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  گروه اجتماعی ،طبقه ،فرد
  1بحران هویت

  ونسان دکومب
  رضا اسپیلی :برگردان

  
یـک   »ویژگی پایا و بنیادین«معناي  هویت به الروسبر اساس تعریف فرهنگ لغات 

نظر بگیـریم کـه هویـت      امروز غیرعادي نیست اگر در. شخص یا یک گروه است
ایـن   .است دیدارها و پیوندهاي چندگانه شکل گرفته ،ی داریم که از تاریخی چندگانه

کنـد چـه    مـی  اساس آن خود را بیـان  مفهوم متناقض براي فرد و براي جمعی که بر
  ؟معنا و مفهومی دارد

  
کـه درسـت و    آیـد  مـی  پـیش  اما ،درست. وچرا کرد ها یا چیزها چون سر معناي واژه گویند نباید بر می

را در نظـر   »هویـت «ي  مـثال واژه . چیـزي اشـاره دارد   کنیم به چه می ی که استفادهی دانیم واژه دقیق نمی
هویـت   ،هویت یهود ،هاي مربوط به هویت ملی بحث: شود استفاده می ها از آن در تمامی جدل ،بگیرید

ایـن   چالش بیني هویت است که  کننده هاي توصیف قطعا در صفت... هاي جنسی و هویت ،ونیستیکم
  .است ها نهفته جدل

خورند؟ براي تعریـف گروهـی کـه فـرد بتوانـد خـود را در آن        درد می ها به چه بخشی این کیفیت
دادن بـه   پاسـخ باشد و خالصه اینکه براي  هویت داشته ،نام هویت جمعی گروهی که به ،کند تعریف

ي اینکـه   یا براي چندگانه کـردن نظـرات دربـاره    »حزب و غیره؟ ،مردم ،ملت ،که هستیم«: این پرسش
مثابه یک فـرد   من به«: دهد می دهد و به این پرسش پاسخ که هویتی چندگانه به من می چیزي ،هستم هک

                                                                                                                                                                       
  :ي زیر این مطلب برگردانی است از مقاله. 1

Vincent Descombes, « Individus, classes, communautés, crises d’identités »، Le Monde diplomatique, février 
2014 : ( http://www.monde-diplomatique.fr/2014/02/DESCOMBES/50108 ) 
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  »هستم؟ هخاص ک
قضـاوت  «ي  کـردن ابـژه   براي مشخصآید تنها  ست که وقتی از هویت حرفی به میان می ها مدت

کند یا همانی است که  می پرسیم فالنی واقعا همانی است که ادعا می اینکهمثال  ،است »ي هویت درباره
ي  دریاچـه «(یا مثال وقتی دو نام به یک چیز واحـد اشـاره دارنـد     ،گردیم ش میا ما به بهمان نام دنبال

برگرفتـه از علـوم   . رود کـار مـی   معناي دیگري بـه  غالبا بهامروز این مفهوم ). »ي ژنو دریاچه« = »لمان
 1»کمونوتاریسـم «ن آتر بـه   که در فرانسه بیش(بر مبناي ماهیت سیاسی  این مفهوم، اجتماعی آمریکایی

داشـتن بـه گـروه اجتمـاعی      و براي هرکس حق تعلق. است وارد درك عمومی معاصر شده) گویند می
ي سیاست هـویتی   ترتیب هویت به ایده این به. ي جهانی قائل است خاص و بیان این تعلق را در جامعه

ثر از جمعی باشـد کـه بـه آن تعلـق     أدهندگان قرار است بیشتر مت يأهاي ر گردد که در آن انتخاب برمی
  .انگیزد هایی را برمی امري که پرسش. شان در مقام شهروند دارند تا از باورهاي شخصی

است شـناخت   درك شده ،بودن براي هر کس یعنی آزادي خود ،کثراز آنجایی که اهمیت دفاع از ت
انجام رسـومش  براي کس که حق اقلیت  اینکه چه کسی مدافع واقعی آن است چندان آسان نیست؛ آن

کـس کـه    ؟ یـا آن )تقویم و از این دست ،خوردن غذا ،پوشیدن ي لباس نحوه(شناسد  رسمیت می را به
کردن این واقعیـت اسـت کـه     جمعیتی از مردم به معنی فراموشآن است که دادن هویت جمعی به  بر

 شـکلِ  پذیرند که تحت هر شرایطی آنها را نماینـدگان یـک   این جمعیت از افرادي تشکیل شده که نمی
شود که بـا   مثل اینکه چون من شهروند فرانسه هستم این وظیفه بر من تحمیل ــبدانیم  »هویت«یک 

سرشـت نـادر    ،بـدهم  واقعی بودن است خود را تطبیق ي یک فرانسويِ ی که براي بعضی نشانهی انگاره
  .فرانسوي بودن

  »هاي چندگانه نمایندگی«مشکل 
: بسـت مفهـومی یافـت    انداختن پاسخ راه فراري از این بـن  خیرأت توان با به شود که می می غالبا تصور

تـک افـراد و    فردیـت تـک  کـه   شـرطی  دارد پس باید آن را به رسمیت شناخت به هویت جمعی وجود
و بـه دو   هویت شخصی جمعی اسـت چراکه . ندهد را تقلیل »که هستم؟«پاسخشان به این پرسش که 

بیـنم و از   در هر لحظه از زندگی خود را در انواع روابط با افراد دیگر میاینکه یکی . عامل بستگی دارد
و دومـین عامـل اینکـه در    . ظـواهرم آورم به همان چندگانگی  دست می این روابط تعریفی از خودم به

نشـود   ام در تعریفی تغییرناپذیر منجمد ام از تغییر دادن خود به این شیوه که هویت شخصی تمام هستی
هویـت فـردي تنـازعی وجـود      کیـد بـر  أکیـد بـر هویـت جمعـی و ت    أپـس بـین ت  . کشـم  نمـی  دست

  .داشت نخواهد
دانـیم   شویم دیگر نمـی  می ی زود متوجهست که خیل حال مشکل مفهوم هویت چندگانه اینجا هر به

زیـرا  آسـانی ممکـن اسـت     شود که داشتن چنـدین هویـت بـه    می تصور... زنیم می داریم از چه حرف
هرچند اگـر تمـام چنـدین کـارت     . شود که چیزي است مانند داشتن چندین کارت ویزیت می پنداشته

ي معـروف بـه    نظریه. هستند ویزیت هم مال من باشند آنها همه معرف فقط یک و همان یک شخص
ي اینکه هر فردي داراي هسـتی زنـده    ورزد که نباید هویت فردي را به بهانه می اصرار 2»گرایی ساخت«

                                                                                                                                                                       
1. communautarisme 
2. constructiviste 
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ترتیب متعهد به متابولیسمی زنده و اگزیستانسیال با محیط پیرامونش است از شکل  این و به، و تاریخی
چگونـه هویـت   : اما این پرسش باقی اسـت . کند می درنتیجه هویت را امري تغییرپذیر قلمداد. انداخت

بشوم؟ و اگر من جـاي خـود را بـه     کند بدون اینکه خود من به کس دیگري تبدیل تغییرتواند  میمن 
چیـزي کـه بـه مـن      همـان  ،گیـرد  مـی  واگشت هویـت مـن کجـا قـرار     و دیگري بدهم در این گشت

  .ام نکشیده کردن دست ن از تغییردهد تا بگویم این من هستم که از آغاز تا پایا می اجازه
هـاي   و گـروه  ،تعهدهاي بسیار به دالیل متفاوت ،هاي متعددي داریم ولیتئتردید کارها و مس ما بی

سـاز   توانـد سـبب   داشتن مـی  اما همین تکثر تعلق. توانیم آنها را از خود بدانیم اجتماعی متعددي که می
مزیـت یـا   ) چیـزي  چه(کسی  هاي ما به چه انرژي. شود هایی باشد که از ما می مشکالتی بین درخواست

ساز مشکلی از  که سبب امري ؛ندا ها تعهدآور داشتن دهند؟ این پیوندهاي جمعی و این تعلق برتري می
ولیت ئشود چراکه از نظر جسمی غیرممکن است که یـک نفـر بتوانـد مسـ     نوع نمایندگی چندگانه می

را  »بحـران هویـت  «باشـد   شـده  ترتیب در چندین جهت کشـیده  این فردي که به. چندین نفر را بپذیرد
او دچار مشکل ناتوانی در . با استفاده از عبارت اریک اریکسون مبدع این عبارت ــ کرد خواهد تجربه

یابـد کـه    تواند از ایـن بحـران رهـایی    او تنها در صورتی می. شد  اش تباه خواهد گیري و آینده تصمیم
کردن خـودش   کند که دیگر او را در دام متکثر نو تعریف ی ازی گونه ش را بها بتواند پیوندهاي وفاداري

  .کردنی ناممکن متکثر ،نیندازد
کیـد  أدارد؟ اگر بدانیم یک واژه وقتی براي ت اما پس هویت در این پیوندهاي چندگانه در کجا قرار

ي شـهر نانسـی    نکـاره زاده گفتید که پوا« ــست  کنیم به چه معنا مثال بر یک شخص از آن استفاده می
کـه در ایـن مـورد نادرسـت     (یا ریمـون  ) که در این مورد درست است(است اما منظورتان آنري بود 

خواهنـد   می«: کنیم ش میا بدهیم وقتی در ژانر خودش بیان توانیم معنایش را توضیح آیا می ــ »؟)است
آیا گروه کوارتـت زهـی مـا    «یا  ».این براي آنها بخشی از هویتشان است ،بزنند به زبان خودشان حرف

  »؟است این روزها دچار بحران هویت شده
زد پاسخ جنس  نث را عالمتؤي مذکر یا م ي هویت باید جلوي گزینه کردن برگه رآنگاه که براي پ

ترتیـب هویـت مـذهبی     همین به. دهند ها یک پاسخ می نیمی از انسان :کند نه شخص را می را مشخص
ي مشخصـات   برگه. که اینجا چیزي است مثل هویت بانکی. کنیم ش میا ي ایمانی است که ابراز نشانه

. دهـد نـه مشخصـات شـخص مـا را      مـی  بانکی ما مشخصات حساب بانکی ما را در فالن بانک ارائه
بـریم نیـز    مـی  از آنها نامهایی از خود  که به هنگام تدوین خودنگاره »هایی هویت«ترتیب تنوع  همین به
توانند  کنند نمی ش میا ازآنجاکه این ما نیستیم که اینها تعریف. گذارد نمی ثیرأوجه بر فردیت ما ت هیچ به

ـ  اینها هویـت چندگانـه  . ما را تبدیل به چندین نفر در یک جسم کنند سـازند بلکـه مـا را بـه      ی نمـی ی
ي اجتمـاعی معاصـر    آنچه فلسـفه . شان بدهیم تمیزدهند که باید از هم  می ی ارجاعی هاي جمعی هویت

کنـد ایـن اسـت کـه بـا       ش مـی ا کند غالبـا رد  ولوژي سیاسی فردگرایی مسلط را بازتولید میئوقتی اید
و بـا در نظـر   ) هویت تک داشتن یا فناتیسم اسـت یـا انتگریسـم   (کردن تکثر جهان  پیشنهاد به درونی

 ي منافع ما نشانی از زندگی است که تکثرگرایی تازه) صاديشامل تغییرات اقت(گرفتن اینکه هر تغییري 
بازي جدي ... دهد می گفتمان مخملین و مبهم هویت جمعی را داراي مزیت جلوه ،دهد می به آن پاسخ

تـوجهی   بلامنفی ق عوارض »هویت چندگانه« باهاي جمعی  ي هویت کردن رابطه براي اینکه حل. است
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  .و چه در سطح سیاسی همراه دارد چه در سطح فردي به
ي  همـه ایـن جملـه   . ي بشري وجود ندارد ند بپذیرند که جامعها کسانی مثل مارگارت تاچر حاضر

 ».دارد و خـانواده  زن یـا مـرد وجـود    ،فرد. ندارد چیزي به نام جامعه وجود«: یاد دارند معروفش را به
مـن پـولم را   «( 1979یی گیري منـافع کشـورش در جریـان مـذاکرات اروپـا      هرچند همین تاچر از پی

ي نـاب فردگرایـی    بـه زبـان آوردن نظریـه   . المللـی چشـم نپوشـید    ي بـین  و در صـحنه ) »خـواهم  می
رسد کـه بایـد آن جمعـی را کـه      شناسانه به چنین روش قاطعی آسان است اما وقت آن هم می جامعه

بشري هویـت دارنـد بـه     گفتن اینکه جوامع... بودیم وارد صحنه کنیم تر ناموجود و مرموز نامیده پیش
شود که شبیه به هم  ند یا تصور میا اند که شبیه به هم این معنی نیست که آنها از عناصري شکل گرفته

توانیم بـا یـادآوري تمـایزات     ست که هرکدام هستی متمایزي دارند و می بود بلکه به این معنا خواهند
هنـگ  آهنـگ مـارش    ،1کوارتت مودیلیـانی :  داد شان نام توان به حتا می. کنیم مشخص هرکدام آنها را

هـا داراي اسـمی    اینکه گروهی از انسـان  محض ترتیب به همین به...  ،ایاالت متحد امریکا ،2سامبر و موز
کـردن بـه معنـاي ثبـت موجودیـت       گذاري نام. تاریخش در نظر گرفت را در ارتباط با توان آن شد می

  .امروزش دیروزش و ،تاریخی همان گروه است
تغییـر و همـواره مشـابه     ها بـی  بدهیم که یک جامعه در گذر از سده اما چگونه این مطلب را شرح

شـویم کـه آن را در    مـی  ي قـدیم مواجـه   ماند؟ اینجا با مشکلی کالسـیک در فلسـفه   می خودش باقی
یـن  هاي ایـن جهـان داراي ا   واقعیت. یابیم ي معیارهاي هویت نیز می ي تحلیلی معاصر و در ایده فلسفه

اما آیا جوامـع چـون   . دارند معیارهاي هویتی مختص الماس یا گرانیت وجود. معیارهاي هویت نیستند
. دهنـد؟ کـامال بـرعکس    مـی  خاطر به هستی خـود ادامـه   این مانند به می تغییر باقی ها بی در گذر از سده
دهد چـون   می ادامهش ا رود به هستی. بسیار به رود ماننده است) سیته(دهد که شهر  می ارسطو توضیح

بـا  (اش  یابـد چـون در شـاکله    شوند و شهر درست همچون رود اسـتمرار مـی   می دم نو به هایش دم آب
. کنـد  مـی  در تطابقش با محیط پیرامونش خود را نـو  ش وا در کارکردهاي داخلی ،)شا هاي بعدي نسل

براي انواع متعدد اجتماع نیـز  . داریم) جغرافیایی(ش معیارهاي هویتی ا نامیم می »همان رود«براي آنچه 
یا بهتر بگوییم اجتماع سیاسی بر اسـاس نظـر ارسـطو     »همان شهر«معیار هویت براي . طور است همین

  .دارد در انتقال قوانین و رفتارها قرار
وقتـی در مـورد جوامـع مـا      ،ایـن معیـار هویـت   ي  گیري درباره کارگیري و تصمیم هاما مسئولیت ب

شـخص   ي هویت جمعی در گذر به اول کلید گفتمان معاصر درباره کیست؟ ي عهدهه شود، ب می مطرح
ام را کـه   و مـواردي از زنـدگی   ،کـنم  توانم خـودم را معرفـی   طور که من می همان. است »ما«به  ،جمع

هاي انسانی خـود را بـه یکـدیگر     ترتیب گروه همین به ،ببرم ند ناما ناپذیر نظرم از شخص من جدایی به
بکشـد بگویـد    خواهـد خـود را بـه تصـویر     این دیگر با هر شخصی است تا وقتی می. کنند می معرفی

اسـاس عناصـري کـه خـودش از خـودش       بر ــي شخصیتش است  چیزي بخش سازنده نظرش چه به
 و یـا آداب  ،لباسـی خـاص، زبـان    ــخواهند تا از آن دست بکشد  چیزي وقتی از او می چه: شناسد می

و  کـردن  کشـیدن از خـود خـویش و ماننـد کسـی دیگـر رفتـار        معنی دسـت  در نزد او به ــ مناسک

                                                                                                                                                                       
1. le quatuor Modigliani 
2. le régiment de Sambre-et-Meuse 
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شود یکی با شخصیت خارجی براي محیط بیـرون و دیگـري شخصـیت درونـی      می شدن تلقی دوتکه
  .پنهان از دیگران

باشند کـه   شکلی از بیان رسیده ترتیب یک گروه داراي هویت جمعی است اگر اعضایش به همین به
یـا   ،حال خواه یـک روسـتا باشـد   (داریم  عنوان گروه وجود ما به: به جهان بگوینددهد تا  شان اجازه به

کنـد کـه    مـی  یک جامعه وقتـی بـروز پیـدا    هویت جمعیِ). تر یا یک ملتآیک شرکت یا یک گروه ت
هـا   ي کارشده و بـا جملـه   این را قطعا با انتشار یک بیانیه. »که هستند«گویند که  اعضاي آن جامعه می

در آداب و رسوم و  ــ اند دهد چه چیزي را بزرگ داشته می که نشان ــبلکه در آثار هنري گویند  نمی
شـان   و در نهادهاي آموزشی ــ کنند می جایی که نگاه خودشان را به خودشان بیان ــهایشان  در نیایش

  .دهند می نشان ــ کنند گیرند چه چیزي را منتقل می جایی که تصمیم ــ
در . ي مصـلحتش  اش دربـاره  کند اما براي اینکه چه بگوید؟ براي ابراز عقیـده  می گروه خود را بیان

ـ  گویند هم می »منفعت عام«یا  »خیر جمعی«که به آن  ــداشتن مصلحت  وجود بـراي یـک گـروه     ــ
دارند که سـودآور   هایی وجود تصمیم. شناسانه جامعه هاي فردگراییِ تردیدي نیست مگر به نظر افراطی

ست که با ایـن پرسـش سیاسـی     و اینجا. ندا بار دارند که به حال یک گروه زیان هایی وجود و تصمیم
توانـد بـر خـودش     بگیرد؟ آیا مـی  تواند در مورد مصلحتش تصمیم آیا یک گروه می: شویم رو می روبه
زبـان سیاسـت    یـا بـه   ،»ما«بدون  ،تواند بدون هویت جمعی براند؟ آیا هر شهروند این گروه می حکم

دارد کـه هـر    مـی  چراکه این شکل از حکومت فـرض  ــون تمرین دمکراتیک براي تعیین حاکمیت بد
ـ  )ي جمعـی اسـت   ي اراده که سوژه(برساند  »ما«خودش را به  »من«تواند  شهروند می چـه  «بپرسـد   ــ

  »؟کنیم می
سیاسـی  ي  یی از جامعـه »ما«ارجاع به . شود می شدت مخالفت امروزه با این تعریف از دمکراسی به

چراکـه  . رسد دارد در عمل ناممکن و در اصول ناپسند به نظر می که به نظر به همگی شهروندان اشاره
سـت کـه   ا آزادي بیـان بـراي همـه و احتـرام بـه باورهـایی       ،ها معنی پذیرش مخالفت اگر دمکراسی به

ـ   ی گونه »ما«به کار گرفتن  ،شان پذیریم نمی یاسـی بـه بـار    ت سأی تسلط ژاکوبنی بـراي یکپـارچگی هی
بـدون بیـان    ،»مـا «درنتیجه بایـد دمکراسـی را بـدون    . بگوید صدا سخن آورد که سپس باید با یک می

  .داد اعتال) مردم(جمعی دموس 

  )شهر(ي مصلحت سیته  لهأمس
باشـد   ی داشتهی باشد باید هرکس بتواند در کمال آزادي ایده داشته در اصل براي اینکه دمکراسی وجود

ایـم   گونه که تـاکنون دانسـته   آن ،تر از این معمول. خوان باشد کند هراندازه هم که مخالف و آن را بیان
امـا  . هاي فردي همراه است و باید مخالفـت و سـتیز را بپـذیرد    ی از آزاديی دمکراسی با طیف گسترده

تعریـف  ها خبري نباشـد   تا زمانی که از این واژه. رانی بر شهر مخالفت و ستیز بر سر چه؟ بر سر حکم
ي مصـلحت   لهأبراي اینکه دمکراسی سیاسی باشد باید کـه بـا مسـ   . دمکراسی تعریفی غیرسیاسی است

جاز ي دقیق است که دمکراسی محل مناظره شده و ستیز باورها را م بر سر این نکته. کند شهر برخورد
نظر گرفتن این دارد و تنها توجیه وجود یک حکومت در  اینکه براي شهر ما مصلحتی وجود: شمرد می

  .مصلحت است؛ این سنگ بناي یک جمعیت سیاسی است
 ،شا شناسـد  کـه مـی   آنچنـان  ،مثابه حق تعریف هویت خـود  انسان امروز حق رهایی خودش را به
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کند که چیـزي از یـک قـرارداد اجتمـاعی      ی میی هاي اجتماعی او را وارد پیوند که چیزيکند؛  می تفسیر
. تـر شـود   جوید تا یک گام به آشتی با انسانیت خـود نزدیـک   سود می او از اصطالح هویت. ندارد کم

ـ    ي اراده»ما«طور که با  همان اش را  یـابی  ت سیاسـی و میـل بـه هسـتی و ادامـه     أي جمعـی هویـت هی
معنی قرار داشتن  به. معناي داشتن تاریخ و نگرانی براي آینده است داشتن هویت جمعی به. کند می بیان

ترتیـب   ایـن  بـه . بـودن  خاص نیست مثال بخشی از جمع بودن یا با آن یکپارچـه  در این یا آن موقعیت
را  »کنـیم  چـه مـی  «کـه پرسـش   (شود که هویت را  می از اینجا آغاز ،در این مورد ،خردمندي مفهومی

  ...اشتباه نگیریم) کند کند که پاسخ باید همه را راضی می که فرض(با یکپارچگی ) سازد می میسر


