هويتيابي در عصر بحران هويت :چالشهای
سياستگذاري فرهنگي
بهزاد دوران
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چكيده
نهاد هویت که برای پاسخگویی به پرسش دیرین
«من کیستم؟» در عصر مدرن از نهاد دین جدا
گردید ،در طلیعۀ عصری که پسامدرن خوانده شده،
با چالشهای جدی مواجه گردیده است .از آنجا که
هویت یکی از مهمترین مقوالت در سیاستگذاری
فرهنگی هر کشوری محسوب میشود ،ناچار به
پذیرش چالشهای آن نیز خواهد بود .مهمترین این
چالشها برای سیاستگذاری فرهنگی در جامعة ما
عبارتاند از :چالش هویت الهوتی و ناسوتی ،چالش
هویت(های) شخصی ،و چالش هویتهای واحد،
اصیل ،ثابت و پایدار در مقابل هویتهای متکثر،
ترکیبی ،متغیر و ناپایدار   .
واژگان کلیدی :هویت الهوتی ،هویت ناسوتی ،بحران
هویت ،سیاستگذاری فرهنگی ،سیاستگذاری هویتی.
پايان قرن بيستم و آغاز هزارۀ جديد ميالدی ،نه تنها
برای دانشمندان علوم اجتماعی و هواداران جنبشهای
هزارهای ،1که برای عموم مردم حاوی معانی و اشارات
ضد و نقيض بود .بسياری گمان میکنند پايان هزاره
بايد آبستن تحولی جدی باشد .حال آنکه لزوماً
اينگونه نيست :پايان هزارة نخست بیهيچ حادثهای

سپری شد .با اين همه پايان هزارۀ دوم ،واقعاً دوران
تحول است (کاستلز1380: 13،ج).
بدون ترديد ما امروز در انقالبیترين دورۀ تاريخ
به سر میبريم و تغيير و تحول دائمی به واقعيت
انکارناپذير و اساسی حيات اجتماعی بدل شده است
(لنسکی و لنسکی .)1369: 565 ،عمالً در تمامی
طول تاريخ بشر ،آهنگ تغيير اجتماعی نسبتاً کند بوده
است و اکثر مردم کم و بيش همان شيوههای زندگی
پدرانشان را دنبال میکردهاند .حال آنکه امروزه  بر
عکس ،ما در جهانی متحول و دستخوش دگرگونی
چشمگير و دائمی ،زندگی میکنيم (گيدنز555 ،
 )1373:به قسمی که شگفتانگيزترين رويداد دنيای
معاصر را میتوان سرعت بیسابقۀ تغييرات اجتماعی
دانست (لنسکی و لنسکی.)1369: 3،
روند تغييرات اجتماعی چنان سرعت و عمقی
يافته که پابرجاترين عرصۀ حيات بشر يعنی  فرهنگ
را نيز درنورديده و ما را در ميانۀ يک دگرگونی جدی
فرهنگی قرار داده است .تحولی که بارلو( 2از بانيان
«بنياد حريم الکترونيک )»3آن را جدیترين تحول
فرهنگی از کشف آتش تا کنون میداند (.)1997: 231
آنچه زمينۀ  چنين تغيير و تحوالت ژرف
و شگرفی را پديد آورده و اين برهه از تاريخ را
واجد برجستگی و اهميت فوقالعادهای ساخته،
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دستاوردهای تکنولوژيک  جديد و متأخر بشری
است .دستاوردهايی که به عنوان تکنولوژیهای
نوين ارتباطی ـ اطالعاتی 4شناخته میشوند .از اين
رو برخی خبر از استيالی يک پارادايم تکنولوژيک 
جديد میدهند که بر محور تکنولوژیهای اطالعاتی
سازمان يافته است (کاستلز1380: 59 ،الف).
حال اگر بپذيريم که دگرگونی در تکنولوژیهای
ارتباطی موجب دگرگونی فرهنگی شده است
(خانيکی ،)1376 ،بايد به تأسی از مکلوهان 5اذعان
داريم تکنولوژیهای جديد ارتباطی که تناسبی با
فرهنگ پيشين ندارند ،فقدان تجانسی نسبتاً بادوام
میآفرينند .اين فقدان تجانس يا تأخر فرهنگی  6
موجب پيدايی بحرانی فرهنگی میشود که همراه
با دگرگونیهای اجتماعی بروز و ظهور پيدا
میکند (محسنی 1372: 128 ،و 1380: 45؛ کازینو
[کازنو]42، 37،ـ.)1364: 41
7
بدين ترتيب ،انقالب ارتباطی ـ اطالعاتی سدۀ 
بيست و يکم را بايد بسيار فراتر از صرف الکترونيک 
کردن رابطۀ  انسانها دانست .تکنولوژیهای
نوين ارتباطی و اطالعاتی ،با فراهم آوردن امکان
پيدايی «جامعۀ  شبکهای »8که افراد و جوامع را در
قالبهای تازه ،هويتهای تازه بخشيده (کاستلز20 ،
1380:الف ،يادداشت ويراستار ارشد) ،نه تنها قواعد
و قوانين حاکم بر ارتباط و تعامل ميان انسانها ،بلکه
ايستار 9ما را نسبت به خود ،ديگران و جهان تغيير داده
است (اولسون ،1377: 5 ،مقدمۀ مترجم) .به عبارت
دیگر با درهمشکستن مرزهای مرسوم گروهی و
10
متعاقب آن تغيير در برجستگی نسبی نياز به تشابه
و تمايز ،11بر روشنی و اهميت مرزبندیهای گروهی
و در نتيجه معنای هويت اجتماعی 12تأثير گذاشته
است (جونز .) 1998: xv،لذا ،اين هويت است که
در بحران فرهنگی ناشی از شتاب و ژرفای تغييرات
بیوقفه اجتماعی ،مسئلهآفرين میشود (رحیمی،
    .)1999
14
13
کشورهای پيرامونی (به تعبير والرشتاين ) نيز
از اين تحوالت برکنار نيستند .هر چند که شرايط
کمتر مساعد تغيير باشد (کازنو ،)1370: 248 ،به نظر
میرسد تغيير و تحوالت ارتباطی ـ اطالعاتی بيش
و پيش از همه ،مسئوالن سياسی اين قبيل جوامع را
به وحشت میاندازد .چرا که فرهنگ آموختة پيشينِ
(به زعم ايشان فرهنگ حقيقیِ) جامعه را در شرف
اضمحالل میبينند (کازنو .)1370: 176 ،فرهنگی
که آبشخور هويتهای متصلب و از پيش مقدر و
در نتيجه ضامن حفظ وضع موجود است (برگر و
لوکمان.)1375: 167 ،
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هویت و بحران هویت
پرسش ديرين «من کيستم؟» خبر از نيازی اساسی
میدهد :نياز به دانستن کيستی ،که هيچگاه انسان را
رها نساخته است .نهاد اجتماعی متولی پاسخدهی
به اين پرسش انگار ازلی (و بلکه ابدی) که
جامعهشناسان مدرن غربی از آن به عنوان هويت ياد
میکنند و انديشمندان پسامدرن از بهکار بردن آن
ابادارند (الیوت10،ـ ،)2005: 9يک  پديدة اجتماعی
تام 15است ،و از اساسیترين نهادهای اجتماعی 16ـ که
در عصر مدرن از نهاد دين جدا گرديده ـ و در نتيجه
از جملۀ مهمترین مسائل و موضوعات جامعهشناسی
است که متأسفانه چندان که بايد و شايد بدان  توجه
نشده است.
هويت به اين معنا مجموعه(های) نسبتاً منسجم و
بادوامی از شيوههای آگاهی ،احساس ،عمل و بودن
است که امروزه در جوامع مدرن برای پاسخگويی به
آن پرسش بنيادی (من کيستم؟) در سطح هر اجتماع
تمهيد يافته است .در نتيجه  ،همواره بايد دو نکته را
در نظر داشت :از سويی ،هويت ،موضوعی در حوزۀ 
شناخت ،احساس و کنش انسان است ولی صرفاً
مفهومی فردی و در سطح فرد نيست (و حال آن که
معموالً همچون پديدههای اجتماعی دیگر به پديدهای
روانی تقليل پيدا کرده است)؛ و از سوی ديگر نهاد
هويت (همچون ديگر نهادهای اجتماعی) وابسته و
پيوستة شرايط اجتماعی خود است .بنابراين ،بهرغم
وجود نهاد متولی پاسخدهی به پرسش «من کيستم؟»
در هر اجتماعی ،با توجه به محتوای به غايت متفاوت
آنها از يک اجتماع به اجتماع ديگر ،قرار دادن آنها زير
عنوان هويت ،میتواند نادرست و غلطانداز باشد .چرا
که انسان در فرهنگهای مختلف به گونههای متفاوتی
به پرسش مذکور پاسخ میدهد .در واقع ،فرهنگهای
مختلف ،نوع ظهور و بروز خود را تغيير میدهند و
از اين رو تصور از خود ،در فرهنگها متفاوت است
(پورحسين118 ،ـ )1384: 120و بنابراین قراردادن
آنها ذیل عنوان هویت ناروا.
اکنون شايد درک  اين مطلب آسانتر باشد که
بحث پیچیدۀ  هويت ،در ايران با چه چالشهای
اساسی روبه رو است .زیرا ـ چنان که اشاره شد ـ نهاد
اجتماعی متولی پاسخدهی به پرسش «من کيستم؟»
در ايران کجا و نهاد هویت موجود در غرب مدرن و
بلکه پسامدرن کجا؟ اين قضيه زمانی بغرنجتر میشود
که در نظر آوریم ما نه در وضعیت «یا این یا آن»
که در وضعیت «هم این هم آن» به سر می بریم.
به عبارت دیگر اگر بحران هویت امروز غرب را
بتوان عمدتاً ناشی از تقابل مدرن با پسامدرن دانست،

تکنولوژیه�ای نوي�ن ارتباط�ی و
اطالعات�ی ،ب�ا فراه�م آوردن امکان
پيداي�ی «جامعة ش�بکهای» که افراد
و جوام�ع را در قالبه�ای ت�ازه،
هويته�ای تازه بخش�يده ن�ه تنها
قواع�د و قوانين حاک�م بر ارتباط و
تعامل ميان انس�انها ،بلکه ايستار
ما را نسبت به خود ،ديگران و جهان
تغيير داده است.

بحران هویت در جامعۀ ما ،به جز این جنبه که بخش
کوچکی از موضوع را در بر میگیرد ،وجه مضاعفی
نیز دارد :تقابل سنتی با مدرن.
در هر حال ،همان طور که اشاره شد پرسش «من
کیستم؟» پرسشی دیرین است به قسمی که برخی
بر این باورند هويت ،در اين آموزة معروف سر درِ
معبد دلفی 17يعنی «خودت را بشناس »18نيز به چشم
میخورد .و از این رو نتیجه میگیرند هويت ،بهرغم
اين که از آغاز تمدن ،ذهن انسان را مشغول داشته،
نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته است ،که هنوز
هم مهمترین دغدغۀ انسان به حساب میآيد (ورچل،
مورالز ،پائز و دشان1998: xvii ،؛ کچويان: 10،16،
 .)1384اين نظری است که من در صحت آن ترديد
دارم.
به اين معنا که اگر امروزه هويت به شاهبیت
مطالعات اجتماعي بدل شده و به ويژه در نظریهها و
پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي ،واجد جايگاهي
محوري گشته است (دشان و دوس ،)1998 ،که
پيشتر چنين برجستگيای نداشته (هوارد،)2000 ،
بدان دليل است که اصوالً هويت ،مفهومی مدرن و
در نتیجه ،يکی از اساسیترين و بديعترين مباحث
عصر مدرن (شارعپور و خوشفر1380: 54-55 ،؛
کچويان )1384: 10 ،و خاصه پسامدرن (هر چند به

کلی ديگرگونه) شمرده میشود (بویمان.)1996: 18 ،
به عبارت ديگر به اعتقاد من بهکارگيری هويت برای
عصر سنت (پيشامدرن) تا حدودی نادرست است .نه
اين که در آن عصر ،هويت وجود داشته و مفهومسازی
نشده ،بلکه از آن رو که از اساس پديدهای با اين
کيفيت که متفکران مدرن غربی هويت ناميدهاند ،کمتر
وجود داشته است .کافی است در نظر آوریم هويت از
جنس نوعی بازنمايی خود و در نتيجه آگاهی بر خود
است ،و پرواضح است که اين نوع خاص از آگاهی،
محصول دوران مدرن است   .
بنابراين اگر عدهای هويت را همانند ديگر
مقوالت ،تنها زمانی واجد برجستگی میدانند که در
بحران باشد (وودوارد ،)2000: 24،بدان معنا نيست
که در گذر از عصر سنت به مدرن ،هويت متصلب
پيشين دچار بحران شده است ،بلکه معنایش این
است که هويت نوپديد عصر مدرنـ که در قالبهاي
متصلب و متعينی پنداشته میشد ـ در گذر به عصر
پسامدرن ،با چالشهای جدی روبهرو شده و از اين
رو در بحران قرار گرفته است .به اين معنی که در
عصر جديد ،هويت که چيزی سترون و در عین حال
باثبات پنداشته میشد ،با نوعی ترديد و بیيقينی روبه
رو شده است (تاجيک ،)1376: 43 ،در نتيجه ،در
دنيای معاصر  با چنين وضعيتی روبهرو است و لذا در
بحران توصيف میشود (حقپناه1380 ،؛ شايگان1380 ،؛
عبدالهی ،بیتا و 1375: 128؛ وودوارد.)2000: 25 ،
بحران هويت نيز چون ديگر پديدههای اجتماعی
معاصر ،جهانی است و بنابراين ،تنها گريبان کشورهای
توسعه یافتۀ مدرن عمدتاً غربی را نگرفته است بلکه
عمدهترين معضل پيش روی کشورهای توسعهنيافته
نيز به حساب میآيد (طالبی1378: 36-37 ،؛ ابوطالبی،
1378؛ بشيريه .)1379 ،زيرا برای اين قبيل کشورها
جدا از بحران مدرن و پسامدرن ،توسعه یافتگی و
مدرن شدن ،معادل ترک بخشی از وجود خود ،و در
نتيجه با بحران عميق هويتی همراه است (معلوف،
 )1382: 78و از همین رو سیاستهای هویتی واجد
اهمیتی مضاعف میگردند  .
رویکردهای نظری به هویت
در اینجا برای درک بهتر زمینههای نظری (چالشهای)
سیاستگذاری هویتی ،الزم است اشارهای داشته
باشیم به رویکردهای نظری به هویت .تمام تالشهای
دامنهدار و پيگيری را که برای مفهومسازی و
نظريهپردازی هويت صورت گرفته ،میتوان در قالب
سه رويکرد نظری قرار داد :الف) رویکرد سنتی ،ب)
رويکرد مدرن و ج) رويکرد پسامدرن (دوران،19
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1387: 29-30؛ تاجيک.)1376: 43-44،20
الف) در رویکرد سنتی (عمدتاً متعلق به
اندیشمندان شرقی) ،چنان که اجماالً اشاره شد
خود در پرتو متافیزیک تعریف میشود و بنابراین،
امکان دستیابی به هویت شخصی منتفی گشته (و یا
به غایت دشوار است) ،و تنها هویتهای جمعی
در چارچوب گروههای کوچک  اولیه مبتنی بر
پیوندهای خونی و یا همجواری قابل حصول است.
در واقع ،از آنجا که مفاهيم خود و هويت،
مفاهيمی فرهنگ مبنا محسوب میشوند،
ناسازگاری و مباينت ديدگاههای انديشمندان شرقی
با نظريههای دانشمندان غربی (دست کم از حيث
معنا و محتوا) چندان هم دور از انتظار نبايد باشد.
کما اين که برای مثال تريانديس اذعان دارد خود
در فرهنگ شرقی با خود در فرهنگ غربی متفاوت
دانسته شده است؛ و جز اين اگر بينديشيم به بيراهه
رفتهايم ،زیرا برای مثال تأمل در خودِ عارفی که
هست شدن و به کمال رسيدن خود را در نيست
شدن در او (ذات باری) میداند با خودِ فرديتيافته
(و فرديتطلب) مورد اشارة دانشمندان غربی
تناسبی نمیتواند داشته باشد (محسنی16 ،ـ14
.)1375:
به تعبير گيدنز در جوامع سنتی و پيشامدرن،
جوهرۀ آدمی به عنوان آفريدۀ خداوند ،امری ثابت
و از قبل روشن و استوار بود و انسان چنان که
هايدگر معتقد است تصويری بود که از چشم
خداوند يا خدايان ديده می شد و هويت او نتيجۀ 
کارکرد يک  نظام مقتدر و از پيش تعيينشده از
باورهای دينی و آيينی و اسطورهای بود (قاسمی،
.)1383
ب) در رويکرد مدرن ،خود در چرخشی
آشکار از متافیزیک  به فیزیک  تحویل یافته و در
پرتو دیگری شناسایی میشود .از این رو هویت
شخصی امکان حصول یافته است .به عالوه،
به یاری دیگری ،هویتهای جمعی فراتر از
گروههای کوچک  اولیه نیز امکان ظهور یافتهاند.
منتهای مراتب ،در این رویکرد هويت به وسيلة
عوامل از قبل موجود طبيعی ،روانی ،اجتماعی و
يا حتی ذاتی تعریف میشود.
ج) در رويکرد پسامدرن ،شکلگيری و تعريف
هويت به دور از دخالت هرگونه عامل از قبل
موجود طبيعی ،روانی و يا اجتماعی امکانپذیر
قلمداد میشود .بدین ترتیب ،آشکار است هویت
در این رویکرد فارغ از هرگونه ذات یا جوهری
شناسایی میشود   .
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چالشهای هویتی سیاستگذاری فرهنگی
بدین ترتیب ،بحران هويت چه بخواهیم ،چه نخواهیم،
واقعیت عصری است که در آن به سر ميبريم و
هويتيابي در عصر بحران هويت به سادگي گذشته،
هرگز ميسر نخواهد بود .کنار هم قرار گرفتن دو گونة
خود و هویت الهوتی و ناسوتی ،از سویی ،و همنشینی
هویتهای واحد ،خالص ،ثابت و پایدار عصر مدرن
با هویتهای متكثر ،تركيبي ،مستعجل و ناپایدار عصر
پسامدرن از سوی دیگر ،ما را با تردیدهای بیسابقهای
روبهرو میسازد .این به معنای مواجهه با چالشهایی
اجتنابناپذیر در سیاستگذاری فرهنگی است که
مهمترین آنها به شرح زیرند  :
 .1چالش هویت الهوتی و ناسوتی .چنان که
در رویکردهای نظری هویت نیز آشکار است هویت
در رویکرد سنتی کیفیتی الهوتی دارد که در مقابل
کیفیت ناسوتی هویت در دو رویکرد دیگر (مدرن و
پسامدرن) قرار میگیرد .به این چالش اساسی تا کنون
به طور جدی  توجه نشده است .کما این که از سویی،
امت که مستلزم یا مقارن هویتی الهوتی است به
عنوان الگوی ایدئال مطرح میشود و از سوی دیگر،
بر هویت ملی ـ هویتی ناسوتی ـ  تأکید میشود   .
 .2چالش هویت شخصی .پیدایی هویت شخصی

به عنوان نتیجة منطقی استقرار نهاد خود و هویت
ناسوتی در جامعه ،به خودی خود چالشی جدی برای
سیاستهای فرهنگی محسوب میشود که فردیت
و فردگرایی را در مقابل و نه همراه خود میبینند.
برای مثال ،هویت جنسی حاشیهای زنانه ،هویت
جنسی مسلط مردانه را به چالش میکشد و هویت
جنسی مطرود همجنسگرا ،هویت جنسی مسلط
ناهمجنسگرا را  .
 .3چالش وحدت در مقابل کثرت .این چالش
نتیجۀ  ورود زمینههای انتقادی پسامدرن است و با
به زیر سؤال بردن مشروعیت گفتمان (های) مسلط،
امکان طرح و بسط گفتمان (های) حاشیهای را فراهم
میآورد .سردرگمی در نحوة مواجهه با نهادهای
واسط از سویی ،و بالتکلیفی نسبت به حقوق مدنی و
در نهایت اخالق شهروندی از سوی دیگر ،به خوبی
وضعیت بحرانی ناشی از چالش تکثرگرایی را برای
سیاستگذاری فرهنگی نمایان میسازد  .
 .4چالش خاص و ناب در مقابل التقاطی و
ترکیبی .این چالش نیز که از جمله چالشهای
پسامدرن است نه تنها از اصالت و خلوص
ارزشزدایی میکند که آنها را از اساس خیالی و در
عالم واقع ناممکن (بسیار نامحتمل) معرفی میکند.
بدین ترتیب ،میتوان انتظار داشت که به طور ریشهای
در مقابل هر گونه نابگرایی همچون اعتقاد به نژاد
اصیل ،و یا دین ناب قرار گیرد.
 .5چالش ثابت و پایدار در مقابل مستعجل و
ناپایدار .در دوره و زمانهای که «هر آنچه سخت و
استوار است دود میشود و به هوا میرود» ،21چگونه
میتوان به ثبات اعتقاد داشت؟ قلمروهای به اصطالح
ثابت و پایدار در حوزۀ  زندگی انسان روز به روز
کوچک و کوچکتر و محدود و محدودتر میشوند.
بنابراین ،در عرصة سیاستگذاری فرهنگی نیز ارجاع
به هویتهای ثابت و پایدار به جای هویتهای
مستعجل و ناپایدار دشوارتر و به اصطالح چالش
برانگیزتر میشود         .
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