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مقدمه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــین«1 اع ــان واپس ــخ و انس ــان تاری ــاب »پای ــا در کت ــیس فوکویام ــش فرانس ــه پی ــه ده ــدود س ح

ــتند  ــی دانس ــا را اتوپیای ــن ادع ــا ای ــت. خیلی ه ــر اس ــک بش ــل ایدئولوژی ــان تکام ــه پای ــی نقط ــرال دموکراس لیب

ــود،  ــدرن ب ــی م ــم اجتماع ــق عل ــا منط ــارض ب ــی و در تع ــوالت تاریخ ــام تح ــدی ع ــا قانونمن ــق ب ــون منطب و چ

ماننــد مارکسیســم، غیرعلمــی و خیالــی نامیــده شــد و متهــم شــد بیــش از آنکــه تحلیلــی علمــی باشــد، تجویــزی 

کارکردگرایانــه بــرای سیاســتمداران اســت. بــا تحــوالت ســال های اخیــر و بحران هــای پرشــماری کــه نــه تنهــا 

ــش روی  ــران پی ــه بح ــا آنچ ــده ت ــدد برآم ــا درص ــت، فوکویام ــده اس ــزوده ش ــا اف ــه آنه ــر دامن ــه ب ــده بلک ــل نش ح

ــن  ــارد. آخری ــت گم ــان آن هم ــه درم ــاذق ب ــی ح ــون طبیب ــرده و چ ــایی ک ــد را شناس ــی می خوان ــرال دموکراس لیب

ــت.  ــرت«2 اس ــت نف ــت و سیاس ــای کرام ــت؛ تقاض ــاب »هوی ــه، کت ــن زمین ــاش او در ای ت

ــروج از  ــه خ ــا ب ــردم بریتانی ــکا و رأی م ــپ در امری ــد ترام ــاب دونال ــد، انتخ ــان می کن ــنده اذع ــه نویس ــان ک آنچن

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 

ــر،  ــث لوت ــد و در مباح ــوس می دان ــی تیم ــس یعن ــوم نف ــزء س ــل ج ــون و ذی ــور افاط ــت را در جمه ــای کرام تقاض

روســو، کانــت و هــگل، ســیر تحــول مفهومــی آن از الهیــات مســیحی تــا عرفــی شــدن و در نهایــت مشــارکت فعال 

ــز  ــا تمای ــدن، ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــای ب ــا تقاض ــوس ی ــد. تیم ــی می کن ــتقر را ردیاب ــم مس ــه نظ ــی علی اجتماع

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 می شــود. 

1 - The End of History and the Last Man
2 - Identity; Demand for Dignity and the Politics of Resentment
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ــاب  ــت؛ از انق ــی اس ــای سیاس ــارزات و جنبش ه ــیاری از مب ــه بس ــت ریش ــت هوی ــنده، سیاس ــم نویس به زع

فرانســه تــا قیام هــای عربــی و از ناسیونالیســم و اســام گرایی تــا جنبش هــای نویــن اجتماعــی. بــه زبــان ســاده، 

در سیاســت هویــت فــرد می گویــد 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. 

ــه  ــدود، ب ــد و مح ــین جدی ــای حاشیه نش ــر گروه ه ــز ب ــرب را تمرک ــت در غ ــت هوی ــکل سیاس ــا مش فوکویام

ــا دادن  ــا به ــی ب ــی و عقان ــان تامل ــرای گفتم ــدش ب ــزرگ، تهدی ــی و ب ــای قدیم ــه گروه ه ــی ب ــت بی توجه قیم

بــه تجربیــات عاطفــی و البتــه تبدیــل شــدنش بــه کاتالیــزور بســیج سیاســی در جنــاح راســت در قالــب پوپولیســم 

ــه  ــد ب ــا می توان ــرد ام ــأت می گی ــر نش ــت براب ــراز موقعی ــرای اح ــاش ب ــت از ت ــت هوی ــد. سیاس ــکال می دان رادی

آســانی بــه مطالبــه ای بــرای شناســایی موقعیــت برتــر منحــرف شــود. پیدایــش ناسیونالیســم راســت گرا )انتخــاب 

ــته  ــی از خواس ــراف اساس ــق انح ــا(، از مصادی ــش در اروپ ــش و اقدامات ــام گرایی )داع ــت( و اس ــپ و برگزی ترام

ــه از  ــادی را ب ــف اقتص ــان ضع ــن دو جری ــرا ای ــت؛ زی ــت اس ــت هوی ــدرج در سیاس ــی من ــه رسمیت شناس ــت ب درس

دســت رفتــن هویــت و منزلــت ترجمــه می کننــد و انگشــت اشــاره را بــه ســمت کســانی نشــانه می گیرنــد کــه قــرار 

اســت سیاســت نفــرت علیــه آنهــا بــه کار گرفتــه شــود. 

فوکویامــا روندشناســی مهمــی در فهــم وضعیــت فعلــی ارائــه می دهــد. او تاکیــد می کنــد کــه در قــرن بیســتم، 

صف بنــدی 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 گفت وگــو و تفاهــم دارد گردهــم نمی آینــد، بلکــه بــر 

محــور چیســتی هویتشــان کــه مســتلزم نــگاه صفــر و یــک اســت جمــع می شــوند. فوکویامــا هماننــد ســلف خــود 

هانتینگتــون، بــه نقــش فرهنــگ در ســیر تحــوالت بــاور دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه هانتینگتــون ریشــه ترجیحــات 

فرهنگــی را در دیــن جســت وجو می کنــد و نظریــه برخــورد تمدن هــا را هــم براســاس تقابــل ادیــان صورت بنــدی 

می کنــد، امــا فوکویامــا دیــن را فقــط یکــی از عناصــر هویتــی در سیاســت مــدرن می دانــد. 

ــکا  ــا و امری ــتی در اروپ ــی پوپولیس ــزش ملی گرای ــای خی ــن محرکه ه ــران و آوارگان از مهم تری ــئله مهاج مس

ــد.  ــدی کنن ــر ج ــاره تجدیدنظ ــود در این ب ــت خ ــد در سیاس ــت می خواه ــپ و راس ــاح چ ــا از دو جن ــت و فوکویام اس

چــپ در امریــکا هویــت را مضیــق و بــر مبنــای تنــوع تعریــف می کنــد و راســت هــم می خواهــد هویــت را براســاس 

ــی  ــش مدن ــی در جنب ــه گزاف ــا هزین ــا ب ــه قب ــد ک ــف کن ــب تعری ــا مذه ــت ی ــژاد، قومی ــر ن ــی نظی ــای ثابت ویژگی ه

ــای  ــف هویت ه ــه تعری ــت بلک ــت نیس ــتن هوی ــار گذاش ــا کن ــدگاه فوکویام ــاره کار از دی ــده اند. چ ــت داده ش شکس
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ملــی فراگیــری اســت کــه از طریــق تعامــات اجتماعــی در ســطوح مختلــف شــکل می گیــرد و بــا ماحظــه تنــوع 

جوامــع لیبــرال و ارزش هــای سیاســی آنهــا بافتــی پیونددهنــده دارنــد. فعــا چپ مخالــف ادغــام و یکسان ســازی 

مهاجــران اســت و از هویــت مســتقل ایــن گــروه دفــاع می کنــد و راســت هــم خواهــان اجــرای قوانین ســختگیرانه 

اعطــای تابعیــت و حتــی بازگشــت مهاجــران بــه موطــن اصلــی خــود اســت. نســخه فوکویامــا در اینجــا هــم قابــل 

پیش بینــی اســت و بــا تکیــه بــر راه ســوم، ادغــام و همگون ســازی براســاس ارزش هــای دموکراتیــک یــا هویــت 

ــد.  ــه می کن ــادی را توصی ــی اعتق مل

ــر  ــه نظ ــا ب ــت، ام ــل اس ــل تام ــکا قاب ــا و امری ــی در اروپ ــی و اجتماع ــبات سیاس ــور مناس ــا از تط ــرح فوکویام ش

ــدارد.  ــی ن ــع غرب ــونت در جوام ــز از خش ــتیز و پرهی ــت س ــرای مدیری ــی ب ــی و محسوس ــخه عملیات ــد او نس می رس

ــی  ــت مل ــش روی هوی ــت گذاران پی ــش سیاس ــن چال ــران و آوارگان را بزرگ تری ــئله مهاج ــه مس ــا ک ــاری آنج ب

ــای  ــیاری از بحران ه ــار بس ــا از کن ــد. فوکویام ــه می ده ــی ارائ ــوالت جهان ــونی از تح ــی آنگلوساکس ــد، روایت می دان

جهانــی همچــون جنــگ، ناامنــی، فــروش گســترده تســلیحات، تروریســم، قاچــاق مــواد مخــدر، فقــر، آلودگــی 

ــم  ــت کم نظ ــا دس ــد ی ــا بوده ان ــبب آنه ــی مس ــای غرب ــه دولت ه ــل ک ــن قبی ــواردی از ای ــت محیطی و م زیس

ــوژه  ــد و س ــور می کن ــی عب ــه راحت ــده، ب ــور برنیام ــن ام ــه ای ــت عادالن ــس مدیری ــان از پ ــده از اراده ش ــی برآم جهان

تامــات خــود را هویت خواهــی جوانــان غربــی یــا شــنیدن صداهــای حاشــیه ای و ســرکوب شــده آن جوامــع قــرار 

ــد  ــی باش ــائل، دارای ترجیحات ــام مس ــش نظ ــی و گزین ــر در اولویت ده ــک متفک ــه ی ــت ک ــل درک اس ــد. قاب می ده

امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئله فوکویامــا همانــا »غــرب« اســت. او در سرتاســر کتابش مســائل اروپــا و امریــکا را 

بــه مــوازات هــم طــرح می کنــد؛ هیچ جــا ســخن از یکــی نرفتــه مگــر آنکــه بــه دیگــری هــم اشــارتی شــده باشــد. 

ــمول  ــی و جهانش ــدی عموم ــت را رون ــکل هوی ــا مش ــت ت ــرآن اس ــخ ب ــان تاری ــه پای ــب نظری ــد صاح هرچن

ــاب  ــا در ب ــد، ام ــن می زن ــکای التی ــا امری ــاور دور ی ــیا، خ ــرب آس ــی از غ ــت وگریخته مثال های ــد و جس ــان ده نش

ــد.  ــه می کن ــکا تکی ــا و امری ــه اروپ ــا ب ــت، عمیق ــوی برون رف ــود و الگ ــای موج ــت، چالش ه ــی هوی آسیب شناس

ــه  ــت ب ــن حال ــد، در خوش بینان تری ــرج می ده ــه خ ــه ب ــی ک ــم تکاپوی ــا علی رغ ــش فوکویام ــخه رهایی بخ نس

دولــت - ملــت غربــی محــدود می مانــد. او می گویــد پوپولیســت هایی چــون ترامــپ و پوتیــن هــر وقــت از مــردم 

ســخن می گوینــد، قــوم یــا گــروه خاصــی از مــردم را اراده می کننــد، نــه همــه مــردم؛ در صورتــی کــه ایــن ادعــا 

بیشــتر دربــاره نســبت ترامــپ بــا سفیدپوســتان امریــکا صــادق اســت تــا نســبت پوتیــن بــا مــردم روســیه. 

ــتان،  ــران، آوارگان، رنگین پوس ــان و مهاج ــل بومی ــیه ای مث ــرد و حاش ــای خ ــئله هویت ه ــران، مس در ای

فمینیســت ها، دگرباشــان و نظایــر اینهــا کــه در غــرب مطــرح اســت، موضوعیــت نــدارد. کارکــرد دیــن در جامعــه 

ــوب  ــی محس ــدت مل ــی و وح ــتگی اجتماع ــنتی از ارکان همبس ــور س ــه ط ــت و ب ــاوت اس ــا متف ــرب کام ــا غ ــا ب م
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ــلی  ــای نس ــی هویت ه ــا برخ ــان ی ــات زن ــل مطالب ــوری مث ــای نوظه ــال هویت ه ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس می ش

ــن  ــر موازی ــادی مبتنی ب ــی اعتق ــت مل ــا هوی ــه فوکویام ــی دارد. آنچ ــای بررس ــی، ج ــی و مذهب ــدی قوم ــا ح و ت

ــت،  ــابقه اس ــه س ــبوق ب ــات مس ــعه ادبی ــی توس ــی و جامعه شناس ــی سیاس ــه در جامعه شناس ــد و البت ــی می نام مدن

ــد  ــت می توان ــن قرائ ــد. ای ــل کن ــا تبدی ــه م ــرای جامع ــوه ب ــی بالق ــه فرصت ــی را ب ــی و اقلیم ــوع فرهنگ ــد تن می توان

ــه  ــن اینک ــد و ضم ــو می زن ــتی پهل ــه نژادپرس ــا ب ــه بعض ــه ک ــتان گرای کم مای ــویه های باس ــی را از س ــت مل هوی

ــع  ــاف مناف ــم، برخ ــا پان عربیس ــم ی ــد پان ترکیس ــری مانن ــای دیگ ــج پان ه ــا تهیی ــد، ب ــی می کن ــب را نف مذه

ــد.  ــی بزدای ــه کل ــت، ب ــارج اس ــل و خ ــی در داخ مل

ــد و  ــاره می کن ــی اش ــه بیرون ــی و جامع ــود درون ــن خ ــز بی ــتانتیزم در تمای ــی پروتس ــش تاریخ ــه نق ــا ب فوکویام

جایــگاه مســیحیت در پاسداشــت کرامــت در قوانیــن اساســی کشــورهای غربــی را بــه رســمیت می شناســد. ایــن 

ــی را در  ــدد غرب ــه تج ــلطی ک ــان مس ــاف جری ــم دارد. برخ ــت مه ــک دالل ــی ی ــه سیاس ــاظ اندیش ــه لح ــزاره ب گ

گسســت از ســنت کلیســایی تلقــی می کنــد، نشــانه مهمــی وجــود دارد کــه فکــر سیاســی مــدرن روی شــانه های 

ــه  ــود دارد ک ــیاری وج ــای بس ــا آموزه ه ــی م ــه دین ــتر جامع ــد. در بس ــط می ده ــتد و آن را بس ــیحیت می ایس میس

بــه تکریــم حرمــت و منزلــت افــراد بــه مــا هــو انســان پرداخته انــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه تمهیــدی بــرای 

ســامان نظــری و معرفتــی یــک جامعــه عادالنــه بــا فرصت هــای برابــر و مبتنی بــر فهــم بــه روز و کارآمــد از دیــن 

ــد.  ــل کن ــوازم آن تام ــد در ل ــران بای ــری در ای ــان اصاح گ ــر جری ــه ه ــت ک ــیری اس ــن مس ــود. ای ــیده ش اندیش

ــادار،  ــی وف ــان دیده بان ــه س ــرده و ب ــف ک ــی تعری ــرال دموکراس ــود را لیب ــری خ ــروژه فک ــا پ ــیس فوکویام فرانس

بحران هــای آن را شناســایی می کنــد تــا بــه ترمیــم و تکاملــش کمکــی کــرده باشــد. او در کتــاب خــود می کوشــد تــا 

بــه سیاســتمدار غربــی بفهمانــد کــه جــز صلــح و رفــاه، مســئله دیگــری هــم بــرای نارضایتــی هســت: به رســمیت 

ــی  ــرال دموکراس ــرای لیب ــی ب ــانه های اجتماع ــات و رس ــاوری اطاع ــای فن ــی از پیامده ــدن. او حت ــناخته ش ش

ــی روح  ــور کل ــه ط ــد. ب ــد می کن ــع و بازتولی ــده را مجتم ــرد و پراکن ــای خ ــه هویت ه ــرا ک ــت؛ چ ــران اس ــخت نگ س

ــرد  ــه زوال و عقب گ ــی ب ــرال دموکراس ــت لیب ــن اس ــت، ممک ــه دارد: نخس ــا دو مؤلف ــت فوکویام ــر رهیاف ــم ب حاک

ــق دارد  ــد از درون تعل ــرام نق ــه م ــتباهات دارد. او ب ــاح اش ــرای اص ــم ب ــی ه ــه مکانیزم های ــود و دوم اینک ــار ش دچ

ــرد.  ــف ک ــی«1 تعری ــم و زوال سیاس ــی اش »نظ ــر قبل ــداوم اث ــوان در ت ــرش را می ت ــاب آخ ــار کت ــن اعتب ــه همی و ب

ــم  ــرون و ناسیونالیس ــه بی ــت ن ــم از درون اس ــی ه ــرال دموکراس ــش روی لیب ــد پی ــد از درون، تهدی ــای نق ــه اقتض ب

ــت.  ــد اس ــن نق ــرای ای ــی ب ــه عزیمت ــد، نقط ــر را دور می زن ــای موازنه گ ــه نهاده ــپ ک ــی ترام تهاجم

ــل  ــط بین المل ــی و رواب ــت، جامعه شناس ــاره سیاس ــری درب ــرت« اث ــت نف ــت و سیاس ــای کرام ــت؛ تقاض »هوی

اســت. کتابــی که خوانــدن آن بــرای هــر سیاســتمدار دغدغه منــد و پژوهشــگر پیگیــر تحــوالت سیاســی و اجتماعی 

1 - Political Order and Political Decay



7 پژوهشکده تحقیقات راهبردی

ــکده  ــت پژوهش ــه هم ــه ب ــت ک ــاب اس ــن کت ــه ای از ای ــر، خاص ــن حاض ــود. مت ــه می ش ــت ویکم توصی ــرن بیس ق

تحقیقــات راهبــردی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه شــده و در اختیــار عاقه منــدان قــرار می گیــرد. 

خالصه فصل 1: سیاست و کرامت 
طــی قــرن بیســتم، سیاســت در امتــداد طیــف چــپ و راســت ســازمان می یافــت و بــا موضوعــات اقتصــادی 

تعریــف می شــد. چــپ متقاضــی برابــری بیشــتر و راســت خواهــان آزادی افزون تــر بــود. از یــک طــرف سیاســت 

ــی  ــن اجتماع ــال تامی ــه دنب ــه ب ــت ک ــی می گش ــیال دموکرات ــزاب سوس ــری و اح ــای کارگ ــول اتحادیه ه ــی ح مترق

ــت و  ــدازه حکوم ــش ان ــت را کاه ــاح راس ــی جن ــه اصل ــر دغدغ ــرف دیگ ــد و از ط ــادی بودن ــع اقتص ــر و بازتوزی بهت

ــیاری از  ــه در بس ــیم بندی دوگان ــن تقس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــون ب ــی داد. اکن ــکیل م ــی تش ــش خصوص ــت بخ تقوی

مناطــق جهــان جــای خــود را بــه سیاســت هویــت داده اســت. چــپ کمتــر از گذشــته بــر برابــری اقتصــادی تاکیــد 

می کنــد و تامیــن منافــع گروه هــای حاشیه نشــین نظیــر ســیاهان، مهاجــران، زنــان، دگرباشــان جنســی وآوارگان 

ــی  ــت و حام ــوان میهن پرس ــود به عن ــت خ ــف هوی ــال بازتعری ــم در ح ــت ه ــت. راس ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس

هویــت ملــی و ســنتی اســت؛ هویتــی کــه آشــکارا رنــگ و بــوی نــژادی، قومــی یــا مذهبــی دارد. 

منافــع مــادی مهــم اســت امــا برخــی انگیزه هــای دیگــر هــم وجــود دارد کــه می تواننــد رویدادهــای نامتجانس 

ــی  ــر سیاس ــک رهب ــواردی ی ــد. در م ــرت نامی ــت نف ــوان سیاس ــاید بت ــا را ش ــد. اینه ــن کنن ــی تبیی ــه خوب ــی را ب فعل

پیروانــش را بــا ایــن ســخن بســیج می کنــد کــه کرامــت جمعــی آنهــا در معــرض خطــر بــوده یــا مــورد بی احترامــی 

ــدن  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــی ب ــای عموم ــش تقاض ــث افزای ــی باع ــن نفرت پراکن ــت. ای ــده اس ــع ش واق

ــی تر از  ــب احساس ــه مرات ــت، ب ــود اس ــت خ ــاده کرام ــدد اع ــه درص ــی ک ــود. گروه ــور می ش ــروه مزب ــت گ کرام

ــتند.  ــادی هس ــود اقتص ــال س ــه دنب ــد ک ــل می کن ــرادی عم اف

پوتیــن رئیس جمهــور روســیه ســقوط شــوروی را تــراژدی می نامــد، برتــری اخاقــی سیاســتمداران غربــی را 

ــن،  ــی جی پینگ در چی ــت ش ــود. حکوم ــی ش ــزرگ تلق ــدرت ب ــک ق ــیه ی ــد روس ــرد و می خواه ــخره می گی ــه س ب

از 100 ســال تحقیــر چیــن ســخن می گویــد و اینکــه چگونــه امریــکا و ژاپــن و دیگــر کشــورها ســعی می کننــد مانــع 

قــدرت یافتــن دوبــاره ایــن کشــور شــوند. ویکتــور اوربــان، نخســت وزیر مجارســتان می گفــت مــا مجارســتانی ها 

تصمیــم گرفتیــم دوبــاره کشــورمان را در اختیــار بگیریــم و عــزت نفســمان را بــه دســت آوریــم. جوانانــی هم کیــش 

بــن الدن نیــز امید داشــتند عظمــت تمــدن اولیــه اســامی را در دولت اســامی )داعــش( بازســازی کنند. بســیاری 

ــت اندرکاران  ــد«. دس ــکا برگردانن ــه امری ــاره ب ــت را دوب ــا »عظم ــد ت ــدوار بودن ــپ امی ــه ترام ــدگان ب از رأی دهن

سیاســت نفــرت، یکدیگــر را بــه رســمیت می شناســند. حمایــت ترامــپ و پوتیــن از یکدیگــر صرفا شــخصی نیســت 
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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 نمی شــود. ایــن هویت هــا بســته بــه 

ملــت، مذهــب، قومیــت و جنســیت، جلوه هایــی از یــک پدیــده مشــترک بــه نــام سیاســت هویت انــد. 

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 بی انصافــی می کنــد. در سیاســت هویــت، افــراد بــه دنبــال بــه رســمیت شــناخته 

ــای  ــی دنی ــارزات سیاس ــی از مب ــای بزرگ ــت بخش ه ــت هوی ــد. سیاس ــود می رون ــار خ ــی ارزش و اعتب ــدن علن ش

ــام گرایی را  ــم و اس ــا ناسیونالیس ــه ت ــی گرفت ــن اجتماع ــای نوی ــک و جنبش ه ــای دموکراتی ــی از انقاب ه کنون

ــروی  ــخ و نی ــی تاری ــده نهای ــدن، پیش برن ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــارزه ب ــت مب ــگل می گف ــرد. ه دربرمی گی

کلیــدی در فهــم چرایــی ظهــور جهــان مــدرن اســت. 

ایــن فــرض کــه رفتــار عقایــی در پــی حداکثــر کــردن مطلوبیــت یــا رفــاه مــادی بــوده و سیاســت هــم ادامــه 

ــای  ــکافی دنی ــرای موش ــا ب ــت. م ــدرن اس ــاد م ــه اقتص ــای نظری ــنگ بن ــت، س ــینه خواهانه اس ــار بیش ــن رفت ای

کنونــی، ناگزیــر از بســط فهــم خــود در ورای ایــن مــدل ســاده اقتصــادی هســتیم. بخــش عمــده آنچــه مــا آن را 

ــی از  ــه ناش ــات، بلک ــروت و امکان ــه ث ــی ب ــت دسترس ــتقیم درخواس ــه مس ــه نتیج ــم، ن ــادی می دانی ــزه اقتص انگی

ــد.  ــرام باش ــأن و احت ــر ش ــد بیانگ ــول می توان ــه پ ــت ک ــور اس ــن تص ای

خالصه فصل 2: بخش سوم نفس 
در بحــث از ماهیــت نفــس در جمهــور افاطــون اشــاره شــده اســت کــه جــزء اول نفــس، کامجــو و غیرعقایــی 

اســت )میــل بــه نوشــیدن آب( و جــزء دوم همــان بخــش حســابگر اســت کــه چندمنظوره تــر اســت )مثــا نیــروی 

مانــع بــرای نوشــیدن آب آلــوده(. جــزء ســوم نفــس چیــزی اســت کــه مأمــن خشــم علیــه خویشــتن اســت و روح یا 

ــه  ــاد ب ــد معت ــت. مانن ــبه گر اس ــش محاس ــر بخ ــات ب ــه تمنی ــی از غلب ــه ناش ــمی ک ــود. خش ــده می ش ــوس نامی تیم

مــواد مخــدر کــه بابــت ایــن کار از خــودش بیــزار اســت. تیمــوس جایــگاه غضــب و افتخــار اســت. 

ــاره ارزش  ــا درب ــگاه قضاوت ه ــت و جای ــی اس ــس آدم ــی از نف ــوده، جزی ــل ب ــل و عق ــتقل از می ــوس مس تیم

ــه  ــت مواج ــا داوری مثب ــر ب ــد و اگ ــتیاق دارن ــود اش ــت خ ــا کرام ــاره ارزش ی ــت درب ــاوت مثب ــه قض ــی ب ــت. آدم اس

ــه  ــر متوج ــود و اگ ــمگین می ش ــد خش ــا نمی دهن ــه او به ــران ب ــه دیگ ــد ک ــر کن ــر فک ــد. اگ ــار می کن ــود، افتخ ش

شــود کــه نتوانســته معیارهــای دیگــران را بــرآورده ســازد، شــرمنده می شــود. افاطــون در جمهــوری، تیمــوس را 

عمدتــا بــه طبقــه پاســداران نســبت می دهــد، امــا ظاهــرا معتقــد اســت همــه انســان ها 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. 

ــد،  ــمار آی ــه ش ــمند« ب ــران ارزش ــدازه دیگ ــه ان ــت ب ــه »درس ــت ک ــر آن اس ــد بش ــای قدرتمن ــی از محرک ه یک

ــک  ــرت فران ــه راب ــت ک ــزی اس ــا( چی ــی )مگالوتیمی ــم. برتری طلب ــا( می نامی ــی )ایزوتیمی ــه برابری طلب ــزی ک چی

اقتصــاددان، آن را »ارزشــمند بــودن موقعیتــی« می دانــد و بنابــر ماهیتــش نمی تــوان بــا دیگــران شــریک شــد. 

ــت.  ــی اس ــای برتری طلب ــه ج ــی ب ــدن برابری طلب ــن ش ــتان جایگزی ــدرن داس ــی م ــور دموکراس ظه

ــیه ای  ــای حاش ــت گروه ه ــه هوی ــی از مطالب ــت کنون ــت هوی ــت. سیاس ــن اس ــر از ای ــتان پیچیده ت ــه داس البت

ــه  ــانی ب ــه آس ــد ب ــا می توان ــرد، ام ــأت می گی ــدن نش ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــر و ب ــت براب ــراز موقعی ــرای اح ب

مطالبــه ای بــرای شناســایی موقعیــت برتــر آن گــروه منحــرف شــود. همــان چیــزی کــه در داســتان ناسیونالیســم 

ــی  ــه برخ ــت ک ــی آن اس ــکل برابری طلب ــر مش ــم. دیگ ــی می بینی ــی مذهب ــت های افراط ــکال سیاس ــی اش و برخ

ــکار  ــی ان ــر یعن ــن ام ــکار ای ــد. ان ــرام برمی انگیزن ــا احت ــر فعالیت ه ــتر از دیگ ــر بیش ــری ناگزی ــای بش فعالیت ه

امــکان تعالــی بشــر و بــه رســمیت شــناختن ارزش برابــر افــراد یعنــی شکســت در شناســایی ارزش افــرادی کــه در 

ــتند.  ــران هس ــر از دیگ ــا برت ــی زمینه ه بعض

تیمــوس جنبــه ای از ماهیــت عــام انسان هاســت کــه همیشــه وجــود داشــته امــا ایــن بــاور کــه هریــک از مــا 

یــک خــود درونــی شایســته احتــرام داریــم و جامعــه می توانــد در بــه رســمیت نشــناختن آن بــر خطــا باشــد، یــک 

پدیــده جدیــد بــه حســاب می آیــد. 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. 

خالصه فصل 3: درون و برون 
ــاز  ــر آغ ــا لوت ــی، ب ــل دوم ــی در مقاب ــه اول ــی و ارزش دادن ب ــی و بیرون ــان درون ــز می ــری، تمای ــطح نظ در س

ــمانی  ــود جس ــی )وج ــی و بیرون ــود اجتماع ــل وج ــه در مقاب ــود ک ــی ب ــران غرب ــتین متفک ــود. او از نخس می ش

خارجــی( بــه خــود درونــی روحانــی بهــا داد. بعدهــا ژان ژاک روســو در تکامــل هســته اندیشــگی هویــت مــدرن، 

ــی  ــم، انسان شناس ــر، کمونیس ــوق بش ــی، حق ــد دموکراس ــکاری مانن ــی اف ــع اصل ــرد و منب ــا ک ــی ایف ــش کانون نق

ــو  ــان روس ــه گم ــا ب ــتند، ام ــاد داش ــتین اعتق ــاه نخس ــه گن ــر ب ــون لوت ــیحیانی چ ــد. مس ــت گرایی ش ــط زیس و محی

انســان نخســتین کــه در وظــع طبیعــی می زیســت گناهــکار نبــود. تنهــا احســاس فطــری انســان های نخســتین، 

ــمه آن،  ــود و سرچش ــاز می ش ــه آغ ــف جامع ــا کش ــی ب ــادی آدم ــود. ناش ــران ب ــج دیگ ــال رن ــم در قب ــاس ترح احس
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ــت.  ــی آنهاس ــران و ارزیاب ــا دیگ ــود ب ــه خ ــی مقایس توانای

موضــع روســو بــا آنچــه در جمهــوری افاطــون دربــاره تیمــوس گفتــه می شــود ســازگار نیســت؛ امــا آنچــه او 

ــام  ــه ن ــزی ب ــخص چی ــرون از ش ــه بی ــت ک ــد، آن اس ــی ش ــت جهان ــاس سیاس ــدی اس ــای بع ــد و در قرن ه می گوی

ــع آن  ــه تب ــا و ب ــق ظرفیت ه ــع تحق ــن مان ــه اصلی تری ــوم ک ــط و رس ــررات، رواب ــی از مق ــود دارد. انبوه ــه وج جامع

شــادی آدمــی اســت. ایــن تفکــر در جهــان امــروز چنــان عــادی شــده اســت کــه یــک نوجــوان متهــم بــه جنایت، 

ــم  ــد نظ ــن می گوی ــر، پوتی ــاس بزرگ ت ــا در مقی ــت« ی ــن کار واداش ــه ای ــرا ب ــه م ــد »جامع ــود می گوی ــاع از خ در دف

ــن  ــردن ای ــاقط ک ــدد س ــن درص ــد و بنابرای ــی می کن ــیه بی احترام ــه روس ــکا ب ــری امری ــت رهب ــی تح بین الملل

ــت  ــی می گف ــر کس ــا کمت ــد، ام ــد کنن ــی را نق ــررات و آداب اجتماع ــتند مق ــه می توانس ــران اولی ــت. متفک ــم اس نظ

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 1789 یــا روســیه در 1917 یــا چیــن در 1949، پیونــد زد. تمایــز میــان خــود درونــی 

و بیرونــی در اروپــا، در حــد فاصــل نهضــت اصاحــات و انقــاب فرانســه ظهــور کــرد. 

روســو ماننــد لوتــر بیــن خــود درونــی و جامعــه بیرونــی خواهــان تبعیــت افــراد از مقــررات خویــش، تمایــز قائل 

می شــود امــا روســو توانســت درون گرایــی آغــاز شــده از ســوی لوتــر را ســکوالر و عمومــی کنــد. ســکوالر کــردن 

ــای  ــنگ بن ــت، س ــل اس ــی قائ ــرف اجتماع ــل ع ــرای آن در مقاب ــه او ب ــی ک ــو و اولویت ــط روس ــی توس ــود درون خ

اندیشــه مــدرن هویــت اســت. هرچنــد ایــن تاکیــد روســو کــه احســاس غــرور آدمــی در مرحلــه خاصــی از تکامــل 

ــرور  ــر غ ــود و اگ ــدار ش ــاره پدی ــد یکب ــی می توان ــاس ذات ــک احس ــه ی ــت. چگون ــب اس ــرد عجی ــروز ک ــی ب اجتماع

یــک برســاخته اجتماعــی اســت، بایــد بــه کــودکان یــاد داد چگونــه احســاس غــرور کننــد، در حالــی کــه اینگونــه 

نیســت. از ایــن منظــر، درک افاطــون از آدمــی بــه مراتــب بهتــر از روســو بــود.

خالصه فصل 4: از کرامت تا دموکراسی 
مفهــوم مــدرن هویــت تلفیقــی از ســه پدیــده متفــاوت اســت: اولــی تیمــوس کــه جنبــه ای عــام از شــخصیت 

بشــر اســت و می خواهــد 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 

ــخصی  ــت وجوی ش ــی، جس ــدن کرامت خواه ــر ش ــود. فراگی ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــگان ب ــورد هم ــه در م بلک

خویشــتن را بــه یــک پــروژه سیاســی تبدیــل می کنــد. در اندیشــه غــرب ایــن اتفــاق بــه دســت فاســفه ای چــون 

کانــت و هــگل عملــی شــد. 
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یــک رژیــم لیبــرال دموکــرات مبتنی بــر حقــوق فــردی، بــا شناســایی رســمی شــهروندان در مقــام 

ــکل  ــان ها ش ــر انس ــت براب ــه کرام ــود، ب ــت خ ــارکت در حاکمی ــه مش ــادر ب ــی و ق ــد اراده اخاق ــای واج عاملیت ه

ــود در  ــرار ب ــود ق ــن خ ــود؛ آزادی ای ــخصی نب ــل ش ــرای تام ــی ب ــا موضوع ــی صرف ــود درون ــد. خ ــی می ده حقوق

ــه،  ــاب فرانس ــد از انق ــرن بع ــی خواهانه در دو ق ــای دموکراس ــوج قیام ه ــد. م ــد بیاب ــون تجس ــوق و قان ــب حق قال

توســط افــرادی هدایــت می شــد کــه خواهــان بــه رســمیت شــناخته شــدن فردیــت سیاسی شــان بونــد؛ و اینکــه 

ــتند.  ــدرت هس ــدن در ق ــهیم ش ــه س ــادر ب ــی و ق ــد اراده اخاق ــی واج عاملیت های

خالصه فصل 5: انقالب های کرامت 
ــاب  ــه حس ــترک ب ــان مش ــه معترض ــان هم ــوریه در می ــن و س ــن، بحری ــی، یم ــر، لیب ــس، مص ــه در تون آنچ

می آمــد، 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 

ــت.  ــد اس ــی بن ــه موی ــم ب ــه آن ه ــود ک ــده می ش ــی دی ــرال دموکراس ــه لیب ب

توجــه بــه داســتان محمــد بوعزیــزی، دســتفروش تونســی و عامــل شــروع بهــار عربــی بســیار مهــم اســت. 

ــزی  ــد. بوعزی ــرده باش ــاری ک ــا او بدرفت ــم ب ــه رژی ــد ک ــاب نمی آم ــه حس ــی ب ــی سیاس ــا زندان ــرض ی ــک معت او ی

شــهروندی معمولــی بــود و از طریــق اقتصــاد غیررســمی روزگار می گذرانــد. لــوازم امــرار معــاش او توقیــف شــد، 

در انظــار عمومــی تحقیــر شــد و وقتــی کوشــید شــکات ببــرد، هیچ کــس بــه حرفــش گــوش نــداد. دولــت بــا او مثل 

یــک انســان رفتــار نکــرد؛ یعنــی عاملیتــی واجــد اراده اخاقــی و شایســته حداقلــی از احتــرام. خودکشــی بوعزیزی 

ــقوط  ــه س ــر ب ــات منج ــود. در اعتراض ــان ب ــای سیاسی ش ــی رژیم ه ــی بی عدالت ــرب، تجل ــا ع ــر میلیون ه از نظ

ــن  ــی در اوکرای ــای رنگ ــد، انقاب ه ــای آپارتای ــی از رژیم ه ــای جنوب ــذار افریق ــتی در 1989، گ ــای کمونیس رژیم ه

و گرجســتان در اوایــل دهــه 2000 و...، تقاضــا بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن کرامت انســانی همــواره موضوع 

اصلــی بــوده اســت. 

ــرال  ــی لیب ــته اخاق ــای هس ــی گوی ــای رنگ ــی و انقاب ه ــار عرب ــه به ــل اولی ــهود در مراح ــای مش واکنش ه

دموکراســی مــدرن یعنــی آزادی و برابــری اســت. آزادی نــه فقــط آزادی از قــدرت حکومت بلکــه در معنایــی فراخ تر 

یعنــی عاملیــت اراده انســانی و قابلیــت ســهیم شــدن در قــدرت بــا مشــارکت فعــال در حاکمیــت بــر خویــش؛ و ایــن 

همــان اراده ای بــود کــه انبــوه جمعیــت در خیابان هــای قاهــره و کیــف و غیــره تجربــه کردنــد. بســیاری از قوانیــن 

ــه  ــد ک ــاس می کنن ــیحیت اقتب ــنت مس ــد و آن را از س ــاس می دارن ــت را پ ــل کرام ــدرن، اص ــک م ــی دموکراتی اساس

ریشــه کرامــت را در اراده اخاقــی می دانــد. امــا دیگــر بــه ایــن عاملیــت واجــد اراده، در معنایــی مذهبــی و قابلیــت 
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ــای  ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــدرت ب ــال ق ــارکت در اعم ــت مش ــه قابلی ــود، بلک ــته نمی ش ــد نگریس ــرش خداون پذی

جامعــه سیاســی دموکراتیــک اســت. 

در لیبــرال دموکراســی مــدرن، اصــل برابــری همــواره بــه معنــای چیــزی شــبیه برابــری در آزادی بــوده اســت 

ــاوی  ــت ها در راه تس ــت. سوسیالیس ــده اس ــده ش ــادی فهمی ــا اقتص ــی ی ــاوی اجتماع ــای تس ــدرت در معن ــه ن و ب

ــر  ــود را در براب ــیدند، خ ــهروندان رس ــی ش ــر زندگ ــت ب ــه دول ــرل همه جانب ــه کنت ــون ب ــی چ ــادی و اجتماع اقتص

ــود.  ــروت می ش ــری در ث ــث نابراب ــم باع ــردی ه ــع ف ــت وجوی مناف ــر جس ــی ب ــازار متک ــاد ب ــد و اقتص آزادی یافتن

لیبــرال دموکراســی های مــدرن بــا تاســیس دولت هایــی کــه حاکمیــت قانــون و پاســخگویی دموکراتیــک آنهــا را 

ــازند.  ــه می س ــری را نهادین ــل آزادی و براب ــد، دو اص ــد می کن مقی

ــد.  ــرآورده نمی کنن ــل ب ــری را کام ــای آزادی و براب ــز ایده آل ه ــی ها هرگ ــرال دموکراس ــع، لیب ــم واق در عال

ــا  ــهروندان ب ــود و ش ــال نمی ش ــا اعم ــرا و اغنی ــر فق ــان ب ــور یکس ــه ط ــون ب ــود، قان ــض می ش ــب نق ــوق اغل حق

ــداف  ــان اه ــن می ــد. همچنی ــاره بگیرن ــد از آن کن ــح می دهن ــوال ترجی ــارکت، معم ــت مش ــتن فرص ــود داش وج

آزادی و برابــری، تزاحم هــای ذاتــی هســت. آزادی بیشــتر اغلــب بــه نابرابــری بیشــتر می انجامــد و تــاش بــرای 

برابــری درآمدهــا از آزادی می کاهــد. داشــتن یــک دموکراســی موفــق در گــرو ایجــاد تــوازن میــان ایــن دو اســت 

تــا بهینــه کــردن ایده آل هــا: تــوازن میــان آزادی فــردی و برابــری سیاســی و میــان دولتــی کــه می توانــد مشــروع 

ــازند.  ــد س ــی را مقی ــدرت دولت ــند ق ــه می کوش ــی ک ــی و قانون ــای حقوق ــد و نهاده ــدرت کن ــال ق اعم

در نقطــه مقابــل، حکومت هــای اقتدارگــرا بــرای شهروندانشــان کرامــت برابــر قائــل نیســتند؛ در 

ــادی  ــردم ع ــگ، م ــیائو پین ــو و ش ــن دوران لی کوآن ی ــنگاپور و چی ــل س ــم مث ــبتا خوش خی ــای نس دیکتاتوری ه

اطفالــی تلقــی می شــوند کــه نیازمنــد مراقبــت پــدری هســتند و در بدتریــن دیکتاتوری هــا مثــل هیتلــر و اســتالین، 

ــغال دور  ــون آش ــا را همچ ــی، آنه ــر جمع ــام خی ــه ن ــد ب ــه می ش ــد ک ــه دومی ان ــان های درج ــردم انس ــای م توده ه

ــت.  ریخ

خالصه فصل 6: فردگرایی بیان شونده 
جوامــع لیبــرال مــدرن، وارث سرگشــتگی اخاقــی ناشــی از محــو افــق مذهبــی مشــترک اند. قوانیــن اساســی 

آنهــا حامــی کرامــت و حقــوق فــردی اســت کــه در ظاهــر حــول توانایــی فــرد بــرای انجــام انتخاب هــای اخاقــی 

ــارج از  ــای خ ــرد در حیطه ه ــای ف ــی، گزینه ه ــی عموم ــرک اجتماع ــازار و تح ــاد ب ــترش اقتص ــا گس ــردد. ب می گ

ــد  ــا بتوانن ــید آنه ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــترش ک ــه گس ــروع ب ــز ش ــت نی ــل اقام ــغل و مح ــاب ش ــد انتخ ــاق مانن اخ

در حیطــه اخــاق هــم دســت بــه برخــی گزینش هــا بزننــد. در اواخــر قــرن بیســت، فهــم از دایــره خودمختــاری 
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ــان  ــی بی ــه آن را فردگرای ــد ک ــزی ش ــاز چی ــت و زمینه س ــش یاف ــدرن افزای ــی های م ــب دموکراس ــردی در اغل ف

شــونده می نامنــد. 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 می کنــد. یکــی اینکــه در نبــود 

زبــان مشــترک بــا معانــی قابــل فهــم بــرای دو طــرف، ما قــادر بــه ایجــاد ارتبــاط بــا یکدیگــر نیســتیم. دیگــر اینکه 

ــزد و  ــترک فرومی ری ــاده و مش ــی جاافت ــق اخاق ــک اف ــی ی ــد و وقت ــر می پذیرن ــه تاثی ــدت از جامع ــه ش ــان ها ب انس

ــاس  ــد احس ــردم از آزادی نوپدی ــت م ــد، اکثری ــب می ده ــی رقی ــامانه های ارزش ــی از س ــه معجون ــود را ب ــای خ ج

ــونده،  ــان ش ــی بی ــس فردگرای ــت عک ــترک در جه ــی مش ــت وجوی هویت ــد. جس ــی می کنن ــی و ازخودبیگانگ ناامن

ــازد.  ــم می س ــی را فراه ــالوده ملی گرای ش

در اوایــل قــرن 19، سیاســت بــه رســمیت شــناخته شــدن و کرامــت بــه یــک دوراهــی رســیده بــود: یک شــاخه 

ــرال  ــک و لیب ــای دموکراتی ــت )جنبش ه ــل می یاف ــرال تمای ــع لیب ــور جوام ــرد و ظه ــوق ف ــایی حق ــت شناس در جه

اواخــر قــرن 19( و شــاخه دیگــر بــه هویــت جمعــی تاکیــد می کــرد کــه ناسیونالیســم )عامــل جنگ هــای جهانــی 

ــام گرایی،  ــم و اس ــد. ناسیونالیس ــی آن بودن ــام گرایی(، دو تجل ــده )اس ــی ش ــن سیاس ــرن 20( و دی ــل ق در اوای

ــیون  ــه مدرنیزاس ــوند ک ــر می ش ــی ظاه ــده اند و زمان ــرکوب ش ــا س ــان ی ــی پنه ــت گروه ــک هوی ــی از ی بیان های

ــج  ــی گی ــده و کثرت گرای ــاع ش ــر اجتم ــکال قدیمی ت ــف اش ــث تضعی ــی باع ــریع اجتماع ــرات س ــادی و تغیی اقتص

ــازند.  ــته می س ــت گذش ــن وضعی ــی را جایگزی ــد باهم بودگ ــکال جدی ــده ای از اش کنن

دوراهــی بــاال )قرائــت عــام و ملــی از کرامــت(، در انقــاب فرانســه و بهــار عربــی حضــور داشــت. شــهروندان 

عــرب خاورمیانــه می توانســتند بــا بوعزیــزی همدلــی کننــد، امــا همــه آنهــا خواهــان زندگــی در جامعــه ای نبودنــد 

کــه حقــوق برابــر همــه شــهروندان را بــدون درنظــر گرفتــن دیــن آنهــا بــه رســمیت بشناســد. رژیم هــای بن علــی 

ــام گرایان  ــرب و اس ــدار غ ــای طرف ــا لیبرال ه ــانی ب ــرکوب گرانه یکس ــورد س ــر، برخ ــس و مص ــارک در تون و مب

ــف  ــان تعری ــام گرایان خواه ــا اس ــد، ب ــکوالر بودن ــم س ــک رژی ــدن ی ــی روی کار آم ــه حام ــانی ک ــتند. کس داش

مذهبــی از هویــت ملــی رقابــت می کردنــد. بســیاری از لیبرال هــای ســابق مصــر از تــرس ظهــور یــک جمهــوری 

ــد.  ــت کردن ــن 2013 حمای ــی ژوئ ــای نظام ــام گرا، از کودت اس

خالصه فصل 7: ملی گرایی و دین 
ــک  ــت ی ــر روی کرام ــرد و ب ــود می گی ــه خ ــاص ب ــکلی خ ــا ش ــدن غالب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــه ب مطالب

ــی  ــای جزی ــن هویت ه ــد. ای ــز می کن ــه تمرک ــرار گرفت ــی ق ــورد بی احترام ــا م ــده ی ــین ش ــاص حاشیه نش ــروه خ گ

ــا را  ــا آنه ــه م ــده ک ــی ش ــای سیاس ــه جنبش ه ــل ب ــذا تبدی ــند و ل ــب باش ــا مذه ــت ی ــر ملی ــد مبتنی ب می توانن
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ــدرن  ــی م ــم قوم ــدر ناسیونالیس ــه پ ــی ک ــمند آلمان ــردر، اندیش ــون ه ــم. ف ــام گرایی می نامی ــا اس ــی ی ملی گرای

ــن  ــی را جایگزی ــا فرهنگ ــی ی ــاخصه های مل ــر ش ــی مبتنی ب ــر آزادی جمع ــز ب ــت، تمرک ــده اس ــده ش ــی نامی اروپای

ــرد.  ــردی ک ــترک ف ــام و مش ــای ع آزادی ه

ــم  ــت، سوسیالیس ــرن بیس ــل ق ــتند. در اوای ــمکش داش ــم کش ــا ه ــا ب ــت دهه ه ــی از کرام ــام و مل ــت ع قرائ

ــش  ــر دو جنب ــی، ه ــگ جهان ــی دو جن ــد و ط ــق ش ــت ملح ــام از کرام ــرال و ع ــت لیب ــه قرائ ــتی ب مارکسیس

ــکل گیری  ــم ش ــم، به رغ ــت فاشیس ــس از شکس ــتند. پ ــت داش ــم رقاب ــا ناسیونالیس ــرال ب ــتی و لیب سوسیالیس

نهادهایــی ماننــد اتحادیــه اروپایــی کــه هدفــش مهــار ناسیونالیســم بــود، ناسیونالیســم هرگز اعتبــارش را از دســت 

ــت.  ــرده اس ــور ک ــاره ظه ــد دوب ــی جدی ــوان نیروی ــت ویک به عن ــرن بیس ــداد و در ق ن

آنچــه فردینانــد تونیــس گــذار از گمینشــافت یــا جامعــه روســتایی بــه گزلشــافت یــا جامعــه شــهری می نامــد، 

ــن و  ــر چی ــدن نظی ــی ش ــال صنعت ــع در ح ــیاری از جوام ــد و بس ــه کردن ــوزده تجرب ــرن ن ــی در ق ــا اروپای میلیون ه

ویتنــام نیــز در حــال تجربــه کــردن هســتند. بی سروســامانی روان شــناختی ناشــی از ایــن گــذار، یــک ایدئولــوژی 

ملی گرایانــه مبتنی بــر 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 آلمانی هــای پراکنــده پــروژه ای سیاســی 

شــد بــا رهبرانــی از بیســمارک گرفتــه تــا هیتلــر. ملی گرایــی همزمــان بــا گســترش در اروپــا، در مســتعمرات اروپایی 

هــم ریشــه دوانیــد و در اواســط قــرن بیســت، شــورش های علنــی بــا نــام آزادی ملــی در کشــورهایی مثــل هنــد، 

کنیــا، ویتنــام و الجزایــر بــه وقــوع پیوســت. 

ارنســت گلنــر می گویــد اســام گرایی مــدرن را بایــد از دریچــه مدرنیزاســیون و هویــت فهمیــد. ناسیونالیســم 

و اســام گرایی هــر دو ریشــه در مدرنیزاســیون دارنــد. در خاورمیانــه، گــذار از گمینشــافت بــه گزلشــافت در حــال 

ــای  ــد و تلویزیون ه ــه کرده ان ــیون را تجرب ــا، مدرنیزاس ــر در اروپ ــلمان مهاج ــا مس ــت. میلیون ه ــوده اس ــوع ب وق

ماهــواره ای، جهــان مــدرن را بــه روســتاها آورده انــد. بــرای نســل دوم جوانانــی کــه در جماعت هــای مهاجــر در 

غــرب اروپــا بــزرگ شــده اند، مشــکل هویــت حــاد اســت. آنهــا در جوامعــی ســکوالر بــا ریشــه های مســیحی 

ــیاری از  ــت. بس ــم نیس ــی فراه ــت عموم ــان حمای ــن جوان ــی ای ــای مذهب ــرای رفتاره ــد و ب ــی می کنن زندگ

فرزنــدان مهاجــران می خواهنــد از شــیوه زندگــی قدیمــی خانــواده خــود فاصلــه بگیرنــد، امــا در محیــط جدیــد 

ــد  ــتر از 30 درص ــلمان بیش ــان مس ــا جوان ــان خصوص ــکاری جوان ــرخ بی ــوند. ن ــام نمی ش ــان ادغ ــی آس اروپای

اســت. 

ــک  ــوی از ی ــما عض ــد: ش ــنی دارن ــل روش ــیک، راه ح ــت های کاس ــد ناسیونالیس ــر مانن ــام گرایان معاص اس

جماعــت باســتانی و پرافتخــار هســتید، جهــان خــارج بــه شــما بــه عنــوان مســلمان احتــرام نمی گــذارد، بــه ســایر 
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ــا  ــر ی ــلمین مص ــد اخوان المس ــمی مانن ــام گرای رس ــزاب اس ــد. اح ــان بپیوندی ــران حقیقی ت ــرادران و خواه ب

عدالــت و توســعه ترکیــه یــا النهضــه تونــس، در سیاســت دموکراتیــک مشــارکت کــرده و حتــی حکومــت تشــکیل 

ــه  ــبت ب ــان نس ــان سکوالرش ــی، مخالف ــه دموکراس ــی ب ــدی عموم ــر پایبن ــا مبنی ب ــام آنه ــود اع ــا وج ــد. ب داده ان

ــن را  ــز همی ــروز نی ــوزده و ام ــرن ن ــت های ق ــورد ناسیونالیس ــد. در م ــدید دارن ــوءظن ش ــا س ــدت آنه ــه بلندم برنام

می تــوان گفــت: آنهــا عمومــا قواعــد بــازی دموکراتیــک را رعایــت می کننــد امــا بــا توجــه بــه آرزوهایشــان بــرای 

ــتند.  ــرال هس ــوه غیرلیب ــات بالق ــل تمای ــی، حام ــدت و جماعت گرای وح

اولیویــه ُری، متخصــص فرانســوی مطالعــات خاورمیانــه می گویــد بســیاری از تروریســت های اخیــر، 

پس زمینــه مشــترکی دارنــد: نســل دوم مهاجــران مســلمان اروپــا کــه اســام والدین شــان را نمی پذیرنــد و پیــش 

ــت  ــید و در نهای ــس کش ــه پلی ــان ب ــک کارش ــای کوچ ــا بزهکاری ه ــتند، ب ــی داش ــر غرب ــان، ظاه ــر رویه ش از تغیی

ــده را  ــن پدی ــدند. ُری ای ــده ش ــا دی ــه اروپایی ه ــاری علی ــات انتح ــال عملی ــر دوش در ح ــلحه ب ــد و اس ــش بلن ــا ری ب

ــد  ــان فراین ــی هم ــد؛ یعن ــف می کن ــم توصی ــدن رادیکالیس ــامی ش ــه اس ــام بلک ــدن اس ــزه ش ــا رادیکالی ــه تنه ن

ــکی را  ــون تروتس ــل لئ ــت هایی مث ــا کمونیس ــل الگارد ی ــل پ ــت هایی مث ــه ناسیونالیس ــی ک ــر از خودبیگانگ مبتنی ب

ــادی،  ــم جه ــس تروریس ــه در پ ــای نهفت ــه انگیزه ه ــت ک ــی از آن اس ــای ُری حاک ــت. یافته ه ــت وامی داش ــه حرک ب

ــل دوم  ــد. نس ــان می ده ــی را نش ــکل هویت ــت و مش ــناختی اس ــخصی و روانش ــد، ش ــی باش ــه مذهب ــتر از آنک بیش

ــگ  ــد و فرهن ــول ندارن ــه آن را قب ــان ک ــگ والدینش ــت: فرهن ــار اس ــگ گرفت ــن دو فرهن ــی بی ــلمانان اروپای مس

کشــوری کــه بــزرگ شــده اند و آنهــا را نمی پذیــرد. آنهــا یــک خــود درونــی دارنــد کــه بــه رســمیت شــناخته نشــده 

و دنیــای بیــرون هــم درصــدد ســرکوب آن اســت. ُری و بســیاری از چپ هــای فرانســه، متهــم بــه تبرئــه اســام و 

ــده اند.  ــی ش ــد مذهب ــردن بع ــی ک ــت تلق کم اهمی

ــتر از  ــت ویک، بیش ــرن بیس ــدای ق ــی در ابت ــح بین الملل ــا صل ــامی ب ــت اس ــی هوی ــکال افراط ــازگاری اش ناس

ناســازگاری دکترین هــای ناسیونالیســتی اوایــل قــرن بیســت نیســت. سرگشــتگی هویتی حاصــل از مدرنیزاســیون 

ــم  ــام گرایی و ناسیونالیس ــد. اس ــم ش ــاز ناسیونالیس ــی، بسترس ــورهای اروپای ــیاری از کش ــان و بس ــریع در آلم س

ــه  ــوژی ارائ ــی ایدئول ــد و نوع ــودن دارن ــی ب ــاس قربان ــا احس ــر دوی آنه ــد. ه ــت هویت ان ــی از سیاس گونه های

ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــان ب ــا خواه ــد. آنه ــتگی دارن ــاس سرگش ــردم احس ــرا م ــد چ ــح می ده ــه توضی ــد ک می کنن

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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خالصه فصل 8: نشانی غلط 
مجموعــه ای از رهبــران ناسیونالیســت - پوپولیســت جدیــد کــه بــه خاطــر برگزیــده شــدن از طریــق انتخابــات 

ــوم  ــی و آداب و رس ــت مل ــرورت حاکمی ــر ض ــردم، ب ــت م ــام مصلح ــه ن ــد، ب ــک دارن ــروعیت دموکراتی ــای مش ادع

بومــی تاکیــد می کننــد؛ 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 نشســته اند. نخســت وزیرانی 

ــین  ــوند و ش ــناخته می ش ــه ش ــای ملی گرایان ــا آرمان ه ــز ب ــن نی ــه در ژاپ ــینزو آب ــد و ش ــودی در هن ــدرا م ــد نارن مانن

ــی دارد.  ــای چین ــه ویژگی ه ــد ک ــد می کن ــمی تاکی ــر سوسیالیس ــن ب ــر چی ــگ، رهب ــن پین جی

هم زمــان مذهــب بــه عنــوان یــک پدیــده سیاســی در حــال اوج گیــری اســت. ایــن را می تــوان در اســام گرایی 

خاورمیانــه دیــد. حــزب باهاراتیــا جاناتــی نخســت وزیر مــودی، بــر فهــم هنــدو محــور از هویــت ملــی هندوســتان 

ــاف  ــی از ائت ــی بخش ــای مذهب ــکا، گروه ه ــتان و امری ــن، لهس ــر ژاپ ــی هایی نظی ــی در دموکراس ــد دارد. حت تاکی

محافظــه کار هســتند. در اســرائیل روز بــه  روز ســهم بیشــتری از آرا بــه احــزاب مذهبــی می رســد. 

ــم  ــت. پوپولیس ــول اس ــال اف ــه در ح ــت ک ــه مدت هاس ــر طبق ــرای مبتنی ب ــی چپ گ ــان قدیم ــل، جری در مقاب

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 می توانــد نویدبخــش نوعــی ترمیــم باشــد، امــا احــزاب چــپ در هیــچ کجــا مثــل قــرن بیســت، 

ــتند.  ــلط نیس نیروی مس

بــا توجــه بــه رشــد نابرابــری در جهــان )نابرابــری در داخــل کشــورها نــه در میــان کشــورها( در طــی ســه دهــه 

گذشــته، ضعــف جهانــی چــپ تعجــب آور اســت. در دنیــای توســعه یافتــه، بیشــترین نابرابــری در امریــکا و اروپــا 

ــپ از  ــود. چ ــا ش ــیعی احی ــطح وس ــپ در س ــم چ ــت پوپولیس ــار می رف ــرایطی انتظ ــن ش ــا چنی ــود. ب ــده می ش دی

انقــاب فرانســه خــود را حزبــی بــرای ایجــاد برابــری اقتصــادی تعریــف می کــرد و می کوشــید از قــدرت دولــت، 

جهــت بازتوزیــع ثــروت از اغنیــا بــه فقــرا بهره گیــرد. بعــد از بــروز بحــران مالــی جهانــی، عکــس ایــن اتفــاق افتــاد 

و نیروهــای پوپولیســت - ناسیونالیســت راســت گرا در بســیاری از بخش هــای جهــان توســعه یافتــه ظهــور کردنــد. 

ایــن امــر بیشــتر از هــر جــای دیگــری در امریــکا و بریتانیــا رخ داد. در امریــکا بحــران مالــی زمینه ســاز ظهــور جنبش 

ــا  ــورد، ام ــت خ ــغال شکس ــش اش ــد. جنب ــی ش ــت گرای تی پارت ــزب راس ــتریت و ح ــغال وال اس ــه اش چپ گرایان

تی پارتــی توانســت وارد حــزب جمهوریخــواه و حتــی کنگــره شــود. در ســال 2016، رأی دهنــدگان بــه نامزدهــای 

ــری  ــپ در بهره گی ــی چ ــد. ناتوان ــاب کردن ــت را انتخ ــتمداران ناسیونالیس ــد و سیاس ــرا رأی ندادن ــت چپ گ پوپولیس
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ــت؟  ــن اس ــل تبیی ــه قاب ــت چگون ــن فرص ــرا از ای ــت گرایان ملی گ ــرداری راس ــان و بهره ب ــری در جه ــد نابراب از رش

بایــد گفــت در موضوعــات انســانی، انگیزه هــای اقتصــادی بــا موضوعــات هویتــی در هــم تنیده انــد. فقیــر بــودن 

یعنــی نادیــده گرفتــه شــدن و احســاس بی کرامتــی ناشــی از نادیــده گرفتــه شــدن، غیرقابــل تحمل تــر از نداشــتن 

پــول و امکانــات اســت. 

خالصه فصل 9: انسان نامرئی 
ــازی  ــل نی ــم، در اص ــادی می دانی ــق م ــی از عائ ــادی ناش ــای اقتص ــا انگیزه ه ــه م ــده ای از آنچ ــش عم بخ

اســت بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن کرامــت یــا موقعیــت فــرد؛ و ایــن نکتــه از طــرف اقتصاددانــان طرفــدار 

ترجیحــات و مطلوبیــت نادیــده گرفتــه می شــود. 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 می شــود و افــرادی 

از دسترســی بــه آمــوزش خــوب و مراقبت هــای 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 می شــود کــه فــرد 

کرامــت هــم نداشــته باشــد. 

رابــرت فرانــک اقتصــاددان، ضمــن توجــه بــه رابطــه ثــروت و منزلــت می گویــد افــراد غالبــا منزلــت را نــه بــه 

خاطــر ارزش مطلقــش بلکــه بــه دلیــل ارزش نســبی اش می خواهنــد. او ایــن کار را »کاالی موقعیتــی« می خوانــد. 

ــکاف  ــه ش ــال آنک ــان؛ ح ــان آلمانی ش ــه همتای ــتند ک ــاد هس ــدازه ش ــان ان ــاال هم ــد ب ــا درآم ــای ب نیجریه ای ه

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 می کنــد. میــل بــه داشــتن منزلــت، ریشــه های زیست شناســانه دارد. 

ــر  ــت دادن مهم ت ــردم، از دس ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــان می ده ــرا نش ــان رفتارگ ــناختی اقتصاددان ــای روان ش یافته ه

اســت تــا بــه دســت آوردن و بنابرایــن بــرای از دســت نــدادن 100 دالر تــاش بیشــتری می کننــد تــا افزایــش درآمــد 

ــه  ــت، بلک ــان تهیدس ــه دهقان ــه را ن ــاب فرانس ــه انق ــود ک ــه ب ــل گفت ــی دوتوکوی ــدازه 100 دالر. آلکس ــه ان ــود ب خ

طبقــه متوســطی راه انداخــت کــه احســاس می کــرد وضــع سیاســی و اقتصــادی اش در حــال وخیــم شــدن اســت. 

بدیــن ترتیــب تهدیــدی کــه متوجــه طبقــه متوســط و از دســت رفتــن منزلتــش اســت، می توانــد از دالیــل ظهــور 

ــد.  ــورها باش ــیاری از کش ــتی در بس ــی پوپولیس ملی گرای

شــاید احســاس نادیــده گرفتــه شــدن را بتــوان از مهم تریــن دالیــل ظهــور ملی گرایــی جدیــد امریکایــی دانســت 

کــه باعــث راهیابــی ترامــپ بــه کاخ ســفید شــد. شــهروندان آکنــده از نفرتــی کــه می ترســند منزلــت عضویــت در 

طبقــه متوســط را از دســت بدهنــد، انگشــت اتهــام را بــه ســمت نخبگانــی می گیرنــد کــه ایــن طبقــه را نامرئــی بــه 
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حســاب آورده انــد و نســبت بــه فقــرا هــم نگاهــی از بــاال بــه پاییــن دارنــد. هوکــس چایلــد در این بــاره بــه اســتعاره 

می گویــد مــردم عــادی بــا صبــر و حوصلــه در صــف انتظــار ایســتاده اند تــا از »رویــای امریکایــی« بگذرنــد، ولــی 

ــا  ــم ب ــد، آن ه ــبقت می گیرن ــا س ــد از آنه ــران دارن ــان و مهاج ــار، زن ــای افریقایی تب ــد امریکایی ه ــان می بینن ناگه

کمــک همــان نخبگانــی کــه آنهــا را نادیــده می گیرنــد. 

ــی  ــای مذهب ــا گروه ه ــان ی ــرا ملی گرای ــه چ ــد ک ــح می ده ــت توضی ــت و هوی ــا منزل ــد ب ــان درآم ــاط می ارتب

محافظــه کار بــرای اغلــب مــردم جذاب تــر از چپ هــای ســنتی هســتند کــه بــر طبقــه اقتصــادی تاکیــد می کننــد. 

ــه  ــت ترجم ــت و منزل ــن هوی ــت رفت ــه از دس ــادی را ب ــت اقتص ــبی موقعی ــف نس ــد ضع ــت ها می توانن ناسیونالیس

ــد.  ــبت دهن ــتند، نس ــی هس ــال توطئه چین ــه در ح ــه ک ــان نخب ــران و هم میهن ــگان، مهاج ــه بیگان ــد و آن را ب کنن

ــتم  ــورد س ــه م ــان ک ــزرگ مومن ــت ب ــد و از جماع ــابهی بزنن ــای مش ــد حرف ه ــم می توانن ــی ه ــزاب مذهب اح

ملحــدان اســت، امــا نــزد خــدا دیــده می شــود ســخن بگوینــد. مشــکل چــپ کنونــی تاکیــد زیــاد بــر هویت هــای 

ــت.  ــر اس ــه کارگ ــد طبق ــر مانن ــی بزرگ ت ــای جمع ــول گروه ه ــجام ح ــاد انس ــت از ایج ــیه ای و غفل ــاص و حاش خ

خالصه فصل 10: دموکراتیک شدن کرامت 
ــم.  ــه بازمی گردی ــای فردگرایان ــه هویت ه ــاال ب ــت، ح ــی از هوی ــای جمع ــه فهم ه ــی ب ــگاه مقدمات ــس از ن پ

یعنــی هویــت آنگونــه کــه در لیبــرال دموکراســی های مــدرن ظهــور کــرده اســت. در ایــن کشــورها، نظــام سیاســی 

ــی  ــون اساس ــب قان ــان تصوی ــرد. در زم ــزه ک ــت را دموکراتی ــراد، کرام ــتری از اف ــداد بیش ــه تع ــوق ب ــای حق ــا اعط ب

ــج  ــه تدری ــا ب ــتند ام ــی داش ــل سیاس ــوق کام ــی، حق ــب دارای ــت صاح ــردان سفیدپوس ــط م ــکا در 1788، فق امری

دایــره آن همــه را دربرگرفــت. از ایــن منظــر، فردگرایــی لیبــرال رفتــه رفتــه بــه وعــده خــود مبنی بــر دموکراتیــک 

شــدن عمــل کــرد امــا بــه مــوازات آن، جهــت جمعــی را نیــز شــکل داد. 

در جمهــوری افاطــون، تیمــوس عرصــه اختصاصــی طبقــه جنگجویــان و پاســداران بــود کــه جــان خــود را به 

خطــر می انداختنــد. در ســنت مســیحیت پروتســتانی، ایــن کرامــت عمومیــت یافــت و گفتــه شــد در عمــق باطنــی 

هــر فــرد وجــود دارد. کانــت مفهــوم کرامــت را در قالــب دســتورالعمل های اخاقــی عقانــی 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 می تــوان در عملکــرد گــروه موســوم بــه 

نیــروی وظیفــه کالیفرنیــا بــرای ترویــج مســئولیت پذیری اجتماعــی و عــزت نفــس ماحظــه 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 
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آن نیــازی وجــود داشــت کــه مازلــو آن را خودشــکوفایی می خوانــد. عــزت نفــس در خودشــکوفایی نقــش حیاتــی 

دارد. در ســال های 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. 

ــه  ــوط ب ــث مرب ــی ها، مباح ــرال دموکراس ــایر لیب ــکا و س ــت در امری ــت هوی ــادن سیاس ــا افت ــل ج ــی از دالی یک

ــب،  ــط مذه ــده توس ــاد ش ــترک ایج ــی مش ــق اخاق ــول اف ــا اف ــت ب ــف می گف ــپ ریِی ــود. فیلی ــی ب روان درمان

خایــی ایجــاد شــد کــه بــا ترویــج مذهبــی جدیــد از روان درمانــی پــر می شــود. در تحلیــل نهایــی، تاییــد هویــت 

ــی  ــرو رهای ــی در گ ــنودی آدم ــک دارد و خش ــی نی ــی ذات ــه آدم ــود ک ــو ب ــای روس ــت ادع ــه صح ــته ب ــی وابس درون

ــو  ــر روس ــا اگ ــود. ام ــه ب ــروی وظیف ــروه نی ــی گ ــرض ابتدای ــن ف ــت. ای ــی اس ــی اجتماع ــای تصنع از محدودیت ه

ــه  ــراد، ب ــازی اف ــای رهاس ــی پیامده ــه در پیش بین ــه؟ نیچ ــد چ ــر باش ــتگاه ش ــی خاس ــود درون ــد و خ ــتباه کن اش

صورتــی بی رحمانــه صــادق بــود و می گفــت ایــن کار بــه راحتــی می توانــد باعــث تســلط قــوی بــر ضعیــف شــود. 

کریســتوفر َلــش در اواخــر دهــه 1970، گفــت کــه تقویــت افتخــار بــه خــود موجب ترویــج نوعــی خودشــیفتگی فلج 

کننــده می شــود کــه او احســاس می کــرد بــه شــاخصه جامعــه امریــکا تبدیــل شــده اســت. لــش مدت هــا پیــش از 

حضــور دونالــد ترامــپ، کــه مظهــر تمــام عیــار خودشــیفتگی مــورد نظــر اوســت، چنیــن حرفــی را زده اســت. 

روان درمانــی فقــط جایگزیــن مذهــب نشــد بلکــه خــود مذهــب نیــز بــه صورتــی فزاینــده شــکل 

روان درمان گرایانــه بــه خــود گرفــت. رهبــران مذهبــی دریافتنــد در صــورت ارائــه خدمــات مشــاوره روان شــناختی 

ــه در  ــش روان درمان گرایان ــد. چرخ ــری کنن ــد جلوگی ــا می آین ــه کلیس ــه ب ــانی ک ــداد کس ــش تع ــد از کاه می توانن

ــت. در  ــکاس داش ــم انع ــت ه ــکا، در سیاس ــر امری ــرفته ای نظی ــی های پیش ــرال دموکراس ــه لیب ــگ عامیان فرهن

لیبرالیســم کاســیک قــرن 19، دولــت بــا اعطــای حقوق فــردی بــه شــهروندانش آنهــا را به رســمیت می شــناخت 

امــا مســئول آن نبــود کــه هــر فــرد احســاس بهتــری در مــورد خــودش داشــته باشــد. در جوامــع لیبــرال مــدرن، 

دولت هــا شــروع بــه پذیــرش مســئولیت در قبــال عــزت نفــس یکایــک شــهروندان کردنــد. دانشــگاه ها هــم خــود 

ــد.  ــی یافتن ــاب روان درمان ــدم انق ــط مق را در خ

ــود.  ــی ها ب ــرال دموکراس ــدرن در لیب ــت م ــت هوی ــد سیاس ــای تول ــه، مام ــای روان درمان گرایان ــد مدل ه رش

ــر  ــت و پاگی ــررات دس ــدن از مق ــا ش ــود و ره ــی خ ــای درون ــکافتن فض ــرو ش ــی در گ ــتعدادهای درون ــکوفایی اس ش

بیرونــی شــناخته شــد. دامنــه بازشناســی کرامــت در لیبــرال دموکراســی بــه طــور کمــی و کیفــی افزایــش یافــت. 

ــرال  ــی و غیرلیب ــکال جمع ــی اش ــه همگرای ــروع ب ــت ش ــت هوی ــا سیاس ــد ام ــزه می ش ــت دموکراتی ــت داش کرام

هویــت نظیــر ملــت و مذهــب کــرد. 
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خالصه فصل 11: از هویت تا هویت ها 
جنبش هــای نویــن اجتماعــی ماننــد جنبــش حقــوق مدنــی، فمینیســم، زیســت محیطــی، حقــوق دگرباشــان، 

مهاجــران و غیــره، از دل آرزوی لیبــرال دموکراســی ها بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن یکســان کرامــت همــه 

شــهروندان زاده شــدند. پژوهــش دربــاره جنبش هــای قومــی در جهــان نشــان می دهــد کــه عــزت نفــس فــردی 

بــا شــأن و منزلــت گروهــی کــه افــراد عضــو آن هســتند نســبت دارد؛ یعنی امــر سیاســی امــر شــخصی را تحت تاثیر 

ــا  ــدند ی ــده نمی ش ــان دی ــا آن زم ــه ت ــد ک ــی می کردن ــرادی را نمایندگ ــا اف ــدام از جنبش ه ــد. هرک ــرار می ده ق

ــرای  ــه ب ــه مطالب ــه ب ــد و در ادام ــروع کردن ــری ش ــه براب ــا از مطالب ــن جنبش ه ــیاری از ای ــدند. بس ــرکوب می ش س

بــه رســمیت شــناخته شــدن بــه عنــوان هویتــی مســتقل و مجــزا کشــیده شــدند. اندیشــه ای کــه معتقــد اســت هر 

گــروه واجــد هویــت خــاص خویــش اســت کــه دیگــران بــه آن دسترســی ندارنــد و در اصطــاح »تجربــه زیســته« 

ــه  ــد تجرب ــی ش ــرد و مدع ــی ک ــان انگلیس ــوآر وارد زب ــیمون دوب ــتی را س ــه زیس ــارت تجرب ــود. عب ــس می ش منعک

ــته را  ــه زیس ــه تجرب ــت ک ــن اس ــه در ای ــا تجرب ــته ب ــه زیس ــاوت تجرب ــت. تف ــردان اس ــاوت از م ــان متف ــتی زن زیس

نمی تــوان الزامــا بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت. هویــت کــه پیشــتر امــری شــخصی شــمرده می شــد، اینــک 

ــان  ــات زیسته ش ــاس تجربی ــه براس ــکل گرفت ــودی ش ــگ خ ــک فرهن ــد ی ــه واج ــود ک ــده ب ــی ش ــک گروهای مایمل

ــه  ــت ب ــه می خواس ــد ک ــی ش ــه ای سیاس ــود و برنام ــوع ب ــع متن ــرای جوام ــی ب ــی توصیف ــد. چندفرهنگ گرای بودن

همــه تجربه هــای زیســتی، مخصوصــا آنهایــی کــه در گذشــته کــم ارزش تلقــی می شــدند، ارزشــی یکســان دهــد. 

ــت.  ــم دربرگرف ــر را ه ــای کوچک ت ــرور جمع ه ــه م ــف ب ــن توصی ای

ــه  ــه ب ــود ک ــت هایی ب ــی سیاس ــدن طراح ــکل تر ش ــد، مش ــت ش ــه هوی ــه ب ــث توج ــه باع ــر ک ــکل دیگ مش

تغییــرات بــزرگ اجتماعــی - اقتصــادی بیانجامــد. چــپ مارکسیســتی مبتنی بــر طبقــه کارگــر و انقــاب پرولتاریــا 

ــت  ــا بن بس ــی ب ــت رفاه ــای دول ــر چهارچوب ه ــرات مبتنی ب ــیال دموک ــپ سوس ــز چ ــم و نی ــت کمونیس ــا شکس ب

ــت  ــپ از سیاس ــتقبال چ ــه اس ــر ب ــرخوردگی ها منج ــن س ــدند. ای ــرخوردگی ش ــار س ــی، دچ ــت های بازتوزیع سیاس

هویــت و چندفرهنگ گرایــی شــد. بــه مــرور طبقــه کارگــر قدیمــی و اتحادیه هــای آنــان جــا گذاشــته شــد و توجــه 

ــان  ــه، جری ــی 1968 در فرانس ــوادث م ــد از ح ــت. بع ــش یاف ــین افزای ــای حاشیه نش ــی گروه ه ــای روان ــه نیازه ب

چــپ فرهنــگ را در دســتور کار قــرار داد و منتقــد هژمونــی فرهنــگ و ارزش هــای غربــی شــد کــه آن را عامــل اصلی 

ــم و  ــب پست مدرنیس ــادات در قال ــن انتق ــا ای ــت. بعده ــت می دانس ــط زیس ــب محی ــاالری و تخری ــتعمار، پدرس اس

ساختارشــکنی وارد دانشــگاه های امریــکا شــد. ایــن در حالــی بــود کــه مارکسیســم کاســیک بســیاری از مبانــی 

ــنتی را  ــه س ــدرن ب ــع م ــری جوام ــی و برت ــرفت تاریخ ــت، پیش ــم و عقانی ــه عل ــاور ب ــد ب ــی مانن ــنگری غرب روش

پذیرفتــه بــود. 
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سیاســت هویــت بــه معنــای دقیــق کلمــه مشــکلی نــدارد و واکنــش طبیعــی در برابــر بی عدالتــی اســت. حتــی 

جنبــش »جــان ســیاهان اهمیــت دارد«، باعــث مراقبــت بیشــتر پلیــس امریــکا و جنبــش Me Too  #باعــث فهــم 

عمومــی از آزار جنســی شــده اســت. سیاســت هویــت زمانــی مشــکل ایجــاد می کنــد کــه هویــت بــه نحــوی خاص 

تفســیر شــود و مانــع از بحــث جــدی روی ایــن شــد کــه چگونــه می تــوان تجربــه 30 ســال لیبــرال دموکراســی در 

گرایــش بــه ایجــاد نابرابــری اجتماعــی - اقتصــادی را معکــوس کــرد. بحــث بــر ســر موضوعــات فرهنگــی کــه 

تجلــی اش در پردیس هــای دانشــگاهی اســت، کمکــی بــه تغییــر نابرابــری 1 درصــد در برابــر 99 درصــد نمی کنــد. 

مشــکل دوم، تمرکــز بــر گروه هــای حاشیه نشــین جدیــد و محــدود اســت کــه بــه انحــراف توجهــات از گروه هــای 

قدیمــی و بــزرگ ختــم شــده اســت. بخــش مهمــی از طبقــه کارگــر سفیدپوســت امریکایــی بــه پایین تریــن طبقــات 

نــزول کــرده اســت، امــا چنــدان مــورد توجــه فعــاالن چــپ نیســت. 

ســومین مشــکل در فهــم کنونــی هویــت، تهدیــدش بــرای آزادی بیــان و گفتمــان عقانــی اســت کــه حفــظ 

دموکراســی بــدان وابســته اســت. مشــغول شــدن بــه هویــت، تجربیــات عاطفــی را بهــا می دهــد و در تعــارض بــا 

ــت  ــی کافیس ــس کس ــرای عزت نف ــتدالل ب ــک اس ــودن ی ــده ب ــرف برخورن ــت. ص ــی اس ــی و عقل ــوی تامل گفت وگ

ــام  ــکا، زوال نظ ــود. در امری ــویق می ش ــی تش ــانه های اجتماع ــه در رس ــی ک ــازد؛ گرایش ــروع س ــا آن را غیرمش ت

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 دیدگاه هــای افراطــی 

ــش.  ــاح چپ ــمت جن ــه س ــرات ب ــزب دموک ــا ح ــت ت ــرده اس ــت ک ــی حرک ــاح تی پارت جن

آخریــن و ای بســا مهم تریــن مشــکل سیاســت هویتــی کــه در حــال حاضــر از ســوی چــپ دنبــال می شــود، آن 

اســت کــه باعــث تحریــک ظهــور سیاســت هویــت در راســت شــده اســت. سیاســت هویــت بــه نزاکــت سیاســی1 

دامــن می زنــد و مخالفــت بــا آن، منشــأ بســیج در جنــاح راســت اســت؛ واژه ای کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری 

2016 امریــکا بــه موضوعــی کانونــی تبدیــل شــد. نزاکــت سیاســی بــه چیزهایــی اشــاره دارد کــه نمی توانیــد بــدون 

تــرس از آبروریــزی اخاقــی، آنهــا را بــر زبــان بیاوریــد. در یــک لیبــرال دموکراســی فــرد آزاد اســت معتقــد باشــد 

ــان  ــت یهودی ــق داش ــر ح ــا هیتل ــت ی ــه اس ــادی خیرخواهان ــرده داری نه ــه ب ــد ک ــم بگوی ــی ه ــه خصوص و در عرص

ــر  ــکل افراطی ت ــود. ش ــی می ش ــان عموم ــع از بی ــای آن مان ــی و هزینه ه ــوایی اخاق ــرس از رس ــا ت ــد؛ ام را بکش

تکیــه بــر نزاکــت سیاســی را می تــوان در آثــار تعــداد قلیلــی از نویســندگان و روشــنفکران چــپ مشــاهده کــرد کــه 

ــود.  ــی می ش ــپ بزرگ نمای ــان چ ــوان کل جری ــه عن ــه کار، ب ــانه های محافظ ــط رس توس

ــر  ــه عم ــت ب ــه می توانس ــا ک ــی رفتاره ــم برخ ــش علی رغ ــته حامیان ــان هس ــپ در می ــت ترام ــرا محبوبی چ

ــارات او را  ــک اظه ــش تک ت ــیاری از حامیان ــد؟ بس ــزوده می ش ــدام اف ــد، م ــان ده ــتمداری پای ــر سیاس ــی ه سیاس
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ــیند  ــب نمی نش ــی عق ــیدگی( سیاس ــت )اتوکش ــار نزاک ــت فش ــه او تح ــد ک ــان می آم ــا خوشش ــد، ام ــد نمی کردن تایی

ــزی  ــان چی ــل هم ــا الاق ــد ام ــش زار بزن ــر تن ــت جمهوری ب ــه ریاس ــد و جام ــو باش ــاید دروغگ ــد. او ش ــا نمی زن و ج

ــون  ــال کان ــدی در انتق ــش کلی ــی، نق ــت سیاس ــه نزاک ــی ب ــن حمات ــا چنی ــد. او ب ــه آن می اندیش ــه ب ــد ک را می گوی

ــد.  ــه می دوان ــت دارد ریش ــن سیاس ــه ای ــی ک ــت؛ جای ــت داش ــه راس ــپ، ب ــی چ ــت از زادگاه آن یعن ــت هوی سیاس

ــت  ــد قومی ــی مانن ــت و هویت های ــروع می دانس ــاص را مش ــای خ ــی هویت ه ــا برخ ــپ صرف ــت چ ــت هوی سیاس

سفیدپوســت اروپایــی، هویــت مذهبــی مســیحی، هویــت روستانشــینان و ارزش هــای ســنتی خانوادگــی را نادیــده 

می گرفــت. طبقــه کارگــر احســاس می کــرد نخبــگان ملــی بــه آنهــا بی توجه انــد و روســتاییانی کــه ســتون فقــرات 

ــان را در  ــان آن ــت سیاسی ش ــا نزاک ــگان ب ــانه های نخب ــد رس ــاس می کردن ــتی اند، احس ــای پوپولیس جنبش ه

معــرض خطــر قــرار می دهنــد. ناسیونالیســم ســفید از زمــان ریاســت جمهوری ترامــپ از یــک جنبــش حاشــیه ای 

ــت از  ــد صحب ــان می گوین ــن جری ــداران ای ــت. طرف ــده اس ــل ش ــکا تبدی ــت امری ــی در سیاس ــان اصل ــک جری ــه ی ب

ــوند  ــازماندهی ش ــت س ــک هوی ــول ی ــد ح ــه می توان ــار ک ــدگان التین تب ــا رأی دهن ــان ی ــیاهان، دگرباش ــش س جنب

مشــروع اســت، امــا اگــر کســی از صفــت »ســفید« بــرای هویت یابــی شــخصی اســتفاده کنــد یــا بــه ســازماندهی 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــت معرف ــوان نژادپرس ــه عن ــورا ب ــردازد، ف ــفید« بپ ــت های س ــول »راس ــی ح سیاس

چپ هــای حامــی سیاســت هویــت می گوینــد تاکیــدات هویتــی جنــاح راســت نامشــروع اســت و نمی توانــد در 

ــای  ــه دیدگاه ه ــرد؛ بلک ــا بگی ــین ج ــای حاشیه نش ــر گروه ه ــان و دیگ ــا، زن ــی اقلیت ه ــه اخاق ــان پس زمین هم

فرهنگــی جریــان اصلــی و حاکــم را بازتــاب می دهــد کــه بــه صــورت تاریخــی از امتیــاز برخــوردار بــوده و همچنــان 

ــان،  ــه زن ــه ب ــه کاران ک ــی محافظ ــی برخ ــن تلق ــت اند. ای ــوح درس ــه وض ــتدالل ها ب ــن اس ــت. ای ــوردار اس برخ

ــیاری از  ــع بس ــت. وض ــز اس ــخت اغراق آمی ــده، س ــادی داده ش ــه زی ــازات غیرمنصفان ــا آوارگان امتی ــا ی اقلیت ه

ــونت  ــرض خش ــان در مع ــار همچن ــای افریقایی تب ــدارد و امریکایی ه ــته ن ــا گذش ــی ب ــین فرق ــای حاشیه نش گروه ه

ــتند.  ــرض و آزار هس ــورد تع ــز م ــان نی ــد و زن پلیس ان

لیبــرال دموکراســی ها نبایــد خــود را حــول گروه هــای هویتــی مــدام در حــال تکثیــر ســامان دهنــد. گروه هــای 

هویتــی یکدیگــر را تهدیــد می داننــد و برخــاف مبــارزات بــر ســر منابــع اقتصــادی، بــه نظــر می رســد ادعاهــای 

ــد  ــط و تجربه ان ــول محی ــتند، محص ــری نیس ــده و جب ــن ش ــش تعیی ــا از پی ــد. هویت ه ــل مذاکره ان ــی غیرقاب هویت

و می تــوان آنهــا را مضیــق یــا موســع تعریــف کــرد. اینکــه مــن بــه شــیوه خاصــی زاده شــده ام، بــدان معنــا نیســت 

کــه مجبــورم بــا همــان شــیوه بیاندیشــم. تجربــه زیســتی را می تــوان در نهایــت بــه تجربــه مشــترک ترجمــه کــرد. 

انتقــال دســتورکار چــپ و راســت بــه ســمت حمایــت از هویت هــای گروهــی کوچک تــر، امــکان برقــراری ارتبــاط 

و کنــش جمعــی را بــه خطــر می انــدازد. چــاره در کنــار گذاشــتن هویــت نیســت بلکــه در تعریــف هویت هــای ملــی 

بزرگ تــر و فراگیرتــری اســت کــه تنــوع جوامــع لیبــرال دموکراتیــک را مدنظــر قــرار دهــد.
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خالصه فصل 12: ما مردم 
ضعــف هویــت ملــی یکــی از مشــکات اصلــی در خاورمیانــه اســت. ســوریه نمونــه اعــای کشــوری اســت 

ــراق  ــتان، ع ــده اند و افغانس ــل ش ــته تبدی ــای ورشکس ــه دولت ه ــی ب ــن و لیب ــدارد، یم ــی ن ــت مل ــس هوی ــه ح ک

ــن  ــت و ای ــور اس ــع همین ط ــرا وض ــوب صح ــای جن ــر افریق ــتند. در سراس ــی هس ــوب داخل ــار آش ــومالی گرفت و س

ــش از  ــا پی ــن مدت ه ــره و چی ــن، ک ــل، ژاپ ــه مقاب ــد. در نقط ــمار می آی ــه ش ــعه ب ــای توس ــش پ ــده پی ــی عم مانع

آنکــه مــدرن شــدن را آغــاز کننــد -یعنــی قبــل از مواجهــه بــا قدرت هــای غربــی در قــرن 19- هویت هــای ملــی 

ــاز  ــگام ب ــه هن ــت ک ــت ویک آن اس ــرن بیس ــورها در ق ــن کش ــد ای ــل رش ــی از دالی ــتند. یک ــه ای داش ــعه یافت و توس

ــی  ــی داخل ــکات هویت ــدند مش ــور نش ــی، مجب ــرمایه گذاری بین الملل ــارت و س ــه روی تج ــود ب ــای خ ــردن دره ک

ــا  ــتند ب ــا توانس ــد، ام ــی بودن ــات داخل ــگ و اختاف ــار جن ــم گرفت ــا ه ــه آنه ــم اینک ــد. علی رغ ــل کنن را حل وفص

اتــکا بــه ســنت دولتمنــدی و داشــتن هــدف ملــی مشــترک، ایــن منازعــات را پشــت ســر بگذارنــد. هویــت ملــی با 

ــان  ــاره خودش ــردم درب ــترک م ــی مش ــرات تاریخ ــتان ها و خاط ــامل داس ــورد و ش ــد می خ ــا پیون ــگ و ارزش ه فرهن

اســت. هویــت ملــی در قوانیــن و نهادهــا متجلــی بــوده و نوعــی بــاور مشــترک بــه مشــروعیت نظــام سیاســی اعم 

از دموکراتیــک یــا غیردموکراتیــک اســت. 

می تــوان هویت هــای ملــی را حــول ارزش هــای سیاســی دموکراتیــک و لیبــرال و تجربیــات مشــترکی شــکل 

داد کــه بافتــی پیونددهنــده داشــته باشــند تــا جماعت هــای متنــوع بتواننــد شــکوفا شــوند. هنــد، فرانســه، کانــادا 

ــک  ــظ ی ــرای حف ــی ب ــت مل ــری از هوی ــای فراگی ــن معن ــل، چنی ــد دلی ــه چن ــد. ب ــن کنن ــیده اند چنی ــکا کوش و امری

نظــم سیاســی مــدرن تعییــن کننــده اســت. دلیــل اول، امنیــت فیزیکــی و جلوگیــری از فروپاشــی و جنــگ داخلــی 

ــردی  ــع ف ــر مناف ــی ب ــع عموم ــح مناف ــق ترجی ــت از طری ــت حکوم ــی در کیفی ــت مل ــر هوی ــل دوم، تاثی ــت. دلی اس

اســت. دلیــل ســوم، تســهیل توســعه اقتصــادی بــا دولــت توســعه گرا نظیــر تجربــه شــرق آســیا اســت. چهارمیــن 

ــی  ــت مل ــودن هوی ــم ب ــل مه ــن دلی ــت. پنجمی ــی اس ــرمایه اجتماع ــر س ــاد مبتنی ب ــعاع اعتم ــش ش ــرد، افزای کارک

فراگیــر آن اســت کــه بــه ماننــد سیاســت های دولــت رفاهــی در کشــورهای اســکاندیناوی، برنامه هــای اجتماعــی 

حمایــت از اقشــار ضعیــف را پشــتیبانی می کنــد. 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 می گیــرد تــا شــهروندان احســاس کننــد بخشــی از جامعــه 

سیاســی هســتند. 

ــکا  ــا و امری ــتی در اروپ ــی پوپولیس ــزش ملی گرای ــای خی ــن محرکه ه ــران و آوارگان، از مهم تری ــئله مهاج مس
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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 

ــواه  ــای جمهوری خ ــه نامزده ــا ب ــی رأی دادن امریکایی ه ــژاد را در چرای ــه و ن ــای طبق ــرت، ج ــه مهاج ــد ک داده ان

ــون  ــدود 12-11 میلی ــی ح ــه کاران، زندگ ــراض محافظ ــورد اعت ــات م ــن موضوع ــی از اصلی تری ــت. یک ــه اس گرفت

ــه  ــت ک ــکا آن اس ــا و امری ــت های اروپ ــترک پوپولیس ــدف مش ــت. ه ــده اس ــاالت متح ــدرک در ای ــد م ــر فاق مهاج

»دوبــاره کشورشــان را در اختیــار بگیرنــد«. آنهــا می گوینــد فهــم ســنتی از هویــت ملــی بــه واســطه تــازه بــه دوران 

ــف و  ــد، تضعی ــتانه می دان ــی را نژادپرس ــت مل ــه هوی ــواه ک ــپ ترقی خ ــز چ ــاوت و نی ــگ متف ــا فرهن ــیده های ب رس

ــت.  ــده اس ــار ش بی اعتب

خالصه فصل 13: داستان های مردم بودن 
ــور  ــک کش ــی ی ــای سیاس ــه ورای مرزه ــت ب ــال جمعی ــده اند: انتق ــاد ش ــق ایج ــار طری ــی از چه ــای مل هویت ه

ــی  ــرزمین زندگ ــک س ــه در ی ــی ک ــاری مردم ــدن اجب ــد، ران ــرزمین های جدی ــه س ــاکنان ب ــتادن س ــاص، فرس خ

می کننــد یــا صرفــا قتل وعــام آنهــا و یــا هــر ســه روش. ســومی همــان پاکســازی قومــی اســت کــه در جنگ هــای 

ــیر  ــن مس ــد. دومی ــده ش ــان دی ــه بومی ــبت ب ــترالیا نس ــکا و اس ــد امری ــورهایی مانن ــابقا در کش ــکان رخ داد و س بال

ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــای زبان ــا جمعیت ه ــت دادن آن ب ــور مطابق ــه منظ ــرز ب ــر م ــازی، تغیی ملت س

ــت،  ــای اقلی ــازی جمعیت ه ــذب و همگون س ــر، ج ــت. راه دیگ ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــا جدایی طلب ــازی ی اتحادیه س

درون فرهنــگ یــک قومیــت یــا گــروه زبانی اســت. فرانســه چنیــن تجربه ای را ســپری کــرده اســت. راه چهــارم آن 

اســت کــه متناســب بــا ویژگی هــای جامعــه، شــکل جدیــدی بــه هویــت ملــی داده شــود. ملت هــا نــه واحدهــای 

بیولوژیکــی بلکــه برســاخته ای اجتماعــی هســتند و کســانی کــه کار ایــن برســاخت را انجــام می دهنــد، می تواننــد 

هویت هــا را متناســب بــا ویژگی هــا و عــادات مــردم شــکل ببخشــند. گانــدی و نهــرو در هنــد نمونه هــای خوبــی 

ــا  ــوق ب ــای ف ــی از روش ه ــول ترکیب ــود محص ــای موج ــه ملت ه ــی، هم ــر تاریخ ــتند. از نظ ــورد هس ــن م در ای

ــده اند.  ــق ش ــاع محق ــار و اجم ــزه ای از اجب آمی

ــی  ــای درس ــرت و آوارگان و برنامه ه ــن مهاج ــت، قوانی ــهروندی و اقام ــررات ش ــد مق ــت هایی مانن سیاس

پیرامــون تاریــخ ملــت در شــکل دادن بــه هویــت ملــی نقــش دارنــد. در فراینــدی از پاییــن بــه بــاال، »داســتان های 

مــردم بــودن« از ســوی هنرمنــدان، شــعرا، فیلمســازان و غیــره کــه رنــج و آرزوهایشــان را بیــان می کننــد حکایــت 

ــه  ــت ک ــرن بیس ــه اول ق ــی نیم ــم قوم ــا ناسیونالیس ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــا ب ــه اروپ ــذاران اتحادی ــود. بنیانگ می ش

ماهیتــی تهاجمــی داشــت، تعمــدا درصــدد تضعیــف هویت هــای ملــی و ظهــور آگاهــی پســاملی برآمدنــد. آنهــا از 



25 پژوهشکده تحقیقات راهبردی

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 

ــک  ــرمایه گذاری در ی ــه س ــه ب ــد ک ــی نبودن ــه در موقعیت ــران اتحادی ــون رهب ــد. چ ــق بودن ــم موف ــادی ه ــد زی ح

هویــت بدیــل و جدیــد دســت بزننــد، بــه مــرور هویت هــای ملــی قدیمی تــر 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 مناقشــه برانگیزتر از ســایر مهاجــران شــمرده می شــدند. ظهــور داعــش 

ــون  ــی را در کان ــت مل ــهروندی و هوی ــوع ش ــر موض ــار دیگ ــن زد و ب ــور دام ــن تص ــه ای ــا ب ــونت در اروپ ــوج خش و م

ــر  ــم ب ــی ه ــد و وظایف ــهروند می ده ــه ش ــی را ب ــت: حقوق ــه اس ــان دوطرف ــک خیاب ــهروندی ی ــرار داد. ش ــه ق توج

دوش او می گــذارد 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 

ــد.  ــازی دارن ــر همگون س ــده ب ــری بازدارن ــم اث ه

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 2016، نگاهــی 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 انگلیســی ها دارد. وقتــی هنــری ســوم در اوایــل قــرن 16 پیونــد خــود را بــا پــاپ گسســت و یــک کلیســای 

ملــی و جداگانــه پروتســتان تاســیس کــرد، حــس هویــت مجــزای انگلیســی شــروع بــه ریشــه دوانیــدن کــرد. 

ــت  ــد هوی ــس قدرتمن ــق ح ــا در خل ــه اروپ ــداران اتحادی ــت. طرف ــردرگم اس ــا س ــی در اروپ ــت مل ــروزه هوی ام

ــن  ــد. ای ــل نکرده ان ــق عم ــود، موف ــره ش ــو چی ــای عض ــت دولت ه ــر هوی ــه ب ــی ک ــه صورت ــی ب پان اروپای

ــا و  ــه اروپ ــه اتحادی ــه علی ــی ک ــد. ارواح خبیث ــم می کنن ــختی ه ــد و جان س ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــی ب ــای مل هویت ه

مهاجــران احضــار شــده اند، ماهیتــی عمیقــا غیرلیبــرال دارنــد و می تواننــد بــه تضعیــف نظــم سیاســی بیانجامنــد. 

ــای  ــدی هویت ه ــکل دهی تعم ــتلزم ش ــه مس ــت بلک ــت نیس ــود هوی ــی خ ــرو نف ــب در گ ــن عواق ــه ای ــیدگی ب رس

ــود آورد.  ــه وج ــاز را ب ــک و ب ــه دموکراتی ــس جامع ــه ح ــت ک ــیوه هایی اس ــه ش ــی ب مل

امریــکا در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای اروپایــی، تجربــه طوالنی تــری در مهاجــرت دارد و نوعــی هویــت 

ــی  ــپ، برخ ــاب ترام ــا انتخ ــد. ب ــل می کن ــر عم ــا موفق ت ــازی تازه وارده ــه در همگون س ــعه داده ک ــی را توس مل

ایــن هویــت را شــدیدا زیــر ســئوال برده انــد. 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 

ــت.  ــه اس ــرقت رفت ــه س ــان ب ــد کشورش ــرض می کن ــه ف ــی ک ــد«؛ ادعای ــس بگیرن ــان را پ ــد »کشورش می خواهن

بــن ســاس ســناتور جمهوریخــواه، در برابــر تجمعــات گروه هــای نژادپرســت نئونــازی در اوت 2017 در ویرجینیــا، 

آنهــا را شورشــی خوانــد کــه درکــی از امریــکا ندارنــد. او گفــت: »ایــن ملــت مقــدس بــا صراحــت، ناسیونالیســم 

خــاک و خــون را رد می کنــد«. احســاس ســاس دربــاره اینکــه ایــاالت متحــده یــک ملــت اعتقــادی اســت، بســیار 

ــد  ــد از چن ــه بع ــادی ک ــت اعتق ــه و هوی ــل یافت ــان تکام ــول زم ــی در ط ــی امریکای ــت مل ــا هوی ــت ام ــتودنی اس س

دهــه مبــارزه سیاســی ظهــور کــرد، امــروزه مــورد پذیــرش همــه امریکایی هــا نیســت. فهــم اعتقــادی از هویــت، 

بــا حــذف قرائت هــای مذهبــی و قومــی و نــژادی، پایبنــدی بــه اصــول حکومــت جمهــوری همچــون حاکمیــت 

ــد.  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــگان را م ــری هم ــک و براب ــخگویی دموکراتی ــون، پاس قان

ــا  ــود، عمیق ــال می ش ــت دنب ــپ و راس ــای چ ــوی جناح ه ــزون از س ــورت روزاف ــه ص ــه ب ــی ک ــت هویت سیاس

ــب  ــا مذه ــت ی ــژاد، قومی ــر ن ــی نظی ــای ثابت ــاس ویژگی ه ــت را براس ــد هوی ــرا می خواه ــت؛ زی ــاز اس مسئله س

ــق  ــت مضی ــت هوی ــی سیاس ــان حام ــده اند. چپ گرای ــت داده ش ــی شکس ــه گزاف ــا هزین ــا ب ــه قب ــد ک ــف کن تعری

ــر از آن  ــده متنوع ت ــاالت متح ــد ای ــی می گوین ــت و برخ ــوع آن اس ــان تن ــی هم ــت امریکای ــه هوی ــد ک ــد می کنن تاکی

اســت کــه یــک هویــت داشــته باشــد. بــه نظــر می رســد تنــوع نمی توانــد مبنــای هویــت باشــد و بگوییــم هویــت 

مــا همانــا نداشــتن هویــت اســت. برخــی راســت گرایان هــم بــه قرائت هــای نــژادی و مذهبــی پیشــین از هویــت 

ــت.  ــرده اس ــدار ک ــمگینی را بی ــتی خش ــم پوپولیس ــپ ناسیونالیس ــد ترام ــی دونال ــته اند و حت برگش

هانتینگتــون در آخریــن کتابــش بــه نــام »مــا کیســتیم؟« ایــن پرســش مهــم را مطــرح کــرد کــه »اگــر در قــرن 

17 و 18 بــه جــای بریتانیایی هــای پروتســتان، فرانســوی یــا اســپانیایی های کاتولیــک ســاکن امریــکا می شــدند، 

آیــا امریــکا همــان کشــوری می شــد کــه امــروز هســت؟ پاســخ منفــی اســت؛ ایــن کشــور چیــزی شــبیه مکزیــک 

یــا برزیــل می شــد«. او فرهنــگ آنگلــو – پروتســتان را کــه مبتنی بــر اخــاق کار پروتســتانی اســت، جــزء ضــروری 

ــون را  ــتان های آنگلوساکس ــط پروتس ــه فق ــود ک ــن نب ــون ای ــور هانتینگت ــت. منظ ــی می دانس ــگ امریکای فرهن

می تــوان 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 

ــه  ــت. تجرب ــتانی اس ــاق پروتس ــی، اخ ــای فرهنگ ــن ویژگی ه ــی از ای ــی و یک ــا مذهب ــی ی ــت قوم ــه هوی ــت ن اس

ــد.  ــا پرتکاپوترن ــب اروپایی ه ــی از اغل ــد ول ــیایی ها کار می کنن ــر از آس ــی کمت ــا اندک ــد امریکایی ه ــان می ده نش

ریشــه ایــن اخــاق کاری را بایــد در پیوریتانیســم مهاجرنشــینان اولیــه ایــن کشــور جســت. امــروز یــک فــرد پــرکار 

در امریــکا می توانــد یــک بقــال کــره ای 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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خالصه فصل 14: چه باید کرد؟ 
گریــزی از هویــت و سیاســت هویــت نیســت و بــه گفتــه چارلــز تیلــور، هویــت »ایــده اخاقــی قدرتمندی اســت 

ــب  ــا صاح ــد م ــی می گوی ــده اخاق ــن ای ــت. ای ــده اس ــا را درنوردی ــا و فرهنگ ه ــده« و مرزه ــازل ش ــا ن ــر م ــه ب ک

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 کرامت مــان را در کانــون توجــه قــرار می دهــد و اگــر 

ــن  ــه ممک ــت ن ــه کرام ــردن مطالب ــن ب ــذارد. از بی ــا می گ ــار م ــار در اختی ــراز انزج ــرای اب ــی ب ــود، زبان ــرآورده نش ب

اســت و نــه مطلــوب؛ از انقــاب فرانســه تــا بی احترامــی بــه یــک دســتفروش دوره گــرد در تونــس، چنیــن تاشــی 

بــود کــه جرقــه اعتراضــات مردمــی را مشــتعل کــرد. 

ــع  ــوص در جوام ــه خص ــراد، ب ــیاری از اف ــرای بس ــان ها ب ــر انس ــگاه براب ــناختن جای ــمیت ش ــه رس ــرف ب ص

دموکراتیــک کــه دیکتاتــوری را ندیده انــد، بدیهــی و پیــش پــا افتــاده می نمایــد. ایــن امــر بــه آنهــا اجــازه می دهــد 

روی موضوعــات دیگــر نظیــر ظرفیت هــای پنهــان شــکوفا نشــده تمرکــز کننــد. عــاوه بــر ایــن، شــهروند یــک 

ــگ  ــاس رن ــا براس ــد. آنه ــانی برخوردارن ــرام یکس ــراد از احت ــه اف ــت ک ــا نیس ــدان معن ــودن ب ــی ب ــرال دموکراس لیب

ــیوه  ــه ش ــی را ب ــوند و بی احترام ــاوت می ش ــی قض ــری جنس ــت و جهت گی ــت، قومی ــیت، ملی ــت، جنس پوس

ــان را  ــع خودش ــق آن، جوام ــه از طری ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــت پویایی های ــت هوی ــد. سیاس ــه می کنن ــی تجرب متفاوت

ــد.  ــیم می کنن ــر تقس ــای کوچک ت ــه گروه ه ــدن ها، ب ــی ش ــتی« و قربان ــه زیس ــای »تجرب ــر مبن ب

ماهیــت هویــت مــدرن، قابــل تغییــر بــودن و داشــتن هویت هــای چندگانــه اســت؛ هویت هایــی کــه از طریــق 

تعامــات اجتماعــی در ســطوح مختلــف شــکل می گیرنــد. امــکان خلــق هویت هــای فراگیرتــر و ادغــام کننده تــر 

وجــود دارد. مــا قادریــم سیاســت هویــت را بــه ســمت اشــکال موســع تر احتــرام متقابــل نســبت بــه کرامــت هدایت 

ــاز  ــخصی آغ ــتفاده های مش ــم کار را از سوءاس ــازد. می توانی ــتر می س ــی را بیش ــی دموکراس ــه کارآی ــری ک ــم؛ ام کنی

کنیــم کــه تاکیــد بــر هویــت را باعــث شــده اند؛ ماننــد خشــونت پلیــس علیــه اقلیت هــا یــا آزار جنســی در محــل کار. 

ــا  ــود دارد. م ــر وج ــای بزرگ ت ــر در کلیت ه ــای کوچک ت ــام گروه ه ــرای ادغ ــر ب ــتورکاری کان ت ــن، دس ــر از ای فرات

نیــاز بــه ترویــج هویت هــای ملــی اعتقــادی داریــم کــه حــول اندیشــه های اساســی لیبــرال دموکراســی مــدرن و 

ــده اند.  ــا ش ــازه واردان بن ــدی ت ــازی تعم ــرای همگون س ــی ب ــی های عموم ــط مش ــتفاده از خ اس

ــن  ــگاه پرانرژی تری ــه پای ــرده ک ــیم ک ــاره تقس ــی چندپ ــای هویت ــه گروه ه ــپ را ب ــکا، چ ــت در امری ــت هوی سیاس

ــن  ــی اصلی تری ــت یعن ــر سفیدپوس ــه کارگ ــا طبق ــود ب ــاط خ ــپ، ارتب ــتند. چ ــاح هس ــن جن ــی ای ــاالن سیاس فع

ــای  ــده و غوغ ــت ش ــم راس ــد پوپولیس ــث رش ــر باع ــن ام ــه ای ــرده ک ــع ک ــود را قط ــه خ ــده ب ــی رأی دهن ــروه هویت گ

ــد از  ــاند. بای ــی بکش ــا مذهب ــی ی ــژادی، قوم ــت ن ــمت هوی ــه س ــور را ب ــد کش ــت، می خواه ــان سفیدپوس ملی گرای
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هویــت ملــی اعتقــادی کــه در پرتــو جنــگ داخلــی در امریــکا پدیــدار شــد، در مقابــل حمــات چــپ و راســت دفــاع 

کــرد. 

ــدی  ــهروندی واح ــهروندی، ش ــن ش ــی در قوانی ــی متجل ــت مل ــف هوی ــا بازتعری ــد ب ــز بای ــا نی ــه اروپ اتحادی

براســاس پذیــرش اصــول بنیادیــن لیبــرال دموکراســی بنــا نهــد تــا قوانیــن شــهروندی ملــی تحت الشــعاع قــرار 

گیــرد. بایــد نمادهــا و روایت هــای 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 دولت هــای 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 

ســخت گیرانه بــرای اعطــای تابعیــت بــه شــهروندان جدیــد کامــا مشــروع اســت و امریــکا هــم ســال ها ایــن کار 

را کــرده اســت. ســوگندنامه تابعیــت و وفــاداری بــه قانــون اساســی امریــکا در ایــن راســتا اســت. 

ــت  ــد، ماهی ــف کن ــود تعری ــوع موج ــر روی تن ــوده ب ــب و گش ــادی مناس ــت اعتق ــک هوی ــوری ی ــر کش اگ

ــث  ــن بح ــا ای ــم در اروپ ــکا و ه ــم در امری ــر ه ــال حاض ــرد. در ح ــد ک ــر خواه ــرت تغیی ــر مهاج ــر س ــمکش ها ب کش

ــه  ــی ب ــران فعل ــدن مهاج ــرت و بازگردان ــل از مهاج ــری کام ــی جلوگی ــت در پ ــاح راس ــت. جن ــده اس ــی ش قطب

ــران  ــرش مهاج ــه پذی ــی ها ب ــرال دموکراس ــرط لیب ــد بی قیدوش ــان تعه ــپ خواه ــاح چ ــت و جن ــان اس کشورهایش

ــورها  ــادی کش ــت اعتق ــران در هوی ــر مهاج ــازی بهت ــی روی همگون س ــز اصل ــد تمرک ــا بای ــای اینه ــه ج ــت؛ ب اس

ــد.  ــان می آورن ــه ارمغ ــالم ب ــوع س ــوند، تن ــون می ش ــی همگ ــه خوب ــه ب ــی ک ــد. مهاجران باش

ــودی  ــدارس یه ــا م ــی ب ــه عموم ــلمانان از بودج ــدارس مس ــهم م ــی، س ــورهای اروپای ــی کش ــا و برخ در بریتانی

ــا  ــترک ب ــی مش ــام آموزش ــک نظ ــد ی ــد، بای ــازی باش ــدف همگون س ــر ه ــد اگ ــت. هرچن ــان اس ــیحی یکس و مس

برنامــه درســی اســتاندارد جایگزیــن چنین ســاختاری شــود. در فرانســه قانــون الئســیته 1905، کلیســا و دولــت را از 

هــم جــدا کــرده و امــکان شــکل گیری مــدارس مذهبــی بــا بودجــه عمومــی را منتفــی می ســازد. در فرانســه فــارغ 

از اینکــه قانــون چــه می گویــد، در جامعــه تبعیــض وجــود دارد، نــرخ بیــکاری باالخــص بــرای مهاجــران باالســت 

و نفــس هویــت ملــی و فرهنــگ فرانســوی اســام هراس اســت. در امریــکا مــرز میــان شــهروند و غیرشــهروند بــه 

تدریــج کمرنــگ شــده امــا فــرق میــان غیرشــهروند قانونــی بــا غیرقانونــی نمایــان اســت. تنهــا حــق عمــده ای کــه 

فقــط شــهروندان دارنــد حــق رأی، آزادی ســفر خارجــی و انتظــار حمایــت از حکومــت در خــارج اســت. 

ــد  ــق دارن ــا ح ــد، ام ــرت می برن ــادی از مهاج ــود زی ــی س ــادی و فرهنگ ــر اقتص ــی ها از نظ ــرال دموکراس لیب

ــده  ــی برعه ــف و تعهدات ــر دو وظای ــهروندان، ه ــت و ش ــان حکوم ــرارداد می ــد. در ق ــرل کنن ــود را کنت ــای خ مرزه

می گیرنــد. همــه انســان ها حــق اولیــه بــرای شــهروند بــودن دارنــد امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا حــق 
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ــا و  ــرل مرزه ــرای کنت ــا را ب ــق دولت ه ــل ح ــوق بین المل ــند. حق ــتند باش ــه خواس ــوری ک ــر کش ــهروند ه ــد ش دارن

ــودن  ــداوم نب ــل ت ــا و قاب ــع، اولویت ه ــود مناب ــد. کمب ــش نمی کش ــه چال ــدن ب ــهروند ش ــرای ش ــروطی ب ــن ش تعیی

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 

ــگ  ــی ناهماهن ــن مهاجرت ــکا قوانی ــد. در امری ــم ده ــا را نظ ــه اروپ ــران ب ــان، ورود مهاج ــا و یون ــه ایتالی ــک ب پکم

اســت. 11 تــا 12 میلیــون مهاجــر غیرقانونــی در ایــن کشــور حضــور دارنــد کــه مثــل شــهروندان تابــع قانــون رفتــار 

ــان  ــه کارفرمای ــا ب ــرد ت ــف ک ــامانه ای تعری ــد س ــا بای ــوند، ام ــع می ش ــا منتف ــان از کار ارزان آنه ــد. کارفرمای می کنن

ــت  ــتان، حکوم ــده بس ــت ب ــک حال ــور دارد. در ی ــور حض ــی در کش ــورت قانون ــه ص ــی ب ــه کس ــد چ ــاع ده اط

می توانــد مرزهــا را جدی تــر کنتــرل کنــد، امــا مســیر مهاجــران غیرقانونــی فاقــد ســابقه کیفــری را بــرای شــهروند 

شــدن همــوار ســازد. چنیــن معاملــه ای شــاید حمایــت اکثریــت افــکار عمومــی را جلــب کنــد ولــی نظــام سیاســی 

امریــکا سال هاســت کــه بــه خاطــر قطبــی شــدن و ناکارآمــدی نمی توانــد دســت بــه چنیــن معاملــه ای بزنــد. ایــن 

وتوکراســی امریکایــی اســت کــه در آن اقلیــت می توانــد مانــع از اجمــاع اکثریــت شــود. توجــه بــه همگون ســازی 

ــت ها  ــی پوپولیس ــد کنون ــرر رش ــه ض ــاد را ب ــت ب ــت و جه ــد اس ــی مفی ــجام مل ــرای انس ــت گذاری ها، ب در سیاس

ــار  ــرایط اقش ــود ش ــت بهب ــه جه ــی بلندپروازان ــت های اجتماع ــرای سیاس ــت، اج ــت هوی ــد. سیاس ــر می ده تغیی

ــا  ــدن ب ــز ش ــر از گاوی ــت راحت ت ــرام و کرام ــاره احت ــرف زدن درب ــه ح ــرا ک ــت؛ چ ــاخته اس ــوار س ــر را دش فقی

ــی او  ــون درمان ــتثنا و قان ــک اس ــا ی ــد. اوبام ــش می ده ــری را کاه ــه نابراب ــت ک ــری اس ــوه هزینه ب ــای بالق طرح ه

ــود.  ــی ب ــت های اجتماع ــی در سیاس ــک گام اساس ــر( ی )اوباماک

ــد  ــادی بودن ــت گذاری اقتص ــغول سیاس ــا دلمش ــی ها عمدت ــرال دموکراس ــتم، لیب ــرن بیس ــم ق ــش اعظ در بخ

و احــزاب مختلــف در طیفــی از چــپ و راســت، بــه میــزان مداخلــه دولــت در اقتصــاد و تعهــد بــه برابــری و آزادی 

ــا  ــه ت ــد ک ــه می چرخی ــپ میان ــت و چ ــزاب راس ــول اح ــک ح ــت دموکراتی ــات سیاس ــد. ثب ــردی می پرداختن ف

حــد زیــادی بــر ســر مشــروعیت دولــت رفــاه دموکراتیــک اجمــاع داشــتند. ایــن اجمــاع اکنــون از ســوی احــزاب 

ــا را  ــد تفاوت ه ــاد قادرن ــادی متض ــای اقتص ــت. دیدگاه ه ــت اس ــرض رقاب ــت، در مع ــده در هوی ــه دوان ــد ریش جدی

کنــار گذاشــته و بــه تفاهــم برســند، امــا در موضوعــات هویتــی آشــتی دشــوارتر اســت؛ شــما یــا مــرا بــه رســمیت 

ــر  ــر س ــوا ب ــا دع ــادی دارد ام ــه اقتص ــب ریش ــدن، اغل ــده نش ــل از دی ــرت حاص ــید. نف ــا نمی شناس ــید ی می شناس

ــی دارد.  ــاز م ــات ب ــل موضوع ــا را از ح ــت، م هوی

ــی  ــات جمع ــرای ارتباط ــتری ب ــه بس ــت ب ــرده و اینترن ــهیل ک ــت را تس ــت هوی ــور سیاس ــه ظه ــرات فناوران تغیی

تبدیــل شــده اســت. بســیاری اعتقــاد داشــتند چــون اطاعــات شــکلی از قــدرت اســت و اینترنــت دسترســی افراد 
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را بــه اطاعــات افزایــش می دهــد، باعــث توزیــع گســترده تر قــدرت و در نتیجــه پیشــبرد ارزش هــای 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، گروه هــای هویتــی بــا بهره گیــری از شــبکه های اجتماعــی، باعــث چندپارگــی بیشــتر 

جوامــع لیبــرال شــدند. اینترنــت از تمایــل جامعــه بــرای تماشــای خــود بــه لحــاظ هویتــی حمایــت کــرد و بــا امکان 

گــردش اطاعــات بــد، زمینــه لجن مــال کــردن مخالفــان را فراهــم ســاخت. 

هویــت، عنصــری مبنایــی بــرای بســیاری از پدیده هــای سیاســی امــروزی اســت؛ از جنبش هــای ملی گرایانــه 

پوپولیســتی جدیــد گرفتــه تــا جنگجویــان اســام گرا و بحث هــای جنجالــی در دانشــگاه ها. گریــزی از اندیشــیدن 

بــه خودمــان وجامعــه در پرتــو هویــت نیســت. هویت هایــی کــه در عمــق جــان مــا بــه ســر می برنــد، نــه ثابت انــد 

و نــه لزومــا بــر مبنــای ســانحه تولــد بــه مــا تعلــق می یابنــد. هویــت می توانــد بــرای ایجــاد اختــاف یــا همگرایــی 

مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. 


