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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،333-323 ،)3(9 ،تابستان 3391
تقویان ،ناصرالدینعلی ( .)6931هویت :میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟ .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی،
.666-629 ،)9(3
شاپا2002-6166 :

 نویسندگان  /حق انتشار این مقاله در فصلنامه «مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی» از نویسندگان اخذ شده است .دسترسی به متن کامل مقاله براساس
قوانین کریتیو کامانز
(
آزاد است) .

*

هویت :میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده؟
ناصرالدینعلی تقویان

دریافت5931/40/40 :؛

پذیرش5931/54/40 :

چکیده

آیا هویت میراثی بهجایمانده از گذشته است یا انتخابی برای آینده؟ در اینن پرسن  ،مومنوم «زمنان» پی فنر
گرفته شده است .ازاینرو ،تحلیل موموم زمان نقطۀ عزیمت ماست .زان پس به بررسی نسبت موموم زمان با نظریۀ
اجتماعی میپردازیم و برمینمیم که جامعهشناسی نه علم «زمان» بلکه علنم «مکنان» اسنت .علنم «زمنان» امنا
«تاریخ» است که در روایت هگلیاش نسبتی وثیق با پنارادایم فلسنوۀ آگناهی دارد .اینن پنارادایم ،اجنازأ تسسنیس
جامعهشناسی را نمیداد چنرا کنه جامعهشناسنی نظرینۀ کنن اسنت ننه نظرینۀ آگناهی .از همنین رو ،تسسنیس
جامعهشناسی در پایانههای سدأ نوزدهم اروپایی مقارن است با بحران فلسوۀ آگاهی .کانون این بحران نینز مومنوم
«سوژه» بود ،سوژهای که خود هم بنیاد فلسوۀ آگاهی مدرن بود و هم کنانون جامعنۀ مندرن .امنا منارکس ،نی نه و
فروید طومار سوژه را درهم پی یدند و بدین سان جامعۀ مندرن را بنه بحنران درانداختنند .تسسنیس جامعهشناسنی
پاسخی بود به این بحران .این تسسیس چرخ گاهی است که در آن از گرانباری و زیانباری «تمپوسنتریسم» آگناه
گشتیم و بر سودمندی «توپوسنتریسم» انگشت نمادیم .پس از این بحث نظری ،بنه برخنی از نارسناییهای تلقنی
زمانمحور از «هویت» در علوم اجتماعی ایران اشاره میکنیم و نشان میدهیم که چگونه این نارساییها گرانبنار از
گذشته است و ازاینرو ناتوان از نگریستن به آینده .ریشۀ ناتوانی جامعهشناسی ایرانی در پردازش «نظرینۀ کنن » را
نیز در همین نارساییها جستوجو میکنیم .جامعهشناسنی ایراننی بنرای برونرفنت از اینن بنبسنت و گشنودن
افقهایی نو در سپمر نظریه و عمل اجتماعی ،چارهای جز دست شستن از تلقی هویت «بهسان میراثی از گذشنته»،
و برگرفتن آن هم ون «انتخابی برای آینده» ندارد .سرآخر درباره مومومی از هویت «بخردانه» و نسبت آن بنا علنوم
اجتماعی سخن میگوییم .افنزون بنر اینمنا ،وجنه میانرشنتگی اینن مقالنه در بررسنی نسنبت علنومی هم نون
جامعهشناسی و تاریخ در چشماندازی فلسوی بر زمینه تحلیل مومومهای زمان و مکان توضیح داده میشود.
کلیدواژهها :هویت ،زمان ،مکان ،نظریۀ اجتماعی ،نظریۀ کن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

* مضنمون ایننن مقالننه نخسننتینبار در سننومین همننای «کنکاشهنای مومننومی و نظننری دربننارأ جامعنه اینران» (انجمننن
جامعهشناسی ایران) که در اردیبمشت  6931در دانشکدأ علوم اجتماعی دانشگاه تمران برگزار شد ،ارائه گردید.
 .استادیار فلسوه آموزش ،عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تمران ،ایران.
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هنگامی که در علوم اجتماعی از هویت سخن میگنوییم ،منظنور «هوینت اجتمناعی» اسنت ننه
هویت فردی (گیدنز64 ،6930ن .)61بنابراین تعریف روانشناسانه از هویت را کننار منینمیم .در
یک تعریف ابتدایی هویت «به معنای ویژگیهایی است که از طرف دیگران به یک فرد نسنبت داده
میشود» (همان) .هویت خانوادگی ،شغلی ،قومی ،ملی همه بنار و مومنومی اجتمناعی دارد .بنه
تعبیر دیگر اینکه در چه خانوادهای هستیم ،در چه جامعهای زندگی میکنیم و چنه مناسنباتی در آن
جامعه حاکم است ،نشان میدهد که هویت امری اجتماعی است ،یعنی نگاه و داوری دیگنران در
آن نق دارد .افزون بر این ،هویت تا اندازأ زیادی آن چینزی اسنت کنه از گذشنته بنه منا بنه ار
میرسد .هنگامی که میگوییم هویت چیزی است که از گذشته به ما به ار رسنیده اسنت ،بندان
معنی است که خود ما در انتخاب آن نق چندانی ندار یم؛ ما خانواده ،شمر ،قوم و کشنور خنود را
انتخاب نمیکنیم ،حتی دین نیز در بیشتر موارد موروثی است.
هویت یک برساختۀ اجتماعی است .اما همین هویت به ار رسیده از گذشته ،سمت و سوی
آیندأ ما را هم تعیین میکند .زیرا درون خانوادهای که ما انتخاب نکردهایم ،اینکه من چگونه رفتار
کنم و چه نسبتی با اعضای خانواده داشته باشم و جامعهپذیریای که از خانواده به دست منیآورم،
تعیین میکند که انتخابهای من در اکنون و آینده چگوننه باشند .زبنانی کنه فرامیگینریم را درون
خانواده آموختهایم .خانواده ساختارهای ذهنی ما را به گونهای شکل منیدهند کنه متنسثر از همنان
مناسبات اجتماعیای است که ما درون جامعهپذیر میشویم .در دوران مدرسنه نینز ارزشهنا و
هنجارهایی که از پی درون جامعه تثبیت شده ،در ما درونی میشود اما همیشه اینطنور نیسنت
که آن ه از گذشته به ما به ار رسیده و هویتهایی که در آن جامعهپذیر شدهایم ،بنه طنور کامنل
سمت و سوی زندگی آیندأ ما را تعیین کند .انسان موجنودی انتخنابگر اسنت؛ گناهی بعضنی از
ارزشها را میگیرد و برخی را فروگذار میکند .بنابراین «انتخاب»های منا نینز در تعینین سنمت و
سوی آیندأ ما نق دارند .پرس این است که نسبت بین گذشته ،یعننی آن نه بنرای منن بنه ار
رسیده ،و آینده ،یعنی آن نه منن انتخناب منیکنم ،چیسنت؟ در اینن پرسن  ،مومنومی از زمنان
پی فر گرفته شده است .چنین مینماید که در موموم هویت ،موموم زمان نیز نموته است.
تحلیل مفهوم زمان و مکان

اینجا الزم است موموم زمان را به لحاظ فلسوی کمی تحلیل کنیم .ضرورت اینن تحلینل سنپستر
برای توضیح رابطۀ موموم هویت در علوم انسانی و اجتماعی آشکار میشود .اینجا اینن نکتنه بنس

که مدعی هستیم جامعهشناسی علم مکان اسنت و تناریخ علنم زمنان .عزیمتگناه منا در اینجنا،
تحلیل هیوم از زمان و مکان است.
به طور معمول درکی که ما از زمان داریم هم ون خطی است که از گذشنته شنروش شنده ،بنه
حال رسیده و در آینده امتداد پیدا میکند .به نظر می رسد گویا ما در زمان گرفتاریم ،در بنند زمنان
هستیم .در زمان نمیتوانیم به عقب و جلو برویم .نمیتوانیم به گذشته برگشته یا به آینده سور کنیم.
به گوتۀ هیوم ،زمان عبارت است از توالی حالتهای درونی ما (هیوم .)2003 ،یعنی تصنور منا از
گذشته آن چیزی است که در خاطرات و ذهنمان است به تعبینر دیگنر بنه نظنر میرسند در عنالم
بیرون و خارج چیزی به نام گذشته وجنود نندارد و گذشنته عبنارت اسنت از خناطراتی کنه منا در
ذهنمان داریم .در اصل چون زمنان امنری ذهننی اسنت ،منا اسنیر ذهنن خنود و خاطراتمنان و
انتظاراتمان از حالتهای بعدی هستیم ،اسیر ذهنیت خود هستیم؛ ذهنیت ماست که هستی ما را
در چنگ خود گرفته است .زمان مجموعۀ آناتی است که در هنر کندام از آنمنا منا در ینک حنالتی
هستیم .به عنوان مثال غم ،شادی ،لذت ،درد و ...حالتهایی هستند که پشت سر هم در درون منا
رخ میدهند .توالی این حالتها آن چیزی است که به تعبیر هیوم موموم زمان را در ذهن ما معنادار
میکند .در ِآن فعلی من احساس شادی میکنم ،در ِآن بعد ممکن است احساس غم بکننم ینا هنر
احساس دیگری .هر حالت درونی منحصر به فرد است ،یعنی حالتهای بعدی ما حتی اگر ما نام
یکسان بر آن بگذاریم ،حالتی است دیگر ،زیرا در آننی دیگنر رخ داده اسنت .تجربنههای دروننی
یکسان تجربههای متواوتی هستند و این تواوت از حیث کیویت و کمیت میتواند متواوت باشند و
اینهمانی با حالت پیشین نداشته باشد.
پس اگر زمان عبارت باشد از مجموش حالتهنای منا کنه بنه تنوالی پشنت سنر هنم میآینند،
می توانیم بگوییم که زمان امری ابژکتیو نیست بلکه سوبژکتیو است و در بینرون از ذهنن منا وجنود
ندارد .به همین دلیل است که میگوییم ما در زمان نمیتوانیم حرکت کنیم .معنای دیگر این سخن
این است که زمان تقرر ندارد؛ ایستا نیست؛ یعنی حالتهای درونی ما ثابت نیسنتند .در خنارج از
ذهن ما نه گذشته وجود دارد ،نه آینده .گذشته گذشته است ،یعنی رفته است و دیگر وجنود نندارد.
آینده هم هنوز نیامده پس وجود ندارد .به نظر میرسد تنما چیزی که وجود دارد زمان حنال اسنت:
اکنون .اما به محض آنکه میخواهیم ِآن فعلنی را بنه چننگ آورینم و بگنوییم اکننون وجنود دارد،
بالفاصله ِآن فعلی به گذشته میپیوندد .نیست میشود .پس به نظر میرسند اکننون وجنود نندارد،
«نیست» .یعنی نمیایسنتد تنا منا صنوت «هسنت» بنودن را بنر آن اطنالن کننیم .زمنان همنواره
«میشود» ،در حرکت است .زمان امری است شدنی .پس اگر نه گذشته وجود دارد و نه آینده و ننه
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حال ،می توانیم نتیجه بگیریم که چیزی به نام زمان بیرون از ذهن منا وجنود نندارد و آن نه وجنود
دارد ،عبارت است از خاطرات ما از توالی حالتهای پیشین و انتظار ما از توالی حالتهای پسین
اما مکان چیست و تواوت آن با زمان چیست؟ به نظر میرسد مکان بنر خنالف زمنان عینینت
دارد .یک دلیل آن این است که ما در مکان میتوانیم جابجا شویم .مکان «هسنت» .مکنان امنری
شدنی نیست .مکان تقرر دارد ،ما میتوانیم از جایی در مکان به جایی دیگر در مکان حرکت کنیم.
اگر زمان چیزی است که ما اسیر آنیم ،به این معنا که نمیتوانیم در آن حرکت کنیم ،مکنان چینزی
نیست که ما اسیر آن باشیم .ما در مکان آزادیم ،میتوانیم به مکانهای گوناگون برویم .پنس مکنان
امری ابژکتیو است هیوم البته مکان را نیز امری سوبژکتیو میدانست زیرا به دیدأ وی منا هنید دادأ
تجربیای از مکان (چنانکه از زمان نیز) نداریم؛ تجربهباوری هینوم وی را بنه اینن نتیجنه رسناند
(همان) .اما استدالل ما در اینجا تجربهباورانه نیست ،بلکه پدیدارشناسانه است .تجربۀ حسنی بنا
تجربۀ زیستۀ پدیداری متواوت است .ازاینرو ،گرچه منا هنید تجربنۀ حسنیای از زمنان و مکنان
نداریم ،اما تجربههای پدیداری از آنما داریم .بنا تحلینل تجربنۀ پدینداری زمنان ،آن را سنوبژکتیو
مییابیم؛ در حالی که با تحلیل تجربۀ پدیداری مکان ،آن را ابژکتیو مییابیم.
زمان و مکان البته موضوشهایی دیرین در تاریخ فلسوهاند ،درست به دیرینگی خود فلسنوه .در
فلسوۀ مدرن این امکان فراهم میشود که سوبژکتیو یا ابژکتیو بودن این دو پرسن انگیز شنود .اینن
گمان که زمان و مکان سوبژکتیواند ،در فلسوۀ مدرن بسیار تقویت شد .دلیل این امر این است کنه
موموم سنوژه در فلسنوۀ مندرن ،و بنه تبند آن در نقن و جایگناه مومومهنای زمنان و مکنان در
سازوکارهای درون ی سوژأ اندیشنده در فرایند کسب شناخت و آگاهی ،دارای اهمیت شند .فلسنوۀ
مدرن از دکارت تا کانت را میتوان ذیل عنوان کلی «فلسوۀ آگاهی» گنجاند.
فلسفۀ آگاهی

دوران مدرن دوران کشف و برساختن سنوژه اسنت .سنوژه یعننی فاعنل شناسنا ،یعننی ذهننی کنه
میاندیشد .کارکرد اصلی ذهن ،اندیشنه و شنناختن اسنت .کوگیتنوی دکنارت («میاندیشنم پنس
هستم») هستی انسان را تابد اندیشهاش کرد .شناخت به مسسلۀ اصلی فلسوه بندل شند .فیلسنوفان
در پی آن برآمدند که دریابند ذهن انسنان چگوننه میشناسند .اینن امنر مقنارن اسنت بنا برآمندن
شگوتیانگیز علم مدرن .علم نیز یعنی شناسایی .پس اگر بخواهیم به علم مدرن تکینه کننیم بایند
مطمئن باشیم که علم مندرن «درسنت» میشناسند .فلسنوۀ دوران ننو در پنی کسنب اطمیننان از
«درستی» شناخت علمی است .میخواهد بنیانی برای این شناخت فراهم آورد .پس فلسوۀ مندرن

وظیوۀ خود را در سازوکار سوژه در شناختن ابژهها قرار داد .با همۀ اختالفاتی که فیلسوفان مدرن،
از دکارت به این سو ،با یکدیگر دارند ،همه در یک چیز هم سخناند که هماننا چیسنتی شنناخت
است .چیستی شناخت مسسلۀ اصلی فلسوۀ دوران نو اسنت .عقلگراینانی هم نون دکنارت بنینان
فطری جای گرفته در عقل انسانی میدانستند (مجتمندی.)6921 ،
آگاهی یا شناخت را در مواهیم ِ
در برابر ،تجربهگرایان این بنیان را تجربههای حسیای که سنوژه از بینرون کسنب میکنند قلمنداد
میکردند (همان) .کانت اما بر زمینۀ پرس شناخت ،آگاهی را ترکیبی از عقل و تجربه میدانست
(نقیبزاده .)6922 ،در نمایت ایدهآلیسم آلمانی هستی را همان فکنر دانسنت ،همنان آگناهی بنه
شمار آورد .همگی این فیلسوفان در پی تبیین رابطۀ میان سوژه و ابژه بودند و در این کنار ،سنوژه را
اصل میگرفتند .فلسوۀ آگاهی نوعی روانشناسی فلسوی بود به این معنا کنه موضنوش کنار خنود را
فرایندهای سوبژکتیو مؤثر بر امر شناخت قرار داده بود .تا پی از تسسیس جامعهشناسنی در اواخنر
سدأ نوزدهم ،هر نظریۀ اجتماعی درون پارادایم فلسوۀ آگاهی شکل میگرفنت .بنه سنخن دیگنر،
نظریۀ اجتماعی دوران مدرن ،تا پی از قرن بیستم هنوز گرفتار اصل آگاهی بود.
بحران فلسفۀ آگاهی

فلسوۀ آگاهی در میانههای سدأ نوزدهم از چند سو با بحرانهایی مواجه شند .جننب رمانتیسیسنم
یکی از برانگیزانندگان این بحران بود .رمانتیکها سوژهای را که گمنان میرفنت بنیناد آگناهی اسنت،
گمگشته در فضنایی احساسنی و انگیزههنایی یافتنند جنز انگیزههنای شنناختی .رمانتیکهنا در پنی
غیرلوگوسی احساسها و عواطف انسان بودند .رمانتیکهنا بنر روی
بازگرداندن سوژه به خانۀ نامتعین
ِ
ِ
سرگشتگی ناشی از فروپاشی سنتها انگشت نماده بودند .شوریدگی رمانتیکهنا در اصنل شورشنی
بود علیه سوژهباوری دکارتی .آنما میگوتند انسان در جمان خشک و بیاحساس سوژأ دکنارتی دچنار
گمگشتگی شده است (برلین .)200 ،6924 ،دشمنی رمانتیکها با هگل نیز از همین رو بود.
جبمۀ دیگری را که از آن به سوژه و سوژهباوری دکارتی حمله شد ،نی ه گشنود .نی نه نشنان داد کنه
آن ه ما دان مینامیم نه حاصل عالقۀ ما به حقیقنت نناب ،بلکنه ناشنی از خواسنت قندرت ماسنت.
اشتیان ما به حقیقت در اصل اشتیان ما به قدرت و ِاعمال آن اسنت .حقیقنت سرپوشنی اسنت بنر اینن
خواست .شناخت و دان مدرن در اصل ابزارهایی هسنتند بنرای ِاعمنال قندرت .پنس چینزی بنه ننام
حقیقت ناب وجود ندارد که مستقل از خواست قدرت سوژه بتنوان بنر آن تکینه کنرد .نی نه بنر خنالف
دکارت سوژه را با خواست قدرت تعریف میکرد نه با تواننایی شنناخت و اندیشنه .انسانشناسنی نی نه
چیزی نیست جز قدرتشناسی .انسان موجودی سلطهگر است نه شناسند (بروس اسمیت.)6943 ،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

551
هویت :میراثی از
گذشته یا...

