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نقدی بر سیاست هویت با نظر به یک رویداد مشخص در سپهر چپ آلمان
نیما صبوری

پیشزمینه :چندی پیش در یکی از شهرهای آلمان تظاهراتی اعتراضییی (از سییوی گییروه میگرآنتیفییا) علیییه
قتلهای راسیستی شهر هاناو برگزار شد .تقریبًا در انتهای این مراسم یکی از سخنرانان ضمن اعتراض به حزب
چپ این شهر ،بهدلیل تالش برای بازنمایی تظاهرات به نام خویش (در توئیتر) ،دو تن از اعضییای این حییزب را
ِ
که در تظاهرات حاضر بودند به نام فراخواند تا به روی صحنه بیاینیید و پاسییخگوی رفتییار حییزب خییود باشییند.
امتناع آنان برای آمدن به روی صحنه موجب شد که تعدادی از حاضرین آنان را ترسو بنامند و عدهای هم کف
بزنند و …  .پس از این ماجرا ،تعدادی از فعالین چپ ،گروه برگزارکننده را به اینخاطر که تالشییی بییرای مهییار
این برخورد نکرد و حتی علنا با آن همراهی نمود مورد انتقاد قرار دادند و سپس این انتظار شییکل گییرفت کییه
آنها توضیحی برای عملکرد خود ارائه دهند .چندی بعد گروه میگرآنتیفا با انتشییار بیییانیهای روایت خییود از
ماجرا را ارائه کرد و با ذکر دالیلی از عملکرد خویش تمامًا دفاع نمود.
نوشتار حاضر نقدیست بر این بیانیه ،ولی دامنهی آن از اتفاق ذکرشده فراتیر میرود و میکوشید شیالودههای
گفتمانی و نظری دفاع از این عملکرد را روشن ساخته و به چالش بکشد .شاید نتخادرپ  -بطاخم دید زا – از دید مخاطب  -پییرداختن
به این موضوع یکی دیگر از تنشهای درونی بیپایان عرصهی چپ حول اتفاقییات و اختالفییات کوچییک؛ و لییذا
کاری بیهوده بهنظر برسد .اما انگیزهی این نوشییتار ،نقیید یییک رویکییرد سیاسییی و نظریسییت کییه از دییید من
گسترش آن میتواند پتانسیلهای شییکلگیری تحرکییات و سییازمانیابیهای مسییتقل مهییاجران/پناهنییدگان و
رنگینپوستان را زایل سازد ،آن هم درسیت در دورهای کیه ضیرورت تیاریخی این نیوع سیازمانیابیها بیش از
همیشه آشکار شده است و زمینهی مادی و فکری برپایی آنهییا نیییز فراهمتییر از گذشییته است .از این رو ،این
متن را همچینین میتیوان سیهمی در دییالوگ انتقیادی بین جیامعهی «خیارجی»هیا حیول نحیوهی حضیور
سیاسیشان در این جامعه تلقی کرد.
توضیح :برای سادگی بیان ،در این متن برای اشاره به انسان پناهجو ،پناهنده ،سیاهپوست/رنگینپوست ،خارجیتبییار و
غیره در اغلب موارد بهسادگی از اصطالح «انسان مهاجر» یا «مهاجرین» استفاده میکنم ،بهرغم کاسییتیهای نییاگزیری
که با این ادغام و سادهسازی همراهند.

 .1نوشتار اصلی بهزبان آلمانی انتشار یافته است .انتشار ترجمهی فارسی آن بدینخاطر است که مضمون کلی متن (نقد سیاسییت هییویت) بییا
برخی دغدغهها و رویکردهای موجود در فضای چپ ایران تناظرهایی دارد .عنوان اصلی مقاله برگرفتییه از مقییالهی معییروف هایییدی هییارتمن
(«ازدواج ناشاد مارکسیسم و فمینیسم»  )۱۹۷۹/ ...است / .کارگاه دیالکتیک.
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 .۱جایگاه انسان مهاجر
ذاتی مهاجر در
آنچه به نقد قدرت از منظر مهاجر موضوعیت و اعتبار می بخشد ،جایگاه فرودستی و یا سوژگی ِ
یاختاری
ِ
راسیستی جامعهی میزبان نیست .بلکییه این اعتبییار ناشییی از آن اسییت کییه در مناسییبات سی
مناسبات
ِ
درهمتنیده با راسیسم ،منظری که حامل حساسیت و درک انتقادی نسبت بییه سییتم راسیسییتی باشیید اهمیت
زیادی برای مقابله با راسیسم دارد؛ منظری که شکلگیری آن نزد انسان مهاجر در قیاس با سییایرین بهمییراتب
محتملتر است .2پیدایش احتمالی (و نه ضروری) این منظر انتقادی خود ناشیی از وجیود و کیارکرد بیوقفهی
یانجی آن او را در
سازوکارهای مسلطیست که انسان مهاجر را در جایگاه اجتماعی معینی قرار میدهنیید وبهمیی ِ
معرض انواع معینی از تجارب زیستی تبعیضآمیز و سرکوبگر قرار میدهند .با اینحییال ،ایسییتادن در چیینین
جایگاهی بهتنهایی بروز قطعی این حساسیت انتقادی را تضمین نمیکند ،همچنان کییه درسییتی برداشییتها و
حساسیت انتقادی را نیز تضییمین نمیکند .بییه بیییاندیگر،
ِ
عملی برآمده از این
جمعبندیها و جهتگیری ِ
های ِ
جایگاه اجتماعی متفاوت انسان مهاجر ،اگرچه «میتواند» او را در درک حقیقت مناسبات جامعه یاری کند ،اما
لزوما به تحقق یک منظر حامییل حقیقت و یییک سییوژگی سیاسییی رهییاییبخش نمیانجامد .درعمییل ،جایگییاه
اجتماعی-طبقاتی فرد مهاجر و تاریخچه زیستهاش ،نوع پیونید او بیا مناسیبات قیدرت موجیود ،و انتخابهیای
ایدئولوژیک آگاهانهی او (یا تحمیلشده بر او) ،کیفیت منظر نگاه او (نسبت آن با حقیقت) و درجه و
ِ
سیاسی و
ماهیت سوژگی سیاسی او را تعیین میکنند.
بر این اساس ،همانطور که عضویت یک فرد مهاجر رنگینپوست در یییک حییزب سیاسییی قدرتمییدار و دارای
گرایشهای پنهان راسیستی ،بالقوگی سیاسی رهاییبخش او را تحت الشعاع قییرار میدهیید (زایییل میسییازد)،
صرف جایگاه چپ مهاجر فراپارلمانی با داعیهی ضدیت با سییلطه راسیسییتی نیییز درسییتی و حقییانیت پراتیییک
سیاسی و جهتگیریهای مشخص او را تضیمین نمیکند .قرارداشییتن در جایگییاه سییتمدیدگی (ابیژهی سیتم
راسیستی بودن) علیاالصول (نه لزوما) به ما امکان میدهیید بییرخی حقییایق سییاختاری را بهییتر درک کیینیم و
بهخصوص ما را فرامیخواند که سهم اصلی را در مبارزه با سازوکارهای راسیسم برعهده بگیییریم؛ یییا دسییتکم
صدا و زبان وضعیت و مطالبات خودمان باشیم .اما همهی اینها نه مییا را در جایگییاه حقییانیت مینشییاند و نییه
دیگران را در جایگاه دشمنان بالقوه یا بیگانگان با حقیقت.
سازی نقد بهجای نقد ساختارها
 .۲شخصی ِ
در رابطه با موضوع یادشده با دو نوع نقد مواجهیم :نقد برگزارکنندگان بر عملکرد انحصارطلبانهی حییزب چپ
(عملکردی سابقهدار که بسیاری از فعالین مستقل چپ بهدرستی خواهان مقابله بیا آن هسیتند)؛ نقید یکی از
 2مقولهی منظر (  )standpointعمدتا توسط نظریهپردازان منظر فمینیستی ( ) feminist standpoint theoryو بهموازات تحوالت سیاسی-
نظری موج دوم جنبش فمینیسم مفهومپردازی شده است.
ِ
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سخنرانان و تعدادی از حاضرین در تظاهرات به دو نماینیدهی حیزب چپ در هنگیام تظیاهرات ،کیه من آن را
سازی نقد ساختارها» مینامم (که نحوهی بیروز آن فاصیلهی چنیدانی بیا تیرور و تخیریب شخصییت
«شخصی ِ
نداشت) .همین شیوهی دوم نقد بود که توسط برخی از فعالین چپ مورد انتقاد قرار گرفت و گروه میگرآنتیفا
در واکنش به این انتقادات بیانیهای صادر کرد.
بخش زیادی از بیانیه از موضوع اصلی نقدی که بر عملکرد این گروه در جریان تظاهرات وارد شییده بییود ،دور
شده و بر انتقاد به عملکرد اقتدارگرایانه و انحصارطلبانهی حزب چپ متمرکییز میشییود .بهنظییر من ،این کییار
تالش برای تدارک پوششی موجه برای توجیه یک عمل ناموجه است و بر این پیشزمینه بنا شییده اسییت کییه
بخش زیادی از مخاطبان بیانیه با این بخش از متن موافقت دارند .اما انتقاد بییه عملکردهییای انحصییارگرایانهی
حزب چپ مختص یک گروه و نگرش خاص در طیف چپ رادیکال و نیروهای چپ فراپارلمانی نیسییت و بییرای
رسییدن بیه این درک و موضیعگیری انتقیادی علییه آن ،تکییه بر منظیر مهیاجر و نقید راسیسیتی ،یگانیه منظیر ممکن
و ضییروری نیست .3ولی حییتی اگییر فرضییا چیینین میبییود ،بییاز هم ضییرورت مییواجههی انتقییادی بییا عملکییرد
انحصارگرایانهی حزب چپ از منظر ضدراسیستی ،نمیتواند رویکییرد شخصیسییازی این مواجهییه در عرصییهی
عمومی یا ضرورت چنین کاری را توجیه کند.4
کسی که آنجا در میان تظاهرات ایستاده و به نام خوانده میشود و در برابر عمو ِم حاضییرین بییه چییالش گرفتییه
شده و خواهناخواه تحقیر میشود ،کالبد نابی از شخصیییت حییزبیاش ،کییه از تمییامیت شخصیییت و عواطییف و
احساساتش منتزع شده باشد ،نیست؛ بلکه یک انسان است با تمامی درهمتنیدگیهای فکری عییاطفی-روانی و
سیاسی ،که مجموع آنها او را برای ابراز همبستگی به این تظاهرات کشانده است (هرچند سادهترین تعبیییر آن
است که نفس این حضور را صرفًا به نمایش ریاکارانهای از همبستگی فروبکییاهیم) .گفتن آنکییه مییا شخصیییت
 3ضمن اینکه تکیه بر موضع فراپارلمانی و دور از قدرت برای نقد عملکرد قدرتمدار حزب چپ ،زمانی میتوانست از جییانب این گییروه قابییل
قبول باشد که بخشی از فعالین گروه خود اعضای رسمی این حزب یا برخوردار از حمایتهای آن نبوده باشند.
 4در سپهر چپ غیرمهاجر («آلمانی») نسبت به منازعات دیسکورسیو مربوط به راسیسم نوعی انفعال و احتیاط افراطی حییاکم اسییت کییه بییه
سیطرهی گفتمان نزاکتگرایی سیاسی (  )political correctnessمربوط است وبهموجب آن فعالین چپ آلمانی میکوشند از هر آنچییه کییه
ممکن است آنها را در معرض اتهام اقتدارگرایی «آلمانی سفید» قرار دهد فاصله بگیرند .نزاکتگرایی سیاسی بهعنوان یییک مشییی عملی این
هدف را دنبال میکند که در ساحت فردی با آگاهی انتقادی بیشتری با رفتار (و گفتار) خویش و نیز با رفتارهای برآمییده از الگوهییای مسییلط
مواجه شویم و در ساحت سیاسی افراد مورد ستم و تبعیض و نیز سازوکارهای سلطه را رویتپذیر سازیم .درعین حییال ،وقییتی نزاکتگییرایی
سیاسی به هدفی فینفسه بدل شود ،در بافتارهایی از این دست اغلب پاسخیست به میل درونی به خالصی از عذابوجدان همبسته با جایگاه
مرجح «آلمانی سفید» ،که نمود بیرونی آن پذیرش غیرانتقادی و نامشروط همهی داعیهها و کنشهاییسییت کییه از جییانب سییتمدیده انجییام
آن
میشود .امروزه در اغلب موارد حتی شاهد این رویهی افراطی هستیم که گویا هرچه میزان این پذیرش غیرانتقییادی بیشییتر باشیید ،فاعییل ْ
یرهنگی
هرچه بیشتر در مسیر کنش رهاییبخش قرار گرفته است .بهنظر میرسد که نویسییندگان بیانیییه تلویحییا از این پیشزمینهی روانی-فی
ِ
رایج در سپهر چپ بهره میگیرند تا نفس انتقاد از عمل مشخص خویش را به برتریطلبی سفید مربوط سییاخته و آن را بییه چییالش بکشییند.
یعنی میکوشند با زیر سوالبردن جایگاه اجتماعی و صالحیت سیاسی و نیتمندی منتقدان ،مضمون انتقاد آنان را بییه حاشیییه ببرنیید .بییرای
منتقدان رویداد یادشده بهعنییوان «اطرافیییان و وابسییتگان نماینییدهي پارلمییانی حییزب چپ» معییرفی
ِ
مثال ،در فرازی از بیانیهی میگرآنتیفا،
میشوند و در فرازی دیگر از بیانیه انتقاد طرحشده به عملکرد گروه برگزارکننده چنین کاریکاتورسازی میشود« :آنها از ما انتظار داشتند که
یک اکتیویست زن سینتی را بهخاطر افشای خطای حزب چپ از روی صحنه پایین بکشیم و میکیروفن را از دسییت او بگییریم» .در این نییوع
برخورد (که شکلی از مرعوبسازیست) یک مکانیسم اقتدار عمل میکند که باید با آن مقابله کرد .این رویارویی بهویژه از آنرو مهم است که
امروزه دولتها و جریانات و بازیگران سیاسی قدرتمحور بهطور روزافزونی همین منطق (مرعوبسیازی) را بیرای خاموشسیازی منتقیدان در
حوزهّای مختلف بهکار میبرند.
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سیاسی آن فرد را مخاطب قرار دادیم ،5اگر صرفا بازی با کلمات نباشد ،از درکی به شدت انتزاعی و فرمالیستی
از کنش سیاسی حکایت میکند.
برای روشنشدن موضوع بیایید مقایسهی سییادهای انجییام دهیم :طی یییک تظییاهرات مربییوط بییه یییک کییارزار
اعتراضی ،رئیس یک سازمان دولتی یا مسئول ارشد یک حزب حاکم در مقابل ساختمان محل خییدمتاش بییه
سازی نقد یا مبارزه سیاسییی نیسییت؟ از دییید من ،نه .چییون
نام خوانده میشود .آیا این مساله مصداق شخصی ِ
مطابق مضمون و برنامهی تظاهرات ،از قبل بر همگان و ازجمله بر مسئول مربوطه معلوم بوده اسییت کییه نهییاد
تحت امر او در این روز باید به تظاهرکنندگان پاسخ بدهد؛ و چون این خطابکردن در مقابل ساختمان نهادی
رخ میدهد که مکانی واقعی برای تدارک سیاستی معین بوده است ،نامیدن فیرد مییذکور در این تظییاهرات بیه
امری نمادین برای خطابکردن نهاد تحت امر او بهمنظور پاسخگویی نسبت به سیاسییتهایش بییدل میشییود.
درحالیکه خطابکردن ناگهانی و بیمقدمهی یییک عضییو حییزب چپ کییه (بههییر دلیل) بییرای همبسییتگی بییا
تظاهرات به خیابان آمده است و اصرار برای پاسخگویی فوری او به اتهامات طرحشییده بییه حییزب متبییوعاش ،و
سپس سکوت در برابر دشنام «ترسو» نامیدهشیدن او از سیوی تعیدادی و کفزدن تعیدادی دیگیر ،بیشیتر بیه
صحنهای سورئال از یک فیلم خشن شباهت دارد تا به یک نقد سیاسی رهاییبخش .در اینجا مساله صرفا ترور
روانی یک شخص ازطریییق قییراردادن وی در مییوقعیت استیصییال
شخصیت نیست ،بلکه مساله تخریب عاطفیِ -
(درماندگی) در برابر جمع است.6
نادیدهگرفتن این تفاوت در وجوه انسانی مساله ،میتواند به صوریگرایی سیاسی در پوشش مفییاهیم جییذاب و
رادیکال بیانجامد( 7یا ناشی از آن باشد) .حاملین چنین گرایشی ،خصوصییا وقییتی صییرفًا بییر حقییانیت خییویش
(بهمثابه ستمدیده) تکیه کنند ،یحتمل نسبت به تبعات عملکرد خویش بیتوجه شده و حتی ممکن است بییه
کردن این دست خشونتها بپردازند .بر این اساس ،مبنای نقد این نوشتار بییر عملکییرد یادشییده ،صییرفا
نرمالیزه ِ
زنبودن فرد مورد خطاب (نمایندهي حزب چپ) یا خارجیتبییار بییودن خییود او نیسییت (کییه البتییه اینهییا هم
فاکتورهای قابلاعتنایی هستند)؛ بلکه آماج این نقد ،خشونت نهفته در این کییار و توجیییه بدعتگییذارانهی آن
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سازی این رویکرد و تعمیم آن بیانجامد.
است که میتواند به عادی ِ
 5در متن بیانیه چنین آمده است« :او [زن عضو حزب چپ] مشخصًا در مقام نمایندهی پارلمییانی حییزب چپ بییرای پاسییخگویی بییه جایگییاه
برگزاری مراسم فراخوانده شد ،نه بهعنوان یک شخص معین».
 6پس از این رویداد ،برگزارکنندگان تظاهرات درخواست عضو نامیدهشدهی حزب چپ از برخی از اعضای گروه (در چارچوب روابط شخصییی
گذشته) برای اظهارنظر فردی در قبال همراهی صریح یا تلویحیشان با اتفاق یادشده را نپذیرفتند و حتی طرح چنین درخواسیتی را مصیداق
اعمال فشار از موضع قدرت تلقی کردند .آنها حاضر نشدند حتی در این سطح خصوصی و غیررسییمی هم بییه فییرد مییورد تعییرض توضیییحی
دربارهي آن اتفاق بدهند و چنین کاری را منوط به همفکری پیشین با گروه خویش دانستند .حال آنکه خود آنهییا کمی بعیید در بیانیهشییان
چنین ادعا میکنند که میتوان شخصیت فردی و سیاسی افراد را از هم جدا کرد و آن «شخصیت سیاسی» باید در هر زمان و در هر فضییایی
آمادهی پاسخگویی نسبت به عملکرد سازمان سیاسی خویش باشد.
 7در فراز دیگری از بیانیه ،برداشت صوری از رادیکالیسم برای توجیه عمل یادشده اینگونه آمده است« :برای اینکه نقدی موجه باشیید ،لزوم یًا
نباید با صدای آرام و با لحنی دوستانه بیان گردد».
 8قابل فهم است که سرعت و خودانگیختگی اتفاقات ذکرشده در آن روز ،به گروه برگزارکننده -در همان موقع -فرصییتی بییرای اتخییاذ یییک
واکنش جمعی مناسب نداده باشد .اگر مساله در همین سطح میماند ،شاید نیازی هم بییه نوشییتن این نقیید نمیبییود؛ حییال آنکییه پس از این
رویداد ،بیانیهای در توجیه این عمل و دفاع از آن نوشته شد که بر ریشهمندی این رویداد داللت دارد.
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 .۳هویت سیاسی یا سیاست هویت؟
در اینجا میتوان پرسید بهراستی چه چیزی مانع از آن بوده که این گروه به نادرستی رویکییرد شخصیسییازی
نقد در مواجهه انتقادیاش با حزب چپ اذعان کند؟ گواینکه در عمل به دفاعی تمامقد از این عمل روی آورد.
در ظاهر امر شاید بتوان تصور کرد این امتناع از پذیرش انتقاد ناشی از فضای عییاطفی و ارتبییاطی پسزمینهی
تنشها بوده است و یا با پدیدهی متعارف خودخواهی گروهی (گرایش به نامجویی) پیوند دارد .ولی من چنین
برداشتی ندارم ،چون بیانیهای که در دفاع از این عمل انتشار یافت حاوی المانهایی نظری و گفتمانیست کییه
بازی صرف در پذیرش خطا فراتییر میرود .این بیانیییه از دییید من
با نظر به آنها ماجرا از سطح یک اتفاق و لج ِ
بنیادی سیاست هویت ( )Identitätspolitikرا بازتاب میدهیید کییه ظییاهراً این گییروه  -بنییا بییه
ِ
برخی از باورهای
شواهد موجود -بر مبنای آنها شکل گرفته است.
درونی این مضمون/باورها و آن اتفاق در این است که سیاست هویت بنا بر شالودهها و خاسییتگاههایش،
ارتباط
ِ
یازی ( )Personalisierungآن
یازی ( )Formalisierungفهم و کنش سیاسییی و شخصیسی ِ
بهطور ژرفی بییر صوریسی ِ
متکی است .شرح دقیقی ازخاستگاه شکلگیری و زمینهی توسعهیابی رویکردهای متکی بییر سیاست هییویت از
محدودهی این نوشتار فراتر میرود .با اینحال ،برشییمردن چنیید فیاکتور اساسییی کییه نقش مهمی در ظهییور و
توسعهی سیاست هویت داشتند ،برای بحث کنونی ما مفید خواهد بود:
سیاست هویت محصول تاریخی گذار از جوامع تودهایِ فوردیستی به عصر اقتصاد پسافوردیستی است؛ بییا زوال
یرایی سیاسییی ،و بییا عییروج
سازمانهای سیاسییی تییودهای (و یکدستسییاز) ،اتوپیییای سوسیالیسییتی و جمعگی ِ
فرهنگی آن ،فرد کندهشده از پیوندهای جمعی و بسترهای کالن
ایدئولوژی نولیبرالی و سازوکارهای سیاسی و
ِ
بندی شییعار «سییروری
اجتماعی در مرکز صحنهی سیاست قرار گرفت .این تحول تاریخی بهخییوبی در مفصییل ِ
ْ
یلط «تییوان انتخییابگری فییرد» عیییان میشییود .در اینمعنییا ،سیاسییت هییویت
مصرفکننده» بییا انگییارهی مسی ِ

«واکنشی»ست ایدئولوژیک به روندها و تحییوالتی 9در درون و در بین جوامییع سییرمایهداری متییاخر ،کییه از دل
تاریخی زیر اشاره کرد :بیگانهسازی فزآیندهی مناسبات سرمایهداری؛ رشد تنوعات و ناهمگونیهای
 9از آن میان میتوان به عوامل و روندهای
ِ
درونی جوامع (ازجمله بهسبب سیر فزآیندهی مهاجرت و پناهندگی)؛ افزایش پیامییدهای متنییاقض «دولت-ملت»هییای مییدرن یییا پیامییدهای
فرهنگی-زبانی جوامع ،که بهویژه در کشورهای «جنوب جهانی» پس از فروپاشی
سازی
زای پروژههای ملیگرایانهی معطوف به یکدست ِ
بحران ِ
ِ
ناکامی جنبشهای آزادیبخش ملی در
نواستعمارگری امپریالیستی در دوران جنگ سرد و
ِ
پروژههای نوسازی دولتهای اقتدارگرا بروز یافت؛
ِ
مهار آن؛ بروز و حضور دایمی بحرانهای مختلف و تاثیرات آنها بر بیثباتسازی زندگی فردی؛ هراس از وضعیت زیسییتیِ تییوأم بییا نییاامنی و
بیپناهی (خصوصا با گسترش پیامدهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نولیبرالی) و در همین راستا ،رشد ناامنی و بیاعتمییادی در روابییط
شییدن امییر
ِ
انسانی و اجتماعی و عروج راستگرایی ناسیونالیستی و شووینیستی؛ نابودی سنتهای جمعی چپ و مبارزات سازمانیافته؛ فردی
سیاسی و اجتماعی در عصر سیطرهی نولیبرالیسم ؛ سیاست ُزدایی سیستماتیک از عرصهی عمومی و غیره .ترکیب و تالقی همهی این عوامییل
موجب گردید تا فرد در برابر تهاجم روزافزون جهان متاخر هرچهبیشتر احساس تنهایی و ناتوانی کند .از این منظییر ،سیاسییت هییویت یکی از

واکنشهای سیاسی به تحوالت یادشده بود که همانند بسیاری از واکنشهای دیگر ،از نیاز به «جسییتجوی حفییاظت» در نییاامنی فزآینییدهی
بازشناسی اجتماعی (  )soziale Anerkennungاست،
جهان اجتماعی زاده شد .ولی خصلت ویژهی این واکنش معین ،جستجو و تالش برای
ِ
که همچون نیروی محرکه اصلی آن عمل میکند؛ خصوصا که درون گسترهی وسیع ستمدیدگان نیییز سییاختارهای سلسییلهمراتبی متعییددی
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آنها درنهایت عصر نولیبرالیسم انکشاف و گسترش یافت و تثبیت گردید .یک ویژگی مهم این عصییر آن بییوده
سازی مستمر امر سیاسی و امر اجتماعی با رونیید نظاممنییدی از سیاسییت ُزدایی فزآینییده از عرصییهی
که فردی ِ
عمومی همراه بوده است.
از آنجا که نولیبرالیسم بهلحاظ برخی بنیادهای ایدئولوژیک (خصوصا داعیهی جایگاه بیبدیل فرد) همپوشییانی
قابلتوجهی با آموزههای پسامدرنیستی و پساساختارگرایانه دارد ،10اکتیویسم چپ هم مصالح زبانی و نظییریهی
سیینتی
ایدئولوژی
ِ
سیاسی متاخر خود را کمابیش از همین منابع اخذ کرده است؛ خصوصا که شکست تاریخی
ِ
ِ
رقیب پستمدرنیسییتی و
یتی آموزههییای ِ
یی اقتییدارگرایانهاش ،درسی ِ
سوسیالیستی و سازمانها و جریانات سیاسی ِ
پساساختارگرایانه را بدیهینما ساخت .در این میدان سیاسی نوگشوده ،مفهوم امر سیاسی

( Politische

 )dasبییر

بنیان «تفاوت» ( )Differenzشکل میگیرد و مفهوم «میکروپولیتیییک» ترجمییان مییادی خییود را در «سیاسییت
پوزیتیویستی نئولیبرالیسم،
اولشخص» ( )Politik der ersten Personمییابد .از سوی دیگر ،مفروضات اساسی
ِ
موجب تقویت گرایشهایی گردید که واقعیت اجتماعی را همچون تودهای از فاکتها و رویییدادها و حوزههییای
مجزا میانگارند و در نتیجه ،رویدادها را جدا از ریشیهها و علیل سیاختاری آنهیا و صیرفا در سیطح پدییدارها
درونی آن) و درکنییار سییایر
مشاهده و بررسی میکنند .بر بنیاد این نوع شناختشناسییی (و ارزشگییذاریهای
ِ
عوامل تاریخی ،نگرش و رویکرد «بیواسطهگی» در حوزهی کنش سیاسی شییکل گییرفت کییه به نییوبهی خییود
سیاسی متاخر هموار ساخت.
مسیر ظهور رویکردهای شخصمحور و «سیاست اولشخص» را در کنشهای
ِ
در این میان ،تأثیرات نوآوریهای فناورانه در ساحت مصییرف و زیسییت فردی و خصوصییا گسییترش ارتباطییات
دیجیتالی در فضای مجازی ،امکانات مادی بیسابقهای برای کنشگری فییردی (و حییتی نمییایشگری فییردی)
ایجاد کرده است و زمینهی میادی هرچییه بیشیتری بیرای سیاسییت هییویت فیراهم آورده اسییت .بییدینترتیب،
حاکم موفقیت یا شکست امری فردی قلمداد میشییود ،مبییارزهی سیاسییی هم بییه
همانگونه که در ایدئولوژی ْ
امری تماما فردی یا با محوریت فرد بدل شده است و لذا تأکید اصلی بر تفاوتهاییست که فییرد را از دیگییران

متمایز میسازند.
از این رو ،در سیاست هویت از یکسو المانها و کنشهای زبانی و بیانگریهای نمادین اهمیت فییوق العییادهای
مییابند و از سوی دیگر فرد (با تأکید بر تفاوتهایش با دیگران) در مرکز سیاست قرار میگیرد .بههمین دلیل
هرمنوتیک رفتارهای نمادین به مهمترین ابییزار تفسیییر و جهتیییابی سیاسییی بییدل میشییود و کنش
ِ
است که
گرایی زبانی/رفتاری و یا نزاکتجییویی سیاسی
سیاسی بدیل به تمرکزی افراطی (و بعضا وسواسگونه) بر منزه ِ
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گفتمانی خویش بهطور متناقضی بر تقویت هویتی خاص تمرکز
وجود دارند و بازتولید میشوند .با اینهمه ،سیاست هویت در کردار سیاسی و
ِ
میعنی تئوریزه و تاحد زیادی تثبیت شده است.
دارد؛ رویهای که بهمیانجی رویکردهای نظری
ْ

فرهنگی متاخ ِر سرمایهداری» مینامد که به ناخودآگاه سیاسی جوامع شکل میدهد.
 .10فردریک جیمسون نظریات پستمدرنیسم را «منطق
ِ
 11رویکرد «نزاکتجویی سیاسي» (  )political correctnessبهواقع برآمده از واکنشی اخالقي نسبت به جهاني ناعادالنه و جنونزده است که
سازی مردم پیش ميرود .در واکنش به این بستر انضییمامی-تییاریخی ،رویکردهییایی شییکل
هرچه بیشتر به سمت فرديسازی جامعه و ناتوان ِ
میگیرند که در آنها فر ِد (منزویشده از ساختارهای جمعی) میکوشد بهعنوان یک فرد در برابر این جهان موضعگیری (اخالقی) کند ،بیآنکه
رایج «نزاکتجویی سیاسییي» ،وظیفهی
اشکال
ِ
بتواند یک دگرگونی انقالبی به سمت دنیایی بدیل را متصور شود .در همین راستا و در
افراطی ِ
ِ
«من» آن نیست که جهان را تغییر دهم ،بلکه کافیست «من» با گفتار و رفتار درست خویش (بنا بر اصول و باورهایم) از تضییادهای درونیام
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و کنشهای مستقیم فردی یا فردمحور تقلیل مییابد .در چارچوب سیاست هویت حتی اگر از ضرورت مبییارزه
راسیسم ساختاری سخن گفته شود ،در عمل گرایش اصلی بهسمت تقابلهای شخصمحور اسییت ،یعیینی
علیه
ِ
نشاندن افراد در مقام نمایندگان ساختارها .و این نمیتواند تصادفی باشد ،چون سیاست هویت بهناچار از تقابل
و ضدیت با یک «دیگری» تغذیه میکند و این دیگری (برای برانگیزانندهبودن) باید تا جییای ممکن ملمییوس و
انسانواره (یعنی نیتمند و دارای واکنش عاطفی) باشد؛ چیزی کییه سییاختارها بهدلیییل وجییه تجریدیشییان و
یتی مرتبییط بییا
بیتفاوتیشان به انسانها فاقد آن هستند .بههمین دلیل اسییت کییه در گرایشهییای ضدراسیسی ِ
سیاست هویت ،بهندرت پای طبقه و سیاست طبقاتی بهمیان میآید12؛ بییا اینکییه از زمییان پیییدایش فمینیسییم
سیاه ،درهمتنیدگی ستمهای مبتنی بر جنسیت و طبقه و نژاد بهطور فزآیندهای به دانش نظییری جنبشهییای
اجتماعی مترقی راه یافته است.
یاعی آن ،انگیییزهی نیرومنییدی بیرای رشیید و
روشن اسییت کییه جسییتجوی هییویت ییا آرزوی بازشناسییی اجتمی ِ
سازی فردی و پویشهای جمعیست و بهواقع بخشی اجتنابناپذیر از مسیر رشد خودآگییاهی سیاسییی
توانمند ِ
یک فرد (یا جمعی از افرا ِد همهویت) است .از این نظر ،جستجوی هویت سرآغازی ضروری برای تعامل جمعی
و بسیج و سازمانیابی سیاسیست و اساسا گریزی از آن نیست .اما آنچه سیاست هویت مینامیم از آنرو قابیل
یاعی هییویت را هییدف قییرار
نقد و بهلحاظ سیاسی مخرب است که چشییماندازی فراتییر از این بازشناسییی اجتمی ِ
یخص محییدود میسییازد ،بیآنکییه
نمیدهد و لذا مبارزهی
ِ
سیاسی خویش را به تقویت و تثبیت یک هویت مشی ْ

داللتهای ضروری یونیورسالیسم برای عبور از تنگنای «فروبستگی هویتی» را بازشناسد و در رویکرد خییویش
فراروی دیالکتیکی (در پیوند میان پارتیکوالریسم و یونیورسالیسییم) ،سیاسییت
ِ
بگنجاند .از این منظر ،در غیاب
هویت میتواند پتانسیلهای اعتراضی گروههای مشخص ستمدیدگان را درنهایت زایل سازد ،و حتی به تشدید
و تعمیق شکافهای موجود در بین ستمدیدگان و سوژههای سیاسی برآمده از دل آنهییا بیانجامد .در سیاسییت
مراتبی
هویت رویکردی انتقادی نسبت به کلیت نظامی که تضاد و تقابل و سرکوب هویتها یییا روابییط سلسییله
ِ
هویتها را بازتولید میکند پرورش نمییابد .چون بنا بر مبانی پستمدرنیستی/پساساختارگرایانهی این رویکرد
پوزیتیویستی آن) ،چیینین کلیییتی ( )Totalitätاساسییا وجییود نییدارد؛ بلکییه جهییان
(و نیز برخی پیشفرضهای
ِ
یل تییاریخی پراکنییده (و اغلب
تصیادفی مجمییوعهای از سییازوکارها و عوامی ِ
اجتماعی صرفًا حاصییل عملکردهییای
ِ
نامرتبط) تلقی میشود و درنتیجه ،کنش سیاسی معطوف به میکروپولیتیک در قلمرو مبارزات ُخرد و پراکنییده
باقی میماند .بنابراین ،سیاسییت هییویت نمیتوانیید جییوابی بییه راسیسییم سییاختاری درهمتنیییده در مناسییبات
فردگییرایی
سییرمایهدارانه باشد13؛ خصوصییا کییه خییود محصییولی تییاریخی از بیگانهسییازی ،سیاسییت ُزدایی و
ِ
نولیبرالی بر جوامع انسانی تحمیل کرده است.
فزایندهایست که سرمایهداری در عصر سلطهی
ْ
خالص گردم و رضایتخاطر کسب کنم؛ و حتی اگر جهان تغییرپذیر باشد ،تغییر آن تنها از چنین مسیری قابلتحقق خواهد بود.
 12در حوزهی رویارویی با راسیسم ،سیاستهویت بهلحاظ نظری گاه همچنین بر خوانشهایی از نظریهی پسااستعماری تکیه میکند .امییا این
خوانشها عموما بهجای مفصلبندی با اقتصاد سیاسی ،با آموزههای پساسییاختارگرایانه مفصییلبندی میشییوند و لییذا همچنییان در چییارچوب
نظریهی گفتمان (و مقابلهی گفتمانی) ،میکروپولیتیک و «سیاست اولشخص» باقی میمانند.
 13هورکهایمر زمانی گفته بود« :کسی که نمیخواهد دربارهی کاپیتالیسم سخن بگوید ،باید دربارهی فاشیسم هم خاموش بماند».
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سخن پایانی
بر این باورم که انتقاد بهلحاظ مضمونی هیچ مرزی نمیشناسد ،ولی بهلحییاظ روش مسییلما مرزهیایی دارد کیه
سازی نقادی سیاسییی (کییه
ترین آنها امتناع از تخریب شخصیت در عرصهی عمومی است .شخصی ِ
یکی از مهم ِ
خود ناشی از درکی صوریگرا از کنش سیاسیست) وجود چنین مرزی را بهرسییمیت نمیشناسد .14بنییابراین،
گفتمانی توجیهکننییدهی این صوریگراییست .فییارغ از آن
مسالهی اصلی مورد اختالف ،خاستگاههای نظری و
ِ
نوع صوریگرایی که در ساحت سیاست رسمی بورژوایی جریییان دارد ،درعرصییهی سیاسییت چپ نیییز گییرایش
آشکاری بهسمت صوریگرایی وجود دارد که اغلب نزد رهیافتهای متکی بر سیاست هویت مشهود است ،کییه
برخی زمینههای تاریخی ظهور و گسترش آن محتصرا در این نوشتار بیان گردید.
یانی
چپ بییه ضی ِ
یی فراپارلمی ِ
یرورت سییازمانیابی سیاسی ِ
نویسندهی این متن بهعنوان یییک مهییاجر رنگینپوسییت ْ
رنگینپوستان و مهاجران برای مبارزه علیه سازوکارهای سلطه و ستم و سرکوب در این جامعه باور و پایبندی

هویت پشتوانهی آن را مسیر درستی بییرای این مبییارزه
دارد ،ولی درعین حال صورایگرایی سیاسی و سیاست ِ
نمیبیند (و برهمین اساس ،ازجمله در رابطه با اتفاق رخداده در آن تظاهرات خوانش کامال متفاوتی با بیانیهی
میگرآنتیفا دارد) .شاید همین موضعگیری انتقادی ،در کنار دیگر انتقادات طرحشده از جییانب بییرخی فعییالین
یم شییما
مهاجر/رنگینپوست ،بهتنهایی برای ابطال ادعای پایانی بیانیه کافی باشد که «ما جواب مسییاله راسیسی ِ
هستیم» .نه! شما تنها یکی از «واکنش»های موجود و ممکن به معضل ساختاری و پیچیده راسیسییم هسیتید؛
حتی اگر نوع این واکنش -در چارچوب سیاست هویت -فعال بنا به زمینههای تاریخی برای بسیاری از مهاجران
جوان جذاب باشد و موجه بهنظر برسد.
مسلمًا نفس شکلگیری و وجود چنین تالشهای جمعی را باییید مغتنم شییمرد؛ خصوصییا کییه یییک پروسییهی
خودآگاه جمعی میتواند پویشی صعودی و فرا-رونده (دیالکتیکی) داشته باشد یا بیابد .اما یقین دارم که پاسخ
جدی به راسیسم راهحلی بهمراتب پیچیدهتر ،غنیتر و منسجمتر از آن چیزی میطلبد که رویکردهای برآمییده
داری بنییا بییه
از سیاست هویت میتواننیید پیش بگذارنیید؛ چییرا کییه میزبییان امییروزی راسیسییم یعیینی سییرمایه ْ

ضرورتهای درونی و بیرونیاش ماهیتی بسیار چندالیه ،درهمتنیده ،پیچیده و سازمانیافته دارد.
* * *

kaargaah.net
 14این مساله که واکنش به تبعیضها و تعرضات آگاهانهی نژادپرستانه و جنسیتزده (سکسیستی) میتواند با ذکر نام عامل آنها انجام گیییرد،
منافاتی با انتقاد نوشتار حاضر از «شخصیسازی نقد» ندارد .زیرا چنین تعرضی از یکسو در سطح بینا-فردی و بهطور آگاهانییه رخ میدهیید و
لذا مسبب آن باید پاسخگوی رفتار/عملکرد خویش باشد؛ و از سوی دیگر ،میتوان از این نوع واکنش برای محافظت از افراد آسیبدیده (یا در
معرض آسیب) و توانمندسازی آنها بهره گرفت .با اینحییال ،این روش شخصیسییازی کنش انتقییادی/اعتراضییی را نمیتییوان بهسییادگی بییه
ساحتهای دیگر تعمیم داد.
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