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هدیه می  توسط میِر فیض آباد (khel’at) خلعتاحترام و عزت یا  ،لباسیک مراتبه در سال، حقسقال ها برای 

 .مستند گردیده است نیز رسم و رواج در قندوز، بخارا و کابل این و. گردید

 واقع می باشد در همسایگی قندوز که یمحل بااختالفات مهم  نشأکه ماع ضاحوال و او ،مربوط به شرایطعناصری 

مین در آن منطقه نادر و سیستم آبیاری وجود ندارد، آب از ز .صوصیت کوهستانی منطقه پیوند و ارتباط داردخبه 

 .چشمه ها به دست می آید و حاصالت بسیار کم است

که خود را از جامعه کامالً متفاوت و  می گردد زادگان شرافنتیجۀ این محدودیت های محیطی سبب بروز ا

 یزیاد آن ها به کار های مانند حقسقالیک تعداد  .ز می باشدپنداشته و اقتدار شان شدیداً غیر متمرکمشخص 

منطقۀ که در همسایکی قندوز واقع می باشد یک قسمت قطغن را تشکیل داده، و بر  .مصروف و مشغول می باشند

 .می باشذت زمین یعبه طب مربوط که نشان می دهدرا  فعالیت های زراعتی از عکس یک تقسیمات کامالً متفاوتِ 

اند که دارای زمین های حاصل خیز  یو مناطق شرقی به دور تالقان، مناطق امدشت های هموار شمال حضرت ام

 .صورت می گیرد ،می باشند و آبیاری شان به واسطۀ کانال های که از دریای آمو مشتق گردیده

حضرت امام مناطِق اند که دارای علف زار ها بوده و در تابستان آن جا مکان مالداری و چراگاه ها منطقۀ جنوب 

تا به دامنۀ هندوکش مناطق زراعتی للمی و چراگاه های به عین ترتیب مناطِق جنوب ـ شرق قندوز  .باشد می

 .ددهمی  را تشکیل موسمی کوچی های ازبک

ن که استثناً در حوزۀ قندوز یک آزادگان و دهاقین بی بضاعت بدخشان موجود نیست، با  شرافی اتفرقه بین اعضا

 .نوکران مردمان بیجا شده را در آن جا تشکیل می دهند ونطقه وجود دارد، شکل بردگی به تناسب بقیۀ م

 Christine Noëlle Karimi)با آن همه و علی الرغم این تفاوت ها، به قرار مالحظات، کرستین نویل کریمی 

نِد نسبتاً نزدیک و هم مان، چیزی که مسیر عمومی و یا خط سیر عمومی تشکیالت سیاسی را محافظت می کند (

این نزدیکی و مجاورت اساساً توسط موجودیت یک مرکز اداری محلی کم و . مناطق بدخشان و قطغن می باشد

بیش مغلق و به اساس سلسلۀ مراتب تائید می گردد که از مؤثر بودن اقتدار فرمانروایان مقتدر حفاظت و دارای 

 .اقتدار الزم برای تضمین تنظیم نمودن درگیری های محلی می باشد

در واقع . یک عنصر تشخیص تفریقی تشکالت اجتماعی بین قطغن و بدخشان خود را در تشکیالت قبیلوی می یابد

با وجود آن این عنصر تشخیص تفریقی مبهم است . اهالی ازبک برخالف مردمان تاجک بدخشان قبیلوی می باشند

غیر قبیلوی ساختن را در قرن نزدهم میالدی راه اندازی  عملیۀزیرا بعضی ازبک های ترکستان افغانستان یک 

 .نمودند

تشکیالت اجتماعی دیگر باالی پارچه پارچه بودن یا قطعات موروثی در بین ازبک های مستقر و مقیم در منطقۀ 

کرده اند که  بنیاد آن  حفظء نمی کند، در حالی که ازبک های قطغن یک تشکیالت اجتماعی را تاشقرغان اتکا

قطعات موروثی پارچه پارچه از نظر نسب از  ،در این جامعۀ پارچه پارچه. گذاشته شده است هاالی شجره نامب

یم ظتننسل پدری تعریف شده اند، و قطعات سلسلۀ مراتب را یکی در مقابل دیگر نظر به سن بین برادران مختلف 

د که نتأمین می نمای  شف قبیله را رادر بزرگبو موروثین به این ترتیب درخت تبار شناسی را تشکیل،  می نماید و

 .بیگ نامیده می شود



باالخره مقایسه نمودن این خطوط سیر یا مسیر توسط کرستین نویل کریمی باالی لیدر شف سیاسی ازبک ها و 

پشتون ها صورت گرفته است و نیز برای ما اجازۀ مقایسه نمودن تفاوت ها را به ارتباط تشکیالت اجتماعی در 

 :تر متوجه عناصر مشترک به ارتباط ساختار های اقتدار سیاسی گردیم، تا بتوانیم خوبسطح محل می دهد

که نشان دهندۀ تفاوت های اساسی و بنیادی رول  اتِ معلومات و عالمکم  ردر مورد لیدر شف ازبک ها بسیا»

موقعیت آن ها که واقعاً ثابت می از طرف دیگر در مورد . ، موجود استباشد سیاسی  بین ازبک ها و پشتون ها

پیرامون لیدرشف  ،بین منافع محالت و اقتدار سیاسی بیرونی به دلیل موقف بین البینی. باشند، نیز چیزی نمی دانیم

سیاسی بسیار عمده و مهم شکل  منبعاز یک  ،وسیعپشتون ها باشند و یا ازبک ها، به صورت بسیار  که قبیلوی،

 .گرفته اند

  . نظر به این که برخواسته از ارتباطات موروثی باشد  

 .و داشتن آبرو و عزت است برابری تمام ملت ،مبارزه علیه سلسله مراتب، ظلمها  هویتی پشتون رِ گیک جنبۀ دی

این پدیده ها در یک جامعۀ که مشخصات آن باالی تشکیالت پارچه پارچه موروثی ساخته شده باشد، با وجود آن، 

یک ساختار قبیلوی با اما مدارک نشان داده است که گروپ های وجود دارد همرای زی مخصوص نیست کدام چی

 (Christine Noëlle Karimi. )«تخار و قندوز( Chechkas)ۀ کمتر واضح، مانند ازبک های ششک

 ساختار سیاسی ،برعالوه مجاورت و نزدیکی که چنین بر می آید تحلیل های کریستین نویل کریمیاز  به این ترتیب

 .مطلقاً متفاوت می باشدمحیط زیست همسایه مانند بدخشان و قطغن در دو  تمحال

د نبر عالوه مؤلف مشخص می سازد که عناصری که نشان دهندۀ نظم و ترتیب هویتی در داخل قوم پشتون می باش

ک از تشکیالت اجتماعی عناصر مشتر در این قسمت کوشش شده تا. نیز به مالحظه می رسد در نزد دیگر اقوام

دستوراِت که این  مشترک دنیای زراعتی ـ مالداری دهات اتکاء می نماید، قوانینمختلف را پیدا نموده که باالی 

، حتی در محیط غیر و همچنان باالی مفهوم عزت و آبرو باالی مرکزیت موروثی بودن است تهداب گذاری شده

  .قبیلوی

 ادامه دارد

 

          

 


