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Abstract 
One of the main questions that philosophy has sought to answer is Personal 

Identity. Philosophical, sociological, and psychological thinkers have, throughout 

the history, always shown great interest in the history of Personal  identity 

question. Various human sciences have considered various aspects of this question. 

Since these aspects share some similarities, thinkers have been suggested that the 

nature of this question is philosophical. In other words, their responses that 

originate from various sciences show their agreement. This study presents the 

question of Personal  identity and aims to show that this question has a hermeneutic 

nature. It seeks to explain the question of Personal identity, the responses that some 

philosophers such as John Lock have come up with, and criticisms of late 

philosophers of mind. From a hermeneutic perspective, the personal identity is also 

approached yet in brief. Ricoeur who was a thinker with hermeneutic concerns 

analyzes the question of identity through hermeneutic. He seeks to come up with a 

suitable response to this question. The present study analyzes his ideas. This aims 

to suggest narrative identity as a suitable background. It is done through identifying 

an appropriate relationship between Personal  identity and narrative and through re-

reading the criticisms to abstract responses to the question of Personal identity. 

 

Keywords: Personal Identity, Narrative Identity, Narrative, Selfnes , Sameness. 

 

 
 
 
 

1401، بهار و تابستان 38، پیاپی 1، شمارۀ 20فلسفه، سال   

  10.22059/jop.2022.334363.1006684 

Print ISSN: 2008-1553 -- Online ISSN: 2716-9748 

https://jop.ut.ac.ir 

file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jop.2022.334363.1006684
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jop.2022.334363.1006684
https://jop.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%81%D8%B2%D8%A7&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=14&act_smonth=2&act_syear=1399&act_eday=14&act_emonth=2&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jop.ut.ac.ir/


 ت رواییت شخصی؛ بازخوانی هوی  تحلیل یک رویکرد در مسئلۀ هوی   /152

 

ت ۀلئمستحلیل یک رویکرد در  تبازخوانی  ؛شخصی هوی   روایی هوی 
 *سید امیررضا مزاری

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دین ۀدکتری کالم و فلسف آموختۀ دانش
(167تا  151)از ص   

 17/2/1401، تاريخ پذيرش مقاله: 13/10/1400تاريخ دريافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
های فلسفه، علوم  . پرسش از کیستی انسان، در تمام حوزهبوده است شخصی هوّيتترين مسائل در فلسفه، مبحث  يکی از مهم

سییر تیاريخی در علیوم  ۀبا توجه به مطالع داشته است.بودن اين دغدغه نزد متفکران  شناسی نشان از همیشگی اجتماعی و روان
هیای  هیا در حیوزه پوشیانی برییی از ارزيیابی بازگو و بررسی شده اسیت. هیم مسئلههای متفاوتی از اين  ،جنبهمختلف انسانی

هیای  انديشیمندان در زمینیه ،به عبارت ديگر؛ است متوجه شوند ذات اين پرسش فلسفی مختلف باعث شده است که  متفکران
، اند. با توجه به ايین مطلی  های یود تا حدود بسیاری به اين امر اذعان کرده همواره با پاسخشخصی  هوّيتمختلف در بحث 

چنین بریی فیلسوفانی چون جان الک و همهای  پاسخبا سپس  وکنیم  میرا تشريح  شخصی  هوّيتپرسش  ابتدا در اين نوشتار
در سنت هرمنوتیکی نیز بیا  ذهن، نشان یواهیم داد که ذات اين پرسش هرمنوتیکال است. ۀفلسف ۀیران در حوزأمتی ها تحلیل

 هوّيیت ۀدغدغی عنیوان يکیی  از متفکیران سینت هرمنیوتیکی شخصی یواهیم برد. ريکور بیه هوّيترهیافتی به  ،نگاهی کوتاه
های مناسیبی بیرای ايین  نوتیکی یود پاسختا با رهیافت هرم دنماي میاو تالش  .کند میرا در بستر هرمنوتیکی  تحلیل  شخصی

اين پژوهش بیا تحلییل ارای  انسان، يعنی روايت بنا شده است. ۀبستر یاصیت ذاتی تجرب رهیافت ريکور بر پرسش تقرير کند.
های انتزاعیی  چنین بازیوانی نقدها بر پاسخو روايت و همشخصی  هوّيتريکور درصدد است تا با يافتن نسبتی مناس  میان 

 روايی را ارائه دهد. هوّيتمناسبی به نام  ۀزمین اين پرسش، پسبه 
 

 .و يکسانی  یوديت ،، هوّيت روايی، روايتشخصی هوّيت :یکلید های واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يسنده: *  Mazari.amir@gmail.com                                                                                    . رايانامۀ نو
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 مقدمه .1
های مختلف فلسیفی و که در حوزه پرسشی چالش برانگیزپرسش است؛  ذاتی همواره يک صورت به هوّيت

بیه  .اسیت هوّيیت مدام   بودن یمتفکران قرار گرفته است. توجه متفکران بر پرسشمورد توجه  علوم اجتماعی
بیا دو میانج جیدی  «مین چیسیت؟ هوّيت»يا  «من کیستم؟»پرسش ( Alasdair MacIntyre) گواه مک اينتاير

مدرنیتیه در قالی   ۀبیا توسیع موانیج اجتمیاعی مواجیه بیوده اسیت. وی معتقید اسیت فلسفی و اجتمیاعی
از جمله تفکیک زندگی فردی از زندگی اجتماعی، زنیدگی مشیترک از  شود؛یعددی ظاهر مهای مت تفکیک

ت ئموانیج فلسیفی از دو گیرايش متمیايز نشیدر نگیرش وی،  .ی از ايین قبییليهازندگی شخصی و تفکیک
شیینایتی و  هییای جامعییهو ديگییری هییم در ن ريییه یتحلیلیی ۀبطیین فلسییفگیرنیید کییه يکییی از انهییا در  مییی

 .  (343: 1390مک اينتاير، (جای دارداگزيستانسیالیستی
 هوّيیتکیه سیت بیه ايین معنا دارد و هوّيتتفکری جزءنگرانه در باب  تحلیلی، ۀبر فلسف گرايش مبتنی

 صورت مشیترک مییان دوم به گیرد. گرايش برمیفرد را در یهوّيتتمام یصوصیات مبتنی بر يک فعل یاص، 
 ،هوّيیتکیه دهد نشان می قرار دارد و اين امر راشنایتی و جامعه (Jean-Paul Sartre) اگزيستانسیالیسم سارتر

  است. فرد ظرف زمان، مکان و موقعیت اجتماعی هو پردایت سایته
ديالکتیک میان فیرد و  ۀواسط به هوّيتکه شود ، اين امر بیان میهوّيتدر برداشت اجتماعی فلسفی از 

 از دنیای اجتماعی افیراد ديگیر جدات که يافته در شخصی تجلی هوّيت و از طرفی ديگر، گرفتهجامعه شکل 
 .شود هر فرد در نقش وی در جامعه تعريف می هوّيت، به عبارت ديگر ؛ستمعنا بی باشد،

 واسطۀ بهاينکه انسان ؛ کند میپرسش بنیادين ديگری نیز ظهور  ،هوّيتپرسش از  دروندر 
گاهییود و در تاريخ فلسفه  شود میشخصی مطرح  هوّيترسد که در قال   از یود می اش به پرسشی ا

يا اينکه ااز قبیل  شود؛ پديدار میهای متنوع ديگری  پرسش صورتال در ؤ. اين ساستالی بنیادين ؤس
ی متفاوت از ها زمانيک شخص در  ياا؟ يا ها وجود دارند زمان ۀها اشخاصی هستند که در هم انسان

 است؟ يکسانی بریوردار هوّيت
های فوق  در پاسخ به پرسش David Hume)) و هیوم  ((John Locke سی از الکأبسیاری از فیلسوفان به ت

گاهییود ۀبه مقول اند که وحدت و پیوستگی  و براين عقیده دهند مینقش محوری  (self-consciousness) ا
گاهییوددر  گاهییوددر مقابل نیز بریی  است. شخصی هوّيتشاه کلید پاسخ به پرسش  ،ا  عنوان بهرا  ا

گاهییودتوجه به مفهوم  اما لزوما  ؛ کنند میمحور کلیدی مطرح ن بندی مناسبی از فیلسوفان در  دسته ،ا
گاهییودشخصی عالوه بر هوّيتبه اين دلیل که در بررسی ؛ کند مین ارائهشخصی  هوّيت ۀمسئل بايد به  ا

 .شخص در زمان نیز دقت کردو پیوستگی تدوام  نیز زمان و مفهوم
 ؛های متفاوت فلسفی مورد توجه قرار گرفته است شخصی در گفتمان هوّيت ،مبنای تداوم در زمان بر

بر بریی  است. شدههای متفاوتی بررسی  از جنبه شخصی هوّيتپیوستگی و تداوم در  ،به عبارت ديگر
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از پیوستگی و تداوم  ،و بریی دهند میتوجه قرار  شخصی را مورد هوّيت ،شنایتی مبنای پیوستگی روان
 فیزيکی مانند وجود مستمر بدن يا مغز.

ه شدانجام شخصی  هوّيت ۀمختلف دربار هایدر حوزه متعددی هایپژوهش با تمام اين سخنان،
 چون فرويدای شناسان برجسته و روان مک اينتاير ،جان الکن رانی ن یر و صاح  توجه متفکراناست. 

(Sigmund Freud) و پیروان نئوفرويدی او همچون اريک فروم (Erich Fromm) شناسان و همچنین جامعه، 
يا چه کسی به ن ر و چه کسی است  ادمیاين که دارد.  شخصی  هوّيت مسئلهنشان از ضرورت پردایتن به 

زندگی فرد تعیین های مهم  مالقات و با ریدادهاتنها شخصی  هوّيت است و هر انسانی ۀدغدغ، می ايد
شناسد، تنها به دلیل رهبری وی در انقالب گاندی می عنوان بهگاندی را ه اگر جامعمثال، ؛ برای شود مین

 اند.اين شخص را شکل داده هوّيتزندگی وی،  فرايندبلکه تمام  ،هند نیست
 شخصی هوّيت ۀهای مختلف و متون گوناگون دربارهای بسیاری در زمینهپژوهش ی اییرهادهدر س

 شخصی هوّيتدر سایت  ،شخصی و روايت هوّيتنسبت نقش از طور ایص،  اما بهگرفته است،  انجام
به روايت هم در متون انگلیسی و هم فارسی  ،علوم اجتماعی ۀاست. در حوز به میان نیامده چندانی سخن

در متون  ،انداز روايی از چشم ،ای بنیادين در فلسفه عنوان مسئله به هويت شخصی؛شده استای توجه ويژه
 کمتر مورد توجه قرار گرفته است.فارسی فلسفی 

 یامررا از  هوّيتو روايت، بتواند شخصی  هوّيت میانتا با تشريح ارتباط است  انپژوهش بر اين 
شخصی، پرسش  هوّيتسایتار با تحلیل و توصیف  نوشتارشده تبديل کند. اين  زيست یمفهومانتزاعی به 

 ی، مسیر(Paul Ricœur)از ارای ريکور گیریبهرهو سپس با  کند میرا مطرح  شخصی هوّيت مسئله بنیادين
 روايی هوّيتشود تا اورد. از رهیافت پاسخ مدن ر تالش میمینوين را در پاسخ به اين پرسش فراهم 

 . جايگاه یود را بیابد پژوهشمرکزی اين  ۀدغدغه و نقط عنوان به
 

یخی ۀبا تدقیق در پیشین مسئلهبیان  .2  تار
هیر  ،نیز اشیاره شید مقدمهطور که در  همان .دو شکل تقرير کرد هب توان میرا  «؟من کیستم»پرسش بنیادين 

گاهییود واسطۀ بهانسان   ،در بستری از زمان ،اين عالوه بر .شود میاين پرسش مواجه  ااز یويشتن یود ب ا
الزم است تا در اين دو امر وضوح بیشتری صورت گیرد  ،بنابراين؛ گیرد میشخص در پیوستگی و تداوم قرار 

 د.شوهويدا شخصی  هوّيت ۀمسئلتا محل نزاع در 
زيیرا شیخص ؛ شیود میاز ديگر موجیودات تمیییز داده  شخص انسان ،در پرسش من کیستماول اينکه 
گاهییودانسانی حاوی  روانی دارد  ( substance)یاصی از جوهر به تعبیر الک نوعيعنی شخص ؛ است ا

گاه بر یود ط، شخص نیست ،من سگ   ،مثال ؛ برایگاه استاکه بریود  الوه بیر عزمان  یاما اين شخص ا
 برای ديگری هم همان است که در قبل بوده است. ،بازتابی از یود برای یود
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 ،مثیال ؛ بیرایمحل نزاع فیلسوفان اسیت ،يکسانی شخصچالش در همین تداوم زمان بر  ،به بیان ديگر
و همانند بیا ییودی کیه ديشی  يکسان  ((self یود را به صورت یودی ،هر شخص با توجه به تعريف فوق

گیاهیزيیرا ؛ گییرد میدر ن ر  ،پیش به مهمانی رفته است ۀشام یورده و هفت شیخص از ییودش در تمیام  ا
گاهیو همین  يکسان بوده است ها زمان اما بریی فیلسوفان بیا ايین قیول ؛ شخصی او را می سازد هوّيت ،ا

گاهیکه ند ا مخالف از جملیه  سیازد. میی ،که يک جوهر يکسان در طیول زمیان اسیتشخصی را  هوّيت ا
بیه هسیتی  ،پیس از میرب بیدنصورت يک روان غیر میادی  فلوطین واگوستین بر اين باور بودند که یود به

 .دهد مییويش ادامه 
بیر  ،نیدک میارائه  تفسیری متفاوت از فیلسوفان قبل از یوداز هوّيت شخصی فیلسوفی که  عنوان بهالک 

گاهییودنقش  موجیود  ،شیخصاسیا  ديیدگاه الک  بیر .کند می تأکیدشخصی  هوّيت ۀسازند عنوان به ا
موجیود همیان  ییودش، عنوان بیهد یود را توان میو  است که صاح  عقل و انديشه است هوشمند متفکری

 .(242 :1380)الک، گیردهای مختلف در ن ر  و مکان ها زماندر  متفکر،
گاهییودنیز با اينکه با  دکارت  اين  داند و بر شخصی نمی هوّيت ۀرا سازند نا ،کند میالک همراهی  ا

همچنین  .دهند میاشخاص يک روح غیر مادی دارند که پس از مرب بدن به حیات یود ادامه باور است که 
ای از  بلکیه مجموعیه تند،کیه اشیخاص جوهرهیای میادی نیسی بر اين باور بیودياد کرد که هیوم از  توان می

 ند.ا ادراکات
 کنیم مییتیالش  ،ذهن ۀفلسفۀ یرينی در حوزأرای الک و متادر اين پژوهش با تقريری از  ،در عین حال

يکسیانی الزم اسیت تیا بیین ذکر اين نکتیه  تبیین کنیم.در بستری نوين  ،شخصی هوّيتدر  را تا اين چالش
(sameness)  اگیر درک درسیتی از ايین ،واقیج در .کیفی تفکیک قائل شويم همانی اينعددی و  1همانی اينيا 

تیوان بیا  یواهیم شد. ايین تفکییک را میدچار بدفهمی  شخصی هوّيتیود و  بارۀدر نداشته باشیم، مسئله
کیفییت اسیت. دوقلوهیای همسیان  همانی ايناز همسان مثالی واضح  دوقلوهای :مثال روشن کرد ذکر يک

لذا در  ؛دانند کیفی می همانی ايندقیقا  مشابه هستند، متفکران انها را دارای  ت یودها يا کیفی چون در ويژگی
 (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) دکتر جکیل و مسترهایدتوان از  می ،اينجا دو فرد وجود دارد نه يک فرد. در مقابل

هرچنید بیه لحیای کیفیی  ،عددی نام برد. انها اشخاص واحدی هستند همانی اينمثال مشهودی از  عنوان به
 .(136: 1390مسلین،) ندا بسیار متفاوت

گونیه  تیوان ايین اسیت و می عیددی همانی اين، مربوط به مباحث شخصی هوّيت بارۀبحث در ،بنابراين
 در ها پییش سازد که سال را اکنون همان شخص می p را بیان کرد: چه امری شخص شخصی  هوّيتپرسش 

 بوده است؟ p زمان کودکی شخص
تعبییر  ۀگیام در ارائی پییش عنوان به رای الکا تقرير مختصری از  ،در ايضاح مطال  فوق توان می اکنون
 .دکربیان وفان ذهن فیلسش بر يکی از تأثیرو  شخصی نسبت به سنت فلسفی ماقبل یود هوّيتجديد از 



 ت رواییت شخصی؛ بازخوانی هوی  تحلیل یک رویکرد در مسئلۀ هوی   /156

کیه  گويیدمیی ،چیسیت هوّيت سؤالدر پاسخ به  2جستاری در فهم بشرجان الک در کتاب یود يعنی 
را در زمیان و )چیزی( به اين معنا که اگر امری  ؛نفس وجود اشیاست ،کند میکردن درک  انچه ذهن از مقايسه

 ديگیر مقايسیه کیرده و از لحیای تصیورهای عینیی، یان امیر را در زمیان و مکیان ،معین لحای کنیم یمکان
ان امر یودش اسیت و در  ،ديگر است ی. اگر ان امر همانی بود که در زمان و مکانايمایتالف را شکل داده

  .(238: 1380)الک، استناپذير  تشخیصو امر اصلی ان امر مشابه  ،صورت غیر اين
 هوّيیت مسیئلهعمیال  از پیردایتن بیه  ،نیوعدر قالی  عیدم ت شخصی  هوّيتکردن  ان الک با مطرحج

ناشی از مقايسه است، شخصی  هوّيترود. الک پس از گفتن اينکه  تداوم در زمان طفره میيعنی ، شخصی
را معرفیی  (همیانی اينتیر  عبییر سیادهيیا بیه ت )از يکسانی با ییودشيک چیز با یودش شخصی  هوّيتايدۀ منفرد 

و تنوع  هوّيتهای  های مختلف است که ايدهيک چیز با یودش در زمان و مکان ۀ. در واقج با مقايسکند می
 .دهیمرا شکل می

دوام يک  ،شخص همانی اينبا یودش يا همان  اين است که يکسانی شخص ،کندطرح میانچه الک م
، بلکیه از اسیتمرار و پیوسیتگی باشید غییر میادیو چیه  مادی ،چه ان جوهرست؛ يعنی يک جوهر نی ،چیز

 همیانی اينيابنید، بیه  تحقی  می هیاها در ان شود. جوهرهايی که اين تجربیه تشکیل می از تجارب ای سلسله
 رود. تداوم زمان طفره می او از دام ،به عبارت ديگر ؛دارندن یارتباط شخصی

نییز شیکل  متشیکل از تجیارب شخصیی همیانی اينای از تجارب وجیود دارد،  پیوسته ۀمادام که سلسل
تجیارب شیخص  ،بیه عبیارت ديگیر ؛حّتی اگر اين سلسله از جوهری به جوهر ديگر منتقل شیود، گیرد می

گاهیهستند که در بستر   ۀفلسیف ۀنبال جان الک و در حوزبه د سازند. وی را می هوّيت ،شخص از یودش ا
در  p همان شخص دتوان در اکنون می p شخص که کند بیان میاين امر را  (Derek Parfit) ، درک پارفیتذهن

 کفايیت نامید( )که او روانیی میها  ها و ديگر ويژگی ه استقرار و پیوستگی میان یاطرهکبه شرط ان ،گذشته باشد
از من یر اول  ،درگذشیته تجربیه کیرده اسیت p بتوانید انچیه شیخص p يعنی شیخص ؛الزم را داشته باشند

 ) شیود می بیا ییود محقی  يکسیانی يیا یهمان اين ،در اين صورت ؛شخص، يعنی از درون به یاطر بیاورد
parfit, 1984: 210). 

است. غرض از بییان ن یر شده از الک  سیأبه ادعای پارفیت به تذهن،  ۀفلسف ۀدر حوزنقدهای فراوانی 
 تحقی  است. ۀمسئل،طرح و درک پارفیتجان الک 

تیأثیر بیه شخصیی مطیرح شید و  هوّيیت بیارۀدر و پیس از اواکنون با توجه به سیر تاريخی که از الک 
، کیرديمطیور مختصیر اشیاره  شخصیی بیه هوّيیت ۀمسئلهای معاصر در باب  های متقدم بر گفتمان ديدگاه

 ۀمسئلشخصی و  هوّيتارای فیلسوفی سخن گفت که تمرکز یود را در وجه پويايی از لزوم توجه به  توان می
يک من یر جیدی در  عنوان بهريکور گزينش  ،ت ديگربه عبار؛ طور ويژه قرار داده است پیوستگی در زمان به

 .محل نزاع فیلسوفان را حل کند دتوان میاو  ،نااست که در  ای ايجاد زمینه شخصی مبتنی بر هوّيت ۀمسئل
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بنییادينی  ۀکند کیه ايیا تجربی ی را مطرح میسؤالاو  3زمان و روایتيعنی  ،پل ريکورکتاب در جلد سوم 
در پیی ايین  ؟يعنی روايت تاريخی و روايت داسیتانی وجیود دارد يیا یییر ،برای ادغام دو نوع اصلی روايت

 ،تیاريخی ۀچه از ن ر فردی و چه از ن ر جامعی ،روايی هوّيتکه اسا  کند را بیان می ایفرضیه وی، سؤال
 .(Ricœur,2010: 20) است محل امیختگی روايت تاريخی و داستانی

يیک  عنوان بیهاين تفسیر در روايت  است و يک تفسیرشخصی  هوّيت ۀمسئلیود  کند می تأکیدريکور 
گاهیبا  وید. شو امر میانجی یاص پديدار می کند کیه در  ، بیان میهوّيتاز مسائل قابل توجه موجود در  ا

 هوّيیتتیوان مشیکالت مربیوط بیه مفهیوم  روايیی، می هوّيیتتبج ان  از روايت و به صورت تقرير مناس 
 .(Ibid, 2010: 20) شخصی را حل کرد
 ،در استمرار تجیارب همانی اين ۀمسئلکردن الک و پارفیت به دوام زمان و رهاپردایتن ن به زعم ريکور،

عنصیر  ،مثیال عنوان بیه ،جیان الکشیايد  است. و يکسانی (Selfness) ناشی از عدم درک تمايز بین یوديت
در عنصیر  ،که از بلوط به دریت تبديل شیده اسیت را شده يا يک دریت بلوط مشترک يک کشتی بازسازی

فیردی کیه  هوّيیتامیا در  ؛دشیمرمی هوّيتداند و اين امر را بر مبنای يکسانی دارای همان  ثبات و دوام می
 دگییرمیورد غفلیت وی قیرار میی (شیود میشیرح داده یوديیت در بخیش چهیار ) دشیونقش حاف ه پررنیگ میی

(Ricœur,1992: 125-126). 

شخصی را با تجزيه بیه دو  هوّيتکند تا ريکور تالش می است که اين ،پژوهشمورد بحث در اين  ۀنکت
 .مناس  شکل و وحدت دهد ۀزمین و یوديت در يک پس همانی اينيا  يعنی يکسانی ،مانده امر مغفول

همیان  ن()اکنودر هر لح ه   pشخص ياا شکل تقرير کرد:اين را به  هوّيتتوان پرسش از در مجموع می
تمايز بین يکسیانی  ريکور توجه به؟ نیز یواهیم شنایت شنایتیم و در ايندهاست که در گذشته می شخصی

 .داندراهگشای مناس  اين پرسش قديمی میو یوديت را 
 

تساختار .3  شخصی هوی 
 ۀدر ابتیدا سییر تیاريخی وا . شیود میشخصی در ايین بخیش بررسیی و تحلییل  هوّيتچگونگی سایتار 

های مختلف علیوم مباحث در حوزه ترينيکی از پیچیدهکه شخصی  هوّيتشود و سپس بیان می «هوّيت»
شیود. مییدر معیانی متعیددی بیه کیار بیرده  هوّيت هوا  گیرد.است، مورد توجه قرار می اجتماعی و انسانی

، بیه ترکیبیی هوّيتهای غربی  که ن ريه دهداين امر را مورد توجه قرار می (Michel Jacksen) مايکل جکسون
 ۀکه وا التین است،  (idem) «انجایمه» هوّيتظاهرا  شایص از تفاوت و تشابه وابسته هستند. ريشه کلمۀ 

ی مهم ديگر نییز بیر ان امعنسیر تاريخی اين وا ه، يک م. در از ان گرفته شده است نیز نیهما يا اين نیيکسا
بودن از تولد تا میرب، بلکیه   يعنی يکسان ،تنها عین یودمان هستیم که ما نهاست و به اين شکل  هافزوده شد

  .همانند ديگران نیز هستیم
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زنیان،  عنوان بیههیا شیرکت داريیم و درون ايین، انسیان عنوان به های رايج هوّيتما در  ،به عبارت ديگر
 ۀجنبی زمیانطیور هیم با اين حال، به .(Jacksen, 2002: 122) عرب، سفید و سیاه حضور داريممردان، ايرانی، 

 کند.اشاره می ديگران فرد بودن افراد و تفاوت انها با هوجود دارد که به منحصرب هوّيتديگری از 
و هیم میردان ايرانیی رنیگ میوی سییاه ماننید  ؛شود يک شباهت عمومی تلقی عنوان بهد توان می هوّيت

بیست احمد، همان ادمی است که »مانند  ؛زمانی اشاره کند ۀد به تداوم يک شخص يا موضوع در بازتوان می
 ۀ، وا شیود فرد بودن انسان متمايز می بهمنحصربه ی دوم که در معنا «.نکرده است سال پیش بود، هیچ فرقی

 .(Shoemaker, 1963: 2) کند میبر ماندگاری داللت  هوّيت
از ايین امیر  کیردن اينیده بینیی کردن و پییشدادن، اعتماد انسان، شبیه قول ۀهای روزاناز فعالیتبسیاری 

ايین  ،گییردشخص وجود دارد. پرسش مهمی که در اينجا شکل میدر  هوّيتکه نوعی تداوم  حکايت دارند
گذشیته اسیت کیه در  همیان شخصیی شخص در هر لح یه، بیان کنیم اين باعث شده تا است که چه امری

کنون با توجیه بیه پرسیش اصیلی ا ؟(Stroup,1997: 102) شنایتیم و انت ار داريم که در اينده نیز بشناسیم می
 .داشته باشیم )عالوه بر ارای الک و پارفیت( های انپاسخ ۀدربار بررسی کوتاهی، الزم است تا  تحقی 

های دریوری نیز بیه ان پاسخ است وها در فلسفه پرسش ترين پرسش فوق يکی از پیچیدهبايد گفت که 
است که تیوان  زمان، مقايسه با افرادی یدرک شخص در ط هایروشداده شده است؛ از جمله اينکه يکی از 

 .ندارندرا درک بیان روايتی از یود 
يعنیی اينکیه ايین  ؛گییردقرار می سؤالشخصی مورد  هوّيتدر ذات اين پرسش  ،طور که بیان شد همان
 هوّيیتشخصی چیسیت؟ ايین پرسیش از  هوّيتکند که اين امر مداقه می بارۀانحصاری در طور پرسش به
شخصیی  هوّيیتروابط بین دنیای یارج و زندگی انسان يا وجود اشخاص ديگر مرتبط نیست.  اب ،شخصی

اش در زمان میورد  بر حس  ماندگاریتنها  ،گوينداشیاء سخن می هوّيتطور که فیلسوفان از توان انرا نمی
گیاهیشخصیی مسیتلزم  هوّيتتوجه قرار داد.  اسیت کیه  در واقیج همیان چییزی هوّيیتاسیت.  بازتیابی ا

گاهییودکه در اصطالح  چنانهم گاهیبه ان فرد نیز  ،امده است ا شخصیی  هوّيتبه عبارت ديگر،  ؛دارد ا
است کیه فیرد  او تفويض شده باشد، بلکه چیزی های اجتماعی فرد به م کنشتداو ۀچیزی نیست که در نتیج

را  شخصی در حقیقت همان یود است کیه شیخص ان هوّيتطور مداوم و روزمره ايجاد کند.  را به بايد ان
فرد در زمیان  در اينجا به معنای تداوم هوّيت .(80 :1398 ،)گیدنز می پذيرد برسایتی از زندگی یود عنوان به

یری که شخص از صورت بازتاب و برسایت تفس به مظريف اين است که همین تداو ۀاما نکت ؛و مکان است
 شود.، مطرح میاست داشتهان 

شخصی از طري  در تضیاد قیرار دادن  هوّيت، تحلیل يادشدههای مناس  به پرسش يکی ديگر از پاسخ
ناتوانی گرايیده است. بريیدگی و يا به دارد و شکسته  هم در« یود»است که در نزد انها احسا   با افرادی فرد

يکیی از  .(Laing, 1965: 108) هیای ايین احسیا  اسیت اغل  يکیی از ويژگییزمان،  ۀدر تجرب ناپیوستگی
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 ويلییام فیاکنر از 4خشمم و هیماه نجی در رمیان زمان، نقل قول بخش ب   ۀها در ناپیوستگی تجرب بهترين مثال
(William Faulkner)  .را درک نکنید و  طوالنی چیزی هایاز اين نقل قولبخشی  در پايان شايد یوانندهاست

 ،شیود میهیا متوجیه  ديگر بخش ۀاما با ادام کنار بگذارد؛رمان را  ،برای همینو به فهمی عمی  دست نیابد 
از ناپیوسیتگی  ، حکايیتاست که درک صحیحی از یود ندارد. اين ريشه در فهم او بنجی يک معلول ذهنی

زمیانی  . بیدهد میچیز در حال روی  ر گذشته و اينده وجود ندارد و هربرای بنجی هیچ چیزی دزمان دارد. 
اين است که بنجی درکیی  ،قرار گرفتهجا مدن ر در اين اما انچه ؛بنجی در واقج کلید معنادار رمان فاکنر است

 .ندارد شهوّيتاز یود و لذا 
 هوّيیت .اسیت شخصیی هوّيیتیوانیدن  فیوق نییز در گیرو هرمنوتیکیال سؤالبه  قدرتمندديگر پاسخ 
ايین  ان، دارد وهرمنوتییک يیک ادعیای جهیانی . (Stroup, 1997:104) هرمنوتیکال است یشخصی مفهوم

اسیت کیه  ا راهییکردن تنهربلکه تفسی ،ما حیوانات تفسیرگری هستیم. تفسیر کنش ایتیاری نیست است که
فرد  یر است.کنش در تفس يک ،شخصی هوّيتپرسش از و  ه کنیمبصورت معنادار تجر توانیم جهان را به می

اش انتخیاب و از ان بیرای تفسییر اهمییت  د ریدادهای یاصی را از تاريخ شخصیتوان میحاف ه  از طري 
، نیوع کنید مییود بییرون  ۀای را از حاف  هنگامی که فردی یاطره ،به عبارت ديگر ؛کلیت انها استفاده کند

رسیاند. در واقیج مخاط  مییو  به یوداهمیت ان ریداد را  ،بیان و پردازش رويداد او و نقش یود شخص
گییرد و رويیدادهايی هايی که يک فرد میکند، تصمیمبیان می (Wolfhart Pannenberg) طور که پاننبرب همان

شیخص  ۀفرد کیه ويیژ بهمنحصرو د. تاريخی یاص نهدتاريخ ان فرد را شکل می ،افتدکه برای او اتفاق می
اسیت کیه او از ايین  هیايیشخص و برداشت طور کامل در گرو تاريخ زندگی شخصی به هوّيتلذا ؛ اوست

 (.Pannenberg, 1970: 139)دارد های یود رويدادها و تاريخ
 ریدادها در زنیدگی ۀشود و همدوره زندگی یودش تعیین می واسطۀ به فرد بودن هر شخصی منحصربه

 هوّيیتی یاص یودشان را دارند و اهمیت انها تنها در مفهوم تیاريخ زنیدگی ان شیخص اسیت. امعن وی
 .شده از تاريخ شخصی ان فرد استایذفرد يک برداشت و تفسیر  شخصی هر

بیرای  (Erik Erikson) اريکسیون ؛کیرد شخصیی را تحلییل هوّيیتتوان می، ديگرديدگاهی چنین از هم
 ۀبیر چریی استفاده کرده است. کار اريکسیون مبتنیی ((configuration« پیکربندی» ۀاز وا  هوّيتتوصیف 

ترکیی  و بازترکیی  موفی  ايگیو در  واسطۀ بهزمان  یکه ط ایپیکربندی؛ زندگی و راه رشد شخصیت است
به اسیتفاده از  ،دکن میای فرض  یاص که هر فرد در هر لح ه هوّيت . پیکربندی  شود میکودکی ايجاد  ۀدور

شخصیی کیه البتیه مییرا   هوّيیت عد از بازيیابی  است. اين ب  وابسته حاف ه برای بازيابی و بازتفسیر گذشته 
نگیاری  کاوی و تیاريخ های قوی بین مهارت روانرساند که شباهت نتیجهاين اريکسون را به  ،است فرويدی

 .(Erikson, 1968: 163) وجود دارد
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 کاوانی همچون اريکسون نیز در ارای روانتوان می است را هرمنوتیکال یمفهوم ،شخصی هوّيتاينکه 
برد و لذا يافت یودفهمی و به حد کافی از حاف ه برای تفسیر گذشته بهره می یشخص هوّيت مشاهده کرد.

 .است شدت تاريخی حتی فهمیدن شخص، به
 ،شیدن هسیتند و در نتیجیه تبیديل فراينیداين معناست که اشیخاص در  به شخصی هوّيتتاريخ عینی 

اسیت  يک اف  باز به جهتیی ،اينده اوال   زيرا ؛است نامتناهی یفرايندشخصی  هوّيتتفسیر تاريخ شخصی و 
 ،دهیدادامیه  های جديدکه فرد به داشتن تجربه و تا زمانی کند میان حرکت  فرد به سوی که تاريخ شخصی

، در دوره ؛شدن است تبديل فراينداو در  هوّيت  تیأثیرتحیت شیخص  هوّيت، ممکن است زندگیاز  ای ثانیا 
 ،ديگیری هوّيیت نهیادن درفیرد و پا هوّيیتدادن تالش برای تغییر ،گیرد. در عین حالتغییرات شديدی قرار 

در  دیییل یها، نهادها و باورهیاارزش با فهمیدن فرد يک ۀگذشت دربارۀدشوار است. دانستن امری  شدت به
ايین  ،بیان کرده است (Hans-Georg Gadamer) طور که گادامر لذا همان ؛شخص متفاوت است ۀگذشت یرتفس

کیه  چنیانهم ،برای یاص بودن هر فرد هستند یهای مهمانها سرنخ زيرا ؛ها نبايد طرد شوندباورها و ارزش
 .(Gadamer, 1975: 259) یر تاريخ ان فرد نیز مهم استتفس برده برای کار سنت به
 دور هرمنیوتیکی عنوان بیهصرفا  يک مثال از انچه گیادامر  ،نامیمشخصی می هوّيترا  که ان فرايند اين

(Hermeneutic circle) فهم دائما  از يک کل به جیزء و از جیزء که در ان، شود محسوب می ،کندتعريف می
 .هوّيتتر بیان شد: وجه پويای  ای است که پیشمانده اين همان وجه مغفول .است شبه کل در حال چری

کند. او می تأکیدبر تمايز اين دو جنبه از دانستن از یود  بسیار دقی  صورت ريکور به ،به تأسی از گادامر
گیاه شیده  هوّيیت ۀمسیئل، از مسائل قابل توجیه در زمان و روایتاز زمان انتشار جلد سوم که کند بیان می ا

ییود  ۀداند. او مییان دو جنبی روايی می هوّيتص او به روايت و لذا است و پاسخ اين پرسش را در توجه یا
ريکیور در  هنیربنیامیم.  «یوديت»و  )يکسانی(« همسانی» ،ترتی  یم انها را بهتوان میکه  شود میتمايز قائل 

کند، ناشی از عدم تمايز بین شخصی را پنهان می هوّيت ۀمسئلاين کشف است که بسیاری از مشکالتی که 
 .است هوّيتاين دو مفهوم اصطالح 

با اينکیه  .تغییر قرار دارد فرايندهرچند اين شخصیت در  ت است،مربوط به حفظ يک شخصی همسانی
است کیه ايین  کند، باور داريم که اين همان شخص قبلیاش تا حد زيادی تغییر می زندگی طیيک شخص 

نامید، بیه را یوديیت میی  دوم یود، يعنی چییزی کیه ريکیور ان ۀاما جنب ؛است تغییرات را از سر گذرانده
کییداست که با یودش در ارتباط اسیت. او  اينکه شخص موجودی بازتابی معرفت از یود مربوط است؛  تأ

 .و یوديت ضروری است همسانی ۀدو جنبوجود هرکند که برای دانستن يک یود، می
کنند: دوام در زمان. زمانی که شخص یودش را معرفی تالقی پیدا می ،در يک نقطهمفهوم هر دو اينجا 

کنید ارائه می ،مؤثر است شدت در فهم یويش کند، يک تفسیر يا بازتاب از تاريخ شخصی یود را که بهمی
 Marcel) در رمیان مشیهور مارسیل پروسیت ،مثیال ؛ بیرایشیويمو ما از طري  اين بازگويی با او مرتبط می
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Proust) راوی داسیتان  گذشته هستند. ،رمانافعال  تمامی زمان   5،در جستج ی زمان از دست رفته با عنوان
از اينجیا و در  .شیود میقهرمان بیه راوی تبیديل رساند که  ای می هبه نقط قهرمان یود يا داستان یود را دقیقا  

قهرمیان  شده،يکی همسانی و یوديت در يک زمینه  ،به عبارت ديگر؛ يابیم زمان را حال می ،انتهای داستان
چیست؟ اين  ،شوندای که همسانی و یوديت به هم مرتبط میاما زمینه .شوند میيک شخص  و راوی عمال  

 .ای قرار گیرندزمینه دو بايد در پس
 :بیان کردچنین توان به طور یالصه در پايان اين بخش می

لی مانند میردان های متداو هوّيتحاوی ترکی  متناقضی از تشابه و تفاوت است. شباهت در  هوّيت ۀوا . 1
 ؛فرد بودن مبتنی بر ماندگاری در زمان برای يک شخص بهو تفاوت در منحصر

از  ؛هیای متفیاوتی ارائیه شید پاسیخ ،دانیم زمان يکی میی در پاسخ به اينکه چرا ما يک شخص را در ط. 2
گاهییوددر واقج همان  یشخص هوّيتجمله اينکه   ؛شخص است ا

گاهییوداين . 3  تیوان میکیه  قیرار داردبرسایت فرد از رويیدادهای زيسیت ییود  ۀمبتنی بر تداوم بر پاي ا
گاهییوددادن افرادی که چنین شخصی را در تضاد با قرار هوّيت  ؛بهتر فهمید ،ندارند ا

گیاهییودچراکه  ؛شخصی يک مفهوم هرمنوتیکال است هوّيت. 4 یر و برسیایت بیر تیداوم تفسی مبتنیی ا
 ايین ،شدن به اکنون اوسیت است و در دور هرمنوتیکی که شخص در حال تبديل شخص از یودش تاريخی

 ؛ثر بوده استؤم یرهاتفس
پويیا  ۀزمینلزوم ادعای ريکور در يک پس گونه بنگريم، تمامی مطال  فوق را اگر از من ر پیوسته و تاريخ. 5

  نمايد. به نام روايت ضروری می
 

تروایت و .4  شخصی هوی 
پرسیده  که از بشر هنگامی. ما از زندگی روايت شده است ۀتجرب .است هوّيتاجزای اصلی تثبیت  ،روايت

در چیه  او هکیبیدون توجیه بیه اينکنید يک انسان را بازگويی میی وی ،کند، اغل  را معرفی تا یود شود می
 ورود بیه دانشیگاه باشید، وی مثال  اگر فیردی در بیدو ورود بیه محیل کیار جديیدش يیا ؛قرار دارد موقعیتی

هیا سیاده و  داسیتان د. اغلی  ايینافراد بشناسیان را به ديگر يشتنگويد تا یو می یودش دربارۀ هايی داستان
و چیزهیای شیبیه بیه  مکان تولد، شغل، یانوادهو  مانند تاريخه ؛های پايه هستند تنها حاوی دادهمختصر و 
شیويم کیه بیا انهیا  ای میی هیای اتوبیوگرافانیه میا همیان روايیت (Jerome Bruner) بیه زعیم برونیراين امور. 

 تیو»کیه ديگیران  ال ؤبیه ايین سی شیود میوقتی الزم  .(Bruner, 2004: 694) کنیم میهايمان را وصف  زندگی
 جواب همیشه يک قصه است. پاسخ دهیم، «؟من کیستم»یودمان که  پرسشيا به اين  «؟کیستی

 ايید،ز انچه که در ابتدا به ن ر ساده میکه داستان هر فرد بیشتر ا شود میروشن دقت اين امر  اما با کمی
بریی وقايج از تاريخ شیخص  ،نامیم می «اتوبیوگرافی»را  پیچیده است. در داستان معرفی يک فرد که ما ان
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است. در تاريخ هیر شیخص يیک ترتیی   ان فرد اهمیت بنیادی برای فهم کلیتاند که دارای  استخراج شده
شخصیی  هوّيتکه در ان معنای است  از تاريخ شخصی یشخص تفسیرهر  هوّيتزمانی وجود دارد و لذا 

 شوند. شده برای تفسیر پديدار می برده کار بر مخاط  از طري  بریی وقايج بنیادی و مفاهیم به
افعیال انسیان نییز  ها و مکالمه ۀهم از ن ر مک اينتايرشود، يک فرم روايی ارائه میهر داستانی در قال  

 .(355: 1390مک اينتاير،) روايی هستند
 ،نويسید میی (Barbara Hardy) که باربارا هیاردی چنانهم ؛ر اصلی ما برای درک امور استابزا ،روايت

هیا، ورهیا، شیکهیا، با أهیا، يیها، امییدواری بینی ها، پیش اوردنیاطر ها، به پردازی ها، ییالیواب ۀهم
 .(Hardy, 1968: 5) اندها روايیعش  ها وها، تنفر  ها، امویته ها، گپ ها، تجديد ن رها، نقدها، تدوينتصمیم

اسیت کیه  عبارت است از برسایتن يک ریداد يا مجموعه ریدادها. روايیت الگیويی ،روايت به زبان ساده
 درک زيرا بیان يک داستان اغل  شیامل تیالش میا بیرای ؛کندفراهم میرا شخصی  هوّيتبرای  مناس  فرم

 .ايم تا به يک یود تبديل شويماست که ما انجام داده اموری
فرم روايی لباسی نیست که فرد ديگری را پوشش دهد، بلکه سایتار ذاتی تجربه و عمیل انسیان اسیت. 

اين صورت هايش است. اين امر به به تجربه بخشیدن دهی و انسجام ابتدايی انسان برای سامان ۀوشی ،روايت
و اينکیه ظرفییت انسیان بیرای د نیای مجیزا از روايیت وجیود دارگونیهانسان بیه هایکه انگار تجربه نیست
طور که  لکه همان، بدشوای فراهم شده است که بتواند يک سایتار روايی بر ان تحمیل  سرايی به گونه داستان

 .(Crites,1971: 296) است روايیتجربه حاوی ويژگی ذاتی  ،ذکر شد
گويد از کجیا است که می است. داستان زندگی هر شخصی شخصی هوّيتمناس  برای  یفرم ،روايت

او را  ،توانید از طريی  روايیت هیر شیخصهر انسان ديگر می ،مشابه ۀرود و به شیوامده است و به کجا می
ايین بیه  ،کند مییود ايجاد  دربارۀبفهمد و بشناسد. دلیل اينکه روايت يک فرم مناس  برای کس  شنایت 

ییود احتمیاال   ،کنیدبییان میی طیور کیه برونیر کنید. همیانرا ايجیاد مییییود ان است که روايیت یاطر 
هیايی از  لذا روايت صرفا  جنبه؛ ايماست که ما تا کنون یل  کرده اثر هنریترين و حتی ظريفگذارترين تأثیر

 :Bruner, 2002) زيرا چیزی به نام يک یود از قبیل وجیود نیدارد؛ کنديک یود از قبل موجود را ترسیم نمی

و  ثبیاتبا سییاریودمان را موجوداتی ب شويم. ماگوی یويش می  های قصه ما شاهکارهای بزرب ذهن .(14
امییدها و  تیأثیرزيیرا تحیت ؛ گذارنید تیأثیریاطراتمان کمتر در اين بازنمیايی  ،حال با اين. واقعی می دانیم

هیای  و داسیتان کنیم مییهای زندگی ییود را زنیدگی  داستان ،تا روزی که بمیريم شوند. رزوها تحريف میا
 :1395 )گاتشال، و تکامل می يابد کند میهمواره تغییر  ،شدن است زندگی ما مانند رمانی که در جريان نوشته

175). 
تفسییری لیات ادبی از نیوع یودها صرفا  تج اتوبیوگرافی .است یود بودن نیازمند ايجاد يک اتوبیوگرافی

الزم است تا بین نوعی از روايیت کیه زنیدگی  برای همین. شودکه انسان دائما با انها درگیر میهستند روايی 
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گاهانکند و روايتروزمره را توصیف می تمايز قائیل شیويم. بیرای اينکیه یودتفسییری  ،شده سایته ۀهای ا
های مختلف زندگی را در قال  کاشفان ، انسان بخشالزم است تا به قول چتمن ،روايت فرض شود عنوان به

 . (Schechtman,1996: 97) در يک داستان اشکارشونده دريافت کند
به عبارت ديگر و به زعم مک اينتاير وحدت و تداوم یود، در وحدت روايتی کیه تولیید را بیه زنیدگی و 

 یفراينید ،کیردن روايیت .(366: 1390مک اينتیاير،) مانند اغاز و فرجام يک روايت است ،کند میمرب متصل 
قابل توجه اين اسیت کیه فیرم  ۀيابد. نکتو تا مرب ادامه می شود میابتدای کودکی اغاز  ازاست که  اجتماعی

اشیاره  به اين امیر طور که برونر همان ؛گیردشکل نمیکند، که فرد در ان زندگی می روايی در بستر اجتماعی
های مرسیوم فراينیدانها یودشیان را بیر  بلکه ،اند ما از ابتدا سایته نشده ۀهای یودسایت داستانکند که می

 .(Bruner,2002: 65) اندازند نقش می
و فیرم ان  گیردد می تبیديلاجتمیاعی  ۀ، یويشتن او به يک حوزشود میشخصی بحث  دربارۀ زمانی که

ديگران یطیاب  ،شود. عالوه بر اينهدايت می ،های فرهنگی از انچه یويشتن بايد يا نبايد باشد توسط مدل
 .يا تکذي  کننديید أت ،های یوداز اعمال و تجربه را شخص های روايی شوند تا بشنوند و گزارشمی

هیای شخصیی فیردی بیا يیک تیاريخ زنیدگی ییاص و ويژگیی عنوان بیهشنایتن یويشیتن يیک نفیر 
تیر اسیت. وقتیی شخصیی در قالی  يیک قطعا  از شنایتن باورها و تمايالت فردی او پیچیده ،فرد منحصربه

ما شیخص ا ؛سازد، ممکن است هم راوی و هم شخصیت اصلی قصه باشد یودش را برمی ،داستان زندگی
توسط ديگران ايجیاد شیده  ویزيرا شروع داستان وی همیشه از قبل برای  ؛داستان نیست ۀلزوما  تنها نويسند

هیای مخاطبیان  ها و تصیمیم انتخاب واسطۀ به تنها در بخشی ،شودشکار میاای که اين داستان است و شیوه
هايی از ديگران گره یورده است کیه بیه  داستانتنها به  داستان زندگی هر فردی نه ،شود. در واقجمشخص می

 .(Zahavi, 2007: 181) کامال  مرتبط است ،کند میبخشی مهمی از سنتی که در ان زيست 
. ريکیور ه بودگرفتشکل  است که گادامر به ان اشاره کرده و در هرمنوتیک روايی ريکور اين همان بستری

ه بییان کیرد هوّيیتمناس  برای حیل معضیل سینتی  یراه حل است، روايی هوّيتمبتنی بر که تفکر یود را 
 است.

سیت و صیرفا  پرسیش ا  شناسیانه هسیتی یاساسا  پرسش ،اصلی تحقی  يا همان پرسش هوّيتپرسش از 
است که به حالیت بیودن  شناسی شناسانه يا دستور زبانی نیست. اين پرسش از انجا مربوط به هستی معرفت

 هوّيیتتمايز اصلی بین دو مفهوم اصیلی  ،کند مفهومی که ريکور پیشنهاد میدر انجا تعل  دارد. چارچوب 
ريکور اين است  ۀیوديت، يکسانی نیست. ايد 7.یوديت عنوان به هوّيت و  6يکسانی عنوان به هوّيتاست: 

 هوّيیتناشی از عدم تمايز بین اين دو مفهیوم  ،ندنک شخصی را پنهان می هوّيتکه بسیاری از مشکالتی که 
 .(Ricœur, 1992: 116) هستند
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ريکیور در حیل  ۀلذا ايد ؛دوام در زمان :کنند میپیدا يکديگر تالقی  جا با اين یوديت و يکسانی در يک
ارائه راه حلی  ،دوم ؛در زمان حل معضل سردرگمی در دوام ،اول :شود به دو بخش تقسیم می هوّيتمعضل 

 .(Ibid:192) روايی هوّيتمفهوم  عنوان به
 رنییگ شییده در پییی يافییتو پويییا  هوّيییتروايییت بییا سییایت نییوعی  بییر ايیین بییاور اسییت کییه ريکییور

(plot)  کنید کیه  را ايجیاد می يیا يکسیانی  انیهمسی ،هیای پايیا سازد. ويژگی را می هوّيتکه يکسانی  است
است که بیرای  به اين معنا که شخصیت يک داستان از طري  فرم روايی ؛روايی او نامید هوّيترا   توان ان می

رنیگ  فرم روايی و پی واسطۀ بهکند. اين تداعی در ذهن مخاط  را تداعی می همانی اينمخاط  يکسانی و 
 نییز دهید و زمان انسان را سیامان شکل و مبهم و بی و سر تواند تجارب بیروايت می گیرد.داستانی شکل می

یوديت و يکسانی را در بافت و  و تمايز بین شکاف اين ،ن با انزما دوام در زمان را دارد و هم توان پیکربندی
 .کند روايی ارائه می هوّيتیود و در قال   ۀزمین پس

به هیم میرتبط شیوند.  زمینه که همسانی و یوديت بايد در يک پسد شاين امر روشن  ،بخش در انتهای
و  توانید شیامل تغیییراتروايی می هوّيتانتزاعی،  هوّيتاست. بریالف  روايی هوّيتهمان  زمینه پساين 

هیای  داسیتان ۀهايی در طول پیوستگی يک زندگی باشد. داستان يک زندگی تداوم دارد تا توسیط همیجهش
پیکربندی مسیتمر دوباره پیکربندی شود. همین باز ،گويدیودش می دربارۀواقعی يا تخیلی که يک موضوع 

هايی  ها صرفا  يادداشت سازد. داستان میتبديل شده  های گفته شده از داستان بافتهۀ است که زندگی را به پارچ
بیه عبیارت ؛ شیده هسیتند تر از زنیدگی زيسیت یرها مهمو بازتفس یرهابلکه تفس ،از انچه اتفاق افتاده نیستند

 ت.و اعمال فرد بنا نهاده شده اس ها انداز یاص بر تجربه يک روايت لزوما  از يک چشم ،ديگر
ه کی اسیت مبتنی بیر داسیتان منسجمی زمینه پساين  وگیرند ای قرار میزمینه پسهمسانی و یوديت بر 

نید. در ايین روايیت، گذشیته، حیال و اينیده در کروايت مییرا  یواهد بشود انچه فرد بوده است و انچه می
يعنی اينکه بتیوانیم از  ،بودنگیرد. یودوحدتی از یود نیز شکل می ،ايند و از اين طري وحدتی گرد هم می

 ؛داستان یود را بگويیم ،یواهیم بشويم و کسی که حاال هستیمايم، کسی که میکه بوده روايت کسیطري  
 .ايمیودمان شده وقتی بتوانیم اين داستان را بگويیم، يعنی

طیوالنی  هیایپیژوهش ۀدر نتیج ،کندرا معرفی می  روايی که ريکور در زمان و روايت ان هوّيتمفهوم 
ای سایتار تجربیه که اياکند اين سؤال را مطرح میشکل گرفت. او  وی در روايت تاريخی و روايت داستانی

کیه  کنید میسیپس ايین فیرض را بییان  ویوجود دارد که توانايی ادغام اين دو شکل روايت را داشته باشد؟ 
و داسیتان  مکان مدن ر برای تقاطج بین تاريخ جامعه و متعل  به يک شخص يا متعل  به يک ،روايی هوّيت

انهیا  ۀهیايی کیه میردم دربیار از طريی  داسیتانانسیان  زندگی که وقتی شودلذا اين نتیجه حاصل می ؛است
بیر انهیا  ،وقتی الگوهای روايی که از تاريخ و يا از داستان وام گرفتیه شیده اسیت شود وگويند تفسیر می می
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ۀ زنجییر ؛لذاشیوند نمی قابل درک یود ۀنوب های زندگی به و داستان دانیمندن نمیقابل یوارا  اعمال شود، ان
 !متغیر دانست توان میاين ادعا را 

فیرم  يیک ،و نمادهیا هیا یود عالوه بر نشانه ۀنوب ر بهاست. تفسی رتفسی فهمیدن یود، يک ،اين عالوه بر
و داسیتان زنیدگی را بیه  گیرد میکند. روايت از تاريخ و همچنین از داستان وام پیدا می را روايت مناس  در

 ۀگونی وبیوگرافهای ات سی از رمانأتالش کند تا با تنويسنده همچنین اگر يک .کندتخیلی تبديل می یتاريخ
جوامیج  درستی از هويت افراد وامکان ندارد که بتواند بدون داشتن درک  داستان تاريخی یل  کند، ،ییالی

   برساند.، اثرش را به پايان زيسته در ان تاريخ
تفسییرکردن  واسیطۀ به، یود یودمان و جايگاه یودمان در جهان را ما زندگی یودمان  ،به عبارت ديگر

زنیدگی را بیه  ،تفسییرکردن زنیدگیمان واسطۀ به ،تر و به بیان دقی  فهمیم؛ که گويی روايت است می چنان ،ان
 است. فهمی مقوم یويش ،روايت فهم شود ۀمثاب و زندگی وقتی به کنیم میروايت تبديل 

روايی در ديالکتیک يکسیانی و یوديیت در پیکربنیدی زمیان  هوّيتکه کند  در مجموع ريکور بیان می
، نیه بیه بینیدارسیطو میی مدن ر (catharsis) د. او اين ديالکتیک را در کاتارسیسشو درون روايت پديدار می

. (Ricœur,1991: 198) بینید بازتاب ن یری، بلکیه ايین کاتارسییس را در عمیل و در سیطح وجیود میشکل 
 :دکن به نیکی ياد می فهمیۀ مقوم یودمثاب  به تارسیسفضیلت کا از اين پروست

اگیر  ،کیردم و حتیی تعبییر دقیقیی نبیودها به کتاب یودم فکر مییر از اينت من فروتنانه :به یودم برگرديماما 
کسیانی بیه ن یر مین نیه زيرا چنیین ؛ نامیدممی «یوانندگان یودم» ،را بخوانند کسانی را که ممکن بود ان

کننیده ماننید  عدسیی بیزرب چون کتابم چیزی جز نوعی ؛، بلکه یوانندگان یودشان هستندیوانندگان من
ای ییواهم یوانندگانم وسییلهاش به  به ياری که ]نیست[، ساز کومبره به مشتريانش می داد عینک انهايی که

 .(8/410: 1378) داد که درون یودشان را بخوانند
 :بیان کرد چنینتوان در پايان اين بخش می

 ؛است شخصی هوّيتروايت يک فرم مناس  برای بیان  .1
 ؛ریدادها ۀروايت يعنی برسایتن يک ریداد يا مجموع .2
 ؛کنند میپیدا وجود دارد و اين دو مفهوم در دوام زمان با يکديگر تالقی تمايز بین يکسانی و یوديت  .3
 ؛را پیکربندی کند ناد اين تمايز را در یود حفظ کند و توان میتنها روايت است که  .4
در  ،هوّيتاز را د اين دو مفهوم توان میتجارب انسان حاوی يک ويژگی ذاتی روايی هستند و لذا روايت  .5

 ست.ی که پوياهوّيتروايی را به ارمغان بیاورد؛  هوّيت شکل دهد وقاب زمان 
 

   نتیجه. 5
 قیدمتیشناسیی  علیوم اجتمیاعی و روان ،اسیت کیه در فلسیفه ترين مسائلی يکی از پیچیدهشخصی  هوّيت

پاسخ دهید. ايین  اندرصدد بود تا به  ،راهکار یود در پاسخ به پرسش من کیستم ۀالک با ارائ طوالنی دارد.
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بییان اشاره و  ،های متنوعی را در حد توان ، پاسخشخصی هوّيتبا طرح پرسش بنیادين  بود تا پژوهش بر ان
 یپرسشی ،شخصیی هوّيیتمفهوم  واسطۀ بهاين است که اين پرسش  ،ها مشهود بود انچه در اين پاسخ .کند

امیور را بیا  گونه که انسان تمامهمان يعنیاست؛  يک مفهوم هرمنوتیکی هوّيتیود زيرا  ؛هرمنوتیکال است
طريی  مگیر از  تواند میسر باشداين امر نمی فهمد.از یود را نیز من م و معنادار میدرک کند، ن م درک می

 تفسیری و هرمنوتیکال است. ،درک یود ۀلذا شیو تفسیر ریدادهای مترت  بر او؛
نسیان ا اسیت. تجارب انسان از ریدادهای مترت  بر وی، حاوی يک ويژگی ذاتی روايی ،از سوی ديگر

در نیزد فیلسیوفان مغفیول انچیه  فهمد.می اشدرون حاف ه درگذرد، یود را می از طري  تفسیر انچه بر وی
 شخصیی  هوّيیتامیا  ؛بیننیديکسانی می ۀمسئلر را دشخصی  هوّيت ۀمسئل همین امر است که انهامانده، 

 است.شود که با يکسانی در تمايز یوديت را نیز شامل می ،عالوه بر اين
 فقیط درشکل انسان از زمان،  و سر تجارب بیکنند و اين ی و یوديت در دوام زمان تالقی میاين يکسان

و يکسانی یوديت به بیانی ديگر، ؛ ندکپیدا می شکلی معین دست يابد و بهقاب روايت است که سایتار می
حفیظ يیک شخصییت در  ،شیدر که بییان طو يکسانی همان .دنيابست که وحدت میروايت ا ۀزمیندر پس
نگیر اسیت  ملأشخصی یودت ،به اين صورت که انسان يعنی معرفت از یود؛ ،ست و یوديتتغییر ا فرايند

ايین  .اسیت ضیروری وجود هر دو جنبه ،زعم ريکور  برای داشتن يک یود به که با یودش در ارتباط است.
انچه فرد بوده است و انچیه فیرد که  است منسجمیمبتنی بر داستان که گیرد قرار  ایزمینهها بايد بر پس جنبه

ايم و کسی که وانیم از طري  روايت کسی که بودهيعنی اينکه ما بت ،یود بودن روايت کند.را یواهد بشود می
 واهیم بشويم و کسی که حاال هستیم را با بیان داستان یود ترسیم کنیم. یمی
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