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 دکتور لعل زاد
 ۲۰۱۸اپریل لندن، 

 

 در مورد اصل و نسب افغان ها داسناکهن ترین 
====================================== 

 

سند نوشتاری در مورد  »نخستین«رسمی اکثرا چنین پنداشته می شود که  -علمی در مجامع 
است  »مخزن افغانیتاریخ خان جهانی و «یا  »مخزن افغانی«کتاب  »افغان ها«اصل و نسب 
و به خان جهان لودی اهدا ط نعمت اهلل هروی نوشته توسم  ۱۶۱۱ – ۱۶۰۹های  که در سال

می منبع و ماخذ اصلی تمام کتاب ها و رساله های دیگری  بنا بر آن این کتابشده است. 
 .ندنوشته شده ادر داخل و خارج افغان ها  )اسراییلی(باشد که پس از آن در مورد منشای 

 »شجره اجدادی«افغان ها، افغان های اصیل که  )اسراییلی(در باره اصل و نسب  در همین اثر
و  )مانند غلزی ها(از پدر و مادر افغان دارند، افغان های که فقط از جانب مادر افغان اند 

به صورت  ،)مانند وردک هاولی افغان نیستند؛ ( ان های که صرف زبان شان پشتو استافغ
 . )۱( شده است اتمفصل توضیح

 

شاید در این موارد  نشان می دهد کهدر آرشیف های هند و بریتانیا  منابعبیشتر اما بررسی 
مخزن «نسبت به در این موارد که  تا کنون دو اثر دیگر پیدا شدهباشد. وجود متری زیاد اسناد 
 . است »اسراالفاغنه«و  »آیین اکبری«کهن تر اند. این دو اثر عبارت از  »افغانی

 

توسط دانشمند بزرگی به نام  ۱۵۹۰های  در سال »آیین اکبری«کتاب بزرگ و ضخیم . ۱
 وستانبزرگ ترین شاه مغولی هند ،ابوالفضل عالمی در سه جلد و در دوران جالل الدین اکبر

در مورد در کلکته چاپ شده،  ۱۸۷۲که در آن اول جلد  ۵۹۱صفحه در . نوشته شده است
 :)۲( چنین می خوانیممنشای اسراییلی أفغان ها 

 

داند. گویند او را سه پسر بود.  نیاگبزرگ . و افغان نام افغان خود را از بنی اسراییل شمرد«
طایفه غرغشتی نسبت باو درست  -الوس سربنی منسوب بدو. دوم غرغشت است  -یکی سربن 

ین سه شاخها پدید آمد و قبیلها قوم بتنی سلسله خود را باو رسانند. از –سازند. سیوم بنت 
 –خرشنب  –میانه  –بریس  –الوس ترین  – دشناس کدام بنام یکی از نیاگان خود راهر  – شد

 –داود زیی یی، امهمند ز –خلیل  –کتانی  –خویشگی  –جمند  –کاسی  –اورمر  –شرانی 
 –آفریدی  –ورک زایی  –جیلم  –بسربن پیوندند. سورانی  –ترکالنی  –کلیانی  –یوسف زیی 

تارن  –پنی  –مسوانی  –بانی  –ناغر  –کاکر  –منسوب  –باور  –کررانی  –ختکی  –جکتانی 
به  –ککبور  –سروانی  –ی بن –سور  –لوحانی  –نیازی  –لودی  –بغرغشت گراید. غلزی  –

 بنت نسبت دهند.
 

امن آالی عصیان بیکی از فرزندان بنت د ،افغانان متی گفتیبر گذارند مست علی غوری که 
ر بسته نزدیک آمد که کشوده گردد او را بدو پیوند بیوگانی داده، پرده شد. چون این راز س

 سروانی. –لودی  –غلزی  –ناموس بر آراستند و ازو سه پسر شد 
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و برخی افغان را قبطی پندارند. درآن زمان که بنی اسرائیل از بیت املقدس باز گردیده به 
مصر آمد، این طایفه را گذاره به هندوستان افتاد. این داستان دراز تر از آنکه در تنگنایی 

 .»..لختی برای شادابی سخن گذارده آمد. –گذارش گنجد 
 

 :)۳( جلد دوم منت انگلیسیآیین اکبری، 
--------------------------------------------- 

The Afghans consider themselves the descendants of the Israelites. They 
assert that their remote progenitor, named Afghan, had three sons, viz. 
Saraban to whom the Sarabani clan trace their lineage; the second, 
Ghurghansht from whom the Gurghastis claim descent, and the third Batan to 
whom the pedigree of the Batani tribe is ascribed. From these three branches 
they developed into their several clans, each distinguished by its eponymous 
tribarch. The following septs unite in SARABAN, vis., Tarin, Baraich, Miyanah, 
Kharshin, Shirani, Urmar, Kasi, Jamand, Kheshgi, Katani, Khalil, Mohmandzai, 
Daudzai, Yusufzai, Kaliyani, and Tarklani. From GHURGHUSHT  spring the 
Surali, Jilam, Orakzai, Afridi, Jagtani, Khattaki, Kararani, Bawar, Mansub, Kakar, 
Naghar, Bani, Maswani, Pani, and Taran. To BATAN are ascribed the Ghilzai, 
Lodi, Niyazi, Lohani, Sur, Bani, Sarwani and Kakbor.  
 

It is said that Mast Ali Ghori whom the Afghans call Mati had illicit intercourse 
with one of the daughters of Batan. When the results of this clandestine 
intimacy were about to become manifest, he preserved her reputation by 
marriage, and three sons were born to him, vis., Ghilzai, Lodi, and Sarwani. 
 

Some assert the Afghans to be Copts, and that when the Israilites came to 
Egypt from Jerusalem, this people passed into Hindostan. The tradition si too 
long to be condensed within narrow limits, but it is noticed in passing as a 
fanciful digression. 

 

توسط شخصی به نام حسین ابن م  ۱۵۸۰در سال های  »اسراراالفاغنه«. رساله کوچک ۲
مولوی خیرالدین به فارسی ه و بعد توسط پشتو نوشته شد/به افغانیصابر ابن خضر زبان 

اطالعی این اثر است. از موجودیت نسخه های اصلی پشتو و فارسی ده شو تلخیص برگردان 
برگردان به انگلیسی هنری ونسیتارت م توسط  ۱۷۸۴در سال آن فارسی تلخیص  نداریم؛ ولی

 :)۶ - ۴( خدمت دوستان ارایه می گرددو نمونه زبان افغانی  نامه هنریبا  هشده که همرا
 

A LETTER FROM THE LATE HENRY VANSITTART, ESQ.  
TO THE PRESIDENT. 
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Sir, 
HAVING some time ago met with a Persian abridgment, composed by Maulavi 
Khairuddin of the Asrarul Afaghinah, or the secrets of the Afghans, a book 
written in the Pushto language by HUSAIN the son of SABIR, the son of KHIZR… 
 

Under those impressions, I venture to lay before the Society the translation 
of an abridged history of the Afghans, a tribe at different times subject to, 
and a specimen connected with, the kingdoms of Persia nd Hindustan. I also 
submit a specimen of their language, which is called by them Pukhto; but this 
word is softened in Persian into Pushto. 
 

HENRY VANSITTART.  
Calcutta, March 3, 1784 

 :باال ترجمه منت
 

یصی از مولوی خیرالدین به نام اسراراالفاغنه برخوردم، رساله ای نوشته خلچندی پیش با یک ت
افغان ها را  خالصه تاریخشده به پشتو توسط حسین پسر صابر پسر خضر... من ترجمه این 

نام پختو و توسط پارسی زبان ها به از زبان آنها که توسط خود شان به ای همراه با نسخه 
 به پیشگاه انجمن تقدیم می کنم. پشتو یاد می شود... نام

 
 از انگلیسی »اسراراالفاغنه«ترجمه منت رساله 

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

 در باره اصل یهودی بودن افغان ها«
 

اند که بنا بر  )هساول بادشا(اوالده ملک طالوت /بازماندگاناز  خویش افغان ها مطابق روایات
برادر یوسف  از نسل بن یامین بن یعقوب و بنا بر روایات دیگریهودا از نسل  بعضی روایات

 .بوده اند
 

ده، یهودان را اسراییل و املیقیان رخ می دهد، املیقیان پیروز گردی ر بین بنیه ددر جنگی ک
فکر اینکه به  این صندوق راآوردند. آنها می را بدست  صندوق موعودغارت نموده و مالکیت 

ند می کند. آنها بعد تالش می کنباالیش اثر ن می اندازند، ولیدر آتش  ن است،خدای یهودا
می متی در برابر آن بی حرکه هم کسی هر  :می شوندموفق ن بشکنانند، ولیکه آن را با تبر 

تمام  گذاشتند، ولیرا در معبد خویش  بعدا این صندوق سزای خود می رسید. آنهابه ، کرد
جنگل رها در گذاشته و  یکردند. سرانجام آن را در باالی یک گاو سجده شبت های آنها برای

 .کردند
 

ما بصورت جمعی « :ش گفتنداسراییل برای پیامبر ظهور کرد، بنی }سامیل{اسماعیل وقتی 
. برای ما پادشاهی تعین کن تا ما را قادر نداریم توسط املیقیان مطیع شده ایم و پادشاهی



	 4	

فرا خوانده شوید،  اگر شما به جنگی« :اسماعیل گفت. »سازد که در راه عظمت خدا بجنگیم
چه چیزی بر ما نازل شده که ما در « :ها پاسخ دادند؟ آن»آماده می باشیدجنگ کردن برای 

. در این »ه استتبعید کرد ناوالد ما قومی که ما را از مملکت ومقابل کافران نجنگیم؟ آن 
هر  این فرمان خدا است،« :هدیه یک عصای جادویی گفتزمان جبرییل فرشته نازل شده و با 

 .»د بودشاه اسراییل خواهپاد، عصای جادویی برابر باشدآن با این  شخصی که قد
 

ها و گاو های  بز فقیری بود که متواضعانه مصروف چرانیدنشخص  ملک طالوت در آن زمان
زیاد جستجوی پس از می شود. او  او بصورت تصادفی گم روزی یکی از گاو هایبود. مردم 

ه من گاو خود را گم کرد«، که می کنددرخواست رفته و  اسماعیلشده، به نزد ایوس شدیدا م
. »یابم ا کن که از این مشکالت نجات. برایم دعهیچ چیزی برای اقناع مالک آن ندارمم و ا

او بلند است، نام او را پرسان می کند. او می گوید که طالوت نام قد با درک اینکه اسماعیل 
، این عصا را با قد خود اندازه کن که جبرییل فرشته طالوت« :می گوید اسماعیل برایشدارد. 

خداوند طالوت « :اسماعیل بعدا می گوید. می باشداو  . عصا کامال برابر با قد»آورده است
شاه خود هستیم. ما پادما بزرگ تر از « :اسراییل گفتند. بنی »ساخته استشما  پارشاه را

شاه ما پاداست. چگونه می تواند یک آدم فقیر و غریب هستیم و او صاحب عزت و عظمت 
پادشاه آنها ساخته تا خداوند طالوت را  ، آنها باید بدانند،اسماعیل برایشان می گوید؟ »باشد

آنها نیز او را به حیث حاکم خود ورد و . او صندوق موعود را می آبیاوردصندوق موعود را 
 ند. می پذیر

 

ی جالوت یا گولیا را اشغال بخشی از قلمرو هاآورد، می نکه سلطنت را بدست از آطالوت پس 
پس از آن می شود. ارتش بزرگی آماده کرده بود، اما توسط داود کشته  )جالوت(که  می کند
 شاه یهودان می سازد.پادداود را  ،و خداوند شهید گردیدهدر یک جنگ به مقابل کافران طالوت 

 

، یکی به نام برکیا و دیگری به نام ارمیا که در خدمت داود قرار داشته ملک طالوت دو پسر دارد
وز و آنها به کمک خداوند پیر می فرستدو محبوب او بودند. او آنها را به جنگ به مقابل کافران 

 ند.می شو
 

سلطنت داود  . این جوانان خود را درنام دارد }ازبیک؟{بیک افغان و پسر ارمیا اسپسر برکیا 
ه و خود متمایز گردید قرار می گیرند. افغان با قوت فزیکیسلیمان متمایز ساخته و در خدمت 

 خود برجسته شده بود.  دیوان و جنیان را به وحشت انداخته بود. اسبیک به خاطر علمیت
 

افغان اغلبا به کوهها یورش می برد؛ جاییکه فرزندان او پس از مرگش خود را مستقر ساخته، 
 در یک حالت استقالل زندگی نموده، قلعه ها اعمار نموده و کافران را نابود می کردند.

 

رسیده و ، شهرت او به افغان ها مبعوث می گرددبرگزیده موجودات  }ص{محمد که وقتی 
. پیامبر آنها را به دیدار او می روندجمعیت زیادی زیر رهبری خالد و عبدالرشید پسران ولید 

از  »شاهان بیایید؛پادیا ها ک مل« :استقبال نموده و برای آنها می گویدبهترین وجهی  به
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خود  پرچم/علماینجاست که لقب ملک را نصیب گردیده و تا امروز از آن برخوردار اند. پیامبر 
 که دین توسط آنها تقویه می شود.می گوید نها داده و را به آ

 

با جنگیدن در مقابل کفار در پیشگاه خود را که  می شوندپسران زیادی از خالد بن ولید زاده 
  د.را عزت داده و برای شان دعا می کنآنها  }ص{ند. محمد می سازمتمایز پیامبر 

 

می روند که نام های آنها غزنه به هشت نفر از اوالده خالد بن ولید در زمان سلطنت محمود 
غازی بود. سلطان از دیدن آنها اظهار مسرت فرموده و کالون، آلون، داود، یالیا، احمد، اوین و

وکیل مطلق  . او همچنان برای آنها مقامات وزیر ومی سازدهر یک را فرمانده ارتش خود 
 د.امپراتوری را اعطا می کن

 

ورده، مساجد اعمار نموده و را بدست آآنجا ، مالکیت می شدندمستقر آنها در هر جاییکه 
د که ارتش محمود عمدتا متشکل می یابآنها چنان افزایش تعداد کردند. می بتخانه ها را ویران 

تان قصد حمله باالی غزنه می هرهند شهزاده مقتدر هندوسکه . وقتی می شوداز افغان ها 
سختی جنگ  :کند، سلطان محمود اوالده خالد را با بیست هزار سوار به مقابل او می فرستد

افغان ها حمله نموده و پس از برخورد های خونین که از صبح تا چاشت ادامه در می گیرد؛ 
آنها را مسلمان می می یابد، هرهند را شکست داده، تعداد زیاد کافران را کشته و بعضی از 

 د.نساز
 

و بعضی از آنها به اجازه سلطان  خود را در کوهها مستقر ساخته افغان ها ،پس از این
 ن می شوند. آنها قواعدی بوجود آورده و خود را به چهار طبقهمحمود در شهر ها مسکن گزی

اصیل شامل کسانی /طبقه اول، طبقه خاص :می کنند که دارای مشخصات زیر استتقسیم 
و مادر شان افغان که پدر شان  طبقه دوم کسانی استاست که پدر و مادر شان افغان است. 

یگری از قوم دیگر است. طبقه سوم شامل کسانی است که مادر شان افغان و پدر شان از قوم د
شان شوهر  }یا{که مادر شان افغان و پدر و  مادرانی می شود است. طبقه چهارم شامل اوالد

 از قوم دیگری است. کسانی که به یکی از این طبقات مربوط نباشد، افغان نامیده نمی شوند. 
 

ن غوری شهاب الدیوقتی آنها پس از مرگ سلطان محمود مسکونه دیگری در کوهها می سازند. 
جمع وزیر او مردم را  ناکام بر می گردد،دو بار از هندوستان  که جانشین سلطان غزنه است و

حاال تعداد « :ندپرسان می کند که آیا کسی از اوالده خالد زنده است. آنها می گوینموده و 
. وزیر از آنها می »زندگی آزاد در کوهها داشته و فوج آنها نیز همرای آنهاست زیادی از آنها

ون آنها بیایند؛ چبه اساس توافقی د که نکناز افغان ها درخواست خواهد که به کوهها رفته و 
 پیامبر اند. اوالده اصحاب

 

پیشکش درخواست ها و هدایا به نزد افغان با نمایندگی را به عهده گرفته و باشندگان غزنه این 
به شرطی آنها وعده همکاری را  ه و از آنها می خواهند که در خدمت سلطان قرار گیرند.ها رفت

د. سلطان به دیدن انها عهده گیرو با ایشان توافقاتی به به آنجا آمده  که خود سلطانمی دهند 
ا اعطا در کوههای ایشان رفته، آنها را مفتخر گردانیده و برای ایشان لباس ها و سایر تحفه ه
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. سلطان با می کنندپیاده فراهم ده هزار سوار و تعداد زیاد د. آنها برای سلطان دوازمی کن
شاه آنها را  ،توراو رای پ، دهلی را تسخیر نموده قرار دادن آنها در پیش روی ارتش خود

می همراه با وزرا و نخبگان آنها به قتل رسانیده؛ شهر را تخریب نموده و کافران را اسیر 
 ند.می گذار. آنها بعدا تقریبا عین صحنه را در قنوج به نمایش سازد

 

بسیار خوشحال گردیده و افغان ها را با قدر و عزت مفتخر می ها  تسخیر این شهرسلطان با 
ی آنها لقب پتان و خان را اعطا می کند. واژه پتان از لفظ . گفته می شود که او بعدا براسازد

پتان ها خود  .استدشمن  به معنای حمله سریع براشتقاق یافته که سریع یا هجوم  هندی پیتنا
فرقه های گوناگونی تقسیم شده رت خاصی متمایز ساخته و به را در تاریخ هندوستان بصو

 اند.
 

نزدیکی در ه که اند مستقر ساختو مناطق مجاور آن خود را در کوههای سلیمان طایفه افغان 
دی بوجود آورده قندهار قرار دارد، جاییکه آنها قلعه ها اعمار نموده اند؛ این نژاد شاهان زیا

سلطان بهلول، افغان لودی، سلطان  :در باالی تخت دهلی نشسته اندکه این نژاد  اند. شاهان
سور. آنها همچنان دارای شاهان  سکندر، سلطان ابراهیم، شیرشاه، اسالم شاه، عادل شاه

رزانی، بایزید شاه و قطب شاه؛ در پهلوی اینکه قوم آنها ه گسلیمان شا :زیر در غور بوده اند
نامیده می شوند، به علت نیز ی . افغان ها به نام سلیمانداشته اندتعداد زیادی فاتحان والیات 

باشنده کوههای سلیمان  ه اند و یا به خاطر اینکهشاه یهود ها بود ،اینکه قبال اتباع سلیمان
 اند.

+  +  + 
 

کابل است، اصال به  صوبهایان یافت و من باید اضافه کنم، منطقه افغان ها که مربوط ترجمه پ
ه افغان ها ایجاد کرد نام روهیله اشتقاق شده است. شهری که ده و از اینجانام روه نامیده ش

ناحیه است. فرقه های آن ند، توسط آنها به نام پیشاور یا پیشور یاد شده و حاال نام تمام ا
لودی، لوهانی، سور،  :عمده ترین آنها عبارتند از ان ها یا پتان ها بسیار زیاد بوده وافغ

ی. معنای زایی اوالده و و بلوج ی، خاتی، یاسین، خلیلبنگش، دالزای سروانی، یوسف زایی،
افغان ها توسط حافظ رحمت خان رییس روهیله  خیل و فرقه است. یک گزارش بسیار ویژه

آنها مسلمان می تواند معلومات زیادی از آن بدست بیاورد. کنجکاو که خواننده  نوشته شده
مدعیان پیشینه نسب ا بزرگ ترین بوده و بخشی از آنها سنی و بخش دیگر شیعه اند. آنه

کامال رد نموده و آنها ی آنها را ها دیگر ادعا ان، اما مسلمانقبیله خویش اند خویش و شهرت
را می توان از . با آنهم خصوصیات آنها دانندمی کمتر /استخراج معاصر و حتی بنیادیرا 

تاریخ آنها جمع آوری کرد. آنها خود را با شجاعت خویش متمایز ساخته اند، هم به صورت 
امدادی ها. آنها هم برای شهزاده های بصورت متحدانه، به حیث اساسی ها و انفرادی و هم 

در نظر گرفته شده  یخود و هم برای دیگران رزمیده اند و همیشه به حیث قوت عمده ارتش ها
اند که در آن خدمت نموده اند. آنها همچنانکه به خاطر فضایل خود تحسین گردیده اند، به 

مرتکب غداری ها گردیده  اند، بعضقرار داشته اسرزنش تحقیر و مورد خاطر رذایل خود نیز 
 .»نقش اساسی در قتل ها داشته اند و
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 :یک نمونه از زبان پشتو
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 ۱۵۷۰شان را که در سال های پیر روبایزید انصاری یا  »خیرالبیان«کتاب به این ترتیب اگر 
است، اولین اثر به زبان افغانی بدانیم، رساله شده به زبان های افغانی، فارسی و عربی نوشته 

بودن  »بنی اسراییلی« فغانی و نخستین اثر در موردازبان  بهدومین اثر  »اسراراالفاغنه«
 است.نوشته شده  ۱۵۸۰در سال های افغان هاست که 
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