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قسمت بیست و سوم

به هر سو میروم ای آشنا در جست و جوی تو

ولی از تو سراغی نیست نه در اینجا نه در آن جا!

به یادم باز می آید که می گفتی
برای ناله ام تنگ است این دنیا
چـرا بـر مـا سرودی بگـذرد آمـوختی رفتی

و ما را از فروغ داغ حسرت سوختی رفتی

ت سیاسی به سطح محل
طبقه بندی اجتماعی و تشکیال ِ
ت سیاسی در سطح محل لزوم دید توانایی هایی را دارد که باید تمام جریان و طرز عمل سلسله مراتب
دانستن تشکیال ِ
را ،بین طبقات مختلف اهالی محل دانسته و به آن توجه کرد.

ما مشاهده نمودیم که از تحقیقات مختلف انجام شده در مورد تشکیالت سیاسی به سطح محل چنین بر می آید که در
داخل محیط های اجتماعی مختلف مثل قطغن و بدخشان و یا منطقۀ کوه های سلیمان ،با محدودیت های هویتی،
مخصوصا ً موقعیت آن در منطقه ای که سرح ِد تعیین کننده بوده ،و نظر به محدودیت های یکسان و همانند دارای
تشکیالتی سیاسی اجتماعی مختلف می باشند.
ت سیاسی و
فلهذا چیزیکه از نقطۀ نظر انتروپولوژی ( )Anthropologieسیاسی مخصوصا ً تحلیل و انالیز تشکیال ِ
اجتماعی پشتون ها ،در قدم اول نشان دهندۀ تشکیالت سیاسی مختلف ،که زیادتر تکیه باالی فرضی ِه سلسلۀ مراتب و
قشربندی اجتماعی می نماید.
بودن تشکیالت سیاسی در محل
مرور دوباره از این فرضیه ها به ما اجازۀ تشریح دادن و برقرار کردن از غیر متغیر
ِ
را می دهد .و همین تشکیالت سیاسی اعتبار خود را از نمونه های مختلف اقشار جامعه می گیرد ،که یک عنصر
بزرگ تعیین کننده آن است:
شخصیت خان رول مهم در تقسیم و توزیع داد و ستد اقتصادی و روابط بین مشتریان و مراجعه کنندگان را نشان دهنده
می باشد.
اگر دو قسمت بودن یا دو بخش بودن بین تشکیالت چند قطعه یی ،یکی بدون داشتن یک بزرگ قومی ( )Acéphaleو
دیگری تشکیالت موروثی ،اداره کردنش برای توضیح دادن و یا تشریح تجربی اشکال مختلف خلقت جامعه در
تشکیالت اجتماعی به اثر کمبودی کافی معلومات مشکل است ،برای حمایت از فرضیه ها و در بارۀ بی ثباتی از تشریح
بجا و مناسب ،معلومات انتروپولوژی سیاسی یا انسان شناسی سیاسی راجع به اهالی پشتون برای ما اجازه می دهد تا
ت سیاسی در سطح محل مشخص کنیم.
عناصر ساختاری مهم را برای دانستن تشکیال ِ
اول تر از همه تحلیل در مورد قبیلۀ به اصطالح بدون سر یا بدون بزرگ قومی که به صورت قطعه ها و پارچه ها در
تشخیص متغیر بودن تشکیالت سیاسی خاص را در این محیط می دهد .مگر ما
مناطق کوهستانی در شرق به ما اجازه
ِ
می توانیم به طور یک سان در محیط اجتماعی دیگر نیز ،بر عالوه ،نمونه های مختلف سلسلۀ مراتب که توسط ادبیات
انسان شناسی به ما اجازه میدهد به نا پایداری تغییرات کلیدی و مهم پروسۀ این سلسله مراتب را دریابیم.
باالخره تحلیل شخصیت ها و قدرت های سیاسی به سطح محل که عبارت از خان ها هستند به ما اجازه تشرح یک برد
و باخت مرکزی تشکیالت سیاسی در محیط های اجتماعی و قومی مختلف برای سؤالی توزیع غنای اقتصادی را می
دهد.
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