دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﻓﺑروری ٢٠٢٠
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺧﻠﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ھﺎ«ی دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد
=================================
دﮐﺗور ﻋﺑداﻻﺣﻣد ﺟﺎوﯾد ﺣدود  ۶٠ﺳﺎل ﭘﯾش از اﻣروز ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘژوھﺷﯽ زﯾر ﻋﻧوان »ﺧﻠﺟﯽ
ھﺎ ﯾﺎ ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ھﺎ« در ﺷﻣﺎره دوم ،ﺳﺎل ﺷﺷم ،ﺟوزا – ﺳرطﺎن ) ١٣٣٧ﻣطﺎﺑق  (١٩۵٨ﺑﮫ
ﻧﺷر رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﮫ اﺳﺎس اﺳﻧﺎد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎم »ﻏﻠزی ھﺎی
اﻓﻐﺎن« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در واﻗﻌﯾت اﻣر ،ھﻣﺎن »ﺧﻠﺟﯽ ھﺎی ﺗرک« اﻧد ﮐﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮔوﻧﺎﮔون ﻋرﺑﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ ﭘس از اﺳﻼم ﺗﺎ ﺳده  ١۶ذﮐر ﺷده ،در ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل و
ﻏزﻧﯽ زﯾﺳﺗﮫ و ﻣﺣﻠﯽ ھم ﺑﻧﺎم ﺧﻠﺞ در زﻣﯾﻧداور ﻧزدﯾﮏ ﻗﻧدھﺎر و ﻏور وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺣﺗﯽ از ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ »در راه ﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑل و ﻧﻧﮕﻧﮭﺎر ...در ﺳﮫ-ﭼﮭﺎر ﺟﺎ ﺗﻧﮕﯽ ھﺎ
دارد ﮐﮫ ﭘر از اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻗطﺎع اﻟطرﯾق و ﺧﻠﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،«...اﻣﺎ اﯾن ﺧﻠﺟﯽ ھﺎ در اواﯾل
ﺳده  ١٧ﺑﺎ ﺷﺟره ﺳﺎزی ﻧﺎدرﺳت و اﻓﺳﺎﻧﮫ »ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺗو و ﺷﺎه ﺣﺳﯾن« ﺗوﺳط ﻣورﺧﯾن
درﺑﺎر ھﻧد ﺑﻧﺎم ﻏﻠزی ھﺎی اﻓﻐﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﺗﺎ ھﻧوز ﺧود را »اﻓﻐﺎن« ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
آﻧﭼﮫ ﭘس از ﻧﺷر اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑر ﺳر ﺟﺎوﯾد ﺟوان ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت از ﻗﻠم ﺻدﯾق ﻓرھﻧﮓ
در »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر« ﺑﺧواﻧﯾم )ﺟﻠد اول و دوم ،ص  ،١١٩۶ﭼﺎپ ﻧوزدھم،
ﺗﮭران:(١٣٨۵ ،
»ﻗﺻﮫ ﻏﻠﺟﯽ و ﺧﻠﺟﯽ :اﯾن ﻗﺻﮫ ﺳر دراز دارد .در آن ﺳﺎل ھﺎ ﮐﮫ اﺣﻣد ﺟﺎوﯾد دﭘﻠوم
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
ﻣﺟﻠﮫ ادب ﻧﺷرﯾﮫ آن داﻧﺷﮑده ﺑﮫ ﻧﺷر ﺳﭘرد ﮐﮫ ﺳروﺻدا آﻓرﯾد .ﻣوﺿوع آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ
)ﮐﮫ ﻻﺟرم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺳﻧﺎد ﻗﺎﺑل اراﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎدان ﻣرﺑوط ﺑوده اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﭘﯾﭘرﮐﻼﺳﯽ در ﯾﮏ دوره درﺳﯽ در ﯾﮏ ﯾوﻧﯾورﺳﯾﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻣرده ﺷده اﺳت( ﻏﻠﺟﯽ و
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ﺧﻠﺟﯽ ﯾﺎ ﺧﻠﺞ )طﺎﯾﻔﮫ ای از ﺗرﮐﺎن( و ﺑررﺳﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﮫ در ﺗﯾره و ﺗﺑﺎر و رﯾﺷﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ
آن طﺎﯾﻔﮫ ھﺎ ﺑود.
ھﻧﮕﺎم ،ھﻧﮕﺎم ﺳﯾطره رﺷﺗﯾن ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﺳﺎز و ﻣﺗﺷﺑث در رﯾﺎﺳت ﭘﺷﺗو ﺗوﻟﻧﮫ ﮐذاﯾﯽ ﺑود .دﮐﺗور
ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﭘوﭘل وزﯾر ﻣﻌﺎرف ،ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺗﯾن ﺑود و ﺳردار ﻧﻌﯾم )ﮐﺎﻣل اﺧﺗﯾﺎر ﮐل ﮐﺷور(
ﺣﺎﻣﯽ ﭘوﭘل .ھﻧوز از ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﻠﮫ ﭼﻧد ﺷﻣﺎره ﺑﯾش ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘوھﻧزی و ﭘوھﻧﺗون ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ 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؛
ﮐﮫ »ﺗﺎﺑو« اﺳت.«...
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﺎوﯾد ﺟوان از داﻧﺷﮕﺎه اﺧراج ﺷده ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش در ﻣﺳﺎﯾل
ﻗوﻣﯽ – زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻗوﻣﮕراﯾﺎﻧﮫ و ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗوﻧﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﻧوع ﮔردﯾده و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد }ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﭘس از اﯾن
واﻗﻌﮫ ،زﺑﺎن ﺟﺎوﯾد ﺟوان را ﭼﻧﺎن ﺑﺳﺗﮫ و ﺗﮭدﯾد/ﺗطﻣﯾﻊ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زودی دوﺑﺎره وارد
داﻧﺷﮕﺎه ﺷده ،در  ١٣۴٠ﺑﮫ رﺗﺑﮫ ﭘوھﺎﻧدی ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﻌد ﺑﮫ درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺗری ارﺗﻘﺎ ﮐرد )ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوﯾد از ﻧﮕﺎه داﻧش ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺗﺣق و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ای ﺑﺎﻻﺗر از آن ﭼﯾز ھﺎی ﺑود ﮐﮫ ﺑراﯾش دادﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻏﯾرﭘﺷﺗون ﺑودن ھرﮔز ﻣورد
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐم ﻗرار ﻧﮕرﻓت( .دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد در ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم اﻗﺎﻣت در ﻟﻧدن داﺷت ،ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن روﺣﯾﮫ »ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری« و »وﺣدت ﻣﻠﯽ« را
در ﻧظر داﺷت و ھرﮔز ﻧﺧواﺳت ﮐﮫ ﻟب وﺣدت ﻣﻠﯽ ﮐﺞ ﮔردد{.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣن در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘژوھش ﮐردم ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر داﻧﺷﻣﻧدان وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻏﻠزی ھﺎ ھﻣﺎن ﺧﻠﺟﯽ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧد ﮐﮫ در اﺛر آﻣﯾزش ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،زﺑﺎن اﺻﻠﯽ
ﺧود را از دﺳت داده ،ﻓﺎرﺳﯽ-زﺑﺎن و ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ-زﺑﺎن ﺷدﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﻠﺟﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد
رﻓﺗﻧد ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﮔﺳﺗرش دادﻧد؛ اﻣﺎ ﺧﻠﺟﯽ ھﺎی ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧدﻧد ،زﺑﺎن ﺷﺎن
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اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔردﯾده و اﻓﻐﺎن ﺷدﻧد! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧﻠﺟﯽ ھﺎی اﯾران ھﻧوز ھم ھوﯾت ﺧود را ﺣﻔظ
ﮐرده اﻧد.
در ﻣورد ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠزی ھﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن آﻧﮭﺎ در ﻗﻧدھﺎر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﯽ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎرﺳﯽ و ﻏﯾرﭘﺎرﺳﯽ وﺟود ﻧدارد .ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
ﻣﯾروﯾس در ﮐﻧدھﺎر و ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻘوط اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﺻﻔوی در اﺻﻔﮭﺎن ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود
ﻏﻠﺟﯽ )ﭘﺳر او( ﺑﺻورت ﮔﺳﺗرده ای وارد ادﺑﯾﺎت ﭘﺎرﺳﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز
از داﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯾروﯾس و ﮔرﮔﯾن ﺷروع ﺷده )آﻧﮭم ﭼﻧدﯾن رواﯾت ﻣﺧﺗﻠف( و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻏﻠزی ،زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾروﯾس و ﺳواﺑق ﺧﺎﻧوادﮔﯽ او وﺟود
ﻧدارد؛ ﺑﮫ ﺟز از ﯾﮕﺎﻧﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﻧﺎم »زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾروﯾس ﮐﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺷﮭزاده ﭘﺎرﺳﯽ،
 «١٧٢۴در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻟﻧدن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ اﻓﺳر ﺳوﯾدﻧﯽ در درﺑﺎر ﻣﯾروﯾس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،وﻟﯽ
ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﭘژوھﺷﮕران ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺧش
اول اﯾن رﺳﺎﻟﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣورد ﺧﺎﻧواده ﻣﯾروﯾس و زﻧدﮔﯽ اوﺳت.
ﭘدر ﻣﯾروﯾس ﺑﻧﺎم اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗری ﯾﮏ ﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎری ﺑوده و ﮔﻧﯽ ﻣﺎدر او دﺧﺗر ﯾﮏ ﺧﺎن
ﺑزرگ اوزﺑﯾﮏ اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗوﺳط ﻣن ﺑرﮔردان و در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت .ﻟﯾﻧﮏ
آن ﻗرار زﯾر اﺳت:
http://www.goftaman.com/images/books/zendaginame-mirwais.pdf
اﯾن ﭘژوھش زﯾﺑﺎی دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد را ﮐﮫ آﻧﮭم در ﺑﯾش از  ۶٠ﺳﺎل ﭘﯾش اﻧﺟﺎم داده اﺳت،
ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ دارم )ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
اﻗﺎﻣت در ﻟﻧدن ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺑﻌدی اﯾن ﭘژوھش اداﻣﮫ داده ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﻣن ﻧدﯾده ام( .زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺧﺗﺻر دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
https://farasu.net/?p=1708
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