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پوهاند عبداالحمد جاوید

افغان و افغانستان
تبصرۀ پورتال
اخیراً بخشی از مقاالت تحقیقی جناب پوهاند عبداالحمد جاوید رئیس اسبق پوهنتون کابل از طرف خانوادۀ محترم شان بدسترس
پورتال افغان جرمن آنالین قرار داده شده که با اظهار امتنان از ایشان ،پورتال در حیطۀ امکانات خویش تعدادی از مقاالت
مذکـور را به دفعات مختلف به زیـور چاپ آراسـته خـواهـد ساخت .در قـدم نخست مقالۀ تحقیقی و مهـم شان را تحت عنوان
«افغان و افغانستان» ذیالً بدست نشر می سپاریم.

**************************
کلمه افغان ازقرن چهارم هجري وکلمه افغانستان از قرن هفتتم هجتري بته اینطترف درمتتون عربت ودري مکترر بته
کار رفته است اما پیش ازین تاریخ تا آنجا که تحقیق شده نخستتین بتار ایتن کلمته در یکت ازمتتون هنتدي کته دراوایتل
قتترن ششتتم متتیالدي تت لیف شتتده دیتتده میشتتود .متتنجم معتتروف هنـــــتتـدي ورهتتا مهیتترا ( )Varha Mihiraدرکتتتاب برهتتات
سمهیتا ازافغانها به صورت آواگانه ( )Avaganaیاد میکند.
( )9کم بعدتر جهتانررد معتروف چینت هیتون تستانق از قبیلته یت بته نتام اپتوکین( )A-po-Kienکته در جبتال ستلیمان
قرارداشتند ذکرمیکند.
( )2این دومورد قدیمترین مواردیست که کلمۀ افغان به عنوان قوم یا قبیله درآن به کار رفته است.
( )3درمآخذعرب قدیمترین جاییکه اسم افغان درآن ذکر یافته تاریخ یمینت تت لیف عبتدالجبارعتب استت .در یکجتا مت
نویسد « :کشف سواد جیوشه ودانت له االفغانیه والخلج»...جرفادقان درترجمه این قستمت گویتد :جماعتت افغانیتان و
خلج که صحرانشین آن بقاع بودند درجمله حشم ناصرالدین منحصر شدند.
( )4منین شارح تاریخ یمین این مطلب راچنین شرح میکند(:دانتت) اي انقتادت واطاعتت ( لته )اي االمیتر (االفغانیته)
هوقوم بالد هم جب لة قریبة من الترک صورت واالدمة غالبة علیهم جبالهم قریبة من بامیتان وهتم موصتون (موصتوفون)
بالدعارت والشطارت ولم یدینواالمیر قبله لحصانة جبالهم و مناعـة قالعهم و قاللهم.
ترجمه شرح چنین خواهد بود :افغانها از او(امیر) اطاعت کردند و سرزمین ایشان کوهستتان استت .از نظتر صتورت
به ترکها نزدیک اند و اغلب گندمرون .کوه هاي ایشان نزدیک به بامیان است و معروف به وعتارت و شتطارت انتد و
قبال از امیري اطاعت نکردند به جهت کوه هاي حصین و قلعهها و قله هاي منیع.
( )5عتب مکرر ذکر افغانیان کرده از جمله العساکر االفغانیه سپس جاییکته از استتیالي ستلطان محمتود بتر تخارستتان
سخن میراند گوید :از اصناف ترک وخلج و هند و افغان وحشم غز لشکر فراوان جمع آورد.
( )6ابوریحان محمد بن احمد بیرون متوف  449هجتري دانشتمند بتزرز غزنته شترح در بتارۀ افغتان در کتتاب فت
تحقیق ماللهند من مقولة مقبوله ف العقل اومرذولته ،بدین ترتیب آورده است :وفت الجبتال الغربیته منهتا اصتناف الفترق
االفغانیه ال ان تنقطع بالقرب من ارض «السند»....
ترجمۀ آن این است که در کوه هاي غرب هند برخ از طوایف افغان هستند که تا مجاورت دره هاي رود سند سکن
دارند.
( )7بیهق تاریخ اغتشاش افغانها را در حوادث  499و 494ضبط کرده است در سال  493مسعود غزنوي این دیار
را که ازبزرگان دربارش بود براي فرونشاندن اغتشاش افغان ها به کوهستان غزن فرستاد.
( )8درسال  592که ارسالن بن مسعود غزنوي لشکریان گرد آورده است که افغان ها و خلجها جزو سپاهیان او
بودند و در 547نیز افغان ها را در میان لشکریان بهرامشاه غزنوي نام برده اند .در  588افغان ها در جزو سپاهیان
معزالدین [؟] سام پادشاه غوري بوده اند.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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( )1افغان شال یا افغان شل نام جای در غزن بوده است همان دامنه ی که امروز آرامراه سبکترین در آن قرار
دارد.
( )99پنج موردي که بیهق ترکیب افغان شال را ذکر کرده ذیال ً نقل میشود « :حاضران بسیار دعا کردند و از باغ
بیرون آمد و راه صحرا گرفت و . . .و حشم و بزرگان همراه وي به افغان شال درآمد و به تربت امیر عادل
سبکترین رض هللا عنه فرود آمد و زیارت کرد».
( « )99وبرآن جانب رود که سوي افغان شال است بسیار استر سلطان  . . .بودند».
( « )92امیر به کوشک محمودي به افغان شال باز آمد» .
( « )93چون رسوالن را بدیدند چندان نثار کردند به افغان شال در میدان . . .و در بازارها از دینار و درهم وهر
چیزي که رسوالن حیران فرو ماندند».
( « )94روز آدینه بی ست و یکم ماه به سالمت و سعادت به دارالملک رسید و به کوشک محمود به افغان شال به
مبارک فرود آمد».
( )95در کتب جغرافیا نخستین جای که اسم افغان به کار رفته کتاب حدودالعالم من المشرق ال المغرب است .این
کتاب که مؤلف آن معلوم نیست در گوزگانان ( میمنۀ امروز افغانستان) براي ابوحارث محمد بن محمد یک از شاهان
سلسلۀ آل فریغون درحدود  373نوشته شده است .درین کتاب در دو جای نام افغان برده شده به این ترتیب :
( « )96سول ده است بر کوه با نعمت و اندرو افغانان اند .باز در تعریف بینهار م نویسد :بینهار جای است
پادشاه او مسلمان نماید و زن بسیار دارد از مسلمانان و افغانان و از هندوان بیش از س . . . .
( )97ابوالحسن عل بن اب الکرم محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبان معروف به ابن االثیر الجرزي
متوف  639در کتاب الکامل ذکر افغان را آورده است .مؤلف معجم البلدان در صفحه بیست و نه جلد اول از جبال
االفغانیه یاد م کند.
( )98ابن بطوطه جهانررد معروف عرب در راحله خود مکرر از افغانها یاد کرده .در یکجا زیرعنوان (ذکر خالف
شاه افغان به ارض سند) م نویسد:
« وکان شاه افغان خالف عل السلطان بارض ملتان من بالد السند وقتل االمیرهاوکان یسم (به زاد) وادع سلطنته
لنفسه و تجهز السلطان لقتاله فعلم انه یقاومه فهرب ولحق لقومه االفغان وهم ساکنون بجبال منیعه. . . .
که ترجمۀ آن اینست :شاه افغان با سلطان سرزمین ملتان از توابع بالد سند مخالف بود و امیر آنجا را که نامش بهزاد
بود به قتل رسانید و خود مدع سلطنت شد .سلطان خود را براي قتل او آماده ساخت .چون دانست که در برابر او
مقاومت نم تواند فرار اختیار کرد و با قوم خود که افغان و ساکنان کوههاي بلند بود پیوست....
( )91باز درجاي دیرر مینویسد که قوم در نزدیک کابل خود را افغان م گفتند.
( )29در قرن هفت ذکر افغانها در کتب تاریخ بسیار هست چنانکه منهاج سراج جوزجان در طبقات ناصري م
گوید « :انصار حق به حکم آن فرمان به همه بلندي و مضایق لورهاء عمیق در رفتند و سر و برده به دست آوردند
خصوصا ً جماعت افغانان .که هریک از ایشان گوی زنده فیل است (با) دو غژغا (و) بر کتف نهاده و یا برج است
بر باره براي هیبت بر فراز او بیرق کشاده مبلغ ایشان که خدمت رکــاب ( الغ خان ) مرتب بود به قدرسه هزار
سواره و پیاده ،مردانه و دلیر و جانباز که هر یک از ایشان صد هندو را در کوه و جنرل به چنرل گرفت و دیو را
در شب تاریک (بتک) عاجز آوردي». . . .
( )29ضیاء الدین برن در تاریخ فیروز شاه در حوادث زمان محمد بن تغلق م نویسد :که گروه از افغانان
ساکن ملتان طغیان کرده اند و سرکرده آنها را (ملتان مل) یعن پهلوان ملتان نامیده است و در همین زمان از سرکرده
دیرري که او هم سرکش کرده و «مخ افغان» نام داشته ذکر کرده اند .در زمان تیمور نیز نام افغانها برده شده
چنانکه در تزک تیموري ،ظفرنامه نظام شاه و ظفرنامه شرف الدین عل یزدي و مطلع السعدین کرارا نام افغانها
به ضبط افغان و اوغان هست.
( )22در اسناد قرن هشتم و بیشتر کتاب هاي مربوط به تاریخ آل مظفر و از آن جمله در مواهب اله ت لیف معین
الدین معلم یزدي زو تاریخ محمود گیت نام از یک طایفه هست که درآن زمان از سیستان وارد خاک کرمان شده در
آنجا تاخت و تاز م کردند و در برخ از متون نام آنها را اوغان و جرما ول بیشتر اوغان و جرمای ضبط کرده
اند.
( )23در اواخر سال  697سلطان جالل الدین منکبرت بزرگترین پسر خوارزمشاه بعد از زد و خورد با مغول در
حدود نیشاپور به طرف هرات حرکت کرد و در  ...698آمد مظفر ملک رئیس افغانان نیز به خدمت او پیوست و
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سلطان ک ه در همین جنق بر وي فاتح آمد سپاهیان مخلوط از افغانها و غوري ها و خلج و اقوام مختــــلف ترک
داشت.
( )24صاحب تاریخ نامه هرات در چندین جا کلمات افغان ،افغان  ،افغانیان را به کار برده است که از آنهمه موارد
به ذکر یک مورد اکتفا م کنیم جاییکه گوید« :بعون ایزد بخشاینده روزي ده جان آفرین در حال قریب دو هزار مرد
غوري و افغان وهروي به یک حمله خویشتن را بر در حصار انداختند». . .
( )25خواجه نظام الدین احمد مؤلف طبقات اکبري که ذکر شیرشاه افغان را آورده ،نیز از افغانان یاد کرده است.
( )26بابر در تزک معروف خود کرر ذکر افغان را آورده است.
در قرون یازده و دوازده کلمه افغان در متون تاریخ مکرر ذکر شده خاصه پس ازعروج وسلطنت هوتک درایران
وسلسله مختلف افغان درهند این نام در تواریخ و کتب جغرافیای قرون به کثرت دیده میشود ،مانند هفت اقلیم امین
احمد رازي ،حدیقة االقالیم بلررام  ،تاریخ الف  ،تاریخ فرشته و نظایر آنان.
( براي تحقیق مزید میتوان به کتب مذکور وهم کتب مانند افغانستان فریزدتایتلر ،لندن ،9167،لفظ افغانستان منتشره
انسایکلو پیدیاي اسالم  ،مقاله النکز ورث دیمز (صفحات 9473تا )973چاپ لندن 9193 ،و دایرة المعارف جزء
دوازدهم ،چاپ کابل 9334 ،به مقاله مؤرخ معروف آقاي غبار و مقاله پوهاند حبیب در مجله کابل ،جدي سال
 9391ومقاله محققانه شاغل محمد انور نیر ،شماره  257مجله آریانا مراجعه کرد).
( )27درشعر نخستین جاییکه کلمه افغان استعمال شده و به مارسیده در اشعار عنصري ،فرخ  ،ابوالفرج رون ،
ازرق و مسعودسعد سلمان است .برخالف آنچه که نوشته اند در شاهنامه فردوس لفظ افغان و اوغان نیست و تنها
کلمه افغان به معناي ناله و فغان به کار رفته نه به معن قوم و مردم.
آنچه که در شاهنامه چاپ بمبئ و ملحقات شاهنامه هاي دیرر داستان کک کهزاد به نام فردوس چاپ شده ازآن
فردوس نیست بلکه گوینده در قرن ششم میزیسته که بعدا راجع به آن صحبت خواهیم کرد .لغت فرس اسدي در
صفحه 962خود در ذیل لغت کهبر( که اسم جاییست ) این شعرعنصري رامثال م آورد:
شه گیت ز غزن تاختــن بود

برافغانان و بر گبران کهبـــر

( )28چنانکه گذشت فرخ کلمه افغان را در شعر چنین آورده است :
به گونه شل افغانیان دوپره و تیز

چو دسته بسته بهم تیرهاي ب سوفار

( )21ابوالفرج رون درضمن قصیده گوید:
موکب منصور او به ویهنـــــد

بر تن افغان هم تنیده فغان را

( )39مسعود سعد در سه جا کلمه افغان را آورده است:
از لشکرترک وهند و افغان

بر باره هزارشیرنر کرده

ویا:
شکسته گشت به تیغ تولشکرکفار

خراب شد به سپاه تو کشورافغان

ویا:
گه شتابان اندر قفاي افغانان

چو اژدهاي دژآگه میان غار تو أي

( )39شاعري که از نام و نشان او اطالع در دست نیست و ظاهراً در قرن ششم م زیست قسمت و یا شاید همه
داستانهاي بازمانده رستم را براي یک از سالطین به نظم آورده و از آن میان یک داستان در جزء ملحقات و گاه به
صورت دفتر علیحده دیده م شود .و این همانست که در ملحقات شاهنامه به نام داستان کک کهزاد موسوم است.
بیت اول آن اینست :
کنون داستان کک کهـــزاد

برویم بدانسان که دارم به یاد
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درجاي دیرر کک کهزاد را او چنین معرف میکند :
نژادش ز اوغان سپاهش بلوچ

ابر دشت خرگاه برزید کوچ

( )32بنابر ابیات این داستان نزدیک به زابل به سه روزه راه کوه بلند بود که در آن از افغان و الچتین و بلتوچ قتوم
بسیاري گرد آمده بودند ودرقلعه ی بر باالي آن کوه به نام قلعه « مرباد» میزیستند.
به دژدریک پهلوان جاي داشت
نژادش زاوغان سپاهش هـــــزار
دو رانش هـماننده ران پیـــــــــل
ورا نام بــــدي کـــک کهــــــزاد

که در رزم با اژدها پاي داشت
هـــه ناوک اندازو ژوبین گــذار
گه رزم جوشانتر از رود نیـــل
به گیت بس رزم بودش به یاد

این داستان به خوب میرساند که کلمه افغان پیش ازاسالم بوده که داستان رستم با یک از پهلوانان آنها در افواه و
داستان ها مانده و دست به دست رسیده است تا اینکه در قرن ششم گوینده مذکور آن را به رشته نظم درآورده است.
در اصل و اشتقاق کلمۀ افغان و اوغان حدس هاي بسیار زده اند از آنجمله پیلو عقیده دارد که این اسم در اوایل اغوان
بوده و بسیار قدیم و مشتق از ریشه آریای است که بعداً اوغان و سپس افغان شده است ( )۳۳کلمۀ اوغان در زبان
ارمن به معن باشندگان کوه و جبال است )۳۳( .ارامنه که در گنجه ،شیروان ،نخجوان و گیالن سکونت دارند به نام
اغوان افتخار م نمایند ( )۳۳یک نظر دیرر هم هست کلمۀ افغان محتمالً با کلمات فغ ،پغ ،بغ ،بق همریشه باشد
چنانکه این ریشه را در الفاظ بسیار مانند پغمان ،بغالن ،بغشور و . . .م بینیم و این همان ریشه یی است که در
کلمات فغفور ( بغ – پور) فغواره ،بغستان ،بهستان ،بیستون ،بغداد وغیره دیده م شود .کلمه فغ به معن سرور و
بزرز و هم به معن بت و معبود آمده چنانکه عنصري گوید:
گفتم فغان کنم زتو ای بت هزار بار

گفتا که از فغان بود اندر جهان فغان ()۳۳

فردوس گوید:
فرستش به سوي شبستان خــویش

سوي خواهر وهم فغستان خو یش ()37

اما اینکه میرویند کلمۀ افغان و اوغان اسمی است که دیرران داده اند درست به نظر نمیرسد چه از قدیم این اسم وجود
داشته و محتمالً نام یک از قبایل بوده بعد بر سایر قبایل پشتون به عنوان اسم دوم و بعد از حدود قبیله بیرون شده بر
تمام ساکنان سرزمین افغانستان اطالق شده و اکنون نام ملی و پر افتخار تمام باشندگان این سرزمین تاریخ است.
در مورد کلمۀ ا فغانستان م توان گفت همانطوریکه کلمۀ افغان از یک قبیلۀ خاص بر قبایل ابدال وغلجای و بعد تر
بر تمام قبایل پشتون و از قبایل پشتون به تمام ملت افغانستان اطالق گردید کلمۀ افغانستان نیز از مسکن قبیله یا قبایل
خاص به مساکن تمام قبایل پشتون و ازمساکن تمام قبایل پشتون به سرزمین مردزای و باستانی افغانستان اطالق شد و
به عبا رت دیرر جانشین کلمۀ خراسان دورۀ اسالم و آریانای قبل از اسالم گردید.تا آنجا که اطالع داریم نخستین
مرتبه مؤلف تاریخ هرات سیف هروي کلمه افغانستان را درمعن کوچک آن که احتماال به نواح بنو واطراف آن
اطالق میشد به کار برده است آنجا که میروید:
( )۳۳ملک شهر هرات حمیت عن االفات وتوابع آن چون جام و باخرز و کوسویه و خره و فوشنج و دزآب و تولک
وغور و فیروزکوه و غرجستان و مرغاب و فاریاب و مرحق تا آب آموي و اسفزار وفراه و سجستان و ترینباد و
کابل و تیراه و به سیستان و افغانستان تا شط سندو حد هند فرستادیم .مؤلف تاریخ نامۀ هرات  ۳۳بار کلمۀ افغانستان
و در دو جا اوغانستان را به کار برده است.
( )۳۳معین الدین محمد زمچ اسفزاری دانشمند قرن نهم در چند جا نام افغانستان را به اشکال دیــار افغانستان (ص
 ،)۳۱۳والیت افغانستان ( ص  ،)۱۳۱افغانستان (ص  )۳۱۴آورده است .ازآن جمله است :
( )۳۴امرا گفتند  :که اسفزار و فراه وسجستان تا حدودافغانستان از توابع هرات است ...حکم کرد که یرلیغ نوشتند که
مملکت هرات و والیات از حد جیحون تا اقصاي افغانستان بدو مفوض دارند.
د پاڼو شمیره :له  4تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

( « )۳۱وآالت حرب طلبیده به اندک زمان از حدود خراسان و جبال و شبرغان و افغانستان نزدیک به پنجاه هزار
مرد از پیاده و سوار به هرات آمدند ».
( )۳۴درتزک تیمور کلمۀ افغانستان نیز به کار رفته ازآنجمله است :
«وکنکاش دیررکه درتسخیرممالک سیستان و قندهار و افغانستان کردم اینست که»...
( )۳۳عبدالرزاق سمرقندی در مطلع السعدین گوید «:ذکر توجه امیر تیمور گورگان به سیستان ،قندهار و
افغانستان »...که « موکب همایون از جیحون عبور نموده والیت قندهار و کابل وغزنین تا ...و آب سند و افغانستان
که درزمان حضرت صاحبقران»...
بابر در بابرنامه در چند جا کلمۀ افغانستان را به کار برده است از آنجمله  :والیت کابل از اقلیم چهارم است در میان
معموره واقع شده شرق آن لمغانان وپرشاوره وکاشغر و بعض ازوالیت هند است غربی او کوهستانها است که
کرنود وغور درآن کوهستان است شمالی او والیت قندوز و اندراب است کوه هندوکش درمیان است جنوبی آن فرمل
و نغزو بنو وافغانستان است.
( )۳۳مختصر والیتی است طوالن افتاده طول او ازمشرق بطرف مغرب است اطراف وجوانب آن تمام کوه است...
امین احمد رازی درتذکره هفت اقلیم حد جنوبی والیت کابل را متصل فرمل بنرد(؟) و افغانستان میداند.
( )۳۳الفنستن ژنرال معروف انرلیس که در سال ۱۳۱۳کتاب معروف سلطنت کابل خود را نوشته براي نخستین
بارلفظ افغانستان را به کار میبرد .اطالق این کلمه را در مورد این سرزمین نسبت به کلمــــۀ خراسان رجحان میدهد.
درمکاتبات و معاهدات رسمی با دول خارج ظاهراً نخستین بار ازطترف الرد اکلنتد ویسترای هندوستتان در پاستخ نامته
خودش به عنوان شاه شجاع مورخ جمادي االول ۱۴۴۳هـ(.اگست  )۱۳۳۳به کار رفته استت .بترای تفصتیل بیشتتر در
مورد کلمه افغان و افغانستان از قرن نهم به اینطرف رجوع شود به مقالۀ محققانتۀ دانشتمند محتترم شتاغلی محمتد انتور
نیر ،شماره ۴۳۲،مجله آریانا.
مراجع و مصادر:
 -۱ص ،۳۴افغانستان ،تالیف دونالد ویلبتر ،طبتع هتراف پترس ،نیوهتون(؟) ،۱۳۳۴ ،عبدالعزیزشتمس بهتای نتوري بته
دستور سلطان فیروزشاه (۲۳۴م ).اثر ورهامیرا را تحت عنتوان ترجمته براهت (  )Barahiبته فارست منتقتل نمتود ص
 ۳۱۱راهنمای کتاب ،شماره .۳
بعض از محققان اسامی خاص را که درقرن سوم و چهار م میالدي و یا در شاهنامه فردوسی به کار رفته با کلمۀ
افغان تطبیق کرده اند .توضیح آنکه در یک از کتیبه های نقش رستم شیراز در جملۀ رجال سلطنت شاه پور اول(...
متوف  )۴۲۳اسم و لقبی به صورت وینده لون بران رزمه آمده که سپرنق لینق درمجله سامی امریکا سال ۱۳۳۴
کلمه (ابران) آن را با کلمه افغان یک میداند و هم لفظ اپران را که به عنوان لقب یا نام شاه پورسـوم (قرن چهارم
میالدی) ذکر رفته ازهمین قبیل میشمارد.شاغلی پوهاند حبیب محقق دانشمند افغان درمقالۀ وزین خود که در بارۀ
افغان و افغانستان در مجلۀ آریانا شماره سوم ،سال بیست و هفتم ،نوشته لفظ اوگان را که نام یک از پهلوانان عهد
فریدون است با کلمه افغان مرتبط میداند واین دوشعر فردوس را دلیل م آورد:
سپهدار چون قارن گاوکـــان
همه گرد ایوان دو رویه سپاه
سپهدار چون قارن گاوگـــان

سپه کش چوشیروی وچون اوگان
به زرین عمود و به زرین کــــاله
به پیش سپاه انـــدرون آوگــــــــان

( ص۱۱۴و ۱۱۳جلد اول شاهنامه )
واز همین جاست که الیف کیرو درکتاب خود به نام پتهان وجود بعض اسالف قبایل افغانی را در دربار سامانی
حدس زده است ( شاید مقصود شاغلی حبیب از ذکرعبارت(  ) Goundifer Abgan Rismoudدر نقش رستم ازآن
شاه پور اول باشد .رجوع به ص  The Pattans ۲۳ت لیف  ،Olaf Caroeلندن  )۱۳۳۳به نقل از مجلۀ
 . A.J.S.L۱۳۳۴Sprenglingحاشیه همان کتاب ص ۳۳۳و ازهمین مقوله است که بعض از دانشمندان شوروي لفظ
پشوتن پهلوان نام شاهنامه را شکل دیرر لفظ پشتون میداند .نرارنده درباره وجود کلمات افغان پیش ازاسالم نظري
دارد که درصفحات بعد م آید.
 -۳ترجمه تاریخ یمینی ،ازابوالشرف ناصح بن نظر جردقانی ،به اهتمام دکتر جعفر شاه ،تهران.۱۳۳۳ ،
 -۳ص  ،۳۳شرح الیمینی بالفتح الوهبی علی التاریخ اب نصر عتبی للشیخ منینی.
 -۳ص  ،۳۳جلد اول ،یادداشتهای قروینی ،چاپ دانشراه ،تهران ،سال .۱۳۳۳
د پاڼو شمیره :له  5تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 -۳ص ،۴۳۳ترجمه تاریخ یمینی و کذا ص  ۳۴۳همان کتاب.
 -۲ص  ،۱۳۲چاپ مطبعه دایرةالمعارف عثمانیه ،حیدرآباد دکن هند ،سال ۱۳۲۲هجري و کذا ص  ،۱۴۴چاپ
زاخو ،طبع مجدد ،لندن ( )۱۳۲۲ولپزیک ،اتوهانزویز ۱۳۴۳ ،وکذا ص  ،۴۴۳جلد اول طبع داکترزاخو ،لندن،
.۱۳۱۴
 -۳ابوسعید عبدالحی بن ضحاک گردیزی مؤلف کتاب زین االخبار (سال ت لیف در حدود )۳۳۴نیزبه این موضوع
اشاره کرده مینویسد « :امیر ایزدیار را سوی کوه پایه غزنین فرستاد که آنجا افغانان وعاصیان بودند .ص  ،۳۲چاپ
تهران  ،۱۳۴۲با مقدمه قزوینی ،کذا ص  ۴۴۳زین االخبار ،به مقابله وتصحیح وتحشیه وتعلیق عبدالحی حبیبی ،چاپ
بنیادفرهنق ایران ،سال .۱۳۳۲
 -۳کلمۀ شال را ادیب پشاوری و سعید نفیسی در حواشی تاریخ بهار تعبیر خاصی کرده اند واستاد خلیلی در سلطنت
غزنویان آنرا حل پشتو دانسته معنی منار و بعد یادگار را از آن گرفته است اما به عقیدۀ نرارنده این شال وشل آن
معنی را میرساند که فرخی در شعر خود آن را مخصوص افغانها دانسته که عبارت از نیزۀ کوچک دو پره یی باشد.
ظاهراً م قصود از افغان شل جایراه شل سازی یا میدان نیزه بازی افغانها و یا چیزی مانند آن است ،شعر فرخی
اینست:
به گونه شل افغانیان دو پره وتیز چو دسته بسته بهم تیرهاي ب سوفار
( ص  ،۳۳دیوان فرخی ،چاپ عبدالرسولی ۱۳۱۱،چاپخانۀ مجلس).
همچنین معان شل به معن استخر و دیوشل یعن استخر بزرز وشال به معنی لباس خاصی که هنـوز در افغانستان
معمول است را نباید از نظر دور داشت.
شال را در لغت فرس اسدی گلیم کوچک پشمین معن کرده و این شعر عنصری را مثال آورده است :
زان مثل حال من برشـــت که کسی شال جست ودیبا یافت
ظاهراً افغان شال نام قبیله ی بوده است چنانکه بابر در تزک خود مینوسد که  « :باغات چرخ لهوگربسیار است در
دیررمواضح لهوگر باغ نمیشود و مردم او اوغان شال اند » درکابل این لفظ شایع است .غالبا افغان شعار است که
اوغان شال میرویند ( .ص ۳۲بابرنامه ،چاپ هند ،محرم ).۱۳۴۳
گذشته از اینها هنوز لفظ شلر در پشتو به معنی نیزه مستعمل است و نیز کلمات شال ،شالیز ،شالکوت را نیز نباید
ازنظر دورداشت .فخر مدبر مؤلف کتاب آداب الحرب والشجاعه شل و زوبین را سالح افغانان خوانده (ص  ،۴۳۴به
تصحیح واهتمام احمد سهیلی خوانساری ).۱۳۳۳
 -۱۴ص  ،۴۳۳تاریخ بیهقی ،به تصحیح داکتر قاسم غن و داکتر فیاض ،چاپ رنرین.۱۳۴۳،
 -۱۱ص  ،۴۳۴تاریخ بیهق  -۱۴ .ص  ،۴۲۱تاریخ بیهقی -۱۳ .ص  ،۳۴۳تاریخ بیهقی -۱۳ .ص  ،۳۴۴تاریخ
بیهقی.
 ۱۳و  -۱۳ص ۳۳حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،چاپ مطبعه مجلس ،به همت سید جالل تهرانی ،جمادی
االول  .۱۳۳۳کذا ص  ۳۳۲حدودالعالم ،با مقدمه بارتولد و حواش و تعلیقات مینورسکی ،ترجمه پوهاند میـــــر
حسین شاه ،چاپ مطبعه معارف ،سال .۱۳۳۴
سرپرس سایکس از قول مینورسکی نقل میکند که هرگاه کلمۀ ایران که در التنبیه مسعودی ( دیده شود کلمات اوخان
وایغان ص۳۳التنبیه واالشراف ابی الحسن مسعودی متوف  ،۳۳۳چاپ بغداد ) ذکر رفته با تغییر یک نقطه به کلمه
ابران تصحیح شود و این تصحیح طرف قبول قرار گیرد .ذکر کلمه اپکان یا افغان سی سال پیشتر از حدودالعالم
فراتر م رود (.ص  ،۱۳جلد اول ،تاریخ افغانستان ،چاپ لندن ،سال .)۱۳۳۴
 -۱۲ابوریحان بیرونی در کتاب الصیدنه نیزاز الجبال االفغانیه یاد میکند ص  ،۲۱نسخۀ خطی .براي تفصیل رجوع
شودبه مجلۀ وژمه ،مقالۀ پوهاندحبیبی ،زیرعنوان پشتو د تاریخ او لغت په رنا کشی ،شماره جوزا وسرطان(...؟)
 -۱۳ص  ۲۴رحله ابن بطوطه ،المسات تحفت ا لنظار فی غرائب االبصار ،طبع اول ،سنه ۱۳۴۳و ص ۱۱۳مهذب
رحله ابن بطوطه جزء ثانی ،طبع قاهره ،مطبعه امیریه ،...سال .۱۳۳۳
 -۱۳ص ۱۴۳و  ۱۴۳راحله ابن بطوطه ،بطوطه.
 -۴۴طبقات ناصری ،ت لیف منهاج الدین عثمان بن سراج الدین معروف به قاضی منهاج سراج جوزجانی در سنه
 ۳۳۳هـ ،.جلددوم ،به تصحیح ومقابله و تحشیه وتطبیق عبدالحی حبیبی ،چاپ مطبعه دولتی۱۳۳۳ ،ش.
 -۴۱ص  ،۲۳طبع مطبعه فتح الکریم ،بمبئی ۴۳ ،شعبان .۱۳۴۲
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 -۴۴مجله ارتش ،مقاالت سعید نفیسی ،ذیل جغرافیای سیاسی افغانستان وهم ص  ،۳۱۳تاریخ مفصل ایران ،جلتد اول،
ت لیف عباس اقبال ،تهران ،۱۳۱۴ ،مطبعه مجلس.
 ۴۳ص  ۳۴تاریخ مفصل ایران.
 -۴۳تاریخ نامه هرات ،ت لیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروي دراوایل قرن هفتتم ،بته تصتحیح محمتد زبیتر صتدیق ،
مطبعه کلکته ۱۳۳۴ ،هـ.
 -۴۳ص  ۳۳و ،۳۲چاپ سوسایتی بنرال ،کلکته ،مطبعه بپتت شن.۱۳۳۱ ،
 -۴۳ص  ۳۳ ،۲۳ ،۳۱ونظتتتایر آن ،بابرنامتتته موستتتو م بتتته تتتتزک بتتتابري و فتوحتتتات بتتتابري در وقتتتایع گتتتات و احتتتوال
ظهیرالدین بابر که در زمان اکبر پادشاه ،خان خانان بیرم خان از ترکی بته فارستی ترجمته کترده وبته تجتارب الملتوک
موسوم داشته ،چاپ هند ،مطبعه چیتراپرابها ،محرم .۱۳۴۳
 -۴۲رجوع شود به لغت شاهنامه ولف ،۱۳۳۳ ،برلین ،ص .۳۲
 -۴۳ص ۳۴دیوان فرخی ،چاپ دبیر سیاقی.
 -۴۳ص  ،۴دیوان ابوالفرج رونی ،چاپ چایکن ،مطبعه شوروی.۱۳۴۳ ،
 -۳۴صفحات ۳۳۳ـ ۳۱۳ـ  ،۳۱۲دیوان مسعود سعد سلمان ،به همت آقای رشید یاسمی ،چاپ تهران.
 -۳۱شاهنامه ،طبع بمبئی،سنه ۱۴۲۳هجری.
 -۳۴رجوع شود به صفحه  ۳۴۳حماسته سترایی درایتران ،تت لیف دکتتر صتفا و شتماره هتای 99و 92ستال اول ،مجلته
باختر ،مقاله ملک الشعرا بهار و  ۳۳و ۲۴ترجمه تتمة البیان فی تاریخ ا الفغان ت لیف عالمه سید جمتال التدین افغتانی،
ترجمه محمدامین خوگیانی ،چاپ مطبعه دولتی،سال .۱۳۱۳
 -۳۳دایرةالمعارف ،جزء دوازدهم ،ص .۴۳۳
 -۳۳ص ۴د پشتو د ادبیاتو تاریخ ،ت لیف پوهاند رشتین.
 -۳۳ص  ،۳۳تتمة البیان.
 -۳۳ص  ،۴۳۳دیتتوان عنصتتری ،بتتا مقدمتته وحواش تی و تعلیقتتات بتته اهتمتتام دکتتتر یحی تی قریتتب ،کتابخانتته ابتتن ستتینا،
۱۳۳۱ش.
 -۳۲دیده شود صفحات  ۳۴و  ۱۴۳پشتانه د تاریخ په رنا کش  ،ت لیف سید بهادرشاه ظفر کاکاخیل.
 -۳۳ص  ،۱۳۳تتتاریخ نامتته هتترات ،تت لیف ستتیف بتتن محمـتتـد یعقتتوب الهتتروی ( اوایتتل قتترن هفتتتم ) ،بتته تصتتحیح محمتتد
زبیرصدیقی ،مطبعه کلکته۱۳۳۴ ،هـ..
 -۳۳ص  ،۳۳۳روضات الجنات فی اوصاف مدینة الهرات ،جلداول ،با تصحیح و حواشی و تعلیقات ستید محمتد کتاظم
امام.۱۳۳۳ ،
 -۳۴ص  ،۳۳۴روضات.
 -۳۱ص  ،۳۴ج  ۳روضات.کذا صفحه .۱۱۱
 -۳۴ص  ،۳۱تاریخ سلطان مبرور مسمی به تزک تیمور ،طبع مطبعه فتح الکریم ،بمبئی۴۳ ،شعبان.۱۳۴۲ ،
 ۳۳ص  ،۱۳۳مطلع السعدین ،به تصحیح محمد شفیع،الهور .۱۳۴۴ ،به نقل ازصتفحه  ۲۳مجلته آریانتا ،مقالته آریانتا،
خراسان افغانستان ،اثر دانشمند محترم انور نیر.
 -۳۳ص  ،۳۴بابرنامتته ،چتتاپ هنتتتد ،مطبعتته چیتراپرابهتتتا ،محتترم .۱۳۴۳کتتذا کلمتتته افغانستتتان در صتتتفحات ،۳۳،۳۳
۳۴و.۱۳۳
 -۱ص ۳۳و ،۱۳۱سلطنت کابل  The account of Kingdom of Kabulت لیف .Elphinstone
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