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 2022آگست  01عبدالحی حبیبی                                                                    پوهاند
 

 خلجیان معاصر امیر خسرو بلخى
 و هویت تاریخى ایشان

 

 

پیوستگیهاى فرهنگى مردم افغانستان با مردم نیم قارۀ هند از زمان قبل تاریخ آغاز میشود و این 

مطلب از مقارنه و شباهت آثار مكشوفۀ عصر پیش از تاریخ در وادى سند و ارغنداب و هیرمند 

)افغانستان كهن( به شمال هند  ثابت مى آید، و این روابط با هجرت قبایل آریایى از سرزمین آریانا

در مدت سه و نیم هزار سال قبل تجدید و تحكیم میگردد، و بعد از آن بافتوح كوشانیان و هفتالیان 

)هیاطله( همین پیوستگى ها با انتقا لهاى فرهنگى از خاك آریانا به نیم قارۀ هند دوام دارد و ما شاهد 

ادبى هستیم كه از خاك افغانستان به نیم قارۀ و از آنجا بسا از تډثیرها و تډثرهاى فرهنگى و دینى و 

 بدین سو روى داده است.

فرهنگ خراسانى افغانستان، بعد از قرن هشتم با فتوح اسالمى به هند سرازیر شد و در مدت پنج 

قرن اول دورۀ اسالمى، غزنویان و غوریان توانستند آثار این فرهنگ را با ذخایر عظیم فكرى و 

 فرهنگى بقلب هند و دهلى برسانند.ادبى و 

از جملۀ مردم افغانستان كه بهند رفتند، افراد نظامى و رجال ادارى قبیلۀ خلجى بودند، كه در آنجا 

دودمانهاى حكمرانى و دسته هاى رجال لشكرى و ادارى را تشكیل دادند و در اواسط قرن هفتم 

خلجى بر قسمت اعظم هندوستان شمالى  هجرى كه اوقات زندگانى و شهرت امیر خسرو است، شاهان

حكمدارى داشتند، و فرهنگى كه این شاعر شیوا بیان در آن پرورش دید، مربوطت به دورۀ حكمرانى 

این مردم كه از افغانستان به نیم قارۀ هند رفته و دانش و فرهنگ و ذخایر فكرى و ادبى خود را در 

 تشكیل "فرهنگ اسالمى هند" بكار برده بودند.

ین گفتار هدف من تنها این سخن است كه دربارۀ اصالت و هویت تاریخى مردم خلجى و ریشۀ در
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نسلى و لسانى ایشان تحقیقى بعمل آید و این مسئله روشنتر گردد، كه مردم خلجى حكمرانان شمال 

یخى ارهند و معاصران امیر خسرو افغان بوده اند و آنچه ایشانرا ترك قلمداد كرده اند، از نظر دالیل ت

كه خلجیان را از طوایف  Kishori Saran Lalلف تاریخ خلجیان، ؤپایۀ استوارى ندارد. و قول م

 مل است.أم( در خور ت 1٩٦٧طبع كلكته  ٧ترك شمرده )مقدمه این كتاب ص 

م( سخنگویى برین موضوع سخنرانى كرد كه خلجیان 1٩٣٩در جلسۀ كانگرس تاریخ هند در سال )

 The Proceedings of Indainالت در كتاب رویداد آن كانگرس : ترك نبودند و این مق

History Cingress 1طبع و نشر گردید. ولى قبل ازین ایدوردتهوماس  ٩٣٩Edward 

Thomas  "محقق انگلیسى كتابى را بنام "وقایع شاهان افغانى دهلىThe chronicles of the 

Pathan Kings of Delhi ( از لندن 1٨٧1در سنۀ )نشر كرده بود، كه در آن دورۀ سلطنت م

حكمرانان  م( یعنى عهد شاهى پنج خانوادۀ1٥٥٤ق =  ٩٦2ق تا  ٥٨٩م =  11٩٣دهلى را از )

 :مسلمان هند

( تن حكمرانان بنگال 2٤نفر حكمدار( و ) ٤0لودیه )مشتمل بر  -سادات  -تغلقیه  -خلجیه  -معزیه 

سسان خاندانهاى ؤكه اغلب این رجال و م (1)ى داده استرا همه بدین معنى عنوان حكمداران پتهان دهل

شاهى هند از مردم افغانستان و كسانى بودند، كه با فاتحان غزنوى و غورى به نیم قارۀ هند رفته و 

 ساكن شده اند.

جلد سوم كیمبریج هسترى آف اندیا را در سنۀ  Sir Wolseley Haigاما سرولیسلى هیگ 

وال حكمداران "ترك و افغان" در هند مشتمل است و او خلجیان را م( نشر كرد، كه بر اح1٩2٨)

 باقید احتیاط منسوب و مشهور به افغان دانسته و گوید :

 ".(2)"چون در هند نژاد دوم ایان پدید آمد، انتساب خود را به عرق تركى رد میكردند

رجال و شاهان افغانى  هـ ق( یعنى بعد از شهادت سلطام معزالدین محمد سام بسا٦02از حدود سال )

را در هند مى یابیم كه برخى از عرق خال پښتو زبان افغانى و جمعى نیز كسانى بودند كه از نژاد 

تركى در خاك و دربار افغانستان نشوونما یافته و با افغانان مخلوط و افغانى گشته اند، و بنابرین 

افغان = پتهان" دانسته اند، و لو به ترك رخان هند ایشانرا "ؤرخان مانند تهوماس و اسالف او از مؤم

 یا عرب هم نسبتى داشته اند. 

ق( دهلى را گرفت وى و اخالفش )بقول  ٨1٧مثالً خضر خان پسر ملك سلیمان هنگامیكه در سال )
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محمد قاسم فرشته( خود را به خانوادۀ سادات منسوب داشتند. و یحیى بن احمد سهرندى چون تاریخ 

رخان دیگر مثل شمس سراج ؤق( بنام پسرش مباركشاه نوشت و نیز م ٨٣٨مباركشاهى را در )

عفیف در تاریخ فیروزشاهى و مړلف منتخب التواریخ عبدالقادر بدایونى، این خانوادۀ شاهى را "سید" 

 شمرده اند.

". و همین (٣): "ملك سلیمان قبل ازین هر گز دعوى سیادت نمیكردقاسم فرشته گوید ولى همین محمد

خر هندى باین أرخ متؤحالیكه ذكاء هللا مدر .(٤)را مولوى احمدعلى هندى هم عیناً نوشته استمطلب 

 .(٥)مقصد تصرحیى دارد، كه ملك سلیمان و پسرش افغان بودند نه سید عربى نژاد

چون درین مقالت موضوع كاوش و پژوهش ما تنها مسئله خلجى و در نسب تركى ایشانست، از شرح 

 مثلۀ دیگر میگذریم و گوییم:و تفصیل نظایر وا

بادالیل تاریخى و لسانى كه در دست است توان گفت كه خلجى همین غلجى كنونى و نام بعضى قبایل 

افغانیست و همین ریشه در كلمات غرج = غرچه = غلچه و دیگر بسا كلمات تاریخى موجود است 

ین تبدیل از قرون سوم و و "غ" و "خ" تبدیل گردیده، و غلجى بصورت خلجى در آمده است، و ا

 چهارم هجرى در متون قدیم بنظر مى آید.

ق( در سرتاسر هندوستان شمالى و ٦00رجال بزرگ خلجى كه در هند امارت داشته و بعد از )

بموجب  ( ٦)كوهسارهاى شمالى بنگال به بسط دین اسالم و ثقافت خراسانى + اسالمى پرداخته اند

( نفر اند و باز خانوادۀ شاهان خلجى 1٥صرى داده، زایده از )شرحى كه منهاج سراج در طبقات نا

ق( حكم رانده اند، تمام ایشان از عرق همین غلجیان افغانى اند، كه بنام ٧20ق تا  ٦٨٩در دهلى از )

ایشان خلج تاكنون هم در افغانستان،اماكن زیاد موسومست، مانند خلج )متصل گزیو روزگان شمال 

ى هلمند( و خلج غزنه كه یاقوت نیز آنرا نزدیك غزنه در سرزمین زابلستان )واد (٧)قندهار( و خلج

 .(٨)ذكر كرده است

از روى تحلیل لسانى، خلجى یا غلجى یا غلزى همان غرزى یعنى كوهزاد است )غر در پښتو كوه 

از سران افغان  (٩)( داستان یك كك كوهزاد٥ح  ٣٣+ زى یعنى زاده( كه در ملحقات شاهنامه )ص 

ه و بقول ناظم ملحقات، در سرزمین زابل )بین غزنه و هلمند( در دشتى كه بسوى هندوان راه آمد

ً ترجمۀ غرزى پښتو است، كه این خرگاه نشینان غلجى  داشت خرگاه نشین بود و كوهزاد عینا

 )كوهزاد( اكنون هم در همین سرزمین باچنین وضع عژدى نشینى زندگى دارند.
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ان پښتو )غرزى = غلجى = خلجى( است در زبان عربى غرج و در این نام همانطوریكه در زب

زبان درى كوهزاد است، كه تمام این كلمات معنى و تركیب مشابهى دارد و این اصطالح بسیار 

ق م( قبایل مركز و شمال  ٣٥0سس گرامر سنسكریت )حدود ؤم Paniniقدیمست زیرا پانینى 

كه  (10)نامیده giries-Rohitaهیته گیرى یس یعنى هندوكش را رو giri-Rohitaروهیته گرى 

معنى آن همین كوهزاد یا غرزى = غلجى = خلجى باشد و ما میدانیم كه هندیان این سرزمین را روه 

Roh ( ٦00ق( هیون تسنگ چینى نیز ضبط كرده و بعد از ) ٩گفتندى، و این كلمه را در حدود سنه 

و خود افغانان سكنۀ  (11)ت تا حسن ابدال روه میگفتندق( مړرخان هند، سرزمین افغانستان را از هرا

آنرا روهیله خواندندى كه معنى آن همان كوهزاد و غلجى = خلجى باشد. چنانچه در هندوستان جایى 

 بنام روهیل كهند منسوب باین روهیله )كوهزاد( است كه مسكن افغانان مهاجر بهند بود.

یا ساغر كنونى جنوب  (12)شده مانند خرخیز = قرغیز در اسماى بالد و قبایل گاهى غ به خ تبدیل

 . (1٣)غور، كه منهاج سراج آنرا ساخر ضبط كرده است

قاسم فرشته با اظهار شك و تردید از طبقات اكبرى نظام الدین احمد بخشى هروى نقل كرده  محمد

ما مى بینیم كه  كه خلجیان از نسل قالج خان داماد چنگیز خان اند، ولى این سخن صحت ندارد، زیرا

لف أاین خلجیان  یا غلجیان سه قرن قبل از چنگیز، هم درین سرزمین زابلستان سكونت داشتند و م

 ق( گوید : ٣٧2نامعلوم حدود العالم در )

"و اندرغزنین و حدود این شهركها كه یاد كردیم، جاى تركان خلج است و مردمانى اند باگوسفند 

و گیاه خوار و مراعى و ازین تركان خلج اندر حدود بلخ و تخارستان بسیار و گردنده اند و بر هوا 

 .(1٤)و بست و گوژگانان بسیارند"

گیز و دلیل دیگر این مدعا چنین است كه همین خلجیان به شهادت منهاج سراج، سا لها قبل از چن

اگانه را رخ مذكور، فصل جدؤار شمال بنگال حكمران بوده اند، و مهسدامادش در هندوستان تا كو

، و او گوید كه خلجیان از مردم حدود غزنه (1٥)( كتاب خود براحوال ایشان نوشته است20در طبقه )

و گرمسیر بوده اند و ادنى اشارتى هم به تركى بودن ایشان ندارد، ولى دیگر امراى تركى نژاد را 

 باصراحت تركى مى نامد.

خلج شده پیش از حدودالعالم هم نزد  این خلج كه در نسخه خطى حدودالعالم بتحریف كاتبان

ن خلج ق( نیز از خلجیه نام برده و بی 2٣٤ - 2٣0جغرافیانگاران معروف بود، زیرا ابن خرداذبه )
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: "تركان خرلخ )خلخ( نزدیك طراز مساكن زمستانى دارند، و هم و خلخ فرقى میگذارد و گوید

 .(1٦)بدانطرف مراتع زمستانى خلجیه واقعست"

ى آید كه قبایل گردنده )كوچى( خلجى در آن زمان در موسم زمستان مطابق عادت كنونى ازین پدید م

خویش در وادیهاى گرمسیر )بقول ابن خرداذبه به جرمیه = گرم فارسى و جدوم بالذرى و منهاج 

سراج( چراگاههاى زمستانى داشته اند، چنانچه اكنون هم برخى ازیشان بدان نواحى روند، و ابن 

 (.٣1م مراتع ایشانرا باین طرف نهر آمو گوید. )ص خرداذبه ه

 ق( مى نویسد:٣٤0نگار دیگر ابراهیم بن محمد اصطخرى )حدود  جغرافیا

"خلج گروهى اند از اتراك )غالباً جمع ترك بفتحین( كه درازمنه قدیم بسرزمین بین هند و سیستان 

 .(1٧)لباس و قیافت به ترك ها مى ماند"در پشت غور آمدند، ایشان رمه هاى گوسفند داشتند و زبان و 

  :قران هفتالیت اند. ماركوارت گویدبرخى از مستشرقان را عقیده برینست كه این خلجیان از ا

م(  ٥٦0ذكر شده و بعد از آن در سنۀ ) Khwlasم( بنام ٥٥٤"خلچ یا خولچ در منابع شامى )حدود 

 :ق( گوید ٣٧0محمد بن احمد خوارزمى ) .(1٨)تنگاشته اس Xoliataiسفیر زیمركوس این نام را 

 .(20) در تخارستان داراى شان و شوكتى بوده اند" (1٩) "خلج و تركان كبجیه

این خلجیان همواره با افغانان یكجا ذكر شده اند، كه البد قرابت مسكن و نژاد با هم داشته اند. ابو 

: "افغانیه و خلج به مى نویسد ق( در شرح فتوح سبكتگین٤1٤نصر محمد بن عبدالجبار عتبى )

.  كه ابن اثیر نیز عیناً (21) سبكتگین اطاعت نموده و در خدمتش به عنف و اكراه داخل كرده شدند"

 .(22) همین روایت را آورده است

مینارسكي هم مى نویسد كه این مردم خلج اسالف افغانان غلجى كنونى اند، كه بارتولد و هیگ نیز 

 .(2٣)اسالمى همین نظر را نوشته انددر دائره المعارف 

این سخن اكنون بیقین اقرب گردید. كه خلجى یا غلجى را با زابل شاهان پیوستگى خواهد بود، زیرا 

ایشان در همین زابلستان كه تاكنون مسكن قابیل غلجى است حكمرانى داشتند، و اشكال ایشان كه بر 

ن غلجى كه بینى هاى كشیده و چشمان پادامى و مسكوكات منقوش است عیناً به قیافت كنونى جوانا

 موى انبوه و ابدان ستبر و توانا دارند مى ماند.

پس خلجى یا غلجى از بقایاى آن تركان و غزان نیستند كه در عصر اسالمى به خراسان آمدند، بلكه 
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ه بودند. كقرنها قبل از اسالم، قبایل آریایى نژاد كوهزاد كوچى در تخارستان و زابلستان حكمران 

نامهاى اسالف ایشان كوشى در كوچى امروزى و سهاكه در سهاك كنونى قبایل غلجى زابلستان باقى 

و همین كلمه غلجى  (2٤)مانده و همچنین ریشه نام هفتل و یفتل و هفتالى در نامهاى اماكن دیده میشود

ت درى هم انعكاس )كوهزاد( در كوهساران بدخشان بشكل غلچه = غرچه موجود است، كه در ادبیا

ق( شاعر عصر  ٣2٦آن بمعنى مرد ساده دل و كوه نشین باقى بود، و ابو طیب مصعبى )حدود 

 :سامانیان بلخى گفت

 ــــرد غرچهصــــدواند ســـــاله یكى مـ

 تازى؟ چرا شست و سه زیست آن مرد

ص و بلوص معرب نامهاى كوچ و بلوچ كه در ملحقات شاهنامه یكجا آمده و عرب آنرا بشكل هاى قف

كرده اند و كوچیان كه جزو اعظم همین خلجى = غلجى اند در سرزمین آریانه داراى تاریخ قدیمترین 

به نظر مى آیند و حتى برخى از اهل نظر را عقیده برانست كه این كوچیان همان ایاكوچیۀ سنگ 

رزمین وجود داشته اند و ، كه قبل از اختالط آریاییان هفتالى درین س(2٥)نوشته هاى هخامنشى باشند

میالدى در افغانستان افزایش و نیرو یافته بر هند تاختند، نام ایشان  ٦همین مردم بودن كه در قرن 

بشكل "خان" در آنجا باقیمانده، كه تاكنون هم در سر تاسر هند جزو الینفك نام هر افغانست و باید 

محمود  - 1 :صد دالیل ذیل موجود استگفت كه خانان خلجى افغانى، ترك نبودند و براى این مق

قبیله اند، ولى دو  2٤ق( كه خود مرد ترك شناس ترك نژادى بود گوید : "تركمن  ٤٦٦كاشغرى )

و بنابرین همین مرد  (2٦)قبیله خلجیه كه باتركان مشابهت دارند، از جمله ایشان شمرده نمى شوند

ء تمام بر شمرده و ضبط كرده است، نام خلج رخ ترك، در جاییكه قبایل ترك را با استیفاؤلغوى و م

 را در بین قبایل ترك نیاورده است.

: "خلج قومى از تركان )شاید صحیح ق( چنین مینویسد ٦00محمد بن نجیب بكران در حدود ) - 2

آن به فتحتین باشد( از حدود خلج بحدود زابلستان افتادند و در نواحى غزنین صحراییست آنجا مقام 

. ازین تصریح مړلف جهان نامه پیداست (2٧)و خلج را مردمان به تصحیف خلج خوانند"كردند ... 

كه دران زمان خلجیان از قبایل تركى بكلى عالحده بودند و التباس و تصحیفى بین كلمات خلج و خلخ 

 موجود بود.

دلیل بسیار قدیمى كه درین باره توان گفت اینست كه در یكى از مدارك قدیمه، زبان پښتو )افغانى(  -٣
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 را "لسان خلجیه" گفته اند و چون پښتو مخصوصاً زبان افغانیست، پس خلج هم افغانست.

)در ملتان  (2٨): كتابى خطى بفارسى فصیح مشتمل بر كرامات سلطان ملخى سروربدین تفصیل

لف آن أكه م (2٩)ق و مدفون شاه كوت دیرۀ غازى خان( موجود بود ٥٧٧-"لك داتا" متوفا  مشهور به

لیف ابو حامد الزاولى از امام حسن صغانى )متولد أمعلوم نیست درین كتاب حكایتى از تاریخ غزنه ت

 1٦٣ق( منقولست و گوید : كابالنشاه "خنچل" كه بقول یعقوبى در حدود ) ٦٥0ق متوفا  ٥٧٧الهور 

 بیتى را به "لسان خلجیه" به لویك غزنه فرستاد. (٣0)ق( زندگى داشت

چون این بیت را بنظر تحلیلى مى نگریم، پښتوى بسیار قدیم است كه آنرا "لسان خلجیه" گفته اند و 

 .(٣1)معلومست كه خلجیان، پښتو زبان بوده اند، كه همین افغانان غلجى كنونى باشند

لف آداب الحرب و كتب دیگر كه تاریخ خود را مشتمل ؤمشهور به فخر مدبر مفخرالدین مباركشاه  - ٤

ق( نوشته لشكریان سلطان قطب الدین ایبك را عبارت از ترك و غورى و  ٦02بر احوال هند در )

و ازین هم بر مى آید، كه در اوایل قرن هفتم هجرى ترك و خلجى  (٣2)خراسانى و خلجى و هندى داند

 ودند و اگر خلطى داشتندى هر آینه بذكر جداگانه هر یك در یك سطر نیاز نیفتادى.دو قوم جداگانه ب

: منهاج سراج كه به امور خراسان و زابلستان بصیرتر، و خود وى ازین سرزمین طوریكه گفتیم - ٥

است، بسا ملوك تركى النسل افغانى هند را مى شمارد، مگر تركان را تركى و خلجیان را خلجى مى 

 نویسد.

ق( در تاریخ فیروزشاهى فصل خاصى دارد برینكه شاهى در  ٧٥٨رخ هند )حدود ؤضیاء برنى م - ٦

تركان باشد، وى مینویسد : "ملك در خاندان سلطان بلبن بماند و بر قومى و اصلى دیگر نیفتد و از اصل 

 "و ملك خلجیان. مگر هنگامیكه ملك جالل الدین خلجى بر تخت دهلى نشست باز گوید : (٣٣)تركان نرود"

شهریان را بغایت دشوار نمود ... شریف و لشكرى و بازارى ... حیران ماندندى و ایشان را عجب مى 

 .(٣٤)نمود كه خلجیان چگونه بجاى ترك بر تخت نشینند و پادشاهى از اصل تركان در اصل دیگر رود"

. و محمدقاسم (٣٥)افغانى شمرده اندرخان مابعد هند هم خلجیان را ؤرخ معاصر، مؤبنابر چنین تصریح م

 فرشته گوید : "پادشاهى از تركان كه غالمان سالطین غور بودند، به ساللۀ خلجیان انتقال یافت".

تاعصر بابر مړسس شاهى مغولیۀ هند، همین غلجیان كنونى حدود غزنه بنام خلجى افغان ذكر  -٧

خت الوس افغانان خلجى جنوب شرق ق( بت ٩1٣: "در سنه )اند نه ترك. مثالً خود بابر گویدشده 

 .(٣٦)، صد هزار گوسپند و دیگر چیزها بدست سپاه افتاده و برگشتم"هغزنى سوار شد
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در ادبیات خود مردم افغان خلجیان هند را همین غلجى افغانى مى شمردند، مثالً خوشحال خان  - ٨

ق( در قصیدۀ مطولى شاهان افغانى هند را مى شمارد، و  1100خټك شاعر معروف پښتو )متوفا 

 :بصراحت غلجى والیت شمرده  و گویدق( را  ٦٩٥ - ٦٨٩سلطان جالل الدین خلجى )

 ریر كښېناستــلدین پر سالل اــبیا سلطان ج

 (٣٧)چي په اصـــــــــل كي غلـــــجى د والیت و

یعنى "بعد از ان سلطان جالل الدین كه اصالً از غلجیان والیت بود بر سریر هند نشست". باصطالح 

هندیان "والیت" همین سرزمین افغانستان و خراسان بود، كه در عصر انگلیس برلندن و انگلستان 

 اطالق گردید.

 ترك؟ -ترك 

 :یان روى داده ناشى از دو علت استاشتباهى كه دربارۀ ترك بودن خلج

این كه ساكه ها و كوشانیان و هونان از ماوراء آمو بر باختر و تخارستان و اراضى جنوب  :اول

هندوكش سرازیر شده و ایشان آریائیان بادیه نشین داراى فرهنگ مشابه تركان التاى و غرب چین 

ن ستاانچون این مردم در سرزمین آریانه )افغ بوده اند، و شاید مشتركات لسانى هم با تركان داشته اند.

ك و پښتون و غیره در آمیختند، و غلجیان هم كه از مردم قدیم افغانستان قدیم( با باشندگان سابق آن تاج

  اند. شباهت و محشوریت از ایشان محسوب شده بنا بربودند، 

اینست كه در رسم الخط عربى همواره كلمۀ ترك را از نظر شهرتى كه از اوایل عصر  :علت دوم

ان عربى زبان داشت بضمۀ اول تصور كردند، در حالیكه در بین خلجیان افغانى اسالمى نزد مړرخ

در حوالى غزنه تاكنون طوائف غلجى پښتو زبان بنام ترك وجود دارند، و خلجى یا غلجى را ترك 

نوشته اند )بفتحتین( اما بعلت نبودن اعراب و حروف آنرا از زمان قدیم و رواج رسم الخط عربى 

مى ترك )به ضمۀ اول( خوانده و تصور كرده اند كه مراد همان نژاد تركیست. در قرن اول اسال

ولى غلجیان تركى )بفتحتین( از قبایل معروف كوچى و گردندۀ افغانى اند، كه عدد ایشان در همان 

دشت هاى غزنه كه بقول ملحقات شاهنامه "زى هندوان راه داشت" تا پنجاه هزار میرسد و اكنون هم 

كنار سند و تخارستان در موسم زمستان كوچ كنند و داراى رمه هاى گوسفندان اند، ولى  به وادیهاى

به پښتو سخن گویند و ممثل ثقافت افغانى اند و مانند سائر قبایل غلجى )خلجى( از اجزاى اصیل 
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 افغان شمرده مى شوند.

( بودند، نه )بفتحتین اكنون بعد از خواندن شرح گذشته توان گفت كه خلجیان افغانى پښتو زبان ترك

 .ترك )بضمۀ اول( و این التباس كلمتین از اوایل عصر اسالمى و رواج رسم الخط عربى روى داد

در اثر امتزاج افغانان خلجى باتركان مقتدر اهل دربار در سفر و حضر، نامهاى تركى و آداب و 

ان زمان قبل از اسالم و بعد آن بزبرسوم و البسۀ ایشان بین افغانان رواج یافت و بسا كلمات تركى از 

افغانى در آمیخت، مانند اولس )ملت( خان )سردار(، جرگه )مجلس(، كوك )نواختن(، توغ )بیرق(، 

و غیره و ازینروست كه خلط و التباس در رسم الخط ترك و ترك نیز روى داد، در حالیكه در رسم 

بینیم كه در خراسان و دامنه هاى هندوكش خر یونانى ترك بدو فتحه نیز مضبوطست و ما مى أالخط مت

م( حكمرانانى بنام نیزك نام برده مى شوند كه از شمال كابل تا بادغیس و  ٧0٩تا  ٦٥1بین سنه )

مرو در مقابل حمله هاى عرب پایدارى دراند و بر مسكوكات این حكمرانان در پهلوى نیزكى ملكا  

Nyckymlka مرده اند ولى برین مسكوكات بانامهاى این منقور است كه مړرخان ایشانرا ترك ش

با دو فتحۀ كلمه تركه دیده مى  Shah(o)JarakaNisagaحكمرانان بخط یونانى شاه ترك نیسگه 

 كه شباهت تام حركى با نام ترك افغانى دارد. (٣٨)شود

 ٤٦٦)در پایان این مقاله باید یاد آورى كرد كه محمود بن حسین كاشغرى دانشمند قدیم ترك شناس 

( تن از 22ق( براى خلج وجه تسمیۀ خاصى آورده كه گویا در جنگهاى سمرقندیان با اسكندر، فقط )

مردم ترك باقى ماندند و ایشان با خانوادۀ خود بطور رجاله )یارحاله( یعنى كوچى پیاده گشت و 

 :واب شنیدنداستشاره كردند و در ج گذارى داشتند، تا كه با دو تن خانه بدوش برخوردند و ازیشان

 "سكندر مرد گذرنده است و ازینجا میرود و درین كشور نمى پاید و تنها ما درینجا خواهیم بود".

ج : "قال اج" یعنى باقى ماندند و توقف كردند. پس ازین به خلبا شنیدند چنین پاسخ بتركى گفتندایشان 

ایشان به ترك مى و روش مشهور گشتند و از اخالفشان دو قبیلۀ خلجى بمیان آمدند. چون سیرت 

: "تركمان انذ" یعنى باتركان شبیه اند و بنابرین تاكنون تركمان شمرده شده اند. تمام ماند، سكندر گفت

 .(٣٩)( تیره اند ولى دو قبیلۀ خلجى خود را ترك نمى شمارند22قبایل ترك )

ست فسانوى هویدادرین وجه تسمیۀ خلج و تركمان كه سكندر یك نفر فارسى زبان تصور شده رنگ ا

( بقایاى ٨ - ٧و بنیاد تاریخى ندارد. ولى این سخن بر اساس اسناد تاریخى روشن است كه در قرن )

حكمرانان كوشانى و هفتالى برین سرزمین حكم راندندى و شواهد موثوق تاریخى و لسانى دارد و 
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متزاج ایشان نیز با بسا سنگ نوشته ها در دست است كه این مطلب را ثابت میسازد و اختالط و ا

 پښتو زبانان اینجا طبیعى است.

چون خود كوشانیان و هفتالیان برخى از عناصر فرهنگى و لسانى تركى را باخود داشتند و تگینان تخارستان 

مدتها بر صفحات شمال و جنوب هندكش تا آغاز عصر اسالمى حكم رانده، و هم سرزمین زابلستان مسكن 

 .كنونى غلجیان، ناحیۀ

ركزى حكمرانى هفتالیان یعنى زابلشاهان بود، بنابرین امكان دارد كه با خلجیان كوه نشین و كوچى زابل م 

امتزاج كرده وهمدرین مراحل اثرهاى عمیق فرهنگى و لسانى را بریكدیگر وارد كرده باشد. براى مثال 

و بر مسكوكات و  بمعنى خدا و شاه و بزرگ كه در سنسكریت و اوستا نیز ریشه دارد Bagكلمۀ بگ 

 Bagهفتالیان بنظر مى آید، در تركى بشكل باگ  سنگ نوشته هاى هخامنشیان و سامانیان و كوشانیان و

دخیل بود، و از طرف دیگر در سنگ نوشتۀ عصر هفتالى در جغتوى غزنه  (٤0) )بمعنى شاهنشاه و شاه(

لقب تركى الخ با نام شهزاده اینجا به خط شكستۀ یونانى دیده مى شود كه همان معنى باگ )بزرگ( را 

میدهد، و هم نامهاى بعضى او خلجیان و افغانان دیگر گاهى تركیست مانند قره قش )باز(، بلكا )حكیم(، 

 .(٤1) و غیره (هینسنقر )شا

: "... ملك خان ین تصریح منهاج سراج دلیل محكمستبراى درك جدائى خلجى = غلجى از تركان ا

هرات بغزنین رسیدند و لشكر بسیار از ترك و امراى غور و تاجیك و خلجى و عز بخدمت ایشان 

 .(٤2)جمع شدند"

وینى هم از وجود خلجیان در ده شمرده كه جیحسراج ترك و خلجى را دو گروه عل درینجا منهاج

و هم محمد بن على حموى در جمله اعوان ( ٤٣)جنگ پروان و شكست لشكر جنگیز خبر داده است 

 كه تلفظ غربى كلمۀ غلجى = خلجى است. (٤٤)قلجى نوشته  را و لشكریان خوارزم شاه نام این قبیله

 نتیجه مخلص این مبحث چنین است:

خلجیان هند حكمرانان آنسرزمین از امیر خسرو و بعد ازو همین افغانان غلجى زابلستان افغانستانند، 

كه نام اصلى ایشان در پښتو غرزى )كوهزاد( است و این كلمه به غلجى و خلجى ابدال یافته و در 

یا از مدت تاریخ افغانستان و هند و ایران داراى سوابق مهم تاریخیست كه خلجیان در براعظم آس

( قرن بدینطرف از بنگال تا اصفهان در احداث وقایع تاریخى تډسیس شاهنشاهیها و انتقاالت 1٥)

فرهنگى و لشكركشى ها و نشر مدنیت دست داشته اند و امیر خسرو یكى از فرزندان عصر قدرت 
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ته و ر ساخاین طایفه است، كه در حضرت دهلى بنیاد یك ثقافت هندى + اسالمى افغانى را استوار ت

 آنرا صبغه هندى بر اساس ملیت هندوستانى داده است.

ۀ هندی حیات و فرهنگ و رشته هاى اندیش اگر او را "طوطى هند" گفته اند بجاست زیرا وى در

 آثار نیك فرو رفت، ولى ادا و ترنم و نواى هزاردستان خراسانى را فراموش نكرد و از هر سطر

 :فتبوى این سرزمین آید كه خود گ وی

 تـگى دوست گرفـرون و درونم همــبسكه بی

 ــــنمدمــــــــــدار باز كنى پیرهــ بوى یوسف

 دهـان بدهـــــم باید كه بخــــون دیــو جــمن چ

 (٤٥)اى كفـــــــنم ــۀ دوست نویســـــــند دعــقص

 :ماخذ
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 م. 1٩٦٥طبع الهور  ٣٤1. قصر عارفان ٤
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 گانشهزادو یماشاه یكى از -یونانى یكى ترى رتنه بودائى و دیگرى از جغتو شاه پور خر أالخط مت
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