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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

و هويت سياسي پست  مدرنيسم
*اشرف نظري علي

E-mail: Nazarian2004@yahoo.com 

:چكيده
به پست در مدرنيسم ـ اجتماعي، تحوالتي را عنوان جريان فكري

و جامعه فراهم نموده است با. نحوه نگاه ما به فرد تمركز در اين مقاله
و تأثرات جريان پست مدرن بر هويت سياسي، تالش بر فهم تأثير

ـ مي شود تا برخالف ادبيات رايج در كشورمان كه بيشتر وجوه سلبي
مي پست  ها را به مقوله مدرن كند، نگاه ايجابي پست مدرن را منعكس

.هويت سياسي مورد كندوكاو قرار دهيم
درن، هويت سياسيم در اين راستا ضمن بررسي وضعيت پست

و نحوه تحليل هويت سياسي از سوي پست پست هاي مدرن مدرن،
و بررسي قرار مي كه ايجابي، اين فرضيه را مورد مداقه دهيم

اندازهاي جديدي مدرنيسم با درانداختن نوعي نظام مفهومي، چشم پست
مدرنيسم اينكه پست. آورد را براي تحليل هويت سياسي فراهم مي

پيچگونه توان و هاي روشي نوين، چارچوب نهادن بنيان سته است با ها
و كنش سياسي فراهم آورد، محور بديل هاي متفاوتي را براي هويت

.بحث اين مقاله است

مدرنيسم، هويت سياسي، غيريت، گفتمان، پست:ها واژه كليد
 سياست معطوف به هويت

 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تهران*
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 مقدمه

از باشد، ما را احاطه كردهس مدرن هر قدر هم كه مسأله انداز پست چشم«
و هم مي زمان افق است مي هاي ما را محدود و ».گشايد كند

 هويسن

به پست كه مدرنيته و تحوالتي ـ انديشگي، در بستر تغيير  عنوان جرياني فكري
و فرهنگي مبدل شده است گُردن،(پشت سر نهاده، اكنون به جنبشي سياسي، اجتماعي

و گستر). 512: 1998 و اجتماعي، مدرنيته در حوزهش پستبسط هاي فرهنگي، سياسي
 مدرن، تغييرپذيري مداوم نويسي نويسندگان پست طرح نظريات متناقض پيرامون آن، مغلق

.و غيرقطعي بودن مواضع آن، موجب شده است كه فهم اين جريان چندان سهل نباشد
و محوريت چنين به نظر مي مدرن، مفروضات پستهاي يافتن انديشه رسد كه با طرح

و انسان هستي و چارچوب شناختي، متافيزيكي بندي شناختي مدرن دچار تحول شده
 تلقي1»چرخش پارادايمي«توان آن را نوعي جديدي از تفكر ايجاد نموده است كه مي

كِلنر،(نمود و و يابي نظام رو، با تحول از اين). 253: 1997بِست هاي مفهومي پيشين
و شرايط جديدي نظير هويتظهور برخي اش هاي سياسي كال جديد نظم، امكانات

و سربرآوردن جنبش .هاي سياسي جديد را شاهد هستيم جديد، مناقشات فكري نو
و كنش مدرنيته توانسته است به نحو مؤثري بر تئوري درواقع، پست هاي معطوف ها

و واهمه2»هويت سياسي«به  و از يك سو، هراس نسبت به آيندهاي تأثير بگذارد
و از سوي ديگر به ترسيم امكانات، چشم و الگوهاي هويتي ايجاد نمايد اندازها

به. هاي متفاوتي مبادرت ورزد بديل رغم حفظ جايگاه معناي اين سخن، اين است كه
و چشم اندازهاي تحليلي پيرامون آن در حال محوري مفهوم هويت سياسي، رويكردها

م و و دگرگوني است و تبيين از چشم عماي هويتتحول اندازهاي متفاوتي مورد تحليل
به هاي موجود، پست هرچند در نوشته. گيرد قرار مي ،3»شكن شالوده«عنوان جرياني مدرنيسم

مي» افراطي«و4»گرا نسبي« هويت«و» هويت«شود كه نسبتي با مفاهيمي نظير معرفي
از درن بيشتر منعكسم اين نحوه ادراك از جريان پست. ندارد» سياسي كننده بخشي

و شكني، مسئوليت ادبيات موجود در اين وادي است كه به واسطه طرح شالوده ناپذيري

 
1- Paradigmic Shift      3- Deconstructivist 

2- Political Identity      4- Relativist 
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و انقباض هويتي از آن استنباط مي را عدم تحرك سياسي، نوعي خمودگي شود كه خود
مي» بدبيني«و» شكاكيت«،»انفعال«در قالب  حال آنكه در نگاهي. دهد سياسي نشان

و جامع، پستد به قيق با عنوان يكي از مناظره مدرنيته ـ سياسي، هاي مسلط فرهنگي
و ايجاد تئوري ـ سياسي جديد، بر آن است تا ابعاد چندگانه، مغفول خلق هاي اجتماعي
.را مورد كندوكاو قرار دهد» هويت سياسي«شدهو به حاشيه رانده

و اجتما و تحليل چشمبنابراين، فهم اين جريان فكري، سياسي در عي اندازهاي آن
ـ به مي عرصه هويت سياسي ـ به طور اخص عنوانو هم به1»مسأله«عنوان تواند هم

آن پست. مورد توجه قرار گيرد2»معضله« مدرنيته از آن جهت مسأله است كه با فهم
آن توان به كُنه كنش مي و از و اجتماعي نوظهور راه يافت؛ اس هاي سياسي ت رو معضله

و كه در ادبيات موجود، برخي نويسندگان سهواً يا عامداً، صرفاً به وجوه سلبي
را مدرنيته پرداخته گرايانه پست تشكيك و هويتي پيرامون آن و اغتشاشات فكري اند

و ايجابي. اند بازتاب داده هدف اوليه ما در اين نوشتار توجه به وجه سازنده
و تبيين اين وجو پست و بسط ميمدرنيته بر اين. باشده در راستاي اهداف مثبت سياسي

مدرنيته داراي پست«: بندي نمود توان چنين صورت اساس، فرضيه اصلي نگارنده را مي
ـ ايجابي است كه با ترسيم چارچوب و چشم ها، بديل وجهي سازنده اندازهاي ها
و بالطبع پي رو بندي بنيان متفاوت خود، درصدد گشودن فضايي جديد شي نوظهور هاي

».به منظور تحليل هويت سياسي است
هاي مدرن درصدد رفع ناكارآيي تئوري» فرايند در جريان«مدرنيته به مثابه آيا پست

استراتژي«مدرن صرفاً حامل نوعي پست جهت تحليل هويت سياسي است؟ آيا انديشه
و مقاومت  دارا هاي سياسي جديدي را نيز دهي به هويت است يا توان شكل» نقد

كه مي مي» مدرن وضعيت سياسي پست«باشد؟ آيا آنچه شود، به معناي آغاز خوانده
و كنش سياسي در رابطه با مسأله هويت سياسي است؟ هويت  دوران جديدي از تحليل

و مؤلفه سياسي پست و در ارتباط با چه عناصر هايي مدرن چه خصلتي دارد
مي صورت پ شود؟ اينها پرسش بندي .روي ما در اين نوشتار استيشهاي اصلي

 مدرن وضعيت پست

1- Problem        2- Dillema 
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مي وضع پست و انتقادي دانست كه تالشي توان موقعيتي معرفت مدرن را شناختي
و بحران و جدي را در جهت آشكار نمودن نواقص هاي هاي مدرنيته در زمينه مستمر

و فرهنگي به تصوير مي و درصدد است تا تجر سياسي، اجتماعي، اقتصادي بيات كشد
بست رسيده، جديدي جديد را كه در چارچوب دنياي مدرن محقق نشده يا به بن

را، پست»المعارف فلسفي راتلج دايره«).88-80: 1987حسن،(عينيت بخشد  مدرنيسم
 هاي فرهنگي است اي از فعاليت مدرنيسم، بيانگر طيف گسترده پست«: كند چنين تعريف مي

فر كه بنيان و متفاوت و ماهيت هاي اصلي هنگ اروپاي غربي در زمينه ساختار، فرديت
و مكان را به چالش مي و هنر را برمبناي پيش. كشد زمان  هاي فرض فيزيك، فلسفه، سياست

و پاره خاص خود تغيير مي مي دهد رايگس،(» كند اي عقايد بنيادين مدرنيته را دگرگون
يته نيست، بلكه به محدود كردن انكار مدرن«مدرنيسم به تعبير بهتر، پست). 586: 1995

).198و 197: 1384مارش واستوكر،(» پردازد تدريجي آرزوهاي فراگير آن مي
و دگرگوني، پست»آنتوني گيدنز« مي مدرنيسم را به مثابه تحوالت از هايي داند كه

به فراسوي مدرنيته مي و از آن مي» مدرنيته متأخر«گذرند ،1»ميشل فوكو«. كند تعبير
را پست را» فردريك جيمسون«و» آخرين شاهكار نهايي مدرنيسم«مدرنيسم نيز آن

در درواقع، جريان پست). 141و 140: 1380پارسا،(پنداردمي» مكمل امر مدرن« مدرن
و به خصوص پس از دهه م، واجد نوعي.1960 فضاي فكري پس از جنگ جهاني دوم

و منازعه فكري پيرامون مباني مشروع و در انتقاداتيتانتقاد بخش مدرنيته بود
 بر ناكارآمدي4»ويليام اسپانس«و3»ايهاب حسن«،2»لِسلي فيدلر«روشنفكراني نظير 

و معيارهاي مدرن در تحليل وضعيت و احياناً فرهنگ و نياز به بازبيني  جاري تأكيد،
به يك مدرن وضعيت پست«رو، از اين). 206: 2001گُردن،(شد نفي آنها مطرح مي

» هاي تاريخي است تر از ناخالصي معناي اساسي، اجراي پروژة تجدد به نحوي پيراسته
).89: 1375بشيريه،(

آن مدرنيسم درصدد حل بحران پست طور كلي، به و معضالتي است كه مدرنيته با ها
و درصدد نوعي  با از اين. آيد عليه مدرنيته برمي» نقد فرهنگي«مواجه شده رد«رو،

و معنابخشي كليتان و طرح چشم حصار گفتماني اندازهاي متفاوتي جهت طلبانه مدرنيته
» فراهم آورد» گرايي چندفرهنگ«و» حق تفاوت«تحليل هويت، زمينه را براي پذيرش 

1- M. Foucault      3- I. Hassan     5- Discourse 

2- L. Fiedler      4- W. Spanos     6- Refrencial Points 
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و ديگران،( و يا ناديده اين سخن به معناي نفي هويت). 160: 1999اُبرين هاي موجود
ف  مدرنيته6»نقاط ارجاع«و5»گفتمان«هم آنها بر پايه گرفتن آنها نيست، بلكه متضمن

از مدرنيته دربردارنده به تعبير بهتر، پست. است  نگرشي نو به هويت است كه با گذار
و كنش»مدرنيته متأخر« و امكان، شكلي جديد از مجادالت هاي سياسي را طرح

مي بازنمايي هويت و ديگ(آورد هاي سياسي جديد را فراهم طرح).5: 1988ران،هِلِر
آ و سياسي پيشين در حال رو ضروري است كه نظامن چنين مباحثي از هاي مفهومي

و اشكال جديد نظم در حال ظهور است شكسته و. شدن در نتيجه، برخي امكانات
و تكنولوژي شرايط جديد نظير هويت هاي متمايزي هاي نو، منازعات سياسي متفاوت

و كنش پيشين ناتوان از تحليلها تئوري. را شاهد هستيم و الگوهاي انديشگي ، مفاهيم
و از اينو ترسيم چشم و ها، گفتمان رو نيازمند استراتژي اندازهاي جديد هستند ها

.هاي سياسي مدرن فائق آيند هاي جديدي هستيم كه بتوانند بر محدوديت كنش

 مدرن هويت سياسي پست

بهي هويت سياسي در عصر پستاندازها پيشينه تالش براي ترسيم چشم مدرن،
و فرهنگي رخ داده در اروپا در دهه تغييرات گسترده به.1960ي اجتماعي و طور م،

هاي كالسيك در اين مقطع، تئوري. گرددم بازمي.1968اخص پس از تحوالت 
 ماركسيستي در زمينه نبرد طبقاتي نتوانستند ماهيت پيچيده منازعات جاري در زمينه

و جنبش سياسي، ظهور هويتو سلطهقدرت هاي اجتماعي هاي سياسي جديد، سوژه
با ظهور چارچوب سياسي كامالً متمايزي كه خود را در قالب. را تبيين نمايند

و شهروندي هاي سياسي جديدي نظير ملي جنبش گرايي جهان سومي، فمينيسم، صلح
اَشكال نظري خاصي خاص  براي تحليل وضعيت گرايانه نشان داد، تالش شد تا
هاي معطوف به بازسازي هويت در تئوري. هاي هويتي ترسيم شود روي اين گروه پيش

و بازبيني فكري مدرن سياسي، پست ها بر نياز به بازسازي مجدد سوژه، جامعه، فرهنگ
و منازعه تأكيد نمودند  و كلنر،(الگوهاي تحليلي قدرت ).286: 1997بست

س طور دقيق به دو.1960ي مدرن پس از دهه ياسي پستتر، هدف م ظهور يافت كه
و شكاك«طيف و پيروانش(1»بدبين و ايجابي خوش«و) نظير بودريار نظير(2»بين

 
1- Skeptical Postmodernists   2- Affirmative Postmodernists 
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و ارنستو الكالئو هاي بدبين، مدرن پست. از آن بيرون آمدند) ليوتار، فوكو، شانتال موفه
شك كلبيون سياسي هستند كه هستي ر شناسي دارد تا هرگونه اهدافا واميگرايانه، آنها

و با نگاهي بدبينانه، جهان را به سمت فراموشي  سياسي را در سطح جهاني انكار كرده
).79-73: 1987رِندر،(بينند در حركت2»خودتخريبي«و1»فروپاشي نهايي«و نسيان، 

و نسبي شك ن3»گرايي ضدبنيان«شناختي نيز آنها را به سمت گرايي معرفت گرايي في،
مي چشم و واسازي  كشاند كه پيامد آن عدم تالش براي ايجاد هيچ مبناي اندازهاي سياسي

و معنابخشي است آنها هويت سياسي).6-5: 1985جِي،(مستحكمي در جهت هويت
و فاقد قطعيت مي4»اي برساخته«عنوان را به دانند كه مبتني بر تفاسير فردي، متناقض

و نمي به است يك استراتژي سياسي بر پايه واقعيت، حقيقت يا علم طور قطع توان
و ديگران،:؛ همچنين123: 1998رالدمن،(مستقر نمود  هاي مدرن پست)1-3: 1984هنريك

و رد امكان بدبين از منظري تراژيك با رد هرگونه تعهد سياسي، نفي مشاركت سياسي
و با توانند به ترسيم هويت سيا، نمي)34: 1983بودريار،(مقاومت  سي مبادرت ورزند

 فردگرايانه، امكان طرح5»خودشيفتگي«و» خودآگاهي«،»خودتبييني«طرح نوعي 
).90-88: 1987آرديس،(نمايند حقيقت سياسي را صرفاً براساس مواضع فردي تبيين مي

اندازهاي نو در برابر هاي ايجابي گستره متنوعي از چشم مدرن در مقابل، پست
اج كنش ـ ميگران سياسي و از سازماندهي جنبش تماعي هاي هويتي سياسي گشايند

و گرايي، محيط زيست حول محورهايي نظير ناسيوناليسم، مردم گرايي، فمينيسم، صلح
و مدرن در واقع، هرچند بسياري از پست. كنند حقوق بشر طرفداري مي هاي بدبين

و معيارهاي نسبي شكاك به واسطه و كنش گرايانه به نفي پذيرش منطق هويت سياسي
و) بين خوش(هاي ايجابي مدرن پرداختند، اما پست اجتماعي مي با حركت از واسازي

مي»بازسازي«شكني به سمت شالوده كه، موضع مثبتي در قبال هويت سياسي اتخاذ كنند
و آرمان مبتني بر ارزش ).145و 144: 1991روزنا،(هايي نسبتاً روشن است ها

و سازنده، مسايليي پستهاي ايجاب نظريه مدرن با درانداختن نوعي نگرش خالقانه
و اجتماعات اي از هويت نظير برساخته بودن هويت، دفاع از گسترة پردامنه ها، معاني

و چارچوب نوبنياد را در تقابل با كااليي هاي اجتماعي جامعة مدرن مطرح شدن فرهنگ
كه. كنند مي جي«امري به» دان. رابرت » سياست فرهنگي«تكوين قلمرو نوظهور از آن
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رد آنها با نفي تام).22: 1385دان،(كند تعبير مي و آن، امكان» برتري«گرايي مدرنيته
مي اندازهاي خاص يابي جديد را در چشم نوعي هويت بر گرايانه تحقق و بخشند

و جوامع خاص هويتي بر پايه عاليق ويژه همبستگي گروه مي ها . نندك آنها تأكيد
اندازهايي در زمينه هويت ها بيشتر به ترسيم چشم مدرن همچنين اين طيف از پست

و(هاي انتقادي ورزند كه ما اغلب از آنها به جنبش سياسي مبادرت مي نظير فمينيسم
مي) هاي سبز سياست از هايي كه درصددند تا به گونه جنبش. كنيم ياد اي متفاوت
به تعبير بهتر، آنها. را مورد بازتعريف قرار دهندبخش پيشين خود هاي هويت جنبش

و با فراهم نمودن فرصت توجه مي1»سياست زندگي«بيشتر به  و كنند  براي خودآگاهي
و منطق بخشي هويتي، به نقد تام خودتحقق و» استياليي«گرايي هويتي مدرن

ج نظير ملي(هاي خاص راندن هويت آن براي به حاشيه» استعماري« هان سومي، گرايي
و مانند آن ـ ). 146: 1991روزنا،(پردازندمي) هويت خاص اسالمي معناي اين سخن

ـ بهره و مفاهيم سياسي ها، دستورالعمل گيري از روش چنانكه در ادامه خواهيم ديد ها
هاي نوين عمل است كه به تحقق سبك» گفتمان«و» آگاهي«متفاوتي براي ايجاد 

ب و فضاي متفاوتي ميسياسي .انجامد راي طرح الگوهاي هويت سياسي
و تالش آنها براي ترسيم چشم مدرن تبار فكري پست اندازهاي هويت هاي ايجابي

و به خصوص به تحوالت پس از جنبش.1960سياسي، به دهه  ميم م.1968 ماه
هاي پيشين، درصدد برآمدند تا با كاربست الگوهاي آنها با نقد تئوري. گردد بازمي
هاي لي جديد، به تبيين چارچوب هويتي كامالً متمايزي كه خود را در قالب جنبشتحلي

و قدرت جديد ملي مي يابي رنگين گرايانه، ضدمدرن، فمينيستي داد، پوستان نشان
به. بپردازند و موفه مي عنوان دو نظريه الكالئو تا پرداز برجسته، در اين زمينه تالش كنند

و كنش معطوف به هويت سياسي پستزمينه را براي ساختن تئور مدرن، به نحويي
و گروه فوكو نيز. هاي متنوع هويتي شنيده شود فراهم كنند كه طنين آن در ميان افراد

مدرن تالشي پردازاني است كه در زمينه ترسيم راهبردهاي هويتي پست جمله نظريه از
بي از اين. وافي داشته است و رو، در نوشتار حاضر بحث خود را شتر با تأكيد بر مباني

مي گيري جهت و فوكو پي .گيريم هاي فكري الكالئو، موفه

 هاي ايجابي مدرن انداز پست تحليل هويت سياسي از چشم نحوه
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به) انديش مثبت(هاي ايجابي مدرن پست براي تحليل هويت سياسي، قائل
و شيوه عزيمت فكر توان نقطه هستند كه با فهم آنها مي2»هايي گزاره« هاي تبيينيي

و افكار آنها را مورد كندوكاو قرار داد يا اين گزاره. مستتر در آراء را» مفروضات«ها
:توان چنين برشمرد مي

.اي گفتماني است كه ماهيتي ارتباطي دارد هويت سياسي برساخته.1
.هويت سياسي بيشتر وجهي فرهنگي دارد.2
به.3 و تفاوتهاي سياست«هويت سياسي معطوف . است1»تمايز
بر.4 . است2»سياست معطوف به هويت«هويت سياسي مبتني

مي در ادامه ضمن تبيين هر يك از اين گزاره انداز كلي نظريه شود تا چشم ها، تالش
.مدرن از خالل توضيحات مندرج در متن هر يك از آنها ترسيم شود پست

اس هويت سياسي برساخته. گزاره اول .ت كه ماهيتي ارتباطي دارداي گفتماني

و مكاني خاص است هويت از لحاظ عيني به معناي واقع هرگونه. بودن در زمان
مي در درون افق3»مندي موقعيت«تعين هويتي به واسطه  پذيرد كه بر دنياي هايي صورت

و موقعيت مي اجتماعي خاص ـ مكاني مشخص داللت در اين معنا، هويت. كند زماني
بهيو هويت و» پديدار«ابي متضمن تخصيص يافتن جايگاهي خاص در جهان است

بودن در چارچوب«و» سبكي از زيست سياسي«طور اخص فرآورده هويت سياسي به
و ديگران،(است» قواعد خاص سياسي ها بر اين باورند مدرن پست). 181: 1375برگر
و هويت و هويت» اي اجتماعي برساخته«يابي كه هويت به است طور مداوم هاي انساني
و محيط در حال ساخته و بازبيني هستند هاي گوناگون اجتماعي، حاصل شدن

و اشكال خاصي از قدرت است گونه تعامل ).80: 2003پائول ثايد،(ها
و رفتار اي از اميال، خواست هويت سياسي، الگوي پيچيده ها، هنجارها، شيوه تفكر
و به واس و ادغام افراد در شبكه متراكم اجتماع شكل گرفتهطهاست كه در طول زمان اند

و جمعي نيز در بستر همين روابط متنوع اجتماعي برساخته شده هويت  اند هاي فردي
ها در ارتباط با برساخته بودن اجتماعي هويت، به نحو مدرن دغدغه پست).81ص(

و ارزش ر هاي شكل مؤثري مرتبط با هنجارها و اين همان. فتار ماستدهنده به تفكر
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ـ تعبير مي4»بهنجارسازي«چيزي است كه فوكو از آن به و بر زندگي سياسي كند
ـ اجتماعي گيري هويت به تعبير بهتر، شكل. شود اجتماعي ما تحميل مي هاي سياسي

مي متأثر از گفتمان مي هايي است كه تعيين مي كنند چه و افراد توان يا بايست گفت
مي از طريق همين صورتعنوان سوژه به  101: 1981هيث،(شوند بندي گفتماني خلق
و چارچوب ها يا موقعيت وضعيت). 102و هاي پيشيني هستند هاي گفتماني، مقوالت

به كه سوژه مي» پيامد«و» تأثير«عنوان هاي سياسي و از طريق آن تجارب، آن پديد آيند
و داوري مي ادراك ).90: 1991هال،(دهند شان را شكل

به مندي از گزاره گرايانه، گفتمان براي اشاره به مجموعه قاعده از منظري ساخت ها
به كار مي و ناخودآگاه، در پسِ انديشه رود كه هاي منفرد، صورت ساختارهاي نامرئي
و قواعد خود را بر انديشه تئوري و سخنان روزمره نهفته است و تشخص، ها ، هويت

و كنش تحميل مي و انسان به وسيله. كند رفتار هاي مسلط هر عصر، معنا گفتمان اجتماع
ميو شكلي خاص مي و محصور و محدود و انسان«به سخن ديگر. شوند گيرند اجتماع

به به و گفتمان مسلط در هر دوره،  طور بالقوه قابل ظهور در اشكال گوناگوني است
و ظهور متعين يكي از آن اشكال مي درواقع).12و11: 1378بشيريه،(» انجامد تحقق

و مكان مجموعه«عمل گفتماني  اي از قواعد تاريخي ناشناس است كه هميشه در زمان
و كاركرد ارتباطي در محدوده اجتماعي، معرف دوراني خاص دانسته مي شوند

و زباني، مشروط به آنهاست بنابراين هر ). 103: 1972فوكو،(»اقتصادي، جغرافيايي
زمينه فكري بندي كلي روابط ساختاري، تقرير پيش اسي از طريق صورتگفتمان سي

و تعيين ناخودآگاه همه انديشمندان، تعيين اينكه چه مي و چه نبايد گفت، توان گفت
و كردار سياسي به تقرير ظهور نوعي هويت سياسي خاص ياري  شكل خاص انديشه

و برخي هويت مي .كشاندو محاق مي1هاي سياسي ديگر را به حاشيه رساند
و شكل بنابراين، هر گفتمان با ايجاد رژيم حقيقت خاص خود، با تعين دهي بخشي

مي به هويت ما، در هر زمينه و برخي چيزهاي ديگر را حذف . كند اي چيزهايي را حفظ
و اعمال اجتماعي، اَشكال هويت را صورت بندي هر گفتمان سياسي نيز با تنظيم قواعد

طر  و از و حذف برخي ديگر، هژموني خود را مستقر كرده يق حفظ برخي از آنها
سوژه، فردي«در اين ديدگاه، با تأكيد بر ماهيت ارتباطي هويت سياسي،. سازد مي

و منفرد نيست، بلكه فردي معين در رابطه و گروه واقعي مستقل در اش با ديگر افراد ها،
و كشمكش در هاي طبقه تعارض و سرانجام با شبكهاي خاص اي منتج از مناسبات
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و با طبيعت بنابراين، هويت).36: 1382ميلر،(» است] پيرامون[تماميت اجتماعي
كه سياسي برساخته و تابع نوعي رابطه است :اي گفتماني

و تحققاوالً و، از پيش شكل گرفته يافته نيست؛ بلكه مبتني بر روابط، تصورات
ب و به ظهورات ممكني است كه موجب ظهور و استتار رخي اشكال خاص هويتي

.شود حاشيه راندن برخي زواياي ديگر مي
و اجزاء،ثانياً  فرايندي در جريان است كه طي آن ارتباط ميان عناصر گوناگون برقرار

هويت حاصل اين فرايند، تأسيس مرزهاي. شوند مختلف در يك هويت جديد تركيب مي
و خلق يك  و امكان تحقق فاصله در بر1»غيريت«سياسي غالب .گذاري با آن است ابر آن

ـ سياسي با نوعي ساختثالثاً و به مثابه كليتي هر گفتمان هويتي مندي خاص خود
هايي نظير آورد كه در آن امكان كنش سياسي در قالب معنادار، بستري فراهم مي

و مانند آن تحقق مي  هويت فردي در اين فرايند، عناصر«. يابد ناسيوناليسم، فمينيسم
بنابراين هويت. گذارند تا به مثابه كليتي از يك ساختار به حساب آيند خود را فرو مي

و پيوندي است گفتمان، هويتي رابطه هاي در نتيجه هويت).36: 1382زاده، نجف(» اي
و اجتماعي محصول گفتمان هستند .سياسي

و، هر گفتمان سياسي با ترسيم افقرابعاً هويت سياسي، شرايطي را2»مرزهاي«ها
و پيوند به وجود مي آورد كه در آن احساسات معطوف به همبستگي، افراد را در ارتباط

و احساسات  .تاباند در برابر ديگران را نيز بازمي» بيگانگي«با يكديگر حفظ نموده
و ارتباطي هاي بودن هويت سياسي، هويت نتيجه آنكه بر اساس اصل برساختگي

و اجت و به پايان رسيده گاه ساختارهاي بسته ماعي هيچسياسي اي ندارند، بلكه باز، شده
و در حال شدن هستند اين فرايند همواره، در قالب شكلي از اشكال معين. نامحقق

مي مفصل و بحث بندي مي شود و مجادالت ادامه و ديگران،(يابد ها ).3و2: 1996هال
و ديگران است كه درواقع، تبارشناسي هويت سياسي، تبار شناسي روابط ما با خود

و ديگران در موقعيت دربرگيرنده نحوه و زمان نگاه ما به خودمان هاي مختلف ها
و گستره روابطي است نقطه ثقل بحث در اينجا، چگونگي ساخته. باشد مي شدن تاريخي

و ديگران شكل داده است  : 1991فوكو،(كه موجوديت آدمي را در ارتباط با خودش
).247-233: 1992؛ جامبت، 87-104
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.هويت سياسي بيشتر وجهي فرهنگي دارد. گزاره دوم

شود كه با ترسيم قلمداد مي3»پارادايمي فرهنگي«مدرنيسم بيشتر به مثابه پست
مي بندي نوع ويژه خاص خود به شكل» هاي داللت نظام« ورزد اي از فرهنگ مبادرت
دادن نوعي از ادراك از يك هنجار فرهنگي نشان« با مدرنيسم پست).4-83:1لَش،(

و نظام و توليد دوباره آن به منظور انعكاس دقيق تازه تر بر تأثيرگذارترين يافته
و ديگران،(» هاي هر نوع سياست فرهنگي صورت ، توانسته است)9: 1379جيمسون

و منطق فرهنگي براي خود فراهم آورد در اين باره» فردريك جيمسون«. نوعي شالوده
به ضروري است پست«: نويسد مي به مدرنيسم نه يك عنوان يك سبك، بلكه عنوان

و همزيستي طيفي از ويژگي مقوله هاي فرهنگي مسلط تلقي شود؛ مفهومي كه حضور
و در عين حال تبعي را امكان مي متفاوت ).92ص(» سازد پذير

از مدرن با بهره در واقع، متفكران پست و روشگيري هايي نظير تحليل گفتمان
و، درصدد تحليل هويت سياسي در ارتباط با نظام نشانه1»گرايي سازه« و رمزها ها

به. نمادهاي آن جامعه هستند اي با خصلت فرهنگي، هويت عنوان نظريه نظريه گفتمان
مي عنوان پديده را به ا اي معناساز و قواعد ساخت يافته و داند كه از طريق نمادها ست
و معنايي كنش را در آنها مورد توجه قرار داد مي اين متفكران. بايست الگوهاي زباني

اي اجتماعي است نگري به معنا، معتقدند كه هويت سياسي برساخته با رد هرگونه ساده
و كنش كه واجد نشانه از اين منظر).25-18: 1982پِشو،(هاي نمادين است ها، رمزگان

و موقعيت اي فرهنگي، هويت سياسي، چشمو براساس رويكرده هايي را فراهم اندازها
مي مي و زندگي روزمره را بر اساس آورد كه افراد از طريق آنها سخن و جامعه گويند

و نظام زبان، نشانه مي ها، تصورات، نمادها ،»ژاك دريدا«. بخشند هاي مدلولي آن سامان
و هويت«مدرن، عنوان يكي از متفكران پست به را به مثابه مفهومي كامالً فرهنگي

مي زبان مي شناختي ).90: 1991هال،(»شود داندكه در موقعيت اجتماعي خاصي برساخته
اهميت اين نحوه نگاه به هويت سياسي در اين است كه فرهنگ در اين معنا بيشتر

و تفاوت» پذيرنده«خصلتي  و از تكثر ي ها در متن يك هويت سياس دارد تا طردكننده
و خاص استقبال مي و با تأكيد بر برابري، اندازي دموكراتيك به چشم» حق تفاوت«كند

را دست مي و ديگران،(نامند مي2»دموكراسي مشاركتي«يابد كه آن -280: 1997بست
و موفه در اين راستا تالش نموده). 281 مدرن را در راستاي اند تا نظريه پست الكالئو
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و كنش آنها. اندازهاي سياسي مورد توجه قرار دهند اي معطوف به چشمه بازبيني نظريه
و دموكراتيك كثرت«با طرح  هاي سياسي معتقدند كه بسياري از نظريه» گرايي راديكال

هاي سياسي هويت را در ارتباط با ماهيت جاري نظير سنت ماركسيستي خصيصه
و طبقات ناديده گرفته دي(اند جامعه، خودگرداني گروه و ).193و192: 1991گران،بست

نكته قابل توجهي كه نبايد از نظر دور داشته شود، نوعي چرخش مفهومي است كه
جي. فرهنگ، روي داده است» عرصه«و» مفهوم«در تعريف  نقد«دان، در كتاب. رابرت

» اقتصاد فرهنگي«تشكيل نوعي«: نويسدمي» هاي هويت بحران: اجتماعي پست مدرنيته
ميكه كانون تأثي و منافع تجاري به شمار و تأثر متقابل توليدات فرهنگي آيد، تبليغاتر

و نوستالژيك، اقسام مدهاي لباس پسند، تصاوير خاطره تجاري، موسيقي عوام انگيز
و اقتصاد به واسطة ها گواه اين واقعيت همه اين نمونه... جوانان،  اند كه امروز فرهنگ
آ رواج همه توان گفت اند، كه ديگر به سادگي نمي ميخته شدهگير مصرف چندان به هم

مي در كجا كار نهاد تجاري به پايان مي و كجا توليد فرهنگي آغاز دان،(» شود رسد
هاي تكوين هويت نيز دچار تحول براساس اين تحول، حوزه). 222و 221: 1385
اده، كليسا، هاي تكوين هويت را شامل خانو در حالي كه در جامعة مدرن حوزه. اند شده

مي سازمان و ادارات به مدرن ساخته دانستند، در جامعة پست ها هاي اصلي تكوين هويت
و بازتوليد فن و وسايل مصرف .اند آورانه منتقل شده ابزارها

مدرن مبتني بر نوعي هاي هويت سياسي پست توان گفت خط مشي بنابراين مي
ن زمينه بنيادين كنش سياسي دانسته عنوابه نگرش فرهنگي است كه براساس آن فرهنگ

در زمينه آنها از اين طريق درصددند با فرهنگي نمودن همه. شود مي ها، روشي نو
و نگريستن، احساس، تأمل، گفت و براساس آن نيازها، اميال،1»بودن«وگو  فراهم نمايند

و تصورات شهروندان را شكل دهند بر«رو، از اين. احساسات سياست فرهنگي
مي داييج و تالش كند ناپذير بودن وجوه اجتماعي فرهنگ از هويت سياسي تأكيد

هاي رايج نظير طبقه، زمينه را براي بندي ضمن نقد ترسيم هويت بر اساس تقسيم
و ديگران،(»هاي نهادينه شده فراهم آوردند مشاركت سياسي در قالب كانال ).8: 1998گود

ميتحليل ساختارهاي ژرف هويت سياسي بر رساند تا با نحوه پايه فرهنگ به آدمي مدد
و از اين رهگذر بتواند دگرديسي عملكرد آن در جامعه را آشنا شود و تحوالت آن ها

و نشانه«. نيز مورد كندوكاو قرار دهد هاي فرهنگي به توليد مفاهيم جديد، اشكال نمادها
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و كنش، نگرش و جديد اجتماعي، روش جديد تفكر در» يات اجتماعيواقع«هاي نو
).252: 1997كانِر،(» رسانند زمينه هويت سياسي ياري مي

و برخي ديگر از نظريه دو» ميشل پشو«پردازان گفتمان نظير در آثار متأخر فوكو به
و چشم سياست روش بر توسعه انداز هويت سياسي در ارتباط با آن تأكيد هاي فرهنگي

به اوالً آنها پيشنهاد كرده«: شده است عنوان حوزه بازنمايي اند كه فرهنگ را نبايد صرفاً
و» واقعيات«صورت غيرمادي در متن مورد توجه قرار داد، زيرا به  زندگي حضور دارد
پيشنهاد] هاي هويتي فرهنگ توجه به خرده به واسطه[ثانياً. بازتاب روابط قدرت است

به مي مي كنند كه قدرت هنگامي كه درستي فهميده نه فقط در سطح كالن، بلكه در شود
و در شبكه  روابط قدرت، كه در هر جاي جامعه جاي دارد، مورد قالب خرد سياسي

اين سخن به اين معناست كه برمبناي نظريه بسط ). 253: 1997كانر،(»توجه قرار گيرد
و هويت قدرت در تمام سطوح فرهنگ، مي يابي سياسي خارج بايست به نحوه تشخص

.ي رسمي توجه بيشتري مبذول نمائيماز نهادها

و تفاوت است هويت سياسي معطوف به سياست. گزاره سوم .هاي تمايز

و مدرن با طرح سياست نظريات پست و تفاوت، به ترسيم نوعي بينش هاي تمايز
مي چشم با پردازند كه در آن هويت انداز خاص شكل) غيريت(» ديگري«ها در ارتباط
آبه. گيرد مي نها، ما هويت خود را از طريق تمايز مرزهاي هويتي خودمان با ديگران زعم

و تقابلي نظير سياه ترسيم مي و فضايي دوگانه زن/ كنيم و خودي/ سفيد، بيگانه ايجاد/ مرد
و سلسله نمائيم كه اغلب با ارزش مي ).26: 1383قاسمي،(مراتب همراه است گذاري

ميخت، كه به فرايند سا1يابي مفهوم هويت دهد بندي هويت اشاره دارد، به ما نشان
و از طريق تفاوت شكل  مي كه چگونه هويت در، و قوام به گرفته و در همان حال يابد

هاي عرصة اجتماعي در روابط متقابل هويت. شودمي» مسأله«وسيلة تفاوت تبديل به 
و متشكل از عرصه متفاوت بنا مي آ اي است كه اين تفاوت شود و ها در ن واجد ساختار

. ساز نيز هستند پردازند، هويت ها چون غيريت ايدئولوژي همه«. شوند تعريف معين مي
و هويت ها بوده است كه خودفهمي در ساية همين ايدئولوژي هاي قومي، ملي، ها

و زباني شدت يافته است و. مذهبي ايجاد هر هويتي در عين حال به معني ايجاد مرز
ميي در بسته يت هويت همچون خانهدر نها. حصار است در اي تصور شود كه اغيار را
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در(» آن راهي نيست ،»آلبرتو ملوچي«به تعبير ). 117و 116: 1384احمدي،: بشيريه،
و رفع تنش رفع«هويت همواره حاوي بين تعاريفي» شكاف«، يعني نوعي»نشدني شده

و ديگران از ما دارند  بنابراين، هويت).91و90: 1385ن،دا(است كه ما از خود داريم
با» مناسبات تفاوت«اي ضروري، بخشي بالفصل از نظام به گونه است كه در ارتباط

.گيرد ديگري يا غير شكل مي
هويت نوعي بازنمايي ساختي است كه صرفاً هنگامي موفق«بر اساس اين ديدگاه،

با به كسب آن مي پيشويم كه ديدي منفي را در ارتباط خود زيرا. جويي نمائيم ديگران
بر اساس اين ديدگاه ما تا جايي به ديگران نيازمنديم كه به ساخته شدن ما كمك 

مي مي و از آن به بعد آنها را در حاشيه قرار داده يا تابع و. خواهيم كنند هويت تأثير
مي تأثراتي از روابط است كه از طريق بيان تفاوت ).21و20: 1991هال،(» يابد ها معنا

كند كه تعيين هويت همواره خاطرنشان مي1»يابي اوراق هويت«در كتاب» دايانا فاس«
تعيين هويت به مثابه مسيري انحرافي است. دهد كارش را برحسب مناسبات انجام مي

كند؛ به نحوي كه پيوسته در حيطة كه هر كس خود را از طريق ديگري تعريف مي
ـ«، كند مناسبات اجتماعي عمل مي و تشابه در مناسبات خود چونان بازي تفاوت

ها اين سخن بيانگر اين واقعيت است كه همواره بايد تفاوت).5: 1385دان،(» ديگري
و به ياد داشت كه هميشه اين امكان وجود دارد كه هويت را در درون هويت پيدا كرد

من هايي كه آن را شكل داده از درون به وسيلة همان تفاوت .قسم گردنداند،
و طرد برخي» ژاك دريدا« نيز نشان داد كه چگونه هويت بر پايه نوعي تمايزبخشي

و سلسله مراتبي از خشونت ميان دو قطب منتج از آن همچون مرد،/زن: چيزها
مي سياه/ سفيدپوست  و مانند آن ساخته و. شود پوست، هويت در پرتو بازي قدرت

و غيرسازي سازي هويت).35: 1990، الكالئو(گيرد تمايزبخشي شكل مي ها محصول ها
و گفتمان ساختارهاي گفتمان و هاي هويت اند بخش از طريق ايجاد مرزهاي سياسي

مي» غيرخودي«و» خودي«ضديت ميان  و نقشه«. گيرند شكل و تمايز در طرح تفاوت
بو» خود«هويت سياسي به اين معناست كه هر  د تا يا جامعه به دنبال اين خواهد

در كتابي با عنوان» ويليام كانولي«اين يافته. هايش را در تمايز با ديگران بنيان نهد ارزش
مدرن در شكل دادن به هويت منطق پذيرش پست. بود) 1991(» تفاوت/ هويت«

 
1- Identification Papers 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و هويت سياسي پست مدرنيسم  

129

بهبه» خود« و جماعت] در مقابل[عنوان واكنشي هاي ديگر است كه در مجاورت افراد
و(» ها هستند آن ).136: 1381 ديگران، گيبنز

به سياست و تفاوت به هاي تمايز هايي طرح هويت سياسي گروه عنوان پروژه،
بي مي با گروه. توجهي قرار گرفته بودند پردازد كه در تحليل سياسي مدرن مورد هايي كه

و قوميت مشخص مي با سياست. شوند مشخصاتي چون نژاد، جنسيت هاي تمايز
قا مفصل و گروه بل مالحظهبندي تمايزات مي ميان افراد تواند موجب طرح ها،

آن. هاي سياسي در آينده شود موضوعات مهمي در رابطه با جنبش كه اين امر از روست
و تفاوت بر نوعي غيريت سياست گيري سازي ابتنا يافته كه متضمن شكل هاي تمايز
 معنا، به عنوان تكوين هويت در اين. است» ديگري«و» خود«مراتبي بين سلسله

ديگري در اين ديدگاه، داراي. فرايندي خودساخته در تقابل با غير يا ديگري است
و باال كنترل يا به حاشيه رانده شود منزلتي فروتر است كه مي . بايستي از بيرون

مي» شناختي نقشه«در اين زمينه با طرح نوعي» فردريك جيمسون« به تالش كند تا
بر اساس. هاي جديد بپردازد هاي هويتي جنبش در حوزه سياستترسيم مسايل جديدي 

مي نقشه و جهان پيرامون شناختي او افراد شان توانند جايگاه خود را در جامعه خود
از هاي هويتي فراهم نمودن سياهه رسالت سياست«. دريابند اي از ساختارهايي متغير

و محدوديت ياها شدگان، گروه هاست كه بر سركوب فشارها و ي به حاشيه رانده شده
هايي هويت در ارتباط با گونه«بنابراين ). 190: 1991بست،(» مسلط تحميل شده است

مي صورت اجتماعي ساخته شده از تفاوت كه به و اين تفاوت. يابد اند، استقرار ها
ها وجود نداشت، اگر اين تفاوت. تمايزها براي موجوديت ما ضروري است

ب نمي و همبسته موجوديت يابيمهتوانستيم هويت براي وجود داشتن نيازمند. طور متمايز
و در ادامه، تفاوت مي تفاوت است و مسلمات ها را به ديگري تبديل كند تا از قطعيات

).2: 2002كانُلي،(»خود دفاع كند

.هويت سياسي مبتني بر سياست معطوف به هويت است. گزاره چهارم

عنوان وجه ديگري از مفروضاتبه) سياست هويت(1»سياست معطوف به هويت«
مي هويت سياسي پست و تفاوت«باشد كه در كنار تئوري مدرن شاكله» سياست تمايز

مي هاي سياسي پست تئوري مدرن هاي سياسي پست تئوري«در واقع،. نهد مدرن را بنيان
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ميتئوري» سياست معطوف به هويت«و» سياست تمايز«در قالب دو الگوي » شوند زه
و ديگران،( هاي جديد سياست معطوف به هويت ريشه در جنبش). 205: 1991بست

هاي مسلط را در سطوح هويتيم دارد كه قدرت.1970-80هاي اجتماعي در دهه
و سلطه استعماري، امپرياليسم آمريكا مختلفي نظير جنسيت، نژاد، ساختار سلسله مراتبي

و ديگران،(ر داد مورد نقد قرا... در ويتنام،   ). 273و 272: 1997بست
و تحقق و سياست هويتي براي پاسداري از همبستگي بخشيدن به مطالبات اخالقي

و همگن مي سياسي گروه يا جامعه، ناچار به يكدست كردن سياست. پردازد سازي آن
پ هاي وحدت هويتي به واسطة اتكا بر استنباط و مبتني بر اصالت ذات، يوندي گرا، ثابت

مي«. تنگاتنگ با الگوي مدرنيستي هويت دارد گردد سياست هويتي به راهبردي اطالق
يا هويت شدن يا با عضويت در گروه كه افراد به موجب آن خود را از طريق هم ها

و تجربه هايي كه سرچشمه احساس رده و فرودستي به شمار هاي متمايز حاشيه ها نشيني
مي آمده چنين راهبردي بر وجود از پيش).36و35: 1385دان،(» كنند اند، تعريف

و منحصر به فرد مبتني است كه عمدتاً از طريق نسبت دادن  محرز هويتي يگانه
و داراي مجموعه اي از نظرات بسياري از مدافعانش، واجد هويتي اليتغير، مجزا

مي چهارچوب گرايي عامگرايي، طرفداران اين ديدگاه به نقد تقليل. شود هاي معين
و ذات مي انتزاعي و با طرح نوعي استراتژي چندوجهي در جهت گرايي پردازند

در سياست معطوف به هويت،. آيند هاي سياسي جديد برمي بخشي به هويت مشروعيت
مي شده هاي سركوب افراد خود را بيش از همه متعلق به گروه دانند كه تحت سلطه اي

به تعبير ديگر، سياست. اند بوده» دارانه فرهنگ سرمايه«و»عاليق مردانه«،»پوستان سفيد«
و اضطراب هويتي با دست گذاشتن روي نگراني و گروه ها هاي طردشده، ابزار هاي افراد

از قدرتمندي براي مشروعيت بخشيدن به خويشتن افراد در برابر گروه فرهنگي بيش
).45: 1385دان،(بيند حد رقابتي تدارك مي

ميدر واقع، هاي هويت كند تا بر پايه برساخته سياست معطوف به هويت تالش
و مشاركت  و مشاركت سياسي زمينه را براي تجهيز و اجتماعي، از طريق تعهد سياسي

از هاي ساخته رو، سياست هويت، منافع خاص هويت از اين. سياسي فراهم آورد شده را
جو يابي آنها در ارتباط با گروه طريق هويت و ميها اين. دهد امع ديگر مورد توجه قرار

و همبستگي از طريق كنش امر مي و تقويت هويت سياسي تواند موجب پرورش
هاي ناسيوناليستي را در راستاي ترسيم سياسي شود كه موجبات تقويت گرايش

مي چشم ظهور سياست) 214و 213: 1997بست،(آورد اندازهاي هويت سياسي فراهم
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ن هاي سياسي در حوزه عموميه فقط زمينه را براي طرح هويتمعطوف به هويت
و فراهم مي و در نظر گرفتن عاليق و مشاركت سياسي كند، بلكه شكل جديدي از بيان

به منافع گروه  تعبير1»ناسيوناليسم مدني«هاي به حاشيه رانده شده است كه از آن
به«. شود مي جم ناسيوناليسم عي، شكل گسترده، عنوان جريان اصلي احساسات
و اشتياق جمعي است عام و بازي از همبستگي در ). 384: 2001پاكولسكي،(» گرايانه

كهمي» تصوري سياسي« آن را2»نانسي فراسر«واقع، اين همان چيزي است كه  داند
در پيامد آن توجه به يك سري كنش گران سياسي جديد متفاوت از مفاهيمي نظير طبقه

).18: 1997 فراسر،(گذشته است 
نكته مهمي كه در ارتباط با سياست معطوف به هويت وجود دارد، اين است كه در

و اجتماعي به سمت  اين راهبرد هويتي نوعي چرخش از مسايل سياسي، اقتصادي
و دغدغه و همچنين عاليق از بعد فرهنگي،. وجود دارد2»هويت شخصي«هاي فرهنگي

و هاي حاشيه يلي نظير جنسيت، سوژه، گروههمچنان كه قبالً اشاره شد، بر مسا اي
. ناپذير است شود كه از سياست به معناي اجتماعي آن جدايي محيط زيست تأكيد مي

و اكنون هاي نهادينه اين مسايل در كانال شده مشاركت سياسي ناديده گرفته شده بودند
هاير سياستد. رسد كه به اين خطوط تمايز هويتي نيز توجه شود ضروري به نظر مي

از پست ، گستراندن مسايل هويتي در تمام»سازي هويت شخصي«مدرن نيز منظور
مي زمينه و اجتماعي است كه در پرتو افكار فوكو مطرح . شود هاي موجوديت شخصي

در، چنين تصور مي2»خُرد به قدرت«در نگاه فوكويي، متأثر از نگاه شود كه هر آنچه
حف عرصه مي اجتماع پديدار يا ميظ و يا فرو و تأثري همه شود، از افتد، تأثير جانبه

و جامعه در چنگال قدرت، نوعي تعين  و بالطبع تمام زواياي ارگانيسم بدن قدرت دارد
مي. يابند هويتي خاص مي در از اين منظر، قدرت به مثابه سازوكارهايي دانسته شود كه
و نظم خدمت بسامان به كردن، بهنجارسازي مي)1(»سوژه«بخشيدن و عمل كند

مي» بخش الگوهاي هويتي سامان«و» كردارها« در«. بخشد را انتظام بر اين اساس،
و مسايل هويت سياسي مدرن همه حوزه ديدگاه پست هاي زندگي متأثر از منازعات

و گواتاري ديده. است خُرد به سياست در آثار فوكو، ليوتار، دلوز اين نحوه نگاه
در مي و شرايطي كه در آن تابعان تحت تأثير قدرت، آن سياست سوژهشود كه سازي

مي فرايند سوژه مي سازي را طي ).276: 1997بست،(» گيرد كنند، مورد بحث قرار

1- Civic Nationalism     2- Nancy Fraser 

2- Personal Identity      2- Micro-Power 
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 مدرن در ايران هويت سياسي پست

و ارتباطات فكري در جهان امروز، انديشه و با گسترش روزافزون تعامالت ها
در هاي پست رهيافت ظهور وضعيت. ما مورد توجه قرار گرفته است جامعهمدرن
و تحليل نسبت ما با تحوالت حاصل از آن، يكي از دغدغه پست هاي حاضر مدرن

اما آنچه. عرصة روشنفكري است كه تا ميزاني به عرصه عمومي نيز كشيده شده است
 تبيين رابطة هاي اوليه، همچنان حل نشده باقي مانده، گيري در اين عرصه به رغم موضع

ـ شناختي ما با اين تحوالت است همين امر موجب شده است كه نتوان با ارايه. فلسفي
با هاي متفاوت، نحوه نسبت اي نسبتاً منسجم از ديدگاه مجموعه و ارتباط ما را سنجي
.مدرنيسم تبيين نمود پست
و نظريه ناپذير، ظهور رهيافت طور اجتناب به خ هاي پست ها ـ به صوص در مدرن

 نظران اندازهاي تحليلي صاحب حوزه روشنفكري در ايران، موجب تحولي اساسي در چشم
و مليت شده است پي. پيرامون مسايلي نظير هويت، ناسيوناليسم، قوميت در نتيجه،

و اجتناب هاي زيرساختي مفهوم پست مايه بردن به بن ناپذير است مدرن امري ضروري
نظ بايست به گونه كه مي واماي و فارغ از جانبداري يا نفي، كليت اوضاع تاريخي مند

هاي موجود در كشور هذا ديدگاهمع. نهاديني كه به ظهور آن انجاميده را بررسي نمود
.مدرن قابل جمع است هاي پست ما، بيشتر در دو قالب توافق يا تخالف با طرح انديشه

از به دليل آنكه مدافعين پست انداز سلبي به هويت چشممدرن در ايران بيشتر
مدرن انگيزه مهمي به منتقدان داد تا با نفي هاي پست اند، طرح انديشه سياسي نگريسته

و كليت يكسان هاي موجود، زمينه را براي نقد الگوهاي هويتي گرايي هويت نگري
 مدرن راه يافته در واقع، در كشور ما بيشتر ابعادي از تحليل پست. مستقر فراهم نمايند

و هاي شالوده است كه متأثر از نگرش و تمايز شكنانه، نافي كليت، تأكيد كننده بر تفاوت
مي طور كلي ديدگاه به البته بر خالف اين جريان رايج كه بيشتر وجوه. باشند هاي انتقادي

مي سلبي پست مي مدرنيسم را مد نظر قرار هاي توان رگه دهد، در معدود آثار موجود هم
» رسالت«يكي از نويسندگان با طرح مفهوم. مدرن را مشاهده نمود پستايجابي هويت
شكني، هاي موجود كه با طرح شالوده هاي ژاك دريدا، برخالف ديدگاه در انديشه

و ناديده بي مي گرفتن امكان بازسازي، بر وجوه نافيانه پست مسئوليتي نمايند، مدرن تأكيد
ارائه«آرمان يا برنامه مشخصي براي معتقد است كه مفهوم رسالت دربردارنده 

و گشودن افق چشم هاي جديد انداز اخالقي جديد، فراگذري از مرزهاي سنتي سياست
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مي از اين).71: 1383علمداري، معيني(» سياسي است توان به ياري وجه تصديقي رو
و برخي راهبردها را پذيرفت پست و مدارهاي جديدي سخن گفت ).73ص(مدرن، از قرار

و زمينه مخالفين طرح نظريات پست هاي تاريخي مدرن نيز با تأكيد بر موقعيت
و مشكالت پيش هاي پست ايران، اصوالً انديشه جامعه  مدرن را فاقد ارتباط با مسايل

هاي سلبي اين طيف معتقدند مشكلي كه به واسطه طرح نظريه. دانند روي جامعه ما مي
ا پست شمول طرفداران اين ست، بيشتر به ادعاهاي جهانمدرن در كشور ما پديد آمده

و به اين معنا كه حامالن اين انديشه. گردد نظريه بازمي ها، بدون در نظر گرفتن مقدمات
ـ سياسي ظهور انديشه زمينه مدرن در جوامع پساصنعتي غرب، هاي پست هاي اجتماعي

مب ها را فارغ از محدديت نمايند تا اين انديشه تالش مي هاي تني بر روشهاي
به جامعه ـ تاريخي، و مليت به كار شناختي صورت تجويزي درباره هويت، قوميت
مي يكي از منتقدان طرح جريان پست. گيرند :نويسد مدرنيسم در ايران

و منتقدان گفتماني هاي نظريه بخش بيشتر نوشته پردازان اصلي فرانوگرا
و بيشتر تجربه غرب را در كانون شناسي تاريخي داشته جامعه شدن جنبه جهاني

و تحليل و كاستي هاي خود قرار داده تجربه و كم و اند هاي ناشي از دوران مدرنيته
ـ جهاني فرايند جهاني به سازي، دگرگوني بر آمده از اين پديده شدن در ها را ويژه

ن با اين همه، پژوهشگرا. اند هاي غربي به نقد كشيده بستر كاركردهاي منفي دولت
برخالف منطق(شمول هاي جهان كشورهاي غيرغربي آنها را به مانند چارچوب

و) دروني خود رهيافت نوگرا و تبيين رخدادها و به تحليل به كار گرفته
).12و11: 1383احمدي،(اند هاي جوامع در حال توسعه پرداخته دگرگوني

، هيچ ضرورتي براي برخي ديگر از منتقدان بر اين اعتقادند كه به لحاظ وجوبي
مي طرح نظريات هويتي پست بايست ابتدا مدرن در كشور ما وجود ندارد؛ زيرا كشور ما

و متعاقب آن سخن از پست طرح. مدرنيسم به ميان آيد تجربه مدرنيته را درك كند
و زيان دارد، زيرا پست«مدرن، هاي پست انديشه مدرن فقط فقط از لحاظ فكري ضرر

ا در جوامع در حال گذار، يا در حال توسعه بيشتر ...ز مدرنيته است موضوع انتقاد
و علت و اجرا نشده، حالت منفي دارد اش هم اين است كه خود مدرنيته به خوبي طرح
مي بنابراين وقتي بحث پست مي كنيم، فقط اغتشاش فكري بيش مدرنيته را طرح شود تر

در غني(» گرددو دستاورد فكري مثبتي از آن حاصل نمي از ). 189: 1375گنجي،: نژاد،
مي اين منظر، گذار به پست آشوري،(گذرد مدرنيسم به ناگزير از خالل تجربه مدرنيته

ما بنابراين پست). 286: 1377 مدرنيته به واسطه عدم گذار از مدرنيته، هنوز براي
م. عنوان مسأله قابل طرح نيست به : گويديرضا داوري اردكاني در نقد اين رويكرد
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به مدرن، يعني شركت كردن در آگاهي وارد شدن به بحث پست« اي كه غرب نسبت
و يا نمي ما نمي. گذشته خود پيدا كرده است به توانيم از تاريخ غرب جدا شويم توانيم

و راه خودمان را برويم و تمدني كه در غرب پيش آمده، توجهي نكنيم و علم . فلسفه
» وده شده است، اكنون در واقع راه همة مردم جهان استراهي كه در تاريخ غربي گش

).106و 105: 1375گنجي،(
: مدرن در جامعه ما به دو دليل دچار ابهام است هاي پست طور كلي، طرح انديشه به
از مدرنيسم، موجب واكنش گرايانه پست، تأكيد صرف بر وجوه نفياوالً هايي شده كه

پي جانب مدافعان نظريه ميهاي مدرن  عدم توجه ثانياً. شود رامون هويت سياسي ابراز
و كاربست مدرن به زمينه حامالن گفتمان پست ـ اجتماعي جامعه ما هاي تاريخي

به جهان كارگيري اين نظريات شده شمول اين نظريه، موجب بروز انتقاداتي در خصوص
و توجه به اين نكته بنابراين طرح وجوه ايجابي هويت پست. است توان كه نميمدرن

ـ اجتماعي در ارتباط با جوامع ديگر به  هيچ گفتماني را بدون لحاظ اقتضائات تاريخي
.تواند زمينه را براي رفع سوءتفاهمات الزم در اين زمينه فراهم آورد كار گرفت، مي

 گيري نتيجه

به چنانكه مالحظه شد، پست ـ سازنده بر آن است مدرنيته تا عنوان جرياني انتقادي
و بديل با ترسيم چشم و ادراك ما را از هويت سياسي اندازها هاي متفاوتي، نحوه نگاه
حاصل اين امر، گشودن فضاي فكري جديدي است كه بتواند تغييرات. متحول سازد

و فرهنگي گسترده اي كه در متن مدرنيته رخ داده است را مورد بررسي قرار اجتماعي
ب و اشكال نظري خاصي را هاي هويتي ترسيم روي گروه راي تحليل وضعيت پيشداده

، با تأكيد بر مفاهيمي نظير)انديش مثبت(هاي ايجابي مدرن تر، پست به تعبير دقيق. نمايد
و درون هاي هويتي، خصلت فرهنگي مايه برساختگي هويت، در فرايند بودن امكانات

و توجه به سياست كنش هو هاي سياسي، و آيند يت، در صدد برميهاي معطوف به تمايز
و مشاركت سياسي را دراندازند .تا نوعي تعهد
مي) ايجابي(مدرن بنابراين، آنچه از سوي متفكران پست گيرد، مورد توجه قرار

و انسان شناختي خاصي است كه با هستي هاي روش فراهم نمودن بنيان شناسي شناسي
در هه با تغييرات گستردهآنها تمايل دارند در مواج. مدرن قابل جمع باشد پست اي كه

 اخير در جوامع پساصنعتي رخ داده است، ميراث فكري گذشته را مورد طول سه دهه
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و به طرح گفتمان جديدي در رابطه با هويت سياسي بپردازند حاصل. بازبيني قرار داده
سي هاي سيا هاي حقيقتي است كه بر پايه آنها هويت اين امر، تالش براي شناسايي رژيم
و تخالف با اغيار مفصل و براساس سياست در تمايز و بندي هاي معطوف به تشخص

مي» جامعه«و» سوژه«هويت، مرزهاي سياسي جديدي در ارتباط با  نقطه. شود تأسيس
در ثقل بحث آنها، چگونگي ساخته شدن تاريخ روابطي است كه هويت سياسي را

و ديگران توضيح مي .دهد ارتباط با خود، جامعه

:يادداشت
و ديگري به معني: در منظومه فكري فوكو، سوژه واجد دو معنا است-1 يكي به معناي منقاد ديگري بودن،

و خودشناسي كه. مقيد به هويت خود بودن به واسطة آگاهي هر دو معني، حاكي از وجود نوعي قدرت است
و تسخيركننده مي .باشد منقاد

:منابع فهرست
و مدرنيت؛)1375(وش آشوري، داري�� .مؤسسه فرهنگي صراط:، تهرانما
و توسعه علوم انساني:، تهرانهويت، مليت، قوميت: ايران؛)1382(احمدي، حميد�� .مؤسسه تحقيقات
و توماس لوكمان.برگر، پيتر�� شركت: فريبرز مجيدي، تهران، ترجمهساخت اجتماعي واقعيت؛)1375(ل

ـ فرهنگي .انتشارات علمي
و جامعه مدني؛)1378(يه، حسين بشير�� و نظر:، قم)شناسي سياسي هاي جامعه گفتمان(دولت .نقد
در»مدرنيته پروژه ناتمام«؛)1375(--------�� و پست:، ،)به كوشش(، اكبر گنجي مدرن سنت، مدرنيته

.صراط: تهران
و ديگران�� و، ترجمهداري متأخر منطق فرهنگي سرمايه؛)1379(جيمسون، فردريك  مجيد محمدي

.هرمس: ديگران، تهران
جي. دان�� نشر:، ترجمه صالح نجفي، تهرانبحران هويت: مدرنيته نقد اجتماعي پست؛)1385(رابرت

.شيرازه
، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي،»مدرن هويت در فضاي پست«؛)1383(قاسمي، محمدعلي�	

.274-255دوم، صص

.نشر صراط:، تهرانمدرن سنت، مدرنيته، پست،)به كوشش(؛)1375(گنجي، اكبر�
و بويمر��� نو: منصور انصاري، تهران، ترجمهمدرن سياست پست؛)1381(گيبينز، جان آر .گام
و جري استوكر��� و نظريه در علوم سياسي؛)1384(مارش، ديويد ي اميرمحمد، ترجمهروش

. راهبردي مطالعات پژوهشكده: يوسفي، چاپ دوم، تهران حاجي
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و مسأله سياست تحولي«؛)1383(علمداري، جهانگير معيني��� ، سال فصلنامه تخصصي علوم سياسي،»دريدا
صص اول، پيش .81-69شماره اول،

و قدرت؛)1382(ميلر، پيتر��� و افشين جهانديده، تهرانسوژه، استيال .ني:، ترجمه نيكو سرخوش
،7، شماره مجله گفتمان،»بندي دانايي تا امر سياسي از صورت: گفتمان«؛)1382(زاده، مهدي نجف���
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