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 در آن جا! اینجا نه نه در نیست سراغی تو از ولی     جوی توو  ای آشنا در جست به هر سو میروم

 گفتی به یادم باز می آید که می

 ناله ام تنگ است این دنیابرای 

 و ما را از فروغ داغ حسرت سوختی رفتی     وختی رفتیـذرد آمـی بگدا سروـر مـرا بـچ

             

 طبقه بندی اجتماعی و تشکیالِت سیاسی به سطح محل

را دارد که باید تمام جریان و طرز عمل سلسله مراتب  یتوانایی های یالِت سیاسی در سطح محل لزوم دیددانستن تشک

 بین طبقات مختلف اهالی محل دانسته و به آن توجه کرد. ،را



تشکیالت سیاسی به سطح محل چنین بر می آید که در  تحقیقات مختلف انجام شده در موردما مشاهده نمودیم که از 

 ،محدودیت های هویتی با ه های سلیمان،کو ۀمختلف مثل قطغن و بدخشان و یا منطق داخل محیط های اجتماعی  

 ً  دارایمانند و ه یکسان ینظر به محدودیت هاو   ،بوده تعیین کننده سرحدِ  که ه ایمنطقآن در  موقعیتمخصوصا

 د.نمی باش سیاسی اجتماعی مختلفتشکیالتی 

ً تحلیل و انالیز تشکیالِت سیاسی و  (Anthropologieفلهذا چیزیکه از نقطۀ نظر انتروپولوژی ) سیاسی مخصوصا

باالی فرضیِه سلسلۀ مراتب و  تکیه ، که زیادترنشان دهندۀ تشکیالت سیاسی مختلف اجتماعی پشتون ها، در قدم اول

 می نماید. قشربندی اجتماعی

ر بودِن تشکیالت سیاسی در محل ز غیر متغیدادن و برقرار کردن ا مرور دوباره از این فرضیه ها به ما اجازۀ تشریح

، که یک عنصر اقشار جامعه می گیرد مختلف مونه هاینخود را از اعتبار  تشکیالت سیاسیو همین  را می دهد.

 ن کننده آن است:یبزرگ تعی

نشان دهنده شخصیت خان رول مهم در تقسیم و توزیع داد و ستد اقتصادی و روابط بین مشتریان و مراجعه کنندگان را 

 می باشد.

 ( وAcéphaleبدون داشتن یک بزرگ قومی ) ، یکیچند قطعه یی بودن بین تشکیالتاگر دو قسمت بودن یا دو بخش 

در  خلقت جامعهتجربی اشکال مختلف ح یشرتاداره کردنش برای توضیح دادن و یا  ،موروثی تشکیالت دیگری

 شریحکل است، برای حمایت از فرضیه ها و در بارۀ بی ثباتی از تتشکیالت اجتماعی به اثر کمبودی کافی معلومات مش

ن برای ما اجازه می دهد تا انتروپولوژی سیاسی یا انسان شناسی سیاسی راجع به اهالی پشتو بجا و مناسب، معلومات

 ساختاری مهم را برای دانستن تشکیالِت سیاسی در سطح محل مشخص کنیم. عناصر

که به صورت قطعه ها و پارچه ها در  بدون سر یا بدون بزرگ قومی حمورد قبیلۀ به اصطاللیل در حاول تر از همه ت

سیاسی خاص را در این محیط می دهد. مگر ما  در شرق به ما اجازه تشخیِص متغیر بودن تشکیالت مناطق کوهستانی

مراتب که توسط ادبیات  سلسلۀبر عالوه، نمونه های مختلف  می توانیم به طور یک سان در محیط اجتماعی دیگر نیز،

 دریابیم.را  این سلسله مراتب پروسۀاری تغییرات کلیدی و مهم به نا پایدمیدهد  انسان شناسی به ما اجازه 

د باالخره تحلیل شخصیت ها و قدرت های سیاسی به سطح محل که عبارت از خان ها هستند به ما اجازه تشرح یک بر

می  را الی توزیع غنای اقتصادیمختلف برای سؤ های اجتماعی و قومی مرکزی تشکیالت سیاسی در محیطباخت  و

  دهد.

 ادامه دارد

 

 


