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 قسمت شانزدهم و اخیر

 از ایـن دنـیای غم، غـمناک رفتی       ازنین در خاک رفتیـجوان ن 

  چـو ُگل پـاک آمـدی و پاک رفتی   زدی آتش به جان مادر خود          

  

 

 :نتیجه گیری

به دو دلیل اساسی ( tribu et ethnie)چند معنی یی بودن  ممفهوم قوم و برداشت از قبیله و نژاد 

 :گیردارتباط می 

دلیل اولی چند مفهومی بودن این اصطالح قوم به مفاهیم مانند قبیله و نژاد به سبب این است که این 

اصطالح ارتباِط  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 سرحِد بین دو ُبعد مرکزی تشکیالت سیاسی و 

ُبعد راجع به ارتباط اجتماعی، طبعیت آن و طرز کار آن از یک طرف و . اجتماعی موقعیت دارد

ا احساس حمایت و رضایت هویتی ی)ُبعد نسبی به تعلقات و وابستگی های هویتی و طرز عمل شان 

از طرف دیگر، آن هایی که صحنۀ ( بر عکس پروسِس در حاشیه قرار گرفتن و یا اخراج نمودن

سیاسی و اجتماعی اقوام را می سازند،  تعبیر و توضیح داده شده، حتی توسط بازیگران صحنۀ 

این ُبعد . سیاسی و اجتماعی در ُبعد سمبولیک آن، اصطالح قوم خیلی ها با ارزش و با اهمیت است

بولیک به حیث ریفرانس یا چوکات از جانب بازیگران سیاسی و اجتماعی برای ساختن مرام و سم

عقیده شان استفاده می گردد، و یا اقالً توسط خطابه و سخنرانی موقعیت عقیدتی خود را مشخص 

( Anthropologues)و انتروپولوگ ها  Observateurs) می نمایند که در نزد مشاهده گران

 . آمار عینی و واقعی از رویداد های قبایل و یا وابستگی های جمعیت ثبت گردیده است به حیث یک

 ختم

Bibliographie 

ROY Olivier (1985), L’Afghanistan, Islam et modernité politique (Paris, Seuil, 321p)    

OLESEN Asta (1995), Islam and Politics in Afghanistan (Richmond, Curzon Press, 351p) 

TAPPER Richard (1983), The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan (London, 

Croom Helm, 463p.)  

NOELLE-KARIMI Christine, SCHETTER Conrad, SCHLAGINTWEIT Reinhard (éds) 

(2002) Afghanistan: A Country without a State? (Lahore, Pakistan, Vanguard Books, 247 

p.) 

FARHANG Mohammad Sediq (2011), Afghanistan. Les cinq derniers siècles. Première 

partie: Du XVIième siècle à 1919 (1ère edition en français 2003, Paris, CEREDAF, 367p.)   



DUPREE Louis (2004), Afghanistan (New Delhi, International book service, première 

édition Princeton University Press en 1973, 776 p.) 

CATON Steven C. (       ), Anthropological Theories of Tribe and State Formation in the 

Middle East : Ideology and the Semiotics of Power, in Tribe and State..., Khoury, Kostiner. 

DRESCH Paul (1986), The Significance the Course of Events take in Segmentary 

Systems, Ameican Ethnologist 13  

MEEKER Michael E. (1976), Meaning and Society in the Near East : Examples from the 

Black Sea Turks and the Levantine Arabs (International Journal of the Middle East 

Studies 7). 

GLATZER Bernt (1983), Political Organization of the Pashtun Nomads and the State (in 

TAPPER Richard).  

 

PEDERSEN Gorm (1994), Afghan Nomads in Transition: A Century of Change among the 

Zala Khan Khel (London, Thames and Hudson).  

 

JANATA Fred (1975), Beitrag zur Volkerkunde  Afghanistans (Archiv fur Vollkerkunde 

(29))  cite par NOELLE-KARIMI Christine. 

 

ANDERSON Jon  Khan and Khel : the Dialectics of Pakhtun Tribalism in TAPPER Richard 

(ed.), The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan (London, Croom Helm 

Olesen ou Routledge, 1983, 463 p.)  

 



SCOTT James (2001),  La montagne et la liberté ou pourquoi les civilisations ne savent-

elles pas grimper?  (Critique internationale n°11). 

 

GIUSTOZZI Antonio (2006), Tribes and Warlords in Southern Afghanistan , 1980-2005 

(London School of Economics Working Papers, LSE, Crisis State Research Center, 

Working Paper no7).    

ADAMEC Ludwig W. (1980), Historical and Political Gazetteer of Afghanistan, vol. 5. 

Kandahar and South-Central Afghanistan (Akademische Druck -u. Verlagstanstalt Graz, 

Austria, 667 p). 

GLATZER Bernt (2001), War and Boundaries in Afghanistan : Significance and Relativity 

of Local and Social Boundaries (Weld des Islams 41, 3). 

GOFFMAN Erving (1991), Les cadres de l'expérience  (Paris, Les Editions de Minuit, 

première édition en anglais en 1971, 572 p.) 

 

 


