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   موضوع طرح

 یزنـدگ  متفـاوت  يهـا  شیگـو  و هـا  زبـان  با مختلف اقوام افغانستان در

 و هنـد  ي قاره شبه رانیا از شتریب شورک نیا در یزبان و یقوم تنوع. نندک یم

 افغانسـتان  در یزبـان  و یقـوم  يهـا  تنش اما ؛باشد ینم يزکمر يایآس یحت

 يحـد  به ها تنش نیا .است هیهمسا يشورهاک از شتریب و تر پررنگ يامروز

ـ  هنـر  و فرهنـگ  ت،یهو تبارز از هک است انباریز  و عـام  توافـق  مـورد  یمل

 و جنـگ  ي ادامـه  یاصـل  یکـی از عوامـل   و ردهکـ  يریجلـوگ  شده نهینهاد

 در .رود یمـ  شـمار  به -یداخل جنبه از البته -گذشته ي دهه سه در يزیخونر

 افغانسـتان  در یقـوم  يها تنش یچگونگ و ییچرا به ندارم قصد نوشته نیا

 يدسـتبردها  و ادعاها یبرخ است ردهک جلب خود به مرا توجه چهآن بپردازم؛

از تأسـیس  ( ي گذشـته  طی حـدود هشـت دهـه    هک است یخیتار زیشررانگ

از سـوي محافـل    ر،یاخ يها سال و بخصوص در )تاکنون انجمن ادبی کابل

 ي سیاسی و مغرضانه، صورتها گرا با انگیزه حاکمه و برخی نویسندگان قوم

 یبرخـ  تیحما و تیهدا با افغانی پژوهشگران و مورخان گذشته در .است گرفته

 ردنـد ک اختـراع  » انایآر« بنام یالیخ شورک ،افغانستان حاکمیت ست دریعناصر فاش
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 و قـوم  بـه  و سـپس  بـه نـام افغانسـتان    اند نهاده نام اه ییایآر راثیم هک آنچه تا

ـ  وتـه ک عناصر. دهند اختصاص دانستند یم منسوب آن به را خود هک يا لهیقب  نیب

 يدارا را خـود  ي لـه یقب هک نمودند مذبوحانه تالش حاکمیت، در شیندین عاقبت و

 را يا لـه یقب  فرهنگ و زبان نموده، یمعرف ساله هزار نیچند یخیتار ي سابقه

 بـا  يسـاز  خیتـار  .نندک لیتحم افغانستان مردم بر یمل فرهنگ و زبان عنوان به

 »هپتـال « ،)طلیه( یفتلی شد؛ آغاز ها واژه و جعل ها دادن افسانه واقعی نشان

 »سیپختو« با یونانی »سیتوکپا« ي ها واژه نینهمچ ؛» ابدال«به  هپتال و شد

 ؛)پشـتون (پختـون  و »پخـت « بـا  تیرکسانسـ  »پکهـت « ي واژه ؛) پشتون( و

 رمحققانـه یغ و مغرضـانه ...  و »یغلج« با »یخلج« و »یشانک« با »یوشانک«

 .شد داده قیتطب

 هـم  بـا  اقوامِ وبکاختالف و حتی سر یذهن ي نهیزم ها يساز خیتار نیا

. سـاخت  فـراهم  را )رتبا مغول و كتر تا گرفته دنژا ییایآر از( افغانستان برادرِ

 یقـوم  ي هیتصـف  ي توطئه ياجرا يراستا ، درهزاره بینج قوم انیم نیا در

 ي دهـه  چنـد  در هکـ  يریـ تحق شـد؛  ریـ تحقدیگر  بیشتر از اقوام ،یمذهب و

ـ ا و یاجتمـاع  يرفتـار  شـان یپر يبرا يا بهانه به گذشته برخـی   کیدئولوژی

ـ ا. اسـت  شـده  لیتبد منسوب به این قوم، رانکروشنف  يرفتـار  شـان یپر نی

 يسـاز  خیتار و ،یمذهب ينمادها و مذهب با زیست جهت دو در عمده طور به

  .است افتهی تبارز

 نگـارِ  شـان یپر سـندگان ینو یبرخـ  هکـ  اسـت  دهیرس ییبجا ارک ،کنیا

تبـاري   و یقـوم  تیـ هو بحران منجالب در چنان هزاره ي جامعه به منسوب

 ي جامعـه  بـه  منسـوب  سندگانینو یبرخ ها آن از قبل هک نندز یم پا و دست

 را اهـ  پشـتون  هکـ  يطـور  همـان . بودنـد  ردهک آغاز را زدن پا و دست پشتون

ـ  ،یقبطـ  ،ییایآر ،عرب ،یلیاسرائ ـ  و وپـت ک ،منگـول  ،یجـ گر ،یارمن  کتول
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ـ آر ،یکتر ،یمغول نونک تا هم را اه هزاره اند، نوشته  و ییاکسـا  ،یداهـ  ،ییای

. ننـد ک اضـافه  يگرید يزهایچ ندهیآ در هک است نکمم و اند نوشته يا پشه

 ي انـه یعام ي واژه بـا  را اوسـتا  »یآرزه« ي واژه گفته، شیپ سندگانینو یبرخ

ـ تطب »هـزاره « بـا  سپس و یهزارگ ي لهجه در »ازره«  يهـا  واژه و نمـوده  قی

  .اند زده وندیپ »هزاره« به هم را »پارس« و »انیآر«

 بـه  یقـوم  يهـا  تـنش  و ينـژاد  يها افکش ساختن برجسته من هدف

 و تخطئـه  ای نژادها و اقوام ریسا بر یخاص نژاد و قوم دادن نشان برتر منظور

 نژادهـا  و فیـ طوا اقـوام،  ي همـه  مـن  نییآ در. باشد ینم یقوم هیچ ریتحق

 شـناس  اسـالم  و توانا لسوفیف ي نوشته به. كخا از آدم و دان »آدم« و »مردم«

ـ ا قتیحق« يمطهر استاد دیشه ر،ینظ مک  بـودن  جـدا  يادعـا  هکـ  اسـت  نی

 صورت به رهیغ و ییایآر و یسام نژاد. ستین شیب يا خرافه نژادها و ها خون

 و اخـتالط  آنقدر حاال اما. است بوده هگذشت در فقط گریدکی از مستقل و جدا

 یبـاق  مستقل ينژادها از ياثر هک است گرفته صورت انتقال و نقل و امتزاج

   1».است نمانده

 شـرر  تـا  اسـت  )منصـفانه  و محققانه نکمم حد تا( یرسان هدف، اطالع

 يهـا  آمـوزه  و یانسـان  يها ارزش با ریمغا ییگرا باستان وتباري  يها يزیانگ

 گفتمـان  عـدالت،  نیتأم ،یو علم یخیتار يها پژوهش ي بهانه هبکه  ،ینید

. شـود  ارکآش ،سازد یم وارد بیآس منطقه و افغانستان مردم به هک...  و یقوم

 انیـ جو سـلطه  هک است شده روشن ،رتیبص با و مسئول شخص هر بر حاال

آزادي،  شـعار  بـا  ییتبـارگرا  و ها تیقوم ي مسأله از طلبانِ مغرض،  و فرصت

  .ندینما یم ینشک راه ي استفاده بشر حقوق و یراسکدمو

                                                
 .43 ، صایران و اسالم متقابل ، خدمات. مرتضی مطهري 1
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 یبرخـ  ينگـار  خیتـار  يرفتـار  شـان یپر بر یتأمل نوشته نیا خاص هدف

 از شـتر یب هکـ  اسـت  هـزاره  و پشتون فیشر قوم دو به منسوب سندگانینو

ـ م در را یقوم يها تنش و نموده قال و لیق گرانید  ي دهیسـتمد  مـردم  انی

رو، در ایـن نوشـته تنهـا بـه      از ایـن  .زنند یم دامن منطقه یحت و افغانستان

ي حـاکم  ها منشأ تاریخی دو قوم پشتون و هزاره و نیز به تبارشناسی سلسله

هشـگران پشـتون، هـزاره و    که مورد ادعاي پژو -و غوري ، هیاطلهکوشانی

  شود. طور مختصر پرداخته می به -قرار دارند ترك

 از ،رکالـذ  فوق سندگانینو يِنگار خیتار با رابطه در مطرح یاساس مسائل

  :است قرار نیا

  ؛اه هزاره و اه پشتونتباري  و ينژاد منشأ .1

 نیسـرزم  در اهـ  هـزاره  و اهـ  پشـتون  ورظهـ  خیتـار  و یقـوم  ي سابقه .2

  ؛يامروز افغانستان

  ؛؟)هزاره ای پشتون ،كتر ،کیتاج) (اه یفتلی(اطلهیه و ها یوشانک تبار .3

  .؟)پشتون ای کیتاج ،، هزارهكتر( اه يغور ارتب .4

 مسـائل  بـا  رابطـه  در رفتـار  شـان یپر سندگانینو يادعاها نوشته نیا در

 و شناسـان  انسـان  مورخـان،  پژوهشـگران،  دانشمندان، اتینظر با رکالذ فوق

ـ تاج ،كتـر  ،پشـتون  ،عرب( مسلمان گردشگران  ،ییاروپـا  ،...)و ، هـزاره کی

  شود. یم داده قرار یبررس مورد و شده دهیسنج...  و یژاپن ،یروس ،ییاکیامر



  

 

 فاوت پیرامون ي متها دیدگاه

  اه تاریخ و تبار پشتون

  



  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

رونـد کـه    و منطقـه بـه شـمار مـی     از اقـوام مهـم افغانسـتان    اه پشتون

ي آنهـا بـه قـرن دهـم میالدي(قـرن چهـارم هجـري)         دیرینگی ثبت شده

بـا حمایـت برخـی اقـوام      رسد. در قرن هیجدهم میالدي قبایل پشـتون  می

به حاکمیـت سیاسـی در    اه و قزلباش اه ، هزارهاه کتاجیدیگر و بطور عمده 

بزرگ دست یافتند، اما قلمرو حکومت آنان پـس از حـدود    سرزمین خراسان

و منجر به تشکیل واحد سیاسی افغانستان چهار دهه به تدریج کوچک شده 

درحـال حاضـر بزرگتـرین گـروه      اه المللی کنونی شد. پشتون با مرزهاي بین

دهنـد و در   افغانستان را تشـکیل مـی   )در حدود چهل درصد جمعیت( قومی

  حاکمیت نیز از ابتدا تاکنون نقش اول و تعیین کننده به آنها اختصاص دارد.

ي متفـاوتی  ها دیدگاه اه بطه با تبارشناسی و دیرینگی قومی پشتوندر را

باشـد. در ایـن    مـی ي رتبـا  و سامیي رتبا وجود دارد که مهمترین آنها آریایی

جـامع   لـی طـور مختصـر و   ، بـه رائه شدهتا کنون ا ی کهیها نوشته به دیدگاه

  شود. می پرداخته
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  اه پشتوني رتبا آریایی ي نظریه الف)

 قبایـل  نام ي مقایسه رب مبتنی) افغان( پشتون قومي رتبا آریایی ي نظریه

 خیتـار  و »ویـدا  ریـگ « باسـتانی  سـرودهاي  در منـدرج  جغرافیایی مناطق و

 ابتـدا  کـار  ایـن . اسـت  پشـتو  زبان يها واژه يجا و ها واژه نام با ،»هرودت«

 انجمـن « در افغـان  مورخـان  سـپس  و شـد  انجام اروپایی دانشمندان توسط

 بـار  اولین براي 1سنیل کریستین. پرداختند آن به تفصیل با »افغانستان تاریخ

. اسـت  سانسکریت در  Ashvaka ي کلمه از برآمده »افغان« نام که کرد ادعا

ـ  4ریکلوس. اي و 3ینمارت دیسنت وي. ام ،2کریندل مک دبلیو. جی  ایـن  زنی

 حمایـت  آن از هـم  معاصـر  دانشـمندان  از يتعـداد  و کردنـد  تأیید را نظریه

  .نمودند

ــارکوف، دانشــگاه ســتادا 5دورن پروفســور ــه خ ــاکتویس ي قبیل  کــه 6پ

 و داده ارتبـاط  پشـتون  بـه  را اسـت  نـامبرده  آن از یونـان ی مـورخ  »هرودت«

 همـان  اهـ  پشـتون  بخصـوص  امروزي يها افغان واقعی نیاکان که گوید می

 »پـاکتویس « نسل از را اه پشتون نیز 1گاردون پروفسور 7.اند بوده اه پاکتویس

  2.داند می »سیتوکپ« ای

                                                
1   . Christain Lessen 

2   . J.W.McCrindle 

3   . M.V.DeSaint Martin 

4   . E.Reclus 

5   . Dorn 

6   . Paktues 

   سوم، به نقل از : قسمت اول، فصل ،افغانستان تحلیلی تاریخ . عبدالحمید محتاط، 7

www.mandegardaily.af/spip.php?ar�cle480  



  15/  ها پشتون تبار و تاریخ پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

ــی عبــدالحی عالمــه و کهــزاد احمــد  علــی ــدار پژوهشــگران ،حبیب  نام

 متخاصـم  دهگانـه  قبایل از یکی نام ،»پکهت« یا »ها پکت«ي واژه ،افغانستان

ـ  »پختـون « بـا  را آن و دانسته هرودت تاریخ در »سیپکتو« همان را آریایی  ای

  3.اند کرده قیتطب »پختانه« و »پشتون«

 در 7 و 6 فـرد  دوم، جلد »دایو ریگ سرودهاي« کتاب هجدهم سرود در

 ،شـیواها  ،الیناهـا  ،بهاالنـا  ،هـا  پکـت « :اسـت  آمـده  چنـین  18 و 17 صفحه

 نـزد  آنهـا  راهنمـایی  براي آریایی رفیق. آمدند گرد جا یک هم با ،ها ویشنانن

 جنـگ  بـه  محبـت  و نبـرد  بـه  عشق اثر در آمدن این. آمد 4وتریتس ي قبیله

  5».بود دلیرانه

 مملکـت  در اه پاکتویس مردم« :است آمده چنین نیز هرودوت تاریخ در 

  6».دارند سکونت اندوس دریاي کنار در »پکتوایکی«

 »پاکتویس« و »پکهت«  يها واژه بودن معادل ،يمشهور دانشمندان اما، و

 قـدیم  فارسی از مشتق را واژه نیا و نموده رد »پختو« ای »پشتو« ي واژه با را

  : است آمده 150 صفحه اول جلد یاسالم المعارف ةدایر در. دانند می

                                                                                      
1   . Gordon 

  :  از نقل به چهارم، قسمت اول، . عبدالحمید محتاط، پیشین، فصل 2

www.mandegardaily.af/spip.php?ar�cle499  
  .8 ص افغانستان، مختصر تاریخ ،عبدالحی حبیبی ؛89 اول،ص ، جلدافغانستان تاریخ احمد کهزاد، . علی 3
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 بـا  هـرودت  پـاکتوایکی  ي کلمـه  و پاکتویس ي کلمه ي رابطه ي نظریه«

 مـورد  بعـدها  شـد،  طرحم 1سنیل طرف از نخست ،پختون و پشتون ي کلمه

 5گریگا و 4اسپیگل نزد نظریه نای اما. گرفت قرار 3گریرسون و 2ترمپ تأیید

 ندارنـد  یقـین  اخیرالذکر نفر دو دیگر عبارت به. است مشکوك خیلی آلمانی

  .باشد داشته وجود اي رابطه الذکر فوق يها کلمه میان در که

 فارسـی  يهـا  کلمـه  میـان  رابطـه  کـه  اسـت  ، چنینگریرسون ي نظریه

 کـه  -»پـاکتویس « ي کلمـه  و »پکهـت « ویـدي  کلمـه  و »پشـته « و »پشت«

 اغلـب  گویـد  مـی  بوتـولمی  کـه  »پرسـوایتی « کلمه و -کند می ذکر هرودت

  رسد. می نظر به درست

 طـرف  از اخیرالـذکر  کلمـه  کـه  اسـت  چنین فرانسوي دارمستر ي نظریه

 نظـر  بـه  اصـل  بـه  نزدیک یعنی کلمه، ابتدایی صورت با شده تلفظ بوتولمی

 ابتـدایی  صـورت  با است کرده ذکر هرودت که پاکتویس کلمه ولی رسد؛ می

  .باشد می6 پارشتیس کلمه به قریب آن تلفظ صورت و داشته فرق کلمه

 »پـاکتوایکی « مانند کلمه یک صورت که رسد می نظر به نادرست خیلی

 یـا  »« کلمـه  ایجـاد  و تولیـد  باعـث  شود می دیده یونانی در صرف که

  7».بگردد شود، می دیده امروزي یدجد زبان در که »پخت«

                                                
1   . Lessen 

2   . Trmpp 

3   . Grierson 

4   . Spiegel 

5   . Geiger 

6   . Parshtyes 
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  17/  ها پشتون تبار و تاریخ پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 کتـاب  اصـالت  کـه  متـأخر  مستشرقین از نارویژي 1استرن مورگن جرج

 ،جـیکس «: نویسد می2 پشتو اشتقاقی لغات کتاب در نپذیرفت، را »خزانه پته«

. نگرد می شک نظر به خیلی »پاکتوا« کلمه با را »پشتون« کلمه عادي تطابق

 روشـن  و واضـح  مسـأله  جغرافیـایی  و تاریخی قسمت که است این حقیقت

) م.ق 500( یونانی (xt) حرف توسط پشتو »« که رود نمی گمان. است

 -آن( ابتـدایی  الحاق که نماید می آشکار هندي »پتهان« و باشد شده اظهار

(an  ،نه بود ) اون- un.(«3    

 تـاریخ  بـه  یمفصـل  اي نامه در استرن مورگن جرج آقاي رابطه همین در

 (st) «: نویسـد  می چنین کابل ادبی انجمن به میالدي 20/12/1939

 اشـتقاق  قـدیم  انـی ایر (rs) از یقینـاً  ها حالت و صدا تعداد یک به نظر پشتو

 لمـه ک :مـثالً . اسـت  شده مشتق (rz) زد، از (ZD) هک چنان هم است؛ یافته

 لهجـه  به »uzd -اوزد« ای است (arzan)ارزن آن یفارس هک (zdan) زدن

 از. رهیـ غ و »brz-برز« ییاوستا لمهک از دراز، یمعن به »vizd-زدیو« يریوز

ـ  از »پشـتون « و »پشـتو « لماتک هک ستا نکمم رو نیا  میقـد  ي شـاخه  کی

  4».شود استخراج و اشتقاق  (Pars)پارس

 بـا  »پشـتو « کلمـه  ي رابطـه  نیـز  ایرانیکـا،  المعـارف  دایرة در اي مقاله در

 مبنـی  قبلی یجرا ي نظریه در«: است آمده و شده رد (Pâktues) پاکتویس

                                                
1   . George Morgen Stierne 

2   . Etymological Vocabulary of Pashto 

  .242 ص . همان، 3
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 آوا لحــاظ از هـرودت  تــاریخ در (Pâktues)ي قبیلـه  از پشــتو اشـتقاق  بـر 

 بتواننـد  نـدارد  امکـان  کـدام  هـیچ  یونانی kt و u نیست. دفاع قابل شناختی

 ي u حـرف . کننـد  ارائـه  را مـیالد  از پـیش  پنجم قرن ایرانی نام صداهاي

Paxťūn مذکر (جمعPaxtânʼe( » زمـان  آن در »عضوي از قوم پشـتون  

a(n)  و  xt ًقبیـل  از چیـزي  احتمـاال rs(t)  سـخت « تلفـظ . اسـت  بـوده« 

 و اسـت،  محـدود  شـرقی  شـمال  يهـا  گویش به xt صورت به xt امروزین

 Pathânدارد.  متـأخر  یأیمنشـ  پیداست، بوضوح نیز الخط رسم از که چنان

  1».باشد شده اقتباس پشتو paŠtan از باید القاعده علی آریایی و هند

 ي خـانواده  بـه  متعلق و پشتون قوم از خود که طرزي رهپو صدیق آقاي

ـ  و »افغانیـه  االخبـار  سراج« نشریه مؤسس ،طرزي محمود  مشـروطه  بشجن

 ي واژه« کـه  اسـت  معتقـد  باشـد،  مـی  شمسـی  هجـري  1290 سال در دوم

 منشـأ  بـا  رابطه در و 2».است شده گرفته کار به بیستم ي سده آغاز از »پشتو«

 »نافغانا« که جایی آن از«: هست باور این به »تاکور« پروفسور«: نویسد می آن

 یـاد  »پتـان « را آنـان  هنـدیان  اند، شده ساکن »پتَنَه« نام به محلی در هند در

 »روهـه « نـام  بـه  درجـایی  کـه  را افغانـانی هندیان  راستا این در. نمودند می

 ي واژه که شود می دیده گونه این به. خواندند می »روهیله« نمودند، می زندگی

 افغـان  نویسـندگان . اسـت  شـده  گرفته »پتان« واژه همین از پشتون و پشتو

                                                
  .118 ص اعلم، هوشنگ و شیرانی ارباب سعید ترجمه ،)مقاالت مجموعه( . افغانستان 1

   واقعیت، -اسطوره ما، رهپو طرزي، . صدیق 2

 www.tarzi.blogfa.com/post-49.aspx  



  19/  ها پشتون تبار و تاریخ پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 معـروف  مـورخ  هـرودت  کـه  »پکتیکـا « کلمـه  به را واژه این تا دارند تالش

  1».بزنند پیوند است، برده کار به را آن اثرش در ،ییونان

 بـودن  مسـاوي  ي نظریـه  مخالفـان  و موافقـان  يهـا  استدالل ي ایسهمق از

 چنـین  یونـان ی »پـاکتویس « و تیرکسانسـ  »پکهت« يها واژه با »پشتون«ي واژه

 وي رتبـا  آریـایی  نظریـه  بنـابراین، . اسـت  تر قوي مخالفان، استدالل که آید برمی

 يهـا  سـرود  يهـا  واژه بـا  پشتو ي واژه و نام تطبیق طریق از اه پشتون دیرینگی

  .شود نمی ثابت آسانی به هرودت تاریخ و »دایو ریگ« اساطیري

 ایرانـی  يهـا  زبـان  از یکـی  خود ساختمان و اصل در پشتو زبان« که این

 اسـتثناي  بـه  – داخلـی  و خـارجی  شناسـان  زبان و دانشمندان اغلب 2»است

 الزامـاً  زبـان  بـودن  آریـایی  و ایرانـی  اما. دارند نظر اتفاق –حبیبی عبدالحی

 ي طرفانـه  بـی  و دقیـق  ي مطالعـه . کنـد  نمی اثبات را قوم یک بودن آریایی

 نشـان  نیـز  باسـتانی  متـون  و اهـ  پشـتون  جغرافیایی مناطق و افراد يها نام

 که ستها فرضیه و احتمال بر مبتنی اند داده انجام که ییها مطابقت دهد می

  .است نشده ارائه ها آن اثبات براي بخشی قناعت دالیل

   

                                                
  .. همان 1

  .3ص ،خزانه . پته 2
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  اه تونپشتباري  عرب ي نظریهب) 

 عنـوان  تحـت  اي مقالـه  در نپاکستا يها پشتون از ،افریدي عظیم آقاي

 مخالفـان  و موافقـان  دالیـل  »اعـراب  بـا  آنهـا  شباهت و پشتون قوم تاریخ«

ـ ا و نمـوده  ذکـر  را اهـ  پشتوني تبار اسرائیلی ي هینظر  ایـن  بـا  را  نظریـه  نی

  .کند می رد دارند، شباهت ها عرب با بیشتر اه پشتون که استدالل

 و نگرفتـه  جـدي  هـم  را اهـ  پشـتون ي رتبـا  آریـایی  نظریـه  افریـدي  عظیم

 شـناخته  توانـد  می ها تیروا و رسوم اریمع بر قوم یک منشاء اگر«: نویسد می

 عـرب  جوامع ي مطالعه. ترند نزدیک ها عرب به اه پشتون صورت آن در شود،

 بخصـوص . دهـد  می نشان آنان میان را توجهی قابل يها شباهت پشتون و

 و هـا  ارزش یقـوم  گـروه  دو هـر  اجتمـاعی،  يهـا  تعاد و قبیله سازمان در

 و نـوازي  مهمـان  شـکیبایی،  دلیري، خواهی، استقالل. دارند یکسانی ساختار

 کـه  حـالی  در. بـود  اسالم از قبل اعراب مهم اجتماعی يها ارزش جویی کینه

) یپشـتونوال (اهـ  ي قومی پشتونها سنت زیربناي گفته پیش وصفات ها ارزش

   1».دهد می تشکیل نیز را

 ،هـا  عرب به اه پشتون شباهت اثبات براي اش مقاله ي ادامه در افریدي آقاي

 شـورا  محـل  ،عرب شیخ و پشتون کمل نقش اي، قبیله يها ارزش قبیله، ساختار

 و اعـراب  میـان  را خـط  و ـ اه پشتون میان در حجره و اعراب میان در دوهدارالن ـ

  .یابد می هم شبیه کامالً را ها آن و کند می مقایسه اه پشتون

 اعـالم  میالدي 16 قرن در فرشته توسط که اه پشتون بودن قبطی ي نظریه

 کـه  آلمـانی  جهانگرد یک روایت مبناي بر ها آن بودن رتبا ارمنی نظریه یا و شده

 »اغوانـان « نـام  بـه  ارمنسـتان  در قـومی  که این یا و دیده ارمنستان در را اه افغان

                                                
1   . www.khyber.org/pashtohistory/ethnology-arabs.shtml 



  21/  ها پشتون تبار و تاریخ پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 کتبـی  و شـفاهی  تـاریخ  در کـه  روند می شمار به اهمیت کم یاتنظر دارد، وجود

  .اند نکرده توجهی آن به هم دانشمندان و ندارد جایگاهی اه پشتون

  اه پشتوني تبار اسرائیلی ي نظریه) ج

 قبـل  سـال  398 حـدود  بـار  نخستین اه ونپشتي تبار اسرائیلی ي نظریه

 کارگزاران از ،1هروي سامانی اهللا نعمت خواجه توسط) قمري هجري 1021(

 »افغـانی  مخـزن « کتـاب  در هندوسـتان،  پادشاه ر،اکب الدین جالل امپراتوري

 شـده  تـدوین  ،»يلـود  خـان  جهان خان« دستور به که ابکت این. شد مطرح

 نـام  بـه  زمـان  آن در پشتون نامدار يها شخصیت از یکی براطالعات مبتنی

 از هیـأتی  ياعضا توسط که است میدانی يها پژوهش و »کاکر خان هیبت«

 لابـدا  خان سرمست ن،خا قطب يها نام به »لودي خان جهان خان مالزمان«

 خـان  ظریـف  و ،کـاکر  عمرخـان  ،تـوخی  خـان  حمـزه ) ابـدالی  احمدشاه جد(

 در. بـود  گرفتـه  صـورت  اه افغان نسب و اصل با رابطه در ،)زایی(زي یوسف

 بطـور ) عبدالرشـید ( قیس تا) طالوت( ساول از اه پشتون نامه نسب کتاب این

  .است شده نگاشته مفصل

                                                
 قوم از و پشتون را او که اهللا حبیب خواجه ندفرز) 1613 - م 1630( هروي اهللا نعمت . خواجه 1

 الدین جالل سپهساالر خان، عبدالرحیم کتابخانه کتابدار ابتدا در ،.اند کرده معرفی) نورزایی( نورزي

 35 اهللا نعمـت . بـود  هنـد  در مغول امپراتور) سلیم شهزاده( جهانگیر دربار نویس واقعه بعداً و راکب

 در سپس او. بود جهانگیر دربار نویس واقعه سال یازده و راکب الدین جالل شاهی محکمه در سال

 با که سفري در و گرفت قرار مغولی امپراتوري نظامی سرداران از لودي خان جهان خان خدمت

 خان هیبت با داشت، قمري هجري 1018 سال در دکن به ها مرهته سرکوبی يبرا موصوف سردار

 نسـب  و اصـل  مورد در پژوهش به لودي خان جهان خان توجیه و او تشویق به و شد آشنا کاکر

  .دنمو تألیف میالدي 1611 سال در رابطه این در را افغانی مخزن کتاب و پرداخت اه پشتون
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 آمـده  مطالبی اه پشتون اسرائیلی تبار با رابطه در افغانی مخزن کتاب رد

« کتـاب  در هوتـک  محمدمعصـوم  آقاي که است

ـ روا بنـابر «: نگارد می چنین را آن مضمون »  ،افغـانی  مخـزن  يهـا  تی

 پنداشـته ) طـالوت ( ساول نسل از لاسرائی بنی در و اند اسرائیلی بنی اه پشتون

 لاسرائی بنی پادشاه) ع( داوود حضرت زمان در ساول که شود می گفته .اند شده

 برخیا. شدند می نامیده »برخیا« دیگري و »ارمیا« یکی که داشت پسر دو و بود

 داشت نام »افغنه« ارمیا پسر. بود سپهساالرش ارمیا و) ع( داوود حضرت وزیر

 کـه  بـود  آصـف  ارمیا، دیگر پسر نام و بود )ع( سلیمان حضرت سپهساالر که

. فرزند هژده آصف به و داد فرزند چهل افغنه به خداوند. داشت وزارت سمت

 ي قبیلـه  یک برادر دو این ي اوالده از) ع( سلیمان حضرت درگذشت زمان در

 گویند می. نداشت یرنظ لاسرائی بنی تمام در که آمد میان به نیرومندي بسیار

 خداوند و بستند کمر خدا از نافرمانی به) ع( سلیمان حضرت از بعد لاسرائی بنی

 به لاسرائی بنی قبایل از برخی. کرد مسلط ها آن بر را بابل پادشاه ر،النص بخت

  1».کردند مهاجرت غور به یگرد برخی و عربستان

 مرجـع  و مـادر  کتـاب  زمینـه  ایـن  در کـه  »افغـانی  مخزن«کتاب از بعد

 و مسـلمان  مورخـان  سوي از متعددي يها نوشته و ها کتاب شود می شناخته

 ضـمنی  و صریح تأیید در میالدي بیستم قرن تا هفدهم قرن از مسلمان غیر

 آثـار  از فهرستی ذیل در. است شده نوشته اه پشتوني تبار یاسرائیل ي نظریه

  .شود می ارائه اروپایی و اسالمی

   

                                                
  .19 ص ،»« کتاب از نقل به سیستانی آکادمیسین . 1

www.payamewatan.com/articles/a.s=13.html   
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  اسالمی منابع )الف

  ؛م) 1611= ق  1020( هروي اهللا نعمت تألیف ،افغانی مخزن .1

 مشـهور  ،هندوشاه محمدقاسم تالیف ابراهیمی، گلشن یا فرشته ختاری .2

  ؛م) 1606= ق  1015( فرشته به

  ؛)م 1622= ق  1031( صدیق محمد حافظ تألیف ،خانی رحمت تواریخ .3

 کتـاب  ایـن  در) م 1667= م  1087( بختاور محمد تألیف ،العالم مرآت .4

 غزنی ،غور به مقدس سرزمین از اه افغان مسافرت از واضحی گزارش

  ؛است شده داده کابل و

ق  1184( خیـل  کته علم شاه بن رحمت حافظ تألیف ،االنساب خالصة .5

  ؛م)1770=

  ؛)ش 1311( زایی ابراهیم گنداپور شیرمحمد تألیف ،جهان خورشید تواریخ .6

  ؛ختک خان افضل ،مرصع تاریخ .7

  ؛احمد فریدالدین ،افاغنه انساب .8

  ؛یافغان صولت .9

  ؛افغانی شوکت .10

  ؛افغانی توزك .11

  ؛اسرائیل ارمغان .12

  .استانوي عبدالجبار سید ،افاغنه یا سرائیلا بنی .13

 قاضـی  جملـه  از دیگـري  يهـا  شخصـیت  الـذکر  فـوق  منابع بر عالوه

 اسـرائیلی  اصالت بر نیشاها نوشته در پنجابی عبدالغنی داکتر و نخا عطاءاهللا

 ،»« تـاب ک در عطـاءاهللا  قاضی. اند کرده تکیه بیشتر اه پشتون

 حضـرت  ،)ع( سـلیمان  حضـرت  از پـس  سـال  هـزار  نـیم  و یـک «: نویسد می

 کـه  ولیـد  بـن  خالـد  ،ایشـان  نبـوت  از بعد سال 9 و کرد ظهور) ص( محمد
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 را خالـد . رفـت  می شمار به حضرت آن اصحاب جمله از بود االصل اسرائیلی

  1».نامند می نیز »خالدي« را »شکبن« قبیله. دانست اه افغان جد توان می

 جنـاح  رئـیس  و حبیبیـه  مکتـب  معلـم  بیپنجا عبدالغنی داکتر همچنین

 رابطـه  در افغانستان) م 1909( اول مشروطه جنبش در »اسالم نثاران جان«

 نظریـه  شـش  ،اه افغان جد درباره« :نویسد می چنین اه افغان نسب و اصل با

 ،اهـ  یهـودي  ،اه کویت به را اه افغان مختلف مورخین و است شده کش پیش

 اصـلی  منشـأ  اما. دادند می نسبت اه ارمنی یا و اه منگول ،اه تولک ،اه گرجی

 از هـم  آن و اسـت  محتمـل  یهودیـت  اصـالت  به بیشتر. نیست روشن ها آن

  2».شود می ناشی پول به عشق و ممیزه مشخصات

 افغانسـتان  امیران از تن سه مسلمان، نویسندگان و دانشمندان بر افزون

  :اند کرده اعتراف خود تبار بودن اسرائیلی بر نیز

 سـفیر  ،بـورنس  الکسـاندر  سـؤال  بـه  پاسـخ  در خان محمد دوست  امیر .1

: گفت اه نپشتو نسب و اصل بودن اسرائیلی ي درباره کابل در بریتانیا

  3».ندارند شک مورد این در مردم«

 اسـرائیل  اهل از اصالً ما« :گفت خود وفات وقت در خان شیرعلی امیر .2

  4».باشیم می

                                                
  . عبدالحمید محتاط، پیشین: 1

 www.mandegardaily.af/spip.php?ar�cle499  
  . همان. 2

3   . Sir Alexander Burnes. Travels in to Bokhara, vol. 2: 139-141. 

 سفارت« از نقل به 2007 سپتمبر ،»افغانستان در نژادها و اقوام تاریخچه« ،اهللا شهرانی . عنایت 4

  .34 ص برشنا، عبدالغفور ترجمه ،»خان شیرعلی امیر دربار به تزاري روسیه
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 و پشــتو خیتــار يهــا تــابک بــه اســتناد بــا خــان عبــدالرحمان ریــام .3

 »افغانـه « نـام  از را شـان  نـام  اه افغان هک ردک یم اظهار ،كةالملورکتذ

 نسـل  از اهـ  افغـان  یبعضـ  و انـد  ردهک اخذ مانیسل حضرت سپهساالر

ـ ارم نسل از گرید یبعض و افغانه ـ  شـائول  يپسـر  فرزنـد  ای  ،سـاول  ای

 1.هستند هود،ی پادشاه نینخست

 بـه  اه پشتون تباري اسرئیلی با رابطه در امیرعبدالرحمان ي نوشته متن

 و باشـند  می مذهب سنی مسلمان افاغنه اهالی تمام« :است شرح این

 بـه  آنهـا  از بعضـی  نسـبت  چون اند، گرفته افاغنه لفظ از را غاناف اسم

 بعضـی  نسـبت  و رسـد  مـی  بود، سلیمان حضرت سپهساالر که افغانه

 همیشـه  اینهـا ... رسـد  مـی  پیغمبـر  شلمویی پسر ،ارمیا به آنها از دیگر

 العنـانی  مطلـق  و آزادي بـاب  در و انـد  بوده تحکوم و سلطنت طالب

  2.»اند حریص خیلی

   اروپایی منابع )ب

 ده از یکـی  بـه  مربـوط  ها آن که این و اه پشتوني تبار اسرائیلی  ي نظریه

 وسـط ت 19 قـرن  در بـار  نخسـتین  بـراي  هستند اسرائیل ي گمشده ي قبیله

 کـه  کسی اولین شاید. گرفت قرار بحث مورد غربی خاورشناسان و مورخان

 بریتانیـا  سـفیر 3 بورنس الکساندر سر کرد نظر اظهار صراحت با رابطه این در

 کابـل  شـهر  مـردم  مـیالدي 1841سـال  رمضان هفتم قیام در کهـ   کابل در

 سـال  در کـه  »بخـارا  در مسـافرت « کتاب در سبورن. باشد بوده ـشد کشته

 لاسـرائی  بنـی  را خودشـان  اهـ  افغـان «: نویسـد  مـی  است شده منتشر 1835

                                                
  .46 رمانی، صک عالمی ترجمه نوین، افغانستان ظهور ،. وارتان گریگوریان 1

 .463ص التواریخ، تاج . امیرعبدالرحمان، 2

3 . Sir Alexander Burnes 
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 و مخالفــان  از شــود اســتفاده  یهــودي ي واژه اگــر  امــا خواننــد،  مــی

 از بعـد  رالنصـ  بخـت  کـه  گوینـد  مـی  هـا  آن. هسـتند  هودی گانکنند سرزنش

 آنجـا  در و کرد منتقل بامیان نزدیک غور شهر به را ها آن اسرائیل برانداختن

  . شدند نامیده »افغان« شان رئیس درگذشت از بعد

  بـن   خالـد  سـوي  از هجـري  اول قرن در که زمانی تا دگوین می ها افغان

 وجـود  بـا . کردنـد  مـی  زندگی اسرائیلی هویت با شدند دعوت اسالم به ولید

 بـراي  خـوبی  دلیـل  مـن  ،اه افغان ي شده بیان صراحت به تاریخِ و ها روایت

  1».بینم نمی ها روایت این ساختن اعتبار بی

 از بعضـی  کـه  صـورتی  در«: نویسد می دیگري جاي در بورنس الکساندر

 کـه  نکنـیم  تأییـد  مـا  چـرا  پـس  انـد،  کرده مهاجرت شرق به اسرائیل قبایل

  2».اند شده مشرف اسالم دین به بعداً و بوده ها آن اخالف از اه افغان

 بـه  سـفرش  دومین در بورنس الکساندر شد، گفته نیا از شیپ هک يطور

ــتان ــداي و افغانسـ ــفارتش ابتـ ــل در سـ ــال در کابـ ــر از 1837 سـ   امیـ

 پرسـید، و  اهـ  پشـتون  نسـب  و اصل بودن اسرائیلی درباره خان محمد دوست

 بـا  ندارنـد؛  شـک  مـورد  این در او مردم«: داد پاسخ چنین محمدخان دوست

  3».کنند می رد را یهودیت ي ایده آن وجود

ي تبـار  اسـرائیلی  موافـق  غربی خاورشناسان و دانشمندان برخی يها نام

  :است زیر شرح به شان اتینظر و اه نپشتو

                                                
1   . Travels in to Bokhara,vol.2:139-141 

  .34 ص ،خان شیرعلی امیر دربار به تزاري روسیه . سفارت 2

 محمد ترجمه ،)ابلک سلطنت ، نژاد، گزارشجاي، فرهنگ( افغانان ،الفنستون استوارت . مونت 3

  .169-161 صص رت،کف آصف



  27/  ها پشتون تبار و تاریخ پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

) 1859-1779( الفنسـتون  استوارت : مونت1الفنستون استوارت مونت. 1

 اهـ  پشـتون ي تبار یلیاسرائ تیروا مورد در هند در سیانگل یعمراتتمس سیرئ

 بـا  امـا  اسـت،  ختهیآم افسانه با) اه افغان( آنان يها تیروا گرچه« :سدینو یم

ـ انج بـا  اصل در و دارد مطابقت گرید مسلمانان تیروا  یچنـدان  اخـتالف  لی

 بـه  اسـارت  از پـس  افغـان  فرزنـدان  از تـن  چنـد  هکـ  ندیگو یم آنان. ندارد

ـ ا. رفتنـد  عربستان به گرید یگروه و دندیوچک غور يها وهک ـ روا نی  بـه  تی

 ي لـه یقب دوازده از لـه یقب ده هکـ  اسـت  محقق. ستین انکام از دور وجه چیه

ـ ا و ماندنـد  شرق در هیهودی به برادرانشان بازگشت از پس هودی  هیفرضـ  نی

 أمنشـ  و قوم کی شدن دیناپد طبعاً، و ،یآسان به آنانند دودمان از افغانان هک

    2».سازد یم ارکآش را يگرید یقوم

 1819-1825 يهـا  سـال  در که مورکرافت : ویلیام3مورکرافت ویلیام. 2

 بـا  رابطـه  در اسـت  کـرده  سفر هند همجوار مختلف کشورهاي در میالدي

 طـرز  بـه  و بوده قد بلند همه ها خیبري«: نویسد یم رخیب ي دره يها پشتون

  4».دارند یهودي سیماي و چهره عجیبی

                                                
1   . Mountstuart Elphinstone 

2   . Travels in to Bokhara,vol.2:139-141 

3   . William Moorcraft. 

4   . Moorcraft Travels in Hemalayan Provinces, of Hindustan and 

the Punjab: in Ladakh and Kashmir, in Peshawar, Kabul, 
Kunduz, and Bukhara, 12. 
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 ده جملـه  از اهـ  افغان« :گوید می خاورشناس، جونز : ویلیام1جونز ویلیام سر. 3

. اسـت  بـرده  نام ها آن از ادریس حضرت که باشند می اسرائیل ي گمشده ي قبیله

  3».شدند ناهندهپ 2ارزرات کوهستانات در و کردند فرار اسارت از ها آن

 1843 سـال  در اسـکاتلندي  شـناس  انسـان  : فـرزر، 4فـرزر . بـی . جی. 4

 دارنـد  عقیـده  اه پشتون خودشان، يها تیروا به مطابق«: نویسد می میالدي

 مسـلمان  کـه  زمـانی  تـا  را شان یهودي اصالت ها آن. هستند یهود تبار از که

  5».بودند کرده حفظ شدند

 سـال  در ،اهـ  افغـان  تـاریخ  تابک در ر،یپیرفر : جوزف6ریپیرفر جوزف. 5

 بـراي  و کننـد  می نمایندگی را اسرائیلی ي بیلهق ده اه افغان که نوشت 1885

  : دنکن می نقل چنین را افشار نادرشاه زمان از یداستان خود نظر اثبات

 ي قبیله رئیس رسید، پیشاور به هند فتح براي نادرشاه که زمانی«

 چند و عبري، زبان به تورات مقدس کتاب یک ي هدیه با زي یوسف

 استفاده آنها از عبادت براي قدیم در کهـ  یهودي مذهبی دیگر نوشتار

 افشـار  نادرشـاه  از ـ  بودند داشته نگه زمان آن تا را ها آن و کردند می

 نادرشاه لشکر همراه که یهودي فرد توسط نوشتارها این. کرد پذیرایی

                                                
1   . Sir William Jones 

2   . Arsareth 

  . عبدالحمید محتاط، پیشین. 3

4   . J. B. Frazer 

5   . J. B. Frazer, A Historical and Describtive Account of Persia and 

Afghanistan, 298. 
6   . Joseph Pierre Ferrier 
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 یهودي افغان قبایل میان در تورات وجود بنابراین،. شدند شناسایی بود

  1».دهد می نشان را ها آن نبود

  ،2001 سال در ،العام الراي کویتی روزنامه گزارش را فوق داستان درستی

 منابع: «کند می تقویت شرح این به تبار، ونپشت یهودي خاخام وجود  مورد در

 کـه  کردنـد  اعالم پشتون یهودي خاخام یک از نقل به اسرائیلی ي پایه بلند

 هرچـه  بایـد  کـه  انـد  گرویده اسالم مذهب به افغانستان یهودیان از شماري

  2.»گردند باز یهود مذهب به رزودت

 عنـوان  تحـت  کتـابی  1891 سـال  در بیلیـو : 3لیـو یب. دبلیو. اچ میجر. 6

 قلعـه « بـه  خـود  کتـاب  در او. نوشت »نافغانستا شناسی نژاد در جستجویی«

 نـام  بـه  دشـتی  از و کند می اشاره افغان قبایل شرقی مرز وانعن به »یهودي

 اکنـون  هـم  مناطق این. گوید می سخن »مردان« منطقه در »یهودي دشت«

: کـه  گیـرد  مـی  نتیجه چنین خود مطالعات از لیویب. اند شده واقع پاکستان در

 گـزارش  و اهـ  یهودي مهاجرت و موسی و عیسی ،یعقوب از اه غاناف روایت«

 صـندوقچه  از هـا  آن گـزارش  و فلسطین فتح و ها اسرائیلی جنگ از اه افغان

 بـه ...  و پادشـاه  عنـوان  بـه  سـاول  انتخـاب  و) یمانیسـل  صندوقچه( میثاق

 نشـان  بوضـوح  و اسـت  تـورات  يها یادداشت و ها گزارش بر مبتنی روشنی

 را یهودیـان  حضور اگر که آگاهی است، عتیق عهد از ها آن آگاهی ي دهنده

                                                
1   . Ferrier, History of the Afghans, 1858. 

   Arabic Ne4ws،12/10/2001عام،ال الراي . روزنامه 2

3   . Major H. W.Bellew 
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 يهـا  کتـاب  خواننـدگان  اهـ  افغان که را ها آن ادعاي حداقل کند، نمی اثبات

  1».نماید می تأیید را بودند عتیق عهد ي پنجگانه

 که زمانی ها اروپایی است، تهنوش 1898 سال در لیدلی :2لیدلی توماس. 7

 عین در و دانند می یاسرائیل بنی را خود اه افغان که خورند برمی حقیقت این به

 خلـط  یکـدیگر  در را مسائل همواره ند،ینما می انکار را خود یهودي تبار حال

 ادعـا  آن وجود با کنند، می رد راي تبار یهودي ي ایده اه افغان گرچه. کنند می

 با ها اسرائیلی« :که دهد می توضیح لیدلی. هستند لاسرائی بنی تبار از که دارند

 برایشان اسرائیل عنوان) ع(دوداو بارگاه از شدنشان جدا از بعد که اي قبیله ده

 بـه  آن از انـد،  کرده حفظ را یهود نام که3 یهودا ي قبیله و ودش می کاربرده به

 و شـرق  در و شد نامیده »یهود« آخري ي قبیله این. دارند جداگانه تاریخ بعد،

  4».شوند می تفکیک لاسرائی بنی از غرب

 مردمـان  اهـ  یهـودي  کـه  اسـت  معتقد راورتی: 5راورتی جورج هنري. 8

 دسـت  دور و نفوس کم ایالت به را قبیله این کورش .بودند لجوج و خودسر

  6.داد انتقال] سلیمان کوه يها دامنه[ فارس امپراتوري

 در«: سـد ینو یمـ  روسـی  شـناس  خـاور  دانشمند ن،یرومود :1رومودین .9

 تکـرار  بـا  افغانـه  ي چهـره  یا و »افغانه« کلمه اه عبرانی مقدس کتاب تورات

                                                
1   . H. W. Bellew, an Enquiry into the Ethnography of 

Afghanistan, 34. 

2   . Thomas Ledlie. 

3   . Judah. 

4   . Calcu�a Review, January, 1989. 

5   . Raverty 

  عبدالحمید محتاط، پیشین..  6
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 افغانـه  بازمانـدگان . کنـد  مـی  معرفی ساول ي نوه را افغانه و است شده ذکر

 ،غـور  يها کوهستان سوي به ها اسرائیلی سایر ردیف در وقت زمامدار توسط

  2».شدند فرستاده هکو فیروز و قندهار ،کابل ،یغزن

 در فـی ز  بـن   اسحق: اسرائیل جمهور رئیس دومین فی،ز  بن  اسحق. 10

 »یافتگـان  نجات و شدگان تبعید« عنوان تحت 1957 سال در خود ي نوشته

 سـامریه  شهر از آنان تبعید با افغانستان در اه یهودي مهاجرت که نویسد می

 ادامـه  زفـی   بـن . شـد  غـاز آ) م.ق 719( اهـ  آشـوري  پادشاه شلمانسر توسط

 زنـدگی  نسـل  چندین براي یهودیان آنها میان در که افغان قبایل«: دهد می

 هنـوز  گانـه  ده قبایل ي درباره را شانیها تیروا که هستند مسلمانانی کردند،

. تـاریخی  توجیـه  یـک  نـه  و اسـت  قـدیمی  روایـت  یک این. اند کرده حفظ

ـ  يهـا  زمـان  در کـه  یهودي غیر و یهودي پژوهشگران از اي عده  از فمختل

 در کـه  یشناسـ  افغانسـتان  ي حـوزه  دانشـجویان  و اند کرده دیدن افغانستان

 چنـدین  در کـه  اهـ  پشـتون  روایـت  ایـن  بـه  انـد،  کـرده  جستجو ادبی منابع

 حقیقـت  ایـن . انـد  برخورده شده بحث نیز اروپایی يها زبان به المعارف دائرة

 پافشـاري  پشـتون  قبایـل  میـان  در دیگر، روایت چهی نه و روایت این به که

  .است ارزشمند خود ذات به شود، می

 بـه  نسـل  دهـان،  بـه  دهـان  کردن نقل با را شان خاطرات معموال ها ملت

ـ روا اسـاس  بـر  شـان   تاریخ بیشتر بخش و دارند می نگه زنده نسل  يهـا  تی

ـ روا اسـاس  بـر  نـه  و شده ساخته شفاهی  وضـعیت  ایـن . مکتـوب  يهـا  تی

. کنـد  مـی  صـدق  مدیترانه خاوري ساحل جوامع و ها ملت درمورد بخصوص

 آیـین  ي دربـاره  شـان  اطالعـات  عربسـتان  ي جزیـره  شبه مردم مثال طور به

                                                                                      
1   . Rumodin 

  .. همان 2
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 چنـین  طریـق  از را مشرکین و ـ  کردند منسوخ اسالم پذیرش با کهـ   شرك

 قـبالً  کـه  ایـران  مردم ترتیب همین به. اند هآورد دست به شفاهی هاي روایت

 و بودنـد  شامانیسـت  و بـودایی  کـه  مغـول  و تـرك  قبایـل  بودنـد،  زردشتی

 بنـابراین، . نـد کرد استفاده شفاهی يها روایت از بودند مسیحی که اه سوري

 اسـرائیلی  زمـانی  هـا  آن که کنند می پافشاري روایت این به افغان قبایل اگر

 ایـن  جـایگزین  روایـت  کـدام  و انـد  گرویـده  اسالم به زمان مرور به و بودند

  1».هستند یهودي نیقی به ها آن ندارد، وجود ها آن میان در روایت

 تحقیقـات «: گویـد  مـی  معاصـر  نویسـندگان  از2 ایدرشیم آلفرد دکتر. 11

  3».هستند  گمشده قبایل تبار از اه افغان که دارد آن بر تأکید جدید

 صـوبه  در بریتانیـا  حکمـران  آخرین ،ياروک : اوالف4کاروي اوالف .12

 متـدین  خردمند، و بزرگ مرد ،سیدعبدالجبارشاه«:است نوشته شمالی سرحد

 و اهـ  افغـان  که دارد این به کامل اعتقاد او. است اخیر قرن دو تمام از آگاه و

 شـده  اتنیکـی  ثبوت دلیل زبان. آریایی نه اند )سامی( سمتی نژاد از اه پشتون

  5».تواند نمی

  ؛روز جورج .13

  ؛میسن چارلز. 14

  ؛مور جورج .15

                                                
1   . Ben-Zvi, the Exiled and the Redeemed, 1957, 176. 

2   . Dr. alfred Edersheim 

3   . Dr.Alfred Edersheim, the Life and Times of Jesus, the 

Messiah, 15. 

4   . Olaf Sir Caroe 
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  ؛ماکمون جورج ژنرال .16

  ؛مالسون. بی. جی کلنل .17

  ؛فایلسون کلنل .18

  ؛بیل جورج .19

  ؛بالفور. اي .20

  ؛یول هنري سر .21

  ؛ثلدیها توماس .22

  .ویل شالوا .23

 محـور  هشـت  حـول  توان می را اه پشتوني تبار اسرائیلی موافقان دالیل

  :برشمرد زیر شرح به

 افغانی)؛ آوري شده در کتاب مخزن (جمع اه پشتون يها نامه نسب .1

  ؛پشتون قبایل میان در شفاهی يها تیروا .2

  ؛اي قبیله يها سنت و فیزیکی يها شباهت .3

  ؛اسالمی ي دوره در مسلمان نگاران قعهوا و مورخان تأیید .4

  ؛تاکنون 19 قرن از اروپایی دانشمندان توجه قابل تعداد تأیید .5

 میـان  در انیـ هودی مـذهبی  نوشـتارهاي  و تورات مقدس کتاب وجود .6

  ؛پشتون قبایل

 ،خالـدي  ،یسـلیمان  ماننـد  منـاطق،  و طوایـف  يها نام برخی ي قرینه .7

  ؛بریخ ي  دره و مانیسل وهک ،یهود قلعه ،یهود دشت

  .انیهودی با اه پشتون DNA و یکیژنت يها شباهت .8
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  اه پشتون بودن تبار سرائیلیا ي نظریه مخالفان

 نویسـندگان  و مورخـان  دانشـمندان،  کـه  شـد  روشـن  پیشین بخش در

 از اتفـاق  با میالدي بیستم تا شانزدهم قرن از ،پشتون خصوص به و مسلمان

 حمایـت  شـان  يهـا  نوشـته  در آن رکـ ذ با اه پشتون يتبار اسرائیلی ي نظریه

 کشـورهاي  از اروپـایی  خاورشناسـان  و دانشـمندان  از کثیري جمع. اند کرده

  .اند پذیرفته را نظریه این نیز مختلف

 دانشـمندان  و نویسـندگان  از ـ  در مقایسـه بـا موافقـان    ـ   انـدکی  شمار

 از یکـی . کردنـد  مخالفـت  اهـ  پشـتون  يتبـار  اسـرائیلی  ي نظریـه  با اروپایی

 معرفـی  انگلیسـی  »الفنسـتون  استوارت مونت« نظریه این مخالفان نخستین

ي تبـار  یلیاسـرائ  موافقـان  فهرسـت  در شـان یا نظـر  که حالی در ،است شده

   .است ردهکن رد را ها آن اسرائیلی منشأ احتمال او و شد نقل اه پشتون

 وارتـان  ،1دورن برنارد ،اه پشتوني تبار یلیاسرائ ي هینظر یاصل مخالفان

. انـد  نکرده ارائه اي کننده قانع دالیل که هستند استرین مورگن و گریگوریان

 محمـد  میـرغالم  جملـه  از افغانستان ي شده شناخته و معاصر مورخان اما، و

ي تبـار  اسـرائیلی  ي نظریه ،فرهنگ میرمحمدصدیق و کهزاد احمدعلی ،غبار

. انـد  کـرده  معرفی دنژا آریایی را ها آن و خوانده نادرست و افسانه را اه پشتون

 بـا  و کوتـاه  بسـیار  مسـأله  این به افغانستان معاصر مورخان که است گفتنی

  .اند نکرده کافی و جامع استدالل و اند پرداخته اشاره

   

                                                
1   . Bernard Dorn 
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 انکـار  اسـتدالل  از بیشـتر  اهـ  پشـتون ي تبـار  اسرائیلی ي نظریه مخالفان

  :کرد خالصه محور دو حول توان می را ها آن دالیل اند؛ کرده

 در نـدارد؛  مطابقـت  تـورات  متن با اه پشتون يتبار یلیاسرائ روایت .1

 اعتراف پژوهشگران یبرخ هک شد روشن نیشیپ شبخ در هک یحال

  .اند ردهک آن مطابقت به

 لاسـرائی  بنـی  بـه  سیاسـی  و اجتماعی مصلحت خاطر به اه پشتون .2

  .اند شده داده نسبت

  اسرائیلی اقوام با اه پشتون ژنتیکی ارتباط

 گـاردین  بریتانیـایی  روزنامـه ) 2010 جنـوري ( يدیخورش1388 سال در

 اقـوامی  درمیـان  کـه  اند نوشته اسرائیلی شناسان مردم از شماري داد، گزارش

 اهـ  پشـتون  دارنـد،  ارتبـاط  اسـرائیلی   گمشـده  ي قبیله ده با شود می ادعا که

 گـاردین  نوشـته  بـه . دارنـد  مـورد  ایـن  در تـري  بخـش  قناعـت  يهـا  نشانه

 خـوراکی  مواد و پوشیدن لباس ي شیوه ،ها سنت گذاري، نام در ییها شباهت

ـ روا در آن بـر  هوعـال . دارد وجـود  اهـ  یهودي و اه پشتون  یشـفاه  يهـا  تی

 نوشـته  گـاردین  ي روزنامـه . اسـت  شده رکذ آنان یلیاسرائ ي شهیر اه پشتون

 ثابـت  دارد، وجود اسرائیلی اقوام و اه پشتون میان که ییها شباهت که است

 کـه  دهـد  مـی  نشان ژنتیکی تحقیقات اما نیست، ها آن نژادي ي ریشه  کننده

  1.نه یا است درست شده عنوان که اي ساله 2700 ارتباط آنان میان

 نیـز  را هندي دانشمند یک مطالعات نتیجه زمینه این در گاردین روزنامه

 ،هنـدي  مـورخ  ،افریـدي  نـورس  دکتـر  گـزارش  ایـن  اساس بر. داد گزارش

                                                
1   . Pashtancluto last tribes of Israel 

(h�p://www.guardian.co.uk/world/2010/jan17) 
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ـ « منطقه در اه پشتون افریدي ي قبیله روي یژنتیک مطالعات  در ،»آبـاد  حیمل

 کـه  پشـتونی  فـرد  1500 مجمـوع  از. اسـت  داده انجام »اتراپرادیش« ایالت

 خصوصـیات  داراي نفـر  650 گرفتـه،  قرار مطالعه مورد آنها خون يها نمونه

  1.بودند اه یهودي مشابه ژنتیکی

 کـه  دادنـد  گـزارش  خبري منابع برخی گاردین روزنامه گزارش دنبال به

 ژنتیـک  علـم  دانشـمند  یـک  بـه  را تحصـیلی  بورس اسرائیل خارجه وزارت

 کـردن  ثابـت  مـورد  در را تحقیقی تا کرده اعطا »علی شاهناز« نام به هندي

 در دانشـمند  ایـن . دهد انجام هستند یهودي ریشه و نژاد از اه پشتون که این

 ونیتکنسـ « نـام  بـه  اسـرائیلی  تکنولـوژي  تحقیقات مرکز یک در حیفا شهر

 علـم  در متخصـص  یهـودي  پژوهشـگران  از تعـدادي  همکاري با »اسرائیل

  .باشد می تحقیق مشغول ژنتیک

 DNA روي پژوهشـگران  نیـز  2004 تـا  1983 يها سال در آن از قبل

 میان ارتباط وجود تنها نه پژوهشگران. بودند داده انجام تحقیقاتی اه پشتون

 کشـف  را ـ  میزراحـی  و سـفاردیک  ،اشـکنازي ــ   يهـا  یهودي و اه پشتون

 DNA از بعـد  اهـ  پشـتون  DNA کـه  دریافتند نیز را مطلب این بلکه کردند،

 بــه) 6801( نزدیــک DNA دومــین ،)6709( عراقــی و انــیایر یهودیــان

  2.باشد می اشکنازي يها یهودي

                                                
1   . h�p://www.guardian.co.uk/world/2010/jan17. 

2   . DNA& Tradition: The genetic link to the ancient Hebrews, by 

Yaakov kleiman.Yaakov Kleiman-2004-204 pages-page 71. 
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 پشـتون  اقـوام  از را شـان  تحقیقـاتی  خـون  يها نمونه پژوهشگران، اکثر

 آن ي نتیجـه  که بودند گرفته هند و پاکستان در ختک یا افریدي ي،ز یوسف

  .شود داده تعمیم هم افغانستان هاي پشتون DNA مورد در تواند می

 ،اه یهودي ژنتیک بیماري یک از يشواهد شده انجام يها پژوهش اساس بر

 ضـعف  سبب که یخاص عضالنی بیماري. است  شده دهمشاه اه پشتون میان در

 جوامـع  آن اصـلی  خواسـتگاه  کـه  اسـت  ژنتیـک  اختالل یک شود، می عضالت

 تایی چند اما هستند، ایرانی یهودیان بیماري، نوع این بیماران اکثر. هستند یهودي

  1.اند شده شناخته افغانستان يها پشتون به متعلق هم

 (G6PDH) بیمـاري  اهـ  پشتون و یهودیان میان دیگر مشترك بیماري

 يها پشتون و یمن ،ایران ،عراق ،کردستان یهودیان میان بیماري این. است

  2.است مشترك افغانستان

  نهایی برداشت

 عـام  توافق مورد شفاهی تاریخ به متکی اه پشتون يتبار اسرائیلی روایت

 اکثریـت  توافـق  یحت و مسلمان پژوهشگران و مورخان دییتأ ،پشتون قبایل

 مـیالدي  بیسـتم  قـرن  تـا  16 قرن از اروپایی خاورشناسان و شناسان انسان

 از حـاکی  اخیر يها سال در دانشمندان ژنتیکی تحقیقات آن، بر عالوه. است

 بـا  گرفتـه  قـرار  آزمایش مورد يها پشتون درصد 43 از بیش DNA شباهت

 يهـا  بیمـاري  وجـود  نیـز  و اشـکنازي  يهـا  یهـودي  خصوص به ،اه یهودي

 روایــت و باشــد مــی اســرائیلی اقــوام برخــی و اهــ پشــتون میــان مشــترك

                                                
1   . Focus on Genitic Screening Research, by Sandra R.Pupecki-

2006-149 pages-page62. 

2   . The Unfit: A history of a bad ideaElof Axel Carlson, cold spring 

Harbor Laboratory press, 2001-451pages-page300. 



  نگاهی مختصر به تاریخ اقوام در افغانستان  /38

 

 روایـت  هیچ کنون تا آن وجود با. کند می تقویت را ها پشتون يتبار اسرائیلی

 نشده ارائه اه پشتونتباري   منشأ مورد در یقطع تاریخی و علمی ي نظریه و

  نامید. تبار اسرائیلی را اه پشتون قاطعیت با توان نمی هنوز و است

 و عـرب  مورخان قوي اجماع و است معلوم نا هنوز ها پشتون نژادي منشأ

 ،اهـ  پشـتون  نـژادي  امیسـ  سـر  بـر  روسی و اروپایی شناسان خاور و پشتون

 ي نظریـه  اگـر . دهـد  مـی  قـرار  شـعاع  تحـت  را آنـان  يرتبـا  آریایی ي نظریه

 ارزیـابی  تـاریخی  هـاي  داستان و فولکور بر مبتنی اه پشتون د بودننژا سامی

 مبتنـی  بلکـه  ندارد، علمی قطعی مبناي نیز آنان يرتبا آریایی ي نظریه شود،

 کلمــات بــا پشــتو کلمــات قرابــت و تشــابه مــورد در گمــان و حــدس بــر

  .است اوستا و سانسکریت

  



  

 

  ها هزاره تبار و امون تاریخي متفاوت پیرها دیدگاه

  



  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 و تاریخ که هستند افغانستان بزرگ قوم دومین ها پشتون از بعد ها هزاره

 نویسـندگان  برخی نگاري تاریخ رفتاري پریشان دستخوش ها آن نژادي أمنش

 سازي زیبا و اصالح ي بهانه به نویسندگان این که رسد می نظر به. است شده

 کـه  اهـ  هـزاره . کننـد  مـی  کـور  را ها آن هویت چشم ا،ه هزاره قومیت ابروي

 هویتی مشکل هیچ افغانستان خدمتگذار فرزندان و شیعه مسلمانان عنوان به

 روشـنفکران  یبرخـ  سـط تو گذشته ي دهه چهار طی در ندارند، و ندا هنداشت

  اند. شده اجتماعی و تاریخی هویت یساختگ بحران گرفتار مذهبی، غیر

 بـود،  مطرح ها هزاره يتبار مغول ي مسأله تنها نژادي لحاظ از گذشته در

 چنـان  هـا  آن يرتبـا  ییآریا و تباري ترك ادعاهاي اخیر سال چند طی در اما

 معقـول  ي نتیجه و کند می نفی را دیگري ،یکی که است شده مطرح ناشیانه

 متفـاوت  نظریـات  بـه  نوشـته  ایـن  در. دهد نمی ارائه هم عام توافق مورد و

 هـزاره  جامعـه  گیري شکل تاریخ و چگونگی و اه هزاره نژادي أمنش پیرامون

  شود. می پرداخته افغانستان در
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  ها هزاره يتبار مغول ي نظریه) الف

ــب ــان، اغل ــمندان مورخ ــان، و دانش ــزاره خاورشناس ــا ه ــل از را ه  نس

 1447 و 1229 هـاي  سال نبی مختلف هاي زمان در که دانند می هایی مغول

 هزارسـتان  یـا  تجـا  هـزاره  حاضـر  حـال  در که افغانستان مرکز در میالدي

   1.اند کرده اختیار سکونت شود می نامیده

 السـ  تا 1928 سال از شده منتشر هاي مقاله و ها نشریه از بسیاري در  

 اي آمیختـه  را هـزاره  قوم ،ژاپنی و روسی غربی، نویسندگان میالدي، 2004

 تحقیقـات  اسـاس  بـر  کـه  انـد  نوشته و دانسته دنژا ایرانی مردم و زرد نژاد از

 ایـن  مبناي بر. دارند مغول مردم به زیادي نژادي یوابستگ اه هزاره ژنتیکی،

 رونـد،  نمـی  شـمار  به اسالم از قبل تجا هزاره بومی مردمان اه هزاره نظریه،

 بـر  مغـول  مهاجمـان  تسـلط  از بعـد  کـه  هستند هایی مغول بازماندگان بلکه

 ایـن  در تـدریج  بـه  1227 سـال  از ،چنگیزخان رهبري به ایران و افغانستان

  . اند شده مستقر منطقه

 زیـر  اقـوام  از حمایـت  انجمن« گزارش در ها هزاره يتبار مغول ي نظریه

 یافتـه  انعکـاس  چنـین  بشر حقوق ي زمینه در 1999 سال يفبرور در »خطر

 با میالدي 1220 سنه حدود در اه هزاره متعدد، هاي تئوري مبناي بر«: است

 در کـوچی  هـاي  مغول. اند آمده افغانستان طرف به او اخالف یا و نخا چنگیز

 افغـانی  فارسـی  زبـان  و یافتـه  اختالط محلی کتاجی مردمان با مناطق این

 زبـان  در دیگر جانب از. اند گرفته یاد خود اصلی زبان عوض به را دري یعنی

 آن أمنش که است موجود مغولی کلمات زیادي تعداد هزارگی] یفارس[ دري

                                                
1   . Elizabeth E. Bacon/ History of Hazara Community: 

http://boozers.fortunecity.com/jerusalem147/History/history.
html. 
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 دارنـد  اتفـاق  عقیـده  این به محققین تمام. باشد یم شرقی آسیاي هاي زبان

ـ ا ي افـاده  .اسـت  شده مشتق فارسی »هزار« کلمه از هزاره نام که  کلمـه  نی

 اسـم  کـه  باشـد ] نـگ یم[ مغـولی  »هزار« عدد اسم مفهوم از اي ترجمه شاید

    1.»بود مغول ارتش واحدهاي

 را هــا هــزاره کــه منــابعی و اندانشــمند اتیــنظر از فهرســتی ذیــل در

  :شود می ارائه دانند می رتبا مغول

 ،هنـد  مغـولی  امپراتـور  ر،اکب الدین جالل عصر مورخ دکنی ابوالفضل .1

 او. کند می معرفی مغولی سپاهیان بقایاي از را ها هزاره که است کسی اولین

 ي نـوه  ،منگوقـاآن  سـپاهیان  بقایـاي  از اهـ  هـزاره  که نویسد می هنام اکبر در

  2.باشند می چنگیزخان

ــان از .2 ــان و مورخ ــی خاورشناس ــت« غرب ــتوارت مون ــتون اس  ،»الفنس

ــاندر« ــورنس الکس ــوس« ،»ب ــري. گ آرمین ــرتس« ،»ومب ــور« و »راب  پروفس

 هـا  هـزاره  يتبـار  مغـول  نظریـه  طرفـداران  اولـین  ي جمله از »پتروشفسکی

 مغـول  سـربازان  بازمانـدگان  اهـ  هـزاره  که معتقدند آنها. شوند یم بمحسو

 بـه  اسکان از پس و شدند افغانستان سرزمین وارد چنگیز سپاه با که هستند

  3.ذیرفتندپ را سرزمین این کتاجی ساکنان مذهب و فرهنگ زبان، تدریج

                                                
  .1378 حوت سوم، یازدهم، سال شماره ،هزارستان . نداي 1

  .156 ص اول، جلد ا،ه هزاره تاریخ در پژوهشی ،. حسینعلی یزدانی 2

  .49 ص شفایی، اسداهللا ترجمه ،افغانستان هاي هزاره ،ر موسويکعس . سید 3
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 تردیـدي  هـا  هـزاره  منشـأ  و اصل مورد در«: گوید می ،لیویب. دبلیو. اچ .3

 از هـا  آن کـه  رسـاند  مـی  دیگرشـان  خصوصـیات  و قیافـه  زیـرا . ندارد وجود

  1.»باشند می مغول سپاه تاتارهاي

 عنـوان  به میالدي سیزدهم قرن اول ربع در مغول سربازان بلیو، نظر به 

 جـات  هـزاره  در و شده جدا چنگیزخان جنگی مرد هزاران از نظامی مهاجران

 ده نخـا  چنگیـز  گرفت صورت که جابجایی در. کردند اختیار سکونت کنونی

ــوب در را ســربازان از گــروه ــا هنــدوکش جن ــر ســند رود ت   گذاشــت جــا ب

ـ  ي هزاره در دهم گروه و ابلک ي هزاره در ها آن از گروه 9 که طوري به  یپکل

  2.شدند مستقر سند رود شرق در) اي پخله(

 ي دره ،پاکستان مالش در پنجابی هاي هزاره از ادعایش اثبات براي بلیو

 در هــزاره ي دره و پنجشـیر  در هـزاره  ي دره ،کاپیسـا  و لغمـان  بـین  هـزاره 

 شـدن  برگرفتـه  از نیـز  و کنـد  می یادآوري پاکستان در نخا اسماعیل ي دیره

 مغـول  فرمانـدهان  و رهبـران  هاي نام از هزاره يها خانواده و قبایل هاي نام

 از یکـی  نچوپـا  امیر نام از گرفته بر احتماالً چوپان داي ،او نظر از. کند می یاد

 نـام  به چنگیز بستگان از یکی نام از برگرفته بهسود و است، مغول هاي خان

 یـا  »مینـگ « کلمـه  فارسی معادل هزاره ي کلمه و بوده »بیسود« یا »بهسود«

    3.است »هزار« عدد معنی به »منگان«

در [ میـدان  ي دره هـاي  هـزاره  کـه  نویسـد  مـی  بابرنامه در مغول هشا بابر .4

 ي سـلطه  زمـان  در 4.کننـد  می صحبت ولیمغ زبان به] كورد دانیم تیوال

                                                
  .69 ص ایران شناسی مردم از نقل به . همان، 1

  .50ص ،، پیشینسیدعسکر موسوي.  2

  .51-50ص . همان، 3

  یک. جلد ، پیشین،. حسینعلی یزدانی 4
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 گرفتـه  شکل هزاره قوم میالدي، شانزدهم قرن ابتداي در ،افغانستان در بابر

  .داشتند سکونت کنونی تجا هزاره در و

 ي قبیلـه  از منشـعب  هـا  هزاره«: است آمده بریتانیکا المعارف دایرة در. 5

 کـه  شـود  مـی  گفتـه . کنند می زندگی افغانستان مرکزي جبال در و اند مغول

  1».چنگیزند سپاه ي باقیمانده از ها آن

 اسـتقرار  که رسد می نظر به قطعی کامالً«: سدینو یم دالینگ ك. جی .6

 قـرن  در لخانـان یا فرمـان  تحـت  نظـامی  سیاسـت  یـک  ي مثابـه  به مغول

 و نقشـه  و طـرح  اساس بر ای نامنظم، طور به ندیفرا نیا. شد شروع زدهمیس

 توسـط ] خـان  يجغتـا [ تیخان يجغتا یینها ستکش تا ياریاخت صورت به ای

 یحـوال  در هـا  مغـول  هکـ  یهنگـام . افتی ادامه شانزدهم قرن در ها یبانیش

 يا رحمانـه  بـی  نحـو  بـه  هک را منطقه نیا افتندی استقرار غورات در م، 1240

ـ ا از شـتر یپ. ردنـد ک تصـاحب  بـود،  شده ییزدا تیجمع  تمـام  م،1221 در نی

ـ  و لمغـو  توسط ،خلج و منکتر لیقبا شان، متحدان و يغور انیرکلش  در ای

 تعـداد  یبوم تیجمع از هک چنان بودند رفته نیب از یجناح يها شکشمک اثر

  2».بود نمانده یباق یچندان

 و کوهسـتانی  نواحی اشغال«: سدینو یم ، دانشمند روسیبارتولد دبلیو .7

 و انیرکلش جهینت در. ساخت مواجه بزرگی مشکالت با را ها مغول ها، بلندي

 يروهـا ین دنیرس از پس تا شدند یم گذاشته يبرجا مناطق نیا در سربازان

 ،شـدند  یمـ  شناخته خود يها خان نام با آنان. ابدی ادامه حمالت مغول گرید

                                                
  .199ص ،11 بریتانیکا، جلد المعارف دایرة از نقل به منبع . همان 1

 .53 ص ،، پیشینسیدعسکر موسوي.  2
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 در هکـ  بـود ) ودرکـ ین فرمـان  تحت( »سیدر وکین« آنها نیمشهورتر از یکی

  1».دیگز انکاس ینواح نیا در زدهمیس قرن در يجغتا زمان

. اف. اي« چون کارشناسانی و محققان الذکر فوق منابع و افراد بر عالوه

. يا.يا« ،»سکیسـا « ،»نانـد یفرد الوسکـ « ،»تیتلر زریفر .ك.دبلیو« ،»فاکس

 و »افغـانی  حسـینی  الدین سیدجمال« ،»دورن برنارد« ،»گریتس ویدبل« ،»ونکبا

  .اند دانسته رتبا مغول و ها مغول بازماندگان از را ها هزاره »خانف تیمور«

   ها هزاره بودن بومی ي نظریه) ب

 جـی « فرانسوي محقق توسط بار نخستین ها هزاره بودن بومی ي نظریه

 مقـدونی  اسکندر زمان از اه هزاره که است معتقد فریر. شد عنوان »فریر. بی

. جـی . اچ« ،»یبـی حب عبـدالحی « فریر، از پیروي به. زیستند می انستانافغ در

 مطـرح  را اهـ  هـزاره  بـودن  بـومی  نظریه آلمانی »وایرز میخائیل« و »راورتی

 واضـحی  سـخن  اه هزاره نژادي أمنش از محققان این زا یک هیچ اما کردند،

 ملـی  تـاریخ « کتـاب  نویسنده خانف تیمور توسط فریر و حبیبی نظر. نگفتند

 نظـر  خـانف  تیمـور . اسـت  شـده  رد روسی محقق »خانیکوف. ن« و »هزاره

ـ یحب یعبدالح و فریر نظر «: کند می رد چنین را فریر و حبیبی عالمه  بـه  یب

 بیـ کتر و لکش همان ها آن از یکی هک ستین درست لیدال از يا پاره علت

 هکـ  یجـات  نوشـته  و آثـار  تمـام  در. دهـد  یم لیکتش را اه هزاره مانند مغول

ـ ا آمـده  دست به افغانستان یاصل نینکسا ي درباره  افتـه ی رکتـذ  مطلـب  نی

  بـوده،  ییاروپـا  ي گونه به افغانستان یاصل نینکسا يمایس و لکش هک است

                                                
  .20ص طغیان، عزیز همترج ،هزاره ملی تاریخ . تیمور خانوف، 1
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 یشناسـ  لتکاسـ  قـات یتحق را ورکمـذ  يها گفته و داشته ،يدیدراو لکش ای

ـ یحب یعبـدالح  .است دهیرسان اثبات به) یشناس استخوان( ـ  ینمـ  یب  در دتوان

ـ ن منطقـه  یمیقد يها نام به تجا هزاره نام تشابه عدم رامونیپ انتقاد برابر  زی

 لیاسـماع  توسـط  اهـ  هـزاره  شـدن  رانده مورد در چنان هم و ندک یستادگیا

 لیسـماع ا ییفرمـانروا  هنگـام  در رایز ست،ین درست ورکمذ نظر زین یسامان

 خراسـان  در يتاتار ای یمغول فیطوا و اقوام هرگونه) 907 – 892 سال در(

  1».ردندک ینم یزندگ رانیا یحوال ای و

  ها هزاره نژاد بودن مختلط ي نظریه )ج

 نـژادي  لحـاظ  از را هزاره قوم افغانی و اروپایی محققان و مورخان از اي عده

 ارائـه  تـاکنون  زمینـه  ایـن  در که مختلفی هاي نظریه بررسی از. دانند می مختلط

  :آید می دست به چنین اه هزاره قومی آمیختگی ترکیب است شده

  ؛مغول+  آریایی=  هزاره .1

  ؛مغول+  ترك=  هزاره .2

  .مغول+  ترك+  آریایی=  هزاره .3

 اسـت،  شـده  ارائـه  مختلـف  محققان توسط که الذکر فوق ترکیب مبناي بر

 ایـن  از. اسـت  شـده  آمیخته يدیگر اقوام با که است ها هزاره اصلی تبارِ »مغول«

 هـا  آني تبـار  مغـول  ي نظریـه  بـا  را اهـ  هزاره نژاد بودن مختلط ي نظریه جهت،

 تبـار  هـیچ  کنـونی  بشري متمدن جوامع در که چرا ،آورد حساب به یکی توان می

 برخـی  فهرسـت . نـدارد  وجود باشد نشده آمیخته دیگر اقوام با که صخال قومی

   است: زیر شرح به هزاره قوم بودن مختلط ي نظریه طرفداران

                                                
  .17-9 صص . همان، 1
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 تاتارهـایی  و قدیم هاي باختري ي  متقابله تزویج از ها هزاره«: ژهارالن .1

 ظـاهراً  و آمدنـد  وجود به کردند می زندگی ایران شمالی مناطق در که

   »اند. شده رانده افغانستان مرکزي مناطق به سامانی اسماعیل توسط

 همــان 15و  14 يهــا قــرن جریــان در هــا هــزاره«: شــرمن. اف. اچ .2

 بـدون  افغانسـتان  غربـی  و ایـران  شـرق  جنـوب  سـاکن  هـاي  کوچی

  1»است شان نژادي خصوصیات درنظرداشت

 يزکـ مر يهـا  وهسـتان ک در حال نیع در «: فرهنگ محمدصدیق میر .3

 مردمان شد یم دای جبال مطلق ای غرجستان و غور نام به هک خراسان

ـ  مردم با نانیا... جاگرفتند يودرکین و هزاره نام به يگرید  هکـ  یمحل

 از يغـور  نیسـالط  و بشنس آل يامرا و بود كتور با ختهیآم کیتاج

 یمخلـوط  بـا  را ها آن زبان فتهای زشیآم بودند ردهک ظهور شانیا نیب

  2».ردندک قبول یمغول و یکتر لغات از

 گیري شکل و ها مغول حمالت مورد در تفصیل به غبار محمد غالم میر .4

 عسـاکر  از متشـکل  را اه هزاره و گفته سخن غرجستان در هزاره قوم

 طوایـف  و زابـل  و سیسـتان  از طـوایفی  منطقه، بومیان بقایاي مغول،

 در امـروز  تـا  که تجا هزاره و هزاره اسم«: نویسد می و دانسته یی پشه

 و یقوم و یمل نام ابداً ،شود می القاط غرجستان ي سکنه عموم مورد

 رکعســا مــورد در فقــط لیــاوا در هکــ یاســم نبــوده، آنهــا یخیتــار

 در و شـده  منقسم ينفر هزار يها دسته در هک زخانیچنگ یاتکمستمل

 ریسـا  در را اسم نیا توان یم و شد یم اطالق بودند، میمق غور تیوال

 رکعسـا  يناکسـ  محـل  و ینظام تیاهم يدارا هک افغانستان ماتمقا

 نیمـاب  كسـر  بـر  هزاره مقام لیقب از. افتی بودند دهیگرد زخانیچنگ
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 جانـب  هک یکسر لب بر هزاره محل و نگرد شتر کینزد رُمک و ابلک

ـ ا لیـو یب مسـتر . انـگ  شـهر  یکینزد در رود یم نهرِ سند ـ نظر نی  را هی

 از یکـ ی مورد در هزاره اسم: دیگو یم بارتولد ویمس و دینما یم قیتصد

 مـورد  در بعـدها  و رفت یم ارک به مغول رکعس يها قسمت نیمهمتر

 و غـور  یاهـال  ،ایـن وجـود   بـا ...  دیگرد معمول غور نکسا يها مغول

 اي لـه یقب یاسام همان به هکبل و خوانده هزاره را خود هنوز غرجستان

 ،يچـر  بـاغ  ،يازدر ،انـه  ،هکمسـ  ،قلندر: لیقب از نند؛ک یم ادی یدهات و

 ،سـود یب ،یالـودن  ،محمدخواجه ،چهاردسته ،اجرستان ،مالستان ،ارزگان

  1»...رهیغ و نهیچهارس ،چوره ،گزاب ،يمر خواجه

 محمـد  فیض ،خانف تیمور ،کاکر محمدحسن الذکر فوق افراد بر عالوه 

ــد کــالوس ،گــوکی مــارك، کاتــب  از برمــودین و بــیکن. ي. وي ،فردینان

  روند.  می شمار به ها هزاره نژادي گیآمیخت نظریه طرفداران
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  ها هزاره تباري ترك ي نظریه) د

 مورد در اما هستند، کهن تاریخ داراي و شده شناخته قوم گرچه ها ترك

. دارد وجـود  مالحظـاتی  هـا  هزاره و اه آریایی ها، مغول با ها آن نژادي ارتباط

 ها ترك که معتقدند برخی و دانند می ها مغول از متمایز قوم را ها ترك برخی

 کـه  دانـد  می هایی مغول را ها ترك غبار محمد میرغالم. اند تبار مغول اصل در

 شده اطالق ها آن به »ترك« نام و شده مخلوط و مزج آسیایی هاي آریایی با

 مـیالدي  ششـم  قـرن  از تـرك  عنصر نخستین موج که نویسد می او 1.است

  2.است شده کنونی افغانستان وارد

 کننـد،  مـی  معرفـی  ترك را اه هزاره ر،تبا ترك و هزاره نویسندگان برخی

 قـوم  دو را هـا  مغـول  و هـا  تـرك  شناسـان  خاور و محققان اغلب که حالی در

 سـیرت  صـورت،  امروزه. کنند می مطرح یکدیگر عرض در حداقل و جداگانه

 تـا  اسـت  تر نزدیک نژادها آریایی به ترکیه و قفقاز ،ایران هاي ترك ژنتیک و

   .زرد نژاد و ها مغول به

 هـا  هـزاره  »افغـان  حیـات « کتـاب  در تنهـا  اسـالمی  و شـرقی  منابع در

 قـول  از زي ابـراهیم  شـیرمحمدخان . اسـت  شده ذکر ترك اقوام از اي شاخه

 »چـرکس «] مـردم [ الوس شاخه از هزاره قوم« :یسدنو می افغان حیات مؤلف

 الحدود ملحق داغستان نواحی در که ترکان از مشهورند قوم چرکس و است

  3».اند بوده روسیه
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 را هـا  هزاره ،یصدیق الدین جالل آقاي تنها افغانستان معاصر محققان از

 اوزبیـک  ،ایمـاق  هزاره، شامل ترك نژاد«: نویسد می و کرده قلمداد رتبا ترك

  1».گردد می قرقیز و

و  محققـان  لاسـتقبا  مـورد  هـا  هـزاره  تبـاري  تـرك  نظریـه  حال، هر به

 و تـاریخی  هـاي  واقعیت با و است نگرفته قرار داخلی و خارجی اندیشمندان

 ارائه تاکنون زمینه این در نیز محکمی دالیل و ندارد سازگاري نیز اجتماعی

  است. نشده

  ها هزارهي رتبا آریایی ي نظریه) و 

 و خاورشناسـان  از يمعتبـر  ي  نویسـنده  و مـورخ  محقـق،  چهـی  کنون تا

 ،افغـانی  بخصـوص  و شـرقی  محققان و مورخان تا گرفته غربی دانشمندان

 ایـن . انـد  نکـرده  معرفـی  - اختالط ي نظریه از بجز - رتبا آریایی را ها هزاره

 و فیزیکـی  سـاختار  اجتمـاعی،  تـاریخی،  هـاي  واقعیت با وجه هیچ به نظریه

  .ندارد سازگاري اه هزاره ژنتیک بخصوص

 محتـرم  نویسـندگان  برخـی  توسـط  اخیراً اه هزاره يرتبا آریایی ي نظریه

 نویسـندگان  ي شـیوه  همـان  از اسـتفاده  بـا  ناشـیانه  بسـیار  بطور ،تبار هزاره

 و هـا  واژه نـام  تطبیق با که یبیحب عبدالحی عالمه بخصوص و -تبار پشتون

 و حاکمـان  دادن نسـبت  و اوسـتا  و سانسکریت متون با پشتو هاي واژه جاي

 – ه اسـت کرد سازي تاریخ پشتون قوم به منطقه باستانی و اساطیري شاهان

 ادعـا  چنـین  رابطه این در تبار هزاره نویسندگان از یکی. کنند می سازي تاریخ

 و ایـران  و آریـا  نـام  کهـن،  منـابع  مطابق که بگویم خواهم می«: است کرده
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 هـزاره  نیاکـان  از دیگـران  را پارسـی  نزبا و) زردشتی( پارسی دین و پارس

 شـوند،  خراسـانی  و زابلی یا و پارس و آریا دیگران که آن از پیش. اند آموخته

  1» ].؟[!گفتند می خراسانی و زابلی و پارس و آریان را اه هزاره نیاکان

  ها رههزا ژنتیک

 مردمـان  بـا  کـه  وجـودي  با ها هزاره که دهد می نشان ژنتیکی تحقیقات

 هـاي  مغـول  بـا  مـوروثی  ژنتیکـی  پیونـد  هنـوز  انـد  شده آمیخته شان اطراف

  2.دارند مغولستان

 مشخصـات  مغولسـتان  مـردم  کـه  است داده نشان شناسی ژن مطالعات

ــد را اســت چنگیزخــان کرومــوزوم همــان کــه 3واي  کرومــوزوم  ایــن. دارن

 دیگـري  جـاي  در هـا  هـزاره  میـان  در جـز  به مغولستان از خارج کروموزوم

  4.است نشده مشاهده
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  برداشت نهایی

 مطرح ها هزاره نژادي أمنش با رابطه در که هایی نظریه تک تک چند هر

 و پژوهشـگر  مـورخ،  دو و سـی  از بیش نظر اتفاق اما کرد، نقد توان می را شد

 مغـولی  أمنشـ  مـورد  در) هـزاره  بخصـوص ( افغانی و ژاپنی غربی، دانشمند

  .سازد می ثابت را ها آن يتبار مغول  نظریه ا،ه هزاره

 و مغرضـانه  سیاسـی،  ،هـا  هـزاره  تبـاري  ترك و يرتبا آریایی هاي نظریه

 و قـوم  بـه  بخشـیدن  باسـتانی  و تـاریخی  ي سابقه. رسد می نظر به ناشیانه

 کـه  صـوص خ به ندارد، نیانسا و حقوقی علمی، ارزش خود ذات به اي طایفه

تبـاري   و جغرافیـایی  مرزهـاي  و بـوده  سیال تاریخ طول در بشري ي جامعه

 بـه  کـه  جغرافیـایی  مرزهـاي  و قومیـت  دادن قـرار  اصل و محور. ناپایدارند

 در و گیرد می صورت انسانی و اجتماعی حقوق تأمین و هویت حفظ ي بهانه

 تنهـا  نـه  است، خواهی زوناف و جویی سلطه و نژادي تفاخر بر مبتنی حقیقت

 حـل  المللـی  بـین  چه و ملی سطح در چه بشري ي جامعه از را مشکلی هیچ

 و تجـاوز  غـارتگري،  قتـل،  سـتم،  نفاق، تبعیض، باعث همواره بلکه نکرده،

 دهـد  مـی  نشان ي تبارشناسیها پژوهش. است شده سوز خانمان يها جنگ

 یـا  رتبـا  مغـول  اسـت  ممکـن  دارنـد  يرتبا آریایی ادعاي که کسانی از برخی

 ممکن دارند تباري ترك یا و تباري مغول دعواي که برخی و باشند رتبا سامی

 داده نشان ترکیه هاي ترك ژنتیک ي مطالعه که چنان باشند رتبا آریایی است

 تـا  اسـت  آریـایی  انـد   گرفته قرار بررسی مورد که کسانی اغلب ژن که است

    .مغولی و ترکی



  

 



  

 

 افغانستان در اه هزاره و اه پشتون یقوم ینگیرید



  

 



  

 

 قـوم،  هـر  از هـا  انسـان  ،یمـ یابراه انیاد بخصوص ،ینید ي شهیاند در

ـ  نسل از و دارند أمنش کی ينژاد و فهیطا  حضـرت  نـام  بـه  مـرد  و زن کی

ـ ثنو بـه  هکـ  یزرتشت نییآ در یحت. هستند  حوا  و) ع( آدم  اسـت  تـر کینزد تی

ـ افریب مزدا اهورا هک است يبشر نینخست) ومرثیک(»ومرتیگ« ـ لک و دی  ي هی

 1.شندبا یم او نسل از يبشر ينژادها

 و هسـتند  نوع کی از عالم موجودات انیم در ها انسان هم یعلم نظر از

 چـه  و چگونـه  واحـد  أمنشـ  نیا هک نیا. دارند واحد یأیمنش همنوع عنوان به

 و انـد  دهینرسـ  جـه ینت بـه  یعـ یطب علوم دانشمندان هنوز آمده وجود به یزمان

 .یقطع و یعلم نه هستند یفرض نهیزم نیا در شده ارائه اتینظر

 و اصـل  يدارا جـا،  همـه  در و هـا  انسان ي همه فوق، مطالب به توجه با

 و زمـان  بسـتر  در فهیطا و قوم نژاد، بحث. هستند یخیتار ینگیرید و نسب

 و یعـ یطب ،یاجتمـاع  تحـوالت  و بشـر  نسـل  شیافزا و گسترش به توجه با

 نیزمـ  يرو در را بشـر  نسـل  شناسـان،  انسان. است گرفته لکش ییایجغراف

ـ  هـر  هکـ  انـد  ردهک میتقس سرخ و زرد اه،یس د،یسف نژاد چهار به وننکتا  کی

 .هستند مختلف يها نیسرزم در و مختلف اقوام از لکمتش

ـ آر چـه  اه پشتون هک گفت دیبا ،هزاره و پشتون قوم دو با رابطه در  ییای

تبـاري   أمنشـ  هک اه هزاره و هستند دیسف نژاد به متعلق رتبا یسام چه و باشند

 هـزاران  منطقـه  و افغانستان در دیسف نژاد. دباشن می زرد نژاد از دارند یمغول

ـ ن زرد نـژاد  و دارد سابقه سال  در امـا  دارد، یوالنطـ  ي سـابقه  منطقـه  در زی
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 و هـا  كتـر  اعـراب،  هجوم و یساسان دولت سقوط از بعد رانیا و افغانستان

 1.افتندی استقرار جیتدر به تاتارها

ــه راجــع ــه هــزاره و پشــتون اقــوام هکــ یینژادهــا ینگــیرید ب  آنهــا ب

 اقـوام  ینگـ یرید اسـت  سـؤال  مـورد  هکـ  آنچـه  سـت، ین یحرفـ  ددارن تعلق

ــتون ــزاره و پش ــه - ه ــان ن ــتان در -نژادش ــت افغانس ــرا. اس ــ چ ــوم هک  ق

ــه ــا ي مرحل ــر نییپ ــجغراف لحــاظ از و ت ــژاد از محــدودتر ییای  در و اســت ن

 .ردیگ یم لکش یخاص یانکم و یزمان طیشرا

ـ نظر ي مطالعه از گذشته يها بخش در  دانشـمندان  و پژوهشـگران  اتی

ـ آر نـه  و اهـ  پشتوني رتبا ییایبه صورت قطعی آر هک شد روشن ي رتبـا  ییای

ـ ی نـه  ،يتبـار  یوشانک نه نیهمچن. شود نمی ثابت اه هزاره  نـه  وي تبـار  یفتل

 هکـ  دارد انکـ ام امـا  ،اهـ  هـزاره  از نه و شود می ثابت اه پشتوني تبار يغور

 ختـه یآم يغور و یفتلی ،یانوشک يتبارها از يباعناصر اه هزاره و اه پشتون

 را اهـ  هـزاره  و اهـ  پشـتون  ـ ينـژاد  نـه  و ـ یقوم ینگیرید پس. باشند شده

 ایـن . گذاشـت  اه يغور و اه یفتلی ،اه یوشانک ینگیرید حساب به توان ینم

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد بعدي بخش در موضوع

 هک شود یم آغاز یزمان از اه هزاره و اه پشتون یقوم ینگیرید قتیحق در 

 تحـت  گونـاگون  فیـ طوا از يا مجموعه یاسیس و یاجتماع تحوالت اثر در

 .ردندک ظهور افغانستان ینونک نیسرزم در »هزاره« و) افغان(»پشتون« عنوان
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 )افغان( پشتون قوم ینگیرید

 »پتـان « و »پشـتون « ،»افغان« ي لمهک سه هر هک شد رکمتذ دیبا نخست

 از پتـان  و پشـتون  لماتک. هستند قوم کی نام و رفته ارک به واحد يمعنا در

 صـورت  بـه  آن از قبـل  و افتـه ی راه تابتک در بعد به يالدیم شانزدهم قرن

 1.گرفتند یم قرار استفاده مورد یشفاه

ـ تعر »افغـان « ي واژه بـا  اهـ  پشـتون  قرن شـانزدهم،  از قبل ن،یبنابرا  فی

 از اسـالم  از قبـل . شد یم دهینام »افغانستان« شان ونتکس محل و شدند یم

 .نشـده اسـت   صراحت به یمنبع و اثر چیه در) پشتون( »افغان« نام به یقوم

ي  هي واژ را شـکل تغییـر یافتـه    »افغـان «ي  البته، برخی نویسـندگان کلمـه  

در رابطـه بـا    ، امپراتـور ساسـانی  که نخستین بار توسط شـاپور دوم  »ابگان«

 »ابگـان « ي انـد امـا در واقـع کلمـه     کرده فرض ،است  بردهکار  به آذربایجان

  ندارد. »افغان«ي  ربطی به کلمه

 انـد  ردهک نقل رابطه نیا در ینیز مطالب ینیچ زائر و يهند منجم قول از

ـ ا در انیگوریگر وارتان. ندارد تیقطع و بوده احتمال بر یمبتن هک  رابطـه  نی

) اهـ  افغان( مردم نیا يبرا افغان ي لمهک ششم قرن در بار نیاول« :سدینو یم

 برهـات  به 2رایهیم وراها] يهند منجم[ نیب طالع هک یوقت. است رفته ارک به

 هکـ  ینیسرزم در اه افغان رود یم احتمال برگشت، آواگانا به خود يتایه سام

 هفـتم  قـرن  در. ردنـد ک یم یزندگ دهد، یم لکش را یشرق افغانستان امروز
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 داشـتند،  اهـ  افغان بر داللت هک یمردم »نیکاپو« از 1تسانگ ونیه ینیچ ریزا

 عواقـ  مانیسـل  يهـا  وهک رشته ینواح در قاًیدق ها آن و آورد انیم به صحبت

 2».اند شده

 نوشـته  »اهـ  پتـان « تـاب ک از نقـل  به زین فرهنگ قیرمحمدصدیم يآقا

 ششـم  ي سـده  در اول بـار  افغـان  ي لمـه ک اسـت،  معلوم هک ییجا تا« :است

 رکـ ذ 3تایسـمه  هاتیبر تابک در) رایهیم وراها( يهند منجم توسط يالدیم

 644 تـا  629 سـال  از هکـ  نیچ معروف جهانگرد ،تسانگ ونیه. است شده

 بـه  یلیقبـا  وجـود  از هـم  بـود  گذار و گشت مشغول مناطق نیا در يالدیم

 4».ندک یم ادی ردندک یم ستیز مانیسل يها وهک حدود در هک »نیکاپو«نام

 ي لمـه ک انـد  ردهکـ ن رکـ ذ فرهنگ قیرمحمدصدیم و انیگوریگر وارتان

 اسـت  شده نوشته يالدیم ششم قرن در يهند منجم تابک در هک »اوگانه«

 نـام  هکـ  انـد  ردهکـ ن روشـن  زین و دارد) پشتون( افغان قوم بر داللت چگونه

 يهـا  لمـه ک بـه  چگونـه  است رفته ارک به تسانگ وانیه توسط هک »نیکاپو«

 ریسـا  و مهم يها پرسش نیا هک یزمان تا. است شده لیتبد پشتون و افغان

 ي لمهک هک رفتیپذ توان ینم ندکن دایپ یمنطق پاسخ رابطه نیا در ها پرسش

 .است رفته ارک به يالدیم ششم ي سده در اول بار يبرا افغان

 تـا ) پشـتون ( افغـان  نام به یقوم نام از و »افغان« لمهک از یاسالم ي دوره در

 بـه میـان   نامی تاریخ، و جغرافی تبکدر) يالدیم دهم قرن( يهجر چهارم قرن

                                                
1   . Hiven Tsang 
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ـ اث ناب بار نینخست يبرا) يالدیم دهم قرن( دوره نیا در. است امدهین ) م976(ری

 1.اند ردهک ادی افغان نام به یقوم وجود از) 982( العالم حدود تابک مؤلف و

 عالمـه  و صـراحت  بـه  فرهنـگ  قیصـد  رمحمـد یم و غبار محمد رغالمیم

 قـرن  از) پشـتون ( افغـان  قوم هک نندک یم اعتراف یضمن طور به یبیحب یعبدالح

 یاجتمـاع  گروه کی عنوان به جیتدر به بعد به) يهجر چهارم قرن( يالدیم دهم

 و ردهکـ  ظهـور  يامـروز  افغانستان نیسرزم با هند یغرب يمرزها در یفرهنگ و

 .است افتهی گسترش نیسرزم نیا رقش و جنوب غرب، ز،کمر يسو به

 قرن از هک »افغان« نام اما و«: سدینو یم »افغان« نام ظهور با رابطه در غبار

 مـن  العـالم  حدود مجهول مؤلف چون افغانستان نیمؤلف يها نوشته در دهم

 در رهیـ غ و السـراج  منهاج ،یهقیب ،یفردوس ،حانیابور المغرب، یال المشرق

 خیتـار  در یعتب و دهیگرد رکذ روز آن افغانستان زبانان پشتو از یقسمت مورد

 2».است یمیقد نام کی هم شمارد یم »اوغان« نام معرب را آن ینیمی

ـ ا در زین فرهنگ ـ  رابطـه  نی  یاسـالم  ي دوره در« :اسـت  نوشـته  نیچن

 مجهـول  اما ارزش با يایجغراف تابک در] افغان[ لمهک نیا رکذ نیتر یمیقد

ـ گو هکـ  آنجـا  در رسد، یم نظر به العالم حدود هیالهو  قصـبه  در افغانـان « :دی

 بنهـار،  پادشـاه « :هک سدینو یم يگرید يجا در همو و »دارند ونتکس لساو

 3».دارد هندو و افغان مسلمان زن یس اما ند،ک یم اسالم يادعا

 و مورخـان  اغلب) پشتون( افغان قوم ظهور ییایجغراف محل با رابطه در

 هکـ  دارنـد  نظـر  اتفاق یغرب پژوهشگران و یاسالم ي دوره سانینو یجغراف

                                                
  .47ص ،، پیشینوارتان گریگوریان.  1
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 يسـو  بـه  آن اطـراف  ینواح و مانیسل يها وهک افغان لیقبا ي هیاول نکمس

ـ  و شـد  دهینام »افغانستان« بعداً منطقه نیا. است بوده سند رود  یسـ ک نیاول

 عنـوان  بـه ) يهجـر  هفـتم  قـرن ( يالدیمـ  زدهمیس قرن در را نام نیا هک

 تـاب ک در يهـرو  فیسـ . بود يهرو فیس ردک خیتار وارد اه افغان نیسرزم

 ياقصــا تـا  هـرات  ي خطـه  ،توخـان یاولجا« :سـد ینو یمـ  هـرات  خنامـه یتار

  1».نموده محفوظ ترک نیالد اثیغ سلطان به يآمو حد و افغانستان

 و افغانستان قدمت و ییایجغراف تیموقع با رابطه در غبار محمد رغالمیم

   :است نوشته افغانستان يامروز نیسرزم بر آن اطالق یچگونگ

 نیچنـ  نیالسـعد  مطلع ي سندهینو عبدالرزاق چهاردهم قرن در«

 سـتان یس به] گرگان موریت ریام[ قران صاحب توجه رکذ«: سدینو یم

 تخت ،قندهار ،بست ،فراه يها عالقه از آنگاه »افغانستان و قندهار و

 عهـد  تـا  هک شود یم واضح نوشتهاین  از .برد یم نام رهیغ و مانیسل

 و مانیسـل  تخـت  همـان  و نبـوده  افغانستان جزء هم قندهار مؤلف،

 .شد یم دهینام افغانستان آن ینواح

 خود میاقل هفت يایجغراف در يراز احمد نیام شانزدهم قرن در

 و لغمانـات  و شـاور یپ ابل،ک یشرق: ندک یم نیتع نیچن را ابلک حدود

 يدر وکـ ن قوم و است وهستانک او یغرب و است هند اتیوال یبعض

 وهکـ  و است اندراب و قندز آن یشمال. نددار ونتکس آنجا اه هزاره و

 .است افغانستان فرد به و فرمل جنوبش فاصل، شکهندو

                                                
 زبیر محمد پروفسور هاي نوت و مقدمه با ،هرات تاریخنامه وي،هر وبقیع بن محمد بن . سیف 1
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 حـدود  یبلگرم نیحس یمرتض نوزدهم قرن گرید سینو هیجغراف

ـ تعر نیچن میاالقال ةقیحد در را ستانیس  سـتان یس در« :نـد ک یمـ  فی

 اطـراف  و نیغـزن  تـا  رمانک و خراسان از حدودش هک است یتیوال

 الرد ي هیـ جواب نامـه  در بود نوزدهم قرن نیهم در ».است افغانستان

 عنــوان بــه 1838 اگســت 16 مــورخ هندوســتان يراســیوا ،لنــدکا

 عهـد  از بعـد ( افغانستان یرقانونیغ و يفرار پادشاه کالمل شجاع شاه

 پادشاه گسن تیرنج و مخلوع شجاع شاه نیب الهور جانبه سه ي نامه

 عـوض  در افغانستان نام اول بار يبرا) یسیانگل هند دولت و پنجاب

 1».دیگرد رکذ خراسان اسم

 هنگـام  افغانستان نام بار نیاول يبرا هک دیگو یم یبیحب یعبدالح عالمه

ـ ا در يو. اسـت  شـده  یخیتار يها تابک وارد مغول نخا زیچنگ ي حمله  نی

ـ  ابـن  نیمه محمد نیالد شمس[ يو«: سدینو یم رابطه  بـه ] ترکـ  رکـ ب یاب

 قنـدهار  حـدود ( آبـاد  نیتگـ  مرانکح و برد پناه يتاتار مرانکح بهادر ریطا

ـ ا( افغانسـتان  مـردم  تیحما به چون و گشت) ینونک  در اول دفعـه  نـام  نی

 بـود،  مـتهم ) 163ص یفیسـ  هـرات  خیتـار  شده، رکذ وقت نیهم از خیتار

 و) يالدیمـ  1247= يهجـر 645(رفـت  نگوخانیم حضور به آنجا از نیا بنابر

 بـاخزر  و جام و هرات تمام ومتکح دودمانش سوابق پاس به موصوف خان

ـ ف و غور و کتول و فوشنج و هیوسوک و  و مرغـاب  و غرجسـتان  و وهکـ  روزی

ـ ت و ابـل ک و دآبا نیتگ و سجستان و فراه و آمو آب تا را مرحق و ابیفار  راهی

  2».گذاشت باز يو به سند شط تا افغانستان و بست و
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 و »افغــان« يهــا واژه ینگــیرید بــا رابطــه در هکــ یمطــالب مختصــر از

ـ ا شد مطرح خیتار بستر در »افغانستان« ـ آ یمـ  دسـت  بـه  جـه ینت نی  هکـ  دی

) يالدیمـ  دهم قرن( يهجر چهارم قرن در اسالم از بعد) اه پشتون(اه افغان

ـ  عنـوان  بـه ) يالدیم زدهمیس( يهجر هفتم قرن در و شده خیتار وارد  کی

 يامـروز  ستانکپا و افغانستان مرز در مانیسل يها وهک رشته اطراف در قوم

 .ردندک ظهور »افغانستان« نام به یکوچک نیزم سر در

 بـا ) يالدیمـ  نوزدهم تا زدهمیس قرن از( سال ششصد یط در اه پشتون

ـ تاج ،كتـر  ،يهنـد  عناصـر  یبعضـ  جذب  بـر  شـدن  مسـلط  و عـرب  ،کی

 مـور یت و مغـول  مهاجمـان  توسـط  شـده  عـام  قتـل  و سوخته يها نیسرزم

ـ  ،ارغنـداب  يواد و قنـدهار  جملـه  از ،یگرگان  زبـان  و فرهنـگ  بـا  را یملت

) ینـون ک افغانسـتان ( خراسـان  از یعیوسـ  بخش بر و آورده بوجود مشخص

 .افتندی تیمکحا

  هزاره قوم ینگیرید

ـ  »نـگ یم« از مـأخوذ  اسـت  یفارس ي لمهک هک »هزاره«نام  »نگـان یم« ای

 زخانیچنگ يرهبر به ها مغول هجوم از پس و است »هزار« يمعنا به یولمغ

 را آن زمـان  هکـ  گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مورد يامروز افغانستان نیسرزم در

 بـه  هـزاره  اما. ردک نییتع) زدهمیس قرن( يالدیم1226 سال حدود توان یم

 يبـرا  مشخص نیسرزم و نییآ زبان، ،فرهنگ با یاجتماع گروه کی وانعن

 شـده  ينوشـتار  خیتـار  ثبت) يهجر دهم(يالدیم 16 قرن در بار نینخست

 دربــار مورخـان  و مغـول  امپراتـور  بـابر  يالدیمـ  شـانزدهم  قـرن  در. اسـت 

 نامـه  بـابر  تابک در بابر. اند ردهک ادی »هزاره«نام به یقوم از يصفو عباس شاه
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 تـا  جنـوب  در و غـور  تـا  ابـل ک از غرب در هک است گفته یمردم را اه هزاره

 1.ندیگو یم سخن یمغول زبان به و نندک یم یزندگ یغزن

 و كتـر  اقوام از يعناصر جذب با سال صدیس حدود یط در هزاره قوم

 هـزاره  قـوم  نیوکت با رابطه در. است شده لیکتش ها مغول محور بر کیتاج

 نجـا یا در هکـ  انـد  نوشـته  یمفصـل  مطالـب  پژوهشـگران  و مورخـان  یبرخـ 

 .شود یم نقل آنها از يمختصر

 ي جامعـه  خیتـار « عنـوان  تحـت  يا مقالـه  در ونکبا: 2ونکبا زابتیال .1

 هکـ  دهـد  یمـ  نشـان  یخیتـار  كمدار و اسناد ي مطالعه«: سدینو یم »هزاره

ـ  مختلـف  يهـا  زمان در هک هستند ییها مغول نسل از اه هزاره  و 1229 نیب

ـ نام تجـا  هـزاره  وزامـر  هک افغانستان زکمر در 1447  نکسـا  شـود  یمـ  دهی

 یطـ  در هـا  هـزاره  اجـداد  ییجـا  جابـه  یچگونگ و ها زمان ون،کبا 3».اند شده

 .است داده شرح لیتفص بهرا  ها سال

 ،افغانسـتان  یخیتـار  يایـ جغراف تـاب ک در غبار: غبار محمد رغالمیم .2

 در هکـ  اسـت  داده هزاره قوم نیوکت و يریگ لکش یگونگچ از یمفصل شرح

 عنـوان  تحـت  غبـار . شـود  یمـ  نقـل  آن از ییها بخش اختصار جهت جا نیا

  :سدینو یم »غور نانکسا ییجا به جا و مغول حمله«

                                                
1   . L.Dupree,"Afghanistan:(iv)ethnography",In Encyclopedia 

Iranica(www.Iranica.com/newsite/ar�cles/vlf5a040a.htm) 
2   . Elizabeth E.Bacon 

3 .H�p://boozers.fortunecity.com/Jerusalem/47/History/history 

of Hazara community. 
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 رکعسـا  و اشـغال  را غور تیوال مغول هک آن از بعد حال، هر به«

 رکعسـا  و نمـود  عبور يچند انیسال گماشت، آن يها دره در محافظ

ـ  آهسـته  آهسته مغول یوحش ـ بقا بـا  و دهیـ گرد یاهل  شـان یپر يای

 را مغـول  خـون  یاهـال  قسـمت  آن و ختنـد یآم نیسرزم آن نینکسا

 و ارکآشـ  فیطوا از يا عده يمایس در آن آثار هنوز تا هک نمود جذب

 یفیطوا ستانیس و زابل حصص از یمدت از بعد ذاکه و. است داریپد

 از. ندنـد کاف اقامت رحل و ردهک هجرت غرجستان یخال يها دره در

 غرجسـتان  ي داخلـه  در مختلفـه  فیطوا يها اختالط هک جاست نیا

ـ  لیکتش ،ییایجغراف اتیوضع اثر تحت در باالخره و شده شروع  کی

 نیچادرنشـ  فیـ طوا هکـ  چنـان  هـم . رسـد  یم ظهور به یوطن وحدت

 مـان کتر و هـرات  يهـا  انهیآر با یغرب غور حصص در االصل يغور

ـ قب از يدیـ جد فیـ طوا خته،یآم ـ م بـه  رهیـ غ و مـاق یچهارا لی  دانی

ــا. دندیشــک ــطوا نی ــود عبــارت مختلــف فی  رکعســا یقســمت از ب

 وجـود  بـا  و منقسـم  هـزاره  صـفحات  در هکـ  زخانینگچ یمستعمرات

 یاسام همان به هنوز یافغانستان ي رهیسا فیطوا به حلول و اختالط

 يها دسته لیقب از. شوند یم شناخته خودها یمغول اي] [قبیلهيو لهیقب

 ...وخانکهال ،يودرکن

 یزبان همان به مشهور، بابر عهد تا غرجستان در يودرکن فهیطا

ـ  دیـ جد زبان بعدها و ردندک یم لمکت یمغول . ردنـد ک قبـول  را یوطن

 جهـت  نیهمـ  بـه  و مانـده  یباق آنها ي لهجه در یمغول لغات معهذا،

 زبـان  ابلتسک و چیل تونانیل لیقب از فرنگ نیمحقق یبعض هک است

 يهـا  لهجـه  از نحـو  و صـرف  طـرز  و يلغو باتیکتر ثیح از را آنها

 در هکـ  ییصـحرا  بـه  معـروف  ي فهیطا ذاکه. اند ردهک حساب مغول

 خـود  ،یهرات ي لهجه به لمکت وجود با و یزندگ مرغاب يایعل سمت

 .  شمارند یم مغول نسل از را



  67/  افغانستان در اه هزاره و اه پشتون یقوم ینگیرید

 بـه  خـود  ورود در) قنـدهار  تیوال( زابلستان نیمهاجر نانچ هم

 را خـود  یاصـل  وطـن  اسـم  ره،یسـا  فیـ طوا با زشیآم با غرجستان

 داده لیکتش را جا آن فیطوا نیتر میجس امروز تا هک نمودند محافظه

 غالب هک است مناسبت نیهم به و شوند یم ادی »زواله« نام به هنوز و

 یزوال زبان از يا نمونه را غرجستان ي هیحال ي لهجه مغرب نیمحقق

 نیا يزیانگل یاسالم يدیپ لوکانس. نندک یم  حساب افغانستان میقد

 یـی  پشـه  فیـ طوا ي شـاخه  از هـم  یقسمت. دینما یم دییتأ را هینظر

 تکشـر  غرجسـتان  به هجرت نیا در) ونجرا يها دره(نرهاک تیوال

ـ تغ بـالطبع  و ختنـد یآم جا آن در رهیسا فیطوا با و ردهک  و لهجـه  ریی

 فـه یطا میقـد  اسـم  همان به امروز تا ورهکمذ مراتب با. نمودند زبان

 .شود یم خوانده »يا شهیپ«

 بـه  موسـوم  دنـد یگرد غرجسـتان  وارد هکـ  یستانیس فیطوا اما

 اسم همان زین خودها دیجد نکمس به اقامت زمان در. بودند »یداه«

 را »یداهـ « لمـه ک آنها تازه شعب تمام و ردهک محافظه را خود اسبق

 یداه ،یزنگ یداه: لیقب از گذاشتند، شیخو دیجد ياسما يابتدا در

ـ ا. رهیـ غ و ردادیـ م یداهـ  ،فـوالد  یداهـ  ،چوپـان  یداهـ  ،يندک  نی

 قـول  به یحت و است ستانیس ریعشا نیتر یمیقد از یداه ي رهیعش

 و شـده  موسوم) داه مردم( آنها نام به هیحال دهستان فارس نیمورخ

 یحوال در ها »کیدروب« و یداه يها مردم مثل يها نیچادرنش یعضب

 1».شدند نیگز ونتکس زین پارس
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    :دیافزا یم ادامه در غبار يآقا

 نیمهـاجر  میگفتـ  هک ینوع به مغول ي حمله از بعد حال، لک با«

ـ  ،ينجـراو  لیقب از نافغانستا ي داخله دالورودیجد  ،یسـتان یس ،یزابل

 و ختـه یآم بـاهم  افغـان  و يسور و يغور یمیقد باشندگان و مغول

 ي لهجـه  ضـمناً  و نمودند لیکتش غرجستان و غور در ینینو تیجمع

 افغانسـتان  یوهسـتان ک یفارسـ  و میقـد  یزابل زبان از بکمر یخاص

 زمان مرور به. گرفت جا  ،آن در مغول لغات هک دیگرد مروج شان نیب

 لیکتش به نمود وادار را دیجد تیجمع نیا ،ییایجغراف اتیوضع ریتأث

ـ ا و دهنـد  پرورش يمقتدر يرؤسا و بپردازند یمحل يها استیر  نی

 ریسـا  سرسـبز  و شـاده ک يهـا  يواد در هـا  مغول هک بود يعهد آن

ـ  گـر ید و بوده تفرج مشغول افغانستان حصص ـ ا از يادی  منطقـه  نی

 بـه  غرجسـتان  و غور یمحل مرانانکح اقتدار. نمودند ینم یوهستانک

ـ ام ظهور وقت در هک دیرس يحد ـ ک بـه  مشـهور  فـاتح  مـور یت ری  یل

 و سـخت  محاربات دچار جا نیا در موریت ریام و ودندب آزاد و مستقل

 1».دیگرد یصعب يها مقاومت

 باشــندگان« بحــث در فرهنــگ يآقــا: فرهنــگ قیصــد رمحمــدیم .3

  : است آورده هزاره قوم ظهور با رابطه در »خراسان

 غـور  نام به هک خراسان يزکمر يها وهستانک در حال نیدرع«

 هـزاره  نام به يگرید مردمان شد یم ادی جبال مطلق ای غرجستان و

 خطـه  نیا به مغوالن هجوم از شیپ یبعض هک جاگرفت يودرکین و

 در او نانیجانشـ  و انزخیچنگ یشکرکلش اثر در یبرخ و دهیگرد وارد

 كتـور  با ختهیآم کیتاج هک یمحل مردم با نانیا. شدند نیجاگز آن
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  69/  افغانستان در اه هزاره و اه پشتون یقوم ینگیرید

 ردهکـ  ظهـور  شانیا نیب از يغور نیسالط و شنسب آل يامرا و بود

 یمغول و یکتر غاتل از یمخلوط با را ها آن زبان افتهی زشیآم بودند،

 تجـا  هـزاره  بـه  شـان  نکمس و هزاره نام به خودشان و ردندک قبول

 عه،یش دعات یمساع اثر در هزارگان پانزدهم قرن در. افتندی شهرت

 خراسـان  مـردم  شـتر یب بخش هک یحال در رفتند،یپذ را ورکمذ مذهب

 1».بودند مذهب یسن

 اسـتوارت  مونت نظر براساس يموسو ترکد: يموسو رکدعسیس ترکد .4

  :  سدینو یم ،يومبر نوسیآرم و بورنس ساندرکال ،الفنستون

 هسـتند  مغـول  سـربازان  بازماندگان اه هزاره نظر نیا اساس بر«

ـ ا. آمدنـد  افغانسـتان  به زخانیچنگ ارتش با هک  از پـس  سـربازان  نی

ـ تاج نانکسـا  فرهنـگ  و مـذهب  زبـان،  جیتـدر  به انکاس ـ ا کی  نی

 اهـ  هـزاره  بـه  امـروزه  هک شدند یمردمان منشأ و رفتهیپذ را نیسرزم

 2».اند موسوم

ـ ا ینگـ یرید و اهـ  هـزاره  با رابطه در مقاله نیا در هک آنچه از  در قـوم  نی

ـ ا شـد  مطرح پژوهشگران و دانشمندان قول از افغانستان  حاصـل  جـه ینت نی

 شـانزدهم  تـا  زدهمیسـ  از( قـرن  سـه  حـدود  یطـ  در اهـ  هزاره هک شود یم

 زبـان،  ،فرهنـگ  يدارا و مهـم  قوم کی ي مثابه به و افتهی نیوکت) يالدیم

 .ردندک ظهور شده شناخته یمذهب و ینید اعتقادات و هنر
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ـ ا نیتـدو  در شـده  انجـام  مطالعات از هک گفت دیبا انیپا در  نوشـته  نی

 :شود می برداشت ریز مطالب

ـ  عنوان به باشد، هرچه شان ينژاد منشأ اه هزاره و اه پشتون .1  قـوم  کی

ـ نام افغانسـتان  امـروز  هک ینیسرزم در یاجتماع گروه و  از بعـد  شـود  یمـ  دهی

 ؛اند ردهک ظهور اسالم

 هنـد  یغرب مرز در مانیسل يها وهک اه پشتون ییابتدا ونتکس محل .2

 سـتان کپا و افغانسـتان  مـرز  اطـراف  در و سـند  رود يسو به گسترده م،یقد

 مهـاجرت  افغانسـتان  نیسرزم داخل به زدهمیس قرن از بعد هک بود يامروز

 ؛اند شده مسلط گرید اقوام يها نیسرزم بر و اند ردهک

 بعد غرجستان در مغول مهاجران از لکمتش عمده طور به زین اه هزاره .3

 ؛باشند یم يالدیم زدهمیس قرن از

 مطـرح  بعدي بخش در که طوري آنـ  اه يغور و اه یفتلی ،اه یوشانک .4

 ازتواننـد   نمـی  اهـ  هـزاره  و اه پشتون و بودند) ییایآر( تبار یرانیا ـشد خواهد

 .باشند آنها اعقاب

  



  

 

 ي متفاوت پیرامون تبار ها دیدگاه

  ها غوري و  ها یفتلی ها، کوشانی

  



  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  اه یوشانک .1

 هـاي  نظریـه  هـا  هـزاره  و هـا  پشـتون  نژادي أمنش مورد در که طور همان

 نیـز  ها غوري و ها یفتلی ها، کوشانی نژادي أمنش مورد در ،دارد وجود متفاوتی

ـ  آن گـاهی  ها نظریه این. است شده متفاوتی نظرهاي اظهار  متنـاقض  انچن

 نـژاد  بـا  رابطـه  در. سـازد  مـی  شـرمنده  را مغـرض  پردازان نظریه که هستند

 و مغـولی  دیگـري  و سفید نژاد و آریایی یکی: دارد وجود نظر دو ها کوشانی

  .زرد نژاد
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  ها کوشانی يرتبا آریایی ي نظریه) الف

 معرفـی  رتبا آریایی را ها کوشانی افغانی و خارجی محققان و منابع اغلب 

 ها کوشانیي رتبا آریایی موافق محققان اتینظر و منابع از فهرستی. اند کرده

   است: زیر شرح به

 و تخـار  قوم از اي شاخه را ها کوشانی غبار آقاي: غبار محمد میرغالم .1

    :نویسد می نموده معرفی آریایی را تخارها

 در یآلمـان  1مـس ید لونگـورت  ویسـ یم« اتخارهـ  نـژاد  به راجع«

ـ آر هـا  آن هک سدینو یم ایآلمان یاسالم المعارفةریدا  و انـد  بـوده  ییای

ـ آر« ژرمـن  و هنـد  نـژاد  یاصل وطن ها آلمان غالباً  ا،یآسـ  در را »ییای

   2».دانند یم ریپام و شکهندو يها وهک

  :  افزاید می غبار

 و ردنـد ک دایپ نفوذ بلخ در الدیملا قبل قرن دو حدود در تخارها«

 یوشـان ک نـام  به ها آن از يا فهیطا ،باختر در ونتکس سال صد از بعد

. ساختند مسخر را هندوستان ي عمده تقسم جیتدر به و ردهک یترق

 قرن از. رفتند یم شمار به بودا نید يجد روانیپ از یوشانک نیسالط

 تحـت  در و شـده  رانـده  بلـخ  جانـب  بـه  اه یوشانک الدیبعدالم سوم

  3».درآمدند انیساسان ي سلطه

                                                
1 . Mrl.Domes 
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  75/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 آمیـزش  از کـه  دانـد  می قومی را ها کوشانی حبیبی: حبیبی عبدالحی .2

 و عـرق  هم آریایی سیتی و ساکه قبایل با و آمده بوجود تخارها و اه یچ یوئه

  :  است چنین رابطه این در حبیبی عبدالحی نوشته متن. باشند می نژاد هم

ـ آر يهـا  یتیس و اه هکسا با هک یلیقبا م.ق 165 حدود در «  ییای

ـ یب و چهـره  و افـت یق يرو از بوده نژاد هم و عرق هم  و دراز يهـا  ین

 و شود یم شمرده یشرق شمال ییایآر نژاد از یلسان و صیخصا ریسا

 یشرق نیچ در خود میقد نکمس از اند، گفته 1یوچی را شانیا انینیچ

 يهـا  هکسـا  شـان یا. دندیرسـ  آمو شمال ایدر ریس يواد به و برآمده

 جنـوب  و بـاختر  در انهیآر صفحات و یشرق طرف به را جا نیا نکسا

 م.ق 127 از بعـد  هـم  هند نیسرزم به هک يحد تا راندند، شکهندو

ـ  مـردم . اند گرفته انیوچی را شانیا يجا و اند نشسته عقب  در یوچی

ـ تاه( انیتخار کمک به و گذشته آمو از) م.ق 70( حدود  را بـاختر ) ای

ـ  و آمده عمل به یزشیآم تخار و یوچی نیب نیا از بعد و گرفتند  کی

- 2یوشـ ک معروف ي لهیقب هک آوردند بوجود را يممتاز و يقو عرق

ـ ا ي پنجگانه لیقبا از یکی -وشانک= شانگ يوک  و بـود  مـردم  نی

ـ ا يدر و پشـتو  زبـان  دو هر در نونکا) پشتو پونده( یوچک لمهک  نی

 ن،یچـ  مورخـان  از یکی ارکتذ موجب به و ندک یم یندگینما را شهیر

 را گرید لهیقب چهار يرؤسا 3ویک ویوتسیک به یمسم انیوشانک سیرئ

 و شـد،  شناخته ،شانگ يوک شاه عنوان، به خودش و و ساخته عیمط

 خیتـار  در را یوجیـ  يجـا  انوشـ ک لمـه ک هکـ  اسـت  وقت نیهم از

  4».گرفت

                                                
1 . YUEH_CHI 
2 . KUSHI 
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 و تخارهـا  از متشـکل  را هـا  کوشـانی  ،توروایانـا : توروایانـا  اهللا نجیب  .3

  :نویسد می دانسته) یچ یوئه( شرقی هاي آریایی

 مهـاجرت  بـر  بنـا  که هستند تخاري طایفه به متعلق ها کوشانی«

 ي مرحلـه  بـه  را مقتـدري  سـلطنت  نموده قدرت کسب ها»یچ یوئه«

 هنگـام  هکـ  باشـند  یم یشرق يها یانیآر از ها یچ وئهی. آوردند ظهور

 طـرف  بـه  خـود  برادران سکبرع ها یانیآر بزرگ جنبش و مهاجرت

 اقامـت  رحـل  نیل یک و هوانگ توئن نیب در و ردند،ک هجرت شرق

ـ یا رود ي حـوزه  یحوال در یعنی ندند،کاف  را هـا  یچـ  وئـه ی. تـارم  و یل

 نـام  بـه  يگـر ید قوم فهیطا نیا مجاورت در. خوانند یم هم »یتیس«

 هکـ  نوهـا   وانـگ   یه با ها یچ وئهی. ردندک یم یزندگ ها »نو وانگ یه«

ـ ز عـداوت  بودند اصغر عرق از اغلبا ـ  در و داشـتند  يادی ـ ا نیب  دو نی

 بر بنا. داشت وجود نقطعیال يزدوخوردها و يمتماد يها جنگ فهیطا

 هـا  یچـ  وئـه ی داشتند، تعلق زرد نژاد به هک یمردمان و فیاطو ثرتک

 حونیسـ  و حونیج نیب در و نمودند كتر را تکممل دهیگرد مجبور

 هـا  »تیسـ « قسـمت  نیا در ها نیا ورود از شیپ چون. دندیگز اقامت

  1».راندند جنوب طرف به را ها آن ردند،ک یم یندگانز

 سال در ادبی انجمن تاریخ شعبه مدیر کهزاد آقاي: کهزاد علی احمد. 4

 تحـت  بلنـدي  ي مقالـه  یونـانی  و چینـی  مختلف منابع از استفاده با ،1317

  : است آمده چنین آن از بخشی در که نوشته »کوشان امپراتوري« عنوان

 ها آن و شد می تصور وقت یک تا که چه آن خالف بر ها کوشانی«

 تـرین  شرقی و باشند می آریایی ها ییاسکا مانند خواندند، می مغولی را

                                                
  .135- 134 صص اول، قسمت ،افغانستان آریانا ،وروایانااهللا ت . نجیب 1



  77/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 شـمال  آریـایی  بـومی  سـرزمین  از کـه  شوند می تصور آریایی شاخه

 منـاطق  و ردریایس وادي به شرق طرف به مستقیماً اکسوس ي وزهح

 پیشـقراوالن  مانند شده، منتشر مرکزي آسیاي در آن شرقی ماوراي

 تصـادم  در مغـولی  پوستان زرد و زرد عالم با متمادي قرون ،آریا نژاد

 یعنـی  »آریـایی « مهـد  بـه  بـاره دو را ایشان روزگار انقالبات و ماندند

   رسانید. »آریانا« هاي کوهپایه

 و سـر  شـکل  و چهـره  خطـوط  و نژادي اختصاصات ي عالوه به

 هـم  ایشـان  زبـان  کند، می ثابت را ها کوشانی بودن آریایی که غیره

 دیگـر  و سکوکاتم روي از که قراري. نماید می تقویت را نظریه این

 دمـاغ  تیـز،  نـوك  بلند سرِ ها کوشانی شود، می معلوم مکشوفه لوایح

   است. داشته عریض هاي االشه ، طویل و بزرگ

 مطالعـه  نیز را ها آن بودن ترکی احتمالی ي جنبه »کنو« پروفسور

 نظر نقطه از و کند می عترافا ها آن بودن آریایی به آخر لیکن کرده،

 سـراغ  هـا  آن در را »نـوس  الپی هومو« مخصوص تیپ بدنی ي قیافه

 مـذکور  تصـاویر  در کـه  خصایصی سایر و دراز بینی«: نویسد می داده

  .است »نوس یهوموالپ« نژاد ممیزات از اصالً شده اشاره

 عـرض  و متـر  سـانتی  90 طـول  بـه  که بزرگی سنگی لوحه در

ي  مـوزه  در و شده کشف بگرام شترك معبد از متر سانتی 40 تقریباً

 اشـخاص  نفـر  34 مرکزي بوداي مجسمه دور به است موجود کابل

 ي دهنـده  اعانـه  نفـر  دو جملـه  مـن  و روحـانی  غیـر  و روحانی دیگر

 و بلنـد  غدمـا  انبوه، ریش. شود می دیده هم یشانها عیال با کوشانی

 بـدنی  اختصاصات که چیزهایی متناسب، اندام بزرگ، چشمان قلمی،
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 نجبـاي  ایـن  در احسـن  وجـه  به دهد می تشکیل را آریایی فرد یک

   1».است جمع کوشانی ي دهنده اعانه

  

  است شده کشف ازبکستان در که کوشانی شاهزادگان از یکی سر

  

                                                
 .156 ابل، صک کوشان، سالنامه . احمدعلی کهزاد، امپراتوري 1



  79/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 کـه  کوشـانی  ي دوره مسـکوکات  و هـا  کتیبه: مسکوکات و ها کتیبه .5 

 بیـانگر  آنها آریایی ي قیافه و چهره اسکانع بر عالوه اند، شده کشف تاکنون

 محققـان  قـول  از کهـزاد  احمـدعلی . باشـد  می نیز شان)آریایی( ایرانی زبان

] م 1938[ حـال  تـا  اگرچـه  هـا  کوشـانی  زبـان  بـه  راجـع « :نویسد می غربی

 خـالی  نگارند می مورد این در آنچه معذالک نشده، بخشی رضایت تحقیقات

. انـد  کـرده  یاد مختلف هاي نام به اروپایی نیمدقق را زبان این. نیست مفاد از

 داده شـرح  را مـذکور  لسـان  خصوصیات بار نخستین که1 من لوي پروفسور

 موسـیو  ها آن اول که فرانسوي فضالي. است خوانده »شمالی آریایی« را آن

 »ییاسـکا  زبـان « لیـودر  پروفسور و اند نامیده »شرقی ایرانی« را آن بوده 2پلیو

 کـه  کـدام  هر به فوق هاي نام به را ها کوشانی زبان حال، هر به. است گفته

 ایشـان  شـاهان  يها کتیبه و مسکوکات در زبان این. دارد مناسبت کنیم یاد

 کانیشـکا « یعنـی  »کوشـانو  کنشـکی  شـاؤ  نـافو  شـاؤ « جمله از و رفته کار به

 از اي شـاخه  مـذکور  زبـان  کـه  شـود  مـی  معلـوم  خوبی به »کوشان شهنشاه

  3».است انیایر ي السنه

 يدیخورشـ 1372 سـال  در کرباط سنگی ي کتیبه یا نبشته سنگ کشف

 برخـی  و »بلخـی « را آن برخـی  کـه  هـا  کوشـانی  زبـان  پیرامـون  بحـث  به

 بـود،  نامیـده  »بـاختري « زبان را آن »نگیوالتره« استاد و گفتند می»تخاري«

 نامیـده  »آریـایی  زبـان « هـا  کوشانی زبان صراحت به کتیبه این در. داد پایان

                                                
1 . Leuman 
2 . Pelliot 
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 کتیبـه  ایـن . اسـت  آمـده 1 »ئویآر« ي گونه به کتیبه در اصلی ي واژه که شده

   است. بوده آریایی ها کوشانی تبار و زبان که دهد می نشان

 شـمال  و سـمنگان  والیـت  شـرق  در رباطک نبشته سنگ است یگفتن

 در کوتـل  سرخ باستانی ي محوطه کیلومتري چهل در بغالن والیت باختري

 و شــناس انایــر 2 ویلیــامز ســیمز نــیکالس توســط و کشــف1372 ســال

 آفریقـایی  و شـرقی  مطالعات مدرسه در باختر و سغدي هاي زبان متخصص

 غـالم  استاد و ردک تفسیر3 کریب جو را بهیتک نیا. شد خوانده لندن دانشگاه

 بـه  1379 سـال  در افغانسـتان  ي برجسـته  شـناس  باسـتان  ،داوري جیالنـی 

   کرد. ترجمه فارسی

 بـا  رابطـه  در جـامعی  گـزارش  ،آبـادي  غیـاث  مـرادي   رضـا  دکتر آقاي

 کشـف «: اسـت  شـرح  ایـن  بـه  آن چکیده که اند نوشته رباطک نبشته سنگ

 ،کوشـانی  مطالعـات  زمینـه  در رینهید پرسش چندین به رباطک نبشته سنگ

 بـه  را خود زبان کوشانیان که شود می دانسته کتیبه این موجب به. داد پاسخ

 کـه  اسـت  دري یـا  فارسـی  زبان نیاي آن و اند شناخته می »آریایی زبان« نام

 و آریـایی  زبـان . باشـد  »آریئـو « واژه تلفظ ي یافته تغییر ي گونه »دري« گویا

ــه ــه تحــول گون ــه آن یافت ــام ب ــان دري/فارســی، ن ــانی زب ــان همگ  مردم

 جنـوب  در فـارس  ناحیـه  تنها »فارس« از منظور و بوده ایرانی يها سرزمین

 در زبـان  ایـن . دارد ایرانـی  هاي سرزمین تمامی بر داللت بلکه نیست، ایران

 در روز آن ایـران  غـرب  از ورپهنـا  اي گستره در خود نیپس و نخستین شکل

                                                
1 . Aryao 
2 . Nicholas Sims-Williams 
3 . Joe Cribb 



  81/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 و داشـته  رواج میانـه  آسـیاي  و پنجـاب  و هند تا ،فرات هاي کرانه و آناتولی

  است.  بوده مفهوم

 خاسـتگاه  ي بـاره  رد دیرینـه  بحـث  ایـن  رباطک، در کنیشکه نامه فرمان

. داد پایـان  را هـا »یچ یوئه« و کوشانیان هاي باورداشت و فرهنگی و قومیتی

 يهـا  لـه یقب بـا  وابستگی و پیوستگی گونه هیچ کوشانیان که دانیم می امروزه

 دیـن  ،فرهنگ تبار، ي دارنده و نداشته شرقی میانه آسیاي ییآلتا نشین بادیه

  1».اند ه بود آریایی زبان و

  :است شرح بدین رباطک نبشته سنگ ترجمه متن

 دادگر، فرمانروا� نیکوکار، بزرگ، بخش رهایی نـی،کـوشـا کـنـیـشـکـه«

 بخواست و ـهَنـَن بخواست را پادشاهی آورد دست فرا که یزدان، نیایش شایسته

 کند می صادر او. خدایان خشنود� به را سال نخستین بیاغازید که. ایزدان دیگر همه

 َسـِکــَتـه،« . . . .ـیآریـای زبان به دارد می بیان سپس و یونانی به فرمان یک

 شـافـر« به کنیشکه پادشاه  . . . چـامـپا« پـوتـرا، پـاتـالی« َکــئـوسـانـبـی،«

 در ایـزدان  بنام بزرگی نیایشگاه دهد می فرمان ناَقــنـزاق/ نـوکـوْنــزوک

 جا، برترین در »َمـه ایزدبانو �ها تندیس آن در و بسازد ایزدان برا�...  سرزمین

 َنـرَســـه، « سـروَشــرد،« آردوخــش،« ،ها خوشی آفریننده »آرمــوز خدا�

 دهد می فرمان همچنین. شوند ذاشتهگ و تراشیده »ویـنـک و َمـَهـشـان«مـهــر،«

 کـوجـوَلــه  شــاه «: بگذارنـد  نیایشگاه در و بسازند را شاهان این تندیس که

 ویـَمـه شـاه« بزرگ، پدر »َتـکــتـو ویـَمـه شـاه«بزرگ، پدر پدر َکــدفـیـز،

                                                
  :1385 دي 25 رباطک، منتشر شده در تاریخ دوشنبه نبشته ، سنگآبادي غیاث مرادي . رضا 1

 http://ghiasabadi.com/rabatak.html 
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 شــاه  رسان یار� ایزدان، آن تا باشد...  کـنـیـشـکـه«خود و پدر َکـدفـیـز،

  1.باشند نـیـشـکـهکـ شـاهـان

  

  

  نبشته رباطک سنگ

    

                                                
  .. همان 1



  83/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

   ها کوشانی يتبار مغول ي نظریه) ب

 و شناسان انسان شناسان، باستان سوي از عام توافق مورد دالیل تاکنون

 تبـاري  كتـر  یـا  مغول بر مبنی افغانی خصوص به و شرقی ،اروپایی مورخان

 ماننـد  اخیر هاي سال در افغانی نویسندگان برخی. است نشده ارائه کوشانیان

 ،شـهرانی  اهللا عنایـت  دکتـر  و یزدانـی  کـاظم  حاج ،فرهنگ میرمحمدصدیق

 ها کوشانی یزدانی آقاي. اند کرده معرفی رتبا مغول و زرد نژاد از را ها کوشانی

 »سـیتی « قبایل«: نویسد می و دانسته »یچ یوئه« یا »سیتی« قوم از اي شاخه را

 و زرد از لـوطی مخ یـا  و انـد  بوده پوست زرد قوي احتمال به »یچ یوئه« یا و

  1».اند بوده سفید

 شمال سمت از نشین بادیه قبایل تهاجم از یادآوري ضمن فرهنگ آقاي

 از و زرد نـژاد  از مـردم  ایـن  اکثـر «: نویسد می امروزي افغانستان سرزمین به

 ،هـا  ییسـکا  بودنـد  جملـه  ایـن  از. دنـد بو آن بـه  شبیه اقوام یا و ترك اقوام

 دوره در] اهـ  یفتلـی  یا هیاطله[ سفید هاي هون و ها]یچ یوئه[ وچهی ،ها پارت

  2.»اسالمی دوره در ها ازبک و تاتارها ها، مغول غزها، و ،اسالم از پیش

   

                                                
  .33 ص ا،ه هزاره تاریخ در پژوهشی، حسینعلی یزدانی.  1

  .33 ص ،پیشین ،صدیق فرهنگ میرمحمد . 2
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  )هیاطله( ها یفتلی. 2

 و اصـل  ي دربـاره  ها کوشانی مانند که بودند مردمانی) هیاطله( ها یفتلی

 از را طایفه این اول دیدگاه: دارد وجود متفاوت و عمده دیدگاه دو شان نسب

 جلیـل  اسـتاد . دانـد  مـی  تـرك  اقـوام  از دوم دیـدگاه  و) آریایی( ایرانی اقوام

 چنـین  هیاطلـه  بـا  رابطـه  در »اوستا« کتاب پژوهشگر و گزارشگر ،دوستخواه

  :نویسد می

 »هیـون « یا) نخُیو( پهلوي در و »هویونَ« یا »خویونَ« اوستا در«

 رد اسـت  بـوده  مردمی و سرزمین نام »هون« یا »خیون« فارسی در و

 ایرانـی  اقـوام  از یکـی  زیاد احتمال به که) جیحون( آمودریا سوي آن

 شـمرده  تـورانی  يهـا  قبیلـه  از »خیون« اوستا در. اند آمده می شمار به

   است. خیونان از ،توران پادشاه ارجاسب زرایران، ایاتکار در و شده

) اشـکانی  ي دوره اواخـر  مساوي( میالدي هاي سده نخستین از

 آن، گرداگـرد  يهـا  بخـش  و سـرزمین  ایـن  در رتبـا  تـرك  اقوام که

 بـا  »هـا  هیـون « یـا  »هـا  خیون« تدریج به شدند، ایرانی اقوام جانشین

  1».آمدند حساب به یکی هیاطله یا هفتاالن و ترکان

 آن خـاطر  به دانند می رتبا ترك را) خیون( هیاطله که آنانی رسد می نظر به

 تـوران  و است شده معرفی تورانی يها لهقبی از اوستا در طایفه این که باشد

 شـده  پنداشـته  تـرك  دارد، قـرار  ایـران  برابر در فردوسی ي شاهنامه در که

 بلکـه  ندانسته ترك را توران مشهوري مورخان و محققان که حالی در. است

    :نویسد می رابطه این در ،دوستخواه جلیل استاد. کنند می معرفی رتبا آریایی

                                                
  .979 - 978 صص دوم، جلد ایرانیان، هاي متن و سرودها ترین هنک :اوستا، جلیل دوستخواه.  1



  85/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 سـرزمین  شـدن  نامیده ترکستان و تورانیان شدن خوانده ترك«

 راه هشـاهنام  در جمله آن از و عربی و فارسی يها متن در که توران

 اقـوام  مهـاجرت  اثـر  بـر  کـه  است تاریخی اشتباه یک حاصل یافته،

 اشـکانیان  روزگار از توران باستانی سرزمین به میانه آسیاي رتبا ترك

  1».است آمده پیش بعد به

 هاي سرزمین در ها ترك شدن جابجا با رابطه در نیز غبار محمد میرغالم

  : نویسد می چنین ها یفتلی و اه تورانی بودن آریایی و) آریایی( ایرانی

 صــحراها شــامل ،یشــرق و يزکــمر يایآســ رفتــه هــم يرو«

 و مرتفـع  سـطوح  بعضـاً  و دیشد يسرما و دیشد يگرما با گزارهایر

ـ ا. است یزندگ به مساعد و علف و پرآب يها وهک قسماً  حصـص  نی

 ،)هـا  مغول یاصل نکمس( لکیبا ي حوزه اول،: از است عبارت مساعد

 متـار  ي حـوزه  سـوم،  ،)ها كتر یاصل نکمس( شبالخا ي حوزه دوم،

 قـرار  هـا  كتـر  نکمسـ  هشـتم  قـرن  از و بود ها يآر نکمس اصال(

ـ  عواقـ  یاراضـ (مـاوراءالنهر  شـامل  لارا ي حوزه چهارم،). گرفت  نیب

 نکمسـ  اصـالً  لارا ي حـوزه ). خوارزم نیسرزم و حونیس و حونیج

ـ ا در اه منکتر و ها كتر جیتدر به یول بود، ها يآر  و نفـوذ  حـوزه  نی

 قسـماً  هک یوقت اصالً. ردندک لیکتش ها دولت و قیفا تیثرکا باالخره

 بـه  »كتـر « نـام  شـدند،  مخلوط و مزج ییایآس يها هیآر با ها مغول

 ي شـده  مخلـوط  عناصـر  از شـتر یب هم اه مانکتر. شد اطالق ها آن

ـ م به كتر  نیهمـ  از يا شـعبه  يبعـد  يهـا  یسـلجوق  و آمدنـد  انی

ـ  هک یحال در هستند، مانانکتر  یشـرق  انکـ تر ي جملـه  از اهـ  کازب

ـ نزد یمنـ کتر زبـان  با و ییچغتا یکتر هم شان زبان و باشند یم  کی
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 ي هیـ کتر انکـ تر امـا . فهمنـد  یمـ  را گریهمد زبان دو هر و باشد یم

  1».استند »یغرب انکتر« ي جمله از امروز

 چنـین  امـروزي  افغانسـتان  سرزمین به ها ترك ورود مورد در غبار آقاي

  : دهد می امهاد

 شـور ک بـا  ششـم  قرن از كتر عنصر نینخست موج درهرحال،«

ـ ز پـنجم  قـرن  لیاوا در هک ییالتا انکتر. آمد تماس در افغانستان  ری

 اینگولم جوان لیقبا بر بعدها بودند، گرفته قرار توبا يامپراتور تعرض

 متار ي حوزه از و دندیگرد متوجه غرب ي جبهه به خود و شده غالب

ـ ی انهیسـغد  در ها نیا. افتندی گسترش حونیس ي حوزه تا  را اهـ  یفتل

 در اول بـار  يابر ها آن نام ششم، قرن دوم نصف در و ردندک مغلوب

   2».شد دهیشن حونیج سواحل

 معرفـی  دنـژا  آریـایی  را اه تورانی ،اوستا از نقل به نیز دیگر جایی در غبار

    :افزاید می نموده

ـ گرد رکـ ذ انایریا لکش به] انایآر[ نام نیا ستایاو در «  در هکـ  دهی

ـ ی داشـت،  قرار انایتور نام مقابل ـ آر یعن ـ تور يهـا  ییای  يمـاورا  ییای

  3».داشتند یزندگ يبدو حالت در هک حونیج

 تخارهــاي طوایــف زا یکـی  را) اهــ یفتلــی( هیاطلـه  دولــت غبــار آقـاي 

 معرفـی  آریـایی  را هـا  آن نیـز  حبیبـی  عبدالحی عالمه و داند می 4رتبا آریایی

 »هپتالیـان « و »هپتـال « واژه ،»هیاطله« واژه کنار در که تفاوت این با کند می
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  87/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 عنـوان  تحـت  جیبـی  عالمـه . اسـت  کرده اضافه کردن پشتونیزه خاطر به را

    :نگارد می چنین »هپتالیان«

ــ   یی« انینیچ هک ينژاد ییایآر درنگیسپ لیقبا 425 حدود در «

ـ ونیخ ای 1تیافتهال انیروم و انیونانی و »دو ـ  یلـ  یت  انیپارسـ  و 2تی

ـ  و يپهلـو  زبـان  در و4 هـون  ای 3ونیخ ـ  »پتـال یه« يدر و یعرب  ای

 شـوته « تیرکسنس يهند منابع و »اطلهیه« ای »فتالیه« ای »طلیه«

ـ در و يزکمر يایآس یاراض از اند، ردهک ادی) دیسپ هونان( »هونه  يای

 هکـ  گذشـتند  باختر و تخار ،شکهندو شمال يها يواد طرف به آمو

ـ ن و. داننـد  جـدا  یلک به »نو - ونگیه هونان« از را شانیا انینیچ  زی

 سـنه  در و اسـت  انیـ هپتال معاصـر  هک یزانسیب مورخ »وسیوپکپرو«

 هکـ  داند جدا زردپوست انیوحش از سبب نیبد را شانیا ردهم م562

ـ  و اند بوده تر مهذب هم و دیسپ شانیا رنگ  مورخـان  قـول  بـه  یحت

ـ  یمغـول  هم شانیا زبان  ینیچ  از یمخلـوط  دیشـا  و نبـود  یکـ تر ای

ـ ا در را هون=انخ نام هک باشد انهیآر و یکتر يها لهجه  اخـتالط  نی

  5».اند یچ -وی همان اصال و باشند گرفته

  :  نویسد می و دانستهر تبا آریایی را هیاطله نیز ،توروایانا اهللا نجیب

ـ ن تیـ هفتال را هـا  آن هک فاطلهی ای اطلهیه«  مثـل  انـد  خوانـده  زی

 در ها آن محل. افغانستان يتخار فیطوا از بودند يا لهیقب اه یشانوک

                                                
1   . EPHTHALITES 

2   . CHIONITES 

3   . HION 

4 . HUN 
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 به متعلق یسفل و ایعل بدخشان در را فتلی يشهرها و بوده بدخشان

ـ رق کی صورت به ایعل بدخشان در هنوز فتلی شهر. دانند یم آنها  هی

ـ گرد معدوم سفال بدخشان ای قطغن در یدوم شهر و موجود  نـام . دهی

ـ  و قطغن بدخشان، مورد در اسالم يها دوره تا اطلهیه ـ بام یحت  انی

 شـاهان  یاسـالم  و یافغـان  نیمـورخ  یبعضـ . اسـت  شده اطالق زین

  1».اند ردهک ادی اطلهیه پادشاهان نام به را انیمبا يغور یمحل

 و هـزاره  هـا  کوشـانی  ماننـد  را هیاطلـه  شـهرانی  دکتـر  و یزدانی آقایان

  :  نویسد می شهرانی دکتر. دانند می رتبا ترك

 اند شده ثابت شواهد و اسناد هزار با ها کوشانی و ها یفتلی طایفه«

 نژاد به و باشند می ختایی و هون ،یوچی و »ستی« سیتی طایفه از که

  2».ندارند ارتباطی آرین

  :نویسد می خوانده نژاد آریایی را ها یفتلی نیز کهزاد علی احمد

 ماننـد  اصـال  کـه  قبـایلی  ي دسته از اند عبارت اه یفتلی یا ها یفتل«

 و 385 يهـا  سـال  بـین  و انـد  بـوده  نژاد آریایی ،کوشانی و تخاري اقوام

 بلـخ  ي عالقه و بدخشان یعنی تخارستان در آمو ماوراي از مسیحی 420

 هنـدوکش  جنـوب  در بعـد  و شـمال  در اول متعاقبـا  و سرکشیده امروزه

  3».یافتند توفیق مقتدري سلطنت تشکیل به و شده منبسط
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  89/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

  ها غوري .3

 تعلـق  خـاطر  به که اي طایفه و گروه سومین ها، یفتلی و ها کوشانی از بعد

 نگاري تاریخ رفتاري پریشان و نزاع مورد مشهور حاکمان ي سلسله به داشتن

 نـژادي  لحـاظ  از را اهـ  يغـور . باشـند  می ها غوري گرفته قرار افغانستان در

 از برخـی  قـومی  لحـاظ  از و کنند می قلمداد آریایی غیر و آریایی کلی طور به

 معرفـی  تـرك  و پشـتون  را هـا  آن کوشـیدند  رتبا ترك و پشتون نویسندگان

 اهـ  غـوري  ،غبار محمد میرغالم و توروایانا اهللا نجیب جیبی، عبدالحی. کنند

 سـوري  طایفـه  از را غوریـان  حبیبـی . دانند می پشتو را شان زبان و پشتون را

  :  نویسد می و نموده معرفی پشتون

 ي طایفـه  از غوریـان  چـون  و بـود  دري و پشـتو  غوریـان  زبان«

 و غـور  يها وهک از پشتون اقوام عصرشان در لهذا اند، پشتون يسور

ـ  يها يواد به مانیسل جبال  و ابـل ک و رمنـد یه و ارغنـداب  و کترن

ـ ن شاهان يرهاکلش در و شدند ریسراز رودیهر  همـه  فتوحـات  در زی

 شهنشـاهان  با لیقبا سران و افراد و لیقبا از یبس و. ردندک كاشترا

 در هـم  نونکتـا  آنها يایبقا هک ماندند، یباق هند در شان نانیجانش و

  1».فراوانند هند سرتاسر

   :نویسد می اناتوروای اهللا نجیب

 ه،کـو  فیروز مراکز در که سوري هاي] پشتون[ افغان یا ها غوري«

 زبـان  بـه  دنـد بر می سر به بامیان حدود تا غیره و مندیش ،آهنگران

  2».بودند زبان این فرهنگی و ادبی کانون ي نگهدارنده و متکلم پشتو
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 یـک  را »غـور « ي کلمـه  و پشـتون  را هـا  نیزغوري غبار محمد میرغالم

  :نویسد می دانسته پشتو قدیم کلمه

 بلـخ  و هرات وارد ،ها انیآر هک آن از بعد خ،یالتار قبل ي ازمنه در «

 یقسـمت  شدند، منقسم افغانستان صفحات ریسا به جا آن از و دهیگرد

 در و دهیگرد ریسراز غور تیوال يها دره به اه پختانه ي شاخه از هم

ـ ز. دنـد یگز نکمسـ  او كسهمنا يها دره و جبال ارتفاع  يهـا  دره رای

ـ ا خوشگوار انهار و يجار يها آب و معروف يها چراگاه و سرسبز  نی

. بود مساعد یبس هیآر ي فهیشر ي فهیطا مالداران اقامت يبرا تیوال

 قسـمت  در ما هک ینوع به و دیگرد غور به معروف پسان ها نیا وطن

 و بوده پختانه میقد لغت کی غر ای و غور لمهک م،ینوشت ایپاخت خیتار

 تبـدالت  و فـات یتحر. است موجود و مستعمل پشتو زبان در امروز تا

 ي دوره در و شـده  غـرش  و غـرچ  و غـرج  زمـان  مـرور  به لمهک نیا



  91/ ها  غوري و ها یفتلی ها، کوشانی تبار پیرامون متفاوت هاي دیدگاه

 پختانـه  بـزرگ  ي فـه یطا اسـم . دیگرد غرجستان به مشهور اسالمی

 غور ای و غرج تیوال نام همان به منسوب زین) ییغلزا ای و ییغلجا(

 با. اند ردهک ادی یخلج و خلج نام به را ها آن نیمورخ یبعض هک است

 غـر  جمـع  پختانه در غرو و است غرو محرف هک غور اسم حال، لک

 است یاسم نیمناسبتر باشد، یم وهستانک و ها وهک یمعن به و) وهک(

 هک نیا از اما. است دهیگرد اطالق یوهستانک تیوال نیا مورد در هک

 مغـول  يها حمله از بعد خود یشرق و یوسط حصص در غور تیوال

 سـخن  یکـ ینزد سـطور  در د،یـ گرد تجـا  هـزاره  و هزاره به موسوم

  1»گفت میخواه

 ایـن  بـه  اسـالم  ورود و غوریـان  زبـان  و مـذهب  ي دربـاره  غبـار  آقاي

 مفصـلی  مطالـب  غـور  سـاکنان  جابجـایی  و مغـول  ي حملـه  نیز و سرزمین

 و غوریـان  شـدن  مسـلمان  مورد در آشکاري هاي قضتنا آن در که نگاشته

 نیـز  و آنـان  سـاختن  مسـلمان  ي بهانـه  بـه  غور به محمود سلطان ي حمله

 کـه  شـود  می مشاهده ها، هزاره سرکوبی در نخا رعبدالرحمنیام از جانبداري

 چـون  چپگرایـی  کرروشـنف  شخصیت با تاریخی حقایق با مغایرت بر عالوه

   ندارد. سازگاري نیز غبار

 رتبـا  تـرك  ،افغانسـتان  رتبـا  مغـول  و ترك نویسندگانِ برخی را ها غوري

 و هـا  یفتلـی  و هـا  کوشـانی  بـه  اه غوري زدن پیوند با ها آن. کنند می معرفی

 را اهـ  غـوري  تباري ترك کنند می تالش آنان، تباري كتر نظریه از جانبداري

 بـه  را اهـ  غـوري  شـهرانی  اهللا عنایـت  دکتـر  رابطـه  ایـن  در. کننـد  ثابت نیز

 اسـتفاده  2»خلجـی  هـاي  غـوري « عنـوان  از و داده ارتبـاط  خلجی هاي ترك
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 را هـا  آن و داد اهـ  غـوري  به جیبی عبدالحی که عنوانی شبیه درست ،کند می

  نامید. »سوري هاي پشتون«

 در يمعتبرتر و بیشتر طرفداران ها غوري بودن) کتاجی( دنژا ایرانی اما و

 ،هـروي  سـیفی . دارد روسی و اروپایی اسالمی، مورخان و پژوهشگران میان

 را اهـ  غـوري  که هستند کسانی جمله از اومدین و بارتولد ،راورتی ،آریستوف

   دانند. می کتاجی

 کـه  این دلیل به محققان، و نویسندگان برخی رفتاري پریشان رغم علی

 در ابهـامی  بودنـد  برخـوردار  شـهرت  و قـدرت  از اسالمی دوره در ها غوري

 اکثریـت  کـه  خصـوص  بـه  ندارد، وجود ها آنتباري  و قومی هویت تشخیص

 هویـت  و هسـتند  قـدیم  هـاي  غـوري  همان اخالف از غور امروزي انمردم

ـ ( دنژا ایرانی غور مردم و سالطین. است روشن شان زبانی و قومی  و) کتاجی

  .هستند چنین نیز امروزي يها يغور و بودند زبان فارسی

  برداشت نهایی

 مورخـان  و پژوهشگران دانشمندان، متفاوت نظریات بررسی و مطالعه از

 تـاریخ  و تبار مورد در افغانی و ژاپنی ،روسی آمریکایی، ،اروپایی ،عرب معتبر

 بیشـتر  قاطعیـت  با زیر يها برداشت ،وريغ و )هیاطله( یفتلی ،کوشانی اقوام

  آید: می بدست

 فارسـی  زبان نیاي که بود آریایی ها آن زبان ور تبا آریایی ها، کوشانی .1

 سـال  در رباطـک  نبشـته  سـنگ  کشف را مطلب این. شود می شناخته دري

   ؛رساند می اثبات به خورشیدي بیشتر 1372

   ؛روند می شمار به رتبا آریایی ها کوشانی مانند نیز ،)هیاطله(ها یفتلی  .2

 مـردم  اکثریـت . بودنـد  زبان فارسی و) کتاجی( نژاد ایرانی ها غوري  .3
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These authors have jangled more than others, and 
provoked ethnic tensions among the oppressed 
people of Afghanistan. This paper only discusses 
briefly the historical origins of both Pashtun and 
Hazara tribes and the genealogy of the governing 
Kushan, Hyatlh and Ghori dynasties who are claimed 
by Pashtun, Hazara and Turk researchers. 

The basic issues raised in connection with the above-
mentioned author's historiography are as follow:  

1. The ethnic and ancestor origin of Pashtuns and 
Hazaras 

2. The ethnic background and history of emergence  
of Pashtuns and Hazaras on the territory of 
present-day Afghanistan 

3. The ancestor of Kushanis and Hyatlh (Yftlyha) 
(Tajik, Turkish, Pashtun or Hazara?) 

4. The ancestor of Ghuris (Tajik, Turkish, Pashtun or 
Hazara?).  

In this article the claims made by distracted authors 
on the above issues are analyzed and compared with 
that of Muslim scientists, researchers,  
anthropologists and tourists ( Arabs, Pashtuns, 
Turkish, Tajiks, Hazaras,…) and some European, 
American, Russian, Japanese, … researchers .  
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desperate efforts to introduce their own tribe as a 
thousand of years of historical reputation to impose 
their own tribal culture and language as the national 
language and culture on Afghanistan people. Biased 
counterfeiting the history began with showing the 
legends as actual and forging words Yaftali (Hytl) 
changed to "Heptal" and the latter changed to “Ibdal”. 

Also, the Greek word of "Paktvys" changed into 
"Pkhtvys" and (Pashtun); the Sanskrit term of 
"Pokeht" substituted by “Pokht” and Pakhtuns 
(Pashtuns), Kushani was replaced by “Kashani” and 
the word “khalaji” was replaced with that of 
“Ghaljai”,…  

The history counterfeiting provided the basis of 
mental conflict and even the repression of ethnic 
groups (i.e. Aryans, Turks and Mongolians who are 
consider themselves as brothers). In order to carry 
out ethnic cleansing and religious conspiracy, the 
noble people of Hazaras, however, were humiliated 
more than other tribes. Such a humiliation has 
become in the past few decades, behavioral, social 
and ideological pretext to oppress intellectuals 
attributed to this tribe.  This distracted behavior has 
been mainly expressed towards the struggle with 
religion and religious symbols, and counterfeiting 
history. The purpose of this post is a reflection on the 
distracted behavior of historiography by some 
authors attributed to two noble Pashtun and Hazara 
ethnic groups. 
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Outline 

Different ethnic groups with different languages and 
dialects live in Afghanistan. Ethnic and linguistic 
diversities in Afghanistan are not as much as the 
Indian subcontinent and even as Central Asia But 
ethnic and linguistic tensions in Afghanistan today is 
stronger and more than neighboring countries. The 
stress is so harmful that unfortunately it prohibits the 
expression of generally accepted and institutionalized 
national identity, culture and arts. It is also 
considered, though in the internal aspect, as a major 
element for enduring war during the last three 
decades in the war-torn country. This manuscript is 
not going to address why and how ethnic tensions 
are made in Afghanistan, what attracted my 
attention was the historical claims and shameful 
larcenies made during the past eight decades (since 
the establishment of the Kabul Literary Society), and 
especially in recent years, by the ruling circles of the 
politically motivated and biased pan-national 
authors.  

In the past, Afghans historians and researchers 
invented the fictitious title of "Ariana" for 
Afghanistan country. These were supported and led 
by some fascist elements in the Afghan government, 
to allocate the Aryans heritage for Afghanistan first 
and secondly for their own tribe and ethnic group. 
Narrow-minded and improvident elements who have 
taken into account the Afghanistan fate, made
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