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مقدمه
حــدود ســه دهــه پیــش فرانســیس فوکویامــا در کتــاب «پایــان تاریــخ و انســان واپســین» 1اعــام کــرد کــه
لیبــرال دموکراســی نقطــه پایــان تکامــل ایدئولوژیــک بشــر اســت .خیلیهــا ایــن ادعــا را اتوپیایــی دانســتند
و چــون منطبــق بــا قانونمنــدی عــام تحــوالت تاریخــی و در تعــارض بــا منطــق علــم اجتماعــی مــدرن بــود،
ماننــد مارکسیســم ،غیرعلمــی و خیالــی نامیــده شــد و متهــم شــد بیــش از آنکــه تحلیلــی علمــی باشــد ،تجویــزی
کارکردگرایانــه بــرای سیاســتمداران اســت .بــا تحــوالت ســالهای اخیــر و بحرانهــای پرشــماری کــه نــه تنهــا
حــل نشــده بلکــه بــر دامنــه آنهــا افــزوده شــده اســت ،فوکویامــا درصــدد برآمــده تــا آنچــه بحــران پی ـشروی
لیبــرال دموکراســی میخوانــد را شناســایی کــرده و چــون طبیبــی حــاذق بــه درمــان آن همــت گمــارد .آخریــن
تــاش او در ایــن زمینــه ،کتــاب «هویــت؛ تقاضــای کرامــت و سیاســت نفــرت» 2اســت.
آنچنــان کــه نویســنده اذعــان میکنــد ،انتخــاب دونالــد ترامــپ در امریــکا و رأی مــردم بریتانیــا بــه خــروج از
اتحادیــه اروپــا انگیــزه اصلــی او در نوشــتن ایــن اثــر بــوده اســت .ایــده اصلــی کتــاب ،سیاســت هویــت اســت .در
سیاســت هویــت ،افــراد بــه دنبــال بــه رســمیت شــناخته شــدن خــود و کرامتشــان هســتند .فوکویامــا ریشــه نظری
تقاضــای کرامــت را در جمهــور افالطــون و ذیــل جــزء ســوم نفــس یعنــی تیمــوس میدانــد و در مباحــث لوتــر،
روســو ،کانــت و هــگل ،ســیر تحــول مفهومــی آن از الهیــات مســیحی تــا عرفــی شــدن و در نهایــت مشــارکت فعال
اجتماعــی علیــه نظــم مســتقر را ردیابــی میکنــد .تیمــوس یــا تقاضــای بــه رســمیت شــناخته شــدن ،بــا تمایــز
درون و بــرون و برتــری تدریجــی خــود درونــی بــر قواعــد برســاخته بیرونــی و ســرانجام برابــری همــگان در منزلت
و کرامــت ،از حــوزه شــخصی بــه امــر سیاســی تبدیــل میشــود.
1 - The End of History and the Last Man
2 - Identity; Demand for Dignity and the Politics of Resentment
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معرفی و خالصه کتاب هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت اثر فرانسیس فوکویاما

بهزعــم نویســنده ،سیاســت هویــت ریشــه بســیاری از مبــارزات و جنبشهــای سیاســی اســت؛ از انقــاب
فرانســه تــا قیامهــای عربــی و از ناسیونالیســم و اســامگرایی تــا جنبشهــای نویــن اجتماعــی .بــه زبــان ســاده،
در سیاســت هویــت فــرد میگویــد مــن بــه یــک گــروه تعلــق دارم ،گروهــی کــه قربانــی شــده و دیگرانــی هســتند
کــه فهمــی از تجربــه زیســته مــن ندارنــد و اصــوال کل ســاختار شــامل نیروهــا و نهادهــا مقصرنــد و بایــد در برابــر
قواعــد و هنجارهایشــان مقاومــت فعــال کــرد.
فوکویامــا مشــکل سیاســت هویــت در غــرب را تمرکــز بــر گروههــای حاشیهنشــین جدیــد و محــدود ،بــه
قیمــت بیتوجهــی بــه گروههــای قدیمــی و بــزرگ ،تهدیــدش بــرای گفتمــان تاملــی و عقالنــی بــا بهــا دادن
بــه تجربیــات عاطفــی و البتــه تبدیــل شــدنش بــه کاتالیــزور بســیج سیاســی در جنــاح راســت در قالــب پوپولیســم
رادیــکال میدانــد .سیاســت هویــت از تــاش بــرای احــراز موقعیــت برابــر نشــأت میگیــرد امــا میتوانــد بــه
آســانی بــه مطالبـهای بــرای شناســایی موقعیــت برتــر منحــرف شــود .پیدایــش ناسیونالیســم راسـتگرا (انتخــاب
ترامــپ و برگزیــت) و اســامگرایی (داعــش و اقداماتــش در اروپــا) ،از مصادیــق انحــراف اساســی از خواســته
درســت بــه رسمیتشناســی منــدرج در سیاســت هویــت اســت؛ زیــرا ایــن دو جریــان ضعــف اقتصــادی را بــه از
دســت رفتــن هویــت و منزلــت ترجمــه میکننــد و انگشــت اشــاره را بــه ســمت کســانی نشــانه میگیرنــد کــه قــرار
اســت سیاســت نفــرت علیــه آنهــا بــه کار گرفتــه شــود.
فوکویامــا روندشناســی مهمــی در فهــم وضعیــت فعلــی ارائــه میدهــد .او تاکیــد میکنــد کــه در قــرن بیســتم،
صفبنــدی چــپ و راســت حــول اقتصــاد و مباحثــی چــون مداخلــه دولــت ،توزیــع منابــع ،رابطــه کار و ســرمایه و
کارکــرد بــازار بــود .امــا در قــرن حاضــر بــه ســمت هویــت کــه ماهیتــی فرهنگــی دارد ســوق یافتــه اســت .افــراد
دیگــر حــول ترجیحــات اقتصــادی کــه در بطــن خــود امــکان گفتوگــو و تفاهــم دارد گردهــم نمیآینــد ،بلکــه بــر
محــور چیســتی هویتشــان کــه مســتلزم نــگاه صفــر و یــک اســت جمــع میشــوند .فوکویامــا هماننــد ســلف خــود
هانتینگتــون ،بــه نقــش فرهنــگ در ســیر تحــوالت بــاور دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه هانتینگتــون ریشــه ترجیحــات
فرهنگــی را در دیــن جس ـتوجو میکنــد و نظریــه برخــورد تمدنهــا را هــم براســاس تقابــل ادیــان صورتبنــدی
میکنــد ،امــا فوکویامــا دیــن را فقــط یکــی از عناصــر هویتــی در سیاســت مــدرن میدانــد.
مســئله مهاجــران و آوارگان از مهمتریــن محرکههــای خیــزش ملیگرایــی پوپولیســتی در اروپــا و امریــکا
اســت و فوکویامــا از دو جنــاح چــپ و راســت میخواهــد در سیاســت خــود در اینبــاره تجدیدنظــر جــدی کننــد.
چــپ در امریــکا هویــت را مضیــق و بــر مبنــای تنــوع تعریــف میکنــد و راســت هــم میخواهــد هویــت را براســاس
ویژگیهــای ثابتــی نظیــر نــژاد ،قومیــت یــا مذهــب تعریــف کنــد کــه قبــا بــا هزینــه گزافــی در جنبــش مدنــی
شکســت داده شــدهاند .چــاره کار از دیــدگاه فوکویامــا کنــار گذاشــتن هویــت نیســت بلکــه تعریــف هویتهــای
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ملــی فراگیــری اســت کــه از طریــق تعامــات اجتماعــی در ســطوح مختلــف شــکل میگیــرد و بــا مالحظــه تنــوع
جوامــع لیبــرال و ارزشهــای سیاســی آنهــا بافتــی پیونددهنــده دارنــد .فعــا چپ مخالــف ادغــام و یکسانســازی
مهاجــران اســت و از هویــت مســتقل ایــن گــروه دفــاع میکنــد و راســت هــم خواهــان اجــرای قوانین ســختگیرانه
اعطــای تابعیــت و حتــی بازگشــت مهاجــران بــه موطــن اصلــی خــود اســت .نســخه فوکویامــا در اینجــا هــم قابــل
پیشبینــی اســت و بــا تکیــه بــر راه ســوم ،ادغــام و همگونســازی براســاس ارزشهــای دموکراتیــک یــا هویــت
ملــی اعتقــادی را توصیــه میکنــد.
شــرح فوکویامــا از تطــور مناســبات سیاســی و اجتماعــی در اروپــا و امریــکا قابــل تامــل اســت ،امــا بــه نظــر
میرســد او نســخه عملیاتــی و محسوســی بــرای مدیریــت ســتیز و پرهیــز از خشــونت در جوامــع غربــی نــدارد.
بــاری آنجــا کــه مســئله مهاجــران و آوارگان را بزرگتریــن چالــش سیاســتگذاران پیــشروی هویــت ملــی
میدانــد ،روایتــی آنگلوساکســونی از تحــوالت جهانــی ارائــه میدهــد .فوکویامــا از کنــار بســیاری از بحرانهــای
جهانــی همچــون جنــگ ،ناامنــی ،فــروش گســترده تســلیحات ،تروریســم ،قاچــاق مــواد مخــدر ،فقــر ،آلودگــی
زیســتمحیطی و مــواردی از ایــن قبیــل کــه دولتهــای غربــی مســبب آنهــا بودهانــد یــا دســتکم نظــم
جهانــی برآمــده از ارادهشــان از پــس مدیریــت عادالنــه ایــن امــور برنیامــده ،بــه راحتــی عبــور میکنــد و ســوژه
تامــات خــود را هویتخواهــی جوانــان غربــی یــا شــنیدن صداهــای حاشــیهای و ســرکوب شــده آن جوامــع قــرار
میدهــد .قابــل درک اســت کــه یــک متفکــر در اولویتدهــی و گزینــش نظــام مســائل ،دارای ترجیحاتــی باشــد
امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئله فوکویامــا همانــا «غــرب» اســت .او در سرتاســر کتابش مســائل اروپــا و امریــکا را
بــه مــوازات هــم طــرح میکنــد؛ هیچجــا ســخن از یکــی نرفتــه مگــر آنکــه بــه دیگــری هــم اشــارتی شــده باشــد.
هرچنــد صاحــب نظریــه پایــان تاریــخ بــرآن اســت تــا مشــکل هویــت را رونــدی عمومــی و جهانشــمول
نشــان دهــد و جســتوگریخته مثالهایــی از غــرب آســیا ،خــاور دور یــا امریــکای التیــن میزنــد ،امــا در بــاب
آسیبشناســی هویــت ،چالشهــای موجــود و الگــوی برونرفــت ،عمیقــا بــه اروپــا و امریــکا تکیــه میکنــد.
نســخه رهاییبخــش فوکویامــا علیرغــم تکاپویــی کــه بــه خــرج میدهــد ،در خوشبینانتریــن حالــت بــه
دولــت  -ملــت غربــی محــدود میمانــد .او میگویــد پوپولیس ـتهایی چــون ترامــپ و پوتیــن هــر وقــت از مــردم
ســخن میگوینــد ،قــوم یــا گــروه خاصــی از مــردم را اراده میکننــد ،نــه همــه مــردم؛ در صورتــی کــه ایــن ادعــا
بیشــتر دربــاره نســبت ترامــپ بــا سفیدپوســتان امریــکا صــادق اســت تــا نســبت پوتیــن بــا مــردم روســیه.
در ایــران ،مســئله هویتهــای خــرد و حاشــیهای مثــل بومیــان و مهاجــران ،آوارگان ،رنگینپوســتان،
فمینیسـتها ،دگرباشــان و نظایــر اینهــا کــه در غــرب مطــرح اســت ،موضوعیــت نــدارد .کارکــرد دیــن در جامعــه
مــا بــا غــرب کامــا متفــاوت اســت و بــه طــور ســنتی از ارکان همبســتگی اجتماعــی و وحــدت ملــی محســوب
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میشــده اســت .بــا ایــن حــال هویتهــای نوظهــوری مثــل مطالبــات زنــان یــا برخــی هویتهــای نســلی
و تــا حــدی قومــی و مذهبــی ،جــای بررســی دارد .آنچــه فوکویامــا هویــت ملــی اعتقــادی مبتنیبــر موازیــن
مدنــی مینامــد و البتــه در جامعهشناســی سیاســی و جامعهشناســی توســعه ادبیــات مســبوق بــه ســابقه اســت،
میتوانــد تنــوع فرهنگــی و اقلیمــی را بــه فرصتــی بالقــوه بــرای جامعــه مــا تبدیــل کنــد .ایــن قرائــت میتوانــد
هویــت ملــی را از ســویههای باســتانگرای کممایــه کــه بعضــا بــه نژادپرســتی پهلــو میزنــد و ضمــن اینکــه
مذهــب را نفــی میکنــد ،بــا تهییــج پانهــای دیگــری ماننــد پانترکیســم یــا پانعربیســم ،برخــاف منافــع
ملــی در داخــل و خــارج اســت ،بــه کلــی بزدایــد.
فوکویامــا بــه نقــش تاریخــی پروتســتانتیزم در تمایــز بیــن خــود درونــی و جامعــه بیرونــی اشــاره میکنــد و
جایــگاه مســیحیت در پاسداشــت کرامــت در قوانیــن اساســی کشــورهای غربــی را بــه رســمیت میشناســد .ایــن
گــزاره بــه لحــاظ اندیشــه سیاســی یــک داللــت مهــم دارد .برخــاف جریــان مســلطی کــه تجــدد غربــی را در
گسســت از ســنت کلیســایی تلقــی میکنــد ،نشــانه مهمــی وجــود دارد کــه فکــر سیاســی مــدرن روی شــانههای
میســیحیت میایســتد و آن را بســط میدهــد .در بســتر جامعــه دینــی مــا آموزههــای بســیاری وجــود دارد کــه
بــه تکریــم حرمــت و منزلــت افــراد بــه مــا هــو انســان پرداختهانــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه تمهیــدی بــرای
ســامان نظــری و معرفتــی یــک جامعــه عادالنــه بــا فرصتهــای برابــر و مبتنیبــر فهــم بــه روز و کارآمــد از دیــن
اندیشــیده شــود .ایــن مســیری اســت کــه هــر جریــان اصالحگــری در ایــران بایــد در لــوازم آن تامــل کنــد.
فرانســیس فوکویامــا پــروژه فکــری خــود را لیبــرال دموکراســی تعریــف کــرده و بــه ســان دیدهبانــی وفــادار،
بحرانهــای آن را شناســایی میکنــد تــا بــه ترمیــم و تکاملــش کمکــی کــرده باشــد .او در کتــاب خــود میکوشــد تــا
بــه سیاســتمدار غربــی بفهمانــد کــه جــز صلــح و رفــاه ،مســئله دیگــری هــم بــرای نارضایتــی هســت :به رســمیت
شــناخته شــدن .او حتــی از پیامدهــای فنــاوری اطالعــات و رســانههای اجتماعــی بــرای لیبــرال دموکراســی
ســخت نگــران اســت؛ چــرا کــه هویتهــای خــرد و پراکنــده را مجتمــع و بازتولیــد میکنــد .بــه طــور کلــی روح
حاکــم بــر رهیافــت فوکویامــا دو مؤلفــه دارد :نخســت ،ممکــن اســت لیبــرال دموکراســی بــه زوال و عقبگــرد
دچــار شــود و دوم اینکــه مکانیزمهایــی هــم بــرای اصــاح اشــتباهات دارد .او بــه مــرام نقــد از درون تعلــق دارد
و بــه همیــن اعتبــار کتــاب آخــرش را میتــوان در تــداوم اثــر قبلــیاش «نظــم و زوال سیاســی» 1تعریــف کــرد.
بــه اقتضــای نقــد از درون ،تهدیــد پی ـشروی لیبــرال دموکراســی هــم از درون اســت نــه بیــرون و ناسیونالیســم
تهاجمــی ترامــپ کــه نهادهــای موازنهگــر را دور میزنــد ،نقطــه عزیمتــی بــرای ایــن نقــد اســت.
«هویــت؛ تقاضــای کرامــت و سیاســت نفــرت» اثــری دربــاره سیاســت ،جامعهشناســی و روابــط بینالملــل
اســت .کتابــی که خوانــدن آن بــرای هــر سیاســتمدار دغدغهمنــد و پژوهشــگر پیگیــر تحــوالت سیاســی و اجتماعی
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قــرن بیس ـتویکم توصیــه میشــود .متــن حاضــر ،خالص ـهای از ایــن کتــاب اســت کــه بــه همــت پژوهشــکده
تحقیقــات راهبــردی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه شــده و در اختیــار عالقهمنــدان قــرار میگیــرد.

خالصهفصل:1سیاستوکرامت
طــی قــرن بیســتم ،سیاســت در امتــداد طیــف چــپ و راســت ســازمان مییافــت و بــا موضوعــات اقتصــادی
تعریــف میشــد .چــپ متقاضــی برابــری بیشــتر و راســت خواهــان آزادی افزونتــر بــود .از یــک طــرف سیاســت
مترقــی حــول اتحادیههــای کارگــری و احــزاب سوســیال دموکراتــی میگشــت کــه بــه دنبــال تامیــن اجتماعــی
بهتــر و بازتوزیــع اقتصــادی بودنــد و از طــرف دیگــر دغدغــه اصلــی جنــاح راســت را کاهــش انــدازه حکومــت و
تقویــت بخــش خصوصــی تشــکیل م ـیداد .اکنــون بــه نظــر میرســد ایــن تقســیمبندی دوگانــه در بســیاری از
مناطــق جهــان جــای خــود را بــه سیاســت هویــت داده اســت .چــپ کمتــر از گذشــته بــر برابــری اقتصــادی تاکیــد
میکنــد و تامیــن منافــع گروههــای حاشیهنشــین نظیــر ســیاهان ،مهاجــران ،زنــان ،دگرباشــان جنســی وآوارگان
را در دســتور کار قــرار داده اســت .راســت هــم در حــال بازتعریــف هویــت خــود بهعنــوان میهنپرســت و حامــی
هویــت ملــی و ســنتی اســت؛ هویتــی کــه آشــکارا رنــگ و بــوی نــژادی ،قومــی یــا مذهبــی دارد.
منافــع مــادی مهــم اســت امــا برخــی انگیزههــای دیگــر هــم وجــود دارد کــه میتواننــد رویدادهــای نامتجانس
فعلــی را بــه خوبــی تبییــن کننــد .اینهــا را شــاید بتــوان سیاســت نفــرت نامیــد .در مــواردی یــک رهبــر سیاســی
پیروانــش را بــا ایــن ســخن بســیج میکنــد کــه کرامــت جمعــی آنهــا در معــرض خطــر بــوده یــا مــورد بیاحترامــی
واقــع شــده اســت .ایــن نفرتپراکنــی باعــث افزایــش تقاضــای عمومــی بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن
کرامــت گــروه مزبــور میشــود .گروهــی کــه درصــدد اعــاده کرامــت خــود اســت ،بــه مراتــب احساســیتر از
افــرادی عمــل میکنــد کــه دنبــال ســود اقتصــادی هســتند.
پوتیــن رئیسجمهــور روســیه ســقوط شــوروی را تــراژدی مینامــد ،برتــری اخالقــی سیاســتمداران غربــی را
بــه ســخره میگیــرد و میخواهــد روســیه یــک قــدرت بــزرگ تلقــی شــود .حکومــت شــیجیپینگ در چیــن،
از  100ســال تحقیــر چیــن ســخن میگویــد و اینکــه چگونــه امریــکا و ژاپــن و دیگــر کشــورها ســعی میکننــد مانــع
قــدرت یافتــن دوبــاره ایــن کشــور شــوند .ویکتــور اوربــان ،نخس ـتوزیر مجارســتان میگفــت مــا مجارســتانیها
تصمیــم گرفتیــم دوبــاره کشــورمان را در اختیــار بگیریــم و عــزت نفســمان را بــه دســت آوریــم .جوانانــی همکیــش
بـنالدن نیــز امید داشــتند عظمــت تمــدن اولیــه اســامی را در دولت اســامی (داعــش) بازســازی کنند .بســیاری
از رأیدهنــدگان بــه ترامــپ امیــدوار بودنــد تــا «عظمــت را دوبــاره بــه امریــکا برگرداننــد» .دســتاندرکاران
سیاســت نفــرت ،یکدیگــر را بــه رســمیت میشناســند .حمایــت ترامــپ و پوتیــن از یکدیگــر صرفا شــخصی نیســت

8

معرفی و خالصه کتاب هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت اثر فرانسیس فوکویاما

بلکــه ریشــه در ناسیونالیســم مشــترک آنهــا دارد .در همــه مــوارد ،یــک گــروه معتقــد اســت هویتــش بــه قــدر کافی
توســط جهــان خــارج یــا اعضــای دیگــر همــان جامعــه بــه رســمیت شــناخته نمیشــود .ایــن هویتهــا بســته بــه
ملــت ،مذهــب ،قومیــت و جنســیت ،جلوههایــی از یــک پدیــده مشــترک بــه نــام سیاســت هویتانــد.
خــود درونــی ،اســاس کرامــت انســانی بــوده و حــس درونــی کرامــت بــه دنبــال بــه رســمیت شــناخته شــدن
اســت .در دوران مــدرن ایــن بــاور رواج یافــت کــه خــود درونــی فــرد بالــذات ارزشــمند اســت و جامعــه بیرونــی در
ارزش قائــل نشــدن بــه آن خطــا و بیانصافــی میکنــد .در سیاســت هویــت ،افــراد بــه دنبــال بــه رســمیت شــناخته
شــدن علنــی ارزش و اعتبــار خــود میرونــد .سیاســت هویــت بخشهــای بزرگــی از مبــارزات سیاســی دنیــای
کنونــی از انقالبهــای دموکراتیــک و جنبشهــای نویــن اجتماعــی گرفتــه تــا ناسیونالیســم و اســامگرایی را
دربرمیگیــرد .هــگل میگفــت مبــارزه بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن ،پیشبرنــده نهایــی تاریــخ و نیــروی
کلیــدی در فهــم چرایــی ظهــور جهــان مــدرن اســت.
ایــن فــرض کــه رفتــار عقالیــی در پــی حداکثــر کــردن مطلوبیــت یــا رفــاه مــادی بــوده و سیاســت هــم ادامــه
ایــن رفتــار بیشــینهخواهانه اســت ،ســنگ بنــای نظریــه اقتصــاد مــدرن اســت .مــا بــرای موشــکافی دنیــای
کنونــی ،ناگزیــر از بســط فهــم خــود در ورای ایــن مــدل ســاده اقتصــادی هســتیم .بخــش عمــده آنچــه مــا آن را
انگیــزه اقتصــادی میدانیــم ،نــه نتیجــه مســتقیم درخواســت دسترســی بــه ثــروت و امکانــات ،بلکــه ناشــی از
ایــن تصــور اســت کــه پــول میتوانــد بیانگــر شــأن و احتــرام باشــد.

خالصهفصل:2بخشسومنفس
در بحــث از ماهیــت نفــس در جمهــور افالطــون اشــاره شــده اســت کــه جــزء اول نفــس ،کامجــو و غیرعقالیــی
اســت (میــل بــه نوشــیدن آب) و جــزء دوم همــان بخــش حســابگر اســت کــه چندمنظورهتــر اســت (مثــا نیــروی
مانــع بــرای نوشــیدن آب آلــوده) .جــزء ســوم نفــس چیــزی اســت کــه مأمــن خشــم علیــه خویشــتن اســت و روح یا
تیمــوس نامیــده میشــود .خشــمی کــه ناشــی از غلبــه تمنیــات بــر بخــش محاســبهگر اســت .ماننــد معتــاد بــه
مــواد مخــدر کــه بابــت ایــن کار از خــودش بیــزار اســت .تیمــوس جایــگاه غضــب و افتخــار اســت.
تیمــوس مســتقل از میــل و عقــل بــوده ،جزیــی از نفــس آدمــی اســت و جایــگاه قضاوتهــا دربــاره ارزش
اســت .آدمــی بــه قضــاوت مثبــت دربــاره ارزش یــا کرامــت خــود اشــتیاق دارنــد و اگــر بــا داوری مثبــت مواجــه
شــود ،افتخــار میکنــد .اگــر فکــر کنــد کــه دیگــران بــه او بهــا نمیدهنــد خشــمگین میشــود و اگــر متوجــه
شــود کــه نتوانســته معیارهــای دیگــران را بــرآورده ســازد ،شــرمنده میشــود .افالطــون در جمهــوری ،تیمــوس را
عمدتــا بــه طبقــه پاســداران نســبت میدهــد ،امــا ظاهــرا معتقــد اســت همــه انســانها از هــر ســه بخــش نفــس
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برخوردارنــد .تیمــوس یــا بخــش ســوم نفــس ،در پــی بــه رســمیت شــناخته شــدن اســت؛ تیمــوس جایــگاه چیزی
اســت کــه امــروز سیاســت هویــت نــام دارد.
یکــی از محرکهــای قدرتمنــد بشــر آن اســت کــه «درســت بــه انــدازه دیگــران ارزشــمند» بــه شــمار آیــد،
چیــزی کــه برابریطلبــی (ایزوتیمیــا) مینامیــم .برتریطلبــی (مگالوتیمیــا) چیــزی اســت کــه رابــرت فرانــک
اقتصــاددان ،آن را «ارزشــمند بــودن موقعیتــی» میدانــد و بنابــر ماهیتــش نمیتــوان بــا دیگــران شــریک شــد.
ظهــور دموکراســی مــدرن داســتان جایگزیــن شــدن برابریطلبــی بــه جــای برتریطلبــی اســت.
البتــه داســتان پیچیدهتــر از ایــن اســت .سیاســت هویــت کنونــی از مطالبــه هویــت گروههــای حاشــیهای
بــرای احــراز موقعیــت برابــر و بــه رســمیت شــناخته شــدن نشــأت میگیــرد ،امــا میتوانــد بــه آســانی بــه
مطالبـهای بــرای شناســایی موقعیــت برتــر آن گــروه منحــرف شــود .همــان چیــزی کــه در داســتان ناسیونالیســم
و برخــی اشــکال سیاســتهای افراطــی مذهبــی میبینیــم .دیگــر مشــکل برابریطلبــی آن اســت کــه برخــی
فعالیتهــای بشــری ناگزیــر بیشــتر از دیگــر فعالیتهــا احتــرام برمیانگیزنــد .انــکار ایــن امــر یعنــی انــکار
امــکان تعالــی بشــر و بــه رســمیت شــناختن ارزش برابــر افــراد یعنــی شکســت در شناســایی ارزش افــرادی کــه در
بعضــی زمینههــا برتــر از دیگــران هســتند.
تیمــوس جنب ـهای از ماهیــت عــام انسانهاســت کــه همیشــه وجــود داشــته امــا ایــن بــاور کــه هریــک از مــا
یــک خــود درونــی شایســته احتــرام داریــم و جامعــه میتوانــد در بــه رســمیت نشــناختن آن بــر خطــا باشــد ،یــک
پدیــده جدیــد بــه حســاب میآیــد .لــذا مفهــوم هویــت ضمــن آنکــه ریشــه در تیمــوس دارد ،تنهــا در دوران مــدرن
و در تلفیــق بــا دیــدگاه وجــود یــک خــود درونــی و بیرونــی و ایــن دیــدگاه افراطــی کــه خــود درونــی ارزشــمندتر از
خــود بیرونــی اســت ،بــروز پیــدا کــرد.

خالصهفصل:3درونوبرون
در ســطح نظــری ،تمایــز میــان درونــی و بیرونــی و ارزش دادن بــه اولــی در مقابــل دومــی ،بــا لوتــر آغــاز
میشــود .او از نخســتین متفکــران غربــی بــود کــه در مقابــل وجــود اجتماعــی و بیرونــی (وجــود جســمانی
خارجــی) بــه خــود درونــی روحانــی بهــا داد .بعدهــا ژان ژاک روســو در تکامــل هســته اندیشــگی هویــت مــدرن،
نقــش کانونــی ایفــا کــرد و منبــع اصلــی افــکاری ماننــد دموکراســی ،حقــوق بشــر ،کمونیســم ،انسانشناســی
و محیــط زیس ـتگرایی شــد .مســیحیانی چــون لوتــر بــه گنــاه نخســتین اعتقــاد داشــتند ،امــا بــه گمــان روســو
انســان نخســتین کــه در وظــع طبیعــی میزیســت گناهــکار نبــود .تنهــا احســاس فطــری انســانهای نخســتین،
احســاس ترحــم در قبــال رنــج دیگــران بــود .ناشــادی آدمــی بــا کشــف جامعــه آغــاز میشــود و سرچشــمه آن،
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توانایــی مقایســه خــود بــا دیگــران و ارزیابــی آنهاســت.
موضــع روســو بــا آنچــه در جمهــوری افالطــون دربــاره تیمــوس گفتــه میشــود ســازگار نیســت؛ امــا آنچــه او
میگویــد و در قرنهــای بعــدی اســاس سیاســت جهانــی شــد ،آن اســت کــه بیــرون از شــخص چیــزی بــه نــام
جامعــه وجــود دارد .انبوهــی از مقــررات ،روابــط و رســوم کــه اصلیتریــن مانــع تحقــق ظرفیتهــا و بــه تبــع آن
شــادی آدمــی اســت .ایــن تفکــر در جهــان امــروز چنــان عــادی شــده اســت کــه یــک نوجــوان متهــم بــه جنایت،
در دفــاع از خــود میگویــد «جامعــه مــرا بــه ایــن کار واداشــت» یــا در مقیــاس بزرگتــر ،پوتیــن میگویــد نظــم
بینالمللــی تحــت رهبــری امریــکا بــه روســیه بیاحترامــی میکنــد و بنابرایــن درصــدد ســاقط کــردن ایــن
نظــم اســت .متفکــران اولیــه میتوانســتند مقــررات و آداب اجتماعــی را نقــد کننــد ،امــا کمتــر کســی میگفــت
بایــد جامعــه و مقــررات آن را کامــا کنــار گذاشــت و چیــز بهتــری جایگزیــن آن کــرد .ایــن امــری بــود کــه در نهایــت
روســو را بــه انقــاب فرانســه در  1789یــا روســیه در  1917یــا چیــن در  ،1949پیونــد زد .تمایــز میــان خــود درونــی
و بیرونــی در اروپــا ،در حــد فاصــل نهضــت اصالحــات و انقــاب فرانســه ظهــور کــرد.
روســو ماننــد لوتــر بیــن خــود درونــی و جامعــه بیرونــی خواهــان تبعیــت افــراد از مقــررات خویــش ،تمایــز قائل
میشــود امــا روســو توانســت درونگرایــی آغــاز شــده از ســوی لوتــر را ســکوالر و عمومــی کنــد .ســکوالر کــردن
خــود درونــی توســط روســو و اولویتــی کــه او بــرای آن در مقابــل عــرف اجتماعــی قائــل اســت ،ســنگ بنــای
اندیشــه مــدرن هویــت اســت .هرچنــد ایــن تاکیــد روســو کــه احســاس غــرور آدمــی در مرحلــه خاصــی از تکامــل
اجتماعــی بــروز کــرد عجیــب اســت .چگونــه یــک احســاس ذاتــی میتوانــد یکبــاره پدیــدار شــود و اگــر غــرور
یــک برســاخته اجتماعــی اســت ،بایــد بــه کــودکان یــاد داد چگونــه احســاس غــرور کننــد ،در حالــی کــه اینگونــه
نیســت .از ایــن منظــر ،درک افالطــون از آدمــی بــه مراتــب بهتــر از روســو بــود.

خالصهفصل:4ازکرامتتادموکراسی
مفهــوم مــدرن هویــت تلفیقــی از ســه پدیــده متفــاوت اســت :اولــی تیمــوس کــه جنب ـهای عــام از شــخصیت
بشــر اســت و میخواهــد به رســمیت شــناخته شــود .دومــی تمایــز بیــن خــود درونــی و بیرونی و ارزشــمندتر شــدن
تدریجــی خــود درونــی در مقایســه بــا جامعــه بیرونــی کــه در ابتــدای دوران مــدرن پدیــدار شــد .باالخــره ســومی،
مفهــوم در حــال تکاملــی از کرامــت اســت کــه براســاس آن ارزش نبایــد فقــط برای طبقــه محــدود و خاصــی از مردم
بلکــه در مــورد همــگان بــه رســمیت شــناخته شــود .فراگیــر شــدن کرامتخواهــی ،جســتوجوی شــخصی
خویشــتن را بــه یــک پــروژه سیاســی تبدیــل میکنــد .در اندیشــه غــرب ایــن اتفــاق بــه دســت فالســفهای چــون
کانــت و هــگل عملــی شــد.
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یــک رژیــم لیبــرال دموکــرات مبتنیبــر حقــوق فــردی ،بــا شناســایی رســمی شــهروندان در مقــام
عاملیتهــای واجــد اراده اخالقــی و قــادر بــه مشــارکت در حاکمیــت خــود ،بــه کرامــت برابــر انســانها شــکل
حقوقــی میدهــد .خــود درونــی صرفــا موضوعــی بــرای تامــل شــخصی نبــود؛ آزادی ایــن خــود قــرار بــود در
قالــب حقــوق و قانــون تجســد بیابــد .مــوج قیامهــای دموکراس ـیخواهانه در دو قــرن بعــد از انقــاب فرانســه،
توســط افــرادی هدایــت میشــد کــه خواهــان بــه رســمیت شــناخته شــدن فردیــت سیاسیشــان بونــد؛ و اینکــه
عاملیتهایــی واجــد اراده اخالقــی و قــادر بــه ســهیم شــدن در قــدرت هســتند.

خالصهفصل:5انقالبهایکرامت
آنچــه در تونــس ،مصــر ،لیبــی ،یمــن ،بحریــن و ســوریه در میــان همــه معترضــان مشــترک بــه حســاب
میآمــد ،نفــرت و رنجــش ناشــی از تحقیــر و نادیــده گرفتــه شــدن از ســوی حکومــت بــود .بهــار عربــی در ادامــه
خــود مســیری خطــا و وحشــتناک در پیــش گرفــت و فقــط در تونــس کــه خاســتگاه بهــار عربــی بــود ،چیــزی شــبیه
بــه لیبــرال دموکراســی دیــده میشــود کــه آن هــم بــه مویــی بنــد اســت.
توجــه بــه داســتان محمــد بوعزیــزی ،دســتفروش تونســی و عامــل شــروع بهــار عربــی بســیار مهــم اســت.
او یــک معتــرض یــا زندانــی سیاســی بــه حســاب نمیآمــد کــه رژیــم بــا او بدرفتــاری کــرده باشــد .بوعزیــزی
شــهروندی معمولــی بــود و از طریــق اقتصــاد غیررســمی روزگار میگذرانــد .لــوازم امــرار معــاش او توقیــف شــد،
در انظــار عمومــی تحقیــر شــد و وقتــی کوشــید شــکات ببــرد ،هیچکــس بــه حرفــش گــوش نــداد .دولــت بــا او مثل
یــک انســان رفتــار نکــرد؛ یعنــی عاملیتــی واجــد اراده اخالقــی و شایســته حداقلــی از احتــرام .خودکشــی بوعزیزی
از نظــر میلیونهــا عــرب ،تجلــی بیعدالتــی رژیمهــای سیاسیشــان بــود .در اعتراضــات منجــر بــه ســقوط
رژیمهــای کمونیســتی در  ،1989گــذار افریقــای جنوبــی از رژیمهــای آپارتایــد ،انقالبهــای رنگــی در اوکرایــن
و گرجســتان در اوایــل دهــه  2000و ،...تقاضــا بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن کرامت انســانی همــواره موضوع
اصلــی بــوده اســت.
واکنشهــای مشــهود در مراحــل اولیــه بهــار عربــی و انقالبهــای رنگــی گویــای هســته اخالقــی لیبــرال
دموکراســی مــدرن یعنــی آزادی و برابــری اســت .آزادی نــه فقــط آزادی از قــدرت حکومت بلکــه در معنایــی فراختر
یعنــی عاملیــت اراده انســانی و قابلیــت ســهیم شــدن در قــدرت بــا مشــارکت فعــال در حاکمیــت بــر خویــش؛ و ایــن
همــان ارادهای بــود کــه انبــوه جمعیــت در خیابانهــای قاهــره و کیــف و غیــره تجربــه کردنــد .بســیاری از قوانیــن
اساســی دموکراتیــک مــدرن ،اصــل کرامــت را پــاس میدارنــد و آن را از ســنت مســیحیت اقتبــاس میکننــد کــه
ریشــه کرامــت را در اراده اخالقــی میدانــد .امــا دیگــر بــه ایــن عاملیــت واجــد اراده ،در معنایــی مذهبــی و قابلیــت
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پذیــرش خداونــد نگریســته نمیشــود ،بلکــه قابلیــت مشــارکت در اعمــال قــدرت بــه عنــوان یکــی از اعضــای
جامعــه سیاســی دموکراتیــک اســت.
در لیبــرال دموکراســی مــدرن ،اصــل برابــری همــواره بــه معنــای چیــزی شــبیه برابــری در آزادی بــوده اســت
و بــه نــدرت در معنــای تســاوی اجتماعــی یــا اقتصــادی فهمیــده شــده اســت .سوسیالیســتها در راه تســاوی
اقتصــادی و اجتماعــی چــون بــه کنتــرل همهجانبــه دولــت بــر زندگــی شــهروندان رســیدند ،خــود را در برابــر
آزادی یافتنــد و اقتصــاد بــازار متکــی بــر جس ـتوجوی منافــع فــردی هــم باعــث نابرابــری در ثــروت میشــود.
لیبــرال دموکراس ـیهای مــدرن بــا تاســیس دولتهایــی کــه حاکمیــت قانــون و پاســخگویی دموکراتیــک آنهــا را
مقیــد میکنــد ،دو اصــل آزادی و برابــری را نهادینــه میســازند.
در عالــم واقــع ،لیبــرال دموکراســیها هرگــز ایدهآلهــای آزادی و برابــری را کامــل بــرآورده نمیکننــد.
حقــوق اغلــب نقــض میشــود ،قانــون بــه طــور یکســان بــر فقــرا و اغنیــا اعمــال نمیشــود و شــهروندان بــا
وجــود داشــتن فرصــت مشــارکت ،معمــوال ترجیــح میدهنــد از آن کنــاره بگیرنــد .همچنیــن میــان اهــداف
آزادی و برابــری ،تزاحمهــای ذاتــی هســت .آزادی بیشــتر اغلــب بــه نابرابــری بیشــتر میانجامــد و تــاش بــرای
برابــری درآمدهــا از آزادی میکاهــد .داشــتن یــک دموکراســی موفــق در گــرو ایجــاد تــوازن میــان ایــن دو اســت
تــا بهینــه کــردن ایدهآلهــا :تــوازن میــان آزادی فــردی و برابــری سیاســی و میــان دولتــی کــه میتوانــد مشــروع
اعمــال قــدرت کنــد و نهادهــای حقوقــی و قانونــی کــه میکوشــند قــدرت دولتــی را مقیــد ســازند.
در نقطــه مقابــل ،حکومتهــای اقتدارگــرا بــرای شهروندانشــان کرامــت برابــر قائــل نیســتند؛ در
دیکتاتوریهــای نســبتا خوشخیــم مثــل ســنگاپور و چیــن دوران لیکوآنیــو و شــیائو پینــگ ،مــردم عــادی
اطفالــی تلقــی میشــوند کــه نیازمنــد مراقبــت پــدری هســتند و در بدتریــن دیکتاتوریهــا مثــل هیتلــر و اســتالین،
تودههــای مــردم انســانهای درجــه دومیانــد کــه میشــد بــه نــام خیــر جمعــی ،آنهــا را همچــون آشــغال دور
ریخــت.

خالصهفصل:6فردگراییبیانشونده
جوامــع لیبــرال مــدرن ،وارث سرگشــتگی اخالقــی ناشــی از محــو افــق مذهبــی مشــترکاند .قوانیــن اساســی
آنهــا حامــی کرامــت و حقــوق فــردی اســت کــه در ظاهــر حــول توانایــی فــرد بــرای انجــام انتخابهــای اخالقــی
میگــردد .بــا گســترش اقتصــاد بــازار و تحــرک اجتماعــی عمومــی ،گزینههــای فــرد در حیطههــای خــارج از
اخــاق ماننــد انتخــاب شــغل و محــل اقامــت نیــز شــروع بــه گســترش کــرد .بــه نظــر میرســید آنهــا بتواننــد
در حیطــه اخــاق هــم دســت بــه برخــی گزینشهــا بزننــد .در اواخــر قــرن بیســت ،فهــم از دایــره خودمختــاری
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فــردی در اغلــب دموکراســیهای مــدرن افزایــش یافــت و زمینهســاز چیــزی شــد کــه آن را فردگرایــی بیــان
شــونده مینامنــد .تعریــف موســع از خودمختــاری فــردی و اینکــه «آزادی یعنــی حــق فــرد بــرای تعریــف مفهــوم
موردنظــر خــود از وجــود ،جهــان ،معنــا و راز زندگــی بشــری» ،چنــد مشــکل ایجــاد میکنــد .یکــی اینکــه در نبــود
زبــان مشــترک بــا معانــی قابــل فهــم بــرای دو طــرف ،ما قــادر بــه ایجــاد ارتبــاط بــا یکدیگــر نیســتیم .دیگــر اینکه
انســانها بــه شــدت از جامعــه تاثیــر میپذیرنــد و وقتــی یــک افــق اخالقــی جاافتــاده و مشــترک فرومیریــزد و
جــای خــود را بــه معجونــی از ســامانههای ارزشــی رقیــب میدهــد ،اکثریــت مــردم از آزادی نوپدیــد احســاس
ناامنــی و ازخودبیگانگــی میکننــد .جس ـتوجوی هویتــی مشــترک در جهــت عکــس فردگرایــی بیــان شــونده،
شــالوده ملیگرایــی را فراهــم میســازد.
در اوایــل قــرن  ،19سیاســت بــه رســمیت شــناخته شــدن و کرامــت بــه یــک دوراهــی رســیده بــود :یک شــاخه
در جهــت شناســایی حقــوق فــرد و ظهــور جوامــع لیبــرال تمایــل مییافــت (جنبشهــای دموکراتیــک و لیبــرال
اواخــر قــرن  )19و شــاخه دیگــر بــه هویــت جمعــی تاکیــد میکــرد کــه ناسیونالیســم (عامــل جنگهــای جهانــی
در اوایــل قــرن  )20و دیــن سیاســی شــده (اســامگرایی) ،دو تجلــی آن بودنــد .ناسیونالیســم و اســامگرایی،
بیانهایــی از یــک هویــت گروهــی پنهــان یــا ســرکوب شــدهاند و زمانــی ظاهــر میشــوند کــه مدرنیزاســیون
اقتصــادی و تغییــرات ســریع اجتماعــی باعــث تضعیــف اشــکال قدیمیتــر اجتمــاع شــده و کثرتگرایــی گیــج
کننــدهای از اشــکال جدیــد باهمبودگــی را جایگزیــن وضعیــت گذشــته میســازند.
دوراهــی بــاال (قرائــت عــام و ملــی از کرامــت) ،در انقــاب فرانســه و بهــار عربــی حضــور داشــت .شــهروندان
عــرب خاورمیانــه میتوانســتند بــا بوعزیــزی همدلــی کننــد ،امــا همــه آنهــا خواهــان زندگــی در جامعـهای نبودنــد
کــه حقــوق برابــر همــه شــهروندان را بــدون درنظــر گرفتــن دیــن آنهــا بــه رســمیت بشناســد .رژیمهــای بنعلــی
و مبــارک در تونــس و مصــر ،برخــورد ســرکوبگرانه یکســانی بــا لیبرالهــای طرفــدار غــرب و اســامگرایان
داشــتند .کســانی کــه حامــی روی کار آمــدن یــک رژیــم ســکوالر بودنــد ،بــا اســامگرایان خواهــان تعریــف
مذهبــی از هویــت ملــی رقابــت میکردنــد .بســیاری از لیبرالهــای ســابق مصــر از تــرس ظهــور یــک جمهــوری
اســامگرا ،از کودتــای نظامــی ژوئــن  2013حمایــت کردنــد.

خالصهفصل:7ملیگراییودین
مطالبــه بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن غالبــا شــکلی خــاص بــه خــود میگیــرد و بــر روی کرامــت یــک
گــروه خــاص حاشیهنشــین شــده یــا مــورد بیاحترامــی قــرار گرفتــه تمرکــز میکنــد .ایــن هویتهــای جزیــی
میتواننــد مبتنیبــر ملیــت یــا مذهــب باشــند و لــذا تبدیــل بــه جنبشهــای سیاســی شــده کــه مــا آنهــا را

14

معرفی و خالصه کتاب هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت اثر فرانسیس فوکویاما

ملیگرایــی یــا اســامگرایی مینامیــم .فــون هــردر ،اندیشــمند آلمانــی کــه پــدر ناسیونالیســم قومــی مــدرن
اروپایــی نامیــده شــده اســت ،تمرکــز بــر آزادی جمعــی مبتنیبــر شــاخصههای ملــی یــا فرهنگــی را جایگزیــن
آزادیهــای عــام و مشــترک فــردی کــرد.
قرائــت عــام و ملــی از کرامــت دهههــا بــا هــم کشــمکش داشــتند .در اوایــل قــرن بیســت ،سوسیالیســم
مارکسیســتی بــه قرائــت لیبــرال و عــام از کرامــت ملحــق شــد و طــی دو جنــگ جهانــی ،هــر دو جنبــش
سوسیالیســتی و لیبــرال بــا ناسیونالیســم رقابــت داشــتند .پــس از شکســت فاشیســم ،بهرغــم شــکلگیری
نهادهایــی ماننــد اتحادیــه اروپایــی کــه هدفــش مهــار ناسیونالیســم بــود ،ناسیونالیســم هرگز اعتبــارش را از دســت
نــداد و در قــرن بیســتویک بهعنــوان نیرویــی جدیــد دوبــاره ظهــور کــرده اســت.
آنچــه فردینانــد تونیــس گــذار از گمینشــافت یــا جامعــه روســتایی بــه گزلشــافت یــا جامعــه شــهری مینامــد،
میلیونهــا اروپایــی در قــرن نــوزده تجربــه کردنــد و بســیاری از جوامــع در حــال صنعتــی شــدن نظیــر چیــن و
ویتنــام نیــز در حــال تجربــه کــردن هســتند .بیسروســامانی روانشــناختی ناشــی از ایــن گــذار ،یــک ایدئولــوژی
ملیگرایانــه مبتنیبــر غــم غربــت شــدید بــرای یــک گذشــته متصــور را شــالوده گذاشــت .هویــت جدیــد تعریــف
شــده حــول فرهنــگ و زبــان مشــترک بــود و بــرای نمونــه ،متحــد کــردن آلمانیهــای پراکنــده پــروژهای سیاســی
شــد بــا رهبرانــی از بیســمارک گرفتــه تــا هیتلــر .ملیگرایــی همزمــان بــا گســترش در اروپــا ،در مســتعمرات اروپایی
هــم ریشــه دوانیــد و در اواســط قــرن بیســت ،شــورشهای علنــی بــا نــام آزادی ملــی در کشــورهایی مثــل هنــد،
کنیــا ،ویتنــام و الجزایــر بــه وقــوع پیوســت.
ارنســت گلنــر میگویــد اســامگرایی مــدرن را بایــد از دریچــه مدرنیزاســیون و هویــت فهمیــد .ناسیونالیســم
و اســامگرایی هــر دو ریشــه در مدرنیزاســیون دارنــد .در خاورمیانــه ،گــذار از گمینشــافت بــه گزلشــافت در حــال
وقــوع بــوده اســت .میلیونهــا مســلمان مهاجــر در اروپــا ،مدرنیزاســیون را تجربــه کردهانــد و تلویزیونهــای
ماهــوارهای ،جهــان مــدرن را بــه روســتاها آوردهانــد .بــرای نســل دوم جوانانــی کــه در جماعتهــای مهاجــر در
غــرب اروپــا بــزرگ شــدهاند ،مشــکل هویــت حــاد اســت .آنهــا در جوامعــی ســکوالر بــا ریش ـههای مســیحی
زندگــی میکننــد و بــرای رفتارهــای مذهبــی ایــن جوانــان حمایــت عمومــی فراهــم نیســت .بســیاری از
فرزنــدان مهاجــران میخواهنــد از شــیوه زندگــی قدیمــی خانــواده خــود فاصلــه بگیرنــد ،امــا در محیــط جدیــد
اروپایــی آســان ادغــام نمیشــوند .نــرخ بیــکاری جوانــان خصوصــا جوانــان مســلمان بیشــتر از  30درصــد
اســت.
اســامگرایان معاصــر ماننــد ناسیونالیســتهای کالســیک ،راهحــل روشــنی دارنــد :شــما عضــوی از یــک
جماعــت باســتانی و پرافتخــار هســتید ،جهــان خــارج بــه شــما بــه عنــوان مســلمان احتــرام نمیگــذارد ،بــه ســایر

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

15

بــرادران و خواهــران حقیقیتــان بپیوندیــد .احــزاب اســامگرای رســمی ماننــد اخوانالمســلمین مصــر یــا
عدالــت و توســعه ترکیــه یــا النهضــه تونــس ،در سیاســت دموکراتیــک مشــارکت کــرده و حتــی حکومــت تشــکیل
دادهانــد .بــا وجــود اعــام آنهــا مبنیبــر پایبنــدی عمومــی بــه دموکراســی ،مخالفــان سکوالرشــان نســبت بــه
برنامــه بلندمــدت آنهــا ســوءظن شــدید دارنــد .در مــورد ناسیونالیس ـتهای قــرن نــوزده و امــروز نیــز همیــن را
میتــوان گفــت :آنهــا عمومــا قواعــد بــازی دموکراتیــک را رعایــت میکننــد امــا بــا توجــه بــه آرزوهایشــان بــرای
وحــدت و جماعتگرایــی ،حامــل تمایــات بالقــوه غیرلیبــرال هســتند.
اولیویــه ُری ،متخصــص فرانســوی مطالعــات خاورمیانــه میگویــد بســیاری از تروریســتهای اخیــر،

پسزمینــه مشــترکی دارنــد :نســل دوم مهاجــران مســلمان اروپــا کــه اســام والدینشــان را نمیپذیرنــد و پیــش
از تغییــر رویهشــان ،ظاهــر غربــی داشــتند ،بــا بزهکاریهــای کوچــک کارشــان بــه پلیــس کشــید و در نهایــت
بــا ریــش بلنــد و اســلحه بــر دوش در حــال عملیــات انتحــاری علیــه اروپاییهــا دیــده شــدندُ .ری ایــن پدیــده را

نــه تنهــا رادیکالیــزه شــدن اســام بلکــه اســامی شــدن رادیکالیســم توصیــف میکنــد؛ یعنــی همــان فراینــد
مبتنیبــر از خودبیگانگــی کــه ناسیونالیس ـتهایی مثــل پــل الگارد یــا کمونیس ـتهایی مثــل لئــون تروتســکی را
بــه حرکــت وامیداشــت .یافتههــای ُری حاکــی از آن اســت کــه انگیزههــای نهفتــه در پــس تروریســم جهــادی،
بیشــتر از آنکــه مذهبــی باشــد ،شــخصی و روانشــناختی اســت و مشــکل هویتــی را نشــان میدهــد .نســل دوم
مســلمانان اروپایــی بیــن دو فرهنــگ گرفتــار اســت :فرهنــگ والدینشــان کــه آن را قبــول ندارنــد و فرهنــگ
کشــوری کــه بــزرگ شــدهاند و آنهــا را نمیپذیــرد .آنهــا یــک خــود درونــی دارنــد کــه بــه رســمیت شــناخته نشــده
و دنیــای بیــرون هــم درصــدد ســرکوب آن اســتُ .ری و بســیاری از چپهــای فرانســه ،متهــم بــه تبرئــه اســام و

کماهمیــت تلقــی کــردن بعــد مذهبــی شــدهاند.

ناســازگاری اشــکال افراطــی هویــت اســامی بــا صلــح بینالمللــی در ابتــدای قــرن بیس ـتویک ،بیشــتر از
ناســازگاری دکترینهــای ناسیونالیســتی اوایــل قــرن بیســت نیســت .سرگشــتگی هویتی حاصــل از مدرنیزاســیون
ســریع در آلمــان و بســیاری از کشــورهای اروپایــی ،بسترســاز ناسیونالیســم شــد .اســامگرایی و ناسیونالیســم
گونههایــی از سیاســت هویتانــد .هــر دوی آنهــا احســاس قربانــی بــودن دارنــد و نوعــی ایدئولــوژی ارائــه
میکننــد کــه توضیــح میدهــد چــرا مــردم احســاس سرگشــتگی دارنــد .آنهــا خواهــان بــه رســمیت شــناخته
شــدن کرامــت بــه نحــوی مضیــق هســتند؛ یعنــی کرامــت نــه بــرای تمامــی نــوع بشــر ،بلکــه تنهــا بــرای اعضای
یــک گــروه ملــی یــا مذهبــی مشــخص.
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خالصهفصل:8نشانیغلط
مجموعـهای از رهبــران ناسیونالیســت  -پوپولیســت جدیــد کــه بــه خاطــر برگزیــده شــدن از طریــق انتخابــات
ادعــای مشــروعیت دموکراتیــک دارنــد ،بــه نــام مصلحــت مــردم ،بــر ضــرورت حاکمیــت ملــی و آداب و رســوم
بومــی تاکیــد میکننــد؛ افــرادی ماننــد پوتیــن در روســیه ،اردوغــان در ترکیــه ،اوربــان در مجارســتان ،کازینســکی
در لهســتان و ترامــپ در امریــکا .برگزیــت رهبــر مشــخصی نداشــت ،امــا رویکــرد بنیادیــن آن اعــاده حاکمیــت ملی
بــود .در فرانســه ،هلنــد و کشــورهای اســکاندیناوی نیــز احــزاب پوپولیســت منتظــر نشســتهاند .نخسـتوزیرانی
ماننــد نارنــدرا مــودی در هنــد و شــینزو آبــه در ژاپــن نیــز بــا آرمانهــای ملیگرایانــه شــناخته میشــوند و شــین
جیــن پینــگ ،رهبــر چیــن بــر سوسیالیســمی تاکیــد میکنــد کــه ویژگیهــای چینــی دارد.
همزمــان مذهــب بــه عنــوان یــک پدیــده سیاســی در حــال اوجگیــری اســت .ایــن را میتــوان در اســامگرایی
خاورمیانــه دیــد .حــزب باهاراتیــا جاناتــی نخسـتوزیر مــودی ،بــر فهــم هنــدو محــور از هویــت ملــی هندوســتان
تاکیــد دارد .حتــی در دموکراســیهایی نظیــر ژاپــن ،لهســتان و امریــکا ،گروههــای مذهبــی بخشــی از ائتــاف
محافظـهکار هســتند .در اســرائیل روز بــهروز ســهم بیشــتری از آرا بــه احــزاب مذهبــی میرســد.
در مقابــل ،جریــان قدیمــی چپگــرای مبتنیبــر طبقــه مدتهاســت کــه در حــال افــول اســت .پوپولیســم
چــپ با چــاوز در ونزوئــا ،داســیلوا در برزیــل و کرشــنر در آرژانتیــن نمایــش قدرتمنــدی در امریکای جنوبی داشــت،
امــا بــا اقدامــات ویرانگــر نیکــوالس مــادورو این مــوج نیــز خوابیــد .نمایــش قدرتمندانــه کوربیــن در بریتانیــا و برنی
ســندرز در امریــکا میتوانــد نویدبخــش نوعــی ترمیــم باشــد ،امــا احــزاب چــپ در هیــچ کجــا مثــل قــرن بیســت،
نیروی مســلط نیســتند.
بــا توجــه بــه رشــد نابرابــری در جهــان (نابرابــری در داخــل کشــورها نــه در میــان کشــورها) در طــی ســه دهــه
گذشــته ،ضعــف جهانــی چــپ تعج ـبآور اســت .در دنیــای توســعه یافتــه ،بیشــترین نابرابــری در امریــکا و اروپــا
دیــده میشــود .بــا چنیــن شــرایطی انتظــار میرفــت پوپولیســم چــپ در ســطح وســیعی احیــا شــود .چــپ از
انقــاب فرانســه خــود را حزبــی بــرای ایجــاد برابــری اقتصــادی تعریــف میکــرد و میکوشــید از قــدرت دولــت،
جهــت بازتوزیــع ثــروت از اغنیــا بــه فقــرا بهرهگیــرد .بعــد از بــروز بحــران مالــی جهانــی ،عکــس ایــن اتفــاق افتــاد
و نیروهــای پوپولیســت  -ناسیونالیســت راسـتگرا در بســیاری از بخشهــای جهــان توســعه یافتــه ظهــور کردنــد.
ایــن امــر بیشــتر از هــر جــای دیگــری در امریــکا و بریتانیــا رخ داد .در امریــکا بحــران مالــی زمینهســاز ظهــور جنبش
چپگرایانــه اشــغال والاســتریت و حــزب راســتگرای تیپارتــی شــد .جنبــش اشــغال شکســت خــورد ،امــا
تیپارتــی توانســت وارد حــزب جمهوریخــواه و حتــی کنگــره شــود .در ســال  ،2016رأیدهنــدگان بــه نامزدهــای
پوپولیســت چپگــرا رأی ندادنــد و سیاســتمداران ناسیونالیســت را انتخــاب کردنــد .ناتوانــی چــپ در بهرهگیــری
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از رشــد نابرابــری در جهــان و بهرهبــرداری راس ـتگرایان ملیگــرا از ایــن فرصــت چگونــه قابــل تبییــن اســت؟
بایــد گفــت در موضوعــات انســانی ،انگیزههــای اقتصــادی بــا موضوعــات هویتــی در هــم تنیدهانــد .فقیــر بــودن
یعنــی نادیــده گرفتــه شــدن و احســاس بیکرامتــی ناشــی از نادیــده گرفتــه شــدن ،غیرقابــل تحملتــر از نداشــتن
پــول و امکانــات اســت.

خالصهفصل:9انساننامرئی
بخــش عمــدهای از آنچــه مــا انگیزههــای اقتصــادی ناشــی از عالئــق مــادی میدانیــم ،در اصــل نیــازی
اســت بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن کرامــت یــا موقعیــت فــرد؛ و ایــن نکتــه از طــرف اقتصاددانــان طرفــدار
ترجیحــات و مطلوبیــت نادیــده گرفتــه میشــود .در بســیاری از مــوارد ،خشــم و ناراحتــی بیشــتر از آنکــه بــه خاطــر
کمبــود منابــع باشــد ،ناشــی از کمبــود عدالــت اســت .در امریــکا هــم محرومیــت مــادی دیــده میشــود و افــرادی
از دسترســی بــه آمــوزش خــوب و مراقبتهــای بهداشــتی محرومنــد ،امــا افــراد زیــر خــط فقــر در امریــکا ،بســی
بیشــتر از یــک فقیــر ســاکن افریقــا از امکانــات برخوردارنــد .در اینجــا درد فقــر زمانــی احســاس میشــود کــه فــرد
کرامــت هــم نداشــته باشــد.
رابــرت فرانــک اقتصــاددان ،ضمــن توجــه بــه رابطــه ثــروت و منزلــت میگویــد افــراد غالبــا منزلــت را نــه بــه
خاطــر ارزش مطلقــش بلکــه بــه دلیــل ارزش نســبیاش میخواهنــد .او ایــن کار را «کاالی موقعیتــی» میخوانــد.
نیجریهایهــای بــا درآمــد بــاال همــان انــدازه شــاد هســتند کــه همتایــان آلمانیشــان؛ حــال آنکــه شــکاف
اقتصــادی قابــل توجهــی بیــن دو کشــور وجــود دارد .فــرد خــود را نــه بــا معیارهــای مطلــق جهانــی ،بلکــه بــا گروه
محلــی کــه بــا آن در تمــاس اســت مقایســه میکنــد .میــل بــه داشــتن منزلــت ،ریش ـههای زیستشناســانه دارد.
یافتههــای روانشــناختی اقتصاددانــان رفتارگــرا نشــان میدهــد کــه بــه نظــر مــردم ،از دســت دادن مهمتــر
اســت تــا بــه دســت آوردن و بنابرایــن بــرای از دســت نــدادن  100دالر تــاش بیشــتری میکننــد تــا افزایــش درآمــد
خــود بــه انــدازه  100دالر .آلکســی دوتوکویــل گفتــه بــود کــه انقــاب فرانســه را نــه دهقانــان تهیدســت ،بلکــه
طبقــه متوســطی راه انداخــت کــه احســاس میکــرد وضــع سیاســی و اقتصــادیاش در حــال وخیــم شــدن اســت.
بدیــن ترتیــب تهدیــدی کــه متوجــه طبقــه متوســط و از دســت رفتــن منزلتــش اســت ،میتوانــد از دالیــل ظهــور
ملیگرایــی پوپولیســتی در بســیاری از کشــورها باشــد.
شــاید احســاس نادیــده گرفتــه شــدن را بتــوان از مهمتریــن دالیــل ظهــور ملیگرایــی جدیــد امریکایــی دانســت
کــه باعــث راهیابــی ترامــپ بــه کاخ ســفید شــد .شــهروندان آکنــده از نفرتــی کــه میترســند منزلــت عضویــت در
طبقــه متوســط را از دســت بدهنــد ،انگشــت اتهــام را بــه ســمت نخبگانــی میگیرنــد کــه ایــن طبقــه را نامرئــی بــه
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حســاب آوردهانــد و نســبت بــه فقــرا هــم نگاهــی از بــاال بــه پاییــن دارنــد .هوکــس چایلــد در اینبــاره بــه اســتعاره
میگویــد مــردم عــادی بــا صبــر و حوصلــه در صــف انتظــار ایســتادهاند تــا از «رویــای امریکایــی» بگذرنــد ،ولــی
ناگهــان میبیننــد امریکاییهــای افریقاییتبــار ،زنــان و مهاجــران دارنــد از آنهــا ســبقت میگیرنــد ،آن هــم بــا
کمــک همــان نخبگانــی کــه آنهــا را نادیــده میگیرنــد.
ارتبــاط میــان درآمــد بــا منزلــت و هویــت توضیــح میدهــد کــه چــرا ملیگرایــان یــا گروههــای مذهبــی
محافظ ـهکار بــرای اغلــب مــردم جذابتــر از چپهــای ســنتی هســتند کــه بــر طبقــه اقتصــادی تاکیــد میکننــد.
ناسیونالیســتها میتواننــد ضعــف نســبی موقعیــت اقتصــادی را بــه از دســت رفتــن هویــت و منزلــت ترجمــه
کننــد و آن را بــه بیگانــگان ،مهاجــران و هممیهنــان نخبــه کــه در حــال توطئهچینــی هســتند ،نســبت دهنــد.
احــزاب مذهبــی هــم میتواننــد حرفهــای مشــابهی بزننــد و از جماعــت بــزرگ مومنــان کــه مــورد ســتم
ملحــدان اســت ،امــا نــزد خــدا دیــده میشــود ســخن بگوینــد .مشــکل چــپ کنونــی تاکیــد زیــاد بــر هویتهــای
خــاص و حاشــیهای و غفلــت از ایجــاد انســجام حــول گروههــای جمعــی بزرگتــر ماننــد طبقــه کارگــر اســت.

خالصهفصل:10دموکراتیکشدنکرامت
پــس از نــگاه مقدماتــی بــه فهمهــای جمعــی از هویــت ،حــاال بــه هویتهــای فردگرایانــه بازمیگردیــم.
یعنــی هویــت آنگونــه کــه در لیبــرال دموکراسـیهای مــدرن ظهــور کــرده اســت .در ایــن کشــورها ،نظــام سیاســی
بــا اعطــای حقــوق بــه تعــداد بیشــتری از افــراد ،کرامــت را دموکراتیــزه کــرد .در زمــان تصویــب قانــون اساســی
امریــکا در  ،1788فقــط مــردان سفیدپوســت صاحــب دارایــی ،حقــوق کامــل سیاســی داشــتند امــا بــه تدریــج
دایــره آن همــه را دربرگرفــت .از ایــن منظــر ،فردگرایــی لیبــرال رفتــه رفتــه بــه وعــده خــود مبنیبــر دموکراتیــک
شــدن عمــل کــرد امــا بــه مــوازات آن ،جهــت جمعــی را نیــز شــکل داد.
در جمهــوری افالطــون ،تیمــوس عرصــه اختصاصــی طبقــه جنگجویــان و پاســداران بــود کــه جــان خــود را به
خطــر میانداختنــد .در ســنت مســیحیت پروتســتانی ،ایــن کرامــت عمومیــت یافــت و گفتــه شــد در عمــق باطنــی
هــر فــرد وجــود دارد .کانــت مفهــوم کرامــت را در قالــب دســتورالعملهای اخالقــی عقالنــی ســکوالریزه کــرد و
روســو هــم از ســرکوب عواطــف و تجربیــات شــخصی از ســوی جامعــه پیرامــون ســخن گفــت.
نحــوه ظهــور اندیشــه کرامــت در فرهنــگ امریکایــی قــرن بیســت را میتــوان در عملکــرد گــروه موســوم بــه
نیــروی وظیفــه کالیفرنیــا بــرای ترویــج مســئولیتپذیری اجتماعــی و عــزت نفــس مالحظــه کــرد .ایــن جنبــش
بــر مبنــای آرای آبراهــام مازلــو کــه بــه خاطــر هــرم نیازهایــش معــروف اســت ،شــکل گرفــت .در کــف هــرم یــا
سلســله مراتــب ،نیازهایــی نظیــر غــذا و نوشــیدنی ،در وســط نیازهــای اجتماعی نظیــر ســامت و امنیــت و در رأس

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

19

آن نیــازی وجــود داشــت کــه مازلــو آن را خودشــکوفایی میخوانــد .عــزت نفــس در خودشــکوفایی نقــش حیاتــی
دارد .در ســالهای بعــد ،دســتورکار نیــروی وظیفــه در ارج گذاشــتن بــه شایســتگی فــرد بــه خــودی خــود و بــدون
نیــاز بــه مقایســه ،در اهــداف بســیاری از نهادهــای اجتماعــی گنجانــده شــد.
یکــی از دالیــل جــا افتــادن سیاســت هویــت در امریــکا و ســایر لیبــرال دموکراســیها ،مباحــث مربــوط بــه
رواندرمانــی بــود .فیلیــپ رییِ ــف میگفــت بــا افــول افــق اخالقــی مشــترک ایجــاد شــده توســط مذهــب،
خالیــی ایجــاد شــد کــه بــا ترویــج مذهبــی جدیــد از رواندرمانــی پــر میشــود .در تحلیــل نهایــی ،تاییــد هویــت
درونــی وابســته بــه صحــت ادعــای روســو بــود کــه آدمــی ذاتــی نیــک دارد و خشــنودی آدمــی در گــرو رهایــی
از محدودیتهــای تصنعــی اجتماعــی اســت .ایــن فــرض ابتدایــی گــروه نیــروی وظیفــه بــود .امــا اگــر روســو
اشــتباه کنــد و خــود درونــی خاســتگاه شــر باشــد چــه؟ نیچــه در پیشبینــی پیامدهــای رهاســازی افــراد ،بــه
صورتــی بیرحمانــه صــادق بــود و میگفــت ایــن کار بــه راحتــی میتوانــد باعــث تســلط قــوی بــر ضعیــف شــود.
کریســتوفر َلــش در اواخــر دهــه  ،1970گفــت کــه تقویــت افتخــار بــه خــود موجب ترویــج نوعــی خودشــیفتگی فلج
کننــده میشــود کــه او احســاس میکــرد بــه شــاخصه جامعــه امریــکا تبدیــل شــده اســت .لــش مدتهــا پیــش از
حضــور دونالــد ترامــپ ،کــه مظهــر تمــام عیــار خودشــیفتگی مــورد نظــر اوســت ،چنیــن حرفــی را زده اســت.
رواندرمانــی فقــط جایگزیــن مذهــب نشــد بلکــه خــود مذهــب نیــز بــه صورتــی فزاینــده شــکل
رواندرمانگرایانــه بــه خــود گرفــت .رهبــران مذهبــی دریافتنــد در صــورت ارائــه خدمــات مشــاوره روانشــناختی
میتواننــد از کاهــش تعــداد کســانی کــه بــه کلیســا میآینــد جلوگیــری کننــد .چرخــش رواندرمانگرایانــه در
فرهنــگ عامیانــه لیبــرال دموکراســیهای پیشــرفتهای نظیــر امریــکا ،در سیاســت هــم انعــکاس داشــت .در
لیبرالیســم کالســیک قــرن  ،19دولــت بــا اعطــای حقوق فــردی بــه شــهروندانش آنهــا را به رســمیت میشــناخت
امــا مســئول آن نبــود کــه هــر فــرد احســاس بهتــری در مــورد خــودش داشــته باشــد .در جوامــع لیبــرال مــدرن،
دولتهــا شــروع بــه پذیــرش مســئولیت در قبــال عــزت نفــس یکایــک شــهروندان کردنــد .دانشــگاهها هــم خــود
را در خــط مقــدم انقــاب رواندرمانــی یافتنــد.
رشــد مدلهــای رواندرمانگرایانــه ،مامــای تولــد سیاســت هویــت مــدرن در لیبــرال دموکراســیها بــود.
شــکوفایی اســتعدادهای درونــی در گــرو شــکافتن فضــای درونــی خــود و رهــا شــدن از مقــررات دســت و پاگیــر
بیرونــی شــناخته شــد .دامنــه بازشناســی کرامــت در لیبــرال دموکراســی بــه طــور کمــی و کیفــی افزایــش یافــت.
کرامــت داشــت دموکراتیــزه میشــد امــا سیاســت هویــت شــروع بــه همگرایــی اشــکال جمعــی و غیرلیبــرال
هویــت نظیــر ملــت و مذهــب کــرد.
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خالصهفصل:11ازهویتتاهویتها
جنبشهــای نویــن اجتماعــی ماننــد جنبــش حقــوق مدنــی ،فمینیســم ،زیســت محیطــی ،حقــوق دگرباشــان،
مهاجــران و غیــره ،از دل آرزوی لیبــرال دموکراس ـیها بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن یکســان کرامــت همــه
شــهروندان زاده شــدند .پژوهــش دربــاره جنبشهــای قومــی در جهــان نشــان میدهــد کــه عــزت نفــس فــردی
بــا شــأن و منزلــت گروهــی کــه افــراد عضــو آن هســتند نســبت دارد؛ یعنی امــر سیاســی امــر شــخصی را تحتتاثیر
قــرار میدهــد .هرکــدام از جنبشهــا افــرادی را نمایندگــی میکردنــد کــه تــا آن زمــان دیــده نمیشــدند یــا
ســرکوب میشــدند .بســیاری از ایــن جنبشهــا از مطالبــه برابــری شــروع کردنــد و در ادامــه بــه مطالبــه بــرای
بــه رســمیت شــناخته شــدن بــه عنــوان هویتــی مســتقل و مجــزا کشــیده شــدند .اندیشـهای کــه معتقــد اســت هر
گــروه واجــد هویــت خــاص خویــش اســت کــه دیگــران بــه آن دسترســی ندارنــد و در اصطــاح «تجربــه زیســته»
منعکــس میشــود .عبــارت تجربــه زیســتی را ســیمون دوبــوآر وارد زبــان انگلیســی کــرد و مدعــی شــد تجربــه
زیســتی زنــان متفــاوت از مــردان اســت .تفــاوت تجربــه زیســته بــا تجربــه در ایــن اســت کــه تجربــه زیســته را
نمیتــوان الزامــا بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت .هویــت کــه پیشــتر امــری شــخصی شــمرده میشــد ،اینــک
مایملــک گروهایــی شــده بــود کــه واجــد یــک فرهنــگ خــودی شــکل گرفتــه براســاس تجربیــات زیستهشــان
بودنــد .چندفرهنگگرایــی توصیفــی بــرای جوامــع متنــوع بــود و برنام ـهای سیاســی شــد کــه میخواســت بــه
همــه تجربههــای زیســتی ،مخصوصــا آنهایــی کــه در گذشــته کـمارزش تلقــی میشــدند ،ارزشــی یکســان دهــد.
ایــن توصیــف بــه مــرور جمعهــای کوچکتــر را هــم دربرگرفــت.
مشــکل دیگــر کــه باعــث توجــه بــه هویــت شــد ،مشــکلتر شــدن طراحــی سیاســتهایی بــود کــه بــه
تغییــرات بــزرگ اجتماعــی  -اقتصــادی بیانجامــد .چــپ مارکسیســتی مبتنیبــر طبقــه کارگــر و انقــاب پرولتاریــا
بــا شکســت کمونیســم و نیــز چــپ سوســیال دموکــرات مبتنیبــر چهارچوبهــای دولــت رفاهــی بــا بنبســت
سیاس ـتهای بازتوزیعــی ،دچــار ســرخوردگی شــدند .ایــن ســرخوردگیها منجــر بــه اســتقبال چــپ از سیاســت
هویــت و چندفرهنگگرایــی شــد .بــه مــرور طبقــه کارگــر قدیمــی و اتحادیههــای آنــان جــا گذاشــته شــد و توجــه
بــه نیازهــای روانــی گروههــای حاشیهنشــین افزایــش یافــت .بعــد از حــوادث مــی  1968در فرانســه ،جریــان
چــپ فرهنــگ را در دســتور کار قــرار داد و منتقــد هژمونــی فرهنــگ و ارزشهــای غربــی شــد کــه آن را عامــل اصلی
اســتعمار ،پدرســاالری و تخریــب محیــط زیســت میدانســت .بعدهــا ایــن انتقــادات در قالــب پستمدرنیســم و
ساختارشــکنی وارد دانشــگاههای امریــکا شــد .ایــن در حالــی بــود کــه مارکسیســم کالســیک بســیاری از مبانــی
روشــنگری غربــی ماننــد بــاور بــه علــم و عقالنیــت ،پیشــرفت تاریخــی و برتــری جوامــع مــدرن بــه ســنتی را
پذیرفتــه بــود.
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سیاســت هویــت بــه معنــای دقیــق کلمــه مشــکلی نــدارد و واکنــش طبیعــی در برابــر بیعدالتــی اســت .حتــی
جنبــش «جــان ســیاهان اهمیــت دارد» ،باعــث مراقبــت بیشــتر پلیــس امریــکا و جنبــش # Me Tooباعــث فهــم
عمومــی از آزار جنســی شــده اســت .سیاســت هویــت زمانــی مشــکل ایجــاد میکنــد کــه هویــت بــه نحــوی خاص
تفســیر شــود و مانــع از بحــث جــدی روی ایــن شــد کــه چگونــه میتــوان تجربــه  30ســال لیبــرال دموکراســی در
گرایــش بــه ایجــاد نابرابــری اجتماعــی  -اقتصــادی را معکــوس کــرد .بحــث بــر ســر موضوعــات فرهنگــی کــه
تجلـیاش در پردیسهــای دانشــگاهی اســت ،کمکــی بــه تغییــر نابرابــری  1درصــد در برابــر  99درصــد نمیکنــد.
مشــکل دوم ،تمرکــز بــر گروههــای حاشیهنشــین جدیــد و محــدود اســت کــه بــه انحــراف توجهــات از گروههــای
قدیمــی و بــزرگ ختــم شــده اســت .بخــش مهمــی از طبقــه کارگــر سفیدپوســت امریکایــی بــه پایینتریــن طبقــات
نــزول کــرده اســت ،امــا چنــدان مــورد توجــه فعــاالن چــپ نیســت.
ســومین مشــکل در فهــم کنونــی هویــت ،تهدیــدش بــرای آزادی بیــان و گفتمــان عقالنــی اســت کــه حفــظ
دموکراســی بــدان وابســته اســت .مشــغول شــدن بــه هویــت ،تجربیــات عاطفــی را بهــا میدهــد و در تعــارض بــا
گفتوگــوی تاملــی و عقلــی اســت .صــرف برخورنــده بــودن یــک اســتدالل بــرای عزتنفــس کســی کافیســت
تــا آن را غیرمشــروع ســازد؛ گرایشــی کــه در رســانههای اجتماعــی تشــویق میشــود .در امریــکا ،زوال نظــام
سیاســی ناشــی از قطبــی شــدن روزافــزون سیاســت اســت .هرچنــد ســهم چــپ و راســت یکســان نیســت و بــه
قــول اورن اســتاین و مــان ،حــزب جمهوریخــواه بــا ســرعتی بــه مراتــب بیشــتر بــه ســمت دیدگاههــای افراطــی
جنــاح تیپارتــی حرکــت کــرده اســت تــا حــزب دموکــرات بــه ســمت جنــاح چپــش.
آخریــن و ای بســا مهمتریــن مشــکل سیاســت هویتــی کــه در حــال حاضــر از ســوی چــپ دنبــال میشــود ،آن
اســت کــه باعــث تحریــک ظهــور سیاســت هویــت در راســت شــده اســت .سیاســت هویــت بــه نزاکــت سیاســی
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دامــن میزنــد و مخالفــت بــا آن ،منشــأ بســیج در جنــاح راســت اســت؛ واژهای کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری
 2016امریــکا بــه موضوعــی کانونــی تبدیــل شــد .نزاکــت سیاســی بــه چیزهایــی اشــاره دارد کــه نمیتوانیــد بــدون
تــرس از آبروریــزی اخالقــی ،آنهــا را بــر زبــان بیاوریــد .در یــک لیبــرال دموکراســی فــرد آزاد اســت معتقــد باشــد
و در عرصــه خصوصــی هــم بگویــد کــه بــردهداری نهــادی خیرخواهانــه اســت یــا هیتلــر حــق داشــت یهودیــان
را بکشــد؛ امــا تــرس از رســوایی اخالقــی و هزینههــای آن مانــع از بیــان عمومــی میشــود .شــکل افراطیتــر
تکیــه بــر نزاکــت سیاســی را میتــوان در آثــار تعــداد قلیلــی از نویســندگان و روشــنفکران چــپ مشــاهده کــرد کــه
توســط رســانههای محافظــهکار ،بــه عنــوان کل جریــان چــپ بزرگنمایــی میشــود.
چــرا محبوبیــت ترامــپ در میــان هســته حامیانــش علیرغــم برخــی رفتارهــا کــه میتوانســت بــه عمــر
سیاســی هــر سیاســتمداری پایــان دهــد ،مــدام افــزوده میشــد؟ بســیاری از حامیانــش تکتــک اظهــارات او را
1 - Political Correctness
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تاییــد نمیکردنــد ،امــا خوششــان میآمــد کــه او تحــت فشــار نزاکــت (اتوکشــیدگی) سیاســی عقــب نمینشــیند
و جــا نمیزنــد .او شــاید دروغگــو باشــد و جامــه ریاس ـتجمهوری بــر تنــش زار بزنــد امــا الاقــل همــان چیــزی
را میگویــد کــه بــه آن میاندیشــد .او بــا چنیــن حمالتــی بــه نزاکــت سیاســی ،نقــش کلیــدی در انتقــال کانــون
سیاســت هویــت از زادگاه آن یعنــی چــپ ،بــه راســت داشــت؛ جایــی کــه ایــن سیاســت دارد ریشــه میدوانــد.
سیاســت هویــت چــپ صرفــا برخــی هویتهــای خــاص را مشــروع میدانســت و هویتهایــی ماننــد قومیــت
سفیدپوســت اروپایــی ،هویــت مذهبــی مســیحی ،هویــت روستانشــینان و ارزشهــای ســنتی خانوادگــی را نادیــده
میگرفــت .طبقــه کارگــر احســاس میکــرد نخبــگان ملــی بــه آنهــا بیتوجهانــد و روســتاییانی کــه ســتون فقــرات
جنبشهــای پوپولیســتیاند ،احســاس میکردنــد رســانههای نخبــگان بــا نزاکــت سیاسیشــان آنــان را در
معــرض خطــر قــرار میدهنــد .ناسیونالیســم ســفید از زمــان ریاسـتجمهوری ترامــپ از یــک جنبــش حاشــیهای
بــه یــک جریــان اصلــی در سیاســت امریــکا تبدیــل شــده اســت .طرفــداران ایــن جریــان میگوینــد صحبــت از
جنبــش ســیاهان ،دگرباشــان یــا رأی دهنــدگان التینتبــار کــه میتوانــد حــول یــک هویــت ســازماندهی شــوند
مشــروع اســت ،امــا اگــر کســی از صفــت «ســفید» بــرای هویتیابــی شــخصی اســتفاده کنــد یــا بــه ســازماندهی
سیاســی حــول «راس ـتهای ســفید» بپــردازد ،فــورا بــه عنــوان نژادپرســت معرفــی خواهــد شــد.
چپهــای حامــی سیاســت هویــت میگوینــد تاکیــدات هویتــی جنــاح راســت نامشــروع اســت و نمیتوانــد در
همــان پسزمینــه اخالقــی اقلیتهــا ،زنــان و دیگــر گروههــای حاشیهنشــین جــا بگیــرد؛ بلکــه دیدگاههــای
فرهنگــی جریــان اصلــی و حاکــم را بازتــاب میدهــد کــه بــه صــورت تاریخــی از امتیــاز برخــوردار بــوده و همچنــان
برخــوردار اســت .ایــن اســتداللها بــه وضــوح درســتاند .ایــن تلقــی برخــی محافظــهکاران کــه بــه زنــان،
اقلیتهــا یــا آوارگان امتیــازات غیرمنصفانــه زیــادی داده شــده ،ســخت اغراقآمیــز اســت .وضــع بســیاری از
گروههــای حاشیهنشــین فرقــی بــا گذشــته نــدارد و امریکاییهــای افریقاییتبــار همچنــان در معــرض خشــونت
پلیسانــد و زنــان نیــز مــورد تعــرض و آزار هســتند.
لیبــرال دموکراسـیها نبایــد خــود را حــول گروههــای هویتــی مــدام در حــال تکثیــر ســامان دهنــد .گروههــای
هویتــی یکدیگــر را تهدیــد میداننــد و برخــاف مبــارزات بــر ســر منابــع اقتصــادی ،بــه نظــر میرســد ادعاهــای
هویتــی غیرقابــل مذاکرهانــد .هویتهــا از پیــش تعییــن شــده و جبــری نیســتند ،محصــول محیــط و تجربهانــد
و میتــوان آنهــا را مضیــق یــا موســع تعریــف کــرد .اینکــه مــن بــه شــیوه خاصــی زاده شــدهام ،بــدان معنــا نیســت
کــه مجبــورم بــا همــان شــیوه بیاندیشــم .تجربــه زیســتی را میتــوان در نهایــت بــه تجربــه مشــترک ترجمــه کــرد.
انتقــال دســتورکار چــپ و راســت بــه ســمت حمایــت از هویتهــای گروهــی کوچکتــر ،امــکان برقــراری ارتبــاط
و کنــش جمعــی را بــه خطــر میانــدازد .چــاره در کنــار گذاشــتن هویــت نیســت بلکــه در تعریــف هویتهــای ملــی
بزرگتــر و فراگیرتــری اســت کــه تنــوع جوامــع لیبــرال دموکراتیــک را مدنظــر قــرار دهــد.
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خالصهفصل:12مامردم
ضعــف هویــت ملــی یکــی از مشــکالت اصلــی در خاورمیانــه اســت .ســوریه نمونــه اعــای کشــوری اســت
کــه حــس هویــت ملــی نــدارد ،یمــن و لیبــی بــه دولتهــای ورشکســته تبدیــل شــدهاند و افغانســتان ،عــراق
و ســومالی گرفتــار آشــوب داخلــی هســتند .در سراســر افریقــای جنــوب صحــرا وضــع همینطــور اســت و ایــن
مانعــی عمــده پیــش پــای توســعه بــه شــمار میآیــد .در نقطــه مقابــل ،ژاپــن ،کــره و چیــن مدتهــا پیــش از
آنکــه مــدرن شــدن را آغــاز کننــد -یعنــی قبــل از مواجهــه بــا قدرتهــای غربــی در قــرن  -19هویتهــای ملــی
و توســعه یافت ـهای داشــتند .یکــی از دالیــل رشــد ایــن کشــورها در قــرن بیس ـتویک آن اســت کــه هنــگام بــاز
کــردن درهــای خــود بــه روی تجــارت و ســرمایهگذاری بینالمللــی ،مجبــور نشــدند مشــکالت هویتــی داخلــی
را حلوفصــل کننــد .علیرغــم اینکــه آنهــا هــم گرفتــار جنــگ و اختالفــات داخلــی بودنــد ،امــا توانســتند بــا
اتــکا بــه ســنت دولتمنــدی و داشــتن هــدف ملــی مشــترک ،ایــن منازعــات را پشــت ســر بگذارنــد .هویــت ملــی با
فرهنــگ و ارزشهــا پیونــد میخــورد و شــامل داســتانها و خاطــرات تاریخــی مشــترک مــردم دربــاره خودشــان
اســت .هویــت ملــی در قوانیــن و نهادهــا متجلــی بــوده و نوعــی بــاور مشــترک بــه مشــروعیت نظــام سیاســی اعم
از دموکراتیــک یــا غیردموکراتیــک اســت.
میتــوان هویتهــای ملــی را حــول ارزشهــای سیاســی دموکراتیــک و لیبــرال و تجربیــات مشــترکی شــکل
داد کــه بافتــی پیونددهنــده داشــته باشــند تــا جماعتهــای متنــوع بتواننــد شــکوفا شــوند .هنــد ،فرانســه ،کانــادا
و امریــکا کوشــیدهاند چنیــن کننــد .بــه چنــد دلیــل ،چنیــن معنــای فراگیــری از هویــت ملــی بــرای حفــظ یــک
نظــم سیاســی مــدرن تعییــن کننــده اســت .دلیــل اول ،امنیــت فیزیکــی و جلوگیــری از فروپاشــی و جنــگ داخلــی
اســت .دلیــل دوم ،تاثیــر هویــت ملــی در کیفیــت حکومــت از طریــق ترجیــح منافــع عمومــی بــر منافــع فــردی
اســت .دلیــل ســوم ،تســهیل توســعه اقتصــادی بــا دولــت توســعهگرا نظیــر تجربــه شــرق آســیا اســت .چهارمیــن
کارکــرد ،افزایــش شــعاع اعتمــاد مبتنیبــر ســرمایه اجتماعــی اســت .پنجمیــن دلیــل مهــم بــودن هویــت ملــی
فراگیــر آن اســت کــه بــه ماننــد سیاسـتهای دولــت رفاهــی در کشــورهای اســکاندیناوی ،برنامههــای اجتماعــی
حمایــت از اقشــار ضعیــف را پشــتیبانی میکنــد .آخریــن کارکــرد ،ممکــن کــردن نفــس لیبــرال دموکراســی اســت؛
چــرا کــه لیبــرال دموکراســی قــراردادی ضمنــی بیــن حکومــت و شــهروندان و بیــن شــهروندان بــا یکدیگــر اســت
و هویــت ملــی حــول مشــروعیت ایــن قــرارداد شــکل میگیــرد تــا شــهروندان احســاس کننــد بخشــی از جامعــه
سیاســی هســتند.
مســئله مهاجــران و آوارگان ،از مهمتریــن محرکههــای خیــزش ملیگرایــی پوپولیســتی در اروپــا و امریــکا
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اســت .جبهــه ملی فرانســه ،حــزب آزادی هلنــد ،حزب فیــدز ویکتــور اوربــان در مجارســتان ،حــزب آلترناتیــو برای
آلمــان و طرفــداران برگزیــت ،همگــی ضدمهاجــرت و مخالــف اتحادیــه اروپــا هســتند .در امریــکا محققــان نشــان
دادهانــد کــه مهاجــرت ،جــای طبقــه و نــژاد را در چرایــی رأی دادن امریکاییهــا بــه نامزدهــای جمهوریخــواه
گرفتــه اســت .یکــی از اصلیتریــن موضوعــات مــورد اعتــراض محافظ ـهکاران ،زندگــی حــدود  11-12میلیــون
مهاجــر فاقــد مــدرک در ایــاالت متحــده اســت .هــدف مشــترک پوپولیســتهای اروپــا و امریــکا آن اســت کــه
«دوبــاره کشورشــان را در اختیــار بگیرنــد» .آنهــا میگوینــد فهــم ســنتی از هویــت ملــی بــه واســطه تــازه بــه دوران
رســیدههای بــا فرهنــگ متفــاوت و نیــز چــپ ترقیخــواه کــه هویــت ملــی را نژادپرســتانه میدانــد ،تضعیــف و
بیاعتبــار شــده اســت.

خالصهفصل:13داستانهایمردمبودن
هویتهــای ملــی از چهــار طریــق ایجــاد شــدهاند :انتقــال جمعیــت بــه ورای مرزهــای سیاســی یــک کشــور
خــاص ،فرســتادن ســاکنان بــه ســرزمینهای جدیــد ،رانــدن اجبــاری مردمــی کــه در یــک ســرزمین زندگــی
میکننــد یــا صرفــا قتلوعــام آنهــا و یــا هــر ســه روش .ســومی همــان پاکســازی قومــی اســت کــه در جنگهــای
بالــکان رخ داد و ســابقا در کشــورهایی ماننــد امریــکا و اســترالیا نســبت بــه بومیــان دیــده شــد .دومیــن مســیر
ملتســازی ،تغییــر مــرز بــه منظــور مطابقــت دادن آن بــا جمعیتهــای زبانــی و فرهنگــی اســت کــه از طریــق
اتحادیهســازی یــا جداییطلبــی اتفــاق افتــاده اســت .راه دیگــر ،جــذب و همگونســازی جمعیتهــای اقلیــت،
درون فرهنــگ یــک قومیــت یــا گــروه زبانی اســت .فرانســه چنیــن تجربهای را ســپری کــرده اســت .راه چهــارم آن
اســت کــه متناســب بــا ویژگیهــای جامعــه ،شــکل جدیــدی بــه هویــت ملــی داده شــود .ملتهــا نــه واحدهــای
بیولوژیکــی بلکــه برســاختهای اجتماعــی هســتند و کســانی کــه کار ایــن برســاخت را انجــام میدهنــد ،میتواننــد
هویتهــا را متناســب بــا ویژگیهــا و عــادات مــردم شــکل ببخشــند .گانــدی و نهــرو در هنــد نمونههــای خوبــی
در ایــن مــورد هســتند .از نظــر تاریخــی ،همــه ملتهــای موجــود محصــول ترکیبــی از روشهــای فــوق بــا
آمیــزهای از اجبــار و اجمــاع محقــق شــدهاند.
سیاســتهایی ماننــد مقــررات شــهروندی و اقامــت ،قوانیــن مهاجــرت و آوارگان و برنامههــای درســی
پیرامــون تاریــخ ملــت در شــکل دادن بــه هویــت ملــی نقــش دارنــد .در فراینــدی از پاییــن بــه بــاال« ،داســتانهای
مــردم بــودن» از ســوی هنرمنــدان ،شــعرا ،فیلمســازان و غیــره کــه رنــج و آرزوهایشــان را بیــان میکننــد حکایــت
میشــود .بنیانگــذاران اتحادیــه اروپــا بــه منظــور مقابلــه بــا ناسیونالیســم قومــی نیمــه اول قــرن بیســت کــه
ماهیتــی تهاجمــی داشــت ،تعمــدا درصــدد تضعیــف هویتهــای ملــی و ظهــور آگاهــی پســاملی برآمدنــد .آنهــا از
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جامعــه فــوالد و زغــال ســنگ اروپــا شــروع کردنــد ،در ادامــه بــه جامعــه اقتصــادی اروپــا و در نهایــت بــه اتحادیــه
اروپــا رســیدند .آنهــا امیــدوار بودنــد وابســتگی متقابــل اقتصــادی ،همــکاری سیاســی در پــی داشــته باشــد و تــا
حــد زیــادی هــم موفــق بودنــد .چــون رهبــران اتحادیــه در موقعیتــی نبودنــد کــه بــه ســرمایهگذاری در یــک
هویــت بدیــل و جدیــد دســت بزننــد ،بــه مــرور هویتهــای ملــی قدیمیتــر و نمادهــای ملــت بــودن مــورد توجــه
بیشــتر قــرار گرفــت .بحــران مالــی یونــان و کشــمکش بــر ســر مهاجــرت ،تهدیــدی وجــودی بــرای اتحادیــه اروپا
بــه عنــوان یــک کل اســت.
در اروپــا ،مهاجــران مســلمان همــواره مناقشـهبرانگیزتر از ســایر مهاجــران شــمرده میشــدند .ظهــور داعــش
و مــوج خشــونت در اروپــا بــه ایــن تصــور دامــن زد و بــار دیگــر موضــوع شــهروندی و هویــت ملــی را در کانــون
توجــه قــرار داد .شــهروندی یــک خیابــان دوطرفــه اســت :حقوقــی را بــه شــهروند میدهــد و وظایفــی هــم بــر
دوش او میگــذارد کــه باالتریــن آن وفــاداری بــه اصــول و قوانیــن کشــور اســت .بــه علــت تــرس از ادغــام نشــدن
مســلمانان در فرهنــگ کشــورهای میزبــان ،بســیاری از کشــورهای اروپایــی بازنگــری در شــرایط اخــذ شــهروندی
کامــل از ســوی مهاجــران را آغــاز کردنــد .در کنــار مقــررات شــهروندی ،نژادپرســتی و دیگــر موانــع خــرد فرهنگــی
هــم اثــری بازدارنــده بــر همگونســازی دارنــد.
بریتانیــا از کشــورهایی بــود کــه هرگــز هویــت اروپایــی را بــه صــورت کامــل نپذیرفــت ،بســیاری از رأی دهندگان
حامــی خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا در ژوئــن  ،2016نگاهــی هویتــی بــه مســئله داشــتند تــا اقتصــادی.
ایــن رأی در پرتــو میــراث تاریخــی هویــت انگلیســی قابــل درک اســت و ریشــه در بــاور قدیمــی نســبت به اســتثنایی
بــودن انگلیس ـیها دارد .وقتــی هنــری ســوم در اوایــل قــرن  16پیونــد خــود را بــا پــاپ گسســت و یــک کلیســای
ملــی و جداگانــه پروتســتان تاســیس کــرد ،حــس هویــت مجــزای انگلیســی شــروع بــه ریشــه دوانیــدن کــرد.
امــروزه هویــت ملــی در اروپــا ســردرگم اســت .طرفــداران اتحادیــه اروپــا در خلــق حــس قدرتمنــد هویــت
پاناروپایــی بــه صورتــی کــه بــر هویــت دولتهــای عضــو چیــره شــود ،موفــق عمــل نکردهانــد .ایــن
هویتهــای ملــی بــا هــم تفــاوت دارنــد و جانســختی هــم میکننــد .ارواح خبیثــی کــه علیــه اتحادیــه اروپــا و
مهاجــران احضــار شــدهاند ،ماهیتــی عمیقــا غیرلیبــرال دارنــد و میتواننــد بــه تضعیــف نظــم سیاســی بیانجامنــد.
رســیدگی بــه ایــن عواقــب در گــرو نفــی خــود هویــت نیســت بلکــه مســتلزم شــکلدهی تعمــدی هویتهــای
ملــی بــه شــیوههایی اســت کــه حــس جامعــه دموکراتیــک و بــاز را بــه وجــود آورد.
امریــکا در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای اروپایــی ،تجربــه طوالنیتــری در مهاجــرت دارد و نوعــی هویــت
ملــی را توســعه داده کــه در همگونســازی تازهواردهــا موفقتــر عمــل میکنــد .بــا انتخــاب ترامــپ ،برخــی
ایــن هویــت را شــدیدا زیــر ســئوال بردهانــد .اســاس کارزار انتخاباتــی ترامــپ ،مخالفــت بــا مهاجــران مخصوصــا
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مهاجــران مکزیکــی و مســلمان بــود .بــه ماننــد همتایــان ضدمهاجرتــی خــود در اروپــا ،بســیاری از حامیــان ترامپ
میخواهنــد «کشورشــان را پــس بگیرنــد»؛ ادعایــی کــه فــرض میکنــد کشورشــان بــه ســرقت رفتــه اســت.
بــن ســاس ســناتور جمهوریخــواه ،در برابــر تجمعــات گروههــای نژادپرســت نئونــازی در اوت  2017در ویرجینیــا،
آنهــا را شورشــی خوانــد کــه درکــی از امریــکا ندارنــد .او گفــت« :ایــن ملــت مقــدس بــا صراحــت ،ناسیونالیســم
خــاک و خــون را رد میکنــد» .احســاس ســاس دربــاره اینکــه ایــاالت متحــده یــک ملــت اعتقــادی اســت ،بســیار
ســتودنی اســت امــا هویــت ملــی امریکایــی در طــول زمــان تکامــل یافتــه و هویــت اعتقــادی کــه بعــد از چنــد
دهــه مبــارزه سیاســی ظهــور کــرد ،امــروزه مــورد پذیــرش همــه امریکاییهــا نیســت .فهــم اعتقــادی از هویــت،
بــا حــذف قرائتهــای مذهبــی و قومــی و نــژادی ،پایبنــدی بــه اصــول حکومــت جمهــوری همچــون حاکمیــت
قانــون ،پاســخگویی دموکراتیــک و برابــری همــگان را مــورد توجــه قــرار میدهــد.
سیاســت هویتــی کــه بــه صــورت روزافــزون از ســوی جناحهــای چــپ و راســت دنبــال میشــود ،عمیقــا
مسئلهســاز اســت؛ زیــرا میخواهــد هویــت را براســاس ویژگیهــای ثابتــی نظیــر نــژاد ،قومیــت یــا مذهــب
تعریــف کنــد کــه قبــا بــا هزینــه گزافــی شکســت داده شــدهاند .چپگرایــان حامــی سیاســت هویــت مضیــق
تاکیــد میکننــد کــه هویــت امریکایــی همــان تنــوع آن اســت و برخــی میگوینــد ایــاالت متحــده متنوعتــر از آن
اســت کــه یــک هویــت داشــته باشــد .بــه نظــر میرســد تنــوع نمیتوانــد مبنــای هویــت باشــد و بگوییــم هویــت
مــا همانــا نداشــتن هویــت اســت .برخــی راسـتگرایان هــم بــه قرائتهــای نــژادی و مذهبــی پیشــین از هویــت
برگشــتهاند و حتــی دونالــد ترامــپ ناسیونالیســم پوپولیســتی خشــمگینی را بیــدار کــرده اســت.
هانتینگتــون در آخریــن کتابــش بــه نــام «مــا کیســتیم؟» ایــن پرســش مهــم را مطــرح کــرد کــه «اگــر در قــرن
 17و  18بــه جــای بریتانیاییهــای پروتســتان ،فرانســوی یــا اســپانیاییهای کاتولیــک ســاکن امریــکا میشــدند،
آیــا امریــکا همــان کشــوری میشــد کــه امــروز هســت؟ پاســخ منفــی اســت؛ ایــن کشــور چیــزی شــبیه مکزیــک
یــا برزیــل میشــد» .او فرهنــگ آنگلــو – پروتســتان را کــه مبتنیبــر اخــاق کار پروتســتانی اســت ،جــزء ضــروری
فرهنــگ امریکایــی میدانســت .منظــور هانتینگتــون ایــن نبــود کــه فقــط پروتســتانهای آنگلوساکســون را
میتــوان امریکایــی دانســت بلکــه معتقــد بــود مهاجرنشــینان آنگلــو – پروتســتان بــا خودشــان فرهنگــی را آوردنــد
کــه در توســعه بعــدی کشــور و تبدیــل آن بــه یــک دموکراســی موفــق نقــش تعییــن کننــده داشــت .فرهنــگ مهــم
اســت نــه هویــت قومــی یــا مذهبــی و یکــی از ایــن ویژگیهــای فرهنگــی ،اخــاق پروتســتانی اســت .تجربــه
نشــان میدهــد امریکاییهــا اندکــی کمتــر از آســیاییها کار میکننــد ولــی از اغلــب اروپاییهــا پرتکاپوترنــد.
ریشــه ایــن اخــاق کاری را بایــد در پیوریتانیســم مهاجرنشــینان اولیــه ایــن کشــور جســت .امــروز یــک فــرد پــرکار
در امریــکا میتوانــد یــک بقــال کــرهای یــا باغبــان مکزیکــی باشــد .تقدیــر امریــکای فعلــی و بســیاری از جوامــع
دموکراتیــک دارای تنــوع فرهنگــی ایــن اســت کــه یــک ملــت اعتقــادی باشــند.
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خالصهفصل:14چهبایدکرد؟
گریــزی از هویــت و سیاســت هویــت نیســت و بــه گفتــه چارلــز تیلــور ،هویــت «ایــده اخالقــی قدرتمندی اســت
کــه بــر مــا نــازل شــده» و مرزهــا و فرهنگهــا را درنوردیــده اســت .ایــن ایــده اخالقــی میگویــد مــا صاحــب
یــک خــود درونــی اصیــل هســتیم کــه بــه رســمیت شــناخته نشــده و کل جامعــه بیرونــی چــه بســا برخطــا باشــد.
هویــت ،نیــاز طبیعــی مــا بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن کرامتمــان را در کانــون توجــه قــرار میدهــد و اگــر
بــرآورده نشــود ،زبانــی بــرای ابــراز انزجــار در اختیــار مــا میگــذارد .از بیــن بــردن مطالبــه کرامــت نــه ممکــن
اســت و نــه مطلــوب؛ از انقــاب فرانســه تــا بیاحترامــی بــه یــک دســتفروش دورهگــرد در تونــس ،چنیــن تالشــی
بــود کــه جرقــه اعتراضــات مردمــی را مشــتعل کــرد.
صــرف بــه رســمیت شــناختن جایــگاه برابــر انســانها بــرای بســیاری از افــراد ،بــه خصــوص در جوامــع
دموکراتیــک کــه دیکتاتــوری را ندیدهانــد ،بدیهــی و پیــش پــا افتــاده مینمایــد .ایــن امــر بــه آنهــا اجــازه میدهــد
روی موضوعــات دیگــر نظیــر ظرفیتهــای پنهــان شــکوفا نشــده تمرکــز کننــد .عــاوه بــر ایــن ،شــهروند یــک
لیبــرال دموکراســی بــودن بــدان معنــا نیســت کــه افــراد از احتــرام یکســانی برخوردارنــد .آنهــا براســاس رنــگ
پوســت ،جنســیت ،ملیــت ،قومیــت و جهتگیــری جنســی قضــاوت میشــوند و بیاحترامــی را بــه شــیوه
متفاوتــی تجربــه میکننــد .سیاســت هویــت پویاییهایــی ایجــاد میکنــد کــه از طریــق آن ،جوامــع خودشــان را
بــر مبنــای «تجربــه زیســتی» و قربانــی شــدنها ،بــه گروههــای کوچکتــر تقســیم میکننــد.
ماهیــت هویــت مــدرن ،قابــل تغییــر بــودن و داشــتن هویتهــای چندگانــه اســت؛ هویتهایــی کــه از طریــق
تعامــات اجتماعــی در ســطوح مختلــف شــکل میگیرنــد .امــکان خلــق هویتهــای فراگیرتــر و ادغــام کنندهتــر
وجــود دارد .مــا قادریــم سیاســت هویــت را بــه ســمت اشــکال موسـعتر احتــرام متقابــل نســبت بــه کرامــت هدایت
کنیــم؛ امــری کــه کارآیــی دموکراســی را بیشــتر میســازد .میتوانیــم کار را از سوءاســتفادههای مشــخصی آغــاز
کنیــم کــه تاکیــد بــر هویــت را باعــث شــدهاند؛ ماننــد خشــونت پلیــس علیــه اقلیتهــا یــا آزار جنســی در محــل کار.
فراتــر از ایــن ،دســتورکاری کالنتــر بــرای ادغــام گروههــای کوچکتــر در کلیتهــای بزرگتــر وجــود دارد .مــا
نیــاز بــه ترویــج هویتهــای ملــی اعتقــادی داریــم کــه حــول اندیش ـههای اساســی لیبــرال دموکراســی مــدرن و
اســتفاده از خــط مش ـیهای عمومــی بــرای همگونســازی تعمــدی تــازهواردان بنــا شــدهاند.
سیاســت هویــت در امریــکا ،چــپ را بــه گروههــای هویتــی چندپــاره تقســیم کــرده کــه پایــگاه پرانرژیتریــن
فعــاالن سیاســی ایــن جنــاح هســتند .چــپ ،ارتبــاط خــود بــا طبقــه کارگــر سفیدپوســت یعنــی اصلیتریــن
گــروه هویتــی رأیدهنــده بــه خــود را قطــع کــرده کــه ایــن امــر باعــث رشــد پوپولیســم راســت شــده و غوغــای
ملیگرایــان سفیدپوســت ،میخواهــد کشــور را بــه ســمت هویــت نــژادی ،قومــی یــا مذهبــی بکشــاند .بایــد از
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هویــت ملــی اعتقــادی کــه در پرتــو جنــگ داخلــی در امریــکا پدیــدار شــد ،در مقابــل حمــات چــپ و راســت دفــاع
کــرد.
اتحادیــه اروپــا نیــز بایــد بــا بازتعریــف هویــت ملــی متجلــی در قوانیــن شــهروندی ،شــهروندی واحــدی
براســاس پذیــرش اصــول بنیادیــن لیبــرال دموکراســی بنــا نهــد تــا قوانیــن شــهروندی ملــی تحتالشــعاع قــرار
گیــرد .بایــد نمادهــا و روایتهــای مناســبی دربــاره هویــت اروپایــی خلــق و از طریــق یــک نظــام آموزشــی واحــد
در اذهــان حــک شــود .ایــن ماموریــت فراتــر از یــک اتحادیــه اســت و هــر اتفــاق خــوب یــا بــدی کــه قــرار اســت
بیفتــد ،بایــد در ســطح دولتهــای عضــو رخ دهــد .اعطــای تابعیــت براســاس تبــار بایــد جــای خــود را بــه تابعیــت
براســاس خــاک دهــد تــا یــک گــروه قومــی بــر گــروه دیگــر ترجیــح داده نشــود .در ایــن حالــت ،تحمیــل شــرایط
ســختگیرانه بــرای اعطــای تابعیــت بــه شــهروندان جدیــد کامــا مشــروع اســت و امریــکا هــم ســالها ایــن کار
را کــرده اســت .ســوگندنامه تابعیــت و وفــاداری بــه قانــون اساســی امریــکا در ایــن راســتا اســت.
اگــر کشــوری یــک هویــت اعتقــادی مناســب و گشــوده بــر روی تنــوع موجــود تعریــف کنــد ،ماهیــت
کشــمکشها بــر ســر مهاجــرت تغییــر خواهــد کــرد .در حــال حاضــر هــم در امریــکا و هــم در اروپــا ایــن بحــث
قطبــی شــده اســت .جنــاح راســت در پــی جلوگیــری کامــل از مهاجــرت و بازگردانــدن مهاجــران فعلــی بــه
کشورهایشــان اســت و جنــاح چــپ خواهــان تعهــد بیقیدوشــرط لیبــرال دموکراســیها بــه پذیــرش مهاجــران
اســت؛ بــه جــای اینهــا بایــد تمرکــز اصلــی روی همگونســازی بهتــر مهاجــران در هویــت اعتقــادی کشــورها
باشــد .مهاجرانــی کــه بــه خوبــی همگــون میشــوند ،تنــوع ســالم بــه ارمغــان میآورنــد.
در بریتانیــا و برخــی کشــورهای اروپایــی ،ســهم مــدارس مســلمانان از بودجــه عمومــی بــا مــدارس یهــودی
و مســیحی یکســان اســت .هرچنــد اگــر هــدف همگونســازی باشــد ،بایــد یــک نظــام آموزشــی مشــترک بــا
برنامــه درســی اســتاندارد جایگزیــن چنین ســاختاری شــود .در فرانســه قانــون الئســیته  ،1905کلیســا و دولــت را از
هــم جــدا کــرده و امــکان شــکلگیری مــدارس مذهبــی بــا بودجــه عمومــی را منتفــی میســازد .در فرانســه فــارغ
از اینکــه قانــون چــه میگویــد ،در جامعــه تبعیــض وجــود دارد ،نــرخ بیــکاری باالخــص بــرای مهاجــران باالســت
و نفــس هویــت ملــی و فرهنــگ فرانســوی اســامهراس اســت .در امریــکا مــرز میــان شــهروند و غیرشــهروند بــه
تدریــج کمرنــگ شــده امــا فــرق میــان غیرشــهروند قانونــی بــا غیرقانونــی نمایــان اســت .تنهــا حــق عمــدهای کــه
فقــط شــهروندان دارنــد حــق رأی ،آزادی ســفر خارجــی و انتظــار حمایــت از حکومــت در خــارج اســت.
لیبــرال دموکراســیها از نظــر اقتصــادی و فرهنگــی ســود زیــادی از مهاجــرت میبرنــد ،امــا حــق دارنــد
مرزهــای خــود را کنتــرل کننــد .در قــرارداد میــان حکومــت و شــهروندان ،هــر دو وظایــف و تعهداتــی برعهــده
میگیرنــد .همــه انســانها حــق اولیــه بــرای شــهروند بــودن دارنــد امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا حــق
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دارنــد شــهروند هــر کشــوری کــه خواســتند باشــند .حقــوق بینالملــل حــق دولتهــا را بــرای کنتــرل مرزهــا و
تعییــن شــروطی بــرای شــهروند شــدن بــه چالــش نمیکشــد .کمبــود منابــع ،اولویتهــا و قابــل تــداوم نبــودن
برنامــه حمایتــی از موانــع بازدارنــده هســتند.
معنــای ایــن حــرف آن اســت کــه اتحادیــه اروپــا بایــد بتوانــد مرزهــای بیرونــی خــود را بهتــر کنتــرل کنــد و بــا
پکمــک بــه ایتالیــا و یونــان ،ورود مهاجــران بــه اروپــا را نظــم دهــد .در امریــکا قوانیــن مهاجرتــی ناهماهنــگ
اســت 11 .تــا  12میلیــون مهاجــر غیرقانونــی در ایــن کشــور حضــور دارنــد کــه مثــل شــهروندان تابــع قانــون رفتــار
میکننــد .کارفرمایــان از کار ارزان آنهــا منتفــع میشــوند ،امــا بایــد ســامانهای تعریــف کــرد تــا بــه کارفرمایــان
اطــاع دهــد چــه کســی بــه صــورت قانونــی در کشــور حضــور دارد .در یــک حالــت بــده بســتان ،حکومــت
میتوانــد مرزهــا را جدیتــر کنتــرل کنــد ،امــا مســیر مهاجــران غیرقانونــی فاقــد ســابقه کیفــری را بــرای شــهروند
شــدن همــوار ســازد .چنیــن معاملـهای شــاید حمایــت اکثریــت افــکار عمومــی را جلــب کنــد ولــی نظــام سیاســی
امریــکا سالهاســت کــه بــه خاطــر قطبــی شــدن و ناکارآمــدی نمیتوانــد دســت بــه چنیــن معاملـهای بزنــد .ایــن
وتوکراســی امریکایــی اســت کــه در آن اقلیــت میتوانــد مانــع از اجمــاع اکثریــت شــود .توجــه بــه همگونســازی
در سیاســتگذاریها ،بــرای انســجام ملــی مفیــد اســت و جهــت بــاد را بــه ضــرر رشــد کنونــی پوپولیســتها
تغییــر میدهــد .سیاســت هویــت ،اجــرای سیاســتهای اجتماعــی بلندپروازانــه جهــت بهبــود شــرایط اقشــار
فقیــر را دشــوار ســاخته اســت؛ چــرا کــه حــرف زدن دربــاره احتــرام و کرامــت راحتتــر از گالویــز شــدن بــا
طرحهــای بالقــوه هزینهبــری اســت کــه نابرابــری را کاهــش میدهــد .اوبامــا یــک اســتثنا و قانــون درمانــی او
(اوباماکــر) یــک گام اساســی در سیاســتهای اجتماعــی بــود.
در بخــش اعظــم قــرن بیســتم ،لیبــرال دموکراســیها عمدتــا دلمشــغول سیاســتگذاری اقتصــادی بودنــد
و احــزاب مختلــف در طیفــی از چــپ و راســت ،بــه میــزان مداخلــه دولــت در اقتصــاد و تعهــد بــه برابــری و آزادی
فــردی میپرداختنــد .ثبــات سیاســت دموکراتیــک حــول احــزاب راســت و چــپ میانــه میچرخیــد کــه تــا
حــد زیــادی بــر ســر مشــروعیت دولــت رفــاه دموکراتیــک اجمــاع داشــتند .ایــن اجمــاع اکنــون از ســوی احــزاب
جدیــد ریشــه دوانــده در هویــت ،در معــرض رقابــت اســت .دیدگاههــای اقتصــادی متضــاد قادرنــد تفاوتهــا را
کنــار گذاشــته و بــه تفاهــم برســند ،امــا در موضوعــات هویتــی آشــتی دشــوارتر اســت؛ شــما یــا مــرا بــه رســمیت
میشناســید یــا نمیشناســید .نفــرت حاصــل از دیــده نشــدن ،اغلــب ریشــه اقتصــادی دارد امــا دعــوا بــر ســر
هویــت ،مــا را از حــل موضوعــات بــاز م ـیدارد.
تغییــرات فناورانــه ظهــور سیاســت هویــت را تســهیل کــرده و اینترنــت بــه بســتری بــرای ارتباطــات جمعــی
تبدیــل شــده اســت .بســیاری اعتقــاد داشــتند چــون اطالعــات شــکلی از قــدرت اســت و اینترنــت دسترســی افراد
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را بــه اطالعــات افزایــش میدهــد ،باعــث توزیــع گســتردهتر قــدرت و در نتیجــه پیشــبرد ارزشهــای دموکراتیــک
خواهــد شــد؛ و البتــه چنیــن هــم بــود .فــارغ از اینکه چیــن در مســیر کنتــرل شــهروندان و روســیه در مســیر تضعیف
رقبــا از آن اســتفاده کردنــد ،گروههــای هویتــی بــا بهرهگیــری از شــبکههای اجتماعــی ،باعــث چندپارگــی بیشــتر
جوامــع لیبــرال شــدند .اینترنــت از تمایــل جامعــه بــرای تماشــای خــود بــه لحــاظ هویتــی حمایــت کــرد و بــا امکان
گــردش اطالعــات بــد ،زمینــه لجنمــال کــردن مخالفــان را فراهــم ســاخت.
هویــت ،عنصــری مبنایــی بــرای بســیاری از پدیدههــای سیاســی امــروزی اســت؛ از جنبشهــای ملیگرایانــه
پوپولیســتی جدیــد گرفتــه تــا جنگجویــان اســامگرا و بحثهــای جنجالــی در دانشــگاهها .گریــزی از اندیشــیدن
بــه خودمــان وجامعــه در پرتــو هویــت نیســت .هویتهایــی کــه در عمــق جــان مــا بــه ســر میبرنــد ،نــه ثابتانــد
و نــه لزومــا بــر مبنــای ســانحه تولــد بــه مــا تعلــق مییابنــد .هویــت میتوانــد بــرای ایجــاد اختــاف یــا همگرایــی
مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد.

