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  ها »من«شدن » ما«
  مردوخی) جمال(رسول  محمد

-مسیر پر فـراز و نـشیب تـاریخ یـک ملّـت، شخـصیت        
ــان     ــی از این ــه برخ ــت ک ــاي داده اس ــود ج ــایی را در خ ه

انـد و   اي از حرکـت تـاریخی یـک ملـت         خود تبلـور مرحلـه    
تـوان آنـان را هویـت یـک جامعـه بـه حـساب         براستی مـی  

 بــه ایــن پرســش آورد؛ امــا هویــت چیــست؟ بــراي پاســخ
ي هویـت و بررسـی ابعـاد     ناگزیر بـه طـرح اجمـالی مـسأله       

  .باشیمو قلمروهاي گوناگون آن می
ــدگی بـــشر، هویـــت   در هـــر دوره ــاریخی از زنـ ي تـ

هـــاي مختلـــف و رویکردهـــاي مطـــرح بـــوده و حـــوزه
شناسـی    متفاوتی نیز داشـته اسـت؛ بـه طـور مثـال در روان             

ــسانی    ــصیت ان ــوان شخ ــه عن ــسانی ب ــت ان ــر از هوی  تعبی
ــی هــاي فــردي و تجــارب   شــود کــه در آن ویژگــی  م

رسـد  اکتسابی از محیط، در وجود شـخص بـه وحـدت مـی            
کـه در     در حـالی  . دهـد و شخصیت انـسانی را تـشکیل مـی        

شناسـی بـه شـرایط اجتمـاعی مـؤثر       شناسی و جامعـه     انسان
شـود و شـرایط   گیري هویـت فرهنگـی توجـه مـی        در شکل 

  .ها تأثیر دارندیتاریخی جوامع نیز در این ویژگ
ــاریخ،    ــه از ت ــر مرحل ــراي ه ــه ب ــد توجــه داشــت ک بای

ــده  ــر کنن ــع تعبی ــه در واق ــویتی وجــود دارد ک ي ه
هـا،  هـا، اندیـشه   هـا، فعالیـت     هـا، عملکـرد   دستاورد

هــاي حــاکم بــرآن مرحلــه عقایــد، اصــول و عــرف
  .است

ــد      ــت و جام ــاریخ ثاب ــول ت ــد در ط ــن رون ای
ز زمــان، ي جدیــد ا  کــه در هــر مرحلــه نیــست، بــل

هویـت خـاص خـود را دارد کـه شـکل پیــشرفته و      
ــا ایــن  ي هویــت مرحلــه یافتــه توســعه ي قبــل و ی

ــاً    ــت؛ و مطمئن ــمحالل آن اس ــراف و اض ــه انح ک
ثابت فرض نمودن هویـت، بـه مثابـه معیـاري کـه          
ــک شــکل   ــه ی ــراي تمــامی  مراحــل، ب از قبــل، ب
ــر     ــستا و غی ــاه ای ــوعی نگ ــت، ن ــده اس ــین ش تعی

هـاي تـاریخی نیـز در       ربـه واقعی اسـت کـه بـا تج       
تـــوان چنـــین بـــاوري را در مـــی. تـــضاد اســـت

ــرات  ــن«تفک ــدون اب ــرد»  خل ــشاهده ک ــد . م ــشان معتق ای
است اگر چه ویژگـی طبیعـت انـسانی انـسان، ثابـت اسـت             
ــواره     ــت او هم ــاریخی سرش ــصوصیت ت ــی و خ ــا ویژگ ام
دچــار تغییــر و تحــول اســت و بــه طــور مــستمر پیــشرفت 

 هویـت انـسان تـا حـد زیـادي      تحقق و تنـوع ظهـور     . کندمی
هـاي متغییـر هویـت او کـه از لحـاظ اجتمـاعی و               به ویژگـی  

ایـــن . تـــاریخی در حـــال دگرگـــونی اســـت بـــستگی دارد
ــاع و احــوال و       ــع، اوض ــر و تحــول جوام ــا تغیی ــی ب ویژگ

ــه ــونی تجرب ــی دگرگ ــر م ــا تغیی ــه در نتیجــه ه ــد ک ي آن  کن
ــاهی   ــف آگ ــکال مختل ــگ اش ــا، فرهن ــته ه ــا، خواس ــا، ه ه

-هـاي جدیــد پــرورش مــی هــا، مــصالح و دســتاوردهیتوانـای 
  .یابد

بنــابر ایــن ایــستا کــردن ایــن بعــد از هویــت انــسانی در  
ــا اشــکال    ــه شــکل ی ــاریخ و ارجــاع آن ب مراحــل مختلــف ت

-ثابت، در اصل بـه حاشـیه رانـدن هویـت انـسانی و خدشـه               
  .دار کردن انسان و راکد کردن جامعه و تاریخ است

همــانی و   بــه معنــی ایــندر لغــت)  Identity(هویــت 
-باشـد کـه گونـه     به معنـی شناسـایی و انـسان سـاختن مـی           

هــاي مختلفــی دارد از جملــه بــه هویــت فــردي، جمعــی یــا 
ــی و   ــومی و ملــ ــت قــ ــی، هویــ ــاعی، فرهنگــ ... اجتمــ

ــسیم ــدي مــی تق ــک ویژگــی  بن ــر ی ــود را شــود و ه هــاي خ
  .داراست

ــی   ــروز م ــت ب ــت در موقعی ــت   هوی ــه هوی ــر چ ــد گ کن
تــوان پرســید کــه چــرا  اســت یعنــی مــیمفهــومی انظمــامی

کـه چـرا هویـت     هویت نـداري؟ امـا معمـوالً از ایـن        
شـود و داشــتن هویـت امــري   نـداري پرسـش نمــی  

ــی   ــته م ــدیهی انگاش ــودب ــی  . ش ــرایط بحران در ش
شـود و در سـطح   است که حفظ هویـت مطـرح مـی       

ــسان  ــه ان ــاعی غلب ــرایط    اجتم ــر ش ــع ب ــا و جوام ه
ــه اســت   ــظ آن جامع ــانگر حف ــدم بحرانــی بی و از ع

ــانگی و     ــه بیگـ ــران بـ ــر بحـ ــه بـ ــایی غلبـ توانـ
  . شودگشتگی تعبیر می گم

ــک   مــی ــه در ی ــی ک ــت جمع ــوان گفــت هوی ت
ــاریخی پدیــد مــی ــشه در گذشــته فراینــد ت آیــد، ری

دارد و البته بـا حـال و آینـده پیوسـته اسـت ضـمن                
بـه  . ایـن کـه آینـده از حـال و گذشـته متـأثر اسـت       

ده اسـت،   هر حال هویت در طـول زمـان ایجـاد شـ           
ــت    ــه اس ــداوم یافت ــر ت ــسل دیگ ــه ن ــسلی ب . و از ن

ــا جامعــه  ــسه ب اي دیگــر تفــاوت  هویــت هــر جامعــه در مقای
ــت   ــه اس ــگ آن جامع ــابعی از فرهن ــته و ت ــن  . داش ــابر ای بن

ي آنهـا اسـت و قابـل تعمـیم            هویت افـراد هـر جامعـه ویـژه        
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ــراي همــه ــگب ــروههــا و همــهي فرهن ــزرگ  ي گ هــاي ب
  .اجتماعی جوامع مختلف نیست

ي تــاریخی،  در هویــت فرهنگــی یــک جامعــه، گذشــته
ــه ــان    حماس ــان، زب ــرزمین نیاک ــدادي، س ــاء و اج ــاي آب ه

ــنت  ــا، س ــادري، باوره ــه م ــاي طایف ــی،  ه ــاخر ملّ اي،  مف
هــاي قــومی و هنــر و ادبیــات هــاي دینــی، عــصبیتاســوه

ــوي      ــت معن ــه موجودی ــد ک ــی دارن ــش مهم ــوروثی  نق م
ــت فره  ــاکی از هوی ــایی آن را ح ــه و پوی ــیجامع -نگــی م

  .دانند
چنـــین مفـــاهیمی را ) رح(زاده عالمـــه احمـــد مفتـــی

  : اندچنین سروده
  ي دا بـه تـو     م نیـشتمانه  نجی باوبا پیـري تـو ئـه       ره

  نجـه رو کانـت ره ي بـا پیـره   کـه وریا بـی نـه    ! کورده
  

ــک جامعــه را بــه عبــارت دیگــر مــی تــوان ایــستایی ی
  .هویتی آن دانست بی

توانـد شـامل    هاي مختلـف هویـت فرهنگـی مـی        زمینه
ــاریخی، ادبیــات و   ــوژي، عامــل ت موقعیــت جغرافیــایی اکول
زبــان، بناهــاي تــاریخی و آثــار باســتانی، صــنایع دســتی و 

ــده  ــت آفریـ ــی و   دسـ ــاي دینـ ــادات و باورهـ ــا، اعتقـ هـ
  .آوران و آثار آنها باشدبخصوص دانشمندان و نام

ــا تأمــل برخــورد نــشود شــاهد   ــا ایــن مــسایل ب اگــر ب
میـل فرهنگـی خـواهیم بـود کـه در          پـذیري یـا تح      فرهنگ

اثـر آن بـه مــرور زمـان هویـت، قومیــت و عـصبیت گــروه      
-رود و جـاي خـود را بـه مجموعـه    اجتماعی ما از بـین مـی   

اي   چنـین پدیـده   . دهـد اي از ظواهر سطحی فرهنگـی مـی       
) Ethnocide(کــــشی  شناســــان، قومیــــت را مــــردم

ــا نــسل مــی کــه از ) Genocide(کــشی  نامنــد و نبایــد ب
ــر ــین ب ــوم   ب ــک ق ــسل ی ــع ن ــه و قط ــراد جامع ــه (دن اف ب
ــیله ــاري  وس ــیوع بیم ــدود    ي ش ــر و رواج نامح ــاي واگی ه

  .باشد، اشتباه گرفته شود می) الکل و مواد مخدر
تـوان مهنـدس ادب    چه آمـد بـه جـد مـی      با توجه به آن   

ــره  ــسیاري از چه ــد ب ــم مانن ــسته را ه ــاي برج ــاریخ  ه ي ت
ــري     ــگزاري فکـ ــه ارزشـ ــارغ از هرگونـ ــتان فـ و کردسـ

  .عملکردي جزء هویت خود بدانیم
هــــاي بــــسیاري در مــــورد  مقــــاالت و صــــحبت

شخــصیت، عقایــد، باورهــا، مــنش و اخــالق ایــن بزرگــان  
ذکر شده است اما نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر از            
ذکـــر نکـــات ارزنـــده و اخالقـــی و سیاســـی ارزشـــمند  

ــان ــدح و     رفتگ ــریم، م ــی نگی ــود درس ــده خ ــراي آین ــان ب م
  .نماید فایده و عبث می ثناخوانی بی

ــاق    ــري اتف ــین ام ــرراً چن ــاریخ مک ــفانه در طــول ت متأس
ایـم، شـاید اگـر بـا      افتاده و بدون توجـه کـافی از آن  گذشـته    

شـد امـروز      تأمل و تدبر بیشتري بـه ایـن مهـم پرداختـه مـی             
تـر بـه نظـاره     رنـگ  چنین اختالفاتی را میـان ملّـت کُـرد کـم          

ـت دارد   چـه از نظـر بنـده توجـ         آن. نشـستیم   می ه بـه آن اهمی
زیــرا . هـاي دینــی و ملّــی اســت  ي اتحــاد بــین گــروه مـسأله 

ــی ــی از اساس ــرق،    یک ــا تف ــاریخی کُرده ــضالت ت ــرین مع ت
  .محوري و پراکندگی بوده است تک

ــدس    ــرحیم مرحــوم مهن ــه در مراســم ت ــوان نمون ــه عن ب
ــی ــه م ــوختیم ک ــار  ادب آم ــشینیم و در کن ــا هــم بن ــوانیم ب ت

ـ     هم، به صـحبت    ي د یکـدیگر گـوش دهـیم، سـعه    هـا و عقای
ــدیگر     ــوق هم ــات حق ــل و مراع ــدر و تحم ــاً  (ص ــه لزوم ن

ــا  ــا آنه ــدت ب ــاره) وح ــن   را نظ ــه ای ــدیم ک ــیم، و دی ــر باش گ
اي زیبـا را خلـق کـرد، اتفـاق و همـدلی و         وحدت چه صـحنه   

هـا و افـراد و احـزاب دینـی و ملّـی               با هم بودن تمامی گـروه     
  .سم شدباعث حضور پر شور مردم و استقبال از مرا

ــریم   ــرت بگیـ ــاریخ عبـ ــد از تـ ــاق،  . بیاییـ ــه، نفـ تفرقـ
مانـدگی چـه چیـزي را بـراي مـا بـه        جز عقب ... کشی و     برادر

نیروهـایی کـه بایـد همـدیگر را تقویـت           . ارمغان آورده اسـت   
ــضعیف و    ــدیگر را ت ــه و هم ــرار گرفت ــم ق ــر ه ــد، در براب کنن

اگر بـه ایـن نکتـه توجـه شـود کـه مـسایل          . نمایند  تحقیر می 
ــی   سیاســ ــسفی و علم ــسایل فل ــر خــالف م ــاعی ب ی و اجتم
ــسبی ــن ن ــا ای ــد و ی ــه  کــه آن ان ــا جامع ــان ی ــک زم   چــه در ی

ــه  ــازنده و مترقیان ــار س ــا آث ــر داشــته مــصداق دارد، ی اي در ب
رنـگ و کـم اثـر         اي دیگـر کـم      است، در زمان دیگر و جامعـه      
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