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 جهان یستز و ، سیاستیتهو
 محسن جمشیدی

 **احسان کاظمی

 چکیده

 مثابه درک آدمی از . هویت بهاستترین مباحث در حوزه زندگی انسانی  ترین و مهم هویت از غامض
مثابه  هویت به مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. از یکسو و رویکردهای مختلفیها  خویش، از سویه

، از سوی دیگر است دل با یک ذات و یک جوهراگرا، هویت مع رویکردهای ذات در درک آدمی از خویشتن
آن را یک پدیده ، بنیانی هویت نتیجه بی کید بر غیرذاتی و درأبا ت، گرا ذاتهای  برخی با رد رویکرد

در این  کنند. می های گفتمانی تعبیر حاصل بازی قدرت و میدان کرده و هویت را صرفاًبرساخته تعبیر 
 رهثیر آراء ویتگنشتاین و هوسرل در بابه هویت سخن خواهیم گفت که تحت تأمقاله از رویکرد دیگری 

ا گرایی ر درکی که در عین آنکه ذات د.کن شکل زندگی و زیست جهان، درکی دگرگون از هویت ارائه می
گیرد و برای آن نوعی از  نمی بنیان و نتیجه قدرت و گفتمان در نظر اما هویت را یک امر بی ،کند می نقد

در ادامه و به صورت کوتاه به تبعات انتقال این بحث از مباحث نظری به  شود. اصالت و بنیان قائل می
 کاربست آن در مورد ایران و هویت ایرانی خواهیم پرداخت.

 واژگان کلیدی
  جهان، سوژه یستز یت،هو یران،ا

                                                                                                                                        
 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشجوی                                                Email: jamshidi325@gmail.com 
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 جستارگشایی

که چون چراغ راه  ید، پندکررا مطرح  یسقراط پند مهم، یتفکر فلسف یدایشسرآغاز پ در

چه در سطح  یخودشناس .«خود را بشناس» :حرکت تفکر بود و هست یرکننده مس روشن

( به یشناس ( و چه در سطح )مایشناس چه در سطح )من یعنی ؛یو چه در سطح جمع یفرد

از  یتمطلب که هو ینا یحتوض یعنی ؛یتهو  پاسخ به مسئله. خورد می ندیوپ یتبغرنج هو  مسئله

فراوان های  تالش یتهو یستیچ یحل معما یبرا یخطول تار در شود. می ساخته یچه عناصر

هر  مسلماً. داده شده است یتهو  پاسخ به مسئله، شده انجام یها تالشصورت گرفته و به شماره 

آمده و حول  یرونب یو معرفت یدستگاه نظر یکداده شده از دل  یتهو که به مسئله یپاسخ

. خاص سامان داده شده است یشناس و معرفت یشناس یمرتبط با هست یشناس روش یکمحور 

 یکپردازان هرمنوت یهنظر یانرا در م یکل یریگ دو جهت و فلسفه یدفرودر کتاب  یکورر پل

 یشناسیدارکه او پد یکیهرمنوت یگرد یظن و از سو سوء یکسو هرمنوت یککند. از  می یزمتما

و  است توهم فعو ر ییزدا راز یاست و در پ ینگونه معنا ظنبر هر ینامد. اول یم امر مقدس

. یابداز آن ب یاثرها  آن است تا در پس نمادها و نشانه یبه وجود معنا باور دارد و در پ یگرید

عزم مقاومت ، به استماع یاقبه ظن و اشت یاقجان گرفته است: اشت یزهدو انگ یناز ا یکهرمنوت

  .و عزم اطاعت یریو سختگ

را  یتضاد ینو چن یساز یقطب ینتوان چن می یزن یتمختلف به هو یکردهایرو یانم در

گراها  . ذاتیگفتمان یکردهایرو ،یگرو از طرف د ییگرا نظرات ذات ،طرف یکاز  ؛مشاهده کرد

که به  یتیهو، هستند یادینبنوجود یک ذات  صورت در پس هر امر به یتقائل به وجود هو

 یک یخدر تار ،رو یندر ارتباط است و از هم یدهپد یک یخاست و با تار هبست یدارهاوجود پد

 یچهوجود قائل به  یبه کلها  یگفتمان ،یگراز طرف د. هستند یتهو یابیدنبال باز به یدهپد

 یانجر یک یرثأرا حاصل نفوذ و ت یتو هر هو یستندن یصورت ذات به یداریپد یچه یبرا یتیهو

در  یکتشک ،سو از یک یزن یتدر هو یکمسئله هرمنوت بهمشا یگردانند. پس بار د می قدرت

 مغفول. یتهو یو بازساز یابیدر باز یسع ،یگرد یو از سو یمدار یتهو

. در ناتوان هستند، برسازنده آن و عناصر یتهو یستیدادن چ یحتوض در باال یکردهر دو رو

پس از آن . ندهست خطا رپ یکردهارو ینا ینظربه لحاظ داد که چگونه  یمادامه نشان خواه

 یممطرح خواه یزندگ شکل یاجهان و  یستز از نظرگاه مقوله یتهو به مسئله یگرد یکردیرو

مباحث  ینو مهم ا یارتباط عمل یزان نیدر پا باشد. باالهای  یکردرو یکه فاقد مشکالت نظر کرد

 شود. می یینتب یکوتاه امروز به یرانا یتبا وضع
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  ییگرا ذات. 1

 یمباش یآنکه مدع یو سپس ب یماز مفهوم ذات در فلسفه ارائه بده یفیتعر یمکن می یسع ابتدا

 یسع، است یرشمورد پذ یتگرا به هو ذات یکردصورت تمام و کمال در رو به یفتعر ینا

 .ییمتر نما جسته شده را بر یکردرو ینا یرگ دامن یشتررا که ب یفتعر یناز ا یم که ابعادیکن می

محض نمونه  گرایی است و صرفاً یک انتخاب از میان موارد متعدد ذات البته این انتخاب صرفاً

واسطه  یب یکه هست یدر حال»: یدگو می بخش ذات کتاب )منطق( خود در سر آغاز هگل است.

 یبترت ینخود؛ بد یدر خود و برا یهست یقتحق یعنی، است یقتحق یدانش اما در پ، است

فرض که  ینا یکند و برمبنا نمی آن توقف یناتواسطه و متع یب یِهست یندانش در سطح ا

 ،آن یکه برمبنا یهست ینجز خود ا به یزیچ، قرار دارد یگرید چیز، یظاهر یهست یندرپس ا

 .( Hegel, 2010: 337) «کند می درون آن نفوذ  به، یابد می قوام یظاهر یهست ینا

را  یهست یظاهر ییراتاست که تمام تغ یاستوار یادآن بن ،ذات ذات است. ،یگرد یزچ این

 یبودن آن نوع بودن ذات ،یگرد یردر تعب یا( و Hiben, 1902: 77کند ) می یبانیو پشت یزیر یپ

 یخاص چهره یچآنکه ه یب، شود می مختلف ظاهر یگرهاید یردر تعب یااست که در چهره و 

 .آن را نشان دهد یتماه، کامل ورط به

نمو  و ذات درخت در پس تمام مراحل رشد. تفکر مثال درخت است ینمعروف ا مدل

و ...  یدنرس ثمر به، کردن و تناور شدن رشد ،دواندن یشهر، بودن درخت وجود دارد در مراحل دانه

شدن  تحقق و بالفعل فقط عرصه یرونیجهان ب است. ییردر حال تغ آن مداوم یظاهر یاما هست

 ( )همان ذات( با فعل گذشتهwesen) یآلمان کلمه یکسانیبا اشاره به  هگل است. ذات ینا

[(sein،بودن ) هستن ]و ذات بر بودن تقدم دارد است یزمان هست یب که ذات گذشته یدگو می. 

ن رفته و یاکه از م یا گذشته نه بر گذشته ،معنا یندر ا. است یتقدم منطق یک که صرفاً یتقدم

 داللت، صورت حاضر هو ب یزنده در هست دوبارهحفظ شده و  یعنوان امر بلکه به، شده یط

اما هر ، دارد ییو نمودهاها  چهره ، دارد یمراحل، هر ذات ،شد طور که نشان داده همان ،کند می

 .کند می حرکت یخاص یقانونمند یخاص و بر مبنا یتیذات به سمت غا

به ، کشف ذات یشود و برا می قائل همانی ینا یتذات و هو یانم، یتگرا در هو ذات رویکرد

کند نقاط اشتراک  می یسع، سنجد می گذشته را با حال و اکنون، کند می و گذشته رجوع یختار

را  یخکه تار یمعن ینبد، یخط. است یو تراکم یصورت خط به یخاو تار یبرا. یابدرا بها  ذاتو 

 یکرا تابع  یبعد گذار از هر مرحله به مرحله یباًکند و تقر می یرصورت مرحله به مرحله تفس به

تداوم گذشته است و  ،حال. قائل است ینسبت منطق ،مراحل ینا ینداند و ب می یقانون منطق

 راکمیماست. ت یظهور حوالت وجود ینوع یاما و  یخیتار یرما تقد اکنونِ  تداوم اکنون؛ یندهآ
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 تصور یشرفتو رو به پ یصورت انباشت به اغلب ،یخذات در تار ینمعنا که روند حرکت ا ینهم بد

 یکردرو ینالبته ا. رفع و تکامل است یبعد نوع پس گذار از هر مرحله به مرحله، شود می

کشف شده و  است یچند عامل یعامل واحد و گاه یک که معموالً ذات .یستن یرگ همه یتراکم

 شوند. می داده یصتشخ یشها و دافعهها  جاذبه، حاکم بر آن و مشخصاتش یسپس قانونمند

کرد  یدچه با ،  کننده یینعمل تع یصورت دستورالعمل و راهنما به، ذات یقانونمند، آن پس از

 یاداده شود و  یصما و ذات ما دچار انحراف تشخ به گذشته نسبتاگر اکنون ما هم . شود می ،ما

تحقق  یختار، یخشود. تار می یرتعب یگانگیاز خودب به ،یمناموفق باش  ذات یصدر تشخ یکل ما به

. برعهده ماستها  ذات ینتحقق ا یفهوظ یاو  یریمثأت یب یشاهدان یا یانم ینهاست و ما در ا ذات

ذات در دل خود . است یتسعادت و موفق یتنها، یتهو یکتحقق ذات  تیبتر ینبه هم

و  یشخو یشتنمتفکر کشف خو یفهکند. وظ می مشخص یندهما را در آ یها ها و امتناع امکان

 .است یشبازگشت به خو

، در طول یبخش و جوهر ذات و عامل وحدت ینخود ا ینکهبر سر ا یانگرا ذات یانم حال

، یبر روح قوم یا بر نژاد، عده یا بر زبان، عده یا ، اختالف است. عدهیستچ یتیهر هو یختار

 یگردهای  شاخصو  یخچند ذات در کنار هم در طول تار ینینش بر هم یا بر مذهب، عده یا عده

 ین، منطق حاکم بر اکنند می یمعرفها ینکه هر کدام از ا یتر از مصداق گذارند. مهم می کیدأت

، گرا که تکثر و تنوع یلساز و تقل یکدست یمنطق. صورت فشرده ارائه شد است که به یکردرو

 یشناس امروز به باستان یتشناخت هو یگرفته و برا یدهند یخرا در طول تار  گسست و شکاف

 پردازد. می تهگذش

 نظر مهم به یکردرو یننقد ا یبرا ، اند وابسته یگرکه البته به همد به چهار نکته توجه

 قرارند: ینصورت فشرده از ا نکات به ینا رسد. می

ذات درخت به  یگرفتن، الگو همسان ینا. یریمبگ تر یبه درخت را جد یهمثال و تشب. 1

؛ خلط منطق  فرهنگ است و عرصه یعتطب عرصه یانخلط م یحاصل نوع، یانسان- یتذات و هو

 یتبا محور یعیعلوم طب، علوم به دو نوع ،نظر هوسرل به بنا. یبا منطق علوم انسان یعیعلوم طب

است  یا مسئله اصوالً یتهو .(Husserl, 1977: 270-1شوند ) می یمو فرهنگ تقس روحمسئله 

فرهنگ پاسخ  خود مسئله در عرصه و پاسخ آن و یبودگ و که یستیاز ک پرسشدر پاسخ به 

از  یتلق یناست. ا یستیاز چ پرسششود، می مطرح یعیکه در علوم طب یلؤاشود. س می گفته

کشف شده و  یدو اقتضائات آن با یو قانونمند یینروهای  یهال یردر ز نهاناست پ یکه عامل ذات

از  یزآم مغالطه یجهو در نت یانهگرا یعتدرک طب یکعمل شود؛ فقط  یآن قانونمند یبر مبنا

 .یانهگرا یتموجب یرغ اساساً از مسئله یانهگرا یتموجب ی؛ درک است یفرهنگ یتغا به یا مسئله
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بخش  یتعامل هو یکاز  معموالً «یتیهو ییگرا ذات»اساس است که  یننکته دوم بر ا. 2

 یجادا یوحدت یخخواهد در تار می کند و چون می عنوان عامل اثرگذار شروع به یدر زمان کنون

و  یابد می یزن یخیتار گذشته یتوضع یکآن عامل را در ، کشف کند یوحدت ییمبهتر بگو، کند

 به دست یچنان وصف، خود از آن عامل در زمان گذشته یفاما در توص. کند می برقرار یهمان ینا

 یگانهما از آن عامل ب یناما با درک امروز ،تطابق دارد یخیتار یتگرچه با آن وضعادهد که  می

بودن را با  یرانی؛ ا مواجهم یرانخود از ا ینهستم با درک امروز یرانیمن اگر ا برای مثالاست. 

و  یاجتماع ،یبودن من حاصل وضع فرهنگ یرانیا، کنم می و زنده تصور امروزین یها شاخص

، بودن یرانیا یها شاخصبودن و خود  یرانیدرک من از ا، عوامل در اکنون جامعه ماست یرسا

عنوان ذات  را به یخیتار یرانیا یکبخواهد  یپس اگر کس. ثر از افق امروز من استأمحدود و مت

و  کورش یاو  یوبرزنآربودن را به  یرانیا شاخصداللت و  برای مثالکند و  معرفیمن  یخیتار

بودن  یرانیچون ا ؛کرده است یفقط با واژگان باز درعملسربداران و ... برساند،  یا یوشدار

تکرار  ندارد. یخیتار یرانیبا گذشته و آن ا یا شده یینو تع یمربط مستق یچه، اکنون من

تاریخمان برقرار  زیرا به هر روی همواره ارتباطی میان ما و ؛گونه فرموله مستقیم وکنیم ربط  می

 مستقیم نیست. شده و فرموله از نوع اما این ارتباط مطلقاً ،است

و  یخ( از تاریتیهو یگرا رساند و آن درک )ذات می دوم ما را به نکته سوم نکته مالحظه. 3

 ( نسبت ما با گذشته ویتیهو یگرا برخالف درک )ذات. ما استنسبت ما با گذشته و گذشتگان 

 توان نمی وجه یچ. به هیستن ینمع ضابطه یو دارا شده یینو تع ینسبت خط یکگذشتگان ما 

 یکمانند  که به ییگو، ذات ما دانست یرمرحله از خط س یکما و  یخاکنون ما را سرجمع تار

 یدرسانده باشند و ما اکنون با ییجا را به یخیتار یتمورأو م یخیگذشتگان امر تار ،یامداد یدو

را به  یتمام یمهو کار ن یتمورأم یچگذشتگان ه ،آلفرد شوتزبر طبق نظر . یمآن را ادامه بده

 (Schutz 1972: 208).شده و رفته است.( اند،گذشته تمام نگذاشته یما باق یسو تداوم آن از یدام

شده  مشخص یشههم یبرا یکباره و شد ینوجه مع یچاز گذشته و گذشتگانمان به ه یزدرک ما ن

 یکاز جهان گذشتگان ما ، موجود یاجتماع یتواقع یانم ییخط جدا» :یدگو می شوتز  .یستن

 ،و مردم یگرانمختلف به خاطراتم از د یایکردن از زوا با نگاه یسادگ به. است سیالخط 

دست  به، شناختم یم یممستقیرغ یا یمصورت مستق که به یاز مردم یدیجد یرتوانم تفس می

به جهان گذشتگان  دست آمده تازه به یرو تصو یرخاطرات و تفس ینا یاکه گو یطور آورم به

 گذشته شود. می من از آن ساخته یردر تفس، من گذشته .((Schutz 1972:207 «تعلق دارد

از خاطره در طول  یرتفس ینا ییرما از خاطره و تغ یربا مفهوم خاطره و تفس، یو فرهنگ یزمان

 ما در ارتباط است. یو جمع یفرد یزندگ



 جهان هویت، سیاست و زیست  90

 

از ورود به بحث و  یشپاست.  یاستبا س ییگرا ذات یننکته چهارم در مورد نسبت ا. 4

1درعلم سیاست آکسفو دانشنامه یفتعر یبر مبنا یاستخود را از س یفتعر، رفع ابهام یبرا
 ارائه 

آن  کم دست یا یموجودات انسان یانفقط در م یاستس»:دانشنامه ینا یفبر طبق تعر. یمده می

، رجوع کنند یبه اصول، ارتباط برقرار کنند، ینصورت نماد توانند به می که یدسته موجودات

مردم اختالف بر سر  یانکه م یوقت یاستس . «دارد یانجر، ینداستدالل ورزند و مخالفت نما

 ،وجود داشته باشد یحل چنان منازعات یبرا ییها  و حداقل راه یدآ می وجود هب یلدال یعتوز

 که مردم بر سر منافع خود ییجا ، (یعینه در )وضع طب، یاستس یبترت ینبد. یدآ می وجود هب

آن امر حق من  :یندآنکه بگو یجا به ،کشند که من آن را خواهم گرفت می یادجنگند و فر می

 یفبر سر حقوق و تکال یکپارچهو  کامل فقتوا یککه  یگریوجود دارد و نه در حاالت د، است

  .آمدن دارد یدامکان پد، در جامعه موجود است

و  یخدرک روند تار یدمثابه کل کشف ذات به یدر پ یکردرو ینا ،شد گفتهطور که  همان

کردن آنچه بر ما رفته  ذات و منطق حاکم بر آن، ضمن معنادار. عمل بوده است یبرا یچراغ راه

 ،یمانجام ده یدآنچه را که ما با یگرعبارت د به یابرود و  یدخواهد رفت و باآنچه بر ما  ، است

در ، شد گفتهکه  یفیبا تعر یاستس یاصل یدهبا ا، یکشف هر ذات یبترت ینبد. سازد می مشخص

حل آن  یبرا یاسترا که س یا عرصه یراز ؛یردگ می را یاسیعمل س یدایشتضاد است و امکان پ

 هم امکان اختالف را حذف کند؛ می برده و حذف یناز ب، پردازد می گفتگو و ارتباط ،وتجبه جس

 سازد. می انجام شود را مشخص یدکند و هم از قبل آنچه با می

  یگفتمان یکردرو. 2

 یکردمهم رو نمونه یکعنوان  شود و سپس به می از گفتمان ارائه یفتعر یکبخش ابتدا  ینا در

البته شایان ذکر است که رویکردهای  د.شو می یفآن توص یبه گفتمان و ابعاد نظر موفو  الکلو

 یک گزینش تصادفی است. شوند و این انتخاب صرفاً گفتمانی محدود به این رویکرد خاص نمی

کند.  خوبی نقاطی را که ما در رویکردهای گفتمانی مورد نظر داریم نمایندگی می این رویکرد به

 جنبه از آن یک یاجهان  یدنکردن و فهم راه مخصوص صحبت یک، مانگفت اما تعریف:

را  یو روابط اجتماعها  یتکردن ما، جهان هو صحبتشیوه  که ندبرآن یگفتمان یاتنظر .باشد می

 ,Jorgensen)دارند آنها ییرفعال در خلق و تغ ینقش  بلکه ،دهد نمی بازتاب یبه صورت ضمن

 یآن اطالعات در مورد حاالت ذهن راهکه از  یستکانال ن یکزبان  ،یگرعبارت د به .(6 :2002

است  ینیزبان ماش، در مقابل. یردبه جهان مورد تبادل قرار گ طمربو یاتواقع یاو رفتار  یادینبن

                                                                                                                                        
1. Oxford Politics  
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 یلتا حد تشک یندهد. زبان همچن می سازد و قوام می یجهو درنت یدرا تول یکه جهان اجتماع

 .یابد می گسترش یو روابط اجتماعها  یتهو

است،  ییگفتمان متعلق به فلسفه استعال یهو نظر یگفتمان یافتره، طبق نظر الکلو بر

هاست.  یدهامکان پد یطدلمشغول شرا، و امر موجود یتتمرکز بر واقع یجا معنا که به ینبد

 یبه نوع یتفکر و عمل بستگ، است که امکان درک ینا یگفتمان یافتره یک یاصل یهفرض

 Laclau)مقدم است  یبالفعل یتدارد که نسبت به هر واقع یخاص معناداری حوزه یساختاربند

در نظام مقوالت و در درون ذهن و  کانت  اگر در فلسفه، ها یدهامکان پد یطشرا ینا ،(541 :2007

 یاگرامر و گفتمان  یکمعادل با ، یکردرو ینطرفداران ا یبرا، خارج از زمان و مکان قرار داشت

 شود. می وجود آمده و دچار تحول به یخیکه در درون زمان و مکان و به صورت تاراست  یهنظر

و جنبش  یسوسور یساختارگرا یشناس بر زبان یگفتمان الکلو متک یهنظر یاصل تکیه

آن  یمعنا به ینباشد. البته ا می الکانو نظرات  یریناپذ یممفهوم تصم ویژه بهو  ییپساساختارگرا

 .( Laclau, 2000: xiاند ) نداشته یرثأت یهنظر ینبر ا یگرد یاناتکه جر یستن

 ییندهد، تع می که بدان ارجاع یتیواقع یلهوس هنظام است و ب یککه زبان  یدها ینا ،واقعدر

سطح زبان و  ؛کرد یزسوسور دو سطح زبان را از هم متما. سوسور دارد یدر آرا یشهشود، ر نمی

ارجاع و  یکدیگراست که به  نشانگاناز  یا شبکه، استسطح زبان که ساختار زبان . سطح گفتار

زبان در کاربرد است. ، گفتار اما است. یرمتغشده و نا یتتثب ،یافته شکل یسطح، دهند می معنا

بر  یشههم یدگفتار با. شوند می خاص استفادههای  یتصورت بالفعل در موقع که به ینشانگان

 .دهد می خاص راهای  یانوجود ب کاناست که ام یساختارکه زبان  ینا یبرا ؛زبان باشد یمبنا

ناچار از ه پس ب، شود می مردم استفاده و در کاربرد روزمره یاز آنجا که گفتار در سطح عموم

ندارد. منطق  یارزش مطالعه و بررس بنابراینبرد و  می روزمره رنج یاشتباهات مردم در کاربردها

خود را  یدال معنا یک یعنیاست.  یزمنطق تما، تیتطابق با واقع یجا حاکم بر ساختار زبان به

و  یزخود را از تما یدال پدر معنا برای مثال .یردگ می یستو آنچه نها  دال یگربا د یزدر تما

با هم و از آن ها  دال ینتمام ا ،. درواقعیردگ یم و... فرزند ،خواهر ،برادر ،مادرهای  ارتباط با دال

کند که همان زبان  می ایجاد ساختار یکو  یادیبن شبکه یک ،با همها  دال ینتر روابط ا مهم

 است.  یگیریتور ماه استعاره، شبکه ینمعروف ا است. استعاره

نظام  یکعنوان  تصور زبان به ؛از زبان و نظام نشانگان بنا نهاد یمهم یارتصور بس  سوسور

 او بر رابطه یدکأمحتوا و ت ،شکل یانسوسور م یزتصور و تما ینا. در نهاد جامعه دارد یشهکه ر

 تواراس یده که برحسب داللت و معنا یروابط اجتماع تا هر حوزه، مدلول باعث شد دال و یانم

روابط  ای مجموعهکه برحسب  یگفتمان تصور شود. ساختار یکو  یساختار زبان یک، باشد
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، یککالس یساختارگرا یک یگفتمان برا یلتحل یفهظ و  یناکند و بنابر می عمل یادینبن

و  یترا هدا یاجتماع یمعنا در زندگ یدبود که تول یادینیبن یماتو تنظ یالتآشکارکردن تعد

 .( Laclau, 2007:543کند ) می یریتمد

تا آنجا که »داشت:  یمهم یجهنت صورت، ینزبان بد یو حت یاز روابط اجتماع یتلق ینا

و  یدرون یعوامل یعنی ؛ عنوان انفکاکات صرف معنا( فقط به یدتول یندعنوان فرا )به یزاتتمام تما

، عنوان منبع معنا تصور شود، بلکه تواند به نمی یگره دژنسبت به ساختار تصور شوند. سو یداخل

 ,Laclau).شود می معنادار تصور یتتمام یکاص درون ـخ نقطه یکوان ـعن به ،آن یجابه 

دهد  می که در آن سخنگو جمالت را کنار هم قرار یراه ،شود می ییزدا سوژه مرکز (543: 2007

عنوان  به یدبا  مستقل فرض کرد بلکه سوژه کامالً یکهای  یانعنوان ب توان به نمی یگررا د

که بر  یینهادها ؛کرد یشده است تلق یدمق یساختار یتوسط نهادها هسوژه ک یکهای  یانب

 گردند می یجادا، شوند می تصور یگفتن یا ینههر زمدر  یزیکه چه چ ییها راه، آنها یمبنا

(Laclau, 2007 :543)   

 یمثابه ساختارها تصور آنها به، از زبان و گفتمان یانهبرداشت ساختارگرا ینمقومات ا از

کردند. از نظر  می شده عمل یینو تع یدرون یمنطق یو کامل بود که بر مبنا یافته یتتمام ،بسته

ر یز نبهاز سه ج ییدر جنبش پساساختارگرا  نظام بسته یکعنوان  به یتلق ینهم یقاًدق ،الکلو

 یو معنا یمصداق یمعنا یانقاطع م یزاز تما بارتگذار . 1 سه محور عبارتند از: ینال رفت. اؤس

مدلول خاص  یکبه  یدارصورت مداوم و پا آن بههای  که دال  مفهوم متن متکثر به یداللت یضمن

 یاز جانب، حضور دارد الکانو  یدفروکه در آثار   یکنندگ یینمفهوم فراتع. 2؛ دهند نمی ارجاع

 یبرا یداتالش در. 3و  کند می آن خارج یفرم ثابت و قطع دال و مدلول را از رابطه یگرد

 مشاهده یساختارهای  در تمام نظم یکالصورت راد به یریناپذ یمتصم مطلب که یندادن ا نشان

اصل  یحاو یخود صورت خودبه به یگرِ ساختار نظام داللت یچهکه چگونه  ینشود و ا می

نقص  ینساختار ا یروناز ب یدبا یخارج یروین یکو  یستو کامل بودن( ن یت)تمام بودن بسته

 .(Laclau, 2007 :544) برد می الؤس یررا ز یانهساختارگرا یتلق یگرد یرا جبران کند، از جهت

کننده در درون  یینعامل تع یکوجود  یابدر غ، پردازان گفتمان یهنظر یگرو د  نظر الکلو از

و ها  گفتمان ییجا و جابه یجادکه سبب ا یرونیآن عامل ب، یداللت تمام بودن ساختار گفتمان و نا

 راختالف بر س ،اساس ینبر ا .یستجز قدرت ن به یزیچ، شود می افتادن آنها از رونق یارواج 

. از است قدرت یاندو جر یانم یاختالف دال شناور در سطح جامعه اصوالً یک یمعنا یتتثب

است  یمثابه گرامر به، جا که گفتماننو از آ  اجتماع حضور دارد آنجا که گفتمان در سرتاسرحوزه

 ینا برکند و  می یینما را تع یو نظام قواعد اخالق یگرانارتباط ما با د که شناخت ما از جهان،
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، قدرت یجهنت پس در، شده و تداوم و حرکت دارد یجادقدرت ا یمبنا بر، گفتماناساس که خود 

 کند. می یینما را تع یشناخت ما و فهم ما و نظام اخالق

 یکما همواره در درون  یتهو، یتهو ینهدر زم یگفتمان یکردطرفدار رو یکنظرگاه  از

قدرت های  یانجر درنتیجهو  ها حضور گفتمان گوناگون نشانههای  یت. هویردگ می گفتمان شکل

شوند  می گوناگون تصور یزصورت ذرات ر افراد در اجتماع به اصوالً ،نگاه ینگوناگون است. در ا

 نشانه، کردن آن یو درون یتهو یک یرشپذ. بخشد می یتبه آنها هو یگفتمان امنظ یککه 

، دنندار یخاص یژگیو و یتهو یچه فرد و جامعه اصوالً ،نگاه ینگفتمان است. در ا یک یرشپذ

. گفتمان و نظام قدرت توجه کرد یکمثابه تسلط  به یتیو اکثر یتبه هر اقل، یتیبه هر هو یدبا

 یقو تحق یشناخت علم یا و با گفتگو و تفاهم  یصورت عقالن توان به نمی که تسا مهم آن نکته

 وجود درون گفتمان به شناخت اصوالً یراز ؛یدرس یخاص یتو نگاه به گذشته و حال به هو

 یزجنگ است و نه تفاهم و ن ،ها قدرت یانند و منطق مهست قدرت یانجر، ها و گفتمان یدآ می

 یورود به گفتمان یمعنا گفتمان به چون خروج از هر ؛آمد یرونب کلیطور  توان به نمی از گفتمان

 است. یگرد

  ند:هست ترتیب موارد مورد نقد این رویکرد بدین

دو نوع  یانم یفوسرد یوبرتهرا که  یمهم یزم تمایخواه می ابتدا ،یکردرو یننقد ا یبرا .1

 ییگرا قرارند:کل یناز ا ییگرا دو نوع کل ،یفوسبر طبق نظر در. میقائل شده را نقل کن  ییگرا کل

ست که شناخت ما از جهان درون ا بر آن ینظر ییگرا کل .یعمل ییگرا و کل ینظر یانظرورزانه 

 ینکیچون ع، ما، مجموعه اعتقادات ما یمجموعه باورها یگرعبارت د به .قرار دارد یهنظر یک

جهان ما  ،شود ییرما دچار تغ یهکه نظر یزهرگاه ن. قرار دارد یگرانما و د یانما و جهان، م یانم

 هستند. سارترو  ینکوا ییگرا کل ینا لیاص یندگانخواهد شد. نما ییرهم دچار تغ

اما خود ، شود می فهم شامل باورها و مفروضات آشکار ما  ست کها بر آن یعمل ییگرا کل

 مشترک معنادارهای  کنش ینهزم  بر پس یهخاص و با تک ینهزم یک یفهم فقط بر مبنا

 یتگنشتاینوو  یدگرها، یفوساز نظر در یکردرو ینمدان ااسر .(Laclau, 2007:164« )شود. می

به  یو شناخت ما را از جهان متک یرتفس ینظر ییگرا کل، شده و ساده صهصورت خال هستند. به

هم شناخت ما از جهان و هم  ی،عمل ییگرا که کل یدر حال داند، می مجموعه باورها و دانش ما

 یفضا ینوع ی،جهان زندگ ینوع، یسبک زندگ یبر وجود نوع یسابق ما را متک یخود باورها

 یجادا یگراندانش ما در جهان و در نسبت با د کنش و یهآن اصول اول یکه بر مبنا یاجتماع

هستند  یانگینم یعموم یها کنش جهان، یت( منبع معقولDreyfus, 1991:155داند. ) می ،شود

طرح  یک، مردم مشترک است یانکه م یزیچ. یدآ می وجود امکان فهم به، آنها وسیله بهکه 
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مردم  یانکه م یزیچ ...شود یهو توج دهش یانکه ب ینظام اعتقاد یک یعنی یست؛ن یمفهوم

 ( Dreyfus, 1991:156) مشترک است یانگینرفتار م ،مشترک است

جهان  ینعدم توجه به ا آنها د و نقصهستن ینظر ییگرا از نوع کل یقاًدق یگفتمان نظرات

 یشانظریجهان پ ینبه ا یبستگ یهصورت اول و به یادیهم تا حد زها  یتهو. است یمشترک عمل

 فقط شامل شناخت یتهو. دارد یبا آن بستگ یبه سازگار یهر گفتمان یتدارند و موفق

نقل  یدگراز ها یفوسعمل انسان هم در ارتباط است. در یدانو م لکردبا عم یتهو، شود نمی

  .(Dreyfus, 1991: 148) دهد می است که انجام یفرد معادل با کار یستیکه ک کند یم

 داده یک منزله به یدرا نبا ها یتکند که هو می عنوان، همسر و همکار الکلو موف شانتال. 2

عنوان حاصل قدرت و  را به آنها ید( بلکه باMouffe 1995: 34) شده در نظر گرفت ییناز قبل تع

 یندنما صحت و اعتبار یبر اساس قدرت ادعا یدفقط باها  یتهو ینبرا بنا .روابط قدرت تصورکرد

را که  یتاز هو یاو خود نوع خاص ،یگراز طرف د .(Mouffe, 1995: 42) یگرد یزچ یچو نه ه

بر اساس  یزن یتهو ینکند. ا می یزتجو یکجوامع دموکرات یبرا ،نامد می  یشهروند یتهو 

( Mouffe, 1995: 39-41) یابد می قوام، همه یبرا یو برابر یدو اصل آزاد یهمگان یرشپذ

چندان  ،یرخ یا   یردگ می روابط قدرت درنظربرساخت  نزلهم را به یتهو ینموف خود ا یاکه آ ینا

 متکثر در نظر یکشرط جوامع دموکرات یشرا پ یتهو ینا یرشکه پذ یناما در ا ،یستآشکار ن

 از ما یدموکراس یبرا یتهو ینبودن ا شرط یشپ واسطه به یگراز طرف د. صراحت دارد یردگ می

 .(Mouffe, 1995: 41)  یریمدرنظر نگها  یتهو یرسا یاندر م ویتیرا ه یتهو ینخواهد که ا می

و از  یردپذ نمی جز قدرت را یاعتبار یمبنا یچطرف ه یککه موف از  ینجاستدر ا یتضاد اصل

 یاکه آ یستمهم ن ینجاکند. ا می استدالل یخاص یلبا دال یخاص یتبه نفع هو ،یگرطرف د

های  یترد هو یا  یرشپذ یست که براا بلکه مهم آن، یرخ یاوجود آورده  را قدرت بهها  یتهو

کار خود نوشته موف است که  ینا نشانه .و آن استدالل است یستهست که قدرت ن یراه یگرد

 یو بررس یمسنج می یلرا بر اساس صحت دال یتهو ینآورد. ما هم ا می یلدل یتهو یکنفع  به

که  یستاما قدرت ن ،قدرت عمل کند عنف تواند به می دانش ینجادرست است که ا ین. ایمکن می

توان به نقطه مشترک  می یاستدالل یندفرا ینا یانسازد. در جر می مطرود یارا مقبول  یتهو

 یا که پشتوانه یددست آ به یدیجد یتنباشد و هو ینیب یشقابل پ اصالً ،که از قبل یدرس یخاص

تصور قدرت  ،یهنظر ین. مشکل ادشوحال مقبول واقع  ینبودن نداشته باشد و باز با ا جز مدلل

 یک یرشپذ یاستدالل برا یندگاه که در فرا هر است. یشینیو پ ییعامل استعال یکعنوان  به

کنند  می یتخاص حما یتهو یککه از  یکه روابط قدرت یمشو می متوجه یم،نظر کن یتهو

 یا ی. درستشود می ءقدرت از آن اتکا یبانیگاه به پشت یتهو یکرد  یدرنظر گرفته شده و برا
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 ،ست که فرض جداشدن و فرارفتن از نفوذ قدرتا بلکه مهم آن ،یستروش مهم ن ینا ینادرست

 Mouffe) یستموف ن یرشپذ که مورد یاست؛ فرض یتهو یمحاجه برا یطاز شرا یکیخود 

(1995: 42 . 

 یترا شرط تحقق هو یهمه و آزاد یبرا یدو اصل برابر یفایموف است ،یگرطرف د از. 3

 درنظر یتگنشتاینو یزبان یگفتمان را معادل مفهوم باز آنها یگراز جانب د. داند می یشهروند

هم فهم ما و هم احساسات ما درون  یزبان یباز یهبر اساس نظر .(Laclau 2000: 107) یرندگ می

چون رفتار نوزاد(  یاز آگاه یشپ یزی)و نه رفتار غر یو آگاه یرندگ می لشک یزبان یباز

 یزبان یهم درون گفتمان )باز یو آزاد یبرابر دو مقوله ،اساس یناست. بر ا یزبان یمحصول باز

 یبرا یراه یحت یا دو اصل  ینا یفایاست یبررس یبرا ی. پس راهیابند می ثر از قدرت( معناأمت

 یجادکنندها یرویاند و ن یامور گفتمان همه یراشود، ز نمی  یافتمختلف های  گفتمان یسهمقا

شده و  یلنظام بسته تبد یکبه  یخود هر گفتمان به سان خود ینست. بدگفتمان هم قدرت ا

در خود  یتیهو یچه گاه یچپس ه ،وجود آورده را دارد که خود به یازهاییبه ن ییگو پاسخ ییتوانا

بودن  آن بود. الکلو بر ناقص یکه الکلو درپ است یزین درست برخالف چیشود و ا نمی ناقص

را  یازهاتمام ن یگفتمان یتهو یچاست که ه معتقد یراز ؛کند می یدکأت یگفتمان درون های یتهو

 ,Laclau).رود. می احرازنشده یازهاین ینبه سراغ ا یگرد یگفتمان یتکند و هو نمی ییپاسخگو

 یمنطق یجنظرات الکلو و موف و نتا یانم یگریا شاهد تضاد دینحباز هم در ا ،(101 :1995

از قبل وجود داشته باشد که هر گفتمان  یادینیبن یتهو یک یدبا یا. یمآنان هستهای  بحث

صورت  به یتینباشد و هر هو یادینیبن یتهو یچه اصالً یادهد  می از آن را پوشش یدرصد

درون گفتمان به  یتیحوائج هر هو ،صورت یندر ا هک یایدوجود ب درون گفتمان به یریناپذ یاسق

 وجود نخواهند داشت. یادینیو حوائج بن شود می برآورده یتمام

دادن و هشداردادن در مورد نفوذ و اثرات قدرت  یآگاه یکه برا یا یهنظر ،یبترت بدین

در  یآنکه سع یجا و به یرفتهقدرت را پذ یحضور همگان یزیآم یمصورت تسل به یدآ می وجود به

 یتقدرت رضا یانبر جر یرگذاریثأحداکثر به ت ،داشته باشد یو برابر ینفع آزاد زدودن قدرت به

  .( Mouffe, 1995: 42) دهد می

او  از گذشته یهمواره بخش، در زمان حال یهر انسان یست که در زندگا آن یبعد نکته .4

در زمان حاضر موجود همان  گذشته ینا. خود در ارتباط است همواره فرد با گذشته. وجود دارد

 یراساس زمان حال تفس همواره بر)خاطره( افراد است. درست است که ما گذشته خود را 

خود گذشته و  یتاما درنها، یمده می ییررا تغ یرتفس ینمختلف اهای  یتو در موقع یمکن می

کرده و دارد  یداپ ینیتیخود ع یبرا یکیهرمنوت یگفتگو ینا یگرصورت طرف د خود خاطره به
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مطلب  ینتوان هم می مسامحه یبا کم. است یلما دخ یتهو ییندر تع ینیتع ینا یو بر مبنا 

 یهنظر یگرمشکل د. سخن گفت یحس خاطره جمع یداد و از نوع یمتعم یرا به سطح جمع

 یتهو ینو نقش آن در تکو یخاطره و خاطره جمع یعنیبخش،  ینگرفتن هم یدهناد ،گفتمان

 .است

خود  ییابتدا یفاگر به تعر. است یاستبا س آنها گفتمان در رابطه یاتنظر یگرمشکل د .5

حل  یاقناع و استدالل برا ،گفتگو یبر مبنا یاستکه س یدد یمخواه، یمگرد باز یاستس از

هستند و  ینامکان را رد کرده و بدان بدب ینگفتمان هم یکردهایمشکالت موجود است. اما رو

الکلو و  یو جامعه هستند. براها  در سطح گفتمان یدائم گونه نزاع یتوضع یک جودقائل به و

امکان  یروناز ب یروییاست و همواره ن یکهژمون یبند مفصل یک یجهاز وفاق نت یموف هر شکل

 یدایشبلکه پ ،یستتنها امکان وفاق ن نه ،ینبرا بنا .(Laclau, 2000 , xviiiکند ) می آن را فراهم

 .یستن یتهو حل مسئله یبرا یی. پس امکان گفتگویستنگر یدشک و ترد یدهبا د یدبا راوفاق 

  یزندگ شکل و جهان زیست. ۳

، هم آنها شده به و انتقادات وارد یستیمنگر یخاص یدد یهشده را از زاو گفته یکردکنون دو روتا

گرفتن  یدهناد، یکرددو رو ینا ینقص اصل ،طرح شده بود. درواقع یدد یهزاو یناز ا یشترب

ص و یتلخ راهاز  یمکن می یقسمت سع ینبود. در ا  جهان یستز یا یزندگ شکل به نام یا یدهپد

و نقش  یتبه اهم، هوسرلو  یتگنشتاینو یعنی ؛یممفاه ینا یدو واضع اصل طرح یساز ساده

را با  یدهپد ینو سپس ارتباط ا یمما در جهان برس یتدر ساخت شناخت و شخص یدهپد ینا

جا دو ینباشد که ا نمی یدهاز فا ینکته خال ینا گفتن یز. قبل از هر چیمنشان ده یتهو مسئله

 .میا مد نظر قرار داده یزرا ن یگریم و با استفاده از هر کدام دیا گرفته یکسانرا  وممفه

کردن و  یرتکار فالسفه از آغاز ح. است یرتفلسفه مقام ح ،یمشهور گفتهبر بنا

هوسرل و  یآغازگاه کار فلسف. و وجود عالم بوده استها  یستیکردن در وجود چ تعجب

ها. یزچ ینتر و ساده ینتر ییدر ابتدا یرتح ؛نبوده است یرتح جز یزیهم چ یتگنشتاینو

اما » :یدگو می یتگنشتاینخود از و یردر تفس یکاییآمر شناس اییـیبو ز یلسوفف ،کول یاستنل

، کند می زده که او را متعجب و شگفت یزیچ، است یتگنشتاینو دنــیفلسف زهـیکه انگ یزیچ

وانند ـت یم ها( در کل، )انسان نــیمع یوقاتــاست که مخل یمشخص اده وـس یتواقع ینهم

 «صحبت کنند یاءمورد امور و اش درتوانند  می آنها ینکها، و صحبت کنند دـینسخن بگو

(Cavell 1979: 15)، یگرچگونه همد یانکه آدم یندر ا یرتح، ها انسان یاندر ارتباط م یرتح 

شوند  می و منتقل یندآ می به وجودها  انسان یانم یچگونه معان که یندر ا یرتفهمند و ح می را

کند و آن  می اشاره یرتح ینا دنبو یزانگ .کول خود به شگفتاست  یتگنشتاینآغازگاه فلسفه و
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 ینبرهم (Cavell, 1979: 15) داند می در مورد وجود جهان یزدگ و شگفت یرترا معادل با ح

که  یکس یعنی، متعارف آن یمعنا زبان به یلسوفف یک یتگنشتاینکند که و می او اعالم ،اساس

. بلکه او یستن علم، یکموضوع و  یکمثابه  زبان به، در مورد زبان باشد یهنظر یسر یک یدارا

در کنش و  ،یمکن می ارتباط برقرار یگرانبا د، یمکن می که ما صحبت ینبه ا، به خود امکان زبان

در مورد  یهم نظر مشابه آلفرد شوتز .(Cavell 1979: 15)کند  می فکر یمو در تعامل یمواکنش

صورت  که چگونه امکان فهم متقابل و ارتباط به ستا ینهوسرل ا پرسشهوسرل دارد. از نظر او 

گون وجود  عادت یا مند یتغا، و عام وجود دارد؟ چگونه است که امکان انجام اعمال معنادار یکل

تجارب   یلهوس را به دست آورد و به شود تا آنها یتهدا یاهداف یلهوس هکه انسان ب یندارد؛ ا

هر دو  هفلسف ،شود می طور که مشاهده همان .(Schutz, 1973: 55شود؟ ) یختهبرانگ یمشخص

بلکه با ، دنکن نمی شک یگرانعالم و د، در وجود ارتباط یعنی ؛است ییمعنا استعال یکبه 

 ینتر  ساده ،مورد نظر یداراما پد. دنرو می یدارهاپد ینامکان ا یطدنبال شرا به، گرفتن آنها مسلم

 .و انجام اعمال معنادار یگرانهاست: زبان، ارتباط با دیدارپد

به ، و ارتباط یگرانشرط امکان فهم د  یشپ منزله به یپاسخ یافتن یدو در تالش برا هر

 کنند. می یلرا تکم یگرهمد یمیبهتر است بگو ،واقع رسند. در می یمشترک نسبتاً لفهؤساختار و م

عنوان کاشف وارد  به یدفرض کن»: یدگو می یفلسف یها وهشژپ 206در گزاره  یتگنشتاینو

مردم  یدگفت می یشما دارد. در چه احوال یبرا یگانهب کامالً یکه زبان یدا شده یا شناختهکشور نا

اند و  یدهآنها شور یهعل، اند اطاعت کرده آنها از، اند یدهدستورها را فهم، اند آنجا دستور داده

 یرناشناخته را تفس یآن زبان یلهوس است که به یدستگاه مرجع یاندمآمشترک  یره؟رفتارغ

رفتار مشترک فهم  یریبودن تفس توان مرجع می یراحت به .(158: 1389یتگنشتاین،)و «یمکن می

 م چهیدان نمی ،دهد می انجام یکار ینمب می را یگرینشان داد. د را زبانان از هم یاریاعمال بس

 یریتفس یبر مبنا میزن یکار او م را که درباره یهر حدس، یمبفهم یمکن می کند، تالش می کار

 به او نسبت یرآن تجربه و رفتار را بنابه آن تفس بنابراینو  یمخودمان دار است که از تجربه

 به، کردن عمل، اشتند هدف، داشتن یزهانگ، منظورداشتن یممفاه یاآ»پرسد: می هوسرل. میده می

از  یو نوع خاص یزمان درون یکاز تجربه در  یننظم مع یک، یاز آگاه یساختار مشخص

آن  یجعمل آنان و نتا یو معنا یگرانمنظور و مراد د یرتفس یادهند؟ و آ نمی ارجاع یساز وبرس

، ؟ چگونه ممکن است که منیستو ناظر از خود و اعمال خود ن ینندهب یرمتضمن تفس، اعمال

، یدانشمند اجتماع یکعنوان  به یا  یگراند یاندر م یعنوان انسان به  یعیطب یدگاهد یکدر 

که از  یشاتفسیریاز تجارب پ یا یرهکشف کنم جز با رجوع به ذخها  ینا همه یبرا یافتیره

 .(Schutz, 1973: 56) «اند آگاهانه من شده یاز زندگ ییجز یساز رسوب یقطر
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 یفهمم؟ بر مبنا می را یگریچگونه د. شد یداپ یجواب ییابتدا یرتآن ح یبرا یحد تا

 که به امکان زبان و ارتباط یکسان یاما برا. یمرفت یشقدم به پ یک. خود از تجربه یریتفس

 یعنی ؛است یرپذ امکان یراحت در خود تجربه هم به یرتح، کنند می یرتو در آن ح یشنداند می

 ین. از اکنند یآن تمرکز م یخود و معنا ربهبر فهم تج، بر فهم خود یگریفهم د یجا بار به ینا

 از کجا .کشم یاکنون درد م ،کنم یفکر م برای مثالدانم که اکنون  می پرسند که از کجا می

کنم و  می یگونه شاد ینچرا من ا .یستناست و نه گر یدنکه دارم خند یحالت یندانم ا می

و فهم  یاندر مورد ب یشترالبته ب، یلقب یناز ا هایی پرسشو  پرسش ینا. یگرد یا گونه به یگراند

و ها  یانب ین. البته اگر قائل به وجود ایو روح یحاالت ذهن ینهاست و نه خود ا حالت ینا

 ینکته مهم، یگریمن و د یانحالت در رفتار م یکتفاوت بروز  یانم ینا در !یمحاالت باش

رفتار خود را ، یستیمزبان ن با او هم مثالً که یگریفهم رفتار د یما برا یکه وقت ینا یعنی ؛است

اما در دو رفتار و دو بروز  ،یمدار یتن یکگرچه ااست که  یفرض متک ینبر ا، یمکن می یرتفس

آن حالت  ینمختلف جانش یشفاههای  یانب ،یتگنشتاینو یانب . بهیمده می متفاوت آن را نشان

های  یانامکان وجود و وجود ب ینهم .( 244: 1389، یتگنشتاین)و شود می یهاول یو ذهن یعیطب

 ییچگونه و در چه فضا ینکهسازد و آن ا می را برجسته یگریمجزا و متفاوت مسئله د یشفاه

که  ییها کنش یرهمراه سا بهها  یانب ینا. شوند می یهاول یرفتارها انشینجها  یانو بها  امکان ینا

 یرکه ما در تفس ییگو ؛و الگو هستند نظم یک یدارا ،یمده می مان انجام روزمره یما در زندگ

، یتگنشتاین)و یمکن می معنادار بودن آن را درک نظم اصالً یکوجود  یبر مبنا یگرانرفتار د

 یمکشاند که بپرس می نجاآ هرا ب ما، باشد می صورت قاعده که به منظ ین( و وجود ا151 :1389

 از قاعده چگونه است؟ یروی؟ و پیستقاعده چ ینخود ا

کند  می فرد اشاره یتشخص یلو تکم یدایشدر پ یبه اصل مهم یتگنشتاینو ،نقطه ینا در

صورت  به درابتداواسطه تولد و حضورمان در جامعه و  ما به یعنی ؛( استیتآن اصل )تربکه 

 یتترب ینا. یریمگ می خانواده قرار یتاز همان آغاز تحت ترب، جمع خانواده نوزاد و کودک در

را در  یرفتار یمجزا یو الگوها یشفاههای  یانب ینهم ندارد بلکه اتفاقاً قیفقط جنبه اخال

 یما از جهان بر مبنا یرتمام تفاس»: گوید ی. شوتز میمآموز می یهمان گروه کوچک خانوادگ

و  ءیاتجارب اول  ،ها آموخته ،از تجارب خودمان، از آن است یشینیاناز تجارب پ یا یرهذخ

 عمل یدست صورت دانش دم که به و انتقال داده شده است رسیدهآموزگارانمان که به ما 

 ییافق معنا ینو ا یدست دانش دم ینا .(Schutz, 1973: 72) «ارجاع یبرا یاریمع یعنی ؛کند می

. یدگو می یعیاست که هوسرل بدان نگرش طب یزیهمان چ ،رسد می به ما یتکه در قالب ترب

، داشتند یمشترک یاجتماع یرفتارها ینمع کانزمان و م یکاز افراد در  یاگر گروه ،پس
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  یمشترک یعینگرش طب یبرخوردار بوده و دارا یکسانمشابه و  یتست که از تربا آن واسطه به

را به  یناگوستزبان مورد نظر ، 32در گزاره  یوقت یتگنشتاینو، کول یرطبق تفس. ندهست

نسبت به  یشینو زبان پ یزبان مادر یککند و قائل به  می یهتشب یگانهدر کشور ب یآموز زبان

همراه  یعیآمدن نگرش طب دست مطلب و به یندرواقع به هم ،شود می یآموز آن نوع زبان و زبان

و  ینظر ییگرا کل یزتما دوبارهتوان  می ،(Cavell, 28) کند می اشاره یبا آموزش زبان مادر

و  یتترب یتوجود و اهم به یعمل ییگرا که کلصورت  ینبد. را مشاهده کرد یعمل ییگرا کل

معادل با زبان  ینظر ییگرا که کل یدر حال، بودن آن قائل است شرط یشو پ یعینگرش طب

است که خود  یزیچ، یعیو نگرش طب یهزبان اول ینا. است یگانهو آموزش زبان ب ینیآگوست

 کند. می وجود آورده و معنادار تجربه را به

 یلدخهای  یورود یعنی ؛یمخود را از سطح خانواده فراتر درک کن یتیترب ینهاگر زم حال

، یممان تصور کن پدر و مادر و معلمان یلاز قب یهاولهای  یتر از ورود خود را گسترده یتدر ترب

آن را تعامل روزانه و های  یو ورود یدر تمام زندگ یو جار یسار یندفرا یکرا  یتترب یعنی

مشترک که  گسترده ینهزم ینآنگاه ا ،یمبدانها  با سنت و یجتماعا ینهادهابا ، یگرانبا د مرهروز

 یاجهان ما  یستهمان ز ،داد یمآموزش خواه یو روز یمده می پاسخ، یمآموز می در آن الگوها را

 ماست. یزندگ شکل

 یک، شناخت یککند، بلکه  نمی منتقل یعمل یشد فقط الگو گفتهکه  جهان چنان زیست

 درابتداجهان  یستواقع ز به. کند می یجادما ا یخودمان براو از جهان  یفهم عمل یکو  یریگسو

 یکشور زندگ و یلهقب، چون خانواده یانسان در اجتماعات»: یدگو می افق شناخت ماست. هوسرل

 یحال زندگ. شوند می یمتقس یخاصهای  یچیدگینوبه خود با پ که خود به تماعاتیاج، کند یم

شده مشخص  یتسمت جهان هدا ساده و سرراست به یزندگ یکعنوان  به توان می را یعیطب

حاضر  ،شود یزهآنکه تئور یب یافق کل یکعنوان  به یا که همواره به طرز آگاهانه یجهان ؛کرد

قبل از  ینگرش یعنی، است یعیهمان نگرش طب ینا ،درواقع .(Husserl,1977: 281) «است

 یهاول یانبن یعیطب یدگاهو د یعیطب یزندگ ینا. خورد می یوندپ یدست که با دانش دم یهنظر

سازد.  می ما و مالک قضاوت ما را مشخص یماست و هنجارها یاخالقهای  گزاره

(Husserl,1977: 280). یآن عمل و زندگ یمقدم بر ماست و ما بر مبنا همواره یجهان زندگ 

 «جهان( است یست)ز یزندگهای  شکل ،...امر داده شده»: یدگو می یتگنشتاین. ویمکن می

 یفلسف یها پژوهش 242و  241های  قول را با گزاره  نقل ینکول ا .(397: 1389ویتگنشتاینْ )

( قضاوت و مقدم بر توافق در نظر یها را معادل با توافق در)مالک یزندگ شکلکند و  می یسهمقا

 یامر، توافق ینتوافق در عملکردها. ا و هایارتوافق در مع یعنیتوافق در قضاوت . داند می یأو ر
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شدن است. مانند ساعت  کردن و هماهنگ بلکه از نوع هماهنگ، یستن یآمدن دست و به یدنیرس

های  ( قاعدهCavell, 1979: 30-2)  سرودکردن تن و لحن صدا با گروه  یمتنظ یاکردن  یمتنظ

  د.نریشه ندار جهان ما یستو ز یزندگ شکل جز در خود یزچ یچدر ه یزندگ شکل قضاوت و

 یعنوان مجموعه قواعد برا به یزندگ شکل است که خود ینکته ضرور ینبه ا توجه

 ینهزم ییجا یچدر ه، کنیم یآن عمل م یو بر مبنا یمشو می که با آن هماهنگ یقواعد، قضاوت

و  یمده می یادو  یمآموز می یخاص ینهرا در زم ها واژهما »: یدگو می کول. است ینهزم یب و ندارد

و  یمکار بر به یآتهای  ینهرا در زم ها واژهو باشند تا  یمرود تا قادر باش می گران انتظاریاز ما و د

و  یاتنه درک و فهم کل، ویژه به) رخ دهد یریکارگ به ینکند که ا نمی ینتضم یزیچ یچبرند. ه

که ما همان به  کند نمی ینتضم یزیچ یچطور که ه همان ،قواعد(های  نه درک و فهم کتاب

 که ما انجام یزیتمام چ. یدفهم یمداد و خواه یمانجام خواه یکسانصورت  به را یریکارگ

، یمانطبع شوخ، مشترک عالئقمان و احساساتمانهای  یشهر یگذار به اشتراک یبستگ یمده می

از آنچه ، ... دانیم یم یهشب یگرد یزاز آنچه به چ، یمشمار می از آنچه زشت، دانیم یاز آنچه مهم م

 دادن یحکه توض یو از حالت یمشنام می که درخواست یتیاز موقع، ...یمکن می عبیرشبخشش ت

 شکل ،یتگنشتاینکه و یسمیارگان یها چرخ یدبه بازتول یبستگ یعنی ؛دارد یمشنام می

 ینو کمتر از ا یشترب یزیخرد و ارتباط او به چ، یدارد. سخن و عمل انسان، خواند می شیزندگ

قدر که  و همان هست یزدشوار ن، همانقدر که ساده است ینشو ب یرتبص ینا. یستن یامر متک

  .(Mcdowell, 2000: 43« )باشد می دشوار است وحشتناک

 ینهزم یراز ؛کند می یهتشب یجهسرگ ینوع بودن آن را به یبنگاه و عج ینا، داول مک جان

 دهد نمی قرار یمانها و واکنشها  کنش، متقابل ماجز رفتار  به یزیما را در چهای  کنش اعمال و

(Mcdowell, 2000: 43). یانم را در رابطه یزندگ شکل جهان و یستز یدائم یدبازتول ینا 

از قواعد فقط  یرویقواعد و پ ،مبنا یندانست. بر ا یناذهنیتتوان همان ب می جامعه و افراد یاعضا

 شده. یساز رسوب یقاًصورت عم اما گاه به ،ما مسکن دارند یناذهنیتدر ب

 یاتاگر ح. قرار داد یمورد واکاو یجهان فعل یستتوان نقش گذشته را در ز می حال

و نظام دانش هرکس با  ییاز نظام معنا یپس بخش، یمبدان  اذهنیینب را در رابطه یفرهنگ

خورد.  می یوندهمان خاطره پ یعنی ؛داند می اش هر فرد و آنچه او از گذشته ازگذشته یبرداشت

صورت  گذشته بههای  یادآوریو تعلقات و  یخاطرات فرد ینا، مشترک هانج یکدر 

 یخاما نه تار ،کنند یجادجهان ا یستآن ز یبرا یخو تار یشینهپ یکتوانند  می شده یساز رسوب

دورتر  یکه از نظر زمان یا توان تصور کرد گذشته می .یمرحله و تداوم به و مرحله یصورت خط به

تر و  جهان ما زنده یستدر ز، است تر یکبه ما نزد یگذشته که از نظر زمان یکنسبت به ، است
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جهان  یراز ؛باشند می برخطا یختار ینتمام قوان، اساس ینبر ا ،شوتز گفته تر باشد. به فعال

 .(Schutz, 1973: 214رهاست ) یخاز تار و مطلقاً یخیتاریرگذشتگان غ

جهان و در نسبت  یستز یندر هم، یصورت جمع و چه به یصورت فرد چه به؛ ما هم هویت

و چگونه  یستجهان چ یدگو می که به ما یجهان یستشود. ز می یجاداز گذشته ا یرمانتفس با

ما را   یستیک، سازد می دانشمان را مشخص یمرزها، کند می یینمان را تعیقواعد اخالق است،

از ، یستیمدرک من از خود و ک. استجهان  یستمحصول ز یکخود  ،یتهو .زند یهم رقم م

 یتو اکثر قلیتشود. رابطه ا می یجادجهان ا یستهمه در ز ،و هدفم یتاز غا، جهانم از ،یخمتار

حضور . ندهست  جهان یستشده هم برآمده از ز طردهای  یتخرد و هوهای  یتجامعه و هو یکدر 

از گذشته و عوامل  یجمع در نسبت ما با خاطره یادیدر جامعه تا حد ز یتو اکثر یتاقل

البته  مانند قدرت ندارند. یذهنیربه عوامل غ ربطی نخست،و در درجه  شوند یم یجادا یناذهنیب

، ندهست جهان یستزاد ز درون یو قوم یفرهنگهای  یضو تبعها  یتکه وجود اقل یحنکته صح ینا

، ناعادالنه یطشرا ییرامکان تغ ینا. ناعادالنه منحرف سازد یطدادن شرا ییرما را از لزوم تغ یدنبا

 .خورد می یوندپ یاستبا س ،ییرتغهای  راه. است یجهان فعل یستدادن ز ییرتغ یبه معنا

نظام  یکما  یبرا یشینیو پ یینحو ابتدا به، جهان یستشد که بودن ما در ز گفته

نگرش نسبت به جهان  یک یا به بیانی دیگر،. آورد می ارمغان از جهان به یریتفس -یشناخت

ابهام و نداشتن ، نگرش را عدم انسجام یناهای  یژگی. شوتز ویعینگرش طب کند: می یجادا

 . (Schutz, 1373: 35-36)ددان می و تناقض یوضوح کاف

 یورت دانش عملص به یشترکه البته ب، یهنگرش اول ینا یادو بر بنها  یکاست ینا یبر مبنا

که از سطح عمل به سطح  ینگرش، تر تر و کامل ش جامعنگر یکهوسرل بر امکان  است،

 .(Husserl, 1977: 282) نامد میکه او نگرش نظرورزانه  یدارد. نگرش یدکأت ،رسد می نظرورزانه

ه قرار دارد و امکان گسست از آن ب یعیورزانه همواره در چارچوب نگرش طب البته نگرش نظر

 یمل و نظرورزأتوان ت می یطهح به یطهو ح یئجزبه صورت  اما، است محال یباًتقر یصورت کل

مل در أتوان ت میرا  نگرش نظرورزانه یناهای  لفهؤمجمله از ( Husserl,1977: 282)داشت. 

کند تا قواعد را به  می ینگرش سع ینا یعنیآن دانست. های  و قاعده طضواب ،روزمره یزندگ

 ،یاموزدآنکه در عمل به عادت ب یجا قواعد جامعه را به یعنی، کشف کند یشناخت  صورت

 54در گزاره  یتگنشتاینبرسد. و یعلم اجتماع یکند و به نوع یتواند کشف و بررس می

از نظام  یگذارد: آموختن بر اساس اگاه می یزدو گونه آموختن شطرنج تما یانها م پژوهش

را به  یتوان دوم می .(68: 1389 یتگنشتاین،)و یگراند یقواعد و آموختن بر اساس مشاهده باز

 را به نگرش نظرورزانه نسبت داد.  یو اول یعینگرش طب
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، آموختن شطرنج نخست یبراساس الگو، امکان درک و فهم نظام قواعد در جامعه همین

توان  می قواعد ینبا شناخت ا. است یرفتنیو پذ یشدن یئصورت جز اما به ،یصورت کل هالبته نه ب

دادن  امتر انج تر و پرثمر سادههای  راه، آنها یکاربردیرو غ یعقالنیرغهای  جنبه، آنها ییرتغهای  راه

چون قدرت و  یاستداللیرنفوذ عوامل غهای  توان جنبه می یقواعد و امور را کشف کرد. حت

 را کشف کرد. یروانهای  یزهانگ

از مثابه درک ما  رسیم که هویت ما، به می گیری از بحث خود به این نکته در مقام نتیجه

ما به کیستی خود، حاصل بودن و سهیم شدن در یک شکل زندگی و  رسشخود و پ

سازد و  می کردن است که هویت و کیستی ما را جهان است. این شکل زندگی و زندگی زیست

 بخشد. می قوام

 یرانو ا هویت. 4

توان در  مین لحاظ نظری هویت را پی آن بودیم، این مهم بود که به ین نوشتار دراآنچه تاکنون در

ای است که نه  د. هویت دادهکرگفتمانی تعریف و تصور -گرایانه و یا برساختی ذاتهای  چارچوب

بنیان و عرضی است که تابع بازی  گردد و نه یک امر بی می ابدی باز–به یک ذات ثابت ازلی

لحاظ  د. هویت آن احساس و درک ما از خودمان بهنشوقدرت/دانش تعبیر  قدرت و ذیل رابطه

حاصل مشارکت  ،ارتباطی با دیگران است. هویت شکل خاصی از زندگی در یک چارچوب تجربه

هویت حاصل نوعی از  ،بیان کلی و عام جهان است. به و حضور ما در یک شکل زندگی و زیست

 معنای فرهنگی و انسانی. بلکه به ،معنای بیولوژیکی نه به ،البته زیستن زندگی و زیستن است.

بودن به چه  که ایرانی بپردازیم پرسشتوانیم به طرح این  می زمینه حال این پیشبراساس 

دانیم، حال بر چه  می بودن چیست؟ اگر ما هویت خود را ایرانی معناست و مالک و مناط ایرانی

بودن برخواسته از یک ذات نیست،  یابد؟ اگر ایرانی می گیرد و قوام اساسی این هویت شکل می

بودن چیست و حاصل چه  بودن صرف یک دال در یک گفتمان نیست، پس ایرانی اگر ایرانی

 اموری است؟

الگو و شکل زندگی ایرانی است.  ،بر اساس آنچه بدان رسیدیم، هویت ایرانی حاصل سبک

خواهیم به عناصر دخیل در این شکل زندگی مراجعه کنیم با کلیتی متکثر، متنوع و  می وقتی

 چیزی گیرد. این کلیت شامل هر آن می بر که ابعاد مختلفی را درشویم  می گسترده مواجه

جهان، عناصری  دهد. در ذیل این شکل زندگی و زیست می بودن ما را شکل شود که ایرانی می

هنری مخصوص به ایران، صنایع دستی، های  رسوم، اعیاد، موسیقی، انواع سبک، چون مذهب

در مرزهای سرزمینی ایران بزرگ، تمام سنت و تاریخ حاضر های  و لهجهها  گویش ،ها تمام زبان

کنیم هر آنچه که  می واقع و بنا به نگرشی که از آن دفاع به حضور دارند.عرفان و تصوف ما و...
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دانیم و در مورد آن اختالفی نداریم و مردم در طی زندگی عادی  می ایرانی آن را از خود «یما»

هویت ایرانی حاصل درکی است که مای  ،عبارت دیگر یابند. به می شان آنها را ایرانی و روزمره

نچه که برای ما و از آخاص از خود، خودمان و  ،شدن در این شکل زندگی واسطه سهیم هایرانی ب

توان  نمی این مهم است که آن را ،جهان و شکل زندگی ترین ویژگی زیست یابیم. مهم می ماست

جهان یک کلیت غیرقابل تقلیل است. بر  ل داد. زیستدر قالب چند عنصر محدود و خاص تقلی

اسالمی نیز خواند، -توان آن را شکل زندگی ایرانی می شکل زندگی ایرانی که درواقع ،این اساس

این های  کنیم به برخی جنبه می اما در ادامه سعی قابل تقلیل به چند عنصر محدود است. غیر

 ،گویی نیستیم شمریم و مدعی جامع می کل را بر ی ازییم، اما ما فقط جزکنکلیت فقط اشاره 

 زیرا این کلیت غیرقابل محاسبه است.

باورهای  لحاظ ادراکی و شناختی دربرگیرنده این هویت، به مرزهای این درک از خود،

های  بیت تا باور شیعی اسالم و اهلهای  کید بر جنبهأعمیق مذهبی و اسالمی ما با ت

شتی، باورها و خرافات مربوط به سعدونحس، فال و استخاره، تاز دین زرباقیمانده  هشیارانه نیمه

شود. البته این که باورهای مذهبی را  می مانده است، گاه جمعی باقیآپری و... که در ناخود و جن

ثیرگذاری برابر این امور أمعنای برابری ارزش معرفتی و یا ت آوریم به می در کنار باورهای خرافی

ثر از وحی و حقیقت الهی است بر باور أدینی که مت مبرهن است که گزارهواضح و  نیست.

وجود تفاوت بسیار  این است که این دو با رهاساس خرافی رجحان دارد، اما مطلب ما در با بی

از ، ثیرات متفاوت حضور دارند. از سوی دیگرأالبته با ت، زیاد در ذهنیت ایرانی و زندگی ایرانی

جمله فلسفه مشائی و فلسفه اشراقی  معرفتی، منابع فلسفی ما ازهای  گزاره نظر شناختی و تولید

ثیر أو ... نیز ت عالمه طباطبایی ،امام خمینیتا آثار  مالصدراو تکمیل این دو نزد حکمت متعالیه 

خود را وامدار حکمای ایران باستان  ،گذارند. جالب آنکه سهروردی در بازسازی فلسفه خویش

 کند.  می نامد، توصیف می که آنان را )پهلویون(

بینی  سنت عرفانی و تصوف نیز در ساخت نظام شناختی ایرانی و جهان ،از سوی دیگر

جویی از نزدیکی به قدرت و  گریز و پرهیز بینی دنیا جهان ،طور مثال ثیر گذارند. بهأمعرفتی ت

اند،  ثیر پذیرفتهأوجود آنکه از منابع دیگر ت ع ثروت و روحیات مشابه آنها بادانستن جم  مذموم

برخواسته از عرفان و تصوفند. این سنت عرفانی در جای خود بیش از هر چیز در ادبیات ما و 

 شعر شعرای نامدار ما بازتاب یافته است.

رافیایی ایران جهان داشته است، موقعیت جغ ثیر زیادی بر این زیستأدیگر که ت جنبه

 ،از یک سمت ؛دهد می از دو سو نشان کم دستثیر خود را أاین موقعیت جغرافیایی ت است.

بودن ایران در طول تاریخ و از سوی  موقعیت جغرافیایی ایران در میان چندین کشور و مسیر



 جهان هویت، سیاست و زیست  104

 

کوه  رشته از ایران یا وجود دوی یها بودن بخش جغرافیایی ایران مانند کویریهای  دیگر ویژگی

های  بودن ایران سبب شده است تا ایران در برهه البرز و زاگرس. برای مثال مسیر و طریق

همین امر در جای خود سبب شده است تا در  طوالنی از زمان کانون تجارت و بازرگانی باشد.

خود  ،ستد در بازرگانی باال رود. از سوی دیگر زنی و دادو چانه ،توانایی تجارت یانمیان ایران

شده تا ایرانیان مردمانی باشند که رواداری باالیی از خود نشان  می تماس دائمی ایرانیان سبب

تواند سبب شود  می دادن این امر بود که چگونه عامل جغرافیایی برای نشان، دهند. این دو مثال

شغلی و آداب اجتماعی خاص پدید آید و های  جهان برخی رویه تا در یک شکل زندگی و زیست

 رنگ شود.پر

شکل  برای مثالهایی از ایران سبب شده تا  بودن بخش یاز جانب دیگر، برای مثال کویر

 ها، حتی آشپزی و نوع غذاها در یک منطقه جغرافیایی تغییر یابد. تولید کشاورزی، ساخت قنات

 بلکه صورت صرف دارد، چه ربطی به آشپزی به برای مثال ،بحث ما بر این نیست که جغرافیا

ست که در یک شکل زندگی، عواملی مانند آشپزی و یا شیوه تولید کشاورزی، ا بحث بر سر این

ناپذیرند که در زندگی  از اجزای جدایی آن در مورد حرمت و ارزش آب و امثالها  برخی باور

 ثر از جغرافیا هستند. بنابراین جغرافیا نیزأمت ،حال سازند و در عین روزمره جریان دارند و هویت

 در شکل زندگی ایرانی تاثیرگذار است.

اند  ن زمان که در آن مردمانی سکنی گزیدهآتاریخ است. تاریخ ایران از  ،بحث بعدی

و چه مذاهبی که در ایران رواج یافته و  اند که در ایران حکومت کردهها  تاکنون. چه سلسله

ررنگ در شکل زندگی امروز کمرنگ و پ، صورت آشکار و پنهان همه بهها  اند! این جایگزین شده

شدن تشیع در زمان صفویه به عنوان یک رخداد تاریخی از  رسمی برای مثالثیرگذارند. أما ت

جهان ایرانی است و خود یک رخداد تاریخی است. مثال  متمایز زیستهای  ترین ویژگی بزرگ

شود  می گفته موسیقی ایرانی باشد. معموالً ویژه بهروحیه جمعی و  تواند در حوزه می بعدی

موسیقی ایرانی محزون و سوزناک است. پژوهشگران  خصوص بهایرانیان روحیه غمگینی دارند و 

اند.  غارت و تاراج چندین باره ایران یافته مکرر،های  بسیاری دلیل این امر را در وجود جنگ

شکل  یعنی تاریخ و وقایع تاریخی به ساخت یک روحیه جمعی و سوگیری زبان هنری این مردم

 خاصی داده است.

جهان و شکل زندگی، آداب و رسوم ایرانی است. ایرانی را بدون  دیگر این زیست جنبه

سوری، روز طبیعت  هایی چون عید نوروز، مراسم چهارشنبه رسم ؛دکرتوان تصور  نمی هایش رسم

مراسم  این آداب و رسوم در مواردی چون سوگواری و عزا. دامنه ،و یا شکل خاص مراسم ازدواج

رسد. عاشورا فقط یک مراسم مذهبی صرف نیست. از  می اوج مذهبی و رخدادی چون عاشورا به
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عاشورا و فرهنگ عاشورا و مراسم محرم، فراتر از یک رخداد مذهبی امری  ،جنبه و نظرگاه ما

 های زنی، مداحی  زنی و سینه عزاداری، زنجیر  دهد. عاشورا، مراسم می است که هویت ما را شکل

نذری و تجمعات مذهبی، در برخی شهرها مراسمی های  ها، سفره خاص و شکل خاص عزاداری

یک فرهنگ و یک شکل  سازندهها این ،و ...ها  یهزشتر، تع ،جایی اسب هچون حمل نخل و یا جاب

ویژه  د. منظور نظر ما، بهکرتوان تصور  نمی ند. ایرانی را بدون عاشورا و مراسم محرمهست زندگی

 پررنگ عاشورا در شکل زندگی و فراتر از یک احترام برای یک مقام مذهبی است.حضور 

جهان ایرانی،  محلی است. در زیستهای  و گویشها  زبان ،بعدی بحث زبان فارسی جنبه

زبان فارسی بستر اصلی انتقال فرهنگ، ادبیات و سنت اندیشگی و فکری ما بوده است. اما در 

 (1)گویش و لهجه محلی نیز حضور داشته است. ،ه از کشور زباندر هر گوش، کنار زبان فارسی

هایی هستند که در  و گویشها  آذری یا ترکی، کردی، عربی، لری، بختیاری، ترکمنی و... لهجه

نیز ها  ایرانی دخیلند. اینهای  فرهنگ بخشی از کشور ما کاربرد دارند و خود در ساخت خرده

 ثیرگذارند.أآن تهای  گیری ایرانی هستند و در جهتناپذیر کلیت شکل زندگی  بخش جدایی

این  بودند. جهان و شکل زندگی ایرانی ثیرگذار در زیستأهایی از عوامل ت نمونه صرفاًها  این

تر از این موارد است و دامنه  آن فراخ شود و دامنه نمی شکل زندگی محدود به این عوامل

 بیشتر از توضیحی است که ما دادیم. بحث ما صرفاًشده نیز بسی  ثیرگذاری موارد نام بردهأت

 ثیرگذار بر ریختیابی این موزاییک رنگارنگ است.أای کوتاه بر گوناگونی و تنوع عوامل ت اشاره

دیگر قرار دهیم. برای مثال دیدیم که های  توانیم این رویکرد را در مقابل رویکرد می حال

ثر از أنیز مت ثیر پذیرفته و صرفاًأمختلفی تهای  شکل زندگی ایرانی از زندگی مردمان و قومیت

بودن ممکن است با  ایرانی ،گرایانه که در یک درک ذات نژاد خاصی از مردمان نیست. در حالی

با دوره ساسانیان  «ایده ایران»شک تاریخ  بدون ،برای مثال یک نژاد و قومیت پیوند بخورد.

قرن سوم بعد از میالد و در عصر اردشیر اول وارد متون  نخستشود. ایران از نیمه  شروع می

یعنی آریاها  ؛معنای قوم نجیب بود و به"an"و  "er"ها شد. ایران ترکیبی از  رسمی و کتیبه

ایرانیت  ،در این نگاه (8: 1383،یزدانیبه نقل از شمس و ، 1 :1379)مجتهدزاده،رفت  کار می به

نیز خود را ها  آلمانی. ه است. همین فرض را بپذیریمیعنی آریایی شد ،وصف داشتن یک نژاد

 نیز ایرانی هستند؟ آنها آیا (2)،کنند می ریایی معرفیآ

ساسانیان برای محور ایده ایران چنین پدید آمده است:  از جانب دیگر در یک نگاه قدرت

را ابداع  یرانشهرا یا یرانساختن خود از بیگانگان، اصطالح ا توصیف قلمرو سیاسی خود و ممتاز

 ؛جای آن استفاده شد( صرفاً یک مفهوم جغرافیایی نبود زمین به )که بعدها ایران کردند. ایرانشهر

شهر در  سیاسی ایران نبلکه بار نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی داشت. مجتهدزاده پیدایش عنوا
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و احساس ملیت  عصر ساسانی را نشانگر پدیدآمدن مفهوم سرزمین سیاسی یا کشور از یک سو

 .(8: 1383یزدانی، نقل از شمس، به ،1379)مجتهدزاده،داند  ویژه داشتن از سوی دیگر می

سعی تمایز و تفاوت  ،خلق واژه ایران راهدادن هویت ملی خاص خود از  بر نشان ساسانیان عالوه

حکومت ساسانیان، پدیدآورنده  ،به این ترتیب داشتند. (ایرانی یا غیر یرانان)خود را از دیگران 

زمین  یک سنت سیاسی باشکوه در تاریخ ایران شدند که دو ستون اصلی آن را ایرانشهر یا ایران

  .(8: 1383،یزدانی) داد و حس قدرتمند عالقه به ایران تشکیل می

سازی چیزی به  سازی و غیریت باید بپرسیم که ساسانیان از کجا در تالش خود برای مفهوم

ست که ابتدا ا ایرانیت را یافتند؟ از کجا برای آن مصادیق و مفاهیم تراشیدند؟ حق آن نام

ن عمل کرده است. آایرانیتی وجود داشته و تصوری از ایران بوده و بعد قدرت سیاسی بر مبنای 

در ایران  اسکندرکه  سلوکیه و یا این ستیزی قبل از آن و قیام اشکانیان بر ضد در مورد بیگانه

توان گفت؟ اگر شکلی از  می چه ،خود گرفت و با پوشش ایرانی از ایران خارج شد ب ایرانی بهآدا

رفتار  نحوهامکان تمایز پوشش ایرانی و گرفت،  نمی زندگی ایرانی با مشخصات خاص خود شکل

شد. همین وجود شکل زندگی مقدم بر هر امر دیگری است که در  نمی ایرانی از غیر آن ممکن

آورد. همین  می طبیعی دانشی از خود و تمایز با دیگران برای ما فراهم صورت شبه هو ب گاهآناخود

نه آنکه  ،نهایت عاملی بوده که قدرت سیاسی ساسانی از آن بهره برده طبیعی نیز در دانش شبه

 وجود آورده باشد. هآن را ب

 تو را ایران فقط به یک جغرافیای سیاسی تقلیل داده شده است: ،یا در نگاهی دیگر

شمال تا مشارق  مغارب هند و یانترک م ینزم ءجز یکچهار قسمت دارد:  ینکه زم یمنما می

 ینچهارم ا ءجز از بربر تا هند و یاهانسوم س ءجز و ،روم و قبط و بربر یاندوم م ءروم، و جز

و  یگانبلخ تا آخر بالد آذربا یجو یانم ین،الخاضع بالدکه منسوب است به پارس و لقب  ینزم

 وجز ینا مکران، و از آنجا تا کابل و طغارستان و خاک عرب تا عمان و فارس و فرات و رمنیها

منطق  .(13: 1387 ی،علمدار ینیبه نقل از مع، 40: 1311 )تنسر، است ینزم یدهچهارم برگز

شکل زندگی است و  بودن به که گفتیم ایرانی است. چنانگرای این نگاه و بطالن آن روشن  تقلیل

هرچند که شکل توصیف موقعیت جغرافیایی ایران  ؛ای از جهان نه صرف یک موقعیت در گوشه

 ابتدایی و دور از واقعیت امروز است. ،نیز در این نگاه ساده

شود.  نمی این نکته نیز مهم است که بر اساس نگاه ما هویت فارسی در زبان فارسی خالصه

ثیر زیادی در شکل زندگی ایرانی دارد و بار سنگین ادبیات و نظام معرفتی ما را أزبان فارسی ت

توجه به چند  ،در این میان همه چیز هویت ایرانی نیست. اما در بردارنده ،کند در خود حمل می

های  در زبانبخش مهمی از میراث ما ایرانیان  که، نخست ایننکته  تواند مفید باشد. نکته می
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یعنی عربی  ،بسیاری از منابع دینی ما نیز زبانی غیر از فارسی ،عربی. دوم آنکه مثل ،دیگر است

و ها  لهجهراه روزمره و قومیتی تداوم خود را از های  است. نکته بعد و بسیار مهم آنکه فرهنگ

تر ز مو وجود دارد، اما نکته مد  هزار نکته باریک رهگیرند. در این با نیز پی گرفته و میها  گویش

شود و دانستن این زبان نیز  نمی بودن به زبان فارسی دانستن محدود ست که ایرانیآن انظر ما 

 بودن است. شرط کافی برای هویت ایرانی نیز نیست. دایره گستردگی ایرانیت بیش از فارس

ان را نیز دانست. بین آنکه خود را در دیگر در ایرهای  بر فارسی زبان توان ایرانی بود، اما عالوه می

تضادی نیست. مهم وحدت و تناسب  ،یک مقام کرد یا ترک بدانیم و در جایگاه دیگر ایرانی

میان  گرا شویم. شود که ذات می بودن بودن مالک ایرانی شکل زندگی است. فقط وقتی فارس

شمول و  لکه رابطهب ،قومی زبانی در داخل ایران تضاد نیستهای  هویت ایرانی و هویت

نیز بخشی از شکل زندگی ایرانی است. ها  زیرا شکل زندگی قومیت ،دربرگیرندگی وجود دارد

 تواند سبب پرهیز از بروز برخی اختالفات و منازعات شود.  می درک این نکته

دادند چگونه درک جدید از هویت و توجه  می بودند که نشان یاینها مواردی اندک و کوچک

)که در اینجا  بخش تواند تصور ما را از هویت و عنصر هویت می جهان دگی و زیستبه شکل زن

دیگر را برجسته های  بخش ایرانیت بوده است( تغییر دهد و نارسایی عملی دیدگاه عنصر قوام

 سازد.

 فرجام
ابدی و نه یک – ساز، نه یک ذات ثابت و ازلی بخش و هویت دیدیم که هویت و عنصر هویت

جریان قدرت است. هویت حاصل یک شکل زندگی و مشارکت عملی در یک گفتمان و 

جهان است. هویت حاصل تکرار و تداوم رفتاری است که از دیگران و در مراودات عملی و  زیست

یابیم و خود بودن و کیستیمان را نیز در این  می را طبیعی آنها مرور زمان به آموزیم و می عینی

 زیم.آمو می میان اکتساب کرده و

 ،بنیان مفهوم هویت ،چیز با این درک جدید هایی است. قبل از هر این دیدگاه دارای مزیت

جهان و شکل زندگی  گیرد. زیست می سیال بلکه بر یک عنصر پویا قرار نه بر یک امر ثابت و غیر

شوند. برای  می جمله تغییر شرایط مادی زندگی متحول در طول زمان بنا به موارد متکثر و از

این  ،اما از جانب دیگر نگاه کنیم.مثال به تغییر شکل زندگی ایرانی در همین یک صد سال اخیر

 یک تابع کور شرایط نشد. ثیر گذاشت و صرفاًأآن ت توان تا حدی مدیریت کرد و بر می تغییر را

 ما از از قضا در همین نکته است. شکل زندگی ایرانی در زمانه ،خطر واقعی برای هویت ایرانی

چیزی است که  ،جانب شکل زندگی غربی مورد هجمه قرار گرفته است. تعبیر دیگر این هجمه

یم. وجود عنصر بیناذهنیت و امکان تالش عقالنی انسانی برای یگو می بدان تهاجم فرهنگی
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حل  وجود دارد. بنابراین شاید راه، صورت کم و جزئی البته به، مداخله در شرایط زندگی همواره

فرهنگی و تاریخیمان برای بازسازی  شت و بازخوانی دائمی سنت فکری،اصلی بازگ

جهانمان به صورت عقالنی و برای حل مسائل روزآمد باشد البته این تالشی است که  زیست

تک افراد و اعضای جامعه پیگیری شود.  از سوی تک ها از سوی حکومت و قدرت بلکه بایدتن نه

هرچند  ؛سازند میها  جهان و شکل زندگی را مردم و انسان ست که زیستا دلیل این امر نیز آن

از  تبنابراین مسئولیت اصلی حفظ و مراقب صورت ناآگاهانه و قدرت نقش پسینی در آن دارد. به

 هویت ایرانی و دفاع از شکل زندگی ایرانی برعهده کسی جز مردم ایران و اعضای جامعه ایرانی

 نیست.

 :ها پانوشت
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