
	 1	

 دکتور لعل زاد
 ٢١جنوری  ٢۵لندن، 

 
 اسراراالفاغنھ

================= 
 (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا)

 

 پیشگفتار مترجم
 

توسط حسین بن صابر  /پشتونافغانبھ اساس ادعای شماری از پژوھشگران اسراراالفاغنھ 

قرار معلوم این  .]١[ استنگارش یافتھ میالدی  ١۵٨٠در سال بن خضر بھ زبان افغانی 

بھ زبان ھای پارسی و انگلیسی ترجمھ شده  /پشتوصفحھ دارد و از زبان افغانی ٣٢رسالھ 

توسط سعود الحسن خان روھیلھ و ترجمھ پشتوی  ٢٠٠٧است. ترجمھ اردوی این رسالھ در 

 ].٢توسط داکتر محمد زیبر حسرت صورت گرفتھ است [ ٢٠١۴آن در 
 

آشکار بنگال رئیس انجمن  عنوانیھنری وانیستارت  ١٧٨۴مارچ  ٣از نامھ  آن گونھ کھ

 ،است سط مولوی خیرالدین صورت گرفتھتلخیص فارسی اسراراالفاغنھ کھ تومی شود، 

نامھ می کند. بھ زبان انگلیسی برگردان در اختیار وانیستارت قرار می گیرد و او آن را 

ھای در مجلھ  پشتوخط این رسالھ و نمونھ ای از برگردان انگلیسی وانیستارت ھمراه با 

 / ١٧٨٨ در» آثار ویلیام جونز جلد ھای اضافی«و » پژوھش ھای آسیایی انجمن بنگال«

دوستان و عالقمندان  کھ خدمت بھ نشر رسیده است) ٢٢١(ص  ١٨٠١و ) ۶٧(ص  ١٧٩٩

 . ]۴و  ٣[ کشور تقدیم می شود مسایل تاریخ و ادبیات

 

 نامھ ھنری وانیستارت عنوانی رئیس انجمن  
 

 آشنا» پارسی«یا اسرار افغان ھا بھ زبان » اسراراالفاغنھ«چندی پیش با تلخیص رسالھ 

کتابی کھ حسین پسر صابر پسر خضر  – سط مولوی خیرالدین صورت گرفتھشدم کھ تو

 نوشتھ شده» پشتو«ر است) بھ زبان و مرید حضرت شاه قاسم سلیمانی (قبر او در چنارگُ 

شیانھ از منشای آن ا آنکھ آغاز آن با توصیف بسیار ناعالقمند بھ ترجمھ آن شدم. بمن و 
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را یک تاریخ جدی و تی است کھ بھ ھیچ وجھ نمی توان آن اقبیلھ آغاز شده و شامل روای

یک مردم خود را فرض می کند، ممکن کھ اما تصور می کنم دانش آنچھ  احتمالی دانست؛

ھم برای آن جامعھ جالب باشد و ھم برای آنچھ واقعا ھستند: در واقعیت، آغاز ھر است 

تاریخ تقریبا افسانوی است؛ و روشن ترین مردم پس از رسیدن بھ آن درجھ از تمدن و 

آنھا ترغیب می کند، ھمیشھ یک جای ھای اھمیت کھ آنھا را قادر بھ یادآوری کارنامھ 

ر کنند. چنین د آن را با اختراع یا بھترین فرضیھ ھا پُ خالی در آغاز خود دارند کھ بای

و سنت ھا ظاھر می شوند و پس از آن کھ نسل ھای داستان ھا در ابتدا بھ شکل روایات 

ھ این ترتیب جایگاه تاریخ ارضا و سرگرم کردند، بھ نوشتن آن می پردازند و ب بعدی را

 ند.را کسب می کن
 

 ھای ی تشکیل دھنده آن است کھ از جمعیتزاچون ھر سلطنت عبارت از مجموعھ اج

عمومی با درجھ ھا وصل می شوند؛ بنابراین، تاریخ مجموعھ ای از انفرادی تا اتحادھای 

فعالیت ھای نھ تنھا قبایل مختلف، بلکھ حتی افراد یک ملت است: ھر روایت خاص در 

رح رفتارھا، و ھم شھا این مجموعھ باید خالصھ و ناقص باشد. بنابراین زندگینامھ 

کارکردھا و حتی عقاید این قبایل کھ با پادشاھی بزرگی وصل می شوند، نھ تنھا سرگرم 

تاریخ آن مردم  را آنھا توضیح می دھند و در بارهکننده اند، بلکھ سودمند نیز ھستند. زی

 روشنی می اندازند.
 

را بھ پیشگاه  ھا» افغان«من با این برداشت ھا کوشش می کنم تا ترجمھ تاریخچھ مختصر 

انجمن تقدیم کنم، قبیلھ ای کھ در زمان ھای مختلف زیر سلطھ و وسیلھ اتصال سلطنت ھای 

پارس و ھندوستان بوده است. ھمچنان نمونھ ای از زبان آنھا را ارایھ می کنم کھ توسط 

 خود آنھا بھ نام پختو یاد می شود، اما در پارسی نرم تر شده و پشتو نامیده می شود. 

 

 منشای یھودی افغان ھا
 

افغان ھا مطابق روایات خود شان از بازماندگان ملک طالوت (ساول بادشاه) اند کھ بنا «

بر برخی روایات از نسل یھودا پسر یعقوب و بنا بر روایات دیگر از نسل بنیامین برادر 
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وز شده، یوسف اند. در جنگی کھ میان اوالد اسراییل و املیقیان رخ می دھد، املیقیان پیر

یھودان را غارت نموده و صندوق موعود را بدست می آورند. آنھا این صندوق را بھ فکر 

اینکھ خدای یھودان است، در آتش می اندازند، اما آتش باالی آن اثر نمی کند. آنھا سپس 

تالش کردند تا آن را با تبر بشکنانند، اما موفق نمی شوند: و ھر کسی کھ با آن بی احترامی 

رد، مطابق آن مجازات می شد. سپس آنھا صندوق را در معبد خود گذاشتند، اما تمام می ک

بت ھای آنھا در برابرش تعظیم کردند. آنھا سرانجام صندوق را بر روی گاوی بستند و 

 در بیابان رھا کردند. 
 

ما جمعا تابع و «وقتی سامویل [اسماعیل] پیامبر ظھور کرد، بنی اسراییل برایش گفتند: 

عیت املیقیان ھستیم و پادشاه نداریم. برای ما پادشاھی تعیین کن تا بتوانیم در راه خدا ر

در صورتی کھ بھ جنگ فراخوانده شوید، مصمیم بھ جنگ «اسماعیل گفت: ». بجنگیم

ما را چھ شده کھ در مقابل کافران نجنگیم؟ در مقابل آن قومی «؟ آنھا پاسخ دادند: »ھستید

در این زمان جبرییل فرشتھ فرود ». فرزندان مان تبعید کرده استکھ ما را از کشور و 

این امر خداوند است کھ ھرگاه برابر قد ھر شخصی «آمد، برای او عصای داد و گفت: 

 ».باشد، آن شخص بادشاه اسراییل خواھد بود
 

ملک طالوت در آن زمان یک شخص فقیر و مصروف چرانیدن بزھا و گاوھای مردم بود. 

از گاوھای او بصورت تصادفی گم شد. او با دلسردی از جستجوی آن شدیدا  روزی یکی

من گاوی را گم کرده ام و چیزی برای ارضای «مایوس شده، نزد اسماعیل رفت و گفت: 

اسماعیل با درک اینکھ او ھمان ». مالک او ندارم. برایم دعا کن تا از این مشکل نجات یابم

قد طالوت را «او گفت: طالوت. سپس اسماعیل گفت: قامت گمشده است، نامش را پرسید. 

قد او برابر عصا بود. سپس ». با این عصا اندازه کنید کھ جبرییل فرشتھ آورده است

ما «بنی اسراییل گفتند: ». خداوند طالوت را پادشاه شما تعیین نموده است«اسماعیل گفت: 

ز ما فقیر تر است. او چگونھ از شاه خود بزرگ تر ھستیم. ما دارای کرامت ھستیم و او ا

؟ اسماعیل برای آنھا گفت، باید بدانید کھ خداوند طالوت را با اعاده »می تواند شاه ما باشد

صندوق موعود بھ عنوان شاه شما تعیین نموده است. طالوت صندوق را باز کرد و آنھا او 

 را بھ عنوان سلطان خود پذیرفتند.
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ت گرفت، بخشی از قلمروھای جالوت یا گولیا را طالوت پس از اینکھ سلطنت را در دس

اشغال کرد؛ جالوت در حالیکھ ارتش بزرگی فراھم کرده بود، توسط داود کشتھ شد. سپس 

 طالوت در جنگی بھ مقابل کافران بھ شھادت رسید و خداوند داود را شاه آنھا تعیین کرد.

ا کھ در خدمت داود قرار ملک طالوت دو پسر داشت، یکی بنام برکیا و دیگری بنام ارمی

داشتند و مقرب او بودند. داود آنھا را بھ جنگ بھ مقابل کافران فرستاد. آنھا بھ کمک 

 خداوند بر کافران پیروز شدند.
 

پسر برکیا بنام افغان و پسر ارمیا بنام اوزبیک بود. این جوانان خود را در سلطنت داود 

افغان با قوت فزیکی خویش متمایز گردید و  متمایر ساختند و توسط سلیمان استخدام شدند.

 دیوان و جنیان را بھ وحشت انداخت. اوزبیک در آموزش برجستھ بود.
 

افغان عادت داشت کھ اکثرا بھ کوھھا یورش ببرد؛ جاییکھ فرزندان او پس از مرگش خود 

 .کردندرا مستقر ساختند، زندگی مستقالنھ داشتند، قلعھ ھا ساختند و کافران را نابود 
 

وقتی محمد برگزیده موجودات مبعوث شد، شھرت او بھ افغان ھا رسید و جمیعت زیادی 

زیر رھبری خالد و عبدالرشید پسران ولید بھ دیدار او رفتند. پیامبر آنھا را با احترام زیاد 

؛ بھ این ترتیب آنھا عنوان »»بیایید، ای مِلک ھا یا شاھان«پذیرفت و برای شان گفت: 

اختیار کردند و تا امروز از آن برخوردار اند. پیامبر علم/پرچم خود را برای آنھا  مِلک را

 داد و گفت کھ دین توسط آنھا تقویت خواھد شد.
 

از خالد پسر ولید فرزندان زیادی بوجود آمدند و خود را در جنگ با کفار در پیشگاه پیامبر 

 عا کرد.متمایز ساختند. پیامبر آنھا را عزت داد و برای شان د
 

ھشت نفر از بازماندگان خالد ابن ولید در زمان سلطنت سلطان محمود بھ غزنھ رفتند کھ 

نام آنھا قالون، عالون، داود، یالوا، احمد، اوین و غازی بود. سلطان از آنھا اظھار مسرت 

کرد و ھر یک را فرمانده ارتش خود مقرر کرد. او ھمچنان برای آنھا مقامات وزیر، وکیل 

 یا نماینده امپراتور را اعطا کرد. مطلق
 

آنھا در ھر جایی کھ مستقر بودند، مالکیت آن را بدست آوردند، مساجد ساختند و بتخانھ ھا 
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را ویران نمودند. شمار آنھا چنان افزایش یافت کھ ارتش محمود عمدتا متشکل از افغان ھا 

غزنھ داشت، سلطان محمود بود. وقتی کھ ھیرھند شھزاده قدرتمند ھندوستان قصد حملھ بھ 

ھزار سوار بھ مقابل آنھا فرستاد: جنگ سختی درگرفت؛ افغان ھا  ٢٠اوالد خالد را با 

حملھ کردند و پس از برخورد ھای شدیدی کھ از سپیده دم تا چاشت ادامھ یافت، ھیرھند 

 را شکست دادند، شمار زیاد کافران را کشتند و برخی از آنھا را مسلمان ساختند.
 

از این، افغان ھا خود را در کوھھا مستقر ساختند و برخی از آنھا بھ اجازه سلطان  پس

محمود در شھرھا ساکن شدند. آنھا قواعدی بوجود آوردند و خود را بھ چھار طبقھ تقسیم 

 کردند کھ شرح آن چنین است. 
 

 اول، طبقھ خاص/اصیل شامل کسانی است پدران و مادران شان افغان باشند. 
 

 دوم شامل کسانی است کھ پدران شان افغان باشد و مادران شان از سایر اقوام.  طبقھ
 

 طبقھ سوم شامل کسانی است کھ مادران شان افغان باشد و پدران شان از اقوام دیگر. 
 

طبقھ چھارم شامل اوالد زنانی است کھ مادر شان افغان باشد و پدران و شوھران شان از 

 ل یکی از این طبقات نباشد، افغان نامیده نمی شوند.اقوام دیگر. اشخاصی کھ شام
 

آنھا پس از مرگ سلطان محمود مسکونھ دیگری در کوھھا ساختند. پس از آنکھ شھاب 

، وزیر او گشت ازبار از ھندوستان ناکام بالدین غوری یکی از جانشینان سالطین غزنھ دو

دگان خالد زنده اند. آنھا پاسخ دادند: د کھ آیا کسانی از بازمانیپرس و مردم را جمع نمود

حاال شمار زیاد آنھا بھ شکل مستقل در کوھھا زندگی دارند و ارتش قابل توجھی نیز «

وزیر از آنھا درخواست نمود کھ بھ کوھھا بروند و از افغان ھا التماس کنند کھ ». دارند

 بیایند؛ زیرا آنھا اوالد اصحاب پیامبر اند. 
 

نمایندگی را بھ عھده گرفتند و با التماس و ھدایا نزد افغان ھا رفتند و  باشندگان غزنھ این

آنھا وعده خدمت گزاری بھ سلطان را دادند، بھ شرطی کھ خود سلطان نزد آنھا برود و با 

آنھا بھ توافق برسد. سلطان آنھا را در کوھھا مالقات کرد، عزت داد و برای شان البسھ و 

ھزار سوار و شمار زیاد پیاده برای سلطان فراھم کردند.  ١٢ا سایر ھدایا اعطا نمود. آنھ



	 6	

دھلی را تسخیر کردند و رای پھتورا، شاه  ،آنھا با قرار گرفتن در پیش روی لشکر سلطان

آنھا را ھمراه با وزرا و نخبگان آنھا کشتند؛ شھر را بھ ویرانھ تبدیل کردند و کافران را 

 نھ را در قنوج بھ نمایش گذاشتند.اسیر گرفتند. سپس آنھا تقریبا ھمین صح
 

سلطان با تسخیر آن شھرھا خوشحال شد و افغان ھا را با قدر و عزت متفخر ساخت. گفتھ 

را اعطا کرد. واژه پتان از فعل ھندی » خان«و » پتان«می شود کھ او بعدا برای آنھا لقب 

ھا خود را در تاریخ  پتنھ یا ھجوم اشتقاق شده کھ بھ معنای حملھ سریع بر دشمن است. پتان

 و بھ بخش ھای زیادی تقسیم شده اند. ندھندوستان بصورت خاصی متمایز ساخت
 

نژاد افغان خود را در کوھھای سلیمان (کھ نزدیک قندھار است) و مناطق اطراف آن 

مستقر ساختند و قلعھ ھا اعمار کردند. این نژاد، شاھان زیادی بوجود آوردند. شاھان زیر 

در تخت دھلی بودند: سلطان بھلول لودی افغان، سطان سکندر [لودی]، سلطان از این نژاد 

ابراھیم [لودی]، شیرشاه [سوری]، اسالم شاه [سوری]، عدیل شاه سور. آنھا ھمچنان شاھان 

غوری زیر را دارند: سلیمان شاه گرزانی، بایزید شاه و قطب شاه؛ در کنار آنھا فاتحان 

 والیات زیادی را داشتند. 
 

د شاه یھودان بودن ،فغان ھا بنام سلیمانی نیز نامیده می شوند، بھ دلیل اینکھ قبال تابع سلیمانا

 .»و یا بھ خاطر اینکھ باشنده کوھھای سلیمان اند
 

باید اضافھ کنم، منطقھ ای افغان ھا کھ مربوط [ھنری وانیستارت] ترجمھ پایان یافت. من 

شود و نام روھیلھ از آن اشتقاق شده است.  والیت کابل است، اصال بنام روه نامیده می

شھری کھ افغان ھا در آن مستقر شدند، بنام پشاور یا پیشور نامیده می شود و حاال نام تمام 

 آن ناحیھ است. فرقھ ھای افغان یا پتان بسیار زیاد اند. عمده ترین آنھا لودی، لوھانی،

و  [خلیل][ختک]، یاسین، خیل  خاتیسور، سروانی، یوسفزی، بنگش، دلزایی [دلزاک]، 

بلوجی. معنای زای اوالد، خیل یا فرقھ است. یک گزارش بسیار ویژه افغان ھا توسط 

حافظ رحمت خان رئیس روھیلھ نوشتھ شده کھ خواننده کنجکاو می تواند معلومات زیادی 

گ ترین از آن بدست آورد. آنھا مسلمان اند؛ بخشی از آنھا سنی و بخشی شیعھ اند. آنھا بزر

مدعیان پیشینھ نسب و اعتبار قبیلھ خود اند، اما مسلمانان دیگر ادعای آنھا را کامال مردود 
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می شمارند و آنھا را معاصر و بی بنیاد می دانند. با آنھم ویژگی ھای آنھا را می توان از 

دی تاریخ آنھا پیدا کرد. آنھا خود را با شجاعت خویش متمایز ساختھ اند، چھ بصورت انفرا

و چھ بصورت متحدانھ، بھ عنوان اساسی و کمکی. آنھا برای شھزادگان خودی و بیگانھ 

رزمیده اند و ھمیشھ بھ عنوان قوت عمده ارتشی در نظر گرفتھ شده اند کھ در آن خدمت 

نموده اند. آنھا ھمان گونھ کھ بھ خاطر فضایل خود تحسین شده اند، بھ خاطر رذایل خود 

انت قرار داشتھ اند؛ آنھا بعضا مرتکب خیانت و غداری گردیده و نیز مورد توھین و اھ

 نقش اساسی در قتل ھا داشتھ اند.
 

 پشتو:افغانی/ خط نمونھ
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