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چکیده
بحث قومیت ور ها یکی از مسایل جنجالی در مطالمیا تیاری ی و
قو شناسی در کشور بوده است .مورخان و قو نگارانح بیشتر متناسبت با
قومیت خودشان در مورد هویت ور هاح داور کردهان  .اگیر میورخی
پشتون بودهح ور ها را از دوران س،طنتشان تا امیروزح پشیتون خوانی ه
است .اگر مورخیح ترکتبارح تاجیی ح هیزاره و ...بیوده ح نییز بیس همیین
قیاس .بحث رابطۀ تاجی و ایماق در سالها پسین در درون ور نیزح
بس عنوان ی بحث ج

و داغ مطرح بوده است .تم اد ح ایماق را قیو

ج اگانس ت،قی میکنن  .ع ها ایماق را زیرمجموعۀ قو تاجیی دانسیتس
و تم اد ه گفتسان کس ایماق بس ممنا «قبی،س» و «طایفس» اسیت و بیس
مفهو قو خاص نیسیت .ایین ن رییا متنیوم و م ت،ی ح وضیمیت را
پیچی ه و مبه تر کرده اسیت .بیرا اینکیس ایین مسیللۀ اخت

برانگییز

تای ود روشن شودح سس راه یل و یا سس روش مطالمسح میتوان پیی
گرفتس شیود .یی راه ایین اسیت کیس از طرییق مطالمیا کتاب انیسا و
تاری ی و تطبیق آن با مرد امروز ح بررسی و تحقیق شیود کیس قومییت
ور ها چیست؟ این مطالما ح چنانکس کس در گذشیتس دیی ه شی هح بیس
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سادگی راه بس جیایی نمییبیرد و هیر گیروه از مورخیان و قو شناسیان از
مسیللسح قرائییت و برداشییت خودشییان را دارنی و رو درسییت بییودن آن
پافشار میکنن  .راه دیگرح آزمای

 DNAو تحقیقا ژنیتکی است.

این روش نیز در ییال یاضیرح بیر مبنیا شیواه

کیس وجیود دارد بیس

اخت ط و دره آمی تگی نژاد میکش و پاسخ مش ری برا قومییت
هر فرد و یا هر گروه فراه نمیکن  .میمان ن ریۀ سومی کیس قومییت را
بس عنوان ی مفهو فرهنگیح ی نوم ایساس و ی نوم شناخت ا
سییال
و متغیر از خود میدان  .بر مبنیا ایین ن رییسح هنگیا مطالمیۀ قومییت
گروهی از مرد ح از آنها میتوان پرسیی کیس شیما چیس قیومی هسیتی ییا
خودتانح خویشتن را از ک ا قیو میدانیی ؟ هیرکس خیود را بیس همیان
قومی کس مرتبط میدان ح همان قیو بیس عنیوان هوییت قیومیاش میورد
پذیرش قرار میگیرد.
بر مبنا همین ن ریس ح در این تحقیق بیس کمی پرسشینامس بیس صیور
«ترادفی ساده» از  ۹۰۲۹تن از مرد ور در  ۹۲ولسوالی -بس استثنا
ولسوالی لمل وسرجنگل -پرسی ه ش ه اسیت کیس خودشیانح خیود را از
ک ا قو میداننی ؟ براسیاس جمی بنی

پاسیخها از مییان  ۹۰۲۹تین

چکیده 00 

 ٪۵۸.۲گفتسان کس ما خود را تاجی میدانی و  ٪۹.۴خیود را ایمیاق
ممرفی کردهان  .بس همین ترتیی  ٪۹.۰گفتیسانی کیس قومییت بیرا میا
اهمیتی ن ارد یا اینکس ما قومیت خود را نمیدانی  ٪۹.۰ .پاسیخ دادهانی
کس ما پشتون هستی  ٪۲.۹ .خود را سی دانستسان و  ٪۲.۸هزارۀ سنیح
 ٪۲.۹ترکمنح  ٪۲.۰ب،وچح  ٪۲.۹مغولح  ٪۲.۰ازب ح  ٪۲.۹ور
و  ٪۲.۷دیگر گزینۀ سایر اقوا را انتخاب کردهاند.
کلمات کلیدی :ور هاح قومیتح هویتح ایساس تم،قح شیناخت از
خود.

در مورد اینکس مرد

مقدمه
ور چس قیو و تبیار هسیتن ح ن رییا متفیاو و

متضاد ارایس ش ه است .در داخل کشور کسیانی کیس در دوران مماصیر
در مورد مرد تبار و قومیت میرد یور کتیا و مقالیس نوشیتسان ح البیا
متناس با قومیت و تبار خودشانح در مورد ور هاح قضاو کردهانی و
این وضمیت بس جایی اینکس مسللس را روشن کن ح مبه تر سیاختس اسیت.
خارجیها ه کس در ص سال پسین در مورد مرد و جغرافییا

یورح

مط،بی نوشتسان ح تای ود زیاد بس همین مناب داخ،ی متکیی بودهانی و
یا بس ثبت قبایل وطوای کوچ

پرداختسانی کیس از ن یر اثبیا هوییت

قومی ور هاح راهی بس دهی نبرده است.
این تحقیقح از این جهت اهمیت و تازگی داردح کس بس جیایی درگیرشی ن
با مطالما جنجالی کتا خانسا ح سرراست بس سراغ مرد ور رفتیس و
از خودشان پرسی ه است کس شما خود را از کی ا قیو و تبیار میدانیی .
پاسخ مرد بس این پرس ح این خ و این پیچی گی را بس صیور

سیاده

و ممقولح یل میکنی و مشی م مییسیازد کیس میرد یور از دیی گاه
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خودشانح چس قو و تبار هستن  .روشهایی تحقیق کتاب انسا کیس بیس
سراغ قومیت ور ها در تاریخ رفتساستح بس دلی،ی کس در باال ذکر شی ح
نمیتوان ابهاما و تاریکیهایی مسللس را کام بزدای  .ب یهیاست کیس
هر انسان خودش بهتر از دیگران در مورد خود شناخت دارد و دیگران از
رو شناخت و ترویر کس فرد ییا خیانوادۀ او از و ح اراییس میی کننی ح
میتوانن او را بشناسن  .هرچن تحقیقا کتاب انیسا فراوانیی در میورد
مرد ور صور گرفتسح اما بس دلیل اینکس در گذشتسهاح بحث قومیت در
جهانح ماننی امیروز داغ و جی

نبیوده و میرد بیشیتر بیا هویتهیایی

جغرافییایی خیود ماننی ب ،ییح هیرو و ییور شیناختس مییشی ن و
همچنان بیس ع،یت قیو گرایی و بیطیر نبیودن بسییار از مورخیان و
نویسن گانح توضیح بحث قومیت و تبیار ور هیا از طرییق مطالمیا
کتاب انسا امر دشوار و پیچی ها ش ه است.
از ن ر تیاری ی و مطالمیا کتاب انیسا ح میرد

یور در منیاب ممتبیر

ق یمیتر(دورۀ اس می) بس نا سور و ور و تاجیی

ییاد شی ه و در

دوران مماصر در برخی کتا هاح گاهی در بمضیی منیاطق یور بیس نیا
ایماق نیز ممرفی شی هانی (شناسینامۀ یورح .)۹۲۷ :۹۹۹۹قو پژوهیان

مقدمه 01 

ربی نیز کس بنا شان بس خیاطر سیهولتکارح بیر تجزییس وتقسیی اقیوا
بزرگ بودهح قبایل یا ایماق ور را کس فیروزکیوهیح تیمنییح جمشیی ح
تیمور و یره بودهان ح بیشتر مورد مطالمس قرارداده و لفظ ایماق را کیس در
اصل و بس لحاظ لغو ح بس مفهو قبی،س و طایفس بیوده ح بیس صیور قیو و
تبار خاصی درک کرده و مسللس را پیچی هتیر کیرده انی  .در ایین تحقییقح
مطابق ن ریۀ «قومیت همچون ایساس تم،یق» در ده ولسیوالی یورح از
مرد پرسی ه ش ه است کس خیود را چیس قیو و تبیار میداننی  .بمی از
تح،یل ن ریا و پاسخها مرد ح مش م ش ه اسیت کیس میرد یور
خودشانح خود را از ک ا قو و نسی مییداننی  .ایین تحقییق بیس بیاور
نویسن هح مسالۀ جنجال قومیت ور ها را تای ود یل میسازد و بیر
پایۀ یافتسها آنح مورخان و محققان میتوانن ح در مورد فیر

قومییت

ور هاح نتیجسگیر و داور داشتس باشن و قاط تر بنویسن کس قومیت
و تبار مرد ور ن ر بس شناخت و برداشت خودشانح چس می باش .
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مسألۀ تحقیق
قومیت مرد ور چیست؟ این سوال نزد مورخان و قو پژوهانح تیا ییال
پاسخ قاط و مورد توافقی ن اشتس است .قومیتح بر پایۀ درک تمی اد از
ان یشمن انح ی نوم ایسیاس تم،یق و یی نیوم بیاور البیا خییالی و
ناواقمی نسبت بس نس و نژاد خود است (اسمیتح .)۰۸ :۹۹۵۹وقتیی
قومیت بر اساس «ن ریۀ ایساس تم،ق» ی نوم ایساس پیون باشی ح
مسالۀ اساسیی ایین اسیت کیس ور هیا خودشیانح خیود را چیس قیومی
میدانن  .این سوال تا یال از مرد ور پرسی ه نشی ه و پاسیخ روشینی
ن اشتس است .تحقیق یاضرح در ص د روشن کردن همین مسیللس اسیت.
در این پژوه از مرد ور پرسی ه شی ه اسیت کیس شیما از کی ا قیو
هستی ؟ جوا مرد در واق برمبنا ن رییۀ «ایسیاس تم،یق» قومییت
مرد ور را روشن خواه ساخت.
هدف تحقیق
ه

این تحقیق بس صیور ک،یی مشی م شی ن قومییت میرد یور

اسییت .موضییوم تبیییار ییور هییا تیییا یییال موضییوم جنحیییالی و

ضرورت تحقیق 01 

اخت

برانگیز بوده است .پژوه یاضیر در صی د واضیح سیاختن

قومیت ور ها است و ن ر بس تش یم و شیناخت خودشیان از خیودح
قومیت مرد و را واضح و آشکار میکن .
ضرورت تحقیق
چنانچس اشاره ش ح قومیت ور هیا یقیقتیا تیا ییال موضیوم میبه و
اخت

آمیز بوده است .در همین اواخیر کیس برنامیۀ توزیی شناسینامۀ

الکترونی در ور شروم بس کار کردح دهها نفر یتا بس نگارن ۀ این سطور
نیز تماس گرفتن کس از ن ر شماح ما قومیت خود را چس بنویسیی و میرد
ور بس باور شما از ک ا قو هستن ؟ من از ن ر تیاری ی وضیمیت را بیا
برداشتی کس خیود داشیت شیرح داد ح ولیی بیشیتر مسیللس را بیس بیاور و
برداشت خود افراد موکول کرد  .با این وجیود بسییار افیرادح در چنیین
وضمیتی نیاز نمیبینن کس در این باره با کسی مشوره کننی ح آنهیا مطیابق
درک خودشانح قومیت خود را در اسناد دولتی درج میکنن  .جالی ایین
است کس ن ر بس گفتۀ تم اد از مرد و بیس اسیاس عکیسهیا کیس در
شبکسها اجتماعی نشر ش ه استح از ی خانوادهح ی بیرادر قومییت
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خود را تاجی نوشتس و برادر دیگر ایماق .پ رح مث قیومیت را تاجیی
درک کرده و پسر ب،وچ یا برعکس .بنیا بیر ایینح بیرا مشی م شی ن و
وضایت بیشتر این مسللسح با توجس بس ن ریۀ جاممس شناختی کس قومییت
را ی نیوم ایسیاس ت ی،یی و ییا واقمیی میدانی و می ک قومییت را
تش یم و ایساس فرد هر کسح در این تحقیق از مرد یور پرسیی ه
ش ه است کس خودشانح خود را از ک ا قو میدانن  .پاسخ مرد بس ایین
پرس ح قومیت ور هیا را بیس تشی یم خودشیانح ممیین مییکنی و
مورخان و مرد را از ابها و سردرگمیها و اخت فا فراوانح تیا یی ود
بسیار میرهان .
روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق می انی  -توصیفی با بهرهگییر
از اب یزار پرسشیینامس بییس صییور «نمونییسگیر سییاده و ترییادفی و قابییل
دسترس» از مرد ور در ده ولسوالی پرسی ه شی ه اسیت کیس خودشیان
خود را از ک ا قو میدانن  .بمی از جمی آور پرسشینامسهاح پاسیخها
تح،یل و بررسی ش ه و یافتسها و نتیای تحقییق نشیان داده شی ه اسیت.

روش تحقیق 01 

یی ود  ۷۲۲پرسشیینامس از میییان  ۹۰۲۹پرسشیینامسح در دانشییگاه ییورح
لیسسها س،طان ع ال ین و س،طان شیها الی ین یور و آموزشیگاه
الحق در میان دانشیجویان و دان آمیوزان صینو ییازده و دوازدهی ح
توزی ش ه است .سایر پرسشنامسها در ولسوالیها فیروزکوهح دولتییارح
مر ا ح تیورهح چارس هح سا رح پسابن و تول یضیور ییا ت،فیونی در
اختیار مرد قرار گرفتس است .ولسوالیهایی کس در مرکز والیتح دانشیجو
و دان آموز بیشتر داشتسان ح بس همین دلییلح آمیار اشیتراک کننی گان آن
ولسوالیح باال رفتس است .وای ادار لمل وسیرجنگلح بیس دلییل اینکیس
قومیت مرد آن واضح و مش م استح نیاز بس تحقیق و پرس ن اشیتس
اسییت .همییین طییور در دولتیییار و پسییابن ح در روسییتاها هیزارهنشییینح
پرسشنامس توزی نش ه استح اما هزارۀسنیح شامل فهرست اقوا من رج
در پرسشیینامس بییوده و کسییانی کییس خییود را ه یزارۀ سیینی میدانسییتسان ی ح
توانستسان ح این گزینس را انت ا کنن .
نفوس والیت ور براساس ت مین «ادارۀ م،یی ایریاییس و مم،ومیا »
در سال  ۹۹۹۵بالغ بس  ۷۸۹۰۸۴تین بیوده اسیت (اداره م،یی ایریاییس
ومم،وما ح  .)۹۹۹۵زمانی کس نفوس ولسوالی لمیل و سیرجنگل یمنیی
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 ۹۰۴۴۹۴تن را از آن ک کنی  ۰۰۰۵۰۲تن میمان کس جممیت هی
ما را تشکیل میده و بس اساس «فورمول سرو مونکی» در صورتی کیس
سطح اطمنان را  ۹۹٪و ضری خطیا را  ۸٪در ن یر بگیری ح جممییت
نمونس  ۰۰۸تن میشودح چیون میا در ایین تحقییق  ۹۰۲۹پرس شیون ه
داری ح لذا جممیت نمونیسح بیشیتر از دوچنی عی د میورد نییاز فورمیول
سرو مونکی است.
پیشینۀ تحقیق و ادبیات موجود
قومیت منسو بس قو است .فرهنگ ده اح قو را واژۀ عربی بس ممنیا
«گروهی از مردان و زنان» میدان  .در این لغتنامسح قو بس ممنا کسان و
خویشاون ان نیز ذکر ش ه است .فرهنگ فارسی ممین «قیو » را گروهیی
از مرد و خویشاون انح دانستس کس در تاریخ و زبیان و آدا و رسیو کیس
عامل پیون و اتحاد بین آنان است» اشتراک دارن  .گذشتس از آنح قیو بیس
لحاظ لغو بس ممنا امت و پیروانح بس ممنا طایفس و عشیرهح بس ممنیا
همسر(زن) و امثاله نیز یاد ش ه است.
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جاممسشناسان و قو شناسان تماری متم د از قیو و قومییت صیور
دادهان  .قو واژۀ ق یمی و کهنی است .در یونان قی ی ک،میۀ  ethnosییا
قو بس ممنا قبایل کوچکی بود کس بیرون از شهر زنی گی میکردنی و از
یقوق سیاسی شهرون ان رسمی برخیوردار نبودنی  .واژۀ  ethnicityییا
ً
قومیت بس مفهو امروز ح در ر واژۀ ج ی است و ظاهرا اولین بیار
در سال  ۹۹۸۹توسط دیویی راییزمن بیس کیار گرفتیس شی ه اسیت (بابیا
صییفر ح  .)۹۹۹۸آنتییونی اسییمیت (جاممییس شییناس) در تمریی قییو و
قومیت میگوی « :قو ی اجتمیام انسیانی میرتبط بیس یی سیرزمین و
دارا اسطورهها مشترکح ی یا چن عنرر فرهنگی مشترک و یی اقل
همبستگی در میان ن بگان» اسیت« .در قومییتح صیحبت از نیژاد و ییا
نیایی واقمی نیستح ب،کیس از هوییت و نییایی کیس میرد آن را در اختییار
دارن صحبت میشود و بس خاطر اسطورهها و ارزشهایی کیس در سینن و
رسو و سب ها هنر ح قوانین یقوقی و نمادها مجس ش هان ح توجیس
میشود» (اسمیتح.)۰۸ :۹۹۵۹
از ن ر ماکس وبرح قومیت ی «باور ذهنی بس اج اد مشیترک اسیت کیس
ممموال بر مبنیا شیباهتها فیزیکییح شیباهت در رسیو ح یاف یس و
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خاطرا مشترک پ یی میآیی » (فکیوهیح  .)۰۹۸ :۹۹۹۵فکیوهی در
ضمیمۀ خیودش بیر کتیا «قو شناسیی سیاسیی» روالن برتیون عی وه
میکن کس«:در گروهی دیگر از تماری ح قیو یی مجموعیۀ اجتمیاعی
تمایز یافتس ممرفی میشود کیس ریشیسها خیود را در گذشیتس و اسیطوره
ترور میکنن  .گروه قومی عموما دارا یی نیا ح رسی هاح ارزشهیا و
زبان مشترک است» (همان .)۰۹۸ :از ن ر فردری بارثح گیروه قیومی
بس جممیتی اط ق میشود کس «ارزشهیا فرهنگیی بنییادین مشیترک و
ایساس تم،ق بس ی واقمیت بیرونی داشتس باشین کیس آنهیا را از دیگیران
تفکی کنی »(همیان .)۰۹۸ :از ن یر جنکینیز قومییت بیس «گروههیا
اجتماعی اشاره دارد کس در ویژگیها انتسابی واقمی یا فرضییح از قبییل
اصل و نس و میراث فرهنگی – زبانی اشتراک دارنی »(.پایی یاح :۹۹۹۵
.)۹۰
ناصر فکوهی بس نقل از آنتونی اسیمیت دو رویکیرد ن یر اساسیی را در
مییورد قومیییت قابییل تشیی یم میدانیی  :اصییلگرایی و ابزارگرایییی.
اصلگرایانح قومیت را ناشی از پیون ها و ایساس اصیلح ذاتیی وطبیمیی
میدانن  .ابزارگراییانح قومییت را وسیی،سا میداننی بیرا دسیتیابی بیس
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اه ا سیاسی و اقتراد  .ابزارگراییح قومیت را مفهیو می رن یسیا
میکن کس با استممار پیون دارد .اصلگرایی ممکن اسیت بیس تبمیی

و

تمر نژاد و قومی و جنگ و تمر قومی بینجام و ابزارگرایی نییز
ممکن اسیت قومییت را یی مفهیو ابی اعی ب انی و بپنی ارد قومییت
همانگونس کس اب ام ش ه میتوان لغو شود .از این پن ار نیز ممکین اسیت
بییرا نادییی ه گییرفتن یییا از بییین بییردن اقییوا اسییتفادۀ سییو شییود.
(فکوهیح.)۰۹۵-۰۹۷ :۹۹۹۵
توماس جفرسون بارفی ،نویسن ۀ تاریخ فرهنگی-سیاسی افغانسیتان بیس
نقل از بارث در مورد قومیت مینویس  :گروههیا قیومی مممیوال دارا
چهار ممیار هستن  .شباهتها بیولوژی ح ارزشها فرهنگی بنییادین
مشترکح یوزه ارتباطی و تمامیل و تمریفیی از خیود و دیگیر  .آخیرین
ممیارح مهمترین ممیار است .از ن ر بارفی ،ح قاع ۀ ک،ی برا دسیتسبن
گروهها قومی در افغانسیتان وجیود دارد :اگیر مردمیی خیود را فی ن و
بهمان ب وانن و همسایگانشان ه موافق باشن کس آنها فی ن و بهمیان
هستن ح پس آنها ف ن و بهمیان هسیتن (بارفی،ی ح  .)۴۸-۴۴ :۹۹۹۵از
ن ر بارفی ،دانشمن ان ع،و سیاسی مممیوال گروههیا قیومی را ممیینح
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ثابت و ازلی میبیینی  ...انسانشناسیان مممیوال اسیت الل میکننی کیس
قومیت امر ترادفی و در ممرض انت ا و تغییرا است .ایین بیاور در
افغانسیتان کیس قومیییت را میتیوان بییر اسیاس ظیاهر و بییس طیور برییر
تش یم داد از این واقمییت ریشیس میگییرد کیس افیراد هویتشیان را از
طریق سب پوش بس نمای میگذارن ( .همان.)۴۷ -۴۸ :
در مورد ور کتا ها و مقیاال بسییار نوشیتس شی ه اسیت .از کتیا
«طبقییا ناصییر » تییللی منهییاجالسییراج جوزجییانی گرفتییس تییا
«تاری نامیۀهیرا »ح «روضییا الجنییا فیییاوصییا م ینیةالهیرا »ح
«زب ةالتواریخ» و «جغرافیا یافظ ابرو»ح «روضةالرفا» خوانی میرح
«یبی السیر» میرخوانی و کتیا هیا قی یمی بسییار دیگیر .در دوران
مماصر نیز بیشتر مورخان از ع،ی ایم کهزاد تیا عبی الحی یبیبیی و از
میر

محم بار تا محم ص یق فرهنگ در نوشتسها خوی

ور و

تاریخ و جغرافیایی آن را بحث کردهان  .عتیقال،س پژواک در سیال ۹۹۴۰
کتابی نوشتس بس نا « وریان» و عزیزایم پنجشییر نییز کتیابی تیالی
کرده است بس نا «جغرافیا تاری ی ور» .مولو

وثال ین مسیتمن

ور نیز اثر دارد بس نا «تاریخ م ترر ور» .شیاه محمیود محمیود
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استادسابق دانشگاه کابل نیز کتابی تیللی کیرده اسیت بیس نیا «تیاریخ
دولت مستقل وریان» .همچنان بنیادجهان داران یور و سیایت جیا
ور مقاال متم د در مورد وریان نوشتسان  .اصغر فرو ی ابیر نییز
اثر دارد بس نا «تاریخ وریان» .کسان بسیار دیگیر نییز در ایین بیاره
مقالس و کتا نوشتسان کس یاال مجال پرداختن بس تما آنها میسر نیست.
اما کار و مطالمیا اینهیا بیشیتر بیس گذشیتس و دورۀ امپراتیور

ورییان

متمرکز بوده اسیت و در میورد قومییت ور هیا اط عیا چنی انی بیس
صور منسج ارایس نکردهان .
تم اد از قو پژوهان ربی نیز کیس در دوران مماصیر در بیا هوییت و
تبییار ور هییاح مط ،ی نوشییتسان ی ح بیشییتر در مییورد ایمییاق یییا قبایییل
فیروزکوهیح تیمنیح جمشیی

و ییره بحیث کردهانی  .اینهیاح ایمیاق را

پیشاپی بس عنوان ی قو ج اگانس فرض گرفتسان و در مورد اینکس واقمیا
ایماق ی قو هست یا نیستح تحقیق و پژوهشی مستق،ی را من تا یال
متوجس نش ها  .تم اد از مورخان و نویسین گان ایمیاق را قیو خاصیی
ن انستس و گفتسان کس بس زبان ترکی و مغولی ایماق و اویمیاق بیس ممنیا
مط،یییق قبی،یییس و طایفیییس اسیییت (ده ییی اح ممیییینح عمیییی و نییییز
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شیییییییییرمحم خانح۹۷۷ :۹۹۹۹و  /۹۹۸بی،یییییییییوح /۰۴-۹۹۹۹:۰۹
اسییفزار ح۹۹۹۵ح ج .)۹۸۲ :۰تمیی اد از قو شناسییان ربییی مفهییو
«ایماق» را مانن اقوا هزاره ح تاجی و ازب ح ی قیو ج اگانیس فیرض
کرده و پژوه ها خود را بر پایۀ همیین پی فیرضح اسیتوار کردهانی .
قبایل یور در نوشیتسها تیاری ی و مرد شناسیی بیس نیا فیروزکیوهیح
تیمنیح جمشی ح تیمور و یره یاد ش هان  .یاال این طوای مربوط و
متم،ق بس ک ا ی از اقوا افغانستان هستن ح سوالی است کس این تحقیق
در ص د است بس آن پاسخ ب ه  .تم اد از نویسن گان هزاره نییز کیس در
 ۰۲سال اخیر در پیون بس تاریخ ورح کتا نوشتسان ح مانن نویسین گان
سایر اقوا ح سمی کردهان براسیاس قومییت خودشیانح در میورد قومییت
مرد ور نییز داور کننی  .ایین همیان داور مبتنیی بیر قومییت خیود
نویسن ه است کس قب توضیح داده ش و بیر پاییۀ آنح هیر نویسین ه اگیر
تاجی بودهح یا هزارهح یا پشتون و تیرکح متناسی بیس قومییت خیودشح
ور ها را از همان قو دانستس است .قابل ذکر اسیت کیس در مطالمیا
قومیییت در افغانسییتانح در بیشییتر مییواردح نقیی مییادر و سییه آن در
اخت طا

و دره تنی گی قومیح مانن سایر برداشیتها پ رسیاالرانس
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از قومیتح کام نادی ه گرفتس ش ه و بس مسیللۀ خویشیاون

ها فراقیومی

کس در طول س هها متماد اتفاق افتادهح توجهی نش ه است.
در سالها اخیر برخی مج

والیتی کس از سو تمی اد از ادارا

دولتی و یردولتی در والییت یور نشیر شی ه اسیت نییز در میورد آمیار
قومیتها در ورح ارقامی ذکر کردهان ح اما از آنجا کس این ارقا و آمار بیر
ک ا تحقیق و پژوه مبتنی نبوده و فقط ت میین بی ون سین نویسین ۀ
متن را بازتا میداده استح نمیتوان ممیار و م کی برا نتیجیسگییر
یا استناد بس یسا آی .
در کتا شناسنامۀ ور کس در سال  ۹۹۹۹توسیط تمی اد از فرهنگییان
ور نشر ش ح مقالسا است بس نا «قومییت و نیژاد یور هیا» بیس ق،ی
نگارن ه کس قومیت ور ها و ادعاهایی م ت ،در میورد قومییت میرد
ور را بس صور کتاب انسا بررسی کرده است (شناسنامۀ یورح:۹۹۹۹
 .)۵۹تحقیق یاضر اماح در نوم خودش یی روش متفیاو اسیت و تیا
جایی کس من اط م دار بس این روش در مورد قومییت ور هیا مقالیس و
پژوهشی نشر نش ه است .در این تحقیق از  ۹۰۲۹تن از مرد ور در ده
ولسوالیح پرسی ه ش ه است کس خود را از ک ا قو میدانن .
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چوکات نظری تحقیق
در مورد این پرس کس قومیت چیست و یا مرد ف ن کشیور و ییا فی ن
والیت از ک ا قیو و تبیار هسیتن ح چنانکیس در قسیمت پیشیینۀ تحقییق
مشاه ه ش با سس روش یا سس رویکرد میتوان پاسیخ داد .یی دیی گاهح
قومیت را پ ی ۀ بیولوژی ح تغیییر ناپیذیر و دایمیی و خیالم میدانی و
برا اثبا اینکس ف ن مرد از ک ا قو هستن بس سراغ کتا ها تاریخ
و اسناد باستانی میرود تا نشان ده کس ف ن میرد در تیاریخ متم،یق بیس
ک قو هستن  .این دی گاه سپس آن مطالما تاری ی را با میرد یی
مح،س و محیط امروز تطبیق میده و نتیجیس میگییرد کیس بیر اسیاس
شواه تاری یح ف ن مرد از ف ن قو هستن  .دی گاه دو ح قومیت مرد
را از طریق مطالمۀ ژنها و  DNAافراد مطالمس میکن تیا نیژاد و بیالتب
قومیت افراد را نشان ب ه  .این دی گاه هرچن از ن ر ع،می در مورد فیرد
تا ی ود راهگشا استح اما بر اسیاس یافتیسها موجیود بیشیتر نشیان
میده کس انسانها تما شان ک و بیی بیاه م ،یوط و دره آمی تیس
هستن  .ع،ی هزاره از بهسود و یا اس بودا از لمل وسرجنگل والیت یور
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و کسان دیگرح نتای آزمای  DNAخود را در شبکسها اجتماعی نشیر
کردن کس بیشتر نشاندهن ۀ اخت ط و دره آمی تگی قومی در افغانستان
بود .این روش در یال یاضر در افغانستانح فقط اخت طا نژاد مییان
اقوا را نشان میده ح امیا نمیتوانی تاجیی ح هیزارهح پشیتونح ب،یوچح
نورستانیح ازب ح ترکمن و ...را از ه ج ا کن .بنابراین با ایین روش نییز
فم نمیتوان قومییت فی ن میرد را مشی م سیاخت .قومییت یی
گفتمان فرهنگی استح نس ی بحث بیولوژی صر .
دی گاه سو قومیت را نس ی واقمیت عینیی و بیولوژیی ح کیس یی نیوم
ایساس تم،ق و ی نوم پیون ت ی،ی و یا واقمی میدان کس افرادح نسبت
بس نس و نژاد خود دارن و این مسللس بیشتر یالت فرهنگی و ذهنی دارد
تا یالت بیولوژی وواقمی (اسمیتح .)۰۸ :۹۹۵۹بر مبنا ایین ن رییس
گروهها وافراد خودشان خود را هرقومی کیس مییداننی همیان ایسیاس و
همان شناختح ممیار قومیتشان یسا میشود .بنابراین دی گاهح اگیر
کسی خود را سی ایساس کن ح سی ت،قی میشود و اگر هزاره ایسیاس
کن هزاره .قومیت افرادح مطابق این دی گاهح همان است کس خودش خیود
را از همان قو میدان  .چوکا ن ر این تحقییقح همیین دیی گاه سیو
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است .از مرد ور پرسی ه ش ه است کس از ک ا قو هستن ؟ هر جوابی
کس خودشان بس این پاسخ دادهان حهمان پاسخح ممیار قضاو و شناختح
دانستس میشود .ب یهی است کس قومیت هرشی م را خیودش تمییین و
بیان میکن  .با اتکا بس ن ریۀ سو کس در باال مرور ش ح ممییار تشی یم
قومیت هرش م خودش است .این تحقیق در روشینایی همیین ن رییس
انجا ش ه است.
تحلیل و بررسی دادهها
در این تحقیق در میان  ۹۰۲۹تن در  ۹۲ولسوالی پرسشنامس توزی شی ه
بود کس جزیییا پاسیخ آنهیا و مش ریا فیرد پرس شیون گان بیس
صور تفری،یح اینجا مرور میشود.
تعداد پرسششوندگان با تفکیک ولسوالی
در این پژوه

بس صور مجموعی همانگونس کس گفتس شی  ۹۰۲۹تین

در ده ولسییوالیح پرسشیینامسح پییر کردهان ی کییس از میییان آنهییا  ۸۹۰تیین
( )٪۹۹.۴از وای ادار فیروزکوه یا مرکز والیت بیودهانی و  ۰۰۰تین
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دیگر( )٪۹۰.۹از ولسوالی دولتیار .بس همین ترتی از ولسوالی مر یا
 ۹۰۷تن ()٪۹۲.۴ح از ولسوالی تییوره  ۹۴۹تین ()٪۹.۹ح از ولسیوالی
چهارس ه  ۹۴۲تن ()٪۵.۷ح از ولسیوالی سیا ر  ۹۹۷تین ()٪۷.۹ح از
ولسوالی پسابن  ۹۹۹تن ()٪۰.۹ح از ولسوالی تولی  ۰۹تین ()٪۹.۵ح
از ولسییوالی دولینییس  ۹۷تیین ( )٪۰.۹و از ولسییوالی شییهرک  ۰۹تیین
( )٪۹.۴پرسشنامس پر کرده و در ایین تحقییق اشیتراک داشیتسانی  .قابیل
یادآور است کس ی ود  ۷۲۲پرسشنامس در دانشگاه ورح لیسیۀ سی،طان
ع ال ینح لیسۀ س،طان شها ال ین یور و آموزشیگاه الحیق توزیی
ش ه بود .دلیل اینکس در ولسوالیها فیروزکیوه و دولتییار آمیار اشیتراک
کنن گان باال است بس این ممناست کس تم اد دانشجویان و متم،میان ایین
ولسییوالیها در آن نهادهییا تحرییی،ی بیشییتر بییودهح لییذا آمییار اشییتراک
کنن گانشانح بیشتر ش ه است .ولسوالی لملوسرجنگل بس دلییل واضیح
بودن قومیت مرد ح شامل این تحقیق نبوده است .همچنان بس همین دلیل
در مناطق هزارهنشین دولتیار و پسابن نیز پرسشنامس توزی نشی ه اسیت.
در فور پرسشنامس اماح گزینۀ هزارۀسنی موجود بوده و کسانی کس در مییان
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اشتراک کنن گانح خود را از این قو دانستسان ح فرصت انت یا بیس طیور
کامل برا آنهاح میسر بوده است.

تعداد پرسششوندگان با تفکیک ولسوالی 22 
جدول شماره  -۱تعداد پرسششوندگان به تفکیک ولسوالی

۱۸۰۰
۱۶۰۰
۱۴۰۰
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۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

درصد

تعداد
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۱۶.۳

۲۶۲
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۱۰.۴

۱۶۷

مرغاب

۹.۳

۱۴۹

تیوره

۸.۷

۱۴۰

چهارسده

۷.۳

۱۱۷

ساغر

۶.۹

۱۱۱

پسابند

۳.۸

۶۱
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۲.۳

۳۷

دولینه

۱.۴

۲۳

شهرک

۱۰۰

۱۶۰۳

مجموع

  21پژوهشی در قومیت غوریها

سطح تحصیلی پرسششوندگان
از ن ر میزان تحرییل و سیواد پرس شیون گان از مییان  ۹۰۲۹پرسی
شون ه کس در این تحقیق سه داشتسان ح  ۹تن ( )٪۲.۲۰داکتیرح  ۹۲تین
( )٪۲.۰ماستر یا کارشناس ارش ح  ۹۲۰تن ( )٪۹۵.۵لیسیانسح ۰۴۰
تن ( )٪۹۸.۹محرل یا دانشجوح  ۰۰۲تن ( )٪۹۹.۷فیوق بک،ورییا ییا
چهارده پاسح  ۴۹۵تن ( )٪۰۷.۹بک،وریا یا متم ،و م تم بس صنو
یازده و دوازده و  ۹۸تن ( )٪۲.۹دارا تحرییل خروصیی یمنیی
م ارس سنتی بودهان  .البتس  ۹۷۸تن دیگر ( )٪۰۹.۴فاق سواد بیوده ییا
بس این پرس ح پاسخ ن ادهانی  .قابیل ییادآور اسیت کیس مسیالۀ سیطح
تحریل پرس شون گان موضوعی از پی تمیین ش ه نبوده و این کس چس
تم اد از آنها دارا چس درجۀ تحری،ی بودهان ح بس صیور اتفیاقی ییا
ترادفی بوده است .هرچن ح زمانی کس پرسشنامس در مکاتی و نهادهیا
تحری،ی توزی میشیودح مییزان تحریی،ی پرس شیون هها تایی ود
مش م استح اما فقط کمتر از نیمی از اشتراک کنن گان در این نهادهیا
بودهان .

سطح تحصیلی پرسششوندگان 21 
جدول شماره  -۲سطح تحصیلی پرسششوندگان
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مجموع
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سن و سال پرسش شوندگان
سن و سال پرس شون گان در این تحقیق بس عنوان ی شیاخم مطیرح
نبوده استح لذا برا اینکیس نشیان داده شیودح پرس شیون گان در کی ا
ردهها سنی قرار دارن ح فقط بس دوگزینس اکتفا شی ه اسیت .بنیا بیراین از
میان  ۹۰۲۹تن پرس شون ه کس در این تحقیق اشتراک داشتسانی ح ۹۹۵۹
تن ( )٪۵۰.۰آنها از هژده تا چهل سال و  ۰۰۲تن ( )٪۹۹.۰آنها باالتر
از  ۴۲سالح عمر داشتسان  .البتس از میان مجموم پرس شیون گان  ۰تین
( )٪۲.۹ه بس این پرس ح پاسخ ارایس نکردهان .

سن و سال پرسششوندگان 21 
جدول شماره  -۳سن و سال پرسششوندگان

۱۸۰۰

۱۶۰۰
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۱۰۰۰
۸۰۰
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۴۰۰
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مجموع

بی جواب

چهل به باال

هژده تا

۰

چهل

۱۶۰۳

۲

۲۲۰

۱۳۸۱

تعداد

۱۰۰

۰.۱

۱۳.۷

۸۶.۲

درصد
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جنسیت پرسششوندگان
ِ
جاممۀ ور بس ویژه مرد ولسوالیهاح ی جاممۀ سینتی و بسیتس اسیت و
اشتراک و سه گیر زنان و دختیران در خانیسپر پرسشینامسها بیس وییژه
زمانی کس شمارۀ ت،فون نیز درج شودح امر ساده و رایتی نیستح با آن هی
با استفاده از فرصت دانشگاه ور و آموزشگاه الحق سعی شده است که
اشتراک خانمها ،در این تحقیق بیشتر شود .رویهمرفت  ،از میها ۹۰۲۹
تن اشتراک کننده ۹۴۲۹ ،تن ( )۵۷.۴٪آنها میرد و  ۰۲۰تین ()۹۰.۰٪
از میان زنان بودهان .

جنسیت پرسششوندگان 21 
جدول شماره  -۴جنسیت پرسش شوندگان
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درصد
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قومیت پرسششوندگان (پرسش اصلی تحقیق)
در این تحقیق همانگونس کس تایال خوان ی ح  ۹۰۲۹تن اشیتراک کیرده و
فور پر کردهان کس هنگا انت ا قومیتح از میان آنهیا در ده ولسیوالیح
 ۹۹۰۰تن ( )٪۵۸.۲خود را تاجی ممرفی کیردهانی و  ۹۸۲تین دیگیر
( )٪۹.۴قومیت خود را ایمیاق خوانی هانی  .بیس همیین ترتیی  ۰۲تین
( )٪۹.۰گفتسان کس قومیت برا میا اهمیتیی نی ارد ییا قومییت خیود را
نمیدانی ح  ۰۲تن ( )٪۹.۰گفتیسانی کیس میا پشیتون هسیتی ح  ۹۸تین (
 )٪۲.۹خود را سی ممرفی کردهان و  ۸تن دیگر ( )٪۲.۹گفتسانی کیس
ترکمن هستن  .همچنان  ۵تن ( )٪۲.۸خود را هزارۀ سنی دانستس و  ۴تن
( )٪۲.۰گفتسان کس قومیت ما ب،وچ میباشی  .بیس همیین ترتیی  ۰تین
( )٪۲.۹خود را مغولح  ۹تن ( )٪۲.۰ازب ح  ۰تین ( )٪۲.۹یور و
 ۹۰تن (  )٪۲.۷خودشان را از سایر اقوا ممرفی کردهان  .در پرسشینامس
بس ترتی ح اقوا ازب ح سی ح تاجی ح پشتونح ایماق ح ب،وچح هزارۀ سنیح
بیا ح قزلباشح ترکمن و گزینۀ اقوا دیگر وجود داشیتن  .قابیل ییادآور
است کس برا سرو کننی گان ییا پرسی کنن گان تفهیی شی ه بیود کیس

قومیت پرسششوندگان (پرسش اصلی تحقیق) 10 

هنگا توزی یا پرکردن فور هاح هیچگونس ت،قیین و جهیتدهیی ن اشیتس
باشن و فرصت دهن کس پرس شون گان خودشان هر طیور کیس خیود
میدانن قومیت خود را ممرفی کنن  .گفتس ش ه بود کس پرس کنن ه فقط
فور را توزی کن و یا ه اگر پرس شون ه فاق سواد نوشیتن باشی ح بیا
امانتدار کاملح چیز کس را کس آنها میگوین درج فور نمایی  .البتیس
از پرس کنن گان یا سرو گیران در هییچ مری،یسا از تحقییق پرسیی ه
نش ه است کس خودشانح خود را از ک ا قو و تبار میدانن .

  10پژوهشی در قومیت غوریها

ج ول شماره  -۸قومیت پرس شون گان
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۲
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سی
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۸
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۵
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۴
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۲.۹

۰
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۲.۰

۹
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۰
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مجموم
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پاسخ هر ولسوالی در مورد قومیت
عنوان قب،ی بس صور ک،ی و مجموعی نشان داد کس در این تحقییق چنی
تن اشتراک داشتس و چن فیر از پرس شیون گان خیود را منتسی بیس
ک ا قو دانستسان ح در اینجا پاسخ هر ولسوالی بس صیور مجیزا نشیان
داده خواه ش تا مش م شود کس ن یر بیس شیاخم ولسیوالیح پاسیخ
پرس شون گان از چس قرار بوده است:
فیروزکوه :در وای ادار فیروزکوه مجموعا  ۸۹۰تن بس پرسشنامس پاسخ
دادهان کس از ایین مییان  ۴۴۹تین ( )٪۵۰.۹خیود را تاجیی ح  ۷۹تین
( )٪۹۹.۰ایماقح  ۰تن ( )٪۹.۹پشتونح  ۴تن ( )٪۲.۷هزارۀ سینیح ۰
تن ( )٪۲.۴سی و  ۹تن ( )٪۲.۰خود را ازب ممرفی کیردهانی  .البتیس
 ۹۹تن دیگر ( )٪۰.۹در این ولسوالی گفتسان کس قومییت بیرا میا مهی
نیست و یا اینکس قومیت خود را نمیدانی .
دولتیار :در ولسوالی دولتیار مجموعا  ۰۰۰تین بیس پرسشینامسهیا پاسیخ
دادهان کس از این میانح  ۰۲۷تن ( )٪۷۹.۲خود را تاجیی گفتیسانی و
 ۴۵تن ( )٪۹۵.۹ایماق ۰ .تن دیگیر ( )٪۲.۵خیود را پشیتونح  ۹تین
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( )٪۲.۴سی ح  ۹تن ( )٪۲.۴هزاره سنیح  ۹تن ( )٪۲.۴ترکمنح ۹تین
( )٪۲.۴ور و  ۹تن دیگیر ( )٪۲.۴از سیایر اقیوا ممرفیی کیرده
است.
مرغاب :در ولسوالی مر ا ح  ۹۰۷تن پرسشنامس پر کردهانی کیس از ایین
میان  ۹۰۴تن ( )٪۹۵.۰خود را تاجی ح  ۹تن ( )٪۲.۰ایمیاق و  ۹تین
( )٪۲.۰پشتون ممرفی کرده است .در این میان ی تن ( )٪۲.۰گفتس
است کس قومیت برا من مه نیست.
تیوره :در ولسوالی تیوره  ۹۴۹تن بس پرسشنامس پاسیخ دادهانی کیس از ایین
میییانح  ۹۰۰تیین ( )٪۵۹.۹تاجییی ح  ۰تیین ( )٪۴.۲ایمییاقح  ۷تیین
( )٪۴.۷پشتونح  ۹تن ( )٪۲.۷سی ح  ۹تن ( )٪۰.۲هزارۀ سنیح  ۰تن
( )٪۹.۹مغولح  ۰تن ( )٪۹.۹ازب بوده و  ۰تن ( )٪۹.۹هی گزینیس
سایر اقوا را انت ا کردهان  .دراین مییان  ۴تین ( )٪۰.۷گفتیسانی کیس
قومیت برا ما مه نیست و یا اینکس قومیت خود را نمیدانی .
چهارسده :ولسوالی چهارس ه در این تحقیقح ۹۴۲تین اشیتراک کننی ه
داشتس است کس از این میانح  ۹۰۰تن ( )٪۵۷.۹تاجی ح  ۵تن ()٪۸.۷
ایماقح  ۴تن ( )٪۰.۹سی و  ۴تن ( )٪۰.۹خود را اقوا دیگر گفتسان .
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 ۰تن ( )٪۹.۴نیز نوشتسان کس قومیت برا میا مهی نیسیت و ییا اینکیس
قومیت خود را نمیدانی .
ساغر :در ولسوالی سا ر  ۹۹۷تن بس پرسشنامسها پاسخ دادهان کس از این
میانح  ۹۲۷تن ( )٪۹۹.۸خود را تاجی ح  ۸تین ( )٪۴.۹سیی ح  ۰تین
( )٪۹.۷ب،وچ و  ۰تن ( )٪۹.۷خو یشتن را ترکمن خوان هانی  .از ایین
میانح  ۹تن ( )٪۲.۹گفتساست کس قومییت خیود را نمییدانی ییا اینکیس
قومیت برا من اهمیتی ن ارد.
پسابند :در وای ادار پسابن ح  ۹۹۹تن بس پرسشنامسها پاسخ دادهان کس
از این میانح  ۹۲۰تن ( )٪۹۹.۹تاجی ح  ۹تن ( )٪۰.۷ایمیاق ح  ۹تین
( )٪۲.۹سی و  ۹تن ( )٪۲.۹پشتون بودهان  .البتس در این جم ح  ۴تین
( )٪۹.۰خود را از اقوا دیگر ممرفی کردهان .
تولک :از ولسوالی تول  ۰۹تن بیس پرسشینامسهیا پاسیخ دادهانی کیس از
میانشییانح  ۸۲تیین ( )٪۵۰.۲خییود را تاجییی خوانیی هانیی ح  ۹تیین
( )٪۹۴.۵ایماقح  ۹تن ( )٪۹.۰ب،وچ و  ۹تن (  )٪۹.۰خیود را از اقیوا
دیگر ممرفی کرده است.
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دولینه :در ولسوالی دولینس  ۹۷تن در این تحقیق پاسخ ارایس کردهانی کیس
از جم اینهاح  ۹۲تن ( )٪۵۹.۹خود را تاجی ح  ۹تن ( )٪۵.۹ایماق و
 ۹تن ( )٪۵.۹خود را پشتون ممرفی کردهان  ۹ .تن دیگیر( )٪۰.۷گفتیس
است کس قومیت برا من مه نیست.
شهرک :در وای ادار شهرکح  ۰۹تن بس پرسشنامسها پاسخ دادهان کیس
از این میانح  ۹۷تین ( )٪۷۹.۹تاجیی ح  ۹تین ( )٪۴.۹ایمیاقح  ۹تین
( )٪۴.۹ب،وچح  ۹تن ( )٪۴.۹سی و  ۰تن ( )٪۵.۷ترکمن بودهانی ۹ .
ی تن ( )٪۴.۰دیگر ه قومیت خود را در ولسوالی شیهرکح یور
دانستس است.
ج ول شماره  -۰تفکی قومیت و تم اد اشتراک کنن گان هر ولسوالی
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۰۲۷
۴۵
۰
۲
۹
۹
۲
۹
۲
۹
۲
۹
۰۰۰

مر ا
۹۰۴
۹
۹
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۹
۲
۹۰۷

تیوره
۹۰۰
۰
۷
۲
۹
۹
۰
۲
۰
۲
۴
۰
۹۴۹
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قومیت در ولسوالی
تاجی
ایماق
پشتون
ب،وچ
سی
هزاره سنی
مغول
ترکمن
ازب
ور
مه نیست یا نمی ان
سایر اقوا
مجموم

چهارس ه
۹۰۰
۵
۲
۲
۴
۲
۲
۲
۲
۲
۰
۴
۹۴۲

سا ر
۹۲۷
۲
۲
۰
۸
۲
۲
۰
۲
۲
۹
۲
۹۹۷

پسابن
۹۲۰
۹
۹
۲
۹
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۴
۹۹۹

تول
۸۲
۹
۲
۹
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۹
۰۹
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قومیت در ولسوالی
تاجی
ایماق
پشتون
ب،وچ
سی
هزاره سنی
مغول
ترکمن
ازب
ور
مه نیست یا نمی ان
سایر اقوا
مجموم

دولینس
۹۲
۹
۹
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۹
۲
۹۷

شهرک
۹۷
۹
۲
۹
۹
۲
۲
۰
۲
۹
۲
۲
۰۹

جم هرقو
۹۹۰۰
۹۸۲
۰۲
۴
۹۸
۵
۰
۸
۹
۰
۰۲
۹۰
۹۰۲۹

فیر
۵۸.۲
۹.۴
۹.۰
۲.۰
۲.۹
۲.۸
۲.۹
۲.۹
۲.۰
۲.۹
۹.۰
۲.۷
۹۲۲
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رابطۀ سطح تحصیلی و قومیت
در این قسمت خواهی دی کس آیا میان سطح تحری،ی افراد و پاسخشیان
بس پرس قومیتح رابطۀ ممنادار وجود دارد یاخیر .بر مبنیا دادههیا
موجودح در این تحقیق صر  ۹تن داکتیر ( )PHDاشیتراک داشیتس کیس
گفتس است قومیت برا من مه نیست و یا قومیت خود را نمیدان  .امیا
از میان ۹۲تن ( )٪۲.۰ماستر کس بس پرس هایی تحقیق پاسخ گفتسانی ح
 ۷تنشان ( )٪۷۲.۲قومیت خود را تاجی و  ۹تین ( )٪۹۲.۲قومییت
خود را ایماق گفتس است ۰ .تن دیگر ( )٪۰۲.۲گفتسان کس قومیت برا
ما مه نیست و یا اینکس قومیت خود را نمیدانی .
از میان کل جاممۀ نمونسح  ۹۲۰تن ( )٪۹۵.۵از اشتراک کنن گانح دارا
تحری

سطح لیسانس بودهان کیس از آن مییانح  ۰۰۰تین ()٪۵۵.۹

خود را تاجی ممرفی کردهان و  ۹۵تن ( )٪۰.۲گفتسان کس میا ایمیاق
هستی  .بس همین ترتی  ۴تن ( )٪۹.۹پشیتونح  ۹تین ( )٪۹.۲سیی ح ۹
تن ( )٪۲.۹ب،وچح  ۹تن ( )٪۲.۹ترکمنح  ۹تن ( )٪۲.۹ور و  ۹تین
دیگیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر
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( )٪۲.۹هزارۀسنی بودهاست ۷ .تن دیگیر ( )٪۰.۹امیاح گفتسانی کیس
قومیت برا ما مه نیست و یا اینکس قومیت خود را نمیدانی .
 ۰۴۰تیین ( )٪۹۸.۹از اشییتراک کننی گان تحقیییقح دانشییجو یییا دریییال
تحریل بودهانی  .از مییان اینهیاح  ۹۵۹تین ( )٪۷۸.۰خیود را تاجیی
خوان هانیی و  ۸۲تیین ( )٪۰۲.۷ایمییاق .همینگونییسح  ۹تیین ()٪۹.۰
ترکمنح  ۰تن ( )٪۲.۵پشیتونح  ۹تین ( )٪۲.۴مغیولح  ۹تین ()٪۲.۴
سییی و  ۹تیین ( )٪۲.۴از اقییوا دیگییرح بودهان ی  .از اییین جم ی ح  ۹تیین
( )٪۲.۴گفتس است کس قومیت برا من مه نیست.
از میان اشتراک کننی گانح  ۰۰۲تین ( )٪۹۹.۷دارا سیطح تحریی،ی
فییوق بک،وریییا و یییا چهاردهپییاس بودهان ی کییس از جم،ییۀ آنهییاح  ۹۵۷تیین
( )٪۵۸.۲گفتسان ما تاجی هسیتی  ۹۰ .تین ( )٪۸.۸خیود را ایمیاق
خوان هان و بس همیین ترتیی ح  ۰تین ( )٪۰.۷پشیتونح  ۴تین ()٪۹.۵
سی ح  ۴تن ( )٪۹.۵هزارۀسنیح  ۰تین ( )٪۲.۹ب،یوچح  ۹تین ()٪۲.۸
ترکمنح  ۹تن ( )٪۲.۸ور و  ۹تن ( )٪۲.۸از اقوا دیگر بودهاسیت.
از این میانح  ۰تن ( )٪۲.۹گفتسان کس قومیت برا ما مه نیسیت و ییا
قومیت خود را نمی دانی .
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 ۴۹۵تن ( )٪۰۷.۹از پاسخدهن گانح دارا تحریی

بک،ورییا و ییا

مییتم ،صیینو دوازده ی و یییازده بودهان ی  .از میییان اینهییا  ۹۰۹تیین
( )٪۵۴.۰گفتسان کس ما تاجیی هسیتی و  ۴۰تین ( )٪۹۲.۸خیود را
ایماق دانستسان  .بس همین منوالح  ۷تن ( )٪۹.۰پشیتونح  ۸تین ()٪۹.۹
سی ح  ۰تن ( )٪۲.۸ازب و  ۹تن ( )٪۲.۰قومییت خیود را هزارۀسینی
گفتس است .البتس  ۸دیگر ( )٪۹.۹گزینۀ اقوا دیگر را انت یا کردهانی و
 ۹تن ( )٪۲.۷نیز گفتسان کس قومیت خود را نمیدانی .
در میان اشتراک کننی گان تحقییقح  ۹۸تین ( )٪۲.۹دارا تحریی
خروصی یا م ارس بودهان کس از این میانح  ۹۰تین ( )٪۵۲.۲خیود را
تاجی گفتسان و  ۹تن ( )٪۰۲.۲قومیت خوی را ایماق دانستسان .
 ۹۷۸تن ( )٪۰۹.۴از پاسخدهن گانح بیسواد بوده و یا ه اینکس سیواد
خود را ننوشیتسان  .از مییان اینهیاح  ۹۹۵تین ( )٪۹۲.۹گفتسانی کیس میا
تاجی هستی  ۰۲ .تن ( )٪۸.۹خود را ایماق دانسیتسان و همچنیان ۰
تن ( )٪۲.۸ب،وچح  ۰تن ( )٪۲.۸سیی ح  ۹تین ( )٪۲.۹مغیولح  ۹تین
( )٪۲.۹پشتونح  ۹تن ( )٪۲.۹ازبی ح  ۹تین ( )٪۲.۹هزارۀسینی و ۹
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تن ( )٪۲.۹از سیایر اقیوا بودهانی  .از مییان اینهیا  ۵تین ( )٪۰.۹نییز
گفتسان کس قومیت خود را نمیدانی .
ج ول شماره  -۷رابطۀ سطح تحری،ی و قومیت
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لیسانس

تحریل خروصی

ماستر

ب ون سواد یا سفی

بک،وریا

فوق بک،وریا

دانشجو یا محرل

فیر

تحریل و قومیت

۵۲.۲

۷۲.۲
۰۲.۲

۸.۹

۹۲.۸

۸.۸

۰۲.۷

۰.۲

۹۲.۲

۹۲.۹

۵۴.۰

۵۸.۲

۷۸.۰

۵۵.۹

تاجی

ایماق

۰.۹

۲.۷

۲.۹

۲.۴

۰.۹

۰۲.۲

۲.۹

۹.۰

۰.۷

۲.۵

۹.۹

پشتون

مه نیست
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لیسانس

تحریل خروصی

ماستر

ب ون سواد یا سفی

بک،وریا

فوق بک،وریا

دانشجو یا محرل

فیر

تحریل و قومیت

۲.۸

۹.۹

۹.۵

۲.۴

۹.۲

سی

۲.۹

۲.۸

۲.۹

۲.۹
۲.۰

۲.۸

۹.۰

۲.۹

۲.۹

۲.۸

۹.۵

۲.۹

هزاره سنی

ترکمن

ب،وچ

ازب
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تحریل خروصی

ماستر

ب ون سواد یا سفی

۲.۹

۲.۹

بک،وریا

۲.۸

۲.۴

۲.۴

۹.۹

فوق بک،وریا

۲.۸

لیسانس

۲.۹
دانشجو یا محرل

فیر

تحریل و قومیت

ور

مغول

سایر اقوا
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یافتهها و نتیجهگیری
در پاسخ بس پرسشی کیس شیما خیود را از کی ا یی از اقیوا افغانسیتان
میدانییی ح در اییین تحقیییق از میییان  ۹۰۲۹تیین پرس شییون ه در ۹۲
ولسوالیح براساس جم بن

و تح،یل پاسخهاح بس صیور مجمیوعی

روشن ش کس  ۶۳۱۲تن ( )٪۵۸.۰گفتهاند که ماا واود را تاجیاک
میدانیم و  ۶۸۰تن ( )٪۹.۴وود را ایماا مررفای کاردهاناد بیس
همین ترتی  ۰۲تن ( )٪۹.۰گفتسان کس قومیت برا ما اهمیتی ن ارد یا
اینکس قومیت خیود را نمییدانی  ۰۲ .تین ( )۹.۰٪پاسیخدادهان کیس میا
پشتون هستی  ۹۸ .تن ( )۲.۹٪خود را سی دانستسان و  ۵تین ()۲.۸٪
هزارۀ سنیح  ۸تن ( )٪۲.۹ترکمنح  ۴تن ( )۲.۰٪ب،وچح  ۰تن ()۲.۹٪
مغولح  ۹تن ( )٪۲.۰ازب ح  ۰تن ( )۲.۹٪یور و  ۹۰تین ()۲.۷٪
دیگر گزینۀ سایر اقوا را انت ا کرده ان .
این تحقیق نشان میده کس در مورد مقایسۀ قومیت تاجی و ایماقح در
میان کسانی کس خود را ایماق ممرفی کردهان ولسوالی دولتیار بیا داشیتن
۹۵.۹٪ح بییاالترین رقیی کسییانی را داشییتس اسییت کییس خییود را ایمییاق
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دانسییتسان  .فیری

کسییانی کییس خییود را تاجیی دانسییتسان در همییین

ولسوالی  ٪ ۷۹.۲بوده است .بر مبنیا نتیای بیس دسیت آمی ه در ایین
تحقیقح فیروزکوه از بابیت کسیانی کیس خیود را ایمیاق ممرفیی کردهانی ح
جایگاه دو را داشتس است .در ولسوالی فیروزکوه کسیانی خیود را ایمیاق
دانستسان  ۹۹.۰٪اشتراککنن گان را تشکیل میده  .فیری

کسیانی

کس خود را تاجی خوان هان ح در فیروزکوه  ٪ ۵۰.۹بوده است.
در ولسوالی سا ر هیچ کس خود را ایمیاق ممرفیی نکیردهح امیا کسیانی
خود را تاجی گفتسان  ۹۹.۸٪بودهان  .در میان ولسیوالیها دهگانیسح
مر ییا بییا  ۹۵.۰٪از ن ییر موجودیییت کسییانی کییس خییود را تاجی ی
دانستسان ح در جایگاه ن ست قرار گرفتس است .در ایین ولسیوالی فقیط ۹
تن ( )۲.۰٪خود را ایماق ممرفی کرده است.
در مورد رابطۀ تحرییل و قومییتح آنهیایی کیس دارا سیطح تحریی،ی
ماستر بودهان  ۷۲٪شان قومیت خود را تاجی گفتسان ح  ۹۲٪ایماق و
 ۰۲٪نیز گفتسان کس قومیت برا میا مهی نیسیت .کسیانی کیس خیود را
لیسانسس خوان هان  ۵۵٪شان گفتسان کس ما تاجی هسیتی و  ۰٪شیان
ایماق .بس همین منوال در میان دانشجویان یا محر ن  ۷۸.۰٪تاجیی
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بودهانی و  ۰۲.۷٪ایمییاق .از جمی کسییانی کییس دارا تحریییل فییوق
بک،وریا یا چهاردهپاس بودهانی ح  ۵۸٪تاجیی و  ۸.۸٪ایمیاق یضیور
داشتس است .آنهایی کس ۹۰پاس یا بک،ورییا و ییا میتم ،صینو دوازده و
یییازدۀ مکت ی بودهان ی ح ۵۴.۰٪خییود را تاجی ی خوان هان ی و ۹۲.۸٪
ایماق .در میان کسانی کس خود را فاق سواد ممرفی کرده و یا این پرسی
را خالی گذاشتسان ح در مورد قومیت خودح  ۹۲.۹٪شان گفتسانی کیس میا
تاجی هستی و  ۸.۹٪شان خود را ایماق دانستسان  .البتس ی فرد کس
سطح تحری،ی دکتر داشتسح گفتس است کس قومییت بیرا مین اهمیتیی
ن ارد.
قابل تذکر است کس این تحقیق در شروم زمستان برگزار ش و برا سفر
بس ولسوالیهاح مشک

امنیتی نیز وجود داشتح لذا دسترسی بیس میرد

در مناطق دور دستح دشیوار بیود و همکیاران میا نیاگزیر در برخیی از
وای ها ادار ح بس دانشجویان و دان آموزانی کس از آن ولسوالیها بیس
نهادهییا تحرییی،ی و تم،یمییی یضییور داشییتن و یییاه بییس خانییسپر
پرسشنامس از طریق ت،فیون اکتفیا کردنی  .بنیا بیر ایین بیود کیس از یی ود
پن هزار نفیر در  ۹۲وایی ادار و بااسیتفاده از روشهیا نمونیسگیر
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دقیق ترح در این مورد ن رخواهی شود کس بس دالیل و عوام،ی کس ذکر شی
و بس ع،ت نبود هزینیۀ کیافیح ایین تحقییق بیس آن آرزو نرسیی  .پیشینهاد
میشودح نهادها و دوستان دیگرح در فرصت و شرایطی بهترح این تحقییق
را بس شکل وسی ترح انجیا ب هنی و بیس پیژوه کنیونیح نیا و ژرفیا
بیشتر بب شن .
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ضمایم
نمونۀ پرسشنامس
(هر سس صفحس در این کتا بس ی صفحۀ )۴A

پرسشنامه
قومیت ی ایسیاس و یی نیوم شیناخت از هوییت خیود اسیت .میا
میخواهی از زبان مرد ور بشنوی کس خودشان را از ک ا ی از اقیوا
افغانستان میدانن  .در ایین برنامیس از  ۹۸۲۲تین از میرد یور پرسیی ه
خواه ش  .ما از همکار شما در این تحقییق و سیرو سپاسیگزاری .
نا و هویت شما محفوظ خواه مان و این پرسشنامس بیرا شیما هییچ
مسوولیت و خطر در پی ن واه داشت.
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نام و تخلص پرسش کننده:
مشخصات فردی پرسش شونده:
نا پ ر:

نا :

قریس:

ولسوالی:
جنسیت:
تحریل:

سن وسال:

درجۀ

شماره تماس:

شما وود را مترلق به کدام یک از اقوام ذیل میدانید؟ دور آن قوم
را حلقه نمایید
 ازب
 سی
 تاجی
 پشتون
 ایماق
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 هزارۀ سنی
 ب،وچ
 بیا
 قزلباش
 ترکمن
 اقوا دیگر
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شهر فیروزکوه مرکز والیت ور در زمستان
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فهرست منابع
 -۶اسییمیتح آنتییونی د ( .)۹۹۵۹ناسیونالیس ی ح ن ریییسح ای ی ئولوژ ح
تاریخ ترجمۀ منرور انرار ح تهران :انتشارا تم ن ایرانی.
 -۰بارفی،یی ح تومییاس جفرسییون ( .)۹۹۹۵تییاریخ فرهنگییی – سیاسییی
افغانستانح ترجمۀ عب ال،یس محمی ح چیاز نیزده ح تهیران :انتشیارا
عرفان.
 -۹برتونح روالن ( .)۹۹۹۵قو شناسی سیاسیح ترجمۀ ناصیر فکیوهیح
چاز هفت ح تهران :نشر نی.
 -۴بی،یوح ایچ دب،یوح ( .)۹۹۹۹پژوهشی در بارۀ قو شناسی ییا اتنیوگرافی
افغانستانح ترجمۀ دکتور لملزادح کابل :انتشارا سمی .
 -۸زمچییی اسییفزار ح ممییینالیی ینح ( .)۹۹۹۵روضییا الجنا فییی
اوضا م ینةالهرا ح تهران :انتشارا دانشگاه.
 - ۰شیییرمحم خییانح (۹۹۹۹ق) .تییواریخ خورشییی جهییانح پنجییا :
مطبمۀ اس میۀ الهور.
 -۷فییایقح فضییلالحق و دیگییرانح ( .)۹۹۹۵شناسیینامۀ ییورح کابییل:
انتشارا پرن و انجمن ادبی فیروزکوه.

  11پژوهشی در قومیت غوریها

 -۵ادارۀ م،ییی ایرییاییس و مم،ومییا ( .)۹۹۹۵بییرآورد نفییوس کشییورح
/wp-1212https://www.nsia.gov.af:
content/uploads
 -9بابییا صییفر ح نییاف ح( .)۹۹۹۸قومیییت و ناسیونالیسیی قییومیح
https://www.cgie.org.ir

