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 ؟چگونه شکل می گیردت هویّ  هویّت چیست و بحران  

What is identity and how do the dilemma of identity formulate? 

 

 «ثابتی » نگارش: نوروز علی پژوهش و 

  2017 مارچ 09تاریخ: 

 فیض آباد، بدخشان

 

 

 

 پیشگفتار:

و خاواهدان غااناِن بدبای خیلای اوف هدفتاه  در میاان بادادرانبحث هویت ، بویژه در این دهه، بحِث هویت

هم هویت خود را افاان مای غانانی، و عده ای پامیدی، بدخی  د را تاجیک، بدخیخواز آنها است. بعضی 

 «بحدان هویات» نآخود نداغته باغد، به . وقتی که یک قوم، تعدیف واحد و مشخص از هویت قومی هویند

(identity dilemma) دی از مقاات  را از ، یاک ِسا2012در اکتوبد سال . نگارنده این سطور، می هویند

ۀ آنهاا را طدیق تارنمای وزین سیمای غانان به نشد رساندم، ولی غاید بیشتد دوستان فدصات نیافتناد تاا هما

  1382جادی ساال  14بادای اولاین باار بتااریخ  )اصالً زباان پاامیدی (« م پامیدیقو»مدور کنند. موضوع 

وری اساالمی رئای  جمهاوری انتقاالی دولات جمها حاماد کادزیزماان زماام داری در   2004جناوری  04)

ملای  سادودو از طدف لویه جدهاه باه تیاویس رساید، و بعاداً در درف قانون اساسی ، همان دورۀ افاانستان

افاانستان هم درف هددید. ایان موضاوع باا پاا در میاانی نماینادهان ولساوالی هاای غاانان و اغواغام در لویاه 

و یاا « قاوم پاامیدی»)بناام جدهه درف قانون اساسی افاانساتان هددیاد. از آن زماان باه بعاد، ایان هویات تاازه 

جاذبه و دافعه خاود را دارد. در بین مددم جنجال آفدیده و در ولسوالی های مدزی بدخشان، «  پامیدی ها»

بعضی ها خوغبین و بدخی ها بد بین با این نام و نشان هویتی هستند. بنابداین، دوباره بد آن غدم، تا یعنی، 

جواناان ماا ، بدای عزیزان پیشوش نمایم، تا کاری کدده باغیم که چویده آن مقات  را با کمی جدح و تعدیل

 خود را از این پدتگاه مخوف بحدان هویت، بسوی ساحل مقیود بدسانیم. 

در این مقاله، کوغش می غود، تا مسایل زید بطور بید جانبداراناه کاه در خاور و غایساته محاید اکادمیاک 

که ممون باغد، از منابع دست داغته در این مورد، کار هدفته باغد، این موضوع بطور غاید و باید تا جایی 

 می غود. موضوعا  زید در محداق توجۀ این مقاله می باغند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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o هویت اصلی غانانی ها، ذکد هویت این قوم در منابع قدیمی؛ 

o تبار غناسی غانانی ها و قدابت آنها با تاجیک ها، و بدرسی موضوع زبان های بلچه ای؛ 

o  سلطه جویی بد دیگد اقوام؛ و،هویت ملی سیاست های موجود در مورد 

o نتیجه هیدی کلی از این بحث. 

 

 چیست؟یت بخش اول: هوّ 

بد موضوع چیستی هویت، و تعاریف مختلاف تزم می دانم تا ، قبل از اینوه به اصل موضوع پدداخته غود

داغاته و معاانی مختلاف آن تاا یاک فهام جاامع از هویات موثی کوتاه داغاته باغایم ، آن در زمینه های متفاو 

 .یم، و بعد به سد اصل موضوع میدویمباغ

 تعریف هویت:

. لسافه  بطاور ناا همگاون تعدیاف غاده اساتدر بخش هاای مختلاف )جامعاه غناسای، روانشناسای، و فهویت 

 غناسایی غخص باغد. موجس در لات عبار  است از: آنچه که هویت 

لحاا  و اعتبااار  صهویات عباار  از حقیقات جزئیاه اساات یعنای هدهااه ماهیات باا تشاخ  در اصاطالح فلسافه، 

 معین .  د محمددکت)فدهنگ فارسی غود، هویت هویند 

 ، واژه هویت را چنین معنی کدده است.1فدهنگ فارسی عمید

 می باغد.« هوی ة» است و مأخوذ از واژۀ عدبی اسمهویت 

 ؛غودهای دیگد که غخص بدان ها غناخته می پدر و ویژهی. آنچه از نام، نام خانوادهی، نام 1

 ؛حقیقت غیء یا غخص که مشتمل بد صفا  جوهدی او باغد؛ غخییت؛ ذا   .2

 .. هستی؛ وجود3

   متدادف هاای ایان واژه در زباان انگلیسای است که ی غخییتغناسایی، غناسای ،ایِ ، هویت به معنهمچنان

uthentication» «A وdentification» «I 2 ، زید مدخل هویت)لات نامۀ عالمه دهخدا می باغند.   

  :به معنای (Identification)در زبان انگلیسی، 

 هویت، تشخیص؛  غناسایی، تعیین 1

 ؛  اوراِق هویت، کار  غناسایی2 

                                                             
 فرهنگ فارسی عمیدحسن عمید،   1

2  http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-9asb6bc3446745498f7604e1917b47a6-fa.html 
 

http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-9asb6bc3446745498f7604e1917b47a6-fa.html
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   یوی سازی؛ هم ذا  پنداری، احساِس یگانگی؛ خود را یوی دانستن است. 3 

نوغاته مای غاود و معناای،  (ID)بیشتد باه غاول مخفاف  (Identity)و یا  (Identification)واژه انگلیسی 

یت، کار  غناسایی،    . فارسی –هنگ معاصد هزاره انگلیسی فد) است[ تذکره]غناسنامه و اوراق هو 

تعااریفی   می هوید: از تماام 1392« )هویت ملی و هویت قومی»مجتبی معینی یوسفی در مقاله زید عنوان 

 :مالحظه کددبه روغنی می توان عنید مهم و مشتدک را که بدای هویت بیان غده، فقد دو

ها  دی ویژهیاساس یک سِ  بدین معنا که هویت باعث می غود که افداد بد ،است یوی مسئله همانندی افداد

داغاته باغاند. دوم دلی و وحاد  احسااس هماواقاع ناوعی  و غداید خاص، خود را نزدیک به هم بیابناد و در

سات کاه غاناخته مای غاود و تنهاا باه افاداد ا هاا واژه تمایز به این معنا که هد هویتی با تمایز از سااید هویات

 .خاصی که در درون حوزه آن قدار دارند اطالق می غود و به عبارتی مانع ورود ابیار می غود

 .ناصد مؤثد در تووین آن نیز آغنا غویماما پ  از غناخت مفهوم هویت تزم است تا کمی با مؤلفه ها و ع

سدزمین ، زباان و ادبیاا  ، دیان ، آئاین و مناساک ، : بدخی از عناصد هویت ساز به طور کلی عبارتند از

 . .... دولت و

 :اما اهد بخواهیم تعدیف جامع تدی ارائه کنیم باید بگوییم که

د. بخاش نتشاویل مای غاو )روحی و روانی   روانشناختیذهنی  و ) غناختی ،بخش مؤلفه های هویت ازدو»

 بخاش روانای و ، اساتها و طادز تلقای  ، نمادها، اعتقادا ، هنجارها )باورها  غامل مجموعه ارزش ذهنی

، تعهد و تولیف را در باد مای محبت و نفد ، تمایل و بی رببتی، تعلق، )احساسی  نیز مجموعۀ احساسا 

در یاک فادد و یاا یاک « خاود»به آنهاا موجاس غاول هیادی ناوعی وجود این مؤلفه ها و آهاهی نسبت . هیدد

  25ص. :  1388)ابوالحسنی ،  «.  جامعه  می هددد هدوه، )دسته، اجتماع

باه ایان مناساابت، اول هویات فااددی تثبیات ماای هاددد کاه کیسااتچ از کجاا اسااتچ چاه کاااره اساتچ موقااف اش 

 چ وبیده سوال های دیگد که هویت را تشخیص می دهند. چیست

 بد یک غخص، هدوه ، و یا اجتماع بد چسپ زده می غود. ویت دو هونهه

خاویش  هویاتِ  لفاه را باد مای غامارد و آنهاا را اسااِس ، چناد مؤیاک اجتمااع، و یاا یاک هادوه، دفدیک اول: 

 قلمداد می کند؛

دیگاد، چناد  یِ  انساانی دیگاد و جامعاۀ دیگاد، هادوهِ  ، توسد فاددِ یک اجتماع، و یا یک هدوه، یک فدددوم: 

 د.ننها قدار می دهلفه را اساس هویت آمؤ

بعضای  ،ولایو این مدبوط به علم روانشناسای مای هاددد. فدد می دانند،  ها صدف، هویت را اساِس  بدخی

هویات لفه هایی چون هویت ملی، هویت قومی، هویت فدهنگی، هویت ماذهبی، فدا تد هذاغته و مؤ ها پا را
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ماورد بحاث در  موضاوعِ  فادد، هادوه و یاا جامعاه مای دانناد کاهک ی ارزش هایِ بیده را غامل تمام زبانی و

 علم جامعه غناسی است.

کسی که از هویت خود انوار مای ورزد، و یاا در مقابال آن بای تفااو  باغاد، از نقطه نظد علم روانشناسی، 

بنااااام غااااده اساااات. خااااود بیگااااانگی را در زبااااان انگلیساااای « از خااااود بیگانااااه » باااادایش ماااای هوینااااد، کااااه 

on»lienatiA«  ریشه این اصطالح کلماه تتینا  .3یاد می کنند« الیناسیون» و در فدانسوی بنام«alius»  

باه معنااا   «alien»در زبااان تتینا  صافت ساااز اسات. بنااابداین،    (en-اسات. پساوند «دیگااد»باه معناا  

از آِن غاخص »معناا  سااخته غاده اسات، باه  (alienate) فعال (alien) منسوب به دیگاد  اسات. از صافت

 alienation) ) . ساس  از ایان کلماه، اسام فعالاسات «انتقال به بید»یا به عبار  واضح تد، « دیگد کددن

حقاوق   ته غده اسات. ماورد اساتعمال اصال  ایان واژه در مساایل)الیناسیون  ساخ« انتقال به بید»به معنا  

باا هذغات زماان،  . اماااسات« یا  دیگادسالس حقا  از یاک غاخص و انتقاال آن باه غخ» به معناا  و است 

در . در جامعه غناس ، روان غناس ، فلسفه و حت  روان پزغو  کاربدد دارد مفهوم آن توسعه پیدا کدده و

روان غناسا  و روان پزغاو ، الیناساایون عباار  اساات از حالات ناغا  از اخااتالل روانا  یااا باه اصااطالح، 

هوم حقوق  کلمه ارتبااط دارد؛ زیادا از یاک ساو بیماار روانا ، . البته این معنا نیز با مفاست بودن« روان »

غخی  است که سالمت عقل خود را از دسات داده اسات )عقال از او سالس غاده اسات ، و از ساو  دیگاد، 

قانون پاره ا  از حقوق چنین غخی  را سلس م  کند و به ول   یا وارث او انتقال م  دهد.
4 

از قدن هجدهم به این طدف در کشاور هاای  (otherness)و  (selfness)ویا « دیگد » و « خود » مسئله 

چگوناه مای غناساند. و یاا را چاه غناسای دارناد، و دیگادان  ،بدبی بطور وسیع استفاده می غود که از خاود

آنها « دیگدان » چگونه می غناسانند، و « دیگدان» را چگونه می غناسند و خود را به « خود » مسلمانان 

کاه در باات تاذکد داده غاد « بیاد» و غناس « خود » می غناسند. همۀ این بد می هددد به غناس را چگونه 

چاه فواد مای کنناد، هماه  هاکه فدد و یا جامعه خاصی از خود چه ارزش هایی دارند، و دیگدان در مورد آن

 هفته است:نوی در کتاب مثچنانوه موتنا جالل الدین محمد بلخی «. هویت» اینها بد می هددد به مسنله 

 نشناخته «خود»ز تو را «دیگدان»                     باخته را «خود» پیوار در ایوه

رسای نماوده و ببینایم کاه کادام را بطاور فشادده بد« هویت » جوانس در این نوغته کوغش بعمل آمده تا تمام 

 د.نمی هدد« بحدان هویت » و یا سبس « از خود بیگانگی » عوامل سبس 

 :  روانشناسینظر از نقطه  فردیت هویّ 

                                                             
 . در لینک زیر موجود است.1391بحران هویت چیست و چرا بوجود می آید،  دریا باری، فرزانه )ربابه(،     3

 
log.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%http://robabnaz.persianb

AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%A
C%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F 

 
 دریا باری، همانجا.  4

http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
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دانناد کاه: کیساتندچ کجاینادچ و چاه اناد و نمی غاان را نشاناخته هاای کسانی کاه باه خاود بااور ندارناد و ارزش

 .  5شوندمبتال می« بحدان هویت» کنندچ به می

 بادای اتخااذِ  اناد، اما چون معیارهای مورد قبوِل خود را روغن نودده ،خواهند تیمیمی بگیدندمیاین افداد 

 یِ  هیاادد. آنااان در وادی ماای غااان را فاادا انااد و اضااطداب، سااداپای وجااود ناااتوانتاادین تیاامیمی،  کوچااک

 .غوندامیدی و افسددهی دچار می ونند و به نامیتددید زندهی 

  

  هویت از نقطه نظر جامعه شناسی:

 :6 2011)فدهاد عدفانی،  هیدد بد پایه پنج مؤلفه تأثیدهذار، غول میهویت اجتماعی انسان 

 

 ـ عوامل جادافیایی ـ اقلیمی، 1

 ـ عوامل سیاسی و تاریخی، 2

 ـ عوامل اقتیادی و معیشتی، 3

 ها و رسوم دا  و آیینـ عوامل فدهنگی )زبان و ادبیا  و هند، میداث اساطیدی، سنن و آداب، اعتقا 4

 .های تدبیتی ـ و مؤلفه 5

 معدفی می غوند:بطور فشدده در زید هد کدام اینها  

 

 :الف( عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی

 

ست، کاه ا های مدبوط به اقلیم، طبیعت و آب و هوا شود که بدهدفته از ویژهیبه مجموعه عواملی هفته می 

محیطی افداد تأثید هذاغته و هویتی اجتماعی خاص، یاا  واند بد نوع رفتار زیستها، میت در قدون و هزاره

تعلقی به خیوص را در یک هدوه انسانی، از هذر زندهی تاریخی، ایجاد کند؛ بنابداین، باید ریشاه  احساس

  .بخشی از احساسا  مدبوط به تعلق سدزمینی را در این عامل، جستجو کدد

 

 :ب( عوامل سیاسی و تاریخی

 
هکا اسکت. د کت شکود ککه  گکروه خکاا از انسکانود که متأثر از سرنوشت سیاسی و تاریخی مشترک یکک ی گفته میشبه مجموعه عوامل

واننکد در میکان خکود، شکام  ن گروهکی از انسکان ا هسکتند ککه میت، منظورمان همزمکان، آ«هایک گروه خاا از انسان»وییم: و تی میگ
هکا و نبردهکا و  غکم هکا، هکای تکاریخی، شکادی مانکده هکای گونکاگون جغرافیکایی باشکند. یکاد انسانی در حکوزه های متعدد   ها و دستهگروه

                                                             
 دریا باری، همانجا.  5
 هویت یعنی چه؟ نوشته فرهاد عرفانی، موجود در تارنمای انترنتی تابناک. در لینک زیر موجود است.  6

-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-B%8C%D8%AAhttp://www.tabnak.ir/fa/news/195106/%D9%87%D9%88%D
%DA%86%D9%87 
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ک هکای   ها و پیکروزی شکست هکای سیاسکی    نکو  نظکاممشکترک، از جملکه عکواملی هسکتند ککه از منظکر تحم 
 .بکککر احسکککا  هویکککت مشکککترک بگ ارنکککدرا تواننکککد تکککأثیرات مانکککدگاری هکککای مشکککابه، می خکککاا و رخکککداد

 

  :( عوامل اقتصادیج
تولید ا تصادی، روابط تولید، سکط  و نکو   ی   شیوهعوام  ا تصادی در احراز هویت مشترک عبارتند از: 

یم مشکخا ها ککه در یکک ا لکتولید، ابزار خاا تولید و امکانات تولیدی یکک گکروه بکه خصکوا از انسکان
( نی مفکرو،، از گک ر یکک جریکان )رونکدبسکته بکه اینککه ایکن گکروه انسکا.  کننکدتاریخی، زندگی ککرده و می

هکای مشکترکی  انکد، دارای ویگگکی ه، متکأثر از چگونکه نظکامی بکودهتاریخی، در هکر یکک از عوامک  نکامبرد
 کننکککد.و تعلکککا تکککاریخی را ایجکککاد میهکککا، نکککوعی خکککاا از احسکککا  مشکککترک  شکککوند، ککککه ایکککن ویگگکککیمی
 
 :( عوامل فرهنگید

عوامک  فرهنگککی، عککواملی هسککتند ککه از گکک ر زنککدگی مشککترک اجتمککاعی و تحکت تککأثیر نککو  روابککط انسککانی 
شکوند. ایکن تکأثیرات اسکی، تکاریخی و ا تصکادی، ایجکاد میجوامع و متأثر از همه عوام  ا لیمکی، سیحاکم بر 

های پیدایش نوعی خاا از ج ان بینکی، اعتاکادات، زبکان مشکترک، هنکر  در صورت تداوم تاریخی، زمینه
در  اینکککه آورنککد. ایککن عوامکک ، بککه دلیکک  هککای اجتمککاعی منحصککر بفککرد را فککراهم مککیو سککنن و آداو و آیین

تککر از عوامکک  دیگککر هسککتند و  شککوند، بککه همککان نسککبت مانککدگارتر و مسککتحکمزمککانی نسککبتأ طککوجنی ایجککاد می
 .دهندبخش اصلی از هویت اجتماعی انسان را شک  می

 

اسکت تعکعیو و یکا تاویکت شکوند، امکا ریشکه دهنکد و ممککن زمکان تغییکر شکک  می عوام  فرهنگی بکه مکرور

 .شوندر دچار تحوجت آنی و دوره ای میتاریخی آن ا، کمت های  
 

گیرد، طبیعتکأ احسکا  هویکت اجتمکاعی میبسته به اینکه انسان، در هنگام تولد در کدام حوزه فرهنگی  رار 
هککا، بککا انسککان و رشککد  شککود. ایککن مشخصککهه میدر آینککدحککوزه ی منحصککر بفککرد همککان هککا او دارای مشخصککه

روابکط اجتمکاعی، بکه وی،  آموزش، محکیط ککار و مجموعک  ی، محیطاو، از طرو محیط زندگ ی   اجتماعی

 .شوندآگاه، تزریا می آگاه و یا ناخود خود
 

 اکثککر، دار، تغییکر ایجکاد کنکد، بلککه حکد وانکد در ایکن مانکدگارهای ریشکه بکال،، کمتکر میتهمچنکین اراده انسکان  
بنککابراین، هویککت فرهنگککی،  ای تحککت تککأثیر  ککرار دهککد  وانککد تککا انککدازهسککمت و سککوی رفتککار اجتمککاعی را میت
 یا بتوان به زور به وی تحمی  گردد. امری نیست که از کسی گرفته شود

 

 :( عوامل تربیتیهـ

آخدین عامل تأثیدهذار در غول هیدی هویت اجتماعی انسان، عامل تدبیتی است. این عامل، خاود بدهدفتاه 

بااد خااانواده، آمااوزش و پاادورش و از عااواملی همچااون، نااوع روابااد اخالقاای ـ فدهنگاای و رفتاااری حاااکم 

دهناد، ولای هد یک از این سه حوزه، بخشی از حوزه نفوذ تدبیت انساان را غاول می  .همچنین جامعه است

تاد عمال کنناد و انساان ماورد نظاد را تحات پوغاش  بسته به اینوه هد یک از عوامل نامبدده، چقدر هستدده

  .توانناااااد در حاااااوزه نفاااااوذ خاااااود بگیدنااااادتدبیااااات انساااااانی را می دهناااااد؛میهاااااای خاااااود قااااادار  آماااااوزه

 

ها ـ ساهم عماده تادی نسابت باه عامال امدوزه، آموزش و پدورش و جامعه ـ به ویژه بخش مدبوط به رسانه
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های انسانی، دیاده اند و غاید به همین دلیل نیز باغد که تشابه بیشتدی در میان هدوه خانواده، بد عهده هدفته

 .غودمی

 

 پاراُدکس )تناقض( هویت:و بان و ایدیولوژی ز

یک هدوه، و یا یک اجتمااع  مای تواناد زیاد نفاوذ و تاأثید دو هوناه باد چساپ چه ، باغد یک فددچه انسان )

هویت در آید، که یوی هویت اصالی و دیگادی هویات کااذب اسات، کاه از طادف معانادین باد پیشاانی هماان 

 .ه می غودفدد، هدوه، و یا اجتماع تاپه )ُمهد  زد

هویاات انسااانی را چنااین تعدیااف آمدیوااایی،  –روانشااناس مجارسااتانی  (Thomas Szaas)اس توماااس ساا 

 7نموده است:

 در اقلیم سلطانی جانوران، روال بد چنین قاعده ایست: بخور و یا خورده غو.

 .«غوتعدیف » و یا « کنتعدیف »لیون در ملک سلطانی بشد: یا 

باه معدفای ، و یاا دیگادان تادا کاه کیساتی هویت خود را )یعنی خود را  معدفی کناین بدان معنی است، که 

 لفه های سازنده هویت غما باغد. مااید تمام مؤغاید تعدیفی که می هیدند 

» ، و یاا ، مالحاده، قدامطاهرافضایاین هونه هویات را بادای اساماعیلیان تداغایده اناد:  ،معاندانطور مثال: 

تا با ایان اساامی هویات آنهاا را  ،چسپ زده اندو اینگونه غناسنامه )هویت  را بد اسماعیلیان بد «چداغ کش

بادای دیگادان بشناساانند. در حاالی کاه خاود غاان، خاود را بااا ایان ناام و نشاان هاا بادای دیگادان باه معدفاای 

ناصد خسادو، حمیاد الادین  موده اند. هیچ هاه،ناعیلیه را دیگدان بد آنها اطالق نگدفته اند. و حتی واژه اسم

کدمانی، المؤید فی الدین غیدازی و یا ابو یعقوب سجستانی خود را اسماعیلی نگفته اند. این اسم را دیگدان 

باد عوا ، ناصاد . )ع صاادق بد آنها اطالق نموده اند که یعنی پیدوان امام اساماعیل )ع  پساد اماام جعفاد 

طدیقاۀ ماذهبی هویات « فااطمی » ، و هاهی هام «غیعت آل محمد » ، «اهل حق» خسدو و دیگدان خود را 

 خود را معدفی نموده اند.

 )دیوان ناصد خسدو  ناصبی ی ز بم ایم، فاطمیم، فاطمی             تا تو بدر  ی  فاطمِ 

از اینوه، غیعت به فدقه های متعدد تقسیم غده اناد، و بخااطد اینواه در میاان ایان فدقاه هاا، هویات هاد کادام 

اند: غیعه امامی اساماعیلی مشخص باغد، اسماعیلیان پیدو آقا خان چهارم، خود غان را چنین معدفی نموده 

ناد. ایان باود مثاال سااده از اساماعیلی مساتعلوی تفویاک مای هددا ایان مشخیاه، از هادوه غایعه و بنزاری، 

 «.تعدیف کن و یا تعدیف غو » مقوله 

                                                             
 .  اب  دستر  در: 2005، زبان ، اید ئولوگی و هویت ملیسلطانزاده، هدایت،   7

 
htmhttp://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban. 
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پ  تزم است که قبل از اینوه کسی ما را تعدیف کند و بدای ما یک هویت کاذب بتداغد، خاوِد ماان، خاود 

 را معدفی کنیم که کیستیم تا از جعل هویت، و هویت زدایی میئون بمانیم.

بعضی از بدادران ما در قسمت هویت، بی تفاو  هساتند، و مای هویناد کاه در تاذکده تابعیات ماا، بگاذار کاه 

اسات، بعضای هاا مای هویناد، « انساانیت»عبار  از نوغته کنند، ما همه یک هویت جامع داریم که « غلام»

. به غمار مای آورناد «غانانی»که ما تاجیک هستیم، بعضی میگویند که ما پامیدی هستیم، و بدخی خود را 

داغتن هویت خاص، به معنای متفاو  بودن باا دیگاد هویات هاسات، ولای هویات هاا مای توانناد، در بعضای 

و کثاد  هدایای  (diversity)موارد مشتدک هم باغند. تعدیف جاامعی کاه در ماورد هویات، متفااو  باودن 

(pluralism) وای طدیقاه اساماعیلیان نازاری، را در یک سخندانی خود، وات حضد  آقا خان چهارم، پیش

 خوب به تیوید کشیده است.

 

 :نظر واال حضرت آقا خان چهارم: چالش ها و فرصت ها در یک جامعه کثرت گرا از هویت

د در تااتر کاوئدنِ  «جایزه ادرین کالرکسن بدای غهد وندی جهاانی»در مداسم افتتاح آقا خان وات حضد  

(Koerner Hall)  بخاااطد نااامزدی باادای اخااذ آن جااایزه، ، در غااهد تورنتااو، کانااادا 2016سااستمبد  21در

فقااد منتخباای از آن سااخندانی در مااورد هویاات، تنااوع فدهنگاای و زبااانی، اخااالق  .سااخنانی را بیااان فدمودنااد

 8غهدوندی جهانی، و کثد  هدایی در اینجا آورده غد.

قتی بعضی این پیام را باه ایان معنای مای هیدناد کاه تفااو  آنچه که مدا نگدان می سازد، اینست که، و ....»

های ما، بی اهمیت هستند، آنها باید ناا دیاده هدفتاه غاوند، و یاا در نهایات زدوده غاوند. و ایان توصایه خاوب 

نیست. در حقیقت، این بیاد مموان اسات.، بلای، فهاِم ماا و انساانیت درونای ماا، بایاد تاالش ماا را بادای یاک 

الم بد انگیزاند. اما اینگونه تالش هم باید بد یک پاسخ دلسوزانه )همدلی  بدای تفااو  محید کثد  هداِی س

 ....های مهِم ما استوار هددد

وانماود کاددن اینواه تفااو  هاای مااا بای اهمیات هساتند، بیشاتد ماددم را تدبیااس نخواهاد کادد تاا بیانش هااای 

اناد. ماددم میداناد کاه تفااو  هاا مای توانناد کثد  هدایای را بسذیدناد. در حقیقات، ایان غااید آنهاا را مای هدیز

چالش بدانگیز باغند، این مخالفات اجتنااب ناپاذید اسات، کاه همنوعاان ماا مای توانناد بعضای اوقاا  باا آن ناا 

 »سازهار باغند. قسمی که خانم کالرکسن خیلی عالی هفته است و من هفته اورا در اینجا نقِل قاول مای کانم: 

که زندهی کددن با مددمی که ممون است آنها را بطاور خااص دوسات نمای راز هماهنگی اجتماعی اینست 

 «.دارید

من از این بیم دارم که حدف زدِن محض در مورد انسانی باودن مشاتدک ماا مموان اسات باه نظاد رساد کاه 

ای مددم تهدید غوند. و در اینیور  چالش کثد  هدایی را می توان پیچیده تد کدد.  هوی ت های مجز 

                                                             
 موجود است. از طریا لینک زیر  اب  دریافت است.  AKDNمتن انگلیسی این سخنرانی در در تارنمای   8

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/accepting-adrienne-clarkson-prize-global-citizenship 
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ن چه کسی هستمچ ما همه باید این سوال را مطدح کنیم. پاسخ ها از وابستگی هاای خاانوادهی، من کیستمچ م

را ارائاه مای دهناد.  10و ارزش 9عقیده، جامعه، و زبان نشئت می هیدند که آن یک احساس ساالم میائونیت

اما، اهد به نظد رسد  که فداخوانی بدای کثد  هدایای، هماان وابساتگی هاای پیشاین را تضاعیف مای کناد، 

پ  فداخوانی جدید ممون است که مؤثد نباغد. پذیدفتن ارزش های غهدوندی جهاانی نبایاد باه معناای کناار 

ثد  هدایی باید از ما بسدسد تا به تفااو  هاای آمدن با پیوند های غهدوندی محلی و یا ملی باغد. فداخوان ک

ع را انساجام بخشایم، و ناه ]بایاد[ آنادا بای  مااِن احتادام قایال غاویم، و اماا ]نبایاد[ آنهاا را نادیاده بگیادیم.، تناو 

 ارزش بشماریم.

وطنای، فداخااوانی بااه همگااون کاددن نیساات. ایاان بااه معناای تیاادیح کااددن همبسااتگی  -فداخاوانی بااه جهااان

یات کسای ضادور  نادارد کاه در یاک اجتماعی، ب دون تحمیل نمودن همانندی )انطباق   اجتماعی اسات. هو 

 دنیای کثد  هدا تضعیف غود، بلوه تا اندازه ای، بمانند یک نخِ روغن در یک توۀ رنگارنگ تحقق یابد.

 (CBC)12را در غبوه اِس بی سای  (Massey)11دو سال پیش، زمانی که ادرین کالرکسن سخندانی مسی 

«. تعل اق، پاارادُکِ  غاهدوندی»ایداد کدد، وی یاک عباارتی را کاار بادد کاه ]پساانتد[ عناوان کتااب او غاد: 

 )تناقض  بطور فشدده چالشی را توصیف می کند که من آندا به بحث هدفته ام.« پارادُک »واژۀ 

ت فواد کنایم.، باا هوی ا 13غاید کلیدی بدای حل پاارادُک  غاهدوندی ایان باغاد تاا در ماورد تیاه هاای باات هامِ 

باه عقیاده ای، باه قاومی، باه زباانی، باه  –وجوِد این، یوی می تواند باه وابساتگی هاای هونااهون افتخاار کناد 

مل تی، به غهدی، به حدفه ای، به موتبی، و حتی به یک تیم ورزغی! یوی مای تواناد بعضای از ایان هوی ات 

یاات هااا بااا بقیااه ]بطااور مشااتدک داغااته را ی دیگااد هااا را بااا بعضاای مااددم بطااور مشااتدک داغااته باغااد، و هو 

 باغند[.

جامعااه دیناای خااوِد ماان، بااا قدائاات ویااژۀ مااا از عقیاادۀ و تاااریخ اسااالمی،  بااا افتخااار بنااام مساالمانان اسااماعیلی 

می هاوییم. « تاُم  بنام غناخته می غوند. اما، ما هم یک ح  وابستگی با تمام جهان اسالم داریم، آنچه که ما 

تفااو  هاا   –بیشتد از آنچاه کاه اکثاد ماددم مای دانناد  –هوناهونی هوی ت ها بسیار زیاد است در میان اُمت، 

بد مبنای زبان، بد مبنای تاریخ، باد مبناای ملی ات، قاوم و دیگاد نسابت هاای هونااکون محلای. ولای، در عاین 

 .ت مشاهده می کنمزمان، من یک احساس رو به ُرغِد پیوند جهانی معنی دار را در میان ام  

ع خاودش ]در ذاِ  خاود[ مای  زمانی که پدسش هوی ت انسانی در این زمینه )پ  منظد  دیده غاود، پا  تناو 

ع دلیل نمی غود کاه ماا دیاوار هاا را باد افادازیم، بلواه بجاای آن « نعمت»تواند به عنوان یک  دیده غود. تنو 

آخاد ایان جدیاان، ماا بایاد بادانیم پنجده ها را باز کنیم. این یک بار دوش نیست، ]بلوه[ یک بدکت است. در 

ع یک روند چالش بدانگیز اسات. ماا در اغاتباه هساتیم اهاد فواد کنایم ایان آساان  که زندهی کددن همدای تنو 

قی می باغد خواهد بود. کار کثد  هدایی همیشه کاری بسوی  «.تد 

                                                             
9 security 
10  worth 

، یک سلسله از لکچر های پنج بخشی ساجنه هستند در مورد موعوعات سیاسی، فرهنگی و یا فلسفی در کانادا ېلکچر ها و یا خطابه های َمس   11

نت مستوسط یک دانشمند نام ن اد ارائه می گردند. این  اسا   1961، فرماندار ک  کانادا در سا  (Vincent Massey) ېخطابه ها توسط وینس 

 گ اری شد.
12  CBC = Canadian Broadcasting Corporation News Network  شبکه خبر رسانی ج انی( بنگاه نشراتی کانادا( 
13  overlapping layers 
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 :فردی و اجتماعی هویتنقش زبان در تعیین 

 14غاعد اسسانیایی، سدوده است:  Barca)(Caldron de laا کالدرون  ِد ت بارک

 چه بی پدوا و غجاعی ای اسسانیایی،

 دلید و ندم سخن،

 .که با زبان و با غمشید خویش فتح می کنی

از سدوده فوق استنباط می هددد که زبان نه تنها وسیله ای بدای کنش و واکنش بین افاداد یاک جامعاه، ویاا 

و چاه دولات هاای  ه دولات هاای مادرنبدای اداره دستگاه دولتی )چوسیله ای بدای ارتباطا  اجتماعی و یا 

یک در جامعه نیز غمدده می غود و ارزش سمبول، بلوه زبان منحیث یک ابزار قدر  دنیای قدیم  می باغد

باا اتخااذ زباانی معاین، یاک هادوه جمعیتای و یاا ملیتای معینای در  . !با زبان و غمشید خویش فتح مای کنای)

جامعه می خواهد هویت خود را به عالم و آدم اعالم کند، و همچنان هویت کل جامعه را فقد با هویات خاود 

می کنند، در واقعیت اماد منطق آنهایی که زبان خود را تنها زبان حاکم در جامعه اعالم مشخص می نماید. 

تاا  و یا بید مستقیم، ضدور  و حوم نابودی زباان هاای دیگاد را در جامعاه اعاالم کادده اناد. یمبطور مستق

آنجایی که زبان به عنوان یک واسطه ارتباطی صادف در باین انساانها ماورد اساتفاده قادار مای هیادد، غااید 

 . است ِی بی طدف را بیان نمی کند و یک واسطه ارتباطی« نیت بدی» بتوان هفت که هیچ زبانی 

زبان نیز ضمن اینوه یک واسطه اجتماعی است، دارای ارزش هاای متفااو  سامبولیک نیاز هسات. زماانی 

که یک هدوه جمعیتی، زبان خود را زبان کل جامعه اعالم کند، از آن بعنوان یاک موتاور )ماغاین، وسایله  

زباان پشاتو در افاانساتان و  رتباطی زبان استفاده می کند )ماثالً آیدیولوژیک و یک موتور سیاسی، از جنبۀ ا

یا پارسی در ایدان، و یا ازبیوی در ازبوستان . با این وصف، استفاده از زبان، با نیا  معینی هماداه اسات 

اعاالم اینواه، یاک زباان، زباان که در درون این واسطه ارتباطی قادار هدفتاه اسات و جازء تینفاک آنسات. 

ناه فقاد آن زباان،  عالم ارزش سمبولیک سالطه جویاناه یِ بمعنای ارسمی و زبان ارتباطی کل جامعه است، 

بلواه هویات باد تاد آن هاادوه جمعیتای و یاا ملای اساات کاه زباان آن، زباان رساامی کشاور بیاان غاده اساات. از 

ایندو، زبان بیور  واسطه تبعیض و تمایز خود از دیگاد ملیات هاا عمال مای کناد و هاویی مادز تشاخیص 

ست که وقتی یاک زباان، زباان رسامی کشاوری اعاالم مای غاود، بقیاه این یک حقیقت ا خود از بیگانه است.

 15زبان های متداول در بین ملیت های دیگد، در همان کشور نیز، زبان بیگانه غمدده می غوند.

از نظد تاریخی، هویت، یعنی تواناایی ذهنای انساان در متماایز کاددن خاود از دیگادان، نخساتین محدکاه در 

هم بوده است. یعنی هویات فادد  عامل عمده ای در این تمایز هدوه های انسانی ازتوسعه انسان بوده و زبان 

 ارائه می دهد.« دیگدان » در بدابد « خود » د که تیور قابل اتوایی از بنجا رغد می یاآتا 

                                                             
 .  اب  دستر  در: 2005، یت ملیزبان ، اید ئولوگی و هو. سلطانزاده، هدایت،  14
 

http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm 
 همانجا.  15

http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm
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نقش و وسیلۀ اولیه  زبانقومیت، ابتدایی ترین بـُعد هویت در ساختن جامعه بشری بوده است، که در آن، 

را بر عهده میی گییرد   هویت قومیل یافته ترین واسطه در کنش و واکنش میان افراد در پی ریزی و صیق

 16 زبان، شاخص ترین عامل تمایز یک قوم و ملیت از دیگری استدر عین حال، 

در دنیاای « بدباد» لفۀ اساسی در ساختن هویت قومیت ها باوده اسات، مفهاوم بهتدین دلیل بد اینوه زبان مؤ

باوده اسات. ایان واژه را یونانیااان بادای حفا  و باات غامددن موقعیاات فدهنگای خاود، در مقابال بیااد باساتان 

آنهاا باود. واژه بدبادی  زبیانتشاخیص )هویات  یونانیاان از دیگاد اقاوام،  نانیان، ابداع نموده بودند. معیااریو

(Barbaros)  به معنای کسی که زبان یونانی را بطور فییح صحبت کدده نمی تواند ، بدای همه اقاوام و(

اعداب هم کساانی کاه بزباان عدبای بطاور فیایح صاحبت کادده . ی اطداف یونان اطالق می غدفدهنگ ها

در ناد. ه ایااد مای نماودج زباان و یاا هناگ کاه باه معناای کا یااد مای کددناد« عجم » اورا بنام  17نمی توانست

هستند، و آنها هم آوا هاای )،، چ، ژ، (  را ادا کادده نمای توانناد. هنگ  یهم عجم ها حالی که خود عدب

 بد دیگد اقوام. اعداب تدیت ب بوار میدفت جهت سلطه جویی و بدو عجم بمعنای بید عد

 فیلسوف و روغنفود آلمانی میگوید: (Herder)هددر 

سخن پدران خویش داردچ در کالم آن تمامی اقلایم اندیشاه، سانت  آیا ملت، چیزی هدامی تد و عزیز تد از» 

ها، تاریخ، مذهس و غاالوده هاای زنادهی، و تماامی قلاس و روح آن قادار دارد. محادوم کاددن یاک ملات از 

قلب هر مردمی با زبان ، به معنای محدوم کددن وی از جاودانه تدین صفت اوست. )از زبانش  سخن خود

 18«او آفریده می شود 

 تلقی کردن همگون سازی زبان بر مبنای یک ملت و یک دولت:

 . در یوی تلقی می کنند )یاک زباان و یاک دولاترا بعضی اغخاص، هدوه ها، و یا ملیت ها، ملت و دولت 

 از هم جدا هستند. کامالً  ،حالی که این دو مقوله

ً 19زاد ماای نویسااددکتااور لعاال  دولاات عبااار  ازیااک کااه ملاات دانساات، زیاادا  از متمااایز : دولاات را بایااد اساسااا

دارای قادر  حفا  درونای   لحاا  از بیدونی دارای قدر  مساتقل باوده و  سازمان سیاسی است که از لحا 

 دیگد به اغتباه هدفت.باغد. نباید این دو را با یومی خویش  کشور اقتدارونگهداری استقالل و 

                                                             
 همانجا.  16
ادا می کنند، اگر ادا کرده نمی توانست، اورا  را چنانکه عرو ها آن ا را« ط، ظ، ث،  ، ح، ا، ،،  » مثلن آوا های )  17

 عجمی، یعنی گنگ می گفتند.
 .  اب  دستر  در: 2005، زبان ، اید ئولوگی و هویت ملیسلطانزاده، هدایت،   18

 
http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm 

 
 ، لندن.2006، دسمبد هویت، ملت، و ناسیونالیزم در عید حاضدلعل زاد،   19

http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm
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پدیاد آورناده غاند، نمیتوانناد دولتها، هدقادرهم نیدومناد با که دهنده اینست غوروی نشانجماهید  تجدبه اتحاد

، وجود دارند یمیدارد که درآن، ملت های مل درباره غدایطی  واملتها باغند.  تجدبه  کاتالونیا ما را به تأ یِ 

 آن باغند.  یا درصدد استقدار دولت و -بدون اینوه صاحس ملت

 20ید:ی  فعلی کاتالونیا میگوهمانطورکه رهبدملی ورئ

کاتالونیا ملتی است بدون دولت، ما به دولت اسسانیا تعلق داریم وهیچگونه تمایلی به جدایی طلبی نداریم، ما  

رد کادده ومیگوینااد کااه فقااد  هااا اندیشاه جاادایی طلباای راایی نیاااکثدیاات کاتالو زباان وفدهنااگ خااود را داریام.

  دولات -زندهی کنناد ناه اینواه باه یاک ملات  ملتآنها اجازه دهد به عنوان یک ه که ب نیازمند نهادهای هستند

زبیانی اسیت  آنهیا هیتوقیت ادعیای  هوییت فرهنگیی وها تا حد زیادی ایی مستقل تبدیل غوند. هویت کاتالونی

. ایان کییدی نداشیته انیدار نورزییده و برهوییت سیاسیی نییز ت اصر ویژگی دینی ویا قومی نداشته، بر قلمرو

 آندا میسازد. زبان وفرهنگ ستون فقراتزیادی دارند  ها اجزا وعناصد هویتنشان میدهد که با وجودیوه 

هدهاه اسسانیا بتواند مشخیه چند هویتی خاود رابساذیدد میتواناد پاذیدای یاک اروپاای دموکداتیاک و متحمال 

یا، حا  ها باید درداخل مدزهای دولت اسسانایی نیاتفاقی بیافتد، قبل ازهمه، کاتالونیزباغد. بدای اینوه چنین 

را داغاته  زباان خاود صاحبت نمایناد و اجتمااع  خااص خاوده اناد با غاان هساتند وقاادر کنند کاه درخاناه خاودِ 

 باغند.

و حقااوق بشاد، و حقااوق  )مااددم سااتری  موکداساییم از د، حتای کشااور هاای باازر( کاه د  همااهباا وجاود این

اقلیت ها می زنند، در داخل کشور های غان حقوق اقلیت چه کاه اعااده نشاده، بلواه حقاوق حقاه غاان پایماال 

امدیوااا را میتااوان نااام باادد، کااه امدیوائیااان بااومی )سااد  ایااات  متحاادۀ از جملااه کشااور  هاام هددیااده اساات.

یی باوده ه اجداد سد  پوستان امدیوایی، امدیوا. در حالی کحساب نمی کنندامدیوایی در زمدۀ پوستان  را 

 نفوذ نموده اند. در آن قاره سال به این طدف  500از اند و ساید ملت ها 

و یوای از ساومین چهاده « وسُا»  فعاال حقاوق سدخسوساتانِ و  ، هناد پیشاه (Russell Means)راسال میناز

بای بای  2صافحۀ باا  2012فبادوری  23است. میاحبۀ ای را که در «  تکوتای سو» سدخسوستان مشهور 

 : انجام داده، هفته استفارسی سی 

. قاوم سدخسوسات ، امدیواا را هفتاه اساتکاه هیاوت را بطاور کنایاه آمیاز من در غاوم هیاوت زنادهی مای کانم

همیشاه سادکوب غاده اناد.  لایو ،فدهناگو داکوتای جنوبی از هد حیاث متفااو  هساتند: ناژاد، زباان، ایالت 

)بادای معلوماا  بیشاتد در ماورد  آنها اجازه ندارند، بزبان خود )زباان تکوتاا  بنویساند و یاا آماوزش ببینناد.

وضعیت سدخسوستان ایالت داکوتای جنوبی به لینک زید در پاورقی مداجعه غود. واقعان جالاس و در عاین 

 21خوانید ا می یانا  راسل مینز رحال توان دهنده است زمانی که ب

                                                             
 لع  زاد، همان.  20
 برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.   21

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120223_u07_russell_means_page2_iv.shtml  
 و همچنان، وو سایت شخصی راس  مینز، در لینک زیر  اب  دستر  است:

http://russellmeans.com/ 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120223_u07_russell_means_page2_iv.shtml
http://russellmeans.com/
http://russellmeans.com/
http://russellmeans.com/
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در ازبوساتان، سااید اقاوام سااکن ازبوساتان را  دیگاد کشاور هاا هام جدیاان دارد: ماثالً اینچنین جدیاناا  در 

ازبک، و  در تاجیوستان، ساید اقاوام سااکن تاجیوساتان را تاجیاک، و در افاانساتان سااید اقاوام ناا همگاون 

 می هویند.« افاان » کشور را 

و دانشمند محمد جان غووری محقق اکادمیسن هزارغگد فارسی بی بی سی با اسفند یار آدینه، هفتگویی که 

زبان فارسی آسیای میانه » این میاحبه زید عنوان فقید تاجیک انجام داده، خیلی جالس و تعجس آور است. 

 22قل می کنم.از آن را در اینجا ن ای غمه این نوغته،در نشد غده است و «  ضدبه های سختی دیده است

چون هویش مددم بخارا یک کمی تفاو  دارد، بدای فهام اصال مطلاس، جاایی کاه تزم باغاد، آنادا در میاان 

 هویش دری می نویسم تا بدای خوانندهان آسانتد غود. ا[ ب...کدوغه ] 

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

، پایش از آن کاه جمهاوری تاجیوساتان بنیااد غاود، 1925اساتاد، قبال از ساال  :)اسفند ییار آدینیه( گزارشگر

 گفتندچند و بخارا، آیا خود را تاجیک میغهدهای سمدق]در[ ، بویژه مددم آسیای میانه

هفااتن بساایار  ، تاجیااک[واداهاال س اا]فتنااد، لاایون در بااین ضاایائیان یگم «تاجیااک» بااه طااور رساامی  شییکوری:

ساال در حوایت کددم یک واقعه را که خودم دیده بودم.  «خراسان است اینجا» کتاب  رواف نداغت. من در

باودم، در  [خاورد]بدهازار غاد. هماان وقات مان بچاه  [جمعیات]اهالی  یدر کشور غوروی سدغمار 1939

 .بخارا بودم

ام هاد دو در  ماا آمدناد، مان باا عماه اناۀکددناد اهاالی را، باه خمی [هیادی احیائیه]چون آنهایی که رویخد 

باود، لایون باا ساواد و از دنیاا انادک خباددار. وقتای کاه  ام پیدساال ددیم، عماهیوبودیم، زندهی م یلییک حو

ه، غااما فااارس آ»بعااد بااه او هفتنااد کااه «. فااارس»ام هفاات، کااه  ، عمااه«ملاات غااما چیسااتچ» ساوال کددنااد کااه 

 «.، فارس، این ایدانی و غیعه استهید، پ  ایدانی هستید مگدچ پ  غیعه هستید مگدچ آهست

خیاد، ایان «. » ، من ایدانای نای، مان غایعه نای[بچه ام] منی، نی خدا نگاه دارد، ب چی» : ام هفت که بعد عمه

 «. خید، بچِه ام، تاجیک نویسید» بعد هفتند که: «.  یهچتان چ دیه. که غما، ملتِ  -طور که باغد، فارس نی

 «چچدا در این جاها هشتیدبه.  -نباغد مسچاهدی و مسچاهی میچ روید، ـ، غما فلاهاِیه! آ» بعد آنها هفتند: 

یعناای ایاان خااود را کااه تاجیااک ماای هوییااد غااما از فلاااد و یااا مسااچاه کااه )غااهد هااای در تاجیوسااتان کنااونی ]

هستند  هستیدچ اهد اینطور است پ  به مسچاه بدوید. چدا اینجا اقامت داریدچ یعنی اینجا ازبوستان است نه 

 .[تاجیک می هوییدتاجیوستان که غما ملت خود را 

م این پیدیای نه، بچِه ام، من کجا می» : عمه ام هفتند  «.چ من مسچایی نی به -د 

                                                                                                                                                                                                    
 
در لینک « زبان فارسی آسیای میانه ضدبه های سختی دیده است» کامل هفتگوی اکادمیسن محمد جان غووری تحت عنوان:  متن  22

 زید قابل دستدس است:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtml 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtml
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 .[ببین بچیم، من در این پیدی کجا بدومچ من مسچاهی نیستم]

 «من چه نویسم غما راچ ، کی غماچهخید، نباغد تاجیک نی. آ» آنها هفتند: 

 [هویت غما را چه بنویسمچپ  غما که تاجیک نیستید، ملت غما چیستچ ]

 «.ید، اکنون نویسید، هدچه که خواهیدخ» ام هفتند که:  بعد عمه

ن، به زبان روسی  ا! ـزبیچوغما اُ » بعد یویش هفت:   فداماوش نونیاد! مان غاومایه» : و افزود کاه)ازبک ز 

 «.نویسممی «اازبیچو» 

افاازود کااه فدامااوش نونیااد کااه ماان غااما را هسااتید، و « زِن ازبااک»بعااد یواای از آنهااا هفاات کااه غااما یااک  ] 

 .[ازبیچوا )زن ازبک  می نویسم

هفات. تاجیاک هام « تاجیاک» خاودش را، فاارس قباول نشاد کاه بعاد  ام هفت عماه «فارس»همین طور، اول 

 «هستید! غما ازبیک» و به وی هفتند که  خود را نگفت« ازبیک» قبول نشد که بعد 

 دیگد هم همین طور رقم خوردچغاید سدنوغت هزاران نفد : گزارشگر

ام هفات، بسایار کساان باه  ماههاایی کاه ع ایان یاک تیاادف نای، ایان هاپ، همین طور، البته! آری شکوری:

 .کافتند سدغان این روز آمده بود، به این هونه سؤالها جواب می

 غما آن وقت کودِک چندساله بودیدچ: گزارشگر

 .ساله بودمچهارده یگان  شکوری:

 دانستیدچتان می ت یا قوماندازه در باره مل  تان در آن زمان تا چه  آیا غما خودِ  گزارشگر:

ملات ]« تویه ملتت چهچ» نوغتند، از من پدسیدند که « ازبیچوا» ام را  آن که عمهها، من بعد از  شکوری:

اسات و تاو بوده، تویه مادرکالنات ازبیاک هآ» : بعد هفتند که «.هستم من تاجیک» من هفتم که [ غما چیستچ

این » : من هفتم که     [تاجیک غده می توانیچ ا   ازبیک است تو چطور از تو مادر کالن]« میچ -تاجیک

 «.است مادرکالن من نی، این عمه من ،ک 

تااو  [چاادا]ناای، فوااد کاان، چاای بااه » د هفاات: بعاا «.دماان تاجیااک، ایاان کاا  هااد چااه کااه باغاا» : ماان هفااتم کااه

» ، مان هفاتم، «تاجیک نیساتی تاو هام» بسیار اصدار کددند که «. طور، تاجیکهمین »من هفتم: « تاجیکچ

دانم کاه وی چاه اکناون نمیا هفات و چیازی نوغات باه دفتادش کاه مان «خیاد» بعاد « نی، مدا تاجیک نویسید.

 .نوغته باغد «تاجیک»نوغت. هیچ ممون نیست که مدا  «ازبیک» نوغت، یا مدا هم «تاجیک»نوغت. 

بااز هام رویخاد » پیادا غاد کاه  [ساد و صادا]اهالی در غهد بسیار آوازه و غوغو  یغمارپیش از همان سد 

رویخااد کااددِن ِ مااا چااهچ بعضاایها  گفتنااد کااه مقیااد ازمااددم تدساایده بااود، می. «کننااد، باااز چااه هااپ باغاادچمی

 «.تاجیک هویید» هویند که ، بعضی می«دیغما خودتان را ازبیک هوی» گویند که می
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 گفتنادی ما، که به درس درآمدند، اول میها . چند روز معلمهای ما نیز سفارش غده بود معلمهمین طور، به 

د و بعد یوی از سؤالها ایان نشومیپدسان سؤالها [ هونه]غود و فالن خیل همین طور رویخد اهالی می» که 

سدسند. همین وقت غما باید هویید که ماا ازباک. رفتاه، باه پادر و مادرتاان، پیاد و کمسیدهاا تان را می که ملتِ 

غان را ازبک هویند. ایان جاا ازبوساتان، ماا در هماین ازبوساتان زنادهی  هویید که آنها هم خود]پید زن ها[ 

 «هستیم. داریم، پ  ما هم ازبیک

نای، ماا ازبیاک ناه، غاما در » . هفات کاه باود  معلام زباان و ادبیاایک معلم خالف این هپ زد: رغایدی کاه 

تاااجیوی هااپ  [در خانااه ]بااه  -اید، زبانتااان تاااجیوی، خانااهصاانف تاااجیوی، موتااس تاااجیوی خوانااده ایسااتاده

در  .زنید، غما تاجیک هستید. در ازبوستان زندهی کددن ِ ما چناین معنای نادارد کاه ماا هام ازبیاک هساتیممی

در . قاازاق اساات، تاادکمن اساات، روسااها هسااتند، تاجیوهااا هاام هسااتندازبوسااتان ازبیااک هساات، تاتااار هساات، 

« تاجیااک» . رفتااه، پاادر و مادرتااان بگوییااد کااه غااما را ]هسااتیم[ کنیم، لاایون تاجیااکازبوسااتان زناادهی ماای

مان، دامال رغیدی، هفته بود. یک نفد! خیلای باا ماا صاحبت کددناد، ماا  این حدفها را همان معلم« نویسانند.

های معلم به من تأثید کدد که من، روزی کاه بادای رویخاد آماده  ودند. لیون غاید همین هپِ را آماده کدده ب

 .بودند، سخت ایستادم، که من تاجیوم

 اما بعداً که بزرهتد غدید و پاسسور  یا غناسنامه هدفتید، آنجا چه نوغته غده بودچ گزارشگر:

آماده،  دوغانبه در )نوغته غده بود از همان اول، چون کاه مان اینجاا  «تاجیک» در غناسنامه من  شکوری:

 .را اینجا هدفتم. اما بدادرم که در بخارا بود و غناسنامه آن جا را هدفته بود، ازبیک غد[ تذکده]غناسنامه 

 نوغته غده استچ «ازبیک»   اش تا همین حات در غناسنامهآیا  گزارشگر:

تااجیوی  بولای [نواسه هاایش]ازبیوی، حات نبیده هایش   اسنامهغن)وفا  کددند بدادرم، با همان  شکوری:

ناد، دیگدغاان فقاد باه ازبوای داهای بدادرم، چند نبیده دارد، از همانها یویش تااجیوی می انند. نبیدهرا نمید

 .نندصحبت میو

 23در پاورقی است، قابل دستدس است در لینوی که را )متن کامل هفتگوی اکادمیسن محمد جان غووری 

 

جیاک می هوید، و مامور آمار و احیائیه می هوید که نی اهد تا« تاجیک » یت خود را ببینید، غووری هو  

مای نویسام. ایان مساایل سیاسای اسات و باا ایان « ازبیاک» غاما را  ،، من در غناسنامۀ )تاذکده  تاانهم باغی

 روش هویت اصلی افداد و اجتماع را تحت الشعاع قدار می دهند.

 نوغته می غود. « افاان» در افاانستان هم، حات در تذکده تابعیت همه اقوام ساکن در کشور 

                                                             
23       lhttp://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtm 
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، اینوه در افاانستان زنادهی مای کنایم، کنیم افاانستان زندهی میسیاسی ای بنام اکنون، ما در کشور نوبنیاد 

 استحاله غود.« افاان » به این معنا نیست که هویت تاریخی، قومی، و زبانی ما، تحت نام 

اساات و چااون کشااور مااا حااات بنااام « پشااتون » بااه معنااای عااام و خاااص اش،   بنااابداین، اوبااان )یااا افاااان 

 «. افاان » باغد نه « انستانی افا» افاانستان مسمی هشته، پ  هویت ملی ما هم 

اسات، ولای آنهاا ملات غاان را از دولات غاان تفویاک مای « عادب » عدب ها یک قوم هستند، و ملات غاان 

، و از نقطه نظد مدز بندی سیاسای )دولات ، خاود را «عدب » دهند. از نقطه نظد قومیت )ملت ، خود را 

 یده می هویند.عداقی، سوری، فلسطینی، سعودی، یمنی، کویتی، میدی، وب

بنابداین، اقوام بید عدب ساکن در این کشور ها، هم خود را عداقی، سوری، و .... مای هویناد، ولای ملات 

 دولت غان مشتدک است، ولی ملت غان مختلف. خود را عدب نمی هویند.

، تابعیت سیاسای مدباوط باه کشاوری باا مادز «افاانستان » اقوام بید پشتون هم در افاانستان، کشور غاندا 

 است. که نام یک قوم« افاان » می هویند نه « افاانستانی » ، و خود را «افاانستان » بندی سیاسی 

در افاانساتان در پایش آنادا  بیک ها در ازبوستان، و پشتون هااببینید، هویت سازی و هویت زدایی را که از

چاون تاتاار هاا، چچاین هاا، ازباک هاا، هجاد هاا، قازاق هاا، زنادهی مای  در روسیه، اقوام مختلفی هدفته اند.

ثبات و ضابد « روس»کنند. اینوه در کشوری بنام روسایه زنادهی مای کنناد، قومیات آنهاا را نمای تاوان بناام 

کدد. نمی غود که یاک ازباک را بگاویی کاه تاو روس هساتی، ولای در تاذکده تابعیات اش نوغاته مای غاود، 

 روسیه.غهدوند کشور فدراتیف 

. باغاد مای تواناددار دهایم، آن دیگاد هویات کااذب پ  اهد ما غناسنامه )تاذکده  را ماالک و معیاار هویات قا

 باغد.ازبیک  باید تنده اند که ملت آنهاقسمی که به زور باتی باغندهان تاجیک سمدقند و بخارا قبو

هم جزو پشاتون هاا باه حسااب میدفات، در حاالی کاه « پشه ای»در افاانستان هم تا چندی پیش، هویت مددم 

پشه ای ها، زبان و فدهنگ متفاوتی دارناد. غاانانی هاا، واخاانی هاا، و منجاانی هاا هام چاون در یاک اقلیات 

پدر تان را ببیناد کاه هویات قومی بوده اند، جزو تاجیک ها به غمار آمده اند. حات اهد کسی بگوید که تذکده 

 غما آغوار غود، این دیگد مالک غده نمی تواند. 

اسااتاد ایلچاای بیااک حدکاات، یااک تاان از افااداد خبااده در امااور مسااایل سیاساای از ولسااوالی غااانان اساات، در 

کاه بااز هاویی اش در اینجاا  ه اساتارائاه کادد یخوبدر فی  بوک نظدیه  (comment)این سوال به جوابی 

 یست.بی منعفت ن

زباان ماادر جاان خاود هاوش فادا ه ، آیاا بهتاد نیسات کاه باکنایم  نظد انادازی مان بجای اینوه به تذکده پدر» 

دهیم، زیدا با مالحظه تذکده، اثد  لم هویدا می هددد، و از هاوش دادن باه زباان ماادر جاان، هویات اصالی 

 «.هویدا میگددد
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 24فامیل مانده اسات. 220ساکن در افاانستان، فعالً « هندو و سیک»ما میدانیم که تعداد اقوام اهل هنود  ۀهم

 آیا تعداد ما از غهدوندان اهل هنود ما در افاانستان کمتد استچ آخد چدا از هویت اصلی خود می غدمیمچ

 

 ملت، زبان ملی، و پیامد های آن:

 

و زبان ارتباطی کل جامعه است، به معنای اعالم ارزش سمبولیک باد اعالم اینوه، یک زبان، زبان رسمی 

ی است که زبان آن، زبان رسمی کشاور بیاان غاده تتد نه فقد آن زبان، بلوه هویت آن هدوه جمعیتی و یا مل

است. از ایندو، زبان بیور  واسطۀ تبعیض و تمایز خاود از دیگاد ملیات هاا عمال مای کناد و هاویی مادز 

است. تیادفی نیست که وقتی یک زبان، زبان رسمی کشاور اعاالم غاود، « بیگانه » از « خود » تشخیص 

بقیه زبان های متداول در بین ملیت های دیگد در همان کشور نیاز، زباان بیگاناه غامدده مای غاود. از نظاد 

ر ، نخساتین محدکاه د«دیگادان » از « خاود » تاریخی، هویت یعنی توانایی ذهنای انساان در متماایز کاددن 

توسعه انسان بوده و زبان عامل عمده ای در ایان تماایز هادوه هاای انساانی از هام باوده اسات. یعنای، هویات 

ارائااه دهاد. قومیاات، « دیگادی» در بدابااد « خاود » فادد تااا آنجاا رغااد مای یابااد کاه تیااوید قابال ات وااایی از 

ش و وسایلۀ اولیاه و صایقل ابتدائی تدین بعد هویت در سااختن جامعاه بشادی باوده اسات کاه در آن، زباان نقا

را باد عهاده مای هیادد. در « هویات قاومی » یافته تدین واسطه در کنش و واکنش میان افداد در پی ریازی 

 25عین حال، زبان غاخص تدین عامل تمایز یک قوم و ملیت از دیگدی است.

ه اسات کاه در ماتن بواار رفتا« فدقاه دینای » و « دیان » ملت، در هذغته و در اسناد دینی و ادبی به معناای 

 قدآنودیم هم به همین معنا آمده است. مثلن: ملت ابداهیم. یعنی دین و آیین ابداهیم.

» در عدباای نیساات، بلوااه ایاان معااادل واژه هااای « ملاات» ، معااادل واژه «ملاات » در زبااان پارساای، واژه 

از دیدهاه ریشاه غناسای از فعال « ناسیون » انگلیسی است. واژه  nation)نیشن = » فدانسوی و « ناسیون 

کاار « ناسایون » فدانسوی مشاتق هددیاده اسات. تاا قادن غاانزدهم مایالدی، واژه   = naitre)زاییده غدن » 

از آن کار هدفتاه میگدفتناد. « بدخاسته از تبار » یا « بدخاسته از خانواده » بدد محدود داغته، و به معنای 

جماعتی که در یک سد » سیزدهم میالدی )همزمان با پایان جنگ های صلیبی  این واژه به معنای  در قدن

بد هدفتاه غاده «  nature» در اصل از واژۀ تتین  naitreبوار می رفت. زیداکه فعل « زمین می زیستند 

ناسایون = » مفهاوم  است. بنا باداین،« طبیعت » در انگلیسی نیچد ، و در پارسی معادل آن « ) ناتور » و 

در هام تنیاده غاده اسات. در زباان اساسانیایی )کاه باه زباان تتاین نزدیاک تاد « نااتور = طبیعات » با « مددم 

نیااز « طبیعاات » را بوااار ماای بدنااد کااه بمعنااای  (naturaleza)از واژه « ملیاات » اساات ، اماادوزه بجااای 

 26است.

 فرق میان هویت قومی و هویت ملی:

                                                             

  تدنتی تلویزیون فارسی دویچه وله،بد هدفته غده از تارنمای ان  24

 
 سلطانزاده، همانجا.  25
، هویت، پژوهشودۀ تحقیقا  استداتژیک مجمع میلحت نظام، زید 19هدوه پژوهش های فدهنگی و اجتماعی، پژوهش نامۀ غماره   26

 نظد دکتد سید رضا صالحی امیدی
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یاان هدوههای قومی عموما از زمان فدوپاغی کمونیزم در اتحاد جماهید غوروی سابق و پامسئله قومیت و 

بحث قادار هدفتاه اسات. هام اکناون مسائله تنوعاا  قاومی و هدوهای در  ردجنگ سدد با جدیت و هدمی مو

 بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و این امد یک پدیده طبیعی به غمار میدود. 

مورد هویت قومی می هوید: معماوت اجمااع باد ساد ایان اسات کاه زماانی کاه زباانی  دکتد ناصد فووهی در

داریم که با زبان ملی متفاو  است و مجموعه ای از سانتهای فدهنگای ، پیشاینه فدهنگای و پهناه سادزمینی 

 .27داغته باغیم ، این مجموعه را می توان یک قومیت دانست

ی مشاخص باا یاک افساانه قوم عبار  از یک جمعیت انساان» یف دیگدی از قومیت آمده است که: و در تعد

، عناصد فدهنگای، پیوناد باا یاک سادزمین تااریخی یاا وطان و میزانای از اجداد مشتدک، خاطدا  مشتدک

 28«.ح  منافع و مسئولیت است

در تعدیف هویت ملی باید هفت که یوی از مفاهیم اساسی آن ، مسئله هام دلای باین اعضااء جامعاه نسابت باه 

در تعدیف هویت ملی نوته اصلی این اسات کاه فادد خاودش را عضاو چاه واحاد موجود است.  سیاسیواحد 

سیاسی ای می داند و تا چه اندازه با واحد سیاسی احساس یگانگی می کند؛ به عبار  دیگد مسئله این اسات 

ارناد ، که آیا افدادی که از لحا  فیزیوای در یاک جادافیاای سیاسای خااص و نظاام حواومتی خااص قادار د

  50 ص. : 1377)قییدی ، خیدچ خود را از لحا  روانی هم عضو این نظام سیاسی می دانند یا 

پ  هویت ملی نوعی احساس یگانگی و همداهی و هم دلی با نظام سیاسی حاکم است که ایان همداهای فقاد 

 .باغد بلوه باید پذیدش قلبی افداد و اطاعت محض آنها را در پی داغته ،در  اهد کافی نیست

نظد داغته و از جنبه های دیگاد آن بافال غاده اسات. بایاد در  عد سیاسی هویت ملی را مدتعدیف فوق تنها بُ 

 :کنارآن به ابعاد دیگد قضیه نیز نگاه کدد

امادوزه مدزهاای ملای  احمدی مسئله مدزهای ملی را در این زمیناه بسایار مهام مای داناد و مای هویاد: دکتد

مقوله هویتهای ملی دارند و معموت در هد کشوری یک هویات ملای بیشاتد وجاود  اهمیت تعیین کننده ای در

ندارد. اما این هویت ملی دارای زیدمجموعاه هاایی چاون هویتهاای اجتمااعی ، صانفی ، آموزغای ، دینای و 

 .29قومی است

ماذهس هویت ملی را به معنای عباور از هویتهاای سانتی همچاون » نین در تعدیف دیگدی می خوانیم: هم چ

، قوم وقبیله به هویتهای فداهیدتد می دانند. بد این اساس هویت ملای هاویتی اسات کاه افاداد باه جاای اینواه 

قبیله ای بشناسند ، بد مبنای تعلق باه ملتای خااص باا جادافیاایی مشاخص و  -خود را بد اساس تعلقا  قومی

 باغاد کاه تعارضای باین هویات اولیاهنظام حوومتی معین غناسایی می کنند. هویات ملای بایاد آنچناان فداهیاد 

قومی  و هویت فداهید)ملی  ایجاد نوند. باد ایان اسااس مای تاوان وجاود ملات خااص ،  -فددی)یعنی هویت 

  72:  1387، )بهمنی قاجار« های اصلی هویت ملی دانست ن را ویژهیجادافیا و نظام حوومتی معی  

                                                             
 ،  اب  دریافت در لینک زیر است: 1392مجتبی معینی یوسفی، هویت ملی و هویت  ومی،   27

 
-http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA

%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C 
 همانجا.  28
 همانجا  29

http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C
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کاه بایاد باین دو واژه دولات ملای و هویات ملای یک نوته اساسی که اینجا ضدوی به نظد می رسد این است 

. مثال اهاد اما هویت ملی در آن موجود نباغدتمایز قائل غد. ممون است در کشوری دولت ملی غول بگیدد 

بدرسی کنیم می بینیم که در عین حال که دولت ملی در این کشور به وجود آمده  ساختار حوومتی عداق را

ست و هنوز در انتخابا  عداق و یا حتی لبنان سهمیه های قومی رعایات است ولی ساختار آن کامال قومی ا

 ، و در افاانستان هم همچنان.می غود

نوته بعدی اینوه بدای ایجااد ملات و دولات ملای ، انساجام فدهنگای تزم اسات و مسائله مهام در اینجاا ایجااد 

مناسبی مدیدیت غاود مای  سازش بین فدهنگ ملی و فدهنگ محلی و قومی است که اهد این قضیه به غول

 غود. تواند تبدیل به یک فدصت غود و باعث تقویت وحد  ملی

هویات » ، و اعاالم نماودن «وحاد  ملای » و یا « ملت واحد » هویت دادن اجباری، یک قوم در زید لوای 

یاک ملات « هویات تااریخی، فدهنگای، و زباانی » باعث ناا دیاده هادفتن و انحاالل « زبان ملی » ، و «ملی 

 ند.دارسیاسی  مؤلفه هایی هستند که بارِ « ملی » و « ملت » ه های کوچک است که واژ

قیادتی از خاود هویات منحیاد بفادد کاه از نقطاه نظاد تااریخی، زباانی، فدهنگای، اجتمااعی، عقاوم غاانانی 

عیات ولای، فقاد تابافاانساتان، تاجیوساتان، و چاین.  –ولی این قوم اکنون تابعیات ساه کشاور را دارناد ، دارد

آنهاا را از هام جادا کادده و دیگاد مشاتدکا  « ملی و دولات هویت » سیاسی هویت ملی آنها تحت اثد مؤلفه 

یوی است. پ  مولفه سیاسی هویت ملی، تنها یگانه مؤلفه است که آنها را از هم جدا کدده است، غان هنوز 

زباانی، و عقیادتی کاه باا سااید ولی آنها پنج تا غش مؤلفه مشتدک دیگدی دارند که هویت فدهنگای، قاومی، 

 ساکنین این سه کشور بعضی غاخیه های هویت مشتدک و بعضی غاخیه های هویت متمایزی دارند.

 میداق این ادعاست.« یپښتانه په کابل کې او په پښاور کې یو د»گویند: میقسمی که پشتون ها 

، مسائله فاوق را خاوبتد اساتسادوده غاده عدوف خان ) یک پشتو زباان پاکساتانی  توسد غعد زید که در   

 بیان می کند.

 ناه خاو رور د پنجاابي غاوم، یاه یای ګ اي ااول افااان       زړه می سوزې چي اوګورم زه پښتون د پاکستان

 

 وفاادار دخسال وطان غاه، پادواه ماه کااه د جهااان                   اے پښاتونه ګيیالیاه پښاتونخوا پاه تاا ناازی  

 

 ستدګې ایټې به غي پا تی چای خسال اوګاور  ګدیاوان       ناموس د ستا حملې کا  ولې هد بدار ساې په

 

 هاد دیامن ساده پاه جناد د  د دې زمواد فدزنادان         پښتونخوا د بید  خاورې زی ولي بااتوران د 

 

 نکیه پښیتون دی کیه افغیان دی د ییو ېیا ن یې دوه  یا              یو تاریخ یوه شجره ده پیښوکه د کابیل ده

 

 30خسل وطن په مینه ماه یم، خوږ وطن زما جانان             بیدتمنه پښتنه یم، عدوف خانه په نامه یم

                                                             
    http://www.pashtunforums.com/showthread.php?t=29996                                 ،(Pashtun Forums)پشتون فورمز   30

http://www.pashtunforums.com/showthread.php?t=29996
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د ییو ېیا ن یې دوه » قوم خود را بیگاناه نمای غامارند و خاود را باا عباار   ،اهد پشتون ها در هد جای دنیا

زبانان فدق می هذارند و زبان آنها را به سه بخاش تقسایم مای  تعدیف می کنند، پ  چدا بین فارسی«  ان 

وم هساتند و یاک هویات فدهنگای صورتی که اینها هم یک ق در –، و تاجیوی دریفارسی )ایدانی ،  –کنند 

 چدارند

 پارسی وان هم په کابل کې، په تهدان کې، او په دوغنبه کې یو دی. اهد چنین ادعا درست باغد، پ : 

غاانی پااه چاین کااې، پااه  ݑ )همدارنيااهخ نااـےنم ما  تااد چاین ا ، تاجیوسااتان، ا  افاانسااتان ییاو  و دساگه 

در افاانساتان و یو دی. همینگونه غانانی هام در چاین و در تاجیوساتان تاجیوستان کې، او په افاانستان کې 

 یوی است. 

، بادای غاانانی هاا، «یی ختاای = چیناا» ، و «تاجیاک » ، «افااان » پ  اهد چنین است، آیا ساختن هویت 

 آیا این قوم با یک بحدان هویت رو بدو نمی باغدچ خود یک هویت زدایی نیستچ

د، در کشاور هاای مختلاف بناام هاای مختلاف یااد مای ی باا تماام مشاتدکاتی کاه دارقاوم غاانانعجیس است که 

د. وجهی که سبس ن قوم در سه کشور از هم مجزا هددایهویت هددند که صدف یک وجه باعث هددیده که 

است که بار سیاسی دارد. ایان  «هویت ملی»و « ملت »تمایز این قوم در سه کشور هددیده است عبار  از 

و دلیال آن  ی قاوم غاانان در ساه کشاور اساتحاله غاودبار سیاسای بطاور قهاد آمیاز سابس غاده تاا هویات اصال

 هاای دیگاد را ) باان ملای، مؤلفاهآغوار است. مسئله ملی، و ملت سازی یک مسئله سیاسی اسات و مسائله ز

 را بادنج تد ساخته است.  قومی، فدهنگی، زبانی، و اجتماعی

وام همخاون، هام فدهناگ، و افاانساتان، و جادایی اقاغامالی مسئله پشتونیزه کددن اقاوام دیگاد در سادحدا  

هاای غامالی  مند بود که با اسوان دادن پشتون هاا در مادزهاین روش یوی از اهداف محمد هل م ههمزبان ب

افاانستان می خواست که تدکمن ها، ازبیک ها، تاجیک ها، غاانانی هاا، و دیگاد اقاوام سااکن بخاش غامالی 

د و باا ایان غایوه بایاد اقاوام نافاانستان، با اقوام هم پیوناد خاود در تمااس نباغاند تاا سابس ابتشااش قاومی نشاو

 ساکن دو کدانه رود آمو را از هم دور نگهدارند.

 1349ن زبان پشتو در ولسوالی غانان و تادری  تماام مضاامین نیااب تعلیمای بعاد از ساال رسمیت بخشید

در غانان به بهانۀ اینوه زبان پشتو با زبان غانانی نزدیک است، خود یک مسئله سیاسی بود تا با این غیوه 

در حااالی کااه د. نغااوبیگانااه غااانانی هااای مقاایم افاانسااتان بااا زبااان و فدهنااگ غااانانی هااای مقاایم تاجیوسااتان 

اینواه زباان پارسای، زباان دوم جهاان اساالم  ری از هد نگاه نزدیوای دارناد اولغانانی ها با زبان پارسی د

بعااد از زبااان عدباای اساات. تمااام کتااس مااذهبی، از جملااۀ تألیفااا  ناصااد خساادو، بااه زبااان پارساای اساات. بااا 

پشتونیزه کددن اهاالی غاانان، محادوم کاددن آنهاا از هویات ماذهبی، زباانی، فدهنگای و اجتمااعی باود، کاه 

 دید نسایید.تا خوش بختانه 

، پشاااتون هاااا در افاانساااتان، سااابس تحدیاااک قاااوم هدایااای دیگاااد اقاااوام در (chauvinism) مسااائله غاااوِونیزم

افاانساااتان هددیاااد و ایااان مسااائله بعاااد از بمیاااان آمااادن کشاااور هاااای تدکمنساااتان، ازبوساااتان، تاجیوساااتان، 

قدبیزستان، قزاقستان، ارمنستان، هدجستان، و آذربایجان بیشتد غعلۀ غوونیزم را در باین اقاوام در آسایای 

 یانه هددید و تاثیدا  خود را باتی اقوام ساکن در افاانستان هم هذاغت.م
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مسئله ملت سازی و اعالن زبان ملی در ایدان، سابس تحادک اقاوام دیگاد در ایادان هددیاد. در ایادان بلاوچ 

یاد، ها، کدد ها، لـُد ها، آذری ها، عدب ها و .... اقوام زندهی می کنند. زمانی که مسئله ملت به میاان مای آ

آیااا تنهااا پارساای زبانااان ملاات هسااتندچ آیااا آذری هااا )تاادک هااای مقاایم ایاادان  ملاات نیسااتندچ زمااانی کااه مااذهس 

جعفدی در ایدان مذهس رسمی و زبان پارسی زبان رسمی اعالن هددد، آیا اقوام دیگاد سااکن در ایادان از 

 هویت مذهبی، هویت زبانی، و هویت اجتماعی خود محدوم نماندندچ

در ایدان بوجود آماد کاه هویاا کاـُدد هاا، بلاوچ هاا، آذری هاا، خاود « ستم ملی » بود که اصطالح این مسئله 

یک ملت هستند که مذهس غان سنت و جماعت، و زبان غاان هام از فارسای متفااو  اسات باا تحمیال نماودن 

آن با مسئله ملت سازی و هویت ملی، و زبان ملی، هویت آنها تحت الشعاع قدار هدفته و آنها در واکنش به 

 نا رضایتی خود را ابداز داغتند و هنوز هم در این زمینه تقال می کنند.« ستم ملی » 

یک مسئله دیگد را اینجا قابل تذکد میدانم که زمانی که ماا از غاوونیزم و از فاغایزم ساخن میازنیم، آیاا تنهاا 

نااد بدخاای از اقااوام را در هادف مااا از باادادران پشااتون اساات، و یااا کسااانی دیگادی هاام هسااتند، کااه ماای خواه

افدادی هستند که نا خاود آهااه، هویات خاود  پهلوی خود قدار دهند و هویت خود را بد آنها تحمیل کنندچ و یا

را به این و یا آن نسبت می دهند. حتای بعضای هاا از فااش نماودن هویات خاود در هاداس هساتند و یاا بادای 

هاای هویات آنهاا ) کاه عبارتناد از مولفاه عقیادتی،  خاود نناگ مای دانناد. بعضای هاا فواد مای کنناد کاه مولفاه

، خود غان و یا فدزندان غان مای غاودفدهنگی، و زبانی   سبس عقس ماندهی ذهنی و رغد انوشاف فودی 

 هویت جدیدی را بدای خود بتداغندچ و می خواهند با دوری از این مولفه ها،

خانه، کوچه و بازار، نشان دهنده بیازاری  بلی، ننگ و عار نمودن صحبت کددن زبان مادری )غانانی  در

 از هویت اصلی خود است که الیناسیون بد تد از این چه باید باغد!

 در مقات  بعدی، در مورد تبار غناسی تاجیک، غانانی، و پامیدی تمدکز خواهم کدد.

 

 منابع و م خذ:

زباان فارسای آسایای بخش فارسی بای بای سای، آدینه، اسفند یار، میاحبه با اکادمیسن محمد جان غووری، 

 ، موجود در:2011نوامبد  02میانه ضدبا  سختی دیده است، 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtml 

درفدهناااگ ایدانیامطالعاااه ماااوردی غاااهدوندان  هااا ساااازهاری هویااات»،  1388رحااایم،) ابوالحساانی، ساااید

  هویات 1392مجتبای معینای یوسافی، ). نقل غاده در مقالاه 2، غماره  3، فیلنامه سیاست، دوره «تهدانیا

 هویت قومی، آفتاب آنالین. ملی و

، 9 ، فیالنامه مطالعااا  ملاای، سااال«هویاات ایدانای و چناادهانگی قااومی»، 1387) بهمنای قاجار،محماادعلی،

 . 1غماره 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtml
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. در لینااک زیااد 1391بحاادان هویاات چیساات و چاادا بوجااود ماای آیااد،  دریااا باااری، فدزانااه )ربابااه ، 

 موجود است. 

log.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88http://robabnaz.persianb

%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A

7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8
 C%D8%AF%D8%9F 

 

 دهخدا، فدهنگ فارسی، )انالین ، قابل دستدس از طدیق لینک زید: 

fa.html-9asb6bc3446745498f7604e1917b47a6-http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail 

 در:  . قابل دستدس2005سلطانزاده، هدایت، زبان ، اید ئولوژی و هویت ملی، 

http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm 

 

هاادوه پااژوهش و واژه نامااه فدهناگ فارساای یااک جلادی، ، دکتااد محمااد معااین محماد معااین، فدهنااگ فارسای

 . 1387نویسی کتاب پارسه، تهدان، چا، اول 

رهباد ساابق جنابش سدخسوساتان، مان در غاوم » صفحه دو  بی بی سی فارسی، میااحبه را راسال میناز،  

 ، موجود در سایت انتدنتی زید:2012فبدوری  23، «هیوت زندهی می کنم 
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120223_u07_russell_means_page2_iv.shtml 

اساتداتژیک  ، هویات، پژوهشاودۀ تحقیقاا 19هدوه پژوهش های فدهنگی و اجتماعی، پژوهش نامۀ غماره 

 مجمع میلحت نظام، زید نظد دکتد سید رضا صالحی امیدی

تابنااک. در لیناک زیاد قابال دساتدس در ساایت انتدنتای  موجاود، 1390چ، هویت یعنای چاهعدفانی، فدهاد، 

 :است

-http://www.tabnak.ir/fa/news/195106/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA

%DA%86%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C 

 . 1389عمید، حسن، فدهنگ فارسی عمید یک جلدی، نشدا  بهزاد، تهدان، چا، اول، 

موجااود در سااایت  ، قومیاات عاادب و هویاات ملاای در جمهااوری اسااالمی ایاادان. 1393قییاادی، نااور   )

 انتدنتی ذیل.

-00-06-09-12-http://www.irab.info/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3A2014

19&Itemid=44-56-10-04-02-15&catid=34%3A2013 

http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://robabnaz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-9asb6bc3446745498f7604e1917b47a6-fa.html
http://www.nashrebidar.com/jobashe%20meli/magalat/zeban.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/02/120223_u07_russell_means_page2_iv.shtml
http://www.tabnak.ir/fa/news/195106/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87
http://www.tabnak.ir/fa/news/195106/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87
http://www.irab.info/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3A2014-12-09-06-00-15&catid=34%3A2013-02-04-10-56-19&Itemid=44
http://www.irab.info/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3A2014-12-09-06-00-15&catid=34%3A2013-02-04-10-56-19&Itemid=44
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، لناادن، موجااود در سااایت انتدنتاای 2006، دساامبد هویاات، ملاات، و ناساایونالیزم در عیااد حاضاادلعاال زاد، 

 زید:

apfariana.org/Lalzad/Howiyat.htmhttp://www.faratarazmarzha.org/ 

، قابال دریافات در لیناک زیاد آفتاب آنالیانهویت ملی و هویت قومی،   1392)مجتبی معینی یوسفی، 

 است: 

/%D9%87%D9%88%DB%8C%http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php
-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-D8%AA

%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C 

AKDN (2016), Adrienne Clarkson Prize for Global Citizenship, Available at:  

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/accepting-adrienne-clarkson-prize-global-citizenship 

 

http://www.faratarazmarzha.org/apfariana.org/Lalzad/Howiyat.htm
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1_1380345059p1.php/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/accepting-adrienne-clarkson-prize-global-citizenship

