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 16/01/2019      تتبع و ترجمه از دوکتور نوراحمد خالدی

 آیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟

 )بخش اول(

 عالقمندی تازه در مورد خلجی ها

یکبار دیگر اسم عالءالدین خلجی روی زبانها  پدماوتیم( با نشر فلم هندی 201۸عیسوی )جنوری  ۀگذشتدر آغاز سال 
رفت. هند در دنیا اوج بیسابقه گ ۀقار خلجی در میان افغانها و افراد مربوط به نیم ۀآن عالقمندی به سلس ه در نتیجهءافتاد. ک

پدماوتی یک فلم حماسی هندی است که توسط سنجئ لیال بنسالی کارگردانی شده. این فلم که بر اساس یک شعر حماسی 
رار گرفت. در حالیکه صحنه سازیها، ِسنماتوگرافی و بازی ملک محمد جیاسی تهیه شده مورد ارزیابیهای متفاوت منتقدین ق

در نقش خلجی طرف تمجید قرار گرفت در عین زمان منتقدین داستان، اجرآ، و طول فلم را مورد انتقاد قرارداده و  هسنگ
ادشاه پبه مثابه یک  هبخصوص تمثیل کلیشه یی خلجی را به عنوان یک سلطان خونخوار مسلمان در مقابل نقش رتن سنگ

آنکه این فلم در بعضی ایاالت هندوستان به نمایش گذاشته نشد اما در مجموع از نظر  حق به جانب هندو انتقاد کردند. با
 کرور روپیه هندی بالغ گردید. ۵.۸۵ملیون دالر امریکایی یا  ۸1تجارتی یکی از موفقترین فلم های هندی بوده عواید آن به 

زیادی میخواهند بدانند که خلجیها کی بودند. در فلم نشان داده میشود که خلجیها از افغانستان فلم پدماوتی افراد  ۀدر نتیج
آمده بودند. تمام نویسندگان تا این حد باهم اتفاق نظر دارند اما اینکه از نظر قومی ریشه های آنها چه بود موضوعیست که 

م ص 199۴داد دیگر با این امر موافق نبوده )سونیل کمار، طرف مباحثه میباشد. تعدادی خلجی ها را ترک میدانند اما تع
 ( خلجیها را همین قوم غلجیهای )غلجایی ها یا غلزایی ها( امروزی میپندارند. 3۶

اسدهللا ابوبکر مینویسد:"طوریکه خواهیم دید پشتونهای غلزایی در تشکل تاریخ افغانستان نقش بسیار مهمی بازی کرده اند. 
بدون دانستن کامل غلزاییها ناتکمیل خواهد بود )افغانهای غلزائی، وبسایت پشتونخواه(. برای دانستن بهتر تاریخ افغانستان 

 موضوع یک بررسی مختصر تاریخی مفید دانسته میشود.

 پس منظر تاریخی
ه یافته که ب زئ اشتقاق-( یا ریشه یابی کلمات میتوان گفت که کلمهٔ غلجی از غرEtymologyاز نظر علم اتیمولوجی ) 

نامهای غلزائی، غلزئ و غرزئ هم مشهور هستند، یک مجموعهٔ بزرگ قبایل ه معنی پسر کوهستان است. غلجی ها، که ب
قوم پشتون را تشکیل میدهند که مجموع نفوس آنها حد اقل امروز در افغانستان، مأورأی خط دیورند و دور دنیا به بیش از 

م غلزائی اکثرأ در مناطق قبایلی آزاد مأورای خط دیورند و ایالت خیبر پختونخوا و در ملیون نفر تخمین میگردد. اقوا 3۵
داخل افغانستان در والیات مشرقی )ننگرهار، لغمان، کنرها، نورستان( و جنوبی )لوگر، وردگ، پکتیا، خوست، پکتیکا( 

م از شاخه های معروف غلجاییها میتوان اقوا زندگی میکنند. اکثریت اقوام کوچی افغانستان مربوط به قوم غلزایی میباشند.
هوتکی، تره کی، منگل، جاجی، وزیری، محسود، خوگیانی، شینوار و غیره را نام گرفت. غلجاییها در دورانها مختلف بر 

ن ل یافت با نفوذ تریکه قدرت به درانی ها انتقا 1747و از یکهزار میالدی تا سال  سرزمینهای افغانستان حکمروایی کردند
ها امپراطوری هوتکی را تشکیل دادند  م غلزایی173۸م تا سال 1709را تشکیل میدادند. از سال  ل پشتونیمجموعهٔ قبا

که اول از قندهار و متعاقبأ از اصفهان در فارس و دوباره از قندهار حکومت کردند. آزاد خان غلزائی بعد از نادر افشار 
 مدتی باالی آذربایجان ایران حکومت نمود.

 مینویسد که: (Mashal.org) مشعلکریم پوپل در مورد قبایل پشتون در تارنمای 
"پخ یا پکت یکی از اقوام جنگجو هندو آریائی است. که در کنار شرقی هندو اروپائی زیسته و از آنجا به اثر فشار دیگر  

مسکن گزین شدند که بنام پکتیس، پکتین , پکتیا و مردم  یطرف جنوب هندوکش یورش بردند. باالخره در محله اقوام ب
نمودند پروفیسور مورگنسترن در مورد منشای قبایل افغان نوشته است: پکتوکی  آنرا پکتون )پختون( یا خانه پکتها یاد می

ها  ییله آریائبرای اولین بار توسط هیرودت نوشته شده است. موصوف یاد آوری نموده است که پشتونها یکی از یازده قب
های سرد هندوکش در حوالی ه های آسیای میانه مهاجرت را آغاز نموده پس از عبور از سلسله کو اند که از جنوب دشت

نویسد که مردم پکتیک مردمان جنگجو و دالوری بودند. پشتونها  های سلیمان جای گزین شدند. هیرودت میه های کو دامنه
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قرار داشتند. مسیر احتمالی که پشتونها داخل غزنی و پکتیا شدند دو نظر است. از راه مرو  با بلوچها همیشه در هم زیستی
ها پکتیا. پشتون و غزنی ،غور ،بامیان ،بلخ  ،پکتیا. راه دوم آسیای میانهو غزنی  ،بامیان ،غور ،قندهار ،داخل سیستان

پرداختند. گروه کوچک  بابا به مالداری می هندوکش وهای  ها در کوه پایه مردمان مالدار و خانه بوش بودند در تابستان
غزنی و پکتیا متوطن اصلی شدند. گروه بزرگ آنها خانه بدوش بین  ،غور، بامیان، ارزگان ،از اینها در قندهار بلوچستان

ورود های  سال اند. پشتونهای قسمت غربی در نوشته نداشته غزنی و سیستان بودند. این قوم الی ورود اعراب خط و
عربها مسلمان گردیدند. قسمت شرقی قوم پکت همزمان با حمالت اعراب به کابل مسلمان نگردیده پس از اینکه مردم کابل 

با شکنجه مسلمان گردیدند. که بنام سوته مسلمان  و مسلمان شدند آنها مسلمان گردیدند. که مسلمان شدن این قوم مشکل بوده
دیم پکتها باشند. در زبان ق نست که بعضی از پشتونها دارای چشمان سبز، آبی و تاتار می. نشانه دیگر این قوم ایگفتند می

ن گویند. پس از اینکه تعداد ای حرف ف و غ وجود نداشته است. چنانچه تا اکنون مردم پکتیا افغانستان را اوگانیستان می
ند. اعراب سلطان محمود غزنوی غوریان در جنگها کابل هجرت نمودو لهوگر  ،هلمند ،قوم ازدیاد یافت به والیات قندهار

و  های شنسب )فخرالدین(، امیر پوالد امیر امیرکرور ها( در لشکر خود استفاده نمودند. اوالده از گروه این قوم )سوری
امکان شدند.  باقی شاهان سوری در کوهسار تخارستان و غور و هرات و خراسان حکمرانی داشتند و بنام غرشاه یاد می

رود که غرزوی غرزی و غلجی از همین دودمان نام گرفته باشد. اکثراً سوریان غوریان با غزنویان متحد شده در  آن می
لشکر کشائی غزنویان به هندوستان سهیم بودند. درین لشکر کشائی غوریان ) متشکل از چندین ملیت( صاحب قدرت شده 

 کنار افغانستان پاکستان و گوشه و های ملیت پشتون زیاد بوده در هر خهنسل آنها تا هندوستان رسید. کنون تعداد شا
 هندوستان زندگی دارند." )کریم پوپل، افغان، تارنمای مشعل(.

هند  ۀقار غرب نیم-باختری، خراسان عصر گسترش اسالم و افغانستان امروزی در شمال-سرزمین های آریانای یونانو
ای سهولت مطالعه به آنها افغانستان و هندوستان خطاب میگردد. به مثابه همسایگان از واقع شده است که در این نوشته بر

مردمان، فرهنگها و زمامداران میان افغانستان و هندوستان در طول قرون و هزاره ها به  ۀنظر جغرافیایی، تبادل گسترد
کرد که چگونه ترکها به هندوستان رسیدند ها تعجب خواهند  تفصیل یادداشت شده و برای همه گان واضح است. اما بسیاری

 داران آن شدند!مو حتی زما
معروف است که از سربازان غالم ترک تبار )غلمان، ممالک(  ۀم( به عنوان اولین خلیف42-۸33هجری 27-21۸المعتظم )

بعدآ در سمارا های شخصی در اطراف خود در مرکز خالفت بغداد و  بطور وسیع استفاده کرد و از آنها به عنوان گارد
استفاده نمود اما این جریان در زمان پدر او هارون الرشید آغاز شده بود )لیوی، ساختمان اجتماعی اسالم، صفحات 

ی زندگ ۀکه قادر به تحمل مشقات سخت را نظر به سابق ند(. ترکها به عنوان یک نژاد عالی سلحشور معروف شد۴1۶19
عمت خود وفاداری کامل میداشته باشند بطوریکه سائر سربازان استخدام شده از ها بوده و به ولین گاه سخت خود در چرا

 های آنها حتی محل قادر به آن نیستند. از این سبب در طول قرون بعدی داشتن تیر اندازان سریع الحرکت ترک و اسپ
مردان جنگی محلی هم بودند یک امر حتمی بود. بخصوص سامانیان  ۀقابل مالحظ ۀکه دارای هست برای زمامدارانی

ماورالنهر و خراسان برای استفاده از نیروی غالمان ترک تبار از مناطق آسیای میانه در آغاز قرن چهارم هجری )قرن 
رک تشکیل میداد که های عالیرتبه اردوهای آنها را افسران ت موقعیت خوبی قرار داشتند و تمام قوماندان دهم میالدی( در

 بعدآ نقش بزرگی در تعیین سالطین بازی کردند همانگونه که در تعیین شخص خلیفه در عصر عباسی ها نیز نقش داشتند. 
تبار به مثابه یک قوت جنگی مسلکی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی بخصوص در دولتهای  استفاده از سربازان ترک

آنکه اردوهای غزنویان، همانند سائر اردوهای هم عصر  رقی ایران بسیار متداول شد باغزنویان در افغانستان و مناطق ش
اصلی را سربازان  ۀخود، متشکل از افراد اقوام مختلف مانند عرب، کرد، دیلمی، تاجیک، پشتون و هندی بودند اما هست

معروف بودند )سی ای بوسورث،  سرای غالمانهای قصر قرار داشتند که به  غالم ترک تشکیل میداد که در مرکز آن گارد
 (. 2012دایرة المعارف ایرانیکا، 

در واقع محمد بن قاسم اولین مهاجم مسلمان باالی هندوستان شمرده میشود اما در اثر مرگ زودرس نتوانست یک 
تان نشد و امپراطوری در هند ایجاد کند. سلطان محمود غزنوی نیز موفق به ایجاد یک امپراطوری اسالمی در هندوس

گذیر این اهم بدوش معزالدین محمد غوری افتاد تا یک  های خود اکتفا کرد. نا صرف به ضمیمه کردن پنجاب به قلمرو
م( سبب ایجاد 1206-1175محمد غوری ) پایه های ثابت ایجاد کند. متصرفات امپراطوری مسلمان را در هندوستان با

 اولین امپراطوری بزرگ اسالمی در شمال هندوستان از پنجاب تا بنگال گردید )ممتا اگروال، وبسایت مباحث تاریخ(.  
ها به پیروزی نایل شد و بخشهای بزرگ  م( با شکست دادن و کشته شدن پریتویرا1192محمد غوری در جنگ تراوری )

معرض تصرف قرار گرفت. بعد از این پیروزی محمد غوری به مرکز خود در غزنی بازگشت و  شمال هندوستان در
تبار و غالم مورد اعتماد او بود به حیث وایسرای یا قائم مقام خود در هندوستان  قطب الدین عینک را که قوماندان ترک

خود او به برادر بزرگش سلطان غیاث  بر جا گذاشت. قطب الدین عینک وفادارانه به محمد غوری خدمت کرد همچنانکه
 الدین غوری که از هرات حکومت میکرد وفادار بود. 

ها  م در کنار دریای سند توسط خوکرها و یا هم به روایتی توسط قاتلین اسمعیلی1206محمد غوری در ماه مارچ سال 
کشته شد. در زمان مرگ خود محمد با جانشین شدن برادر خود سلطان یک امپراطوری بزرگی بود که تمام افغانستان و 

 شمال هندوستان را در بر میگرفت.
با مرگ محمد غوری چون کدام پسری نداشت تا جانشین او گردد قطب الدین ایبک که در الهور بود با آنکه اعالن سلطنت 

ه مثاببه را به حیث  سرعت زمام امور متصرفات او را در هندوستان به عهده گرفت که از این جهت اکثرآ اونکرد اما به 
 م حکومت کردند. 1290غالمان" یاد میکنند که نزدیک به یک قرن تا سال  ۀبنیان گذار "سلطنت دهلی" و مؤسس "سلسل
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از اسپ در بازی چوگان وفات یافت و دامادش التوتمش  افتیدن ۀم در نتیج1210قطب الدین ایبک در سال 
غالمان محسوب میگردد بزودی بنگال را دوباره  ۀجانشین او شد. التوتمش که بزرگترین شاه دودمان یا سلس

های امپراطوری خود اضافه کرد به شمول مناطق سفلی دریای  مطیع ساخت و متصرفات زیادی را به قلمرو
م با کودتای جالل الدین فیروز خلجی به پایان رسیده و 1290نت دهلی در جون سال غالمان سلط ۀسند. سلسل

 عصر حکومت خلجی ها آغاز میگردد. 
د تبار بودند به هن غالمان سلطنت دهلی که خود ترک ۀبه این اساس بیشترین ترک ها در زمان حکمرانی سلسل

و افغانستان که توسط چنگیز خان مغول از سال مهاجرت کردند. ناگفته نباید گذاشت که اشغال آسیای مرکزی 
تبار از ماوراالنهر و خراسان به هندوستان  م آغاز گردید سبب فرار و مهاجرت بسیاری از چهره های ترک1220

 شد. 
هند حکومت کردند  ۀقار م باالی قسمتهای وسیع نیم1320م تا سال 1290خلجی یک دودمان مسلمان بود که از سال  ۀسلسل

سلطنت دهلی محسوب میگردند. از آنجاییکه بیشترین تعداد نفوس  ۀم(. و دومین سلسل1914ة المعارف بریتانیکا، )داریر
م، تشکیل 1914یرة المعارف بریتانیکا، ۀ داتشکیل میدادند بر اساس نوشت ترک تبارمسلمانهای دهلی را در آنزمان اشراف 

ک خلجی ها مل ۀدانستند. بانی سلسل ف ترک خلجیها را ترک نمیحکومت خلجیها مورد استقبال آنها قرار نگرفت. اشرا
غالمان به حیث عریض ممالک مقرر شده بود. موصوف بعد از مرگ  ۀفیروز از جانب کیقباد یکی از سلطان های سلسل

او استفاده نموده یک سلطان شیرخواره را بر کنار و خود تخت سلطنت را اشغال  سلطان بالبان، از بیکارگی جانشینان
م بر تخت دهلی به عنوان جالل الدین فیروز شاه  تکیه زد. زمامداری این 1290جون سال  13نمود. موصوف بتاریخ 

 م خاتمه مییابد.1320سلسله با خسرو خان در سال 
م حکومت میکند. سربازان 1316م تا سال 1296لدین خلجی است که از سال ا ءفترین شاهان این سلسله سلطان عالمعرو

( Warangalدر ورانگل ) (Kakatiya dynastyککاتیا ) ۀم از سلسل1310او الماس  معروف کوه نور را در سال 
 مالی والدین با اجرای ابتکارات  ءدوران زمامداری عال م(.2004بدست آوردند )هرمان کولکی و دیتمار روثرموند، 

میان می آید مقررات بازار تدوین میگردد و همراه است با ه اداری معروف بوده اصالحات در جمع آوری عواید دولت ب
یک دوران موفق فتوحات. این دوران به عنوان دوران طالیی حکومت خلجی ها معروف شده است. بعد از اشغال جنوب 

فرهنگی و تعمیراتی  ۀالدین قادر شد به فعالیتهای گسترد ءطان عالاو. سل ۀدر خزان ۀهندوستان و افزایش قابل مالحظ
دربار او سرازیر شدند، اکثرآ از بغداد و آسیای مرکزی که توسط ه بپردازد. ادبأ، طبیبان، ستاره شناسان و مؤرخین ب
 سلمانان مبدل گردیدالدین خلجی، دهلی به مرکز شرقی مءۀ سلطان عالمغوالن به خاک و خون کشیده شده بود. در زیر سای

که از نتایج درخشان آنزمان اعمار ساختمانهای زیبا میباشد. مسجد جامع دهلی شاندار و بزرگ بوده با یک گنبد عظیم و 
 زیبا کاریهای زیاد مزین است.
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