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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 rereading the criticisms to abstract responses to the question of Personal identity.
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چکیده

يکی از مهمترين مسائل در فلسفه ،مبحث ّ
هويت شخصی بوده است .پرسش از کیستی انسان ،در تمام حوزههای فلسفه ،علوم

اجتماعی و روانشناسی نشان از همیشگیبودن اين دغدغه نزد متفکران داشته است .با توجه به مطالعۀ سییر تیاريخی در علیوم
مختلف انسانی،جنبههای متفاوتی از اين مسئله بازگو و بررسی شده اسیت .هیمپوشیانی برییی از ارزيیابیهیا در حیوزههیای
مختلف باعث شده است که متفکران متوجه شوند ذات اين پرسش فلسفیاست؛ به عبارت ديگر ،انديشیمندان در زمینیههیای
مختلف در بحث ّ
هويت شخصی همواره با پاسخهای یود تا حدود بسیاری به اين امر اذعان کردهاند .با توجه به ايین مطلی ،
در اين نوشتار ابتدا پرسش ّ
هويت شخصی را تشريح میکنیم و سپس با پاسخهای فیلسوفانی چون جان الک و همچنین بریی

تحلیلهای متأیران در حوزۀ فلسفۀ ذهن ،نشان یواهیم داد که ذات اين پرسش هرمنوتیکال است .در سنت هرمنوتیکی نیز بیا
هويت شخصی یواهیم برد .ريکور بیهعنیوان يکیی از متفکیران سینت هرمنیوتیکی دغدغیۀ ّ
نگاهی کوتاه ،رهیافتی به ّ
هويیت
شخصی را در بستر هرمنوتیکی تحلیل میکند .او تالش مینمايد تا با رهیافت هرمنوتیکی یود پاسخهای مناسیبی بیرای ايین
پرسش تقرير کند .رهیافت ريکور بر بستر یاصیت ذاتی تجربۀ انسان ،يعنی روايت بنا شده است .اين پژوهش بیا تحلییل ارای
ريکور درصدد است تا با يافتن نسبتی مناس میان ّ
هويت شخصی و روايت و همچنین بازیوانی نقدها بر پاسخهای انتزاعیی

به اين پرسش ،پسزمینۀ مناسبی به نام ّ
هويت روايی را ارائه دهد.

هويت شخصیّ ،
واژههای کلیدیّ :
هويت روايی ،روايت ،یوديت و يکسانی.
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 .1مقدمه
ّ
هويت بهصورت ذاتی همواره يک پرسش است؛ پرسشی چالش برانگیز که در حوزههای مختلف فلسیفی و
علوم اجتماعی مورد توجه متفکران قرار گرفته است .توجه متفکران بر پرسشیبودن مدام ّ
هويیت اسیت .بیه
گواه مک اينتاير ( )Alasdair MacIntyreپرسش «من کیستم؟» يا « ّ
هويت مین چیسیت؟» بیا دو میانج جیدی
فلسفی و اجتمیاعی مواجیه بیوده اسیت .وی معتقید اسیت موانیج اجتمیاعی بیا توسیعۀ مدرنیتیه در قالی
تفکیکهای متعددی ظاهر میشود؛ از جمله تفکیک زندگی فردی از زندگی اجتماعی ،زنیدگی مشیترک از
زندگی شخصی و تفکیکهايی از ايین قبییل .در نگیرش وی ،موانیج فلسیفی از دو گیرايش متمیايز نشیئت
میییگیرنیید کییه يکییی از انهییا در بطیین فلسییفۀ تحلیل یی و ديگییری هییم در ن ريییههییای جامعییهشیینایتی و
اگزيستانسیالیستیجای دارد )مک اينتاير. )343 :1390،
ّ
ّ
گرايش مبتنی بر فلسفۀ تحلیلی ،تفکری جزءنگرانه در باب هويت دارد و بیه ايین معناسیت کیه هويیت
مبتنی بر يک فعل یاص ،تمام یصوصیات ّ
هويتی فرد را دربرمیگیرد .گرايش دوم بهصورت مشیترک مییان
اگزيستانسیالیسم سارتر ( )Jean-Paul Sartreو جامعهشنایتی قرار دارد و اين امر را نشان میدهد کیه ّ
هويیت،

سایته و پردایته ظرف زمان ،مکان و موقعیت اجتماعی فرد است.
ّ
در برداشت اجتماعی فلسفی از ّ
هويت ،اين امر بیان میشود که هويت بهواسطۀ ديالکتیک میان فیرد و
جامعه شکل گرفته و از طرفی ديگرّ ،
هويت تجلیيافته در شخصیت که جدا از دنیای اجتماعی افیراد ديگیر
باشد ،بیمعناست؛ به عبارت ديگرّ ،
هويت هر فرد در نقش وی در جامعه تعريف میشود.
در درون پرسش از ّ
هويت ،پرسش بنیادين ديگری نیز ظهور میکند؛ اينکه انسان بهواسطۀ
ّ
هويت شخصی مطرح میشود و در تاريخ فلسفه
یوداگاهیاش به پرسشی از یود میرسد که در قال

سؤالی بنیادين است .اين سؤال در صورت پرسشهای متنوع ديگری پديدار میشود؛ از قبیل اينکه ايا
انسانها اشخاصی هستند که در همۀ زمانها وجود دارند؟ يا ايا يک شخص در زمانهای متفاوت از
ّ
هويت يکسانی بریوردار است؟
بسیاری از فیلسوفان به تأسی از الک ) )John Lockeو هیوم ( (David Humeدر پاسخ به پرسشهای فوق
به مقولۀ یوداگاهی ( )self-consciousnessنقش محوری میدهند و براين عقیدهاند که وحدت و پیوستگی
در یوداگاهی ،شاه کلید پاسخ به پرسش ّ
هويت شخصیاست .در مقابل نیز بریی یوداگاهی را بهعنوان
محور کلیدی مطرح نمیکنند؛ اما لزوما توجه به مفهوم یوداگاهی ،دستهبندی مناسبی از فیلسوفان در
هويت شخصی ارائه نمیکند؛ به اين دلیل که در بررسی ّ
مسئلۀ ّ
هويت شخصی عالوه بریوداگاهی بايد به
مفهوم زمان و نیز تدوام و پیوستگی شخص در زمان نیز دقت کرد.
بر مبنای تداوم در زمانّ ،
هويت شخصی در گفتمانهای متفاوت فلسفی مورد توجه قرار گرفته است؛
به عبارت ديگر ،پیوستگی و تداوم در ّ
هويت شخصی از جنبههای متفاوتی بررسی شده است .بریی بر
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مبنای پیوستگی روانشنایتیّ ،
هويت شخصی را مورد توجه قرار میدهند و بریی ،از پیوستگی و تداوم
فیزيکی مانند وجود مستمر بدن يا مغز.

با تمام اين سخنان ،پژوهشهای متعددی در حوزههای مختلف دربارۀ ّ
هويت شخصی انجام شده

است .توجه متفکران و صاح ن رانی ن یر جان الک ،مک اينتاير و روانشناسان برجستهای چون فرويد
( )Sigmund Freudو پیروان نئوفرويدی او همچون اريک فروم ( )Erich Frommو همچنین جامعهشناسان،
نشان از ضرورت پردایتن به مسئله ّ
هويت شخصی دارد .اين که ادمی چه کسی است و يا چه کسی به ن ر
می ايد ،دغدغۀ هر انسانیاست و ّ
هويت شخصی تنها با ریدادها و مالقاتهای مهم زندگی فرد تعیین

نمیشود؛ برای مثال ،اگر جامعه گاندی را بهعنوان گاندی میشناسد ،تنها به دلیل رهبری وی در انقالب
هند نیست ،بلکه تمام فرايند زندگی ویّ ،
هويت اين شخص را شکل دادهاند.

در سدههای اییر پژوهشهای بسیاری در زمینههای مختلف و متون گوناگون دربارۀ ّ
هويت شخصی
هويت شخصی و روايت ،در سایت ّ
انجام گرفته است ،اما بهطور ایص ،از نقش نسبت ّ
هويت شخصی

سخن چندانی به میان نیامده است .در حوزۀ علوم اجتماعی ،هم در متون انگلیسی و هم فارسی به روايت
توجه ويژهای شده است؛هويت شخصی بهعنوان مسئلهای بنیادين در فلسفه ،از چشمانداز روايی ،در متون
فلسفی فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ّ
ّ
اين پژوهش بر ان است تا با تشريح ارتباط میان هويت شخصی و روايت ،بتواند هويت را از امری
انتزاعی به مفهومی زيستشده تبديل کند .اين نوشتار با تحلیل و توصیف سایتار ّ
هويت شخصی ،پرسش

بنیادين مسئله ّ
هويت شخصی را مطرح میکند و سپس با بهرهگیری از ارای ريکور( ،)Paul Ricœurمسیری
نوين را در پاسخ به اين پرسش فراهم میاورد .از رهیافت پاسخ مدن ر تالش میشود تا ّ
هويت روايی
بهعنوان دغدغه و نقطۀ مرکزی اين پژوهش جايگاه یود را بیابد.
 .2بیان مسئله با تدقیق در پیشینۀ تاریخی
پرسش بنیادين «من کیستم؟» را میتوان به دو شکل تقرير کرد .همانطور که در مقدمه نیز اشیاره شید ،هیر
انسان بهواسطۀ یوداگاهی از یويشتن یود با اين پرسش مواجه میشود .عالوه بر اين ،در بستری از زمان،
شخص در پیوستگی و تداوم قرار میگیرد؛ بنابراين ،الزم است تا در اين دو امر وضوح بیشتری صورت گیرد
تا محل نزاع در مسئلۀ ّ
هويت شخصی هويدا شود.
اول اينکه در پرسش من کیستم ،شخص انسان از ديگر موجیودات تمیییز داده میشیود؛ زيیرا شیخص
انسانی حاوی یوداگاهیاست؛ يعنی شخص به تعبیر الک نوع یاصی از جوهر( )substanceروانی دارد
که بریود ا گاه است؛ برای مثال ،سگ من ،شخص نیست ،اما اين شخص اگاه بر یود طی زمان عالوه بیر
بازتابی از یود برای یود ،برای ديگری هم همان است که در قبل بوده است.
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به بیان ديگر ،چالش در همین تداوم زمان بر يکسانی شخص ،محل نزاع فیلسوفان اسیت؛ بیرای مثیال،
هر شخص با توجه به تعريف فوق ،یود را به صورت یودی ) )selfيکسان و همانند بیا ییودی کیه ديشی
شام یورده و هفتۀ پیش به مهمانی رفته است ،در ن ر میگییرد؛ زيیرا اگیاهی شیخص از ییودش در تمیام
زمانها يکسان بوده است و همین اگاهیّ ،
هويت شخصی او را می سازد؛ اما بریی فیلسوفان بیا ايین قیول
مخالفاند که اگاهی ّ
هويت شخصی را که يک جوهر يکسان در طیول زمیان اسیت ،مییسیازد .از جملیه
فلوطین واگوستین بر اين باور بودند که یود بهصورت يک روان غیر میادی پیس از میرب بیدن ،بیه هسیتی
یويش ادامه میدهد.

الک بهعنوان فیلسوفی که از ّ
هويت شخصی تفسیری متفاوت از فیلسوفان قبل از یود ارائه میکنید ،بیر
نقش یوداگاهی بهعنوان سازندۀ ّ
هويت شخصی تأکید میکند .بیر اسیا ديیدگاه الک شیخص ،موجیود
هوشمند متفکریاست که صاح عقل و انديشه است و میتواند یود را بیهعنوان ییودش ،همیان موجیود
متفکر ،در زمانها و مکانهای مختلف در ن ر گیرد (الک.)242 :1380،
ّ
دکارت نیز با اينکه با یوداگاهی الک همراهی میکند ،ان را سازندۀ هويت شخصی نمیداند و بر اين
باور است که اشخاص يک روح غیر مادی دارند که پس از مرب بدن به حیات یود ادامه میدهند .همچنین
میتوان از هیوم ياد کرد که بر اين باور بیود کیه اشیخاص جوهرهیای میادی نیسیتند ،بلکیه مجموعیهای از
ادراکاتاند.
در عین حال ،در اين پژوهش با تقريری از ارای الک و متأیرينی در حوزۀ فلسفۀ ذهن ،تیالش مییکنیم
تا اين چالش را در ّ
هويت شخصی ،در بستری نوين تبیین کنیم .ذکر اين نکتیه الزم اسیت تیا بیین يکسیانی

( )samenessيا اينهمانی 1عددی و اينهمانی کیفی تفکیک قائل شويم .در واقیج ،اگیر درک درسیتی از ايین
مسئله نداشته باشیم ،دربارۀ یود و ّ
هويت شخصی دچار بدفهمی یواهیم شد .ايین تفکییک را میتیوان بیا
ذکر يک مثال روشن کرد :دوقلوهای همسان مثالی واضح از اينهمانی کیفییت اسیت .دوقلوهیای همسیان
چون در ويژگیها يا کیفیت یود دقیقا مشابه هستند ،متفکران انها را دارای اينهمانی کیفی میدانند؛ لذا در
اينجا دو فرد وجود دارد نه يک فرد .در مقابل ،میتوان از دکتر جکیل و مسترهاید ()Dr. Jekyll and Mr. Hyde

بهعنوان مثال مشهودی از اينهمانی عددی نام برد .انها اشخاص واحدی هستند ،هرچنید بیه لحیای کیفیی
بسیار متفاوتاند (مسلین.)136 :1390،

بنابراين ،بحث دربارۀ ّ
هويت شخصی ،مربوط به مباحث اينهمانی عیددیاسیت و میتیوان ايینگونیه
پرسش ّ
هويت شخصی را بیان کرد :چه امری شخص  pرا اکنون همان شخص میسازد که سالها پییش در
زمان کودکی شخص  pبوده است؟

اکنون میتوان در ايضاح مطال فوق ،تقرير مختصری از ارای الک بهعنوان پییشگیام در ارائیۀ تعبییر
جديد از ّ
هويت شخصی نسبت به سنت فلسفی ماقبل یود و تأثیرش بر يکی از فیلسوفان ذهن بیان کرد.
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جان الک در کتاب یود يعنی جستاری در فهم بشر 2در پاسخ به سؤال ّ
هويت چیسیت ،مییگويید کیه
انچه ذهن از مقايسهکردن درک میکند ،نفس وجود اشیاست؛ به اين معنا که اگر امری (چیزی) را در زمیان و
مکانی معین لحای کنیم ،ان امیر را در زمیان و مکیانی ديگیر مقايسیه کیرده و از لحیای تصیورهای عینیی،
ایتالف را شکل دادهايم .اگر ان امر همانی بود که در زمان و مکانی ديگر است ،ان امر یودش اسیت و در
غیر اين صورت ،ان امر مشابه امر اصلی و تشخیصناپذير است (الک.)238 :1380،

هويت شخصی در قالی عیدم تنیوع ،عمیال از پیردایتن بیه مسیئله ّ
جان الک با مطرحکردن ّ
هويیت
شخصی ،يعنی تداوم در زمان طفره میرود .الک پس از گفتن اينکه ّ
هويت شخصی ناشی از مقايسه است،
ايدۀ منفرد ّ
هويت شخصی يک چیز با یودش (از يکسانی با ییودش يیا بیه تعبییر سیادهتیر اينهمیانی) را معرفیی
میکند .در واقج با مقايسۀ يک چیز با یودش در زمان و مکانهای مختلف است که ايدههای ّ
هويت و تنوع
را شکل میدهیم.
انچه الک مطرح میکند ،اين است که يکسانی شخص با یودش يا همان اينهمانی شخص ،دوام يک
چیز ،يعنی يک جوهر نیست؛ چه ان جوهر ،مادی و چیه غییر میادی باشید ،بلکیه از اسیتمرار و پیوسیتگی
سلسلهای از تجارب تشکیل میشود .جوهرهايی که اين تجربیهها در انهیا تحقی میيابنید ،بیه اينهمیانی
شخصی ارتباطی ندارند؛ به عبارت ديگر ،او از دام تداوم زمان طفره میرود.
مادام که سلسلۀ پیوستهای از تجارب وجیود دارد ،اينهمیانی شخصیی متشیکل از تجیارب نییز شیکل
میگیردّ ،
حتی اگر اين سلسله از جوهری به جوهر ديگر منتقل شیود؛ بیه عبیارت ديگیر ،تجیارب شیخص

هستند که در بستر اگاهی شخص از یودشّ ،
هويت وی را میسازند .به دنبال جان الک و در حوزۀ فلسیفۀ
ذهن ،درک پارفیت ( )Derek Parfitاين امر را بیان میکند که شخص  pدر اکنون میتواند همان شخص  pدر
گذشته باشد ،به شرط انکه استقرار و پیوستگی میان یاطرهها و ديگر ويژگیها (که او روانیی مینامید) کفايیت
الزم را داشته باشند؛ يعنی شیخص  pبتوانید انچیه شیخص  pدرگذشیته تجربیه کیرده اسیت ،از من یر اول
شخص ،يعنی از درون به یاطر بیاورد؛ در اين صورت ،اينهمانی يیا يکسیانی بیا ییود محقی میشیود (

.)parfit, 1984: 210
نقدهای فراوانی در حوزۀ فلسفۀ ذهن ،به ادعای پارفیت به تأسی از الک شده است .غرض از بییان ن یر
جان الک و درک پارفیت،طرح مسئلۀ تحقی است.

اکنون با توجه به سیر تاريخی که از الک و پیس از او دربیارۀ ّ
هويیت شخصیی مطیرح شید و بیه تیأثیر
ديدگاههای متقدم بر گفتمانهای معاصر در باب مسئلۀ ّ
هويیت شخصیی بیهطیور مختصیر اشیاره کیرديم،

میتوان از لزوم توجه به ارای فیلسوفی سخن گفت که تمرکز یود را در وجه پويايی ّ
هويت شخصی و مسئلۀ
پیوستگی در زمان بهطور ويژه قرار داده است؛ به عبارت ديگر ،گزينش ريکور بهعنوان يک من یر جیدی در
مسئلۀ ّ
هويت شخصی مبتنی بر ايجاد زمینهایاست که در ان ،او میتواند محل نزاع فیلسوفان را حل کند.
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در جلد سوم کتاب پل ريکور ،يعنی زمان و روایت 3او سؤالی را مطرح میکند کیه ايیا تجربیۀ بنییادينی
برای ادغام دو نوع اصلی روايت ،يعنی روايت تاريخی و روايت داسیتانی وجیود دارد يیا یییر؟ در پیی ايین
ّ
هويت روايی ،چه از ن ر فردی و چه از ن ر جامعیۀ تیاريخی،
سؤال ،وی فرضیهای را بیان میکند که اسا
محل امیختگی روايت تاريخی و داستانیاست (.)Ricœur,2010: 20

ريکور تأکید میکند یود مسئلۀ ّ
هويت شخصی يک تفسیر است و اين تفسیر در روايت بیهعنوان يیک
امر میانجی یاص پديدار میشود .وی با اگاهی از مسائل قابل توجه موجود در ّ
هويت ،بیان میکند کیه در

هويیت روايیی ،میتیوان مشیکالت مربیوط بیه مفهیوم ّ
صورت تقرير مناس از روايت و بهتبج ان ّ
هويیت
شخصی را حل کرد (.)Ibid, 2010: 20
به زعم ريکور ،نپردایتن الک و پارفیت به دوام زمان و رهاکردن مسئلۀ اينهمانی در استمرار تجیارب،
ناشی از عدم درک تمايز بین یوديت ( )Selfnessو يکسانیاست .شیايد جیان الک ،بیهعنوان مثیال ،عنصیر
مشترک يک کشتی بازسازیشده يا يک دریت بلوط را که از بلوط به دریت تبديل شیده اسیت ،در عنصیر
هويت میشیمرد؛ امیا در ّ
ثبات و دوام میداند و اين امر را بر مبنای يکسانی دارای همان ّ
هويیت فیردی کیه
نقش حاف ه پررنیگ مییشیود (یوديیت در بخیش چهیار شیرح داده میشیود) میورد غفلیت وی قیرار مییگییرد
(.)Ricœur,1992: 125-126

نکتۀ مورد بحث در اين پژوهش ،اين است که ريکور تالش میکند تا ّ
هويت شخصی را با تجزيه بیه دو

امر مغفولمانده ،يعنی يکسانی يا اينهمانی و یوديت در يک پسزمینۀ مناس شکل و وحدت دهد.
در مجموع میتوان پرسش از ّ
هويت را به اين شکل تقرير کرد :ايا شخص  pدر هر لح ه (اکنون) همیان
شخصیاست که در گذشته میشنایتیم و در اينده نیز یواهیم شنایت؟ ريکور توجه به تمايز بین يکسیانی
و یوديت را راهگشای مناس اين پرسش قديمی میداند.
.3ساختار هویت شخصی
چگونگی سایتار ّ
هويت شخصی در ايین بخیش بررسیی و تحلییل میشیود .در ابتیدا سییر تیاريخی وا ۀ
هويت» بیان میشود و سپس ّ
« ّ
هويت شخصی که يکی از پیچیدهترين مباحث در حوزههای مختلف علیوم
اجتماعی و انسانیاست ،مورد توجه قرار میگیرد .وا ه ّ
هويت در معیانی متعیددی بیه کیار بیرده مییشیود.
مايکل جکسون ( )Michel Jacksenاين امر را مورد توجه قرار میدهد که ن ريههای غربی ّ
هويت ،بیه ترکیبیی

ظاهرا شایص از تفاوت و تشابه وابسته هستند .ريشه کلمۀ ّ
هويت «همانجای» ( )idemالتین است ،که وا ۀ
يکسانی يا اينهمانی نیز از ان گرفته شده است .در مسیر تاريخی اين وا ه ،يک معنای مهم ديگر نییز بیر ان
افزوده شده و به اين شکل است که ما نهتنها عین یودمان هستیم ،يعنی يکسان بودن از تولد تا میرب ،بلکیه
همانند ديگران نیز هستیم.
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به عبارت ديگر ،ما در ّ
هويتهای رايج بهعنوان انسیانهیا شیرکت داريیم و درون ايین ،بیهعنوان زنیان،
مردان ،ايرانی ،عرب ،سفید و سیاه حضور داريم ( .)Jacksen, 2002: 122با اين حال ،بهطیور هیمزمیان جنبیۀ
ديگری از ّ
هويت وجود دارد که به منحصربهفرد بودن افراد و تفاوت انها با ديگران اشاره میکند.
ّ
هويت میتواند بهعنوان يک شباهت عمومی تلقی شود؛ ماننید رنیگ میوی سییاه میردان ايرانیی و هیم

میتواند به تداوم يک شخص يا موضوع در بازۀ زمانی اشاره کند؛ مانند «احمد ،همان ادمی است که بیست
سال پیش بود ،هیچ فرقی نکرده است» .در معنای دوم که به منحصربهفرد بودن انسان متمايز میشیود ،وا ۀ
ّ
هويت بر ماندگاری داللت میکند (.)Shoemaker, 1963: 2
بسیاری از فعالیتهای روزانۀ انسان ،شبیه قولدادن ،اعتمادکردن و پییشبینییکیردن اينیده از ايین امیر
حکايت دارند که نوعی تداوم ّ
هويت در شخص وجود دارد .پرسش مهمی که در اينجا شکل میگییرد ،ايین
است که چه امری باعث شده تا بیان کنیم اين شخص در هر لح یه ،همیان شخصییاسیت کیه در گذشیته
میشنایتیم و انت ار داريم که در اينده نیز بشناسیم ()Stroup,1997: 102؟ اکنون با توجیه بیه پرسیش اصیلی
تحقی  ،الزم است تا بررسی کوتاهی دربارۀ پاسخهای ان (عالوه بر ارای الک و پارفیت) داشته باشیم.
بايد گفت که پرسش فوق يکی از پیچیدهترين پرسشها در فلسفه است و پاسخهای دریوری نیز بیه ان
داده شده است؛ از جمله اينکه يکی از روشهای درک شخص در طی زمان ،مقايسه با افرادیاست که تیوان
درک بیان روايتی از یود را ندارند.
ّ
همانطور که بیان شد ،در ذات اين پرسش هويت شخصی مورد سؤال قرار میگییرد؛ يعنیی اينکیه ايین
هويت شخصی چیسیت؟ ايین پرسیش از ّ
پرسش بهطور انحصاری دربارۀ اين امر مداقه میکند که ّ
هويیت

شخصی ،با روابط بین دنیای یارج و زندگی انسان يا وجود اشخاص ديگر مرتبط نیستّ .
هويیت شخصیی
را نمیتوان انطور که فیلسوفان از ّ
هويت اشیاء سخن میگويند ،تنها بر حس ماندگاریاش در زمان میورد

هويت شخصیی مسیتلزم اگیاهی بازتیابیاسیتّ .
توجه قرار دادّ .
هويیت در واقیج همیان چییزیاسیت کیه
همچنانکه در اصطالح یوداگاهی امده است ،فرد نیز به ان اگاهی دارد؛ به عبارت ديگرّ ،
هويت شخصیی
چیزی نیست که در نتیجۀ تداوم کنشهای اجتماعی فرد به او تفويض شده باشد ،بلکه چیزیاست کیه فیرد
بايد ان را بهطور مداوم و روزمره ايجاد کندّ .
هويت شخصی در حقیقت همان یود است کیه شیخص ان را

بهعنوان برسایتی از زندگی یود می پذيرد (گیدنزّ .)80 :1398 ،
هويت در اينجا به معنای تداوم فرد در زمیان
و مکان است؛ اما نکتۀ ظريف اين است که همین تداوم بهصورت بازتاب و برسایت تفسیری که شخص از
ان داشته است ،مطرح میشود.

يکی ديگر از پاسخهای مناس به پرسش يادشده ،تحلیل ّ
هويت شخصی از طري در تضیاد قیرار دادن

فرد با افرادیاست که در نزد انها احسا «یود» درهمشکسته دارد و يا به ناتوانی گرايیده است .بريیدگی و
ناپیوستگی در تجربۀ زمان ،اغل يکیی از ويژگییهیای ايین احسیا اسیت ( .)Laing, 1965: 108يکیی از
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بهترين مثالها در ناپیوستگی تجربۀ زمان ،نقل قول بخش بنجی در رمیان خشمم و هیماه  4از ويلییام فیاکنر
(Faulkner

 )Williamاست .شايد یواننده در پايان بخشی از اين نقل قولهای طوالنی چیزی را درک نکنید و

به فهمی عمی دست نیابد و برای همین ،رمان را کنار بگذارد؛ اما با ادامۀ ديگر بخشهیا متوجیه میشیود،
بنجی يک معلول ذهنی است که درک صحیحی از یود ندارد .اين ريشه در فهم او ،حکايیت از ناپیوسیتگی
زمان دارد .برای بنجی هیچ چیزی در گذشته و اينده وجود ندارد و هر چیز در حال روی میدهد .بیزمیانی
بنجی در واقج کلید معنادار رمان فاکنر است؛ اما انچه در اينجا مدن ر قرار گرفته ،اين است که بنجی درکیی
از یود و لذا ّ
هويتش ندارد.

هويیت شخصییاسیتّ .
ديگر پاسخ قدرتمند به سؤال فیوق نییز در گیرو هرمنوتیکیالیوانیدن ّ
هويیت

شخصی مفهومی هرمنوتیکال است ( .)Stroup, 1997:104هرمنوتییک يیک ادعیای جهیانی دارد و ان ،ايین
است که ما حیوانات تفسیرگری هستیم .تفسیر کنش ایتیاری نیست ،بلکه تفسیرکردن تنها راهییاسیت کیه
میتوانیم جهان را بهصورت معنادار تجربه کنیم و پرسش از ّ
هويت شخصی ،يک کنش در تفسیر است .فرد
از طري حاف ه میتواند ریدادهای یاصی را از تاريخ شخصیاش انتخیاب و از ان بیرای تفسییر اهمییت
کلیت انها استفاده کند؛ به عبارت ديگر ،هنگامی که فردی یاطرهای را از حاف ۀ یود بییرون میکنید ،نیوع
بیان و پردازش رويداد او و نقش یود شخص ،اهمیت ان ریداد را به یود و مخاط مییرسیاند .در واقیج
همانطور که پاننبرب (Pannenberg

 )Wolfhartبیان میکند ،تصمیمهايی که يک فرد میگییرد و رويیدادهايی

که برای او اتفاق میافتد ،تاريخ ان فرد را شکل میدهند .تاريخی یاص و منحصربهفرد کیه ويیژۀ شیخص
اوست؛ لذا ّ
هويت شخصی بهطور کامل در گرو تاريخ زندگی شخص و برداشتهیايیاسیت کیه او از ايین
رويدادها و تاريخهای یود دارد (.)Pannenberg, 1970: 139

منحصربهفرد بودن هر شخصی بهواسطۀ دوره زندگی یودش تعیین میشود و همۀ ریدادها در زنیدگی
وی معنا ی یاص یودشان را دارند و اهمیت انها تنها در مفهوم تیاريخ زنیدگی ان شیخص اسیتّ .
هويیت
شخصی هر فرد يک برداشت و تفسیر ایذشده از تاريخ شخصی ان فرد است.
همچنین از ديدگاهی ديگر ،میتوان ّ
هويیت شخصیی را تحلییل کیرد؛ اريکسیون ( )Erik Eriksonبیرای

توصیف ّ
هويت از وا ۀ «پیکربندی» ) )configurationاستفاده کرده است .کار اريکسیون مبتنیی بیر چرییۀ

زندگی و راه رشد شخصیت است؛ پیکربندیای که طی زمان بهواسطۀ ترکیی و بازترکیی موفی ايگیو در
دورۀ کودکی ايجاد میشود .پیکربندی ّ
هويت یاص که هر فرد در هر لح های فرض میکند ،به اسیتفاده از
حاف ه برای بازيابی و بازتفسیر گذشته وابسته است .اين بعد از بازيیابی ّ
هويیت شخصیی کیه البتیه مییرا

فرويدیاست ،اريکسون را به اين نتیجه رساند که شباهتهای قوی بین مهارت روانکاوی و تیاريخنگیاری
وجود دارد (.)Erikson, 1968: 163
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اينکه ّ
هويت شخصی ،مفهومی هرمنوتیکال است را میتوان در ارای روانکاوانی همچون اريکسون نیز
مشاهده کردّ .
هويت شخصی به حد کافی از حاف ه برای تفسیر گذشته بهره میبرد و لذا يافت یودفهمی و
حتی فهمیدن شخص ،بهشدت تاريخیاست.
تاريخ عینی ّ
هويت شخصی به اين معناست که اشیخاص در فراينید تبیديلشیدن هسیتند و در نتیجیه،
تفسیر تاريخ شخصی و ّ
هويت شخصی فرايندی نامتناهیاست؛ زيرا اوال اينده ،يک اف باز به جهتییاسیت
که تاريخ شخصی فرد به سوی ان حرکت میکند و تا زمانی که فرد به داشتن تجربههای جديد ادامیه دهید،
هويت او در فرايند تبديلشدن است؛ ثانیا ،در دورهای از زندگی ،ممکن است ّ
ّ
هويت شیخص تحیت تیأثیر
هويیت فیرد و پانهیادن در ّ
تغییرات شديدی قرار گیرد .در عین حال ،تالش برای تغییردادن ّ
هويیت ديگیری،

بهشدت دشوار است .دانستن امری دربارۀ گذشتۀ يک فرد با فهمیدن ارزشها ،نهادها و باورهیای دیییل در
تفسیر گذشتۀ شخص متفاوت است؛ لذا همانطور که گادامر ( )Hans-Georg Gadamerبیان کرده است ،ايین
باورها و ارزشها نبايد طرد شوند؛ زيرا انها سرنخهای مهمی برای یاص بودن هر فرد هستند ،همچنیانکیه
سنت بهکاربرده برای تفسیر تاريخ ان فرد نیز مهم است (.)Gadamer, 1975: 259
اين فرايند که ان را ّ
هويت شخصی مینامیم ،صرفا يک مثال از انچه گیادامر بیهعنوان دور هرمنیوتیکی
) (Hermeneutic circleتعريف میکند ،محسوب میشود که در ان ،فهم دائما از يک کل به جیزء و از جیزء
به کل در حال چریش است .اين همان وجه مغفولماندهای است که پیشتر بیان شد :وجه پويای ّ
هويت.
به تأسی از گادامر ،ريکور بهصورت بسیار دقی بر تمايز اين دو جنبه از دانستن از یود تأکید میکند .او
بیان میکند که از زمان انتشار جلد سوم زمان و روایت ،از مسائل قابل توجیه در مسیئلۀ ّ
هويیت اگیاه شیده
است و پاسخ اين پرسش را در توجه یاص او به روايت و لذا ّ
هويت روايی میداند .او مییان دو جنبیۀ ییود

تمايز قائل میشود که میتوانیم انها را بهترتی « ،همسانی» (يکسانی) و «یوديت» بنیامیم .هنیر ريکیور در
اين کشف است که بسیاری از مشکالتی که مسئلۀ ّ
هويت شخصی را پنهان میکند ،ناشی از عدم تمايز بین

اين دو مفهوم اصطالح ّ
هويت است.

همسانی مربوط به حفظ يک شخصیت است ،هرچند اين شخصیت در فرايند تغییر قرار دارد .با اينکیه
يک شخص طی زندگیاش تا حد زيادی تغییر میکند ،باور داريم که اين همان شخص قبلیاست کیه ايین
تغییرات را از سر گذرانده است؛ اما جنبۀ دوم یود ،يعنی چییزی کیه ريکیور ان را یوديیت میی نامید ،بیه
معرفت از یود مربوط است؛ اينکه شخص موجودی بازتابیاست که با یودش در ارتباط اسیت .او تأکیید
میکند که برای دانستن يک یود ،وجود هردو جنبۀ همسانی و یوديت ضروری است.
اينجا هر دو مفهوم در يک نقطه ،تالقی پیدا میکنند :دوام در زمان .زمانی که شخص یودش را معرفی
میکند ،يک تفسیر يا بازتاب از تاريخ شخصی یود را که بهشدت در فهم یويش مؤثر است ،ارائه میکنید
و ما از طري

اين بازگويی با او مرتبط میشیويم؛ بیرای مثیال ،در رمیان مشیهور مارسیل پروسیت (Marcel
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 )Proustبا عنوان در جستج ی زمان از دست رفته 5،تمامی زمان افعال رمان ،گذشته هستند .راوی داسیتان
قهرمان یود يا داستان یود را دقیقا به نقطهای میرساند که قهرمان بیه راوی تبیديل میشیود .از اينجیا و در
انتهای داستان ،زمان را حال میيابیم؛ به عبارت ديگر ،همسانی و یوديت در يک زمینه يکی شده ،قهرمیان
و راوی عمال يک شخص میشوند .اما زمینهای که همسانی و یوديت به هم مرتبط میشوند ،چیست؟ اين
دو بايد در پسزمینهای قرار گیرند.
در پايان اين بخش میتوان به طور یالصه چنین بیان کرد:
هويت حاوی ترکی متناقضی از تشابه و تفاوت است .شباهت در ّ
 .1وا ۀ ّ
هويتهای متداولی مانند میردان
و تفاوت در منحصربهفرد بودن مبتنی بر ماندگاری در زمان برای يک شخص؛
 .2در پاسخ به اينکه چرا ما يک شخص را در طی زمان يکی میدانیم ،پاسیخهیای متفیاوتی ارائیه شید؛ از
جمله اينکه ّ
هويت شخصی در واقج همان یوداگاهی شخص است؛
 .3اين یوداگاهی مبتنی بر تداوم بر پايۀ برسایت فرد از رويیدادهای زيسیت ییود قیرار دارد کیه میتیوان
ّ
هويت شخصی را در تضاد با قراردادن افرادی که چنین یوداگاهی ندارند ،بهتر فهمید؛
ّ .4
هويت شخصی يک مفهوم هرمنوتیکال است؛ چراکه یوداگیاهی مبتنیی بیر تیداوم تفسییر و برسیایت

شخص از یودش تاريخیاست و در دور هرمنوتیکی که شخص در حال تبديلشدن به اکنون اوسیت ،ايین
تفسیرها مؤثر بوده است؛
 .5تمامی مطال فوق را اگر از من ر پیوسته و تاريخگونه بنگريم ،لزوم ادعای ريکور در يک پسزمینۀ پويیا
به نام روايت ضروری مینمايد.
.4روایت و هویت شخصی
ّ
روايت ،اجزای اصلی تثبیت هويت است .تجربۀ ما از زندگی روايت شده است .هنگامی که از بشر پرسیده
میشود تا یود را معرفی کند ،اغل  ،وی يک انسان را بازگويی مییکنید بیدون توجیه بیه اينکیه او در چیه
موقعیتی قرار دارد؛ مثال اگر فیردی در بیدو ورود بیه محیل کیار جديیدش يیا ورود بیه دانشیگاه باشید ،وی
داستانهايی دربارۀ یودش میگويد تا یو يشتن را به ديگر افراد بشناسیاند .اغلی ايین داسیتانهیا سیاده و
مختصر و تنها حاوی دادههای پايه هستند؛ همانند تاريخ و مکان تولد ،شغل ،یانواده و چیزهیای شیبیه بیه
اين امور .بیه زعیم برونیر ( )Jerome Brunerمیا همیان روايیتهیای اتوبیوگرافانیهای مییشیويم کیه بیا انهیا
زندگیهايمان را وصف میکنیم ( .)Bruner, 2004: 694وقتی الزم میشیود بیه ايین سیؤال ديگیران کیه «تیو
کیستی؟» يا به اين پرسش یودمان که «من کیستم؟» پاسخ دهیم ،جواب همیشه يک قصه است.
اما با کمی دقت اين امر روشن میشود که داستان هر فرد بیشتر از انچه که در ابتدا به ن ر ساده میايید،
پیچیده است .در داستان معرفی يک فرد که ما ان را «اتوبیوگرافی» مینامیم ،بریی وقايج از تاريخ شیخص
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استخراج شدهاند که دارای اهمیت بنیادی برای فهم کلیت ان فرد است .در تاريخ هیر شیخص يیک ترتیی
هويت هر شخص تفسیری از تاريخ شخصیاست که در ان معنای ّ
زمانی وجود دارد و لذا ّ
هويت شخصیی
بر مخاط از طري بریی وقايج بنیادی و مفاهیم بهکار برده شده برای تفسیر پديدار میشوند.
هر داستانی در قال يک فرم روايی ارائه میشود ،از ن ر مک اينتاير همۀ مکالمهها و افعیال انسیان نییز
روايی هستند (مک اينتاير.)355 :1390،
روايت ،ابزار اصلی ما برای درک امور است؛ همچنانکه باربارا هیاردی ( )Hardy Barbaraمیینويسید،
همۀ یوابها ،ییالپردازیها ،بهیاطراوردنها ،پیشبینیها ،امییدواریهیا ،يیأ هیا ،باورهیا ،شیکهیا،
تصمیمها ،تجديد ن رها ،نقدها ،تدوينها ،گپها ،امویتهها ،تنفرها و عش ها روايیاند (.)Hardy, 1968: 5
روايت به زبان ساده ،عبارت است از برسایتن يک ریداد يا مجموعه ریدادها .روايیت الگیويیاسیت کیه
فرم مناس برای ّ
هويت شخصی را فراهم میکند؛ زيرا بیان يک داستان اغل شیامل تیالش میا بیرای درک
اموریاست که ما انجام دادهايم تا به يک یود تبديل شويم.
فرم روايی لباسی نیست که فرد ديگری را پوشش دهد ،بلکه سایتار ذاتی تجربه و عمیل انسیان اسیت.
روايت ،شیوۀ ابتدايی انسان برای ساماندهی و انسجامبخشیدن به تجربههايش است .اين امر به اين صورت
نیست که انگار تجربههای انسان بیهگونیهای مجیزا از روايیت وجیود دارنید و اينکیه ظرفییت انسیان بیرای
داستانسرايی به گونهای فراهم شده است که بتواند يک سایتار روايی بر ان تحمیل شود ،بلکه همانطور که
ذکر شد ،تجربه حاوی ويژگی ذاتی روايیاست (.)Crites,1971: 296
روايت ،فرمی مناس برای ّ
هويت شخصیاست .داستان زندگی هر شخصیاست که میگويد از کجیا
امده است و به کجا میرود و به شیوۀ مشابه ،هر انسان ديگر میتوانید از طريی روايیت هیر شیخص ،او را
بفهمد و بشناسد .دلیل اينکه روايت يک فرم مناس برای کس شنایت دربارۀ یود ايجاد میکند ،بیه ايین
یاطر است که روايیت ییود ان را ايجیاد مییکنید .همیانطیور کیه برونیر بییان مییکنید ،ییود احتمیاال
تأثیرگذارترين و حتی ظريفترين اثر هنریاست که ما تا کنون یل کردهايم؛ لذا روايت صرفا جنبههیايی از
يک یود از قبل موجود را ترسیم نمیکند؛ زيرا چیزی به نام يک یود از قبیل وجیود نیدارد ( Bruner, 2002:

 .)14ما شاهکارهای بزرب ذهنهای قصهگوی یويش می شويم .ما یودمان را موجوداتی بسییار باثبیات و
واقعی می دانیم .با اينحال ،یاطراتمان کمتر در اين بازنمیايی تیأثیر گذارنید؛ زيیرا تحیت تیأثیر امییدها و
ارزوها تحريف میشوند .تا روزی که بمیريم ،داستانهای زندگی ییود را زنیدگی مییکنیم و داسیتانهیای
زندگی ما مانند رمانی که در جريان نوشتهشدن است ،همواره تغییر میکند و تکامل می يابد (گاتشال:1395 ،

.)175
یود بودن نیازمند ايجاد يک اتوبیوگرافی است .اتوبیوگرافیها صرفا تجلیات ادبی از نیوع یودتفسییری
روايی هستند که انسان دائما با انها درگیر میشود .برای همین الزم است تا بین نوعی از روايیت کیه زنیدگی
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روزمره را توصیف میکند و روايتهای اگاهانۀ سایتهشده ،تمايز قائیل شیويم .بیرای اينکیه یودتفسییری
بهعنوان روايت فرض شود ،الزم است تا به قول چتمن ،انسان بخشهای مختلف زندگی را در قال کاشفان
در يک داستان اشکارشونده دريافت کند (. )Schechtman,1996: 97
به عبارت ديگر و به زعم مک اينتاير وحدت و تداوم یود ،در وحدت روايتی کیه تولیید را بیه زنیدگی و
مرب متصل میکند ،مانند اغاز و فرجام يک روايت است (مک اينتیاير .)366 :1390،روايیتکیردن ،فراينیدی
اجتماعیاست که از ابتدای کودکی اغاز میشود و تا مرب ادامه میيابد .نکتۀ قابل توجه اين اسیت کیه فیرم
روايی در بستر اجتماعی که فرد در ان زندگی میکند ،شکل نمیگیرد؛ همانطور که برونر به اين امیر اشیاره
میکند که داستانهای یودسایتۀ ما از ابتدا سایته نشدهاند ،بلکه انها یودشیان را بیر فراينیدهای مرسیوم
نقش میاندازند (.)Bruner,2002: 65
زمانی که دربارۀ شخصی بحث میشود ،یويشتن او به يک حوزۀ اجتمیاعی تبیديل میگیردد و فیرم ان
توسط مدلهای فرهنگی از انچه یويشتن بايد يا نبايد باشد ،هدايت میشود .عالوه بر اين ،ديگران یطیاب
میشوند تا بشنوند و گزارشهای روايی شخص را از اعمال و تجربههای یود ،تأيید يا تکذي کنند.
شنایتن یويشیتن يیک نفیر بیهعنوان فیردی بیا يیک تیاريخ زنیدگی ییاص و ويژگییهیای شخصیی
منحصربهفرد ،قطعا از شنایتن باورها و تمايالت فردی او پیچیدهتیر اسیت .وقتیی شخصیی در قالی يیک
داستان زندگی ،یودش را برمیسازد ،ممکن است هم راوی و هم شخصیت اصلی قصه باشد؛ اما شیخص
لزوما تنها نويسندۀ داستان نیست؛ زيرا شروع داستان وی همیشه از قبل برای وی توسط ديگران ايجیاد شیده
است و شیوهای که اين داستان اشکار میشود ،تنها در بخشی بهواسطۀ انتخابها و تصیمیمهیای مخاطبیان
مشخص میشود .در واقج ،داستان زندگی هر فردی نهتنها به داستانهايی از ديگران گره یورده است کیه بیه
بخشی مهمی از سنتی که در ان زيست میکند ،کامال مرتبط است (.)Zahavi, 2007: 181
اين همان بستریاست که گادامر به ان اشاره کرده و در هرمنوتیک روايی ريکور شکل گرفته بود .ريکیور
هويت روايیاست ،راه حلی مناس برای حیل معضیل سینتی ّ
تفکر یود را که مبتنی بر ّ
هويیت بییان کیرده
است.

پرسش از ّ
هويت يا همان پرسش اصلی تحقی  ،اساسا پرسشی هسیتیشناسیانه اسیت و صیرفا پرسیش

معرفتشناسانه يا دستور زبانی نیست .اين پرسش از انجا مربوط به هستیشناسیاست که به حالیت بیودن
در انجا تعل دارد .چارچوب مفهومی که ريکور پیشنهاد میکند ،تمايز اصلی بین دو مفهوم اصیلی ّ
هويیت

هويت بهعنوان يکسانی 6و ّ
استّ :
هويت بهعنوان یوديت 7.یوديت ،يکسانی نیست .ايدۀ ريکور اين است
هويت شخصی را پنهان میکنند ،ناشی از عدم تمايز بین اين دو مفهیوم ّ
که بسیاری از مشکالتی که ّ
هويیت
هستند (.)Ricœur, 1992: 116
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اين یوديت و يکسانی در يکجا با يکديگر تالقی پیدا میکنند :دوام در زمان؛ لذا ايدۀ ريکیور در حیل
معضل ّ
هويت به دو بخش تقسیم میشود :اول ،حل معضل سردرگمی در دوام در زمان؛ دوم ،ارائه راه حلی

بهعنوان مفهوم ّ
هويت روايی (.)Ibid:192

ريکییور بییر ايیین بییاور اسییت کییه روايییت بییا سییایت نییوعی ّ
هويییت پويییا و يافییتشییده در پیییرنییگ
) (plotاست که يکسانی ّ
هويت را میسازد .ويژگیهیای پايیا ،همسیانی يیا يکسیانی را ايجیاد میکنید کیه
میتوان ان را ّ
هويت روايی او نامید؛ به اين معنا که شخصیت يک داستان از طري فرم روايیاست که بیرای
مخاط يکسانی و اينهمانی را تداعی میکند .اين تداعی در ذهن مخاط بهواسطۀ فرم روايی و پیرنیگ
داستانی شکل میگیرد .روايت میتواند تجارب بیسروشکل و مبهم و بیزمان انسان را سیامان دهید و نییز
توان پیکربندی دوام در زمان را دارد و همزمان با ان ،اين شکاف و تمايز بین یوديت و يکسانی را در بافت و
ّ
هويت روايی ارائه میکند.
پسزمینۀ یود و در قال
در انتهای بخش ،اين امر روشن شد که همسانی و یوديت بايد در يک پسزمینه به هیم میرتبط شیوند.
هويت انتزاعیّ ،
هويت روايیاست .بریالف ّ
اين پسزمینه همان ّ
هويت روايی میتوانید شیامل تغیییرات و
جهش هايی در طول پیوستگی يک زندگی باشد .داستان يک زندگی تداوم دارد تا توسیط همیۀ داسیتانهیای
واقعی يا تخیلی که يک موضوع دربارۀ یودش میگويد ،دوباره پیکربندی شود .همین بازپیکربندی مسیتمر
است که زندگی را به پارچۀ بافتهشده از داستانهای گفتهشده تبديل میسازد .داستانها صرفا يادداشتهايی
از انچه اتفاق افتاده نیستند ،بلکه تفسیرها و بازتفسیرها مهمتر از زنیدگی زيسیتشیده هسیتند؛ بیه عبیارت
ديگر ،يک روايت لزوما از يک چشمانداز یاص بر تجربهها و اعمال فرد بنا نهاده شده است.
همسانی و یوديت بر پسزمینهای قرار میگیرند و اين پسزمینه مبتنی بیر داسیتان منسجمیاسیت کیه
انچه فرد بوده است و انچه مییواهد بشود را روايت مییکنید .در ايین روايیت ،گذشیته ،حیال و اينیده در
وحدتی گرد هم میايند و از اين طري  ،وحدتی از یود نیز شکل میگیرد .یودبودن ،يعنی اينکه بتیوانیم از

طري روايت کسی که بودهايم ،کسی که مییواهیم بشويم و کسی که حاال هستیم ،داستان یود را بگويیم؛
وقتی بتوانیم اين داستان را بگويیم ،يعنی یودمان شدهايم.
مفهوم ّ
هويت روايی که ريکور در زمان و روايت ان را معرفی میکند ،در نتیجۀ پیژوهشهیای طیوالنی
وی در روايت تاريخی و روايت داستانی شکل گرفت .او اين سؤال را مطرح میکند که ايا سایتار تجربیهای
وجود دارد که توانايی ادغام اين دو شکل روايت را داشته باشد؟ وی سیپس ايین فیرض را بییان میکنید کیه
ّ
هويت روايی ،متعل به يک شخص يا متعل به يک جامعه و مکان مدن ر برای تقاطج بین تاريخ و داسیتان
است؛ لذا اين نتیجه حاصل میشود که وقتی زندگی انسیان از طريی داسیتانهیايی کیه میردم دربیارۀ انهیا
میگويند تفسیر میشود و وقتی الگوهای روايی که از تاريخ و يا از داستان وام گرفتیه شیده اسیت ،بیر انهیا
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اعمال شود ،ان را قابل یواندن نمیدانیم و داستانهای زندگی بهنوبۀ یود قابل درک نمیشیوند؛لذا زنجییرۀ
اين ادعا را میتوان متغیر دانست!
عالوه بر اين ،فهمیدن یود ،يک تفسیر است .تفسیر بهنوبۀ یود عالوه بر نشانههیا و نمادهیا ،يیک فیرم
مناس در روايت را پیدا میکند .روايت از تاريخ و همچنین از داستان وام میگیرد و داسیتان زنیدگی را بیه
تاريخی تخیلی تبديل میکند.همچنین اگر يک نويسنده تالش کند تا با تأسی از رمانهای اتوبیوگرافگونیۀ
ییالی ،داستان تاريخی یل کند ،امکان ندارد که بتواند بدون داشتن درک درستی از هويت افراد و جوامیج
زيسته در ان تاريخ ،اثرش را به پايان برساند.
به عبارت ديگر ،ما زندگی یودمان  ،یود یودمان و جايگاه یودمان در جهان را بهواسیطۀ تفسییرکردن
ان ،چنانکه گويی روايت است میفهمیم؛ و به بیان دقی تر ،بهواسطۀ تفسییرکردن زنیدگیمان ،زنیدگی را بیه
روايت تبديل میکنیم و زندگی وقتی بهمثابۀ روايت فهم شود ،مقوم یويشفهمیاست.
در مجموع ريکور بیان میکند که ّ
هويت روايی در ديالکتیک يکسیانی و یوديیت در پیکربنیدی زمیان
درون روايت پديدار میشود .او اين ديالکتیک را در کاتارسیس ) (catharsisمدن ر ارسیطو مییبینید ،نیه بیه
شکل بازتاب ن یری ،بلکیه ايین کاتارسییس را در عمیل و در سیطح وجیود میبینید (.)Ricœur,1991: 198
پروست از اين فضیلت کاتارسیس بهمثابۀ مقوم یودفهمی به نیکی ياد میکند:
اما به یودم برگرديم :من فروتنانهتر از اينها به کتاب یودم فکر مییکیردم و حتیی تعبییر دقیقیی نبیود ،اگیر
کسانی را که ممکن بود ان را بخوانند« ،یوانندگان یودم» مینامیدم؛ زيرا چنیین کسیانی بیه ن یر مین نیه
یوانندگان من ،بلکه یوانندگان یودشان هستند؛ چون کتابم چیزی جز نوعی عدسیی بیزربکننیده ماننید
انهايی که عینکساز کومبره به مشتريانش می داد] ،نیست[ که به ياریاش به یوانندگانم وسییلهای ییواهم
داد که درون یودشان را بخوانند (.)410/8 :1378

در پايان اين بخش میتوان چنین بیان کرد:
 .1روايت يک فرم مناس برای بیان ّ
هويت شخصیاست؛
 .2روايت يعنی برسایتن يک ریداد يا مجموعۀ ریدادها؛
 .3تمايز بین يکسانی و یوديت وجود دارد و اين دو مفهوم در دوام زمان با يکديگر تالقی پیدا میکنند؛
 .4تنها روايت است که میتواند اين تمايز را در یود حفظ کند و ان را پیکربندی کند؛

 .5تجارب انسان حاوی يک ويژگی ذاتی روايی هستند و لذا روايت میتواند اين دو مفهوم را از ّ
هويت ،در
هويت روايی را به ارمغان بیاورد؛ ّ
قاب زمان شکل دهد و ّ
هويتی که پوياست.
 .5نتیجه
ّ
هويت شخصی يکی از پیچیدهترين مسائلیاسیت کیه در فلسیفه ،علیوم اجتمیاعی و روانشناسیی قیدمتی
طوالنی دارد .الک با ارائۀ راهکار یود در پاسخ به پرسش من کیستم ،درصدد بود تا به ان پاسخ دهید .ايین
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پژوهش بر ان بود تا با طرح پرسش بنیادين ّ
هويت شخصی ،پاسخهای متنوعی را در حد توان ،اشاره و بییان
کند .انچه در اين پاسخها مشهود بود ،اين است که اين پرسش بهواسطۀ مفهوم ّ
هويیت شخصیی ،پرسشیی
هرمنوتیکال است؛ زيرا یود ّ
هويت يک مفهوم هرمنوتیکیاست؛ يعنی همانگونه که انسان تمام امیور را بیا
ن م درک میکند ،درک از یود را نیز من م و معنادار میفهمد .اين امر نمیتواند میسر باشد مگیر از طريی
تفسیر ریدادهای مترت بر او؛ لذا شیوۀ درک یود ،تفسیری و هرمنوتیکال است.
از سوی ديگر ،تجارب انسان از ریدادهای مترت بر وی ،حاوی يک ويژگی ذاتی روايیاسیت .انسیان
از طري تفسیر انچه بر وی میگذرد ،یود را در درون حاف هاش میفهمد .انچیه در نیزد فیلسیوفان مغفیول
هويت شخصی را در مسئلۀ يکسانی میبیننید؛ امیا ّ
مانده ،همین امر است که انها مسئلۀ ّ
هويیت شخصیی
عالوه بر اين ،یوديت را نیز شامل میشود که با يکسانی در تمايز است.
اين يکسانی و یوديت در دوام زمان تالقی میکنند و اين تجارب بیسرو شکل انسان از زمان ،فقیط در
قاب روايت است که سایتار میيابد و بهشکلی معین دست پیدا میکند؛ به بیانی ديگر ،یوديت و يکسانی
در پسزمینۀ روايت است که وحدت میيابند .يکسانی همانطور که بییان شید ،حفیظ يیک شخصییت در
فرايند تغییر است و یوديت ،يعنی معرفت از یود؛ به اين صورت که انسان ،شخصی یودتأملنگیر اسیت
که با یودش در ارتباط است .برای داشتن يک یود به زعم ريکور ،وجود هر دو جنبه ضیروریاسیت .ايین
جنبهها بايد بر پسزمینهای قرار گیرد که مبتنی بر داستان منسجمیاست که انچه فرد بوده است و انچیه فیرد
مییواهد بشود را روايت کند .یود بودن ،يعنی اينکه ما بتوانیم از طري روايت کسی که بودهايم و کسی که
مییواهیم بشويم و کسی که حاال هستیم را با بیان داستان یود ترسیم کنیم.
پینوشت
 .1در اين پژوهش وا ۀ «اينهمانی» مترادف «يکسانی» و «همسانی» و در مقابل « »samenessبه کار میرود.
2. An Essay Concerning Human Understanding
3. Time and Narrative
4. The Sound and the Fury
5. In Search of Lost Time

 .6التین ، idem :انگلیسی ، same :المانیgleich :
 .7التین ،ipse :انگلیسی ، self :المانیselbst :
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