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. ، گاو و خر بسیار بود در آن طویله. انداختا شکار کرد واو را به طویله صیادی، یک آهوی زیبا ر

 . طرف و آن طرف می گریخت آهو از ترس و وحشت به این 

گاوان و خران از شدت گرسنگی کاه را . ریخت تا بخورند همهی شب مرد صیاد، کاه خشک برا هنگام

گرد و غبار کاه او را  آن سو می گریخت،  می کرد و از این سو به  آهو، رم  . شکر می خوردندمانند 

 .آزار می داد

و در  که از آب بیرون بیفتد  ماهی  مانند  . می شد شکنجه آهوی زیبای خوشبو در طویله  چندین روز

 . دادن باشد خشکی در حال جان 

 :خران با تمسخر به دوستانش گفت روزی یکی از

 ! ای دوستان

 . ..، آرام باشید این امیر وحشی، اخالق و عادت پادشاهان را دارد

 : خر دیگری گفت

 .گوهری به دست آورده و ارزان نمی فروشد این آهو از این رمیدن ها و جستن ها، 

 :دیگری گفت

 .بنشینی  نازکی و ظرافت باید بروی بر تخت پادشاه ای آهو تو با این 

 . کرد  ورده بود با اشاره سر، آهو را دعوت به خوردنخ خری دیگر که خیلی کاه 
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 .آهو گفت که دوست ندارم

 :خر گفت

 .که از این غذا بخوری که ناز می کنی و ننگ داری   می دانم

 :آهو گفت

 !ای خر صاحب 

و صحرا بودم،  در باغ  من پیش از اینکه به این طویله تاریک و بد بو بیایم . توست این غذا شایسته 

گرفتار شده ام اما اخالق و خوی  ، اگرچه از بد روزگار در اینجا  های زالل و باغ های زیبادر کنار آب 

من الله سنبل و گل  . صفت نمی شوم اما گدا   ظاهر گدا شوم  به اگر من   .پاک من از بین نرفته است

 .خورده ام

 :خر گفت

 .د بگوییزیا می توانی دروغ  در جایی که تو را نمی شناسند . هرچه می توانی الف بزن

 :آهو گفت 

شما  اما  . گواهی می دهد که من راست می گویم بوی زیبای مشک در ناف من  . من الف نمی زنم

 .، چون در این طویله با بوی بد عادت کرده ایدحس کنید  خران نمی توانید این بوی خوش را 

 

 !بلی دوستان خوب و گرامی 

متمایز  از دیگران  را  و آنچه وی  فرد که یک  و صفت های   ها ویژگی ها،  هویّت مجموعه نگرش

 .شودمی گفته  کند،  می

؛ اما   ،نام را هیچ انسانی نمیتواند خودش تعین کند ، رنگ جلد . موی سر ،  مذهب،  فرهنگ ، کشور

 .باری مشقت این هویت را تا اخر عمر میکشند 

 !!! چرا ؟ و چه گونه یک فرد این همه را تغیر بدهد و چرا به این هویت ها ارزش قایل اند

 . ای اجتماعی است  مقوله هویت انسانی، در حالیکه !!  ساخته اند را طویله   این دنیا

قومی و  آیند و یا از چه تعلق  می به دنیا   همه انسانها در هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای زمین

 .های یکسان اند  دارای ویژگی برخوردارند،   ای قبیله

مقوله  بنابراین،   دات زنده هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛موجو  در میان انواع

کامأل اجتماعی و جامعه  گیرد،  و تکوین انسان در جامعه شکل می در دوران رشد   که هویت انسانی 

 .ندارد… به خون و نژاد و رنگ پوست و   و ربطی شناسانه است 

 و جاهل اند   که بدانید ،   هویت میدهند ور تان و کش جلد  و موی سر رنگ  را از نام  شما  انهایکه 

 !!  نادان
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