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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل و نقد بهکارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحول (سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین) ،میباشد .این مفهوم به لحاظ کمّی و کیفی ،حضور چشمگیری در
این اسناد دارد و تعریف تربیت ،که محور هرگونه فعالیت تربیتی است ،بر این مفهوم استوار شده است .برای
دستیابی به این هدف از روشهای تحلیل مفهومی و نقد درونی و بیرونی بهره گرفته شد .یافته ها حاکی از آن
است که اسناد مورد نظر ،در به کارگیری مفهوم هویت با ناسازواری و عدم انسجام مواجهاند .به موردی از
تناقضگویی در مبانی نظری سند تحول اشاره شده است .همچنین ،به سبب کمتوجهی به پیشینه پژوهشی علمی
و فلسفی مفهوم هویت در اسناد ،مرزهای معنایی مفهوم هویت با شخصیت و شاکله دچار درهمآمیختگی شده
است که این درهمآمیختگی ،منجر به استنتاجهای نادرست شده است .عدم توجه کافی به تکثر فرهنگی
ایرانیان در اسناد تحول ،نقد پایانی این نوشتار ،به این اسناد است.
واژه های کلیدی :سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،شاکله ،شخصیت ،نقد ،هویت ،هویت ایرانی.
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مقدمه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و
عمومی جمهوری اسالمی ایران ،1پس از فراز و فرودهای فراوان ،سرانجام ،در آذرماه  1390به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید .مقرر شد بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش «زمینه دستیابی دانش-
آموزان  ...به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی را به صورتی نظاممند،
همگانی ،عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد )DFT, 2011, P. 10( ».و با تکیه بر
این «زمینه» ،هدفهایی را از جمله «تربیت انسانی موحد ،مومن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها
و وظایف در برابر خدا ،خود و دیگران و طبیعت ،حقیقتجو و عاقل ،عدالت خواه و صلحجو ،ظلمستیز،
جهادگر ،شجاع و ایثارگر و وطندوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانیاندیش )DFT, 2011, P. 13(»... ،و
بیش از بیست صفت اخالقی دیگر برآورده نماید .2کوشش برای تدوین سندی با چنین هدفهای بلندی،
میتواند یک حرکت روبهجلو تلقی شود .اگر نگوییم تمامی هدفهای سند تحول ،دست کم برخی از آنها،
هدفهایی هستند که هیچ نظام آموزشی نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد .اما برای علم به اینکه آیا
مدرسه در بیش از هفت سال گذشته از تصویب سند تحول چقدر به افق تعریف شده در آن نزدیک شده
است و اینکه آیا در کمتر از هفت سال آینده و تا سال  ،1404بتواند موارد ذکر شده در فصل سوم سند تحول
را محقق کند ،نیازمند پژوهش هایی است که نقبی به گذشته زده و نسبت به ارزیابی فعالیتهای صورت
گرفته در این راستا همت بگمارند و همزمان تدابیری برای آینده به دست دهند .اقدام مهمی که به نظر
میرسد مورد غفلت واقع شده است.
با این وصف ،جدای انجام چنین پژوهشهایی ،به نظر میرسد نباید از بررسیهای تحلیلی و مفهومی
اسناد تحول ،غافل شد .چنین مطالعاتی ،دستکم به لحاظ نظری ،راه را برای اصالح و تکمیل این اسناد
مطابق بند  7-3سند تحول ( )DFT, 2011, P.33باز خواهدکرد .در نگارش یا تدوین اسناد کالن و اثرگذاری
 .1از این پس ،برای رعایت اختصار ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()The document of foundational transformation
در نوشتار فارسی متن با کوتهنوشت «سند تحول» و در ارجاع درون متنی با واژه اختصاری  DFTمورد اشاره قرار خواهد گرفت.
همچنین مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ( Theoretical foundations

 )of transformationبا کوتهنوشت «مبانی نظری تحول» و در ارجاعهای درون متنی با واژه اختصاری  TFTمورد اشاره قرار خواهد
گرفت .همچنین واژه «اسناد» در این نوشتار صرفا به این دو سند اشارهگر است.
 . 2وضوح و دقت مفهومی واژگان به کار رفته در این اهداف و نیز واقع بینانه بودن آنها ،یک بحث جدی مستقل میطلبد که
محل بحث آن نمیتواند این مقاله باشد.
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چون اسناد مورد اشاره ،فرض بر آن است که دقتهای مفهومی در حد باالیی اعمال شود؛ چراکه هرگونه
ایهام ،ابهام و پیچیدگی ،در بهکارگیری مفاهیم و نیز ناسازواری و عدم انسجام در مجموعه مباحث ،به طور
قطع اجرای آنها را با دشواری روبهرو خواهد ساخت .از اینرو در این پژوهش ،مفهوم «هویت» که یکی از
کلیدیترین مفاهیم در این اسناد میباشد ،برای بررسی و تحلیل برگزیده شده است.
در این پژوهش ،روش تحلیل مفهومی به ویژه در شکل «تفسیر مفهومی» و «ارزیابی ساختار مفهوم»
مورد نظر خواهد بود ( .)Coombs & Le Roi, 2013, P. 47مراد از تفسیر مفهومی در این مطالعه تبیین
صریح و روشن از معنای هویت و توضیح ارتباط آن با سایر مفاهیم مانند شخصیت و شاکله است .به عبارت
دیگر ،در اسناد تحول ،هویت از چه مولفههای مفهومی برخوردار است و آیا تبیین قابل قبولی از معنا و
ارتباط این مفاهیم با یکدیگر حاصل شده است یا خیر .در واقع ،تالش شد تا مفهوم هویت در جای جایِ
این اسناد ردیابی و هسته معنایی موردنظر نویسندگان تشریح شود .همچنین روش ارزیابی ساختار مفهوم ،در
پاسخ به این سوال که آیا ساختار مفهومی هویت در اسناد تحول ،نسبت به ساختارهای مفهوم قبلی پیشرفتی
داشته است یا خیر ،مورد استفاده قرار گرفت.
برای نقد و بررسی اسناد تحول در باب مفهوم هویت ،از نقد درونی و نقد بیرونی استفاده شد .مراد
از نقد درونی ،بررسی میزان انسجام و سازواری دستگاه اندیشه زیربنایی این مفهوم و مقصود از نقد بیرونی،
درستی یا مطابقت آن با پژوهشهای صورت گرفته در باب هویت ،در علوم مرتبط خواهد بود ( Malekian,

 .)2010, pp. 75-79از اینرو ،در نقد درونی ،با فرض صحت دیدگاه موردنظر در اسناد تحول ،ناسازگاری-
های احتمالی میان مفاهیم مرتبط مورد واکاوی قرار گرفته و تناقضهای احتمالی مورد اشاره قرار گرفت
( .)Thompson, 2016به طور نمونه ،اینکه «هویت جنسیتی» در جایی از مبانی نظری تحول ،از مصادیق
هویت «جمعی» و «مشترک» افراد ( )TFT, 2011, P.133و در جایی دیگر از مصادیق «هویت فردی و
غیرمشترک» ( )TFT, 2011, P. 266محسوب می شود ،ناشی از ناسازواری در کاربست این مفهوم میباشد.
نقد بیرونی نیز بیشتر در بخش «عدم توجه کافی به پیشینه موضوع هویت» و «عدم توجه وافی به تکثر فرهنگی
ایرانیان» ،و همچنین معیارهای بازشناسی و تمایز میان مفهوم «هویت» از «شخصیت» ،مورد توجه قرار گرفته
است .به واقع ،در نقد بیرونی با پذیرش مواضع چارلز تیلور ،و نیز دیدگاههای وودورد ،به این نکته اشاره
شده است که در اسناد تحول ،اساسا ،مفهوم هویت به درستی تعریف نشده است.
شایان ذکر است ،جایگاه و نقش هویت در اسناد تحول ،پیشتر ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،در
برخی پژوهشها از جمله ،نظری ( ،)Nazari, 2018علیمرادی و محمودنژاد

( Alimoradi and
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 ،)Mahmoudnejad, 2018مرزوقی و همکاران ( ،)Marzoghi, Aghili and Mehrvarz, 2016سبحانینژاد
و همکاران ( ،)Sobhaninejad, Najafi and Nourabadi, 2016رهبری و همکاران

( Rahbari, Balbasi

 )and Ghorbi, 2015و سجادیه ( ،)Sajadieh, 2014مطرح شده است .به ویژه پژوهشهای مرزوقی و
همکاران و رهبری و همکاران با دقت بیشتری طرح موضوع هویت در اسناد تحول را مورد توجه قرار
دادهاند .اما تحلیل ارائه شده در این پژوهشها ضمن اینکه تحلیلهایی الزم و روشنگرند ،اما طرح موضوع
هویت در اسناد تحول را با همه ابعاد آن مورد بررسی قرار ندادهاند .به طور نمونه ،رهبری و همکاران ،تنها
موضوع «هویت ملی» را مورد تحلیل قرار داده و مرزوقی و همکاران نیز تحلیلی روشنگر اما ناکافی از این
مفهوم به دست دادهاند.
هویت در اسناد تحول
مفهوم هویت حضور کمّی و کیفی زیادی در مبانی نظری تحول و به تبع آن سند تحول دارد .در
اثبات استفاده پرشمار از مفهوم هویت در این اسناد ،همین بس که واژه هویت در سند تحول  27مرتبه و در
مبانی نظری تحول بیش از  350بار به کار رفته است .در اثبات حضور کیفی و محوری این مفهوم در این
اسناد می توان به این نکته اشاره کرد که تعریف تربیت در این اسناد بر مفهوم هویت استوار شده است .در
سند تحول تعریف تربیت ،این گونه آمده است« :فرایندی تعالی جویانه ،تعاملی ،تدریجی ،یکپارچه و مبتنی
بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب
حیات طیبه در همه ابعاد ،زمینههای مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای شکلگیری و
پیشرفت جامعه صالح اسالمی فراهم میآورد.)DFT, 2011, P. 1( ».

تعریف تربیت ،نقطه ثقل هر نظام و یا دیدگاه تربیتی است؛ چراکه ،همه عناصر نظامها تربیتی باید
به دنبال تحقق آن چیزی باشند که تربیت نامیده میشود .از این رو ،اصوال هرگونه تعریفی از تربیت ،یک
تعریف تجویزی و هنجاری است ( .)Bagheri, 2008, P. 1بنابراین ،از تعریف فوق به دست میآید،
«آمادگی برای تحقق  ...مراتب حیات طیبه» و لذا «پیشرفت جامعه اسالمی» از طریق ایجاد «زمینههای مناسب
تکوین و تعالی پیوسته هویت» به دست خواهد آمد .اما نخستین پرسشی که با توجه به این تعریف به ذهن
متبادر میشود ،این است که اساسا در این تعریف ،هویت به چه معناست؟ تا از این رهگذر معنای «تکوین و
تعالی پیوسته هویت» را درک نمود.
چنانکه اشاره شد ،مفهوم هویت ،حضور پربسامدی در سند تحول و مبانی نظری تحول دارد و اشاره
مستقیم به تمامی مضامین موردنظر در این بحث ممکن نیست؛ بنابراین در این بخش به اختصار ،بخشی از
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مهمترین کاربردهای این مفهوم مورد تحلیل قرار میگیرد تا زمینه نقد آن فراهم شود .شاید نخست الزم باشد
تعریف هویت در اسناد تبیین شود« :هویت برآیند مجموعهای از بینشها ،باورها ،گرایشها ،اعمال و صفات
آدمی است .از این رو ،نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست ،بلکه حاصل تالش و توفیق شخص و
تا حدودی متاثر از شرایط اجتماعی است .انسان ،موجودی است که میتواند با تکیه بر فطرت و استعدادهای
طبیعی خود و با استفاده از نیروی عقل و اختیار و اراده خویش ،به معرفت دست یابد .معرفت ایجاد شده
می تواند زمینه میل و گرایش را در او فراهم سازد .بینش و گرایش درونی ،زمینه باور (ایمان) و تکوین اراده
(تصمیم معطوف به عمل) را در او فراهم میآورد و با عمل و تکرار آن ،به تدریج هویتش شکل میگیرد.
همین امور نیز در هر گونه تحول هویت ،پس از تکوین آن نقشآفرین است» (.)DFT, 2011, P. 8
همین تعریف به شکلی مفصلتر در مبانی نظری تحول نیز اشاره شده و در مواردی تالش شده است
تا از عناصر مفهومیای مانند «تکوین و تعالی پیوسته هویت»« ،مولفههای هویت» و «ابعاد و الیههای هویت»
تعریفی به دست داده شود

(.)TFT, 2011, PP. 131-133; PP. 140-142; PP. 443-444

از تعریف مورد اشاره ،و دیگر تعاریف مشابه در مبانی نظری تحول ،چنین نتیجه میشود که نخست،
هویت «امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست» ،بلکه امری «تدریجی»« ،پویا»« ،سیال»« ،ناتمام» و «انعطاف-
پذیر» است ( ،)TFT, 2011, PP. 72-73; PP. 131-133که «حاصل تعامل اراده فرد با عوامل زیستی،
اجتماعی ،فرهنگی و شناختی و روانی می باشد.)TFT, 2011, P. 219( ».
همچنین ،برای به دست دادن مبنای دینی و تاکید بر اینکه معنای مورد نظر سند تحول از هویت،
تعبیری امروزی و در عین حال قرآنی است در چندین جا تصریح اشاره شده است که هویت همان تعبیر به
کار رفته در آیه  84سوره اسراء ،1یعنی «شاکله» است« :هر انسان با داشتن فطرت الهی و با برخورداری از
استعدادهای طبیعی و عواطف و تمایالت متنوع ... ،به تدریج واقعیتی شخصی و سیال مییابد که از آن با
عنوان هویت (و شاکله در تعبیر قرآن) یاد میشود .)TFT, 2011, P.72( ».همین بیان در مبانی نظری تحول،
صفحه  ،132نیز تکرار شده است .در جای دیگر و با تعبیری مشابه ،ضمن تاکید دوباره بر یکسانی مفاهیم
هویت و شاکله ،ارتباط آنها با مفهوم «نفس» نیز مورد اشاره قرار گرفته است« :برخالف علمای اخالق که
موضوع اخالق را «نفس» تعریف کردهاند ،در این جا «هویت متربی» به منزله موضوع فرایند تربیت – در
جنبه فردی و اجتماعی آن – محسوب شده است( .هر چند به واقع هویت نیز معادل مفهوم شاکله و تعبیر و

ال
ل عَلَی شَاکِ َلتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَ ُم بِ َمنْ ُهوَ أَ ْهدَی َسبِی ا
 . 1قُلْ ُکلٌّ یَعْمَ ُ
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تفسیر تربیتی دیگری از مفهوم نفس است .)TFT, 2011, P.141( »).بنابراین ،چنین به نظر می رسد که
هویت یک مفهوم قرآنی است و در واقع همان «شاکله» و «تعبیر و تفسیر» مفهوم اخالقی «نفس» است.
در مبانی نظری سند تحول بنیادی در پاسخ به این پرسش که چرا خود مفهوم «نفس» که واجد یک
ادبیات غنی اخالقی و عرفانی در سنت اسالمی است ،مورد استفاده قرار نگرفته است ،به دالیلی اشاره شده
است« :نفس در ادبیات دینی و اخالقی عرفانی ما جلوهی منفی نیز یافته است .تعابیری نظیر جهاد با نفس و
نفسانیات که به امیال و مشتهیات معنی میشود ،ناظر به همین جلوهی منفی نفس است».

( TFT, 2011,

 .)footnote 2, P.141اما این تنها دلیل برای انتخاب واژه هویت به جای نفس و احتماال به جای شاکله نیست،
بلکه شاید دلیل مهمتر ،کاربردگسترده و پربسامد این مفهوم در ادبیات روانشناختی و جامعه شناختی امروز
است و براین اساس «میتواند در ادبیات تربیتی دارای پشتوانه تجربی و علمی شود .به سخن دیگر ،این
مفهوم به سبب تناسب با ادبیات علمی در حوزه دانش تربیتی ،تحقیقپذیری بیشتری نسبت به مفهوم نفس
دارد.)TFT, 2011, footnote 2, P.141( ».
نظر به مراتب فوق میتوان گفت که در اسناد تحول ،مفهوم هویت ،همان مفهوم قرآنی شاکله است
و البته به دلیل اینکه از پشتوانهی تجربی و علمی برخوردار میباشد ،در همان معنای 1مورد استفاده در ادبیات
علمی دنیا به کار رفته است .همچنین ،با اشاره به برخی الیههای هویت تردیدی نیست که مقصود از هویت
دقیقا همان مفهومی است که امروزه در غرب با واژه  identity2شناخته میشود« :بحث هویتیابی و تکوین
انواع هویت (دینی ،ملی ،قومی ،جنسی/جنسیتی ،و حرفه ای) و مواجه با بحران هویت اکنون مسئله اصلی
عموم جوامع معاصر در شرق و غرب است.)TFT, 2011, footnote 2, P.141( ».
اشاره مستقیم نویسندگان سند به مفاهیمی مانند «بحران هویت»« ،3هویت ملی» 4یا «هویت قومی» 5نیز
می تواند حاکی از عطف نظر آنان به معنایی از هویت است که در ادبیات علمی موردنظر بدان اشاره شده
است .البته چنان که بیان شد ،آنان مانند هر متفکر دیگری برای تمایز بخشیدن به تعریف خویش از هویت و

 . 1البته به طور طبیعی نویسندگان اسناد همانند بسیاری دیگر نظریه پردازان حوزه هویت ،قایل به قبض و بسطهایی در حوزه معنایی
هویت هستند که بدان اشاره خواهد شد .ولی به هر تقدیر ما با مفهومی مواجه هستیم که در ادبیات علمی روز ،مسبوق به سابقه است.
 - 2البته در هیچ جای سند و مبانی نظری آن ،به عمد یا ناآگاهانه ،به واژه انگلیسی  identityاشاره نشده است .این در حال است
که برابرنهاد انگلیسی واژگان متعددی از جمله تربیت ( ،)educationفرایند ( ،)processفلسفه دین (،)philosophy of religion
هستی شناسی ( ،)ontologyمورد اشاره قرار گرفته است.
3. Identity Crisis
4. National Identity
5. Ethnic Identity
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نسبت آن با تعریف رایج در روانشناسی و جامعه شناسی 1قائل به برجستگیهایی در تعریف خویش از هویت
شدهاند .آنان برای این کار ضمن معرفی یک اصطالح علمی دیگر یعنی «شخصیت» ،به تمایز تعاریف خویش
اشاره کردهاند« :البته مفهوم هویت (و یا شخصیت) پیش از این در مباحث جامعه شناسی و روانشناسی معاصر
نیز مورد توجه قرار گرفته است ،اما تمایز تعریف برگزیده از هویت (از تعاریف رایج آن در روانشناسی و
جامعه شناسی) ،در تاکید و تصریح نسبت به سیالیت هویت و تحول پیوسته آن ،ارایه تصویری مثبت و ارزش
مدار ،یک پارچه و ترکیبی از هویت (دارای دو بعد در هم تنیده فردی و جمعی و برآیند معرفت ،باور ،میل،
اراده و عمل فردی و جمعی مداوم بر اساس تعقل) ،تاکید بر بعد وجود شناختی هویت عالوه بر بعد
روانشناختی و جامعهشناختی آن ،ارتباط دادن روند شایسته تکوین و تحول هویت با مفهوم اسالمی فطرت و
شکوفایی آن و غایت زندگی ،تاثیرپذیری نسبی روند تحول هویت از شرایط اجتماعی ،در عین تاکید بر
حضور فعال انسان در موقعیت و نقش اساسی خود فرد ،در روند تکوین مولفه های اصلی هویت (معرفت،
باور ،اراده و عمل فردی و جمعی) و تحول مداوم آن است» (.)TFT, 2011, p.142
اما آیا تعریف مورد اشاره در سند ،از تمایزهای ویژهای نسبت به پیشینه پژوهشی این حوزه ،برخوردار
است؟ پاسخ به این پرسش منفی است که در ضمن بیان نقدها به آن پرداخته شده است .در ادامه ،نقدهای
وارد به مفهوم هویت در اسناد تحول مطرح و در خالل طرح آن به جنبههای دیگری از این مفهوم در اسناد
اشاره می شود.
بررسی ،تحلیل و نقد
به نظر میرسد ،پیش از ورود به نقد و بررسی ،الزم است توضیحاتی درباره مفهوم هویت ارائه شود.
هویت که با عنوانهایی مانند مفهوم ،سازه ،2پدیدار یا واقعیت معرفی میشود ،موضوعی با ادبیاتی نسبتا
گسترده است؛ چراکه حوزههای فکری و علمیِ متنوعی مانند فلسفه ،علوم اجتماعی ،روانشناسی ،زبان
شناسی ،تاریخ و ادبیات ،پیشینه پردامنهای را در این زمینه به وجود آوردهاند ( ;Doran & Mohseni, 2007

 . 1یک نکته قابل توجه در بحث نویسندگان مبانی نظری تحول در خصوص هویت که در چند جا از جمله همین صفحات 141
و  ، 142مورد اشاره قرار گرفته ،این است که آنها هر کجا که بخواهند از ادبیات و پیشینه هویت ،بحثی به میان بیاورند صرفا به
«روانشناسی و جامعهشناسی» اشاره میکنند ،توگویی دیگر شاخههای دانش از جمله فلسفه ،تاریخ و ادبیات ،کال هیچگونه پیشینهای
در اینباره ندارند .به اجمال در حوزه فلسفی بحث ،می توانم مدعی شوم ،اگر پیشینه بحث در فلسفه بیش از روانشناسی و جامعه-
شناسی نباشد ،قطعا کمتر نیست.
2. Construction
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 . )Gee, 2000به تعبیر اریکسون ،1هر چه بیشتر درباره هویت نوشته شود ،موضوع ،گستره بیشتری به خود
گرفته و فهم آن نیز مشکلتر می شود ( )Erikson, 1968, P. 9و شاید از همینرو ،متفکران در حوزههای
مختلف فکری ،برای درک و ضبط علمیِ این مفهوم به تقسیمبندیهای متنوع دیگری روی آوردهاند .هویت
گاهی به شکل دوتاییهای مقابل هم ،به پویا 2و ایستا ،)Bagheri & Khosravi, 2010( 3متمایز 4و غیرمتمایز،5
فردی 6و اجتماعی7؛ اکتسابی 8و غیراکتسابی یا ذاتی)Brekhus, 2008( 9؛ و گاهی ،بسته به الیههای هویتی
انسان ،ابعادی مانند ملی ،دینی ،زبانی ،جنسی ،قومی ،اخالقی ،و سازمانی ،یافته است .برخی نویسندگان،
بعضی از این الیهها را زیرمجموعه یا ابعادی از الیههای دیگر میدانند؛ به طور نمونه ،احمدی ،هویت ملی
را «کالنترین» بخش هویتی دانسته که «برآیند هویتهای دیگر به ویژه هویتهای اجتماعی است و هویت-
هایی نظیر هویت دینی ،نژادی ،قومی و فرهنگی عناصر شکل دهنده هویت ملیاند و نه هم سطح آن»
(.)Ahmadi, 2011, P. 72

در پاسخ به این سوال که هویت چیست؟ به موجزترین وجه ،هویت پاسخی به پرسش از کیستی
انسان است ( .)Taylor, 1989, P. 27پاسخ این پرسش در یک آمد و شد میان فهم و تصویر فرد از خود ،با
تصویری که به تعبیر مید 10از سوی «افراد مهم» 11به وی پژواک میشود ،حاصل میشود .در واقع از تضارب
و برآیند فهم فرد از خود و انعکاس بیرونیِ بودنِ او که در بیان هگل و به تبع او ،تیلور

بهرسمیتشناختن12

نام گرفته است ،هویت شکل میگیرد .تیلور در تعریفی دقیقتر ،هویت را آن نوع پاسخی به پرسش از کیستی
انسان میداند که در پرتو آن پاسخ ،ذوقیات ،13امیال ،14اعتقادات 15و آمال 16انسان به عنوان یک فرد برخوردار
از هویت ،معنادار میشود ( .)Taylor, 2003, P.34در این تعریف ،مراد از هویت آن چیزی است که از یک
سو ،فرد را در ابعاد مختلف ،از دیگران متمایز و از سوی دیگر به آنان مرتبط میکند .نکتهای که الزم است

1. Erik H. Erikson
2. Dynamic
3. Static
4. Marked
5. Unmarked
6. Personal
7. Social
8. Achieved
9. Inborn
10. George Herbert Mead
11. Significant Others
12. Recognition
13. Tastes
14. Desires
15. Opinions
16. Aspirations

 144پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،10شماره  ،1بهار و تابستان 1399

بدان توجه شود این است که پاسخ به این پرسش یک امر خنثی نیست و فهمی که فرد از کیستی خود دارد
و تعریفی که از خویش به دست میدهد ،به تعبیر اریکسون ،هسته مرکزی خودآگاهی 1او را شکل خواهد
داد ( ،)Erikson, 1968, P. 218او خود را آنگونه خواهد دید و آنگونه خواهد نُمایاند.
تیلور به تبعیت از مید ،نقش افراد مهم در زندگی انسانی را اساسی تلقی میکند .او بر این باور است که
ذوقیات ،امیال ،اعتقادات و آمال انسان در انزوا شکل نمیگیرد ،بلکه در یک تعامل بدون انقطاع زبانی(زبان در
معنای گستردهی آن و نه صرفا زبان گفتاری) با دیگری صورت میپذیرد ( .)Taylor, 2016, P. 160او هویت
گفتوگویی 2انسان را ویژگی میداند که انسان را الجرم در پیوند با دیگران قرار میدهد ...« :ما همیشه هویت
خود را در گفتوگو با و گاه در مبارزه علیه چیزهایی که دیگری در وجود ما مهم میبیند تعریف میکنیم .حتی
پس از آن که بعضی از این دیگران – از جمله والدین ما – از زندگی ما خارج شدند ،تا زمانی که ما زنده هستیم،
به گفتوگو با آنها ادامه میدهیم .بدین ترتیب سهم «دیگری» همیشه در زندگی ما مهم است؛ حتی وقتی در
ابتدای زندگی ما بوده باشد ،تا بینهایت ادامه پیدا میکند.)Taylor, 2016, P. 161( »... .
از آنجاکه در هرگونه هویتیابی ،ارتباط داشتن با دیگریِ مهم ،بیبدیل است و سنخ این ارتباط،
ارتباطی زبانمند است و آبستن معنایابی ،برخی را به این نقطه سوق داده است که هویت را یکسره اجتماعی
در نظر گرفتهاند ( ،)Jenkins, 2008, P. 17چراکه زبان امری خصوصی نیست .بنابراین معنا نیز نمیتواند
فردی باشد .البته شاید بی نیاز از تاکید باشد که یکسره اجتماعی دانستن هویت نیز به معنای مستحیل کردن
فرد در اجتماع نیست .البته مسئله این است که تاکید بر اجتماع و نقش کارساز آن در شکلگیری هویت
انسان و حتی تاکید بر اینکه انسان برخوردار از یک ساختار وجودی گفتوگویی است ،به معنای انحالل
شخصیت فردی انسان نیست ،به گونهای که جایی برای تصمیمگیری و انتخاب او باقی نگذارد؛ چراکه اصوال
زمانی میتوان از گفتوگو سخن گفت که دو سوی گفتوگو وجود داشته باشد ،و هرگونه نادیده گرفتن
یک سوی گفتوگو به سود سوی دیگر ،به نوعی برهم زدن توازن الزم در هر گفتوگویی است3.در ادامه،
پس از بیان دیدگاه اسناد در باب مفهوم هویت و نیز پس از مروری اجمالی بر ادبیات پژوهشی مفهوم هویت،
کاربست این مفهوم در سند تحول و مبانی نظری تحول ،مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.

1. The Core of Human Self-Awareness
2. Dialogical Self

 . 3اسپلیتر از جمله دانشورانی است که ضمن رابطهای ( ) relationalدانستن هویت انسان ،پاس عاملیت او را نیز داشته است .این
دو اثر وی میتواند رهگشا باشد (.)Splitter, 2007 & 2010
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آشفتگی مفهومی در اسناد تحول
در اسناد تحول ،با آشفتگیهای مفهومی مواجه هستیم که در سه شکل درهمآمیختگی مفاهیم ،برابر
انگاشتن هویت و شخصیت و برابر انگاشتن هویت و شاکله قابل مالحظه اند:
 .1درهمآمیختگی مفاهیم در اسناد تحول ،تحلیلهای بسیار متنوع و غنی از مفاهیم به دست داده
شده است که به واقع ،از نکات مثبت این اسناد محسوب میشوند اما گاهی مرزهای معنایی مفاهیم مرتبط و
دارای معانی مش ترک ،به درستی مورد توجه قرار نگرفته است .برای نمونه در مبانی نظری تحول ،از یکسو
هویت برابر با نفس انگاشته شده است ( ،)TFT, 2011, P. 141; footnote 1, P. 160در جای دیگری،
هویت از «جلوههای نفس» به حساب آمده است ( .)TFT, 2011, footnote 2, P. 160از سویی این «نفس»
مفهومی قرآنی دارد ( ،)TFT, 2011, P. 141و در کنار مفاهیم دیگری چون «قلب» و «فواد» و «شاکله» و
«روح» مطرح شده است و در پانویس همان صفحه ،مفهومی اخالقی در نظر گرفته شده است که در «ادبیات
دینی و اخالقی عرفانی ما جلوهای منفی» به خود گرفته است .چند صفحه جلوتر ،این مفهوم همان مفهوم
نفس در نگاه صدرا تلقی شده است ( .)TFT, 2011, P. 160مجددا اشاره شده است که «هویت ،امروزه در
ادبیات روان شناختی و جامعه شناختی کاربرد گستردهای یافته و در ادبیات تربیتی علمی امروز بسیار پربسامد
حاضر شده است» و «مساله اصلی عموم جوامع معاصر در شرق و غرب است» ( TFT, 2011, footnote 2,

 .)P. 141همچنین چنانچه پیش تر اشاره شد ،مفهوم هویت دقیقا برابر با مفهوم قرآنی شاکله و شخصیت نیز
فرض شده است .نظر به آنچه از اسناد نقل شد ،میتوان گفت هویت در مبانی نظری تحول ،نخست ،همان
نفس در معنای قرآنی آن است .دیگر اینکه ،همان معنا از نفس را دارد که صدرا نیز در آثار خود مورد
استفاده قرار داده است .سوم ،همان معنا از نفس را دارد که علمای اخالق در آثار اخالقی خویش مورد نظر
قرار داده اند ،البته با این مالحظه که در ادبیات اخالقی ما «بار منفی» یافته است .چهارم ،دقیقا برابر با مفاهیم
شخصیت و شاکله است ،و پنجم ،مفهومی است که در ادبیات جامعه شناختی و روانشناختی نیز مورد استفاده
قرار میگیرد.
به نظر می رسد اینکه در سند کوشیده شده است ،هم جانب نظر دین حفظ شود و هم پاس حکمت
متعالیه صدرا داشته شود ،هم به ادبیات اخالقی در سنت اسالمی ،بیتوجهی نشود و هم نگاهی به ادبیات
علمی روز در این خصوص شود ،منجر به نوعی شمولگرایی ظاهرگرایانه شده است .به عبارت دیگر میتوان
این سوال را مطرح کرد که آیا مفهوم هویت به واقع از چنین گستره معنایی برخوردار است؟ در شمولگرایی
مورد اشاره در اسناد تحول ،هدف آن است که امتیازات مفاهیم در زمینههای مختلف ذیل یک واژه یا مفهوم
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خاص گنجانده شود .اما در واقع ،منجر به بیربطی و شلختگی در بیان مفاهیم میگردد .اینگونه به نظر
میرسد که در این اسناد به زمینههای بحث جاری در باب هویت توجه کافی نشده و توجیهات کافی برای
دعاوی طرح شده به دست داده نشده است .برای نمونه ،در اسناد تحول ،پاسخ به پرسشهایی مانند آیا هویت
چنانچه در ادبیات علمی و فلسفی روز مورد استفاده قرار میگیرد ،همان معنایی را دارد که صدرا از نفس
مراد کرده است؟ آیا هویت چنانچه در ادبیات علمی و فلسفی روز مورد استفاده قرار میگیرد ،برابر با مفهوم
قرآنی شاکله است؟ آیا این مفهوم برابر با مفهوم شخصیت است؟ و آیا یکسانی این مفاهیم ،در مبانی نظری
تحول ،نشان داده شده است؟ بدون پاسخ مانده است و به نظر میرسد ،یکسانی تمامی این موارد پیشفرض
گرفته شده است .در حالی که الزم است دالیل کافی و متناسب در این خصوص ارائه شود.
درهم آمیختگی مفاهیم در مبانی نظری تحول ،اثر خویش را در شکل بیان هویت برجای گذاشته و در
مواردی منجر به تناقضگویی و آشفتگی در بیان نتایج بحث شده است .در ادامه به موردی از این تناقضگوییها
اشاره میشود .در مبانی نظری تحول به برخی از تقسیمبندیهای موجود در باب هویت اشاره شده است؛ از
جمله آنها ،تقسیم هویت به دو حالت فردی و جمعی و نیز در یک حصر منطقی ،تقسیم هویت به دو دسته
مشترک و غیرمشترک (اختصاصی) است» :هویت حقیقت واحدی در عین کثرت است .بنابراین هویت آدمی،
دو وجه فردی و جمعی دارد .وجه فردی ناظر بر بعد اختصاصی وجود انسان (شخصیت منحصر به فرد او) و
وجه جمعی ناظر بر بعد مشترک زندگی آدمی با دیگر انسانهاست .وجه فردی ،به دلیل برخورداری انسان از
عقل و فطرت و اراده و اختیار ،او را از مقهور و مستحیل شدن در جمع دور میکند و وجه جمعی او را در
جریان پیوند و داد و ستد با دیگران و احساس تعلق به آنان قرار میدهد» (.)TFT, 2011, PP. 73-74
یا در جایی دیگر با اندکی تفاوت به همین تقسیمبندی اشاره میکند» :به طورکلی هویت آدمی به لحاظ
تاثیرپذیری از حضور فرد در موقعیتهای مختلف و عمل فردی و جمعی هر انسان ،شامل دو بعد یا جنبه فردی و
جمعی میشود ،جنبه فردی هویت به وجه شخصی و منحصر به فرد وجود هر انسان اشاره دارد و وجه جمعی
هویت ناظر به وجوه مشترک شخصیت فرد با دیگران است که شامل الیههای متعددی (نظیر هویت انسانی ،هویت
دینی/مذهبی ،ملی ،قومی ،جنسیتی ،حرفهای و خانوادگی) میشود« (.)TFT, 2011, P. 133

بررسی گزاره های مستخرج از اسناد حاکی از این است که جنبه یا وجه فردی هویت ناظر به «وجه
شخصی و منحصر به فرد وجود» یا به بیان دیگر «بعد اختصاصی وجود» او و بعد غیرمشترک اوست و «وجه
جمعی هویت ناظر به وجوه مشترک شخصیت فرد با دیگران است که شامل الیههای متعددی (نظیر هویت
انسانی ،هویت دینی/مذهبی ،ملی ،قومی ،جنسیتی ،حرفهای و خانوادگی)» میباشد .اما این تقسیمبندی تا
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انتهای بحث حفظ نشده است .در مبانی نظری تحول ،همین تقسیمبندی ساده چندین بار نقض میشود .یک
نمونه آن ،در بیان هدف کلی تربیت عمومی در مبانی نظری تحول ،است« :تکوین و تعالی هویت مشترک
(انسانی ،اسالمی ،ایرانی) متربیان ،همراه با توجه به وجوه اختصاصی هویت فردی و غیرمشترک]در تعیین
مصادیق موارد «غیرمشترک» هویت فردی در پانویس شماره  1همین صفحه آمده است« :بومی و
محلی/قومی ،دینی/مذهبی و فرهنگی/خانوادگی»[ (به خصوص هویت جنسیتی) ایشان به صورتی یکچارچه
در راستای شکل گیری جامعه صالح و اعتالی مداوم آن بر اساس نظام معیار اسالمی که از طریق کسب
شایستگیهای الزم (پایه و ویژه) صورت می گیرد» (.)TFT, 2011, P. 266

چنانکه مالحظه شد ،در چند پاراگراف باالتر به صراحت از مبانی نظری تحول نقل شد که «وجه
جمعی هویت ناظر به وجوه مشترک شخصیت فرد با دیگران است که شامل الیههای متعددی (نظیر هویت
انسانی ،هویت دینی/مذهبی ،ملی ،قومی ،جنسیتی ،حرفهای و خانوادگی) میشود. )TFT, 2011, P. 133( ».

پس چگونه است که هویتهای دینی /مذهبی ،قومی ،جنسیتی و خانوادگی یکجا مشترک در نظر گرفته
شده است و در جای دیگر غیرمشترک؟! حتی اگر در این بخش فرض کنیم که شماره پانویس به اشتباه در
باالی هویت غیرمشترک آمده است و مراد همان هویت مشترک بوده است باز هم تناقض پابرجاست .چنان-
که مالحظه میشود در متن مبانی نظری تحول ،یکجا «هویت جنسیتی» ،هویت مشترک ( TFT, 2011, P.
 )133و در جای دیگری از همان منبع ،هویت غیرمشترک ،درنظر گرفته شده است (.)TFT, 2011, P. 266

در نهایت به نظر میرسد که این به همآمیختگی ناشی از همان عدم درک صحیح مرزهای معنایی مفاهیمی
چون هویت و شخصیت است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
 .2درهمآمیختگی مفاهیم هویت و شخصیت :در ادبیات علمی موجود ،میان دو مفهوم هویت و
شخصیت تفاوت های ظریفی وجود دارد که در اسناد تحول بدان توجه نشده است .برای نمونه،

وودورد1

برای مرزبندی دقیق میان هویت و شخصیت چند ویژگی برای مفهوم هویت قایل میشود که الزاما در مفهوم
شخصیت موجود نیست .نخست اینکه ،در هویت ،یک نوع آگاهی 2وجود دارد که در شخصیت به ضرورت
اینگونه نیست .به طورنمونه ،شخصیت فرد ممکن است واجد ویژگی درونگرایی یا کمرویی باشد اما
ضروری نیست که او بدانها آگاه باشد در حالی که در هویت ،وجود عنصر آگاهی ضروری
است( .)Woodward, 2008, PP. 6-7نمیتوان گفت فردی ،خود را برخوردار از هویت مثالا دینی میداند،
اما خود از آن بیاطالع است .نظر به اینکه دستکم یک سویه از سویههای هویتیابی ،تعریف خود یا به
1. Kath Woodward
2. Awareness
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تعبیر رجایی ،برخورداری از «تصویری از خویشتن خویش» است ( ،)Rajaee, 2017, P. 15بنابراین هویت
نمی تواند فارغ از آگاهی باشد و فرض هویت ناآگاهانه همانند فرض خیسیِ بدون تَری است که غیرممکن
است؛ چراکه هویت داشتن یعنی آگاه بودن از کیستی خود .اما چنانچه بیان شد ،شخصیت انسان میتواند
واجد ابعاد ناشناختهی بسیاری همچون ،ابعاد زیستی و روانی باشد که ،ممکن است ،در تمام عمر بر فرد
پوشیده باشد و این پوشیدگی از تاثیرگذاری آنها نخواهد کاست.
تفاوت دیگر اینکه در هویت یک نوع مشارکت یا التزام فعال 1وجود دارد اما در شخصیت ،الزاما
اینگونه نیست ( .)Woodward, 2008, PP. 6-7در مثال باال ،فرد درونگرا ،لزوما درگیر موضوع درونگرایی
خویش نیست و مشارکت فعالی در این موضوع ندارد .او درونگراست و به اقتضای این خصیصه خود ،عمل
میکند .اما کسی که از هویت دینی برخوردار است فعاالنه و آگاهانه در زمینهای که دین نام دارد مشارکت
کرده و نقش آفرینی مینماید .به تعبیر رجایی ،تعریف خویشتن و آگاهی از کیستی خود« ،قاعده روابط ما
با دیگری» را پایهگذاری میکند ( )Rajaee, 2017, P. 15و فرد نمیتواند نسبت بدان منفعل باشد .برای
نمونه ،زنی که برای خود هویت جنسیتی مردانه تعریف میکند ،خواهد کوشید تا مناسبات خود را بر اساس
این تلقی ،تنظیم کند .بنابراین ،اعمال ،دستکم در ظاهر ،نمیتواند بیتفاوت به هویتهای تعریف شده ما
باشد و این نکتهای است که به ضرورت در باب مفهوم شخصیت ،صادق نیست.
سرانجام ،هویت نوعی مرزبندی را در درون خود دارد ( .)Woodward, 2008, PP. 6-7کسانی که
مانند ما هستند و کسانی که مانند ما نیستند .در همان مثال باال ،فرد درونگرا میتواند به سادگی با افراد
برون گرا حشر و نشر داشته باشد و حتی تن به ازدواج با فردی برونگرا بدهد اما فردی که از هویت دینی
خاصی برخوردار است نمی تواند به سادگی از مرزهای هویتی خویش خارج شود .البته بیان تفاوت اخیر،
الزاما بدان معنا نیست که هویت امری ایستا و ساکن است .بسیاری از ابعاد و الیههای هویت میتواند تبدیل
و تغییر یابد ،چنانکه ممکن است کسی که خود را متصف به هویت الحادی میداند  -با هر سه ویژگی یاد
شده -ولی طی تغییر و تحول خاصی ،به دین گرایش پیدا کند و هویت خویش را دینی توصیف کند؛ اما به
هر روی ،پس از تحول صورت گرفته ،سه ویژگی آگاهی ،التزام فعال و مرزبندی در بنِ آن هویت وجود
خواهد داشت.
طرح این پرسش شاید ضروری باشد که چنانچه اسناد با برگزیدن مفهوم هویت ،به جای مفاهیم دیگری
مانند نفس به دنبال مفهومی بودهاند که واجد «پشتوانهی تجربی و علمی» باشد ،که «به سبب تناسب با ادبیات
1. Active Engagement
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علمی در حوزهی دانش تربیتی ،تحقیقپذیری بیشتری نسبت به مفهوم نفس» داشته باشد ،و همچنین «مسئله اصلی
عموم جوامع معاصر در شرق و غرب» باشد ( )TFT, footnote 2, P.141بر چه مبنایی به ادبیات علمی و فلسفی
آن ،توجه نکرده و این دو مفهوم را یکسره یکسان انگاشتهاند؟ به نظر میرسد دستکم در مبانی نظری تحول،
الزم بود اشاره هایی می شد و دالیل یکی انگاشتن این دو مفهوم مورد توجه قرار می گرفت.
در پایان این بخش میتوان این پرسش را نیز مورد توجه قرار داد که در تعریف به دست داده شده از
تربیت ،مراد اسناد در واقع «هویت» است یا «شخصیت»؟ برای پاسخ به این پرسش میتوان ترکیب معنایی را که
در تعریف اسناد از تربیت مورد استفاده قرار گرفته است را مدنظر قرار داد .وقتی در اسناد «تعالی پیوسته هویت»
متربیان در مرکز تعریف قرار گرفته است ،مراد از آن چیست؟ آیا به واقع همه ابعاد هویت قابل رشد و تعالی
هستند؟ برای نمونه آیا هویت زبانی هر فرد قابل تعالییابی است؟ چگونه؟ اگر هویت را چنانچه در بیان دیدگاه
تیلور اشاره شد ،پاسخی به کیستی انسان بدانیم که موجب معناداری ابعاد مختلف وجودی او میشود و به تعبیر
وودورد دارای سه ویژگی آگاهی ،التزام فعال و مرزبندی است ،میتوان گفت ،هویت نقش معنابخشی به
زندگی انسان را برعهده دارد و نبود آن میتواند موجبات «بحران هویت» را فراهم آورد اما این نکته به این معنا
نیست که همه ابعاد هویت امکان رشد و تعالی نیز دارند .برای نمونه ،یک ایرانی که زبان مادری او فارسی است
و به این زبان کامال مسلط است ،با سخن گفتن به این زبان احساس آرامش و معناداری میکند و هستی را از
دریچهی ساختارهای این زبان میبیند ،و هویت زبانی خود را در این زبان مییابد که نبود شرایط الزم میتواند
بحرانهایی را برای او رقم بزند .اما این بدینمعنا نیست که هویت زبانی او قابل تعالی است 1.با توضیحات
مختصری که آمد ،به نظر میرسد مراد اسناد از «تعالی پیوسته هویت» ،همان «تعالی پیوسته شخصیت» است و
تعالی و تنزل در باب مولفههای شخصیتی قابل طرح است و نه مولفههای هویتی.
 .3درهمآمیختگی مفاهیم هویت و شاکله :عالوه بر کمتوجهی به پیشینه فلسفی و علمی بحث در اسناد
تحول ،گاهی حتی در به کار بستن مفاهیم قرآنی نیز ،توجه الزم صورت نگرفته است .به طور نمونه یکی از
مفاهیم قرآنی که در اسناد ،مکرر مورد استفاده قرار گرفته و چنانچه پیشتر اشاره شد ،با مفهوم هویت یکسان
 . 1شاید بیان شود که مراد از تعالی هویت زبانی ،رشد و توسعه توانایی بیانی یا زبانی هر فرد است .یعنی دانش و مهارت فرد در
آن زبان خاص رشد یابد .ولی با توضیحات به دست داده شده این تلقی بیاساس است .چه بسیار اموری که فرد میتواند در آنها
دانش و مهارت بسیار داشته باشد و در نوع خود در آنها سرآمد باشد ولی اساسا آنها را در هویت خویش بالاثر بیابد .شاید هم این
نکته بیان شود که هویت ،چنانچه در اسناد هم به درستی اشاره شده است» ،پویا« است و امکان تغییر و تبدل را دارد ولی بینیاز از
توضیح است که پویایی برابر با تعالی نیست .فرد ممکن است هویت زبانی دیگری بیابد ولی با چه سنجهای میتوان این هویت
تازه را متعالی دانست؟
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انگاشته شده است ،مفهوم شاکله است؛ اما آیا شاکله همان هویت است؟ یعنی همانگونه که در ادبیات علمی
و فلسفی ،ترکیبهای مفهومی چون هویت جمعی ،هویت ملی ،هویت حرفهای ،هویت سازمانی ،به کار
میبریم ،میتوانیم بدون هرگونه تکلف و بدون هر گونه خلل معنایی ،ترکیبهای شاکله جمعی ،شاکله ملی،
شاکله حرفهای و شاکله سازمانی قرار دهیم؟ آیا قرآن چنین تفسیری را برمیتابد؟ به نظر میرسد پاسخ به
این پرسش نیز منفی است.
برای اشاره به تفاوت معنایی هویت و مفهوم قرآنی شاکله میتوان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد.
نخست اینکه ،در آیه مورد اشاره ،سور کلی «کُلٌّ» آمده است ،بدین معنا که همه افراد لزوما بر اساس شاکله
خویش عمل خواهند کرد و امکان تخلف از آن وجود ندارد .چنانچه فردی شجاع باشد ،در اختیار او نیست
که دیگر انتخاب کند که شجاع باشد یا نباشد و در سوی دیگر ،اگر کسی بزدل باشد ،همه رفتارها و سکنات
او بزدالنه خواهد بود .در نمونهای دیگر ،به تعبیر قرآن یک انسان مذبذب ،بین کفر و ایمان در نوسان است
و تا زمانی که بر این حالت است راهی به رهایی ندارد .در واقع ،خداوند بر مبنای همین شاکلهی فرد که
محصول برهمکنش همه ویژگیهای زیستی و روانی او با انتخابها و اعمال آن فرد است ،او را مواخذه
خواهد کرد .یعنی انسان ،چه بخواهد و چه نخواهد بر اساس شاکله خویش عمل خواهد کرد.
اما این نکته در باب مفهوم هویت متفاوت است .در همان نمونه فرد بزدل ،تصور کنید او به دلیل به
رسمیت شناختن نادرست «افراد مهم» دچار این توهم شود که بسیار شجاع است .در حالی که او در واقع
اینگونه نیست .در تاریخ کم نبودهاند که جالدان و سنگدالنی که در واقع خود را دلسوز و مهربان به مردم
میانگاشتند؛ و این «انگاشتن» محوریت اساسی را در هویتیابی فرد دارد .در حالی که در شاکله یا شخصیت،
فرد چه آگاه باشد و چه نباشد به مقتضای شاکله خویش عمل خواهد کرد .در نمونههای دیگری ما سراغ
داریم که زنان به دلیل بازخوردهای منفی و غلط اجتماع ،تا قرنها در بسیاری از جوامع ،خود را فروتر از
مردان می پنداشتند ،در حالی که به واقع اینگونه نبوده است .در واقع این زنان به لحاظ شخصیتی دچار کاستی
نبودند ،بلکه روندهای اجتماعی ،اجازه به رسمیت شناخته شدن قابلیتهای واقعی آنان را نمیداد و
خودفهمی ،خودپنداره یا خودتعریفی ،آنان را در سطوح نازل قرار میداد.
مروری بر دیدگاه عالمه طباطبایی ،در تفسیر المیزان ،ذیل آیه  84سوره مبارکه اسری ،شاید به
روشنتر شدن بحث یاری رساند .عالمه ،در تفسیر نسبتاا مفصلی که از این آیه داشتهاند نکاتی را طرح کرده-
اند ،که حاکی از همین نکته است که در شاکلهمندی انسان دستکم ،عنصر آگاهی ،الزاماا وجود ندارد.
عالمه بیان کرده است که «آدمى به هر شاکلهاى که باشد و هر صفت روحى که داشته باشد اعمالش بر طبق
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همان شاکله و موافق با فعلیات داخل روحش از او سر مىزند» ( .)Tabatabaee, 2006, P. 265در بیان عالمه
به تصریح بیان شده است که ،فرد متکبر چه بداند و چه نداند ،متکبرانه عمل خواهد کرد .در واقع شاکله
انسان ،در شکل گیری رفتار خاصی در او ،به اقتضا و نه علت تامه ،قطعاا دخیل خواهد بود .به نظر میرسد،
اگر هم بنا باشد معادلی برای مفهوم شاکله به دست داده شود ،چنانچه پیشتر برخی متفکران ،اشاره کردهاند،
آن مفهوم ،شخصیت است و نه هویت (.)Bagheri, 2009, P. 123; Ahmadi, 1995
 .3عدم توجه کافی به پیشینه موضوع هویت :به نظر میرسد در بررسی مباحث مربوط به مفهوم
هویت ،به پیشینه موضوع نیز ،توجه کافی نشده است و این غفلت میتواند یک عامل خلط برخی مفاهیم با
یکدیگر باشد که بدان اشاره شد .شاهدی بر عدم توجه به پیشینه بحث ،میتواند امتیازاتی باشد که در سند
برای تعریف به دست داده شده از تربیت ،نسبت به دیگر تعاریف هویت ،درنظر گرفته شده است .در نقل
قول مستقیمی که پیشتر از مبانی نظری تحول اشاره شد ،برخی عناصر مانند «سیالیت» و «یکپارچه» دیدن
هویت از جمله تمایزات تعریف به دست داده شده در سند نسبت به «تعاریف رایج آن در روانشناسی و
جامعهشناسی» در نظر گرفته شده است .اما واقع آن است که موارد اشاره شده نه تنها از امتیازات آن تعریف
نیست بلکه ادبیات گستردهای در باب هر یک از این امتیازات وجود دارد (.)TFT, 2011, P. 142
برای اصالت داشتن یا نداشتن آنچه به عنوان ویژگیهای مندرج در تعریف سند از هویت به دست
داده شده است میتوان پرسید آیا در پیشینه علمی مربوط به موضوع هویت ،کسی قائل به «سیالیت» و «تحول
پیوسته» آن نیست؟ بسیاری از پژوهشگران به این امر قایل هستند 1.آیا یکپارچه دیدن هویت ،از ابداعات سند
است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا بسیاری از متفکران پیشتر ،هویت را امری یکپارچه دیده و نقدهای سختی به
دیدگاههای پست مدرن در این خصوص وارد کردهاند .آنان با تمایز نهادن میان وجه 2و نقش 3با هویت،
جلوههای مختلف هویتی انسان در موقعیتهای مختلف را توجیه کردهاند 4 .آیا بحثهای فلسفی یا
«وجودشناختی» در باب هویت صورت نگرفته است؟ صورت گرفته است .عموم بحثهای فلسفی ،از جمله
م وارد اشاره شده در این نوشتار از تیلور ،وجودشناختی هستند .در نهایت ،آیا تاکنون کسی بر «تاثیرپذیری
نسبی روند تحول هویت از شرایط اجتماعی ،در عین تاکید بر حضور فعال انسان در موقعیت و نقش اساسی

 . 1برای نمونه بنگرید به ( )Jenkins, 2008, PP. 17-18و (.)Bagheri & Khosravi, 2010
2. Aspect
3. Role

 . 4برای نمونه بنگرید به ( )Boyd, 2001, PP. 25-27و (.)Guignon, 2004, PP. 61-64
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خود فرد» وقوف نیافته است که نویسندگان سند بر تمایز تعریف خویش نسبت به دیدگاههای آنان تاکید
کردهاند؟ بسیاری بر این نکته پای فشردهاند .در بخش چیستی هویت ،به مواردی در اینباره اشاره شد.
در واقع میتوان گفت امتیاز تعریف ارایه شده در اسناد ،گنجاندن مفهوم قرآنی «فطرت» در هویت-
یابی است و برخالف تصریح مورد اشاره در مبانی نظری تحول ،باقی موارد دارای پیشینه میباشند .این نقطه
مثبت و قابل توجهی در اسناد تحول است که هویت فردی افراد یکسره مستحیل در اجتماع دانسته نشده و
سرمایهای به ودیعت نهاده شده در جان انسانها با عنوان فطرت به رسمیت شناخته شود.
عدم توجه کافی به تکثر فرهنگی ایرانیان
تکثر موجود میان ایرانیان ،یک پدیده پذیرفته شده جامعهشناختی است و تعریف هویت مشترک
ایرانیان به مسالهای بغرنج تبدیل شده و یکی از چالشهای جدی متفکران ایرانی در طی سدههای اخیر بوده
است ( .)Ferasatkhah, 2018به ویژه پس از مواجهه ایرانیان با غرب همواره این پرسش مطرح شده است
که به راستی «ما ایرانیان کیستیم؟» و چه نقشی را در تحوالت تاریخی برای خود قایل هستیم؟ در این خصوص
متفکران زیادی دست به قلم بردهاند و در مسیر کشف عناصر اساسی هویت ایرانی ،همّت گماردهاند؛ و از
آن رو که ایران یک کشور بسیار خاص بوده و هست ،تشتت بسیاری زیادی در برخورد با این پرسش ،یعنی
کیستی انسان ایرانی ،وجود داشته و دارد .نامگذاری ایران با عناوینی چون «قبله عالم» ،یا «چهارراه حوادث»
از سوی برخی متفکران غربی ( ،)Ferasatkhah, 2016, PP. 227-228میتواند روایتی از این خاص بودن
ایران باشد .به طورنمونه کاتوزیان ،یکی از نتایج «اثرچهارراه» را تکثر زبانی میداند که کماکان در ایران
وجود دارد« :اکنون در ایران ،جوامع قومی و زبانی گوناگونی زندگی میکنند که زبان مادری برخی از آنان
فارسی و زبان دیگران کردی ،ترکی ،عربی ،بلوچی یا زبانی دیگر است» (.)Katouzian, 2015, P. 16
در کشوری مانند ایران با چنین تکثری که هیچ یک از الیههای آن قابل فروکاهش به دیگری نیست،
به نظر میرسد شیوه به کار رفته در اسناد در تعریف تربیت ،قدری سادهانگارانه به نظر برسد .صرف تقسیم
هویت به دو شکل «جمعی» و «فردی» و یا «مشترک» و «غیرمشترک» و سعی در مبتنی کردن تعلیم و تربیت
بر این وجوه ،از پیچیدگی و غموض این مسایل نخواهد کاست .کشور ما در سده اخیر شاهد تعارض ها و
گاهی منازع هایی در حوزه اختالفات مذهبی و قومی بوده است که اسناد تحول ،تماما چشم بر آنها بستهاند،
و صورت مسئله را اساسا جدی نگرفتهاند .صرف تکرار عبارات «رعایت وحدت و تفاهم ملی»

( DFT,

 ،)2011, P. 17یا به دست دادن راهکارهایی مانند «راهکار  ،)DFT, 2011, P. 21( »5-5منجر به رفع و حل
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این اختالفات نخواهد شد و الزم است زیربنای فکری و شناختی آنان طرح و مورد توجه قرار گیرد 1 .بینیاز
از تصریح است که مراد از طرح این نکته ،به رسمیت شناختن برخی دیدگاههای افراطی و تجزیهطلبانه در
ایران نیست ،بلکه مراد آن است که الزم است در اسناد تحول ،دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی در ایران
مورد توجه قرار گیرد و زمینه شمول حداکثری همهی ایرانیان اعم از ترک و کرد و عرب و فارس را به یک
میزان مهیا سازد.
در زمانهای که راهکارهای تجربه شدهای همچون جذب و انحالل 2خرده فرهنگها در فرهنگ
بزرگ یک جامعه شکست خورده است ( ،)Ali, 2011چندفرهنگگرایی 3نتوانسته است موجبات ارتقای
فرهنگها را فراهم آورد ( ،)Cantle, 2014جهانوطنی 4با اقبال مواجه نشده است

( Fukuyama, 2018,

 )PP. 100-102و هر یک به نوعی در آزمون تعامالت فرهنگی و هویتی با شکست مواجه شدهاند ،الزم است
تا اندازه ای عظمت و پیچیدگی مساله به درستی طرح شود .بسط این نکته از حوصله این نوشتار خارج است
اما به هر روی ،می توان به اجمال گفت که توجه به ادبیات بسیار گسترده جاری در این حوزه برای به دست
دان یک پاسخ مناسب به این تکثر ضروری است.در خاتمه این بخش ،شاید اشاره به این بصیرت فرهنگ
رجایی در بیان «مهمترین وجه تمایز میان جوامع پویا و زنده» از جوامع غیرپویا که عبارت است از ارایه «پاسخ
پیچیده برای پرسش های ساده در مقابل پاسخ ساده به پرسش های پیچیده» (،)Rajaee, 2016, PP. 52-53
خالی از فایده نباشد.
نتیجه
پس از شرح بهکارگیری مفهوم هویت در اسناد تحول و نیز تحلیل و نقد آن ممکن است ،این تصور
ایجاد شود که بحث و نقد صورت گرفته صرفا یک بحث لفظی است و حداکثر انتقادی که به اسناد تحول،
وارد است این است که نبایستی از واژه هویت استفاده میشد و کافی است به جای واژه هویت در این اسناد،
شخصیت گذاشته شود و بحث خاتمه خواهد یافت .چنانچه برای نمونه ،تعریف ارایه شده از شاکله یا همان
شخصیت در برخی آثار از جمله ،کتاب «روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالم» ،تقریبا ،مشابه تعریفی است
که در اسناد برای هویت به دست داده شده است ( .)Ahmadi, 1995, P. 21اما واقع آن است که در اسناد
تحول ،استنتاج هایی شده است که راه را بر پذیرش چنین پیشنهادی بسته است.
 .1برای نمونه به این اثر بنگرید ،)Ahmadi, 2005( ،که مساله را با نظر به پیچیدگیهای آن مورد توجه قرار داده است.
2. Assimilation
3. Multiculturalism
4. Cosmopolitanism
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در اسناد ،مفاهیم شخصیت یا شاکله با مفهوم هویت یکی دانسته شده است و همین درهمآمیزی
مرزهای مفاهیم ،خلطهای مفهومی و مصداقی بسیاری را موجب شده است .بدینمعنا که ما در تعریف هویت
با پوسته ای به نام هویت مواجه هستیم و مغز تعریف همان تعریف شخصیت است؛ این در حالی است که،
استنتاجات و اشارات اسناد به مصادیق واقعی موضوع ،دقیقا مربوط به موضوع هویت است .اسناد آنجا که به
«هویت فردی و جمعی»« ،هویت ملی»« ،هویت دینی»« ،هویت قومی»« ،هویت جنسیتی» و «هویت حرفهای»
اشاره کردهاند ،دقیقا به مصادیقی از بحثهای مربوط به مفهوم هویت اشاره کردهاند اما آیا مبتنی بر نتایج به
دست داده شده در این اسناد ،میتوان به سادگی عناوین «شخصیت فردی و جمعی»« ،شخصیت ملی»،
«شخصیت دینی»« ،شخصیت قومی»« ،شخصیت جنسیتی» و «شخصیت حرفهای» را جایگزین کرد؟ بدیهی
است که چنین امکانی وجود ندارد.
چنانکه اشاره شد ،از آنجا که تعریف تربیت ،نقطه کانونی هر نظرورزی و عملکردی در باب تربیت
است ،الزم است مباحث مربوط به این مفهوم مطابق با بند  7-3سند تحول ( )DFT, 2011, P. 33مورد بررسی
و بازنگری متولیان امر قرار گرفته و چنانچه نقدهای طرح شده در این پژوهش را واجد وجهی از اتقان
دانستند ،نسبت به تنقیح و تدقیق مفاهیم مورد اشاره همت گمارند .این اقدام در کنار برخی ابعاد مثبت اسناد،
از جمله عطف توجه به مفهوم «فطرت» و تحلیلهای غنی آن از مفاهیم مرتبط که در پژوهشهای مطرح در
باب هویت ،بیسابقه به نظر میرسد ،میتواند زمینهی بهبود و اتقان بیشتر مفهوم و معنای هویت گشته و زمینه
را برای فهم بهتر دستاندرکاران حوزه تعلیم و تربیت مهیا ساخته و بنابراین شرایط الزم برای کاربرد داللت-
های آن در حوزههای مرتبط را بیش از پیش مهیا سازد.
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