
   نوشته از بصیر دهزاد

 

 هویت، زبان و فرهنگ و انکشاف حق حفظ، تداوم برای  حاکمیت قانون ضمانت

 بخش اول

 

تاریخ ، بشور    بعدهایدر  اند که  جامعه شوناسو  )سووسویوژوکی   های  ارزشو    مفاهیم   و کلتور هویت، زبان

بررسوو    در ی   این مفاهیم   .شوووندم ررفته  توضوویو و نتیجه ریری  تعریف، به  سوویاسوو  و ی و    شووناسوو ،

اسواسو  و ریر شوکننده را کلیدهای  اتنیک ،   هایرروه یا ها   وم  کثرت با  در جوامعتواند  م   و ی و    عداژتمندانه

کالن مل  و فرا وم    اهداف  آوردن  به دسوووت  ثبات اجتماع ،  تا جامعه در ی   دهد  به دسوووت برای وفاق مل 

  وام یابد.

معتبرترین   است که در طبع   ی  یق ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگیفظداشتن   از دیدراه ی وق

هر کس »  بیان رردیده اسوووت  م.  ۱۹۴۸)ی وق بشووور اژملل   بینکنوانسووویون  جمله من  اژملل بیناسوووناد ی و   

هر ع یده  از ییث نکاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ع یده سویاسوي یا   مخصووصوا  تمایز   رونههیچبدون    تواندم 

که    های آزادیدیگر و همچنین ملیت، وضوع اجتماعي، ثروت، نسوب یا هر مو عیت دیگر از تمام ی وق و کلیه 

  .۱)  رردد«  مندبهره یاضر ذکر شده است   اعالمیهدر  

تیت  های  ارزش ایترام با  در وجود وفاق مل های  ارزشو    کلیدها  این در آن اسووووت که  جوهر موضووووو 

و تطبیق و اجرای    نمایندم   کسب اعتماد   رار ریرند که در چهارچوب یاکمیت  انون  وانین مل  وی    ضمانت

 .سازدم ممکن استثنا  و بال   آن را بال تبعیض

نه تنها بررسوو  ی و   و   که در چهار بخش  به خواننده ران  میترم ت دیم و ارائه میگردد، م اژه    ایندر   

  که  اهمیت موضوو  در شورایط کنون   ، بلکهریردم مورد بیث و تعمق  رار  ا هارزشاین مفاهیم و یا   تاریخ 

موضووو  در چوکات  بشووری و ی و    اهمیت  ،اندزده تکیه بر اریکه  درت سوویاسوو  کشووور   دسووتگاه طاژبان

 .ریردم  رار   بیث م اژه ی ه شهروندان مورد  ضرورت یاکمیت  انون و ی وق

هزاران هموطن بوا شووووورافوت موان ایسووووواس نفرت خود در برابر    مواننودبوهم واژوه    اینبوا تیریر    خواهم م من  

در عین یال ایسواس ار  رذاری و  و  بیان نمایم   را تیت هر نام و دژیل   در برابر زبان و  وم   تعصوب و تفوق

که   هایآنبا   نمایم. شری  ساختن ایساس نیز بیان فرا وم  و فرا زبان   شراکت خود را با تبارز ایساسات  

 هایزبانو نوشوتن اشوعار به  هامصوایبهیال با م االت،    در عینزبان  نفرت فرسوتادند و   – وم     بر تیریکات

فرا زبان و فرا »پشووووتو، دری ایسوووواس هموطن  و آرمان شووووان را برای ی  ملت واید، سوووورزمین واید  

اعم از جوانان و سواژمندان و از درون  هاییل هاز درون تمام    پرسوتانهوطنبیان نمودند. این ایسواسوات     « وم 

زیبا از  ندهاری تا هزاره ر ، از تخاری و بدخشووان  تا خوسووت    هایژهجهمادری و  هایزبانهموطنان که به 



  « متفاوت»در پهلوی آن انعکاس   زیبای مشووور  ، بیان نمودند. هایژهجهو پکتیای ، از ژهجه ظریف هرات  تا 

س میسوووس بوده اسووت که تعداد  لیل هنوز نتوانسووتند خود و  هایصووفیهدر   انترنت  مانند فیسووبوه هم واضوویا

  وم  رهای  بخشند.  -ذهن  خود را از تعفن تعصبات زبان   هایاندوخته

 نوشوووووتواری وبرآمودهوای  زیر نوام آزادی بیوان، تبلیتوات و   بعود از کنفرانس بن  دوژوت  سوووووال یواکمیوت  ۲۰ ط 

مبن    داغ  هایبیث  از طریق دنیای مجازی و همچنان وسوایل تبلیتات جمع  مانند رادیو و تلویزیون  برآمدهای

در    پیچیدند که  ریر اصول  اصول  و  هایباشونده تعداد بر فیصودی ها،  او  ررفت و زبان   –بر تعصوبات  وم   

  جامعه کثیراژ وم  ما چیره رردید بر   چنان  اعتمادیب فضای  دامن زد و  وم  و زبان  را  هایخصومت  نتیجه

عمل  و اکادمی  ادامه و   نهادهایدر سوطو ها واکه اصوطالیات یا    در مورد بکار ریری  به بیث کشویدن  که تا

نه تنها تعداد از   نماید که  دوژت  هایاررانریشووووه دوان  بر    توانسووووت  جریانات وفاق شووووکناین    شوووودت یافت.

 هایاررانان طاب در تمام   صوووفبندی و را رنهکار سووواختند، بلکهخود   مسووو ژه  اینکلیدی دوژت در   فیگورهای

به بیان    دسووتگاه دوژت انجامید. موازی در درون  های درت چندین سوواژه  به تداوم   باالخره  چیره رردید و  دوژت 

  رندیده و متعفن بر سووینه   پاهایطلبانه از باالی   تعصووب  با چنین تمایالت  دیگر تاجران و دکانداران  وم و زبان

  لمداد نمودند.  خود را ناجیان و علمبرداران  وم، زبان و تبار  مردم،

 وضایت یابد:تواند  م سه نکته    موضو  در علل

در وجود افراد دارای نفوذ و اثر رذار  بر بعضو  نهادهای اجتماع  و سویاسو  که با  )اثر رذاری منف    -اول

ویدت شوکن اجتماع  خود را   هایپدیده انتخاب ی  سوکوت سوازشوکارانه از اخذ مو ف  اطع در برابر چنین  

 .کشیدندم کنار 

سایل اطالعات جمع  و در زد و بندهای پس پرده بعض  و نامشرو اینکه چنین افراد در ی  معامله   دوم:

انترنت  و جراید و روز نامه ها را به سوواده ر  در تصوورف خویش  رار  هایسووایت،  هاتلویزیون  مخصوووصووا  

 .دادندم 

بلکه از   سواختم مشوکوه خارج  را مسواعد   هایدسوتگاه  وسویلهبه: اینکه نه تنها زمینه تیریکات  و سووم

که    پاشویدندم   بر آتش، تیل هازبانن متعلق به ا وام و مردما  بیشوتر ایسواسواتآن طریق به شوکل  در تیری   

میان میالت هزاره نشوین  باره  چند   هایدرریری. مثال زنده آن  رردیدم منط ه وی   برخوردهاییت  منجر به 

که   ررفتم بوده که از بیشوترین تیریکات از داخل پارژمان  بل  افتانسوتان سور چشومه   هاکوچ افتانسوتان و 

  وم  تلفات انسان  را هم به وجود آورد.  هاینفرت  تیری در نهایت عالوه با 

  ما نباید از   روند شوکننده چشوم پوشو  نمود.  اینعلم  و اکادمی  در  نهادهای   ن ش منف  یل ه داخل نباید از

 نماییمو اکادم  علوم افتانستان انکار   در دانشگاه کابل  و  وم   زبان   خموش نفوذ  هایپاژیس و   یقتعمیل، تشو

بود که   اینو تگ رروه  در   ، تکروانهخودخواهانه  دوژت  بل  در اتخاذ پاژیس   رهبری خطای  ترینبزرگ

و در    بازتر  ی رشووود آن میدان راا دام  اطع ننمود بلکه برا  تبعیضووو   نفاق برانگیز و  تمایالتدر برابر    نه تنها



 که در  انون اسوواسوو  کشووور هایارزشبه بیان دیگر   « اخذ مو ع نمود.رضوواخموشوو  عالمه  »ی  خموشوو  

 د یمایت دوژت  رار نگرفتند.رمو  شده بود،  پیش بین اژذکر  فوق هایارزشایترام، یفظ و انکشاف    پیرامون

و وفواق   چتر اعتمواد  عوامول فوق افتوانسوووووتوان بوایود تل   رردد کوهاز تواری     این دوره   هموان درس تواریخ   این

اجتناب    دیگر  فروپاشوو  دوژت  عمیق و خطر ناه سوواخت که و بیران اعتماد را  سووم   مل  را از هم رسووسووت

 ترمیم بود.ریر ابل و   ناپذیر

 بر هری : نخست از همه  کلتور باید مفاهیم زبان،  وم و  توضیو بیشتر بر اهمیت  برای

سمل کوتاه  اول: ت  هویت، زبان،  وم   بر سه پدیده  ا

 طبیع  و بشری )دوم: بررس  ی وق  

 ادامه داد.  م اژه را  سوم: ی  بررس  از دیدراه عداژت ی و  

 هویت:

خواهد بود که هویت    اینکنید که هویت چیسوت، جواب    سواالیا بشور شوناس    ارر شوما از ی  انتروپوژوکگ

تعل یت   در مورد  و فامیل  اسووت. ی  جامعه شووناس هویت را  کلتوری، زبان، تعل یت  وم   هایجنبه ی  فرد

  که شخص از آن برخاسته داند م   و خصوصیت ی  جامعه  ریه، شهر و منط ه )به ی  رروه، میل زنده ر   

  سوو  اینکه شووخص خود را، در آن، از ژیاظ روان  و ایسووا و یا.  باشوودم کرکتر اجتماع  آن    و یا میصووول

اجتماع ، بشور شوناسو  و ا تصوادی در  های  جنبهاز   اما ی  تاری  نویس هویت را؛  و یا نه  کندم مصوئون فکر  

 ریرد.  توضیوبه تعریف و   تواندم  ی  م طع زمان 

در برابر برون  اژعمل عکسکه در وا عیت ی  عمل و  ررددم مشوخص   از هر سوه شویوه تعریف از هویت

در    اکثرا  در نهایت هویت چیزی اسووت که   .ررددم ذات اژبین  تعین   هایاژعملعکسانسووان و هم از روابط و 

 .ررددم ی  فرد معین   وجود

در بعد رروپ هویت عبارت از    و تبارز فردی سوووت و از جانب دیگر »هویت از ی  جانب مظهر کرکتر

زبان، کلتور، میل، مذهب، عضووویت فرد   مانندبه. دهدم ی  فرد را با رروه ارتباط    این  اسووت که تعل یت  این

الیوه اجتمواع    و یوا تعل یوت بوه یو   رروه اتنیک ، آب و هوا   یوبوه یو  رروپ معین، رنوگ جلود، تعل یوت بوه  

  ۲) معین.«

را در    و یسواسمهم   اژعاده فوقی  بخش   که هویت دهدم عبرت بزرگ   تعریف و توضویو باال به ما درس

در   اسووت که باید بدان با د ت و مسووئوژیت تمام برخورد نمود.  زنده ر  ی  فرد و رروه در زنده ر  اجتماع 

اسووت که هویت مذهب  ی  سوون  مذهب با هویت ی  شوویعه    واضوووپر  و کثیراژمذهب  ما  جامعه کثیراژ وم 

هویت یگانه یهود  و یا  و سووی   ندو باور  هکه هویت مذهب  ی     ، هم چنان باشوودم را دارا    هایتفاوت مذهب

کرکتر و روان فردی   ی  ارزش بزرگ معنوی اسوت و بخشو  از  خودشوانبرای    م و هر کدا متفاوت  افتانسوتان



جنوب  با هویت ی    هویت میل  و زبان  ی  پشووووتون  . به همین ترتیبدهدم را تشووووکیل   هاآنو اجتماع   

شما یت    .نمایدم تفاوت  ی  پشهپشتون ننگرهاری و به همین ترتیب هویت ی  بلوچ با هویت ی  نورستان ،  

 به ساده ر  درمیابید. ازب  و هزاره و ترکمن تفاوت را از دیدراه زبان  و رروه  بین  این

در وجود هری    اجتماع   هایرزشااسووت که این    اینم ابله از طرح مفهوم هویت   اینهدف نویسوونده در 

برخود میتاطانه را در    ضورورت و سونن خانواده ر  و میل   کلتور و رسوم   داشوتنو یت     میل، زبان، مذهب

، توداوم و یفظو ایجواد هر رونوه موانع در برابر    ، عودم یموایوتمسوووووئوژیت ب   کوه هر رونوه  نموایودم   هواآنبرابر  

ی  ارزش  این  ...زمینه ساز باشد اجتماع  هایتنشران اعتماد و  عمیق شدن بی برای  تواندم   انکشاف هویت

به خط درشوت    ی وق بشور سوازمان ملل متید  اژملل بین  در جامعه بشوری اسوت که در کنوانسویون  هاانسوانبزرگ 

 مسجل رردیده است.

که تنها    باشودم  هادوژت  هایمکلفیتوظایف و   یایز اهمیت  بخشو  یق یفظ، تداوم و انکشواف سواژم هویت

 .تواندم تضمین شده  برانگیز  وفاق مل   با یاکمیت  انون و وضع  وانین فرع 

و   بیان این امر اسووت که این ی  یق طبع  و  ابل ضوومانت اهمیت هویت فردی و رروه  خود  با داشووتن

ر اهانت و کم صوورت ریرد و هررونه تمایل مبن  ب یرمت  جامعه ماسوت تا بدان  هایانسوانهمه    انون   یمایت

به بررسوووو    خواهانهعداژتی  روند   در مسوووویر  انون مورد پیگرد   ، متک  بر  انون،دیگرانبین  به هویت  

 ررفته شود.

 زبان 

مربوط به   تواندم باشد، وسیله ابراز ایساسات است که   زبان  بل از آنکه وسیله روابط با مییط و اجتما   

با آن ارضووا    هاانسووانوان  باشوود که رجسووم  و  هایخواهشآوردن    به دسووتایسوواس خوشوو  و رضووایت از 

ر  طبیع  کوه یو  فرد   دیگر زنوده نوامالیموات    هواده ، بواشووووونود و یوا هم ایسووووواس درد، نوا رایت  تنفر و  رردنودم 

 .ندیب م  و خود را در عجز ریردم  رار   ناپذیرو تصرف    نامکشوف هار طبیع ،  اجتماع  در برابر عوامل

 .......ادامه دارد.  

 


