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قسمت چهارم
خواهـم که چو پیراهن ُگل فرسایت
گه بوسه زنم چو آستین ،بر دستت

در جامه ی جـان ،کشم قد رعنایت
گـه سر بـنهم ،چـو دامن اندر پایت

حصول یک نمونۀ مطلوب و دلخواه از انزوای سیاسی و اجتماعی
و ارتباطات رقابتی برای راه یافتن به امکانات مالی و اقتصادی
قسم که انتروپولوژی
با وجود اهمیت این انتقادها ،خیلی مهم است که از شرایط بروز این نمونۀ دلخواه به ِ
کالسیک از آن تعریف می کند نام برده شود :انزوای سیاسی و اجتماعی جوامع که توسط این نمونه تشکیالت و
موجودیت روابط رقابتی برای راه یابی به امکانات اقتصادی ارتباط می گیرد.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ربر های مراکشی را
ارنست ِجلنر ( )Ernest - Gellnerیک توصیف از تشکیالت قبیلوی و یا موروثی مانند ِب ِ
ب سیستم توسط موجودیت مقدسات در
پیشنهاد می نماید ،که در آن طبیعت مطلقا ً پارچه ،پارچه و مساوات طل ِ
ت قبیلوی که رول ارتباطات اجتماعی را بازی می کنند ،تضمین می گردد.
بیرون از تشکیال ِ
برعالوه زارعین و پیشه وران خورد که خارج از کتگوری های بارز و خارج از تبار مشخص و خارج از
شجره هستند ،با این کتگوری هیچ نوع اشتراک و وصلت یا ازدواج با یک خانم طبقۀ مسلط که بر مبنی آن
داخل طبقۀ با قدرت گردد ،صورت نمی گیرد.
این نمونۀ تشکیالت به قرار ارنست ِجلنر ( )Ernest - Gellnerدر حالت گسترش و انکشاف در بین اهل کسبه،
دهاقین و مالداران که به صورت سیار زندگی می کنند ،که به این ترتیب خود را از کنترول دولت نجات می
دهند .و از طرف دیگر این نوع تشکیالت انکشاف یافته است ،در بین اهالی مقیم که از دولت به دور واقع شده
اند ،مانند اهالی که در کوهستانات زندگی می کنند.
فلهذا این شکل تشکیالت ،ساختار خود را در یک محیط ای که توسط موجودیت روابط رقابتی و یافتن یک راه
به امکانات اقتصادی ،مشخص می سازد.
شجره نامه یا نسب نامه یک رول تنظیم کننده در روابط رقابتی شخصی بازی می کند ،این رقابت ها دارای
مشخصات اجتماعی اند ،وقتی بین دو تبار مسلط گر بوجود می آیند .این شکل یا نمونۀ تحلیل و انالیز چندین
مؤلفین که باالی اهمیت و مهم بودن افتخار و حیثیت در
مراتبه مورد بازدید قرار گرفت ،مخصوصا ً توسط
ِ
جامعه پافشاری می نمایند .برعالوه یک تعداد دیگر مالحضات نیز باید در نظر گرفته شود ،مانند رول شجره
به حیث توجیه کردن بعدی برای انتخاب ستراتیژیکی بازیگران که به زد و بند های اقتصادی ارتباط دارند.
ت رقابتی بین بازیگران ساحه
این مطلب در حقیقت اشاره به اهمیت سمبولیک شجره نامه در تنظیم ارتباطا ِ
سیاسی می کند .باالخره این اهمیت دارد تا دانسته شود اشکالیکه به قرار آن ها حتی در محالت بسیار دور
ت سلطه گر یا فرمانروا ،مخصوصا ً زیر نفوذ یا تحت تأثیر پدیده استعماری یا
افتاده از دولت ،بروز طبقا ِ
استعمارگر و زد و بند ها جهت کنترول سرزمین که توسط دستور استعمارگری فعال گردیده است .باالخره یک
نکتۀ آخر که توسط یک مؤلف که باالی تشکیالت قبیلوی در آسیای میانه و افغانستان برای دانستن عملکرد و
طرز کار تشکیالت قبیله در ارتباط با دینامیک ساحه سیاسی ،کار نموده است ،خیلی ها دلچسپ می باشد.
به قرار مالحظات توماس برفیلد ( ،)Dr.Thomas Barfield, Afghanistan A cultural and political History
منشاء ،مبدأ و اساس تشکیالت تبار شناسی یا نسب شناسی مخصوصا ً در یک مرحلۀ معین تشکیالت اجتماعی
به سویه یا سطح تشکل گروپ های خوردترین عمل می کند .به یک سطح بسیار وسیع و باالتر ارتباطات خود
را از نظر سیاسی مشخص و گسترده می سازند نظر به خویشاوندی و تبار شناسی .بنا بر این اینگونه است
برعکس تبارشناسی ،اما این واقعیت قبول شده است و همچنین ارتباطات
روابط همرای مشتری یا کارگران،
ِ
وصلت یا اتحاد و ائتالف که از بنیاد تابع تشکیالت تبارشناسی نمی باشد ،و حتی مستلزم دوباره نوشتن شجره
می گردد.
در این مرحلۀ تشکیالت اجتماعی ،نظم دادن به روابط بین بازیگران خارج از محل ،مخصوصا ً اعضای دولت
مشخص می گردد ،که بازیگران قبایل به آن مواجه هستند .به این ترتیب در مرحلۀ اول تحلیل و تجزیه از
تشکیالت قبیلوی ،تشکیالت بسیار خورد در وابستگی به خویشاوندی گنجانیده می شود.
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برعکس در سطح یا مرحلۀ دوم افادۀ مرحله یا سطح اول را دوباره گرفته و شیوه و روش روابط سیاسی و
اجتماعی همراه با عین اصالحات ،مگر این مرحله یا سطح دومی مشخص گردیده توسط تأثیر متقابل یا عکس
العمل متقابل فوق العاده یا بی نهایت سیاسی که بازیگران دیگر از موقعیت خود در باالی یک سرزمین
مشخص همرای بازیگران دیگر که اکثر اوقات اعضای حکومت می باشند دفاع می نمایند .در این مرحلۀ دوم
انالیز به قرار اظهارات توماس برفیلد ( )Thomas Barfieldکه دو نوع بزرگِ قیافه یا تیپ ( )Typesمی یابیم،
یکی تیپ عرب ( )Arabeو دیگر تیپ ترک ـ مغل (.)Turco - Mongol
ما می توانیم عالوه کنیم که دینامیک خاصتا ً سیاسی تشکیل قبیلوی در باالی تداوم یا ادامۀ امکانات در مکان و
در زمان مطابق به اشکال مختلف عکس العمل یا تأثیر متقابل بین بازیگران محلی و اعضای حکومتی رول
خود را بازی می کند .این اشکال مختلفِ تأثیرات متقابل توسط تعداد زیاد فکتور ها مشخص گردیده ،اما
ت که رابطه با مایحتاج دارد و ضامن دفاع نظامی در یک رابطه بین قوی و
ت تشکیال ِ
مخصوصا ً ضروریا ِ
ضعیف مثل واقعات در قبیله های منطقۀ آسیای مرکزی در مقابله با امیر چینایی در دوره های مختلف تاریخ
شان.

قبیله های مساوات طلب در جوامع پشتون:
برداشت از ساختار قبیلوی یا اجتماعی مربوط به یک بافت اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی اختصاصی که توسط
نویل ـ کریمی ـ کریستیان ( )Noelle – Karimi - Christianتشریح گردیده ،یک نقطۀ مرکزی برای دانستن
سرزمین مربوط به تشکیالت اجتماعی در سطح محل می باشد .مؤلف از مالحظات
دینامیک اجزا یا قطعات
ِ
ذیل شروع می نماید :مجموع قبیلۀ پشتون بر پرنسیب داشتن یک جد خاص در تشکیالت اجتماعی به صورت
قطعات از یک تبار موافقت دارند ،مگر به صورت دلخواه و مطلوب توازن و مساوات توسط قبیله های بسیار
دور افتادۀ حکام
نشان داده شده ،در حالیکه آن های که در یک عکس العمل متقابل بسیار مهم همرای این طبقۀ آخر پیوند داشته
اند شاهد یک قشر بندی بسیار قوی می باشند.
انواع مختلف مثال ها بر این ادبیات علمی روشنی می اندازد و در جریان قشربندی با تفاوت های مشخص که
به واسطۀ فاصله در مقابل دولت ،و جریان یل جناح مخالف یا مخالفان جانشینی ( )Paradigmatiqueخود را
در بین مردم ای که در کوهستانات زندگی می کنند (ننگ  )nangو آن های که در وادی ها زندگی می کنند
(قلنگ  )qalangمی گنجانند.
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