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   ۲۰/۰۴/۲۰۲۰                             استاد حامد نوید
 

 آیا پشتونها از اوالدهٔ بنی اسرائیل اند
 

 :که پرسیده اند : آیا پشتونها از اوالدٔه بنی اسرائیل اند، احتراماً مینگارم بجواب هموطن گرامی آقای مجید
 

درحالیکه در نزد من تمام اقوام بشر قابل حرمت و درخور احترام اند، درین بررسی کوتاه کوشش به عمل می آید تا 
نزدهم در اوج اقتدار کشور های  سابقهٔ موضوع بطور فشرده با اتکا به اسناد تاریخی مورد تحقیق قرار بگیرد. در قرن  

کسانیکه موضوع ارتباط داشتن قبایل پشتون را با اقوام بنی  اروپایی برمستعمرات آسیایی و افریقایی آنان، نخستین
و رساله ای را درمورد قبایل گمشدهٔ بنی اسرائیل بررشتهٔ تحریر درآوردند   اسرائیل در دنیای غرب مطرح نمودند

عضو کالج جراحی سلطنتی و   Sir William Erasmus Wilson ایراسموس ویلسنجورج مورفرانسوی و سر
 باهم درلندن کار میکردند. این سالها مصادف بود به   ۱۸۴۰و  ۱۸۳۰طبیب خانوادهٔ شاهی انگلستان بود که درسالهای  

 
  .جنگ اول افغان و انگلیس و عملی ساختن پالیسی پیشروی برتانیا در افغانستان

برمی آید که این موضوع برای انگلیسها مورد دلچسپی خاصی بوده، زیرا مونت استوارت الفنستون  از قراین چنین
بحیث نماینده هند برتانیوی به کابل آمده بود و درسالهای بعد کتابی را به نام  ۱۸۰۸دیپلومات انگلیس نیز که درسال 

اشت، افغانان را از دودمان افغان، پسرارمییا از  "پادشاهی کابل و متصرفات آن در فارس و هند وسرزمین تاتارها " نگ 
اوالده سائوول پادشاه بنی اسرائیل معرفی داشته ، همچنان الکساندر برنس نمایندهٔ سیاسی هند برتانیوی دردربارشاه 
شجاع باالی عین موضوع یادداشتهای مشابهی دارد. طوریکه دیده میشود اتکای نویسندگان انگلیس بیشتر باالی کتاب 

وی افغانها را اوالدهٔ ساوول پیامبرخوانده است.   مخزن االفغان نوشتهٔ نعمت هللا هروی مقرب دربار جهانگیر بوده زیرا
، واز سوی    لیکن این نظریه ازآنجایکه بیشترجنبهٔ افسانوی تا تاریخی دارد مورد پذیریش حلقهای اکادمیک قرار نگرفته

های هندو آریایی استند نه سامی، این فرضیه که گویا افغانها از قوم بنی   دیگر چون زبان های پشتو و دری هردو زبان
تفاوت  اسرائیل اند از نگاه علم زبانشناسی با رجوع به ریشه های باستانی ایندو زبان که از زبانهای عبری و عربی

 .کلی دارد، ازطرف اکثر محققین رد گردیده است
 

ایالت Governor آمربیروی سیاسی هند برتانیوی و گورنر ,Sir Olaf Caroeولی با وصف آن سراولَف َکرو
 The Pathans سوبه سرحد کتابی را بنام پتانها یا بقول اردو زبانان North West Frontierسرحدی شمالغربی

 پاکستان ، درسال  هند و کشور نو تأسیس  به  ۱۹۴۷سال از بعد ازانقسام هند برتانیوی درسال  ۹نوشت. این کتاب تقریباً  
بچاپ رسید. درین کتاب نویسینده پشتونهارا روی ملحوظات سیاسی خاصی اوالده های ده قبیلهٔ گمشدهٔ بنی ۱۹۵۸

تا تشکیل دولت اسرائیل درسال   ۱۹۱۷هدف وی جلب توجه کلیسای پرقدرت انگلیکن که ازسال   .اسرائیل خوانده است
اشت به منطقهٔ پشتون نشین سوبه سرحد بود. اما  درفلسطین درتوسعه مفکورهٔ سیهونیزیم مسیحی سهم فعال د ۱۹۴۸

 Delaware «در»یونیورستی دله ویر Raymond Callahan قرار بررسی کتابهای علمی بنیاد ریموند کالهان
University   این کتاب باعث از دست دادن موقف پراهمیت سیاسی سراولَف َکرو گردید. زیرا هرچند درین کتاب از

لجیشی منطقه معلومات قابل توجهی ذکریافته ، اما از آنجایکه اسناد موثق و قناعت بخش نگاه تشریح وضع سوق ا
اسناد دست اول نیست واز جانبی این کتاب در وقتی بدسترس عام قرار گرفت که   تاریخی برای ثبوت این فرضیه 

اسرائیل در فلسطین سالهای اوج مخالفت های کشورهای اسالمی ، وبخصوص ممالک عربی دربرابر دولت نو تأسیس  
 .بود و دولت انگلستان نمیخواست درگیر مشکالت تازه ای با ممالک شرق میانه گردد

 
بهرحال صرف نظرازاینکه درغرب درین مقطع زمانی چه میگذشت، از نگاه دین اسالم پیروان دین یهودی مردمان  

، ایران و بسی کشورهای منطقه صاحب کتاب اند. ازینرو باوصف مشکالت درعربستان ، فلسطین ، سوریه عراق
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سکونت داشته و منحیث اهل زمه عبادتگاه ها ی خودرا داشته اند. در کشورما نیزهموطنان یهودی ما که درطی قرنها  
معبد بزرگ یهودیان در شهر هرات  پیروان ادیان ومذاهب دیگر قابل احترام اند. چنانچه هجرت نموده اند ، مانند تمام

 .در شهرهای دیگر افغانستان نشانهٔ این حرمت است و حظیرۀ آبایی آنها
اکثرمحقیقین پشتونها را اوالدهٔ اقوام باستانی  historical anthropology نتیجه: بنا بر مطالعات انتروپالوجی تاریخی

زهٔ سند ازقرن  ساکه ها، و همچنان یفتلی ها خوانده اند که ازدامنه های جبال غور تا زابل وکابلستان و ازآنجا تا شمال حو
اول ق.م. تا قرن دوم میالدی پیش از ظهوردولت کوشانی اقتدارقابل مالحظه ای داشته اند. درمندرجات ریگویدا اسالف 
پشتون ها در زبان سانسیکریت به تلفظ پکتاس آمده و در یادداشتهای هرودوتس مؤرخ مشهور یونانی این اقوام بنام  

مچنان نظر به یافته های تیم باستانشی فرانسه در افغانستان مطالعه مسکوکات یاد گردیده است. ه Pactyans پکتینس
 پیش ازعصرکوشانی ها ، پکتها با اقوام باستانی پهلواها قرابتهای مشهودی داشته اند، مانند سکه شاهی بنام شپاله هوره

 .که در آن کلمهٔ شپاله بمعنی سوارکار بوضاحت هویداست
 
 
. 

  :ده متکی بر اسنادیست که گزیدهٔ آن درپائین ارائه میگرددآنچه درین مختصر نگاشته ش
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