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قسمت شانزدهم و اخیر
جوان نـازنین در خاک رفتی

از ایـن دنـیای غم ،غـمناک رفتی

زدی آتش به جان مادر خود

چـو ُگل پـاک آمـدی و پاک رفتی

نتیجه گیری:
چند معنی یی بودن ممفهوم قوم و برداشت از قبیله و نژاد ( )tribu et ethnieبه دو دلیل اساسی
ارتباط می گیرد:
دلیل اولی چند مفهومی بودن این اصطالح قوم به مفاهیم مانند قبیله و نژاد به سبب این است که این
اصطالح ارتباطِ تشکیالت سیاسی و اجتماعی ،جمیعت یی را که باالی یک قلمرو وسیع مسکن
گزین بوده و به این دلیل تنوع زیاد در تشکیالت سیاسی و اجتماعی شان پدیدار گردید.

دلیل دوم از آن جا نشأت می نماید که این مفهوم در سرح ِد بین دو بُعد مرکزی تشکیالت سیاسی و
اجتماعی موقعیت دارد .بُعد راجع به ارتباط اجتماعی ،طبعیت آن و طرز کار آن از یک طرف و
بُعد نسبی به تعلقات و وابستگی های هویتی و طرز عمل شان (احساس حمایت و رضایت هویتی یا
پروسس در حاشیه قرار گرفتن و یا اخراج نمودن) از طرف دیگر ،آن هایی که صحنۀ
بر عکس
ِ
سیاسی و اجتماعی اقوام را می سازند ،تعبیر و توضیح داده شده ،حتی توسط بازیگران صحنۀ
سیاسی و اجتماعی در بُعد سمبولیک آن ،اصطالح قوم خیلی ها با ارزش و با اهمیت است .این بُعد
سم بولیک به حیث ریفرانس یا چوکات از جانب بازیگران سیاسی و اجتماعی برای ساختن مرام و
عقیده شان استفاده می گردد ،و یا اقالً توسط خطابه و سخنرانی موقعیت عقیدتی خود را مشخص
می نمایند که در نزد مشاهده گران ( Observateursو انتروپولوگ ها ()Anthropologues
به حیث یک آمار عینی و واقعی از رویداد های قبایل و یا وابستگی های جمعیت ثبت گردیده است.
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