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Abstract 
Reflecting on the historical sources of the Ilkhanids and Timurids era, and 

especially the local histories of the southern states of the country, especially 

Kerman, during the seventh to ninth centuries AH, we often come across the 

names of two Oghani and Jermani tribes; two tribes that have been involved 

in many political and military challenges and have been repeatedly reported 

in the sources to have clashed with the rulers of Qara Khitai and Muzaffarid. 

Despite the important and influential political and military role of these 

tribes at a time in the history of Iran, and especially in Kerman province, the 

background and origins of these two peoples have been neglected and their 

main racial roots are still unclear. Accordingly, the present article 

investigates the background and origin of these tribes and their racial roots. 

The findings show that Oghans, whom modern Afghan researchers are trying 

to identify as the ancestors of modern-day Afghans, have settled in the 

highlands of northwestern today’s Pakistan. According to most historical 

sources, close to them and in the north of the Suleiman Mountains and the 

west of the Indus River is a region called Kerman or Jerman (or Jerma), 

which is probably the origin of the Germans, although it cannot be ruled out 

that these tribes may have been Mongol or Turkish immigrants who at the 

same time as Genghis Khan’s invasion of Iran, they migrated to these areas. 
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 اوغاني و جرمانيهاي هزارهواکاوي پیشینه و خاستگاه 
 

 1جمشید روستا
 دانشیار گروه تاريخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 باديزيمحمد میرزايي
 دانشگاه شهید باهنر کرمانايران اسالمي کارشناسي ارشد تاريخ  ۀآموختدانش

 (011تا ص  83)از ص 

 08/03/0311؛ تاریخ پذیرش: 33/13/0311تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
جنوب کشور خصوصاً  ایاالتِ محلّیویژه تواریخ با تأملی در منابع تاریخی عصر ایلخانی، تیموری و به

خوریم. برمی )جرمایی( طور مکرّر به نام دو قوم اوغانی و جرمانیکرمان طی قرون هفتم تا نهم هجری، به

های آنان با شده از درگیرییاد وانی نقش داشته و در منابعِهای سیاسی نظامی فراکه در چالش اقوامی

رغم نقش سیاسی و نظامی مهم و تأثیرگذار اقوام ی کراراً گزارش شده است. بهمظفّرقراختایی و  حکّام

مغفول باقی مانده  ،ویژه ایالت کرمان، پیشینه و خاستگاه این دو قومای از تاریخ ایران و بهمذکور در برهه

اصلی نژادی آنها هنوز بر کسی روشن نیست. بر همین اساس نوشتار حاضر با کاربست روش  ۀو ریش

ای بر آن است تا ضمن واکاوی پیشینه و های موجود در منابع کتابخانهتحلیلی و با استفاده از داده

حاکی از آن دست آمده هه قرار دهد. نتایج بنژادی آنان را نیز مورد مداقّ ۀخاستگاه اقوام مذکور، ریش

 به-های امروزی بدانندگران امروزی افغان تالش دارند آنها را اجداد افغانـکه پژوهش-ها است که اوغان

اند و در غربی پاکستان امروزی سکونت داشتهنقل اکثر منابع تاریخی در ارتفاعات سلیمان در شمال

رّمان ای به نام کرّمان و یا جمنطقه سند ۀهای سلیمان و غرب رودخانشمالی کوه ۀنزدیکی آنها در ناحی

توان رد کرد که ممکن نمینیز ، اگرچه این فرضیه را بوده که احتماالً خاستگاه جرمانیان است )جرما(

به ایران، به این نواحی  خانچنگیز ۀرک بوده و همزمان با حملاین اقوام از مهاجران مغول و یا تُاست 

 کوچیده باشند.
 

 مغول.اره، اوغان، جرمان، کرمان، هز هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه. 1

مرج وهرج، های قراونه، نوروزی و نکودری به کرمان که معلول ناامنیتازهای هزارهوتاخت

پهلو های دوطور سیاستقراختایی کرمان بوده و همین حکّامای سلسلهاختالفات درون و

 دوران حکومت سیورغتمش قراختاییدر  محلّی حکّامبا این ایلخانی و متناقض دربار 

اوغان و  هایهزارهعنوانِ تحتنظامی  ۀ، منتج به گسیل نیروهای زبده.ق( 110-180)

بر  مظفّرآل ها در دوران استیالیاوج فعالیت این هزاره ۀجرمان به این والیت شد. نقط

به  مذکور های؛ هزارهگورکانی و جانشینان او تیمورامیرکرمان بوده است و با ظهور 

منابع  نظرات متعددی درشوند. اختالفمی و مستحیل آرامی در این جغرافیا آمیخته

فرمان چنگیزخان و یا نیروهای های تحتتاریخی پیرامون حضور و اسکان احتمالی هزاره

جات موسوم بعدها به هزارهکه –خراسان قدیم-وابسته به ایلخانان در مناطق شرقی ایران

 تعلّقچنگیزخانی و یا  هایاولوس هزاره به وابستگی این طوایفِ فرضیاتِشد وجود دارد. 

افغانستان امروزی، تاریخ  ۀمغول به ناحی ۀقبل از حمل سالهایآنها به دوران باستان و 

های ت هزارهای از ابهام فرو برده است و عالوه بر آن سعی و جدیّهاله ها را دراین هزاره

های انتساب خود به مغوالن در تضارب با اندیشهامروزی افغانستان در جهت 

های نبشتهسنگ جمله تراشیدننپشتون که حتی از اقداماتی مِ ناسیونالیسم افغانیِ

یابی است. شاید بتوان با کاوش و ریشه ساختهاند، این ابهام را دوچندان تاریخی ابا نکرده

مغوالن در منابع معتبر تاریخی  های منسوب بهجغرافیایی مکانها و اسامی برخی از هزاره

برخی از نقاط مشترک آنها به  ۀو جغرافیای آن دوران و تحلیل عملکرد و مقایس

های اختالف دیدگاهها دست یافت. این هزاره خاستگاهت و فرضیاتی پیرامون هویّ

و شاهزاده ارغون و  سلطان احمد تکودار اًخصوصقاخان عقیدتی جانشینان ابا سیاسی و

کرمان، نیز ما را به سمت  محلّی حکّامبا  ایلخانیت سیاسی و اقتصادی دربار تعامال

ها و فعالیت آنها در والیت کرمان سوق فرضیاتی پیرامون ریشه و علت گزینش این هزاره

 نظراتینقطه ،این فرضیات واکاویکوشش شده با  رو در نوشتارِ حاضراز همیندهد. می

 ردد.ها ارائه گپیرامون این هزاره

پژوهش در این نوشتار  های نزدیک به موضوع موردِپژوهشی در حوزه ۀمرور پیشین

بندی کرد. توان در دو دسته تقسیمحکایت از آن دارد که تحقیقات انجام شده را می

   یا  فارس کرمان ونواحی ها و مقاالتی هستند که با تمرکز بر نخست کتاب ۀدست

وسیع همزمان با  ایاالتِاند تاریخ سیاسی این شیدهکو این ایاالت محلّیهای حکومت
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یا ملوکِ  اینجو و، آلمظفّرآل ،همچون قراختاییان محلّیهای برخی از این حکومت اقتدارِ

اثر حسینقلی  «مظفّرتاریخ آل»توان به کتاب را بیان دارند. از این بین می شبانکاره

    ها به شرح منازعات ملوکِن هزارهستوده اشاره کرد که در ذکر حوادث مربوط به ای

ای با آنها پرداخته و در شرح ریشه و اصالت این اقوام، به مغول بودن آنها اشاره مظفّرآل

با به شرح رویدادهای مرتبط  «تاریخ کرمان»خان وزیری نیز در کتاب احمدعلی ؛دارد

از مغول بودن  «الهی مواهب»پرداخته و با استناد به کتاب  های اوغانی و جرمانیهزاره

جمشید روستا و . میان آورده استآنها و زمان و علت مهاجرت اجباری آنها سخن به

تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی کرمان در عصر »نویسندگان کتاب زاده، سحر پورمهدی
ها با ن این هزارهـنظامی مابی اسیـهای سیای گذرا به چالشز اشارهـنی« خواجو

شناختی تأثیر الگوی جامعه»همچون اند. در مقاالتی ی کرمان داشتههای محلّحکومت

بررسی »؛ و (0313) پوراثر علی بحرانی« اینجوسیاسی ایالت فارس در سیاست عملی آل

 فرداثر هوشنگ خسروبیگی و مژگان صادقی «مظفّربنیانهای مشروعیت حکومت آل

 اوغان و جرمان یاد شده است. والنِنیز از اوغانیان و جرمانیان؛ تحت عنوان مغ (0311)

ها به ها و مقاالتی هستند که با محور قرار دادن خودِ هزارهدوم نیز کتاب ۀدست

های مختلف پرداخته و هر یک از این آثار نیز نظریات متفاوت و بعضاً معرفی هزاره

ستقیماً به در مآخذ متأخّر تنها شخصی که ماند. ها بیان داشتهمتناقضی را در باب هزاره

 کند سید عسکر موسوی در کتابو خاستگاه آنها اشاره میاوغان و جرمان  ءهزاره

های نکودری و ها را به همراه هزارهها و جرماناست. وی اوغان «های افغانستانهزاره»

داند، انجنیز علیداد لعلی نیز شرقی ایران و سیستان میشادی برخاسته از مناطق جنوب

های امروزی و هزاره ۀتنها به پیشین «جاتسیری در هزاره»ت عنوانِ در اثر خود تح

اقوام » ۀمقال درنیز  (0381) ساکن در افغانستان پرداخته است. محمدرحیم اصغری

ها را منتسب به ملوک غور دانسته و با استناد به این هزاره «افغانستان در مسیر تاریخ

 ک پدر امیر شنسب غوری دانسته است.ها را از نسل جرمدهخدا، جرمانیۀ ناملغت

توان دریافت که الذکر اعم از کتاب و مقاله، مینظر در تمامی آثار فوقبا تأمّل و دقت

تاریخ سیاسی دولی همچون قراختاییان، نخست با تمرکز بر  ۀهای ارزشمند دستپژوهش

ه اوغانیان و پیشینه، نژاد و خاستگاکمتر به شبانکاره،  اینجو و ملوکِ، آلمظفّرآل

ها قومِ فقط از دهطور خاص ها بالعکس بهدومِ پژوهش ۀاند و دستپرداخته جرمانیان

اوغانی و  هایمیان آورده و مطالب مختصری را به هزارهها سخن بههزاره زیرمجموعۀ
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ادبیات پژوهشی این موضوع ذکر شد،  ۀبا عنایت به آنچه درباراند. جرمانی اختصاص داده

تحریر  ۀ، تاکنون تحقیق مستقلی به رشتپیشینه و خاستگاه اوغانیان و جرمانیاندر مورد 

 درصدد پرداختن بدین موضوع است. درنیامده و پژوهش حاضر
 

 هاهزارهنژادي  ۀپیشین ، خاستگاه وهزاره ةمختصري در باب معنايِ واژ .2
 معناي هزاره و مصاديق آن .1-2

و که به هزاره موسوم شده ر کلی تمامی طوایفی طوو به -برای شناخت بهتر این طوایف

ۀ هر، ترکستان و حتی پهن، ماوراءالنّ)خراسان قدیم( جغرافیای تاریخی مشرق ایران در

مصادیق آن هزاره و  ۀواژدر بابِ  بحثی مختصرباید  -اندپراکنده بودهوسیع مغولستان 

 ت:هزاره در تعاریف لغوی اینگونه شرح داده شده اسارائه گردد. 

جه شود که به هیچ ودر فرهنگ مغولی، هزار نفر نیروی نظامی را شامل می هزاره، .0

 .(333: 0331 ،امین شریک) تعداد آنها از مرز هزار نگذرد

دهد که در میان آنها اقوام دراویدی، الچینی، چگل، هزاره، هزار قوم را پوشش می .3

 .(33: 0313 )لعلی، جانیده شده است. گن..زاولی، ترکی، مغولی، اورال آلتایی، ایلخانی و 

 .(041: 0381 )اصغری، اندتند که از هزار راه وارد شدهها مردمانی هسهزاره .3

این قوم به عوض باج و خراج به حکومت  ،عصر پادشاهان قدیم زاولستان در. 4

 .(33: 0313 )لعلی، اندفرستادهنظامی را به قشون شاهی می ءمرکزی، هزار سوار زبده

بوده  زبدهمینگ مغولی است که به معنای هزار سوار  ۀمعادل فارسی کلم ،هزاره .3

 .)همانجا( است

 .(41: 0311 )موسوی، داده استزار خانواده را پوشش میه ،این واژه .1

پیشینه و که همانا  به موضوع مورد پژوهشتعریف ترین نزدیک ،از میان تعاریف فوق

شاید بتوان هزار  در کرمان استو نقش آنان غان و جرمان های نظامی اوهزارهخاستگاه 

آور برای حکومت مین هزار نیروی نظامی و جنگأمور تأنیروی نظامی و یا قبایلی که م

که منابع مطالبی این واژه و  ۀت در وجوه تسمیبا دقّ .دانستتر صحیحرا ؛ اندمرکزی بوده

رسد نظر می، آنچه که روشن بهانده کردهارائرک و مغول بودن این اقوام تُمختلف در باب 

ۀ این است که هزاره را باید در میان اقوامی جستجو کرد که در دورانی از تاریخ در منطق

صورت مهاجم و رانده شده به این هر امروزی ساکن بوده و یا بهخراسان قدیم و ماوراءالنّ

 د.انجغرافیایی وارد شده ءمنطقه
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اند و برهان ها را به واحدهای چنگیزخانی منسوب کردهه، هزاربرخی از پژوهشگران

ی چنگیزخان حضور ـای است که در اردوی نظامواحد هزاره 33آنها وجود حدود 

ها قبل از است که هزاره این بر محققانا نظر برخی دیگر از امّ ؛(30: 0313 لعلی،) اندداشته

)افغانستان  خراسان قدیم ۀطقمنبخشی از در  شرقی وآسیای  ۀها در پهنحضور آریایی

به  اجباراً ،تی و به علت قرار گرفتن در اقلیّـحضور داشته و با ورود اقوام آریای (امروزی

حتی، برخی  .(033: 0314 ،آبادی)دولت اندهای مرکزی خراسان قدیم کوچ کردهکوهستان

 ,Gulzari) رسانندند میاهاها که قومی آریایی بودها را به سکّهزارهۀ از پژوهشگران ریش

های ها و داستانروس با استناد به افسانه شناسِشرق (Bermodin) برمودین .(27 :2018

اقوام  پیدایش اقوام هزاره را اختالطِ أهای امروز افغانستان، منشبومی رایج در بین هزاره

 نوالفنست ،(Bacon)باکون  رک و مغول دانسته و بسیاری از محققین دیگر همچونتُ

(Elphinston)برنس ، (Burnes)ومبری ، (Vambery) ّکا به اسامی اماکن جغرافیایی نیز با ات

: 0313 ،تیمورخانوف؛ Bacon, 1951: 230-247) بر چنگیزی بودن این طوائف اذعان دارند

 ،در کرمان مظفّرهای قراختاییان و آلمنابع تاریخی مربوط به دوران حکومت. (31

های اگرچه کاربرد همسان واژه. دنبخشوت میودن این اقوام را قّرک و مغول بتُ ءفرضیه

ت و تالشی برای دقّ ،کدام از این منابعرک و مغول از موارد مبهمی است که در هیچتُ

های پژوهشگران مختلف در در ذیل ابتدا دیدگاه. است نشدهیکدیگر تمیز دادن آنها از 

نظرات محققانی که اعتقاد به مغول یا باب پیشینه و خاستگاه غیرمغولی و سپس نقطه

 گیرد.مورد واکاوی قرار می ؛ها دارندچنگیزی بودنِ این هزاره

 مغول تهاجمها در خراسان قبل از هزاره. 2-2

سپاهی که عددشان به  هزار نفرعبارت است از هزاره در فرهنگ لغات مغولی  اگرچه

 ،واژه در متون کهن قبل از دوران مغول اما کاربرد این ؛فراتر نرود نفر وجه از هزارهیچ

ممکن . البته کهنی برخوردار است بیانگر این موضوع است که این واژه از قدمت نسبتاً

 ام قدیمِاست بعدها در کاربری این واژه تحریفاتی صورت گرفته باشد. در عصر حکّ

 عنوان قشونِبایست بهمردمان این منطقه به عوض باج و خراج به سالطین می ،زابلستان

ها از زاولی .(33-33: 0313 ،لعلی) فرستادندزاولی می ءهزار نفر سواره ،ثابت در لشکر شاهی

اند. غربی افغانستان پراکنده بودهقبایل مهم هیاطله هستند که در جنوب و جنوب

دهد چرا که زابل حکیم فردوسی سوق می ۀزابلستان و زاولستان ذهن را به شاهنام

های ذکرشده در ان اساطیری ایران یعنی رستم است و بسیاری از افسانهزادگاه قهرم
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ای کهن از شاعری در منظومه شاهنامه در جغرافیای این منطقه شکل گرفته است.

میالدی و بر  0831در سال  (Turner Macan) ترنر ماکانهمت ناشناخته که اول بار به 

ملحقات شاهنامه جای داده شده های موجود در هندوستان، تصحیح و در اساس نسخه

ای که در قلعه شویمرو میروبه نام کک کوهزاده نبرد رستم با راهزنی ب با حکایت است

 ماکـان،؛ فردوسی) پردازدواقع در نزدیکی زابل پناه گرفته و از آنجا به غارت قوافل می

 :وده شده استگونه سرینا اوامر در توصیف این راهزن و نیروهای تحت (138-131 :0311
 

 به دژ در یکی بدکنش جای داشت
 

 
 

 اشتدرزم با اژدها پای  که در
 

 نژادش ز اوغان، سپاهش بلوچ
 

 
 

 ابر دشت خرگاه بگزیده کوچ
 

 نژادش ز افغان، سپاهش هزار
 

 
 

 گذارانداز و ژوبینهمه ناوک
 

 نشسته در آن دشت بسیار کوچ
 

 رد و بلوچالچین و کُ افغان و ز 
 

 (331: 0384زاد، کوهکک تانداس)  
 

حسین سیستانی صاحب احیاء الملوک، قدمت آن را به کوتاه که ملک ۀاین منظوم

عی است که این قصه در ادبیات شفاهی سیستان مشهور و مدّ رساندقبل از اسالم می

بر نیز تأیید و  اهلل صفا و محمدامین ریاحیپژوهشگران معتبری چون ذبیح توسطبوده، 

پژوهشگرانِ  (331: 0381؛ ریاحی، 331: 0333 صفا،) شده استه گذاشته آن صحّ اصالت

دانند که می تعلّقمذکور سرایش این منظومه را به قرن ششم و یا حتی قرون قبل م

 .(34: 0313 غفوری،) دارد تعلّقمغول  ءحملهنشان از آن دارد که این منظومه به قبل از 

انداز نژاد سپاهیان این راهزن، آنها را هزار ناوکاصالت و  توصیفدر در این منظومه 

برخی دیگر  رد، افغان، بلوچ و الچین است.کُ داند که نژادشان از اقوام متفاوتِر میمتبحّ

برده و بر این عقیده هستند که آنها ها را به زمان ایران باستان هزارهۀ ، پیشیناز محققین

نواحی مکران، جنوب بلخ، ویژه قدیم و به مردمانی شجاع بوده که در خراسان و سیستانِ

: 0311 ،موسوی؛ 014 : 0381، اصغری) اندسکونت داشتهغرب کابل، زابلستان و شرق هرات 

غربی آراخوزیا شمال ۀدر منطق «له -سا -هو» ۀعبدالحی حبیبی با اشاره به واژ .(11

به  «نه -سی -هو»به نظر او داند، هزاره می ۀیافت شکلاین واژه را تغییر )قندهار امروزی(

ن همان هوساله آو دیگر شهر معروف  بودهپایتخت زابلستان  ،زبان چینی همان غزنه

های نهایت جنوبی آن به زابل تا کرانه ،دانان مسلماناست که در بیان جغرافی )هزاره(

می محلی که به بو مآخذ غیر اما از (.03: 0313 ،حبیبی) رسیده استهلمند و سیستان می

باستان اشاره  ۀآنها به قبل از دوران حمله مغول و دور تعلّقهای افغان و بودن هزاره
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زبان رکرا خلقی تُ هاهرهزارد که ـک ستنادالمعارف شوروی ارهـتوان به داییـم ؛دارند

های سواحل غربی خزر به در دشت میالدی(چهارم )قرن ها هون ءداند که بعد از حملهمی

کتاب  ۀسندـنوی .(33: 0313 ،)لعلی اندری مشغول بودهـی عشایـندگگری و زکوچی

دارد که چنین بیان می (ferrier) فرانسوی فریر -ژنقل از به« های افغانستانهزاره»

که از زمان اسکندر در  هستندهایی آریایی و بلکه هند ،ها نه تاتار و نه مغولهزاره

ند برای این ادعای خود خط سیر اسکندر را در عنوان سَاند و بهافغانستان ساکن بوده

 یونانی نقل قول کرده است (Curtis) های کونیتوس کورتیوسافغانستان بر اساس نوشته

اقوام افغانستان در » ای با عنوانمقاله ۀمحمدرحیم اصغری نویسند (.41: 0311 ،موسوی)

ظرات برخی دیگر از ن ۀو با ارائ هزاره ۀشناختی جامعدر تحلیل زبان« مسیر تاریخ

های زبان فارسی اخهـن شـترین و کهنـتریای را از اصیلهزاره یِـفارس اندیشمندان،

نشان از  او ۀبه عقیدهای پهلوی شمالی و زبان ای از زبان کهن دری و ازداند، لهجهمی

 (.041 :0381 ،اصغری) آیندشمار میترین اقوام خراسان بهم هزاره از کهناقوااین دارد که 

 ها به مغوالنهزاره تعلّق ۀنظريّ. 9-2

کسانی نیز هستند که  ،پژوهشگرانبرخی از ها در بین بودن هزارهکهن ۀرغم عقیدبه

 نواحیِ خراسانِ قدیمتهاجم مغوالن به  به دورانِ ،های امروزیهزاره ۀنیمعتقدند پیش

تاریخ » کتاب ۀنویسند ف،تیمورخانوو از آن جمله  این گروه از نویسندگان گردد.میباز
 ی خراسانِ قدیمـدر نواح اسکانهجوم و ن باورند که مغوالن پس از ـبر ای «ملی هزاره

ایجاد  أبومی این سرزمین خوگرفته و منش هب مردمانِذتدریج با زبان، فرهنگ و مبه

این  (میالدی )سیزدههفتم هجری  در ربع اول قرنِاین پژوهشگران از دید اند، ها شدههزاره

 افغانستانویژه )به خراسانِ قدیممهاجران از هزاران مرد جنگی سپاه چنگیز جدا و در 

ه گروه آنها در کابل و ه گروه بودند که نُاند، این مهمانان ناخوانده دَمقیم شده امروزی(

زودی در فرهنگ بومی حل شدند. گروه دیگر در شرق ایندوس جای گرفتند، آنها به

ه در فرهنگ شوند ریشهای افغان به آن نامیده میایی که امروز هزارههبسیاری از نام

 (.33: 0313 ،تیمورخانوف) مغولی و چنگیزی دارد

عبارت بهتر و یا به هستند «دای»عنوان  زیرها معتقدند که اکثریت اقوام هزاره هزاره

و میرداد ، دایزنگیدای وجود دارد مانند« دای» ۀواژ هزاره لـدر ابتدای نام بیشتر قبای

، )شفایی زایی در فرهنگ مغولی به معنای بزرگ است پیشوند دای، تای، چوپان.دای

همسر چنگیزخان  ،التواریخ، بورته اوجینبه روایت رشیدالدین در جامع (.318: 0311

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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سجن ذکر نام ایشان را دای ،ه گروسهالبت (.031: 0313 همدانی،) است نویان بودهدختر دای

پسوند دای در میان اسامی مغولی بسیاری چون سوبادای بهادر،  ،رسدنظر میبه و کرده

و مواردی دیگر رسمیت داشته است.  (نآهمسر منگوقا) خاتونسالجوتای، آباتای، قوتوقتای

ها به زبان داد هزارهنویسد که اجروس نیز با اشاره به بابرنامه ظهیرالدین می تیمورخانوف

البته بیان این نکته نیز ضرورت دارد  .(33-33: 0313 ،تیمورخانوف) اندمغول آشنایی داشته

. از استپارسی باستانی  ۀیک کلم« دای»که برخی بر این عقیده هستند که پیشوندِ 

 گرفته شده است در اوستا به معنای کشور و سرزمین (Dahyo) دیدگاه این افراد دای از
 (. 318: 0311، شفایی)

این  واقع شدهاصلی در اینجاست که آنچه مورد اختالف بسیاری از پژوهشگران  ۀنکت

این پس از حمله به ایران در مناطق شرق  ،موضوع است که آیا نیروهای چنگیزخانی

این نکته  بازگشتند؟مغول به مغولستان  سکونت پیدا کردند و یا به همراه خانِ سرزمین

اف که از تاریخ وصّ تواند بسیار حائز اهمیت باشد.ها به چنگیزخان، میب هزارهدر انتسا

نویسد: چنگیزخان مغول به ایران است در این باره می ۀترین منابع به رویداد حملنزدیک

ای به سرحدات هندوستان، میری را با هزارهاحکم فرمود پسران چهارگانه او، هر کدام 

 ۀهزار امیرِ. و بامیان در غزنین بفرستند )یکاولنگ(اد، کاونگ آبعلی شبورغان، طالقان،

ۀ ؛ و هزارجغتاى، بیروزنوئین ۀتوشى، ایلکچداى و هزار ۀنوئین بود و هزاراینانتولوى، 

با استناد  تیمورخانوفا امّ (.3: 0341 آیتی، ؛0/03 :تاوصاف الحضره، بی) قاآن، ملک بوغااوکتاى

کند که نه اینگونه بیان می ،حافظ ابرو و اهلل همدانیضلف الدینرشیدخواجه به 

جات صادر هزاره نواحیِسپاه را در  کدام از اوالد او فرمان اسکانِو نه هیچ خانچنگیز

این  ه،شدق میقاست که همین که اهداف نیروها محن آ اند و شواهد حاکی ازنکرده

با مراجعه به  (.33-33: 0313 ،رخانوفتیمو) اندکردهنشینی میعقب ،نیروها به سمت مرکز

عکسِ گفته تیمورخانوف بر ما روشن  ،اهلل همدانیهای خواجه رشیدالدین فضلنوشته

 :شودمی
رمود در قندوز، بغالن، و فهندوستان فرستاده و  ن دو تومان لشکر را به سرحدّآمنگوقا»

نماند به هوقوتو و  حدود بدخشان باشند. امیری ایشان به مونگدو داده بود و چون او

زمین نامزد فرموده آن وقت که هوالگوخان را به ایران نویان سپرد. درسپس به سالی

روی سرحد هندوستان و نویان گفته که والیتی که تو آنجا میبود، منگوقاآن با سالی

 ای از لشکر خراسان خواهی بود، کار تو و لشکر تو حوالت بدوخراسان است و تو شعبه

نویان پرسید: تا کدام وقت آنجا باید بود. سالیفرمان وی میه ب تو رااست و  و()هوالگ

  (.18: 0313 همدانی،)« باشم؟ فرمود همیشه آنجا خواهی بود
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ها در جغرافیای پای هزارهجستجوی ردّمباحث بیان شده نشان از آن دارد که  ۀنتیج

م قبل دوّۀ دهد که از هزاروق میس نوردیسوی طوایف صحراما را به هر،تاریخی ماوراءالنّ

مهاجرت اجباری  و یاار منچوری به تهاجم ـکاپادوکیه گرفته تا دی ۀاز میالد از منطق

علیا و دشت سیبری،  پرداختند. روبرو شدن با شرایط بسیار دشوار جغرافیایی آسیایمی

جمله فرهنگ نمِ ؛مشابهی را برای آنها رقم زده است آداب نظامی و رسوم زندگی تقریباً

هجوم از میالد مسیح تا زمان  دوران قبلاز  ،هزاره که در میان اقوام مهاجر ترک و مغول

ها به دوران قدمت هزاره تعلّق .گسترش داشته است خراسانتا  و از آسیای علیامغوالن 

پژوهانی های چنگیزی و ایلخانان مورد مناقشه بسیاری از تاریخباستان و یا به اولوس

خود تاکید دارند. آنچه مشهود  ۀت نظریهایی بر صحّاستدالل ۀه هر کدام با ارائاست ک

پای های امروزی افغانستان و آسیای مرکزی، ردّاست در فرهنگ جغرافیایی هزاره

مغول به این سرزمین سوق  ۀهای گذشته بسیار پیشتر از حملتاریخی، ما را به دوران

این اقوام از مهاجران توان رد کرد که ممکن است اگرچه این فرضیه را نیز نمیدهد. می

به ایران، به این نواحی کوچیده  خانچنگیز ۀزمان با حملرک بوده و هممغول و یا تُ

 باشند.
 

 کرمان ايالتِ بههاي اوغاني و جرماني هزاره ورودچرايي و چگونگي  .9

باید  هانژادی هزاره ۀخاستگاه و پیشین و هزاره ۀدر باب معنایِ واژپس از بیان مختصری 

گیری این های اوغانی و جرمانی سخن به میان آورده و ابتدا اولین روند قدرتاز هزاره

   ها در کرمان را پیگیری نمود. در شرحِ این مهم باید چنین بیان داشت که هزاره

 تکیه زد کرمان ه.ق بر سریر حکومت180ِسال  درالدّین سیورغتمش قراختایی جالل

قولی اوایل )یا به ه.ق111اگرچه دوران حکومتش تا سال  (.3/311: 0333خواندمیر، ر.ک:)

حکومت خود همواره با  تِطول انجامید امّا باید گفت وی نیز در تمام مدّبه ه.ق(110

 (.33همان: ) مواجه بود -خاتونرکاندختران تَ-خاتون رکان و پادشاهتَبیمدعیانی چون بی

الدّین سیورغتمش به لخانی رسید، ایلچیانی به جهت احضار جاللخان به ایچون ارغون

الدّین دچار واهمه شده و و از این بابت جالل (0/434: 0313 )ر.ک: وزیری،کرمان فرستاد 

الدّین یولکشاه الدّین یولکشاه رونق گرفت؛ زیرا نصرهنصرهفرزندش رکان و تَبیکارِ بی

)ر.ک: منشی بود به هواداری از او پرداخته بود  هنگامی که شاهزاده ارغون در خراسان

خان آگاه شد به الدّین یولکشاه چون از خبر جلوس ارغونهلذا نصر (.33: 0313کرمانی، 

 که در این زمان حاکم سیرجان بود-رکانتَبیبیسیرجان رفته و به همراه مادر خود 
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دنبال او نیز که ایلچیان بهقراختایی الدّین خان شدند. سلطان جاللعازم اردویِ ارغون

ۀ کار خود را از جاد»ارغون رفت؛ چون به آنجا رسید ایلخان آمده بودند به جانب اردوی 

چرا که تمامی شاهزادگان و بزرگانِ  (.31)همان:  «استقامت مایل و منحرف مشاهده کرد

رالدّین ، یولکشاه، سیوکشاه و خواجه ظهیرکانتَبیبیخاتون، پادشاه کرمان از جمله:

داستان شده مستوفی و همچنین موالنا عمادالدّین ظافر جهت عزل وی از حکومت، هم

خانِ مغول با نام بوقا چینگسانگ که تدبیرِ یکی از بزرگانِ دربار ارغونسنبودند. امّا به حُ

از مهلکه نجات یافته و  )همانجا(« ر اقالیم ایران بودالوس و کارساز جهانیان و مدبّ امیرِ»

الدّین تقسیم خاتون و جاللخانِ مغول بین پادشاهحکومت کرمان طبق فرمان ارغون

الدّین، خواستار و موالنا عمادتَرکان بیبیخاتون به تحریک خواهرش گردید. پادشاه

حالی مشتمل بر شکایت از بوقا  تمامی حکومت کرمان بود و به جهت این منظور عرضِ

. بوقا چینگسانگ نیز که اوضاع را بدین )همانجا(داشت خان، عرضه چینگسانگ به ارغون

 )برادر ایلخان ارغون(خاتون را به عقد شاهزاده گیخاتو منوال مشاهده کرد ابتدا پادشاه

را که از  )دختر منگوتیمور اغول بن هوالکو(درآورده و به بالدِ روم فرستاد و سپس کردوجین 

کشید و تمامی  سیورغتمش الدّینن جاللایلخانان بود در سلک ازدواج سلطا ۀخانواد

الدّین الدّین مقرّر کرد. سلطان جاللکرمان را به مبلغ ششصد هزار دینار بر سلطان جالل

نیز با همسر خود کردوجین عازم کرمان شدند و به ضبط و ربط امور مشغول گردیدند 
 (.0/433: 0313 وزیری،؛ 38: 0313 منشی کرمانی، )ر.ک:
سیورغتمش در برخورد با ارغون و الدّین جاللکه دوگانگی رفتار  رسدنظر میبه

مغول، با روی  ۀبینی پایان نزاع این دو شاهزادسلطان احمد و به بیراهه رفتن او در پیش

خاتون همسر گیخاتو برای او گران تمام شده و مضاف براین ورود پادشاه کار آمدن ارغون

با دربار و فراخواندنش سیورغتمش  گی رابطهدر جمع مدعیان حکومت کرمان باعث تیر

بدین . شدتمام می شد و اگر وساطت و جانبداری بوقا نبود به قیمت هالکت او به اردو

مدعیانِ تاج و ت آن اختالف بین ترین علّمرج در کرمان که شاید اصلیوهرج ترتیب

ها دربار و این آشوبفراهم کرد را در کرمان  هاییایجاد آشوبۀ زمین قراختایی بودتختِ 

نظامی اوغان و جرمان را به جهت  ۀرا برآن داشت که نیروهای چریک و زبد ایلخانی

 .(3/41: 0313 ،حافظ ابرو) و کارگزاران کرمان به آنجا گسیل دارد حکّامد ممانعت از تمرّ

به کرمان در پی ارسال عریضه درخواست  ارسال این نیروها را «تاریخ کرمان» ۀنویسند

داند و هدف از این امر را سیورغتمش قراختایی میالدّین جاللج نیرو از طرف فو

 بدون تردید مسائل .(431 :0338وزیری، ) شمردمحافظت از حدود و ثغور کرمان برمی
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کرمان  ،زیرا سیورغتمشتاثیر نبوده است مالی و اقتصادی نیز در این رابطه بی ۀپردپشت

 ده هزار شرط آنکه دویست وخان مقاطعه کرد بهان ارغونشصد هزار دینار از دیورا به ش

را به اخراجات محسوب دارند و پس  نود هزار دینار او دینار نقد جواب گوید و سیصد و

درخواست کرد که جمعی را به نواحی بود که سلطان سیورغتمش از ایلخان ارغون  از آن

باشد به حمایت ایشان از حوادث  که از دارالملک به دور کرمان نامزد کند تا مواضعی را

این امر برای ایلخان نیز بسیار مهم بود و بدین ترتیب  .(13 :0381 حافظ ابرو،) داردمصون 

 داشت.کاست دریافت میومالِ مقاطعه را بی کم

مرگ این با ه.ق ادامه داشت امّا 111این روند تا پایانِ حکومت ایلخان ارغون در سال 

ایلخان  که همسرِ خاتونپادشاه، ایلخانانتو بر تخت حکمرانی ط گیخاتسلّایلخان و 

سیورغتمش را نگرانی ایجاد الدّین جاللبه کرمان عازم شد، با حکمِ حکومت  گیخاتو بود

گرفت. خروجِ از کرمان شده و با اطرافیان راجع به پایان کار مشورت کرد و تصمیم بر 

الدّین جاللرا اعالم دادند که راه را بر  و جرماناوغان  ۀجالب اینجاست که همان هزار

موریت أو در واقع این اولین م (.3/33: 0313 )حافظ ابرو،ببندند و همراهانش سیورغتمش 

 سیاسی این گروه پس از ورودشان به کرمان بود.
 

 هاي اوغان و جرمانهزاره ۀو پیشین خاستگاه. 4

کید دارند هیچ منبعی از أایف تبر مغول بودن این طو مآخذ که اکثر منابع وحالیدر

د مغول برای های متعدّت انتخاب این طوایف از بین هزارهآنها و علّ ۀاولی خاستگاه

این منابع  ۀکرمان حرفی به میان نیاورده است. مضاف بر این که هم ۀکوچیدن به منطق

که انگیزی ایشان تاکید دارند. از منابع دست اول تاریخی  تاریخی بر شرارت و فساد

العلی معلم یزدی، سمطاثر توان به مواهب الهی اند میپیرامون این طوایف قلم رانده

جغرافیای تاریخی التواریخ و زبدهالتواریخ رشیدی، جامع ناصرالدین منشی کرمانی، ۀنوشت

ن عبدالرزاق سمرقندی، ـالدین اثر کمالـمطلع سعدین و مجمع بحریحافظ ابرو، 

 خرتری چونأرازی و منابع متـعبداهلل شی ای، تاریخ وصافِهاالنساب شبانکارمجمع

العلی آنها . سمطاشاره کردخان وزیری احمدعلیکرمانِ الصفای میرخواند و تاریخ روضه

حکم یرلیغ به کرمان آمده بودند که جروم و  باداند که های مغول میرا فوجی از چریک

 .(38: 0313 کرمانی، منشی) گردیدصرود کرمان از فساد ایشان مضطرب 

هزاره به معنای هزار نیروی  ۀاین است که این نیروهای برگزید شواهد همه دال بر

ت و تحت فرماندهی یک امیر هزاره ارسال جنگی که برای انجام ماموریت جنگی موقّ
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ایلی بوده و به منظور اسکان در  ای واند و کوچ آنها به صورت عشیرهنبوده باشند شده

تری برای اهداف بلندمدت یقیناً اند وشده فرستادهی از کرمان به این منطقه مناطق خاص

در دوران  اًبینیم این طوایف خصوصچراکه می ،بینی شده بوده استجایی پیشهباین جا

به رسمیت شناخته شده و از آنها خراج سالیانه و  عمالً مظفّرآل بعدی یعنی حکومت

 ۀهایی که شائبشود و حتی ازدواجدرخواست میحتی نیروی رزمی آماده به جنگ 

باشد بین حکومت و آنها صورت دور از ذهن نمیسیاسی بودن و مصلحتی نیز در آنها به

 (.11 :0314 کتبی،؛ 1/4114: 0383 ،تتوی، قزوینیر.ک: ) پذیردمی

 ۀی و درخواست سالیانمظفّرشجاع شاهامیر مبارزالدین و همچنین نبردهای دوران 

 ن مالی ونشان از تمکّها ها و جرمانیاز اوغانینیروی رزمی آماده به جنگ  3111

رزمندگی و  ۀشیو جالب درۀ اقتصادی و نمودار جمعیتی باالی این طوایف دارد و نکت

اند. جنگیدهن است که زنان این طوایف نیز دوشادوش مردان آنها میدالوری این قبایل آ

ی علمای اهل اشود برای نبرد با آنها حکم و فتومی بورمج یمظفّراما اینکه مبارزالدین 

ت مشروعیت خود برای ـدر جهت تثبی رکانه اوـافت دارد از اقدامات زیـن را دریتسنّ

ها بر اساسِ . مخصوصاً که این هزاره(33: 0314کتبی، ) ها بوده استقمع این هزارهوقلع

توان می مذهبِ این طوایف ۀدر بیان مسئلمنابع، آیین اسالم را نیز نپذیرفته بودند. ۀ گفت

چراکه  ؛اندکردهتِ ادیان شمنی و بودایی رفتار میاین قبایل به سنّ احتماالً اشاره کرد که

ت مغول به اند و بر سنّالصفا، این قبایل نیز جالغ داشتهبه قولِ صاحب کتاب روضه

: 0381 میرخواند،) اندکردهها قربانی میپرداختند. حتی پیش این بتپرستش این بُت می

داشتند و بر  جالغ ،اوغانیان» باره چنین نگاشته است:محمود کتبی در این .(4/3431

کردند. امیر مبارزالدین به کردند و قربان پیش آن بتان مىسنّت مغول تعظیم آن مى

 دانست او را بدین سببفتواى علما تکفیر ایشان حاصل کرده و جنگ ایشان را غزا مى

ن نیز حکم و فتوای علمای اهل تسنّالبته (. 33: 0314)کتبی، « گفتند.[ غازى مى]شاه

های اوغان و جرمان را فراهم ننمود موجباتِ پیروزی مبارزالدین محمد مظفری بر هزاره

اوغان  ۀازدواج شاه شجاع با دختری از طایف خانوادگی با آنها و ۀبا ایجاد رابط و وی

برداری مفید از پتانسیل رزمی این طوایف اسبات حسنه و بهرهچشمی هم به منگوشه

شاه شجاع یعنی سلطان اویس، سلطان  سه پسرِ ،داشته است. به روایت محمود کتبی

اند که خواهر امیر شاه از زن اول او بودهنام سلطانه شبلی و جهانگیر و دختری ب

 :0314 )کتبی،نموده است  هجری فوت 131اوغانی بوده و این خانم در سال  سیورغتمشِ

11).  
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ها در ایالتِ کرمان باید اینگونه بیان داشت که بر در بابِ مکانِ سکونتِ این هزاره

التواریخ حافظ ابرو، مواهب الهی نوشته معلّم برخی از منابع همچون زبده ۀاساس گفت

رزالدین های امیر مبار اثر محمود کتبی به هنگام شرح درگیریمظفّیزدی و تاریخ آل

 ۀاز دژی محکم به نام قلع ؛های اوغان و جرمانمحمد مظفّری و فرزندانش با هزاره

ها بوده است. برای نمونه حافظ ابرو چنین سلیمانی نام برده شده که پناهگاه این هزاره

در سال هفتصد و چهل و نه در مملکت کرمان امراى اوغان که در »دارد که: بیان می

گرى چنانچه معهود ایشان شده بود وطّن بودند بنیاد فتنه و یاغىگرمسیرات کرمان مت

نهاده، شاه شجاع با آنکه هنوز سنّ او به شانزده بیش نرسیده بود لشکرى ساخته 

گردانیده از کرمان به صوب جیرفت و رودبار عنان عزیمت مصروف گردانید. چون بدان 

: 0313)حافظ ابرو، « بودندتحصّن جسته  ناحیت رسید آن جماعت به قلعه سلیمانى

ای بسیار مستحکم در نواحیِ کوهستانیِ جیرفتِ کرمان که به نقل محمود قلعه (.0/303

: 0314)کتبی،  «بود به ساخته عفریت شهرت یافته از غایت رفعت و غرابتِ مبانى»کتبی

33.) 
ست، در اطراف این قلعه هیچ نشانی از آبادی و بقایای شهر و یا روستایی پیدا نی

الجیشی با هیچ سالح و سرباز فرد که از لحاظ استحکّام و موقعیت سوقبهای منحصرقلعه

قدیمی قابل فتح و گشودن نبوده است. این قلعه به نقل تواریخ محلّی جیرفت مربوط به 

های و نکته اینجاست که در تاریخ سلسله ؛(11 :0381 )رفعتی،دوران قبل از اسالم است 

این قلعه پیدا نشده و  ی ازهیچ منبع تاریخی ردّ ر و قراختاییان کرمان درمظفّقبل از آل

را به قبل از اسالم  این قلعهکه قدمت  «تاریخ ۀجیرفت در آین»کتاب  ۀحتی نویسند

های قبل از قراختاییان و عملکرد آنها در جیرفت در ذکر تاریخ سلسلهمربوط دانسته 

این اقوام عشایر  ،بر طبق منابع تاریخی .همانجا() استای به نام این قلعه نکرده هیچ اشاره

در کوچ و  )ارزوییه و بافت و سیرجان( و سردسیر )نواحی جیرفت و کهنوج(همواره بین گرمسیر 

به این دژ عظیم  ،اند و در مواقع وقوع جنگ و گریز با حکّام محلّی کرمانشد بودهوآمد

حافظ ابرو، ) د شهری و اسکان دائمی نداشته استگونه کاربربردند و این قلعه هیچپناه می

 .(33: 0314؛ کتبی، 0/303: 0313

 اند؟منطقه فراخوانده و به سرزمینِ کرمان فرستاده شده ها از کداماین هزاره

همانگونه که در آغاز این بخش نیز عنوان گردید اگرچه در بابِ نژادِ مغولی این اقوام، 

از چه زمانی این اقوام در خراسان  در مورد اینکهامّا  ؛ود دارداتفاقِ نظری مابینِ منابع وج

. با توجه با آنچه در باب ؛ ابهاماتی اساسی وجود دارداندو سپس در کرمان ساکن شده
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های شمالی کوه ۀناحی درشاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که ها عنوان شد هزاره

 االًـبوده که احتم )جرما(مان رَمان و یا جَکَرَ ای به نامسند منطقه ۀرودخان سلیمان و غربِ

که در منابع به اَشکال دیگری  ۀ جرمانیهزار است. بوده جرمانیهای هزاره خاستگاه

؛ لمبتون، 13: 0314کتبی،  ؛0/331: 0383؛ سمرقندی، 0/018: 0381)حافظ ابرو،  همچون جُرمایی

منابع و مآخذ  همواره در مدهز آنی (408: 0311)اقبال آشتیانی،  و جرمائی (33: 0313

مورد ها اوغان جدای از عبارت دیگر، ا عجین شده است و بههنامِ آنها با نامِ اوغانتاریخی 

ان به همراه اوغانها در اکثر ـفه از بدو ورود به کرمـاین طایاند. اگرچه بررسی قرار نگرفته

 تحقیقاتِکدام از ر هیچداند امّا های سیاسی و نظامی حضور مشترک داشتهفعالیت

نسبت به  رسدمی نظربهصورت نگرفته است. در باب آنها پژوهشی مستقل  ،تاریخی ایران

اند. مظفر داشتهآل امتر بوده و سازگاری بیشتری با حکّای آرامها دارای روحیهاوغان

ویسد نذکر بالد خراسان و در شرح کالت و جرم می القلوب درهحمداهلل مستوفی در نزه

زرع توان کرد و جرم  ای است در غایت محکمی، چنانچه در او کشت وکه کالت قلعه

 (030: 0331 ،مستوفی) ای است در پای آن قلعه و چند پاره دیه که از توابع آن استقصبه

ها و در جنوب شهرهای غربی این کوه ۀهای سلیمان و در دامنبا نگاهی به نقشه کوه

نوشته آنها خوریم که نام کالت بر روی به ارتفاعاتی برمی مهمی چون تیری و مستنگ

بر اساسِ آنچه کند. ها را تقویت میها و اوغانشده و این امر فرضیه همسایگی جرمان

سلیمانی وجود داشته و  ۀای به نام قلعبیان گردید و با توجه به اینکه در جیرفت نیز قلعه

و جرمانیان در این منطقه، نامِ این قلعه آمده فقط در منابعِ همزمان با حضور اوغانیان 

ها در ها و جرماناوغان ۀاست شاید بتوان ارتباطی مابین نام این قلعه با خاستگاه اولی

 افغانستان امروزی پیدا کرد. های سلیمان در شرقِکوه
 

 نتیجه. 8

بودن بست شرایط جغرافیایی و اقلیمی صعب و فقر مراتع و علفزار و مضاف بر آن بن

ای به آنها داده بود تا بهانه ،قدیم شرقی خراسانِ ۀمرزی اولوس جغتای در ناحی ۀمحدود

گاه به غرب سرازیر شده و مناطق کرمان و سیستان و فارس و هرچندگروهی از آنها 

خود قرار دهند. تالش  ۀتازهای غارتگرانوتاخت ۀحتی تا نزدیک هرمزگان را عرص

فتن زمام این راهزنان از طریق نفوذ بر سران آنها چون دست گرایلخانان برای در

مرج و وای در بر نداشت. هرجنوادگان جغتای هم نتیجه ،مبارکشاه و عبداهلل اغل

قراختاییان کرمان و اختالفات سیاسی و نزاع بین شاهزاده  محلّی حکّامناسازگاری درونی 



 اوغاني و جرمانيهاي هزارهواکاوي پیشینه و خاستگاه / 14

که ریشه در مسائل اقتصادی نیز نومسلمان  ب و سلطان احمد تکودارِارغون، مغول متعصّ

های اوغان و جرمان را داشت در جهت حفظ منافع و لزوم امنیت برای تداوم آن، هزاره

نظر  آنچه مشهود است در این مهاجرت مبارزه با راهزنان قراونه نیز مدّ به کرمان کشانید.

ری و ها که ریشه در فرهنگ عشایطلبی و غارتگری این هزارهخوی جنگ .بوده است

مغول داشت و عدم مدنیت و ثبات، آنها را گاه در جهت منافع و گاه بر  رک وتُای قبیله

 حکّامهای مداوم این ها و یا بخشودگیداشت و علیرغم سرکوبیکرمان وامی حکّامعلیه 

 توان دید.عینه میهای کرمان بهها و آشوبباز هم نقش کلیدی آنها را در اکثر فتنه

های امروزی ژوهشگران امروزی افغان تالش دارند آنها را اجداد افغانها که پاوغان

شمال  در ارتفاعات سلیمان درمهاجرانی هستند که بدانند به نقل اکثر منابع تاریخی 

مهاجر به کرمان که اکثر  اوغانِاما اینکه اقوام اند سکنا گزیدهغربی پاکستان امروزی 

 ۀن آنها تاکید دارند، در تاریخ معلومی بعد از حملهرک بودمنابع تاریخی بر مغول و یا تُ

هیچ ردی در  اند مبهم بوده ومغولستان به این ناحیه کوچ کرده ۀمغول و از ناحی

 مغولستان از آنها پیدا نشده ساکنِ مغولِ کدام از طوایفِجغرافیای مغولستان و هیچ

همزمان با که برخی از آنها ی ن امروزهای مستقر در افغانستابا واکاوی تاریخ هزاره است.

توان این نظریه را مطرح می، اندبه این منطقه کوچیدهماوراءالنهر  از سمتِچنگیز  ۀحمل

ارتفاعات سلیمان  های ساکنِهای مهاجر به کرمان با اوغانکرد که به احتمال زیاد اوغان

نه به این ناحیه آسیای میا هرودت از اقوامِ در شمال غربی پاکستان امروزی که به نقلِ

واقع در دلفارد  یسلیمان ۀقلع دیگر این که بین ۀاند. و نکتکوچ کرده اند یکی بوده

آن،  و بعد از مظفّرآل دورانی ـمنابع تاریخ وده است وـها بمن هزارهأـم رفت کهـجی

شمال  ۀو کوههای سلیمان در منطق آوردمیان میجمله مواهب الهی از آن سخن بهنمِ

 ای را جستجو کرد.توان رابطهها بوده میمن اوغانأامروزی که م غرب پاکستان

سند  ۀرودخان بِهای سلیمان و غرشمالی کوه ۀدر ناحی هاموطن اوغاندر نزدیکی 

بوده،  جرمانیهای من هزارهمأ احتماالًبوده که )جرما( مان رَمان و یا جَرَای به نام کَمنطقه

نام ه ای بهای سلیمان از قصبهمنطقه کوه ت درکال ۀحمداهلل مستوفی در نزدیکی قلع

های پر از آب و هدرّ از نعمتِ این ناحیه ،در دوران حکومت ملوک غورجرم نام برده است. 

این برخاسته از  ،های مهاجر به کرمانجرمانیقوی  به ظنّفراوانی برخوردار بوده است و 

 .باشندمی مجاور کوههای سلیمان ۀناحی
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