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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۳۰/۴۰/۲۰۲۰                              یدوکتور نوراحمد خالد
 
 

 کیروند تشکل قوم تاج
 
 

   یو نگارش دوکتور نوراحمد خالد  میتنظ تتبع،
 م  2020سال   لیاپر  سوم

 
 ی(. مراکزفرهنگ13اوف،فیاند )شرزده نینفر تخم ونیلیم 18جهان را حدود  کانیتاج شمار کیتاج  پژوهشگران

 یو زبان یهُلبَک و ترمذ در تشکل قوم کت،یپنج  کت،یهرات، خجند، اخس شابور،یبخارا، سمرقند، بلخ، مرو، ن
  4‘215‘372م، 1989ش/ 1368در  یزمان شورو یها  هییاند )بارتولد(. طبق احصا مهم داشته  ینقش زین کانیتاج 

تن در ازبکستان،   933،  560  کستان،یج تن در تا  3‘172‘420:  کردندیم  یسابق زندگ  یدر اتحاد شورو  کیتن تاج 
(. به  486-485 اُوف،فی)شر ها یجمهور گریدر د یو باق زستان،یدر قرقتن 33‘ 518 ه،یتن در روس 38‘208

. جمع کردن کنندیم یها زندگو هزاره کها یزبان شامل تاج  یدر ونیلیم 8 داوف در افغانستان حدو فینوشته شر
هزاره ها در اصل ترکتبار  رایاشتباه است ز سندهینو نیط اتوس کانیهزاره ها در شمار تاج

بوده، و طبق  نینش کیعمدتا تاج میشهر کابل از قد سندهینو نیا انی. به بکی)ترک/تاتار/قرغز/مغول/...( اند نه تاج 
بوده است  کی( تاجتی٪ جمع57هزار) 744کابل  تیوال تیتن جمع 1،300،000م از 1978ش/ 1357آمار 

سوال  جینشد و نتا  دهیپرس تیم سوال قوم1979ش ۱۳۵۸سال  ی(. اما باتوجه به آنکه در سرشمار7-6)نظروف،
و  یجنوب ،یشرق یها یفراموش کرد که ولسوال دیها قابل شک اند. نبا  هییاحصا  نینشر نشد منبع و صحت ا زیزبان ن

 یو همچنان در تمام نواح  رهیو غ یده سبز، سروب ،ینداند مانند پغمان، ارغ نیکابل همه مناطق پشتون نش یغرب
در  زیزبان ن یدر ی. عالوه بر آن تعداد قابل مالحظهٔ پشتونها کنندیم یتعداد قابل توجه پشتونها زندگ زیشهر کابل ن

نفوس   ینها یتخم  ی(. بر مبنا رهیو غ  ها ییغلز  ها،ییسدوزا  ها،ییبارکزا  ها،ییمحمد زا  بخصوص)  کنندیم  یشهر کابل زندگ
نفوس توسط    یقوم  بیترک  ینها یم و تخم2003خانوارها در سال    یم و فهرست بردار1979سال    یمطابق سرشمار

نفرو تعداد  ونیمل 8.3م در حدود 2018ش مطابق ۱۳۹۷در افغانستان در سال  توانیرا م کانیتعداد تاج نجانبیا
 کرد.   یابینفر ارز ونیمل 3.7هزاره ها را به 

بخارا، سمرقند، مرو، خجند، دوشنبه توسط   یو بخصوص شهرها  انهیم یا یبعد از اشغال آس کها یاز تاج  یادیز تعداد
  1300)دهة  یدر قرن نزدهم به افغانستان مهاجرت کردند و متعاقب آن در دهة اول حکومت شورو یتزار هٔ یروس
مبارزة  انیباسماچ  امیدر ق ا یبودند  یناراض کستانیبر تاج یشورو تیکه از حاکم ی( بخصوص کسان1930ش /

از  کیتاج  ونیلیاز دو م شیبم 1935تا  1920از  شودیشمال افغانستان شدند. گفته م یمسلحانه کرده بودند، راه
و همچنان پادشاه بخارا، خانواده  یباسمچ  انیو اروپا فرار کردند. رهبر شورش هیترک ران،یافغانستان، ابه  ترکستان
(. یانیقباد  انیمسلمان  میاهل فرهنگ بودند )رح   انیفرار  نیا  شتریبه افغانستان بودند. ب  نیدر زمرهٔ مهاجر  وا  انیو دربار

اسالمگرا به  یها یحمالت کوالب ی، حدود شصت هزار نفردر پ1993 یو جنور 1992/ دسمبر 1371در سال 
که حکومت او را  کستانیتاج  یمقام مذهب نیاکبر تورجان زاده باالتر یاز جمله قاض ختند،یدوشنبه به افغانستان گر

 متهم کرده بود.    یاسالم یدولت یبرقرار یبه تالش برا
 یا یعرب در آس  ریترک و غ  ریفرد غ  انه،یم  یا یزبانان آس  ی)در  کیتاج  ک،یتاژ  ک،یروند تشکل قوم تاز  شودیم  گفته

صورت گرفته است:   ییا یجغراف  ۀسه منطق3و    ،یخ یتار  ۀعرب زاده گان عجم( در سه مرحل  ،یفیبه تعر  یو حت  انه،یم
م در  8و  7ق معادل2و  1 یها دوم، در سده  ن؛خراسا  یشرقم( در شمال 652 -226) انیساسان ۀنخست، در دور

 زنکی؛ ن83-82ف،دولت بخارا ) نعمتم( در قلمرو 999 - 875ق/389 - 261) انیالنهر؛ سوم، در عهد سامانماوراء
 (.  کستانید، تاج  : ه 

زرافشان، قشقه  ی)واد ها یم عبارت بوده است از سغداول ق ۀدر هزار کانیتاج  یقوم بیترک شودیگفته م همچنان
فرغانه(، سارتها )کنار  ی)واد ها ی(، فرغانحونیج  ۀانیسرگه و م یۀ)حاش ها ی(، باخترا یردریس ۀانیو م هیحاش ا،یدر
و پارتها   ها یانی(، مرغریو پام  یشان، آال  انیکوهستان ت  ینواح   انه،یم  یا ی)آس  ییصحرا  یها ییخوارزم(، سکا   ا،یردریس
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و  یینـوا ریشی(.عل194-193 د،ی؛ جاو207 وس،ی ؛ بطلم572، 31-30غفورف،  زی؛ ن242-241 ،یراحمدی)م
(. 32همان،    ،یانیقباد  انی؛ مسلمان65-62  کان«،یبارتولد، »تاج اند )گفتههرات و فرغانه را »سارت«    کانیبابر، تاج
 یا یکه از روزگار کهن به آس ییترکها و عربها  ان،یتخار ان،یاز اقوام، از جمله کوشان یاریبس کیقوم تاج  لدر تشک

 هایآرمول  ها،یاپشه  ر،یپام  یامانند قلچه  زین  یگرید  یقومها   نیاند؛ همچنرفته، و ماندگار شده بودند، سهم داشته   یمرکز
 (.   197 د،ی؛ جاو49 ف،یا باباند )قوم حضور داشته نیا یبنددر شکل زین

تگاب، نجراب،  یو دره ها  ی)شمال ریو پنجش سا یدر افغانستان، شامل کابل، پروان، کاپ کها یتاج  تیجمع ۀعمد مراکز
  ی قوم ب یبه نقشه ترک )  باشدیبدخشان، بغالن، قسما تخار و سمنگان و هرات م اتی( در شمال کابل، و والریپنجش

قبآل درباال گفته شد   کهیقسم نیرا محقق کانیتاج بودوباش یو اول یمراکز اصل نکهی(. با توجه به ادینفوس توجه کن
طرف به جنوب  نیبه ا یاز چه عصر کانیجاست که تاج  نیسوال در ا دهدیم لیو شمال هندوکش تشک انهیم یا یآس

   افتند؟یهندوکش انتشار 
 

 : نفوس افغانستان یقوم  ب یترک نقشهٔ
                

  

Mike King: An approximate map, based on UNOSAT data, of Afghanistan’s 
major ethnolinguistic groups; striations indicate mixed areas  

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

