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Abstract
In presenting a lawful image of society, the sociology of law faces the difficultly of

constructing a legal definition. Identity analysis is the main issue for the legal and

sociological disciplines. Identity as an individual right versus identity as a collective culture

creates an unending conflict between legal sociologists inside each discipline. The present

paper takes this challenge as an assumption and goes on to focus on the Iranian identity to

provide an analysis based on natural rights. The hypothesis is that identity, as a

fundamental right, develops outside the society, while identity as culture, though looked

upon from a legal perspective, is a right under the statutory rights, which is closer to the

sociologist analysis. The value of this perspective in research lies in its presentation of a

solution to the deviated analyses of the Iranian identity forged over the past few centuries.
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هویت ایرانیحقوقیشناسی جامعه
هویت جسمی و حقوق اسمیدر نقد 

*محمدجواد جاوید

چکیده
منـد از جامعـه   تا تصویري قـانون شودمیکه تالش یشناسی حقوق گاهی هنگامجامعهدر 
هـا ذهـن   . چالشی که سالشویمرو میهسخت با مشکل تعریف حقوقی روباده شوده دئارا

مشغول کرده موضوع تحلیل هویـت اسـت. هویـت    شناسان را به خوددانان و جامعهحقوق
از فرهنـگ جمعـی نزاعـی نافرجـام را بـراي دو نحلـه      ۀمثابـ حق فردي یا هویت بهۀمثاببه

ورده آوجـود  شـناس بـه  شناسان حقـوقی جامعـه  دان و جامعهشناسان حقوقی حقوقجامعه
ت موضـوع هویـ  گرفتن این چالش سعی شده تا با تمرکز بـر  است. در این مقاله با مفروض

ـ   آایـن تحقیـق   ۀد. فرضـی شوهئبر حقوق طبیعی اراایرانی تحلیلی مبتنی ت ن اسـت کـه هوی
ـ بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویـت بـه  یحقمنزلۀبه م هـ فرهنـگ اگـر   ۀمثاب

شناسـان  حقی در دامن حقـوق وضـعی اسـت کـه بـه تحلیـل جامعـه       ،حقوقی تفسیر شود
ئـۀ کنـد نـوعی ارا  گر مـی تر جلوهزیبایی مدعایی این بررسی را بیشچه نآتر است. نزدیک

هاي تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی طی چند قرن اخیر است.راههحل براي بیراه
.، قانونحقوق طبیعی، هویت، حقوق اسمی، ایران، شهروند:هاهواژکلید

مقدمه.1
نسبتی سترك بین حقوق و هویت است. هویت از مسائل اساسی جوامـع انسـانی اسـت کـه     

کـه هویـت را بعـدي از اصـالت     . ایـن استمصداق عصر معروف به پسامدرن شدهنوعیبه
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هـاي  اي از جلـوه را مجموعـه کـه آن او بدانیم یا ایـن ۀمنبعث از طبیعت اولیوفردي انسانی
حسـاب آوریـم جـاي تأمـل     جمعی و منزلت اجتماعی او بهشخصیت ةدهنداجتماعی سامان

دربـارة چه با درنظرگـرفتن هـر دو صـورت متغیـر نخواهـد بـود اندیشـه        فراوان دارد. اما آن
اي خاص کیسـتی خـود را   شهروند جامعهدرجایگاهحاضر انسان هایی است که درحالمؤلفه

رچنـد فـرد درپـی سـلب و نفـی      ناپذیرند، هکند. عناصري که از او گسستاز آن دریافت می
هـاي بنـاي   سـتون ۀمثابچه بههاي ظاهري آن باشد. در این میان کنکاش در آنبرخی شاخصه
. تدبر در ساختارهاي هویت ایرانی یعنـی تأمـل در   داردسزایی هاهمیت باستهویت ایرانیان 

هـا بنالـد.   یـا از آن هـا ببالـد  راه دارد، چـه بـه آن  همچه هر ایرانی خواه و ناخواه با خود بهآن
ابعادي از این هویت ناظر به دو سطح نگاه بیرونی و درونی به هویت ایرانی است. در سـطح  

که در گـذار مـا بـه عصـر جدیـد و      را بررسی کردتوان عناصري از هویت ایرانی بیرونی می
در و تحکـیم خواهنـد یافـت.    انـد خواهند دید یا تقویت شـده اند یادیدهشدن آسیبجهانی

هـاي هویـت ایرانـی در    ماندگاري برخی از مؤلفـه کشف رازجا یکی از مصادیق پرسشاین
هویـت عناصرۀلئمسدرونیسطحدر. استزمانهاجتماعیــ مواجهه با تندبادهاي فرهنگی

و سیاسـی محـیط بـر ایـن هویـت      ،ی، فلسـفی اجتمـاع کالمی،کارزارهايبهمعطوفایرانی
و سـاختاري  ،قـومی ،عناصـر روحـی، جسـمی   ۀتوانـد در سـای  خواهد بود. ایـن همـه مـی   

کـه  شـود تبیین مـی در دو بخش پیاپی بارهاي حقوقی مقالهاین در اما موردتوجه قرار گیرد. 
سخن به هویـت معنـوي او   ،ها شده است. در قسمت دیگرنآهویت جسمی ایرانی متحمل 

هـر نـوع هویـت    اسـاس توانـد میعدي که در نگاه برخی مکاتب حقوقیشود. به میکشاند
فقـط و نـه داردشناسی حقـوقی  خروجی هویت ایرانی مدار جامعه،ساسااین بر.شودتلقی 

شناسـی حقـوقی  گاهی پیوندزدن قانون و جامعه براي تولـد جامعـه  شناسی.حقوقی یا جامعه
(legal sociology)ــاج موضــوعی ــش   محت ــن دان ــت ای ــا اهمی روشــن و ملمــوس اســت ت

معنـاي شـکلی از   بـه (identity)هویتۀلئبهتر درك شود. مس(interdisciplinary)ايرشتهمیان
Howard)جدي گرفته نشده استجهانِ فرد یا شهروند 2000; Bauman چون هویـت  . (1997

ۀیـن قرائـت در اندیشـ   شمول شـود. ا که حقوق هم جهاننآتواند جهانی شود مشروط به می
.Bréhier et al)فهم استحقوقی و فلسفی رواقیون قابل ،شناسان حقـوق باور جامعهبه.(1987

بارهـا  را بودن ایـن هویـت   ایرانی نخواهد بود و سیالیت و خاصۀهویت ایران جدا از جامع
،شناسـان حقـوقی  بـاور جامعـه  . اما بهانددهکرحوال ایرانی بررسی انویسان و شارحان سفرنامه
چراکه چنین برداشـتی ارزیـابی   ؛تواند همواره موردقبول باشدنمییادشدهدان رویکردحقوق

.کنـد شمول خارج مـی کند و از کنترل نوعی قضاوت جهانفرد میهویت ایرانی را منحصربه
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بـر الگـوي حقـوق فطـري و طبیعـی      براي این منظور نوعی بررسـی حقـوقی جامعـه مبتنـی    
ده است. بخشی از نوآوري مقاله در این نگاه جدید نهفته است.نهاد شپیش

کـه  کنـد اي را تبیین میرهاي حقوقیوبا،ابتدا،در دو بخش پیاپینوشتاراین نگارنده در 
او ها شده است. در قسمت دیگر سخن بـه هویـت معنـوي   نآهویت جسمی ایرانی متحمل 

یاسـاس هـر نـوع هـویت    توانـد میحقوقیعدي که در نگاه برخی مکاتب شود. بکشانده می
شـناختی و  هاي جامعههویت ایرانی به بهانهنداشتنثباتۀست تا فرضیانآهدف .شودتلقی 

شناسی حقوقی دیده شود.هم از فراز جامعهنآعد حقوقی بار در بفرهنگی، این

وضعیهویت جسمی و حقوق :مبحث اول.2
این موضـوع درقالـب شخصـیت حقیقـی و     ،وصفبااین؛ی استختشناهویت بحثی جامعه

این پرسـش  ،بنابراین. شده استهاي حقوقی حقوقی یا مسئولیت فردي و جمعی وارد بحث
،سیاسـی ،کـه دینـی، فرهنگـی   فارغ از این.باشدپرسش جدیدي نشاید »؟هویت چیست«که 

جمـع اسـت  هویت نمـایی از فـرد در میـان   که توان گفت سادگی میبه.ملی باشدیا،مدنی
(Snyder عـد  طـرح ب ال که بر چه هویتی چه حقوقی مترتب است، محتـاج  ؤاما این س.(2017

امـا در  ،معناي ربـط منطقـی و همـویی باشـد    بهشاید کمی شبیه قانون هویتاست. جدیدي
هویـت  ،روتر مرزي براي شناساندن خود از دیگران است. ازایـن هویت بیشزندگی جمعی

اگـر پرسـش هویـت را پرسشـی     سازي و مرزگذاري براي خود اسـت.  درواقع نوعی غیریت
ةدر حـوز یوارد مبحثـ ،صورتبه ساختار ظاهري و متعلقات ناظر بدان بدانیم، درآنمعطوف

قـرار دارد و مـراد از آن معرفـی    »هویت معنوي«ایم. هویت مادي دربرابر شده»هویت مادي«
»هویت جسـمی «توان از جاست که میدر این.هاي غیرمادي اوستفرد با عنایت به شاخصه

هاسـت.  سخن گفت که این معیار شناسایی درحقیقت بخشی از همان هویت مادي ما انسـان 
هاي هویـت در فـرد   لفهؤهاي ممتاز این نوع هویت توجه به ظواهر و آثار بیرونی ماز ویژگی

نام بـرد  ،هویت جسمی اوۀیاولۀشاخصمنزلۀهب،در انسانتوان میچه اوست. آنۀیا در جامع
بایـد خـود را متعهـد بـه     (sociology of body)» شناسـی بـدن  جامعه«اي است که همان مقوله

بعد باید سراغ هویت غیرمتجسم یا معنـوي  ۀدر مرحلانسانی.»جسم«آن بداند: یعنی ۀمطالع
Pecchenino)رفت 2008).

چـون هویـت   ،حقوقی هم فراهم کنـد بنایی تواند میخود ۀهویت جسمی در بنیان ثانوی
نـوعی روبنـا   بلکـه بحـث حقـوقی بـه    ،بحثی حقوقی نیستجسمی در برداشت اولیه لزوماً
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ابـزار سـالمت و   کـه جسـم  فیزیـک انسـان موضـوعیت دارد.    جـا  در اینشود. محسوب می
،منظر علوم تجربی موردمداقـه قـرار گرفتـه اسـت    ازاست،سرخوشی یا بیماري و ناخوشی

و در برخی موارد افزایش یافته است. اگر امـروزه میـانگین امیـد    شده،هاي آن مطالعهقابلیت
به برکـت  تربیش،مراتب بیش از انسان قرون وسطاستویکم بهدر بشر قرن بیستبه زندگی

مالت دیگـري هـم   أتـ ۀخود شایسـت خوديجسم بهاین،همین عنایت به جسم است. باوجود
ر گـ یدهایی عمیق که ناظر به همین علوم معطوف به بدن پرسشۀبا توسع،بوده است. امروزه

هـاي جسـمی آثـار    شود نیز ظاهر شده است. بسیاري از این توسعهابعاد شخصیتی انسان می
اي بر جاي گذارده که بخش عظیمی از شخصیت فـردي بشـر امـروز    روحی و معنوي عمده

کـه بایـد پاسـخ    گویی است. ضمن ایـن فهم و پاسخمادي قابلۀدر کندوکاو با این ابعاد توسع
کـه باید پرسید چنین،است. همجسم در راستاي چه غایتی موردمطالعه و تحقیق بودهکه داد 

چه هدفی موردتوجه و تقـدیس قـرار گرفتـه اسـت. یکـی از بـارزترین       بادر گذشته و حال 
آن بـه  گـردد کـه از  اي بـازمی مطالعات جسم در عصر حاضـر بـه پدیـده   ۀهاي توسعتحدي
برنـد.  نام مـی (cloning and stem cells)سازيهاي بنیادین و کلونییابی به سلولدستةمعجز

متولی علوم ناظر بـه هویـت انسـانی بایـد بـه      منزلۀعلوم اجتماعی به،در این عرصه ازسویی
و آثـار  دهـد پاسخ است و محبت، تغذیه، مرگ،هایی بنیادین که ناظر به مفهوم زایشپرسش

؛نـد کاجتمـاع بررسـی   ۀتماعی و جمعی این تحـوالت و تکـامالت جسـمی را در عرصـ    اج
ـ ادیان مختلف چه وحیانی و چـه غیروحیـانی بـه   والهیات،دیگرازسوي ۀمتولیـان اولیـ  ۀمثاب

نـد. بسـیار طبیعـی اسـت کـه در      اگیـري ترسیم و تقویت هویت معنوي بشر ناگزیر از موضع
دانـان حقـوق   که حقوقتعریف و ترسیم استحقوقی خاص نیز قابلهریک از این تعاریف

ن هستند.آوضعی در جامعه متکفل 
فقـط گوییم که خواهیم دید که از هویتی سخن می،اگر به هویت جسمی بازگردیم،حال
شـود،  اي با آن متولـد مـی  بدن انسانی محدود شده است. بدنی که هر موجود زندهةدر حوز

ایـن بـدن در بسـیاري از مـذاهب و     گویـد. و با آن بدرود حیات می،یابدحیات و تکامل می
م قید شـده و  ئجراۀرساندن به آن در جرگمقدس شمرده شده و آسیب،ازجمله اسالم،ادیان

فـرد حتـی مجـاز نیسـت بـه      ،وصفشود. بااینگناه هم محسوب میتعمدداشتندرصورت 
.ایجـاد کنـد  و تغییـر یا در خلـق خـدا تبـدیل   (self-harm)کندجسم خویش نیز لطمه وارد 

مجوزهاي حقوق براي تغییر سـلبی  همواره قوانین دقیقی وجود داشته است.،خصوصدراین
Calabresif)جامعه استآنبلکه معیار،زعم فرد بستگی نداردیا ایجابی به جـا  در این.(1991

»ظهوریافتـه «و »بسـته نقش«یمعنایازاما سخن ،سخن از معنویت و هویت معنوي او نیست
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و در دنیاي مـدرن (criminology)شناسیاست. ناگزیر همین ظاهر مالك اصلی مقوالت جرم
دهـد و او را در  جسـم بـه شـخص معنـا مـی     چون غالبـاً است؛(postmodernism)پسامدرن

اول بـه جسـم   ۀکند. به این معنا که هر انسانی خـود را در درجـ  تعریف میاجتماع قابل
بعد با همین ظاهر جسمانی اسـت کـه خـود را بـه دیگـران      ۀشناسد و در درجخود می

شناساند. پس جسم ضمن داشتن قابلیـت شـناختن و بـودن ابـزار شـناختن خـود و       می
ۀمثابـ چـه جسـم را بـه   نآاما ،ستاشدن به دیگري و جامعه هم شناختهۀدیگري، وسیل

body(هویتیايپروژه as identity project( ـ هـاي  کنـد قابلیـت  ا ابعـاد حقـوقی مطـرح مـی    ب
Open.edu)کاري در جسم و امکان تغییر و تحول در بدن طبیعی انسـانی اسـت  دست 2020) .

توجـه  شـود قابـل  متفـاوت مـی  ةاستفاده یا اسـتفاد ءخوش سوحقوقی که در این راستا دست
همـه ابعـاد   وزیبـایی همـه  ةهـاي سـاد  عمـل دادنو تغییر جنسیت تا انجاماست. از تعویض

شناسی فـرد  شناسی و روانانسانۀ. پدیدارشناسی حقوقی هویت در میاندارندحقوقی هویتی
منزلـۀ افـراد از سـپر بـدن خـود بـه     امروزه شناسان معتقدند که شود. جامعهدر جمع ظاهر می
Nettleton and Watson)ها نیستنآمال یتمامبهاما این بدن ،کنندهویت استفاده می 1998).

در نگـاه  ،روگیـرد. ازایـن  گاهی هویـت جسـمی رنـگ عرفـی یـا دینـی بـه خـود مـی         
از شـهروندان  بسـیاري  است که »بدن«یک پروژه همان منزلۀشناسان هویت جسمی بهجامعه

شخصـیتی نـوین از خـود هسـتند    ۀو ارائـ رسندند و درپی کشف هـویتی جدیـد  وناخآناز 
(Thomas ـ (2003 کسـب  ۀ. بسیاري از اینان با تغییر و تحوالتی در جسم و ظاهر خویش زمین

نند. تغییر رنگ چشـم، پوسـت صـورت، رنـگ مـو،      کهویت و حقوق جدیدي را فراهم می
اي دیگـر از  توانـد نشـان شناسـه   و حتی تابعیت می،معیشت، تکلمةتبع آن شیوجنسیت و به

حیـات  ۀادامـ ۀباشد. افراد زیادي این نوع تغییرات جسـمانی را الزمـ  و خودخود به دیگري
:.ibid)گذارنـد دانند و خود را بین مرگ یا تغییر هویت جسمانی مخیر میمی از کسـانی . (10

هـویتی  ۀخواسـته یـا ناخواسـته گذشـت    کسانیند یا اهویت اعطایی طبیعت و جامعه ناراضی
کننـد.  و ممات را بر ستون تغییر هویت اسـتوار مـی  اند و شرط حیات خود را مخدوش کرده

گاهی این تغییرات براي گریز از هویت جسمی و ورود بـه هویـت معنـوي اسـت. در ایـن      
مسیر هم افراد بدون توجه به انطباق با عـرف جامعـه یـا عـرف شـرع بـه خـودزنی دسـت         

Osborne)تن جمله اسـ آزنی از ها بماند. قمهن تا مدتآثار آکه طوريهب،زنندمی . در (2015
توانـد نـوعی تـالش    می»قیمتهربه«مذهبیفرديدرجایگاهدادن خوداین زمینه هم نشان

هم بـاز تالشـی بـراي    تغییر دین با اعالن آنبراي ادغام هویت جسمی با هویت دینی باشد.
Javid)کسب هویت دینی از طریـق خودنمـایی عمـومی و ظـاهري اسـت      ،رو. ازایـن (2005
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این خودنمایی از طریـق کسـب   ۀمجازات ارتداد در اجتماع در بسیاري از ادیان درواقع هزین
.(.ibid)استکردنیهویتی است که با مظاهر جسمی فرد مدعی رصد

فرسـاي  هـاي طاقـت  جسمانی به تحمل دردها و شکنجهدر هویت در اغلب موارد تغییر 
جسمی جدید یعنی تولـدي دوبـاره.  هویتافراداما براي این،روحی و جسمی منوط است

تـرین  تواند براي پرآوازهله حتی میئمریکا این مسآةچون ایاالت متحدمدرن همايدر جامعه
Jackson).فرد هنر و موسیقی هم اتفاق بیفتد گاه که فرد تبعیض در حقوق مادي یـا  نآ(1988

Jackson)کندحقوق معنوي را حس می برخی موارد تغییرات ظـاهري  ، در اینباوجود. (2004
د یا سبک زنـدگی خاصـی نیـز باشـد. در     آوایی با ممعناي همتواند بهدر هویت جسمانی می

تغییـرات بنیـادین در هویـت جسـمی خـود باشـد،       دادندنبال انجامهکه بجا فرد بدون آناین
ـ    هاي جدید است. با این پیشدرپی افزودن هویت یاممین تمـ أفرض کـه هویـت فعلـی از ت

است، صورت اولیه در اغلب این موارد ایجاد غناي هویـت  ناتوان و حقوقی اعتبار شخصیتی 
در فقـط هـاي درمـانی و خـدمات اجتمـاعی     بیمـه تر آن است.دن بیشکرشخصی و جذاب

منظر حقوقی این نـوع اقـدامات   ازبنابراینو کنندرا تقبل میها بیماري این نوع هزینهحالت
گیـرد. تعلق نمیهاآنهشود و پوشش عمومی بفاهی و زیبایی تلقی میحقوق رۀزیرمجموع

کردن هویـت  یا بهینه،هاي کسب، جلبیکی دیگر از شیوه»کوبیخال«یا »تتو«براي نمونه 
جـا نیـز فـرد    ظاهري و جسمانی فرد در دنیاي امروز است. جالب است بدانیم که در ایـن 

. هرچنـد در بسـیاري از   ته باشـد باالیی داشـ براي غناي هویت فرضی خویش باید تحمل 
شوند و بـراي  به این کار متوسل مییا اعتبار مدنی معتقدند که براي زیبایی افرادموارد این
سـت  اباید شکنجه را تحمل کرد، اما حقیقـت آن یا کسب اعتبار اجتماعی جدیدزیبابودن

ن در یک جمله بـر ایـن باورنـد    نگرند. آناهویتی این پدیده میۀکه اغلب این افراد به جنب
و حتـی  ،فرصـت کـار، ازدواج، دوسـتی   دهد.میه ئواقعی را اراهویت هویت جسمیکه 

،حـال کنـد. بـااین  را بهتـر فـراهم مـی   ،دموکراتیکحتی،پذیري بهتر در یک جامعهجامعه
تواند از عوارض بعدي ایـن تغییـر و تبـدیل    و جسمی میمشکالت روانیو برخی موارد 

Webmd.com(باشدها هویت مشـکل هویـت   حقوق بیمـاران داراي ،خصوصدراین.)2019
www.amnesty.org)بحث استجدید قابل)transgender (or trans) people(جنسی 2016).

هویت جسمی و حقوق اسمی:مبحث دوم.3
برخـورداري  ن امکـان  آبدون کهشرط آنبه،بخشی از حقوق بشر باشدتواندمیداريهویت

Amnesty International UK)از حقوق بنیادین بشري در جامعه نباشد . هویت جسـمی  (2014
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أاعتبـار ایـن منشـ   آن حقوق طبیعی است. بـه أشود و منشپیرامون حقوق جسمی تشکیل می
ن خـالف حقـوق طبیعـی اسـت    آبـه  رسـاندن کاري این هویت یا تخریـب و آسـیب  دست

(Corcoran . هویـت  داردت در شهر هم با اعتبار قوانین وضعی چنین حرمتـی  . اما هوی(2013
و حتـی دیـن و قبیلـه و    ،، نام خانوادگی، تاریخ تولد، خانوادهنامداشتن از گاهیدر این معنا

ــر مــی  ــه مســو رودشــهر و شهرســتان هــم فرات ــذیري مــیتابعیــت و جامعــهۀلئب رســدپ
(Humanium.org تکلیـف اهر جسمانی فرد موضوع حـق و همین قالب و ظ،رو. ازاین(2010

(right and duty)نـاظر بـه آن بـه    هايدر کنوانسیون حقوق کودك و تفسیرگیرد. م قرار میه
Child Right International Framework)له توجه شده استئاین مس 2018).

ــاً        ــه لزوم ــت و ن ــودن اس ــراي ب ــهروندي ب ــی ش ــت حق ــا هوی ــن معن ــدندر ای ش
(www.heritage.org/node/1705172; Myers بشـري  یمـوارد حقـ  تربیشین حق در . ا(2017

هویت داشتن حقی براي شناسایی و حقی بر شناساندن خود درراسـتاي  ةچراکه فاید،نیست
حقوق فرد توسط جمع است. بسـیار بـدیهی اسـت کـه بـدون      نکردنمین حقوق یا تضییعأت

مانـد.  شود انسان همواره انسان باقی میاعی انسان هم میهویت وضعی که شامل اعتبار اجتم
حقـی شـهروندي اسـت و    ،معناي تابعیت و اعتبار اجتماعی تلقی شوداگر هویت به،روازاین

تقـابلی اسـت. یعنـی داراي فضـاي حـق و      یحق هویـت حقـ  ،بنابرایننه بشري و طبیعی.
انسـان  ةجوهروجودي فرد یاچون حقیقت هممتعارف هویت تکلیفی درقبال دیگري است. 

ـ  کمال وجود و ذات هر فرد میۀمثابیا بهنیستامري ثابت و مطلق  ر تواند دچار تغییـر و تغی
حاکم بـر ذات فـرد و   حقوقهاي بدنی و جسمی کاريآیا با تغییر ظاهري و دستمثالً.شود

وق هـویتی او کـه   بلی، وجود فرد در جامعه در برخـورداري او از حقـ  ؟یابدبدن او تغییر می
داشتن چشم حـق دیـدن   ۀواسطهبچون فرد یا شهروند ؛ثیري نداردأبر طبیعت اوست تمبتنی

حـق حرکـت   پـا  ۀواسـط بهبه همین سادگیوداردگوش حق شنیدنعلت داشتندارد و به
در شهر حقوق هویتی او در ذیل حقـوق اسـمی قـرار    باید کار کند.خوددسترايو بدارد 

در ،دشـو معلول شهروند اگر بستگی هویتی در هم،روگیرد. ازاینعبیر وضعی میگیرد و تمی
یابد که فـرد سـالم از آن امتیـاز محـروم     شهروندي جایگاه و حقوقی ویژه میۀحقوق عادالن

ونقل عمومی شهري چون اتوبوس حق نشستن ابتـدا از آنِ در وسایل حمل،خواهد بود. مثالً
است و تکلیف ایسـتادن  سالو بزرگ، خردسال، مرد و زن ناتوانکودكباردار، معلول، خانم 
این حقوق و تکالیف براساس مـالك  یبینیم تمامکه میمند و جوان است. چنانبر انسان توان

حتی براي رهبر یک جامعه داشـتن سـالمت جسـم و سـالمت     اند. ظاهر و جسم تنظیم شده
اي تـداوم رهبـري و مقبولیـت اوسـت.     هـ مـواره از مـالك  هن مهم اسـت و  آقواي مرتبط با 
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تواند یکی از معیارهاي کالن هویتی فرد و جامعه باشـد. براسـاس ایـن    جسم می،بنابراین
یـافتگی کشـوري و   هاي معنوي در فهم میـزان توسـعه  معیارهاي ظاهري است که شاخصه

حتی بحث فقط سالمت نیسـت تـا هویـت جسـمی را     شود.ترقی جامعه نیز بر آن بار می
شناسـان بـراي   اصـطالحی کـه جامعـه   ؛بودن با بدن خـود اسـت  بلکه راحت،شش دهدپو

Ramsey)برندکار میترکیبی از سالمت روانی و جسمی به توانـد  ایـن دغدغـه مـی   .(1999
تواند بـر  که حقوق اسمی میطوريهبدن هم تفسیر شود. بةگرایی و پروژد غربفراتر از م

تا حقوق طبیعـی  را ارتباط ةکه حقوق وضعی زنجیرنآرمشروط ب،هویت جسمی بنا شود
تسـ ا. هویت معنوي در ایـن زنجیـره مـرتبط بـا حقـوق طبیعـی هـم        دهداو مدنظر قرار

)Dimmock and Fisher بانــه، عاشــقانه، آمدوســتانه، پرســتشحقـوق نــوع ،و درواقــع)2017
امـا متغیـر اسـت.    ،گیـرد و مشابه آن در هویت جمعی مدنظر قرار می،گرازیبادوستانه، کمال

تواند نسبی باشد.می،فرهنگی استیچون این هویت معنوي هویت
این هویت بر هویـت جسـمی   .بخشی از حقوق شهروندي اکتسابی استمنزلۀهویت به

قـدر مالـک بـدن    هانسان چـ ۀمثابما بهال جدي است که واقعاًؤاین س،بنابراین،شودسوار می
، خصـوص درایـن وریـم؟  آا به اختیار خود در هر شـکلی در خود هستیم تا هویت جسمی ر

ي دادگـاه پنسـیلوانیا   أانـد. ر هـاي متفـاوتی داده  هاي متفاوت جوابقوانین وضعی در فرهنگ
زور خواهـان پیونـد مغـز اسـتخوان از دیگـري بـود جالـب اسـت        درخصوص مردي که به

(Calabresif علـت شـهروندي بایـد بـه   یا مـا در وضـعیت  آهمین است که . نکته دقیقاً(1991
بستگی اجتمـاعی  دوستی و حس همنوعرايفرمان مافوق خود یا تبعیت از قانون اساسی یا ب

مجبور باشیم بخشی از بدن خود را در زمان حیـات بـه دیگـري بـدهیم؟ ایـن درخصـوص       
قدر صـاحب  هاما درخصوص هدیه از جسم خود براي خود چ،تعامل مدنی با دیگري است

حتـی بـه سـود همگـانی     موسـعی حق هستیم؟ حتی در نگاه فقهی و دینی هم چنین تفسیر 
Sistani)د وجود ندار مل است.أحتی اجراي وصیت به اهداي عضو محل ت،رو. ازاین(2020

است و این هویـت اسـمی در بخـش مهمـی     »هویت اسمی«بخشی از »هویت جسمی«
اي براي معرفی خـویش بـه   مبنا و شاخصهتریشبهویت جسمی حاصل وضع قوانین است. 

ۀتغییر در هویت جسمی به امید وصول به شخصـیتی برتـر در درجـ   ،بنابرایندیگران است. 
دوم حکایـت از امیـد رسـیدن بـه     ۀنخست نشان از نارضایتی از هویت موجـود و در درجـ  

ان هویـت چه در پس پـرده وجـود دارد نـوعی بحـر    هویتی برتر است. در هر دو صورت آن
(identity crisis)آفـرینش و سـیر تکامـل    ۀاست. دغل با طبیعت خلقت و پوشاندن شکل اولی

بایـد  ا نگاهی به خـود  ب،از طریق جعل هویتی جسمی دیگر میسر است. با این معیارفقطآن 
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کلـی  کننـد تـا خـود را بـه    گفت که کم نیستند ایرانیانی که حتی در خارج از کشور تالش می
دارند. عمـل جراحـی   گرایش به عمل جراحی زیباییهاغیرایرانی نشان دهند. بسیاري از این

هاي پزشکی جراحی زیبـایی روي صـورت و   بیرون از ضرورتهاي صوري مثالًو وسواس
یکی از وجوه مشترك ایرانیان داخل و خارج کشـور اسـت کـه از نـوعی بحـران رنـج       بینی
پاسخی براي ایرانی داخل وطن باشد، اما براي ایرانی مهـاجر  خودخوديبهدبرند. شاید ممی

در مبـانی هـویتی  نوعی کاسـتی این نوع تصرف و تغییر در جسم بهشاید در خارج از کشور 
کشور میزبان گاهی حتـی فراتـر   (gist imitation)هاياخیر درکنار تقلید ژستۀبازگردد. دست

کننـد تـا   و قواعدي سخت بـر خـود تحمیـل مـی    روندمیقوانین مجاز مهاجران ةاز محدود
تر از ظواهر هویتی خویش فاصله بگیرند. بسیاري با تغییر در رنگ چشم و مـو و  هرچه بیش

وطن خـود هـم   حتی با دوستان همحاضر نیستند (westernize)بودنبا تظاهر به غربیتربیش
ـ قـوانین سـخت  علـت له بـه ئایـن مسـ  وضعیتیالبته در به زبان فارسی سخن بگویند. ۀگیران

درك است.شهروندي در کشور میزبان قابل
کنـیم، در آن  ارزیابییادشدهاگر در این میان نسل اول ایرانیان مهاجر به غرب را با موارد

رنگ از ظواهر هویـت  صورت بسیار طبیعی خواهد بود که در نسل دوم آنان آثاري بسیار کم
هویت چیزي است که بـا آن زنـدگی   «یت با این عبارت که هوۀلئمسدر ایرانی بیابیم. پدران 

زیرکانـه بـا بحـران هویـت     صورتی به»کنیکنی و وطن جایی است که در آن زندگی میمی
سپردن حداقل هویـت جسـمی چـون    فراموشیکه براي فرزندان آنان بهآنکنند. حالآشتی می

اي که و اعالن ورود به جامعهمعنادار خویش ۀظاهر و زبان یعنی گسست با بخشی از گذشت
گاهی در ایـن کهگفتظریفی میبیگانه دارد. به او دیدهاي سوم و چهارم نیز در آن تا نسل

چراکه هویتمان در کشور میزبان دزدیده شده اسـت.  ،نامید»النسلمقطوع«ما را باید وضعیت
ایرانیان حذف عالئم ظـاهري  هاي زدودن این بیگانگی براي بسیاري از ترین راهیکی از آسان

و هـا به زبان مادري و قطع ارتباط با ایرانینکردنترین ابزار صحبتسادههویت ایرانی است.
از لـوازم شـهروندي جدیـد در هـر     پـارچگی پذیري و یـک آري، جامعهایرانی است.ۀجامع

. شـود مییاد هویت جسمیبخشی از رفتن تحلیلاز آن به گاهیاي که پدیدهاست. يکشور
نـاك  نـد غـم  ادر برخی موارد شنیدن بحرانی که نسل دوم و سوم مهاجران با آن مواجـه واقعاً
Javid)است از دوربـه بسیاري از نـاظران مباحـث هـویتی در غـرب    علت،همینهب.(2005

Kettler)تخیلیهايبرخی نوشتار بر این باورند که ایرانیـان ازجملـه مردمـانی هسـتند     (1964
سـهولت  پذیري و انسجام اجتماعی آنـان بـه  جامعه،و درنتیجهگراییوایی و همآمیزان همکه 

آنان در اغلب موارد بسیار سریع خود را بـا محـیط جدیـد    ،ترگیرد. به زبان سادهصورت می
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پذیرند. بسیار طبیعی است که تغییر رنگ اجتمـاعی یعنـی   سرعت رنگ میو بهدهندمیوفق 
دنبـال آن  ري و جسمی درراستاي اخذ نوعی دیگر از هویت اسـمی و بـه  گذار از هویت ظاه

Javid)رسیدن به حقوق اسمی جـا حقـوق اسـمی همـان حقـوق شـهروندي       در این.(2005
تقلیـد  و محـل،  تغییـر نـام،   برخی از این افراد با انتخاب دیـن جدیـد،  به همین علت،است.
هـا و  بعـد از گذشـت سـال   ولـی معمـوالً  را حل کننـد، بحران دارند اینفکري سعیروشن

د و گـاه دچـار   ونشـ مـی پشـیمان  میزبان از عملکـرد خـود  ۀداشتن حق اقامت دائم در جامع
Ghaffarian)دگردنهاي روحی میو ناهنجاريمزمن افسردگی  1987).

هویـت جسـمی  را بتوان تاحدودي با تغییر در حقوق اسمیست که هرچند اواقعیت آن
، نـه  اسـت نفسه نه اختیاري فیهویت جسمیاما ،فرض کردپذیراقل انعطافاختیاري یا حد

و نه امکان اسـتعفا از آن وجـود دارد. تنهـا راه خالصـی موقـت از      ،واگذاري به دیگريقابل
صورت موقت و گذراست. به این معنـا کـه هویـت    ههویت جسمی تغییر شکل آن بۀدغدغ

-Persian)دایم ایرانی درقالب پاراتوانجسمی یک ایرانی را می national paradigm)،  ،سیاسـی
Matinasgari)نمـود وایا مردد ،ملون، مکدر گـاهی  د. کـر را نـابود  تـوان آن امـا نمـی  ،(2012

Monequieu)له اسـت ئگونه گـواه بـر ایـن مسـ    هاي رمانها و داستانسفرنامه چراکـه  ؛(1764
هویـت  «نابودي آن محتاج نیستی عناصري دیگر در ابعاد هویت ایرانـی اسـت کـه از آن بـه     

spiritual/معنوي identity« خـدمات متقابـل اسـالم و    یاد خواهد شد. شهید مطهري در کتاب
معتقـد اسـت هویـت ایـران از دو عامـل      وبسیار زیبا این موضوع را نشان داده اسـت یرانا

ر هویت جسـمی و  دهرچند مدرنیته و سبک زندگی .اسالمیت و ایرانیت تشکیل شده است
در قلـب هویـت ایرانـی    معنـوي  که این بخش مادامیاما ،ثیر گذارده استأحقوق اسمی او ت

بودن محال است.کندن از ایرانیتپد، دلمی

اي ایرانیههویت وضعی و حق:مبحث سوم.4
تـر  است. بـیش »جعلی«همان »وضعی«ولی ،استفاده کنم»هویت جعلی«ةخواهم از واژنمی
توانـد بـراي همیشـه    ست کـه نمـی  اجا مواردي نبودن است. اینحقیقی و طبیعیةدهندنشان

ۀخصیصـ آلودگی ذهن و زبان لزوماً،نشان هویت ایرانی یا نشان هویت حقیقی او باشد. مثالً
نظر رسیده است. براي طرح بحث در این بـاب بایـد   گاهی چنین بهنیست، اماهویتی ایرانی 

دوم، کـارکرد ؛زبان سه پرسش اساسی وجود دارد: اول، ماهیت و اصـالت زبـان  دربارةگفت 
مل هویتی ما پیرامون عناصـر  أمورد اخیر است که در تفقطزبان و اندیشه. ۀو سوم، رابط؛آن
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شناسان بـر ایـن   چراکه برخی از زبان،کندسزایی ایفا میهنقش بیرانیاهویت یا جعلی کاذب 
هـاي خـاص   زبـان دیگـري داراي ویژگـی   در مقایسـه بـا  توان زبان رایجـی را باورند که می

باشد که متکلمان بـه  داشته تواند خواصی معناکه زبان و ساختار آن میفرهنگی دانست. بدین
اي بـر ایـن باورنـد کـه زبـان      ، عـده ند. مـثالً کرفتاري خاص هايارچوبهآن را نیز وارد چ

توانـد اسـباب   و اشکال ظـاهري مـی  ، ابهامی، هاي استعاري، استفهامیویژگیعلتفارسی به
شـود هاي رایج دنیا به این وسـعت یافـت نمـی   ر زبانگیددر که عموماًشودتابی فراوانی ژک

(Müller هـاي  تصـویر و تصورکشـاندن برداشـت   امکـان بـه  تابی زبـان نیـز   ژ. مراد از ک(2010
هـا در حـین محـاوره و در نوشـته    مختلف و اغلب غیرمتعارف و نامعمول از کلمه یا جملـه 

چـون  وبیش امـروزه هـم  که کماستعد از این نگاه معطوف به زبان نوشتار . البته یک باست
علوم انسانی ارتقـا  ةوزبه بحث رایج علمی در ح»هرمنوتیک قدیم و جدید«عنوان باگذشته 

با بحران معرفت در عصرپسامدرن بحران هویت و پراکندگی و تکثر هویـت هـم   یافته است. 
کند. شکستن روایت جسم و سـاختار و روایـت واحـد اوج گرفتـه اسـت.      طبیعی جلوه می

زایـی را از خصوصـیات عصـر    تـابی و ابهـام  ژحتی برخی ایـن ک چندفهمی مشروعیت دارد. 
Gärtner and Jurish)اننددپسامدرن می نشـان رشـد   ايگـویی که در آن هر نوع مغلـق (2011

فکـري  مـدرن در گفتمـان روشـن   که بیان پستطوريهمنطق جدید زبان زمان حاضر است، ب
مدرن کـه بـر   تابی زبان امروزي با زبان پستژکاین،امروز جایگاه خاصی یافته است. باوجود

عـد دیگـر   چراکه ب؛هاي زبانی بنا شده متفاوت استوفنفوتمنطق انواع و اقسام شگردها و 
مـدرن، نـاظر بـه زبـان     تابی زبان، برخالف منطق نوشـتاري و رسـمی پسـت   ژو البته اصلی ک

ماست.ۀمحاوره و عرف رایج جامع
نهـادن بـه مقـام زبـان فارسـی درکنـار       با نظر به این امور است کـه بسـیاري ضـمن ارج   

بـر ایـن   یرانـی اهاي هویت یکی از سازهۀمثابف و مرتبط با آن بههاي مختلها و لهجهگویش
علـت س آن زبان فارسی امروزي بـه دو  أو در ریرانیاهاي امروز ها و گویشباورند که زبان

و داردتـابی ژکـه زبـان فعلـی ک   اول آنندارد:یرانیادر تقویت هویت راکشش و توان الزم
اگـر قـرار بـر    ،. بنـابراین ددارنعلم و دانش مدرن ۀتوسعدرراستاي را که تحرك الزم دوم آن

بلکـه  اسـت، بر زبـان باشـد، آن زبـان نیسـت کـه مـالك هویـت شـده        یرانیابناي هویت 
انـد د اسـاس هویـت جدیـد مـا را بنـا نهـاده      شـ هایی کـه ذکـر   سوءاستفاده از زبان در قالب

(Hobsbawn تـابی داشـته باشـد بـه ایـن      ژتواند کست که هر زبانی میاحقیقت آناما ، (1996
وجود آورده باشـد. حتـی   این انعکاس معناي ثانوي را بهۀشرط که پیش از آن ذهن فرد زمین

برداشت چندسویه را در کلمه یا کـالم خـود ندهـد،    ةتوان گفت که زبانی نیست که اجازمی
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اسـتخدام  ست که چه شخصی با چه نیتی و البته در چه زمان و مکانی اقـدام بـه   ااما مهم آن
تـر  له بـیش ئاین مسکه هدف او مفهوم نامتعارف کلمه است. درحالی،کنداي متعارف میواژه

ـ اگـر زبـان را جز  ،بنابراینگردد. بلکه هر فردي بازمی،ایرانیبه هویت معنوي نه لزوماً ی از ئ
ـ   ،اصل زبان جزو هویت جسمی اسـت هویت هر فردي بدانیم،  ن کـه  آۀامـا کـاربرد معناگون

نـوع  هویـت معنـوي اسـت. پـس     ةبه دنیاي اخالقی یا غیراخالقی بینجامد در حوزتواند می
کـه  قلمـداد شـود، مگـر آن   فـرد هـویتی  ۀلفؤخود بخشی از مخوديبهدتوانکاربرد زبان نمی

Bucholtz and Hall)داشــته باشــدو حتــی جنســیارچوبی ذهنــیهــحکایــت از چ 2004) .
تـابی  ژکاوانـه از زبـان و ک  در یک نگاه هویتمعنويمثنويغنی ادبیات موالنا در ۀمجموع

هـاي  دري براسـاس تمثیـل  که منتهاي بیان عرفـانی بـه اوج پـرده   جایی،فارسی نشان دارد
انـد سـف کـرده  أو از ایـن وضـعیت ابـراز ت   اثـار  آشود. برخی شارحان عوامانه نزدیک می

.)1370(جعفري 
کـردن معنـاي دور و دورکـردن معنـاي     نزدیکتابی و تالش در ژتعمد در ک،دیگرازسوي

تواند حکایت از برخـی سـاختارهاي حـاکم بـر جامعـه     نفسه مینزدیک به ذهن مخاطب فی
تابی زبان یا اسـتخدام  ژک،. مثالًیدفهمآن راتوان شناسی دقیق میجامعهبا فقطباشد که داشته

در تواند معـرف نـوعی تـابو   ) میها و نوشتاردر کتابفقطمردم (و نهۀزبان استعاره بین عام
بایـد از  ،دهـد. بـراي نمونـه   سوي زبـان غیرمسـتقیم سـوق مـی    جامعه باشد که افرادي را به

ست تا بـه  اهاي سیاسی و اجتماعی موجود در جهان یاد کرد و براي فهم این نکته کافینظام
محـل عمـومی   تـرین  در محرمانـه شـهروندان ة پراکندهاينوشتهسراغ تحلیل محتواي دست

اي حـال محرمانـه در هـر جامعـه    هاي عمومی و درعینافراد جامعه برویم. یکی از این مکان
هـا و  چون دانشـگاه ايهاي عمومی در سطح شهر یا در اماکن عمومی»و توالتشوییدست«

در سه کشور ایـران،  میدانی ۀبراساس مطالعها . نگاهی گذرا به این محیطاستمراکز تجاري 
،سیاسـی ،نشان از سه نوع محدودیت فرهنگـی 2003تا 1993هاي و فرانسه در سال،سوریه

روابـط حزبـی و   جنسی و خصوصی،روابطۀلئزبان در این جوامع دارد. سه مساجتماعیو
ياهـ تـرین موضـوع  ترتیـب از عمـده  یهـودي بـه  ــ عربی، دینیــ روابط نژاديوسیاسی،

Javid).استها و اماکن عمومی حیطشده بر دیوار این مو حکبستهنقش 2005 b)

همـین  محمـد ارکـون  ، آندرمورد اشکال دوم به زبان فارسی و لـزوم تقویـت و ترفیـع    
ۀآوا بـا توسـع  زبان باید هـم ۀکه توسعمعتقد استکار برده و هزبان عربی بدربارةاستدالل را 
Arkoun)باشددر حرکتوريادانش و فن ساختار هویـت  کهباید گفتباره،درهمین.(1977

توانـد جـدا از   گیرد، نمـی نیز در دل آن قرار مییرانیااسمی و جسمی که ظاهر زبان و گفتار 
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چــه نــد. آنکصــورت مســتقل طــی طریــق هبــیرانــیاهویــت معنــوي و فرهنگــی ۀتوســع
قـائم بـه   یرانـی اسازد که هرچند هویـت  آید روشن میمیقسمت بعديخصوص دردراین

تـوان  مـی ،د. بنابراینشوتواند جدا از این نوع هویت هم مطالعه نمی،هویت جسمانی نیست
د، هرچند یکـی ذات هـویتی   شومیمنجر تابی زبان ژتابی ذهن است که به کژگفت که این ک

را تشکیل دهد.دیگري عرض آنو

سازکارهاي فرهنگیوهویت جنسی :مبحث چهارم.5
توان عرض و ذات هویـت ایرانـی را حـداقل در وادي    دیدیم که چگونه میمباحث قبلیدر

از هویـت  د. اکنون سخن در تلقی نوعی فهم جنسیتیکرگفتار و ساختار زبانی از هم تفکیک 
گیرد که نـاظر بـه تلقـی مردسـاالري    مباحثی قرار میۀایرانی است. این گفتار ناگزیر در جرگ

(patriarchy)ستیزيو زن(misogyny)هرچنـد در  ،. بنـابراین اسـت سیس هویت ایرانـی  أدر ت
هاي اخیر نوعی تمـایالت تغییـر جنسـیتی در کشـورهاي جهـان سـوم       دانش در دههۀتوسع

خـود در کـانون   خـودي که بـه است ده شازجمله در ایران، نیز موضوع مباحث بحران هویتی 
جـا مـدنظر   که در ایـن ايهویت جنسیاین،د، باوجودشوتعریف میهویت جسمیمباحث 

Gagnon)است and Michael شناسـی بـدن در   باید مستقل از مباحث پزشکی و جامعه(2014
Freud)فرویدمنفک از دیده شود و حتی بایدکشف و فهم هویت بیولوژیک  الکـان و (1997

(Gherovici دختـر  »فهم جنسیتیۀپروس«یا در »هاي جنسیتی فرزند و والدیننزاع«در (2017
Stoller)شناختی جنسیت قلمداد شودو پسر در مباحث روان فرهنگـی ــ. فهم اجتماعی(1979

-Badinter and Impr. France(اسـت اخیـر هـاي یافـت رهدرازفراترمبحثیجنسیهویتاز

Quercy ـ پرسش اصلی این نوع مطالعه درحقیقت کشف میزان نگاه جنسـیتی بـه  .)1993 ۀمثاب
سیس هویت ایرانی است.أاي در تلفهؤم

پـس از  تـر بـیش ایرانی ۀفهم از هویت جنسی در جامعۀگفت که توسعشاید بتواناما 
کـه نگـاه بـه    رو که بیش از آنازآنیانقالب اسالمی در ایران مبحثی وارداتی است. واردات

»حقوق«برمبتنیایرانی باشد،ۀزن و مرد در ساختار جامعی اجتماع»وضعیت«و »جایگاه«
فمینیسـم  کـه جانآتـا سیس حکومت دینی اسـت. أتةو سیاسی زن و مرد در دوراجتماعی 

Alexis)اسالمی Lindsey)اي دینی تلقی شـود تحفهتواند می(2011 هرچنـد شـاید   .(2018
Baffoun)اسـت گشا بودهمبارك و راهعربی در برخی کشورهاياین نوع نگاه امـا  ،(1982

ایـن مقولـه از  هرچنـد  ایرانی بنیادین تلقی شود. ۀدر سیر مطالعات هویتی جامعتواند نمی
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اسـت »نـامطمئن یهـویت «جامعهدر توصیف وضعیت هویتیامااست،نظر برخی اساسی
)Gallard 2010(.

و بلکـه در دل آن  اسـت خود وارث هویـت فرهنگـی  نیزهویت اجتماعی،دیگرازسوي
هـاي فـردي و گروهـی بـه پـدر، پسـر،       جنسیتی، سنی، کاري، یا تقسیمزهاي ایقرار دارد. تم

نـد  داررو کـه نشـان از نقـش اجتمـاعی     ... همگی ازآنو جوانان، دانشجویان، زنان، والدین،
. بسیار طبیعـی اسـت کـه    است، ولی از آن منظر که نسبی و متغیرند غیراصیلاستضروري

دائـم  طـور  بـه کننـد و  ر دل گروه تعریـف مـی  هاي فردي دافراد خود را جدا از نقشتربیش
نـام و  هاي اجتماعی خوشسوي گروهشهرت بههاي بدنام یا کمدرحال گذار و پرواز از گروه

Tajfel)مشهورند مل است نقش کارزارهاي فرهنگـی  أتچه در این گذار موقت قابل. آن(1974
چـون آتـش زیـر خاکسـتر     ست و هر از چندي اتر از هویت اجتماعی باثباتاغلباست که 

. گفـت سـخن هااز نقش ارزشبایدجاست کهنو خودنمایی کند. ایدممکن است زبانه کش
هـاي بـادوام و   هـاي ثابـت و ارزش  گاه که نظر بـه رگـه  هویت در نگاه فرهنگی آن،بنابراین

گاه که بر ساحل امواج مـتالطم هویـت اجتمـاعی اسـت،     غیرنسبی دارد استراتژي است و آن
هاسـت کـه   انسانتغییر آن چیزي جز تاکتیک نیست. هویت جسمی بخشی از هویت زیستی

هاست کـه  بر ارزشاما آن هویت فرهنگی یا معنوي مبتنی،ستاهرچند معیار حق رسمی نیز 
تداوم حقانیت در وراي زمان و مکان است.أسرمنش

»حقیقیهویت «تا »هویت معنوي«از :ث پنجممبح.6
الیتغیر هویت ایرانـی در  ۀو بدناستثابتهویت ایرانی ست که اصل اآنبر تلقی تربیش

ۀرویـ ویا زیستی جـز ،هویت جسمی،هویت دوگانهعد معنوي یا فکري آن نهفته است. ب
ـ  دنبـال تغییـر ظـاهر هـویتی انسـان      ههویت ایرانی نیست. گذر زمان خواسته یا ناخواسته ب

حاصل از تغییـر. هرچنـد در نظـام    ةنه ثمر،هویت استوست. این اصل تغییر جزاایرانی
، باید افـزود کـه   این، باوجوداستمبنا همین گذار ظاهري هویت تربیشحقوقی موضوعه 

،بودن استیابد شرط الزم ایرانیهویت جسمی ایرانی که با او زاده شده و رشد و نمو می
ب حقوق طبیعی سـخن گفـت   جاست که باید به نیکی از مکتاما شرط کافی نیست. همین

تبع آن حقوقی ثابت در نهاد هر انسانی اسـت، کـه حقـوق    هاي هویتی و بهکه قائل به رگه
اصـل  ،بر آن باشد تا مشروعیت یابد. بنابراینهر عصر و زمان و مکانی باید مبتنیۀموضوع

فتـد.  ابـودن نمـی  از ایرانـی حقوقی ایرانی با تغییر در هویت ظاهري و جسمی خود لزومـاً 
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تواند تابع کشور دیگري شود، نام و نشان خویش را تغییر دهد، از زبان و ذهن خویش می
بودن محسـوس نیسـت   بودن یا نبودن رهایی نیابد. حس ایرانیایرانیۀبگریزد، اما از دغدغ

این هویت ظـاهري  ۀتا با تغییرات ملموس ظاهري یا جسمی از اعتبار بیفتد. عناصر پشتوان
جـرح و تعـدیل و   صورتی آگاهانه و عامدانه قابـل سازند که هرچند خود بهمیيارا مبانی

گیـرد. در  حتی طردند، اما همین عناصرند کـه ماهیـت هویـت ایرانـی از آنـان رونـق مـی       
اسـت پـس   ...و ،بودن نه به جسم، جنس، رنگ، زبانجاست که باید پرسید اگر ایرانیاین

هویت او به چیست؟
عمـل  درسازد، که حقوق ایرانی را نیز بر اصول ثابت استوار میطبیعیحقوقمکتب 

بودن بـه کند که معتقد است ایرانیحرکت میايهاي فرهنگی و اجتماعیسوي ارزشبه
قـرار  اخـالق شـرقی  ۀبندي در جرگـ اخالقی انسانی بازگشت دارد که در باالترین دسته

Kriegel)گیردمی اما وجوه امتیاز آن با اخالق عام شرقی در غلظت فرهنگـی آن  ،(1989
هاي اجتماعی آن قـرار دارد  تمایز آن با هویت معنوي غربی در ارزشنهفته است و وجه

بر اخالق انسانی یا حقـوق اخالقـی اسـت تـا قـوانین حقـوقی. ایرانـی        مبتنیتربیشکه 
پذیرد که منتج به رفع تا جایی میاما درعمل آن را،دهدمندي سر میهرچند شعار قانون

ـ   در جامعـه براسـاس   را عـدالتی  ۀظلم و احقاق حقی گردد. یعنی تا آن حدود کـه زمین
در ساختار حقوقی جهان غرب پـس از رنسـانس   کهدرحالی؛دکنتعریف خویش فراهم 

محوري (به مفهوم عدالت طبیعی و جوهري)، بلکـه نـوعی   عدالتغایت قانون نه لزوماً
تمدن انسـانی و در یـک کـالم حرکـت و رشـد مـادي بـا        ۀیافتگی جامعه و توسعنظام

Kelsen)استرویکرد کلسنیسم اخیـر اسـت کـه هویـت ایرانـی را      ۀلئمس،. بنابراین(1963
سیس هـویتی او را  أکه مدیون حقوق موضوعه و مکتب حقوق اثباتی سازد، تبیش از آن

ناشی از مکتب حقوق طبیعی یا فطري اسـت.  داند که میايبر اصول ثابت اخالقیمبتنی
و ،لهجـه ،چون رنگ پوست، شکل مو، زبـان در این میان هر ساختار هویتی عصري هم

ند و درعوض اصول ثابت مندرج در دین و اخالق و عـرف  شوگویش روبنایی تلقی می
دهند. همـین دقـت ایرانـی سـبب     فرهنگی زیربناي هویتی او را تشکیل میــ اجتماعی

ـ اواسالممتقابلخدماتچون استاد مطهري در اعتقاد برخی شود تا بهمی حتـی در  رانی
هـا  وا و بـدان آرا برگزیند کـه بـا آن اصـول هـم    دین و آیینیانتخاب دین و آیین نیز آن

هـا  آن؛نـد ذات ثـابتی نـدارد   اهـا درحـال شـدن   این گزاره که هویت،درنتیجه. وفادارند
جا صادق است که حکایت از روبناي هـویتی رایـج در عصـر    نآدر وفرایندند نه اصل

پسامدرن دارد.
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هـاي عـام در فهـم    تلقیازدیگری یک:یرانیاباورهاي بافتگی در فهم عنصر دینی هویت 
معناسـت کـه   گردد. این بدینجاپنداري هویت در ایران بازمیسان و یکت ایرانی به یکهوی
تواند مسیر خوب یـا بـد سرنوشـت همگـان     ایران میکردن عناصر هویت در قالبی فرضتک

بسیاري بر این باورند که پس از وقوع انقالب اسـالمی در ایـران عنصـر مـذهب     ،باشد. مثالً
کـردن مسـیر حرکـت کـاروان هویـت      توجهی در همگـن ثیر قابلأنفسه توانسته است تفی

بـا هویـت   نامتقـارن هـاي  ر فرهنـگ گیدسوي روي نامناسب بهایرانی داشته باشد و از کج
عناصـر هویـت   ۀها را در مطالعنوعی گسست نسل. برداشتی که بهداشته باشدایرانی پرهیز 

بایـد دریافـت کـه نسـل جدیـد فرزنـد زمـان        )ع(حضرت علی تعبیر بهانگارد.نادیده می
باید او را براساس معیارهاي خاص و بـا درنظرگـرفتن مـدارهاي    بنابراینخویش است، و

. در ایـن میـان شـکی نیسـت کـه یکـی از       )31: البالغـه نهج(و تعلیم دادکردبیتزمانه تر
نقـش  کید مجدد بر عنصـر دیـن و  أمند اسالمی در ایران تترین برکات انقالب شکوهبزرگ

ـ  ،حالبااین.)83: 1384کفاش (سیس هویت ایرانی بوده استأمذهب در ت ۀفرزنـدان زمان
تعلـیم در  ۀدو دسته از بازیگران عرصـ ةتالش عمدند. دارها و درك مساوي نفعلی کشش

کیـد و أنند. ازسویی، مذهبیونی با تـالش و ت کایران آن بوده تا فرزندانی چون خود تربیت 
انـد تـا نسـل دوم انقـالب درك الزمـی از ارزش اصـول و      تنبیه و فشار قصد داشتهاحیاناً

ربی و باورهاي منفک از فرهنگ هاي الابالی غدنبال ارزشهمحورهاي دینی داشته باشد و ب
ایرانی نباشد.

حاصل همین افراط و تفریط در تعلیم یـا  تر بیشداري در بین نسل جدید گرایش به دین
مدرنیسم هویتی حکایت از شکل خاصی از هویـت  پستاین . استضدتعلیم دینی و ارزشی 

ثر أعلمی و فنی ناخواسـته متـ  هاي ر زمینهگیدکه درگونهایران همانۀداري ندارد. جامعو دین
ثیر از آن نبـوده  أتـ داري در عصر جدید نیـز بـی  دینۀاز فرایند گذر زمان مدرن بوده، در مقول

داري دیـن داري در هویـت ایرانـی از خـرده   باید در فهـم عنصـر دیـن   ،دیگرعبارتاست. به
،شـود یافت نمـی در قرائت رسمی و کالنکه لزوماًايگراییغیررسمی نیز یاد کرد. معنویت

شـناس  تعبیر میشـل مفزولـی، جامعـه   از آن ساختار هم نیست و شاید بهگیعین بیگاناما در
داري در عصـر جدیـد مـواجهیم کـه     هاي دینالجزایري از شیوهمعاصر فرانسوي، ما با مجمع

از درعمل مسـتقل  شوند، اما لزوماًدورافتاده یا جدا فرض میاز ساختار رسمی هرچند ظاهراً
Maffesoli)سـت اداري هاي جدیدي از دینشوند، بلکه شکلدین تعریف نمی . حـال  (1988

هـاي  لفـه ؤهاي خاص یـا م ارچوبهداري در چمیزان اجبار به دینباید بررسی شود که تا چه
داري در بـین نسـل دوم در   هاي خاص دینارچوبهیا تالش در زدودن ذهنیت از چمربوط
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گریـزي از سـاختار رایـج یـا     اسالمی به ظهور اشکال جدیـدي از دیـن  ایران پس از انقالب 
شده است.منجر داري در ساختاري نوین دین

اسـت. بـه ایـن    »دوسـتی جمع«دیگر در اصول هویت ایرانی ۀنکت:جمعی به گرد فرد
محور است تا فردگرا. زیربناي این رفتار جمعتریشباز روح شرقیتبعیتمعنا که ایرانی به

دینی نهفته است. تالش ایرانی در ارتباط عـاطفی  داب فرهنگی وآنیز در اخالق یا سنن و 
رفتاري اغلـب در تنـاقض   ةخورد. مشتاق ارتباط و تعامل است. این سیرگران رقم مییبا د

تصـویر  فـرد بـه  ۀریچـ هر نوع نگاهی بـه غیـر را از د  با روح انسان غربی است که عموماً
سـمت نفـع فـردي پـیش رفتـه      پس از انقالب صنعتی بهخصوصهکشد. انسان غربی بمی

Hayek(است هاي تمییز مرزهاي هویت ایرانی با انسـان  از شاخصهو فردگرایی اساساً)1992
خـورد و بـا   ترین قوانین حقـوقی فـرد رقـم مـی    غربی است. بر همین محور است که بنیادي

مین و تضمین ضمانت آنان توسط حکومـت اسـت کـه فـرد     أدسته از حقوق و ترعایت این
نوشتارها در این خصـوص بـه داوري   د. شوشهروند وارد بازي جمعی در اجتماع میۀمثاببه

ـ    بـه که گفته شـده ستاواقعیت آن.)1383اند (علیخانی نشسته نتعبیـر الکسـی توکویـل ای
دانسـتند نمـی » خودخـواهی «اي جدید است چون پـدران مـا جـز    مفهوم از فردگرایی پدیده

(Tocqueville در این مفهـوم انسـان و شخصـیت او مسـتقل از دیگـري یـا دیگـران        .(1868
بـر نفـع فـردي و    مبتنیهویت ایرانی در دامن چنین مالحظاتی اساساًشود. هنوزمالحظه می

،بنـابراین ودخـواهی نیسـت.  هرچند اخالق ایرانی عاري از حـس خ ،شخصی نغلطیده است
گرایی او درکنار عناصـر ثـابتی چـون    دوستی و جمعتوان جمعبخشی از هویت ایرانی را می

Javid)دوستی دانستگرایی و نوععدالت 2005 b).

گیرينتیجه.7
قانون ناتوان از انعقاد هویـت اسـت. بـراي هویـت و ثبـات در آن عناصـر دیگـري        ،عملدر

تـوان  دو را میند. ترکیبی از ایناضروري است. این عناصر برخی حقوقی و برخی اجتماعی
صـورت  نآسو کرد تا هویت ثبات یابد. چـون در ها یا شهروندان همهاي طبیعی انسانبا حق

ر امـور در پرتـو نـور او    گـ یدسـت کـه   اخورشید تابـانی مدعی شد که حتی هویتتوان می
یت نیست. نـور او مـا را بـه    ؤمشاهده و ردرستی قابلیابند، اما خود بهروشنایی و وضوح می

تعریف نیست. هویت مثل همـین خورشـید   اما خود با نور خود قابل،کشاندفهم اطرافمان می
ـ ،اي وجـود دارد است که براي فهم و تعریف دقیق آن مشکالت عدیـده  کـه بـراي   طـوري هب
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هـا  از طریـق مثـال  فقـط »reality/واقعیت«و » truth/حقیقت«بسیاري این نوع واژگان چون 
تعریـف  حـد تـرین  ند، تعریف با مثال پـایین اکه منطقیون قائلچنانند. و البته هماشناختقابل

هـا  چـون پسـامدرن  همر، اگمثال است. حالوددر فهم امور است و کارکرد آن در همان حد
اي از جـوهر  را آینـه مـداران آن هویت را در امواج زمان و مکان غلطان بدانیم یا چون سـنت 

این نیسـت کـه   جزاي طبیعت انسانی خویش بخوانیم، چاره(unchangeable essence)الیتغیر
با کشـف و  عناصر آن اکتفا کنیم. طبیعی است که یعنی فهم هویت ایرانی و،خویشۀبه نمون

نگارنـدة  توان به خودشناسی و خودباوري بهتري دسـت یافـت. امـا    درك عناصر خویش می
غلـط عنصـر هویـت    صحبت کند که بهشناسانه جامعهدرصدد بود تا از اموري فقطاین مقاله 

. در ایـن گـذار مالحظـه    را معرفی کندنآگزین مناسب حقوقی و جاياندایرانی قلمداد شده
اي دیگـر از معرفـت را در دل خواهـد    چه نیست، اما ایـن نفـی خـود مرحلـه    شد که ایرانی

.ستاداشت تا بپرسیم حال عناصر هویت ایرانی چه 
ابعادي از این هویت ناظر به دو سطح نگاه بیرونی و درونی بـه هویـت ایرانـی    دیدیم که 

کـه در گـذار مـا بـه     اشاره کـرد توان به عناصري از هویت ایرانی است. در سطح بیرونی می
. شـد یا تقویت شده و تحکیم خواهنـد  ،دیده، خواهند دیدشدن آسیبعصر جدید و جهانی

هاي هویت ایرانـی در  ماندگاري برخی از مؤلفهجا یکی از مصادیق پرسش کشف رازدر این
هویـت عناصرۀلئمسدرونیسطحدر. استزمانهاجتماعیــ مواجهه با تندبادهاي فرهنگی

و سیاسـی محـیط بـر ایـن هویـت      ،ی، فلسـفی اجتمـاع کالمی،کارزارهايبهمعطوفایرانی
و سـاختاري  ،قـومی ،عناصـر روحـی، جسـمی   ۀتوانـد در سـای  خواهد بود. ایـن همـه مـی   

در پاسـخ صـریح   سهوي یا عمديۀشناسانیا فرار جامعهگریز ،بنابراینموردتوجه قرار گیرد.
ـ با وجودحقوقی به این پرسش  وه ادبیـات مربـوط بـه هویـت در ایـران ناشـی از همـین        انب

هویـت اسـمی،   اسـت کـه  مسـت. مسـلّ  اسیس هویت ایرانیأروبنا و زیربنا در تندادنتمییز
ایـن هویـت   ةدهد، اما جوهریا زیستی بخشی از هویت ظاهري ایرانی را تشکیل می،جسمی

ـ ،نه این روبناي متغیر ایـن  ،دیگـر عبـارت هبلکه همان اصول معنوي یا فرهنگی ایران است. ب
ند، هویت نیـز در  افرض که اموري مدام به اقتضاي طبیعت زندگی انسانی در تحول و تکامل

این گذار درحال گذار است نباید به این معنا حمل شود که در هر مرحله چـون قـانون تـز و    
ست که اصـولی ثابـت   ارا نیز داشته است، بلکه سخن آنتز، سنتز توان تولید مغایر خودآنتی

هرچنـد  ،شـوند با گذر زمان دگرگون نمـی بودن هر ایرانی نهفته است که لزوماًدر فهم ایرانی
تـوانیم از  یا اشکال نوینی به خود بگیرند. در این نگاه است کـه مـی  بندممکن است تکامل یا

بـود تـا   همـین وییم. غایـت ایـن نوشـتار هـم     یک زیربنا و روبناي هویتی در ایران سخن بگ
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در نهفته اسـت. هاي روبنایی در ساختارهاي زیربناییایرانی و هویت او فراتر از سازهیمبگوی
شـود تـا نشـان    سو با مکتب حقوق طبیعی طرح مـی برداشت حقوقی این ساختار سخت هم

در هویـت ایرانـی   توانـد  مـی دهـد  چه اعتبار یا شخصیت اجتماعی را تشکیل مـی نآدهد هر
بلکـه میزانـی   ،زبان و نژاد و حتی رنگ و دین نیستفقطهویتةجوهر.بخش مهمی باشد

سـو بـا فرهنـگ    خواهی است که تبـار تمـدنی ایـران را هـم    و عدالت،دوستیاز اخالق، نوع
گرایـی  جویی و دانـش معناگرایانه مترقی و داراي تداوم ساخته است. به این سه اصل حقیقت

گاه ایران خـالی و عـاري از قیـام و انقـالب بـراي      شده تا هیچباعثتوان افزود که یرا هم م
رمان صلح و عدالت نباشد. البته در این میان باید بین هویت فـرد ایرانـی از هویـت جمعـی     آ

سـان روبنـا و   هل شد. هویت فردي دربرابر این هویت مشترك جمعی بئایرانی هم تفکیک قا
قوانین طبیعی است.زیربنا یا حقوق وضعی و

دان بـدان  شناسان حقـوقی در کسـوت حقـوق   زمان که جامعهنآهویت گاهی حق است 
داننـد. ایـن نـوع    نانی که به حقوق پایه بـاور دارنـد و حـق را پیشـینی مـی     آ،تمسک جویند

تواننـد  هـا مـی  انسـان ۀدر این باور همـ .دارد»حق هویت«شناسایی حق نشان از مشروعیت 
حق زدودن انسانیت هر شهروند وابسـته  بهاشته باشند و زدودن این هویت هویت مشترك د

گاهی هویت ایرانی و عراقی و عرب و عجم و کـرد و لـر و اروپـایی و    ،دیگراست. ازسوي
شناسان قصد دارند تا بـه ایـن واسـطه از وصـف فرهنگـی      ن زمان که جامعهآمریکایی دارد آ

شـهروندي  یدان حق هویت حقیر شود. در این مسخن بگویند تا تمایزها باعث شناخت بهت
مربـوط بـه  ن در بخـش مهمـی  آاست و نه یک حق طبیعی. مشکل هویت ایرانی و مفسران 

حـق بـراي دو سـطح هـویتی بـوده اسـت. بایـد هویـت بـراي          ةاین دو حوزنکردنتفکیک
ع شـهروندي  در وضفقطکه زنجیره از فرد تا شهروند نگریسته شود و نه اینۀمثاببودن بهحق

چراکه این سطح و وضع سخت سیال است.،دیده شود
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