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 دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠لندن، فبروری 
 

 دکتور جاوید ی»خلجی ھا یا غلجایی ھا«ھ معرفی مقال
================================= 

خلجی «زیر عنوان پژوھشی  مقالھسال پیش از امروز  ۶٠حدود  عبداالحمد جاویددکتور 

بھ ) ١٩۵٨(مطابق  ١٣٣٧سرطان  –در شماره دوم، سال ششم، جوزا » ھا یا غلجایی ھا

غلزی ھای «کھ آنچھ بنام  نشان می دھد ینشر رسانیده و بھ اساس اسناد و منابع تاریخ

کھ در منابع  ندا» خلجی ھای ترک«ھمان در واقعیت امر، د، ننامیده می شو» افغان

در مناطق نزدیک کابل و  ذکر شده، ١۶عربی و پارسی پس از اسالم تا سده  گوناگون

. در زمینداور نزدیک قندھار و غور وجود داشتھ است لجحلی ھم بنام خغزنی زیستھ و م

چھار جا تنگی ھا -در راه میان کابل و ننگنھار... در سھ«حتی از بابرنامھ نقل می کند کھ 

اوایل در این خلجی ھا اما  ،»...دارد کھ پر از افغان ھای قطاع الطریق و خلجی می باشد

 توسط مورخین» بی بی متو و شاه حسین« و افسانھ با شجره سازی نادرست ١٧سده 

 . می پندارند» افغان«نامیده شده و تا ھنوز خود را  غلزی ھای افغاندربار ھند بنام 
 

فرھنگ صدیق  قلمتر است از ید جوان می آید، بھآنچھ پس از نشر این مقالھ بر سر جاو

چاپ نوزدھم، ، ١١٩۶ص ، لد اول و دوم(ج یمخوانب »اخیرقرن افغانستان در پنج «در 

 :)١٣٨۵تھران، 
 

این قصھ سر دراز دارد. در آن سال ھا کھ احمد جاوید دپلوم  ھ غلجی و خلجی:صق«

دکتوری اش را از دانشگاه تھران گرفت و بھ حیث اولین دکتور زبان و ادبیات فارسی در 

افغانستان بھ فاکولتھ ادبیات پوھنتون کابل بھ صفت استاد مقرر شد، مقالھ جالب توجھی در 

کھ سروصدا آفرید. موضوع آن مقالھ تحقیقی مجلھ ادب نشریھ آن دانشکده بھ نشر سپرد 

(کھ الجرم مبنی بر اسناد قابل ارایھ بھ استادان مربوط بوده است، زیرا کھ بھ اصطالح 

پیپرکالسی در یک دوره درسی در یک یونیورسیتی خارجی شمرده شده است) غلجی و 
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و ریشھ و تاریخ خلجی یا خلج (طایفھ ای از ترکان) و بررسی دانشجویانھ در تیره و تبار 

 آن طایفھ ھا بود.
 

ھنگام سیطره رشتین ھنگامھ ساز و متشبث در ریاست پشتو تولنھ کذایی بود. دکتور  ھنگام،

علی احمد پوپل وزیر معارف، حامی رشتین بود و سردار نعیم (کامل اختیار کل کشور) 

و پوھنتون مورد حامی پوپل. ھنوز از توزیع مجلھ چند شماره بیش نگذشتھ بود کھ پوھنزی 

حملھ مقامات باال قرار گرفت. مجلھ متوقف و مصادره شد و جاوید از پوھنتون اخراج 

گردید و بھ عضویت شعبھ ای در مرکز وزارت انداختھ شد کھ چرا از چوکات سیاست 

نشراتی حکومتی خارج شده است و چیز ھای را مورد بحث قرار داده کھ ممنوع است؛ 

 .»...است» تابو«کھ 
 

ده، ھرگونھ تحقیق و پژوھش در مسایل د جوان از دانشگاه اخراج شبھ این ترتیب جاوی

قومگرایانھ و عظمت طلبانھ افغانی/پشتونی باشد،  زبانی کھ برخالف سیاست ھای –قومی 

قابل ذکر است کھ پس از این د {ین سیاست تا بھ امروز ادامھ می یابممنوع گردیده و ا

وارد دوباره  ند کھ بھ زودیتھدید/تطمیع کردو واقعھ، زبان جاوید جوان را چنان بستھ 

نسبتا ات مقامبھ درجات و  و بعد ھ رتبھ پوھاندی ارتقا یافتھب ١٣۴٠در دانشگاه شده، 

ھ است کھ جاوید از نگاه دانش علمی مستحق و شایست آوری شایان یاد( دباالتری ارتقا کر

ای باالتر از آن چیز ھای بود کھ برایش دادند؛ اما بھ علت غیرپشتون بودن ھرگز مورد 

در گفتگو ھا و نوشتھ ھای کھ بھ جاوید  دکتور. قرار نگرفت)مقامات حاکم اعتماد بیشتر 

را » وحدت ملی«و » ریمحافظھ کا«ھنگام اقامت در لندن داشت، باز ھم ھمان روحیھ 

 .  واست کھ لب وحدت ملی کج گردد}ز نخو ھرگ در نظر داشت
 

وجود دارد کھ دانشمندان تا جاییکھ من در منابع خارجی پژوھش کردم، تقریبا اتفاق نظر 

غلزی ھا ھمان خلجی ھای تاریخی اند کھ در اثر آمیزش با مردمان محلی، زبان اصلی 

ند. چنانچھ خلجی ھای کھ بھ ھند زبان شد-افغانییا  زبان و-ود را از دست داده، فارسیخ

شان رفتند، زبان فارسی را گسترش دادند؛ اما خلجی ھای کھ در افغانستان ماندند، زبان 
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حفظ را شدند! در حالیکھ خلجی ھای ایران ھنوز ھم ھویت خود  و افغانگردیده فغانی ا

 کرده اند.
 

قندھار ھیچ گونھ  خلجی/غلزی ھا و چگونگی بھ قدرت رسیدن آنھا درپیشینھ در مورد 

معلومات دقیقی در منابع پارسی و غیرپارسی وجود ندارد. نام آنھا پس از بھ قدرت رسیدن 

اصفھان توسط محمود صفوی در بزرگ امپراتوری میرویس در کندھار و بھ ویژه سقوط 

بصورت گسترده ای وارد ادبیات پارسی و خارجی می شود. اما ھمھ چیز (پسر او) غلجی 

ھیچ گونھ و (آنھم چندین روایت مختلف) مقابلھ میرویس و گرگین شروع شده  داستاناز 

و سوابق خانوادگی او وجود  زندگینامھ میرویسپیشینھ قبیلھ غلزی، ی در مورد معلومات

زندگینامھ میرویس کندھار یا شھزاده پارسی، «رسالھ کوچک بنام  بھ جز از یگانھ ندارد؛

 لیو ،نوشتھ شدهدر دربار میرویس یک افسر سویدنی  کھ توسطدر کتابخانھ لندن » ١٧٢۴

بھ علت نامعلومی مورد توجھ پژوھشگران قرار نگرفتھ است! در حالیکھ بخش تا ھنوز 

ست. واو زندگی  ه میرویساول این رسالھ دربرگیرنده معلومات جامعی در مورد خانواد

پدر میرویس بنام امیرمحمد باقری یک خان تاتاری بوده و گنی مادر او دختر یک خان 

ده است. لینک بھ نشر رسیبزرگ اوزبیک است. این کتاب توسط من برگردان و در کابل 

 آن قرار زیر است:
 

http://www.goftaman.com/images/books/zendaginame-mirwais.pdf 
 

سال پیش انجام داده است،  ۶٠بیش از در این پژوھش زیبای دکتور جاوید را کھ آنھم 

کھ ایشان بھ ھنگام کنم نمی تصور خدمت دوستان و عالقمندان تاریخ کشور تقدیم می دارم (

). زندگینامھ ه باشند و یا من ندیده امادامھ داداین پژوھش بخش ھای بعدی اقامت در لندن بھ 

 مختصر دکتور جاوید را می توانید در اینجا مطالعھ کنید:

 

https://farasu.net/?p=1708	
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