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3 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

 

 
 ۳۱/۰۳/۲۰۱۷                     عالمه عبدالحی حبیبی                                                                       

 

 است؟ قدیمترۀ کلم هزاره آیا
 

 

 نوشته چیزى كنندگان جستجو و نویسندگان گاهى گاه است، خرأمت اصطالحى كه جات هزاره سرزمین و هزاره دربارۀ 
 اعتبار و تیقعاو آنقدر و است مربوط چنگیز تاز و تاخت از بعد و خرأمت ۀبدور نیز ایشان معلومات كه اند، گفته یا و

 .ندارد تاریخى
 هزاره قبائل و نژاد و اصل ۀدربار كه است كسى نخستین (م۱٨۲٥ متولد) فرنگى رخؤم و دان پښتو محقق راورټى
 چیزى باره درین دیگر نویسندگان و سیاحان هم ازو بعد و آورده فراهم مردم روایات و تاریخ كتب از را معلوماتى
 (۲۳۰ ص ۱٨٤۲ لندن طبع - م ۱٨۳٨ - ۱٨۳٦) بسال كابل در توقف و سفر كتاب در معروف برنس الكسندر و نوشتند،
 .بود خانه( ٦٦٩۰۰) هزاره خانوار عدد اوقات آن در كه كرد ضبط تفصیل به را هزاره قبایل نامهاى

 در چون و نرسیده نظر به چیزى آن تاریخى قدامت و هزاره ۀكلم مبداء و اصلۀ دربار فرنگى هاى نوشته درین اما
 ص ۱ الدین رشید التواریخ جامع به كنید رجوع) بود موجود صده و هزاره وى اخالف و چنگیزخان لشكرى تشكیالت

 همان یبقایا از ها هزاره این كه گرفت قرار برین مغول از بعد عصر در جغرافیا و ریخأت نویسندگان ىأر بنابران (۳٩٩
 .اند شده مى اسكان جایها آن در الجیشى سوق مواقع از برخى حفظ براى عصر آن در كه اند خانى چنگیز هاى هزاره
 چنگیزخان از قبل سرزمین درین هزاره مردم نبودن به كه اكبریستۀ دور رخؤم ابوالفضل اول بار نظریه این یدمؤ ظاهرا  
 نظریه همین (ببعد ٤۰ص) هند تاریخى جغرافیاى در كننگهم جنرال چه اگر (۱٦۳ ص ۲ ج اكبرى آئین) مینماید اشاره

 در فرانسوى شهوموسیوف مشهور محقق ولى مینماید رد هزارهۀ كلم متاقد ۀدربار را مارتن سنت راى و كرده تائید را
 : گوید آن در و دارد شرحى جات هزاره مسئله به راجع( ٤۲۱ ص ایرانى تمدن)  كتاب

 برین بنا میكرد تقسیم نفرى هزار هاى بدسته را خود لشكریان چنگیز چون و است هزار بمعنى فارسى زبان در هزاره"
 آن در كه اند چنگیز لشكریان از قسمتى كوهستانى مردم این كه است، نموده اظهار چنین اكبرى تاریخۀ نویسند ابوالفضل

 چگونه كنند سوال خود از اینكه بدون اند، نموده تكرار را مطلب این هم او از بعد گان نویسنده تمام  دان مانده باقى محل
 كثیرى جمعیت چگونه و اند شده واگذاشته خود حاله ب سخت هاى كوه این درمیان چنگیز لشكریان از نفره هزار فوج یك
 "اند؟ داده تشكیل را
 استوارنا احتمال و ضعیف روایت بر تنها تاریخى مسلم منطق مقابل در نمیتوانیم ما و فوشه موسیو ۀعالمان شكاكیت این

 شناسى زبان نظر از را نام این و نموده جستجو تاریخ اوراق در قدرى باید بران بنا  .كنیمء اتكا او پیروان و ابوالفضل
 و استوار ۀریش اساسا   كه میخوریم بر اسمائى و الفاظ بسا به شناسى زبان و كلمات تاریخ درنماییم.  تحلیل و تجزیه نیز

 .اند برده بین از را اصالتش و شمرده ریشه ازین آنرا دیگر، محدث ۀكلم یك با التباس روى از مردم و داشته قدیمترى
 كشتریه تاریخى دركلمات نام این و باز، شمشیر زن، شمشیر یعنى ،است معروفى نام "تورباس" افغانان بین در مثال  

 روشان پیر خیرالبیانو توركش و اباسین كنار هند اوۀ كتیب و كلهنه كشمیر تاریخ مطابق) سنسكریت ۀتوروشك و آریائى
 دفاتر میرزایان ولى. است مستعمل و موجود و معلوم نیز كنونى پشتوى در و دارد، محكمى هاى ریشه( هـ ٩٥۰ حدود

 آنقدر آنرا اصالت و نوشتند، عباس طور گاهى و باز طره را معروف پښتوى نام این قدیم هاى خانه مستوفى بولكیان و
 در اش ریشه و دارد؟ معنى چه این ولى است (باز طره) آن صحیح و مشروع بسیار امالى اكنون كه زدودند، اذهان از

 التباس بسبب علمى غیر و محدود نظر چنین با نیز هزاره كلمه   بارى .اردند معقولى وجه اصال   و ابدا   چیست؟ فیاللوژى
 از قبل طوالنى سوابق تاریخ در  "نام" این حالیكه در گردید، النظر قصیر رخانمؤ دستخوش چنگیزى  "ۀهزار" با آن

 .بودند ساكن سرزمین درین هم ازآن قبل متمادى قرون در مردم این كه است موجود دالئلى و دارد، چنگیز
 هاى ودامنه اباسین وراىأم در بلكه نمیشد، اطالق افغانستان قلب سرزمین برین تنها هزاره نام كه:  اینست نخستین دلیل 

 هم آنرا كه است موجود معروفى وادى كشمیر، هاى كوه هاى سراشیب و كاغان و پكلى و آباد ایبت و پور هرى تا مهابن
 مى شمرده هندى هاى آریا بقایاى از بلكه، نیستند زرد نژاد هاى قیافت و تاتارى جنس از آن مردم ولى گویند( هزاره)
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 3از 2

 .هندیست آریائى هاى دیالكت از بكلى نیز آنهاۀ السن و شوند
 كه اباسین ماوراى ۀهزار آنۀ تسمی ۀدربار آیا كنیم، قبول چنگیزى لشكرى ۀهزار نوع از را اینجاۀ هزار ۀتسمی اگر پس 
 بعد و نگذشته سند دریاى از واصال   ابدا   چنگیزخان حالیكه در گفت؟ خواهیم چه شود مى كشیده كشمیر جبال دامنهاى تا
 هوا عفونت و خرابى بر بنا نیز چنگیز گذشت اباسین از( اتك جنوب) نیالب گذرگاه بر خوارزمشاه الدین جالل آنكه از

ۀ هزار وادى در چنگیزىۀ هزار نه صورت درین پس( ۱/۳۷٨ جامع) برگردانید( پشاور) فرشاور راه از رجعت عنان
 .باشد شده مشهور چنگیز لشكریان ۀهزار بنام جاى این كه نباید و كرده اقامت اباسین وراىأم
 در هند سیاحت از بعد كه چینى معروف جهانگرد و زائر تسنگ هیون : اینست تاریخ نظر از هزاره نام قدمت دوم دلیل 

 نه - سى - هو) آنرا نخستین پایتخت وى آمد، (آراكوزیا - چه – كو - تسو  به  م ٦٤٤ جون ۲٥) بتاریخ گشت باز هنگام
 ی.وۀ نام سفر ۱۲ كتاب به رجوع .میگوید (له - سا - هو) را ثانى پایتخت و غزنه)
 در كننگهم جنرال چه اگر كرد، تطبیق هزاره با را ثانوى و غزنه با را اولین نام كه است شخصى نخستین مارتن سنت 

 هاىه كنار گذرستان آنرا و نمیداند صحیح را دوم نام تطبیق ،ابوالفضل قول استناده ب ببعد ٤۰ ص - هند قدیم جغرافى
 اراكوزیا غرب شمال در Ozala اوزاله بنام را جائى مواقع همین در نیز معروف نگار جغرافى بطلیموس ولى میداند هلمند
 .كرد اعتماد ابوالفضل قول بر نمیتوان بطلیموس و تسنگ هیون روایت مطابقت با كه میكند، ذكر
 ژاله و برف داراى و سرد آن اقلیم میشود تقسیم شعبه بچندین و خیزد، سارى چشمه (ساله هو) از" كه گوید تسنگ هیون
 اختالف ممالك دیگر با نیز ایشان زبان و تحریر و دارند، مهارتى جادوگرى اصول در اند آزاده و خوشدل آن مردم است
 د".  دار
 افغانستان پادشاهان از یكى همراه تسنگ هیون چون گوید وى، همنواست مارتن سنت تطبیق با نیز فوشه وسیوم : سوم
 اطراف قبائله ب را مركزى قدرت هم و كند وصول را افتاده عقب مالیات هم تا میزد گشتى خود كشور اطراف در كه

 و مینماید، داشت یاد را مردم این اخالق و زبان و اقلیمى خصایص وى است كرده عبور نیز جات هزاره از دهد نشان
 .میكند تعجب اظهار هم مردم اینۀ قیاف از حتى

 جنوب از اسكندر چون قبل سال ۱۰۰۰ یعنى تر باال تسنگ هیون عصر از كه مینماید اضافه موسیوفوشه دلیل این با 
 كرد مشاهده انجا در را جدیدى مردم یكنوع اسكندر كه نویسند مى او رخانمؤ میگذشت جبال ازین آن بشمال افغانستان

 میتواند مسافرى هر امروز آنچه با میدهد، آنها گلى اىه خانه از كورس كنت كه شرحى بودند، تر سركش دیگران از كه
 (.٤۲۲ ص ایرانى تمدن) شود مى تطبیق كامال   سرببیند بچشم

 : هزاره نام تطبیق 
 هزاره كنونى نام با آوردهOzala ل بشك بطلیموس ( و Ho – Sa - La، له - سا - هو) بشكل تسنگ هیون را آنچه اكنون 

 .سازیم مى روشن را مقصد همین نیز شناسى زبان نظر از و میكنیم تطبیق
  به (س )تبدیل هــ( کHo – Sa – La = O – Za – La)دار سالیبل سه دو هر نیست فرقى كلمه یونانى و چینى تلفظ در   
 لېونى = دیوانه و دیوال = دیوار مانند میگردد ابدال (ر) به تاكنون هم (الم )و است، مطرد فیاللوژى در (هو به و زو) 
 بعدى هیچ فیاللوژى نظر از پس .اند داده شكل تغییر  ر = ل ) دال ) با كه آریائى دیگرۀ كلم ها صد و ده و لس و دس و

 هیون میالدى هفتم قرن همان در چون و باشد كنونى ۀهزار یونانى ( له - زا - او) یا چینى  (له - سا - هو) كه ندارد
 و زنهغ جوار در و میكند ذكر چینى ۀلهج به منتهى ایشان كنونى هاى نام بهمین را افغانستان بالد و قبایل از بسا تسنگ
 اسكندر زمان از قدیم هاى عصر همان از گان هزاره این كه گفت باید بران بنا آورد، مى نیز را انافغ) كین - اپو ) هزاره
 .اند داشته زندگى هم با طوالنى قرنهاى و بوده ساكن افغانان جوار در تاكنون

 خود ىأر، نویسند كه دارد پښتو زبان با مقارن را سالى كهن اىه ریشه نیز گردد تحلیل فیاللوژى نظر از اگر نام این اما
 كتاب چند به را شما توجه نآ از قبل ولى میگذارم، شناس زبان دانشمندان پیشگاه در ،حتم و قطع ی نهابتدائ بصورت را

 بنام را افغانستان هاىه هزار عصر اینمؤرخان  اغلب كه میدارم، معطوف چنگیز یغماى به نزدیكتر و مغل از بعد تاریخ
 پترزبورگ در :رخینمؤ اشارات اینك اند نوشته افغان كنونى امالىه ب حتى و اوغانى را ایشانى و اند، ستوده اوغانى
ۀ نسخ و شده اهداء غازى سلطان بنام كه بود موجود (هـ ۷۰٥ لیفأت (رشیدالدین جامع از غیر التواریخ جامع بنام كتابى

 و اوغانیان از مبارزالدین امیر و افغان و هزاره و اوغانى و هزاره بارها كتاب درین .است (هـ ٩۷۱) تحریر موجوده
 .است مدهآ اوغانى غتمش وسی و اوغانیان و احوال

 ۷٤٦) وقایع در و آمده بدوش خانهۀ هزار و جرمایى و اوغان (هـ ۷٤۷) وقایع سمرقندى عبدالرزاق سعدین مطلع در 
 .مینویسد واضح اضافتا ب را افغانى ۀهزار و اوغانى ۀهزار (هـ
 امراء و هزاره احشام و اوغان هزاره و اوغانى سورغتمش و اوغانیان و اوغانۀ هزار مستوفى حمدهللاۀ گزید تاریخ در 

 با سالها سامان آن امراء و میرسد شیراز تا فارس جنوب در ایشان هاى تاختن كه میشود، ذكر جرمایى و اوغانى متعدد
 .بودند خورد و زد در ایشان
 نامها این پیوستگى و التزام جا درین ولى دیگریست ۀمقال كار كیانند، هزاره و جرما و اوغانیان این كه مسئله این تحقیق

 .میرساند را مردم این بودن یكسو از و همكارى و نزدیكى كم از كم باهمدیگر
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 این .زاره + هو : دارد جزو دو تاریخى معروف بسیار اسماء مانند نام این : ئید فرما مالحظه را هزاره نام ۀتجزی اكنون
 .است پدیدار آن یونانى و چینى تلفظ از بوده (هو و ضم به هـ) آن نخستین هجاء كه
 كه است، (پارسى) خوب و خهى (پښتو) ښه = خه = خو = هو همین قدیم ۀریش سنسكریت در سو اوستا، در هو با هئو
 عبدهللا خواجه امالى در نیكنامى و نیكبخت بمعنى نامى هو و بخت هو : مثال   است مصدر هو باین زیاد صفات و نامها

 و همته یسنا مزد آئین ركن سه اوستا در (خطى الصوفیه طبقات)است، آمده هروىۀ لهج در (هـ ٤٨۰) حدود انصارى
 هوگبشن، هومنش، ترتیبه ب پهلوى در (۷۰۰ ص پارسى ادب در آن تاثیر و مزدیسنا و ۷٥ ص گاتها،) هوریشته و هوخته
 هوختنه و هومننه اوستا به نزدیك پښتو در و شده تعبیر نیك كردار و نیك گفتار و نیك پندار به پارسى در كه بوده، هوكنش

 عیب بمعنى آهو درى پارسى در و (۲۱۰ ص وندیداد،) بود خوبرمه = هورمك جمشید صفت اوستا در .است هورشه و
 :گفت فردوسى باشد، عیب و خوب نا جمعا   كه (خوب) هو × (نفى نا = آ : است

  

 بید برگ چون گشت سر و ریش ترا     سپید موى مرد بر آهوست گر
 (۲٦٤٤ بیت ۱ ج شهنامه)

 

 بود هئوشینگه Hao – Shyngha آن اوستائى اصل كه است زرتشت بر مقدم كویان داستانى شاهان از یكى نام هوشنگ 
 همین هم را هزاره نام اول جزو اگر عنعنه این بر بنا پس است( هو)همان هم آن اول جزو كه (٥/٩/۱٥/۱۷/۱٩ یشت)
 .نیست قیاس از بعید بود (او = هو) بطلیموس و تسنگ هیون ستنادا با آن قدیم تلفظ چون بدانیم، (خوب = خه = ښه = هو)

 موجود (زړه) بشكل تاكنون هم پښتو در كه است كنونى (زاره) همین یونانى و چینى (زاله = ساله) آن دوم جزو اما  
 هیون كه است، صفتى همان این و باشد، خوشدل یعنى هوزړه باید(  هزاره = هوساله) جمعا   كه (كل دل،) بمعنى است

 .است داده (له _ سا _ هو) بمردم تسنگ
 باقى پښتو در قدیم بدا بهمان هم تاكنون آن معنى كه است تاریخىۀ كلم و داشته ریشه كهنۀ السن در (زره) اینكه اما

 در كه (۲/۷۲ نظام فرهنگ)بود دل بمعنى Zareth زریته اوستا در آن اصل و دارد كهن اسماء در نظائرى نیز مانده،
 سریكلى در Zirde بلوچى در Zar كردى در Sirt درارمنى: مانند دارد، وجود كلمه درین ریشه همین آریائىۀ السن اكثر

Zard  شعنانى در Zrad سنگلچى در uray منجى در و Zjl بقول كه است كلمه همین و (۲/٨۷۳ برهان بر واشى، )ح 
 اوست بنام زریران یاتگار كه زریر بلخ پهلوانان از یكى نام و داده تشكیل هم را تشت زره كلمه اول وجز هاگ پروفیسر

 .گوئیم (دلیر)ور زړه اكنون كه است وارى زرى (۱۱۳ / ۱۱۲) فقره یشت ابان در
 جزو كه بود Hao – Sravah سروه - هئو اوستایى اصل در (۲ ص كیانیان) سن گریستن قوله ب روخس نام همچنین 

 جمعا   كه باشد، ریشه هم (زره) همان با كه شاید هم سروه آن ثانى جزو و شد، (خو) پارسى در (هئو) همان آن نخستین
 .شود( خوشدل)  آن معنى

 نیز تاریخى قرائین و نداشته تطبیق مورد كنونى ۀهزار سرزمین ءجز بطلیموس (اوزاله و چینى هوساله) ۀكلم اگر بارى 
  .داشت خواهد را (خوشدل) معنى هزاره و بود، خواهد اقرب حقیقت به نیز لسانى ۀتجزی این پس كند، داللت قضیه برین

 (.۲( و )۱)
  

 مأخذ:
 

 خارج هنرى حال شرح در(  ۳ ج ۱٩٤ ص - اكسفورد پوهنتون طبع) ملى بیوگرافى قاموس كتاب در قراریكه : تبصره
 كاشغرى محمود بقول بود نوشته افغانستان هزاره و مینگ تاریخ بنام را كتابى وى :مینویسند (م ۱٩۰٦ - ۱٨۲٥) راورتى

 ص ۳ ج) است هزار بمعنى اولۀ بكسر منك ۀكلم (هـ ۱۳۳۳) استانبول طبع( هـ ٤٦٦) لیفأت الترك لغات دیوان در
 جات هزاره" آنرا جمع و فارسى عدد اسم هزار همین را هزاره نام اصل تاریخى جغرافیاى در نیز تولد بار و ( ۲٦٦

 سیفى هرات تاریخ در اند كرده ترجمه كالنۀ هزار به را مغولى مینگ اولوغ كلمه فارسى كتب در .است پنداشته "؟"
 :گوید و (بود كافر) سیفى بقول كه شمرده مردم این امیر غزنى در را خواجه اؤدد و ( ۱٦۳ ص) آمد صده و هزاره امراء
( هزار) مینگ كلمه مغل خروج از بعد كه آید مى پدید ازین و( ٥٩۷ ص) كردند غارت را او بازار و هزاره و خانه خیل

 وجود با ما كه باشد گردیده قدیم ۀهزار با التباس و اشتباه مورد جدید اصطالح این و اند آورده در بفارسى را مغولى
 .بدانیم چنگیزیان خروج عهد محدث كلمه آنرا نمیتوانیم ،یونانى و چینى آثار در كلمه متاقد
 

 .٨ - ۱ ص ،٥ شماره ،۱۳٤۱سال آریانا،ۀ مجل
 

 پایان

 


