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  يابی از طريق ديگران هويت. 1

  که دارد خارجی اين دليل برای ما وجود  به  که ای شناسيم، ديگری می از طريق برداشت محيط موجود، از طريق ديگری ما خود را اصوالً

، موجوديت دارد »من«اين ديگری در مقاومت در مقابل چون . دهد ادراک و دريافت و عملکرد ما مقاومت نشان می ارگانهای در مقابل

را   نچهآو . خود انجام دهد پيرامون چيزی را در ارتباط با محيط  بايد پيوسته نبرای زندگی کرد وی اما ،است  زنده  يابد که درمی »من« اين

ايجاد  ویمقاومت مزاحم است و در   که  ، چهانجام دهد خود منفرد و ، تنها آزادانه بر اساس تصميمدهد، بايد  انجام می بدين سبب وی  که

  .کند ترس می

با آن از خود کنش نشان  پيونددر ما   تنها چنانچهاين محيط   خودی خود وجود ندارد، بلکه  همان ديگری، برای ما بهيعنی محيط، بنابراين 

 . وجود دارد  است که در کنش و واکنش يعنی ،ردما واکنش دا برابردر  و دهد وی در مقابل ما مقاومت از خود نشان می   آنجا کهم، دهي

دستها و دهان ـ   از راه  ويژه  ـ بهاالصول از طريق ارتباط بدن  دريافت واقعيت علی/برداشت. محيط، ديگری، يک واقعيت پراگماتيستی است

 همين دليل  و به کانیيک جنبة لمسی و يک جنبة م  همواره سم مورد بحثهمين جهت پراگماتي  به. گيرد ورت میص با بدنهای ديگر

  .دارد )محرک(ديناميکی 

  دردهای وی را بطور همزمان سنگها، گياهان، حيوانات و انسانهايی که. است  تنهاست، منفرد و ايزوله انسان در ارتباط با محيطش اساساً

بسياری . موجودات زندة ديگر عالقمندی پيدا کند  بهتدريج   به قادر خواهد گرديد وی  کنند، هر چند که حساس نمیاند، ا وی را فراگرفته

ميزان زيادی   ما به  شوند، طوريکه تعيين و هدايت می  و خود جامعه  از کردارهای ما از طريق موجودات پيرامون ما، از طريق اعضای جامعه

و فرآيند درک و يادگيری   تواند بيانديشد، در مورد تصورات و زبان يک نوع شيوه می فرد] الوصف مع[. ماز سوی ديگراني  شده هدايت

تواند  کردن می  انديشه  است که همين جهت  به. نظر کند از ديگران صرف و اعماق درون خود برود  تواند به بوجود بياورد، از طريق آن می

  .موجوديتش محسوب شود اسحسابعنوان شاخص اصلی انسان، برای 

خواهد داد   ما اجازه  به نما های متفاوت بيوگرافی ، در ارتباط با جنبهمانمتعددهای  توانايیدر بارة صات مختلفمان، تختأمل در مورد م

، يک توانايی، يک سبک زندگی را مورد تأکيد قرار  ما باری يک مشخصه  اين ترتيب که  چندين هويت تقسيم کنيم، به  مان را به هويت

و يا تحت  زبانهای مختلف  توانيم از طريق تکلم يا نوشتن به اين را ما می. ، توانايی، سبک زندگی ديگر را مشخصهری دگر دهيم، با می

پرتقالی و سپس   هم بهو  نوشت می زبان انگليسی  بههم ) 1888ـ  1935( فرديناندو پسوئاشاعر برای نمونه. متفاوت بيان کنيم نامهای مستعار

  . خلق نمودبينشهای جهانی و سبکهای ادبی معتبری  ريکاردو رايس، آلبرتو کايرو، آلوارو دکامپوس ار  مختلف چونتحت نامهای مستع

کند و  مقاومت و طغيان ترغيب می  به  وجود دارد ما را پيوسته واحدی  تکو برای ايفای نقش بودن هويتی  جهت تک  در جامعه  اجباری که

 دو موجود متفاوت منشقق شويم، موجوديت جديدی بگيريم، مانند شخصيت اول  دو انسان، به  بهگرديم  می مجبوردهد، سپس ما  سوق می

  .جووان کارلوس ئونتی نوشتة  La vida breveو يا در رمان  )1904(  پيراندلونوشتة Il fu Mattia pascalدر رمان 

  : شناخت داريم که اين  برای ساختن هويت خويش نياز به

 ،مان است در ارتباط با محيط پيرامون  ردار ما هميشهاعمال و ک •

 در ارتباط با محيط کنجکاو هستيم و در عين حال از آن ترس داريم، •

 دليل بايد تصميم بگيريم، اين  بايد عمل کنيم و به  پيوسته •

 و حريم شخصی و خصوصی داريم،  حيطه •

 تنها و منفرد هستيم، •

 آزاد هستيم، •

 چندين هويت داريم، •

 .دنماي تحميل میما   بهرا تاحدودی  خود قواعد و ارزشهاي   اين گروه البته  توانيم زندگی کنيم که می  وه است کهتنها در گر •
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  درک و برداشت از ديگران. 2

بندی  اما برای هدايت و جهتيابی خود بايد آنها را شناسايی و کالسه. در اصل متفاوت از هم هستند  نکهيهمة اشياء منفرد هستند، يعنی ا

آريستوتلس ) فن سخنوری(رتوريک   که  ، همانگونهمحتمالًتر شناسايی و سپس  دقيق را اشخاص  ويژه  بتوان اشياء، به  نکهبرای اي. کنيم

ممکن است از خطوط کلی و مشروح نظام   تا جايی که  انچهنآن را مدنظر داشت، تحسين يا تقبيح کرد، سودمند خواهد بود، چ) 9و  1،3(

معين های ذيل  توان از طريق مشخصه شخصيت اشخاص را می. از مشخصات ممکن برخوردار باشيمی و فهرست سيستماز مان،  دريافتی

  :ساخت

 ،)شوند می  زبان آورده  به  عار و از اين قبيل کهتاسم کوچک افراد، نام مس  ويژه  به( اریذنامگ •

 اصل و نسب، •

 ، و نقش در خانواده  جايگاه •

 ،یو داراي طبقاتی و ميزان تملک/شرايط اجتماعی •

 ،)شغل، پست و مقام(  نقش در جامعه •

 سن، •

 ،)سيمای فيزيکی، لباس، صفات(ظاهر  •

 های فيزيکی، توانايی •

 های فکری، توانايی •

 ،ها ها، نشست و برخاست خصوصيات اخالقی، عالقمندی •

 ، دين، مذهب،ايدئولوژي •

 .محل اقامت، محل سکونت،  نوع خانه •

های سياسی، دينی يا  گيريها و انگيزه های معين توسط جهت گزينش مشخصه. ا دربرگيردها ر همة مشخصه قادر استکمتر فهرستی   البته

کردن اين يا آن مشخصة مثبت يا منفی  از طريق اين گزينش و برجستهص اشخا. گردد تعيين و هدايت می  کننده اقتصادی شخص تشريح

شدة مثبت و يا منفی و بسط   و يا تنها چند مشخصة برجستهانتخاب تنگ و محدود يک . دنگير قرار می) نکوهش يا تقدير(مورد سنجش 

وارد استدالالتی  غالباً  شود که می های ارزشگزار باعث پيدايش کليشه  های يک گروه کل نماينده  کل زندگی يک فرد و يا به  دادن آن به

و بعضا در قالب هشدارهايی ظهور [ دهند ق میسو  يک شخص يا گروه  در ارتباط باگيری مثبت يا منفی  سوی تصميم  ما را به  گردند که می

  .شد می  ها هشدار داده يونانی »پيشگی خيانت«و  »کاری فريب«ها هم در مورد  در زمان رومی . ]کنند پيدا می

صورت   به نها راانساتوانيم  می و تشريح بيانقابل   با صفات و جمالتی سادهآسانی   به چنين سيستم و فهرستی از مشخصات کمک  به

  .بندی کنيم آمارگيری و کالسه  و آگاهانه) »کوگنتيو«(پذير  پذير و شناخت ادراک

  
   و جامعه »من«. 3

برداشت و دهد،  می  افت ما اجازهدرک و دري  تا جايی که  ، البته و آگاهانه ادراکاًتوانيم  ديگری را می  های مربوط به دادهتمام مشخصات و 

تفاوتها را مورد تأکيد قرار   چنانچه. کنيم  وی با ما دارد را معين و برجسته  تفاوتها و يا تشابهاتی کهتوانيم  ين رهگذر میدر ا. کنيم دريافت

  .گردد می »خودی«اشتراکات مورد تأکيد قرار گيرند، وی   شود، اما چنانچه می  »بيگانه«دهيم، اين ديگری 

اعضای آن بر ترس   تواند بوجود بيايد که تنها زمانی می جمعیاما چنين . نيمبما  توانيم زنده می  است که )Gemeinschaft( جمعما تنها در 

ماندن اعضاء را تأمين و   زنده  ای برآيند که و بر مبنای آن در تالش همکاری  ، تعدادی اشتراکات را در آن يافته از ديگری فائق آمده

کنفرانس «در سند  »همکاری«در کنار  »امنيت«واژة  معنی و مفهوم . شود یاحساس امنيت خنثی م  بنابراين احساس ترس با. نمايد تضمين می

  . شد از اين شناخت ناشی می »امنيت و همکاری اروپا

 باشد، بدون اينکه سياستمدار برای تسخير و حفظ قدرت می  اين همه  است که مورد خطاب يی»ما«اين همان . بوجود آمد »ما«  چنين بود که

يک  تضمين کردندر صورت  »ما«اين . دنو متمايز کن ش مشخصو متفاوت پيچيده و تمايالت لحاظ نيازها  هی اجتماعی را ب»ما«اين   آنها

 »تو«ها باعث بوجود آمدن  اری با تعداد معدودی از ديگریو همک  تالش روزانه برعکس، اما. ماند بيشتر گنگ و مبهم می ،نوع امنيت

قبايل، اقوام، ملتها، اصناف، (ل متفاوت از اجتماعات آيند، اشکا در چهارچوبهای بزرگتری بوجود می  کهای  گروههای همکاری. شود می

  .تواند بسيار متفاوت باشند می  گروه  به  مشخصات آنها از گروه  گيرند که خود می  را به) تشکلها و از اين قبيل
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دادن  از دستاين امر باعث . اعضای آنها بايد برای همديگر قابل شناسايی باشند  منافع مشترک هستند که انسانها با اجتماعاتی از آنها اساساً

با هويت  يششناساندن خومعرفی و برای  ممکن  هميشه  مطلوب و نه  هميشه  نه برخی از مشخصات فردی، همچنين باعث يک نوع اجبار

بر روی کاغذ ) »من«( »Ego«نام   در شعرش به) 1868ـ  1942(آنی ويوانتی ) ايتاليايی؟(نويسندة   ، همانطور کهگردد می ديگری و جمع

  :آورد

  است  جهان هزاران چشم خود را گشوده

  »کنی؟ چکار می«و  »هستی؟ کیتو «آورد  فرياد برمی  من و خطاب به

  ،را، ميهنت را تنَِس، رااعتقادت  بگو من  به

  !روی کجا می  آيی، و به کنی، از کجا می اينجا چکار می

  »پرسی؟ از کشورم می« :دهم ـ پاسخ می

  !من کشوری ندارم، تمام جهان کشور من است

  من کجاست؟ مادر من آلمانی است، پدری و مادری موطن

  .ام دنيا آمده  ود در انگلستان بهپدرم ايتاليايی، من خ

  روم، عبادت کليسا می  ـ و اعتقادم چيست؟ به

  کند؛ سازد، خوشنود می موسيقی مرا می

  ام، رفتهمن غسل تعميد پروتستانتی گ

  .يهودی هستم  لحاظ نام و سيما  بهاما 

  . هستم ساله 20کنی؟ تقريبا  از سنم پرسش میـ 

  .دانم و کدام است هدف من؟ هنوز نمی

  در انتظار سرنوشتم هستم،. جويم؟ هيچ چيزی را چيزی را می  چه

  .شوم و عاشق می گريم سرايم، می می  خندم، ترانه می

  
  در باب شناسايی خلقها و ملتها. 4

مردم يک سرزمين  ،تشکيل دولتهای مدرن اروپايی منظور  هاند، ب در تالش بوده  شناسان همواره فيلسوفان، تاريخدانان، سياستمداران و زبان

تاريخدانان يونان کهن،   چگونه کالم عقال را مورد تفحص قرار دهيم، مثالً  چنانچه. ريزند و معرفی کنند پیمعين را بعنوان خلق يا ملت 

االصول  اند، بايد علی خلقهای ديگر نگريسته  نگاران يا ديپلماتهای فرانسوی در امپراطوری عثمانی به نوردان اسپانيايی و پرتقالی و واقعدريا

  : مشخصات ذيل را با اهميت قلمداد نمود  بزرگ انسانی بيگانه  برای شناسايی يک گروه

 )نامند؟ می  نامد و ديگران آن را چه می  خود را چه  اين گروه(  نامگذاری خودی و بيگانه •

 )است؟  آن چگونه  کند و سکونتگاه کجا زندگی می(منطقة جغرافيايی  •

 )و جغرافيايی آن کدام است؟ ومی و ملیقتبار (اصل و نسب و تبار  •

 )برد؟ زبانی را بطور معمول بکار می  چه(زبان  •

 )داند؟ دينی بطور عملی ملتزم می  چه  خود را به(دين  •

 )شود؟ نهادهايی حکومت می  از طريق چه(نگذاری و نظام اداری قانو •

 يک گذشتة تاريخی مشترک  آگاهی و اعتقاد به وجود •

 پوشش، •

 .برخی از خصوصيات اخالقی معين •

کردن هر يک  برجسته [...] گردد تر می  گيرند و از اين طريق نقش و وزن آنها سنگين مورد استناد قرار میتنها برخی از اين مشخصات  اکثراً

گويا تعلق   های نيمة دوم سدة پيش، مبنی برا اينکه پيشنهاد کنگره. گردد می  گروه واقعی مخدوش شدن سيمای  اين مشخصات منجر بهاز 

، درآورد  لرزه  است، سيمای سياسی اروپا را از آن هنگام چندين بار به »مليت«نی و قابل شمارش برای مشخص ساختن زبانی تنها معيار عي

برای (زبانها   است که  اين معرفت رسيده  بهشناسی  زبان  امروزه]  درحاليکه، زبان تعيين گرديد  کننده و متحده  چون تنها معيار متمايزکننده[

  نند چند مرکزی و چند مليتی باشند، يعنی اينکهتوا می قطعاً) آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی، اسپانيايی، پرتقالی، رومانی، کاتاالنی، عربی  نمونه

متحد و گردآوری  در يک دولت واحد  آنها الزاماً  ها و مدلهای مختلف متکلم شوند، بدون آنکه گونه  توانند در چندين کشور به آنها می

  . شوند
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  ساخت و پرداخت دولتهای ملی اروپايی. 5

 ایرب. شوند تأسيس   کم يا بيش آگاهانه  بوجود بيايند و رشد کنند، مانند سويس، يا اينکه  های چندين صدساله توانند در پروسه کشورها می

. شوند  لحاظ روانی و زبانی آماده  دولت تبديل شوند، به  قرار است به  سرزمينی کهيا گروههای   اين هدف بايد اعضای گروه  نيل به

ما   چنانچه. راند گيری هويتهای قومی سخن می بعنوان روند نمادين شکل »mitopoiesi«شناس ايتاليايی توليو آتالن در اين ارتباط از  مردم

دولتهای مدرن از ] ساخت و پرداخت[کشف توانيم  میکنيم،   اين سو با دقت نظاره  از قرن پيش به  ويژه  تشکيل دولتهای ملی اروپا را به

  :نمايان سازيم را ساز ذيل طريق استراتژيهای افسانه

موضوع آنها رهائی و آزادی   همين جهت متونی که  به(شود  می  ساخته خود و مستقل  يک ملت متکی به  که  دهتأکيد بر اين اي •

 ،)کند است اهميت بسيار پيدا می

همين جهت آثار تاريخی، رمانهای   به(آن جمعيت مورد نظر يک تاريخ مشترک و بزرگ و کهن دارد   که  تأکيد بر اين ايده •

 ،)کنند کنند، اهميت بسزايی پيدا می هداف تبليغی را دنبال میا غالباً  تاريخی که

 اينو ) کند آوری سنتهای بومی اهميت پيدا می همين سبب جمع  به( دارد مشترک اصيلفرهنگ   که اين مردم  تأکيد بر اين ايده •

 ،)شود می  همين جهت تاريخ ادبيات ملی نگاشته  به( و غنی استفرهنگ واال 

اهميت شعرهای (از آن دفاع کنند  مکلفند آن وفادار باشند و  دارند و بايد نسبت بهها يک موطن مشترک آن  که  تأکيد بر اين ايده •

، از اين امر ناشی رود سخن میميهن  های در آنها از قهرمانيهای سربازان خودی و زيبايی  سرود ملی که و برای وطن  شده  سروده

 و استناد ارجاعاساسی قابل  ونآرم و قاناز پرچم و و  مشخص داردنام يک  دارد، نهادهای نمايندگی  موطنی که ،)شود می

 برخوردار است،

بسيار شيرين و غنی و [از قواعد روشن برخوردار است   يک زبان مشترک دارد که  ]آن جمع ناهمگون[ که   يدهاتأکيد بر اين  •

 . هنر است ] است و يکپارچه

 و) »پاتريوتيسم«(پرستی  ، ميهنشکال مختلف آگاهی ملیاَ ،ها و ابزارهای بيان ها و ديگر رسانه ها از طريق انواع متن اشاعة اين ايده

  هويت ملی منجر به. حامل آنها يک نوع احساس امنيت جمعی را اعطا کنند  توانند به می  آورد که را بوجود می) »ناسيوناليسم«(گرايی  ملی

جود آوردن دولتهای بو  توان گفت که همين جهت می  به. سازد را ممکن می) ملی(منابع دولتی   دسترسی به ،گردد و اين می شدنشهروند

 زبان عالئم  اين امر به. سازد آن اجتماع را مشخص میهای بزرگ  بين تودهمنابع   گی تقسيمچگون  قرار دارد که  ملی بر پاية اين طرح و ايده

  . کند در قانون اساسی تبلور پيدا می و کد

بايد   صورت گيرد که ،کمو حا  لحاظ ايدئولوژيک چيره  ، اما به]نخبگان[ کوچک  تواند از سوی يک گروه دولتها می] تأسيس[کشف 

يک نوع  ]تأسيس دولت ملی[ اين کشف. مبدل سازد  شهروندان آگاه  جمعی از انسانها را به  تالش کند از کاربرد استراتژيهای نامبرده

دولتمدار   ای است که چنين ايده. يک هويت جديد دست يابند  به شوند می مجبور ]برای آن و از طريق آن[است که انسانها   نمايشنامه

  حاال نوبت اين است که. کشور و دولت ايتاليا را ساختيم«  پس از وحدت ايتاليا بگويد که  تادارد  بر آن می ايتاليايی ماسيمو دآزگيو را

  » .ايتاليايی را بسازيم
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يک سو يک ابزار  ازبايد  ]حکومتهااز نظر [  استاندارد کردن زبان يا زبانهايی کههمگام با تشکيل دولتهای ملی اين سو   بهاز قرون وسطی 

در پروسة استاندارد کردن . شود ، دنبال میبرای هويتيابی باشد فرينآو از سوی ديگر ابزاری غرور آنهاحامالن سازی  ارتباطی يکسان

  :اصلی ذيل را از هم متمايز ساخت راحلمزبانهای التينی  و سير تاريخ ساسر اب توان می زبانهای ملی

مثال از طريق نامگذاری زبان خودی يا از طريق ضرورت  بطور(شوند  می  فرد بودن زبان خود آگاه  بر منحصر بهسخنوران  •

 ).»زبانی هیآگاخودپروسة «زبان خود؛   آخر کتابها و ترجمه از زبان خارجی به  انضمام واژنامة خارجی به

از طريق آن گنجينة   که) شعر و سرودمتون دينی، حقوقی يا  در مرحلة نخست غالباً(آيند  ساز بوجود می های سنت از متن یانواع •

 ).»سنجی متن«( يابد می  های مختلف اجتماعی توسعه ها و برای حوزه ها و دستورزبان برای بخشهای مختلف دانسته واژه

نويسی؛  پيدايش گرامرنويسی، فرهنگ(شود  می  داده  مدون و سيستماتيک و سامان ها نامه ی، واژهدستور يی،زبان در قواعد امال •

 ).»زبان ردنکمند  مدون و نظام«

و  نرم  بهگزينش  در يک پروسة )ها مانند آکادمی(هستند رسمی و مورد قبول  و دولت  جامعه نظراز   يی کهزبان از سوی نهادها •

 واحديک شکل   به زبان از اين طريق و گردد می مشخص بودن زبان کاربردی ، محدودة درست و غلط تبديل شده هنجار

 .)»نرم تبديل شدن زبان  به«(شود  میو ترويج بعنوان درست تبليغ   ای از آن هگونتنها   و بدين وسيله  آيد درمی
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  جاانداخته قانوناً]) زبان مشترک[ملی، زبان اداری، زبان رسمی و  بعنوان زبان مادری، زبان( حکومت مقننةسوی قوة اين زبان از  •

 ).»رسمی کردن زبان«(شود  می

مؤسسات آموزشی  ودارس وارد م  هزبان مربوط  تدوين کتابهای درسی به  همراه  بهاين زبان بعنوان زبان تحصيل و تدريس  •

 .)»تحصيلی کردن زبان«(گردد  می

و مراسالت ادارات دولتی  در مطبوعات و در مراودات  ويژه  اين زبان در تمام بخشهای کتبی و شفاهی زندگی عمومی مردم، به •

 ).»کردن زبان و رايج عادی«(شود  می  بکار برده

 حيطة جغرافيايی خود از منشاء و شود و خارج می  المللی بکار برده اين زبان بعنوان زبان ديپلماتيک يا زبان کاری در روابط بين •

 ).»المللی کردن زبان بين«(شود  می  آموزش داده

ود و بعنوان مشخصة هويت برای نميک فرهنگ و يک دولت معرفی  »بارو اعت وجه  بازده«توان بعنوان  می را  زبانهای چنين استاندارد شده

  .برداری قرار گيرد شهروندان مورد بهره
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ان بندی خود و ديگر ناسايی و دستهش جهتاز آن   ناخت و ارتباطی انسان محسوب نمود کهترين ابزار ش توان بعنوان پرقدرت زبان را می

ی فرهنگهاجهت شناخت  کارساز و مفيد ابزاریتواند بعنوان  میضعيف باشد،   چنانچهبندی انسانها و فرهنگها  طبقه. شود می  استفاده

بندی انسانها و  بندی و دسته طبقه  اما چنانچه. بخش نيز باشد ياریمختلف از هويتهای همزمان و برخورداری آنها و مشارکت در  متفاوت

سوق پيدا هويتهای ديگر  و رد طرد  به  شود که ای می ساالری بعدی و تک فرهنگها شديد باشد، اين امر باعث پيدايش هويتهای تک

تضادها و در جستجوی   ، چندفرهنگی و چندهويتی باشد و همواره يک شهروند فعال چندزبانه  اروپايی آينده  فرد با اين اميد که. کند می

 .فرهنگی نباشد ميانتنشهای 
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  :توضيح مترجم
باشد، در دانشگاههای بازل، زوريخ، ساالمانکا،  در سورنگوی سويس می 1943، متولد )Michael Metzelin(پروفسور دکتر ميشائيل متسلين 

وی در دانشگاههای . است  نائل آمدهدرجة پروفسوری   بهبازل   در دانشگاه 1972اخذ دکترا و در سال   به 1969، در سال  کوئيمبرا، پادووا تحصيل نموده

در  یآثاراست و   تدريس و تحقيق اشتغال داشته  به  دانشگاه معاون رئيس و رئيس، بعنوان استاد )...آلمان، سويس، پرتقال، رومانی، ( مختلف اروپايی

تحت  ،5الی  1، ص  17.07.2002، شمارة Kakanienانی در نشرية زبان آلم  مقالة حاضر به. است  تأليف نموده ملیمورد زبانهای التينی و هويت 

لينک   زبان آلمانی به  به  رای رؤيت مقالهب .است  چاپ گرديده »Identität und Sprache: Eine thesenartige Skizze«عنوان 

http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/MMetzeltin1.pdf شود  مراجعه.  
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