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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 18/01/2019      تتبع و ترجمه از دوکتور نوراحمد خالدی

 آیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟

 (و پایانی دوم)بخش 

 منشأ قومی خلجی ها

 در مورد منشأ قومی خلجی ها در زمان حاکمیت این سلسله در هندوستان اتفاق نظر موجود نیست. یکتعداد منابع خلجی

دانسته و تعدادی هم با این نظر موافق نیستند )سونیل کمار، .  ترک تبارها  میالدی را بعضیهای قرون دهم تا سیزدهم 

ها( معاصر افغانستان میدانند )عرفان، حبیب،  (. تعدادی خلجی ها را همان غلجی ها )غلجایی ها، غلزایی۳۶م، ص 199۴

اصر افغانستان نیز از بازماندگان مردم خلج م( معتقد است که پشتو زبانهای غلزایی مع1999م(. احمد حسن دانی )1981

میباشند؛ که تغییر قومی آنها به یک قوم افغان مدتها قبل از قرن شانزدهم میالدی صورت گرفته است. موصوف مینویسد 

.(. 181م، ص 1999که بعد از چند تغییر قومی از خلج های افغان همین قوم غلزایی موجوده بجا ماند )احمد حسن دانی، 

 وف مینویسد که مردمان خلج غرب ایران به زبان خلج تکلم میکنند.موص

تعدادی خلجیها را یک نژاد مخلوط ترک و افغان میدانند. آنها مینویسند که خلجیها اساسأ از مردمان آسیای مرکزی بوده 

ده اند )گیشبرت اوونک، ها متفاوت ش ترک تباراما بعد از اقامت طوالنی در افغانستان در رفتار، کردار و زبان خود از 

بر آن به قدرت رسیدن خلجی ها در سلطنت دهلی  (. بنا19۵۳، اشیر بادی لعل شریواستوا 201۳، بورجور آوانی 2007

 انیترک تبارم( آنها را 201۳م( و بورجور آواری )2007گیشبرت اوونک ) انکشافی بیشتر از تغییر یک سلسله میباشد.

م، 19۵۳میدانند که قبل از رفتن به هندوستان سالهای طوالنی در افغانستان اقامت کرده اند. آشیر بادی لعل شریواستوا )

( مینویسد که اجداد جالل الدین خلجی برای بیش از دو صد سال در مناطق میان هلمند و لغمان میزیسته اند. ابن 1۵0ص 

عنوان "سرزمین ترکها" به مردم خلج اشاره میکند. اما فاصله میان دریای آمو  خرداباده )قرن نزدهم( در توضیح تاالس به

که در جنوب دریای آمو زندگی  های تاالس را برای مردمی گاهنقدر زیاد است که استفاده از چراو تاالس در قرغزستان آ

 ناممکن میسازد.   ،کنند

د که تاریخ قدیم قوم خلج روشن نیست و هویت این مردم تا ( مینویس19۳7مینورسکی در تبصره باالی کتاب حدود العالم )

مردم خلج را میالدی(  11(. محمد کاشغری )قرن 182-181صفحات  1999کنون وا ضح نشده است )احمد حسن دانی 

(. ۳۶، ص 199۴در زمره قوم اوغوز محسوب نمیکند اما آنها را از نظر لباس، رفتار "شبیه ترک" میداند )سونیل کمار 

جدا میکنند )احمد حسن دانی  ترک تبارم( و شاهنامهء فردوسی نیز مردم خلج را از مردم 11تاریخ سیستان )قرن  در

م( هرگز مردم خلج را ترک ندانسته اما آنها را افغان هم ندانسته مردم 1۳(. منهاج سراج جوزجانی )قرن 180ص  1999

(. محمد ابن نجیب بکران در کتاب ۳1، ص 199۴ل کمار خلج را جدا از ترک، تاجیک و افغان محسوب میکند )سونی

"جهان نامه" خلج ها را ترک میداند اما مینویسد که صورت آنها تاریکتر شده )به نسبت ترکها( و زبان آنها به اندازه کافی 

 (. ۳1، ص 199۴تغییر یافته تا یک لهجهء مشخص گردد )سونیل کمار 

(. 1981لجیها به ترکها ارتباط نداشته و یک قوم افغان میباشند )عرفان حبیب مؤرخ معاصر عرفان حبیب مدعی است که خ

( به خلجیهای Devanagari Sati inscriptionsموصوف مینویسد که در کتیبه های قرن پانزدهم دیواناگاری ساتی ) 

در کتاب قرن هفدهم "پادشاه ( بنام "خلچی" )با خ فتحه( و "خلچی" )با خ کسره( یاد شده اند و Khaljis of Malwaا ) ملو
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نامه" یک منطقه در نزدیکی بست )هلمند( در افغانستان بنام "خلچ" )با کسر ل( یاد گردیده که خلجیها زمانی در آنجا زندگی 

 میکردند.

به همین ارتباط عبدالحئ حبیبی در اثر خود بنام "خلجیها افغان هستند" مینویسد که بر اساس معلومات تاریخی و زبانی 

موجود خلجی همان غلجی امروزی بوده که نام یکی از اقوام افغانستان است. ریشه های این در غرچ، غرچه، غلچه، و 

سائر کلمات تاریخی موجود بوده "غ" به مرور زمان به "خ" عوض شده است که در نتیجه غلجی اشتباهأ خلجی تلفظ شده 

و بعد آن به مالحظه میرسد. او مینویسد که به قول منهاج سراج  است. این تغییر در نوشته های قرون سوم و چهارم هجری

( پانزده شخصیت بزرگ خلجی باالی هندوستان حکمروایی کرده و فرهنگ خراسانی ۴22)در طبقات ناصری، ج اول ص 

تان انسو اسالمی را در شمال هندوستان تا بنگال گسترش داده اند. حبیبی مینویسد تمام این حکمروایان غلجی های افغ

میباشند. او مینویسد چندین منطقه در افغانستان هنوز هم خلج نام دارند مانند خلج نزدیک ارزگان، و خلج هلمند )استخری 

نیز از آن یاد کرده است( و خلج غزنی که به قول یاقوت آنرا نزدیک غزنی در زابلستان میداند )مؤزن البلدان، ج ، ص 

۳81  .) 

( از محل زندگی خلجی ها در اطراف غزنی، گرمسیر و ۴22سراج )طبقات ناصری ج ا ص حبیبی مینویسد که منهاج 

 از جانب دیگر موصوف به وضاحت از غور یاد آوری میکند اما از اینکه این افراد ترک بوده باشند چیزی نگفته است.

وشته ها به خلچ با فتح ل ن رزابنام ترک یاد آوری میکند. حبیبی مینویسد که خلج توسط می ترک تبارهای  یر حکمراناس

ها بسیار قبل از نوشتن کتاب "حدود العالم" بوده است. او مینویسد که ابن  دان شده یک کلمه بسیار متداول در میان جغرافیا

م( هم از خلجیه یاد کرده است. موصوف از تفاوت خلجیه و خلج ملتفت بوده و میگوید که "اقامتگاه 8۴8-8۴۴خردادبه )

ترکهای خرلوخ )خرلیخ( نزدیک تراز بوده و در نزدیکی آنها چراهگاههای خلج )خلجیه( قرار دارد" )المسالک زمستانی 

(. از این بر می آید که مردمان کوچی خلج آنزمان، همانند عادت امروزی آنها، بجانب مناطق گرمسیر 28و الممالک ص 

راج(. ابن خردابه هوری و منهاج س را جارمیه )جروم بالددر فصول سرما کوچ میکردند. به قول ابن خردابه این مناطق 

(. بعضی از این قبایل کوچی هنوز هم ۳های زمستانی آنها در اینطرف دریای آمو قرار داشت )ص  گاه مینویسد که چرا

 به این مناطق میروند. 

از نوشته هاییکه به قدرت رسیدن خلجیها را در هندوستان بیان میدارند بر می آید که آنها را در اواخر قرن سیزدهم میالدی 

(. به نظر اوخلجیها در اصل ترک بوده 82م، ص 200۳در دهلی یک نژاد کامأل متفاوت از ترکها میدانستند )پیتر جکسن 

یجهء زندگی طوالنی درمیان افغانها و ازدواجهای مختلط با آنها عادات و رسوم به افغانستان مهاجرت کرده بودند و در نت

(. 2۳0، ص 200۶افغانها را کسب کردند. خجیها عادات، رسوم و فرهنگ تازه را بدربار دهلی آوردند )مارشال کاوندیش 

ا با نظر بد نگریسته آنها را ( مینویسند که اشراف ترک مقیم دهلی به خلجیه1۵0، ص 19۵۳اشیربادی لعل و سریواستوا )

.( اشراف دربار دهلی آنها را افغان دانسته و مخالف به تخت نشستن جالل الدین در دهلی 9۶افغان میدانستند. )همانجا ص 

 (.28، ص 2002بودند )رادی شیام چوراسیا 

طایفهء اتراک )شاید جمع  م( مینویسد که خلج ها یک9۵1طخری )در حدود سال صیک جغرافیه دان دیگر بنام ابن محمد ا

عربی ترک به فتح ت و ر( اند که در زمانه های باستان به مناطق میان هندوستان و سیستان آمده اند. آنها رمه های بزرگ 

 (.2۴۵گوسفند داشتند و زبان ب لباسهای آنها شبیه ترکها بود )مسالک الممالک، ص 

اندگان یفتلیها میدانند )یک نژاد مخلوط میان یفتلیها و پختها که از حبیبی مینویسد که بعضی شرق شناسان غرجیها را بازم

زمان ویدی در افغانستان زندگی کرده اند(. به همین ادعا مارقورات مینویسد که خلچ یا خوالچی بازماندگان یفتلیها بوده که 

یمارچوس از آنها به اسم خولیاتای ق.م( یاد شده است. متعاقبأ سفیر ز ۵۵۴از آنها در خواالص در منابع سوری )در حدود 

 یاد کرده است.

م( میگوید خلج و ترک )با فتح ت و فتح ر( های کابجیه از بازماندگان یفتلیها 980بر همین اساس محمد ابن خوارزمی )

ه شت(. حبیبی مینویسد که در منبع اصلی کنجینه غلط نو72بوده که در تخارستان دارای شهرت زیاد اند )مفتی العلوم، ص 

شده در کتاب بیهقی کپچی است و در طبقات ناصری کوچ نوشته شده و اعراب آنرا به قوفها تغییر داده اند. در کتاب 

ملحقات شاهنامه کوچ نوشته شده که کلمهء امروزی آن در افغانستان "کوچی" است. این کلمه از بقایای اسم کوش=کوشان 

 قرن اول میالدی میباشد. 

ام مؤرخین به خلج و افغانها همیشه باهم اشاره کرده اند و اصلیت و نژاد آنها بطور الیتجزأ یکی بوده فراموش نکنیم که تم

( در رابطه با فتوحات سبکتگین مینویسد که 2۶م( در تاریخ یمینی )ص 102۳است. ابونصر محمد ابن عبدالجبار عتبی )
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او شدند". این مطلب را ابن اثیر نیز مینویسد )الکامل ج  "افغانها و خلج از سبکتگین اطاعت نموده و ناگذیر شامل اردوی

 (. او در همانجا مینویسد یعقوب لیث خلجیه و زابل را فتح کرد.۳۴8ص  8

مینورسکی به وضاحت مینویسد که خلجیها اجداد غلجایی های امروزی افغانستان میباشند )تبصره های مینورسکی االی 

گ همین مطلب را در دایرة المعارف اسالمی مینویسند. بنابر آن عبدالحئ حبیبی (. بارتولد و هی۳۴8حدود العالم، ص 

نتیجه میگیرد که خلجی یا غلجی به یفتلیها و حاکمان زابل رابطه داشته اند چون یفتلیها )هیتیله عربی( باالی زابلستان 

ان غلجایی امروزی این منطقه حکومت کردند. مشخصات چهرٔه آنها که برروی سکه های آنها حک شده به چهرهٔ جوان

 شباهت دارند مانند بینی های کشیده و چشمان بادامی. 

م وفات یافت در توصیف سلطان جالل الدین "خلجی" را 1۶88شاعر مشهور زبان پشتو خوشحال خان ختک که درسال 

 ( مینویسد که:۶۶9سلطان جالل الدین "غلجی" نامیده )دیوان خوشحال خان ختک قندهار، ص 

 چي په اصل کښي غلجی د والیت وو  -"بیا سلطان جالل الدین په سریر کېناست  

 پرورش یې د غلجیو په دولت وو"!   -بیا له پسه فیروز شاه چي امرا وو   

از "والیت" منظور خوشحالخان سرزمینهای امروزی افغانستان است. این مطلب واضح میسازد که تا زمان خوشحال خان 

 میدانستند نه ترک. خلجیها را افغان

بنابر آن حبیبی نتیجه میگیرد که خلجیها یا غلجیها بازماندگان ترک و غوزها که در دوران اسالمی وارد خراسان شدند 

های نژاد آرین میباشند که بنام هونهای سفید معروف بوده که در ترکستان و زابلستان زندگی  نبوده بلکه مربوط به یفتلی

کوچی=کوشی زنده مانده است. به همین -های امروزی اقوام مقیم زابل، غلجی جداد شان در اسمهای ا میکردند که اسم

. صورت غلچه=غرچه میباشده اساس ریشهٔ هفتال در یفتال و یفتلی و ابدالی دیده میشود. امروز کلمهٔ غلجی در بدخشان ب

م( شاعر 9۳8یباشد. ابو طایب موسابی )سال در ادبیات دری این کلمه به معنی یک انسان ساده یا یک فرد کوهستانی م

دربار سامانی میگوید: اهر یک غرچه باالتر از صد سال میتواند زندگی کند چرا عرب )پیغمبر( صرف شصت و سه سال 

 زندگی کرد.

 دمروت خان لودی مینویسد که در حقیقت کوچیهای خلجی یا غلجی در آریانا سابقهٔ طوالنی دارند. بعضی محققین بر آنن

که این کوچیها همانهایی اند که قبل از آمدن هونیشهای آریایی بنام اپوکوچیه در کتیبه های هخامنشیها از آنها یاد آوری شده 

(. مخلوط شدن هونهای سفید آریایی با پختها )پشتونها( یا به عبارهٔ ۶7، ص 2است )بهار، فارسی قدیم، سبک شناسی، ج 

ام آریایی در باختر، دره های هندوکش، زابلستان و کابلستان یک پدیدٔه طبیعی محسوب دیگر دو شعبهٔ شمالی و جنوبی اقو

میگردد. معلوم نیست که هونهای سفید یا یفتلیها به چه زبانی تکلم میکردند اما از نزدیکی لهجه های هندوکش علیا، غرچه، 

دری، زبان اوستا و سانسکریت پیدا نیستند. واخی میتوان حدس زد که بیشتر با صداهای پشتو نزدیک اند که در پهلوی، 

این هونهای سفید یفتلیها بودند که باالی هندوستان از زابلستان حمله کردند و کشمیر را اشغال کردند. یک کتیبه سانسکرت 

 م در ویهاند نزدیکی اتک در کنار دریای سند یافت شده گفته میشود که آنها18۳9مربوط قرن هفتم میالدی که در سال 

(. کلکانه 190افراد قوی بودند که گوشت میخوردند و خودرا "توروشکا" میخواندند )الکساندر برنس، کابل، لندن، ص 

م( در مورد این توروشکاها و جنگهای شدید آنها مینویسد که 1148یک مؤرخ کشمیری در کتاب خود بنام راجه ترانِگنِی )

ل نوده و نیم سر خودرا میتراشیدند. او مینویسد که شاهان کوشانی کنشکا، این افراد اسلحهٔ خودرا باالی شانه هاه خود حم

، ص 2م و هند بوهلر ج 1900هوشکا و جوشکا از همین مردم میباشند. )راجه ترانگینی به ترجمهٔ سر اوریل شتاین لندن 

20۶  .) 

ختصاصی مینویسد که پادشاهان ( در کتاب خود بنام تاریخ فیروزشاهی در یک فصل ام1۳57ضیا بارانی مؤرخ هندی ) 

باید از میان ترکها باشد اما در مورد به تخت نشستن ملک جالل الدین خلجی مینویسد که برای مردم بسیار مشکل بود که 

 ، کلکته(.17۳به تخت نشستن یک حلجی را قبول کنند )تاریخ فیروزشاهی ضیآ بارانی صفحهٔ 

تند این است که در یک کتاب قدیمی نوشته شده که زبان خلجیها زبان افغانی دلیل دیگری که ثابت میکند خلجیها پشتون هس

)پشتو( بوده است. در یک کتاب خطی که در باب معجزه های سلطان سخی سرور )که مشهور به لخداتا بود و در سال 

نوشته شده آمده  م وفات کرده و در شاه کوت دیره غازی خان دفن است( به زبان دری توسط یک نویسنده ناشناس 1181

م تاریخ یعقوبی( یک پارچه شعر را 779است که در تاریخ غزنی به قلم ابو حمید الزوالی آمده است که "کابل شاه خنجل )
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بزبان خلجی به لویک غزنی ارسال کرد.' ارزیابی این شعر نشان میدهد که بزبان قدیم پشتو نوشته شده بود که عفته میشود 

ه همان غلجیهای امروزی هستند. کلمه لویک غزنی در حقیقت همان کلمه لویه یا بزرگ  غزنی زبان حلجیها بوده است ک

 بزبان پشتو میباشد.

فخرالدین مبارکشاه که بنام فخر المدبر معروف است و نویسنده کتاب معَروف آداب الحرب و سائر کتابها میباشد در کتاب 

قطب الدین ایبک متشکل از ترکها، غوریها، خراسانیها، خلجیها و  م( مینویسد که سربازان قشون120۵تاریخ هندوستان )

 هندیها بودند.این میرساند که در آغاز قرن هفتم هجری ترکها و خلجیها دو قوم متفاوت محسوب میودند.

ز کابل به اتا زمان بابر بنیان گذار سلسله مغولی هندوستان خلجیها بنام افغانهای خلجی یاد میشدند. بابر مینویسد که "ما 

عزم تسخیر مناطق افغانهای خلجی شمال شرق غزنی خارج شدیم و با خود یکصد هزار رآس گوسفند و غیره آوردیم 

 ، چاپ بمبئ(.27)توزک بابری ص ا

منجهاج السراج از َعساکر ترک، خلجی، غوری، تاجیک که در خدمت سلطان جالل الدین خوارزمشاه و ملک خان هرات 

از نظر قومی از عساکر خلجی جدابوده اند. در تاریخ جهانکشاه جوینی  ترک تباره خود میرساند َساکر بودند نوشته است ک

 هم از موجودیت خلجیها در جنگ پروان و شکست اردوی چنگیز صحبت شده است.

رقشناسی در زبان مکالمهٔ مردم خراسان )شهرهای مرو، نیشاپور َو هرات( خلجی را با )غ( غلجی تلفظ میکردند. بخش ش

اکادمی علوم مسکو التاریخ المنصوری نوشتهٔ محمد بن علی هماوی را بزبان عربی از روی یک نسخهٔ منحصر به فرد  

خطی َعکاسی و چاپ کرده که در آن از حامیان خوارزمشاه متواتر بنام قلجی یاد گردیده است. از آنجاییکه در خراسان و 

ر آن غلجی را قلجی نوشته اند اما اگر خلجی شنیده بودند نیازی به تغییر تلفظ نبود ایران حرف )غ( را )ق( تلفظ میکنند بناب

بر اساس نتیجه گیری حبیبی "ما گفته میتوانیم که چون در خراسان خرف )خ( موجود است و نیازی به تغییر تلفظ ندارد.

تو غرزئ یا کهزاد میباشد." به این اساس در پش خلجیها مربوط به غلجیهای والیت زابل افغانستان بوده که اسم اصلی آنها

 غرزئ در اسناد تاریخی افغانستان و هندوستان به خلجی و متعاقبآ غلجی مبدل گردید است.

 

 مآخذ:

 م(42-8۳۳هجری 27-218المعتظم )

 (.۴1۶19بود )لیوی، ساختمان اجتماعی اسالم، صفحات 

 (. 2012)سی ای بوسورث، دایرة المعارف ایرانیکا، 

 “The Sultanate of Delhi. S. L. Agarwalaاگروال، وبسایت مباحث تاریخ(.  )ممتا 

 م(.1914)داریرة المعارف بریتانیکا، 

 م(.2004)هرمان کولکی و دیتمار روثرموند، 

Hermann Kulke & Dietmar Rothermund 2004, A History of India. Psychology Press. ISBN 978-
0-415-32919-4. 

 (.۳۶م، ص 199۴کمار، . )سونیل 

 م(. 1981)عرفان، حبیب، 

 م( 1999احمد حسن دانی )

“History of Civilizations of Central Asia: The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. Motilal 
Banarsidass. ISBN 978-81-208-1540-7 

 ,07Pashtun Forums, , Khaljies are AfghanHabibi, Abdul Hai-22-201۳ ,حبیبی  

-afghans-pashtuns-ghaljis-ghizais-khilji-۳8641/-history-http://www.pashtunforums.com/pashtun

habibi.html-hai-abdul 
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 (.19۵۳، اشیر بادی لعل شریواستوا 201۳، بورجور آوانی 2007)گیشبرت اوونک، 

 م(201۳بورجور آواری )

 (1۵0م، ص 19۵۳شریواستوا )

 (.182-181صفحات  1999احمد حسن دانی 

 (19۳7مینورسکی در تبصره باالی کتاب حدود العالم )

 میالدی( 11محمد کاشغری )قرن 

 (.1981)عرفان حبیب 

 (۴22منهاج سراج )در طبقات ناصری، ج اول ص 

   مسالک الممالکاسطخری 

 (1۵0، ص 19۵۳اشیربادی لعل و سریواستوا )

 (.28، ص 2002)رادی شیام چوراسیا 

 (.72م( )مفتی العلوم، ص 980محمد ابن خوارزمی )

 (2۶م( در تاریخ یمینی )ص 102۳ابونصر محمد ابن عبدالجبار عتبی )

 (.۳۴8ص  8ابن اثیر  )الکامل ج 

 (.۳۴8تبصره های مینورسکی االی حدود العالم، ص 

 (۶۶9)دیوان خوشحال خان ختک قندهار، ص 

 م( شاعر دربار سامانی9۳8)سال  ابو طایب موسابی

 (.۶7، ص 2)بهار، فارسی قدیم، سبک شناسی، ج 

 (.190)الکساندر برنس، کابل، لندن، ص 

 م(1148کلکانه یک مؤرخ کشمیری راجه ترانِگنِی )

 20۶، ص 2م و هند بوهلر ج 1900راجه ترانگینی، کلکانه،  به ترجمهٔ سر اوریل شتاین لندن 

 ، کلکته(.17۳بارانی صفحٔه  )تاریخ فیروزشاهی ضیآ

 ، چاپ بمبئ(.27توزک بابری ص ا

 / افغانستان-وملیهای-نژاد   ,Mashal.org,   http://mashal.org/blog/Karim Popalمشعل

Introduction to the History of Mubarak Shah, 33. London, 1927 

 Pakistan Defence Forum, Jun 20, 2014مروت خان   
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