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 مدخل

 
 سال حدود در بود، مبهم و پوشيده اسالم، ظهور اوائل در پشتو تاريخ

 كمى تاريكى اين آمدم، موفق) خزانه هټپ (كتاب نشر و كشف به چون ش1320

 امير سورى حكمدار يكنفر از را اشعارى نفيس كتاب اين و رديد،گ روشن

  .داد ما بدست هـ 139 حدود پهلوان جهان ړكرو
 بوده، غور بزرگ شاهنشاهان اجداد از پهلوان جهان ړكرو امير اين چون

 شعر يك سراينده وى شده ده دا شرح خزانه هټپ در كه قديمى مآخذ باستناد و

 جلد نخستين مباحث در طوريكه بران بنا است، هائىگرانب و قوى بسيار ىحماس
 خروج اوائل در پشتو زبان ام، نگاشته تفصيل به توښپ ادبيات تاريخ دوم

 سالطين عصر در بعدها كه بوده، دربار و ادب زبان خراسان، و غور در اسالم،

 .است مانده باقى دران فراوانى اشعار و قصايد غور، بزرگ

 هټپ مؤلفان نوشتهاى به منحصر پشتو، قديم بادب جعرا ما معلومات تاكنون
 گويندگان نفر چندين آن روى از كه بود، هـ612 ماكو سليمان تذكره و خزانه

 .شناختيم مى تښغرغ و نىټبي و ڼسرب و لودى دودمانهاى در را پشتو قديم

 كه م،يآمد مؤفق زين پشتو گريد تيب كي كشف به خوشبختانه اكنون ىول

 ميتقد ىادب و ىخيتار باشواهد ارجمند گان خواننده به كتاب نيرد آنرا نكيا
 .دارميم

 اسالم ظهور نينخست قرون مقارن و پشتو متريقد آثار از زين تيب كي نيا
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 كي و شود، ىم انكشاف ازان زين خيتار مجهول عيوقا از بسا ضمناً كه است،
 باره دران ما خيرتا تاكنون كه شناسد، ىم بما را غزنه شاهان شده گم ۀخانواد

 ازان ىنام خ،يتار كنندگان جستجو و پژوهندگان ىحت و بوده، خاموش ىبكل

 .اند نكرده شاني از ىذكر و دهينشن

 ىخيتار شواهد قيتطب با كه كرد، خواهم ىسع كوچك كتاب نيدر من
 و دارم، ىمعرف بشما بار نينخست غزنه، كانيلو ۀخانواد با را پشتو تيب نيا

 قندهار روزگان و بغالن ىها بهيكت در پشتو ميقد ىسراغها ۀباردر كه ىليدال

 .سميبنو ليتفص به دارم،

 ساختن روشن و پشتو ادب خيتار انكشاف در ديجد كوشش نيا دوارميام

 ميقد سند را افغان جوانان و د،يآ بار سودمند خ،يتار مكتوم مسائل از ىبرخ
 بر ندهيآ در كه ىانكس ىبرو را ىكوچك ۀروزن و دهد بدست زبان اصالت

 .ديبكشا كرد خواهند قاتيتحق زبان نيدر ىعلم اساس

 دوست دانش جوانان به ،ىآوارگ و فراق عالم از من را كوچك كتاب نيا

 ىمساع پشتو ادب و زبان قيتحق راه در كه دارم، چشم و كنميم اهداء وطن
 بار مثمر و تنومند ىدرخت را دهيرس نو ۀشاخچ نيا و دهند، دوام را خود

 .آورند

  مغان كار ديرس انيبپا كه مبر گمان
 تاكست رگ در ناخورده ۀباد هزار

 
 ىافغان ىبيحب ىعبدالح افتاده دور

 1960 اگست - ىكراچ
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 ىشاه ىدودمانها

 
 و هندوكش و كابل ىدرها در ىاسالم عهد نينخست قرون در
 ىمحل سرداران و شاهان ىدودمانها از ىبرخ خراسان، ىشرق ىشهرها
 و) خانان (هونان و) انيابدال (انيهفتال ىايبقا از كه داشتند، ىحكمران
 و ىعقوبي و خرداذبه ابن مانند عرب مورخان و بودند، انيكوشان

 و داور نيزم شاه داوران و انيبام شاه رانيش ىبنامها را شانيا ىالمقدس
 انيهفتال ىدودمانها نياز ىكي و )1(اند كرده ذكر رهيوغ رتابله

 حكمرانان از ىكي) كهول ريم (كوال مهرا ۀبيكت كه اند، ىزاول) انيابدال(

 و است، موجود قندهار روزگان ىليم دو در ىشمال ۀدر در دودمان نيا
 كابلستان ىدودمانها نيا اكثر كه د،يآ ىم روشن ندهيآ مباحث خالل از

 روابط نيا و داشتند، زين ىشخوي و قرابت روابط هم با زاولستان و

 نيب ىفردوس ۀشهنام مطابق كه است، ىشاونديخو رينظ ،ىوستگيپ
 شاه دخت رودابه ىهمسر به ىزابل زال و سام و ىكابل مهراب دودمان

 .)2(بود داده ىرو زابل ۀزاد پهلوان رستم با كابل

                                            
 احسن و ىعقوبي البلدان و دنيل طبع 170 ص :خرداذبه ابن الممالك مسالك )1(

 .دنيل طبع ىالمقدس ميالتقاس
 .ىفردوس شاهنامه اول جلد ديكن رجوع )2(
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 ىم كهيطور ىشاه ىدودمانها نيا خيتار كه است تأسف ىجا
 اريبس ذكر و فهمكشو مسكوكات ىبرخ تنها و ست،ين روشن ستيبا

 ىنامها ىعرب مورخان مبهم اشارات و الهند كتاب در ىرونيالب مختصر
 كه ست،ين روشن هم نيا و م،يدانيم را ىمحل حكمداران نياز نفر چند

 و ىوناني ىگاه شانيا مسكوكات الخط رسم ىول بود؟ چه شانيا زبان
 .)1(است ىمنگول اناًياح و ىداناگر سره

 دودمانها نيا عيوقا و خيتار ىجستجو من ىاصل هدف نجايدر چون

 بسراغ تنها موجوده، مثبت اسناد از ىبرخ پرتو در خواهميم و نبوده

 هدف به را ما كه آورم، ىم نجايدر را ىمطالب بران بنا بروم، شانيا زبان

 .سازد ىم كينزد شيخو

 نيا ىنامها و ها بهيكت در ىشناس زبان اساس بر كه ىمطالعات از
 نيا زبان كه ام، دهيرس جهينت نيبد ام، كرده ىحلم حكمداران

 ىزبان اي و بوده پشتو اي هلمند ىكرانها تا تخار از ىشاه ىدودمانها
 .است داشته ىتام ىوستگيپ و قرابت زبان نيا با ىبكل كه بوده

 به ىخيتار ليتحل و ىشناس زبان ۀشالود بر را خود دالئل نكيا

  .آورم ىم ليتفص

                                            
 الخط رسم بر عالوه كه است موجود ىزابل هونان عهد از ىا بهيكت پشاور ميموز در )1(

 .است آمده بدست رستانيوز از و دارد، ىكلمات زين ىمنگول بخط ،ىداناگر سره
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)2(  
 

 النبغ ۀبيكت

 
 كوتل سرخ در رياخ سال ده در فرانسه دانشمندان كه ىاتيحفر در

 ىليخ ىشناس زبان و خيتار نظر از كه ىگرانبهائ آثار اند، نموده بغالن
 خط سطر سه در ىئ نبشته سنگ آنجمله از كه آمد بدست گرانبهاست

 بزنان آن ريآخ سطر كي و ىمحل بزبان آن اول سطر دو كه است ىوناني

 ).يال بقلم (شده نوشته فقط دران و است، ىوناني

 در كه اند گرفته جهينت نيچن شد، كشف كه ىبزرگ ۀآتشكد آثار از

 كه داشته، وجود ىبزرگ گاه پرستش كي ىخمر پل ىليم 15 كوتل سرخ

 كانون و دند،يپرست ىم را عصرها آن شاهان ىها مجسمه دران ديشا

  .داشت وجود دران هم مقدس آتش

 شاهان پرستش

 بدست آتش كانون با كوتل سرخ معبد در كه ىشاه ىها مجسمه زا

 شهنشاه كنشكا كه اند، رفته فكر نيبد ىغرب محققان از ىبرخ آمده،

 پرستش را شاه دران كه بود، داده جيترو را ىنيآئ نيزم سر نيا بزرگ

 و دانسته، ىفرشاهنشاه مظهر هم را مقدس آتش ديشا و كردند، ىم
 و. دانديم قرار گاه پرستش كي در و جا كي آن با را ىشاه ىبتها
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  :ديگو باره نيدر كوتل سرخ معبد كاشف برژه شلوم ويموس
 قرار پادشاه پرستش مقام و معبد را كوتل سرخ كه ىدالئل از ىكي

 گاه پرستش نيا نام بغالن فهشومك ىها بهيكت در كه نستيا دهديم
 .)1(است شده نوشته )ىغاز ىشكايكن معبد(

 بهيكت كامل و تمام خواندن از ندهيآ در ديشا ىخيتار مبهم ۀنكت نيا

 زين ىخارج ليدل دو نجايدر من ىول شود، روشن ىبخوب مكشوفه ىها
 :ليذ بشرح دينمايم دييتا را مقصد نيهم كه دارم،

 است، معروف ىليخ ما ىاسالم ۀدور خيتار در بهار شاه نام - 1

 سلطان همواره كه برد ىم منا غزنه بهار شاه از انيغزنو عصر در ىهقيب

 .)2(ديديم سان را خود لشكر دران

 ۀور از است، معبد ىبمعن زين تيسنسكر در كه وهارا اي بهار،
 اكثر انيپا در كه است كلمه نيهم و مانده؛ ىباق بود بلخ در كه اوستا

 ندهار، ننگرهار، قندهار، :مانند ،شوديم دهيد هم اكنون بالد ىاسما

 لهجه در كه است كلمه نيهم و چپرهار و) اليتكس كينزد ( پوتوهار

 ر،ولهاو: شده پوره پور، باالخر و دهيگرد وور اي هور ىائيآر گريد ىها

 نيا بمبهور سند در و پرشاوهور، پرشاپور، پرشاور، و الهور الوهور،
 :بود موجود بتكده بمفهوم بهار زين ىفارس ادب در .دارند را الحقه

 :ىنطام

ــ ـــبل در افــــروز دل ارـبهــ ــود خــــ   بــ
  بـود  تلـخ  دهـان  را گل سرخ و كز

 

                                            
 .1339 سنبله انايآر - برژه شلوم كنفرانس از )1(
 .637 – 610 :ىهقيب خيتار )2(
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 :ىفراالو

  بهـار  گـل  خوبـت  رخ همچـون  نـه 
  بهـار  ىكـوئ ين بـه  تـو،  چـون  نـه 

 

 :ىراز منصور

  ىخــوب محــراب و بتانــست بهــار
  دلبــــــر نيزلفــــــ و دالرام ىبــــــرو

 

 :فرخى

ــام ــست هنگــــ ــن و خزانــــ ــدر را چمــــ   بدرانــــ
  )1(ستيـ بهار ىسـو  هـر  ن،يـ زر نوزبـت  نو

 

 بتكده = شاه بهار (ىعني است، پشتو ىاضاف بيكتر) بهار شاه (پس    

 به و دند،يپرست ىم را شاه دران كه ىپرستشگاه و) شاه معبد = شاه

 .)2(بردند ىم نماز ىشاه ىها مجسمه و بتها

 كوه ىكنون بريش و غزنه واقع باريش كلمات در ىخيتار نام نيا

 هور،ب بهار، مخفف )بر بار، (و است ىش شاه، مانده، ىباق هندوكش

 .است ىخيتار هار ،ۀوار وور،

 ىاصفهان واضح بن عقوبي ىاب بن احمد ميقد انگاريجغراف و مورخ
 در: سدينو ىم كابلستان بالد شرح در هـ229 ىمتوف ىعقوبي به معروف

 انيبام به طخارستان از را ىلشكر ىبرمك يىحي بن فضل هـ176 سنه

 كردند، فتح را بهار شاه و) انيبام رخبدس (سارخود و غوروند و فرساد

                                            
 حيتمفا (الهند اصنام تيب البهار: ديگو ىخوارزم. 124 ص :اسد فرس لغت: رك )1(

 .است موجود ناًيع كابل ىشمال سمت گلبهار در كلمه نيا). 74 ص :العلوم
 پشتو اتيادب خيتار اول جلد به پشتو در آن ىها شهير و وهارا و بهار كلمه ۀدربار )2(

 .سندهينو فيتال 94 ص :كابل طبع. ديكن رجوع
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 ساالر سپه ليجبر بن ميابراه و دند،يپرست ىم آنرا و بود ىبت نجايدر كه

 ىخط نسخ در كه بهار شاه نيا  .)1(ديسوزان و برانداخته آنرا فضل

 سرخ و غوربند سلسله در چون شده صبط هم) بهار ساه (البلدان كتاب

 ىكنون بريش نيهم كه رود،يم ىقو احتمال دهيگرد ذكر) انيبام (بند
 .)2(است بهار شاه مخفف غزنه باريش مانند بريش و باشد هندوكش

 اوائل تا صنم معبد كه: آيد مى واضح بخوبى تاريخى سند ازين

 ىپرست شاه معبد بهار شاه و بوده، موجود كشور درين مسلمانان ورود
 تركيب و دارد، پشتو در هاى شهير كلمه اين و. بود زمين سر اين مردم

 .است پشتو عيناً هم آن

 شاه ۀروحي همين عيناً آيد، مى بعداً آن شرح كه پشتو بيت در - -2

 آنچه و رسد،يم ثبوت به ىتاريخ ۀغزن در لويك شاه بت وجود و ىپرست

 روايت و پشتو ادب در آن ائرنظ بينيم، ىم بغالن معبد ۀمكشوف آثار در

 مردم آئين هك نيست، بعيد و است، موجود غزنه لويك شاه بيت مربوط

 ورود و ظهور مقارن اوقات تا سالماال قبل عصور از غزنه و بغالن

 مشرب اشتراك ىپرست شاه آئين در و بوده يكى سرزمين بدين اسالم

 معبد و ننگرهار خيبر و هندوكش شيبر و غزنه، بهار شاه و داشتند،

 .است بوده ىپرست شاه مراكز بغالن،

                                            
 .1892 ،دنيل طبع 291 - 290 ص :البلدان كتاب )1(
 ريشه همين نيز پشاور و ننگرهار بين معروف ۀدر نام خيبر كلمه هنويسند عقيده به )2(

 بوده فراوان ىخيل توښپ ىشرق لهجه به ىغرب لهجه از) خ (به) ق = ش ( تبديل كه است

 ىتاريخ مطالعه اين ىرو از و است، ىسار و ىجار پشتونها ۀالسن بر هم كنون تا و
 اين كه سابق لفانمؤ از ىبرخ ىأر و نيامده عربستان از خيبر نام كه آيد ىم ثابت

 .است باطل ىبكل پنداشتند ىم يهود با پشتون نسل اشتراك دليل را تسميه
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  بغالن ۀكتيب ۀكلم چند
 

 دو كلمه چند ىول نشده، خوانده تاكنون بغالن ۀكتيب مامت چه اگر

 ىدوم كير: "اند خوانده چنين يونانيست الخط برسم كه آنرا اول سطر
 ".)1(النگو بغو

 بشكل بغالن قديم نام هكتيب درين كه: گويد هننگ پروفيسر

  . )2(بود بغدنج يا بغدنگ آن ىسغد شكل كه است ضبط بغولنگ
 بغالن كه گشت مبدل) آن (به) انگ (آخر جزو و شده ليتبد الم به دال

 و آتشكده ىبمعن بغدانكه زين ميقد فرس در و شد، ساخته آن از ىكنون
 .)3(بود آتش پرشتشگاه

  :ميكنيم ليتحل را كلمه نيا ما اكنون
 بغه بود،) ىخدا (ىبمعن ىائيآر ىباستان ۀالسن تمام در بگه اي بغه

 اصل كي از تماماً ىروس بغ ت،يسنسكر ۀبهگ م،يقد فرس ۀبگ اوستا،

 بغ: مانند گرفته، شهير بكثرت ىباستان ىاسما در خدا، نام نيا و .اند

 ىعني ىكنون ستونيب ( بغستان) خدا پور ىعني فغفور آن مغرب ( پور
 شتي بغان) بالد ىنامها (بغالن ،ىبغن بغشور، بغداد،) خدا ىجا

                                            
 .1957 نومبر: ىايتالو غرب و شرق ۀمجل )1(
 نوشته م 629 مارچ اواخر در ىچين زائر تسنك هيون قراريكه نام اين ىچين شكل )2(

 و شماالً و عرض ىل 50 غرباً و شرقاً كشور نيا كه بود Fo-kio-lang فوكيالنگ
 ونيه نامه سفر 150 ص (بود ىدول طيمح در آن تختيپا داشت، طول ىل 200 جنوباً

 تلفط با كه هجاست، سه ىدارا زين نام ىنيچ ضبط). ليب ترجمه ىك - وي - ىس تسنگ

 .است هيف نحن ما) انگ ( همان كلمه رياخ جزو و است مطابق ىبكل) دنگ - غه - به (بهيكت
 .ش1336 اسد انا،يآر )3(
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 در (بغك) سرپل (ىبغاو) ىزنگيدا بهسود در (بغار) اوستا از ىجزو(

 .اند نام نيبهم مصدر تماماً )هرات (بغاوردان) كر ىواد در (اريبغ) سمنگان

 آن شكل ىول است، زنده و موجود كلمه نيهم اكنون پشتو در اما

 كترينزد) ستونيب (وشيدار ۀبيكت )1(بگه به بلكه ست،ين اوستا ۀبغ مانند

 .است

 زنده ميجس و ميعظ و بزرگ ىبمعن بگ اكنون قندهار پشتو در

 و رومندين و بزرگ آدم ىعني .دئ ړىس بگ ىپالن :نديگويم است،
 .تواناست و ميجس

 اسماء از نه بود، خدا ىصفات ىاسما از زين ميقد بگه اي بغه ديشا

 و غفور و رحمن مانند باشد، افتهي شهرت ذات اسم بطور بعداً و ىذات
 .ىصفات اهللا اسماء رهيغ و ميعظ

 در است زنده ميجس و ميعظ بمفهوم اكنون نيهم كه پشتو بگ نيا

 ىبگرام بگرام، مانند ديآ ىم بنظر ىخيتار ىاسما از ىبرخ صدر

) تالقان( ىپا بگ) ىزنگيدا (لك بگ) غزنه (بگال) هرات (بگل )كابل(
 هـ1250 حدود در كه ىقندهار شاعر ړكاك نيالد شمس). ترنك (ىبگ

 ماقبل) گ( به مختوم آن اتياب تمام كهيغزل كي در داشت ىزندگ

  :ديگو است مفتوح

  دئ زما العــط ومـــش ىهس
 )2(بگ ظاهر په ړوو باطن

 ىموالنا بود، موجود هم ىفارس ادب در كه معناست نيهم به و

                                            
 .1/204 سناي )1(
 .66 ص -  كابل طبع :ړكاك نيالد شمس وانيد )2(
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 :راست بلخى

  ىزنيــم بگ از و شاه از دم هــچ از
 )1(ىزنيم رگ را پشه چون هوا در

 و پشتو در بگه = هبغ كلمه ىايبقا كه د،يآ ىم ديپد همه نياز و
 صفت به ذات اسم مفهوم از آن ىمعان در ىكم و بوده موجود ىفارس

  .بود شده وارد ىرييتغ

 ۀكلم كه د،يآ ىم ديپد) هـ466 ( ىكاشغر محمود ىها نوشته از
 شده ليدخ) ريام (ىمعن نيبهم عصر آن ىشرق ىتورك بيتراك در بگ

 زين مغول از بعد ىگيبگلريب معروف كلمه در بگلر مفرد ديشا و )2(بود
 شده ىتورك كلمات جزو ىكاشغر محمود عصر در كه باشد كلمه نيهم

 :ديگو خسرو ناصر بود،

  اكنون شده نيتگ و بگ و خاتون
 )3(ىتارــپرس و بنده و ناكس رـــه

 و تيسنسكر و اوستا ميقد ۀالسن در را بگ ۀكلم اصل چون پس
 و مجاورت آوان در هكلم نيا كه م،يبگوئ ديبا مينيب ىم ميقد فرس

 قبائل با ختن تا تخارستان و آمو كنار در ىائيآر قبائل مرابطات

 .است كرده تيسرا هم شانيا ىبزبانها ،ىتورك

 در و د،يآ ىم بنظر ىباستان كلمه زين) انگ( كلمه ىثان جزو اما

 كابل شمال ( سالنگ: مثالً است موجود هم تاكنون بالد ىاسما اواخر

 انگ شيال) هلمند ۀناو (بشلنگ) ىزنگيدا (كاولنگي) هندوكش قلب در
                                            

 .48 ص :اول دفتر ىمثنو )1(
 .50 ص 1 ج 1333 - استانبول طبع الترك لغات وانيد )2(
 .469 ص :ىبلخ خسرو ناصر وانيد )3(
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 تختيپا( زرنگ) بلوچستان (مستنگ) سالنگ نيب ( اولنگ) لغمان ۀدر(

 و) مرو در بود ىشهر ( رنگيگ) هرات غرب (پوشنگ) ستانيس ىخيتار
  ۀكلم رياخ جزو نيا عرب ونيجغراف كه) غور در بود ىرباط ( ررنگ

 بشلنج، افوشنج را بالد نيا ربمع شكل و ليتبد انج به را) انگ(

 .)1(اند نوشته زين رنجيح زرنج،

 را آتشكده ىمعن معرب انج اي لنگ نيا ننگيه سريپروف بقول

 آنست، ۀزند و روشن ليدل بغولنگ ىكنون ۀمكشوف ۀآتشكد كه داشت،

 نيهم اسالم، ظهور تا هندوكش ىها دره شاهان مسكوكات بر و

 ىپهلو در بعداً) آتش اي آتشكده ىنبمع (انگ نيا. بود منقوش آتشكده
 .بود آتش همان آن ىمعن كه گشت، مبدل آذر اي اتهر به

 ذكر) فروبغ آذر ( بنام ىبزرگ ۀآتشكد كي از بندهشن 17 فصل در

 نيقي بطور چه اگر )2(است گفته كابل، روشان كوه بر آنرا موقع كه رفته،
 نام نيا ىهلوپ شكل در چون ىول بود؟ كجا كوه نيا كه گفت توانينم

 پس است، موجود بغ و بغو همان و آذر، بصورت ميقد انگ همان

 سرخ مكشوفه ۀآتشكد نيهم روشان كوه آتشگاه نيا كه گفت توانيم

 بكابل بغالن امروز، مانند زين اوقات همان در ديشا و است بغالن كوتل

  .باشد بوده مربوط

 قدر نيهم م،يندان كوتل سرخ ۀآتشكد همان را فروبغ آذر اگر واال

 فرهمند آتش ىعني فروبغ آذر نيا كه م،يتوانيم گفته نيقي و حتم بطور

 وجود زين سخن نيا و بود، موجود كابلستان كوهسار در ىخدائ

                                            
 .239 ىاصطخر و 312 - 306 ص :ميالتقاس احسن )1(
 نام نيا ديشا. است واقع نام نيبهم بدخشان جرم در اكنون وشانر كوه 1/132 سناي )2(

 .باشد افتهي ىاختصاص و جزر اكنون و داشته ىوسعت مهيقد عصور در
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 انگ همان هيتسم نيدر و رسانديم ثبوت به نيسرزم نيدر را آتشكده

 بهمان ناًيع بغ و ده،يگرد ريتعب) آتش - اور ( ىعني آذر به ىپهلو در ميقد

 ىپشتو اور و آتش ىمعن ناًيقي) انگ (نيا. بود موجود ىپهلو در ىمعن
 هيتسم مقوله از كه گفتند،يم) انگ (زين را آتشكده و داشت، را ىكنون
 انگه و زشت ىعني دژ (دژانگه ۀكلم در چنانچه است، مظروف بنام ظرف

 كه بود،) زشت آتش( آن مفهوم و است موجود ناًيع اوستا) آتش ىعني

 .است خږدو پشتو در كه )1(شد ساخته آن از هم ىكنون دوزخ كلمه

 نيچند مدت اسالم اوائل تا زردشت عصر از آتش پرستش چون
 در و بود، مردم شيك دجله، ىمجار تا آمو و سند ىايدر نيب سال هزار

 و ىباستان بالد اكثر بران بنا داشت، وجود ىبزرگ ىها هآتشكد جا هر
 آن ىنامها در و ده،يگرد مشهور آتش معبد انهم بنام ىخيتار اماكن

 شود، ىم دهيد آن غرب در رهيوغ آذر و خراسان و شرق در) انگ (لواحق

 .شد داده شرح گذشته سطور در آن امثال كه

 

  پشتو در انگ
 

  :شود ىم دهيد كلمات از ىبس در انگ ميقد كلمه ۀشير پشتو در
 جزو كه است لعمشت ىقوغها فروزان و روشن آتش انگاره و انگار

 است وحدت شور پشتو در انگل. است ىخيتار) انگ (همان آن نينخست

) ل ( آن رياخ  suffix ۀالحق و شود، ىم شمرده آتش متالزم صفات از كه
 و زاول و) مسلخ ( كتل )برجگاه ( بورجل مانند پشتو تيظرف ادات از

 .است كاول

                                            
 .170  -2 هايشت )1(
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 انگوال. دارد را انگ ۀماد نيهم وحدت ىزيت بمناسبت زين انگازه

 خشم anger ىسيانگل كلمات كه ديشا و است ديحد و زيت ىصدا زين

 به فرشته angel ۀكلم و وحدت ىزيت بمانسبت زين خشمناك angry و

  .باشد داشته را شهير نيهم نور و ىروشن تقرب
 شاه احمد معاصر شاعر (ړكاك اهللا ضيف مال ىبشتو شعر كي در

 است مانيسل كوه ىدامنها و ژوب از اصلش كه) 1160 حدود ىابدال

 :است آمده ناًيع كلمه نيهم

  پرانگ و پان د ځمن په مهړك بندي گړز
 بالنگ په ځىوـــلېپ لكه هړز يځوـــــس

 انگ و) فروزان مشتعل، (بل از است ىمركب كلمه بالنگ نيا

 سوزد، ىم مشتعل آتش در رانيگ در مانند دلم كه ديگو شاعر و) آتش(

 .است فروزان آتش پشتو بالنگ پس

 ىعني بغولنگ ىسغد شكل در كه داشت بخاطر زين را نكته نيا
 است، موجود زين )د (كي انگ و بغ نيب م،يقد فرس بغدانگه و بغدنگ

 = واريد مانند گردد،يم ليتبد الم به زين پشتو در ىگاه دال نيا كه
 .رهيوغ ليغلب = ليغرب وال،يد

 د ىعني بود) بغودانگ ( پشتو ىاضاف مقلوب بيبترك نام نيا پس
 بغو( پشتو حروف ابدال قواعد مطابق بعدها كه) خدا آتش (انگ بغو

 بغالن خورد تراش فراوان چون و شد،) بغولنگ = بعدنگ = دانگ

 ىواد( شمالن) هرات ( گلران اماكن ىاسما در ليتحو نيا كه د،يگرد
 .است داده ىرو زين رهيوغ بدخشان و سمنگان و) هلمند

 كتب در بدخشان نام كه: است نينيچ ليتحو نيا ىخيرتا ليدل

 در ازان بعد و آمده) لنگ - نگ - تسه (الديم از قبل قرن دو ىنيچ
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 واني اتيادب در ازان پس و) نه - چنگ - تو - پو (تسنگ ونيه ۀسفرنام

 بعدها )انگ (ىعني كلمه رياخ جزو كه )1(است )شنگ - هه - ده - به ( ىش

 .است شده بدخشان و ،گشته مبدل) آن ( به

 كه است، گوزگانان كهسار چارك سنگ نام تحول، نيا گريد مثال

 ونيجغراف و خوانند، سنگ ىگاه و سان ىگاه انرا مردم هم كنون تا

 .)2(اند نوشته )سان ( انرا ميقد

 و بوده موجود هم كنون تا پشتو در بغولنگ نام جزو دو ل،يدال نيبا
 و شكل نيبهم و است پشتو مهاابتم كلمه ىاضاف بيترك و شكل
 غور مانند ميدار افغانستان اماكن ىاسما در ديگر ىها كلمه بيترك

 ىسروب مربوط نغلو ىشرق دنگ خي و زيخاكر در قندهار شمال دنگ
 بيترك ازان كه )4(لغمان و گرام اشتر نيب بادنج كوتل و )3(كابل تيوال

 شمال ىايعل تانكوهس سوالنگ كوتل و كننديم ىندگينما ميقد ىاضاف

 .دارد كلمه رياخ در را ماده نيهم زين افتاده نجرو و كوهستان نيب كه كابل

 .است پشتو آنهم كه د،ينيبب را بهيكت گريد كلمات اكنون

 

  ىردوميك
 

 .ىم – ردويك: است پارچه دو زين كلمه نيا

 ساخته دئ ئړك پشتو ىكنون فعل ىصوت تحول ادنا به ردويك از

 در پشتون ليقبا كه دينفرمائ فراموش را نكته نيا نجايدر كه شوديم

                                            
 .م 1887 - لندن طبع - دريم پترچ فيتال ىنيچ منابع در ىوسط قرون ىجستجوها )1(
 .60 – 91 العالم حدود ،270 ىاصطخر )2(
 .226 ص 4 ج و 92 ص 3 :افغانستان ىجغراف سقامو )3(
 .ىاكبر طبقات و نامه اكبر )4(
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 به ىول اند مختلف ىقدر هم با vowels هيصوت حروف ىادا و تلفظ

 ريوز و ديمس و ىدياپر ىعني كوهسار ىپشتونها كه ىتلفظ من ۀديعق
 و زبانها رايز. است كترينزد ىباستان تلفظ ستميس به دارند، وردگ و

 افتهي قليص و تراش و دهيگرد بمهذ ىليخ نينش شهر مردم لهجات

 به پشتو اتيادب خيتار دوم جلد نينخست مباحث در كهيطور و. است

 زبان (ستونيب بهيكت صايت حروف تلفظ ستميس ام، گفته سخن ليتفص

 قبائل نيا ىكنون تلفظ به) قبل سال هزار مين دو حدود ميقد فرس

 فعل دارند، ىتلفظ نيچن زين بغالن ۀبيكت صايت حروف. است كترينزد

 .ندينمايم ادا ىمختلف بلهجات هم اكنون كوهسار ىپشتونها را دئ ئړك

 -دهيړك (آنرا افغانها از ىبرخ و ند،يگو) ده ړيىك (انرا ړكاك قبائل

 .خوانند )دويړك (ناًيع هم ىجمع و )ده هيړيك - دو ىايړك

 زنده زين اكنون كه است، ىفاعل منفضل ريضم) ىم (كلمه رياخ جزو

 فعل ناًيع) ىدوم يړك (پس ديآ ىم مفعول از بعد و است، ملمستع و

 .لړك مصدر از مشتق است پشتو

 دئ ئړك = بغولنگ ىم دويړك: است نيچن مذكور جمله تمام پس

 .بغالن ىم

 از ىكي كه دارد، ىمتعدد ىمعان پشتو در كول = لړك فعل اما

 نديوگ انړكاك است،) ريتعم كردن، بنا ساختن، ( آن ىباستان ىمعان

 كور هلته سنك) ؟ىا خورده ( ىا هكرد نان ىعني ده؟ ړېك دي ړۍم
 .ساخت خانه آنجا در سنك ىعني وكاوه

 ىفارس و ىپهلو كردن اوستا،) كر (با خود ۀشير در) لړك (نيا
 .بود مضمر دران ريتعم و كردن آباد مفهوم كه است مشترك

 ىااسم ضمن در) 20 فقره (اوستا خورده شياين بهرام آتش در
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 .)1(است آمده) كردو نويم (ىكي نام م،يقد ىآتشكدها

 و )2(بود خرد ىبمعن ىفارس در) پشتو منل شتهير از (نويم اي وينيم
 كرده آباد ىمعن كه است بغالن ۀبيكت در) دو ريك (نيهم مانند زين كردو

 .بود وينيم كرده آباد آتشكده نيا و دارد، ساخته و

 اماكن و بالد ىاسما اواخر در) ردك  -كرته (ىپهلو و ميقد فرس در

 پازار( كرته پارسه مثالً. ديرسانيم را )كرده آباد ( مفهوم كه د،يآ ىم

. ميبگو آباد پارس ديبا ىكنون باصطالح كه) ىوناني سيپول پرس كاه
 آن ىمعن كه )3(اند مقوله نياز تماماً بغكرد كرد، خسرو كرد، بالش

 .است كرده آباد ىعني دئ ئړك همان

 مخصوصاً ىپهلو) كرت ( فعل رانيا ىشهرستانها ىپهلو نامه در

 آتورپاتكان، ىكوست پت" :است آمده نيچن شهرها ىبنا مورد در

 رانيا اتورپاتكان شهارستان كرت تور اكيفراس گنجك شترستان

 پاتكان آذر ۀكران در ىعني ".كر سپاهبت پاتكان آتور گوشست

 را پاتكان آذر شهرستان ،ساخت ىتوران ابيافراس را گنجك شهرستان

 .)4(ساخت پاتكان آذر سپهبد گشسپ، رانيا

 :است گفته تيب نيدر را خاص مفهوم نيا ىخراسان ىفردوس

  اــارهيپت ز ردمــك ژهيو هانــــج
 )5(بارها ىبس كردم شهر ىبس

                                            
 .301 ص :اوستا خرده )1(
 .301 ىفارس ادب و سنايمزد و 207 ،1 سنا،ي )2(
 .1/31 :ىشناس سبك )3(
 .داور پور آتش مبحث دوم بخش سناي )4(
 .4118 تيب ا ج :شهنامه )5(
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 در ىول است، فعل امروز ىمعمول ىبمعن كردم نينخست مصراع در

 را كردم آباد و ريتعم خاص مفهوم ردمك باره و كردم شهر ىثان مصراع

 .دارد

. داشت را نهادن بنا و ساختن مفهوم كردن زين ىفارس ميقد نثر در
 فهيطا نيا كه انيصوف خانقاه نيپس: ديگو ىهرو ىانصار عبداهللا خواجه

. ترسا بود ىريام كه بود آن سبب. كردند شام برمله، ىك آنست كردند را
 شما گفت ...فهيطا نياز ديد را تن دو راه در بود، رفته بشكار ىكروزي

 كنم ىجا را شما من گفت. نه گفت ند؟يآ فراهم آنجا ىك هست ىجا را

 .)1(بكرد رمله خانقاه آن. دييآ فراهم آنجا گريكدي با تا

 ريتعم جز ىا ىمعن بكرد، رمله خانقاه و كنم و كردند افعال نجايدر
 .ندارد نيساخت و سيتأس و

 مفعول و فعل كلمه دو نيب در كه ىفاعل لمنفص ريضم ىم اما

 از ىبرخ كه دهد،يم نشان را ىمتريقد ىگرامر ستميس بما افتاده،

 در ىعني ند،يگويم رهيوت نيهم به هم اكنون را ريضم نيا پشتون قبائل

 گفت ديبا و. سازند ىم ضم فعل آخر در آنرا بلكه آرند، ىنم فعل نيب

 دئ ئړك( و ست،ين ميقد) دئ مي ئړك (فعل ۀامروز معمول شكل كه

 .است اقدام و تر ساده ) يم

 ۀشد خوانده ۀكلم سه نيهم بر ما ىكنون ليتحل كه: نماند ناگفته
 است ممكن بخوانند، را آن تمام كهيهنگام و است، ىمبن بغالن ۀبيكت

 ازان را ىروشنتر حقائق و شود، شمرده ىشناس زبان در ىقتريوث سند

                                            
 كي و استنبول ۀنسخ سه ىرو از حروف. سندهينو ۀمرتب ىخط هيالصوف طبقات )1(

 .كلكلته نسخه
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 قرن از ديبا پشتو مطالعات برژه شلوم ويموس بقول و )1(ميكن استخراج

 .)2(گردد آغاز كوتل سرخ ىها نبشته سنگ و ىحيمس دوم

 و ب،يترك و ساختمان ستميس و كلمه سه نيهم ىرو از العجاله ىعل
 تا سه هر و دارند، پشتو در ىمحكم ىها شهير كه آن ميمفاه و ىمعان

 دئ ئړك (كه ميوئگيم نيقيب بيقر بظن اند، مستعمل و زنده هم كنون

  .است پشتو )بغالن دئ يم ئړك ړجو ( ىعني )بغالن ىم

                                            
 ىوناني حروف 24 بر عالوه ىباختر زبان در برژه وشلوميموس بقول كه نماند ناگفته )1(
 خاص صوت )ښ ( نيا من دهيبعق كه شده، استعمال) ش ( ىبرا هم گريد حرف كي

 .بود خواهد ليثق نيش و پشتو
 .1339 سنبله 18 ج انا،يآر )2(
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)3(  
 

 روزگان ۀبيكت
 

 پشتو زبان ۀرابط كه ىاللوژيف نيمت و محكم اريبس ليدال از ىكي

 ىلغو ليتحل رساند،يم زابلستان و كابلستان ىشاه ىدودمانها با را
 وانيه عصر رد كه ىشاه ىها هخانواد از ىكي مثالً. شانستيا ىنامها

 بر) م790( نيچ گريد جهانگرد كونگ وو و) م630 (ىنيچ احيس تسنگ

 اند، انيكشتر داشتند، ىحكمران و تسلط اليتكس تا اتك و گندهارا

 فرس در و بود) هيتر كشه( ىفرنگ محقق مارگوارت بقول اسم نيا كه

 .)1(بود موجود زين تيسنسكر و ميقد

 كه )2(ام نوشته را ىمفصل بحث قاًساب پشتو در كلمه نيا ۀشير ۀدربار

 تور) هـ980 حدود (روشان ريپ انيرالبيخ ريتعب به و توره، هښك آن اصل

 را ىخيتار اسناد زين ندهيآ صفحات در و بوده، كش ريشمش ىعني ښك

 .داد خواهم نشان باره دران

 از برنس اسكندر لهيبوس م1836 از قبل كه تيسنسكر بهيكت در

 ىالديم 8 - 7 قرن به مربوط و شده كشف) ىخيتار اوهند (اتك هند
 كه ،)3(رفته ىذكر Turshcas ښك تور رومندين خواران گوشت از است،

                                            
 .رانشهريا ۀبحوال 1/643 اسالم، آف ايديكلوپياانس )1(
 .سندهينو فيتال 1/65 :پشتو اتيادب خيتار اول جلد ديكن رجوع )2(
 تمام ىسيانگل ترجمه كه ،1842 لندن طبع 121 ،120 ص برنس اسكندر سر از كابل )3(

 داده بنگال ىائيآس تيجمع ميبموز را مرمر سنگ ۀبيكت اصل و آمده دران بهيكت

 ىخيتار هنديو در و شده نوشته Serri Tillaka تلكه ىسر طرف از بهيكت نيا ،بودند
 .بود امده بدست سندهـ ىايدر كنار
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 .است انيالب ريخ ښك تور اي ىتور ښك كلمه نيهم غالباً

 پشتو در انرا كه بود،) تورمان لكه (سلسله نيا شاهان از ىكي نام

 شهير زين نام نيا كه زن، ريشمش ىعني م،يگوئ) تورمن لكه (اكنون

 .)1(دارد) توره(

 ىاراض و كابلستان بر كه ىحيمس هفتم قرن ىبرهمن شاهان رديگ
 :اند نهايا داشتند ىحكمران آن مجاور

 كلر

 پشتو در كاوه ،ىك ،ىكاكو لر، ىكو از است مركب: هيلل به مشهور

                                            
 شاهان در كهيحال در شده شمرده مهراكرال پدر نژاد، ىائيآر ديسپ هون شاهان در )1(

 و ربراد را او و دارد، ذكرها ازو ىنگنيتر راجه مؤلف كلهنه كه بوده تورمان زين ريكشم
 مهين (نشست تخت بر دوم نهيس پرور پسرش ازو بعد كه شمارد، ىم هيرنيه راجه عهديول

 و بوده هيگونند خاندان از نهيس شتهه ىشر پسر تورمان نيا و). ىالديم ششم قرن دوم
 چون .كرد خلط دينبا ىزابل ىكوال مهرا پدر تورمان با را ىريكشم تورمان نيا

 بنا د،يآ ىم بدست زين اكنون و بود، جيرا ريكشم در 6 ،5 قرن از تورمان مسكوكات

 سكه نيا و بود، شامل ىزابل خانان سلطنت در ريكشم كه زننديم حدس محققان بران

 حدث محققان بران بنا د،يآ ىم بدست زين اكنون و بود جيرا اوقات همان از تورمان بنام

 همان از تورمان بنام هسك نيا و بود، شامل ىزابل خانان سلطنت در ريكشم كه زننديم

 در نام نيا ىحت اند، كرده ناًيع آنرا ديتقل زين ريكشم شاهان كه است، بوده جيرا اوقات

 توره تنها ىحت و تور، ىشر توره، ىشر ىگاه شده ديتقل ىگريد بعد ىكي مسكوكات

 مقدمه 82 ص :ىنيترنگ راجه ترجمه بر نيستا اورل قاتيتعل: رك. (است شده نوشته زين

  ).2 ج 320 ص و 1 ج

 باستناد ريكشم تا زابل از شاهان ميقد ىنامها در شما را) توره (كلمه نفوذ اكنون

 وره ىشر ىنيترنگ گذارشات از ىحت و د،يتوانيم كرده تصور مهيقد مسكوكات

 زين) م1484 - 1472 (ريكشم شاه نيحس سلطان عصر تا كه است ظاهر) 3/213(
 كه ديد شاه نيحس چون: ديگو ىو داشت، رواج ريكشم در ىتورمان مسكوكات

 بنام را ىديجد مسكوك ىو بران بنا ندارد، چلند نياز بعد ريكب تورمانه مسكوكات

 .ساخت جيرا ىناريد ىدو
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 ملك و دارنده ىبمعن) لرل (از )لر (و دارد ىسردار و ىاريهوش مفهوم

 .)1(است) ىاريهوش و ىسردار ىدارا (لر ىكو پس است،

 كه است بزرگ برادر و محترم مرد هر لقب و الال پشتو در هيلل اما

 احتراماً را هندو مردم مخصوصاً و شود ىم گفته قندهار در هم تاكنون

 .ديگو الله و الال را خود كالن برادر كوچك برادر هر و خوانند لقب نيبد

 سامند

 و تيحر و تيشخص ىبمعن ،)2(است پشتو) ساه ( منا نيا اول جزو
 تشخص ىدار و آزاد سرو ىبمعن) ساهو (بهيكت در كه نفس و روح

 ه،ټوگ ېغوند ييمر: "معروف دارند ىمتل انيقندهار است، موجود

 ىدار و آزاد سرو ىمعن نيبد ساهو كلمه دران كه ،"هڅټو ېغوند ساهو
 .است آمده تشخص

 ۀازمندر آنرا كه است، پشتو) افتني (لنديم از مند دوم جزو اما
 و - آزا تشخص ىبمعن سامنته اي سامند پس نوشتند، ىم هم مندل ميقد

 مصدر كه روست نيهم از و است، نشاط و ورح و تشخص ىارا -

                                            
 و 1/102 :پشتو اتيادب خيتار :رك ىكو و كاوه كلمه ىادب اسناد و شهير ۀباردر )1(

 .داريك كلمه بعد سطور
 پشتو ساهو نيهم ناًيع كه شده نوشته هم) ساها (مسكوكات ىبرخ در نام نيهم )2(

 :امده نيچن نام نيا ىعنصر ىمثنو كي در. است

  امندــــــس بر دهـــــبوع امدــــيب ونـــــچ
 ندـــــــــبل امــــــــــزب بكـــــس زكينــك آن

  دــــــآم رودــــــف او ىوـــــس نـــــــــــس بر
 دـــــآم درود شـــنبشــــــج از ىتـــــفــگ

  رفتـــگ وســــل به را امندــــس انـــج
 گرفت ببوس سرش و ىپا و دست

 البه و فروتنى: لوس –) 1/562 رانيا اتيادب خيتار(
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 )مند (غالباً و. خوانند زين قرشت ىتا به منتل اكنون را پشتو ندليم
 نيهم از زين و دردمند رومندين مانند ىفارس تيمالك و اتصاف الحقه

 .است شهير

 كملو اي و كمر

 و واريد مانند است مطردد ىائيآر ۀالسن در )الم( و )را( ليتبد
 ضبط زين كملو بشكل كمرو پس چترار، و چترال ،ىزغل و ىغرز وال،يد

 نسوان اعالم در كه باست،يز و رعنا و نيرنگ پشتو در كمر. شده

 ابلق و نيرنگ آن مفهوم و ود،موج مونث غهيبص كمرو تاكنون ىافغان

 :است پشتو ۀتران كي است،

  برهډ پر هړوال ېږم كمره
  !دره له باري ىلو د ېس مه ندېنام راكه ۍخولگ راسه

 )پاليج (پاله هيج

 ىپالونك ژوند اي ىپالونك قوم و ىپالونك ىزئ = هځي ىعني

 .)1( )قوم ۀپرورند(

 )پال انند ( پاله اننده

   :ديگو خان خوشحال. مرفه ىزندگ و شيع ىعني انند
  دي ېنېښاند ريډې خهڅ ارانوښيهو
 كا انند غهـــه ،ېمصل د ملنگ هـــــچ

  پاله تروجن

 و زنان ريشمش ۀپرورند ىعني م،يگوئ پال توروجن پشتو در اكنون

                                            
 ىاسما هم تاكنون و افته،ي نفوذ زين ىهند اعالم از بسا در پالل شهير از پال نيا )1(

 .است مانده ىباق تيسنسكر در پشتو از كه شود، ىم ختم پال به هندو فراوان
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 اعالم بسا در كه همانست) ريشمش (توره كلمه و. زن ريشمش انيلشكر

  .ددار ىمحكم ۀشير پشتو ىكنون و ىخيتار
  ىپت سپاله

 ىپت له سپاه پشتو در كه است ىپهلو و ىفارس سپهبد همان نيا
  .)1(است سپاه ساالر و ىپت ىعني

  پدمه

  .مجلل و باشوكت ىعني ميگو) دمه په ( پشتو در اكنون
  كه هيخودو

 اصل كه خوانند، ىخلو و ىخودو را ىخدا تاكنون بريخ انيدياپر

 ىليخ پشتو در كه ليتحل و بيبتح كاف بالحاق است، كيخودو نام
  .ديايب كيلو مهلك در آن شرح و است جيرا

 ونكه

 و ظفر و فاتح ىعني كړو كلمه ۀلهج كي از است ىشكل اسم نيا
 ىبيبتح كاف و است )روزيپ و فاتح و برنده( پشتو ۀممال ۀفتح به) ړ(
 از فقط شاهان نيا ىنامها. گذشته ۀكلم كيخودو مانند آمده آن آخر در

  .)2(است آمده بدست مكشوفه وكاتمسك ىرو
  انياودال و انيداريك ىنامها

 شوانگ ىكو انحطاط ۀدور كهيهنگام ىحيمس سوم قرن اوائل در
 )داركي( هندوكش ىدرها و باختر در شد، ىم آغاز بزرگ) كوشان(

 .نهاد را كوچك انيكوشان سلطنت اساس ىنام

                                            
 .ديبخوان 75 ص :بشتو اتيادب خيتار اول جلد در بشتو پت از را ىپت كلمه استخراج )1(
 .مزيتهد لمگور معروف شناس سكه بقلم افغانستان ماده اسالم، آف ايديانساكلوپ )2(
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 كه است كاو پشتو ميقد ادب در ىكو دارد، پشتو ۀشير زين نام نيا

 و دانشمند و سردار ىبمعن زين دايو در و شد اشاره بآن كلر كلمه در
 .)1(داشت را شوايپ و سردار ىمعن اوستا در و بود، دانا

 كوشان،: مانند دارد شهير ىباستان ىاسما اكثر صدر در لغت نيا

 .بودند باختر باعظمت شاهان از انيانيك ۀسلسل كه رهيغ و كاوه خسرو،يك

 ىعني ىلرونك ىك = الر ىك پشتو الذكر سابق كلمه مانند داريك
 ۀلهج در تاكنون نام نيا. است سردار و دانا و شوايپ و ،ىك ۀرتب ىدارا

 آثار قندهار، شهر صلمت غرب در كه مانده ىباق كتور بشكل ىنورستان

 مال. )2(نديگو توليك اي توريك است كوه ىباال كه را ميقد هيابن و

 :گفت نافغا ىعبدالباق

 دي ېتماش سي ديد وديڅ ژه،ېوخ باندي توليپرك

 ر،يپ را،يپ و رويپ ىنامها كه )3(نامداشت رويپ داريك پسران از ىكي

 واو و ايب )ريپ ( آن مونث و است، موجود پشتو در تاكنون ركيپ

 .است مجهول

 ليتشك افغانستان )ىابدال (ىهفتال دولت م425 از بعد كهيهنگام
 در نام نيا كه) م460 (نامداشت) اخشنور (سلسله نيا بزرگ بادشاه شد،

 آمده خشنواز اي اخشوان اخشنوار، شكل باختالف ىفارس و ىعرب كتب

                                            
 .سندهينو خزانه هټپ و 102 ص 1 ج :بشتو اتيادب خيتار: رك ليتفص ىبرا )1(
 ،5 قرن از Sritoramana مننه توره ىشر نام بران كه ريكشم ميقد ىمس مسكوكات بر )2(
 ىبرهمن بخط ريكشم كاركوته خاندان مسكوكات تمام بر زين و  شده نوشته ىالديم 6

Ke-da-ra در كه شد ىم نوشته زين كوچك انيكوشان دودمان مؤسس نام درهيك 

 اورل ترجمه و قاتيتعل ىنينگتر راجه 2 ج 32 ص ( است Ki-to-la ىنيچ گذارشات

 ).نيستا
 .2/437 :افغانستان خيتار )3(
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 است ونيخش كلمه نيا اصل سن ستنيكر ىفرنگ محقق بقول ىول است

 .)1(بود پادشاه ىبمعن كلمه نيهم زين ىسغد در كه

 پرگهر ىمعنب اخشنور كه ديگو افغانستان خيتار ۀسندينو ىاغلښ

 لساناً و علماً ازان تا نداده را كلمه ىاجزا شرح و هيتجز ىو ىول )2(است

 ىم بنظر معقولتر سن ستنيكر قول من بفكر. ميكن نيقي كلمه ىمعن نيبا
 :شود ىم هيتجز نيچن كلمه نيا و ديا

 از كه است پشتو ښك همان هيريكشت كلمه مانند آن نينخست جزو

 و هند در ىخراسان) ك (ليتبد و شده تهساخ )3(ىكش و ښىك و ښىخ
 .شد كانپور هند در كه خانپور مانند است معمول تاكنون) خ (به شرق

 و دارد هشير زين ونكه كلمه در كه است) و = ړو (همان آن دوم جزو
 = ونيخش = ڼوښيك پس. است فاتح و روزيپ آن ىمعن و م،يدار شرح
 با فاتح دالور شاه نيا ىجنگها و است، فاتح زن ريشمش ىبمعن ورياخش

 .)4(است مشهور ىساسان بادشاه روزيف

 در كه داشتند، ىمعظم سلطنت زابلستان در) انيابدال (انيهفتال نيا

 قهرمانان از ىكي و نديگويم ىزاول = ىجاول را شتنيخو مسكوكات

 و) ريشمش صاحب ىعني = من توره پشتو در (مانا تورا خاندان نيا
 از م500 حدود) كهول لمر  -كول ريم پشتو رد (كوال مهرا فرزندش

 انښك تور به شانيا ىايبقا اوهند ۀبيكت در كه اند، هند مشهور فاتحان

  .اند شده ذكر خوار گوشت

                                            
 .108-1 ولريم ىسغد متون بحواله 385 ص :انيساسان )1(
 .2/457 :افغانستان خيتار )2(
 .است پشتون معروف ليقبا از ىكي ښىخ )3(
 .384 ص :انيساسان )4(
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  ركوليم ۀبيكت

 در نامش ليتحل كه كوال مهرا تيسنسكر اصطالح به اي ركوليم نيا

 الشم روزگان ىشال ۀدر در است، مشهور فاتح و آمد خواهد پشتو

 ىبزرگ ىخرسنگها بر ۀبيكت دو باشد، ىخيتار زابلستان همان كه قندهار
 .دارد

 نيا قبل سال چند آكسفورد پوهنتون خيتار استاد وريب سوريپروف
 ميموز مجله در را ىمقالت و برداشت، ازان ىعكس و دهيد را بهيكت دو

 :ديگو دران و نگاشت، بران پشاور

 ىتوچ در قبالً كه ىهفتال بهيكت سه گريد با روزگان ىها بهيكت
 مشابهت اند، افتاده پشاور ۀموز در اكنون و آمده بدست رستانيوز

 الًكام تاكنون رستانيوز ۀمكشوف ىها بهيكت چون ىول. دارند ىتام
 اما. زد حرف فاءياست و بسط با باره دران توانينم اند نشده خوانده

 را ىمطالب ىنگولم و ىوناني الخط برسم بران كه است روشن قدر نيهم

 .اند نگاشته زبان بدو

 بخط شده كشف رستانيوز از كه پشاور ۀموز 41 نمبر ۀبيكت در

 آن) محمد و اهللا (كلمات كه شود، ىم دهيد كلمات از ىبرخ زين ىكوف

  .دارد زين ىمنگول بخط كلمات از ىبرخ ازان عالوه و ستيخواندن

 الخط برسم ،است تر روشن ازان ىكي كه روزگان ۀبيكت در اما

 :شود ىم دهيد ليذ الفاظ ىوناني

 ".ىمهروزك زاولو شاهو باگوس"

 همان آمده، روزگان بهيكت در نامش كه ىشاه نيا وريب بقول

 ستين معلوم ىول بود، خواهد م500 حدود ىكوال مهرا هون حكمدار
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 :است نيچن وريب بقول فوق الفاظ ۀترجم بود؟ چه او ىاصل نام كه

 )1(مهرا زابل اهپادش مقدس يىخدا

 :ميدهيم قرار مطالعه تحت ىليتحل نظر به را فوق الفاظ ما حاالً

 :باگو  -1

 دارد را ىخدا و ميعظ ىمعن كه است، پشتو بگ و بغه و بگه همان
 و شده ملحق) س (كلمه نيا آخر به بهيكت در )گذشت آن شرح و(

 )ىسر( مهكل ازان تا افزوده آن با را) ىر (خود طرف از وريب سوريپروف
 ىاصل بشكل كلمه نيا ىاللوژيف نظر از مگر. شود ساخته االصل ىهند
 .است پشتو نسبت لواحق از) زي - سي - س ( نيا رايز است، اصح خود
 بغه = پشتو بگ = باگو به است منسوب )زيباگو - سيباگو - باگوس ( پس

 و است،) ىاله و مقدس و ىخدائ (آن ىمعن كه تيسنسكر بگه = اوستا
 آنزمان حكمداران ،ىپرست شاه ۀديعق به مطابق كه است ىلقب مانه

 صدر در آنرا شرح ما و شمردند، ىم ىخدائ و ىزديا را شاه و داشتند،

 ۀمتفرق كلمات خواندن به كه ىفرانسو كيمر ويموس. ميدار كتاب
 دران كه است، )ىكنشك شاوو بگو (ازان ىكي آمده، موفق بغالن ۀبيكت

 نيا و است، آمده) شاه خدا (شاوو بگو لقب كنشكا شاهشهن نام با بهيكت
 .است موجود روزگان ۀبيكت شاهو باگوش در كه ست،يريتعب ناًيع

 :شاهو  -2

 لېشاهوخ و ىشاهوز باشد، ىم صفت ىگاه و علم ىگاه پشتو در
 .شود ىم هيتسم قندهار در هم اكنون شاهو بنام و اند، پشتون قبائل از
 كلمه و. است آمده معشوقه و محبوبه ىبعمن شها شهو، پشتو ادب در

                                            
 .م1953 دسمبر پشاور، ميموز ۀمجل )1(
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 ها هبيكت در آن شكل دو هر كه كنند، تلفظ هم شاوو مردم ىبرخ را شاهو

 .)1(اند موجود

 ريش و شار و شاه كلمات ىاصل مأخذ و شهير ماركوارت ۀديعق به
 بران بنا و )2(است ىخيتار) تور ښك (هيكشتر ۀكلم همان شهر و

 شار و شاهو و شاه و است، پشتو كلمات نيا ىاصل ۀشير كه م،يگوئيم

 و ىروحان حكمدار بر نيسرزم نيدر كه اند اصل كي از تماماً ريش و
 كلمه ىابدال احمدشاه حضرتياعل آنچه و شدند ىم اطالق مردم معبود

 ىم خود اشعار در مكرراً ىملكوت و ىروحان محبوب ىبرا را شها
 .است ىشاه مقام تقدس ميقد ۀعنعن از ىناش آورد،

 ىباق محمود سلطان عصر تا غرجستان در شار لقب كه نماند ىمخف
 داستانها و ذكرها شانياز غزنه دربار مورخان ىهقيب و ىالعتب و بود،

 و )3(داشتند ىازدواج قرابت و معاصرت انيغزنو دودمان با كه دارند،
 كنند،يم ىنامگذار شهو اي و شاو هم قبائل مردم از ىبرخ اگر اكنون

 ىخيتار مشاهد ريغ و مبهم عنعنه بر ىمبن رخانيم و رگليم اسم مانند

                                            
 كه سدينويم بود،) هو - پو (بلخ در م629 لياپر 20 خيبتار كه ىنيچ زائر تسنگ ونيه )1(

 عرابه ىبودائ مذهب راهب هزار سه و ريد كهزاري) بلخ (هو  -پو ىعني كوچك گرهـ راجه

 پسر) شاهو (هو - ىش و بود، مملو گرانبها ىاياش و جواهر از معابد نيا. داشت ريصغ

 در نيچ ىبودائ نيزائر ىاداشتهاي ىك - وي - ىس 151 ص (آمد آن غارت ىبرا) هون (خان

 ىكي پسر شاهو م629 حدود در كه شود، ىم واضح هم نياز و). ليب ترجمه غرب ىايدن
 .داشت اقتدار افغانستان در ىزاول خانان از
 ريش و غرجستان حكمدار شار اسالم ايديكلوپيانسا بحواله ماركوارت رانشهريا )2(

 اقوتي و خراذبه ابن مسالك و ىعقوبي لبلدانا ديكن رجوع .بود انيبام حكمران

 .رهيوغ
 .397 ص :دهيگز خيتار و 502 ،298 ص :ىهقيب خيتار و 251 ص :ىعتب خيتار )3(
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  .است اسالف ثيموار از نامها نيا و است، اريد نيا
 :زاولو  -3

 جاوله و جاول انرا كه زاول به منسوبست پشتو دستور مطابق نيا

 بود نيزم سر هلمند ىكرانها تا ىغزن از زابلستان و كردنديم تلفظ هم

 و وجرستان و ىجاغور كه هلمند و ارغنداب و ترنك ىواد بر مشتمل
 ىئ لهيقب آن ۀسكن نيب در هم تاكنون و بوده آن ىمركز ىاراض روزگان

 .)1(است موجود )ىزاول ( بنام

 جوالنگاه ىفردوس ۀشهنام بموجب كه ىخيتار زاولستان نيا

 و بوده زين )انيابدال (تيهفتال آرمگاه و مقر بود، ىباستان پهلوانان
 ىشال ۀدر ىعني زابلستان قلب در زين فهيطا نيا شاهان از ىكي ۀبيكت

 ىجاغور و وجرستان به قندهار از راه نياز و است، موجود روزگان
 .روند

 پشتو نسبت دستور مطابق كه رساند،يم زاولو كلمه ساختمان

 هم تاكنون نسبت ىبرا كلمات انيپا در نسبت) واو (و شده، ساخته

 وټېخ )شكم (هټېخ و )ىبروت( تويبر ،)بروت(  تيبر مثالً است مستعمل
 ىخيتار )پكهت = تښپ (از دستور نيبر هم پشتو زبان نام و) شكمبو(

 = پكهت = تښپ ملت به كه ىزبان ىعني شده، ساخته نسبت واو بانضمام
 .منسوبست پشتون

 و بزاول منسوب: كنديم افاده را مفهوم نيهم زين زاولو پس

  .)2(ىزاول
                                            

 هزار ىجاغور ىزاول لهيقب انوقت در كه م1842 لندن طبع برنس سكندر از كابل )1(

 ).230 ص( بود خانه
 .ديبخوان) 61 (شماره انايآر مجله در را ۀمقال زاول كلمه به راجع )2(
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 :ىمهروزك  -4

 پادشاه كوال همان نيا كه ديگو و خوانده نيچن را كلمه نيا وريب

 .است) ىابدال (تيهفتال مشهور

 شرح ليتفص به) 75 ص( اول جلد پشتو اتيادب خيتار در كهيطور

 هم اكنون كه داشته، را خاندان ىمعن ىديو زبان در كوال كلمه ام، داده

 را ىمحمدزائ ىشاه خاندان ايپكت مردم م،يگوئ ولكه آنرا قندهار در ما

 .اند خان ندهيپا سردار مرحوم اوالده از رايز ند،يگو كهول نديپا

 مامد را ىمحمدزائ است، لهيقب نيا اجداد منشا كه ارغستان در و

 در هـ139 ىمتوف ىسور ړكرو ريام را ىخيتار كلمه نيا .خوانند كهول

) هـ400 حدود( ىلود نصر و ىرض خيش كه كرده ذكر) كول (خود اشعار
 زين) هـ612( ماكو مانيسل ۀتذكر در و )1(اند آورده) كهول (خود اشعار در
 .)2(است موجود )كهول ( شكل نيهم

) نور لمر، مر، ر،يم (باشاكال شتوپ در آفتاب ىبمعن مهر كلمه اما
 نيهم و نديگو) ريم (را آفتاب كنون تا ىلورالئ نانيتر و است، موجود
 مناسبت به اشخاص ىاسما با) ريم (رهيوغ كابل در كه است كلمه

 رو،يم و ر،يم مانند ىاعالم پشتو در و شود، ىم گفته نجابت و ادتيس

 .است موجود رهيوغ) مونث (موراء و راويم و

 و آفتاب خاندان از ىعني) كهول لمر = كول ريم (كوال مهرا پس
 مفهوم و م،يگوئ رگليم اكنون كه است نام نيهم و است، ىزائ آفتاب

 و قراء در تاكنون) جانه رگلهيم (ترانه و است، رفته نيب از نآ ميقد

                                            
 .71 -35 ص خزانه، هټپ: رك )1(
 .64 ص 1 ج شعراء، تانهښپ: رك )2(
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  .شود ىم خوانده افغانستان ىدرها

 در كه كوال مهر همان كه م،يساز روشن زين را سخن نيا ديبا اكنون

 در شده، نوشته صورت نيبد ىديو مسكوكات بر و بود هم تيسنسكر

 .شد ليتبد ىمهروزك به چگونه بهيكت

 د،يكشا ىم بسهولت پشتو ىلغو ليتحل زين را ىخيتار معضله نيا

 به مصور كه است موجود زين گريد نام كي ميقد زمان از ما نيب در رايز

 قندهار در هم تاكنون كه است سيرويم آن و بوده) مهر = ريم (نيهم

 سيرويم بنام ىجائ مردان در پشاور شمال در و. كند هيتسم نام نيبهم
 خان سيرويم ىحاج ىقندهار خواه طنو معروف ميزع و است، موجود

) كالت ىوريس ( زابلستان قلب از كه شناسد، ىم كس هر را مرحوم
 .است برآمده

 ىول سند،ينو ىعرب) سياو (نادان معربان از ىبرخ را نام نيا

 ىعرب و عرب ورود از قبل و دارد، ىخيتار ىباستان اصالت كه ستينام
 .بود موجود نيسرزم نيدر

 خود بزرگان ىنامها كه دارند، ىئ عنعنه ميقد زمان از پشتون مردم

 كه شاهو نام بود، ليقب نياز و خوانند،يم ىليتجل و ىبيتحب كاف با را

 ميخواه كيلو مبحث در ليتفص به را عنعنه نيا و است ىليتجل كلمه
 بيتحب و ميتفخ و ليتجل مقوله نيهم از هم را سيرويم پس نگاشت،

) ىمهروزك (در شكل نيهم و اند، هساخت) كئڅرويم = روسكئيم(
 .است محفوظ روزگان ۀبيكت

 اي سيو اما. است آفتاب و لمر و مهر همان ريم گذشت كهيطور
 و لهيقب و روستا ىبمعن زين اوستا و تيسنسكر در ايسيو اي سهيو

 پشتو پت از ىپت و خاندان بزرگ) ىپت سيو (و بود، موجود دودمان
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 در ىالمان گريگ بقول و )1(گفتنديم را دودمان سينوام نگهدار ىعني

 .)2(است) تبار و دودمان (ىبمعن سيو زين دايگوير

 = سيرويم و است پشتو) كول = كهول = كوال (همان ناًيع سيو پس
) ىمهروزك( از ما و مهرزاده و آفتاب دودمان از ىعني است، كول ريم
 در سيرويم و. ميبر ىم ىپ نام نيا قدمت و باصالت روزگان، ۀبيكت

 = ىكڅرويم = ىروسكيم( ىبيتحب و ىليتجل) ىك (ادات الحاق حالت
 .شود ىم )روزكىيم

 ىكي كوال مهرا و روسكئيم :كه ديآ ىم روشن روزگان ۀنيكت نياز
 بغالن شاهان مانند و بود، پشتون انيابدال مقدس و ىخدائ شاهان از

 ىخدائ و سيباگو زين زابلستان شاه نيا اند، شده دهينام )بگوشاوو (كه
 .است بوده ىاله و

  

  كلمات بيترك
 

 زين ىدستور گريد ليدل دانم، ىم پشتو را روزگان ۀبيكت من نكهيا
 بيترك اصول مطابق آن كلمات ونديپ و بيترك كه ىمعن نيبد. دارد
 را صفات كه است پشتو گرامر مسلم ۀقاعد كي هم تاكنون. است پشتو

 در است بالعكس مسئله ىفارس در كهيحال در م،يگوئ موصوف از قبل

 .اهيس اسپ ىبفارس و آس تور ميگوئ پشتو

 :است آمده شيخو موصوف از قبل صفات تمام زين بهيكت نيدر

 ".روسكئيم  ىزاول   شاه  ىخدائ"

                                            
 .91 ا،ياند آف ىهستر مبرجيك )1(
 .1/77 :پشتو اتيادب خيتار در دينيبب آنرا ليتفص 1/266 :شرق انيرانيا تمدن )2(
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 زبان دستور نيا قدمت كه است، آمده موصوف از قبل صفت سه

 .كنديم وانمود بما را پشتو

 از ىكي كرت بزبغ دت بغ ۀسك ۀنوشت به،يكت نيا ىپهلو در اكنون

 موصوف از بعد آن صفات تمام كه م،ينه ىم را) م220 (پارس شاهان

 ".)1(كرت بغ  -ىبغ ىز - هك پرتر - دت بغ : "است آمده

 ىبغ) پسر (ىز) خاندان نام (كه پرتر )شاه نام بغداد (دت بغ ىعني
 ).پدرش نام بغكرت، ىخدائ بغكرت

 ىها بهيكت ام، دهيد آنرا ندهسينو خود كهيطور روزگان ىها بهيكت
 از ادهيز و شده كنده راه سر بزرگ ىخرسنگها بر رايز. ستين ىروشن

 الجرم و افتاده آفتاب حرارت و باران و برف معرض در سال كهزاري

 .شود ىنم دهيد آن حروف از ىبرخ

 ىكي كه د،يآ ىم بنظر زين ىعرب خط كلمه چند بزرگ خرسنگ نيبر
 گمان و شود، ىم خوانده خرپوست اي خرپول آن گريد و) حسن (ازان

 خرپوست ساالر حسن نيالد تاج همان شخص نيا كه شود، ىم كرده

 در و داشت را تولك و غور ىحكمران انيغور اواخر عصر در كه باشد،

 باسفزار ىو بامر ىناصر طبقات مؤلف سراج منهاج ىقاض) هـ621 (سنه

 شده نوشته سنگ نيبر هـ600 از بعد ديبا كلمات نيا اما. )2(بود رفته

 .است عصر نيا ىنوشتها به هيشب آن خط طرز كه رايز باشد،

                                            
 .1/130 :ىشناس سبك )1(
 .ىبيحب طبع 1/698 ىناصر طبقات )2(
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 ﴿4﴾   
 

 غزنه كانيلو

  
 بطور گذشت، ىگرام ۀخوانند نظر از گذشته صفحات در كه ىمباحث

 ىلغو ليتحل و موثوق منابع از ىبرخ باستناد و بوده، موضوع ۀمقدم
 .ميداد اننش ىاسالم اميا اوائل در را پشتو وجود

 پشتو ها بهيكت نيا تمام كه شود، ثابت موضوع نيا ندهيآ در اگر

 پشتو با ها بهيكت نيا ىزبانها كه است، روشن ىبكل قدر نيهم است،

 زبان ىقو بدالئل آن كلمات و الفاظ اشتراك و داشته، ىكل قرابت

  .است ثابت ىشناس

 نندهخوا فيشر محضر به را كتاب موضوع اصل كه ميرويم اكنون

 آنها زبان و كانيلو هيالهو مجهول دودمان ىخيتار شرح آن و م،يگذار

 روشن بران بنا مانده، مجهول ىبكل تاكنون موضوع نيا چون است

 .داشت خواهد ىبسزائ تياهم ىشناس زبان و خيتار در آن ساختن

 گريد ىدودمانها و ميقد انيهفتال خيتار مانند كانيلو خيتار

 كيالو اي كيلو نام با كتب از ىبرخ در فقط و ست،ين روشن كابلستان
 خيتار در ىاشخاص نام نيبا كه م،يدانيم قدر نيهم و. ميخوريم بر

 .اند گذشته

 ىسيانگل دانشمند مورخ و شناس سكه مزيد لنگورت جمله آن از
 نامداشت) كيالو شاه (غزنه ىمحل حكمران هـ260 حدود در: سدينويم
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 داشت اتحاد شاهان هندو با چون. است مجهول ىبكل ىو تيشخص ىول

 ىاريبدست نيبلكاتگ ازو بعد. باشد هندو زين ىو كه شود ىم برده گمان
 شهر نيدر هـ359 سنه در نينخست بار و جسته تصرف غزنه بر سامان آل

 با كه افت،ي ىشاه غزنه در) ىريپ (بنام ىشخص بلكا از بعد. زد سكه

 از نيسبكتگ هـ367 سنه رد كه تا بود متحد كابل هندوشاه و كيالو

 .)1(بگرفت و از را غزنه و تاخته، ىو بر پروان

 دودمان بلكه ود،بن شخص كي سطور ۀسندينو بنظر كيالو نيا اما

 با و سلطنت آن مربوط ىاراض و زيگرد و غزنه در كه است، ىبزرگ

 نيچن ما مورخان كه داشتند ىقرابت و اتحاد زاول النيرتب و كابلشاهان
 .است كرده را آنها ذكر

 
)1( 

 حدود در كه ىزيگرد محمود بن ضحاك بن ىعبدالح ديسع ابو

 ىم نيچن ىصفار ثيل عقوبي حال شرح در داشت، ىزندگ هـ440

 :سدينو

 به انجا از و بگرفت را بست و آمد بست به ستانيس از عقوبي پس"

 ليرتب و ساخت لهيح و كرد، حرب ليرتب با و آمد آباد نيتگ و ىبنجوا
 زابلستان و آمد نيبغزن آنجا از وا بگرفت، خود بر ىبنجوا و كشتب را

 منصور ابو با و آمد زيبگرد و افگند بپا را نيغزن شارستان و بگرفت

 كشش اريبس و كرد، حرب بود زيگرد ريام كه خاقان بن محمد بن افلح

 ضمان و بداد گروگان منصور ابو و شدند، انيم اندر مردمان تا كرد

                                            
 .2/154 دنيل طبع اسالم آف ايديكلوپيانسا )1(
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 گشت باز انجا از و بفرستد، ستانيبس خراج درم هزار ده الس هر كه كرد

 .)1("نيمأت و سيخم و ست سنه اندر بگرفت انيبام و رفت بلخ ىسو و

 مورخ كه زيگرد ريام حافل ابن داد، خواهم نياز بعد كهيبشرح

  .بود كيلو دودمان شاهان از ىكي نموده، مختصر ذكر ازو شيهمشهر
 

)2( 

 ىجنگها شده، نوشته هـ685 در كه ملكال نظام نامه استيس در
 ريام با نيتگالپ كه: ديگو و آورده ىغزنو و ىكابل رانيام با را نيالپتگ
 در ازو و بگرفت، را ريش و دهيجنگ نامداشت )2(كيبار ريش كه انيبام

 نيا كه بگرفت را كابلشاه ۀبچ و آورد، حمله كابل بر نياز پس گذشت
 هم كيلو نيغزن ريام ام،يا نيهم رد بود، كيلو داماد كابل ۀشهزاد

 .)3(رفت سرخس به و ختيگر

 نام كيلو كه شود ىم روشن ىبخوب نامه استيس تيروا دو نياز

 كابلشاهان با كه شد، ىم خوانده نام نيبا ىدودمان بلكه نبود، ىفرد

 كه ،ىبود كيلو بنام نفر كي اگر رايز. داشتند مزاوجت ىوستگيپ

 بعد و كرد جنگ و رفت قلعه به هك كيلو آن پس ختيگر بسرخس

  بود؟ كه شد گرفتار روز ستيب

 و راند،يم حكم غزنه در زين ىهجر چهارم قرن اواسط تا خاندان نيا
 بعد كسالي بگرفت، آنجا كيلو از را غزنه نيالپتگ هـ351 سنه در چون

 .نشست شيبجا غزنه در اسحاق پسرش و بمرد ىو هـ352 در

                                            
 .6 ص :الخبار نيز )1(
 .انيبام و ىبام به منسوب باشد كيبام ريش ديشا آن حيصح ىول - كذا  )2(
 .تهران طبع 122 ص :نامه استيس )3(
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 ىسامان شاه چون ىول آورد، حمله غزنه بر كيلو باز نوقتيدر
 .ماند ىو دست در غزنه پس پرداخت، اسحاق ىاريبدست نوح بن منصور

 نشست، شيبجا ىپر ريام هـ365 سنه در اسحاق گذشت در از بعد

 كيلو و خواستند، باز را كيلو ريام خود سابق شاه غزنه مردم ىول
 ريام مگر. داور حمله) كابل ىجنوب لوگر( چرخ بر كابلشاه پسر بمدد

 تخت بر هـ366 شعبان 27 در خودش و داد، شكست ىو به نيسبكتگ

 .)1(نمود سيتأس را هيغزنو دودمان سلطنت و نشست، غزنه

 نيسبكتگ معاصر كيلو تا انيصفار معاصر كيلو نيب فاصله چون
 و باشد، كنفري كيلو نيا كه است محال پس است، قرن كي كم از كم

 نام نيبد غزنه ىشاه خاندان از متعدد اشخاص كه است ىقو احتمال

  .بودند ىمسم
)3( 

 حال شرح در خراسان ريبص مورخ هـ658 ىجوزجان سراج منهاج

 نيبغزن اميا حوادث از بعد نيالپتگ چون" :سدينو ىم نيچن نيسبكتگ
 انوك) ريام (دست از نيغزن و كرد، فتح زاولستان ممالك و افتاد،

 هشت از بعد نيالپتگ ريام و ردند،ك رونيب) كيالو ابوبكر: ىراورت(

 مصاف انوك با و نشست پدر ىبجا او پسر وستيپ حق برحمت سال

 را شانيا تا نوح منصور بخدمت رفت بخارا به و افتاد، متيهز و كرد،

 در اسحاق كسالي از بعد و بگرفت، نيغزن و آمد باز فرمود، مدد

 ىمرد او و دند،شاننب بامارت بود تركان مهتر كه را نيملكاتگ گذشت،

                                            
 ج اسالم آف ايديكلوپيانسا و ىبيحب فيتال 92 ص) ىخط( اسالم از بعد افغانستان )1(
 .افغانستان ماده 1
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 گذشت در و بود امارت در سال ده جهان مبارزان از بود، ىمتق و عادل

 بامارت ىپر ريام نيملكاتگ از بعد و بود، او بخدمت نيسبكتگ ريام و
 ابو كيدبنز نيغزن از ىجماعت بود، ميعظ مفسد ىمرد او و نشست،

 پسر انوك ىعل ابو كردند، استدعا را او او نبشتند ىزيچ انوك ىعل
 با نيسبكتگ ريام دنديرس بهم چرخ حد در چون. آورد بمدد را كابل شاه

 بكشت را اريبس خلق و بكشت شانرايا و برد حمله شانيا بر ترك پانصد

 او دست بر ىفتح نيچن و آورد، نيبغزن و بگرفت ليپ دو و كرد رياس و

 ار نيسبكتگ ريام باتفاق بودند آمده ريس ىپر فساد از انهمكن برامد،
 .)1("هـ366 شعبان 27 بشاندند نيبغزن بامارت

 كه آمده، زين انوك نام اين ىامال ىناصر طبقات ىخط نسخ در
 دست از چرخ در كه نيواپس كيلو نيهم و د،يآ ىنم بنظر حيصح

 تيروا كيالو ىعل ابو و ابوبكر نام بدو زين خورد، شكست نيسبكتگ
 ىمسلمان مرد خود ىبعر ىها هيكن به ريام نيا كه است آشكار و شده
 .بود

 نيواپس ىامال نيهم) كيلو انوك، ك،يالو (ىامال سه نيب از اما
  .است اصح
  

)4( 

 مجمع كه ىئ شبانكاره ابوبكر بن حسن بن محمد بن ىعل بن محمد

 نام كتاب نيا ىخط ۀنسخ كي در نوشت، هـ725 سنه در را االنساب

 اصل كه است كاتب سهو زين نيا ىول اند، نوشته) ليلو (را ىغزن ملك

                                            
 .ىبيحب طبع 1/268 :ىاصرن طبقات )1(
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  .)1(است بوده) كيلو (شبهت بدون آن
)5( 

 از گذشت، ىو ذكر كه افلح منصور ابو بر عالوه ىزيگرد ىعبدالح

 بن مرسل سهل ابو شخص نيا .است برده نام زين خاندان نيا گريد كنفري

 در مسعود و محمود دوره رجال از كه نامداشت، ىزيگرد فلحا منصور

 ريام و گذشت، در محمود سلطان چون هـ421 سنه در و بود غزنه

 را بغداد فهيخل باهللا القادر ىلوا و عهد آمد، نشاپور به پسرش مسعود

 منصور بن مرسل سهل ابو نيهم بود سلطنت ىرسم ىشناسائ ۀنشان كه

 دهاءيام و گفت ىكوين را مرسل مسعود ريام و آورد ىزيگرد افلح بن

 .)2(كرد كوين

                                            
 ليرتب مثل است، شده مسخ كاتبان طرف از معروف ريغ ىنامها اكثر ىخط كتب در )1(

 بهار مرحوم ديبع ىدوران اليخ و سهو موجب و شد، ليرنتب و ليزنب ىخط كتب در كه

 كلمه. است ليرتب آن اصل كهيحال در .ديگرد مجمل و ستانيس خيتار ىحواش در

 .گشت ليلو ىحت و كيالو و انوك و مسخ كاتبان طرف از زين كيلو

 بدربار ىدهل نيسالط عصر در كه است، نيچن نام نيا فيتحر موارد از ىكي
 ىكيلو نيالد ديعم الملك فخر الكالم ملك ىفارس شاعر محمود نيناصرالد سلطان

 منصب و بود، ىكيلو دودمان نيا ىايبقا از غالباً كه داشت وجود) هـ601 متولد(

 .گفتنديم ىكيلو ديعم را او مردم و داشت، را هند كل فاءياست

 ،ىتولك ،ىنونك تذكرها و كتب در و شد مسخ كاتبان ىنادان از زين نسبت نيا ىول
 خيالتوار منتخب مؤلف) 203 ص هيمملوك بزم (ديگرد ضبط ىلميد ،ىكيلو ،ىبومك

 بود، وشتهن )ىكيلو( آن حيصح بشكل را كلمه نيا ىبدوان ملوكشاه بن عبدالقادر

 در و ىنونك 96 ص در و ىتولك 70 صفحه 1 جلد م1868 كلكته ىچاپ نسخه در ىول

 .ديگرد چاپ امال بسه ىلوپك فهرست 3 صفحه
 است موجود منتخب موثق و حيصح اريبس مصور ۀنسخ ديرش كلنل نزد ىكراچ در )2(

 ديعم واضح بصورت آن) 15 ورق (بر و شده نوشته مؤلف عصر در غالب بظن كه
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 ىايبقا كه است، آشكار ىغزنو صرع مورخ ىزيگرد ذكر نياز
 استمداريس رجال و داشته وجود زين انيغزنو دربار در كانيلو دودمان

 قرار و اند، داشته بعهده را دربارها سفارت امور كه بودند، ىمعروف

: ميشناس ىم نيچن را دودمان نيا رجال ۀسلسل ىزيگرد مجمل ۀاشار نيا
 منصور بن) هـ350 دودح تولد( مرسل بن) هـ400 حدود تولد( سهل

 ىخيتار نمودار در كه ... آخر ىال) هـ259( افلح بن) هـ300 حدود تولد(
 .شد خواهد داده حيتوض زين كتاب آخر

 

  كيلو
 

 در كه است پشتو )سردار و بزرگ( ىعني )ىلو( كلمه ليتجل نام نيا

 .است شده ضم بيتحب و ليتجل) ك (همان آن آخر

 حروف ىادا انحراف و رييتغ قمطاب پشتو مختلف ىها لهجه در
 كيالو كه شود ىم تلفظ رهيوغ) ىلو - ىالو - ىلوا (زين كلمه نيا صائت
 مختلف ىاداها و حيصح دو هر نامه استيس كيلو و ىناصر طبقات

 .است محض فيتحر ليلو و انوك مگر. اند كلمه نيا

 انيلو است، رهبر و سردار و بزرگ و ميعظ پشتو در دراز بواو ىلو

 و ليرتب مانند زين كلمه نيا و شود ىم اطالق بزرگ سرداران بر آن جمع
 .است ىشاه دودمان ىليتجل القاب از ىكشتر و داريك و ريش

                                                                                            
 .بود ىكيلو آن اصل كه گردد، ىم ثابت هم نياز و. اند نوشته مكرراً ىكيلو

 در بود ىشهر تولك كه اند، گفته و دهيبرگز را ىتولك ىامال انسندگينو از ىبرخ

 تولك بلكه. است لميد در تولك نه و بود، ىتولك ديعم نه كهيحال در (!)  لميد

 بنابران ستيزيم سنام در هند در ديعم چون است موجود ايعل غور ىاراض در تاكنون

 .اند نوشته هم ىاسنام را او
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 و) ىلو جمع (انيلو آمد خواهد بعداً آن شرح كه پشتو تيب كي در
 كلمه اصل كه ديآ ىم ديپد هم ازان و آمده، هم) ىلو حالت اسم (ايلو
 .است شده ليتجل) ك (اقالح به و بوده) ىلو(

 
 بيتحب و ليتجل كاف

 مظاهر تمام و لباس و كردار و اتيروا و زبان و عنعنات در
 ثيموار دهيپوش و ىمخف ىايبقا از ىبرخ ىانسان اتيح ىاجتمعاع
 ىول ديآ ىم ظرنب ىسطح ىزهايچ امر ىباد در كه است موجود اسالف

 خيتار در ىمحكم ۀشير مظاهر همان شود ستهينگر اعتبار ۀديبد اگر
 ۀديپوش ىايزوا از ايبس و دهيرس باخالف اسالف از متواتراً و داشته

 .سازد ىم روشن را خيتار

 ۀقاعد نيا و م،يساز ىم ملحق كلمات بآخر را) ك( اكنون پشتو در
 را ىزيچ ميباش خواسته اگر مثالً. شود ىم قيتطب مورد دو در ىگرامر

 خر، ،)موشك (كږم ه،ږم ،)كجك (كږكو ،ږكو مانند مينمائ ريتصغ

 .است مراد ىقيحق ريتصغ موارد نيدر كه خرك

 اواخر) ك ( ىعني است، عكس بر قاعده نيا مردم ىاسما در ىول
 دستور نيا و .دهديم ىمعن را بيتحب ىزمان و ليتجل ىگاه مردم اسماء

 اواخر در مخصوصاً ليتجل) ك (و آمده پشتو در گذشته ۀازمن از ىلسان

 است ليقب نيهم از و بود، موجود ىشاه ىها دودمان و نبزرگا اسمأ

 ).ىلو (ليتجل) كيلو (كلمه

 :است جيرا فراوان و ىبكل دستور نيا پشتو ميقد اعالم اسماء در
 بزرگوار اجداد و اعالم از تكيش ك،يهو ك،ټخ سنك، ك،څا بارك،

 ندكيپا زين را مرحوم خان ندهيپا سردار ىشاه دودمان و. اند پشتونها
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 .اند خاندان نياز ىزائ محمد شاهان رايز ند،يگو هولك

 آن امثال و ركيخ ببرك، رك،يش زمرك، زين اكنون اعالم ىاسما در

 مقوله نيهم از زين) حسنك( محمود سلطان معروف ريوز نام. اند فراوان

 .است ليتجل

 ديخواند شاوو و ىمهروزك كلمات شرح در چنانكه را ميقد دأب نيا
 زين كانيلو از قبل و م،ينيب ىم بزرگان و ريمشاه اعالم رد ميقد زمان از
 .اند موجود شكل نيبچن ىخيتار ىنامها از ىبرخ

 ملك خيالتوار مجمل و )1(خوانده فور را هندوستان شاه ىهقيب
 و ىرونيالب ماللهند قيتحق در كه )2(است دهينام فور را هندوان الملوك
 در نام نيا. است فور زين نيدال ديرش خيالتوار جامع و ىفردوس ۀشهنام

 و نوشت،) پروس (آنرا ىوناني مورخ تارك پلو كه بود، پرج بهارت مها
 .)3(گفتند الهند ملك فور زين ىعرب مورخان

 فورك ليتجل كاف بالحاق ىبوم مردم طرف از زين نام نيا ىول
 :ديگو غزنه شاهان از ىكي مدح در ىرون الفرج ابو. شده ضبط

  باج تدهـــــــبس هرــــق وبهـــت غيت
  لكي! انـــخ و ختا ليـــــخ از

  صريق و خان خورده تو ادرار
  )4(فورك ىرا بوده تو مامور

 كه است،) روسكيم (ىمهروزك ىليتجل ىنامها نيچن نياز گريد

                                            
 .1/100 ىهقيب خيتار )1(
 .108:القصص و خيالتوار مجمل )2(
 .هـ1358 نجف طبع 1/116 ىعقوبيال خيتار )3(
 .ش 1304 تهران طبع 65 ص :ىرون وانيد )4(
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 شاهان ىاسما ۀسلسل در نيهمچن و. شد داده روزگان ۀبيكت در آن شرح

 شاهان ىنامها در خرداذبه ابن و شد، ذكر) كيخدا (كهيوو خود نام

 .)1(است آورده را فورك و زكين و غوزك ىوسط ىايآس ميقد

 از را كيلو كه است، اسالف دأب و ىخيتار دستور نيهم بر اسيق

 ريتصغ نيا ميگفت كهيطور و اند، ساخته مجلل كاف بالحاق پشتو ىلو
 و شاهك را شاه و بابك را) پدر (بابا اگر پشتونها. ستين نيتوه و

 .)3(است بيتحب و ليتجل بلكه ستين ريتصغ باب من ند،يگويم )2(شاهو

                                            
 .41 ص :خرداذبه ابن الممالك مسالك )1(
 هم ىاسالم دوره اوائل در است، مستعمل و زنده تاكنون پشتو در كه نام نيا )2(

 اكست اول خيبتار هند سفر از خود بازگشت نيح تسنگ هون كهيهنگام و بود موجود

 مالقات هوخانيش ۀنواس آن حكمران با آنجا در ديرس Takhara تانتخارس به م644

 نيا) تسنگ نويه نامه بسفر رجوع( داشت اميق او سلطنت مركز در كماهي تا و كرده
 ىها بهيكت در كه شاهو اي و شاو همان و) شاهو( ىكنون نام از است ىضبط خان هويش

 .است آمده روزگان و بغالن
 :گفت ىبلخ موالنا )3(

   ستين ريغــتص گفتنش رحمت كاف
 ستين ريتحق طفلكم ديگو چو جد

 )ىمثنو(                                                          
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 ﴿5﴾   
 

 كانيلو از ىتيحكا

  
 در داشت ىخانقاه ىكراچ ريمال در كه ىقندهار محمد باز مرحوم

 را ىفارس كوچك كتاب خان لياسمع ۀريد از خود ىبلوچ دانيمر نيب
 نام بران بنا و ،بود افتاده آن نيواپس و نينخست اوراق كه بود، افتهي

 ىم كرده نيتخم آن كاغذ و الخط رسم از ىول نبود، معلوم آن مؤلف
 .باشد شده نوشته ديبا هـ900 حدود در كه م،يتوانست

) چ (نداشت، نقطه آن حروف اكثر بود، نيواپس نسخ نسخه نيا خط
 كه نمود،يم چنان و بودند، نوشته) ك( را) گ( و )ب( را) پ (و) ج (را

 كرده مسخ را فراوان كلمات بنابران و د؛يفهم ىنم آن بزبان كتاب كاتب

 .بود چنان زين عنها منقول ۀنسخ در ديشا اي و بود،

 ىمبن ،ىفارس بزبان چند اتيحكا بر بود ىمحتو كوچك كتاب نيا
 .بود ىباق آن ورق 32 فقط اكنون كه سرور، ىسخ كرامات شرح بر

 ىم ىغور و ىنوغز ۀدور ىنوشتها به كتاب، زبان و انشا سبك
 .بود شده فيتال هـ600 از قبل ديشا و ماند،

 و نداشت ىتياهم و متيق خ،يتار نظر از كتاب نيا اتيحكا گريد
 فراهم بود معقول ريغ بيغرا بر ىمبن كه را خيش آن كرامات صرف

 .اءياول عادات خوارق كتب مانند بودند، پرداخته آن از ىكتاب آورده
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 داشتم توقف اًينف ىكراچ در كهينگامه م1957 سال در كتاب نيا
 حامل به واپس مختصر ۀمالحظ از بعد كه شد، داده بمن مطالعه ىبرا

 از بعد مذكور مرحوم رايز شد؟ چه كه ندانستم ازان بعد و سپردم، آن

 و درگذشت، خان لياسمع ۀريد حدود همان در ىفجائ بمرگ ىچند
 ۀريذخ با بودم، رفتهگ آن صفحه چند از كتاب نيا ىبرا من كه ىعكسها
 از كه نادر ىخط كتب ىلمهايف و ىچاپ و ىخط نسخ و ىاداشتهاي بزرگ

 سيپول و خارجه وزارت طرف از م1960 سنه در بود، شده فراهم مدتها
 را ىعلم ۀريذخ آن كه دانم ىنم و ديگرد تلف و ضبط پاكستان حكومت

  كردند؟ چه

 "بود اندوخته كه و كرد تلف كه اهللا اهللا"

 بسزا ىتياهم ىخيتار نظر از كه بود، ىتيحكا كتاب نيا 15 ورق بر

 فراوان مطالعات از بعد و كردم نقل و ىعكاس ناًيع آنرا من كه داشت،

 آنرا مبهم كلمات و بخوانم، آنرا كه آمدم، موفق اديز دقت و غور و

 .سميبنو درست

 و كرده نقل ىاصل ىامال نيبع را مذكور تيحكا نجايدر نكيا
 اضافه بران آن درست خواندن و حيتصح ىبرا را خود ىليتحل اتمطالع

 .كنميم

 
 )كتاب اصل ىامال به (تيحكا

 است تيروا ىصنعان حسن از غزنه خيتار در را ىالروال حامد ابو
 افلخ مرلت آنرا كه ميعظ ستيمسجد بامبان داب بر غزنه ۀبلد در كه
 خدمت بر كيلو ريوجو كه بود ميعظ بتخانه نيا و ىخواندند كيلو

  .بود كرده كابلساه و رسل
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 و شكستن ارستين را كيلو صنم آمد ىمسلم به خانان بسرش چون
 ساه كابالن نهاد در نهيميس بتابوت و كرد اندر نيبزم مركت دران آنرا

 :گفت كيلو كه هيخلج بلسان فرستاد تيب نيا خنجل

 لوما اليبو انو ىلو كيلو ديسح كزن بزم

 بمال بو زيت ممال لومب اغلوم ببر تر كسه

 بنست ىبشان افلخ او سهين چون و شد ساه هندوان بكش باز خانان

 .بكرد مزلت و كند بر كيلو محانه

 ىلو گفت شد مرلت نيبا سرور ىسخ سلطان ونچ كنند تيروا نينج
 بر كيلو صنم و كافت بر نيزم سدس كشف و ديد كين شنوم صنم

 و داد مسجد ىبنا را ميس و تبشكس آنرا نهاده نهيميس مالوت در ديكش
                                                                                           .برجاست غزنه شهر از ىهندوئ كفرو ىبو اهللا ىول آن بكرامت

 )ىخط ب 15 ورق(

 آن ىامال نيبع كه ىخط كتاب ازان منقول تيحكا نيع بود نيا
 .شد نوشته

 بت و مسجد نيا كشف صورت و اءياول بكرامات را ما جانيدر
 اريبس جينتا كه تيحكا نيا ىلسان و ىخيتار بامواد ىول ست،ين ىكار

 ىعنايت و ىكار است مثبت آن ۀجنب نيهم و د،يآ ىم بدست ازان ىمهم
 مولف و كتاب نام و دهيافت كتاب نيواپس و نينخست اوراق چون. ميدار

 و م،يگوئ) كرامات (آنرا ندهيآ ابحاث در بران ابن ست،ين معلوم بما آن
 .ميدهيم قرار ىلسان و ىخيتار ليتحل تحت آن از را تيحكا نيهم

 ۀمقول از و بوده مثبت و مستند ىايقضا بر ىمبن ما ليتحل نيا ىول
 .بود نخواهد ىبشر تعقل ىماورا خوراق و كرامات
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  كلمات ليتحل
  

  : حامد ابو - 1

 و رجال كتب در من ىول. شوديم خوانده و است روشن هيكن نيا
 .افتمين را شخص نيا تيهو خيتار

 آن حيصح اغلب بگمان كه است،) ىالراول( اصل در دوم ۀكلم -  2

 هلمند تا غزنه نيسرزم ميقد اسم زابل اي زاول كه بود خواهد ىالزاول

 ىقاض مثالً. اند گذشته ريمشاه و مولفان بسا نسبت نيبا و. است
 ىالزاول عمر نواسه معروف، مفسر و عالم ىآباد دولت نيالد شهاب

 آن ذكر زين روزگان بهيكت در كه است ىباستان زاول همان نيا و )1(بود

 .بود ىزابلستان و ىزاول مرد ابوحامد پس .است آمده

 :غزنه خيتار -3

 نام نيبا دم،يد را ىشناس كتاب مربوط كتب اكثر كهيباوجود
 مولفان و كتب از ديشا شناختم، را ىزاول مدحا ابو نه و افتمين ىكتاب
 هند معروف ونيلغو و علما از ىكي ىصاغان حسن چون. باشد نام گم

 و. )2(داشت ىآشنائ هند نيباسرزم زين ىزاول كه است ممكن پس است

                                            
 .39:المرجان، سبحه )1(
 خيش دست در ازدهمي قرن اواسط در ىغزنو محمد مال خيتار بنام ىكتاب )2(

 در هـ1032 سنه در كه بود، موجود هـ1094 ىمتون ،ىچشت عبدالرسول بن عبدالرحمن

 سلطان با محمد مال كه: ديگو ىو نمود، اقتباس خيتار نياز ىمسعود مرآة كتاب

 ص ىستور از ىفارس اتيادب (بود نگاشته را خيتار نيا و آمده بهند كجاي محمود
 ).لندن طبع 1072
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 نوشته خود خيتار در و دهيشن هند در را ىصاغان حسن امام گفتار

  .باشد
 :ىصغان اي ىصاغان حسن -  4

 ۀنسخ در نسبتش كه ست،يعرب لغت امام و هند ىعلما ۀاجل از ىكي
 آن حيصح ىامال كه است غلط ظاهراً و شده نوشته) ىصنعان (كرامات

 به آمو شمال در انيچغان نيا كه ،ىچغان معرب است ىصغان اي ىصاغان

 .)1(است ىبزرگ تيناح

 و آمد ايبدن الهور در هـ577 سنه در) ىصغان ( ىصاغان حسن امام
 امام عرب لغت در مخصوصاً و نمود، علوم ليتحص بغداد و غزنه در

 ىدارا و افتي تام شهرت حجاز و مصر و عراق در و. گشت ىتيآ و عصر
 القالده شرح للغات، ىف الشوارد كتاب كه است فراوان مؤلفات

 مصباح االنوار، مشارق العروض، كتاب االفتعال، كتاب ه،يالسمط

 ض،يالفرا كتاب ابه،السح دره ،ىالبخار شرح رهيالمن الشمس ،ىالدج

                                                                                            
 مرآته و االسرار مرآت سندهينو و ىهند مشهور  مولفان از ىچشت عبدالرحمن نيا

 ىغزنو محمد مال خيتار و ديآ ىنم بنظر كذاب كه است هيصوف كتب گريد و ىمسعود
 شده گم كتب از آنرا و دارد ىذكر كتاب نياز زين ىرانيش مرحوم و. بود دهيد را

 مال خيتار كه د،يآ ىم بنظر نيچن ىول) ىدهل طبع 75 ص العجم شعر ديتنق (شمارديم

 مال كه كرده حيتصر ىچشت عبدالرحمن رايز باشد، غزنه خيتار از ريغ ىغزنو محمد

 حامد ابو نيا ىول. بود زنده هـ400 حدود در ىعني محمود سلطان معاصر محمد

 هـ600 حدود در امام نيا چون. دهيشن ىصاغان حسن امام از را هايف نحن ما تيحكا
 سنه در. كرد خلط محمد مال خيتار با را حامد ابو خيتار توانينم پس داشت، ىزندگ

 هـ900 حدود در كه افتهي ىغزن خيتار بنام را ىكتاب غزنه ۀموز در ىليخل استاد م1961
 نسخه نيا ونكنتا بنده ىول دهيگرد فيتال هرات انيموريت معاصران از ىكي طرف از

 .ام دهيند را ىخط
 .66 ص :العالم حدود )1(
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 .)1(است جمله ازان ىعرب ناتمام قاموس الذاخر، لعباب

 مطابق و گذشت در بغداد در هـ650 سنه در ىصغان حسن امام
 و ىدهل از ىو ىعلم شهرت كهيحال در د،يگرد دفن مكه در تشيوص

 فتهگر را ىعيوس ۀساح حجاز و مصر و بغداد و خراسان و غزنه تا الهور

 .بود

 حسن امام قول از كرامات، ۀنسخ در كه ما بحث مورد تيحكا
 فيتال هـ600 حدود در كتاب نيا كه دارد،يم ثابت شده، نقل ىصغان
 امام از چون حامد ابو و سالهاست، نيهم در امام ىزندگ رايز شده،
 معاصرش هم را او بنابران د،ينما قول نقل ازو ماًيمستق و كرده سماع

 .شتپندا ديبا

 اطالع و وقوف كمال غزنه احوال از ىصغان حسن امام نكهيا اما
 و ليتحص اميا حصه كي كه گفت ديبا نه؟ اي است ثقه تشيروا و داشت
 دانش كسب شهر نيا مدارس در و ده،يگذران غزنه در را خود شباب

 .)2(است نموده

 كه است، العباب عرب لغت قيتحق در امام ناتمام كتب از ىكي
 در من آنرا عكس كي و موجود، استانبول در آن ىجلد 9 ىخط ۀنسخ
 در كتاب نيدر امام. ام دهيد ىكراچ ىاسالم قاتيتحق ۀادار خانه كتب

 زيچ فالن نام كه ديگو و آورده هم آنرا ىفاس ىعرب لغات از ىبرخ مقابل
 .)3(ام دهيشن آنجا مردم از غزنه در من و است نيچن هيغزنو لسان در

                                            
 .28 ص ه،يمملوك بزم ،48 ص هند، ىعلما ۀتذكر ،28 ص :المرجان سبحه )1(
 ىمولو بقلم 1959 اعظم معارف ۀمجل در ىصاغان حسن حال شرح شود دهيد )2(

 .6/128 :المطبوعات معجم و ىوبنديد ميعبدالحل
 .الباب ىخط ۀنسخ )3(
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 و سته،يز غزنه در مدتها امام كه شود، ىم روشن الئلد نيا تمام از
  .است ثقه تشيروا بران بنا بوده، واقف شهر نيا باحوال

  بامبان؟ داب بر -5

 بر آن حيصح من بنظر و اند، كرده مسخ كاتبان زين را كلمات نيا
 است، ىخيتار موثق سند بر ىمبن زين من حيتصح نيا و است انيبام درب

 بقول ازان ىكي كه داشت، دروازه چهار ميقد زمان رد غزنه شهر رايز

 .است ازان ىريتعب زين" انيبام درب "كه )1(بود) انياللبام باب (ىمقدس

 ىشهر ىدروازها است، موجود خراسان بالد در كهيحالحاصط قرار
 حركت سو بدان نيمسافر و قوافل راه ازان كه ىگريد بالد بنام را

 ىدروازها و كابل ىالهور ۀدرواز در آن ۀنمون كه شناختند،يم كرند،يم
 تاكنون هرات شهر قندهار ۀدرواز و قندهار شكارپور و هرات و كابل

 دروازه غالباً ىغزن انيبام درب اي انيالبام باب پس. است موجود

  .فتندريم انيبام به آنسو از كه بوده، ىغزن ىشمال
 :مرلت -6

 گمان و شده شتهنو مركت و مرلت كرامات اصل ۀخسن در كلمه نيا

. اند كرده مسخ آنرا نسخ كاتبان و است، غلط ىامال دو هر كه روديم
 ستيمسجد (عبارت ۀنيقر از و بود، خواهد مزگت آن حيصح صورت

 آن گريد صور و بوده، مزگت آن اصل كه د،يآ ىم ديپد زين) ميعظ

 .است ممسوخ

 ىم گمان و بوده ىعرب مسجد ىبمعن كيكالس ىفارس در مزگت
 و نمزدك با كلمه نيا ۀشير و باشد، مزگت معرب زين مسجد كه دبرن

                                            
 .303 ص :ىالمقدس ميالتقاس احسن )1(
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 مزدك را مسجد مروت مردم هم تاكنون كه است، مشترك پشتو مزدك

 و. )2("باشد مسجد ىبپارس مزگت: "سدينو ىم ىطوس ىاسد. )1(نديگو
 و ىبلعم از ىطبر خيتار ترجمه مانند ىفارس ميقد كتب در كلمه نيهم

 مسجد مورد در بكثرت سامان آل عصر آثار گريد و ىفارس ىطبر ريتفس

  .است مستعمل
 :كيلو افلخ -7

 انيبام باب در ميعظ ىمسجد كرامات، كتاب تيحكا نيا باستناد

 افلخ جد ظاهراً آنرا كه داشت، وجود كيلو افلخ مسجد بنام غزنه شهر

 نينخست كيلو ۀخانود از خانان نيا بود، كرده بنا نامداشت خانان كه
 اش نواسه ازو پس كه د،يگرد مرتد باز و رفتيپذ را اسالم كه بود ىكس

 در مسجد نيا و نهفت اندر نيبزم مسجد دران را خود اجداد بت افلخ

 دران مذكور بت كه بود، ىا بتخانه كيلو اسالف ىزندگان زمان

 خود نيزم سر ىپرست شاه دأب مطابق آنرا مردم ظاهراً و بود، منصوب

 .دنديپرست ىم

 قبالً كه) است ىخط ىحا به( افلخ همان ظاهراً كيلو خافل نيا
 ىزيگرد ىخط نسخ در ىول. ميكرد آنرا ذكر ىزيگرد االخبار نيز باستناد

 .)3(بود منصور ابو ىو يۀكن كه است آمده خاقان بن محمد بن افلخ

 محمد) افلخ (افلح پدر كه د،يآ ىم ديپد ىزيگرد مختصر ذكر نياز

 خاقان پدرش مگر داشت، را محمد ىاسالم امن و بود، مسلمان كامالً
 نيح در ازان بعد كه بود، رستپ بت اصالً) آمده خانان تيحكا نيدر كه(

                                            
 .1/69 :پشتو اتيادب: رك كلمه نيا شرح ىبرا )1(
 .51 ص :فرس لغت )2(
 .6 ص :االخبار نيز )3(
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 مانند و برتافت، ىرو باز ازان پس ىول د،يگرو نيد نيبا انياسالم ۀغلب

 عرب ۀبغلب بار نيچند فتوح كتب بگزارش كه نيسرزم نيا مردم گريد

 بر خود اسالف نيبد باز اند رفته ىعرب كرعسا چون و رفتهيپذ را اسالم

 .بود كرده ارتداد خود ميقد نيبد اسالم از زين ىو )1(اند گشته

 منصور ابو نيا كه ندارد، مقصد نيبا ىحيتصر ىزيگرد چه اگر
 ىوستگيپ كرامات كتاب تيحكا از ىول بود، كانيلو دودمان از افلح

 .شود ىم ظاهر مذكور بدومان ىو

 بود افلح شخص نيا نام شده طبع ىزيگرد خباراال نيز در كهيطور

 روديم گمان و كرده، ضبط منقوط ىخ به آنرا كرامات ناقص ۀنسخ كه

 و پشتو در نه و ىعرب در نه افلخ رايز. باشد اصح ىزيگرد ضبط كه
 .ميا دهيد مروج ىبوم مردم در را نام نيچن نه و دارد، ىئ ىمعن ىفارس

 و باشد ىو رفتيپذ را اسالم كه دودمان نياز نينخست شخص ديشا
 زد توان حدس زين و باشند گفته فالح از مشتق افلح را او بيتقر نيبهم

 غزنه شهر در ىاسالم ۀدور مسجد نينخست ىو ۀكرد بنا مسجد نيا كه

 در شهر نيدر را ىمسجد ذكر مكشوفه آثار و خيتار كتب در رايز. باشد

 م،يا دهيند است وارد تياحك نيدر كه ىليتفص به ىاسالم فتوح اوائل

 به راجع ازان كه ستين دست در اند قودفم اكنون كه غزنه خيتار كتب و

  .)2(ميبتوان آورده بدست ىمعلومات غزنه شهر ميقد وضع
 :حانهيب – 8

 غالباً كه شده، نگاشته بحانه و حانهيب تيحكا اصل در كلمه نيا
                                            

 .ستانيس و خراسان فتوح قسمت ىبالذر البلدان فتوح شود دهيد )1(
 )جون و ىمئ( انيغزنو خيتار شده گم بكتب راجع سندهينو ۀبمقال ديكن رجوع )2(

1960. 
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 بيقر ما قرائت نيا آمده، ازان بعد كه ضم كلمه ۀنيبقر و است بتخانه
 بود، ىبزرگ ۀبتخان قبالً انيبام باب مزگت ىبجا ايگو و گردد،يم نيقيب

 .بود مركوز كيلو صنم دران كه

 ىبتها نهادن م،يساخت روشن ليتفص به سابق سطور در كهيطور
 ۀآتشكد در بود، نيسرزم نيا مردم اوقات همان دأب از معابد در شاهان
 ۀبيكت و روزگان ۀبيكت بر و شده، شفك آنعصر شاهان ىمجسمها بغالن

 موجود) باگوشاوو بگوش،( ىآله و ىخدائ القاب زين بغالن ۀمكشوف

 .ديآ ىم بنظر شاهان مقام تقدس كنوعي ازان كه است

 نيهم ىبرا غزنه معبد و بتكده در هم را كيلو صنم نيا ديشا
 خانان و آمدند، غالب شكن بت مسلمانان چون و بودند، گذاشته مقصد

 بت نتوانست ىو گشت، مسلمان مجبوراً نيآنسرزم حكمران خاقان اي

 همدرآنجا گذاشته نيميس تابوت در آنرا پس بشكناند، را خود اسالف

 آنرا خاك هم و ماند، محفوظ شكن بت مسلمانان ضرب از تا نمود، دفن

 .نخورد

 انيبام درب و ىبعد مزگت اي و كيلو ۀبتخان از ىاثر اكنون ىول

 مسائل نياز ىعلم اتيحفر كه روديم احتمال و ست،ين ديپد غزنه شهر

  .بردارد پرده مبهمه،
 :كيلو ريوحو - 9

 ىول شده، نگاشته شكل نيبهم كرامات ناقص ۀنسخ در نام نيا
 معاصران از كيلو نيا ديشا و بود، خواهد ريوجو كلمه نيا من بگمان

 هم كنونتا كه بود، زابلستان النيرتب و كابلشاهان شاوندانيخو و

 در و است معروف ىو بنام وجرستان بنام غزنه ىغرب جنوب در ىنيسرزم
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 .)1(اند نوشته حجرستان ىبرخ و وجرستان ىگاه آنرا ىكنون كتب

 ىريوج آنرا منسوب و رستانيوج و ريوجو سراج منهاج را نام نيا
 .)2(بود ىمعروف تيوال انيغور عصر در كه نگاشته

 كه بود، موجود غزنه توابع از ريهجو بنام ىموقع انيغزنو عصر در

 ىريهجو عثمان بن ىعل معروف ىصوف و المحجوب كشف ۀسندينو
 دارا شهزاده و منسوبست، ىجا نيبد زين هـ495 حدود ىمتوف ىغزنو

 را خود كشف مؤلف و )3(شمرده غزنه محالت از را ىجا نيا شكوه

 .)4(است خوانده ىريهجو كتاب نيدر اًرمكر

 وجرستان و ىغور ۀدور ريوج و ابعدم ريهجو و اقدم ريوجو پس
 تعرب قهيبسا آنرا مالها كه نامند كي مختلف ىامالها ىكنون

 كيلو ريوجو بنام نيسرزم نيهم غالباً و. اند نوشته ىم هم حجرستان
 نجايبا كيلو نيهم و بوده آن ميقد نام ريوجو اي و افته،ي شهرت

 عصر تا ىحكمران نيبسرزم نسبت اسم رايز. باشد دهيگرد منسوب
 از بسا ىناصر طبقات در سراج منهاج و بود، زنده جا نيدر هم انيغور

 شده نوشته شانيا ىحكمدار ىنهايبسرزم منسوب را ىغور ۀدور رجال

 و است معمول نيآنسرزم افغانان در كنون تا محل بنام هيتسم و است،
 .گذارند ىم نام مقر و ىغزن و كابل مردمان بر

 ست،ين معلوم بما شده، ىم تلفط حركات چه با ريووج نكهيا اما

                                            
 نيا هزاره مردم با خان عبدالرحمن ريام ىجنگها در سوم جلد خيالتوار سراج: رك )1(

 .شده نوشته حجرستان ىبامال نام
 .رهيوغ 436-416-396-393 ص 1 ج :ىناصر طبقات )2(
 .65 ص :اءياالول نةيسف )3(
 .گراد ننيل طبع المحجوب كشف )4(
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 و المحجوب كشف طابع ىژوكوفسك  را ىريهجو و ريهجو ىول
 ها بضم غرب و شرق سندگانينو گريد و آن ىسيانگل مترجم نكلسون
 المحجوب كشف ىخط نسخ در كه روديم گمان و اند، نوشته و خوانده

 خواند، ديبا واو بضم نهيقر نيبهم هم را ريوجو پس. است بوده ها بضم

. كنديم ىندگينما ميقد هوز ىها از ىگاه ىمقام ۀالسن در واو نيا كه
 ومان و ووم آنرا پشتو در كه) تيسنسكر سومه (اوستا هومه كلمه مانند

 .كنند تلفظ هم) هيو (آنرا پشتو در كه) ضهيب( هيهو اي م،يگوئ

 عدهاب كه اصل، كي از است ىصورت دو ريهجو و ريوجو رو نياز

 .است شده) ريوج( سراج منهاج بضبط و افتاده هم آن دوم واو

 ريهج (آن مبدل صورت كي كه داشت، ديبا نظر در هم را نكته نيا
 مردم علم ىگاه و دهيپسند و خوب ىبمعن كيكالس ىفارس در) ريهژ =

 :آورده نيچن صفت بصورت را كمله نيا ىرون بوالفرج. است بوده هم

  نگشت كه ىعنم آزاده پرخرد ريهج
  آب و اتش برابر او با نعمت و بجاه

 

 :شد رياس سهراب بدست كه است گودرز پسر ريهج شاهنامه در

  بست به را انيم دالور ريهج
  برنشست تگ زين ۀارــب دانــب

 

 :آورده تيب نيدر را ريناهژ و ريهژ ناقطر

  درست ناز و نادرست او ۀوعد شهيهم
  ريزهژ نا او ريژـــناه او ادتــــع شهيهم

 

 :اورده نيچن را رانيهژ خوبان ىبجا ىمنوچهر
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  رانيهژ به دل و را شاه ىم به دست
  )1(والـــق به گوش نكوو ىو بر دهيد

 و بوده، علم هم و صفت هم ريهج كه د،يآ ىم ثابت امثله نياز
 است، ىخراسان لغت و شهيهمر ريوج و ريوجو و ريهجو با اغلب بگمان

 :شود ىم داده ليذ سطور در آن ليتحل كه

 در كه مضموم ىها ىعني هـ اي هو: ديآ ىم بنظر جزو دو نام نيا
 ىبجا) وو = هو( تاكنون پشتو در و بود، كين و خوب ىبمعن ىپهلو

 ىفارس در و شود، ىم گفته ىامر جابيا در) خوب اريبس و ىبل(
 و )كبختين( هوبخت ىهرو ۀلهج در چنانچه بود، موجود زين كيكالس
 در را كلمات نيا ىانصار عبداهللا خواجه و آمده) ىكنامين( ىهونام
) هو (نيا و )2(است شده نوشته او ىامال در و گفتيم هم هـ480 حدود
 و هوخته و هومته مانند است بوده زين ىخيتار كلمات از ىبرخ مهم جزو

 هوكنش و هوگبشن و هومنش بيبالترت ىپهلو در كه اوستا هورشته

 بزرگ اصل سه كين كردار و كين گفتار و كين رپندا ىفارس در و بوده

 و هوختنه و هومننه اوستا به كينزد پشتو در كه )3(بوده سنايمزد نيآئ
 در و )4(بود ديجمش صفت اوستا در) رمه خوب (هورمك و است هورشه

 ىعني) خوب (هو) ىنف  - نا (آ است، بيع ىبمعن آهو ىفارس زبان

   .ناخوب
 :راست ىفردوس

                                            
 .498 ص ،5 ج :نظام فرهنگ )1(
 .سندهينو ىخط مرتبه نسخه ىهرو عبداهللا خواجه ىامال هيالصوف طبقات )2(
 .400 ص : فارس ادب در آن ريتاث و سنايمزد ،75 گاتها )3(
 .210 ص ،2 فرگر داد،يوند )4(
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  ديـــــسپ ىوــــــم ردـــم بر وستــــــآه رــــــگ
  )1(ديب برگ چون گشت سر و شير ترا

 و ثرهيچ اوستا در كه است،) ريژ - ريح = ريجو ( نام نيا ىثان جزو اما
 رڅي و رهڅي و چهره پشتو در و چهر ىفارس در و ترهيچ تيسنسكر در

 :گفت ىمعن نيبد ىفرخ كه است، ىانسان ىرو صورت و شكل ىبمعن

  مرد آن ۀهرـــچ شدـــبك ىسالح كهيردم
 ىمشكو بت صد از خوبتر من ۀديد در

 ىپهلو چهر منوش و اوستا، ثهرهيچ منوش در كه است كلمه نيهم و
 رينظ ىمنوچهر از قبالً كه ىتيب در و مانده، محفوظ ىفارس نوچهريم و

 ريهجو = ريوجو (پس. است انيرو كوين و خوبان ىبمعن رانيهژ م،يآورد
 = ريج = ريجو( و) خوب و كوين  =هو ( است پشتو رڅيهو هم) ريوج =
 چهر خوب = ىرو كوين جمعاً كه )صورت و شكل ىعني رڅي = چهر = ريژ
 آن ىمعن و بوده، ىفيلط ىادب نام ناًيقي كه دهد،يم ىمعن لقا كين =

 خوبان ىبجا را رانيهژ جمع بصورت ىمنوچهر كه است، منوچهر همان

 .است برده بكار انيكروين و

 شوديم) رڅيهو( ميسيبنو را كلمه نيا اگر امروزه معمول پشتو در

 ريبهجو است شكل نيكترينزد كه منظر، كوين و چهره خوب ىعني

 پشتو به و داشته ىخيتار ۀشير زين كلمه نيا كه است معلوم و ىخيتار

 بوده، ىعرب الخط رسم اثر زين) ج( به )چ( ليتبد ديشا .است بوده اقرب

 ىفرق و نوشتند،يم) ج (را) چ( هر همواره ىفارس  ليتشك اوائل رد كه
 الخط رسم نيهم هـ900 تا ىخط نسخ تمام در و نبود، حروف دو نيا نيب

                                            
 .2644 تيب 1 ج :شهنامه )1(
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 .بود معمول

 در زين) ريوز (كه معتقدند شناس زبان مدققان اكثر كه نماند ناگفته

 بحوالت براون استاد كه است، ىعجم ۀكلم اصالً و است ليدخ ىعرب

 ىپهلو ريوچ كلمه در آنرا رينظ ىرانيا مطالعات در ارمستترد

 كه )2(بود vacira رايچيو زين اوستا در ماسه ىهنر بقول و )1(نشانداده

 ىساسان عصر در :ديگو باره درآن كمبرج ىفارس استاد ىلو سريپروف
 بوده بزرگ فرماندار اي فرامادهار، زورك و مردم با شاه رابطه و واسطه

 و شد، پات ريدب كل، ريدب به ليتبد مقام نيا ىساسان دوره خراوا در كه
 ىمدن امور در را دولت استيس هيام ىبن عصر در كاتب اي ريدب نيهم

 زبان ۀشير از شكيب كه را ريوز لغت كاتب ىبجا انيعباس .كرديم اجرا

 .)3(بردند بكار است ىرانيا

 ميتصم اي دهنده فتوا را ريوچ ىمعن سندگانينو از ىبرخ چه اگر
 از را كلمه نيا عربها كه نستيا غالب گمان ىول اند، نوشته كننده
 ازان قبل اي فارس ىساسان ۀدور التيتشك در رايز اند، نبرده فارس

 گفتند،يم رهيوغ پات ريدب و فرماندار بزرگ آنرا و نبود، موجود ريوچ
 را ريوز كلمه ريدب اي كاتب ىبجا آمدند خراسان به عربها كهيهنگام اما

 جستجو نيسرزم نيا ىزبانها در را كلمه نيا ۀشير ديبا و بردند، نجاياز

 همان كه باشد،) ريز + هو) (رڅي + هو( ديبا فوق التيتحل مطابق كه كرد

 اكنون هم و است، زابلستان و غزنه ىخيتار ريوجو  =ريهجو = ريوج

 هكلم ىمعن و. ميگوئيم رستانيوز را رستانيوج نيسرزم مقابل ۀكحصي
                                            

 .370 ص 1ج :رانيا ىادب خيتار )1(
 .184 ص :رانيا تمدن )2(
 .126 ص :رانيا راثيم )3(
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 و دانشمند و لقا خوش و محضر كوين همان پشتو در ريوز = ريهوز
   .باشد دياب بزرگ
 كابلساه؟ و رسل برحدمت - 10

 نيچن آن حيصح و شده فيتصح نسخ كاتبان طرف از زين كلمات نيا
 را بتگاه نيا كيلو ريوجو ىعني) كابلشاه و ليرتب خدمت بر: (است بوده

 .بود ساخته ليرتب و كابلشاه ىبرا

 ىهجر اول قرن در عرب فتوحات مقارن كه بود، ىشاهان لقب ليرتب
 مين دو مدت نيسبكتگ ۀغلب تا و داشتند، ىحكمران ستانيس تا زابل از

 .)1(دنديجنگ عرب فاتحان با نيزم سر نياندر مسلسل قرن

 كابلشاهان و ىزاول شاهان و النيرتب نيب كه: ديآ ىم بنظر نيچن
 بود، قرار بر ىدوست و ازدواج ىها ىگوستيپ و ىشاونديخو روابط

 با كابلشاه آمد، ىم زابلستان به تسنگ وانيه ىنيچ ريزا كهيهنگام رايز

 شيخو كشور بسرحدات واپس ازان بعد و رفت، زابلستان تا او
 .برگشت

 از خود بازگشت راه در تسنگ ونيه: است شمرده كننگهم كهيطور

 ىغزن به م643 جون 25 خياربت) افغان( نياپوك و بنو و اتك براه هند
  .باشد هـ24 سال كه )2(بود برگشته

 و ىحيمس هفتم قرن اوائل در كانيلو ىشاه كه: گفت توانيم پس
 نيسرزم نيبر قرن نيچند مدت هـ365 نيسبكتگ عصر تا اسالم خروج
 .است داشته دوام

                                            
 احسن و ىعقوبيال خيتار و خراسان فتوح قسمت ،ىبالذر البلدان فتوح: كر )1(

 .ميالتقاس
 .1/266 :هند ىباستان ىايجغراف )2(
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 كرده نقل و ضبط مختلف ىامالها به مورخان را ليرتب كلمه اما
 رتبال، ل،يرتپ رتبل، و ساخته منسوختر آنرا كتاب هر خناس كه اند،
 كه بوده بيغر و بيعج ىامالها نيهم و. اند نوشته رهيوغ ليزن ل،يزنب

 خيالتوار مجمل و ستانيس خيتار فاضل ىمحش تفاهم سوء موجب
) ليپ زنده (از را كلمه نيا و ديگرد ىخراسان بهار الشعراء ملك مرحوم
 .)1(گفت )ليزنب اي ليزنتب( راآن اصل و پنداشت، ىفارس

 نام نيا كه: ديگو ىسيانگل شناس افغان معروف محقق ىراورت
 .)2(است شده فيتصح و بوده )پال رتن( اي )ليرنتهب( ىهند اصالً

 نيا ىمسعود و ىطبر و ىعقوبي و ىبالذر مانند ىعرب مورخان ىول
 كه اند هنگاشت رتابله هم آنرا جمع كرده ضبط ليرتب باالتفاق را كلمه

 افاغنه تراكمه، فراغنه، اسره،يك نمارده، اصره،يق مجموع بر است اسيق

 ملوك ىاسما مورد در همواره ىعرب در منكسر جمع وزن نيا كه رهيوغ

 .بود مستعمل ملل و

 كه نستيا ر،يغ ال بود ليرتب كلمه اصل كه سخن نيا محكم ليدل
 بن مانيسل مدح در فرزدق النيرتب معاصر و عرب مشهور شاعر

 :گفت ىامو عبدالملك

  ثقوا و اذا رداءـــالط عــتراج و
 )3(والشحر ليرتب من باالمن

 و بوده راء بفتح فرزدق وانيد ىخط نسخ در تيب نيدر ليرتب كلمه
 .است شده طبع همانطور

                                            
 .422 ص مجمل و 91 ص :ستانيس خيتار ىحواش )1(
 .63 ص :افغانستان بر اداشتهاي )2(
 .333 ،325 ص :الفرزدق وانيد )3(
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 در را ليرتب هم هـ540-  465 ىقيجوال احمد بن موهوب منصور ابو

 نوشته راء بفتح ىخط نسخ در و كرده ضبط سجستان ملك خود معربات

 تلفظ كه )1(كرد چاپ اول حرف بضمه آنرا نينخست طابع اما بود، شده

 تيب نيا باستناد. بود اول حرف ۀبفتح ميقد اوقات همان در آن حيصح
 .گنجد ىنم دران وزناً ليزنتب و بود، ليرتب اصالً نام نيا زين ىعرب

 بر آنرا ىحت و بود، افتهي شهرت زين عرب نيب در بعدها نام نيا چنانچه

 ليرتب معروف محدث نفر كي چنانچه نهادند، ىم زين شيخو فرزندان
 الرتبل ۀماد تحت قاموس شرح در ىديزب كه داشت، وجود زين صالح بن

 نموده نقل ازو را وانافر ثياحاد ىذهب ۀعالم و )2(آورده را ىو ذكر

 .)3(است

 ليرتب نام نيا اصل كه است، داريپد ىخيتار اتيروا نيا تمام از
 ، )5(پنداشته كلمه اصل آنرا بهار مرحوم كه ليزنتب ليثق ۀكلم رايز )4(بود

 )ليزنب( آنرا اگر و .گنجد ىنم مذكور ۀديقص و تيب ىعروض وزن در
                                            

 .163 ص هـ1361 :القاهره دارالكتب طبع ىاالعجم الكالم من المعرب )1(
 .الرتبل ماده العروس، تاج )2(
 .ىذهب عالمه النسبه مشتبه )3(
 .1958 جون بلوچ دكتور مقاله: رك ليتفص ىبرا )4(
 ليپ ژنده از ليبتزن كه زده حدس مجمل و ستانيس خيتار ىحواش در بهار مرحوم )5(

 عرب ونيلغو كهيحال در اند، ساخته را ىعرب )ليرتب( ازان فيتصح به آمده ىفارس

 و اند شمرده جداگانه معرب را ليزندب ۀماد و آورده حدهعلي الرتبل ماده در را ليرتب
 .اند نكرده خلط هم با را كلمه دو نيا

 المعرب( است نوشته كالن ليپ ماده ىبمعن و ىفارس معرب را ليالزندب ىقيجوال

 ليپ زنده معرب اريمع در و بزرگ ليف قاموس در و لي مطلق العرب لسان در و )176
 هم با ىبكل ليرتب و معرب ليزندب كه د،يآ ىم ديپد ىلغو اسناد همه نياز و است،

 .است بوده حدهعلي
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 ۀماد ىعرب انيلغو و د،يآ ىنم الرتبل ماده تحت در پس م،يكن فرض
 و اند، نكرده ذكر ليزنب بشكل را ىعلم دران و آورده، جداگانه را ليزنب
 .اند آورده شكل نيبچن را ىلقب نه

 

  هيتجز
 

 كهيطور و باشد، ليب كلمه نيا آخر جزو كه زد، توان ىم حدث نيچن

 شهيهمر د،يآ ىم ىهند و پشتو ىاسما آخر در كه پال با د،يگو ىراورت

 عدم بر بنا كه باشد، ليرتپ آن ىاصل ىامال صورت نيبد و بود، خواهد

 ليرتب همواره كيكالس ىفارس و ىعرب ىامال در )پ و ب( فرق وجود
 .است شده نوشته موحده ىبا به

 پشتو در كه آمده، لليپ و پالل از پال كلمه ميقد ىاسما از ىبرخ در

 كلمات اواخر در را ىمعن نيا ليپ و پال و است، هيتنم و پرودرن ىبمعن

 ديشا كه) رورپ شيخو (پال خپل و )پرور وطن( پال نهېم مانند. رسانديم
 رهيوغ پال انند گوپال، پال، رتن ىهند ىاسما اواخر در پال نيهم

 .باشد موجود

 رتو هاگات در كه بود، زين اوستا و ىهند) رتو( در كلمه اول جزو اما

Ratu  حضرت صفت بطور و آمده ىنويم بزرگ و ىروحان سرور ىبمعن 

 .)1(اند كرده ترجمه) جهان رد( آنرا كه شده استعمال هم زردشت

 در هومنه و ىكين ۀفرشت آمد زردشت بنظر كهيكس نياول نديگو
) مانيا كين و پندار كين ىعني( منل از منه + )خه = خو = هو( پشتو
 عالم نظم و عدالت مظهر Asha اشا و Rita تاير به اعتقاد كه بود،

                                            
 .152 بند شت،ي نيفرورد )1(
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 ليرتپ ۀكلم اول جزو ميقد ۀشير زين تاير نيا كه )1(آموخت ازو را ىمعنو
 .بود اهدخو

 در بود، مروج ىليخ اول جزو نيا افغانستان مردم ميقد ىاسما در

 خمهست راته ستانيس ىداستان پهلوان رستم نام اصل اوستا زبان
Raotha-Staxma  آسور درخت كتاب در ىپهلو اتيادب در كه بود 

 مادر اسم با كلمه اول جزو نيا نس ستنيكر بقول و آمده ستخمه رتو كي

 شاه دختر رودابه ىفردوس شهنامه بقول اي )آبذ رود( تآپ + رت رستم

 ىاسام ليتشك در كه ىميقد عادت بر بنا رايز است، كساني كابل
 جزو كي ىدارا پسران ىنامها با مادر اي پدر اسم عادتاً داشت وجود

 .)2(است بوده ىعموم

 داشت، را خردمند و اريهوش مفوهوم) رد( كلمه زين ىفارس در
 :گفت ىفردوس

  رد اوشيــس درع ديبپوش
 بندزد كمر بر گره را زره

 زهره ۀستار و محبت النوع ربة تيسنسكر در كه است كلمه نيهم و

 .)3(گفتنديم را ىدوستدار و عشق و

 ىبمعن كه مانده ىباق )راتو( زنان اسم در كلمه نيا ۀشير پشتو در
 از) راتگل (مردان ىاسما در ست،ينويم ۀمعشوق و ىروحان ۀمحبوب

 از گل + محبوب و ىروحان سرور ىعني رت = رات: (است شهير نيهم

 از( نام نيا ىمجموع ىمعن كه) هولك و كوال و كول ىخيتار كلمه همان

                                            
 .82 ص مشتشرق، دومناس بقلم مقاله :ىرانيا تمدن )1(
 .203 ص :انيانيك )2(
 .فوربس دنكن فيتال 426 ص ،ىهند قاموس )3(
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 انيمال ىول .است )ليبادارخ و ىسرورزئ( اي )محبوب سرور خاندان

 سبب نيبد كه اند، گفته گل راحت راحتو، كرده معرب را نامها نيا

  .ميا كرده گم را آن ىخيتار تاصال و ميقد ۀشير

 و بايز اريبس نام ليرتپ كه :ميگوئ ىلغو و ىخيتار ليتحل نيبر بنا
 ۀديپرور اي مهرور، سرور و عشق ۀپرورند ىبمعن است، پشتو ىمعنا پر
 !محبت و عشق النوع ربة

 و بايز نام نيچن داشتند، حق عربان كه !است قشنگ و بايز نام چه
 دارند، اطالق خود فرزندان بر و رند،يبگ نيرزمس نياز را عشق ۀپرورند

  .ميا آورده نمونه بطور سابقاً را محدث كنفري نام ما كه

 فتوحات را ما ۀسابق اتيارو و تمدن و فرهنگ بساط قتيحق در
 بنا نماند، ىباق خاكها بطون در جز ازان ىاثر و د،يد نور در ىبكل عرب

 نيسرزم نيدر اسالم ورود از لماقب اجداد كه م،يدانينم اكنون ما بران
 رسوم چه كردند؟يم تفكر چطور بود؟ چه شانيا زبان ستند؟يزيم چطور

  داشتند؟ ىاجتماع بياسال و

 و بالد و رجال ىنامها ليتحل زهايچ نيا كشف ميقد منبع گانهي اما
 ثقافت و فرهنگ و افكار ىباستان ۀشيبر را ما كه است، ىخيتار اماكن

 و ابهام ىخاكها زهايچ نيا ىبرو زمانه ىول ازدس ىم آشنا گذشتگان
 ىاجنب سخت نظر ىباد در نامها نيا كه است انباشته چنان را ىدگيپوش
 در آنرا و م،يشو قيدق ىكم اگر ىول د؛يآ ىم بنظر ىمعن و فهم از دور و

 بدست ازان را ىشماريب فوائد م،يكن ليتحل زبان و ىخيتار اسناد پرتو

 نيا ىباستان ثيموار از و ليرتب نام جمله ازان ىكي كه م،يتوانيم آورده
  .است نيسرزم
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  خانان؟ بسرش - 11

 كه م،يخوان ىم خانان را كيلو ريوجو پسر نام كرامات تيحكا در

 نيز ىخط ۀنسخ دو در ىول شده، نوشته نيچن كتاب آن ناقص ۀنسخ در
 نيب در كه آمده خاقان نام نيا است موجود انگلستان در كه االخبار

 و است، فراوان ىليخ خانان اما ست،ين موجود خاقان نام پشتونها
 فروان نام نيبد آنجا ليمالخ و زاولستان و ارگون مردم مخصوصاً

 خاقان به را نام نيا ىزيگرد نسخ كاتبان كه است ممكن و كنند، هيتسم

  .باشند كرده ليتبد

 بار نينخست كه بود، كيلو ريوجو پسر خاقان اي خانان صورت بهر

 به را غزنه شهر انيبام ۀدرواز ۀبتخان و آمد اسالم نيبد خاندان نياز

 خودش ىول ساخت مدفون دران را كيلو بت و كرده ليتبد مسجد
 ميقد نيبد پس عرب، لشكر رفتن از بعد نيسرزم نيا گريد مردم مانند
  .است پسرش ميقد ىبامال) بسرش (جمله نيدر .برگشت خود
  ساه؟ كابالن -  12

 ىگاه گاه كه كابلشاه، از است ىشكل و است، شاه كابالن آن حيحص
 ميقد شاهان ۀسلسل در خرداذبه ابن مثالً د؛يآ ىم بنظر ىخيتار كتب در

 .)1(است برده نام هم را شاه گابالن

 .است بكابل منسوب نسبت) آن (بالحاق ظاهراً كابالن كلمه

 هندوان و )وردا نيبزم منسوب( شاه داوران است مقوله نيهم از و

 بابكان و برده نام خرداذبه ابن كه شاه قشمبران و شاه نخشبان و شاه

 ابوت و نسبت ادات نيا زين ىپهلو در كه ره،يوغ بابك به منسوب

                                            
 .170 ص :خرداذبه ابن الممالك لكمسا )1(
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   .بود موجود
  خنجل؟ -  13

 نيچن و شده، نگاشته دوم حرف ۀنقط بدون كرامات ناقص ۀنسخ در
 نيا اصل من حدس به و ،بود كابلشاهان از ىكي نام كه د،يا ىم بنظر
  .است خنچل ديشا نام

: است ىعرب مورخان معتبر كتب از ىكيب زين مورد نيدر ما استناد
 فهيخل ىالمهد: سدينو ىم) هـ292 ىمتوف (ىعقوبي واضح بن احمد

 ارسال اطراف شاهان از ىبرخ به را خود ىسفرا هـ163 سنه در ىعباس

 رايو اطاعت شانيا اكثر كه خواند، شيخو باطاعت را شانيا و داشت

 .)1(نامداشت حنحل كه بود كابلشاه شاهان نياز ىكي رفتند،يپذ

 ىعقوبي خيتار در داشت، ىزندگ هـ163 حدود در كه كابلشاه نيا
 هر كه است خنجل كرامات ناقص ۀنسخ در كه شده، طبع حنحل نامش

 كه روديم گمان و ست،ين مختلف اريبس و دور گريكدي از امال دو
  .است شده فيتحر كاتبان ىناروا فبتصر

 نيسوم و )ن( ىعقوبي در دوم و )خ( كرامات در كلمه نينخست حرف
 بزعم كه شود، ىم ساخته خنجل آن ۀمجموع از كه است، الم دو هر در

 ج (فرق كه ىفارس و ىعرب ميقد ىامال بران بنا و بود، خنچل اصالً من
  .اند نوشته ابجد ميبج خنجل آنرا كردند،ينم نقاط در را )چ و

 

  نام نيا يۀتجز
 

 .چل - خن :دارد جزو دو نام نيا

                                            
 .هـ1358 نجف طبع 3/131 :ىعقوبيال خيتار )1(
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 كنون تا ىنام پشتون انړكاك در الف بحذف است خان مخفف خن
 ستميب قرن لياوا در خان خنتما .كنند تلفظ تما خن آنرا كه است موجود

  .است خان = خن به مصدر زين نام نيا .بود تهيكو و ژوب ريمشاه از

 ىصفات خيتار در رايز دارد، ىباستان شهير زين مات ىثان جزو و
 ۀكلم و ))1(بودا = گئو نژاد از( گئوتما مانند .ميدار كلمه نيا بالحاق
 مرته اوستا در كه مردگان، نژاد از ىعني بود،) تما - ړم (مرتم زين مردم

 حضرت ىخاندان لقب) تما نيسپ( اوستا در زين و )2(است) ىمردن(
) ديسپ (پشتو در ىسپ آن مخفف و نيسپ آن اول جزو كه ،)3(بود زردشت

 .است پشتو نژاد و تومنه همان تما و

 پشتو در زين مجازاً كه است، خان نژاد از و خانزاده زين خنتما پس
  .مغرور مفتخر، ب،ينج ل،ياص ىبمعن است ىصفت

 كه است، )كول = كهول + خان (خانگل پشتو در نام نيا گريد ۀنمون

 است، ىخيتار كهول كول، كوال، همان آن دوم جزو و ميقد ۀكلم دو هر

  .است شده داده شرح سابق سطور در كه

 مركب كلمات در الف فيتخف به زبانان پشتو هم اكنون را خان ۀكلم

 .ئړخنم = ئړم خان و خنگل = خانگل مانند كنند،يم تلفظ

 پشتو در چل آن دوم جزو كه بود، چال خان اصل در زين چل خن پس

 رانيمالم )4(است رسم و دأب و رفتار و سلوك و روش و طرز ىنبمع

                                            
 .م1905 طبع :وسيجول دكتور از بودا، )1(
 .42-2 :شتهاي )2(
 .19 :سناي )3(
 است اوچل راجه ريكشم پادشاه اسم بوده نام نيا مشابه ىليخ كه ىنامهائ از ىكي )4(

 و مورخ ىنيترنگ راجه در حالش شرح و ندرا حكم هـ505 حدود م1111 تا 1101 از كه
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   :بود گفته ىقندهار
  دئ زده ېئ نه ييږپه عشق د چل په نه
 تل تل بيرق يېږڼبو دئ چـــــــم نړغوــــل

 به و ىمنش بلند و ىخان سلوك و روش ىدارا ىبمعن خنچل نام پس

 با صفت نيا كه است )كردار خان و ىخو خان( اللفظ تحت ريتعب
 .چسپد ىم ىبخون باشند، پشتو ىدار ىافغان باصطالح كه ىكسان

 بلكه امدهين انخراس به ىزيچنگ مغوالن با خان ۀكلم كه نماند ىمخف

 اسم خان = هان = هون همان از و بوده، نيسرزم نيدر اسالم از قبل قرنها

 ار نكته نيا ندهيآ در ما كه شده، ساخته ىائيآر )ىابدال( ىهفتال مردم
  .داد ميخواه شرح زين

 :گفت كيلو كه هيخلج بلسان -14

 تيحكا متن از ىول داشت، نام چه كيلو نيا كه ستين معلوم
 و فرستاد، كيلو زبان از را تيب نيا كابلشاه، خنچل كه است داريپد
 اتيروا ىرو از خانواده دو هر نيا چون بود، كابل در ىو با ديشا

                                                                                            
 نيا )ببعد 2 ص دوم جلد هشتم، ترنگ( است مذكور ليتفص به كلهنه ريكشم شاعر
  .دهديم ىمعن نيهم زين نامش كه بود، ىپرور مردم و كردار كين پادشاه اوچل

 كين ىبمعن هوچل = اوچل پس كردار، ىعني چل + خوب و كين ىبمعن هو = او
 خنچل از بعد قرن چند راجه نيا .است خنچل نام چل همان نام آخر جزو كه است كردار

 1111 دسمبر 8 خيبتار و رانديم حكم محمود سلطان اصالف عصر در ريكشم ىواد در

 ).ىنيترنگ راجه 379 شلوك  -8 ترنگ( شد قتل م

 و كابل شاهان نيب ميقد از نامها روابط اشتراك شد، اشاره سابقاً كهيطور
 مانند است موجود تاكنون پشتو در نامها نيا نظائر و بود، موجود ريكشم با گندهارا

 ىكي نام مقر، كين = ريد + هو( ريود = ريهود و) همراه كوين = مل + هو (مليا = هومل
 آداب( بود مشهور انيغزنو عصر در ىكوتوال نام نيبهم كه) ىصاف لهيقب سه از

 ).الهور طبع مدبر فخر الشجاعه و الحرب
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 نيا است ممكن بران بنا داشت، ىشاونديخو ىوستگيپ باهم ىخيتار
 .بود شاونديخو خنچل با زين كيلو

 لسان( كه نستيا همانا است، غور و قيتدق قابل ىليخ كهيا نكته

  بود؟ ىزبان كدام و بود؟ چه )هيخلج

 ىخلج كه :گفت توان است دست در كه ىلسان و ىخيتار ليدال با
 و غزنه نيزم سر در ميقد زمان از كه است، امروزه ىغلج نيهم

 غلچه = غرچه = غرج كلمات در شهير نيهم و دارند، ىزندگان زابلستان

 و دهيگرد ليتبد) خ( به) غ (و است، موجود ىخيتار كلمات بسا گريد و
 .است آمده در ىخلج بصورت ىغلج

 نيهم اند، كرده سلطنت قرنها هند در كه هيخلج بزرگ دودمان
 است موجود تاكنون اماكن زا بسا شانيا بنام كه اند، ىافغان غلجيان
 غزنه خلج و) هلمند ىواد( )1(خلج و) قندهار شمال روزگان( خلج مانند

 كرده ذكر زابلستان نيزم سر در غزنه كينزد خلج از زين اقوتي كه

 .)2(است

 ىعني ىغرز همان ىغلز اي ىغلج اي ىخلج ىلسان ليتحل ىرو از
 شده ليتبد) غ( به) خ( ىگاه قبائل و بالد ىاسما در كه است، )3(كوهزاد

 ساخر آنرا سراج منهاج كه غور ىكنون ساغر اي ز،يقرغ = زيخرخ مانند

                                            
 ).245 ص (كرده ذكر هلمند ىواد بالد در را خلج نيهم زين ىاصطخر )1(
 .2/381 البلدان معجم )2(
 آمده افغان سران از كوهزاد كك داستان دران كه 33ص 5 ج شهنامه ملحقات: رك )3(

 بود، نينش) ىغژد( خرگاه داشت، راه هندوان ىبسو كهيدشت در زابل نيزم سر در كه

 اند، انيغلج نيهم نانينش خرگاه نيا و است، پشتو )ىغرز( ترجمه ناًيع كوهزاد نيا

 .شد خواهد داده آن شرح كه دارند ىزندگ وضع نيهم با نيسرزم همان در هم اكنون كه
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 .)1(بود )سرخ كوه( غر سور آن اصل و كرده ضبط

 نيالد امنظ ىاكبر طبقات از ديترد اظهار با فرشته قاسم محمد
 زيچنگ داماد خان خالج نسل از انيخلج كه كرده نقل ىهرو ىبخش احمد
 ىم ديترد اظهار دران زين فرشته خود كهيطور سخن نيا ىول اند، خان
 كه ستين ممكن رايز ندارد، صحت و است، مضحك و جايب ىليخ كند

 نسل از سال 600 در كنون تا هـ620 حدود خان زيچنگ عصر از بعد

  .ديآ بوجود ىبزرگ قبائل و نفوس ونهايمل كنفري

 نيسرزم نيدر هم زيچنگ از قبل قرن سه انيغلج اي انيخلج نيا
 مؤلف رايز. بودند ىنشان و نام و شهرت ىدارا و داشتند، سكونت
 :ديگو هـ372 در العالم حدود نامعلوم

 خلج تركان ىجا ميكرد ادي كه شهركها نيا حدود و نيغزن اندر و"

 بر اند گردنده و اريبس گوسفند با اند ىمردمان خلج تركان نيا و است

 و بلخ حدود اندر زين خلج تركان نياز و ىمراع و خوار ايگ و هوا
 خلج شبهت بدون خلخ نيا و. )2("ارنديبس گوزگانان و بست و تخارستان

 مؤلف از قبل رايز دهيگرد ليتبد ىخ به ميج كاتبان فيبتحر كه است

 زين هـ234-230 خرداذبه ابن گريد نگار ايجغراف كنفري م،لالعا حدود
 مساكن طراز كينزد خرلخ نتوركا كه: ديميگو و برده نام را هيخلج

 واقع )هيخلج( خلج ىزمستان مراتع شانيا كينزد هم و دارند، ىزمستان

 در زمان دران ىغلج )پونده( انيكوچ كه د،يآ ىم ديپد نياز و )3(است

 ريس گرم ىهايواد در شيخو ىكنون عادت مطابق زمستان موسم

                                            
 .ىبيحب طبع 387-2 :ىناصر طبقات )1(
 .شده طبع خلخ اشتباهاً دران خلج كلمه كه ،64 ص :العالم حدود )2(
 .28 ص :خرداذبه ابن الممالك مسالك )3(
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 از ىبرخ هم اكنون چنانچه .اند داشته ىزمستان ىچراگاها تخارستان،

  .روند ىنواح بدان شانيا

 خلج: "ديگو هـ340 ىاصطخر محمد بن ميابراه گريد نگار ايجغراف

 به ستانيس و هند نيب ميقد ىليخ ۀازمن در كه توركان از اند ىگروه

 و لباس و زبان و داشتند، گوسپندان ىرمها شانيا آمدند، غور پشت
 .)1("ماند ىم بتوركان شان افتيق

 ىايبقا از انيغلج نيا كه: نستيبر دهيعق را رقانمستش از ىبرخ
 ىهفتال ليقبا ىايبقا از خولچ اي خلچ :ديگو ماركوارت اند، تيهفتال
 ازان بعد و )2(شده ذكر Khwlas بنام م554 در ىشام منابع در كه اند

 .است نگاشته ريخول را كلمه نيهم مبرچوسير ريسف هـ569 سنه در

 دهيد زين هـ370 ىخوارزم احمد بن دمحم كتاب در هينظر نيهم نيع

 طبع غلط نهيكنج اصل در ()3(هيكبج توركان و خلج: ديگو كه شوديم

 بوده ىشوكت و شان ىدارا تخارستان در كه اند، اطلهيه ىايبقا از) شده

 .)4(اند

 ىم بنظر نيچن و اند، شده ذكر كجاي افغانان با همواره انيخلج نيا
 ابو داشتند، نژاد و مسكن تقارب و بوده كينزد ىليخ باهم كه د،يآ

 ىم نيسبكتگ فتوح شرح در هـ415 ىعتب عبدالجبار بن محمد نصر

                                            
 .245 ص :ىاصطخر )1(
 .ىنارسكيم بحواله ببعد 251 ص :رانشهريا )2(
 ساخته قفص آنرا عرب كه آورده ىكوچ سراج منهاج و ىكپچ ىهقيب را هيكبج نيا )3(

 آنرا كتوتس كلن موسس ىارمن مورخ كه است كوچ شهنامه ملحقات در و اند،

 .ميگوئ ىكوچ هم اكنون و آورده تيهفتال كمچك
 .72 ص :العلوم حيتمفا )4(
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 خدمتش در بعنف و دهيگرد عيمط نيسبكتگ به خلج و هيافغان: "سدينو

 .)2(است آورده را تيروا نيهم ناًيع زين رياث ابن كه. )1("شدند كرده داخل

 افغانان اسالف خلج، انتورك نيا كه: سدينويم بصراحت ىنارسكيم

 ىاسالم المعارف رةيدا در زين گيه و بارتولد كه اند، ىكنون ىغلج
 .)3(اند نوشته را هينظر نيهم نيع

 و انيهفتال با را ىغلج اي ىخلج كه اقربست نيقيب اكنون سخن نيا
 زابلستان نيهم در زين انيهفتال رايز بود، خواهد ىوستگيپ ىزابل شاهان

 شانيا اشكال و داشتند ىحكمران است، ىغلج بائلق مسكن اكنون كه

 كه ىغلج جوانان ىكنون افتيق به ناًيع است، نقش مسكوكات بر كه

 توانا و رومندين ابدان و غلو ىمو و ىبادام شمانچ و دهيكش ىها ىنيب

  .مانديم دارند

 عصر در كه ستندين غزان و توركان آن ىايبقا از ىغلج اي خلج پس

 قبائل اسالم از قبل رنهاق بلكه اند، آمده خراسان به هسالجق و انيغزنو

 زابلستان و تخارستان در اند، مشهور )ديسپ هون (به كه ىائيآر ىهفتال

 مانده زين افغان گريد قبائل ىبرا )ىابدال( ىهفتال شانيا نام كه بودند،

 عصر از كه پكهت ميقد قبائل با د،يسپ نژاد ىائيآر انيهفتال نيا. است

 ىنامها و ختهيآم داشتند سكونت نيسرزم نيدر ىاوستائ و ىديو

 كي ما را نيا كه مانده، شانياز) ىغلج( خلج و )ىدالاب( ىهفتال
 ايپكت پكهت قبائل با ىتخارستان و ىشمال ىائيآر قبائل ديجد اختالط

                                            
 .26 ص :يميني خيتار )1(
 عقوبي كه: سدينو ىم 116 ص 7 جلد الكامل خيتار در رياث ابن 348-8 :الكامل )2(

 .كرد فتح را زابل و هيخلج ثيل
 .اكسفورد طبع 348 ص :العالم حدود بر ىنارسكيم ىحواش )3(
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 كوهساران، قبائل در نام نيهم رايز م،يتوان ىم گفته زابلستان و

 قبائل نيا كه است، موجود غلجه = غرچه = غلچه بشكل بدخشان

 اصالً و ابداً و است، ىائيآر هم شان زبان و ىائيآر مردم قطعاً كوهسار

 كه هيكوچ اپا نام بلكه. ندارد ىئ ىوستگيپ و ىربط منگوالن و باتوركان

 در هون انيائيآر اختالط از قبل باشد ما ىكوچ و عرب قفص نيهم

 )1(دارد تعلق قبل سال 2500 دودح بعصر كه آمده انيهخامنش ىها بهيكت

 زين ىباختر ميقد ىها پكهت در ديشا نام نيا كه ديآ ىم ثابت ازان و
 .اند بوده نيسرزم نيدر زين هون اختالط از قبل انيوچك و .بود موجود

 پشتون (ها پكهت با ىشمال نژاد ىائيآر ديسپ )خان( هون اختالط

 ىعيطب ىامر زالستان و كابلستان و هندوكش ىدرها و باختر در )ها
 چه اگر اند ختهيآم باهم نژاد كي ىجنوب و ىشمال ۀشعب دو رايز بود،

 از ىول داشتند ىزبان چه ىائيآر نژاد ديسپ خانان كه ست،ين معلوم

 نيبد پشتو با رهيغ و ىواخ و غلچه و ايعل هندوكش لهجات تقارب
 ىحت و داشت، ىقرابت پشتو با شانيا زبان كه برد، توانيم ىپ نكته
 و ىفارس و ىپهلو در كه )څ ،ښ (مانند پشتو خاص حروف از ىبرخ

 ديسپ خانان نيهم و است موجود تاكنون لهجات نيدر نبوده، اوستا
 و نموده ها حمله ىغرب هند بر زابلستان از كه بودند، ىغلج و ىابدال
 در زين كلهنه و اند شده ريتعب خوار گوشت هښك تور به اوهند ۀبيكت در

 نموده ادي انها از) هـ543 م1148 فيتال( ريكشم خيتار ىنيترنگ راجه

 ىشاه سيتأس ملتان در انيلود بنام بار نينخست هـ300 حدود از و. است
 هند سر تا سر در هـ800 حدود تا انيخلج بنام آن از بعد و نمودند،

                                            
 .2/67 ىشناس سبك .165 :نيپرش اولد )1(
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 بنگال ىاقاص تا را اسالم انتيد و داده ليتشك را ىمعظم ىشاهنشاه

 جزو هند سر تا سر در خان كلمه كه روست نيهم از و .دنديرسان

 ليتبد خان به هان = هون همان و است، بوده افغان هر نام ىتجزايال
 مثالً بود، عام ىوسط ىايآس ۀالسن در) هـ و خ( ابدال رايز )1(دهيگرد

 تلفظ )هانم( تركان تاكنون را ما خانم و شده، خوارزم ميقد هوارزم

 .كنند

 است دست در توركان خود از ىقو ىخيتار ندس مقصد نيا ىبرا
 هـ466 ىكاشغر محمود تورك ۀوثق معروف ىلغو كه ىمعن نيبد
 ۀجمل از را خود انيخلج ۀليقب دو كه اند، لهيقب 24 غزان و :سدينويم
 .)2(اند حدهيعل شانيا از و شمارند، ىنم شانيا

 ردهشم فاءيباست را توركان قبائل كه تورك مورخ و ىلغو مرد نيهم

 تورك قبائل نيب در ابداً را انيخلج و خلج نام است، كرده ضبط و

 و خيتار و عنعنات به و نژاد تورك خود شخص نيا چون. است اوردهين
 .است ثقه و سند قولش بران بنا بوده، واقف شانيا زبان

 خلج: "سدينو ىم نيچن هـ600 حدود در بكران بينج بن محمد
 ىنواح در و ددنافتا زابلستان حدودب خلخ حدود از تركان از ىقوم
 شانيا لون هوا، ىگرم بسبب پس .كردند مقام آنجا ستيصحرا نيغزن

                                            
 هم تاكنون كه است موجود ىليدل ده،يگرد ليتبد خان هان، به ونه ميقد كلمه نكهيا )1(

 ميقد عصر در كه است كلمه نيهم و كنند ىم تلفظ خون را خان رهيوغ ىديافر قبائل
 كلمه نيا ملوك ىاسام در خرداذنه ابن رايز. مانده ىباق ترخون و ترخان اسم و لقب در

 همان بالشهبت آن دوم جزو كه )41 ص( است كرده ضبط طرخون و طرخان بصورت را

 ندهيآ در هم كلمه نيا نينخست جزو بودن شتوپ به راجع و است بوده هون = خان = خون

 .كرد ميخواه اشاره
 .استانبول طبع 307 ،3 :الترك لغات وانيد )2(
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 گريد ىلغت و رفتيپذ ريتغ زين زبان و شد، مائل ىاهيبس و گشت ريمتغ

 .)1("خوانند خلج فيتصح به مردمان را خلخ و گشت،

 انيجخل زمان آن در كه دارستيپد زين نامه جهان مؤلف حيتصر نياز

 كلمات نيب ىفيتصح و التباس و بوده حدهيعل ىبكل ىتورك قبائل از

 .بود موجود خلخ و خلج

 بسا است تر ريبص زابلستان و خراسان مردم بامور كه سراج منهاج

 و ىترك را توركان مگر شمارد، ىم را هند النسل ىتورك ملوك از
 انجا در و رفته هند به غور ريگرمس از كه سد،ينو ىم ىخلج را انيخلج

 خلج، خان ملك: مانند .بودند پرداخته سلطنتها و حكومتها سيبتاس

 ملك ،ىخلج مردان ىعل ،ىخلج رانيش محمد ،ىخلج اريبخت محمد

 بسا گريد و )2(ىخلج نيالد اثيغ ،ىخلج نيحس عوض نيالد حسام

 هند مورخ ىبرن اءيض ىحت بودند، جدا توركان از كه ىخلج ريمشاه

 ديبا كه دارد، ىخاص فصل ىشاه روزيف خيتار در) هـ758 حدود(
 بر ىخلج نيالد جالل ملك كهيهنگام مگر باشد، توركان در ىشاه

 كه بودند، متأثر ىليخ مردم كه: سدينويم ىو پس نشست ىدهل تخت

 نيدر ىو عبارات تواند؟يم نشته توركان تخت بر ىخلج كنفري چگونه
 :است نيچن مورد

 .)3("نمود دشوار تيغاب را انيشهر انيخلج ملك و"

 و نبوده تورك انيخلج كه د،يآ ىم روشن ىبخوب ىبرن حيتصر نياز

                                            
 ريجماه اتحاد در راًياخ كتاب نيا ،ىنارسكيم ۀحوال به ىخط 17 ورق :نامه جهان )1(

 .شده طبع ىشورو
 .ببعد 1/495 :ىناصر طبقات )2(
 .كلكته طبع 173 ص :ىبرن اءيض از ىشاه روزيف خيتار )3(
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 افسوسها انيخلج بدست توركان تاج و تخت اعيض بر را ىدهل مردم

 را ىميعظ تيمدن و سلطنت اساس هند در كه انيخلج نيا بلكه )1(بود

 .اند ما ىكنون انيغلج نيهم و )2(افغانستان مردم از اصالً گذاشتند،

 در را انيخلج ىهجر چهارم قرن از: ديگو شناس شرق محقق بارتولد

 افغان ىايبقا نهايا و م،ينيب ىم هند و ستانيس نيب و افغانستان جنوب

 نيبد ميقد ىزمانها در ىاصطخر بقول كه اند، توركان همان ۀشد

 ارغنداب و ترنك ىواد در كه ىغلج افغانان نيهم و. اند آمده نيسرزم

 .)3(شاننديا نسل از اند، اكنس ايعل

 
 ښتورك و تورك

 و باشد ديجد ىبكل ديشا كه كنم،يم اضافه را ىئ نكته من نجايدر
 .نشود رفتهيپذ ىگرام ۀخوانند طرف از ىبزود

 حتم بطور باره نيدر ىكنون معلومات با زين سندهينو خود قتيحق در

 ىرا نيا ىآور ادي از نجايدر ىول زند، حرف تواندينم كامل نيقي و
 بودند، نژاد ديپس انيائيآر هم خود كه ىزابل انيهفتال كه است ريناگز

 با نجايدر شدند، زير سرا زابل و بكابل ايعل تخارستان راه از كهيهنگام

 كوهسارها نيدر ىديو عصر از كه) پشتون (پكهت ميقد قبائل

 در داشتند ىخاص ىاجتماع عوائد و فرهنگ و زبان كه والبد ستنديزيم

 .ختنديمآ

 را مردم نيا حكمرانان ىدودمانها از ىبرخ: ميگفت  سابقاً كهيطور

                                            
 .نبودند توركان انيخلج مقاله م1939 هند خيتار كانكرس داديرو: رك )1(
 .2/331 :اسالم بهادران تذكره )2(
 .2/872 :ىاسالم ىايديكلوپيانس )3(
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 روشان ريپ انيرالبيخ ريتعب به و توره هښك نام نيا كه گفتند،يم هيكشتر

 ىترك لهيقب نام و باز ريشمش و كش ريشمش ىعني است )1( )ښك تور(
 .است شهير نياز هم ىزابل

 باز ريشمش آن ىمعن و م،يگوئ باس تور اكنون كه پشتو ښك تور نيا

 خاص صوت نيا ريتصو و ادا در كه داشت را پشتو )ښ( صورت است،

 ىخاص ريتعاب خود، ذوق مطابق گر،يد اقوام و انيوناني و انيهند

 ىعني )2(گفتند پكهت ىديو انيهند را تونښپ = تښپ مثالً داشتند،
 تلفظ به) ښ( نيهم اوستا عصر در ىول كردند، ريتعب )كه( به را) ښ(

 كه )3(است موجود بلخ ىبخد اسم در و دهيگرد) خ( ننگرهار مردم

  Paktves سيپكتو آنرا ق،م 25 ،484 رودوتيه و انيوناني

                                            
 آن ىمعن كه شده )باز تور باس، ورت( پشتو در اواخر نيدر ىخيتار ميقد نام نيا )1(

 ىبرخ هم را نام نيا كه متاًسفانه. ازدي ىم ريشمش كهيكس ىعني است ښك تور همان
 و عباس طور اي باز طره بيعج ىبامال و ساخته مفرس و معرب ،ىدفتر انيرزايم از
 .است ىخيتار توركش همان و پشتو ىبكل نام اصل كهيحال در. سندينو ىم رهيغ

 كهيهنگام قبل سال 25 كه شده، رهيچ آنقدر ما مردم دماغ بر تفرس و تعرب نيا
 نيبهم بود،) باس تور( كه را انيقندهار از ىكي نام بودم، قندهار افغان طلوع ريمد

 باز طره من نام گفت و آمده شيپ ىدگيرنج با مذكور شخص ىول .بودم نوشته امال
 هم تان نام و پشتون شما و ارد،ند ىمعن باز طره گفتم. ديا نوشته غلط شما. است
 ىبمعن ىوقت است ختنيآه ىعني باسل مصدر از باس و ريشمش ىعني توره. است پشتو
 كلمه نيهم! بود خواهم كش ريشمش من نياز بعد: گفت و گشت خوش ديفهم نامش

 ىم دهيد زين اند ساخته طرخان آنرا عرب كه ترخان ىخيتار اسم و لقب اول در تور
 .شد خواهد ادهد شرح كه شود

 .6،7 فرد 18 بند 8ا ،17 ص 2 ج :دايو )2(
 .اول فرگرد ونداد، )3(
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 .)1(خواندند

 طبقه بر و بود) هيكشتر = ىتور ښك( ميقد در كه ښتورك كلمه
 در نام نيهم و شد، ىم اطالق ريدل لشكركشان و ىعسكر حكمرانان

 توره نام نيا اول جز بود، موجود ىديو عصر از ىنده ىكاستها ميتقس

 پشتو در كه دايو انايو تور مانند ىخيتار ىنامها اكثر در ريشمش ىعني

 گندهارا هيكشتر شاهان از ىكي من، تور و شود، ىم ىونيو تور ىكنون

 دوم جزو ىول بود، محفوظ م،يا داده شرح كتاب نيدر كه نامها گريد و
 مختلف ىامالها و اصوات پشتو )ښ( حرف صخا تلفظ سبب به )ښك(

 و اشتباه مورد ميقد زمان از و. گشت فيتحر و فيتصح ىبكل السنه
 مقلوب ښك تور اصطالح به چون مردم و شد، تورك كلمه با التباس

 ىمقام خاص نام و لقب كي بطور نام نيا و دند،يفهم ىنم هيكشتر
 لواحق با را نژاد ىائيآر انيهفتال و پنداشته "تورك" آنرا بود، مانده

 قبالً آن ذكر كه اوهند تيسنسكر ۀبيكت در چنانچه شمردند، تورك آنان

 ىآور ادي Turshca بنام خوار گوشت رومندين آوران حمله از شد، كرده
 تيسنسكر در كه است پشتو ښك تور همان ظاهراً نام نيا و شده،
 .اند ساخته ظاهر shc به را) ښ (صوت

 م1148 فيتال( كلهنه فيتال ريكشم خيتار ىنيترنگ راجه در نام نيا
 هيلل كشور كلهنه و است وارد مكرراً Twruska ىامال به زين) هـ543
) 155-152 شلوك 5 ترنگ (دهديم قرار شكه و تور و درد نيب را شاهان

 و بسته شيخو پشت بر را خود ۀاسلح همواره شكه تورو كه ديگو و

                                            
 خيتار: رك موضوع نيا شرح ىبرا. 130 ص :بارتولد از رانيا ىخيتار ىايجغراف )1(

 .ببعد 26 ص 1 ج :پشتو اتيادب
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 4 ترنگ( نمودند ىها حمله ريكشم رب و دنديتراش ىم را خود سر نصف
 كلهنه خيتار در ريكشم بادشاهان شانيا ىزجنگها و) 179 شلوك

 هرشه) هـ495 حدود در كه ،57 شلوك 7 ترنگ( است مذكور ىليتفاص

 بود انداخته بر را ريكشم ىبتخانها و معابد تمام شكه تورو پادشاه
 ).1095 شلوك 7 ترنگ(

 ىهند باصطالح پشتو هښك تور لمهك كه د،يآ ىم ديپد اسناد نياز
 التباس تورك با آنرا امال ىكينزد از سندگانينو و شده شكه تورو

 هښك تور كه است، كلښو لښك مصدر پشتو ىشرق لهجه در نمودند
  .است كرده نفوذ ريكشم و بهند و گشته ليتبد كهښ تورو به ىعرب لهجه

 كه باشد، ىماسال عهد اوائل مقارن و ميقد ىليخ التباس نيا ديشا

 و ترجمه در زين برنس اسكندر سر چنانچه پنداشتند، تورك را ښك تور
 از و انيتورك را شكه تور خواران گوشت اوهند تيسنسكر ۀبيكت شرح

 كلهنه ىنيترنگ راجه ىسيانگل مترجم نيستا و. است شمرده تورك نژاد

 .است نموده ترجمه تورك به را شكه و تور زين

 بخطا من ىرأ و بوده ىواقع ىخيتار التباس و اهاشتب نيا اگر ىبار

 = ىخلج افغانان انتساب و خيتار دهيچيپ مسائل تمام باشد، نرفته
 .شود ىم حل مورخان و نگاران ايجغراف مبهم اشارت و تورك به ىغلج

 و نبودند، تورك ىغلج = ىخلج افغانان نكهيا موضوع صورت بهر
 از اكنون اند، ختهيآم در الديلما قبل قرون اواخر در ښك تور خانان با

 در ىافغان انيخلج نيا كهيهنگام و است، روشن ىخيتار اسناد ىرو

 افغانان ۀقاطب هم و شانيا خود هم پرداختند، سلطنت ليتشك به هند

 سلطان خان خوشحال مثالً. اند پنداشته )پشتون و افغان (را شانيا

 و شمرده تيالو ىغلج بصراحت را) هـ695-689( ىخلج نيالد جالل
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 :ديگو

  ناستښېك ريسر پر نيالد جالل سلطان ايب
 )1(و تيوال د ىجـــغل كي لــــــاص په يــــچ

 بنام خراسانرا و غزنه و كابل همواره انيهند و بريخ ىماورا افغانان

 در نام نيهم سيانگل تسلط از بعد چنانچه دند،ينام ىم تيوال عيوق

 بلندن خراسان از هند امور تيمركز رايز د،يگرد اطالق انگلستان بر هند

 .گشت منتقل

 خان خوشحال عصر تا كه است، داريپد خان خوشحال تيب نياز
 ىم ىافغان ىغلج را هند شاهنشاهان انيخلج افغانان، زين هـ1050 حدود

 .گفتند ىنم تورك را شانيا و شمرندند،

 زبان چون :ميگوئ ىخيتار ىجستجو و قيتحق نياز پس اكنون
 اريبس جزو قبائل نيا و است، پشتو تاكنون ىافغان انيغلج = نايخلج
 پشتون تمام ثلث كي هم عدد در و اند، تيافغان دودمان عيوق و مهم

 نيهم است مذكور كرامات در كه" هيخلج لسان "پس شوند،يم شمرده
 و بود گفته را خود تيب زبان نيبهم هم ىزابل كيلو كه است پشتو

 .آمد خواهد آن شرح كه بود، پشتو هم شانيا بانز ن،يقيب اقرب باحتمال

 نيآئ از ىغزن پادشاه كه هفتم قرن در :ديگو ىسيانگل محقق كننگهم
 كشورها ىباق با كشور نيا الفباء و زبان گشت بر شيخو ىبودائ اسالف

 اطالع هيتورك و ىهند ۀالسن از كه تسنگ هون رايز داشت تفاوت

 كشور گريد با آن الفباء و غزنه مردم زبان كه ديگويم واضحاً داشت

 كه رد،يگيم جهينت نيچن تسنگ هون اشاره نياز كننگهم و است متفاوت

                                            
 .قندهار ،ىبيحب طبع 669 ص خان، خوشحال اتيكل  )1(
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 ىبرا ىول باشد پشتو مردم نيا زبان ديبا كه گفت ميتوانيم وثوق باكمال
 جنوب در ىجائ نكهيا جز م،يندار ىليدل تاكنون متأسفانه مقصد نيا

 نيهم كه شده ادي تسنگ ونيه طرف از O-Po-Kien بنام ىغزن شرق
 .)1(باشد افغان كلمه

 نيا مباحث شما كه شود،يم تر بيقر نيقيب ىوقت كننگهم حدس نيا
 ىم ىمثبت و ىقو بدالئل پشتو با را غزنه كانيلو ۀرابط و كتاب
 فلنه مردم زبان تسنگ ونيه بقول كه: ديگو كننگهم نيبر عالوه. ديخوان

 و. داشت ىمركز هند بزبان ىككوچ شباهت )كابل ىجنوب سمت تا بنون(
 ىهند كهيصورت در و نبودند ىهند مردم نيا كه ميگوئيم بران بنا

 .)2(باشند افغان حتماً ديبا نبودند

 ششم قرن اوائل در ىهند آثار در )افغان (اوگانا نام كه نماند ىمخف

 ،12 ،11،61 (آمده Bhrita Sanhita تهيسنه تهيبهر كتاب در ىحيمس
  رايهيم وراهو ىهند منجم فيتال كه )31
  Varaho-Mihira را شان زبان و افغان وجود دالئل نيا تمام .)3(است 

  .دهديم سراغ االسالم قبل قرون در
  ساه؟ هندوان -15

 ميقد ادب و ىپهلو در كه است، شاه هندوان شبهت بدون كلمه نيا
 شهنامه ملحقات در. )4(شديم اطالق هند كشور بر هندوان ىفارس

 كك (كوهزاد كك شانيا حكمران و ىزابل افغانان داستان كهيهنگام

                                            
 .42-41 ص :هند ىباستان هيجغراف )1(
 .هند ىباستان ىايجغراف 89 ص )2(
 .م1947 سيپار طبع 235 ص فوشه از اليتكس تا باختر و هند نيب ىراها: رك )3(
 .2/27:ىشناس بك )4(
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  :ديگو نيچن دهديم را )ىغلج

  راه روزه هـــبس زابل كينزد هـــــك
  ماهــب دهيـــكش رـــس بد وهــــــك ىكي
   ودـــب رگاهـــخ دشت او ىسوـــــكيب

  بود راه ندوانـــه ىز دشت رــــدگ
  وچــك اريـــبس دشت دران تهسنش
 )1(بلوچ كردو و نيالچ و فغانزا

 )ىغلج (ىافغان ىكنون انيكوچ كه است ىجائ خرگاه دشت جانيدر
 غالباً دشت نيا و كند، نصب را خود ىغژد پشتو باصطالح و خرگاه

 كرم و گومل راه از سو نياز هم كه است، ارگون در )خوا وازه( نيهم

 است، ىزمخوار هيكبج و ىهقيب ىكپچ همان كوچ و. رود هند به ىراه

 تا ستيغژد و خرگاه دشت كه نجاياز ىغلج انيكوچ هم تاكنون كه

 ابو هند ىبمعن را هندوان و .كنند كوچ )اندوس( نياباس ىكرانها

 گريد آن و: "است آورده زين) هـ360 حدود( ىهرو ىعل بن موفق منصور

  .)2("ابندين مهاياقل گريد نيا از است، موجود هندوان به ىك داروها
  سه؟ين -  16

 پشتو در و نواسه ىفارس در حاالً كه است، نبسه كلمه نيا حيصح
 آنرا جمع و نبسه را كلمه نيا مفرد ىهقيب .ميگوئ ىنمس ،ىنوس ،ىلمس

 در آن ىخط ۀنسخ كه قرآن ميقد ريتفس كي در. )3(است آورده نبسگان

                                            
 .33 ص ،5 ج :شهنامه ملحقات )1(
 .انايو ىخط 1 ص ه،ياالدو قيحقا عن هياالبن )2(
 .673-221 ص :ىقهيب خيتار )3(



87 

 مدبر فخر. )1("سر بر نبسه و ميداد فرزند را او و: "ديگو است مبرجيك

 باز هندوستان انيپا از كابل شاه ۀنبس سندنبال: "سدينويم ركشاهمبا

 .)2("بود آمده

 :راست خسرو ريام

  است بس نيمـــه او ذات صف
 است نبس را ىخدا رسول كه

 كلمه نيا پس بود، )خانان( خاقان ۀنواس ىزيگرد بقول افلح چون
 زين ىهقيب استعمال از و ست،ين ىخط ىايب سهين و بوده نبسه حتماً
  .است بوده مروج غزنه در كه ديآيم ديپد
  بنست؟ ىبشان -  17

 كه" بنشست ىبشاه"  است نيچن حيصح بصورت غالباً جمله نيا

. )3(بود زين سلطنت و مملكت ىعنمب نينخست ىفارس و ىپهلو در ىشاه
" بكرد مزگت و كند بر كيلو بتخانه: "است نيچن جمله مابعد عبارات

  .نمود بنا مسجد آن ىبجا و داشتهبر را كيلو ۀبتخان ىعني
 :سرور ىسخ سلطان -  18

 ريمشاه از و داشته ىفراوان شهرت پنجاب و هند در شخص نيا
: سدينويم ىو ۀبار در ىالهور سرور غالم ىمفت. شود ىم شمرده اءياول
 ملتان اءياول از و سلطان سرور ىسخ به مشهور و احمد ديس نامش"

 رسد،يم ىعل بحضرت نسبش و وانندخ داتا لكه را او مردم كه است

 شهيعا با و بوده ساكن كوت ىكرس در نيالعابد نيز ديس پدرش

                                            
 .ىخط ۀنسخ ب 34 ورق )1(
 .28 ص :الشجاعه و الحرب ابآد )2(
  .429-1 :ىشناس سبك )3(
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 ىعبدالغن و احمد ديس پسر دو ىو بطن از كه كرد، ازدواج ىكهوكهر
 .آمدند ايبدن

 عبدالقادر ديس بحضور بغداد در و پرداخت بالد ريس به داحمديس

 محمد از ان از پس و د،يرس ىسهرورد نيالد شهاب خيش و ىالنيج

 .خواند درس ىالهور اسحق

 خيتار و شمرده را سرور ىسخ كرامات ىالهور ىمفت نياز بعد
 زين مزارش كه سد،ينويم هـ577 در كوت شاه كوه كينزد را او شهادت

 هم آنوقت در و است كرده ىذكر ازان خود تزك در بابر كه )1(انجاست در

 .بود مشهور و عامه مطاف

 شكوه و ىروحان سطوت ىرو از هند نيسرزم رد داحمديس نيا
 ىريهجو خيش از بعد و دهيگرد مشهور "سلطان "لقب به شيخو ىمعنو

 هندوان نيب در كه ىحت. شوديم شمرده هند در اسالم مبلغ نيبزرگتر

 مسلم تيشخص نيبا و ند،يگو ىسلطان را خود كه بوده، ىقبائل هرجالند

 .)2(ورزند ىم دتيعق اظهار

 ۀفرق نيا پنجاب ىجاتها نيب در ىالديم شانزدهم و نزدهمپا قرن در
 ارتيز ىبرا ىفرور ماه اواسط در كه داشتند، ىئ سلطه ىسلطان

 عهد در رسم نيا ىول. آمدند ىم خان ىغاز ۀريد به سرور ىسخ آرامگاه

 قرن تا و ديگرد ىملغ ملتان حاكم ساونمل وانيد بحكم سكهـ حكومت

 شد، ىم بيترت جالندهر و هانهيلود العاض ريتيگز كه ىحيمس نوزدهم

 .)3(بودند موجود ىسلطان هنود نيا

                                            
 .2/248 :ءاياالصف نهيخز )1(
 .121 ص :جالندهر ضلع ريتيگز )2(
 .ببعد 91 ص اكرام، خيش فيتال كوثر آب )3(
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 ىالنيج عبدالقادر حضرت معاصر كه سرور ىسخ خيش نيا
 شمرده هـ632-539 ىسهرورد نيالد شهاب خيش حضرت و هـ470-561

 مردم آمد و رفت موارد كه خانيغاز ۀريد و ملتان نيسرزم در شده،

 دتيعق و دانيمر فراوان افغانان و داشت، سكونت بود، غزنه و خراسان

 ىثقاف و ىروحان و ىعلم مركز آنوقت در غزنه چون و بودند، مندانش
 كه است ىقو امكان بران بنا بود، ىگذر اريد بدان را متصوفان و بوده

 .باشد آمده نيسرزم نيبد آفاق، ريس در زين سرور ىسخ

 ۀدربار صوصاًمخ كتاب نيا كه دارستيپد كرامات ناقص ۀنسخ از
 كرامات از ىاتيحكا و است، دهيگرد بيترت كراماتش و ىزندگان احوال

 مانحن تيحكا در آن نمونه كي كه آمده فراهم دران خيش نيا خوارق و

 باهمان ىگرام ۀخوانند نظر شيپ نجايدر غزنه، كيلو بت كشف و هايف

  .است موجود ميقد ىانشا
 مرلت؟ نيبا - 19

 ۀكلم شرح. ندارد ىمعن مرلت و است مزگت همان ناًيقي كلمه نيا
   .گذشت  قبالً مزگت

  سدس؟ كشف -  20

   .شد كشف باو ىعني است، شدش زين مهلك نيا
  يالوت؟ در -  21

  .ندارد نقاط اصل در كه بود، خواهد تابوت در آن حيصح
  برجاست؟ غزنه شهر از - 22

 رانب بنا چسپد، ىنم خود موقع در كه است، كتابت غلط برجاست

   ).برخاست( ميخوان ىثخذم )ىخا( به آنرا
  :ميسينو ىم امروزه مروج و حيصح ىبامال را تيحكا اصل اكنون
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 كه است تيروا ىصغان حسن از غزنه، خيتار در را الزاوله حامد ابو

 افلخ مزگت آنرا كه ميعظ ستيمسجد ان،يبام درب بر غزنه، ۀبلد در

 بر كيلو ريوجو كه بود، ميعظ ۀبتخان نيا و. ىخواندند كيلو )افلح؟(

  .بود كرده هاكابلش و ليرتب خدمت

 ارستين را كيلو صنم آمد، ىمسلم به )خاقان؟( خانان پسرش چون

  .نهاد در نهيميس بتابوت و كرد، اندر نيبزم مزگت دران آنرا و شكستن

 گفت كيلو كه ه،يخلج بلسان فرستاد تيب نيا خنچل شاه كابالن
  ).ديآ ىم بعداً تيب حيصح صورت(

 افلخ او ۀنبس چون و .شد شاه هندوان شيبك باز )خاقان؟ (خانان

  .بكرد مزگت و بركند كيلو بتخانه بنشست، ىبشاه )افلح؟(

: گفت شد مزگت نيبا سرور، ىسخ سلطان چون :كنند تيروا نيچن
 كيلو صنم و كافت بر نيزم .شدش كشف و ديد كين شنوم، صنم ىبو
 ىبنا )به (را ميس و بشكست آنرا .نهاده نهيميس تابوت در د،يكش بر

 غزنه شهر از ىهندوئ و كفر ىبو ،اهللا ىول آن بكرامت و داد مسجد

 .برخاست

 )كرامات ىخط 15 ورق(
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 ﴿6﴾   
 

 كانيلو ىپشتو تيب كي
  

 ىتيب هيخلج بلسان كيلو كه است، وارد كرامات تيحكا متن در
 .فرستاد )خاقان؟( كيلو نخانا به خنچل شاه كابالن آنرا كه گفت،

 بعد من و تواند، ىنم شده ىگريد زبان پشتو جز هيخلج لسان نيا

 پشتو ناًيقي كه كردم حل را تيب نيا كسالي فراوان مطالعات و تامل از

 :بود نيچن اصل در آن ممسوخ ىامال. است

  ايلو الي  بو  انو  ىلو  كيلو  ديسح  كزن  بزم
 الــبم  ويزيت  مالــم  ومبل  لومــــــببراغ  تر  كسه

 :ليتحل از بعد آن مروج ىامال

  ايلو الينوبو ايوـــل كيلو ديـخښ گزنه ىزم په
 مال په ويزيت ممله بلوم؟ براغلوم به تور هښك

 كلمات با ميقد ىليخ ىپشتو ىول است، پشتو اصالً تيب نيا

 نيا مصراع هر و .دهديم بدست ىباستان ىپشتو از ىسراغ كه ىخيتار
  :ليذ بشرح دارد هجا 15 تيب
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  تيب كلمات ليتحل
  

 ):معجمه ىزا سكون به( ىزم په - 1

 پشتو در و نيزم ىفارس در اكنون را ميقد ىزم كه نيزم در ىعني
 موجود شكل نيبهم ىفارس ميقد ادب در ناًيع كلمه نيا .ميگوئ زمكه
  :ديگو هـ446 شاعر ىگرگان نيالد فخر است،

  را ىرستن ىبودن هيما نيا چون
 )1(را ىزم ىرو انورـــــج ىنبود

 :راست ىنظام

  است ىزم و آسمان در كهياساس
 است ىآدم درتـــــــــــق ۀدازــــــــــبان

 :گفت )هـ465 ىمتوف (ىطوس اسد

  است ىآدم رـــه آرام ىاـــــج نيــــزم
 )2(است ىزم از كردگار خانه همان

 اديزم و )3(آسمان مقابل كيزم ىپهلو در و )نيزم (زم زين اوستا در

 .)4(بود عمران و نيزم فرشته نام

                                            
 .3 ص :نيرام و سيو )1(
 .66 ص :دهخدا فرهنگ )2(
 .95 -13 -8 :شتهاي )3(
 .432 ص :ىفارس ادب در آن ريتاث و سنايمزد )4(
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 حرف سكون به ميقد ىپشتو در ىزم كلمه كه د،يآ ىم بنظر نيچن

 ىپهلو كيزم كينزد كه كهځم اي زمكه كلمات ازان بعد و بوده اول
  .است مروج آن متأخر شكل نيهم اكنون و شده ساخته ازان است

 :گزنه – 2

 = گزنه = گزن اصلش ديبا كه است، )زنك( اصل در كلمه نيا ىامال
 زبان در كلمه نيا :ديگو نستيو بن سوريپروف كهيطور. باشد غزنه
  .باشد خزانه آن ىمعن كه بود،) گزن( ىمانو كتب در و) گزنك( ىسغد

 كلمه نيهم انيعرب كه بود، كجن اي جگن كلمه نيا تيسنسكر در
 منصور ابو .اند ساخته زانهخ و كنز ازان و كرده معرب را ىائيآر

  :سدينو ىم )هـ540 - 465 (ىقيجوال الخضر محمد بن احمد بن موهوب

 .)1("مفتح هيبالعرب اسمه و معرب ىفارس :الكنز"

 در گنج ميقد شكل كه )2(است ىفارس گنج معرب ىعرب كنز پس
 .بود غزنه = گنزه = گزنه = گزنك پشتو و ىسغد و ىپهلو

 ىجا و گنج و خزانه ىبمعن ميقد زبان در زنهگ = گزن = غزن نكهيدر
 كه است، موجود زين ىلسان گريد ليدل بود، امتعه و زهايچ ىآور فراهم

 مردگان ۀدخم ىبمعن مرغوزن ىهرو ۀلهج مخصوصاً و ميقد ىفارس در

 ىعني )گوران مرغوزن( را كلمه نيا ىانصار عبداهللا خواجه كه بود،
 بشكل كلمه نيهم ىادب ىفارس در كه )3(است اورده گبران مردگان ۀدخم

 .است موجود مرغزن

  :گفت ىمنوچهر
                                            

 .هـ1361 هيالمصر دارالكتب طبع ،ىاالعجم كالم من المعرب )1(
 .م1903 الهور طبع ل،يالداخ و المغرب معرفه ىال ليالسب سواء )2(
 .ىخط 213 ص :هيالصوف طبقات )3(
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  )1(مرغزار از مرغزن نداند كس صلحش وقت
 رغزنـم از رغزارـــم نداند كس خشمش وقت

 :راست ىهرو ىامام

  نبرد اندر گشت كه ىجهاندار آن
 رغزنـم رشيت مـــزخ از مرغزار

 ۀشير از مر اول: ستا جزو دو م،ينيبب ىليتحل بنظر اگر را كلمه نيا
. است لړم آن مصدر و است موجود مرده ىبمعن ړم پشتو در كه مردن
) = غزن + مر (پس بود، زهايچ نهادن ىجا و گنج ىبمعن كه غزن دوم
 .باشد )گورستان – دخمه – مردگان ۀخزان(

 اشعار و ىناصر طبقات در سراج منهاج ىنوشتها لف از كهيرطو

 قالع ميقد ىعصرها در است، روشن انسلم سعد مسعود ىزندان شاعر

 دشوار آن ريتسخ موقع، مناعت بسبب كه را كوهساران ىدژها و بلند

 خزائن و گنجها نهادن ىبرا ىكي .كردنديم استعمال كار دو ىبرا بود،

 ىدژها انيغور و انيغزنو عصر در چنانچه .زندان ىبرا گريد و ىشاه
 مخازن اي شهزادگان بسمحا آهنگران و دهك سوو و ىنا و غزنه عيمن

 ىم بكثرت سعد مسعود اتيحبس در را دهك سوو و ىنا و بوده ىشاه
 .مينيب

  دهك سوو بسود سالم هفت
 ىنا ۀقلع سال سه انم از پس

 بران بنا داشت، را حصانت و تيموقع نيهم زين غزنه ۀقلع چون
 نام و گفتند،يم غزنه اي گزنه كه نهادند، ىم دران را ىشاه ىگنجها

                                            
 .66 ص :ىمنوچهر وانيد )1(
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 .است مانده ىباق شهير نيهم از ىغزن اي غزنه

 را ىغزن تسنگ ونيه كه ىحيمس هفتم قرن در: ديگو كننگهم
 بقولش و ىترق و وسعت كمال در شهر نيا )م644 جون 25 (ديديم

 نيتر مستحكم از كننگهم بقول شهر نيا. بود )ليم 5 (ىل 30 آن طيمح
 كه شده گرفته Gaza كلمه از آن نام و بوده ونئمص ىليخ و شرق بالد

 و )م500 حدود (نانوس بقول و است خزانه ىبمعن ميقد ىفارس در
 و مستحكم مرصوص انيبن مانند شهر نيا )م300 حدود( وسيسيونيد
 .)1(بود ريتسخ قابل ريغ

 ۀشير و شده، تلفظ هجا سه به ميقد زمان در غزنه نام اصل نكهيدر
 سال همان در سنگت ونيه كه است موجود ىليدل بود نه - زه - گه آن

  چه - كو - تسو بنام را ىكشور نيزم سر نيهم در م644
 Tsu-Ku-Chaنه - ىس - هو آن تختيپا كه كند،يم ذكر ىل 7000 بطول 

 هياراكوس همان ىنيچ شكل را چه - كو - تسو و )2(بود ىل 30 طيبمح
 گفته ىكنون ىغزن نيهم را نه ىس هو مارتن ويموس و اند، دانسته

 ضبط هجا سه بهمان نه - ىس - هو را نه - زه - گه تسنك وانيه كه )3(است

 .است كرده

 شكل نيبهم زين زبان نيدر كه بود گزن پشتو تيب در كزن كلمه پس

 .است نام نيا اصالت و قدمت ليدل تيب نيا و شد، ىم استعمال

  ك؟يلو ديسح -  3

 ىم) ديخښ (دران بت نيتدف و نيزم كافتن نهيقر به هم را كلمه نيا
                                            

 .42 ص :هند ىباستان ايجغراف )1(
 .دوازدهم كتاب تسنگ ونيه نامه سفر )2(
 .40 ص :ىباستان ىايجغراف )3(
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 دفن (خولښ آن مصدر و )مدفون = خښ (آن ۀشير پشتو در كه م،يخوان

 آنرا ما اكنون كه است بيغا مفرد غهيص ديخښ خود و است، )كردن

 ميقد ىپشتو در ىول م،يگوئ) سو خښ( آن ىبجا و م،يندار شكل نيبهم
 بر مصدر ازان ماًيمستق كه داشت، ىمشتقات آن ىالزم مصدر )دلېخښ(

 ىبعد فتور جهينت آن مشتقات با ىبيترك مصدر )دلېك خښ( و آمد، ىم
 .است زبان

 ىليخ ىهرو ۀلهج بيغا مفرد ريضم با )دي( كلمه آخر ريضم
 نان ىو( ديخورد نان ىو گفتنديم لهجه دران رايز دارد، ىكينزد
 در كه )است محمود استاد احمد( ديا محمود استاد احمد )خورديم

 لهجه خاص ۀغيص نيا نظائر از بسا به ىانصار عبداهللا خواجه ىامال
 .)1(ميخوريم بر ىهرو

 دفن غزنه نيزم در ىعني( كيلو سو خښ ىبمعن زين )ديخښ( پس

 تحول خيتار در ديبا را پشتو زبان ميقد ۀغيص نيا كه .است) كيلو شد

 ازان را كلمات ميقد صور و م،يده قرار قيتحق مورد زبان، ىدستور

 .مينمائ اسيق

 :انو ىلو -  4

 همان جمع انيلو كه م،يسينو )انويلو( را كلمه نيا ىكنون ىمالبا

  .آمد كيلو كلمه در آن شرح كه است، پشتو) بزرگ و ليجل( ىلو

 در م،يدار قوم سردار و بزرگ، مطلق ىبمعن كلمه نيهم زين اكنون
 سران ىعني( ولس ډغون را سره انيلو او مشران كلي د :نديگو قندهار

 :ديگو مداديكر )آمدند فراهم هيقر

                                            
 .ىبيحب نگارش :هيالصوف طبقات فرهنگ )1(
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  كا رىېت چي بويرـــــغ پر
 لوى هسي نشي دي لوى

 سردار ىمعن دوم لوى و كالن، و بزرگ ىبمعن اول لوى تيب نيدر

  .است

  ال؟يبو -  5

 ىبمعن لليبو بشكل ميقد در لليبا است، )لهيبا( ميقد تلفظ
 ىبمعن نديگو )اليبو( كوهسار افغانان هم تاكنون كه بود،) باختن(
 حروف صوت در كه است پشتو لهجات تلفظ اختالف اثر نيا و )باخت(

 زبان ىباستان آثار در كه نمودم اشاره قبالً من و است، موجود صائت

 اليبو پس .است بارز وردگ و ريوز و ديمس مردم تلفظ ىنمونها پشتو
 و م،يگوئ هم )لهيبا لو،يبا لووله،يبا( اكنون كه است مطلق ىماض ۀغيص
 .است )اختب( ىپارس در آن ىمعن

  :ايلو – 6

 ،ىلو ميقد ۀشير همان از است حالت اسم كه م،يگوئ )ىلوئ( اكنون
 ىفراوان كلمات ساختمان، و وزن نيهم بر پشتو ميقد زبان در كه

 )رقص( اڅن) ىروشن( اڼر )هيگر( اړژ )خنده( خندا ما اكنون .ميداشت
 سر( زرغا )ىدرخشان (الځ )ىمست( اڼش )دو و تگ( غالځ ىول م،يگوئ

 در. ميگوئينم )ىهمراه (مال )جمال( كالښ )ىجوان( زلما )ىسبز

 مستعمل پشتو زبان ميقد آثار و اشعار در تماماً كلمات نيا كهيحال

  .)1(اند

 كه شده ساخته ىلو شهير از زبان ميقد دستور نيهم بر هم ايلو پس

                                            
 .239-234 ص :خزانه هټپ شود دهيد )1(
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 را نكته نيا و آمده دو هر ايلو و انيلو ك،يلو تيب اول مصراع در

 .بود شهير نيهم از زين كيلو كه سازد،يم نروش

  تر؟ كسه -  7

 كهيطور و است، پشتو )تور هښك( تر كشه كلمه نيا حيصح ىامال

 پشتو در دو هر ښك تور و تور هښك شد، گفته  مكرراً گذشته مباحث در

 و ىجنگ لشكر ىبمعن كلمه نيا ميقد استعمال سند زين تيب نيا و بوده،
 و ميقد فرس در و بود، هيكشتر تينسكرس در كه است ربازيشمش
 شهير نيهم از تماماً كشور شار، شاه، كلمات و مستعمل، زين ىسغد

 .است كلمه نيا و تيب قدمت و اصالت ليدل ت،يب نيدر آن وجود و )1(اند

 :غلوم ببرا -  8

 متكلم مفرد مستقل ۀغيص غلوم برا به ىكنون ىبامال كلمه نيا
 و شوديم) وم - غل - برا - به( هيتجز در تيب ىهجائ وزن ىرو از كه است

 .باشد موحده ىبا سكون به براغلل اي براغلول مصدرش ديبا

 بر - آغال( با براغلول كه د،يآ ىم ديپد كلمه استعمال مورد از

 باشد چنان آغال: "ديگو ىاسد. باشد بيقر و شهيهمر ىفارس )دنيآغال

 و خوانند، آغالش را فعل آن. شود تند تا كنند رهيط ىكس بر را ىكس كه
 :گفت ىفراالو ".نديگو دنيآغال بر جهانند، مردم بر كه را سگ

   چيه مـنترس آغالشت ز نـــم
 )2(ىآغال بر را ريش بمن ور

 حاالً كه آمده، زين دنيورغالن و دنيبرغالن ىفارس در مصدر نيا

                                            
 .65 ص 1 ج :پشتو اتيادب خيتار: رك )1(
 .325 :فرس لغت )2(
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 زيت جنگ بر را ىكس ىفارس در آنرا ىمعن و م،يگوئ )كارلښ( پشتو در
 ما كه پادشاه، نيا شدياند: "سدينو ىم ىهقيب. اند نوشته هم )1(ردنك

 ما بر را داران تيوال بنامه و رديبگ ما دم و م،يختيبگر و ميديبترس

: ديگو گريد ىجا و "شود دشمن ما بر دوست ناچار و رد،يگ  دنيبرآغال
 .)2("آمد بخواهد او و د،ياغال قوم نيبر را نيبورتگ بنده كه"

 :دهديم ىمعن نيچن) براغلوم به تور هښك( پشتو راعمص در پس
 را عسكر تو ىبانيپشت به ىعني. ختيانگ خواهم بر را رزنيشمش لشكر

 .فرستاد خواهم

 :ديگو دران كه است وارد هـ139 ړكرو ريام از ىشعر خزانه هټپ در
 كتاب طبع نيح در كه. )3("ىباند دونويتښت پر رغالمي ونمي ژوبله په"

 خوشحال اشعار در رايز ،ىحط اي به بود رغالمي بر من تقرائ مذكور

 بود، موجود هجوم و حمله ىبمعن رغالي و رغلي نيمتوسط گريد و خان

 .پنداشتم مصدر نيهم از مشتق هم را يرغالم من و

 كه: گفت توان براغلوم فعل و كيلو تيب قرائت از بعد اكنون ىول

 همان در كه موحده ىايب باشد برغالم رغالم،ي زين ړكرو ريام شعر در

 نيسرزم بر كانيلو عصر همان در زين ړكرو ريام رايز داشت، رواج عصر
 زابل و غزنه بر شرقاً كانيلو و داشت، ىحكمران سيبادغ و غور ىغرب

 .است ىضرور شانيا زبان تقارب و راندند،يم حكم

 بلوم؟ - 9

 شتهدا هجا دو ديبا كلمه نيا كه است ظاهر تيب ىهجائ عيتقط از

                                            
 .1 ج قاطع، برهان )1(
 .805 -752 ص 2 :ىهيب خيتار )2(
 .33 ص :خزانه هټپ )3(
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 من نزد كلمه نيا فقط ت،يب نيا كلمات تمام از ىول )لوم - به( باشد

 افتم،ين ىئ شهير و رينظ پشتو ادب و زبان در آن ىبرا و ماند، نحليال

 ماند، نحليال كلمه نيا پس. باشد ىمنطق و منطق موقع با آن ىمعن كه

 .است فكر ارباب توجه خواهان و

 :ممال – 10

 را ىنه نيا اكنون كه ملل مفقود مصدر از ستا ىنه ظاهراً كلمه نيا

 ۀنيقر پس آمده) ىهمراه( ىبمعن )مال( تيب آخر در چون. ميگوئ )مله مه(
 و ىهمراه( ىعني است شهير نيهم از زين ممال نكهيبر است ىمحكم
 و معاون و ممد و همراه ىبمعن) مل( كنون تا پشتو در رايز )مكن رفاقت

 ازان، است حالت اسم )رفاقت و ىهمراه( ىبمعن )مال( و م،يدار قيرف

 .است آمده تيب نيهم در كه )ايلو( مانند ناًيع

 :ديگو هـ425 پشتو ميقد شاعر ىسور اسعد خيش

   لوري به نه ورهځ له ىواخل الس به نه
 )1(ترار له وزلو بي له يړــك الـــم به نه

 :ديگو هـ 571 نيغرش اريملك

  شئ خوا و شا ولټ راشئ انويغاز
 )2(شئ مال په هابش د

 بوده، زين ماندن و بودن ىباق و اقامت ىبمعن )ىمل( ىگاه
 :ديگو كټخ خان عبدالقادر

  ړېك سراى ايدن د وران ژر هيخدا وهي ېا
 ليــــم اشنا نا يځ ېتر المـــــــع ناـــــاش چه

                                            
 .234 -41 :خزانه هټپ )1(
 .56 ص 1 ج :شعراء تانهښپ )2(
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  :ديگو گريد ىجا همو

  كا وداني په اورــب ېئ به انـــــناپوه
 ملي اوبو د البېس د طمع په چي

 :ازوست هم سوم رينظ

  ته آخرت و مخ كي سراى په ايدن د
 دي پوشاپوش ديېږل ملي كاروانونه

 آمده، كنديم دوام و ماند ىم ىباق ىبمعن ىمل موارد نيا تمام در

) مكن دوام مباش، ىباق( ىبمعن )مله مه( زين كيلو تيب در ديشا كه
 .باشد حاضر ىنه

 در زين اكنون آمده، ىكنون )ـه( ىابج كه )ممال( كلمه آخر الف اما

 دا )مكن (كوه مه مثالً است موجود ىدياپر و وردگ و انيغلج لهجات

 نيا و .نديگو هذا ىعل قس و خورا مه را )مخور( خوره مه و كوا، مه
 .است زبان ميقد دستور ۀندينما الف

  و؟ي زيت - 11

 و ودش خوانده )وي - ز - ىت( ىهجائ عيتقط ىبرا ديبا كلمه نيا
 كلمه تيصا حروف ىصوت ستميس ليتبد باثر كه است ىقو گمان

  .است دهيگرد ابدال )وي زيت( به )ويتاز(

 و ده،يگرد اطالق عرب نژاد و ىعرب زبان بر ميقد زمان از )ىتاز(
 مطابق را غور مورد  جمله و گفتند،يم ىتاز را عرب مردم انيعجم

 اي مرو :ىعني ميگوئيم )مال په ويتاز د مله مه( ىكنون ىامال و محاوره
  ).ىتاز (عرب ىهمراه در ممان

 كابل از گريد كيلو پس بود، شده مسلمان جبراً غزنه كيلو چون

 مدفون غزنه نيزم ريز كيلو بت! فسوسا: "گفت شيبرا تيب نيدر
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 تو فرستم،يم را خود لشكر من. باختند را خود ىسردار انيلو و گشت،

 حتماً ريوز و ديمس افغانان را ىزتا كلمه". مكن را عرب ىهمراه

 هيال مضاف ىعني ديايب بران عامل دال كهيهنگام و خوانند،يم) ىزيت(
 .شوديم )وي زيت د( زبان دستور مطابق شود، واقع

 نينخست ىفارس و ىپهلو در نژاد ىعرب اقوام ىبرا) ىتاز( اسم
 وقاص سعد و عرب ۀحمل هنگام شهنامه، در ىفردوس. آمد ىم بكثرت

  :ديگو و آورده عرب مطلق ىبمعن را كلمه نيا

  شـهر  نـه  ىنـ يب هـم يد نـه  و تخـت  نـه 
   ...بهـر  راسـت  انيـ تاز همـه  اختـر  كـز 
  انيــزتاز و تــرك از و رانيــا از

ــژاد ــپد ىنـ ــآ ديـ ــم انـــدر ديـ   انيـ
  بـود  ىتـاز  نـه  و تـرك  نـه  دهقـان،  نـه 

  بــــود ىبــــاز بكــــردار ســــخنها
 

 :دانديم زين ىعرب زبان را ىتاز نياز بعد

  نوشت خــپاس هــــــامـــــن ىكي ىازـــــبت
 )1(زشت و خوب و اندر ديآور ديپد

 انينيچ ىحت بود، مستعمل زين گريد ملل در عرب ىبرا ىتاز نام

 را نام نيا شيخو كتب در م901-618 تانگ دودمان سلطنت اميا در زين

 ىتاش نيرالمومنيام طرف از م920 ۀسن در كه اند، آورده Ta-Shi ىتاش
 ويل بحضور و آمدند، Sung سنگ شاهان دربار به سفراء گروه ستيب

                                            
 .ببعد 302 ص 5 ج :ىفردوس ۀشهنام )1(
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  .)1(بود آمده )ىتاز( ىتاش ريسف كي زين نيچ امپراطور Liuo-Shi ىش

 ۀليقب نام از )ىتاز( اسم كه است نيبر دهيعق را محققان اكثر
 انيرانيبا بودند ىعرب قبائل نيكترينزد ىبنوط رايز شده، گرفته )ىطائ(

 .)2(خواندند نام بدان را عرب تمام ىرانيا مردم كه

 ىگريد شواهد خيتار در كنند ادي لهيقب كي بنام را ىملت نكهيا اما
 )عرب نزد در رانيا( فرس اي ايوني لهيقب كي بنام وناني مثالً .دارد زين

 گفتند ايپرس آنرا انيوناني و افت،ي شهرت بود ىئ لهيقب نام كه پرسه بنام

 .)3(گشت ايپرش ازن بعد كه

 ۀنسخ ىهايف نحن ما تيحكا نيهم بجز، كل يۀمتس نيا گريد مثال
 انيغلج زبان ىعني) هيخلج لسان( تنها را پشتو زبان كه است، كرامات

 تا نياباس از بلكه ستين انيغلج زبان تنها زبان نيا كهيحال در گفته،

 انيغلج هند در چون اما. است متكلم بدان ىونيمل 12 بزرگ ملت هرات

 لكها به سال هر ىافغان ىغلج انيكوچ و كردند،يم ىندگينما زبان نياز

 )هيخلج لسان( را پشتو بران بنا شدند، ىم ريسراز نيسرزم بدان نفر
 .اند ساخته موسوم بجزو را كل و اند، گفته

  

                                            
 .م1887 لندن طبع در،يم پترچ فيتال ،ىنيچ منابع در ىوسط قرون ىجستجوها )1(
 .كيتاج ماده 2 ج اسالم، ىديكلوپيانسا در بارتولد )2(
 .84 ص :شاهنامه فرهنگ )3(
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 ﴿7﴾   
  

 نتائج

 
  :ميآور ىم ليذ در را سابقه ىخيتار و ىلسان مباحث نتائج اكنون

 ىحكمران غزنه و زابلستان در كه دند،بو ىشاه دودمان كي كانيلو .1
 .داشتند ىشاونديخو كابلشاهان با و ددنكريم

 شانيا زبان و شده، ساخته پشتو )سردار و بزرگ( ىلو از شان نام .2

 .بود پشتو زين

 در ىو نام كه هـ120 حدود نامداشت )ريهجو( ريوجو متريقد كيلو .3

 .مانده ىباق ىكنون جرستان و ريوج

 .شده نقل كرامات كتاب تيحكا نيدر كانيلو نياز پشتو تيب كي .4

 .بود مشابه ريوز و ديمس و وردك ۀبالهج شانيا زبان ىلهجو ستميس .5

 آنرا ظاهراً و بودند گذاشته معابد در را خود اسالف بتان كانيلو نيا .6

 .شدند مسلمان اسالم، نيد وصول از بعد ىول دنديپرست ىم

 قرنها انيغزنو و انيصفار و عرب فاتحان لشكر با شانيا ىكارهايپ .7

 .داشت امدو

 بران بنا و داشتند، ىكينزد و تقارب )انيخلج( انيغلج با مردم نيا .8

 .اند گفته )هيخلج لسان(  را شانيا زبان

 و داشت شهير هم ىفارس و ىسغد در كه بود،) گزنه( غزنه ميقد نام .9
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 .بود) گزن( هم پشتو در

 خانان كيلو با كه بود، كانيلو خاندان نياز پشتو تيب كي ۀنديگو .10

 ىزندگان هـ163 در و داشت، معاصرت كابلشاه خنچل و )خاقان(
 .كرديم

 شمرده پشتو اقدم ىشعرا از ىكي ،ړكرو ريام مانند زين كيلو نيا .11

 .شود ىم

 .هـ365 شد منحل نيسبكتگ بدست كانيلو دودمان .12

 كشور ىشرق صفحات در ىهجر نينخست قرن حدود در پشتو زبان .13

 ىزم مشترك كلمات آن ۀنمون كه داشت، ىقرابت ىسغد و ىباپهلو
 ىسور ړكرو ريام شعر كي ىول. است تيب نيدر ىتاز و براغلوم و
 ىته ريتأث نياز ده،يرس بما خزانه هټپ ۀليبوس عصر نيهم از كه

 و غور در ړكرو ريام زبان كه: ميگوئيم مطالعه نيا ىرو از و. است
 بود، مانده كران بر و دور گريد ۀالسن ريتأث از آن، عيمن كوهسار نيب

 دهيبخش اثر آن زبان و ىساسان ۀدور ثقافت غزنه و زابل در ىول

 و ىتجارت راه و افتاده هند ميعظ بر راه بر نيزم سر نيا چون. بود
 هند به راهها نياز النهر ماوراء و عرب و رانيا مردم و بود، ىاسيس

 .بود ىعيطب ىامر زين شانيا ىلسان و ىثقاف ريتأث پس گذشتند،يم

 )ديسپ خانان( ديسپ هونان كهيهنگام ىحيمس قرون اوائل در .14

 انيهفتال نيا شدند، ريسراز زابلستان به تخارستان از نژاد ىائيآر

 كږكو تا ترنك و هلمند و ارغنداب ىهايواد در )انيابدال(

 نام كه .ختنديآم در ميقد) ىها پكهت( پشتونها با )امران خواجه(

 = ىغرز و مانده، تاكنون پشتون اقوام نيهم رب )ىدران( ىابدال
  .دنديد را اختالط نيهم زابلستان در زين ىخلج = ىغلز
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 ىدرها و تخارستان در قرنها چون د،يسپ نژاد ىائيآر خانان مردم نيا
 ىشمال ىتوركها با ىجغراف ۀرابط و بودند، ستهيز ايعل هندوكش
 خود با هم را ىتورك كلمات از ىبرخ خود زمان در البد داشتند،

 تاكنون آن آثار و ختند،يآم در پشتو زبان با آنرا كه بودند، آورده

 .است ىباق رهيوغ جرگه، اولس، مانند

 ىاسالم و ىتاز ىلكشرها فاتحانه ىتاختها مردم، نيبر كهيهنگام .15
 ۀلهج آثار كه بردند، پناه عيمن ىبكوهسارها آنها اكثر پس آمد،

 ىول. است ىباق رهيغ و ديمس و ريوز و وردگ كوهساران در شانيا
 اثر ستند،يز ىم شهرها كينزد و بهاينش ىهايواد در كهياقوام

 بيتهذ ۀلهج نيا ۀنمون كه رفتند،يپذ را بيتهذ و تيمدن و ثقافت
 دهيد ىبخوب ىكنون قندهار و زابلستان سهول ىابدال اقوام در شده

 .دارد ىخاص لطافت و ىنرم شانيا ىادا و شود، ىم

 :است نيچن كانيلو ىخيتار نمودار ىكنون معلومات ىرو از .16
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 )ريهجو( ريوجو  كيلو

 هـ120 حدود )كرامات( كابلشاه و ليرتب معاصر

↓ 
 كه كابلشاه خنچل معاصر) ىزيگرد خاقان( ريوجو پسر خانان كيلو

 معاصر پشتو تيب ندهيگو كيلو( شد مرتد پس و رفتيپذ را اسالم

 )هـ163 حدود بود، شانيا

↓ 
 بود اسالم هم نشيد و ىاسالم نامش كه )ىزيگرد( خاقان بن دمحم

 )هـ210 حدود(

↓ 
 زيگرد در كه )ىزيگرد افلخ، منصور ابو( محمد پسر افلخ منصور ابو

 )هـ256( خورد شكست ىصفار ثيل عقوبي دست از

↓  
↓                                                                                                  ↓ 

 :ىزيگرد ذكر قرار      كيالو )ابوبكر( ىعل ابو          

   هـ300 حدود تولد منصور  كيلو قـــمطل اي )ىناصر طبقات(
  هـ350 تولد مرسل     رـــــپس رــــــخس )هــــــــــنام استيـــــس(

  هـ400 حدود تولد سهل     نيـــگــسبكت دست  از هـك شاهـــكابل
  پسر( ودـــخ داماد با لوگر چرخ در

  )هـ365( خورد شكست) كابلشاه
  شد تمام

 1961 اگست 12 ىكراچ در ىافغان ىكبرا سفارت

 ىبيحب ىعبدالح
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 .نديل طبع اسالم آف ايديكلوپيانسا .8
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  استدراك
 

 ۀبيكت آمده، آن در كيلو لقب كه االسالم قبل ميقد متون از ىكي
 در بغالن نوشاد معبد در آن اصل كه است بغالن كوتل سرخ ىسطر 25

 .است حفوظم كابل ۀموز در و شده دايپ اتيحفر

 عناصر از مركب( ىتخار ىمحل زبان و ىوناني بخط بهيكت نيا
 و شده نوشته ىكوشان معروف پادشاه كنشكا عصر در )ىفارس و توښپ
 حدهيعل ۀرسال من كه است تياهم كمال در ىشناس زبان و خيتار نظر از

 نشر خود بموقع و ام، نوشته آن زبان و بهيكت نيا ليتحل ۀبار در را ىئ

 .شد دخواه

 كه است موجود Loix ىمال با كيلو ۀكلم ىخيتار ۀبيكت نيدر
 از ىكي و رساند،يم ىاالسالم قبل قرون به را لقب نيا استعمال قدمت

 ثابت ميقد زمان از را لقب نيا و كيلو دودمان وجود كه ستياسناد

 ندارم، ليتفص به ىمجال رساله، نيا طبع از بعد نجايدر چون .سازديم

 ميقد زبان كي كشف و بغالن ۀبيكت ۀرسال نشر به را ىامگر ۀخوانند
 .دهميم حوالت افغانستان

  

 )ىبيحب(

  

�  


