سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید
تاریخ تأیید59/8/8 :

تاریخ دریافت59/6/4 :

آلسیدغفور
سیدمحمدتقی 
علیرضا زهیری

*

**

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقالب ،نشان از اختاللهای کارکردی دولت هتا و هوت ر
شکلهای جدیدی از نزاعهای سیاسی در میان گفتمانها دارد .هریت
هنگامی که بر دول

از ایتگ گفتمتانهتا

تسلط یافتند ،به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرهتا»ی خت د را بته

حاشیه راندند؛ بدیگمعناکه برای تبییگ جوان فرهنگی خ د ،در کنار بیان سازههای هت یتی،
ه ی ها به کان نهایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند .س ژههای
سیاسی طردشده ،از راه بازنمایی ه ی

به مقابله با گفتمان دولت

شکل جدیدی از جنبشهای اجتماعیِ معط ف به ه ی
مقاله حاضر ایگ اس

که چرا و چگ نه ه ی

چگ نه سیاسی شدن ه ی
سیاس

ه ی

مستلط متیپردازنتد و

پدید متیآیتد .بنتابرایگ ،پرستش

در کان ن نزاعهای سیاسی قرار میگیترد و

به شکلگیری جنبشهای اجتماعی جدیتد متیانجامتد از راه

میت ان به پاسخ ایگ پرسش و تبییگ واکنش س ژههای سیاستی پرداخت .

بدیگ ترتیب ،سیاس

ه ی

به امکانهای سیاسی شدن س ژهها تح

تأثیر ه یت

اشتاره

دارد .هنگامی که گفتمانی مسلط میش د و ه ی

برآمده از گفتمان با منابع قدرت ،پی نتد

برقرار میسازد ،جماع هایی که در ایگ م قعی

به حاشیه رانده میش ند ،از راه بازنمایی

ه ی

به مقاوم

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

تمایزها و غیری ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خ د را طترد کردنتد .در نتیجته،

در برابرگفتمان مسلط میپردازند و جنبشهتای اجتمتاعی ه یت بنیتان

شکل میگیرد.

جنببشهبای اجتمباعی،

کلیدواژگان :سیاست هویت ،هویت مقاومت ،سیاست فرهنگی،
ناجنبشهای اجتماعی.

* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم .
** دکتری علوم سیاسی و محقق پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
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ظهور سیاست هویت یک دگردیسی مهم در آگاهی و ارزیابی ما از هویت و رابطبه آ ببا
عمل سیاسی بوده است .سیاسی شد هویت ،یکی از ابعاد مهم مبارزات گوناگونی بود که
در سرتاسر دهههای شصت و هفتاد میالدی پدید آمدنبد و از همبه مهبمتبر اینکبه ،بایبد
سیاست هویت را یکی از ارکا اساسی انواع گوناگو اعتراضهای جمعی برشمرد .هویت
پس از فورا چنین اعتراضهایی بهصبورت کبانو مببارزات سیاسبی در آمبد (دا ،4884 ،
ص .)89-84سیاست هویت ،در جنبشهای جدید اجتماعی در دهه شصت میالدی ببه بعبد
ریشه دارد که قدرتهای مسلط را از راه گردآمد حول یک هویت ،نقد کردند .این عقیده
از سوی جنبشهای نوین اجتماعی مانند جنبش زنا (فمنیسم) ،جنببش رنگبینپوسبتا ،
ناسیونالیستها ،نژادپرستها و برخی جنبشهای مربوط به اقلیتها نشا داده شد.
در سالهای اخیر تئوری اجتماعی کالسیک با چالشهایی روبهرو بوده که تا حبدودی
به دگرگونیهای اجتماعی بازمیگردد .فروپاشی نظبامهبای کمونیسبتی ،افبشایش شبدید
نیروی کار زنا و تجدید حیات همبستگیهای قومی و ملبیگرایبی فرهنگبی در سراسبر
جها  ،نمونههایی از این دگرگونیها به شمار میآیند که در واکنش به آنها ،آرایش وسبی
«جنبشهای نوین اجتماعی» مانند احشاب سبش ،جنبشهای لیبرالی زنبا و جنببشهبای
قومی و نژادی که در چند دهه اخیر ظاهر شدند ،به چشم میخبورد .مطالعبه دربباره ایبن
جنبشها ذیل «سیاست هویت» انجام مبیشبود .نشبانه سیاسبت هویبت در بیشبتر ایبن
جنبشها ،به این ویژگی عمومی آنها اشاره دارد که بهوسیله کسانی شکل گرفتبهانبد کبه
پیشتر احساس میکردند در حاشیه مجاری سیاسیِ مسلط قرار دارند .تئوریهبای جدیبد
مربوط به سیاست هویت ،تبیینهایی را برای کنشِ ناشبی از «منباف » و «هنجارهبا» در
خصوص هویت و همبستگی از منظر عامل اجتماعی جها شمول تا مقوالت ویبژهنگرانبه
اشخاص ،جایگشین کرده است (کالهو  ،4885 ،ص.)07-65
بنابراین ،افراد بدین دلیل به مشارکت در جنبشها ترغیب میشوند که «به آنهبا معنبا
میدهد» و به زعم خودشا آرزوهایشا را در آ مییابند .هرگاه خردههویت آنها از سوی
هویت های مسلط در آستانه نبابودی قبرار گیبرد یبا احسباس استیصبال کننبد ،در قالبب
جنبشهای اجتماعی یا هویتهای سنتی پرقدرتی ظاهر میشوند .بدین ترتیب ،ببازیگرا
اجتماعی ،هویت خود را از راه مَفصلبندی نمادها و نشانههای مشخصی بازمییابند و برای
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موضوعاتی که الهامبخش سیاستهای عمومی خاصی هستند ،ارتباط برقرار میسازند .ببا
قرار گرفتن هویت در کانو نشاعهای سیاسی ،این دو پرسش مطرح میشبود کبه :چبرا و
چگونه هویت به کانو نشاع سیاسی میا دولت ،نخبگبا سیاسبی و تبوده مبردم تببدیل
میشود؟ هر یک از گفتما های سیاسی بر چه عناصری از هویت ببیش از دیگبر عناصبر
انگشت تأکید نهادند؟ پاسخ به این پرسشها ،نبهتنهبا امکبا فهبم فاباهای تخاصبم و
چالشهای سیاسی هویتبنیا را فراهم میسازد ،بلکه توانبایی نظبامهبای سیاسبی را در
هدایت و کنترل منازعات نیش افشایش میدهد.
 .2مفهومشناسی سیاست هویت

1

1. Politics of identity/ Identity politics

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

رابرت دا میگوید« :اگر به خویش جرئت ارائه تعریفی جام تر بدهم ،باید بگویم سیاست
هویتی به راهبردی اطالق میگردد که افراد به موجب آ  ،خبود را از طریبق هبمهویبت
شد با عاویت در گروهها یا ردههایی که سرچشمة احسباسهبا و تجرببههبای متمبایش
حاشیهنشینی و فرودستی ببه شبمار آمبدهانبد ،تعریبم مبیکننبد» (دا  ،4884 ،ص.)86-89
سیاست هویت با تکیه بر نگرانبیهبا و اضبطراب افبراد ،ببه پیامبدهای رفتباری گروهبی
میپردازد که آنا را به حاشیه رانده است .این افراد میکوشند بر پایه برساختههای هویت
سیاسی و اجتماعی ،از راه تعهد و مشارکت زمینه را برای تجهیش و فعالیت سیاسبی فبراهم
آورند .نکته مهمی که در خصوص سیاست هویت وجود دارد این است که در ایبن راهببرد
هویتی ،نوعی چرخش فرهنگی رخ میدهد؛ یعنی مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتمباعی را
بر اساس عالقهها و دغدغههای فرهنگی پی میگیرند.
در جریا فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادهای بیشبماری کبه در منباطق گونباگو ،
بهویژه بالکا  ،آسیای مرکشی ،خاورمیانه ،آفریقا و دیگر مناطق رخ داد ،بحث هویت مبورد
توجه خاص قرار گرفت .مشیرزاده با اشاره به ظهور هویتهای چندگانه ،ابهام و اغتشبا
در مرزهای هویتی بین کشورها ،نقش روزافشو ادراکات و برداشتهبای هویبتبنیبا در
تصمیمگیریها ،از بین رفتن پیوند سنتی بین هویت سیاسی و دولت ب ملت ،ناج گبرفتن
هویتهای جمعی جدید و سربرآورد اشکال نوین از خشونتِ مبتنی ببر سیاسبت هویبت
همگی را نشانه هبای تبأریر هویبت ببر سباختارها ،نهادهبا ،فراینبدها و کبارگشارا جدیبد
بینالمللی میداند .از سوی دیگر ،وی معتقد است :هویبت کنشبگرا نیبش نبه ببر اسباس
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ساختارهای مادی ،بلکبه ببر مبنبای تعبامالت ،رویبههبا ،هنجارهبا ،ارز هبا ،فرهنب ،
ایدئولوژی ،باورهای اصولی و انگارههای نهادینه شکل میگیرد (مشیرزاده ،4884 ،ص.)5
برای درك درست کنشهاى سیاسى در جوام مختلم بشرى ،از شناسایی بسبترهاى
فرهنگى این جوام نباید غافل بود .دراینمیا  ،هویت که دربرگیرنده عناصر فرهن ملى
جوام است ،مىتواند میا ارز هاى فرهنگى محیط اجتماعى و اقدامات سیاسى دولتها
رابطه برقرار کند؛ هما طورکه کامروا تأکید مىکند« :نگر مردم به هویت ،عاملى است
که جهتگیرى سیاسى مردم و نظر آنها را درباره محیط سیاسبى خبود تعیبین مبىکنبد»
(.)Haynes, 1996, p98
سیاست هویت به کنشهای سیاسی آگاهانة برآمده از هویت کنشگرا به جریا هبا و
گفتما های مسلط در جامعه میپردازد .افبراد ببا هویبت ناشبی از بسبترها و زمینبههبای
اجتماعی خویش در مواجهه با این جریا ها و گفتما ها از خود واکنش نشبا مبیدهنبد.
چنانچه آ را با انتظارها و آرزوهای خود همنوا ببینند ،حول آ گفتما گرد هم میآیند و
آ را میپذیرند ،ولی گاه گفتما مسبلط را نمبیپذیرنبد؛ ماننبد اقلیبتهبا و گبروههبای
بهحاشیهراندهشده .اینا دست به مقاومت و جنبشهای رهاییبخش میزنند و برای خبود
هویت مقاومت تعریم میکنند .گروهی نیش گفتما مسلط را تا حد بسیاری مبیپذیرنبد ،ولبی
برخی عناصر آ یا تفاسیر و تعاریم آ را قبول نمبیکننبد و خواهبا جنببشهبای اصبالحی
هستند .هما گونهکه رنگینپوستا آمریکایی با هویت آمریکایی در تعبارض نیسبتند ،بلکبه ببا
عنصر تبعیض نژادی آ در ستیشند یا اصالحطلبا ایرانی اغلب در ستیش با کلیت گفتما اصلی
انقالب نیستند ،بلکه تعاریم یا عناصری از آ را برنمیتابند؛ اگرچه عدهای نیش ذیبل اصبالحات
به دنبال هویت مقاومتاند .این تقسیمبندی را در دیدگاه کاستلش پی خواهیم گرفت.
بدین ترتیب ،سیاست هویت به امکا سیاسی شد سوژهها تحت تأریر هویبت اشباره
دارد .هنگامی که گفتمانی مسلط میشود و هویت برآمده از گفتما با مناب قدرت ،پیونبد
برقرار میسازد ،جماعت هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده میشوند ،از راه بازنمبایی
هویت به مقاومت در برابر گفتما مسلط میپردازند .بدین ترتیب ،سبوژههبای سیاسبی از
طریق همنوا شد یا عاویت در گروهها و جماعتها ،برای مقابله با جریا حاکم و گروه
مسلط و هویت برساختة آ  ،از خود مقاومت نشا میدهند و به ستیش یا رقابت میپردازند.
دراینصورت ،افراد میکوشند با ساخت هویت خاص یا برجسته ساختن برخبی سبازههبا و
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طرد و غیریتسازیِ دیگر گفتما ها ،به شکلگیری سیاست مقاومتِ ستیشنده یا رقیبانه در
برابر هویت مسلط ،آ هم از راه بازنمایی هویبت مبیانجامبد .در نتیجبه ،هویبتهبا ببه
کانو هایی برای نشاع تبدیل میشوند.
سرانجام باید گفت اگر تا پیش از این گفته میشد افراد و جوام درو هویتها رفتبار
میکنند ،اکنو سیاست هویت بیا میدارد که هما ها چگونه به گفتما مسلط مینگرند
و نسبت خود را در مواجهه با هویتِ ساختهشبده ببه دسبت گفتمبا مسبلط و ببر اسباس
گونههای سهگانه مشروعیتبخش ،برنامهدار و مقاومبت ،تعریبم مبیکننبد .بنبابراین ،در
سیاست هویت ،کنش آگاهانه به هویت و به تعبیری کنشهای هویتبنیا اهمیت دارد.
ازآنجاکه همواره در برابر قدرت ،مقاومت وجود دارد ،در مقابل هویبتِ گفتمبا مسبلط
(هویت هژمونیک دولت) سه سطح نشاع از سوی سوژههای سیاسی رخ میدهد:
 .1نزاع از سوی نخبگان سیاسیِ به حاشیه راندهشده؛
 .3نزاع از سوی دیگر نهادهای باالدستی نظام سیاسی.
شکل ( )1سطوح بازی منازعهآمیز هویت
شکلگیری کانونهای نزاع

گتتمتان

کنش مبتنی بر منافع و قدرت از سوی دولت

هژمونیک دول
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 .2نزاع از سوی نیروهای اجتماعی دارنده انتظارات؛

نخبگانسیاسیحاشیهای

نیروهایسطحجامعه

نهادهاینظامسیاسی

واکتتنش ه یتت هتتای رقیتتب
(سیاس

ه ی )

پیشتر به چرایی مقاومت نخبگا سیاسیِ حاشیهراندهشده و نیروهای سطح جامعه که
به انتظاراتشا پاسخ داده نشده است ،اشاره کردیم .اما درباره سطح سوم ،یعنبی نهادهبای
نظام سیاسی ،هنگامی در چارچوب سیاست هویت مبیتبوا سبخن گفبت کبه حاکمیبت
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دوگانه برقرار باشد .به عبارت دیگر ،هنگامی که حاکمیت بین دو گفتمبا رقیبب تقسبیم
شده باشد و یکی دارای قدرت بیشتر و در تال برای طرد دیگری باشد« ،دگرِ ضعیمتر»
به واکنش ستیشنده و رقیبانه مبادرت میورزد.
بهطور خالصه درباره شکلگیری سیاست هویبت بایبد گفبت زمبانی کبه گفتمبا در
دسترس قرار میگیرد و از قدرت اجتماعی بهرهمند میشود ،گامهای نخست حاشبیهرانبی
«دگرها» آغاز می شود .سپس دستیابی به قدرت سیاسی ،هژمونیک شد گفتما را درپی
خواهد داشت و پیوند قدرت و هویت برقرار میگردد .در چنین شرایطی ،غیریبتسبازی و
حاشیهرانی رقیبا تداوم مییابد .سپس هنگامة مقاومت بهصورت ستیش یا رقابت در براببر
هویت مسلط از طریق بازنمایی هویت برپامیگردد و سیاست هویت شکل میگیرد.
شکل ( )2روند شکلگیری سیاست هویت
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شکلگیری نسبی نظام معنایی

در دسترس قرار گرفتن گتتمان و بهرهمند شدن از قدرت اجتماعی
(گام نخس حاشیهرانی «دیگری»)

دستیابی به قدرت سیاسی و هژمونیک شدن هوی
(پیوند قدرت و هوی )

تداوم غیری سازی و به حاشیهرانی دیگری

شکلگیری سیاس هوی از سوی طردشدگان
(مقاوم به شکل ستیز یا رقاب در برابر هوی مسلط از طریق بازنمایی هوی )

ممکن است روند هویتسازی به گونهای دیگر باشد .در توضیح پیشین ،هویبت نقبش
متغیر مستقل را داشت که پس از مسلط شد به طرد سبوژههبای دیگبر مبیپرداخبت و
سیاسیشد سوژهها و مقاومتشا در برابر هویت مسلط ،متغیر وابسبته ببود؛ حبال آنکبه
 121امکا دارد سوژه سیاسیشده در روند نشاع سیاسی ،برای غیریتسازی با رقیب و دگرِ خود،

به هویتسازی دوباره بپردازد و بنابراین ،جای متغیرهای پیشین دگرگو میشود.
 .3شرایط پدیداری مفهوم سیاست هویت

برای فهم سیاست هویت ،آگاهی از شرایطی که سبب ظهبور چنبین مفهبومی شبد ،الزم
است .این شرایط بهطور عمده مربوط به دورا جدیبد اسبت کبه اغلبب از آ ببا عنبوا
«دورا پساتجدد»« ،جهانی شد » و «ظهور جنبشهای نوین اجتماعی» یباد مبیکننبد.
سیاست هویت تحت تأریر چنین فاایی پدید آمد.
الف)پساتجددگرایی و تحول مفهوم هویت

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

ظهور مدرنیته و تقابل آ با هویت سنتی و بهطور مشخص هویت دینی مسیحی بهعنوا
«دیگرِ» انسا متجدد غربی ،به پیدایش گفتمانی از هویت مبیانجامبد کبه ملبیگرایبی،
جنبشهای ملی ،وطندوستی ،وحدت و هویبت ملبی ،عناصبر آ را تشبکیل مبیدهنبد.
گفتما هویت متجدد ،کال  ،جام  ،شامل و عام و دارای ربات است که ببا ویژگبیهبای
عقلگرای تجدد اولیه همساز میباشد .این عقلگرایی با جستوجوی قوانین عام و شامل،
روایتهای کال و جام و تأکید بر امکا دستیابی به صورتهای کاملی از درك جهبا ،
از جملبه جهبا اجتمباعی تعریبم مببیشبود (کچویبا  ،4889 ،ص .)48-40امبا در گفتمببا
پسامدرنیته ،همه آنچه در شرایط تجدد پدید آمد ،نقد و بررسی شد و هویت نیبش در قببال
این رویکرد مصو نماند« .این گفتما بهجای این وحدتها ،هویتهای جبام  ،شبامل و
عام ،هویت های خرد ،محلی و در نهایت شخصی و فردی را نشاند .از ایبن منظبر ،تک،بر،
تعدد ،گوناگونی و حتی بیرباتی و تغییرات مداوم هویتهبا مطلوبیبت مبییاببد و تمبامی
اهداف گفتما هویت ملی ،یعنی وحدت ،ربات و استمرار هویتی ،وجوهی منفی و نامطلوب
مییابند» (هما  ،ص.)40
اگر در دوره تجدد با شکلگیری دولت ب ملتها ( )Nation-Stateناسیونالیسبم ظهبور
کرد و هویت از منظر دولت ب ملت و مبتنی بر علقههای سیاسی شکل گرفبت ،در شبرایط
پساتجدد ،هویت از منظر گروهها و جنبشهای اجتماعی و با علقههای اجتماعی و فرهنگی
پدید آمبد .ببدین ترتیبب ،سیاسبت هویبت محصبول دورا پسباتجدد و معرفبتشناسبی
پساساختگرای آ است که بر هویتهای خاصگرا و محلی تأکید دارد.
رابرت دا معتقد است در رب پایانی قر بیستم ،مامو هویت ،محور اصلی انبواع و
اقسام مباح،ات نظری و سیاسی گشته است .افشایش نگرانبیهبا دربباره حیبات شخصبی،
اجتماعی و فرهنگی در جامعهای که روزبهروز بیشتر بحرا و دگرگونی را تجربه میکنبد،
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ماهیت سیاست زمانه حاضر است .از نظر وی «رویکرد دوباره سیاست ببه جانبب مسبائل
هویت ،بازتاب جوِّ عدم اطمینا فشایندهای است که زاییبده نباامنی اقتصبادی ،دگرگبونی
اجتماعی و فرهنگی وخیم و حادتر شد نابرابریها ،مشاهده مفاسبد اخالقبی و احسباس
خطر تباهی و تالشیِ اجتماعی است» .دا پس از آنکه این نگرانیها را که بیشبتر صببغه
وطنی دارند ،نشئتگرفته از واقعیتهای نوین جهانی برمیشمارد ،طرح این مباحبث را تبا
حدودی نمود نفوذ همبهجانببه گفتارهبای پسبتمبدر و پساسباختارگرا در نظریبههبای
دانشگاهی میداند (دا  ،4884 ،ص .)87البته دا در برخورد با این مسئله ،رویکردی دوگانه
دارد .از این نظر که سیاست هویت از تفاوت سخن میگوید و آ را در جنبشهای جدید و
در سطح وسی تر در طرز فکر مبتنی بر چند فرهن گرایبی پبی مبیگیبرد ،نشبا دهنبده
موضعی پستمدرنیستی در سیاست هویت است .بهطور کلی ،مابمو پبردازی از مفهبوم
«دیگربودگی» بر سیاق تفکر پستمدر  ،یکی از ابعاد مهم جنبشهبای هبویتی اسبت و
بهصورت ضمنی ،شکلدهنده خصلت ضدهمسا گرای سیاست هویتی بوده اسبت .ببدین
سا  ،سیاست هویت را تاآنجاکه یکی از جلوههای انشقاق یبا چنبدپارگی سیاسبی اسبت،
میتوا بخشی از وضعیت پستمدر دانست .از سوی دیگر ،پیریبشی دعباوی اخالقبی
سیاست هویت بر مبنای ببه رسبمیت شبناختن و حمایبت از «دیگبری» سبرکوبشبده و
بهحاشیهراندهشده از بازگشت به چارچوب اخالقی و سیاسی مدرنیستی حکایت دارد .در این
چارچوب از طریق رتبهبندی و سنجش دعاوی اخالقی گروههای مختلم ،با تعیین مقیاس
مظلومیت ،درجه فرودستی و انقیاد گروهها درباره آنا قااوت میشبود .سبرانجام راببرت
دا با طرح پرسشهایی ،امکا خروج از این دوگانگی را با تردید روبهرو میسازد (هما ،
ص.)98-99
ب) جهانی شدن

جهانی شد را میتوا روندی دانست که بر ارر توسبعه فنباوری ،اطالعبات و ارتباطبات
الکترونیکی ،موجب فشردگی و تقویبت خودآگباهی افبراد جامعبه مبیشبود و گسبتردگی
عرصههای مختلم سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد (دهشبیری ،4805 ،ص.)07
انقالب ارتباطات و شکلگیری جامعة شبکهای ب اطالعاتی ،افشایش آگاهیهبای سیاسبی،
اجتماعی و فرهنگی جوام را در پی داشته و به آفرینش جهانی بدو مبرز یباری رسبانده
است که در آ اختالط فرهن ها به ازمیا رفبتن رببات و خلبوص فرهنگبی انجامیبده و
 121هویتها بهشدت دستخو تغییر شدهاند .در مقاببل ،بسبیاری از جوامب و جماعبتهبای

فرهنگی از خود واکنشهای تدافعی نشا داده ،با ساخت هویبت خباص یبا بازگشبت ببه
هویت خویش و به تعبیری واسازی هویت محلی ،به مقاومت و رهباییبخشبی از هویبت
تحمیلی در فرایند جهانی شد میپردازند.
بورگا گالیو در کنار بررسی تأریرات جهانی شد بر فرهنب

و شبکلگیبری بحبرا

هویت ،به دو جنبش اشاره میکند :یکی پیشنهاد حل شد و پیوستن به هویتهای جدید
و جهانی؛ دیگری بازگشت به هویت پیشین و استقالل .وی درباره جنبش نوع دوم که ببا
سیاست هویت ارتباط دارد و آ را «جنبش تجشیهگرایی» مینامد ،چنین میگوید:
جنبش تجشیهگرایی به دنبال یافتن ویژگیها و خصوصیات ویژه است .هویتهبای کوچبک
که لشوماً آسیب پذیرنبد و حاصبل ایبن جنببش نیبش هسبتند ،در قالبب رویبدادهای مبوقتی،
وابستگیها و روابط خویشاوندی و پیونبدهای پراکنبده و تصبادفی تبلبور مبییابنبد .چنبین
هویتهایی از افکار خانوادگی ،ایلبی ،قبومی و اعتقبادی تغذیبه مبیکننبد .ایبن جنببش ببا
ویژگی میشود .در این حالت کسب هویت با جدایی ،انشوای فرد ،محدودیت و تمبایش فبردی
همراه میشود .عناصر تشکیلدهنده آ عبارتاند از :نفی کرد  ،رد کرد و اعتماد نکبرد .
این جنبش را میتوا جنبش جدایی یا افتراق دانست (نک :گالیو.)4887 ،

گسستهایی که بهوسیله فرایندهای جهانی شد پدید آمدهاند ،دربردارنده ستیشهگری
هویتها و امکانات عمل کنشگرا بوده است .در سالهای اخیر شاهد گستر

بسیاری از

جنبشهای سیاسی در سراسر جها بهمنظور تقویت و تحکیم «ایستار جمعی هماننبدی»

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

برخورداری از یک فرهن ِ خرد ،ویژگی خاص نمییابد ،اما با مخالفت با فرهن ها صباحب

بودهایم .اغلب این جنبشها به روند جهانی شد بهعنوا تهدیدی علیه هویت فرهنگی و
خودمختاری توجه کردهاند .تجلی جنبشهای ناسیونالیستی قومی در کرواسی و صربستا
و حتی در کشورهای عاو اتحادیه اروپا در خالل دهه  ،4507همچنین ظهبور طالببا در
افغانستا و دیگر حرکتهای قومگرا در آسیا و افریقا و نیبش ظهبور جنببشهبای مختلبم
اقلیتها در امریکا ،از گروههای نژادی گرفته تا امریکاییهای افریقایی ،نمونههبایی اسبت
که در ارائه خواسبتهبای خبود در خصبوص هویبتهبای فرهنگبی و حقبوق براببر ببه
موفقیتهایی رسیدهاند .این نوع جدید از سیاست که با عنوا «سیاسبت هویبت» تجلبی
یافته است ،شکلها و نمادهای گوناگونی دارد و موارد زیر را دربرمیگیرد:

121

الم) تال اک،ریت حاکم در جلوگیری از اقلیت برای دسترسی به مناب ملی؛
ب) جنبش گروههای مذهبی ،بومی و نژادی؛
ج) جنبشهای ملی تجشیهگرا؛
د) اقلیتهای تحت ظلم و ستم و خواستار حقوق برابر (قربانی شیخنشین ،4888 ،ص-444
.)449
دالیل و شواهد مختلم گویای آ است که جهانی شد  ،زمینه را برای سیاست هویت
در جهت ظهور هویبت هبای حصرشبده فبراهم آورده اسبت .ببرای نمونبه ،مبیتبوا ببه
جنبشهای ملیگرا و تجشیهگرا در پارهای از کشورها ،تجدید حیات مذهب در نظبامهبای
اعتقادی ،خیش های فرهنگی یا زبانی در عرصه فرهنگی یا حرکتهای نژادی در مقولبه
فعالیتهای گروههای ذینف اشاره کرد .در همه این موارد شاهد شکلی از سیاست هویت
هستیم (همان ،ص.)449
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ج) سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

شکلگیری جنبشهای اجتماعی جدید در جوام مختلم که با تبیینهای مادی قابل شرح
نبودند و رویکرد معنایی که افبراد و گبروههبا در تعریبم از «خبود» ( )selfو «دیگبری»
( )otherارائه کردند ،موجب توجه نظریهپردازا جنبشهای اجتماعی ببه عوامبل هبویتی
شد .رشد ،گستر و تعمیق جهانی شد  ،از سویی تصور ایجاد هویتی یکپارچه و جهانی
را در سراسر جها شکل داد و از سوی دیگر ،شکلگیری هویتهای ترکیبی یا «جهبانی
محلی» این برداشت را به چالش کشید (مشیرزاده و مسعودی ،4888 ،ص.)797
یکی از الگوهای هویتیابی در دورا جدید ،الگوی عاویت و تعلق ببه جنببشهبای
اجتماعی است که تحت تأریر خطرها و مشبکالت جهبانی شبد شبکل گرفتبهانبد .ایبن
جنبشها به هویتی جمعی نیاز دارند که هم مجموعهای از باورهای مشترك (تعهد) و هبم
احساس مشترك (تعلق) را دربرمیگیرد .افراد و جنبشهای اجتماعی بر مبنای یک هویت
شکل می گیرند و مبارزات آنها بر سر هویبت اسبت .افبراد ببدین دلیبل ببه مشبارکت در
جنبشها ترغیب میشوند که «به آنها معنا میدهد» و به زعم خودشا آرزوهایشا را در
آ میبینند .پس هرگاه خردههویت آنها از سوی هویتهای مسلط در آستانه نابودی قرار
گیرد یا احساس استیصال کنند ،در قالب جنبشهای اجتماعی یا در قالب هویتهای سنتی
پرقدرتی ظاهر میشوند .بدین ترتیب ،بازیگرا اجتماعی ،هویت خود را از راه مفصلبندی
 121نمادها و نشانههای مشخصی بازمییابند و برای مسلط شبد آ یبا مشبروعیتزدایبی از

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

هویت مسلط ،با شبکههای سیاسی خاص یا موضبوعاتی کبه الهبامبخبش سیاسبتهبای
عمومی خاصی هستند ،ارتباط برقرار میسازند.
در خالل سالهای  4587سیاست هویت به دلیل مرتبط شد با فعاال جنببشهبای
اجتماعی بسیار برجسته و چشمگیر شد .از نظر تورین و کوهن ،اسبتراتژیهبای اببشاری و
سیاست هویت بهصورت روزافشونی در خصوص نتایج تحقیقات مرببوط ببه جنببشهبای
اجتماعی جدید نمایا میشوند .ملوچی نیش به مهمترین جریا رایج ،یعنی نظریهپبردازا
سیاست هویت اشاره میکند که جنبشهای اجتماعی جدید را ب با فرض تأکید بر آرمبانی
فرضی ب از نوع سنتی آ متمایش میکنند (سامرز و گیبسو  ،4885 ،ص .)54تکیبه ببر آرمبا
فرضی ،اشاره به برساخت بود هویت است که افراد نه بر اساس واقعیت ،بلکه بر اسباس
موقعیتها و شرایطی که در آ بهسرمیبرند ،آرما های خود را میسازند.
از نظر کالهو نیش ایدههای متنوع سیاست هویت ببهوسبیله رشبتهای از جنببشهبای
خاص در دهه  4567شکل گرفتهاند .از رایجترین موارد آ  ،لیبرالیسم و جنبشهای سبک
زندگی ،جنبش زنا  ،جنبش افریقایی ب امریکباییهبا ،آسبیاییتبارهبا ،جنببش جوانبا و
ضدفرهن ها ،اقلیتها بهویژه اقلیتهای قومی و جنبش زیستمحیطی را مبیتبوا نبام
برد .وی معتقد است جنبشهای سوسیالیستی و کبارگری ،درگیبرِ سیاسبت هویبت ،ایبن
موضوع را طرح میکردند که کارگر ،هویتی مشبروع اسبت و ببدین ترتیبب ببه فراخبوا
کسانی می پرداختند که در این هویت شریک بودند .آنها به دنبال مطالبات سیاسی خود در
سهمخواهی از حکومت و سیاستهایی از این دست بودند .سوسیالیسبم نیبش از راه همبین
تفسیرهای آرما شهری و دعوت به عمل مستقیم و تال برای بازسازی عقایبد بنیبادی
مطرح شد (کالهو  ،4885 ،ص.)88-80
مشیرزاده به نقل از کالوس اوفبه و ملبوچی ،ویژگبیهبای جنببشهبای اجتمباعی را
اینگونه برمیشمارد:
الم) از نظر پایگاه اجتماعی و هویت شرکتکنندگا بهطبور عمبده ببر طبقبه متکبی
هستند .البته این جنبشها طبقاتی نیستند و در راه اهداف و مناف طبقاتی عمل نمیکنند و
تقاضاهای آنها مربوط به طبقهای خاص نمیشود ،بلکه گاه جنبه جها شمول دارد و زمانی
بسیار خاص و محلی است.
ب) به طور عمبده حبول محورهبای خباص و محبدودی شبکل مبیگیرنبد؛ از جملبه
آلودهسازی محیط زیست ،صلح ،حقوق زنا و برخی ارز های مدنی.
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ج) هدفشا کسب قدرت دولت نیست و بیشتر بر تقویت جامعه مدنی در براببر دولبت
تأکید دارند .ازاینرو ،مبارزاتشا بر سر قدرت برای برساختن هویبتهبای جدیبد و خلبق
فااهای دموکراتیک برای کنش اجتماعی است؛ یعنبی ببه دنببال کسبب قبدرت دولتبی
نیستند ،بلکه میخواهند امکا تعریم مستقل از خود را به دست آورند.
د) جنبه فرهنگی در آنها با تالشی که در راه بازتفسیر ارز ها و هنجارها دارند ،بسیار
قوی است .بسیاری از این جنبشها تعریمهای مقبول جامعه را از ارز ها و هنجارها ببه
چالش میکشند .بدین ترتیب ،این جنبشها در اصبل ببرای افبشایش مشبارکت در نظبام
نمیجنگند ،بلکه بر سر مسائل نمادین و فرهنگی مبارزه میکنند (مشیرزاده ،4884 ،ص-457
.)454
با مراجعه به دیدگاه کاستلش ،نَش و بیات ،جنبههای بیشتری از سیاست هویت و رابطبه
آ با جنبشهای اجتماعی جدید نشا داده میشود.
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 .4دیدگاههای مختلف در سیاست هویت
الف) هویتهای برساخته؛ گونهشناسی مانوئل کاستلز

مانوئل کاستلش در کتاب عصر اطالعبات؛ اقتصباد ،جامعبه و فرهنب  ،جلبد دوم آ را ببه
«قدرت هویت» اختصاص داده است .وی معتقد اسبت اینکبه تمبام هویبتهبا برسباخته
میشوند ،مورد توافق دیدگاه جامعهشناسانه است ،ولی اینکه چه کسی و به چبه منظبوری
هویت جمعی را برمیسازد ،پرسش اصلی است .او درعینحال میگوید« :این پرسش کبه
انواع مختلم هویتها چگونه و به دست چه کسی ساخته میشوند و چه پیامدهایی دارند،
نمیتواند بهصورت کلی و انتشاعی مورد بحث قرار گیرد ،بلکه امری است مربوط به متن و
زمینه اجتماعی» .وی به نقل از زارِتسکی میگوید« :سیاستهای مربوط به هویت را بایبد
در جایگاه تاریخی خود بررسی کرد» (کاستلش ،4887 ،ص.)70
کاستلش سپس در پاسخ به پرسش باال ،فرضیه خود را چنین مطرح میکنبد کبه منشبأ
برساخته شد هویتها ،تا حد زیادی تعیینکننبده محتبوای نمبادین هویبت مبوردنظر و
معنای آ برای کسانی است که خود را با آ همنوا میدانند یا خبود را بیبرو آ تصبور
میکنند .ازآنجاکه وی معتقد است برساختن اجتماعی هویت ،همواره در بستر روابط قدرت
صورت میپذیرد ،به سه صورت و منشأ برساختن هویت اشاره میکند و میا آنهبا تمبایش
 191قائل میشود (هما ):

شکل ( )3نمودار گونهشناسی سهگانه هویت در دیدگاه کاستلز


گونهشناسی هویت
در دیدگاه کاستلش

هویت مشروعیتبخش که حول نقاط کبانونی
گفتما مسلط میچرخنبد .در اینجبا عنصبر تشبابه
برجسته میشود و در پی همنوایی است.
هویت برنامهدار کبه ببهصبورت جنببشهبای
اصالحی خودنمایی می کند؛ ماننبد جنببش رنگبین
پوستا  ،زنا  ،اصالحات و...
هویت مقاومت که بهصورت پادگفتمبا ظباهر
می شود .در این مورد بر عنصر تمایش و تفاوت تأکید
میشود.
سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

هویت مشروعیتبخش :این نوع هویت از سوی نهادهای غالب جامعه پدید میآید تا
سلطه آنها را بر کنشگرا اجتماعی گستر دهد و عقالنی کند .هویت مشروعیتبخش از
راه ایجاد جامعه مدنی ،یعنبی مجموعبهای از سبازما هبا و نهادهبا و نیبش مجموعبهای از
کنشگرا اجتماعی سازما یافته و ساختارمند ،هویتی را بازتولید میکند کبه منباب سبلطه
ساختاری را عقالنی میسازند(هما ).
هویت مقاومت :این هویت به دست کنشگرانی پدید میآید که در شرایطی قرار دارنبد
که از طرف منطق سلطه بیارز دانسته میشود و آنا به حاشیه رانده میشوند .این نوع
هویتسازی از راه برپایی جماعتها یا اجتماعات ،شکلهایی از مقاومت در براببر سبتم را
پدید میآورند .هویتهای ساختهشده آشکارا بهوسیله تباریخ ،جغرافیبا یبا زیسبتشناسبی
تعریم شدهاند .کاستلش با اشاره به نمونههایی ،به ملیگراییِ مبتنی بر قومیت اشاره میکند
که غالباً از بطن احسباس ب یگبانگی و احسباس خشبم علیبه تبعبیض ناعادالنبه سیاسبی،
اقتصادی یا اجتماعی برمیخیشد .همچنین بنیادگرایی دینی ،جمعیتهای متکی به قلمروها
یا داعیههای ملیگرایانه که گفتما ستمپیشه را واژگو میسازند ،نمونههایی هستند کبه
وی آ را حذفِ حذفکنندگا بهدست حذفشدگا مینامد .این دگرگونی حاصل ساخت
هویت دفاعی در قالب ایدئولوژیها و نهادهای مسلط از راه واژگو ساختن قااوت ارزشی
آنها رخ میدهد (هما ).
هویت برنامهدار :هنگامی که کنشگرا اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصبالح
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فرهنگیِ قابل دسترسی ،هویت جدیدی میسازند که کل موقعیت آنا را در جامعبه از نبو
تعریم میکند و بدین ترتیب ،در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هسبتند ،ایبن نبوع
هویت تحقق مییابد .فرایند ساختن هویت برنامهدار به ایجاد سبوژه (فاعبل) مبیانجامبد.
سوژهها ،کنشگرا اجتماعی جمعی هستند که افراد به کمک آنها در تجربههای خبود ببه
معنایی همهجانبه دست می یابنبد .در اینجبا ،سباختن هویبت ،پبروژه یبا برنامبهای ببرای
زندگیای متفاوت است که هرچند بر هویتی تحت ستم مبتنی باشد ،در جهبت دگرگبونی
جامعه بهمنشله استمرار برنامه این هویت گستر یافته است (هما ).
در دیدگاه کاستلش ،بیش از آنکه به ماهیت جنبشهای اجتماعی توجه شود ،به انبواع و
صورتبندی هویتهای برساخته از سوی کنشگرا پرداخته شده است .مشیت گونهشناسی
او آ است که همه طرفهای درگیر را در موقعیت هویتیشبا تحلیبل مبیکنبد .ببدین
ترتیب ،گروهی دارای هویت مسلطاند و سلطه خود را از راه نهادهای غالب جامعه بر دیگر
کنشگرا گستر میدهند .گروههایی نیش برای رهبایی از سبتم و تبعبیض و مقابلبه ببا
حذفشدگی از سوی حذفکنندگا  ،نوع دیگری از هویت را برای پبویش اجتمباعی خبود
بهکار میگیرند .عدهای نیش برای ایجاد تغییرات اصالحی در پی اتخاذ تجرببه متفباوتی در
هویتسازیاند .سرانجام گونبههبای مختلبم هویبتسبازی در شبرایطِ اقبدام ،در شبکل
جنبشهای اجتماعی جدید ظاهر میشوند.
ب) سیاست فرهنگی 1در دیدگاه کِیت نَش

دیدگاه نَش تا حد زیادی تحت تأریر فوکو و گفتمبا الکبال و مبوف اسبت .وی در کنبار
استفاده از اصطالح «سیاست فرهنگی» معتقد است« :اگر چه الکال و مبوف از اصبطالح
گفتما بهجای فرهن استفاده میکنند ،اما مدلشبا را در مبورد سیاسبت مبیتبوا ببه
بهترین وجهی به عنوا یک مدل سیاست فرهنگی درك نمود .هنگامی که فرهن را در
وسی ترین معنای ممکن و بهعنوا یک نظام داللتگر در نظر بگیبریم کبه از طریبق آ
لشوماً ب اگر چه با ابشارهای دیگر ب یک نظم جدید زاده میشود ،بازتولید میشبود ،تجرببه
میشود و بررسی میشود ،میتوانیم بگوییم که این مبدل یبک مبدل سیاسبت فرهنگبی
است» (نَش ،4887 ،ص .)45او در جای دیگری سیاست فرهنگی را اینگونه تعریم میکند:
«سیاست کردارهای داللتگر که از طریق آنها هویتها ،روابط و قواعد اجتماعی به چالش
1. cultural politics.

1. Identity politics.

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

کشیده میشوند ،برانداخته میشوند و یا ممکن است دگرگو گردند» (هما  ،ص.)874
نَش به گونهشناسی بِست و کلنر درباره پسامدرنیسم نیش اشاره میکنبد .آنهبا نخسبتین
گونه پسامدرنیسم را «بوالهوسانه» یا «بازیگوشانه» نامیدند که از «هر چیش رایجی» دفباع
میکند و ذاتاً ضدسیاسی است .اما نوع دوم را «پسامدرنیسم مخالفتآمیبش» خواندنبد کبه
بیشترین تأریر را در جامعهشناسی گذاشته است .بِسبت و کلنبر ایبن پسامدرنیسبم را از راه
تأریر جنبشهای اجتماعی تعریم میکنند (هما  ،ص .)67-95از همینجا کِیت نَبش میبا
جنبشهای اجتماعی و سیاست فرهنگی پیوند میزند و فصلی از کتاب خود را ببه همبین
موضوع اختصاص میدهد .او با اشاره به جایگاه محوری جنببشهبای اجتمباعی در فهبم
گونههای جدید سیاست ،معتقد است در دهه  4587بحث از اینکه آیا هویت ،داراییِ ذاتبیِ
4
رابت فرد است یا اینکه ساختی اجتماعی است ،ارتبباط نشدیکبی ببا «سیاسبت هبویتی»
جنبشهای اجتماعی برقرار میسازد .در واق کِیت نَش معتقد است جنبشهای اجتمباعی
جدید مدلهای استداللی جامعهشناختی قدیمی را زیر سؤال بردهاند؛ چراکه این مدلها به
جامعه بهم،ابه پدیدهای مینگرند که صرفاً حول دولت ب ملت سازما یافتبه اسبت؛ حبال
آنکه امروزه جنبشهای اجتماعی افشو بر شرکت در سیاست ببه سببک سبنتی «درگیبر
مبارزه بر سر تعریم معناها ،ایجاد هویتها و شیوههبای جدیبد زنبدگی نیبش هسبتند و در
جامعهشناسی سیاسی جدید نیش از این جنبهها تحلیل میشبوند .بنبابراین ،آنهبا توجبه ببه
سیاست فرهنگی را ببه هسبته عالیبق جامعبهشبناختی ،یعنبی تغییبر اجتمباعی معطبوف
مینمایند» (هما  ،ص .)487-475او سپس موضوع سیاست فرهنگی را ببرای توسبعه در دو
سنت اصلی در حوزه جنبشهای اجتماعی ،یعنبی نظریبه بسبیج منباب و نظریبه جنببش
اجتماعی جدید پی میگیرد .واژه «جدید» ،بیانگر آ است که جنببشهبای اجتمباعی در
دوره اخیر و بهطور مشخص در پایا دهه  4567در عرصه سیاسبی ظباهر شبدند .در آ
زمبا جنببش دانشبجویی در دانشبگاههبا بسبیار فعبال ببود و تظباهرات و اعتصبابات را
سازما دهی میکرد.
نَش اصطالح «جنبشهای اجتماعی جدید» را برای توصیم جنبشهایی بهکار میبرد
که در آ دهه اهمیت یافتند .این جنبشها عبارت بودند از :جنببش دانشبجویی ،جنببش
حقوق مدنی ،جنبش زنا  ،جنبش زیستمحیطی ،جنبش صلح و ببهتبازگی جنببش ضبد
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نژادپرستی و جنبش حقوق مردم بومی ،جنبشهای «ضدسیاسی» اروپای شرقی و  . ...این
جنبشها که بیشتر بهسوی جامعه مدنی سوگیری شدهاند تا دولتها ،بیا کننده عالیبق و
نگرانیهای فراگیر اغلب اعتراضآمیش به وضعیت اخالقی و فرهنگی بودهاند .بدین ترتیب،
بیشتر به جنبههایی نظیر فرهن  ،شیوه زندگی و نیش مشارکت در سیاستِ اعتراض نمادین
توجه دارند تا به ادعای حقوق اجتماعی و اقتصادی .این جنبشها که ببه شبیوه زنبدگی و
سیاست هویت توجه فراوانی نشا میدادند ،برای تجسم بخشید به نظم اجتمباعی کبه
قصد برقراری آ را داشتند ،اغلب به شیوههای غیرسلسلهمراتبی سازما یافته بودنبد و از
ابشار سنتی ،نظیر عمل مستقیم استفاده میکردند ،نه نهادهای سیاسی معمول دولت (هما ،
ص.)487-484
او مباحث خود را از راه ترکیبی که ماریو دیانی درباره دو سنت اصلی در جنببشهبای
اجتماعی به کار گرفته است ،پی میگیرد و رابطه جنبشهای اجتماعی و سیاست فرهنگی
را برقرار میسازد .یکی از جنبههای این ترکیب آ است که جنبش اجتماعی ،شبکهای از
تعامالت غیررسمی افراد ،گروهها و سازما های درگیر یک برخورد سیاسبی یبا فرهنگبیِ
مبتنی بر یک هویت جمعی مشترك است .این مسئله در تعریم ملوچی از هویبت جمعبی
بهعنوا چیشی که از طریق تعامل در «شبکههای شناور» شکل میگیرد ،کبامالً روشبنی
مییابد .جنبه دیگری که اهمیت دارد آ است که مرزهای شبکه جنبش اجتماعی بهوسیله
هویت جمعی خاصی تعیین میشود که بین ببازیگرا درگیبر در تعامبل ،مشبترك اسبت.
هویت جمعی ،هم مجموعهای از باورهای مشترك و هم احساس تعلق را دربرمیگیبرد .از
نظر بازیگرا  ،هویت جمعیِ یک کنش ،خودِ آ جنبش اسبت و آ  ،چیبشی جبش سباخت
معناداری نیست که در کنش اجتماعی خلق شده است .به عبارت دیگر ،عناصر خلقکننده
جنبشهای اجتماعی عبارتاند از بحث و گفتوگوی افبراد دربباره دالیبل مشارکتشبا و
هویتهای جمعی که بهواسطه این مباحث ایجاد میشوند (هما  ،ص.)405-400
ج) ناجنبشهای اجتماعی 1در دیدگاه آصف بیات

آصم بیات با نگاهی بومشناسانه به دنبال تحلیل تحوالت اجتماعی در خاورمیانه است .او
برای توضیح سیاست هویت در جوام خاورمیانه ،اصطالحاتی مانند سیاستهای خیاببانی،
ناجنبشهای اجتماعی و پیشروی آرام را بهکار میگیرد و سپس بیا میدارد که فرودستا
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1. social nonmovements.

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید

شهری ،تهی دستا و سرخوردگا در این جوام  ،از رهگذر پیشروی آرام و مبارزات سباد
هر روزه ،زندگی و جامعه جدیبدی را ببرای خبود و واقعیبتهبای شبهریِ متفباوتی را در
شهرهای خاورمیانه رقم میزنند .از نظر وی ،سیاست مخالفت بهطبور عمبده در سبازوکار
شهری پدید میآید و بروز می یابد .وقتی مردم از قدرت انتخابات برای تغییر امور محبروم
می شوند ،ممکن است به قدرت نهادی متوسل گردند (اعتصابات دانشجویی یا کارگری) تا
از راه وارد کرد فشار بر مقامات ،آنها را به ایجاد تغییر وادارند .اما برای دیگر اتباع شهری
(همچو بیکارا  ،زنا خانهدار و آدمهای بینام و نشا ) که بهطبور سباختاری از قبدرت
نهادینه در ایجاد اختالل بیبهرهاند ،خیابا قلمرو اول و آخر مبارزه است (بیات ،4854 ،ص 8
– .)46
از نظر بیات در حال حاضر حتی مردم عادی ،تهیدستا شبهری ،زنبا و جوانبا در
حال آشنایی با جها اند .این آشنایی در هنگامه نارضایتی از وض موجود جامعه ،افراد را به
سمت تغییر در جوامعشا از رهگذر مطلوبیتهای جهانی سوق مبیدهبد .آنبا از طریبق
فااهای جدید میکوشند نارضایتی خود را بر زبا آورند و بهمنظور دسبتیابی ببه زنبدگی
بهتر ابراز وجود کنند .ابشارهای تغییر جوام  ،صرفاً به تظاهرات و انقالب تبودهای محبدود
نمیشوند ،بلکه بازتاب بسیج مردمیاند ،ولی مردم بیشتر به آنچه وی «ناجنبش» مینامد،
روی میآورند .از نظر او ،سیاست مبارزه و «ناجنبشهای اجتمباعی» اببشاری ببرای فهبم
تغییرات معنادار در خاورمیانه است .ناجنبشهای اجتماعی به کبنشهبای جمعبی فعباال
غیرجمعی گفته میشود .آنها برایند رفتارهای یکسا ِ تعداد ک،یری از مردم عبادیانبد کبه
کنشهای پراکنده ،ولی یکسانشا تغییرات اجتماعی گستردهای را پدید میآورد؛ حتی اگر
این رفتارها تاب هیچ ایدئولوژی ،رهبری یبا سبازما دهبی مشخصبی نباشبند .اصبطالح
«ناجنبشها» این دسته از کنشهای سیاسی را توضیح میدهد که هم برخی خصلتهای
جنبشها را دارا هستند و هم در گونه جنبشهای کالسیک قرار نمیگیرند (هما ).
از سوی دیگر ،سیاستهای خیابانی ،ظرف ناجنبشهاست .در سیاست خیاببانی افبشو
بر منازعه میا مقامات و گروههای غیررسمی و فاقد نهاد ،منازعه بر سبر کنتبرل فابا و
نظم عمومی در جریا است .خیابا ها بهعنوا فااهای جنبش ،نهتنها جاهایی هستند که
مردم نارضایتی خود را در آنها به زبا میآورند ،بلکه هویت خود را میسازند ،همبستگیها
را گستر میدهند و اعتراض خود را فراتر از محافل دمدست مبیکشبانند .ایبن فابا را
«خیابا سیاسی» و سیاستِ عمل در آ را «سیاست خیابانی» مینامد .دستفروشانی که
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فعاالنه بساط خود را در خیابا پهن میکنند و کسانی که به اشغال پباركهبای عمبومی،
زمینها یا پیادهروها میپردازند ،امتیازهای انحصاری دولت را به چالش میکشند و ممکن
است با تالفی آ روبهرو شوند .زنانی که از مدیریت مردساالرانه در جامعه رنج میبرنبد و
دعوی برابری جنسیتی دارند و ببه قبوانین تبعبیض جنسبیتی معتبرضانبد نیبش شبکلی از
ناجنبشها را میسازند .آنا میکوشند از راه کمپینها به بسیج زنا معمولی در سطح ملی
بر ضد قوانین تبعیضآمیش مبادرت ورزند و به فعالیتهای بیرو از خانه ،بهویبژه فعالیبت-
های مردانه ،ورز  ،تحصیالت عالی ،موسیقی و اشتغال روی آورنبد .نیبش در پباركهبای
عمومی با پوششهای نامناسب ظاهر شوند و در جن فرسایشی با مأمورا امر به معروف
و نهی از منکر  ،حجاب اجباری را در انظار عمومی به چبالش بگیرنبد و ببا عبادی کبرد
بیرو گذاشتن موها از روسری ،مبارزه کنند .جوانا جهانیشده نیبش از راه سببک زنبدگی
متفاوت به این کارزار وارد میشوند (هما ).
اما منطق کنش در ناجنبشها چیست؟ بیات در پاسخ معتقد است قدرت ناجنبشها در
اتحاد عامال آنها نیست ب چنا که جنبشهای اجتماعی اینگونبهانبد ب بلکبه در قبدرت
«بیشمارا » است؛ یعنی بسیاری از مردم که همزما کارهای مشبابهی را ب هرچنبد ببه
صورتهای گوناگو ب انجام میدهند.
ناجنبشها ،کنش جمعیِ تاب مناف و هویتهای مشترك در داخل یک گروه منفبرد و
اتمیشه هستند ،ولی پرسش این است که چگونه باید گردهم آیند و به همراه یکدیگر عمل
کنند .درحالیکه هویتهای مشترك ،اساس عاملیتهای ناجنبشها برای کنش جمعبی
هستند ،این هویتها چگونه در میا سوژههای پراکنده و اتمیشه سباخته مبیشبوند؟ در
پاسخ باید گفت این همبستگی ها در فااهای عمومی ،گوشه و کنبار خیاببا  ،در محبل
کار و  ...بهصورت شبکههای انفعالی ساخته میشوند .افراد همدیگر را مبیشناسبند و ببا
استفاده از صداهای مشترك ،نمادها (م،ل رن  ،دستبندها ،تیشرتهبا) و هبر آنچبه در
زمانه عسرت به همبستگی آنا یاری رساند ،به مقاومبت در براببر دولبت مبیپردازنبد.
) )Bayat, 2010, p 1 – 29دیدگاه بیات بهخوبی توضیحدهنده وضبعیت نیروهبای سبطح
جامعه در دورا جدید است.
 .5سیاست هویت در جمهوری اسالمی ایران

در تجربه جمهوری اسالمی ،دولتها به دلیل موقعیت برجسته و ظرفیبت فشاینبدهای کبه
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نظام عمل میکنند .به نظر میرسد در ایرا  ،دولتها مهمترین کانو نشاعهای سیاسی و
انتقالدهنده آ به دیگر بخشهای نظام سیاسی هستند و گفتما های سیاسی با تسلط بر
دولت ،نشاعهای سیاسی را تشدید می کننبد .سیاسبت هویبت ببه مطالعبه ایبن نبشاعهبا و
واکنشهای سیاسی طردشدگا از سوی هویتهای مسلطِ برآمده از گفتما ها میپردازد.
در ایرا تسلط گفتما سیاسی هر یک از دولتهای سازندگی ،اصالحات و اصبولگرایبی
به کارزار میا نیروهای سیاسی انجامید و جنبشهای اجتماعی متعددی شکل گرفت کبه
گاه جنبه اصالحطلبانه داشت و زمانی به جنبش مقاومت تبدیل شبد .در واقب زمبانی کبه
دولتها با تکیه بر هویت گفتمانی مسلط خود به طرد دیگرا میپردازند ،گام نخسبت در
شکلگیری جنبشهای اجتماعی را میپیمایند.
اما این دیگرا که مهمترین سوژههای سیاسی در مقابل دولت به شمار میآیند ،در دو
سطح قرار دارند :نخسبت سبطح نخبگبا و دیگبری سبطح تبوده مبردم .اصبلیتبرین و
اررگذارترین سوژههای سیاسی چند دهه اخیر ایرا  ،حامال و عامال دو گفتما سیاسی
اصولگرا و اصالحطلب هستند .آنا از اواسط دهه هفتاد بنیا بازی سیاسبت را ببر پایبه
هویت پی ریختند .نخبگا سیاسی از دریچه جها فرهنگی خود به رخدادها ،پدیبدههبا و
مسائل نظر میافکنند .بنابراین ،فهم میدانی که این معانی در آ تولید مبیشبود ،اهمیبت
دارد .در این میدا سازههای فکری و فرهنگی از یکسو و سازههای سیاسی ب اجتماعی از
سوی دیگر مؤررند .برای م،ال ،رقابت میا دو جناح اصلی کشور ،یعنبی اصبالحطلببا و
اصولگرایا ناشی از نشاع دو جها زیست سنت و تجدد است .درعبینحبال ،سبازههبای
سیاسی ب اجتماعی نیش تأریر فراوانی بر نظام معنایی آنا دارد .م،الً نسبت هر یک از ایبن
دو با نهادهای سنتی یا مدر قدرت ،در شکلگیری نظام معنایی آنا مبؤرر ببوده اسبت؛
بهطوریکه هرکدام از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار بودهاند ،در به حاشبیهرانبی رقببای
خود کوشاتر بوده ،رقیب را در موض مقاومت و ستیش قرار داده است.
البته شرایط در سطح جامعه و تودههای مردم متفاوت است .مردم ابتبدا و ببهویبژه در
دوره سازندگی رابطه همدالنهای با نظام سیاسی داشتند و ببه شبکل محبدودتری درگیبر
سیاست هویت بودند .اما با ظهور نسلهای جدید و تغییر در صورتبندیهبای اجتمباعی،
زمینه شکلگیری جنبشهای جدید اجتماعی فراهم آمد .کاهش اعتماد عمومی به دولت و
نخبگا سیاسی و افشایش آگاهیها و گرایش فشاینده به مشارکت سیاسی و نیش پیامدهای
جهانی شد و ورود به عصر اطالعات ،بهویژه گستر فناوریهای جدید ،نسلی را پدیبد
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آورد که بهصورت جامعهای با اعاای پراکنده و شناور از طریق فاای مجبازی گبرد هبم
میآیند و در ویژگیهایی مشتركاند و برای خواستههای خود مبارزه میکنند .بنابراین ،این
فاای جدید ما را ملشم میسازد الگوی مناسبی ببرای فهبم تحبوالت سیاسبی در جامعبه
ایرانی به دست دهیم .به نظر میرسد سیاست هویت امکا ایجاد چارچوب نظری متناسب
با این تحوالت را فراهم میآورد.
 .6نتیجه
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سیاست هویت به کنشهایی اطالق میشود که کنشگرا در آ ببا تأکیبد ببر هویبت ،از
طریق معنادار ساختن خود ،به مقابله با دیگرانی میپردازند که ارز ها و هنجارهای آنبا
را به چالش کشیده یا آنا را به حاشیه راندهاند .بنابراین ،سیاست هویت زمانی پدید میآید
که جامعه یا جماعتها با مسئلهای درباره هویت روبهرو هستند .میتوا اینگونبه فبرض
کرد که بحث سیاست هویت ،بحث هویت در سپهر بحرا یا چالش است و این وضبعیت
غالباً در جوام در حال گذار مشاهده شده است کبه در کشباکش دگردیسبی هبویتیانبد.
هما گونهکه در سهگانه کاستلش از سه نوع کنش یاد میشود ،در دو نوع آ  ،آشکارا سخن
از چالش هویت در میا است .بحرا در سطح کمینه ،دگردیسبی در هویبت را از طریبق
کنش برنامهدار یا اصالحات دنبال میکند و در سطح بیشینه ،ببه شبکل کبنش مقاومبت
ظاهر میگردد .حتی گونه دیگر که به هویت مشروعیتبخش مربوط میشود ،حکایبت از
آ دارد که هویت مسلط با چالش روبهرو گشبته اسبت و حامیبانش ببه دلیبل نگرانبی از
فروپاشی ،از آ دفاع میکنند.
بدین ترتیب ،در تبیین چرایی سیاسی شد هویت میتوا ببه دو عامبل اشباره کبرد:
نخست اینکه ،اقتاائات عصر جدید در سپهر جهانی شد و شبکلگیبری نظبام معنباییِ
حاصلِ دورا پسامدر که رویکرد دوباره سیاسبت را ببه مسبائل هویبت در پبی داشبت.
مشارکت و تعلق اغلب افراد به جنبشهای اجتماعی جدید ،بدا دلیل بود که «به آنها معنا
میداد» و آرزوهای خود را در آ مییافتند .عامل دوم ببه پیونبد میبا هویبت و قبدرت
بازمیگردد .هنگامی که حبامال یبک گفتمبا از طریبق دسبتیابی ببه قبدرت سیاسبی
هژمونیک شوند و «دگرهای» خود را به حاشیه برانند ،هنگامة مقاومت بهصورت ستیش یبا
رقابت در برابر هویت مسلط از طریق بازنمایی هویت برپامیگردد و سیاست هویت شبکل
میگیرد.
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بههرروی ،سیاست هویت امکا تازهای را برای تحلیل بسیاری از تغییرات اجتماعی در

دورا حاضر فراهم ساخته است و بهلحاظ شکلی بسیار متنوع است .جنبشهای اجتماعی
جدید نمایشگر سیاست هویت هستند .از جنبشهای دانشجویی ،زنا و طرفدارا محبیط
زیست گرفته تا جنبشهای نوپدید در کشورهای عربی ،همگی نمونههایی برای سیاسبت
هویتاند؛ تاجاییکه به نظر مبیرسبد شبکلهبای جدیبدتری همچبو «کمپِبین»4هبای
فااهای مجازی نیش گونههای تازهای از این دست جنبشها به شمار آیند.

سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید
 Campaign.1بهمعنای کارزار و مبارزه و به تعبیری دیگر ،تالشی دستهجمعی و برنامهریشیشده با هدف اررگذاری ببر رونبد
تصمیمگیری و سیاستگذاری است .این اصطالح در فاای مجازی برای ابراز دیدگاههای انتقادی و اعتراضبی رونبق فراوانبی
یافته است.
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