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  3391 تابستان ،333-323 ،(3)9 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه .آینده؟ برای انتخابی یا گذشته از میراثی :هویت (.6931) علی ناصرالدین تقویان،
3(9)، 629-666.  

  2002-6166 :شاپا

  دسترسی به متن کامل مقاله براساس . اخذ شده است گاناز نویسند« ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان»حق انتشار این مقاله در فصلنامه / نویسندگان
) .زاد استآ قوانین کریتیو کامانز  ) 

 *اثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟میر: هویت
 

  علی تقویان ناصرالدین
 40/54/5931: ؛       پذیرش40/40/5931: دریافت

 چکیده
فنر   پی « زمنان»مانده از گذشته است یا انتخابی برای آینده؟ در اینن پرسن ، مومنوم  جای آیا هویت میراثی به

زان پس به بررسی نسبت موموم زمان با نظریۀ . عزیمت ماسترو، تحلیل موموم زمان نقطۀ  ازاین. گرفته شده است
امنا « زمنان»علنم . اسنت« مکنان»بلکه علنم « زمان»شناسی نه علم  نمیم که جامعه پردازیم و برمی اجتماعی می

اینن پنارادایم، اجنازأ تسسنیس . اش نسبتی وثیق با پنارادایم فلسنوۀ آگناهی دارد است که در روایت هگلی« تاریخ»
از همنین رو، تسسنیس . شناسنی نظرینۀ کنن  اسنت ننه نظرینۀ آگناهی داد چنرا کنه جامعه اسی را نمیشن جامعه
کانون این بحران نینز مومنوم . های سدأ نوزدهم اروپایی مقارن است با بحران فلسوۀ آگاهی شناسی در پایانه جامعه

امنا منارکس، نی نه و . عنۀ مندرنای که خود هم بنیاد فلسوۀ آگاهی مدرن بود و هم کنانون جام بود، سوژه« سوژه»
شناسنی  تسسنیس جامعه. فروید طومار سوژه را درهم پی یدند و بدین سان جامعۀ مندرن را بنه بحنران درانداختنند

آگناه « تمپوسنتریسم»باری  باری و زیان گاهی است که در آن از گران این تسسیس چرخ . پاسخی بود به این بحران
های تلقنی  پس از این بحث نظری، بنه برخنی از نارسنایی. انگشت نمادیم« توپوسنتریسم»گشتیم و بر سودمندی 

ها گرانبنار از  دهیم که چگونه این نارسایی کنیم و نشان می در علوم اجتماعی ایران اشاره می« هویت»محور از  زمان
را « نظرینۀ کنن »دازش شناسی ایرانی در پر ریشۀ ناتوانی جامعه. رو ناتوان از نگریستن به آینده گذشته است و ازاین

بسنت و گشنودن  رفنت از اینن بن شناسنی ایراننی بنرای برون جامعه. کنیم وجو می ها جست نیز در همین نارسایی
، «سان میراثی از گذشنته به»ای جز دست شستن از تلقی هویت  هایی نو در سپمر نظریه و عمل اجتماعی، چاره افق

و نسبت آن بنا علنوم « بخردانه»سرآخر درباره مومومی از هویت . داردن« انتخابی برای آینده»و برگرفتن آن هم ون 
رشنتگی اینن مقالنه در بررسنی نسنبت علنومی هم نون  افنزون بنر اینمنا، وجنه میان. گوییم اجتماعی سخن می

 .شود های زمان و مکان توضیح داده می اندازی فلسوی بر زمینه تحلیل موموم شناسی و تاریخ در چشم جامعه
 هویت، زمان، مکان، نظریۀ اجتماعی، نظریۀ کن  :ها کلیدواژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 انجمننن) «ایننران هجامعنن دربننارأ نظننری و مومننومی هنای کنکاش» همننای  سننومین در بار نخسننتین مقالننه ایننن مضنمون *
 .گردید ارائه شد، برگزار تمران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدأ در 6931 اردیبمشت در که (ایران شناسی جامعه

 .ایران تمران، علوم، وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده علمی هیئت عضو ،آموزش هفلسو استادیار . 
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 مقدمه
اسنت ننه « هوینت اجتمناعی»گنوییم، منظنور  هنگامی که در علوم اجتماعی از هویت سخن می

در . نمیم از هویت را کننار منی  بنابراین تعریف روانشناسانه(. 61ن64 ،6930گیدنز)هویت فردی 
یی است که از طرف دیگران به یک فرد نسنبت داده ها به معنای ویژگی»یک تعریف ابتدایی هویت 

بنه . هویت خانوادگی، شغلی، قومی، ملی همه بنار و مومنومی اجتمناعی دارد(. همان)« شود می
کنیم و چنه مناسنباتی در آن  ای زندگی می ای هستیم، در چه جامعه تعبیر دیگر اینکه در چه خانواده

اجتماعی است، یعنی نگاه و داوری دیگنران در دهد که هویت امری  جامعه حاکم است، نشان می
افزون بر این، هویت تا اندازأ زیادی آن چینزی اسنت کنه از گذشنته بنه منا بنه ار  . آن نق  دارد

اسنت، بندان  گوییم هویت چیزی است که از گذشته به ما به ار  رسنیده  هنگامی که می. رسد می
یم؛ ما خانواده، شمر، قوم و کشنور خنود را معنی است که خود ما در انتخاب آن نق  چندانی ندار

 .کنیم، حتی دین نیز در بیشتر موارد موروثی است انتخاب نمی
اما همین هویت به ار  رسیده از گذشته، سمت و سوی . هویت یک برساختۀ اجتماعی است

گونه رفتار ایم، اینکه من چ ای که ما انتخاب  نکرده زیرا درون خانواده. کند آیندأ ما را هم تعیین می
آورم،  ای که از خانواده به دست منی پذیری کنم و چه نسبتی با اعضای خانواده داشته باشم و جامعه

گینریم را درون  زبنانی کنه فرامی. های من در اکنون و آینده چگوننه باشند کند که انتخاب تعیین می
دهند کنه متنسثر از همنان  ای شکل منی خانواده ساختارهای ذهنی ما را به گونه. ایم خانواده آموخته

هنا و  در دوران مدرسنه نینز ارزش. شویم پذیر می ای است که ما درون  جامعه مناسبات اجتماعی
طنور نیسنت  اما همیشه این شود هنجارهایی که از پی  درون جامعه تثبیت شده، در ما درونی می

ایم، بنه طنور کامنل  ر شدهپذی هایی که در آن جامعه که آن ه از گذشته به ما به ار  رسیده و هویت
گر اسنت؛ گناهی بعضنی از  انسان موجنودی انتخناب. سمت و سوی زندگی آیندأ ما را تعیین کند

های منا نینز در تعینین سنمت و  «انتخاب»بنابراین . کند گیرد و برخی را فروگذار می ها را می ارزش
ه بنرای منن بنه ار  پرس  این است که نسبت بین گذشته، یعننی آن ن. سوی آیندأ ما نق  دارند

در اینن پرسن ، مومنومی از زمنان کنم، چیسنت؟ رسیده، و آینده، یعنی آن نه منن انتخناب منی
 . نماید که در موموم هویت، موموم زمان نیز نموته است چنین می. فر  گرفته شده است پی 
 

 تحلیل مفهوم زمان و مکان
تر  ضرورت اینن تحلینل سنپس. نیماینجا الزم است موموم زمان را به لحاظ فلسوی کمی تحلیل ک

اینجا اینن نکتنه بنس . شود برای توضیح رابطۀ موموم هویت در علوم انسانی و اجتماعی آشکار می
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 ...گذشته یا

گناه منا در اینجنا،  عزیمت. شناسی علم مکان اسنت و تناریخ علنم زمنان که مدعی هستیم جامعه
 .تحلیل هیوم از زمان و مکان است

داریم هم ون خطی است که از گذشنته شنروش شنده، بنه به طور معمول درکی که ما از زمان 
رسد گویا ما در زمان گرفتاریم، در بنند زمنان  به نظر می. کند حال رسیده و در آینده امتداد پیدا می

. توانیم به گذشته برگشته یا به آینده سور کنیم نمی. توانیم به عقب و جلو برویم در زمان نمی. هستیم
یعنی تصنور منا از (. 2003 ،هیوم)های درونی ما  ت است از توالی حالتبه گوتۀ هیوم، زمان عبار

رسند در عنالم  مان است به تعبینر دیگنر بنه نظنر می گذشته آن چیزی است که در خاطرات و ذهن
بیرون و خارج چیزی به نام گذشته وجنود نندارد و گذشنته عبنارت اسنت از خناطراتی کنه منا در 

منان و  منری ذهننی اسنت، منا اسنیر ذهنن خنود و خاطراتدر اصل چون زمنان ا. مان داریم ذهن
های بعدی هستیم، اسیر ذهنیت خود هستیم؛ ذهنیت ماست که هستی ما را  مان از حالت انتظارات

زمان مجموعۀ آناتی است که در هنر کندام از آنمنا منا در ینک حنالتی . در چنگ خود گرفته است
هایی هستند که پشت سر هم در درون منا  التح... به عنوان مثال غم، شادی، لذت، درد و. هستیم
ها آن چیزی است که به تعبیر هیوم موموم زمان را در ذهن ما معنادار  توالی این حالت. دهند رخ می

کنم، در آِن بعد ممکن است احساس غم بکننم ینا هنر  در آِن فعلی من احساس شادی می. کند می
های بعدی ما حتی اگر ما نام  یعنی حالت هر حالت درونی منحصر به فرد است،. احساس دیگری

های دروننی  تجربنه. یکسان بر آن بگذاریم، حالتی است دیگر، زیرا در آننی دیگنر رخ داده اسنت
تواند متواوت باشند و  های متواوتی هستند و این تواوت از حیث کیویت و کمیت می یکسان تجربه

 . همانی با حالت پیشین نداشته باشد این
آینند،  هنای منا کنه بنه تنوالی پشنت سنر هنم می عبارت باشد از مجموش حالتپس اگر زمان 

توانیم بگوییم که زمان امری ابژکتیو نیست بلکه سوبژکتیو است و در بینرون از ذهنن منا وجنود  می
معنای دیگر این سخن . توانیم حرکت کنیم گوییم ما در زمان نمی به همین دلیل است که می. ندارد

در خنارج از . های درونی ما ثابت نیسنتند رر ندارد؛ ایستا نیست؛ یعنی حالتاین است که زمان تق
. گذشته گذشته است، یعنی رفته است و دیگر وجنود نندارد. ذهن ما نه گذشته وجود دارد، نه آینده
: رسد تنما چیزی که وجود دارد زمان حنال اسنت به نظر می. آینده هم هنوز نیامده پس وجود ندارد

خواهیم آِن فعلنی را بنه چننگ آورینم و بگنوییم اکننون وجنود دارد،  محض آنکه می اما به. اکنون
رسند اکننون وجنود نندارد،  پس به نظر می. شود نیست می. پیوندد بالفاصله آِن فعلی به گذشته می

زمنان همنواره . بنودن را بنر آن اطنالن کننیم« هسنت»ایسنتد تنا منا صنوت  یعنی نمی. «نیست»
پس اگر نه گذشته وجود دارد و نه آینده و ننه . زمان امری است شدنی .، در حرکت است«شود می»
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توانیم نتیجه بگیریم که چیزی به نام زمان بیرون از ذهن منا وجنود نندارد و آن نه وجنود  حال، می
 های پسین های پیشین و انتظار ما از توالی حالت دارد، عبارت است از خاطرات ما از توالی حالت

رسد مکان بنر خنالف زمنان عینینت  واوت آن با زمان چیست؟ به نظر میاما مکان چیست و ت
مکنان امنری . «هسنت»مکان . توانیم جابجا شویم یک دلیل آن این است که ما در مکان می. دارد

. توانیم از جایی در مکان به جایی دیگر در مکان حرکت کنیم مکان تقرر دارد، ما می. شدنی نیست
توانیم در آن حرکت کنیم، مکنان چینزی  سیر آنیم، به این معنا که نمیاگر زمان چیزی است که ما ا

پنس مکنان . های گوناگون برویم توانیم به مکان ما در مکان آزادیم، می. نیست که ما اسیر آن باشیم
دانست زیرا به دیدأ وی منا هنید دادأ  هیوم البته مکان را نیز امری سوبژکتیو می امری ابژکتیو است

باوری هینوم وی را بنه اینن نتیجنه رسناند  نداریم؛ تجربه( که از زمان نیز چنان)مکان  ای از تجربی
تجربۀ حسنی بنا . باورانه نیست، بلکه پدیدارشناسانه است اما استدالل ما در اینجا تجربه(. همان)

ای از زمنان و مکنان  رو، گرچه منا هنید تجربنۀ حسنی ازاین. تجربۀ زیستۀ پدیداری متواوت است
بنا تحلینل تجربنۀ پدینداری زمنان، آن را سنوبژکتیو . های پدیداری از آنما داریم اما تجربه نداریم،

 .یابیم یابیم؛ در حالی که با تحلیل تجربۀ پدیداری مکان، آن را ابژکتیو می می
در . اند، درست به دیرینگی خود فلسنوه هایی دیرین در تاریخ فلسوه زمان و مکان البته موضوش

اینن . انگیز شنود شود که سوبژکتیو یا ابژکتیو بودن این دو پرسن  امکان فراهم میفلسوۀ مدرن این 
دلیل این امر این است کنه . گمان که زمان و مکان سوبژکتیواند، در فلسوۀ مدرن بسیار تقویت شد

هنای زمنان و مکنان در  موموم سنوژه در فلسنوۀ مندرن، و بنه تبند آن در  نقن  و جایگناه موموم
گاهی، دارای اهمیت شندسازوکارهای درون فلسنوۀ . ی سوژأ اندیشنده در فرایند کسب شناخت و آ

گاهی»توان ذیل عنوان کلی  مدرن از دکارت تا کانت را می  .گنجاند« فلسوۀ آ
 

 فلسفۀ آگاهی
سنوژه یعننی فاعنل شناسنا، یعننی ذهننی کنه . دوران مدرن دوران کشف و برساختن سنوژه اسنت

اندیشنم پنس  می»)کوگیتنوی دکنارت . یشنه و شنناختن اسنتکارکرد اصلی ذهن، اند. اندیشد می
فیلسنوفان . شناخت به مسسلۀ اصلی فلسوه بندل شند. اش کرد هستی انسان را تابد اندیشه( «هستم

اینن امنر مقنارن اسنت بنا برآمندن . شناسند در پی آن برآمدند که دریابند ذهن انسنان چگوننه می
پس اگر بخواهیم به علم مدرن تکینه کننیم بایند  .علم نیز یعنی شناسایی. انگیز علم مدرن شگوتی

فلسنوۀ دوران ننو در پنی کسنب اطمیننان از . شناسند می« درسنت»مطمئن باشیم که علم مندرن 
پس فلسوۀ مندرن . خواهد بنیانی برای این شناخت فراهم آورد می. شناخت علمی است« درستی»
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با همۀ اختالفاتی که فیلسوفان مدرن، . دها قرار دا وظیوۀ خود را در  سازوکار سوژه در شناختن ابژه
اند که هماننا چیسنتی شنناخت  از دکارت به این سو، با یکدیگر دارند، همه در یک چیز هم سخن

گراینانی هم نون دکنارت بنینان  عقل. چیستی شناخت مسسلۀ اصلی فلسوۀ دوران نو اسنت. است
گاهی یا شناخت را در مواهیم فطرِی جای گرفته در عقل انسانی (. 6921 ،مجتمندی)دانستند  می آ

کنند قلمنداد  ای که سنوژه از بینرون کسنب می های حسی گرایان این بنیان را تجربه در برابر، تجربه
گاهی را ترکیبی از عقل و تجربه می(. همان)کردند  می دانست  کانت اما بر زمینۀ پرس  شناخت، آ

گناهی بنه  آلیسم آلمانی هستی را در نمایت ایده(. 6922 ،زاده نقیب) همان فکنر دانسنت، همنان آ
همگی این فیلسوفان در پی تبیین رابطۀ میان سوژه و ابژه بودند و در این کنار، سنوژه را . شمار آورد

گاهی نوعی روان. گرفتند اصل می شناسی فلسوی بود به این معنا کنه موضنوش کنار خنود را  فلسوۀ آ
شناسنی در اواخنر  تا پی  از تسسیس جامعه. ودفرایندهای سوبژکتیو مؤثر بر امر شناخت قرار داده ب

گاهی شکل می بنه سنخن دیگنر، . گرفنت سدأ نوزدهم، هر نظریۀ اجتماعی درون پارادایم فلسوۀ آ
گاهی بود  .نظریۀ اجتماعی دوران مدرن، تا پی  از قرن بیستم هنوز گرفتار اصل آ

 
 بحران فلسفۀ آگاهی

سیسنم  جننب  رمانتی. هایی مواجه شند سو با بحران های سدأ نوزدهم از چند فلسوۀ آگاهی در میانه
رفنت بنیناد آگناهی اسنت،  ای را که گمنان می ها سوژه رمانتیک. یکی از برانگیزانندگان این بحران بود

هنا در پنی   رمانتیک. ی شنناختی هنا هنایی یافتنند جنز انگیزه گشته در فضنایی احساسنی و انگیزه گم
هنا بنر روی  رمانتیک. ها و عواطف انسان بودند غیرلوگوسِی احساسژه به خانۀ نامتعیِن  بازگرداندن سو

هنا در اصنل شورشنی  شوریدگی رمانتیک. ها انگشت نماده بودند سرگشتگی ناشی از فروپاشی سنت
احساس سوژأ دکنارتی دچنار  گوتند انسان در جمان خشک و بی آنما می. باوری دکارتی بود علیه سوژه

 .ها با هگل نیز از همین رو بود دشمنی رمانتیک(. 200 ،6924 ،برلین)گشتگی شده است  گم
نی نه نشنان داد کنه . باوری دکارتی حمله شد، نی ه گشنود جبمۀ دیگری را که از آن به سوژه و سوژه

. نامیم نه حاصل عالقۀ ما به حقیقنت نناب، بلکنه ناشنی از خواسنت قندرت ماسنت آن ه ما دان  می
حقیقنت سرپوشنی اسنت بنر اینن . ن ما به قدرت و ِاعمال آن اسنتاشتیان ما به حقیقت در اصل اشتیا

پنس چینزی بنه ننام . شناخت و دان  مدرن در اصل ابزارهایی هسنتند بنرای ِاعمنال قندرت. خواست
نی نه بنر خنالف . حقیقت ناب وجود ندارد که مستقل از خواست قدرت سوژه بتنوان بنر آن تکینه کنرد

شناسنی نی نه  انسان. کرد نه با تواننایی شنناخت و اندیشنه دکارت سوژه را با خواست قدرت تعریف می
 (.6943 ،بروس اسمیت)گر است نه شناسند  انسان موجودی سلطه. شناسی چیزی نیست جز قدرت
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به دیدأ مارکس هر آن ه از سنخ شنناخت و . باوری را مارکس برانگیخت موج دیگر حمله به سوژه
هنا نباشند دروغنین  ای که برآمده از اینن عینیت یآگاه. های مادی است آگاهی است، روبنای عینت

هنای منادی   منوعت. است و در نمایت چیزی جز ایدئولوژی برای حوظ منافد طبقات مسنل  نیسنت
سنازد ننه شنناخت و  کار و تولید مادی اسنت کنه انسنان را می. سازد است که سوژه بودن سوژه را می

کند، عینیت منافد مادی است  سانی را تعیین میآن ه در نمایت سمت و سوی مناسبات ان. اش اندیشه
 (.6921 ،آشتیانی)سازند نه برعکس  ها می ها را عینیت ذهنیت. نه ذهنیت برسازندأ آگاهی

گاهی گناهی بلکنه . محور بودن سوژه تاخت فروید نیز بر آ گناهی»او نه آ را اصنل بنینادین « ناآ
گاه دانسنت از رانه کند را تابعی او هر آن ه سوژه می. سوژه به شمار آورد . های کور و غریزی ناخودآ

گاهی بخ  بسیار کوچکی از سوژه بودن است فروید مِن اندیشندأ دکارتی را بنه ِاگنوی جوینای . آ
شناسنی  روانکاوی فرویندی نقطنۀ پاینانی بنود بنر روان. لذت فروکاست، نه ذهِن جویای حقیقت

 (.6932 ،بوتبی)فلسوی مدرن 
 

 شناسی س جامعهبرآمدن نظریۀ کنش و تأسی
گاهی جای داد گاهی، هگل همۀ هستی را ذیل آ بنابراین تاریخ هستی تاریخ . درون پارادایم فلسوۀ آ

گاهی شد گاهی است. آ گاهی را مطلق کرد. به همین معنا هگل نقطۀ اوج فلسوۀ آ تمایز سنوژه . او آ
د از امنر عقالننی در منرا. و ابژه را از میان برداشت و تمامیت هستی را امری عقالنی توصیف کنرد

گناهی اسنت و عقالنینت اینن واقعینت  اینجا واقعیتی اندیشیده است؛ واقعیت همان عقالنیت و آ
اینن . شنود شود مگر با در نظر گرفتن کلیت و وحدتی که فق  در عقل و ذهن یافت می آشکار نمی

(. 2009 ،هگنل)کلیت همان تاریخ عقل است و کار فلسوه چیزی نیست جز احاطه بر این کلیت 
سان تاریخ را با فلسنوه یکسنان در نظنر  دانست و بدین هگل تاریخ فلسوه را همان فلسوۀ تاریخ می

پس علم تاریخ، علم گذشنته و حنال و . است« تاریخی»همۀ شناخت ما و همۀ هستی . گرفت می
هگل تاریخ در نگاه . تاریخ هستی همان تاریخ عقل است. آیندأ سوژأ اندیشنده و دارای عقل است

آیننده را . گیرد، بلکه آینده نیز جزئی از تناریخ اسنت چنان مطلق است که فق  گذشته را در بر نمی
کند و گذشته را نیز آینده، و این همان کلیت و وحدتی اسنت کنه بنه دیندأ هگنل  گذشته تعیین می
انی را گرا از هستی، هرگونه در  از مناسبات انس این در  تاریخی. وجوی آن است فلسوه در جست

دلینل نیسنت کنه تنا زمنان هگنل  بی. کنند مشروط به در  تاریخ انسنان بنه معننای هگلنی آن می
گاهی سنوژه و تناریخ آن، بلکنه خنود جامعنه را  شناسی تسسیس نشد زیرا جامعه جامعه شناسی نه آ

 .(6922 ،آشتیانی)است  موضوش خود قرار داده
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ای خاص در  ای را لحظه هگل هر جامعهدر حالی که . شناسی، جامعه مکان کن  است در جامعه
شناسی،  گذاران جامعه نظریۀ کنِ  وبر به عنوان یکی از بنیان. دانست پدیداری عقل مطلق در تاریخ می

؛ حال آنکه هگل کن  انسانی (6939 ،ریتزر)کند  ای به تاریخ تعریف می کن  را بدون هید وابستگی
وبر مومنومی از . کرد ت عقالنی تاریخ دارد، تعریف میرا فق  و فق  در نسبت با جایگاهی که در کلی

عقالنینت وبنری بندین (. مکنان)اما وابسته به جامعه ( زمان)عقالنیت به دست داد ناوابسته به تاریخ 
ها و فروید و نی ه و مارکس در برابر عقالنیت سوبژکتیو دکارتی  سان دیگر دچار مشکالتی که رمانتیک

شناسی سمیم دانست زیرا مارکس  را باید بی  از مارکس در تسسیس جامعه وبر. پی  نماده بودند، نشد
اما وبر گرچه خود مورخ بود، اما تناریخ وبنری در ذینل نظرینۀ . باوری بود ای گرفتار تاریخ نیز به گونه

. خواست با نظریۀ کن  خود تبیینی غیرهگلی از تاریخ ارائه دهد در اصل او می. گیرد کن  او جای می
بنه . شناسنی قنرار گرفنت د آگاهی و شناخت نیز افزون بر تحوالت اجتماعی موضوش جامعهحتی خو

شناسی شناخت و فرهنگ پدید آمد؛ یعنی اینکه آن نه منا علنم  جای فلسوۀ شناخت و آگاهی، جامعه
شناسی فلسوِی شنناخت بنه  به همین دلیل روان. نامیم در کدام زمینۀ اجتماعی امکان برآمدن دارد می

 (.6921 ،آشتیانی)شناسی معرفت گذر کرد  جامعه
 

 شناسی هویت، تاریخ و جامعه
هویت یعنی کیستی و بنه . شد در فلسوۀ آگاهی، هویت انسانی در نمایت به نحو سوبژکتیو تعریف می

هگل نیز این کیسنتی را . اندیشم من آنی هستم که می: شد که گونه پاسخ داده می پرس  از کیستی این
یخی همنانی منن بنا خنودم در پیوسنتگی تنار این. کنرد در نسبت با تاریخ ذهن اندیشنده تعرینف می

باید به گذشنته . ام باید به تاریخ رجوش کنم پس برای در  کیستی. شد ام تثبیت می های عقالنی اندیشه
ام بایند پیوسنتگی آن را بنا گذشنتۀ  باید گذشتۀ خودم را بشناسم و برای تعیین هوینت اکننونی. بازگردم

وته در چننین نگناهی جبر نم. این بدان معناست که هویت میراثی از گذشته است. عقالنی نشان دهم
در اینن نگناه تناریخ، تبندیل بنه بنار گراننی . دهد هویت را مستقل از گذشته تعریف کننیم اجازه نمی

اینن سنان اسنیر زمنان . فکنیم کشنیم و بنه آیننده فرامنی چننان بنر دوش می شود که از گذشنته هم می
این تناقضی است . کنیم می انگاریم و خود را درون آن عینیت در بند شویم، زمان را امری عینی می می

دانست امنا  اش می هگل از سویی تاریخ را تاریخ آگاهی انسان به آزادی. که در نگاه هگلی وجود دارد
« در»هگنل سنوژه را . شنمرد در همان حال خود تاریخ را هم ون عینتی سترگ محی  بر انسان برمی

ای است که هگنل فلسنوۀ آگناهی را بنه  طهاین همان نق. تاریخ نرهاند« از»تاریخ رها کرد اما سوژه را 
 .شناسی ممکن شد بست تنما با تسسیس جامعه رهایی از این بن. بست رساند بن
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یابد نه تاریخی؛ هویت آن چینزی اسنت کنه در  شناسی هویت تعریوی اجتماعی می در جامعه
ینز حتنی علنِم تناریخ ن. رسند شنود ننه آن چینزی کنه از گذشنته بنه ار  می جامعه برسناخته می

گنجد در حالی کنه  اکنون تاریخ نیز در ذیل علوم اجتماعی می. شود شناسانه به پی  برده می جامعه
 .هگل همۀ علوم اجتماعی و انسانی را ذیل تاریخ گنجانده بود

زمان در اصل، امری سنوبژکتیو . در تحلیل موموم زمان گوته شد که زمان امری سوبژکتیو است
هگل با ابژکتیو کردن سوژه، خوِد . گیریم نیتی مستقل از ذهن در نظر میاست اما ما آن را به سان عی

دیالکتیک سوبژکتیویته و ابژکتیویته در هگل، . سوژه را در بند ذهنیتی کرد که در تاریخ رها شده بود
نسبت میان فرد و جامعه نینز در اینن دیندگاه نسنبتی تناریخی . سرآخر به نود سوژأ مطلق حل شد

به همنین دلینل اسنت . شناسی نسبت میان فرد و جامعه نسبتی اجتماعی است معهاما در جا. است
تحر  اجتماعی چیزی نیست . توان از موموم تحر  اجتماعی سخن گوت شناسی می که در جامعه

اینن بنه معننای برسناختن هوینت بنر پاینۀ . های اجتماعی جز قابلیت فرد برای جابجایی در مکان
شناسنی در  توپوسنتریسنم جامعه. بودن در یک جایگاه اجتماعی استگرانۀ فرد برای  انتخاب کن 

شناسانه است که هوینت در بنند زمنان نیسنت  در نگاه جامعه .نشیند برابر تمپوسنتریسم تاریخ می
شناسی بنا رهنا کنردن خنود از تناریخ هگلنی، امکنان برگنرفتن  جامعه. یابد بلکه تعینی مکانی می

پنذیر اسنت؛  شاید زیرا جامعه مکانی است که در آن تحر  امکانگ های تازه را برای فرد می هویت
گاهی است که زمنان بنه عننوان . توان توان جابجا شد اما در زمان نمی در مکان می تنما در فلسوۀ آ

یابد و همین عینیت دروغین، آزادی فرد را برای تحر  اجتماعی  امری سوبژکتیو عینیتی دروغین می
شناسی، عینیِت مکان اجتماعی عینیتی دروغین نیست  وپوسنتریسم جامعهاما در ت. ستاند از وی می

و در همان حال چنین عینیتی آن جبریت محتومی را ندارد که امکان احساس آزادی در جامعه را از 
گاهی تعرینف می. فرد بستاند کردنند،  بنابراین بر خالف نگاه کانتی و هگلی که آزادی را با عقل و آ

 .شود اسانه آزادی در نسبت با عینیتی واقعی به نام مکان تعریف میشن در نگاه جامعه
 

 محور از هویت ایرانی درک زمان
عبدالکریم سروش در باب هویت ایرانی گوته است . در باب هویت ایرانی، بسیار بحث شده است

 این(. 6941سروش )که هویت ایرانی ترکیبی است از میرا  اسالمی، میرا  ملی و میرا  مدرن 
اندیشنمندان دیگنری نینز . دیدگاه چکیدأ در  تمپوسنتریستی از هوینت در جامعنۀ ایراننی اسنت

جنواد . اند که در آنما باز هم نگاه تمپوسنتریستی حاکم اسنت هایی از هویت ارائه داده بندی صورت
به دیدأ او بازیابی اینن هوینت کنه زمنانی . طباطبایی بر انحطاط هویت ایرانی انگشت نماده است
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گاهاننۀ تناریخ آن عظمنت اسنت ع او نینز (. 6936 ،طباطبنایی)ظمت داشت، در گرو بازخوانی آ
گنناهی قابننل تعریننف می هگننل گراسننت نننه  او تاریخ. داننند وار، هویننت را درون پننارادایم فلسننوۀ آ
گنناهی بازاندیشننانه در میننرا   جامعه شننناس از دینند او خننروج از انحطنناط هویننت ایرانننی از راه آ

به همین دلیل است که او بنه نگنارش تناریخ اندیشنۀ سیاسنی در اینران . ر استایرانشمری ما میس
تجدیند »کنه احینای هوینت امنروزین ایراننی را در ننن  طباطبایی بر خالف سروش. پرداخته است
خروج از انحطناط هوینت ایراننی را در گنرو بازسنازی نن  داند می( 6926 ،سروش)« تجربۀ اعتزال

اینن نقطنۀ اخنتالف آنماسنت امنا نقطنۀ اشنترا  آنمنا همنان در   .شنمرد نظریۀ ایرانشمری برمی
گرا و تلقی این نکته است که هویت را باید با نگاه به گذشته و میراثی کنه از آن بنرای منا بنر  گذشته

گاهی و شناخت انگشنت می. است، تعریف کرد جای مانده تنوان  نمنند، پنس می هر دو بر نوعی آ
گاهی میگوت که هر دو درون پارادایم فلس از . آننان هنر دو سوبژکتیویسنت هسنتند. اندیشنند وۀ آ

داند پنس بنرای او نینز  او ایرانیان را فاقد توانایی اندیشیدن می. سوی دیگر آرام  دوستدار را داریم
دارد و از آنجا که در فرهنگ ایرانی توکر ممتند اسنت و اینن فرهننگ نینز « شناختی»هویت باری 

توانیم هویتی اندیشنده و اندیشیده بنرای خنود دسنت و پنا  رانیان نمیمیرا  ازلی ماست، پس ما ای
نقطۀ اشترا  دوستدار با سروش و طباطبایی در این است که هر سه تلقنی ( 6929دوستدار .)کنیم

اما تنما تواوت دوستدار با دو دیگر این . دانند گرا از هویت دارند و آن را میراثی از گذشته می گذشته
ینک  هید. داند دانند اما دوستدار آن را ممتند می پذیرمی بازتعریف هویت را امکاناست که آن دو، 

 .شناسانۀ آن توجه ندارند از این سه به جامعه در معنای جامعه
 

 شناسی ایرانی و مسألۀ هویت جامعه
گاهی دربارأ هویت اندیشیده است بندین   .علی شریعتی کسی است تا حدودی بیرون از پارادایم آ

با این حال، او بازیابی هویت ایرانی را . شناس به شمار آورد شاید بتوان او را تا حدودی جامعهمعنا 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

مینرا  روشننوکری »: رشتگی اندیشۀ شریعتی پرداخته است، با این بینان ای به بررسی وجوه میان در مطالعه( 6932)شاکری .  
انکنار اسنت، واجند  ان، قدرت نظری و اقبال دانشجویان در فضای فکری ما غیرقابلعلی شریعتی به مثابه موردی که از حیث زب

ای موضنوعاتی چنون انسنان،  از این نظر، شریعتی با احاطه علمنی چندرشنته. ای است رشته ای و میان های توکر چندرشته زمینه
« .گنذارد ای می رشته نیاید، به بحث و توکر میان ای از آنما به دست تاریخ، سرزمین و هویت را که صرفًا با یک رشته، تبیین بسنده

پنردازیم، بلکنه ابتندا بایند موقعینت  اي نمي رشنته گذاري علمي و نمادي به میان ما به خاطر نیازهاي بیروني و سیاست»هم نین 
اي را  شنتهر تاریخي، اجتماعي و سیاسي خود را درك کننیم، آنگناه از درون مینرا  فکنري و تبنار علمني خنوی  امکاننات میان

گرا از علوم انسنانی و حتنی از خنود شنریعتی در مینان بسنیاری از  نمای در  گذشته تواند سنخ این سخن نیز می« .جستجو کنیم
های معرفتی اسنت،  رشتگی واجد برخی ارزش حتی اگر بپذیریم که میان. اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران امروز باشد

ای کنه  شناسانه پرورانده شنده اسنت، بنه گوننه ای معرفت رشتگی اصواًل در زمینه باشیم که بحث میانباید بدین نکته توجه داشته 
امنا شنریعتی، . های جمان است اندازهای نوین برای شناخت بمتر امور و پدیده دغدغۀ اصلی در این زمینه همانا درافکندن چشم

 .شناخت یا توسیر جمان تغییر جمان را دارد نه  گونه که گوتیم، اصواًل دغدغۀ همان
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پنس (. 6932شنریعتی )داند  آوردن به تشید علوی می گرداندن از تشید صووی و روی در گرو روی
شنناس  توان جامعنه به سخن دیگر و با این توضیح او را نمی. محور از هویت دارد او نیز درکی زمان

زند و آن را قابل فرافکندن به آیننده  زیرا در نمایت او نیز به میراثی از گذشته چنگ می. به شمار آورد
محنور نینز بنه  اما در کار شنریعتی وجمنی کن . پس شریعتی نیز تمپوسنتریست است. انگارد می

واهند بنا خ خوانند بلکنه می او بر خالف سروش و طباطبایی به اندیشنیدن فرانمی. خورد چشم می
او جویای توسیر جمان نیست بلکه هم ون . ها، تحولی عینی در جامعه پدید آورد برانگیزاندن توده

ای از گذشته  محوری در نمایت سودای احیای تجربه اما این کن . مارکس در پی تغییر جمان است
کنه اننواش چون وبنر بنه دسنت ننداد بندان معننی  ای دربارأ کن  هم شریعتی نظریه. را در سر دارد

کن  انقالبی برای احینای تجربنۀ تشنید : او تنما یک نوش کن  را توصیه کرد. ها را بازشناسد کن 
. داران بنود برای مارکس نیز البته تنما کن  معقول کن  انقالبی طبقۀ پرولتاریا علیه سنرمایه. علوی

طبقنۀ  ندأ جامعۀ بیتواوت مارکس و شریعتی اما در این است که مارکس این کن  را رو به سوی آی
 . ای از گذشته گیری کرده بود، اما شریعتی کن  انقالبی را به سوی تجربه کمونیستی جمت

های شناخ  اندیشنۀ اجتمناعی در اینران  اگر سروش، دوستدار، طباطبایی و شریعتی را چمره
از گرا  محور و گذشنته توان گونت کنه در سنطح نظنری در  زمنان دربارأ هویت در نظر گیریم، می

شناسنی ایراننی بنه  بنرای جامعه. هویت در نظریۀ اجتماعی دربارأ ایران درکی غالب و شاید اسنت
گرا از آن  مسسله است؛ آن هم هویتی که درکنی گذشنته« هویت»مسسله باشد، « جامعه»جای آنکه 
کنند؛ بندان معننا کنه هنم  شناسی ایرانی با بحران هویت دست و پنجنه ننرم می جامعه. وجود دارد

به همین دلیل . شناسی ایرانی دچار بحران است ت برای  مسسله است و هم هویِت خوِد جامعههوی
شناسی ایراننی چیسنت؟ در پاسنخ شناید بتنوان بنه جنر ت گونت  توان پرسید جامعه است که می

 .شناسی یعنی بحران هویت در معنای دوگانۀ آن جامعه
 

 شناسی ایرانی بحران هویت جامعه
شنود؟ بحنران  شود و در نتیجۀ این بحران خود به مسنسله تبندیل می ران میهویت چگونه دچار بح

ای کنه در آن امنور جمنان چننان  هویت در اصل حسرتی است برای گذشتۀ از دست رفته؛ گذشته
به محض آنکنه جمنان دیگنر بنه منراد منا . پرسیدیم ما کیستیم و چیستیم کام بود که از خود نمی به

تنما اگر هویت را به مثابه میراثنی . شود ای شکوهمند مقایسه می گذشته بار با نگردد، اکنونِ فالکت
گذشتۀ شکوهمندی که از . شویم رو می روبه« بحران هویت»از گذشته بینگاریم، با مومومی به نام 

شود و این سان تمام کوش  ما این است که به دیار گذشته  است، تبدیل به نوستالژی می دست رفته
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نگرانه  آینده شود بلکه در عبناراتی شنبه ن حسرت بازگشت به گذشته آشکارا بیان نمیاما ای. بازگردیم
بنه . دارد گذشته دست از سر ما به هر حنال برنمنی. کوشیم آینده را با نگاه به گذشته متعین کنیم می

شود که در هنر حنالتی  گذشته تبدیل به بار گرانی می. داریم بیان بمتر ما دست از سر گذشته برنمی
شناسی به معنای علم مکان و علنم  از دل این نوش نگاه، جامعه. باید به دوش بکشیم و به آینده ببریم

هنای شناد  هویت بحث ملت دپرسیو است، ملت»به گوتۀ محمدرضا نیکور . شود جامعه زاده نمی
هوینت شناسی ایرانی تا کنون نتوانسته است از بحران  جامعه(. 6939نیکور )« اندیشند به آینده می

داند و هم هویت خود را بنه عننوان  خالصی یابد، بدین معنا که هم هویت ایرانی را مسسلۀ خود می
 .بیند شده نمی شناسی ایرانی مستقر و تثبیت جامعه

 
  هویت بخردانه: بندی جمع

آینا جوامند پی ینده »: آغنازد او با این پرسن  می. «هویت اجتماعی»هابرماس بحثی دارد دربارأ 
این پرس  هابرماس محتنوایی (. 6346 ،هابرماس)« د هویتی بخردانه برای خود بسازند؟توانن می

هابرمناس در . امری الزامی است« بخردانه»هنجارین دارد بدین معنا که ساختن هویتی عقالنی یا 
امنا آینا و چگوننه . ای بنرای خنود برسنازیم توان و باید هویت اجتماعی بخردانه گوید می اصل می

گویند  آلود به گذشته برسناخت؟ هابرمناس در پاسنخ می ویت بخردانه را با نگاه حسرتتوان ه می
وگوی  بمرگی آزادانۀ افراد در فراینند گونت تواند بر پایۀ هم هویت اجتماعی بخردانه، امروزه فق  می

امنا . وگوی همگانی همان فرایند ینادگیری همیشنگی اسنت این فرایند گوت. همگانی ساخته شود
تنمنا راه . های سننتی مسنتقر کنرد گرایانه و تنما بر شانۀ ارزش توان گذشته جدید را نمیهای  هویت

 .پیوند گذشته با آینده ارزیابی آن گذشته درون فرایند گوتمانی عملی است
تنر از  های گذشته بسیار بی  کمیت و کیویت نابخردانگی. گذشته سرشار از نابخردانگی است

ای هم نون ننژاد و  های نابخردانه ها به واسطۀ هویت گذشته انسان های آن است زیرا در بخردانگی
هرآن ه عرصۀ زیستن را بنه منا . قوم و دین و مسلک و آیین، عرصۀ زیستن را به هم تنگ کرده بودند

هنای  ها از هویت گذشنته سرشنار از خشنونت اسنت و اینن خشنونت. تنگ کند نابخرداننه اسنت
هنای خنود را چننان  ننابخردی آن اسنت کنه هویت. اسنت   ردهنابخردانه یعنی غیرانتخابی سر برآو

تر آن اسنت کنه  اما نابخردی بزرگ. های دیگر قرار بگیرد تعریف کنیم که الجرم در تصادم با هویت
اما بخردانگی آن است کنه هوینت خنود را چننان . وگویی درنگیرد های گوناگون گوت میان هویت

بخردانگنِی . عینیتی طبیعی بر ما و دیگنران گنران آیند چون فرسخت و آهنین در نظر نگیریم که هم
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 .6921 ،نیکور :در ام، گرفته وام نیکور محمدرضا از را «بخردانه هویت» دربارأ بحث و عنوان . 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

511 
 دوره نهم

 3شماره 
 6331 تابستان

 .ها سختی و خشونت و جنگ برنخیزد هویت در نرم بودن آن است؛ چنان نرم که از تصادم هویت
های  های گذشنته و سنختی هنای گذشنته، خشنونت هرگونه تعریف هویت که ما را بنه فالکت

هاسنت، یعننی بنه سنخن  ی هویتوگو بخردانگنی در گونت. گذشته بپیوندانند، نابخرداننه اسنت
هنا بنرای آنکنه  هویت. بمرگی آزادانه در فرایندهای به هم رسیدن و بنه هنم رسناندن هابرماس، هم

تنما اصنل . وگو کنند، این محتوای هنجارین سخن هابرماس است بخردانه باشند، باید با هم گوت
ی اگر بخواهند از بحنران هوینت شناسی ایران جامعه. توان هویت را بر آن بنا کرد ثابتی است که می

به در آید، به جای پرس  هویت ایرانی چیست، باید این پرسن  را پنی  روی خنود بگنذارد کنه 
 توانند هویتی بخردانه برای خود بسازند؟ ایرانیان چگونه می

 



 

 

 پژوهشیـ مه علمی فصلنا

519 
میراثی از  :هویت

 ...گذشته یا

 منابع

 .نشر قطره: تمران. شناسی شناخت کارل مارکس و جامعه(. 9216)آشتیانی، منوچمر

پژوهشنکده مطالعنات فرهنگنی و : تمنران. شناسی جهاانی معارار درآمدی به بحران جامعه(. 6922)آشتیانی، منوچمر 
 .اجتماعی

 .نشر ماهی: تمران(. عبدالله کوثری: مترجم) های رمانتیسم ریشه( 6923)برلین، آیزایا 

.پرس : اصومان(. علیرضا سنیداحمدیان: ترجمم) نیچه، هایدگر و گذار به پسامدرنیته(. 6943)بروس اسمیت ، گرگوری 

.ققنوس: تمران(. سمیل سمی: مترجم) فروید در مقام فیلسوف(. 6932)بوتبی، ری ارد 

.انتشارات خاوران: پاریس. امتناع تفکر در فرهنگ دینی(. 6929)ستدار، آرام  دو

 .فردوس: تمران(. عزیزالله علیزاده  :مترجم) شناختی نظریه جامعه(. 6939)ریتزر، جورج 

ای در  رشنته فصلنامه مطالعات میان. ای رشته ای تا میان توکر دکتر علي شریعتي؛ از چندرشته(. 6932)شاکری، سیدرضا 
 .  63-91، (2)1علوم انسانی، 

 .6-3، 90، کیان. ذهنیت مشوش، هویت مشوش(. 6941)ش، عبدالکریم سرو

.4-62، 90، بازتاب اندیشه. جربۀ اعتزالتجدید ت(. 6926)سروش، عبدالکریم 

.چاپخ : تمران. تشیع علوی تشیع رفوی(. 6932)شریعتی، علی 

.انتشارات کویر: تمران. گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران: ال اندیشه سیاسی در ایرانزو(. 6936)طباطبایی، سیدجواد 

 .نشر نی: تمران(. حسن چاوشیان: مترجم)شناسی  جامعه(. 6930)گیدنز، آنتونی 

.انتشارات امیرکبیر: تمران. دکارت و فلسفه او(. 6921)مجتمدی، کریم 

گاهانتشارات : تمران(. چاپ پنجم)بیداری از خواب دگماتیسم : فلسفه کانت(. 6922)زاده، میرعبدالحسین  نقیب  .آ

.2-61، 13، نگاه نو. هویت و ایدئولوژی(. 6921)نیکور، محمدرضا 

.2-60ماه،  ماره دیش. آزمون ترجمهنشریه اینترنتی . هویت بحث ملت دپرسیو است(. 6939)نیکور، محمدرضا 
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