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  چگونه صورت می پذيرد؟ت هوّيت چيست و بحران هوّي

  بخش اول
  »ثابتی « نوروز علی : تتبع و نگارش

ليسانسه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه کابل، و کانديد دوره ماستری 
 –، دانشگاه ليورپول »مديريت پروژه« برنامه ) تحصيل از راه دور( غيابی 

  .انگلستان

   ٢٠١٢اکتوبر  ١٢: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  

. بطور نا همگون تعريف شده است) لسفهجامعه شناسی، روانشناسی، و ف(در بخش های مختلف هويت 
  . شناسايی شخص باشدموجب آنچه که : در لغت عبارت است ازهويت 

لحاظ و اعتبار در اصطالح فلسفه، هويت عبارت از حقيقت جزئيه است يعنی هرگاه ماهيت با تشخص 
ی يی، شناسايشناسا همچنان هويت به معنای،). معين فرهنگ فارسی دکتور محمد. (شود، هويت گويند

 «Identification» و «Authentication» مترادف های اين واژه در زبان انگليسی است که شخصيت
شناسايی، ) ١(به معنای،  (Identification)در زبان انگليسی،   ).لغت نامۀ عالمه دهخدا( می باشند

يکی سازی؛ هم ذات پنداری، احساِس ) ٣(اوراِق هويت، کارت شناسايی، ) ٢(تعيين هويت، تشخيص، 
بيشتر به شکل  (Identity)و يا  (Identification)واژه انگليسی . يگانگی؛ خود را يکی دانستن است

فر هنگ معاصر ( شناسنامه استو نوشته می شود و معنای، اوراق هّويت، کارت شناسايی،  (ID)مخفف 
به اين مناسبت، اول هويت فردی تثبيت می گردد که کيست؟ از کجا است؟ ). فارسی –هزاره انگليسی 

هويت دو . ؟ وغيره سوال های ديگر که هويت را تشخيص می دهندچه کاره است؟ موقف اش چيست
  .يک شخص، گروه ، و يا اجتماع بر چسپ زده می شودبر  گونه

لفه را بر می شمارد و آنها را اساس هويت خويش قلمداد می دی، گروهی، و يا اجتماعی، چند مؤفر: اول
 کند؛

لفه را ديگر، چند مؤ فردی، گروهی، و يا اجتماعی، توسط فرد ديگر، گروه ديگر و جامعه انسانی: دوم
 .دهد اساس هويت آنها قرار می

بعضی  ،ولی. و اين مربوط به علم روانشناسی می گرددها صرف، هويت را اساس فرد می دانند،  برخی
لفه هايی چون هويت ملی، هويت قومی، هويت فرهنگی، هويت مذهبی، فرا تر گذاشته و مؤ ها پا را
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وضوع مورد م فرد، گروه و يا جامعه می دانند کهک غيره را شامل تمام ارزش های يهويت زبانی و
  .بحث در علم جامعه شناسی است

کسی که از هويت خود انکار می ورزد، و يا در مقابل آن بی تفاوت باشد، از نقطه نظر علم روانشناسی، 
خود بيگانگی را در زبان انگليسی بنام . شده است» از خود بيگانه « برايش می گويند، که 

«Alienation»  ريشه اين اصطالح کلمه التينى .ياد می کنند» اليناسيون« و در فرانسوی بنام «alius» 
به معناى  «alien»بنابراين، . در زبان التينى صفت ساز است)  (en‐پسوند. است »ديگر«به معناى 

از آِن شخص «ساخته شده است، به معناى  (alienate) فعل (alien) از صفت. منسوب به ديگرى است
به alienation) ( سپس از اين کلمه، اسم فعل. »انتقال به غير«يا به عبارت واضح تر، » يگر کردند

حقوقى  سايلم اين واژه درمورد استعمال اصلى . ته شده استساخ) اليناسيون(» انتقال به غير«معناى 
 با گذشت زمان، اما. است» سلب حقى از يک شخص و انتقال آن به شخصى ديگر« به معناى و است 
. در جامعه شناسى، روان شناسى، فلسفه و حتى روان پزشکى کاربرد دارد و توسعه پيدا کرده آن مفهوم

در روان شناسى و روان پزشکى، اليناسيون عبارت است از حالت ناشى از اختالل روانى يا به 
تباط دارد؛ زيرا از يک سو البته اين معنا نيز با مفهوم حقوقى کلمه ار. است بودن» روانى«اصطالح، 

، و از )عقل از او سلب شده است(بيمار روانى، شخصى است که سالمت عقل خود را از دست داده است 
  .سوى ديگر، قانون پاره اى از حقوق چنين شخصى را سلب مى کند و به ولّى يا وارث او انتقال مى دهد

از قرن هجدهم به اين طرف در کشور  (otherness)و  (selfness)ويا » ديگر « و » خود « مسئله 
و . چگونه می شناسندرا های غربی بطور وسيع استفاده می شود که از خود چه شناسی دارند، و ديگران 

ديگران « چگونه می شناسانند، و » ديگران« را چگونه می شناسند و خود را به » خود « يا مسلمانان 
که در باال تذکر » غير« و شناس » خود « ی گردد به شناس همۀ اين بر م. آنها را چگونه می شناسند» 

چه فکر می  هاداده شد که فرد و يا جامعه خاصی از خود چه ارزش هايی دارند، و ديگران در مورد آن
  :چنانکه موالنا جالل الدين محمد بلخی گفته است. »هويت« کنند، همه اينها بر می گردد به مسنله 

  نشناخته »خود«ز تو را »ديگران«                     باخته را »خود« پيکار در ايکه

را بطور فشرده بر رسی نموده و ببينيم که » هويت « در اين نوشته کوشش بعمل آمده تا تمام جوانب 
  .می گردد» بحران هويت « و يا سبب » از خود بيگانگی « کدام عوامل سبب 

  :  روانشناسینظر از نقطه  ت فردیهوّي

و چه  ؟کجايند ؟کيستند: کهدانند  اند و نمی  شان را نشناخته  های  و ارزشبه خود باور ندارند کسانی که 
  .شوند مبتال می» بحران هويت «به  ؟کنند می
 

اند، برای   اما چون معيارهای مورد قبوِل خود را روشن نکرده ،خواهند تصميمی بگيرند میاين افراد 
آنان در وادی . گيرد  می  شان را فرا اند و اضطراب، سراپای وجود ناتوان تصميمی، ترين   اتخاذ کوچک

  .شوند کنند و به نااميدی و افسردگی دچار می ترديد زندگی می
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 ١:هويت از نقطه نظر جامعه شناسی
 :گيرد  بر پايه پنج مؤلفه تأثيرگذار، شکل می هويت اجتماعی انسان

 
 اقليمی،ـ عوامل جغرافيايی ـ  ١
 ـ عوامل سياسی و تاريخی، ٢
 ـ عوامل اقتصادی و معيشتی، ٣
 )ها و رسوم دات و آيينزبان و ادبيات و هنر، ميراث اساطيری، سنن و آداب، اعتقا(ـ عوامل فرهنگی  ٤
 .های تربيتی ـ و مؤلفه ٥
 
 :عوامل جغرافيايی ـ اقليمی) الف

های مربوط به اقليم، طبيعت و آب و هواست، که  ويژگیشود که برگرفته از  به مجموعه عواملی گفته می 
محيطی افراد تأثير گذاشته و هويتی اجتماعی خاص،   تواند بر نوع رفتار زيست ها، می  در قرون و هزاره

يا احساس تعلقی به خصوص را در يک گروه انسانی، از گذر زندگی تاريخی، ايجاد کند؛ بنابراين، بايد 
  .مربوط به تعلق سرزمينی را در اين عامل، جستجو کرد ريشه بخشی از احساسات

 
 :عوامل سياسی و تاريخی) ب

شود که متأثر از سرنوشت سياسی و تاريخی مشترک يک گروه خاص از  به مجموعه عواملی گفته می
، منظورمان همزمان، آن »ها يک گروه خاص از انسان«: گوييم دقت شود که وقتی می. ها هستند انسان

های متعدد انسانی در  ها و دسته توانند در ميان خود، شامل گروه از انسانها هستند که میگروهی 
ها و  ها و نبردها و شکست ها، غم های تاريخی، شادی يادمانده. های گوناگون جغرافيايی باشند حوزه

های سياسی خاص و  های مشترک، از جمله عواملی هستند که از منظر تحمل نوع نظام پيروزی
 .توانند تأثيرات ماندگاری بر احساس هويت مشترک بگذارند دادهای مشابه، میرخ
 
 :عوامل اقتصادی) ج

شيوه توليد اقتصادی، روابط توليد، سطح و نوع : عوامل اقتصادی در احراز هويت مشترک عبارتند از
قليم مشخص ها که در يک ا توليد، ابزار خاص توليد و امکانات توليدی يک گروه به خصوص از انسان

) پروسه(بسته به اينکه اين گروه انسانی مفروض، از گذر يک جريان  . کنند تاريخی، زندگی کرده و می
های مشترکی  اند، دارای ويژگی تاريخی، در هر يک از عوامل نامبرده، متأثر از چگونه نظامی بوده

 .کنند را ايجاد میو تعلق تاريخی ها، نوعی خاص از احساس مشترک  شوند، که اين ويژگی می
 
 :عوامل فرهنگی) د

عوامل فرهنگی، عواملی هستند که از گذر زندگی مشترک اجتماعی و تحت تأثير نوع روابط انسانی 

                                                            
.اين نظريه از نوشته های فرهاد عرفانی و دکتور نصرالدين شاه پيکار اقتباس گرديد.   ١   
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اين تأثيرات . شوند حاکم بر جوامع و متأثر از همه عوامل اقليمی، سياسی، تاريخی و اقتصادی، ايجاد می
نوعی خاص از جهان بينی، اعتقادات، زبان مشترک، هنر های پيدايش  در صورت تداوم تاريخی، زمينه

اين عوامل، به دليل اينکه در زمانی . آورند های اجتماعی منحصر بفرد را فراهم می و سنن و آداب و آيين
تر از عوامل ديگر هستند و بخش  شوند، به همان نسبت ماندگارتر و مستحکم نسبتأ طوالنی ايجاد می

 .دهند نسان را شکل میاصلی از هويت اجتماعی ا
 

دهند و ممکن است تضعيف و يا تقويت شوند، اما  عوامل فرهنگی به مرور زمان تغيير شکل می
 .شوند  های تاريخی آنها، کمتر دچار تحوالت آنی و دوره ای می مايه بن
 

جتماعی او بسته به اينکه انسان، در هنگام تولد در کدام حوزه فرهنگی قرار گيرد، طبيعتأ احساس هويت ا
ها، با انسان و رشد  اين مشخصه. شود می )هدر آيند(ی منحصر بفرد همان حوزه ها دارای مشخصه

اجتماعی او، از طرف محيط زندگی، محيط آموزش، محيط کار و مجموعه روابط اجتماعی، به وی، 
  .شوند خودآگاه و يا ناخودآگاه، تزريق می

 
دار، تغيير ايجاد کند، بلکه حداکثر،   تواند در اين ماندگارهای ريشه میهمچنين اراده انسان بالغ، کمتر 

ای تحت تأثير قرار دهد؛ بنابراين، هويت فرهنگی،  تواند تا اندازه سمت و سوی رفتار اجتماعی را می
  .امری نيست که از کسی گرفته شود يا بتوان به زور به وی تحميل کرد

 
 :عوامل تربيتی) هـ
 

اين عامل، خود . ثيرگذار در شکل گيری هويت اجتماعی انسان، عامل تربيتی استآخرين عامل تأ
برگرفته از عواملی همچون، نوع روابط اخالقی ـ فرهنگی و رفتاری حاکم بر خانواده، آموزش و 

  .پرورش و همچنين جامعه است
 

بسته به اينکه هر دهند، ولی  هر يک از اين سه حوزه، بخشی از حوزه نفوذ تربيت انسان را شکل می
های خود  تر عمل کنند و انسان مورد نظر را تحت پوشش آموزه  يک از عوامل نامبرده، چقدر گسترده

  .توانند در حوزه نفوذ خود بگيرند قرار دهند، تربيت انسانی را می
 

عامل ها ـ سهم عمده تری نسبت به  امروزه، آموزش و پرورش و جامعه ـ به ويژه بخش مربوط به رسانه
های انسانی،  اند و شايد به همين دليل نيز باشد که تشابه بيشتری در ميان گروه  خانواده، بر عهده گرفته

 .شود ديده می
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  ٢:هويت انسانی را چنين تعريف نموده است (Thomas Szaas)توماس چاس 

  .بخور و يا خورده شو: در اقليم سلطانی جانوران، روال بر چنين قاعده ايست

  .شو» تعريف « کن و يا » تعريف « : ملک سلطانی بشر ليکن در

به معرفی می گيرند معرفی کن، و يا ديگران ترا ) يعنی خود را(اين بدان معنی است، که هويت خود را 
  . لفه های سازنده هويت شما باشدکه شايد تعريف غير، مغاير تمام مؤطوری 

تا  ،بر اسماعيليان بر چسپ زده اند را ديگران »کشچراغ « ، و يا باطنيه، مالحده، قرامطه: طور مثال
در حالی که خود شان، خود را با اين نام و نشان ها . با اين اسامی هويت آنها را برای ديگران بشناسانند

هيچ گاه، . موده اندناعيليه را ديگران بر آنها اطالق و حتی واژه اسم. برای ديگران به معرفی نگرفته اند
د الدين کرمانی، المؤيد فی الدين شيرازی و يا ابو يعقوب سجستانی خود را اسماعيلی ناصر خسرو، حمي

پسر امام جعفر ) ع(اين اسم را ديگران بر آنها اطالق نموده اند که يعنی پيروان امام اسماعيل . نگفته اند
هم  ، و گاهی»شيعت آل محمد « ، »اهل حق« بر عکس، ناصر خسرو و ديگران خود را . )ع(صادق 

  .هويت خود را معرفی نموده اند» فاطمی « 

  ناصبی ی ز غم ایتا تو بدّر  فاطميم، فاطمی            فاطميم،

از اينکه، شيعت به فرقه های متعدد تقسيم شده اند، و بخاطر اينکه در ميان اين فرقه ها، هويت هر کدام 
شيعه امامی : مشخص باشد، اسماعيليان پيرو آقا خان چهارم، خود شان را چنين معرفی نموده اند

  اسماعيلی نزاری 

« اين بود مثال ساده از مقوله . نداسماعيلی مستعلوی تفکيک می گردا اين مشخصه، از گروه شيعه و ب
  .»تعريف کن و يا تعريف شو 

  

  :نقش زبان و هويت

  ٣:شاعر اسپانيايی، سروده است (Caldron de la Barca)کالدرون  دو ال بارسا 

  چه بی پروا و شجاعی ای اسپانيايی،

  دلير و نرم سخن،

  .که با زبان و با شمشير خويش فتح می کنی

                                                            
  
  بر گرفته از نوشته هدايت سلطان زاده.  ٣
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می گردد که زبان نه تنها وسيله ای برای کنش و واکنش بين افراد يک جامعه، از سروده فوق استنباط 
 چه دولت های مدرن عصر حاضر(ويا وسيله ای برای ارتباطات اجتماعی و يا برای اداره دستگاه دولتی 

يک در جامعه و ارزش سمبول، بلکه زبان منحيث يک ابزار قدرت می باشد) و چه دولت های دنيای قديم
با اتخاذ زبانی معين، يک گروه جمعيتی و ). !با زبان و شمشير خويش فتح می کنی(رده می شود نيز شم

يا مليتی معينی در جامعه می خواهد هويت خود را به عالم و آدم اعالم کند، و همچنان هويت کل جامعه 
جامعه اعالم  منطق آنهايی که زبان خود را تنها زبان حاکم در. را فقط با هويت خود مشخص می نمايد
يم و يا غير مستقيم، ضرورت و حکم نابودی زبان های ديگر را در می کنند، در واقعيت امر بطور مستق

تا آنجايی که زبان به عنوان يک واسطه ارتباطی صرف در بين انسانها مورد  .جامعه اعالم کرده اند
ا بيان نمی کند و يک واسطه ر» نيت بدی« استفاده قرار می گيرد، شايد بتوان گفت که هيچ زبانی 

بخاطريکه انسان يک موجود اجتماعی است و بدون اين ارتباط نيز جامعه . ارتباطی بی طرفی است
هيچ . اين پديده درست همانند ارزش مصرف در يک کاال است. انسانی نمی تواند وجود داشته باشد

خود را در بازار خريد و فروش به نمايش ، دنيای پيچيده نهفته در )و يا چيز های توليدی ديگر(کااليی 
ولی، بودن ارزش مصرف کاال، ديگر جنبه ها و ارزش های پنهان شده در آن نيز ماّديت پيدا . نمی گذارد
  .نمی کنند

زمانی . زبان نيز ضمن اينکه يک واسطه اجتماعی است، دارای ارزش های متفاوت سمبوليک نيز هست
) ماشين، وسيله(زبان کل جامعه اعالم کند، از آن بعنوان يک موتور  که يک گروه جمعيتی، زبان خود را

مثلن زبان پشتو در افغانستان (آيديولوژيک و يک موتور سياسی، از جنبۀ ارتباطی زبان استفاده می کند 
با اين وصف، استفاده از زبان، با نيات معينی همراه ). و يا پارسی در ايران، و يا ازبيکی در ازبکستان

اعالم اينکه، يک زبان، . که در درون اين واسطه ارتباطی قرار گرفته است و جزء الينفک آنست است
بمعنای اعالم ارزش سمبوليک بر تر نه فقط آن زبان، زبان رسمی و زبان ارتباطی کل جامعه است، 

از . بلکه هويت بر تر آن گروه جمعيتی و يا ملی است که زبان آن، زبان رسمی کشور بيان شده است
اينرو، زبان بصورت واسطه تبعيض و تمايز خود از ديگر مليت ها عمل می کند و گويی مرز تشخيص 

اين يک حقيقت است که وقتی يک زبان، زبان رسمی کشوری اعالم می شود، بقيه  .خود از بيگانه است
  .شوندزبان های متداول در بين مليت های ديگر، در همان کشور نيز، زبان بيگانه شمرده می 

از نظر تاريخی، هويت، يعنی توانايی ذهنی انسان در متمايز کردن خود از ديگران، نخستين محرکه در 
يعنی هويت . توسعه انسان بوده و زبان عامل عمده ای در اين تمايز گروه های انسانی از هم بوده است

  .ارائه می دهد» يگران د« در برابر » خود « فرد تا آنجا رشد می يايد که تصور قابل اتکايی از 

قوميت، ابتدايی ترين بـُعد هويت در ساختن جامعه بشری بوده است، که در آن، زبان نقش و وسيلۀ 
اوليه و صيقل يافته ترين واسطه در کنش و واکنش ميان افراد در پی ريزی هويت قومی را بر عهده 

  .ليت از ديگری استدر عين حال، زبان، شاخص ترين عامل تمايز يک قوم و م. می گيرد

در » بربر« لفۀ اساسی در ساختن هويت قوميت ها بوده است، مفهوم بهترين دليل بر اينکه زبان مؤ
اين واژه را يونانيان برای حفظ و باال شمردن موقعيت فرهنگی خود، در مقابل . دنيای باستان بوده است
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واژه . آنها بود زبانيونانيان از ديگر اقوام، ) هويت(تشخيص  معيار. نانيان، ابداع نموده بودندغير يو
، برای )به معنای کسی که زبان يونانی را بطور فصيح صحبت کرده نمی تواند( (Barbaros)بربری 

اعراب هم کسانی که بزبان عربی بطور فصيح  . ی اطراف يونان اطالق می شدهمه اقوام و فرهنگ ها
ط، ظ، ث، ذ، ح، ص، ض، ع چنانکه عرب ها آنها را ادا « ن آوا های مثل(صحبت کرده نمی توانست 

ج زبان و يا گنگ ياد می کند که به معنای ک» عجم « اورا بنام ) می کنند، اگر ادا کرده نمی توانست
پ، چ، ژ، (هستند، و آنها هم آوا های ) تتله(در حالی که خود عرب هم عجم . نده اياد می نمود) تـُتله(
تريت بر ديگر ب بکار ميرفت جهت سلطه جويی و برو عجم بمعنای غير عر. ا کرده نمی توانندرا اد) گ

  . اقوام

  :فيلسوف و روشنفکر آلمانی ميگويد (Herder)هردر 

آيا ملت، چيزی گرامی تر و عزيز تر از سخن پدران خويش دارد؟ در کالم آن تمامی اقليم انديشه، « 
محروم کردن يک . سنت ها، تاريخ، مذهب و شالوده های زندگی، و تمامی قلب و روح آن قرار دارد
زبان  قلب هر مردمی با. ملت از سخن خود، به معنای محروم کردن وی از جاودانه ترين صفت اوست

  ».او آفريده می شود

). يک زبان و يک دولت(يکی تلقی می کنند را بعضی اشخاص، گروه ها، و يا مليت ها، ملت و دولت 
  .در حالی که اين دو مقوله کاملن از هم جدا هستند

دولت عبارت که متمايزازملت دانست، زيرا  دولت را بايد اساسن: پروفيسور دکتور لعل زاد می نويسد
دارای قدرت زمان سياسی است که از لحاظ بيرونی دارای قدرت مستقل بوده وازلحاظ درونی ازيک سا

  .نبايد اين دو را با يک ديگر به اشتباه گرفت. خويش باشد کشور اقتدارحفظ ونگهداری استقالل و 

موجد ملتها شند، نميتوانند که دولتها، هرقدرهم نيرومند با دهنده اينست شوروی نشانجماهير  تجربه اتحاد
بدون ، وجود دارند یمل درباره شرايطی  واميدارد که درآن، ملت هايتجربه  کاتالونيا ما را به تأ.  باشند

  . آن باشند يا درصدد استقرار دولت و - اينکه صاحب ملت

  :يس فعلی کاتالونيا ميگويدهمانطورکه رهبرملی ورئ

تعلق داريم وهيچگونه تمايلی به جدايی طلبی نداريم،  کاتالونيا ملتی است بدون دولت، ما به دولت اسپانيا 
رد کرده وميگويند که فقط  ها انديشه جدايی طلبی راايی نياکثريت کاتالو .ما زبان وفرهنگ خود را داريم

  دولت - زندگی کنند نه اينکه به يک ملت  آنها اجازه دهد به عنوان يک ملته که ب نيازمند نهادهای هستند
آنها هيچوقت ادعای . زبانی است هويت فرهنگی وها تا حد زيادی ايی هويت کاتالوني. وندمستقل تبديل ش

اين . کيدی نداشته اندار نورزيده و برهويت سياسی نيز تأاصر ويژگی دينی ويا قومی نداشته، بر قلمرو
آنرا  زبان وفرهنگ ستون فقراتزيادی دارند  ها اجزا وعناصر نشان ميدهد که با وجوديکه هويت

هرگاه اسپانيا بتواند مشخصه چند هويتی خود رابپذيرد ميتواند پذيرای يک اروپای دموکراتيک و  .ميسازد
ها بايد درداخل مرزهای دولت ايی نياتفاقی بيافتد، قبل ازهمه، کاتالوبرای اينکه چنين . متحمل نيزباشد
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 ود صحبت نمايند و اجتماع  خاص خودزبان خه اند ب اسپانيا، حس کنند که درخانه خودشان هستند وقادر
  .را داشته باشند

با وجود اين، حتی کشور های بزرگ که دم از دموکراسی و حقوق بشر، و حقوق اقليت ها می زنند، در 
از  .داخل کشور های شان حقوق اقليت چه که اعاده نشده، بلکه حقوق حقه شان پايمال هم گرديده است

در . را امريکايی نمی شمارند) سرخ پوستان(جمله کشور امريکا را ميتوان نام برد، که امريکائيان بومی 
سال به اين  ٥٠٠حالی که اجداد سرخ پوستان امريکايی، امريکايی بوده اند و ساير ملت ها در آنها از 

و » سو« ، هنر پيشه، فعال حقوق سرخپوستان  (Russell Means)راسل مينز. طرف نفوذ نموده اند
بی بی  مصاحبۀ جديدی که صفحۀ دو. ستا»  الکوتای سو« سرخپوستان يکی از سومين چهره مشهور 

که هيوال را بطور استعاره،  من در شکم هيوال زندگی می کنم: انجام داده، گفته است کهبا او سی فارسی 
نژاد، زبان، : ی جنوبی از هر حيث متفاوت هستندداکوتاقوم سرخپوست ايالت . امريکا را گفته است

بنويسند و يا آموزش ) زبان الکوتا(آنها اجازه ندارند، بزبان خود . فرهنگ و هميشه سرکوب شده اند
برای معلومات بيشتر در مورد وضعيت سرخپوستان ايالت داکوتای جنوبی به لينک زير در ( .ببينند

يانات راسل مينز را می عين حال تکان دهنده است زمانی که ب واقعن جالب و در. پاورقی مراجعه شود
  ٤)خوانيد

مثلن در ازبکستان، ساير اقوام ساکن ازبکستان را : اينچنين جريانات در ديگر کشور ها هم جريان دارد
ازبک، و  در تاجيکستان، ساير اقوام ساکن تاجيکستان را تاجيک، و در افغانستان ساير اقوام نا همگون 

  .می گويند» افغان « را  کشور

و محمد جان شکوری محقق اکادميسن گزارشگر فارسی بی بی سی با اسفند يار آدينه، گفتگويی که 
قسمی که شمه از آن را در اينجا نقل می . فقيد تاجيک انجام داده، خيلی جالب و تعجب آور استدانشمند 

  .کنم

 -----------------  

جمهوری تاجيکستان بنياد شود، ، پيش از آن که ١٩٢۵استاد، قبل از سال  :)اسفند يار آدينه( گزارشگر
 گفتند؟ ، بويژه شهرهای سمرقند و بخارا، آيا خود را تاجيک می مردم آسيای ميانه

گفتن  ، تاجيک)در بين اهل سواد( گفتند، ليکن در بين ضيائيان می »تاجيک« به طور رسمی  :شکوری
. حکايت کردم يک واقعه را که خودم ديده بودم »خراسان است اينجا« کتاب  من در. بسيار رواج نداشت

) خورد(همان وقت من بچه . برگزار شد) جمعيت(اهالی  یدر کشور شوروی سرشمار ١٩٣٩سال در 
 .بودم، در بخارا بودم

                                                            
  . ه شودبرای معلومات بيشتر به لينک زير مراجع  ٤

shtml.iv_٢page_means_russell_٠٧u_٢٠١٢/٠٢/١٢٠٢٢٣/world/persian/uk.co.bbc.www://http   
  :و همچنان، وب سايت شخصی راسل مينز، در لينک زير قابل دسترس است

com.russellmeans://http/  
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ام هر دو در يک   کردند اهالی را، به خانه ما آمدند، من با عمه می) احصائيه(چون آنهايی که رويخط 
ال ووقتی که س. از دنيا اندک خبردارد و سوابا بود، ليکن  ام پيرسال  کرديم، عمه بوديم، زندگی می لیيحو

يد، هست، شما فارس هآ«بعد به او گفتند که . »فارس«ام گفت، که   ، عمه»ملت شما چيست؟« کردند که 
 .»، فارس، اين ايرانی و شيعه استهپس ايرانی هستيد مگر؟ پس شيعه هستيد مگر؟ آ

خير، اين طور «  .»نی، نی خدا نگاه دارد، بچِه ام، من ايرانی نی، من شيعه نی«  :ام گفت که  بعد عمه
 .» خير، بچِه ام، تاجيک نويسيد« : بعد گفتند که . »ه؟يکه شما، ملتتان چ. ديه - که باشد، فارس نی

، چرا در اين )مسچاه به(به  - مسچاهری و مسچاهی می؟ رويد، نباشد ـ، شما فلغهآ! ِايه« : بعد آنها گفتند
 »؟جاها گشتيد

من مسچايی ( ؟ من مسچايی نی)با اين پيری( به -َرم اين پيریای نه، بچِه ام، من کجا مي« : عمه ام گفتند
 .»)نيستم

من چه  ).؛ يعنی ملت شما چيست؟؟کی هستيدپس ( ، کی شما؟هآ. خير، نباشد تاجيک نی« : آنها گفتند
 »نويسم شما را؟

 ».دير، اکنون نويسيد، هرچه که خواهيخ« : ام گفتند که  بعد عمه

من ! فراموش نکنيد«  :و افزود که ) ازبک َزن، به زبان روسی! (اـزبيچکشما ُا« : گفتبعد يکيش 
 .»نويسم می »ازبيچک«  )شما را( شومايه

تاجيک هم . گفت »تاجيک« خودش را، فارس قبول نشد که بعد  ام  گفت عمه »فارس«همين طور، اول 
 »!هستيد شما ازبيک« و به وی گفتند که  خود را نگفت »کيازب« قبول نشد که بعد 

 شايد سرنوشت هزاران نفر ديگر هم همين طور رقم خورد؟: گزارشگر

ام گفت، بسيار کسان به  مهعاين يک تصادف نی، اين گپهايی که ! ، همين طور، البتهیآر :شکوری
 .کافتند بود، به اين گونه سؤالها جواب میسرشان اين روز آمده 

 شما آن وقت کودِک چندساله بوديد؟: گزارشگر

 .ساله بودمچهارده يگان  :شکوری

 دانستيد؟ تان می اندازه در باره ملت يا قوم آيا شما خودتان در آن زمان تا چه : گزارشگر

من  »تويه ملتت چه؟« نوشتند، از من پرسيدند که  »ازبيچکا« ام را  مهعآن که ها، من بعد از  :شکوری
» می؟ - است و تو تاجيک ، تويه مادرکالنت ازبيک بودههآ«  :بعد گفتند که ».هستم من تاجيک« گفتم که 

مادرکالن من  ،اين کس«  :من گفتم که »از تو مادر کالنت ازبيک است تو چه تاجيک شده می توانی؟(
 ».است نی، اين عمه من
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تو ) چرا(نی، فکر کن، چی به « : د گفتبع ».دمن تاجيک، اين کس هر چه که باش«  :که من گفتم
، من گفتم، »تاجيک نيستی تو هم« بسيار اصرار کردند که . »کهمين طور، تاجي« :من گفتم »تاجيک؟

دانم که وی  اکنون نمی گفت و چيزی نوشت به دفترش که من »خير« بعد  ».نی، مرا تاجيک نويسيد« 
نوشته  »تاجيک«هيچ ممکن نيست که مرا . نوشت »ازبيک« نوشت، يا مرا هم »تاجيک«. چه نوشت

 .باشد

باز هم رويخط « پيدا شد که ) سر و صدا(اهالی در شهر بسيار آوازه و شوشو  یشمار سر پيش از همان 
گفتند که مقصد از رويخط کردِنِ  ما چه؟ بعضيها  مردم ترسيده بود، می. »کنند، باز چه گپ باشد؟ می
 .»تاجيک گوييد«  گويند که ، بعضی می»ديشما خودتان را ازبيک گوي« گويند که  می

های ما، که به درس درآمدند، اول  چند روز معلم. بودهای ما نيز سفارش شده  همين طور، به معلم
د و بعد يکی از سؤالها نشو میپرسان شود و فالن خيل سؤالها  خط اهالی میهمين طور روي« که  فتندگ می

رفته، به پدر و مادرتان، پير و . همين وقت شما بايد گوييد که ما ازبک. پرسند اين که ملتتان را می
اين جا ازبکستان، ما در همين ازبکستان زندگی . کمپيرها گوييد که آنها هم خودشان را ازبک گويند

 ».هستيم .داريم، پس ما هم ازبيک

نی، ما ازبيک نه، شما در « گفت که . بود معلم زبان و ادبياتکه  رشيدی: يک معلم خالف اين گپ زد
تاجيکی گپ ) در خانه( به  -ايد، زبانتان تاجيکی، خانه صنف تاجيکی، مکتب تاجيکی خوانده ايستاده

در  .ردنِ  ما چنين معنی ندارد که ما هم ازبيک هستيمدر ازبکستان زندگی ک. زنيد، شما تاجيک هستيد می
در . ازبکستان ازبيک هست، تاتار هست، قزاق است، ترکمن است، روسها هستند، تاجيکها هم هستند

» .نويسانند »تاجيک« که شما را  بگوييد رفته، پدر و مادرتان. کنيم، ليکن تاجيک ازبکستان زندگی می
خيلی با ما صحبت کردند، ما را آماده ! يک نفر. دامال رشيدی، گفته بود مان، اين حرفها را همان معلم

ليکن شايد همين گپهای معلم به من تأثير کرد که من، روزی که برای رويخط آمده بودند، . کرده بودند
 .سخت ايستادم، که من تاجيکم

 چه نوشته شده بود؟اما بعدًا که بزرگتر شديد و پاسپورت يا شناسنامه گرفتيد، آنجا : گزارشگر

آمده، ) دوشنبه(نوشته شده بود از همان اول، چون که من اينجا  »تاجيک« در شناسنامه من  :شکوری
 .اما برادرم که در بخارا بود و شناسنامه آن جا را گرفته بود، ازبيک شد. شناسنامه را اينجا گرفتم

 نوشته شده است؟ »ازبيک«   اش  تا همين حاال در شناسنامهآيا : گزارشگر

 بکلی) نواسه هايش(يش ازبيکی، حاال نبيره ها) اسنامهشن(وفات کردند برادرم، با همان  :شکوری
داند، ديگرشان فقط  های برادرم، چند نبيره دارد، از همانها يکيش تاجيکی می نبيره. دانند تاجيکی را نمی

  .کنند به ازبکی صحبت می
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  ٥)جان شکوری در لينکی که در پاورقی است، قابل دسترس استمتن کامل گفتگوی اکادميسن محمد (

می گويد، و مامور آمار و احصائيه می گويد که نی اگر » تاجيک « ببينيد، شکوری هويت خود را 
اين مسايل سياسی است و . می نويسم» ازبيک« شما را  ،تان) تذکره(تاجيک هم باشيد، من در شناسنامۀ 

  .با اين روش هويت اصلی افراد و اجتماع را تحت الشعاع قرار می دهند

يک ضرب . نوشته می شود» افغان« در افغانستان هم، حاال در تذکره تابعيت همه اقوام ساکن در کشور 
  .شيرين نمی شودبا حلوا، حلوا گفتن، دهن : المثل قديمی است که ميگويند

. نمی شوند» اوغان « و ديگران،  ،»خـږنـۈنے« ، »تاجيک « ، »ترک « با افغان، افغان، گفتن هم 
  . است» پشتون « زيراکه، اوغان، نام قبيله 

، اينکه در افغانستان زندگی می افغانستان زندگی می کنيمسياسی ای بنام اکنون، ما در کشور نوبنياد 
  .استحاله شود» افغان « نيست که هويت تاريخی، قومی، و زبانی ما، تحت نام کنيم، به اين معنا 

است و چون کشور ما حاال بنام » پشتون « به معنای عام و خاص اش،  )يا افغان (بنابراين، اوغان 
  . »افغان « باشد نه » افغانستانی « افغانستان مسمی گشته، پس هويت ملی ما هم 

است، ولی آنها ملت شان را از دولت شان تفکيک می » عرب « ملت شان عرب ها يک قوم هستند، و 
، خود )دولت(، و از نقطه نظر مرز بندی سياسی »عرب « ، خود را )ملت(از نقطه نظر قوميت . دهند

  .را عراقی، سوری، فلسطينی، سعودی، يمنی، کويتی، مصری، وغيره می گويند

می گويند، ولی ملت .... ر ها، هم خود را عراقی، سوری، و بنابراين، اقوام غير عرب ساکن در اين کشو
  .خود را عرب نمی گويند

، تابعيت سياسی مربوط به کشوری با مرز »افغانستان « اقوام غير پشتون هم در افغانستان، کشور شانرا 
  .قبيله استکه نام يک » افغان « می گويند نه » افغانستانی « ، و خود را »افغانستان « بندی سياسی 

در افغانستان در آنرا ببينيد، هويت سازی و هويت زدايی را که ازبيک ها در ازبکستان، و پشتون ها، 
  .پيش گرفته اند

  ...............ادامه دارد 

  

  
                                                            

» زبان فارسی آسيای ميانه ضربه های سختی ديده است« : متن کامل گفتگوی اکادميسن محمد جان شکوری تحت عنوان  ٥
  :در لينک زير قابل دسترس است

http://www.bbc.co.uk/persian/world/٢٠١١/١١/١١١١٠٢_l١٦_shakuri_interview.shtml 
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  :منابع و مأخذ

يای ميانه ضربات زبان فارسی آسبخش فارسی بی بی سی، شکوری، محمد جان اکادميسن مصاحبه با آدينه، اسفند يار، 
  :، موجود در٢٠١١نوامبر  ٠٢سختی ديده است، 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/٢٠١١/١١/١١١١٠٢_l١٦_shakuri_interview.shtml 

، موجود در سايت وزين ١٣٩٠قوس  ٢٨يت و هويت شناسی، پيکار، نصرالدين شاه، پژوهشی  پيرامون جستجوی هو
٢٠pghoheshi/pdf/com.shughnan.www://http٪٢٠piramoon٪٢٠jestejow٪huyat-سيمای شغنان 

pdf.paikar  :  

  : ، موجود در سايت انترنتی زير ٢٠٠٥جوالی  ٢٨، زبان، ايديولوژی و هويت ملیسلطان زاده، هدايت، 

٢٨/post/ir.balochpayam.www://http  

 هيوال زندگی می کنم ، من در شکمسرخپوستانجنبش رهبر سابق «  ، مصاحبه را راسل مينز، فارسی سی بی بی  صفحه دو
  :، موجود در سايت انترنتی زير٢٠١٢فبروری  ٢٣، »

shtml.iv_٢page_means_russell_٠٧u_٢٠١٢/٠٢/١٢٠٢٢٣/world/persian/uk.co.bbc.www://http  

  :موجود در سايت انترنتی زير، ١٣٩٠؟، هويت يعنی چهعرفانی، فرهاد، 

-AA٨٪D%C٪٨DB٨٨٪٩٪D٨٧٪٩٪D/%١٩٥١٠٦/news/fa/ir.tabnak.www://http
٨٧٪٩D٪٨٦٪DA%-C٪٨DB٨٦٪٩٪D٩٪B٨٪D%C٪٨DB%  

  :، لندن، موجود در سايت انترنتی زير٢٠٠٦، دسمبر رهويت، ملت، و ناسيوناليزم در عصر حاضلعل زاد، 

htm.Howiyat/Lalzad/org.apfariana/org.faratarazmarzha.www://http  

  :مفهوم از خود بيگانگی، موجود در سايت زير

٨٪٩D٨٧٪٩٪D%_٨٦٪٩D٧٪A٨٪D١٪B٨٪D%AD٨٪D٨٪A٨٪D/%tag/ir.persianblog.robabnaz://http
A٨٪D١٪B٨٪D٪٨٦٪DA%_٨٨٪٩D%_AA٨٪D٣٪B٨٪D%C٪٨DB٪٨٦٪DA%_AA٨٪D%C٪٨DB٨٪

٪٨DB٢٪A٨٪D%_C٪٨DB٨٥٪٩٪D%_AF٨٪D٨٨٪٩٪D%AC٨٪D٨٨٪٩٪D%_٨٧٪٩D٨٪A٨٪D%_٧
 F٩٪٨D%AF٨٪D%C  

   

 

  
  

  

 


