در تکاپوی بازیابی هویت نا هویدا ! " تاجیک" ؟ " پامیری " ؟ یا بینش سوم ؟
نگارنده  :داک تر نصرالدین شاه پیکار
از ان زمان که در این استان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه گاهم بود
بجای پیشگ فتار  :زبان و ادبیات فارسی دری نوشتاری ،زبان مادری من نیست .اساسن من
هم شکل نوشتاری فارسی  -دری را در مدرسه اموخته ام و مانند هر افغانستانی دیگر ،الزامن به
ان مانوس بوده ام وخامه ام نیز بیشتر از هر زبان دیگر بان سرو کار داشته است.همه ما از شیرینی
و زیبای ی و تاریخ ادبیات غنی ان به غایت خوانده و شنیده ایم .از این سبب هر مطلبی در این
وادی نگارشی حدیث مکرر خواهد بود .اینک فرصتی است برای همه ما تا به وسیله این زبان
نگاهی علمی و واقع بینانه  ،فارغ از حب و بغض ،پیرامون مؤلفه ورویکرد هویت تاجیک
؟پامیری؟ و یا گزینش سوم ،بیفگنیم و وزن زبانی و تاریخی این عباره ها را در ترازوی نقد هم
بسنجیم .هدفم تعریف  ،تمجید  ،تحریف و یا تخطی از معیار ها و مقیاس های پذیرفته شده بین
االقوامی و مردمی نیست ،بلکه هدف ان است که حاصل تالش اسالف مان را در ایجاد زبانی
رابط که بازتاب دهنده و تعبیر و تفسیر کننده هویت مان ،که کی بودیم کی هستیم وکی خواهیم
بود ،ارزیابی نموده وزبان فارسی را با نگاه علمی من حیث وسیله کاری در زمینه شناساندن ما
انگونه که بودیم و خواهیم بود ،در بازتاب دهی هویت ما ،مورد کار برد قرار دهیم.
جزمیت در فرایند بحث هویت ،هویت و زبان ،هویت و قوم ،هویت تاریخ ،هویت وعقیده ،هویت
و ماهیت انسانی ،بی معنی است و من نیز در این بحث نتیجه گیری های خود را در این نگارش
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اختصار گونه ،هرگز مدعی " این است و جز این نیست!"  ،نیستم .تنها انچه به نظرم درست
امد ،عرضه نموده ام تا سر اغازی برای بحث جدی در راستای زبان مادری  ،و هویت تاریخی ام
باشد و نه فقط نقطه خاتم در این راستا .الزم به تاکید نیست که ادعای تخصص در جامعه
شناسی وتاریخ نگاری ندارم ،اما خود را دانش اموز میدان زبان و ادبیات ،و زبان شناسی مقایسی و
تاریخی می دانم ،از این سبب اگر خطای ی در بحث ها و ارایه دالیل باشد ،کاملن طبیعی خواهد
بود .صرفن به عنوان کسی که اگر به تاریخ کاری نداشته ام ،تاریخ با من کاری داشته است ،و انچه
را که دریافت نموده ام و یا دریافت خواهم کرد ،و به نظرم رسیده است ،به نگارش گرفته ام و
طبعن راها و شیوه ها برای بخث های علمی و اکادمیک  ،و نقد ها فارع از جزمگرای ی و تعصب ،باز
است .سبب نیز ان بوده است که دیده ام نگارنده های عرصه زبان و تاریخ زبان شناسی ،کاری جز
تکرار مکررات کلیشه ای و اموزه های رسمی خود نمی کنند و این باعث سکون وجمود زبان شناسی
و بعد ان هم هویت شناسی زبانی من حیث وسیله بازتاب همه علوم ،می شود.
این نگارش می توا ند تا حدودی راهگشای بحث های واقعگرایانه جدید و نگرش نو بر زبان و
هویت پژوهی برای همه مان باشد تا دارای برداشت علمی در زمینه هویت شناسی و هویت
خودی ،باشیم و یا هم میتواند به مثابه وسیله دشوار افرین برای انهای ی که همواره در استحکام
گره افرینی نقش خود را داشته اند ودر اینده ها هم خواهند داشت .باشد .و اگر نتوانم هم در
زمینه چیزی قابل اهمیت را در اختیار دوستان و شایقین عرصه یاد شده بدهم ،باز هم حد اقل
یافته هایم را گرد اورده ام تا در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.
برخی از نظریات بازتاب داده شده در این نگارش شاید هم تا حدودی خیلی ها نقادانه به نظر ایند.
این خود نتیجه طبیعی هر تکاپو و پژوهش نوی است و بدون تردید گریزی نیز از ان امکان پذیر
نیست .فقط میتوانم بگویم منظور من در همه احوال نقد صادقانه بیش نبوده و اگر هم به نک ته
ای اشاره شده است هدف از واگوی ی حقیقت موجود در زبان وهویت شناسی بوده است ،نه ایراد
و اغراق در واگوی ی و یا گشودن باب مجادله .نباید از نظر دور داشت که کاستی ها هر زمانی در
زبان  ،هویت زبانی ،و یا هم هویت تباری و قومی  ،کم و بیش امری بوده واقعی و قطع نظر از حد و
اندازه ان ،هیچ زبانی و هیچ هویت زبانی و یا اجتماعی و عقیدتی تهی از این نوع نکات ریز و درشت
نیست.
تنها راه ها و شیوه های مرفوع سازی ان نیز نمایاندن بدون مالحظه انان است ،و نه نادیده گرفتن
و یا باسکوت از کنار ش رد شدن است .زیرا شناخت اولین گام در مان است و تا زمانی که عیب باز
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گ فته نشود و عیان نگردد ،دغدغه رفع ان نیز پایدار نمی شود و پاک کردن صورت مساله به جای
حل ان ،گرهی از کار نمی کشاید .البته بعید هم نیست که در بازگوی ی برخی از مسایل در زمینه،
زیاده روی هم صورت گرفته ،سهو و خطای ی هم رخ داده باشد که انسان خود محل نسیان و
عصیان است .در اینگونه موارد ،با کمال امتنان از شنیدن نظریات بهبود افرین و اصالحی خامه
پردازان استقبال خواهیم نمود و من شخصن هر گز سر لجاج و عناد با حق و حق پذیری و حق
گوی ی نداشته و همواره با این کالم حافظ همصدایم که  " :میل به ناحق نکنیم !"
در نگارش های قبلی و فعلی ای که پیرامون زبان ،رسم الخط ،هویت ها ،تاجیک؟ پامیری؟ و یا
 .....در سیمای شغنان و سایر منابع و مراجع فرستاده شده اند و هنوز هم می شوند ،به ارا و
نوشته های شان ادای احترام دارم زیرا انها نیز از خامه پردازان ،ناموران عرصه ادب و قلم بدستان
محیط و میهن خود اند ،که به نحوی بر تاریخ و فرهنگ کشور خود حق دارند و برای من نیز بعضن
چهره های محترمی هستند .اما در هر حال سهو لغزش از خصایص ذاتی انسان است و قصد ان نیز
نبوده که با شکافتن و نمایاندن خطا ها از تکرار ان در اینده پرهیز شود .طبعن گوشه از نظریات
این ناموران برای هر یک و هر کدام ما اموزنده و راهگشای هستند.
در امد سخن  :بر بنیاد فرایند رشد نظام دنیای تکنالوژی ،و به منظور ایجاد مسیر گ فتمان
سالم میان انسان ها " ،سیمای شغنان" ،مانند سایر وسایل نشراتی و میان شبکه ی ،در نتیجه
مشوره های س الم و خرد اندیشانه برخی از عالقه مندان و تقدیر و تکریم کننده گان تهذیب و
فرهنگ محیط و دیار خودی شان شغنان و به به معنای پهناتر بدخشان و در فرجام همه مردم
افغنستان و به پشتکار خستگی ناپذیر اقای سرور ارکان ،پا به عرصه هستی گذاشت .خواننده
ها ،نگارنده ها ،بازدید کننده ها ،تشویق و ترغیب کننده ها ،نظاره کننده ها ،و عالقه مندان
فرهنگ ،زبان وادبیات مردمی و مرز و بوم شغنان  ،در فراز و فرود کاری  ،یاری و همکاری با
سیمای شغنان ،شاهد بسا جهش های مثبت ،خیر اندیش ،نگارش های زیبای  ،مسلکی،
پژوهشگرانه ،رهنمودی و دلسوزانه  ،در راستای بازتاب محتوا و اصالت زبان و ادبیات  ،رسم
الخط زبان شغنانی  ،داشته های تاریخی  ،فرهنگی ،عقیدتی  ،معنوی ،عرفانی  ،شعرا ،نویسنده ها،
شخصیت های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و مردمی  ،بودند که در واقعیت امر همه ما را به
پروسه حرکت ادبی و اموزشی سوق داد.
در این راستا دو موضوع بحث بر انگیز ،در خور توجه  ،دشوار افرین،تا حدی مسلکی ،هدفمند ،
دایره بحث ها را داغ و تا کنون بدون راه حل برون رفت و تفاهم و توافق نظر مطلق و یا نسبی به
حال خود باقی مانده اند ،که عبارتند از :
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 اول ایجار رسم الخط قابل پذیرش و همه شمول برای زبان و ادبیات شغنانی .
 دوم در جستجوی گل واژه هویت " تاجیک" ؟ " پامیری" ؟ و یا  ...؟
موضوع اول به نسبت عدم همدیگر پذیری ،خود بزرگ منشی  ،فقدان بحث مسلکی و حرفوی،
خود شکنی  ،بیگانه پذیری ،جزمگرای ی فرهنگی ،نداشت فرهنگ ک ثرت گرای ی  ،تا حدی از
ذهنیت ها دور و دیگر سراغی از ان نیست و در اینده نیز نخواهد بود زیرا همین اکنون هر فردی
در زمینه طعام معنوی  ،فرهنگی ،زبانی و عرفانی اش را مطابق داشته های فکری خود به پخت و
پز نشسته است.
مؤلفه دوم باری به اوج خود رسید ،نگارش ها بیرون تراویدند ،هویت سازی ها اغاز گردید ،و بر
چسپ زدن ها که جز اندیشه های فردی شده است ،اغاز گردید و بعد به خاموشی گرائید .ما
شغنانی های برون مرزی کمی مسرور شدیم و به این اندیشه شدیم که شاید دیگر مسایل ای که
و لو عمده هم باشند و لی بحث روی شان به مقیاس و پیمانه این چنینی درد سر افرین برای
همشهریان ما باشند ،دیگر شاید به میان نیایند و باز هم اگر بار مجدد مانند سمارق سر برون
اوردند ،بدون تردید باید با یک منطق واال و اعلی  ،مطرح بحث قرار گیرند.
هدفم از این نگارش تنها بازتاب داشته های خودی است که اگر بتوانم مسایلی در این برگه
بگنجانم که تا حدی یاری رسان باشد به انهای ی که در این راستای قلم فرسای ی می کنند هر گز
میل ندارم اقدام در مسرور سازی برخی ها و ناراض سازی دیگران کرده باشم زیرا من خود نیز جز
هردو دسته یاد شده هستم و باقی خواهم ماند .نگشاشته های دوستان را در زمینه به خوانش
قرار دادم ،روی انها به گونه ژرف تا جای ی که صالحیت فکری ام به من اجازه داد ،مکث نمودم و
ذهن و فکرم را روشن ساختم و به این نگارش داخل اقدام شدم .در برخی نوشته ها منطق حضور
عینی دارد ،و در برخی نوشته ها احساسات به اوج خود رسیده است.و بدون تردید مادامی که
احساسات در انسان ها عروج می کند ،بدون نیروی عقل و خرد قوس نزولی اش را به پیمایش می
گیرد .اکنون می پردازم به وضاحت واژه و گل واژه هویت که دارای چه تعریف ،تعبیر ،تفسیر،
تمجید ،تقدیر و تکریم است؟
برخی ها به این باور هستند  :مردمان واخان ،اشکاشم ،زیباک ،سنگلیج  ،شغنان و " درواز "،
تاجیک تبار هستند و مردمانی که در منطقه پامیر خورد و کالن زیست دارند ،فرغز تبار هستند ،و
به نام مردمان پامیر یاد می شوند ،از این سبب شاید هم چیز فهم ها و حتی روشنفکران شغنان
هم میل پیدا کردند تا بربنیاد دالیل زیرین خویشتن را به نام " قوم پامیری" ،یا تنها "
پامیری" ،یاد کنند .در قدم نخست ترکیب واژه " قوم پامیری" ،از نقطه نظر تاریخی هر گز
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وجود جسمی و فزیکی نداشته و تنها پامیر از نقطه موقعیت جغرافیای سیاسی وجود داشت که
در اثار و نوشته های جهانگرد های معروف مانند ،مارکوپولو نیز از ان یاد شده و مردمی که در ان
اسکان شده اند پناهگزینان و یا مهاجرین مسلمان قرغز تباری هستند که بعد از جنگ دوم
جهانی ،به ویژه بعد از انقالب سوسیالستی مردمی چین اول اک توبر سال  ، 1949جهت گریز از
نظام سوسیالستی نو بنیاد در ان جا بجا شدند و انهم از طرف نظام سیاسی شوروی سابق بخاطر
رقابت های سیاسی با کشور چین مورد ترغیب و تشویق قرار گرفت و از سوی ی هم به منظور
ساختار یک دولت قرغز تبار در خاک شوروی سابق که در نتیجه همسوی ی برخی مغل های
مغلستانی عالقه مند نظام سوسیالستی ،قرعز های ترکستان چین به شمول اویغوری ها که من
حیث مرجع اصلی پیدایش همه ترک تبار های دنیا محسوب می شوند و قرغز های وابسته به خاک
شوروی سابق ،صورت گرفت ،مقیم شدند .هنوز هم درست نخواهد بود اگر گ فته شود که قرغز ها
قوم پامیر هستند ،زیرا انها پناهگزینان قرغز تباری هستند که در ان جا زندگی می کنند و این خود
حکم می کند در شیرازه تاریخ ،قومی به نام قوم پامیر حضور عینی نداشته است( .بخاطر
وضاحت این مطلب الزم است به ک تاب محترم نظیف هللا شهرانی که به زبان انگلیسی در
 ،2008در امریکا اقبال نشر یافت ،رجوع کرد .) .مزید بر ان  ،هنگامی که جمهوریت های شوروی
سابق در سال 1923م ،به شمول جمهوریت های اسیای میانه رسمن به روسه سوسیالستی مدغم
شدند ،منطقه ای که امروز به نام پامیر یاد می شود  ،در انزمان و حتی بعد ها در زمان جوزف
استالین نیز به نام " ناحیه خود مختار بدخشان کوهی" ،
مسما شد و تا همین اکنون به همان نام یاد میشود.
واژه " پامیر" ،زمانی در ادبیات جمهوری تاجیکستان شامل شد ،که دولت شورا ها به منظور
پژوهش و برسی مسایل فرهنگی ،زبانی و تاریخی مردمان " ناحیه خود مختار بدخشان
کوهی" ،نهاد علمی را در سال 1961م ،به نام " انستیتوی زبانهای پامیری" ،در شهر دوشنبه در
شیرازه اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان که با انستیتوی شرق شناسی شهر مسکو و لیننگراد
انزمان و بعد ها استالین گراد و فعلن دوباره به نام اصلی اش پتربورگ  ،همکاری علمی و پژوهشی
را اغاز نمود .عالوه بر ان مادامی که تاجیکستان بعد از به اصطالح ازادی و استفالل ،گرفتار در
گیری های داخلی شد ،که میان اوزبک ها ،کوالبی ها و پامیری ها بخاطر رسیدن به قدرت اغاز شد،
واژه پامیر نیز دارای سر و صورت شد .و شوروی ها نیز بخاطر اینکه بتوانند پژوهش های شان را
در راستای شناسای ی دقیق زبان های بدخشان کوهی تاجیکستان و بدخشان افغانستان زیر نام
درست نگارشی قرار دهند ،چاره جز کار برد واژه پامیری ،گزینش دیگری نداشتند ( .جهت
معلومات بیشتر دوستان و مرور کننده ها میتوانند به نگارش های محترم ،نور علی دوست ،علی
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شاه صبار و نوروز علی ثابتی ،در سیمای شغنان که مقاالت خیلی ها نغزی را به نگارش گرفته اند،
مراجعه کنند) .
چون فرهنگ و زبان در شیرازه تاریخ مرز را نپذیرفته اند ،و لی زمانی که مر زهای جغرافیای ی و
سیاسی میان افغانستان و تاجیکستان بر قرار بود ،رفت و امد ها در جریان بیشتر از 70سال به
گونه عملی به ویژه بعد از سال 1947م ،قطع شده بودند ،از ان زمان به بعد حتی روزی هم در
داخل شغنان و سایر ولسوالی های بدخشان کوهی افغانستان ،یعنی اشکاشم ،زیباک ،سنگلیج و
واخان ،واژه پامیری ،خانه پامیری ،رقص پامیری ،لباس پامیری ،و غیره شنیده نه شده است و
حتی در ادبیات هم داخل نه بوده است .و بدون تردید بعد از باز شدن مرز میان هردو بدخشان
کوهی ،سلسله ای از سخنان ،حرف ها ،ساختار های سنتی و غیره خواسته و نا خواسته شامل
ادبیات مردمان بدخشان افغانستان ،به ویژه شغنان گردید که این خود فرامرز بودن زبان و
فرهنگ را نشان دهنده است و هم انسان ها همواره بجای تائیدی بودن  ،بیشتر تقلیدی بوده اند،
و مردم افغانستان همواره اهل تقلید بوده و اهل تائید.
ما ها در شغنان خیلی ها خرسند هستیم که خویشتن را پامیری میگوئیم تا با دوستان بدخشان
کوهی تاجیکستان ( شغنانی ها)  ،که زمانی دارای فرهنگ و زبان مشترک بودیم و هنوز هم برخی
مشترکات وجود دارند،که بعد ها در نتیجه دگرگونی های سیاسی و اجتماعی این مشترکات ما تا
حدی گسست ،شریک شویم حرفیست درست .اما این به اصطالح پامیری های ما که در جمهوری
تاجیکستان مقیم هستند ،مردم شغنان ،واخان ،اشکاشم و زیباک را که داخل افغانستان و حتی
در برون مرزی ان حیات بسر می برند  ،هرگز به نام پامیری یاد نمی کنند و حتی از شغنانی بودن،
واخانی بودن ،اشکاشمی بو دن  ،زیباکی بود و حتی اسماعیلی بودن ما  ،بیزار هستند و واژه "
اوغان " ،را در برابر ما بکار می برند و لی ما انقدر بیچاره و گویا درمانده هستیم که به هر نام و
هر نامواژه خود را پیوند می دهیم و انهم ثمر نمی دهد و بعد بار پشیمانی را بدوش می کشیم .در
این اواخر دیده میشود که انقدر تخلص پامیری ،پامیرزاد ،پامیر پور و غیره در میان مردمان
ولسوالی های سرحدی به ویژه محیط شغنان زیاد شده و در حال زیاد شدن است که دارد به یک
رقابت دیگری تبدیل شود ،که این واژه های در سه دهه اخیر چندان به مزاق ما برابر نبودند .ما
باید به دنبال هم زبان ها نگردیم ،بلکه به ئنبال همدل ها باید بگردیم ،زیرا همدلی از هم زبانی بهتر
است .این حرف و سخن بازتاب دهنده جزمگرای ی و تعصب و عدم اگاهی ام در برابر تاریخ،
فرهنگ ،زبان و ادبیات وعقیده من و مردمم نیست ،بلکه واقعیت عینی است که باید بازگو شود و
لو باعث ازردگی کسی هم شود .شاید انهای ی که هنوز در افغانستان  ،بدخشان و شغنان هستند،
این واقعیت برای شان گونه دیگری را داشته باشد.
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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موضوع دوم  :ایا ما از نقطه نظر تباری خود ،تاجیک تبار هستیم؟ اگر چنین باشد باید
دارای ویژه گی های زبانی ،فرهنگی ،سیمای ی ،عقیدتی ،و سنتی تاجیکی باشیم که نیستیم .زبان
تاجیک های افغانستان زبان فارسی  -دری است ،زبان ما شغنانی ،واخی ،اشکاشمی ،زیباکی و
سنگلیجی است .با وصف انکه این زبان ها نیز از جمله زبان ها و لهجه های زبان ها و لهجه های
ایران شرقی هستند .زبان پشتو نیز یکی از زبانهای ایران شرقی است ،لذا میتوانیم بگوئیم که
پشتون ها نیز تاجیک هستند؟ و یا هم مردمانی که به زبان های نورستانی ،پشه ای ،اورمری ،و
غیره که داری زبان و گویش های خودی اند ،اما تعلیم و تحصیل شان به زبان پشتو است ،ایا این
اقوام نیز پشتون هستند؟
اگر تاجیک هستیم باید وجه مشترک عقیدتی نیز با تاجیک های خود داشته باشیم  .تاجیک های
بدخشان و سایر مناطق فغانستان اهل سنت و الجماعت هستند ،اما  ،ما شغنانی ها ،واخی ها،
اشکاشمی ها ،زیباکیها و غیره شیعه ایم و انهم شاخه دیگری از شیعه ،اسماعیلی ،باطنی ،وپیروان
پیر و حجت خراسان ناصر خسرو هستیم  .ایا برادران تاجیک در کشور ما با این ویژگی های ما
ادای احترام دارند؟ ایا ما ها را جز خود می دانند؟ هر گز نه .پس ما در گذشته چاره دیگر جز
پذیرش این هویت اعطا شده را نداشته ایم .ایا ! این برادران تاجیک ما با اصل این سروده
حضرت سعدی که بازتاب دهنده هویت تاریخی تاجیک ها است و ما ها نیز خود را اگر تاجیک
قلمداد کنیم ،ما را نیز در این شیرازه هویتی خود می پذیرند و یا پذیرفتن اند که گ فته است:
بنی ادم اعضای یک دیگر اند
که در افرینش ز یگ جوهرند
تو کز محنت دیگران بیغمی
نه شاید که نامت نهند ادمی
نقطه نظر دیگر ،در شغنان ،اشکاشم ،زیباک ،واخان و حتی درواز ،میر ها ،شاهان ،سید ها،
ایماق ها ،قلماق ها ،که بجز از سید ها و بر خی از شاهان درواز و شغنان دیگر همه دارای منشای
ترک هستند .لذا از چه قرار با این ترکیب مختلط تاریخی ،تباری ،اجتماعی و جغرافیای ی  ،حکم می
کنیم که ما تاجیک هستیم؟ شاید بسوی تاجیکیسم سوق داده شده باشیم ،انگونه که امروز میل
داریم بسوی پامیریسم ،حرکت کنیم .مثلن واخانی ها متشکل از میر ها ،سید ها  ،خیبری ها و
شیک ها ” ،” XEIKهستند  ،که میر ها ترک هستند ،سید ها و خیبری ها عرب اند و شیک ”
”،XEIKها که واخی ها هستند ،مردمان بومی ان سرزمین اند .اگر برخی ها به این باور بودند
و هستند گه گویا با هویت تاجیکی دارای امتیازی نبودیم و با هویت پامیری از امتیازاتی برخوردار
خواهیم شد ،تنها تخیل ای است در شیرازه باور های ارمانگرایانه .بیائید کج بنشینیم و راست
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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بگویم  .چه امتازی را تا کنون از هویت تاجیک بودن خود گرفتیم و چه امتیازی را با پامیری بودن
خود خواهیم گرفت؟ در صورتی که پامیری های انطرف شما از هویت " پامیری " بودن شما منکر
اند و تاجیک های این طرف شما از حضور و وجود شما منکر بودند در اینده هم خواهند بود .در
صورتی که شغنانی ها ،واخانی ها ،زیباکی ها  ،اشکاشمی ها و غیره امروز دارای فرهنگ همدیگر
پذیری میان خود نیستند ،چگونه زیر سایبان پامیری بودن در اینده ها با هم جمع خواهند شد؟
در صورتی که شاید امروز این پامیری بودن یگانه گزینشی برای ما باشد که بعد از بیشتر از یکهزار
سال  ،توانستیم و یا در حال توانستن هستیم تا هویت جدید تنها جغرافیای سیاسی و نه قومی
را برای خود  ،در حال تکوین هستیم .انهای ی که در راستای ایجاد اختالف میان ما کمر همت بسته
اند ،در این چنین راستا ها ما را تشویق و ترغیب می کنند تا ضربات دیگری را نیز در اینده ها بر
پیکر عقیده و فرهنگ ما  ،وارد کنند .واضح است که هر امتیازی و حقی به شمول امتیاز و حق
هویت داده نمی شود ،بلکه گرفته میشود .و باید در راستای کمای ی ان صادقانه ،عقالنی و منطقی
رزمید و از روش تقلید باید بسوی تائید عبور مصؤن کرد .باید دانست که هویت شامل بخش های
زیر است :هویت فردی ،قومی ،خانوادگی ،جغرافیای ی ،زبانی ،روانی ،اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی،
محیطی ،عقیدتی  ،تاریخی و منطقه ای ،ودر فرجام هویت انسانی که باال ترین مقام هویت هاست
 .و این ها باید در تشکل هویت و ساختار ان سهم مشترک و موزون داشته باشند .اگر برخی از این
ها در کاستی قرار گیرند ،پیکر هویت نا تمام و اسم با مسما نخواهد بود .و سخن فرجامین !
اگر دارای هویت تاجیکی و پامیری نیستیم؟ پس کیستیم و کی خواهیم بود؟ زیرا مادامی که
انسان زیست دارد ،باید دارای هویت هم باشد .پس ایا انچه که تا به امروز من حیث هویت ما در
میان سایر اقوام افغانستان شناسای ی شده است ،به ان اک تفا کنیم ،انرا تقدیر و تکریم کنیم ،و یا
در فراین تشکل هویت سازی جدید قرار گیریم و انجه را که در گذشته داشتیم انرا نیز از دست
بدهیم .برای در موازنه قرار دادن نگارش خضوعانه بنده ،دوستان و عالقه مندان تنها به

این سخنان فشرده و کوتاهم اک تفا نکنند و با در نظرداشت زمان مساعد ،ادامه
مقاله نگارشی ام را الی اخیر دنبال و بعد از ختم ان در پای قضاوت منطقی و
استدالل اهنین ،بنشینند و من و سایرین را یاری رسانند.
هویت چیست و تعبیر و تفسیر فلسفی ان از چه قرار است ؟
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اگر به گونه ژرف و دقت به فرهنگي ها  ،وواژه نامه ها و لغت نامه های ناهمگون فارسی -دری
باز گردیم  ،واژه هويت اين گونه شرح داده شده است :ویژگی با کیفتی که باعث تمایز و
شناسای ی کسی ،فردی و یا چیزی  ،از دیگران و سایر مؤلفه ها شود .یکسانی ویژگی ی صفت اصلی
یا مادر زادی در موارد مختلف  .مطابقت کلی انچه که واقعیت عینی واصلی یک مؤلفه را تشکیل
می دهد .روابط ايجاد شده براساس همانند سازي رواني و باالخره در فرهنگ جامع روانشناسي و
روانپزشكي  ،كه خود اساسي و مستمر فرد" يا " مفهوم دروني و ذهني از خويشتن به عنوان يك
شخص مثال هويت جنسي  ،قومي و گروهي و  "....تعريف شده است .بطور خالصه و اجمالي،
معناي هويت را مي توان در چند جمله خالصه كرد:
ادمي باید بداند که جایگاه ،منزلت ،مقام و مرتبه او دقیقن چیست؟ .اگاه باشد که دارای چه
پیوند ها ،رشته ها ،و روابط او را به خود و جهان بیرون از خود متعلق می سازد؟  .درك كند كه
چه نقش ها ،وظايف و مسوئليتي در قبال خود و ديگران برعهده دارد؟  .شناخت واقع بينانه
اي از توقعاتش نسبت به خود و ديگران به دست اورد .اما تعريفي كه دانشمندان علوم روان
شناسي و روان شناسي اجتماعي از هويت دارند اين است  :مجموع ويژگي هاي ي است كه
تفاوت فرد از ديگران يا شباهت او به ديگران را موجب مي گردد كه براي ساختن ان ،عناصر
زيادي مورد استفاده قرار ميگرد .هرشخص ،براي بوجود امدن تصوير ذهني از خود ،بر تفسيري
كه از واكنش هاي ديگر درباره خود دارد تكيه مي كند .بنابراين پاسخ به پرسش من كيستم؟ در
حقيقت  ،همان هويت يا خود ماست .اگر توانستيم جايگاه خويش را در جهان هستي مشخص
كنيم و به اين پرسش ها كه از كجا امده ايم ؟و چه كاري بايد بكنيم ؟ و سرانجاممان چيست؟
پاسخ صحيح دهيم ،هويت ما شكل مي گيرد و هرچه پاسخ ناقص باشد ،هويت ما نيز به همان
ميزان ،دچار نقیصه است.
هويت كه معادل واژه التين  identityمي باشد يعني اعتقاد به اينكه ما فردي متمايز از ديگران و
همچنين شخص مهم و با ارزشي هستيم  .به عبارتي ديگر هويت عبارت از افتراق و تميزي است كه
فرد بين خود و ديگران مي گذارد .هويت شخصي ،يك ساختار رواني اجتماعي است يعني هم
شامل طرز تفكر ها و عقايد مي شود كه معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با ديگران را مي
رساند .مسلما مساله هويت از موضوعات مهم و چالش برانگيزي است كه نه تنها تك تك افراد در
دوران حيات خود با ان مواجه مي شوند ،بلكه از جمله موضوعاتي است كه طيف وسيعي از
متفكران به انحاي مختلف با ان درگيرند .صورت مساله هويت و ضمائم مربوط به ان  ،همواره در
كانون توجه علوم مختلفي همچون جامعه شناسي  ،فلسفه  ،روان شناسي و  ....قرار گرفته است.
در اين ميان برخي روان شناسان بخش وسيعي از مطالعات خود را به اين مسئله اختصاص داده
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اند .بدون شك در بررسي اين مسئله نمي توان اراء و نظريات روان شناس مشهور الماني اريك
اريكسون را ناديده گرفت .نگاه بديع و متفاوت او به مسئله هويت بخصوص بحران هويت،
مقدمات نگارش اين مقاله را فراهم مي اورد .بي ترديد طرح مفهوم بحران هويت يكي از داليل
شهرت او در محافل علمي و روان شناسي است .برخي معتقدند اريكسون در طرح نظريه اش از
بحران هاي ي تاثيرگرفته كه خود در زندگي تجربه كرده است.
فلسفه» هويت انسان را ميسازد « :فكر» از كودكي انسان را درگير خود ميكند و مباني
زيربناي ي تفكر ادمي را تشكيل ميدهد .اين موضوع ،همان دغدغه فلسفي هر انساني است.
«فلسفه» با فكر و انديشه در ارتباط است و فكر و انديشه همانطور كه از قديم گ فتهاند وجه
تمايز انسان از حيوان است و به همين دليل ،برخي انسان را «حيوان ناطق» ميدانند .وي با
بيان اينكه گاهي «متعلق فكر» يعني چيزي كه به ان مي انديشيم مسائل جزئي را در علم
)(Scienceشامل ميشود .در اين موارد« ،فكر» متعلق به امور جزئي و به قول موالنا« ،عقل
جزئي» است كه كارساز ميشود .يعني همان عقلي كه راجع به معيشت و مسائل روزمره زندگي
ميانديشيد .در واقع در اينجاست كه «فكر» جاي «غريزه» را در حيوانات ميگيرد .حيوانات
براي چگونگي زندگي ،نيازي به تفكر ندارند و غريزه اين كار را براي انها انجام ميدهد .مترجم ك تاب
«عوالم خيال» با تاكيد بر اين كه عقل جزئي ،حيوانيت انسان را تامين ميكند .در مقابل عقل و
فكر جزئي ،عقل و «فكر كلي» قرار دارد كه انسان را از حيوان متمايز ميكند .در واقع ،فكر كلي
مربوط به انسانيت انسان است .وي با بيان اينكه «فلسفه» همان فكر كلي و به تعبير برخي عرفا
از جمله موالنا «عقل كلي» است ،افزود :فلسفه به دنبال چراي ي ،حقيقت و حكمت زندگي و
چيستي هستي است ( " .دک تر قاسم کاکای ی "
اریک اریکسون دانمشند المانی اظهار می کند که  " :چهار مورد از این وضعیت ها ،به
ترتیب ( پراکندگی هویت ،ضبط هویت ،وقفه هویت و کسب هویت) ،بیانگر حل
موفقیت امیز مسئله هویت هستند .کسانی که نزدیک به کسب هویت هستند یا ان را کسب کرده
اند ،بیشتر از کسانی که از حل کردن مسئله هویت فاصله دارند ،از نیروی خود برخوردارند" .
هویت مجازی  :در مکان های مجازی شما می توانید هر کسی که دوست دارید باشید ،اگر
بخواهید می توانید خود را کامال به صورت دیگری توصیف کنید .این دقیقا همان کاری است که
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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اریکسون ما را ترغیب کرد در نوجوانی انجام دهیم تا هویت های مختلف را ازمایش کنیم .اینترنت
می تواند روش امنی را در اختیار برخی نوجوانان قرار دهد تا سعی کنند تشکیل هویت بدهند.
همچنین کودکان و نوجوانانی که در تنهای ی و اضطراب اجتماعی نمره باال می گیرند ،خیلی بیشتر از
کودکان و نوجوانانی که در تنهای ی و اضطراب نمره پایین می گیرند ،درباره مسایل شخصی و
صمیمی ،با دیگران ارتباط انالین برقرار می کنند.
جنسیت و هویت خود  :عوامل اجتماعی و تاریخی بر تشکیل هویت تاثیر می گذارند که به
نوبه خود ،ماهیت شخصیت را تحت تاثیر قرار می دهد .دخترهای ی که گرایش شغلی دارند ،دیرتر
ازدواج می کنند .وضعیت برعکسی در مورد مردان گزارش شده است ،هرچه هویت شغلی انها
نیرومندتر بود ،بیشتر به رابطه قرار مالقات پایبند بودند .تحکیم هویت ،سازگار شدن با ضروریات
متغییر دنیای اجتماعی را شامل می شود .تحکیم هویت معموال در حدود  ۲۰تا  ۳۰سالگی ،زمانی
که افراد مسوئلیت های زندگی زناشوی ی ،خانوادگی و شغلی را می پذیرند ،روی می دهد.
بحران هویت  :اریکسون معتقد بود که بحران هویت در حدود  ۱۲سالگی اغاز می شود و تقریبا
در  ۱۸سالگی به طریقی حل می شود .با این حال امکان دارد بحران هویت در برخی افراد تا مدت
ها بعد روی ندهد .دانشگاه می تواند حل بحران هویت را به تعویق اندازد و دوره ای را که جوانان
نقش ها و ایدوئلوژی های مختلف را امتحان می کنند ،طوالنی کند .افراد شاغل زود تر از
دانشجویان به هویت دست یافته بودند .دانشجویان به مدت طوالنی تری در وضعیت وقفه هویت
قرار داشتند.

هویت به معنی "چه کسی بودن" است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده
شدن به چیزی یا جای ی برمیاید .این حس تعلق ،بنیادی ذاتی در وجود انسان دارد .براورده شدن
این نیاز" ،خوداگاهی" فردی را در انسان سبب میشود و ارضای حس تعلق میان یک گروه
انسانی ،خوداگاهی جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی ان گروه انسانی را تعیین میکند .لذا
هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است .هویت فردی شامل ویژگیهای شخصیتی یک فرد
است که این ویژگی ها موجب تمایز او از دیگری می شود .در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک
فرد هویت ان فرد را مشخص می کند .و اما هویت ملی عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائمی
الگوی ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطوره ها و سنتهای ی که میراث متمایز ملتها را تشکیل می دهند.
هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی را به نوعی
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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کاهش داده و انها را در ذیل یک هویت باالتر یعنی هویت ملی همگرا سازد .از اینرو هویت ملی در
نهایت جنبۀ غالب و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در ذیل ان قرار می گیرند.

هویت ملی از وجوه مختلفی به قرار زیر برخوردار است:
خانواده  ،زبان ،دین و ائین ،زادگاه و سرزمین ،تاریخ ایدوئلوژی ،سنتها و
ارزشها ،باورها و رفتارها ،دانش و فنون ،خوداگاهی و خودیابی که از نحوه
ترکیب مولفههای پیشین پدید میاید.
هویت ،مجموعهای از تعلقات مادی و معنوی انسان است که اصول ان از قبل شکل گرفتهاند” .
اگر امروز از هریک از ما بپرسند که ”تو کیستی؟” (یعنی بخواهند که شما هویت خود را در برابر
یک پرسش توضیح دهید) ،هر یک پاسخی را که برگرفته و متاثر از اصالت ،ذهنیات ،تربیت و بافت
فرهنگیمان است ،بیان میداریم ،از جمله” :من ایرانی هستم“” ،من تاجیک هستم“ ،من انسانم“،
”” ،من مدیرم“” ،من جوانم“” ،من اندیشمندم“ ،من هم یک بنده خدا مثل بقیه هستم“ ،و
امثالهم .حال ما کدام پاسخ را میدهیم یا با چه اولویتی هریک را میگوییم همراه با درک این نک ته
که با چه لحنی (افتخار ،سرخوردگی ،احترام ،بیتفاوتی و غیره) ان را بیان میداریم و اینکه در
شرایط مکانی و زمانی مختلف ،کدام پاسخ را میدهیم ،در مجموع معرف هویت شخصی و فرهنگی
ما است .از اینرو هویت فرهنگی نه تنها حول محورهای ی همچون مرز جغرافیای ی (سرزمین) ،دین و
مذهب ،باورها و سنن فرهنگی ،و زبان مشترک قا بل تعریف است بلکه از زوایای دیگری مانند
اینکه ”ما چه کارهایم“” ،از کجا امدهایم“” ،برای چه امدهایم”” ،چه نباید بکنیم“” ،چرا
اینگونهایم“ ،و ”به کجا خواهیم رفت“ یا ”به کجا باید برویم“ .پاسخ افراد مختلف به این پرسشها،
متفاوت و دارای سطوح مختلف است .لذا هویت از واژه های پر معنای ادبیات نوجوانی و جوانی
است .معنای این عبارت همزمانی اغاز تامل و تفکر درهویت خویش و شروع نوجوانی است .پدیده
ای که بعدها و در سالهای جوانی به صورت تکوین هویت یا بحران هویت ظاهر می شود .لذا
مهمترین سالهای زندگی یعنی دوران نوجوانی و جوانی عرصه تجلی شکل گیری و یا از هم پاشیدگی
هویت است ویا بعبارتی زمان شکل گیری شخصیت اوست .ریشه های تاریخی  ،ادبی و زبانی و
قومی بر هویت فرد تاثیر گذار بوده و او را می تواند سرخورده یا سرافراز سازد .نگاه به گذشته با
چشم اندازی امیدوارانه به اینده می تواند در جوان شور و شوق بی پایانی ایجاد و انرا بسوی
شناخت هویتش یاری سازد .اگر گذشته و تاریخ و ادبیات و زبان و قومیت ها را از یک فرد بگیرید او
دیگر هیچ چیز با ارزشی نخواهد داشت تا به ان ببالد و اگر اینچنین شد زمینه های پذیرش فرهنگ
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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های دیگر را خواهد یافت  .اینجاست که سراغاز تحوالت فرهنگی و سرگشتگی هویت ها اشکار
خواهد شد .
مشکلترین موضوع هم در دوران جوانی رشد شخصیت و تثبیت هویت و یا شکل گیری شخصیت
اوست .در شروع بزرگسالی باید برنامهریزی کند که قادر به تشخیص و پذیرش نیروهای متضاد در
شخصیت خود بشود و راه های موثرتر ،راه های کنترل خویش را بشناسد.چگونگی تثبیت هویت در
جوانی به وقایع مهم در زندگی فرد در ایندوره بستگی دارد .به عنوان مثال هویت شغلی و اجتماعی
کسی که پس از تحصیالت دبیرستانی به یکی از رشتههای معلمی وارد میشود ،با کسی که به یکی
از رشتههای مهندسی وارد می شود .متفاوت خواهد بود این هویتهای گوناگون بطور مسلم
تاثیرات خ ودرا بر چگونگی سایر جوانب هویت افراد نیز به جای خواهند گذاشت.اگر درسالهای
کودکی و نوجوانی خانواده بیشترین تاثیر را بر شکلگیری هویت بر عهده داشت،اینک در دوره
جوانی  ،محیط زندگی اجتماعی و خود جوان نقش اساسی در تثبیت هویت ایفامیکند .به نظر
میرسد که تحوالت رشد دوره جوانی  ،بیش از انکه نتیجه یک تکامل تعامل میان موجود زنده و
محیط باشد ،یک مجموعه تغییرات پ ی در پ ی متاثر از عوامل محیطی است .امروز کمتر کسی را
میتوان یافت که فکر کند رشد شخصیت همراه با کامل شدن رشد بدنی متوقف میشود .تقویت
زمینه های تبادل فکری و هم اندیشی با نسل جوان به منظور درک مشکالت و معضالت درونی
انان و پاسخ به پرسشهای بنیادین و توسعه مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفی ،
روحی و کالمی به منظورجلب اعتماد نسل جوان و در نهایت گرایش به الگو پذیری با هدف تحکیم
هویت خانوادگی انان و ایجاد تقویت زمینه های ی که به کمک ان نوجوان و جوانان قادر به تفکر
منتقدانه نسبت به فرهنگ بیگانه شوند .از اینروهویت فرهنگی مسئله ای است که می تواند
درحاالت و شرائط مختلف در اتسانها و جوامع مورد تهدید و مخاطره قرار گیرد بعنوان مثال گاهی
جامعه ای با توجه به فضای نا مناسب فرهنگی ،اجتمائی و یا اقتصادی که در ان قرار دارد مورد
تهدید قرار می گیرد و با انزجار از فرهنگ خود از درون تهی می شود ،از اینرو برای نجات خود
خواسته یا نا خواسته بدنبال الگوهای فرهنگی اجتماعی بیرون از مرزها و حیطه خود می گردد و
کم کم باورهای فرهنگی خود را از دست داده و جاذبه های فرهنگ غیر خودی ،به او هویت می
بخشد.
هویت بر بنیاد بینش مولوی  :بررسی مقایسه ای زوایای ی از مقوله هویت در بینش جامعه
شناسان و دیدگاه مولوی بر اساس داستان مارگیر از ک تاب مثنوی معنوی است .پرسش اصلی این
است که نقاط اشتراک و افتراق جامعه شناسان و موالنا درباره هویت چیست؟ یافته های نظری
نشان می دهد ،اغلب جامعه شناسان ،هویت را امری نسبی می دانند که از تعامالت برخی از
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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ّ
متغیرهای محیطی و اجتماعی مانند طبقه اجتماعی ،قومیت ،ملیت و ...با یکدیگر و با جنبه های
روان شناختی انسان شکل می گیرد .بیشتر انان وجود هرگونه ماهیت ذاتی مستقل را برای هویت
نفی می کنند؛ اما از نظر مولوی ،رکن اصلی و سازنده هویت ،جوهر و حقیقت متعالی و ملکوتی
انسان است که بصورت نهفته و بالقوه در انسان وجود دارد .وی هویت را بازگشت انسان به اصل
خویش؛ یعنی شناخت ذات باری تعالی ،فنای در ان و یافتن خود در اینه هستی تفسیر کرده است.
در نگاه مولوی ،حقیقت هویت را نمی توان ً
صرفا با تقسیم بندی های رایج جامعه شناسان از
هویت مانند هویت فردی ،هویت ّملی ،هویت اجتماعی و ...نشان داد« .مولوی» و جامعه شناسان
هر کدام برای بیان انسان و جامعه مسخ شده ،با عنایت به شرایط تاریخی و فرهنگی زمانه خود ،از
نشانه های نوشتاری خاصی بهره برده اند .مولوی از کرمک ،اژدها ،مار و مانند ان و جامعه شناسان
از احساس تنهای ی و پوچی ،افسردگی انزوا و سردرگمی ،بی هنجاری و بی قدرتی استفاده کرده اند.
چرا انسان نیازمند هویت است؟  :هویت :عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات
اساسی اجتماعی ،فرهنگی  ،روانی  ،فلسفی  ،زیستی و تاریخی همسان است که به رسای ی و روانی بر
ماهیت یا ذات گروه ،به معنی یگانگی یا همانندی اعضای ان با یکدیگر ،داللت کند و انها را در
یک طرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و اگاهانه از سایر گروهها و افراد
متعلق به انها متمایز سازد.
انسان ،دارای هویت سه گانه است :هویت شخصی  ،هویت صنفی  ،هویت باطنی .
شناخت هویت اول ،شناخت منشا بدنی انسان است؛ پدر ،مادر ،اصل ،تبار ،اقلیم ،اب ،خاک،
نور ،شهر و محله ،همگی در ساختن هویت اول مؤثرند.
هویت دوم ،هویت فکری و فرهنگی است ،که بدانیم در چه بستر فکری و ایدوئلوژی و نظام
اموزشی و مبانی اعتقادی نشات گرفتهایم.
هویت سوم ،هویت باطنی است .در شناخت این هویت نیز باید مرکز نشات یافتن ان را بشناسیم.
ً
معموال افراد و
هویت باطنی ما ،روح ما ،از چه چیز و از کجا پیدا شده و نشات یافته است؟
گروههای مختلف اجتماعی الز ً
اما به یک هویت ،وابسته نیستند و می توانند هویتهای مختلفی را
پذیرفته ب اشند .مثل هویت قومی  ،هویت دینی هویت زبانی ،هویت ملی  ،هویت جنسیتی و هویت
مربوط به گروههای شغلی .بنابراین ،یکی از معضالت هویت ،وجود هویتهای مضاعف است.
لیکن ،باید تالش کنیم ،وجه اشتراک بین هویت گروههای مختلف را پیدا کنیم و هنر بحث هویت
هم این است که از البهالی همه هویتهای ظاه ًرا مضاعف ،بتوان وجوه اشتراک انها را پیدا کرد.
هر فرد ادمی مایل است به اینکه هویت خاصی داشته باشد ،از این روی میکوشد که خویشتن را
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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دریابد و بشناسد .در عین حال می خواهد فردی باشد ممتاز و برای رسیدن به این مقام خود را به
شخص یا گروهی از اشخاص ً
نسبتا مبرز و ممتاز ،مرتبط میکند یا به اصطالح ،خویشتن را با انها
همانند میسازد تا به واسطه امتیاز و تشخصی که ان فرد با گروهها دارد تا حدی صاحب تشخص و
امتیاز گردد .هویت ،به شخص احساس عمیق ،ارزشمند و قابل قبول میبخشد که در صورت تنها
بودن نیز ،احساس تنهای ی و بیکسی نمیکند.
طرح مسال  :ازنظراجتماعی  ،دهکده ها ،محالت ،مناطق جغرافیای سیاسی ،شهرها و سایر
موقعیت های جغرافیای ی مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای اجتماعی اعتالی ارزشهای
فرهنگی،گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری ارزش های انسانی وهویت های
ملی و محلی هستند .لذا هویت در محیط های شهری به یکی از بحث انگیزترین موضوعات عصر
حاضر تبدیل شده است ،تا جا ئی که امروز هرکس به طریقی خوداگاهانه یا ناخوداگاهانه در
چنگال نگرانی بی هویتی اسیر است .بی هویتی ،ناهماهنگی ویکنواختی که امروزه بر فضای شهرها
است و به صورت روزافزونی در حال گسترش است ،نه تنها سیمای نامطلوب و محیطی نامانوس را
برای ساکنین ایجاد نموده،بلکه تمامی ابعاد زندگی اجتماعی زیست محیطی را در جوامع شهری
تحت الشعاع خود قرارداده است،زیرا فرم فیزکی شهرها در حقیقت هسته جهان اجتماعی است که
تمامی ابعاد جامعه از اقتصاد گرفته تا زیبای ی شناختی موثر است .تا وقتی که بحران هویت به
عنوان موضوعی حل ناشدنی یا حداقل بسیار پیچیده فرض گردد،رهای ی ازشرایط کنونی چندان
محتمل به نظر نمی رسد یکی از دالیل این فرض ان است که تعریف مشخصی از هویت در دست
نیست؛ و همین امر هویت بخشی را دشوار و حتی ناممکن جلوه میدهد.
در واقع مساله هویت شهری یکی از پیچیده ترین و بحث انگیزترین مباحث نظری در شهرسازی
است .چگونه می توان انرا در شهرها و یا در عناصر معماری ایجاد کرد و یا ارزیابی نمود؟ این
سوالی اساسی است که بسیاری از محققین به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای ان هستند.
در کشور ما که شاید یکی از غنی ترین سرزمین ها از نظر بهره مندی از میراث و دستاوردهای
فرهنگی است  ،با توجه به این مطلب که زندگی امروز خود را چگونه میخواهیم؟ به فردا چگونه
می اندیشیم؟ و از گذشته خود چگونه بهره بر می داریم؟ ساحتن شهرها و تولید معماری از
حساسیت خاصی برخوردار است و لذا نیازمندیم که هویت گذشته و امروزین این دو را باز شناسیم
و ان را تعریف نماییم .اتکا صرف به ارزشهای گذشته کافی است؟ یا اینکه باید عوامل دیگری را
عالوه بر ارزشهای تاریخی و فرهنگی مد نظر قرار دهیم؟
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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امروزه هویت شهری ،هم چون حلقه ای گم شده است و شهرها نه بر پایۀ هویت اصیل خود ،بلکه
بر پایۀ تقلیدهای بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه به الگوهای بومی در
حال شکل گیری و گسترش اند .در واقع دوران مدرنیزاسیون را می توان به عنوان سراغاز گسست
و کمرنگ شدن توجه به ابعاد هویتی شهرها و زندگی اجتماعی شهری در نظر گرفت .شیفتگی به
مظاهر غیر بومی به بفراموشی سپردن مظاهر اصیل بومی انجامیده است .در واقع فقدان اشنای ی
الزم و نیز فقدان اهمیت به ضرورت وجود الگوهای بومی از این دوره به بعد باعث شده تا در
طرحهای توسعۀ شهری واقعیات بسیاری به فراموشی سپرده شود .از دیگر سو ،رواج روزافزون
فرهنگ غربی به دلیل احاطۀ جامعه توسط ابزار های تکنولوژیک که باعث هجوم گستردۀ الگوها و
فرهنگ نااشنای غربی شده ،باعث شده تا امروزه هویت و ابعاد هویتی از بیرون جسته شود( .
بازیابی هویت از بیرون) .مجموعه عوامل باال باعث شده تا در عصر پیش رو ،خویشتن را گم کنیم؛
به سخن دیگر،خود را در دیگری جستجو کنیم .پس یک انفصال اشکار را بین معماری،فرهنگ،
اندیشه و تاریخ به وجود اورده است که این نیز ناشی از همان گسست تاریخی دوران مدرن است.
ضرورت مساله  :امروزه موج جهانی شدن “”globalizationهم چون طوفانی سهمگین
تمام ساکنین دنیای مدرن را وحشت زده کرده است .وحشت از ویران شدن ساختارهای اقتصادی
نوپا ،وحشت از شکستن سدهای قدرت سیاسی و مهمتر از همه گم شدن هویت های مختلف در
میان امواج جهانی شدن است .دغدغۀ بسیاری از سیاستمداران دنیای کنونی این است که روزانه
موج وسیعی از شکل ها ،باورها و رفتارهای فرهنگی بیگانه با هویت ملی از طریق تکنولوژی وارد
خانه و خون یک ملت می شود و خود را در تمام عرصه ها مانند کار ،تفریح ،ورزش و فعالیتهای
اجتماعی دیگر ،شیوۀ زندگی و تعامالت اجتماعی ،بافت کالبدی و غیره نشان می دهد .امروزه
حتی ساختارهای ذهنی جامعه متاثر از این روند شکل می گیرند .نوع نگرش به فضا نیز درنهایت
تحت تاثیر این ساختارهای ذهنی قرار خواهند گرفت و در نهایت ساختارهای فضای ی در داخل
شهرها تحت تاثیر این فرایند شکل می گیرد .به عبارتی ،برپای ی ساختارهای نو تحت تاثیر هویت
جهانی و بدون توجه به گذشته و واقعیات موجود می باشد .در شهرسازی جدید انگاره ها و
الگوهایش به گونه ای ماتقدم شکل گرفته است،الگوهای ی که برانند تا با اجبار خود را به واقعیت
تحمیل کنند.
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که موجودیت و استعداد بازنمای ی(هویت اصیل) ان به شدت به
مخاطره افتاده است و این تبیین و توصیفی از معنای بحران هویت است .در حای ی که فالسفۀ
داک تر نصرالدین شاه پیکار

16

اداره نشرات سیمای شغنان

قرن  19نقد شهر را از نقد جامعۀ صنعتی جدا نمی سازند و بر مبنای این نقد ،مدینۀ فاضلۀ خویش
را بنا می نهند؛ عمل گرایان شهر را بر مبنای عملکردهای ی میسازند و می پردازند که انقالب فن
شناختی سبب شده است .هنر جای خویش را به فن می سپارد؛ معمار-هنرمند در مقابل معمار –
مهندس عقب می نشیند؛ اندیشه های شهرسازی بیش از هر زمان دیگری در زمینه های فلسفی و
حکمت عملی به جوالن در می اید .امروزه در دنیا کالن شهرها دارای شاخصه ها و مفاهیم درون
شهری هستند که هویت شهر را تعریف می کنند .بسیاری از کشورهای دنیا برای حفظ و ایجاد این
مفاهیم تالش زیادی انجام داده اند تا با ایجاد فضاهای ی متناسب و باهویت ،جایگاه خود را
بیابند .از جمله کشور اسپانیا ساختمان موزه گوگنهایم که توسط معمار بزرگ فرانک گهری ساخته
شده در شهر بیل باوئ باعث نمود جهانی ان شهر و هم کشور اسپانیا شده است .تاثیر ان نیز بر کل
ساختار اجتماعی و فرهنگی این شهر مشهود است،چنان که اکنون تبدیل به یکی از مراکز توریستی
جهان شده است .شهرهای ایران نیز از سابقه تاریخی بسیاری برخوردارند اما در گذر زمان و با توجه
به حوادثی که اتفاق افتاده بسیاری از نمادها و سبک و سیاقهای شهری دستخوش تحوالت بسیار
گشته اند ودیگر نمی توان از شهرهای با اصالت سخن گ فت .با این حال سوال اینست که با این
شرایط در کالن شهرهای ایران چند نوع هویت شهری میتوان تعریف کرد؟ اصوال چقدر در این راه
تالش شده است؟ و یا حتی چقدر برای تعریف ان نه در سطح جهانی بلکه در ابعاد ملی تالش شده
است؟
پاسخ به سواالت فوق ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد .عالوه بر این موارد ،نگرانی های
موجود در مورد سرنوشت و چشم انداز اتی شهرهای ما و ابعاد هویتی انان نیز پژوهشها و مطالعات
گسترده ای را ضروری می سازد .حال باید دید که برای مطالعه در این مسیر چه رویکردی الزم
است.انچه تا به حال مورد مطالعه قرار گرفته ،معموال مطالعاتی تک بعدی نگر و با زاویۀ دید
محدود بوده است .شهرها به روشهای مختلفی ساخته می شوند و عوامل گوناگونی در شکل گیری
فرم کالبدی این مراکز زیستی موثر هستند .عواملی هم چون شرایط طبیعی نظیر اب و هوا و یا نوع
مصالح ساختمانی موجود در طبیعت ،نیروهای اقتصادی مانند جریان سرمایه ،اقدامات ساکنین
وتصمیم گیری انه ا در زمینۀ انتخاب محل مناسب برای احداث مسکن و یا انتخاب مرکز خرید،
سطح و نوع فناوری ،نحوۀ توزیع قدرت در جامعه و میزان تاثیر گذاری گروههای مختلف در نظام
تصمیم گیری و غیره از جمله نیروهای موثر در شکل گیری شهرها هستند .معموال هویت یک اثر
معماری و شهرسازی با م یزان وجود ایده ها و معانی برگرفته از ویژگیهای فرهنگی دستگاه تشخیص
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هویت شناخته می شوند؛ اما عوامل متعدد دیگری در شکل دهی به سیما و هویت یک شهر
موثرند .نمودار زیر ابعاد شکل دهندۀ هویت شهری را نمایش می دهد.
هويت قومی و هویت ملی کدام است؟  :هويت ،چيستى هر چيزى است ،به انسان كه
مربوط شود ،منظور از ان مجموعهای از خصوصيتهای ً
نسبتا پايدار است كه كسی دارای ان است و
به اعتبار ان از ديگران متمايز میشود .اين اصطالح در دهه های  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰در روانشناسی
فردی و جمعی و سپس در جامعهشناسی كاربرد فراوانی يافته است .رواج اين اصطالح حكايت از
كشف جديدی نداشته ،چون منظور از ان را پيشتر با اصطالحهای ديگری ،مثال خصلت يا
شخصيت ،بيان میكردهاند .میشود گ فت كه اين اصطالح رواج يافته برای اشاره به ان چيزی كه
"بحران هويت" ناميده شد .به سخن ديگر موضوع مهم نه خود هويت ،بلكه بحران هويت است.
بحران هويت در دورههای گذار و تالطم ،يعنی در دورانهای تغييرهای عميق اجتماعی و فرهنگی،
موضوع ذهن میشود .اين الگوی ذهنی رواج كهنی دارد كه زندگی و روح جمعی را با زندگی و روان
فردی بسنجند .بر مبنای همين الگوی كهن ،مفهوم هويت ،كه چيستی متمايز كنندهی فرد را بيان
میكند ،بسط داده میشود تا جمعهای بزرگ ً
مثال ملتها را هم دربربگيرد .اين بسط و تعميم،
معموال با بیاحتياطیهای تحريفاميزی همراه است .تصور میشود ،كه همان گونه كه در مورد
شخصی مثال به نام پروين يا پرويز سخن میگوييم ،میتوانيم در مورد ملتها نيز حرف بزنيم ،در
مورد ايرانی ،عرب ،ترك ،المانی و همانندهای اينها .بر اين پايه تصور می شود كه هر ملتی چونان
فردی است كه زمانی متولد شده ،جبرا ژن خاصی دارد ،در جريان رشد خصوصيات پايداری يافته و
زندگینامهای دارد به نام تاريخ كه درست مثل زندگینامهی فردی است .اين باورها درست نيستند،
اما رواج فراوانی دارند.
هويت بخردانه و نابخردانه چگونه از يكديگر متمايز گرديده؟  :گ فته شد كه تصور
هويت جمع به مثابه چيزی چون هويت فرد درست نيست ،از جمله به اين دليل ساده كه مفهومی
چون ملت خود اختراع عصر جديد است و نبايد به ان به چشم مفهومی بيانگر پديدهای طبيعی
چون يك زندگی پيوسته فردی نگريست و نيز به اين دليل كه ميان جمعهای بزرگی چون ملت،
مرزهاي ی را كه كشيدهاند ،عمدتا مرزهای مصنوعی هستند ،بيشتر اجبارهاي ی سياسی را بيان میكنند
نه هويتهای طبيعی و تاريخی را .دليل ديگر اين است كه تاريخ جمع ان پيوستگیای را ندارد كه
داک تر نصرالدین شاه پیکار

18

اداره نشرات سیمای شغنان

تاريخ زندگی فرد دارد .برای ان اما پيوستگیای ايجاد میكنند با افسانهسراي ی ،با دين ،با
مابعدالطبيعه ،با ادعاهای شبهعلمی .اينها نابخردانهاند .هر خصوصيتی كه ما را محصور كند ،ما را
از جمع بزرگ انسانی امتيازورانه جدا كند ،به خاك و خون و چيزهاي ی از اين دست وصل كند ،ما را
خودبين كند ،ما را از بهرهگيری از فرهنگ جهانی محروم كند ،نابخردانه است .بخردانه ان هويتی
است كه حاصل تالش بخردانهی نسل امروز است ،حاصل تعامل و همسخنی با جهان و حاصل
تعامل و همسخنی انتقادی با تاريخ فرهنگ.
ربط ايدوئلوژى ملى با هويت ملى چيست؟  :ايدوئلوژی ملی مجموعهای از باورهای
غلواميز در بزرگداشت خود و خوارداشت ديگران است .موضوع ان هويت ملی است ،اما اگاهیای
كه به ما از هويت خود و ديگران میدهد دروغ است .اين دروغ باعث فقدان برخوردانتقادی به
خود ،پافشاری بر بالهتهای تاريخی خويش و ستيزهجوي ی با ديگران میشود .در كشوری مثل المان
نيز از جانب برخى از احزاب سياسى سعى مى شود چهارچوب و خطوط معينى براى هويت و هويت
فرهنگى مطرح گردد .ايا تعيين خطوط معينى براى هويت و محدود كردن ان به يك بعد نمی تواند
به راه خطرناكى منجر گردد كه الاقل در تاريخ المان تجربه شده است؟ كامال درست است .هر جا
كه جار زدند كه بايد به فكر هويت فرهنگی خويش باشيم ،چه در المان ،چه در ايران ،چه در
افغانستان ،چه در پاکستان چه هر جای ديگر ،بايستی بدانيم كه انسانها را میخواهند محدود
كنند .هويت اگر پسنديده باشد ،خودش بايد خودش را حفظ كند .مرزبانی و پليس و اوازهگری فقط
به كار تثبيت بالهت میايند .با توجه به مسائ ل قومى كه بويژه اكنون در برخی از کشور ها مطرح
است ايا تكيه بر مسئله هويت ،هويت ملى و يا قومى و دينى نمى تواند سبب جداي ى بيشتر گروه
هاى مختلف اجتماعى گردد؟ اين چنين است .بديل ان اما اين نيست كه بخواهيم همه يكرنگ
شوند ،بلكه اين خواست است كه تنوع باشد ،اما ديگربودگی به كسب امتياز يا از از دست دادن
امتياز منجر نشود .تنوع بايد نشاندهنده غنای فرهنگی و مدارا باشد و به اختالف و ستيز راه نبرد.
برای اين منظور سامان اجتماعیای وجود داشته باشد كه در قانون اساسی ان بر هويتهای بخردانه
تاكيد شود ،يعنی بر اراده به مشاركت جمعی و تصميمهای جمعی ،احترام به همه فرهنگها،
شفافيت كامل ساختار سياسی ،برقراری عدالت و تالش اگاهانه و مصمصم برای صلح با همسايگان
و با كل جهان .طی یکی دو سال گذشته ،دست کم در سه نقطه کشور مسائل قومی به صورت یک
بحران سیاسی و امنیتی درامده است .خوزستان ،بلوچستان و اکنون اذربایجان.
هر کدام از این سه نقطه ویژگیهای خاص خود را دارد و البته قابل مقایسه با دیگری نیست .با
این حال ،هر سه نقطه ،ضمن ان که بالقوه در این زمینه بحران خیز است و پیشینه تاریخی هم ان
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را نشان میدهد ،اما دست کم در حال حاضر ،ظرفیت اغاز یک حرکت گسترده قومگرایانه را ندارد
و این به دلیل ریشه های عمیق تاریخی و دلبستگی های گسترده موجود در میان ان اقوام به کشور
ایران است .برای نمونه ،اذربایجان به رغم ان که احساسات قومگرایانه کهنی دارد ،هیچ گاه ،حتی
در اوج قدرت عثمانیها ،سر سوزنی عالقه به این که خود را بسته به یک دولت ترکی بداند یا حتی
کوس استقالل سر دهد ،نداشته و ترجیح میداده است که ایران بماند .اذریها همیشه خود را
بخش جدای یناپذیری از ایران دانسته و با وجود حمایت های شوروی سابق از دولت پیشه وری در
سال  1324و به رغم ان که ان دولت هم خواهان استقالل کامل از ایران نبود توده اذری از ان
متنفر بودند و نه تنها دلبستگی به ان حرکت قومگرایانه و ضد دین نداشتند ،بلکه با رفتن انان،
چندان ابراز خوشحالی کردند که وصف ناپذیر بود .البته اين امري طبيعي است ،چراكه در واقع
اذری ها خود ،بخش مهمی از کشور ایران را در طول قرون هدایت میکردهاند .این وضعیت ،یعنی
«عدم وجود ظرفیت برای یک انحراف قومگرایانه جدی» در باره اقوام دیگر هم کمابیش صدق
میکند .اما انچه مهم است ،این که این تحرکات می تواند در مقاطعی که بحران های اجتماعی و
فرهنگی و به ویژه اقتصادی به خصوص بیکاری وجود دارد ،و درست در زمانی که بستری برای
نفوذ بیگانگان به دلیل بحرانهای بینالمللی فراهم شده است ،اسیب جدی به وحدت ملی کشور
بزند.
مهم ان است که بدانیم در این شرایط حساس چه باید کرد؟  :پیش از ان که کاری
انجام دهیم ،الزم است به دنبال شناخت درست علل این تحوالت باشیم .برخی از مسائل که گاه
علت تصور میشود ،جنبه بهانه و سوژه دارد و به اشتباه از انها به عنوان عامل اصلی سخن به
میان میاید .در این قبیل موارد ،عامل اصلی در پشت این قبیل بهانهها پنهان گشته و تنها زدن
یک جرقه به اتش گرفتن خرمن منجر میشود .نک ته مهمی که درباره بخشی از مناطق وجود دارد،
مربوط به بیتوجهیهای اقتصادی است که طی دو دهه حرکت توسعه در کشور ،مناطق نامبرده،
به رغم پیشرفت مختصری که داشته ،سهم درست و تعریف شده ای دریافت نکرده است .فقر
حاکم بر حاشیهنشینهای شهرهای مهم خوزستان ،به خصوص اهواز ممكن است هر ناظری را به
این سمت بکشاند که طی این سالها ،توجه کافی به این مردم صورت نگرفته و اگر هم توسعه ای
در ان مناطق بوده اس ت ،بیش از محلی ها ،افراد دیگری از خوان نعمت ان بهره مند شده اند.
شبیه این مشکل درباره منطقه بلوچستان هم وجود دارد .با این تفاوت که ان منطقه به طور
اساسی گرفتاریهای اقتصادی ریشه داری دارد که منشا بسیاری از نابسامانی ها و فتنه ها شده
است .اما هر چه هست ،الزم است چاره ای برای ایجاد یک تحول اقتصادی در ان منطقه اندیشید
و مردمي را که طی ده ساله گذشته با خشکسالی هم روبرو بودهاند ،از این وضعیت نجات داد.
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بدون تردید مجلس و دولت باید دست به دست هم داده ،برای مناطق محروم بودجههای فوری و
فوتی تصویب کرده ،بیکاری موجود در ان نواحی را کاهش دهند .اگر قرار است عدالت اجتماعی
چیز خوبی باشد ،محقق کردن ان در مناطقی که بیشترین محروم را دارد ،بسیار خوب تر است .اما
یک مشکل دیگر ،چارهسازی در امور فرهنگی و در راس انها تدوین چهارچوبی فکری برای تدوین
یک ایدوئلوژی جهت استحکام وحدت ملی موجود در کشور است .تا وقتی که اواهای تفرقه
افکنانه قومی و مذهبی در کشور وجود دارد ،تدوین چنین چهارچوبی کارای ی الزم را ندارد .این
روزها اختالفات مذهبی دوباره اوج گرفته و تحوالت عراق به عالوه اصرار وهابیها و طالبانیها،
حوزه ان اختالفات را به داخل کشور ها کشانده است .مثلن در ایران اگر وزارت ارشاد و دیگر
نهادها ،به خصوص مراجع تقلید چاره ای برای این مهم نیندیشند و جلوی این افراط ها را نگیرند،
بدون تردید وضعیت بدتری هم در انتظار ایران خواهد بود و وحدت ملی را سخت در معرض تهدید
قرار خواهد داد .مسوئالن به همان اندازه که می باید جلو نفوذ افکار تفرقه انگیز مذهبی از خارج را
به مناطق داخلی بگیرند ،باید از رشد و گسترش این افکار در مراکز داخلی هم که می تواند سوژه
ای برای مخالفان باشد ،جلوگیری کنند .فراموش نکنیم که دولت صفوی ،قربانی همین افراط گری
های مذهبی شد و مخالفانش را تحریک به براندازی خود کرد .تدوین یک چهارچوب معقول و فکری
برای استحکام بخشی به وحدت ملی ،نیاز به همدلی و همفکری بیشتر متفکران اقوام موجود در
ایران دارد ،متفکران و شخصیت های ی که غالبا افرادی فهمیده و عالقمند به سرنوشت ایران
هستند .بگذريم که گاه برخوردهای ی هم با انان صورت می گیرد! به نظر میرسد هیچ گاه شرایط
مناسبتر از امروز نبوده است که متفکران و متنفذانی از همه اقوام جمع شده و برای استواری این
وحدت ملی چارههای عملی بیندیشند و ان چهارچوب را تدوین کنند .افرادی که به ایران و اسالم
عالقه مند هستند و از عمق وجود عاشق همکاری و همدلی هستند .و اما نسبت به اذربایجان،
منهای ان که میبایست دست افراطیها را قطع کرد و با عامالن نفوذی مقابله قاطع داشت ،الزم
است تا زمینههای فرهنگی بیشتری برای ایجاد همدلی و همراهی فراهم کرد.
سالهای متمادی است که به شکل های بسیار زشتی ادبیات تحقیر این جماعت ،گرچه به شوخی،
رایج گشته است .امروزه به خصوص پیامهای موسوم به «اس.ام.اس» یکی از ابزارهای اصلی برای
رواج این قبیل داستانهای زشت است که نسبت به اقوام دیگر هم ،ان هم معاالسف در شکل
زشت و غیر اخالقی ،کمابیش رایج گشته است .در مقابل این موج که امروز اثار ویرانگر ان را
شاهدیم ،چه می توان کرد؟ به نظر می رسد به راحتی بتوان دامنه رشد این وضعیت اسف انگیز را
با استفاده از راه های مختلف محدود و سپس ان را به حداقل رساند .درست همان طور که در
بسیاری از کشورها طنزها و حرفهای هرز و غیر اخالقی را کنترل میکنند .به عالوه ،مراکزی که
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کارهای تربیتی و اخالقی انجام میدهند و رسالت تهذیب را دنبال میکنند ،باید دستورالعملهای ی
را تدوین کرده و راهکارهای مبارزه با این قبیل طنزها را که هر روز توسعه مییابد ارائه دهند.
اگاهیم که در دین مبین اسالم ،توهین به مسلمانان ،به خصوص در قالب تمسخر و نسبت دادن
القاب زشت ،کاري بسیار زشت و نابخشودنی است .به همین ترتیب ،مراکز دینی ،مبلغان مذهبی و
مداحان نیز با تدوین و ترويج فقه اخالقی این قبیل طنزها می توانند متدینین جامعه را تحت تاثیر
قرار داده و محدودیت رواج این هرزه گوی ی ها را از این قشر که عمده مردم کشورمان هستند ،اغاز
کنند .حتی در صورتی که احساس شود توسعه این طنزها میتواند تبعات منفی جدی برای وحدت
ملی کشور پدید اورد ،این ممکن است که قوانینی هم برای جلوگیری از انها وضع شود .با این
همه ،نباید غفلت کرد که همزمانی باال گرفتن مسائل قومی در چند منطقه ،بسیار سریع انسان را به
این نک ته منتقل میکند که یکی از عوامل اصلی اما پنهان و جدی وضعیت امروز ،تحریکات بیرونی
است که تالش می کند کشور را از درون تهدید کند .در این صورت ،الزم است تا دولت و نخبگان و
دانشجویان و عالمان و فرهیختگان ،ضمن ان که تالش میکنند ریشههای فرهنگی و اقتصادی و
سیاسی را از بین ببرند ،قاطعانه در برابر تحریکات خارجی بایستند .از میان بردن ان تحریکات،
مشروط به حل و فصل مسائل مربوطه در داخل و از میان بردن زمینههای نفاق و اختالف است.
بی توجهی به این مسائل نه تنها سبب تعمیق و گسترش انها در مناطق یاد شده میشود بلکه بسا
به سایر مناطق نیز کشیده شود.
موالنا و سایر دانشمندان پیرامون هویت اخالقی  :اندیشمندان در مورد طبیعت
اخالقی انسان دیدانداز های ناهمگونی را ابراز داشته اند .اما می توان این نطریات را در سه گروه
عمده دسته بندی کرد:
 گروهی انسان را طبیعتن و ذاتن شرور یاد کرده اند.
 گروه دیگری او را مایل به نیکی دانسته اند.
 و دسته سوم او را قابل خیر وشر و واجد تمایالت متضاد اخالقی شمرده اند.
جالینوس باور داشت که گروهی از مردم بالطبع بر خیر اند و گروهی هم بر شر ،اما اک ثریت مردم
متوسط میان این دودسته هستند .به باور رواقیون همه مردم بالطبع ،مایل به خیر اند و مجالست
با اشرار و تربیت نادرست انها را به سوی شر می کشاند .بر خالف به باور سوفسطائیان ،ادمی
موجودی ستیزه خو و شهوانی است و هیچ معیار اخالقی ای به طور طبیعی در نهاد او وجود
ندارد .اخالق تنها مصالحه اي ضروري ميان تمايل طبيعي به تجاوزگري و ترس طبيعي انسان از
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تجاوز ديگران است .ارسطو معتقد بود که انسان به طور طبيعي واجد خلق و خوهاي خاصي
نيست ،هرچند طبيعت او با هيچ خلق و خوي ي هم ناسازگار نيست ،بلکه مي تواند بنابه خواست
خود و با مداومت و تمرين ،ملکات خاصي را در خود پرورش دهد .عمده ي حکما مسلمان نيز بر
همين عقيده بوده اند .در مسيحيت دو گرايش عمده وجود داشته است :طبق تفسير اگوستيني
فطرت انسان منحرف و شرور است ،در حالي که تفسير توماسي طبيعت ادمي را تا حد زيادي قابل
اعتماد مي داند .در دوران جديد انديشمنداني چون باتلر ،هيوم و روسو ،عليرغم اختالفاتي که در
فلسفه اخالقي انها هست ،گرايش هاي همنوع خواهانه و نوع دوستانه را ناشي از خلق و خوي
فطري بشري مي دانستند ،برخالف کساني چون هابز و نيچه که فضايل اخالقي را مغاير با خواهش
هاي طبيعي بشر مي شمردند .گروه ديگري مانند ارل سوم و هاچسن معتقد بودند که عواطف
خيرخواهانه در انسان همان قدر طبيعي است که تمايالت تجاوزکارانه؛ همان طور که تمايل به
لذت و انحصارطلبي در انسان وجود دارد ،يک حس اخالقي نيز در او هست که او را از تعقيب
لذت بازداشته و به انجام تکليف وامي دارد  .کانت نيز در طبيعت بشر نوعي شيطنت قائل است
که او را به سرباز زدن از انچه احساس تکليف اخالقي برايش اشکار مي کند ،متمايل مي سازد .
بنابراين وي را مي توان در شمار کساني دانست که نهاد انسان را قابل خير يا شر مي داند .عموم
عرفا و متصوفه ي مسلمان نيز مانند حکما ،انسان را از جهت خلقت و طبيعت ،بالفعل واجد
خلق و خوي خاصي نمي دانسته اند و بر وجود تمايالت خير و شر در نهاد انسان تاکيد داشته اند.
اما در انسان شناسي متصوفه ،نفس انسان غيرقابل اعتماد ،ملون و بسيار مکار است و جمع
حظوظ بشري و نفساني با احوال و مقامات و معارف الهي غير ممکن است  .دو صفت ظلوم و
جهول که خداوند انسان را در اصل خلقتش به انها متصف مي کند از نظر عرفا بدترين صفات
انسان و منشا ساير رذايل اخالقي است .
از سوي ديگر اين دو صفت به دو ميل ذاتي نفس ،يعني هوا و غضب بازمي گرداند  .اين دو ميل
در عين اينکه منبع شر و خميرمايه ي دوزخند ،زمينه ساز گذشتن از حد خويش و باعث امتياز
انسان نسبت به م الئک نيز هستند؛ زيرا اگر انسان عقل خود را بر هوا و غضب غالب نموده و
تسليم فرمان شرع گردد ،و اندک اندک مراحل و مدارجي را طي کند ،نفس به مقام اطمينان رسيده،
هوا يا شهرت به عشق و محبت ،و غضب به غيرت و همت مبدل مي گردد .بدين ترتيب همان
صفاتي که منشا شرارت و باعث سقوط انسان است ،بعينه منشا تعالي و برتري او بر مالئک نيز
هست و از اين روست که در اثار عرفا و بزرگان گاه دو صفت ظلوم و جهول ،حسني براي انسان
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يحا مورد ستايش قرار گرفته و گاه ،صر ً
شمرده شده و تلو ً
يحا منشا رذايل و مذموم دانسته شده
است .غزالي در توضيح حقيقت توبه و شرح اينکه چگونه بازگشت وجودي انسان امکان پذير
است ،انسان را داراي طبيعتي دوگانه دانسته است .وي ادمي را فطر ًتا واجد دو صفت انگيزاننده
مي داند که در دو جهت مخالف هم عمل مي کنند .يکي از انها ،که باعث هوا ناميده مي شود،
انسان را به سوي انچه که شهوات نفساني و قواي حيواني او اقتضا دارد سوق مي دهد و ديگري،
که باعث ديني خوانده مي شود ،مؤيدي از جانب خداوند است که متابعت از اقتضاي عقل و
برگزيدن طرف مصلحت بر شهوت و منفعت را براي انسان امکان پذير مي سازد .مولوي نيز
اميختگي متناقض نماي خير و شر خوبي و بدي را در وجود انسان به شکل هاي بسيار متنوعي
نشان داده است .وي نيز چون ساير عرفا ،د صفت ظلومي و جهولي را ،که داغ ان در روز افرينش
ادمي بر پيشاني او زده شد ،در عين حال مايه ي برتري و بال پرواز او دانسته است:
کرد فضل عشق انسان را فضول
زين فزون جوي ي ظلومست و جهول
موالنا وجود تضاد در عالم را به صورت هاي مختلفي تصوير کرده است .وي تاکيد مي کند که
جهاني که انسان در ان زندگي مي کند ،جهان اضداد است و همين ويزگي باعث مي شود تا قابليت
ها شکوفا شوند ،انچه در غيب است اشکار گردد و ممکنات ارام ارام از ک تم عدم چشم بر عرصه ي
هستي بگشايند:
جنگ طبعي ،جنگ فعلي ،جنگ قول
در ميان جزوها حربي است هول
اين جهان زين جنگ قايم مي بود
در عناصر در نگر تا حل شود
چار عنصر چار استون قوي است
که بدان ها سقف دنيا مستوي است
همچنين تضاد باعث شناساي ي است .اگر امور ،متضاد يکديگر نباشند ،چيزي قابل شناساي ي
نخواهد بود .تنها خداوند است که هيچ متضادي ندارد و همه ي تضادها در درياي وحدت او غرق
است:
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پس به ضد نور دانستي تو نور
ضد ،ضد را مي نمايد در صدور
نور حق را نيست ضدي در وجود
تا به ضد او را توان پيدا نمود
بدين ترتيب يکي از مصاديق تضاد ،تضاد بين خير و شر است که هم در وجود انساني و هم در
اجتماع ،خود را به نحو بارزي نشان مي دهد .يکي ديگر از مصاديق تضاد در عالم انسان ،تضاد
ميان هوشياري و غفلت است .هوشياري در اصل از اين جهان نيست  ،اصل و اساس جهان ما بر
غفلت است:
استن اين عالم اي جان غفلتست
هوشياري اين جهان را افت است
هوشياري زان جهانست و چو ان
غالب ايد پست گردد اين جهان
موالنا مانند غزالي تاکيد مي کند عالم انساني به غفلت اهلش قائم است .بنابراين نبايد از دنياطلبي
دنياطلبان اندوهگين شد و يا تصور کرد که اگر همه ي مردم سالک و طلب کوي حق بودند ،دنيا
ايده ال بود ،زيرا اين يک اصل است که خداوند دين خود را به دست کافران تقويت مي کند:
هوشياري افتاب و حرص يخ
هوشياري اب و اين عالم وسخ
زان جهان اندک ترشح مي رسد
تا نغرد در جهان حرص و حسد
گر ترشح بيشتر گردد ز غيب
نه هنر ماند درين عالم نه عيب
تدريجي بودن هوشياري انسان باعث مي شود که قوا و استعدادهاي دروني او بروز و ظهور پيدا کند
و عيب و هنر و خوبي و بدي مشخص گردد ،زيرا اگر از اغاز همه چيز بر انسان روشن و اشکار بود
نظام زندگي انساني به کلي برهم مي خورد:

داک تر نصرالدین شاه پیکار

25

اداره نشرات سیمای شغنان

" اگر علم به کلي در ادمي بودي و جهل نبودي ،ادمي بسوختي و نماندي ،پس جهل مطلوب امد از
اين رو که بقاي وجودي به وي است و علم مطلوب است از ان رو که وسيلت است به معرفت
باري ،پس هر دو يار همديگرند و همه ي اضداد چنينند" .
اختالف احوال ادمي يکي از مصاديق اصل تضاد است .انسان به طور طبيعي در درون خود هم
دچار نوعي تضاد و تنازع احوال است:
هست احوالم خالف همدگر
هر يکي با هم مخالف در اثر
تنازع احوال نيز صورت هاي گوناگوني دارد .يکي از بارزترين اين صور ،وجود اميالي است که با
يکديگر ناسازگارند و موالنا گاه از انها به اميال خير و شر تعبير مي کند:
ميل ها همچون سگان خفته اند
اندريشان خير و شر بنهفته اند
در زبان موالنا ميل حالتي است بسيار فراگير و گسترده که نه تنها بر انواع گوناگون کشش ها و
جذب و انجذاب هاي روان ادمي ،بلکه بر کل اجزاء جهان قابل اطالق است ،زيرا کل اجزاء جهان
به حکم تقدير ازلي ،داراي شبکه اي از جذب و انجذاب ها هستند:
جذب ابست اين عطش در جان ما
ما از ان او و او هم ان ما
حکمت حق در قضا و در قدر
کرد ما را عاشقان همدگر
جمله اجزاي جهان زان حکم پيش
جفت جفت و عاشقان جفت خويش
هست هر جزوي ز عالم جفت خواه
راست همچون کهربان و برگ کاه
انسان موجود دو سرشتی  :وجود اميال متضاد در درون انسان نشان دهنده طبيعت دوسرشتي يا
دو حيث وجودي در اوست .در مثنوي اين دو حيث با تعبيرات مختلفي چون عقل و نفس ،نفس و
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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جان ،نفس و روح تن و جان ،طبع و عقل ناميده شده و گاه نيز بر سبيل تشبيه و مجاز ،ناقه و
مجنون ،زاغ و عنقا ،زاغ و باز يا خر و عيسي خوانده شده است:
ترک عيسي کرده خر پرورده اي
الجرم چون خر برون پرده اي
رحم بر عيسي کن و بر خر مکن
طبع را بر عقل خود سرور نکن
اين دو جنبه از وجود انسان همواره با يکديگر در کشمکش و تضادند و در انجام هر عملي ناچار
يکي از انها بر ديگري غلبه يافته و فرمان خود را عملي مي کند و اين کشمکش تنها وقتي پايان مي
يابد که يکي ديگر را به کلي مغلوب خود سازد.موالنا کشمکش دائمي ميان عقل و نفس را به تنازع
ميان مجنون و شترش تشبيه کرده که چون هر يک دل در هواي دلبري داشت ،ناچار مسير انها در
خالف جهت هم بود و چون مجنون از شتر غافل مي شد ،شتر به سوي کره خود دوان شده و
مجنون را از سر منزل ليلي دور مي کرد و يا به تنازع ميان مرد و زن در حکايت اعرابي درويش و
ماجراي زنش با او به سبب درويشي و قلت تشبيه مي کند ،که زن خواستار براوردن حوائج خانه،
يعني ابرو و جاه و نان و خوان است و مرد ،که تمثيل عقل است ،غمي جز منزل ان سوي ي و
محبوب ازلي خون ندارد .مولوي مانند ساير صوفيان ،روح و حقيقت انسان را در اين عالم غريب و
بي گانه مي داند .بيگانه اي که چون به قالب جسماني خود تعلق يافته موطن اصلي خود را فراموش
کرده است:
عقل نوراني و نيکوطالبست
نفس ظالماني بر او چون غالبست
زانک او در خانه عقل تو غريب
بر در خود سگ بود شير مهيب
و هرگاه با ذکر و خاطره اي به خود برگشته و موطن اصلي خويش را ياد کند ،ان محبت ديرينه در
او زنده خواهد شد  .از سوي ديگر ،جسم انسان از عالم سفلي است و اقتضاائت خاص خود را دارد
و ادمي در حقيقت معجوني از عوالم مختلف با اقتضاائت متفاوت است و سختي کار او نيز در
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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همين است.وجود دو جنبه ي متضاد در درون انسان امري است که نه تنها عرفا بر ان تاکيد
داشته اند ،بلکه حکما نيز ،با زباني ديگر ،ان را تاييد کرده اند .انچه که حکما تحت عنوان نفس
حيواني و نفس ناطقه از ان نام برده اند ،اشاره به همين دو جنبه دارد .در حکمت عملي ،بر لزوم
غلبه ي نفس ناطقه يا عقل بر قواي حيواني تاکيد شده و راه هاي ي در اين مورد توصيه مي گردد.
بدين ترتيب اگر هر يک از جنبه هاي مذکور ،از ان حيث که با افرينش انسان همراه است ،سرشت
ناميده مي شود ،مي توان گ فت دو سرشتي بودن ادمي مورد توافق بسياري از انديشمندان است.
بر اساس پذيرش طبيعت دوگانه ي انسان ،و به عبارت ديگر دو سرشتي بودن او ،انسان ً
ذاتا
هويتي اخالقي مي يابد و بر اين مبنا اخالق ديگر مسئله اي ً
صرفا اجتماعي نيست .به عبارت ديگر
در مقابل ديدگاه هاي ي که براي اخالق هويتي اجتماعي قائلند ،چنين نيست که فضيلت و رذيلت و
ساير مفاهيم اخالقي ،تعريف خود را ً
ذاتا از زندگي اجتماعي بشر وام گرفته باشند ،اگرچه تحقق
عملي انها در اجتماع امکان پذير شده است.از ميان اين دو شان متضاد ،نفس نماينده و بيانگر
اصل شر ،و عقل يا دل نماينده ي عالم امر و اخگر الهي وجود انسان است .چنين
عالم خلق ،و ِ
تضادي در همه ي مک توبات و اثار تصوف اسالمي ،به نحو وسيع و عميق اثر خود را نشان مي دهد.
شدت اين تضاد به حدي است که زمينه ساز حرکت و نوسان وجودي انسان از اسفل سافلين تا
اعلي عليين و برعکس مي گردد:
نور باقي پهلوي دنياي دون
شير صافي پهلوي جوهاي خون
چون درو گامي زني بر احتياط
شير تو خون مي شود از اختالط
البته اگرچه موالنا غفلت را ستون عالم دانسته اما بديهي است که منظور او از عالم ،عالم انساني
است .ابيات مورد استناد در ضمن حکايتي مطرح شده که عايشه از پيامبر راز باران ان روز را سؤال
کرد و پيامبر در پاسخ فرمودند ان باران در حقيقت رمز تسکين غم بني ادم بود ،زيرا اگر ادمي بر
هوشياري و غم ناشي از مصيبت همواره باقي مي ماند ،نظام جهان ( يعني نظام زندگي انساني )
دگرگون مي شد:
گر بر ان اتش بماندي ادمي
بس خرابي در فتادي و کمي
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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اين جهان ويران شدي اندر زمان
حرص ها بيرون شدي از مردمان
سريان ميل ،و به تعبير ديگر عشق ،در موجودات جهان مسئله اي است که نه تنها مورد قبول
همه ي عرفا و متصوفه ي مسلمان بوده است ،بلکه بسياري از فالسفه نيز بر ان تاکيد کرده ،ان را
با مباني عقلي و فلسفي تبيين کرده اند .ابن سينا در نمط ششم اشارات حرکت اجرام اسماني را
ناشي از طلب و عشق انها به مبادي خود مي داند  .مالصدرا همه ي موجودات را از ان جهت که به
سوي غايات و کماالت خاص خود در حرک تند ،عاشق کمال مطلق و ازلي ،يعني حضرت حق ،مي
ً
مطلقا
داند  .اين مطلب حتي به فالسفه ي مسلمان نيز منحصر نمي شود .در اسپينوزا ،خدا که
نامتناهي است و موجودات تنها حاالت متناهي وجود او هستند ،با عشق عقالني نامتناهي به خود
عشق مي ورزد .اليب نيتس نيز عالم را متشکل از مونادها مي داند .موناد ،که جوهر اصلي جهان
است و همه ي موجودات از ان تشکيل شده اند ،چيزي جز ميل و شوق نيست .در نگاه موال هيچ
جزي ي از اجزاء جهان ساکن نيست ،بلکه همه چيز در جنبش و حرکت مدام است ،اما اين حرکت و
اوال جهت دار و رو به پيش است و ً
تالطم دائمي ً
ثانيا حرک تي مبتني بر شوق و در نتيجه پوياست.
به عبارت جاندار است نه مکانيکي و بي جان .موالنا کل جهان را واحدي مي بيند که به نيروي
محرکه عشق ،به سوي غايت و معشوق خود در تکاپوست و بنابراين هر فراگردي در اجزاء اين
کل ،جلوه اي از جلوه هاي عشق است .تغذيه ،جذب ،رشد ،توليدمثل و ساير حرکت هاي طبيعي
و حياتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند .مالصدرا فالسفه ي باستان را نيز معتقد به اين موضوع
دانسته و برهاني را از قول انان بر اين موضوع اورده است .وي در اثبات سريان عشق در موجودات
نکات دقيق و ظريفي چون مفهوم ميل و شوق و کاربرد ان در موجودات را مورد تدقيق قرار داده
است.
چون اصل همه چيز حق است ،ميل همه ي موجودات در حقيقت خواه و ناخواه طلب حق است
و به او منتهي مي شود:
پس حقيقت حق بود معبود کل
کز پ ي ذوق است سيران سبل
حق کساني که به بيراهه رفته و راه حق را گم کرده اند باز ناخواسته و نادانسته حق را معبود
خويش قرار داده اند و طلب و شوق انها در جستجوي اوست:
داک تر نصرالدین شاه پیکار
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ليک بعضي رو سوي دم کرده اند
گرچه سر اصلست سر گم کرده اند
ليک ان سر پيش اين ضاالن گم
مي دهد داد سري از راه دم
ان ز سر مي يابد ان داد اين ز دم
قوم ديگر پا و سر کردند گم
بنابراين موالنا در ابيات فوق ادميان را از حيث جهت گيري وجودي شان به سه دسته تقسيم
کرده است :گمراهان که به زيباي ي صور و ظواهر مجذوب شده و در ان مانده اند ،عاقبت خواهان،
يعني انان که اصل و باطن صور را ديده و روي وجود خود را ان سو کرده اند و باالخره دسته ي
سوم عاشقان هستند ،که ظاهر و باطن دنيا و اخرت را پشت سر نهاده و چون به حقيقت رسيده
اند سر از پا نشناخته ،به کلي خود را باخته و حق را يافته اند .در اين گونه موارد منظور موالنا
عقل جزوي ،يعني عقل خودبين مدعي بريده از وحي و متکي بر خود است .حتي همين عقل جزوي
وقتي در مقابل نفس قرار گيرد ،مورد ستايش است:
اي خنک ان کس که عقلش نر بود
نفس زشتش ماده و مضطر بود
عقل جزوي اش نر و غالب بود
نفس انثي را خرد سالب بود
اما عقل در مقايسه با عشق مذموم است .زيرا انچه که دل با شهود در مي يابد ،عقل درنمي يابد.
شهود به دل تعلق دارد و دل مرکز عشق و حب است و عقل بدون عشق وسيله اي براي تخريب و
انهدام و در خدمت نفس است ( نک .افضل اقبال ،پيشين ،ص  .) 214به عبارت ديگر عقل
جزوي عقلي است که در حجاب نفس اماره پيچيده شده و محجوب گشته است .وگرنه ،عقل
خود دل نباشد با ان بيگانه نيست ،چنانکه مضمون بيت  3495/1نيز نشان مي دهد.
صافي اگر ِ
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نتیجه گیری
تالشهای صورت گرفته در این مجموعه به این نتیجه منجر شده است که هویت را باید از درون
جست نه از برون .با نیم نگاهی به این مجموعه اصالت و استقالل در شهرهای ایرانی در زمان
گذشته اشکار میشود .چگونه است که اکنون نمی توان این ویژگیها را به وضوح مالحضه کرد؟
جواب را باید در ایجاد انفصال و گسست در ابعاد فکری-ذهنی و ابعاد عملی هویت جستجو کرد.
با مطالعه این مجموعه به راحتی می توان ابعاد هویتی را شناسای ی کرد .عناصر سازنده که هویت را
به شهر ها می بخشند ،باز شناخت؛ ضمن این که با الگوگیری از انها می توان چشم انداز اتی را
برگزید .به عبارتی ،شکل گیری ،گسترش و توسعۀ فضاهای شهری باید در ارتباط با انچه که داشته
ایم ،باشد و این امر نیز از این رهگذر ،اکنون نه به طور کلی ولی به صورت محدود میسر شده
است .شناخت ابعاد مورد توجه در این مجموعه به عنوان نخستین گام در اندیشیدن به مقولۀ
شکل گیری شهر باهویت است .در جستجوی هویت شهری می تواند به عنوان یک راهنما و بستر
مقدماتی در اختیار برنامه ریزان و دستگاه های مسوئل و اداره گر قرار گیرد .یکی از مسائلی که
امروزه مطرح است،بی توجهی به ابعاد هویتی شهرها در طرح های توسعه شهری هم چون طرح
های جامع و تفصیلی ،طرح های کالبدی ،امایش سرزمین و غیره می باشد .مهمترین دلیل این امر
نبودن مبانی و منابع الزم برای شناسای ی این ابعاد بوده است .این مجموعه با یک مطالعه
گسترده می تواند به عنوان مطالعات مقدماتی راه را برای فعالیت و اقدام منسجم و اندیشیده بر
پایۀ گذشته و اصالت شهری خود در طرحهای توسعه ای و عمرانی باز کند.
در واقع ،مهمترین عامل که باعث شده است تا طرح های توسعه ای و عمرانی علیرغم صرف هزینه
های هنگ فت و زمان های زیاد هنوز نتوانسته اند به اهداف اولیۀ خود نیز دست یابند ،بی توجهی
به واقعیات موجود در بستر شهر ها و جامعۀ شهری است .این واضح است که نمی توان با الگو
گیری صرف از انگاره های غیربومی که در شرایط اجتماعی -اقتصادی و تاریخی -سیاسی کامال
متفاوتی با شرایط ایران شکل گرفته اند ،به فکر توسعۀ شهری بود .توسعه ای واقعی است که در
ارتباط بالفصل با واقعیات جامعه و فضاهای شهری باشد .به سخن دیگر،هر گونه گسستی حتی از
لحاظ فکری زمینه را برای شکاف در فضاهای شهری فراهم می کند .نمونه ان را در فضاهای جدید
با هویت متفاوت وبیگانه شهری به وضوح میتوان مالحضه کرد .به راستی چقدر در ساخت نواحی
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جدید شهری و فضاهای جدید به فکر ایجاد پدیده های با هویت اصیل و یا ابعاد هویتی شهر بوده
ایم؟ چقدر تالش کرده ایم که انفصال ها و شکاف های موجود در شیوه های شهرسازی جدید را با
شهرسازی اصیل ایرانی -اسالمی برطرف کنیم؟ چقدر در ساخت و سازها و طراحی های شهری به
اصالتهای معماری بومی اندیشیده ایم؟ در پاسخ به این سواالت باید گ فت که خیلی کم و بندرت
این اقدامات صورت گرفته است .یکی از اصلی ترین مشکالت فرارو در این زمینه کمبود مطالعات
پایه ای و اختصاصی است .در جستجوی هویت شهری به عنوان یکی از پایه ای ترین مطالعات
مرتبط در این زمینه  ،در پ ی رفع این کمبود ها بوده و به بازشناسای ی هویت های اصیل شهری در
بستر های جغرافیای ی جای جای ایران می اندیشد.
سخن اخر  :مجموعۀ در جستجوی هویت قومی ،زبانی ،تباری ،عقیدتی ،اجتماعی ،سیاسی،
ملی ،فرهنگی ،و اخالقی فرصتی دوباره را برای تجدید نظر در مورد اصل خویشتن به ویژه در مورد
مردمانی که در شیرازه تاریخ زیر اثر هویت های دیگر قرار گرفته و به هویت دیگران مدغم شده اند،
فراهم می کند .این نگارش بستر های الزم را برای اقدمات و برنامه ریزی اندیشیده شده اماده می
کند.به عالوه زمینه را جهت شناخت کافی برای نسل کنونی و اتی در مورد گذشتۀ خود فراهم می
کند .به پر کرن شکاف های بین ساختارهای اجتماعی عقیدتی کنونی را با گذشته می اندیشد.
دغدغه انسان را در مورد بحران هویت می کاهد .پس،ان را باید نه فقط برای مسایل قومی و زبانی
انجام داد ،بلکه در تمام نقاط سکونتگاهی به طور اعم و نقاط شهری و دهکده  ،قوم و قبیله ،اعم
از کوچک و بزرگ ،به طور اخص پیاده کرد .این امر راهی را برای فکر کردن در بعد محلی و
اندیشیدن در بعد جهانی فراهم می کند.در واقع از این طریق،در عصر جهانی شدن می توان بدون
نگرانی از گم شدن و هضم شدن در ساختارهای جهانی رو به جلو حرکت کرد و برنامه های توسعه
ای را پیش برد .خویشتن را در یافت و بر بنیاد بینش دیگران ولو جز تبار و نژاد خودی هم باشند،
نباید دیروز ،امروز و فردای خود را رقم زد و باید صادقانه  ،انسان منشانه ،دانشمندانه و
اخالصمندانه بخاطر هویت عمومی که هویت انسانی و بشری است  ،با ادای احترام و اکرام به
خودی خود ،کار کرد داشت ،انگونه که موالنای بزرگ می فرماید:
زدلها هم ه کینه بیرون کنید
بمهراندرین کشور افسون کنید
بکوش ید و خوبی بکار اورید
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چ ودیدید سرما به ار اورید
زخ ون ریختن دل بباید کشید
س ربیگناهان نباید برید
نه مردی بود خیره اش وفتن
بزیر اندراورده را ک وفتن
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