ ( ٧٠٠پیشینھ حدود 

» نام ھای قبایل امروزی افغان«ھ اساس آثار دوره امیرتیمور)، سالھ (ب  ۶٠٠پیشینھ حدود 

پیشینھ حدود  »پتان«و واژه » افغانی ادبیات«(بھ اساس بابرنامھ)، سالھ  ۵٠٠پیشینھ حدود 

د پیشینھ حدو» پشتونو  پشتو«ھای واژه  )،الھ (بھ اساس خیرالبیان و اسراراالفاعنھس ۴۵٠

 گوناگونقومی منشای  /پشتونافغانمختلف قبایل  ) وخزن االسالمسالھ (بھ اساس م ۴٠٠

 .دنداروغیره)  ، تاجیکیھونی، ترکی، مغولی، (ھندی، یھودی، قبطی

معلومات حاوی استناد شده کھ و معتبری  دست اولزیاد  منابعبا آن کھ در این پژوھش بھ 

دیگری بع ھا اثر و من دهشاید  ،ه منشا و محل زندگی افغان ھا استمشخص در بارنسبتا 

 ھقرار نگرفتبررسی د نیز در کتابخانھ ھا و آرشیف ھای جھان موجود باشد کھ تا ھنوز مور

 .مینمی دان در باره آن ھا مااند و یا  ترجمھ نشده ،اند
 

+  +  + 
 

و محتوای  دست اول بیشترمنابع دسترسی بھ  ]،۶ – ٣درنظرداشت پژوھش ھای قبلی [ با

 کوھھای سلیمان/پاکستان،[ ھا و گسترش آن /اوغان/اغوانافغان در باره پیدایش نامھا  آن
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وادی  در تیمور)، گسترش آنھا(دوره امیر وییلکرمان/ایران، نخستین نام ھای قب

و ایجاد ، بازی بزرگ انابدالی/انیایغلج دورهدوره مغوالن ھند، (دوره بابر)،  /پشاورکابل

 : می شودسیم تقتاریخی  دوره ٨بھ  این منابع ،]کشور افغانستان

 ١٠، غوریان و آل کرت در سده ھای شامل منابع دوره سامانیان، غزنویان –دوره اول 

کوھھای «گستره کھ در  شده بصورت عام یادھا  »افغان«است کھ در آن ھا از  ١۴الی 

ز ند. در این آثار اند و از نژاد ھندوان ارزندگی دا آن روز »افغانستان«یا  »سلیمان

در کوھھای سلیمان ھرات توسط غزنویان، غوریان و آل کرت  آنھا سرکوب و مطیع سازی

 .شده است یاد(واقع در پاکستان امروزی) 

 از است کھ در آن ھا ١۵و  ١۴دوره آل مظفر در سده ھای  شامل منابع –دوره دوم 

 شده یاد ١۴آل مظفر در سده ش آنھا بھ مقابل ایران و شوردر کرمان  »ھای مغول افغان«

 .بھ پایان رسیده استتوسط امیرتیمور داستان آنھا با سقوط آل مظقر  ینکھتا ا

در آن ھا برای است کھ  ١۵گورکانی در سده  مل منابع دوره امیرتیمورشا –دوره سوم 

ورکونی، پرنیانی، کرکس، کالتیان، و خرشوانی) در کوھھای ( افغانی چند قبیلھ نام بار اول

 .سرکوب شده اندامیرتیمور ذکر شده کھ توسط سلیمان 

از نخست بار  در آنھا برایاست کھ  ١۶دوره بابر در سده منابع شامل  –دوره چھارم 

غلجی، بنگش، خوگیانی، توری، مھمند، دلزاک، یوسف زی، ( قبایل امروزی افغان

پشاور -ھا در کوھھای سلیمان و وادی کابلمحمدزی، افریدی، وزیری وغیره) و سرکوب آن

 .شده استھ گفت» افغانی«و نام زبان آنھا شده  یادتوسط بابر 

ایجاد و نشان دھنده  ١٨الی  ١۶سده ھای دوره مغوالن ھند در منابع شامل  –دوره پنجم 

 افغان ھا و قبایل مختلف آنھامنشای و تاریخ سازی برای  /پشتونخستین ادبیات زبان افغانی

 .است )(اسراییلی، قبطی، عربی وغیره

اصفھان (سقوط قندھار/دوره بھ قدرت رسیدن غلجی ھا در  منابعشامل  –دوره ششم 

 است. ١٨در سده (پس از قتل نادر افشار)  /کابلصفویان) و ابدالی ھا در قندھار

بازی بزرگ آغاز ابدالی ھا، ایجاد ملوک الطوایفی،  دوره زوالمنابع شامل  –دوره ھفتم 

 است. ١٩ھا در سده ھ حایل در میان آنو ایجاد منطق در بین برتانیھ و روسیھ
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 ٢٠و اوایل سده  ١٩اخر سده ستان در اودوره ایجاد کشور افغانمنابع شامل  –دوره ھشتم 

	است. 

+  +  + 
 

سامانیان، غزنویان، غوریان و آل کرت دوران  سده ھای دھم الی چھاردھم: –اول دوره 
 کوھھای سلیمان) در  افغان ھا ذکر(

 

ھا در منابع دوره  نویژگی ھا و منشای افغا تان،د واژه افغان، افغانسنخستین کاربر

سامانیان، غزنویان، غوریان و آل کرت (سده ھای دھم الی چھاردھم) داده شده است. در 

سلیمان  طراف و نواحی کوھھای خشک و بی حاصلافغان ھا در اکھ است این منابع آمده 

میان پارس و  نظامی-یتجارای اند و با غارت کاروان ھ انوزندگی دارند، از نژاد ھند

غزنویان، غوریان و  و مطیع سازی آنھا توسطد. در این آثار از سرکوب نزندگی دارھند 

 شده است.  یاد» افغانستان«ی سلیمان یا کوھھاگستره آل کرت در 

)، ١٠١٠)، شاھنامھ فردوسی (٩٨٢حدودالعالم (در مورد افغانان شامل  آثار مھم این دوره

لغت فرس )، ١٠۵٠)، زین االخبار گردیزی (١٠٢۶، تاریخ یمینی ()١٠٢۴ھند البیرونی (

)، ١٢۶٠)، جھانگشای جوینی (١٢٣١)، تاریخ کامل ابن اثیر (١٠۶۴اسدی طوسی (

)، تاریخنامھ ھرات ١٣١۴ھمدانی (فضل هللا )، جامع التواریخ ١٢۶٠طبقات ناصری (

امھ ابن بطوطھ )، سفرن١٣٣٠مستوفی (حمدهللا )، تاریخ گزیده ١٣٢١سیفی ھروی (

 ) است. ١٣٨٢و تاریخ ابن خلدون ( )١٣۵٧برنی (ضیا ، تاریخ فیروزشاھی )١٣۵۶(

نخستین اثری است کھ از موجودیت افغانان در دھکده کوھی َسول ] ٧[ )٩٨٢(حدودالعالم 

زن از میان مسلمانان، افغانان  ٣٠ھ پادشاه مسلمان نینھار بیش از یاد نموده و می افزاید ک

دارد. برای درک موقعیت َسول باید دانست کھ حدودالعالم شھرھای قندھار،  و ھندوان

، در کرده شمار» نواحی و شھرھای ھندوستان«لھ گردیز، َسول، نینھار و لمغان را در جم

نواحی و شھرھای «حالیکھ غور، سیستان، بست، زمینداور، غزنی و کابل را در جملھ 

 . دانستھ است» حدود خراسان

ی افغان، الچین، کرد و بلوچ در دشت از زندگی یکجای] ٨[ )١٠١٠( ردوسیشاھنامھ ف

 :شده استو ھند و راھبندان آنھا یاد  ھای بین زابل
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 کھ نزدیک زابل بھ سھ روزه راه     یکی کوه بد سر کشیده بھ ماه

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

 ز اوغان و الچین و کرد و بلوچ        نشستھ در آن دشت بسیار کوچ

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

ان در کوھھای غرب ھند زندگی کھ قبایل متعدد افغ گفتھ شده] ٩[ )١٠٢۶( البیرونیھند در 

نی در البیرو .گفتھ استند. او ساکنان این کوھھا را مردمان وحشی و از نژاد ھندوان دار

آثار دیگر خود (التفھیم و داروشناسی) کوھھای مرز غربی ھند را کوھھای افغانان نامیده 

 است.

از تحت انقیاد آوردن افغانیان » فتح قصدار«در زیر عنوان ] ١٠[ )١٠٢۶( تاریخ یمینی

ذکر گذشتن «)، در زیر عنوان ٩٩٧ – ٩٧٧و خلجیان صحرا نشین (توسط سبکتگین، 

از ایجاد لشکر فراوان از اصناف ترک و خلج و ھندو و افغانی و » نایلک خان از جیحو

از سرکوب طوایف » ذکر افغانیان«حشم غز در لشکرکشی بھ بلخ و در زیر عنوان 

 . گفتھ است) پس از غزو قنوج ١٠٣٠ – ٩٩٩افغانیان (توسط سلطان محمود، 

ملھ عالوالدین از ح ،١١۵٣در حوادث سال ھای ] ١١[ )١٢٣١( ابن اثیرکامل تاریخ 

در میان غزنھ و ھند خبر  و فرار بھرام شاه بھ شھر کرمان [وادی کرم] غوری بھ غزنھ

. شھاب الدین پس از فتح غزنھ شھرھای کرمان و دارندکھ در آن افغانان زندگی  داده

؛ اما در اثر مقاومت خسروشاه در رفتھ استشنوران را تسخیر نموده و بھ سوی رود سند 

. از آن جا جبال ھند را با توابع افغان بھ پشاور رفت از سند عبور کند، لذا ستنتوان الھور

گروھھای مختلفی مانند تیراھیان و افغان ھا وغیره در آنھا کوھھای کھ کرده است، تصرف 

 زندگی داشتند.

و موقعیت » افغانستان«نخستین اثری است کھ از والیت ] ١٢[ )١٣٢١( تاریخنامھ ھرات

. دارد (در جنوب کویتھ) نام »مستونگ« کھ مرکز آن مان یاد کرده استسلی آن در کوھھای

ک شمس ]. ملِ ١٣[ شده استدر این اثر از حاکمیت کُرد ھا در باالی افغان ھا صحبت 

ده، قلعھ ھای کشی لشکر(کوھھای سلیمان) بھ افغانستان  ١٢۵٠الدین کرت در سال ھای 

ار، کھیرا، دوکی، ساجی و بُکر) را تسخیر مستحکم افغان ھا (مانند خاسک، تیری، خیس
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 . قلمرو آل کرتساختھ است) ١٣٨٣ – ١٢۴۴نموده و آن والیت را تابع آل کرت ھرات (

 از دریای آمو تا دریای سند گسترش دارد. 

گفتھ » کابل«در  »افغان«عجم  طایفھ نامھ خود ازدر سفر] ١۴[ )١٣۵۴( ابن بطوطھ

ھنگام بھ او زیرا . باشد)» گردیز«باید  »کابل«و از منظور ا(کھ بھ احتمال زیاد  است

پس از اما ؛ گفتھنچیزی در باره کابل  ١٣٣٣غزنی در -لوگر-کابل-پروان سفر از طریق

ز کابل بھ کرماش (قلھ بین دو کوه ا ،کھ از غزنی بھ کابل ترک غزنی بھ سوی پشاور گفتھ

؛ در کابل زاویھ ای بھ ششنغر رفتیم) و از آنجا کھ افغان ھا در آنجا بھ راھزنی می پرازند

ست بنام شیخ اسماعیل افغانی؛ کوه بزرگی در آنجا بنام کوه سلیمان وجود دارد و مِلک ا

ن نھ در است کھ شیخ اسماعیل، کرماش و کوه سلیما ! معلوماستافغان در این محل ساکن 

 تاریخنامھ ھرات،با محتوای را نام ھا این پشاور قرار دارد (-کابل، بلکھ در بین گردیز

 ]!١۵د) [مقایسھ کنیو بابرنامھ ان در کوھھای سلیم یمورھای امیرتلشکرکشی 

کھ بر فراز  دانستھافغان ھا را جماعتی از کفار ھند ] ١۶[ )١٣٨٢( تاریخ ابن خلدون

 کوھھا جای داشتند و بھ راھزنی می پرداختند.

 

 والیت کرمانمغول در ی افغان ھاذکر (آل مظفر دوران  :١۵و  ١۴ سده –دوره دوم 
 )ایران

 

) از موجودیت ١٣٩٣ - ١٣١٨در آثار سده ھای چھاردھم و پانزدھم در مورد آل مظفر (

 ١۴مقابل آل مظفر در سده  ش آنھا بھدر والیت کرمان ایران و شور» ولافغان ھای مغ«

 . شده است یاد

)، مجمع ١٣١٠ی (شامل تاریخ وصاف آیتدر مورد اوغان ھای مغول آثار مھم این دوره 

)، تاریخ آل مظفر ١٣۶۶)، مواھب الھی معین الدین یزدی (١٣٣٣االنساب شبانکاره ای (

برو )، جغرافیای حافظ ا١۴٢۶)، زبدت التواریخ حافظ ابرو (١۴٢٠محمود کتبی (

 ) است. ١۵٢٣) و حبیب السیر خواندمیر (١۴٧١سمرقندی ( )، مطلع سعدین١۴٣١(

کھ مربوط قبایل (گروه صد نفری) از قبایل جرما و اوغان  بھ اساس این منابع، سده ای

ان سلطنت ارغون خان بنا بھ درخواست سلطان جالل الدین مغول بودند، در دور
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برای محافظت والیت کرمان  ١٣سیورغتمش، پادشاه قراختایی کرمان، در اواخر سده 

ھزاره (یک ھزار  آمده، در آنجا ساکن شده، بھ تدریج نیرومند گردیده و دارای نیروی

د. شاه جھان قراختایی (بن سلطان جالل الدین سیورغتمش) آخرین پادشاه این نفری) شدن

سلسلھ با ایشان وصلت کرده و والدت السالطین خان قتلغ مخدوم شاه کھ بھ ازدواج 

 ھمین وصلت است. وقتی کرمان در، محصول ) آمده١٣۵٩ – ١٣١٨امیرمبارزالدین (

 ١٣۵٩(و شاه شجاع  گردید، مقام این قبایل باال گرفتزالدین تسخیر توسط امیرمبار ١٣۴١

د (با خواھر امیر سیورغتمش اوغانی). یز با دختری از آنان ازدواج کرن) ١٣٨۴ –

ن (یعنی جرماییان و امیرمبارز از ھمان آغاز دچار مخالفت با این قبایل مغول ساکن کرما

تا اینکھ  نشینانش عصیان این قبایل باقی ماندو در تمام مدت سلطنت او و جا اوغانیان) شد

بھ  ، داستان این اوغان ھای مغول١۴مور در اواخر سده با سقوط آل مظفر توسط امیرتی

 ].١٧[ پایان رسیده است

 

نخستین نام ھای قبایل اوغانی در کوھھای  امیرتیمور (ذکردوران  :١۵ سده –سوم دوره 
 سلیمان)

 

ایل افغان (مانند ورکونی، پرنیانی، کرکس، کالتیان و نام ھای شماری از قبنخستین 

خرشوانی) در کوھھای سلیمان در آثار دوره امیرتیمور صاحبقران گورکانی در سده 

پانزدھم و سرکوب آنھا توسط امیرتیمور بھ ھنگام عبور او بھ ھند از طریق کوھھای 

 است.  ١۴سلیمان در اواخر سده 

)، ظفرنامھ نظام الدین ١۴٠٠نامھ غیاث الدین علی یزدی (آثار مھم این دوره شامل سعادت 

)، زبدت ١۴٢۵)، ظفرنامھ شرف الدین علی یزدی (١۴٠۴)، تزوک تیمور (١۴٠۴شامی (

)، تذکرت الشعرا ١۴٧١)، مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی (١۴٢۶التواریخ حافظ ابرو (

) و روضت ١۴٩١( )، روضات الجنات معین الدین اسفزاری١۴٨٧دولتشاه سمرقندی (

 ) است. ١۴٩٨الصفا میرخواند (

بھ اساس این آثار، امیرتیمور جھت شکایت رعایا و فقرای والیت ایریاب از قبیلھ افغان 

وزکزنی/ورکزنی/ورکونی/ورکویی (مطابق سعادتنامھ، ظفرنامھ شامی و زبدت التواریخ) 
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و روضت الصفا)  سعدین ، ظفرنامھ یزدی، مطلعتیمور یا قبیلھ افغان کرکس (مطابق تزوک

راه غزنین بھ قلعھ ایریاب  و مسدود نمودن راھھا با لشکر خود از در کوھھای سلیمان

، . سپس بھ سوی شنوران حرکت کرد)١٣٩٨(در سپتمبر  کردآنھا را سرکوب  و رسید

د. پس از آن قبیلھ پرنیان/پریان افغان افرست ر بھ قلعھ نغز و تعدادی بھ بنوچند ھزار سوا

ن افغان بھ خاطر و لشکری جھت سرکوب کالتیا بھ علت عدم انقیاد سرکوب نمودرا 

و دیدار با  ١٣٩٩د. امیرتیمور پس از برگشت از ھند در مارچ افرست نفرستادن لشکر

 ۴٠٠کس از قشون، سھ اغالن جوجی نژاد و  ٣٠٠امرای لشکر در قلعھ نغز/نغر بھ تعداد 

ھھا در کوھھای اوغان و حفاظت از قلعھ ھا و راخانھ کوچ اوزبک را جھت دفع شر قبایل 

د. ھمچنان از سرکوب اش، اسیکار و بدخوا وارد کابل شد و از راه کرمسلیمان جابجا کر

جمعی دزدان افغان در گرمسیر و نواحی قندھار تا کنار رود سند و زمین بوسی کالنتران 

 .]١٩و  ١٨[ حبت شده استمل و افغان خرشوانی صپربل/بر

 

 )نام ھای قبایل امروزی افغان ذکربابر (دوران  :١۶ سده –چھارم دوره 
 

است. آثار  در بابرنامھ ذکر شده ١۶اوایل سده در  نام ھای قبایل امروزی افغاننخستین 

مرات  )،١۵۴۵ت ()، تاریخ رشیدی حیدر دوغال١۵٣٠برنامھ (بامھم این دوره شامل 

 است.) ١۵٧٧ن بیک روملو (و احسن التواریخ حس) ١۵۵٧الممالک علی کاتبی (

افغان  قبایل مختلف نخستین اثری است کھ از موجودیت ]٢٠[ )١۵٣٠( بابر نامھبابر

 غیره) سخن گفتھننگرھار وبامیان، پکتیا/پکتیکا، لوگر، غزنی، ( کابل مربوطات والیتدر 

کھ در شرق آن پرشاور (پشاور)، در غرب آن غور، در شمال آن قندز و در جنوب آن 

زبان عربی، فارسی، ترکی،  ١١ – ١٠، نغز، بنو و افغانستان قرار دارد و در آن فرمل

گوید کھ  لمغانی وغیره وجود دارد. بابر مغولی، ھندی، افغانی، پشھ ای، پراجی، بره کی،

 بجور، سواد، پرشاور و ھشنغر قبال از توابع کابل بوده است. 

لچی ار افغان ھای قطاع الطریق خرلجی/خکھ در راه میان کابل و ننگنھ او عالوه کرده است

کھ غزنی را زابل ھم گفتھ اند و حتی قندھار را شامل آن  مصروف راھزنی اند. او گفتھ

سرکوب قبایل مختلف افغان  دانستھ اند کھ صحرانشینان آن ھزاره و افغان اند. بابر از
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ی، توری، (ترکالنی، غلجی/خرلجی/غلچی/خلچی/غلیچی/غلچھ، بنگش، خوگیانی/گاگیان

لندر، مھمند، دلزاک/دلھ زاک، یوسفزی/یوسف زایی، کورانی، کیوی، سور، عیسی خیل، 

 حمن، یوسف خیل، افریدی، وزیری) بانیازی، خضرخیل، شیموخیل، محمد زایی، عبدالر

 .کرده استتفصیل بحث 

راه)  –ی است کھ از زبان افغانی و اولین واژه افغانی (لیار نخستین اثرھمچنان نامھ بابر

 کوھھای خواجھ اسماعیل و دشت و دوکی و افغانستان یک«گوید:  یاد کرده است [بابر

 نوع بوده، ھمھ پست، کم علف، کم آب، بی درخت، بدنما و بی فایده است مانند مردمانش...

از سرده سوار شده، دشت کتواز پیموده... یکراست بھ رود قیاقتو و اوالبھ تو رسیدیم و از 

محل سکونت  سوی خواجھ اسماعیل شیربتی (سیریتی/سرسی)ھ ب این رود راھی

از آنجا  .از خواجھ اسماعیل کوچ کرده، بھ اوالبھ تو رسیدیم ید...برآ غلجی/غلچی/غلچھ

این گفتھ ». از راه دشت ھای کتواز کابل آمدیم. کوه کرماش در جنوب و شرق گردیز است

 مقایسھ کنید].وطھ این بطادعای ھای بابر را با مسیر امیر تیمور و 

د. میان ھندوستان و نگوی ھا ھر غیرھندوستانی را خراسانیگوید کھ ھندوستانی  بابر

 خراسان از راه خشکی دو بندر است: یکی کابل و دیگری قندھار.

 

 افغان ھا)منشای  غوالن ھند (تاریخ سازی برایمدوران  :١٧و  ١۶ سده –دوره پنجم 
 

و اوایل سده  ١۶در اواخر سده ھای ، ر دوره مغوالن ھندبھ زبان افغانی د نخستین آثار

 استو قبایل آنھا بوجود آمده و این آثار عمدتا تاریخ سازی در باره منشای افغان ھا  ١٧

ر ھند بھ حکومت د» افغان«از یک طرف لودی ھا و سوری ھا بھ نام قبایل  (در این دوران

الیت مرزی قندھار بھ حیث یک و و از طرف دیگر ھا زیاد شد و شھرت افغان نددرسی

ی در بین دو امپراتوری بزرگ صفویان پارس و مغوالن ھند فوق العاده مھم و بازرگان

 . )گردیدچندین بار دست بھ دست 

حسین ابن صابر )، اسراراالفاغنھ ١۵٧٧ن (آثار مھم این دوره شامل خیرالبیان بایزید روشا

)، ١۵٩٣کبری ()، طبقات ا١۵٩٠ن و اکبر (تذکره ھمایو)، ١۵٨۴تاریخ اکبری ()، ١۵٨٠(

درویزه ننگرھاری  ، مخزن االسالم)١۶٠٠(ابوالفضل )، آیین اکبری ١۵٩۵اکبرنامھ (
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)، مخزن ١۶١١)، تذکرت االبرار درویزه ننگرھاری (١۶٠۶)، تاریخ فرشتھ (١۶٠۵(

)، شیرشاھی تاریخ ١۶١٨احیاالملوک شاه حسین ()، ١۶١١افغانی نعمت هللا ھروی (

عالم آرای )، ١۶٢٧(جنابدی روضت الصفویھ )، ١۶٢٧توزک جھانگیری ()، ١۶٢٠(

)، ١۶۴۴)، تاریخ شاھی احمد یادگار (١۶۴٢ذیل عالم آرای عباسی ()، ١۶٢٨عباسی (

عباسنامھ وحید قزوینی )، ١۶۵۵بادشاھنامھ حمید الھوری ()، ١۶۵١برھان قاطع (

)، شاه جھان نامھ ١۶۶٨مھ (عالمگیرنا )،١۶۶٧خلدبرین والھ قزوینی ()، ١۶۶٣(

، از شیخ )١۶٨٠مرات العالم اورنگزیب ()، ١۶٧۴قصص الخاقانی شاملو ()، ١۶۶٩(

محتوای شمار زیادی از ) است. ١٧٠٨و ماثر عالمگیری ( )١٧٠۴صفی تا شاه صفی (

و در گستره ھای کوھھای سلیمان ات مغوالن ھند با قبایل افغان شامل منازعاین آثار 

 غوالن ھند با صفویان پارس بر سر قندھار است.درگیری ھای م

بایزید روشان با آنکھ نام  تین اثر بھ زبان افغانی/پشتو است.نخس] ٢١[ )١۵٧٧( خیرالبیان

 .[عربی، فارسی، افغانی و ھندی] کھ بھ چھار زبان است گفتھ، اما کردهنیاد زبان را 

بھ زبان افغانی بوده، اما رسالھ کوچکی است کھ اصل آن ] ٢٢[ )١۵٨٠( اسراراالفاغنھ

 کتلخیص پارسی آن در دست است. این رسالھ افغانان را از نسل بنی اسراییل (داستان ملِ 

ان سلطنت محمود بھ کھ در دور ا و ارمیا دارد) گفتھطالوت کھ دو پسر بھ نام ھای برکی

ذکر لھ واژه پتان بار نخست در ھمین رساغزنھ آمدند و در کوھھای سلیمان مستقر شدند. 

 .شده است

یوسف  سرکوب قبایل مختلف افغان (بنگش، بنو، عیسی خیل، از] ٢٣[ )١۵٩۵( اکبرنامھ

(خلیل،  سرکوب قبایل افغان ؛ھا سوری/لودی ،بابر بھ ھند حمالت بھ ھنگام زیی وغیره)

شنواری،  ھای سرکوب افغان ھمچنانو  کررانی، بنگش وغیره) توسط ھمایونمھمند، 

 .کرده استبحث توسط اکبر کیان، مھمند، غوریھ خیل، بنگش وغیره یوسف زیی، تاری

بنیر، سواد و بجور از کابل  از رفتن یوسف زی ھا بھ والیات] ٢۴[ )١۶٠٠( آیین اکبری

ان الغ بیگ، موجودیت اقوام مختلف افغان در سرکار قندھار (ترین، کاکر، غلزی، در دور

(سربن، غرغشت و بتن) و قبطی بودن افغانان  پنی، ابدالی، مسوانی)، منشای بنی اسراییلی

از اقلیم سوم و ابوالفضل سرکار کابل را . (و پیداش غلزی، لودی و سروانی) گفتھ است
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در شرق و از قره باغ  تا رود سنددر شمال حدود آن را از ھندوکش  چھارم دانستھ و

   .گفتھ استقندھار و غور در غرب تا فرمل و نغر در جنوب 

و نخستین اثری است بوده بھ زبان مخلوط افغانی و پارسی ] ٢۵[ )١۶٠۵( سالممخزن اال

 اینکھ از واژه ھای پشتو، پشتون و پشتونخواه افزون بر افغانی و افغان یاد کرده است. 

کھ از ننگرھار در موضع مھمند تودیع  در مورد شخصی بنام عبدهللا گفتھھمچنان اثر 

ده، در میان غربخیل در قبیلھ خلیل مقام گرفت و نموده، در پرشو بھ میان افغانستان آم

 چون افغانان مردم بی علم بودند، در تپلست او افتادند. 

کھ پس از غلبھ  تھسدان افغانان را از نسل قبطیھ فرعون] ٢۶[ )١۶٠۶( تاریخ فرشتھ

گوید کھ افغان ھای  اوحضرت موسی بھ ھند آمدند و در کوھھای سلیمان ساکن شدند. 

مواضع معموره ھند مثل کرمان و شنوران و پشاور را تصرف  ٧۶٠ال ھای مسلمان در س

کردند و راجھ الھور با ایشان بھ جنگ پرداخت، مردم کابل و خلج بھ کمک ایشان رفتند. 

ھنگام برگشت و در پاسخ بھ مردم در مورد احوال مردم کھستان گفتند، کھستان مگویید، 

افغان و غوغا در آنجا چیز دیگری نیست. بھ این بلکھ افغانستان بگویید، چون بھ جز از 

 علت پارسی زبانان امکنھ آنھا را افغانستان و خود شان را افغان خواندند. 

از اینکھ افغان ھا در عھد سالطین اسالم بار اول بھ ھند آمدند و در بر بنیاد تاریخ فرشتھ، 

گوید کھ راجھ الھور چند  چنانھا را پتان خواندند. او ھمبلده پتنھ ساکن شدند، اھل ھند آن

ر اسالم (سامانیان) بھ ھند موضع از لمغانات را بھ افغانان و خلج داد تا از ورود لشک

آن را خیبر نامیدند و والیت  کنند. افغانان در کوھستان پشاور حصاری کشیدند، جلوگیری

ابدال تا  روه را تصرف کردند (روه از سواد باجور تا قصبھ از توابع بھکر و از حسن

کابل و قندھار است). در عھد غزنویان راجھ الھور شیخ حمید را مامور ضبط والیت 

(روه) و ملتان و لمغان کرد کھ بعد با سبکتگین ھمنوا شد و در مقام خود باقی ماند؛ اما 

 سلطان محمود آنھا را سرکوب و مطیع ساخت.

نی اسراییلی بودن افغانان، نیز مطالب زیادی در مورد ب] ٢٧[ )١۶١١( تذکرت االبرار

ویژگی ھای آنھا، سکونت اصلی آنھا در کوھھای سلیمان، آمدن یوسف زی ھا بھ نواحی 
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بھ ننگرھار، جنگ با مھمند، تسخیر صوات، راندن دالزاک ھا از آب سند  و سپس کابل

 . کرده استوغیره بحث 

ھان لودی در عھد کھ بھ فرمان خانج» تاریخ خان جھانی«یا ] ٢٨[ )١۶١١مخزن افغانی (

، نخستین اثری است کھ با تفصیل در مورد بنی اسراییلی بودن افغان هجھانگیر نوشتھ شد

ھا (شجره آنھا)، داستان آمدن آنھا بھ کوھھای غور و غزنین و کابل و قندھار سخن گفتھ 

 .شده استو ماخذ تمام منابع بعدی داخلی و خارجی در مورد افغان ھا 

ان شھاب الدین غوری بھ ھنگام برگشت از ھند این جماعت را در مطابق این اثر، سلط

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

ھزار کس  ٢٠نواحی قندھار تا سرحد ملتان آبادان ساخت و ملک معزالدین غوری را با 

ده، بھ این کوھستان آورده ن غور نقل داا خانھ کوچ از کوھستافرمان داد تا این جماعت ر

تا قصبھ سیوی  کوه مخصوصی است کھ از سواد باجور آبادان ساخت و روه عبارت از

از توابع بھکر و از حسن ابدال تا کابل و قندھار واقع است و کوه سلیمان و کوه اشنغر در 

بادان کرده شد، مابین این کوه است و اولین شھری کھ در کوھستان بعد از آمدن ایشان آ

 اشنغر بود.

(در رقابت  ندساختقبیلوی بیش از دوھزار سالھ -اثر برای افغان ھا یک شجره قومی در این

با مغوالن و ھندوان) و آنھا را با پیامبران و شاھان گذشتھ یھودان، قبطیان و عربان وصل 

انستان معادل روه در این اثر والیت افغ]. ٣٠و  ٢٩د [ند تا عقده حقارت ٔآنھا ارضا شوکرد

 ان(فرزندھا نیز غلزی ھا در آثار ھمین دوران است کھ خلجی/غلجی خوانده شده است. 

 .ندنامیده شده ادزد) 

در باره چگونگی بھ گونھ مفصل ] ٣١[ »تاریخ سالطین افاغنھ«یا  )١۶۴۴( تاریخ شاھی

) در ھند (بھ ویژه ١۵۵۵ – ١۵۴٠) و سوریان (١۵٢۶ – ١۴۵١بھ قدرت رسیدن لودیان (

 .کرده استو تزویر آنھا) بحث مکر  از

مسکن اصلی بھ صورت مفصل از آمدن یوسف زیی ھا از ] ٣٢[ )١۶۶٨( عالمگیر نامھ

 لمغانات ان میرزا الغ بیک حاکم کابل) و(در دور بھ صوب کابل )قندھار و قره باغآنھا (
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مقابل شاھان مغول و  و شورش ھای آنھا بھسواد و بجور و سپس تصرف سرزمین ھای 

 . گفتھ است ب ایشانسرکو

+  +  + 

در  )Puttans) و پتان (Agwansواژه ھای اغوان (در منابع اروپایی برای بار نخست 

 گوید مردمانیاو آنھا را  .آمده است) ١۶٣٨ھربرت ( سفرنامھ توماسدر و  ین دورانھم

 . ]٢٩[ الھور اند-ر مسیر کاروان ھای قندھارغارتگری ددزدی و مصروف کھ 

 در ١۶۵٢ در امپراتوری مغول نقشھدر بعدا ) Patanes( ) و پتانAguvanes( اغوان

نام  ن نام ھا در نقشھ ھای بعدی تا ظھورای .دیده شود) ١(نقشھ  نوشتھ شده استقندھار 

 ].٣٣[ شده استتکرار  امپراتوری پارس ١٧٧٩در نقشھ ) Agvanistan(اغوانستان 
 

 
	

 ]٢٩[ امپراتوری مغول ١۶۵٢در نقشھ  نام اغوان و پتان در والیت قندھار. ١ نقشھ

 

)، انقالبات امپراتوری مغول ١۶٧۶در سفرنامھ برنیر ( »اغوان«و  »اوغان« نام

احت نامھ شاردن سی و )١۶٩۵)، سفرنامھ سانسون (١۶٧۶ھ ()، سفرنامھ تاورنی١۶٧۶(
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و سفرنامھ  ده است. سفرنامھ سانسون منشای افغان ھا را ارمنی/تاتاری) تکرار ش١٧١٠(

  .]٢٩[ شاردن آنھا را تاتار معرفی کرده است

 

 /کابل)ندھار(در قو ابدالیان  )اصفھانقندھار/در (یان جایلغ دوران :١٨  سده –دوره ششم 
 

 در ابدالیاندرانیان/حاکمیت و  صفویان/در قندھارغلجی/ھوتکی ھا حاکمیت ظھور 

 . صورت گرفتقندھار/کابل در سده ھجدھم 

زبدت التواریخ )، ١٧٣٠ھرانی (ع طیفشمرآت واردات شامل  این دورهارسی پآثار مھم 

ھرانی شفیع ط نادریھ)، ١٧۴٠(افضل ختک )، تاریخ مرصع ١٧٣٩محسن مستوفی (

)، ١٧۵٣عالم آرای نادری ()، ١٧۵٣دره نادری ()، ١٧۴٧جھانگشای نادری ()، ١٧۴٣(

)، ١٧٧٣احمدشاھی ( )، تاریخ١٧٧٠)، خالصت االنساب (١٧۶٧تاریخ رحمت خانی (

)، مجمل التواریخ ١٧٨٠ماثراالمرا صمصام الدولھ ()، ١٧٧٩عبدالکریم ( بیان واقع

)، ١٧٨۵)، رستم التواریخ ھاشم آصف (١٧٨٣)، احوال شیخ حزین (١٧٨٢گلستانھ (

یھ )، فواید صفو١٧٩٣)، مجمع التواریخ مرعشی (١٧٩٢(مستجاب خان گلستان رحمت 

  .) است١٧٩٨) و تاریخ حسین شاھی (١٧٩۶(ساروی  واریخ)، احسن الت١٧٩۶قزوینی (

قندھار  حوادثدر باره  نخستین اثر فارسی] ٣۴[ )١٧٣٠ھرانی (مرآت واردات شفیع ط

 ؛دنموبھادرشاه سکھ و خطبھ بھ نام و  کشت ر خوابگاهگوید کھ میرویس گرگین را شبانھ د
صل در باره حوادث قندھار بھ گونھ مف ]٣۴[ )١٧٣٩( زبدت التواریخ محسن مستوفی اما

 .گوید ویس) و تھاجم محمود بر اصفھانو غلجاییان (میر(سعدهللا) و ھرات و نقش ابدالیان 

ک شب و بھ ھنگام نوبت کشی نیمھتوسط میرویس در  ١٧٠٧مطابق او گرگین در سال ھای 

جمعی تجاوز دلیل عقده میرویس بھ مقابل پارسیان را د. او شچیان میرویس در باغی کشتھ 

 . گفتھ استب عروسی میرویس و کینھ او با مادر محمود در شاز گرجیھ 

حوادث آن روزگار را تا ، استاصر میرویس کھ مع) ١٧۴٠ – ١۶۶۴افضل خان ختک (

ذکر مفصلی در  . اوکرده استبیان بھ زبان افغانی/پشتو ] ٣۶[ در تاریخ مرصع ١٧٢۴

صوبھ کابل و بھ  و آمدن آنھا پشتونی/افغان بیان غوری و خشی و کرالنی و سایر قبایل

کھ میرویس در اصل غلجی  دگوی دارد ودر باره میرویس دیگری  دارد. او داستانسوات 
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لشکر و میرویس با  ضیھ بلوچ ھا از میرویس کمک خواست. شھنواز در قو اوتک است

بیرون و شھنواز با جمعیت کم کھ بیرون بیاید  ستغلجی بھ قندھار آمد و از شھنواز خوا

 . در اینرفتاو را بھ قتل رساند و قندھار را گ ،دکرز حملھ اد. میرویس باالی شھنوش

. میرویس برادر زاده خود را بودشاه بر تخت و بھادر وقت اورنگزیب شاه ھند وفات نمود

ر شاه با برادد. بھادرافرست شاه بھ ھندخلد منزل نزد بھادربا عرضداشت، کلید طال و پیش 

، برای او منصب سھ ھزاری و برای میرویس منصب در سرھند مالقات کرد زاده میرویس

قندھار برای سند قلعھ داری) یا (و حوالھ  خان) اعطا فرمودلقب پادشاه نوازپنجھزاری (و 

کھ میرویس تا  گفتھ استو ا .سازد ریشاه جاخطبھ بھ نام بھادرسکھ و د تا افرستمیرویس 

قندھار نشستھ، حکومت و سرداری می کند و پشتون در حکومت ) ١٧١٢این تاریخ (یعنی 

 خوبی است!

اثر مھم پارسی است کھ در مورد طغیان سومین ] ٣٧[ )١٧۴٧( جھانگشای نادری

. کرده استمیرویس غلیجایی در قندھار و شورش افاغنھ ابدالی در ھرات با تفصیل بحث 

کھ گرگین بھ  وقتی و در وارد قندھار شد ١٧٠٩او گوید کھ میرویس پس از سفر مکھ در 

، او را خارج قندھار بود، بر سر او ریخت عزم تنبیھ طایفھ کاکری در منزل ده شیخ

 د! او از فرستادن زینبکرسال در قندھار حکومت  ٨و مدت  دبھ قتل رسان ،نموددستگیر 

خواھر بزرگ حسین (برادر محمود حاکم قندھار) با تعدادی از سرکردگان غلیجایی بھ 

 .فتھ استگ د نادر افشار و اخذ فرمان عفوبھ نزرسم ننوات 

شورش افاغنھ  ،ھم از حوادث قندھار (گرگین و میرویس)] ٣٨[ )١٧۵٣( عالم آرای نادری

کوھستان ابدالی ھرات، تقابل ابدالی ھا و غلجایی ھا و مشکالت ایجادی توسط افغانان در 

ھزار کس فراھم  ٣ار کھ میرویس پس از برگشت بھ قندھ فتھگ. او شتھ استھای خیبر نگا

د و ی گرگین ریخت، او را بھ قتل رساناجتماع دولت بھ سرا ، روز دیگر بھ ھیئتنمود

رد! ھمچنان از فرستادن زینب خواھر حسین شاه بھ نزد پس از دو سال بھ اجل طبیعی م

نادر افشار بھ جھت امان طلبی و تسلیمی حسین شاه با سرداران و سرخیالن و ریش سفیدان 

 .نوشتھ استلقان او بھ درگاه جھانگشاه و متع

در باره خصومت در بین قبایل مختلف افغان (یوسف ] ٣٩[ )١٧۶٧تاریخ رحمت خانی (
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زی، شخی، محمدزی، ککیانی، ترکالنی، شالنی وغیره) و تھاجم آنھا بر کابل، پشاور و 

 . کرده استسوات بحث 

و پتھان (بھ زبان ھندی) و پشتون  افغان (بھ زبان فارسی)] ۴٠[ )١٧٧٠خالصت االنساب (

در باره (بھ زبان افغانی) را یکی دانستھ، لودی و غلجی را از طرف مادر پشتون گفتھ و 

ان غزنویان و غوریان دورھھای سلیمان، غزنی و قندھار در منشا و سکونت آنھا در کو

. ستداده اتوضیح را . اشغال مناطق تاجیکان صوات توسط یوسف زیی ھا نگاشتھ است

در اصل گوید کھ اقوام زیادی مانند صواتی، فرمولی وغیره کھ زبان شان افغانی شده،  او

 افغان نیستند. 

دوران احمدشاه ابدالی است کھ از  ازنخستین اثر معتبر ] ۴١[ )١٧٧٣تاریخ احمد شاھی (

د، درانی سخن گفتھ و از درانیان، مھمنایل جلیل حوداث آن دوره و منسوبیت احمد شاه بھ 

در تاریخ احمد شاھی واژه  .ه استبرد اش، غلجایی، تاجیک و تاتار ناموردک، قزلب

 افغانستان وجود ندارد. 

 :شده استھ چنین نوشت توسط احمد شاه ابدالی] ۴٢[ )١٧۴٧(بنای شھر جدید قندھار در 
 

 بھ استواری ھمت بنای شھر نھاد    دمی کھ شاه شھامت مدار احمد شاه        

 ز حادثات زمانش خدا نگھ دارد ک خراسان شد این تازه بنا        مال ملج
 

 :شده است، چنین گفتھ )١٧٩٣ – ١٧٧٢( در تاج گذاری تیمورشاه
 

 کھ نھد تاج بھ سر شاه خراسان امروز بل امروز بھ آئین کیان جشن گرفت         کا
 

تعامل او با گرگین از داستان میرویس غلزی و ] ۴٣[ )١٧٨٠( صام الدولھماثراالمرا صم

ن و و فرستادن ایلچی بھ ھندوستان و دریافت منصب پنج ھزاری و خطاب پادشاه نواز خا

 .سند قلعھ داری قندھار یاد کرده است

اثر مھم دیگری در باره ابدالیان، چگونگی بھ ] ۴۴[ )١٧٨٢مجمل التواریخ گلستانھ (

ست. داستان بھ قدرت رسیدن احمد اغلزه قدرت رسیدن احمد خان ابدالی و آزاد خان افغان 

از قتل نادرشاه سھ منزل طی  است کھ لشکر افغان و اوزبک پسای خان ابدالی بھ گونھ 

. دنسرداری داشتھ باش ند کھ باید تا رسیدن بھ قندھارنمودند. سرکردگان افغان مشورت کرد
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 )الھوریاه بنام صابرش(و درویشی  ندرا بھ سرداری پذیرفت ، احمد خانندکجا شدھمگی ی

و از  خت، ملقب بھ احمد شاه سادستھ علفی را چید و بھ جای جیقھ بر سر او نصب کرد

 ند! شدآنجا روانھ قندھار 

از بھ قدرت رسیدن افغانان قلزه ای در قندھار بھ ] ۴۵[ )١٧٨٣احوال شیخ حزین (

 . گفتھ استسرکردگی میرویس و ابدالیان در ھرات 

شرح کامال متفاوتی از داستان حاجی امیرخان ] ۴۶[ )١٧٨۵رستم التواریخ ھاشم آصف (

 ملقب بھ میر اویس بزرگ قوم افغان غلجھ و کشتن گرگین خان در حمام دارد.

داستان مفصلی از ابدالیان و احمدشاه از قبیلھ ] ۴٧[ )١٧٩٢گلستان رحمت مستجاب خان (

 سدوزی و آمدن آنھا از ملتان بھ ھرات دارد.

بصورت مفصل در باره شورش افاغنھ غلزه و ] ۴٨[ )١٧٩٣ی (مجمع التواریخ مرعش

میرویس و گرگین بحث دارد. مرعشی بھ اساس سکھ محمود  ، احوال آنھا و داستانابدالی

 . اوگفتھ است (سیادت انتساب) امیر اویس یا میرویس را سید و مسکن آنھا را قالت غلزه

کاکری و فرستادن نیرو ھای کھ امیر اویس پس از برگشت بھ قندھار و خدعھ قوم  فتھگ

د کھ خبر موحشی دار نیمھ شب بر حرم سرای گرگین آمد و پیام عمده گرگین بھ آن جا د

). ١٧١٠رساند ( ود و بھ قتلد، او را دستگیر نمشد. وقتی گرگین از حرم بیرون دار

مرعشی . است سال ۶حدود ) ١٧١۶الی مردن او ( موع حکومت امیر اویس در قندھارمج

د کھ گوی ١۵٩٢آنھا در آنجا را در حوالی  ن شدنبھ ھرات و ساک ل ورود قبایل ابدالیسا

و  ه افزایش یافتھھزار خانواد ۶٠ان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین بھ تعداد آنھا در دور

 .شتسردار آنھا لقب سلطانی دا

غان با مخالفت شیرخان اف معلومات جالبی در باره] ۴٩[ )١٧٩۶فواید صفویھ قزوینی (

افاغنھ غلزه و ابدالیھ/درانیھ و حوادث کندھار دارد.  علی مردان خان بیگلربیگی قندھار،

قزوینی ھم سوری ھا را افغان نمی داند، بلکھ یکی از ابنای حکام غور می داند کھ بھ میان 

د. اما در فرقھ ھای افاغنھ مشھور ش ،گرفتتر افغانی را بھ نکاح خود و دخ رفت افاغنھ

گوید کھ طایفھ ابدالی در اول رعیت  اوگوید!  سال ١٠حکومت میرویس را حدود مدت 

ند. سرانجام، طین صفوی بودطایفھ غلزه و مورد اذیت آنھا در اطراف قندھار و رعیت سال
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منصب ، در زمره مالزمان او بھ ) رفت١۶۶٧ – ١۶۴٢سدو بھ نزد شاه عباس دوم (

و بھ  ز ذلت و رعیتی قوم غلزه نجات دادا ، ابدالی ھا راسرافراز گشت» مرکب باشی«

. ا از سرحد قندھار و کابل کوچانید، در سرحدات ھرات ساکن ساختامر پادشاه، آنھا ر

و بھ علت خدمات شایان  رات را بھ خانواده سدو تفویض کردشاه عباس ثانی کالنتری ھ

ر افشار گوش گوید کھ ناد قزوینی د.سرافراز ش» سلطانی«بھ لقب  ،نیبھ شاه عباس ثا

 ھای احمد خان ابدالی را کھ یساول صحبت او بود، بھ سبب تقصیری بریده بود.

نام اصلی احمد خان ابدالی را احمد بیگ ] ۵٠[ )١٧٩۶تاریخ محمدی یا احسن التواریخ (

 و از نجبای افاغنھ ابدالی قندھار و یساوالن صحبت خاص نادرشاه افشار دانستھ است.

دوران سلطنت ابدالی ھا  ازدومین اثر مھم تاریخی ] ۵١[ )١٧٩٨تاریخ حسین شاھی (

درانی نوشتھ شده است. در این اثر شاه زمان یخ احمد شاھی است کھ در دوره پس از تار

در باره منشای افغان ھا، بھ قدرت رسیدن نادر افشار، سقوط قندھار، چگونگی بھ قدرت 

. در این اثر شده استشاه) بحث  تا زمانمد خان درانی و حوادث آن دوره (رسیدن اح

گونھ است: احمد خان پس از قتل نادر معھ  داستان بھ قدرت رسیدن احمد خان ابدالی بدین

و با  صبح ھنگام با قزلباشیھ جنگ نمود، آنھا را ھزیمت داد سھ، چھار ھزار سوار ابدالی

 د. شل اردوی نادری روانھ قندھار مال و اموا

ویش مجذوبی بنام صابر شاه الھوری را کھ حدود سھ سال پیش احمد خان در این سفر، در

ز طی یکی دو منزل و آن درویش پس ا با خود ھمراه گرفت ،وارد اردوی نادری شده بود

احمد را بر  ،اه شود. درویش صفھ ای از گل ساختکھ پادشنمود  ستخوادراز احمد خان 

ن نجا شاه ولی خاآنی. در رار دُ د کھ تو دُ وو فرم شاند و کاه سبزی بر سر او گذاشتن آن

زن و سپھ ساالر و شاه بھ حیث میر ب نسردار جھانخا ،بامیزایی ملقب بھ اشرف الوزرا

اخور آن بھ خدمات و مراتب و ھر کس را فر نددشحیث امیر لشکر تعین ھ ب پسند خان

 . ختسرفراز سا

+  +  + 

زندگینامھ )، ١٧٢٣ز (تنسقوط اصفھان گیالنشامل این دوران  /اروپاییآثار مھم انگلیسی

)، تاریخ واقعی نادرشاه ١٧٢٨)، سفرنامھ کروزینسکی (١٧٢۴میرویس افسر سویدنی (
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 )،١٧۴٣)، سفرنامھ ژان اوتر (١٧۴٢)، تاریخ کامل توماس قلی (١٧۴٢سیخترمان (

رسالھ  و نامھ وانیستارت در مورد )١٧۵٣انقالبات پارس جوناس ھان وی (

 .است) ١٧٨۴ای یھودی افغان ھا (در باره منش» اسراراالفاغنھ«

نخستین اثری است کھ با تفصیل از ] ۵٢[ )١٧٢۴زندگینامھ میرویس افسر سویدنی (

او گوید.  دھارزندگینامھ میرویس و ھمکاری مردمان بلوچ و اغوان با پدر او در تسخیر قن

 گوید. او را دختر یک خان بزرگ اوزبک و مادر پدر میرویس را یک خان تاتار

معتبرترین اثر در دنیای غرب است کھ با تفصیل ] ۵٣[ )١٧٢٨امھ کروزینسکی (سفرن

نقل نموده و از سقوط صفویان توسط میرمحمود افغان و فجایع او در قتل عام اصفھان 

. او نخستین فردی است کھ از کوچ دادن اغوان ھا شمرده شده استان دورماخذ عینی آن 

 . ھھای قفقاز بھ کوھھای سلیمان نوشتھ استزر و کواز شروان البانی/ارمنی میان دریای خ

) و ١٧۴١و تاریخ کامل توماس قلی ( گفتھمنشای افغان ھا را تاتاری/ارمنی فوق دو اثر 

 .نموده است) این موضوع را تایید ١٧٨٠تاریخ ارمنسان چمیچ (

قعی )، تاریخ وا١٧۴١)، تاریخ نادرشاه جیمز فریزر (١٧۴٠حکومت نادرشاه ویلیم فلور (

ابدالیان/غلزاییان و  ) در باره١٧۴٣اوتر () و سفرنامھ ژان ١٧۴٢خترمان (ینادرشاه س

 . نوشتھ انداغوان ھا 

 ی است کھ با تفصیل در بارهاثر مھم] ۵۴[ )١٧۵٣انقالب ھای پارس جوناس ھان وی (

بھ . معلومات داده است (ارمین، افغان و کاردویل کھ پسران یافیث بودند)منشای افغان ھا 

کوھھای  و در ده افغان در جریان زمان زیاد شدند، ارمنستان را ترک کردندقول او، اوال

 .]۵۵[ ند و منشای قبایل خلجی و ابدالی اندسلیمان ساکن شد

آن بھ ، ترجمھ ]۵۶[ )١٧٩٩» (اسراراالفاغنھ«نامھ وانیستارت در مورد دریافت رسالھ 

(برکیا و ارمیا افغان ھا یھودی خت منشای گام مھمی در شنا، ١٧٩٩در و نشر آن انگلیسی 

 است.در منابع انگلیسی ک طالوت) ملِ  پسران

 

توسط ھند بازی بزرگ فروپاشی امپراتوری درانی، آغاز دوران  :١٩ سده –دوره ھفتم 
 توسط آنھا حایل /دولتمنطقھایجاد و برتانوی و روسیھ تزاری 
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نزاع در بین فرزندان تیمورشاه و  برابر بھ فروپاشی امپراتوری درانی، ١٩آغاز سده 

و بارکزی در پشاور، کابل، قندھار و ایجاد حاکمیت ھای مستقل در بین برادران سدوزی 

فرانسھ و حملھ آنھا بھ ھند است. ھند برتانوی بھ خاطر نگرانی از اتحاد پارس و  ھرات

با شاه شجاع   ١٨٠٩در  د و اوافرستا بھ دربار شاه شجاع بھ پشاور الفنستون ر ١٨٠٨ در

-. پس از آن پای نمایندگان تجاریکردامضا و ھمکاری معاھده دوستی » شاه کابل«نام ھ ب

خطر پیشروی روسیھ در آسیای میانھ منجر بھ  د.گردیمنطقھ باز سیاسی انگلیس در 

(نصب شاه شجاع) و  ١٨٣٩افغان در -ستقیم ھند برتانوی، جنگ ھای انگلیسمداخالت م

ھند برتانوی و  در بین» دولت حایلمنطقھ/«و ایجاد  بدالرحمن)ع(نصب یعقوب/ ١٨٧٩

 د.روسیھ تزاری گردی

)، بستان السیاحھ ١٨١٢آثار مھم پارسی در این دوره شامل تذکره رضا برنابادی (

)، جنگنامھ غالمی ١٨٣۵)، واقعات شاه شجاع (١٨٣٢)، ریاض السیاحھ (١٨٣١(

)، نوای معارک ١٨۵٠)، تاریخ احمد (١٨۴٧(عبدالکریم )، محاربھ کابل و قندھار ١٨۴٣(

)، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان ١٨۵۶)، روضت الصفا ناصری (١٨۵۵(شکارپوری 

قندھاری )، گزارش سفارت کابل ١٨۶٠شیرازی ( )، تاریخ درانیان١٨۵٧علیقلی میرزا (

د )، تاریخ افغان سی١٨٧٣)، جریده شمس النھار (١٨٧٠(نوری )، گلشن امارت ١٨۶٩(

)، ١٨٨۶(فدایی )، داستان ترکتازان ھند ١٨٨١)، تاریخ سلطانی (١٨٧٩جمال الدین (

 ) است.١٨٩۴) و تواریخ خورشید جھان (١٨٨٨فرھنگ آنندراج (

از دو فرقھ مشھور ] ۵٧[ شیروانی )١٨٣٢( و ریاض السیاحھ )١٨٣١(بستان السیاحھ 

 د.گوی تالف فراوان در منشای افغان ھاابدالی و غلجایی و اخ

نام (یعنی کابل و قندھار) با آنکھ از والیت افغانستان ] ۵٨[ )١٨٣۵(واقعات شاه شجاع 

 .کرده استتقدیم » مورخان خراسان«کتاب واقعات خود را بھ  ، اماگرفتھ

شاه «بار  ٨٠را بیش از  دوست محمدامیر شاه شجاع و ] ۵٩[ )١٨۴٣( جنگنامھ غالمی

 .ه استدینام» کابل

از شورش افغانان بلوچ اطراف قالت و دادھر و ] ۶٠[ )١٨۴٧(دھار محاربھ کابل و قن

قندھار را پایتخت  . اوه استراند ن کھ متصل کوھستان بوالن است سخنغیره افغانستا
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تسخیر ھرات و افغانستان قصد ھندوستان  گوید کھ مبادا شاه ایران پس از وافغانستان دانستھ 

  نماید.

ان جلوس احمدشاه ابدالی بر سریر جھانبانی خراسان و از بی] ۶١[ )١٨۵٠(تاریخ احمد 

 .کرده استجلوس تیمورشاه و زمان شاه بر تخت سلطنت درانیھ و جنگ ھای آنھا یاد 

یکبار ذکر خلقت افغانستان را از کوھستان دانستھ و صرف ] ۶٢[ )١٨۵۵(نوای معارک 

ه را شاھان و سرداران دوست محمد وغیرامیر در تمام موارد دیگر تیمورشاه، شاه شجاع، 

 .گفتھ استخراسان 

پس از معلومات در مورد طایفھ غلجایی و ابدالی ] ۶٣[ )١٨۵۶(روضت الصفای ناصری 

 ھا منشای افغانچگونگی بھ قدرت رسیدن میرویس، تسخیر اصفھان توسط محمود و از 

 .گفتھ است یناز قول تاریخ فرشتھ و سایر

ز کشمیر تا جلگھ ھرات دانستھ افغانستان را ا] ۶۴[ )١٨۵٧(تاریخ وقایع و سوانح علیقلی 

گویند. شھرھای بزرگ آن ھرات و کابل و » ایران شرقی«گوید کھ اھل اروپا آن را  و

 پشاور و قندھار و کشمیر و بلخ و غزنین است.

در مورد انتقال نادرشاه از آمدن ابدالیان بھ ھرات، فرمان ] ۶۵[ )١٨۶٠(تاریخ درانیان 

بھ طایفھ غلجایی و ھوتکی انتقال و از نواحی خراسان و نیشاپور بھ قندھار  ابدالیطایفھ 

 .نظمی و فساد در افغانستان بودکھ وجود آنھا باعث بی گوید  نیشاپور

 :]۴٢[ بیت زیر درج است پدر امیر عبدالرحمن )١٨۶۶خان (ُمھر محمد افضل در 
 

 لک خراسان محمد افضل شدامیر م و فوج مشرق و مغرب ز ھم مفصل شد       د
 

امیرشیرعلی را والی  ،]۶۶[ )١٨۶٩( گزارش سفارت کابل سید ابوالحسن قندھاری در

مملکت افغانستان و دوست محمد را امیرصاحب والی کابل و ممالک افغانستان مقبوضھ و 

 .گفتھ استدر جای دیگری او را والی مملکت کابلستان و افغانستان، قندھار و بلخ 

در آخرین سند معتبر نویسندگان داخلی  ،]۶٧[ )١٨٧٠(ارت نورمحمد نوری گلشن ام

و دوره امارت  ن کتاب شامل سوانح طفلیاست. ایت شیرعلی نامیدن امار خراسانمورد 

در و قرار معلوم نوری از قندھار ). ١٨٧٠ – ١٨٢٢ل و دوم امیر شیرعلی خان است (او

ین انگلیسی پنجاب داشتھ و بھ لندن ھم سفر مراوداتی با مامور ،هبودربار شیرعلی خان د
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در دارالسلطنت کابل  خراسانده است. او از تخت نشینی امیر دوست محمد در والیت کر

تخت نشینی  سخن گفتھ و بعد از شکران اھل خراسان بھ خاطر مفاتیح ممالک خراسان و

 . گفتھ است ١٨٧٠ امیر شیرعلی خان در

از خالیق ممالک افغانستان و ترکستان در زیر ] ۶٨[ )١٨٧٣(جریده شمس النھار کابل 

	.کرده استسایھ امیرشیرعلی خان یاد 

در باره وجھ تسمیھ افغان، قبایل متعدد ] ۶٩[ )١٨٧٩( تاریخ افغان سید جمال الدین افغانی

کھ بھ نظر او کرده آنھا و اختالف نظر مورخین در مورد منشای آنھا سخن گفتھ و اظھار 

 .استاد آریایی افغان ھا از نژ

بھ اساس نظریات انگلیس ھا، افغانستان ] ٧٠[ )١٨٨١(تاریخ سلطانی سلطان محمد درانی 

. کھ سرحد شمال آن کوه ھندوکش است دانستھین ھند و ایران و ترکستان را کشوری در ب

 کردهنظر فرشتھ را تایید  یاد نموده،اختالف نظر مورخین در مورد منشای افغان ھا او از 

د توضیحات مفصلی در باره سالطین افغان یعنی لودی ھا، سوری ھا، غلجایی ھا و و بع

را از طایفھ درانی ھا دارد. غلجی ھا و لودی ھا را اوالده شاه حسین غوری و سوری ھا 

یرویس را حسین بن ملکیار ھوتکی گوید. نام زن او . نام پدر مستھ استسور غوری دان

 خان صدوزیی بوده است.کھ دختر جعفر  فتھگ را خانزاده

افغانستان را  از منشای افغان ھا سخن گفتھ و] ٧١[ )١٨٨۶( فدایی داستان ترکتازان ھند

 لج و غلج و گزارش ھای تاریخی دارد.او روایت دیگری از نام خ. نام تازه دانستھ است

حیات «کھ تنقیداتی بر کتاب ] ٧٢[ )١٨٩۴(یخ خورشید جھان شیرمحمد گنداپور توار

 . اوکرده استدارد، افسانھ مخزن افغانی در مورد منشای افغان ھا را تکرار » نیافغا

 گوید کھ تمام ممالک میدانی و کوھستانی افغانستان در تصرف قوم تاجیک و ھزاره بود.

+  +  + 

آثار ویلیام جونز  )،١٧٩٨این دوران شامل سفرنامھ جورج فوستر ( آثار مھم انگلیسی

)، تاریخ پارس ١٨١۵)، گزارش سلطنت کابل (١٨١۵د شرقی (جغرافیایی ھن)، ١٧٩٩(

)، ١٨٢٨)، جغرافیایی ھند شرقی (١٨٢۴)، سفرنامھ مورکرافت (١٨١۵جان ملکوم (

)، تاریخ پارس جیمز ١٨٣۴)، سفرنامھ برنس بھ بخارا (١٨٢٩منشای افغان ھا ستیوارت (
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افغانستان ویگنی و بازدید از غزنی، کابل )، ١٨٣۴سفرنامھ کونولی ()، ١٨٣۴فریزر (

)، ماموریت ١٨۴٢)، گزارش سفرھای میسن (١٨۴١)، آریانای باستان ویلسن (١٨۴٠(

زندگی امیردوست محمد )، ١٨۴۵ژورنال انجمن آسیایی بنگال ()، ١٨۴٣کابل برنس (

در راورتی  مالحظات)، ١٨۵١ویلیام کی ( در افغانستان تاریخ جنگ، )١٨۴۶موھن الل (

)، ژورنال ماموریت ١٨۵٧)، مقاالت مارکس و انگلز (١٨۵۴( باره منشای افغان ھا

)، نژاد ١٨۶٧)، حیات افغانی (١٨۵٨فیریر (افغان ھا )، تاریخ ١٨۵٧سیاسی افغانستان (

در )، یادداشت ھای راورتی ١٨٨٣)، قبایل پنجاب ایبیتسن (١٨٨٠ھای افغانستان بیلیو (

)، ١٨٩١بیلیو (شناسی افغانستان )، پژوھشی در تبار١٨٨٨(باره افغانستن و بلوچستان 

 ) است.١٨٩٩فرھنگ قبایل پتان ( ) و١٨٩٢و والیت شمالغرب ( پنجابفرھنگ قبایل 

، بار عبور نمودهکابل شھر از  ١٧٨٣کھ مولف آن در ] ٧٣[ )١٧٩٨سفرنامھ فوستر (

 . دیده شود) ٢(نقشھ  را نگفتھ استحدود آن  تان را استفاده کرده، امااول واژه افغانس
 

 
 

 ]٧٣[ پشاور، کابل، قندھار و ھراتکشمیر، یر فوستر از طریق . مس٢نقشھ 
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حدود کھ از  نخستین اثری است] ٧۴[ )١٨١۵(ھمیلتون فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی 

 ھستدان و قندھارشمول پشاور و غزنی) ھ (بافغانستان نام برده و آن را شامل والیات کابل 

 دانستھ؛ اما افغانستان اصلی را پشتونخواه دقرار دارن کوه ھندوکش و رود سند کھ در بی

 .کھ در مجاورت پشاور قرار دارد

معاھده » لشاه کاب«بھ نام با او  در دربار شاه شجاع در پشاور ١٨٠٩در کھ  الفنستون

کھ  نوشتھ است] ٧۵[ )١٨١۵گزارش سلطنت کابل (د، در دوستی و ھمکاری امضا کر

بر تمام کشور اطالق  شنامی کھ توسط ساکنانشان ندارند، افغان ھا نام عمومی برای کشور

را کھ برای آنھا ناآشنا نیست، بر این » افغانستان«اما من نام می شود، خراسان است. 

محدوده می گذارم (محدوده ای کھ از شمال بھ ھندوکش و از شرق بھ رود سند تا مسکن 

 و فھوم وارد ادبیات ھند برتانویمسپس نام افغانستان با ھمین بلوچان و سیوستان است). 

یریر، مارکس، انگلز، اروپایی (مورکرافت، برنس، میسن، روارتی، ف سایر نویسندگان

 .یافتبازتاب نیز ھا اروپایی  و در نقشھ ھای دگردیبیلیو وغیره) 

بھ ویژه غلزایی کاملی در باره منشای افغان ھا  فصل] ٧۶[ )١٨١۵تاریخ پارس ملکوم (

 د. ھا دار ھا و ابدالی

کھ کوتل اونی افغانستان را از مناطق  گفتھ شده] ٧٧[ )١٨٢۴سفرنامھ مورکرافت (در 

] جامع ترین ٧٨[ )١٨٢٩منشای افغان ھای ستیوارت (مقالھ  ھزاره ھا جدا می کند.

 !افغان ھاست »ھونی«پژوھش در مورد منشای 

کوھھای ھندوکش، رود  نیز حدود افغانستان را در بین ]٧٩[ )١٨٣۴تاریخ پارس فریزر (

نی، دھار، غزسند تا سیوستان و بلوچستان و ھیرمند دانستھ و شھرھای عمده افغانستان را قن

 .کابل و پشاور گفتھ است

منظور از نیز  )١٨٣٨(جون  ٨معاھده برتانیھ با شاه شجاع و رنجیت سنگھھ در در 

معاھده ای با  ١٨٣٩اگست  ١٣ا در افغانستان والیات کابل و قندھار است. انگلیس ھ

با دیگران (بھ شمول و از حل مسایل سرحدی  کردندامضا » راتشاه ھ«بھ نام کامران 

گزارش سفرھای بلوچستان و افغانستان و پنجاب میسن در  .]٨٠[ ندھ اشاه شجاع) گفت
 . ]٨١[ دیده شود) ٣(نقشھ  نوشتھ استدر مورد افغان ھا و قبایل آنھا  )١٨۴٢(
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 ]٨١[ ١٨۴٣ گزارش میسن در افغانستان درت موقعی .٣نقشھ 
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کھ بازرگانان ھمیشھ از شکارپور و دیره  نوشتھ] ٨٢[ )١٨۴٣ماموریت کابل (برنس در 

 .کرده اندیاد » خراسانھای دروازه «غازی خان (شھرھای در کنار رود سند) بھ حیث 

وعدم مداخلھ  از استقالل ھرات و افغانستان] ٨٣[ )١٨۵٧(معاھده پارس  موردمارکس در 

رانھ ستان بھ نحو شاعکھ انگل کرده. مارکس اظھار گفتھ استپارس در امور این دو کشور 

د دولت و کشور مستقلی نقبیلھ مختلف می توا کھ گویی چند هدای افغانستان را تعریف کر

 .گفتھ استمعادل دولت پان اسالو  دھند. او دولت افغانستان را را تشکیل

نستان در شمال غرب ھند قرار افغا گوید، خود] ٨۴[ )١٨۵٧(انستان افغ در مقالھانگلز 

. شھر ر بین ھندوکش و بحر ھنددیگر د سو در بین پارس و ھند و از سوی از یک دارد:

 .گفتھ استھای عمده افغانستان را کابل (پایتخت)، غزنی، پشاور و کندھار 

ستان جدا ھ بھ استثنای بلوچک افغانستان را مملکتی دانستھ] ٨۵[ )١٨۶٧حیات افغانی (

است. سرحد شمالی آن سلسلھ کوھھای ھندوکش است کھ آن را از  کننده ھند از پارس

ترکستان جدا می سازد. در غرب آن پارس قرار دارد و در جنوب آن بلوچستان است کھ 

از پنجاب جدا شده است. او افغانستان  شرق توسط دریای سندتا بحر ھند امتداد دارد. در 

امل کابل، غزنی، کندھار و رقی را شامل پشاور و دیره جات و افغانستان غربی را شش

روایت متفاوتی از میرویس و جعلی بودن منشای افغان ھا  افغانیحیات . ھرات گفتھ است

 ].٨۶[ در مخزن افغانی دارد

م ول موقعیت مسلط قونام افغانستان را محص] ٨٧[ )١٨٨٠(نژاد ھای افغانستان در بیلیو 

نامی است کھ مردمان این سرزمین برای کشور  »خراسان« ،گفتھ استو  افغان دانستھ

 . نامیده اند» افغانستان«شان بھ کار می برند، در حالیکھ خارجی ھا آن را 

محدوده سلسلھ کوھھای بزرگ سلیمان در بین ] ٨٨[) ١٨٨٨(یادداشت ھای راورتی 

مسکونھ  ا سیوی و دادر در جنوب) یعنیشمال ت کندھار و دیره جات (از دره خیبر در

ید گو از مولف تذکرت الملوک با نقل قولیا و گوید  اصلی قبایل افغان را افغانستان اصلی

 .ا مرز ھای والیت کندھار استکھ افغانستان از کاسی غر ت

بصورت گوید کھ نام افغانستان  ]٨٩[ )١٨٩١(پژوھشی در تبارشناسی افغانستان در بیلیو 

بھ این مناطق ط مردم آن نھ شناختھ می شود و نھ کاربرد دارد. این نامی است کھ توسعام 
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خراسان نامی  ؛قوم غالب در آن داده شده استنام توسط ھمسایگان و بیگانگان بھ ارتباط 

جی ھا آن است کھ مردمان این منطقھ برای کشور شان بھ کار می برند، در حالیکھ خار

 !گویندرا افغانستان 

در سرحدات گوید کھ  ] در باره قبایل مختلف پتان/افغان٩٠[ )١٨٩٩قبایل پتان (فرھنگ 

 دیده شود). ۴دارند (نقشھ زندگی ند شمال غرب ھ

 

و اعالن  ١٩(تعیین مرزھای آن در اواخر سده  ایجاد کشور افغانستان –دوره ھشتم 
 )٢٠استقالل آن در اوایل سده 

 

استقالل  ، اماای افغانستان کنونی را تعیین کردندمرزھ ١٩برتانیھ و روسیھ در اواخر سده 

)، ١٩٠۴اعالن گردید. آثار مھم این دوره شامل تاج التواریخ ( ١٩١٩آن توسط امان هللا در 

سراج  )،١٩١٣)، سراج التواریخ (١٩١٠در باره افغانستان افتخارالدین (گزارش نھایی 

، کتاب اول )١٩١۶ران نیدرمایر (فتاب سوزان ایزیر آ، )١٩١۵ – ١٩١٣(االخیار افغانیھ 

نظامنامھ  ،)١٩٢٠عبدالرحمن تا امان هللا (روایت داکتر عبدالغنی از  ،)١٩١٧( افغانی

تاریخچھ مختصر  )١٩٣١تان و نگاھی بھ تاریخ آن (افغانس)، ١٩٢٣سمت قطغن (ھ ناقلین ب

 است. ) ١٩٣٣مربوط بھ افغانستان ( معاھداتو ) ١٩٣٢افغانستان (

 .شده استان امان هللا نوشتھ در دور» افغانستان /تاریخچھتاریخ« ر در موردنخستین آثا

قوم «زی برای تاریخ سادر دوران نادرشاه، غبار با نگارش دو اثر محمد میرغالم اما 

(در رقابت با تاریخ کھن را » کشور افغانستان«چند ھزار سالھ برای  و تاریخ» افغان

در دوران ظاھرشاه » یخانجمن تار«و » پشتو تولنھ«د با ایجا اد کھ بعدنھ بنیادایران) 

  و تا امروز ادامھ دارد. گسترش یافت

ھا بھ پادشاھی  وقتی عبدالرحمن توسط انگلیس] ٩١[ )١٩٠۴(تاج التواریخ بھ اساس 

 : حدود مملکت منگردیدخواھان سواالت زیر از انگلیس ھا  ١٨٨٠د، در جون گماشتھ ش

کھ  دادندانگلیس ھا پاسخ  خواھد بود؟ دھار ھم داخل ممالک منبود، آیا قنتا کجا خواھد 

حکمران کابل با ھیچ دولت خارجی نمی تواند روابط سیاسی داشتھ باشد، والیت قندھار بھ 

 حکمران مستقلی تفویض شده و در تصرف ھرات نمی توانیم بھ شما اطمینان دھیم.
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 ]٩٠[ ١٨٩٩. قبایل پتان در سرحدات شمال غرب ھند، ۴نقشھ 
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امیرحبیب هللا را پادشاه  ،]٩٢[ )١٩١٣(سراج التواریخ  فیض محمد کاتب ھزاره در

 .نوشتھ استخودمختار افغانستان و ترکستان متعلقھ آن 

کھ زبان افغانی اجداد زبان  نوشت] ٩٣[ )١٩١٣(سراج االخبار افغانیھ محمود طرزی در 

کھ ما را  نوشت ١٩١۵در سراج االخبار زی ھا و ملت افغان اجداد اقوام آریایی است. طر

گویند. زبان مخصوصی را نیز مالک  را افغانستانا ملت افغان و خاک پاک وطن عزیز م

می باشیم کھ آن را زبان افغانی گویند. لذا اھم ترین آموزش ھا باید تحصیل زبان افغانی 

ن افغانی را اھم باشد. از آموختن زبان انگلیزی، اردو، ترکی و حتی فارسی، تحصیل زبا

 و اقدم باید شمرد.

کھ فارسی زبان  است ] نوشتھ٩۴[ )١٩١۶زیر آفتاب سوزان ایران (اسکارفن نیدرمایر در 

دربار و رسمی است؛ افغانی یعنی پشتو ھرگز ضمن مذاکرات مان بھ گوش من نخورد. 

از  ھای اصلی بھ غیر افغانقسمت اعظم اھالی کابل را تاجیک ھا تشکیل می دھند. از 

 بھخاندان امیر فقط اندکی و آن ھم بھ صورت موقت در پایتخت بھ سر می برند. بقیھ 

صورت نیمھ چادرنشین در دشت ھا و کوھھای این سرزمین مرتفع و یا در کوھستان 

 دشوار مرز ھند و افغانستان روزگار می گذرانند. 

مضمون افغانی  ١٩١۵کھ در  گفتھ است] ٩۵[ )١٩١٧(کتاب اول افغانی صالح محمد در 

 در نصاب تعلیمی مدرسھ حبیبیھ داخل شد.

نخستین شخصی است کھ برای ] ٩۶[ )١٩٣١(افغانستان و نگاھی بھ تاریخ آن غبار در 

ھزار سالھ تراشیده و نام قبلی افغانستان را باکتریا و از دونیم  ۴افغانستان پیشینھ تاریخی 

حدود  کھ را دارای چنان امپراتوری دانستھ . او افغانستانگفتھ استقرن بدینسو افغانستان 

ل ماورالنھر، خوارزم، قسما فارس و ھندوستان آن برعالوه افغانستان طبیعی شام سیاسی

 رسیده است. ملیون ١٠٠راتوری افغانستان بھ بوده و گاھی تعداد اتباع امپ

طبیعی  جغرافیای] ٩٧[ )١٩٣٢( تاریخچھ مختصر افغانستانغبار در اثر دیگر خود بنام 

و نژادی افغانستان را شامل افغانستان حالیھ، بخارا و سمرقند، خوارزم، خراسان و کرمان، 

کل سیستان، بلوچستان، سند، پنجاب و کشمیر و جغرافیای سیاسی قدیم آن را برعالوه 

ممالک مذکوره شامل والیات کاشغر، ختن، قسما پارس و حوضھ ھای ھندوستان تا رود 
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گوید کھ در قرون ماقبل المسیح افغانستان بنام ھای باختر،  تھ است. اوگنگا و جمنا دانس

اریانھ، آریاورتا خوانده شده و در دوره اسالم مشھور بھ خراسان گردید. او سلسلھ ھای 

 . ه استدینام نوی و غوری را شاھان افغانستانطاھری، صفاری، سامانی، غز

 

 نتیجھ گیری
 

) ذکر ٩٨٢لم (واژه افغان بار نخست در حدود العا نشان می دھد،طوریکھ این پژوھش 

) موقعیت افغان ھا را در کوھھای سلیمان تثبیت نموده و نژاد ١٠٢۴. البیرونی (شده است

تاریخ . )دانستھ استھا را جماعتی از کفار ھند  (ابن خلدون نیز آن گفتھ استآنھا را ھندو 

وسط غزنویان و ت انقیاد افغانانسرکوب و ) از ١٢٣١) و تاریخ کامل (١٠٢۶یمینی (

  .کرده استھا در لشکرکشی ھای آنھا یاد غوریان و شمولیت افغان 

بوده  سلیمان کوھھای گستره شامل) ١٣٢١واژه افغانستان بار نخست در تاریخنامھ ھرات (

و مِلک  امروزی) /پاکستانی در جنوب کویتھ(شھرنام داشتھ ؛ مرکز آن مستونگ است

 پایتخت( از ھرات ١٢۵٠در سال ھای  رت. مِلک شمس الدین کنده ابود اھ»کُرد«ھای آنھا 

آنھا در کوھھای سلیمان مستحکم (مستونگ و سایر قلعھ ھای  افغانستان والیتبھ  آل کرت)

 .ساخت ع قلمرو آل کرتتابافغانستان را د و یکشلشکر ) تا رود سند

بھ ش آنھا مان ایران و شورن آل مظفر در کردر دورا »افغان ھای مغول«از  ١۴در سده 

با سقوط آل مظفر توسط  ی مغول. داستان این اوغان ھایاد شده استمقابل آل مظفر 

کھ این اوغان نمی دانیم  اما ؛رسیده استبھ پایان  ١۴امیرتیمور گورکانی در اواخر سده 

 .ندداشت تامناسب ارتباط یاچھ کوھھای سلیمان  یھندوکرمان با افغان ھای مغول ھای 

کوھھای و سرکوب آنھا در بھ ھند نخستین نام ھای قبایل افغان در لشکرکشی امیرتیمور 

در امیرتیمور بودند.  ی آنگردنھ ھادر  کھ مصروف راھزنی و راھبندی شدهذکر سلیمان 

نیروھای مغول نظامی، شمار زیاد -ی نگھبانی این مسیر مھم تجاریبرابرگشت از ھند، 

معلومات بعدی ھیچ گونھ اما . کردر کوھھای سلیمان مستقر را دک اوزب خانواده ۴٠٠و 

قبایل و چگونگی تعامل و آمیزش آن ھا با مغول/اوزبک ناقلین در مورد سرنوشت این 

 وجود ندارد.در کوھھای سلیمان افغان  نخستین
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ھجوم بردند کوھھای سلیمان  بیرون از گسترهبھ  ١۵قبایل افغان در جریان سده قرار معلوم 

. نام ھای قبایل امروزی افغان ندداشغال کررا تا سوات و باجور  پشاور-کابلھای دی و وا

برای بار نخست در جریان لشکرکشی یوسفزی، افریدی، وزیری وغیره)  (غلجی، مھمند،

 .است ذکر شده ھاھای بابر بھ ھند و سرکوب این قبایل در آن مسیر

ر دسراراالفاغنھ) در دوران مغوالن ھند و ا یمخزن افغانین آثار زبان افغانی/پشتو (نخست

نخستین تاریخ سازی برای منشای قبایل  ،ھمین دوران. در نده ادش ایجاد ١۶اواخر سده 

. خان جھان لودی با از دست گرفتھ استصورت  ، قبطی، عربی وغیره)ی(یھودافغانی 

(بھ آنھا و تحقیر و توھین (سقوط لودی/سوری ھا)  در ھند افغاناندادن قدرت و شھرت 

ساختھ قبیلوی بیش از دوھزار سالھ -شجره قومی برای افغان ھاویژه در دوره جھانگیر)، 

حقارت قده ع تا هنشان دادشاھان و پیامبران گذشتھ  افغان ھا را اوالده و(در مخزن افغانی) 

ای تمام آثار بنم »مخزن افغانی« .ھدکاھش د رقابت با مغوالن و ھندوانآنھا ھا را در 

 . ده است(در داخل و خارج) شافغان ھا منشای در مورد  بعدی

 ،ھاناصفدر و بھ قدرت رسیدن آنھا ) ١٨(در اوایل سده  با سقوط صفویان توسط غلجی ھا

ھ یافتشناخت و دریافت منشای آنھا گسترش تالش برای  شھرت افغانان در سراسر اروپا و

 امھ کروزینسکی نخستین آثار مھمو سفرنزندگینامھ میرویس سقوط اصفھان گالننتز، . است

ات ی. نظرنده ارسیددر اروپا بھ نشر  است کھآنھا در اصفھان جنایات و افغان ھا  در مورد

 امروز ادامھ دارد. تا کھ ده شآنھا مطرح منشای گوناگونی در مورد 

بیشتر  ١٨الی در نیمھ سده ه ابدسط احمدشابا تشکیل امپراتوری درانی توافغان ھا شھرت 

رتانیھ از جنوب با پیشروی ب .دیپاشفرو از ھم ١٩در اوایل سده این امپراتوری اما  ؛دیدگر

نگلیس ھا بھ . اآغاز گردیدمنطقھ این در در بین آنھا بازی بزرگ و روسیھ از شمال، 

با و معاملھ  بر ھند برتانوی قویا وارد تعامل فرانسھ و روسیھ خاطر جلوگیری از پیشروی

الملک شجاع با  در پشاور ١٨٠٩در : شدندمعاھده با آنھا چندین مضای و ا سرداران افغان

در  ١٨۵٧در  ؛»ھراتشاه «بھ نام با کامران ھرات در  ١٨٣٩در  ؛»شاه کابل«نام ھ ب

ر اختیار او و مناطق افغانستان کھ د والی/حاکم کابل«بھ نام خان کابل با دوست محمد 
در  ؛»افغانستان و متعلقات آن امیر«ام بھ نخان در کابل با یعقوب  ١٨٧٩در  ؛»است
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در  ١٩٠۵در  ؛»افغانستان و متعلقات آن امیر«بھ نام خان در کابل با عبدالرحمن  ١٨٩٣

با در راولپندی  ١٩١٩و در  »لقات آنشاه افغانستان و متع«بھ نام خان با حبیب هللا کابل 

  .]٩٩و  ٩٨[ »افغانستان حکومت«امان هللا بھ نام نماینده 

 ،)١٣٢١از نخستین ذکر آن در تاریخنامھ ھرات (پس » افغانستان«نام است کھ  ذکر بلقا

)، روضات ١۴٧١)، مطلع سعدین (١۴٢۶)، زبدت التواریخ (١۴٠۴در تزوک تیمور (

)، ١۵٩۶)، منتخب التواریخ (١۵٣٠)، بابرنامھ (١۴٩٨، روضت الصفا ()١۴٩١الجنات (

)، تاریخ فرشتھ ١۶١١مخزن افغانی ( )،١۶٠۵)، مخزن االسالم (١۶٠٢اکبرنامھ (

)، اقبالنامھ جھانگیری ١۶٢٧)، توزک جھانگیری (١۶٢٠)، شیرشاھی تاریخ (١۶٠۶(

ن با ھما غیرهو) ١٧۶٧تاریخ رحمت خانی ( )،١۶٧١سالم (، شرح مخزن اال)١۶٢٧(

 .نیست کابل، غزنی و قندھارذکر شده کھ شامل کوھھای سلیمان  گستره یعنیسابق  مفھوم

توسط کارمندان کمپنی ھند  – سال ۵٠٠پس از حدود  – ١٨١۵ یسال ھادر این واژه اما 

 جدید) بھ مفھوم کوھھای سلیمانگستره ( از مفھوم سابق آنشرقی (ھمیلتون و الفنستون) 

پشاور و غزنی) و  والیات کابل (شاملشامل  – جنوب ھندوکش تا رود سند یعنی گستره

  !گردیددانشمندان اروپایی  سایر سپسو یس ھا انگلوارد ادبیات نخست  –قندھار 

دوست محمد  و )١٨٣٩(شجاع الملک  نصببھ کابل و اول لشکرکشی پس از برتانیھ 

عبدالرحمن ) و ١٨٧٩یعقوب (و با نصب  کشیدلشکر  ١٨٧٩در دوم  بار ،)١٨۴٢(

 تی قندھار و ھرات در(با آنکھ ح ایجاد کرد »دولت حایلمنطقھ/«یک در کابل ) ١٨٨٠(

مشت آھنین با و  نگلیسا کمک پول و اسلحھ عبدالرحمن بھاما  !)نبودعبدالرحمن  اختیار

روسیھ (افغانستان -ھدا شده توسط برتانیھاجغرافیای یا » منطقھ حایل«د و حکومت کر

بار نخست و کافرستان  واخانیعنی  مھمدو منطقھ ( آورد ت خودیزیر حاکمرا امروزی) 

  !)افغان ھا قرار گرفت زیر حاکمیت عبدالرحمن-دیورند ١٨٩٣در معاھده 

 –تاریخ احمد « از احمدشاه تا شاه شجاع در ؛خود »١٨٣۵ –واقعات « شاه شجاع در

محمد افضل امیر ؛»١٨۵۵ –نوای معارک « دوست محمد درامیرشاه شجاع و  ؛»١٨۵٠

امرا و حاکمان  ،»١٨٧٠ –گلشن امارت « ی درلشیرعامیرو  خود» ١٨۶۶ –ُمھر «در 

 تونالفنس توسطافغانستان  بھخراسان جنوب ھندوکش/ تغییر نام( ه اندده شدنامی» خراسان«
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 سرزمیناین  انمردم ،ویدگ ١٨٩١و  ١٨٨٠در  بیلیوچنانچھ  .صورت گرفت ١٨١۵در 

  )!نده انامید »افغانستان«خارجی ھا آن را اما  ،ندگوی »خراسان«کشور خود را 

ان در دورط برتانیھ و روسیھ توسجغرافیای افغانستان امروزی مرزھای در حالیکھ 

 توسط امان هللاستقالل آن اعالن  پس ازفقط اما  ؛) تعیین شد١٩٠١ – ١٨٨٠عبدالرحمن (

حذف از نام آن » ترکستان«) و Dependencies» (متعلقات«پسوند ھای ، )١٩١٩در (

ه در معاھدامیرحبیب هللا  چنانچھد [ش کشورعمومی  نام »افغانستان«واژه  صرف د وگردی

 خودش »سراج التواریخ«در و » شاه افغانستان و متعلقات آن«با برتانیھ بھ نام  ١٩٠۵

  . ]شده استه نامید »متعلقھ آن پادشاه افغانستان و ترکستان«بھ نام  )١٩١٣(

 طرحمحبیب هللا ان دردور مود طرزیتوسط محبار نخست  زبانی –اندیشھ برتری قومی 

 توسط )قطغندر ھا افغان یعنی اسکان (» مت قطغنبسنظامنامھ ناقلین «ور با صد د وش

یک  تشکیلجھت در اندیشھ این  تطبیق کامل. برداشتھ شد یعملگام ھای نخستین امان هللا 

در » انجمن ادبی کابل«ا ایجاد ب ،بر پایھ زور و تحمیل »ی/پشتونیافغان«کامال دولت 

عرصھ ای در سھ  ن ظاھرشاهادوردر » انجمن تاریخ«و » تو تولنھشپ«ان نادرشاه و دور

 و دارای زبان افغانی/پشتوقبایل تمام » سازی-پشتون« ،کشور اقوامتمام  »سازی-افغان«

سرود، پول،  گذرنامھ، ،محالت، شناسنامھ(ھا و سمبول ھا نمادنام ھا، تمام » سازی-پشتو«

 !]١٠١و  ١٠٠[ است امروزکشور تا  ھای نکھ دلیل اصلی بحرا ادامھ یافت )وغیره پرچم

و » افغان/پشتون«در مورد منشای قبایل گوناگونی کھ امروز نام آنھا این پژوھش  منابع

: ]١[ است ٢٠٠٢در فوگلسنگ  استنتاجاین ید موئ ،است» افغانی/پشتو«نام زبان آنھا 

منبع رود امازون  بھ مثابھ کاوش در موردھا پژوھش در مورد منشای پشتون ھا و افغان «

  یا پشتون ھا و افغان ھا یکی اند؟د دارد؟ آدی وجواست. آیا منبع واح

ھنوز ھم گروھھای  .باشند واحد قومیدارای منشای  ھیچ سندی وجود ندارد کھ آنھا

از نگاه فرھنگی ھا اما پشتون  ارد؛غیرپشتون زیادی در مناطق کامال مسلط پشتونی وجود د

بلعیدن فرھنگی و زبانی اقوام سھ زبانی با آھستگی در حال بلعیدن این اقوام اند. این پرو و

یک پدیده ایستا نبوده و تعداد یا قومیت  ول سده ھا جریان داشتھ است. قومدر طدیگر 

  !و یا باالی آنھا تحمیل شده است »را پذیرفتھ اند “پشتونیت یا پشتونولی”ی زیاد



	 34	

 سرچشمھ ھا
 

 ١٣٩١کابل.  فوگلسنگ. افغانستان امروزی (تاریخ قدیم اقوام و سرزمین ھا).. ١
Vogelsang,	Willem.	The	Afghans.	Oxford.	2002.	

 ٢٠٢٠(اغوانستان). لندن. . تاریخ اغوان ھا داسخورانتسی، موسیز. ٢
ge/n3/mode/2uphttps://archive.org/details/20201109_20201109_0835/pa 

 ٢٠٠۶. لعل زاد. افغانستان امروزی در نقشھ ھای دیروزی. می ٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad04.pdf 

 ٢٠٠٧. لعل زاد. چگونگی ایجاد کشوری بھ نام افغانستان. اپریل ۴
http://www.khorasanzameen.net/history/alalzad01.pdf 

 ٢٠٠٨چگونگی ایجاد کشوری بھ نام افغانستان. سپتمبر  . لعل زاد. ادامھ بحث۵
ttp://www.khorasanzameen.net/history/alalzad03.pdfh 

http://www.khorasanzameen.net/archive/history/alalzad04.pdf 

ww.youtube.com/watch?v=s4bXFYOHRIwhttps://w 

 ٢٠١١. لعل زاد. افغانستان در منابع تاریخی. نومبر ۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad05.pdf 

 ١٣٨٣تھران. چاپ دوم، . حدود العالم (مولف نامعلوم). ٧

 .١٨٢٩کلکتھ.  . شاھنامھ فردوسی.٨

 1910	London.	India.	Alberuni’s                              .               . ھند البیرونی٩

 ١٣٨٢تھران. چاپ چھارم.  .(ترجمھ تاریخ یمینی) تاریخ یمینیعتبی. . ١٠

 ١٣۶٨. تھران. چاپ دوم. عزالدین ابن اثیر. تاریخ کامل. ١١

 ١٣٨۵تھران. چاپ دوم.  تاریخنامھ ھرات.. سیف بن یعقوب ھروی،. ١٢

 ٢٠لندن. جون  .افغان قبایلبعضی . لعل زاد. منشای کردی ١٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad51.pdf 

 ١٣۴٨وطھ. تھران. سفرنامھ ابن بط .موحد، علی. ١۴

 ٢٠١٩لندن. فبروری  .) و سوی استفاده سیاسیبن بطوطھشتباه تاریخی (ا. لعل زاد. ا١۵
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad37.pdf 

 ١٣٨٣ھران. ت تاریخ ابن خلدون.عبدالرحمن.  ،ابوزید. ١۶



	 35	

 ٢٠٢٠. لعل زاد. افغان ھای مغول. لندن. می ١٧
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad48.pdf 

 ٢٠٢٠جوالی . لعل زاد. نخستین ذکر نام قبایل افغان و سرنوشت نامعلوم آنھا. لندن. ١٨
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=4742 

 ٢٠٢٠گورکانی در کوھھای سلیمان. می کارروایی ھای امیرتیمور . لعل زاد. ١٩
ttp://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad49.pdfh 

  ٢٠٠٧یارقین، شفیقھ. بابرنامھ (واقعات کابل). کابل. . ٢٠

 ١٩٨٨پیشور.  خیرالبیان.روشان، بایزید. . ٢١

 ٢٠١۴پیشور. اسراراالفاغنھ. حسین ابن صابر. . ٢٢
HenryVansi.pdf-Khalil-40-Pasht-http://khyber.org/pacademy/journal/pdf/2011 

https://archive.org/details/20210125_20210125_2240 
87.pdfhttp://haqiqat.se/images/Afghan_Histori_Book/PDF/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9% 

 )١٨٧٧ .٣و  ٢(جلد  ١٣٨۵جلد اول. تھران  کلکتھ. اکبرنامھ.، ابوالفضل. عالمی. ٢٣

 ١٨٧٢کلکتھ.  آیین اکبری.عالمی، ابوالفضل. . ٢۴

 )(نسخھ خطی. دھلی مخزن االسالم.ننگرھاری، درویزه. . ٢۵

 ١٣٨٨تھران.  تاریخ فرشتھ.استرآبادی، قاسم ھندوشاه. . ٢۶

 (نسخھ خطی) ١٩۶٠پشاور.  تذکرت االبرار.ننگرھاری، درویزه. . ٢٧

 (نسخھ خطی) ١٩۶٠دھاکا.  .یا تاریخ خانجھانی مخزن افغانیھروی، نعمت هللا. . ٢٨

 ٢٠٢٠شای قبایل افغان. لندن. جوالی لعل زاد. نخستین تاریخ سازی برای من. ٢٩
zameen.net/php/pdf/alalzad53.pdfhttp://www.khorasan 

 ٢٠٢٠بعضی قبایل افغان. لندن. جون  منشای عربی . لعل زاد.٣٠
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=4733 

 ١٩٣٩کلکتھ.  .اغنھیا تاریخ سالطین اف تاریخ شاھی .یادگار، احمد. ٣١

 ١٨۶٨کلکتھ.  عالمگیر نامھ.کاظم، میرزا. . ٣٢

 ٢٠١۶. جون افغانستان در نقشھ ھا.. لعل زاد. سیر تاریخی واژه ھای افغان و. ٣٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad17.pdf 

 .١٣٨٣شفیع. مرآت واردات. تھران.  طھرانی،. ٣۴



	 36	

 ١٣٧۵تھران.  .مستوفی، محسن. زبدت التواریخ. ٣۵

  ٢٠٠۶پشاور.  تاریخ مرصع.ختک، افضل خان. . ٣۶

 ١٣٧٧تھران.  جھانگشای نادری.استرابادی، مھدی خان. . ٣٧

 ١٣۶۴تھران.  عالم آرای نادری.مروی، کاظم. . ٣٨

 خطی نسخھ . تاریخ رحمت خانی.٣٩

 نسخھ خطی . خالصت االنساب.۴٠

 ١٣٨۴تھران.  تاریخ احمدشاھی.حسینی، محمود. . ۴١

 ١٣٩٩اوستا. استکھلم.  .، عبداالحمدجاوید. ۴٢

 ١٨٩٠کلکتھ.  .صمصام الدولھ. ماثراالمرا. ۴٣

 ١٣٩١تھران. چاپ چھارم.  .مجمل التواریخ ابوالحسن. گلستانھ،. ۴۴

 ١٨٣١لندن.  احوال شیخ حزین.حزین، شیخ.  .۴۵

 ١٣٨٨تھران. چاپ دوم.  رستم التواریخ.آصف، ھاشم. . ۴۶

 نسخھ خطی گلستان رحمت.مستجاب خان. . ۴٧

 ١٣۶٢تھران.  .. مرعشی، میرزا خلیل. مجمع التواریخ۴٨

 ١٣۶٧تھران.  .قزوینی، ابوالحسن. فواید صفویھ. ۴٩

 ١٣٧١ران. تھ .احسن التواریخیا  تاریخ محمدیساروی، محمد فتح هللا. . ۵٠

 نسخھ انالین تاریخ حسین شاھی.حسینی، امام الدین. . ۵١
https://archive.org/details/20201016_20201016_1031 

 ١٣٩٢کابل.  زندگینامھ میرویس.افسر سویدنی.  .۵٢
https://archive.org/details/20210313_20210313_1455 

و سفرنامھ کروزینسکی. ترجمھ  ١٣٩١تھران.  .دوسرسو. علل سقوط شاه حسین. ۵٣

 ١٣۶٣تھران. ». تاریخ سیاه«
The	Chronicles	of	a	Traveller:	A	History	of	the	Afghan	Wars	with	Persia…	G.	N.	

Mitford.	London.	1840.	

 ١٧۵٢لندن.  انقالب ھای پارس.ھان وی، جوناس. . ۵۴
Hanway,	Jonas.	The	Revolutions	of	Persia.	London.	1753.	



	 37	

 ٢٠٢٠ری از منشای قبایل افغان. جون . لعل زاد. روایت دیگ۵۵
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad50.pdf 

 ١٧٨٨در مورد اسراراالفاغنھ و ترجمھ و نشر آن. 	نامھ وانیستارت. ۵۶
age/66/mode/2uphttps://archive.org/details/asiaticresearche02asia_0/p 

https://archive.org/details/20210125_20210125_2240 

 . نسخھ خطیو ریاض السیاحھ بستان السیاحھشیروانی، زین العابدین. . ۵٧

 ١٣٨٢کابل. چاپ سوم.  . واقعات شاه شجاع.۵٨

 ١٣٣۶کابل.  .د غالم. جنگنامھغالمی، محم. ۵٩

 . نسخھ خطیمحاربھ کابل و قندھارمنشی عبدالکریم. . ۶٠
https://archive.org/details/1847_20210217/page/n5/mode/2up 

 نسخھ خطی تاریخ احمد.منشی عبدالکریم. . ۶١

 ١٩۵٩. کراچی. نوای معارکشکارپوری، عطا محمد. . ۶٢

 ١٣٨٠. تھران. یی ناصر. روضت الصفاھدایت، رضاقلی خان. ۶٣

 ١٣٧۶علیقلی میرزا. تاریخ وقایع و سوانح افغانستان. تھران. . ۶۴

 ١٣٧٩. تھران. تاریخ درانیانشیرازی، حسین. . ۶۵

 ١٣۶٨. . تھرانگزارش سفارت کابلقندھاری، سید ابوالحسن. . ۶۶

  ١٣٣۵. کابل. گلشن امارتنوری، نورمحمد. . ۶٧

 ١٨٧٣دسمبر  ۶. کابل. . جریده شمس النھار۶٨

 ١٣٧٣افغانی، سید جمال الدین. تاریخ افغان. پشاور. چاپ دوم. . ۶٩

 . نسخھ خطیتاریخ سلطانیدرانی، سلطان محمد. . ٧٠

 . نسخھ خطیداستان ترکتازان ھنددایی، میرزا نصرهللا. ف. ٧١

 ١٨٩۴. الھور. تواریخ خورشید جھانگنداپور، شیرمحمد خان. . ٧٢

 ١٣٩١). کابل. سفرنامھ فوسترفوستر، جورج. از بنگال تا انگلستان ( ٧٣

 ١٨١۵. لندن. فرھنگ جغرافیایی ھند شرقیھمیلتون، والتر. . ٧۴
Hamilton,	Water.	The	East	India	Gazetteer.	London.	1815. 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad59.pdf 



	 38	

 ١٣٧١(افغانان). تھران.  گزارش سلطنت کابلالفنستون، مونتستورات. . ٧۵

 ١٣٨٣ملکم، جان. تاریخ پارس. تھران. . ٧۶

 بھ کابل و بخارا.  سفرمورکرافت. . ٧٧
bokhara.pdf-kabul-travels-http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/moorcroft 

 ١٨٢٩ن ھا یا پتان ھا. منشای افغاستوارت، چارلز. . ٧٨
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad33.pdf 

 ١٨٣۴فریزر، جیمز. تاریخ پارس. نیویارک. . ٧٩
Fraser,	James.	Historical	and	Descriptive	Account	of	Persian.	New	York.	1834.				

http://www.goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-20-07-2020.pdf	

 ١٨٣٨جون  ٢۶در 	. معاھده برتانیھ با شاه شجاع و رنجیت سنگھھ٨٠
Aitchison.	A	Collection	of	Treaties,	Engagements	and	Sunnuds	relating	to	India	

and	Neighbouring	Countries.	Vol.	VI.	1876. 

https://jawedan.com/1396/13840/	
https://jawedan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf	

 ١٨۴٢افغانستان و پنجاب. لندن. سفرھای بلوچستان، گزارش میسن، چارلز. . ٨١
Masson,	Charles.	Narrative	of	Various	Journeys	in	Balochestan,	Afghanistan,	The	

Panab	and	Kalat.	London.	1844.	

 ١٨۴٣لندن. برنس، الکساندر. ماموریت کابل. . ٨٢
Burnes,	Alexander.	Cabool:	Personal	Narrative	of	a	Journey	to,	and	Residence	in	

that	City.	London.	1843.	

burnes.pdf-alexander-mission-http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/kabul 

 ١٨۵٧جون  ١٢(عھدنامھ) پارس. لندن. معاھده مارکس، کارل. . ٨٣ 
archive.net/en/ME1014en.html-http://marxengels.public 

http://toufan.org/Ketabkhaneh/colonialisme.pdf 

 ١٨۵٧غانستان. انگلز، فریدریک. اف. ٨۴
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/afghanistan/index.htm 

nzameen.net/php/read.php?id=3749http://www.khorasa 

 . افغانیخان. حیات . حیات ٨۵



	 39	

Hayat	Khan.	Afghanistan	and	its	Inhabitants	(Hayat	I	Afghan).	Lahore.	1981.	

بھ گروگان گرفتھ است. اکتوبر  دو جعل بزرگ کھ آبرو و عزت افغان ھا رالعل زاد. . ٨۶

٢٠١٩ 
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad42.pdf 

 ١٣٩١. کابل. نژاد ھای افغانستانبیلیو. . ٨٧
http://www.khorasanzameen.net/history/ssabzwari01.pdf 

 ادداشت ھای در باره افغانستنان و بلوچستان. یراورتی. . ٨٨
Raverty.	Notes	on	Afghanistan	and	Baluchistan.	Lahore.	2001	

 ١٣٩١. کابل. تبارشناسی افغانستان باره پژوھشی دربیلیو. . ٨٩

 ١٨٩٩فرھنگ قبایل پتان در سرحدات شمال غربی ھند، شاخھ استخبارات، . ٩٠

یعنی سوانح عمری اعلیحضرت امیرعبدالرحمن خان  تاج التواریخعبدالرحمن خان. . ٩١

 الی مملکت خداداد افغانستان. نسخھ خطیو

 ١٣٧٢ . تھران.سراج التواریخھزاره، فیض محمد کاتب. . ٩٢

 ٢٠٢٠زبانی. لندن. سپتمبر -لعل زاد. محمود طرزی بنیانگذار نظریھ برتری قومی. ٩٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad55.pdf 

 ١٣۶٣تھران. . نیدرمایر، اسکارفن. زیر آفتاب سوزان ایران. ٩۴

 ١٩١٧. کابل. کتاب اول افغانیمحمد، صالح. . ٩۵

 ١٣١٠اول. . مجلھ کابل. سال افغانستان و نگاھی بھ تاریخ آنغبار، غالم محمد. . ٩۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/ghobar01.pdf 

 ١٣١١. سالنامھ کابل. تاریخچھ مختصر افغانستانغبار، غالم محمد. . ٩٧
qziWqD/viewp_I-https://drive.google.com/file/d/1jyydwSUg60REL9hg6R0pwl 

 ١٩٣٣. اچیسن. معاھدات و قرارداد ھای مربوط بھ افغانستان. کلکتھ. ٩٨
/php/pdf/alalzad20.pdfhttp://www.khorasanzameen.net 

https://archive.org/details/20200819_20200819_1510 
 ٢٠١۶افغانستان. اکتوبر » کشور«ھا و ایجاد »مرز«. لعل زاد. شکل گیری ٩٩

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad23.pdf 
 ٢٠١٧. لعل زاد. وضع موجود در کشور و راھھای حل آن. جوالی ١٠٠

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad31.pdf 
 ٢٠١٩بر ازی در کشور و راھھای حل آن. دسم. لعل زاد. مشکالت دولت/ملت س١٠١

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad44.pdf 


