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تقدیر و تشکر

تألیف این كتاب را مدیون كسان بسیاری هستم از آهنایی كه امهیت فكر كردن را به من یاد دادند تا 
كساین كه فرصت مناسیب را فراهم كردند تا امكان نوشنت این كتاب فراهم شود. در وهله خنست باید 
از خانواده ام تشكر كنم كه هزینه بسیار زیادی بابت فكر كردن من پرداخت كرده، رنج های یب مشاری 
را حتمل كردند كه به من فرصت داد در شرایط بسیار دشوار هم انگیزه نوشنت داشته باشم. از این 
بابت از مهه آهنا، خبصوص مهسرم و برادرم تشكر می كنم. عالوه بر اینها دوستان زیادی هستند 
كه من در مورد مطالب این كتاب ساعت ها با آهنا صحبت كرده از نظرات آهنا هبره گرفته ام. اگر 
خبواهم اسامی این افراد را ذكر كنم بدون شك عده زیادی از قلم خواهند افتاد. از دكتر عبداالمری 
نبوی، دكتر قدیر نصری، دكتر مسعود پدرام از این بابت تشكر می كنم. دكتر حممود سریع القلم استاد 
اینجانب بود كه كتاب حاضر از دل آن بریون آمده است. از محایت های  راهنمای رساله دكتری 
وی در راستای تصویب موضوع رساله و به سراجنام رساندن آن سپاسگزاری می كنم. مهكاری با 
دكتر حممدرضا تاجیك در سال های دور و مهفكری با وی اهلام خبش ایده ها و نظرات زیادی برای 
من بوده است و از این بابت مدیون او هستم. برخی اساتید دیگر نیز با انتقادات خود زمینه ساز 
متفكر  پژوهشگر و  كنم. دوستان  از آهنا تشكر  باید  بابت  این  از  كه  نظرات شدند  برخی  اصالح 
مركز  ریاست مجهوری،  استراتژیك  بررسی های  مركز  شهید هبشیت،  دانشگاه  در  گذشته  سال های 
حتقیقات استراتژیك جممع تشخیص مصلحت نظام، مركز مطالعات و پژوهش های علمی خاورمیانه 
و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی خبصوص در مقطع كارشناسی ارشد، با نظرات و انتقادات 
خود سهم بسزایی در شكل گریی برخی ایده های كتاب داشته اند. ذكر اسامی مهه آهنا در اینجا میسر 
تشكر  امحدی  آقای سعید  و  آریایی نیا  مسعود  دكتر  مهدی جنف زاده،  دكتر  دوستامن  از  نیست ویل 
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ویژه ای دارم. من از مهه این دوستان سابق هم كمال تشكر را دارم، خبصوص از یكی از آهنا كه 
دقیق نوشنت را به من یاد داد.

سراجنام اینكه تكمیل و چاپ كتاب حاضر بدون اراده نشر روزنه و شخص آقای علریضا هبشیت 
ممكن و میسر نبود. سپاس خود را تقدمی ایشان و سایر مهكارانشان در نشر روزنه می كنم كه در 
اثر حاضر كمر مهت بستند. از سركار خامن اورشان به خاطر  ایام سخت كار نشر، به چاپ  این 
باره و  به خاطر تایپ و غلط گریی چندین  پی گریی های مرتب و منظم و از سركار خامن مداح 

دشوار كمال تشكر را دارم.
اما نكته آخر استراتژیست ها می گویند در دل هر فرصت هتدیدی هنفته است و برعكس. به مهنی 
دلیل خاطره نوشنت این كتاب هرگز فراموشم خنواهد شد. از آهنایی هم كه با بدی ها و یب اخالقی ها 

و یب وفایی ها زمینه مقاوم تر شدن مرا فراهم كردند به نوبه خود سپاسگزارم.







مقدمه

امتام این كتاب خیلی بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت به درازا كشید. افزون بر ده سال پیش بود 
كه اندیشیدن به این موضوع را در قالب رساله دكتری علوم سیاسی در دانشگاه شهید هبشیت آغاز 
كردم. از آن زمان تاكنون چندین بار موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار داده از منابع و نظریات 
جدید هبره گرفته ام تا بتوامن اثر درخور و ارزمشندی را تدوین كنم. آنچه پیش روی مشا قرار دارد، 
شباهت اندكی با رساله دكتری مورد اشاره در باال دارد، اما موضوع آهنا یكی است. به عبارت 
ساده تر، تنها به عنوان و موضوع وفادار مانده ام. باور شخصی من این است كه هنوز هم موضوع 
درخور مطالعه و تأمل و تدبر بیشتر است، اما با توجه به شرایط و امكانات موجود ترجیح دادم به 
این مقدار بسنده كنم. اگر عمری باشد و شرایط مهیا شود پروژه هویت را در موضوعات دیگری 
ادامه داده به عنوان ادامه كتاب حاضر عرضه خواهم كرد. اكنون مشغول تدوین »سیاست هویت 
در ایران معاصر« به عنوان ادامه كتاب حاضر هستم و امیدوارم در آینده ای نه چندان دور كتاب 
سوم را با موضوع سیاست هویت و امنیت آغاز كنم. موضوع سیاست هویت یكی از دغدغه های 
جدی فكری من طی 15 سال گذشته بوده و شاید تنها موضوعی است كه از گزند بداندیشان و 
حوادث زمانه جان سامل بدر برده است. در عنی حال معتقدم هویت تنها دغدغه ما نباید باشد و 
باید از زوایای دیگری هم مسأله یا مسائل امروز ما مورد مطالعه و بررسی قرار گریند. تردیدی 
نیست هویت اندیشی حداقل از دهه 1340 مشسی به دغدغه ای جدی برای روشنفكران، اندیشمندان 
و فعاالن اجتماعی، سیاسی و حیت فرهنگی تبدیل شده است، دغدغه ای كه الجرم با پاسخ های 
متنوع مهراه بوده است. هرچند عنوان فرعی اثر حاضر سیاست خارجی است. خواننده با مطالعه 
آن درخواهد یافت مسأله و موضوع اصلی مهانا هویت و به تعبری دقیق تر سیاست هویت است، 
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سیاسیت كه كوشیده است یكی از هویت های موجود را تبدیل به هویت مسلط و به تعبریی فهم و 
قرائت مسلط از هویت مجعی یا هویت ملی كند. در این كتاب نشان داده می شود برخالف تصور 
رایج هویت را منی توان فارغ از قدرت و به تعبریی دعواهای سیاسی مورد مطالعه قرار داد. هویت 
در مهان حال كه موضوع رقابت بر سر قدرت است، خود نیز یكی از منابع تولید قدرت است. 
خمصوصًا وقیت عده ای از مردم هویت خاصی را می پذیرند و حیت حاضرند در راه حفظ آن هویت 
هزینه های زیادی پرداخت كنند و در برخی موارد حیت كشته شوند. اگر در قرون وسطی كشته شدن 
بر سر باورهای مذهیب رایج بود و در قرون 18 و 19 میالدی كشته شدن در راه وطن و ناسیونالیسم 
گسترش یافت، در دوران بعد از جنگ سرد هویت ها تا حدی جایگزین آن دو شدند و البته این به 

معنای از بنی رفنت مذهب یا ناسیونالیسم نیست.
در این كتاب ما با دو چهره هویت مواجهیم: چهره مثبیت كه می كوشد با دگر خود برخوردی 
اخالقی یا حقوقی داشته و موجودیت او را به عنوان یك انسان با هر عقیده و مرامی به رمسیت 
بشناسد و برای او مهان حقوقی را قائل باشد كه برای خود قائل است و چهره منفی كه به دنبال 
مسلط شدن بر این »دگر« با هر عنوان و نام و توجیهی است. در این چهره فرض بر این است كه یك 
هویت برتر، اخالقی تر، حقیقی تر و واالتر وجود دارد كه سایر هویت ها باید در آن ادغام شوند و این 
به نفع آهنا و حیت زندگی مجعی است. چهره مثبت هویت درصدد حتمل تنوع و تكثر و چهره منفی 
به دنبال از بنی بردن آن است. ممكن است خواننده هنگام مطالعه كتاب به این باور برسد كه نویسنده 
به ابعاد منفی مسأله و موضوع هویت های غریمسلط توجه چنداین نكرده و عمدتًا به نقد هویت 
مسلط پرداخته است. این انتقاد ریشه در روش اختاذ شده دارد. دغدغه ما بیشتر از آنكه هویت های 
غریمسلط باشد، هویت مسلط بوده است. در عنی حال تالش كرده امی نشان دهیم اغلب هویت های 
غریمسلط هم درصدد بازتولید مهان شیوه ای هستند كه از آن انتقاد می كنند: سلطه بر هویت های 
دیگر از طریق حاشیه نشنی كردن، سركوب یا نادیده گرفنت. این گرایش خود مانعی در راه مواجهه 
با چهره مثبت هویت است، چهره ای كه می تواند در تسهیل گذار به دموكراسی نقش مهمی را ایفا كند.
در كتاب های بعدی به وضوح به این مسأله خواهم پرداخت كه یكی از مشكالت جدی امروز ما، 
یعین عدم حتمل دیگران یا دگرهای هوییت، صرفًا فرهنگی نیست بلكه ریشه های سیاسی هم دارد، 
زیرا مسأله هویت عمیقًا با مسأله قدرت پیوند خورده است. این بدان معنا نیست كه هر نوع هوییت 
در هر سطحی سیاسی است، بلكه بدان معناست كه سیاست به دلیل ماهیت آن الجرم هویت های 
خمتلف را حتت تأثری قرار می دهد. ممكن است اقلیت كمی از مردم، دیگران و باورها و هویت آهنا را 
به دالیل اخالقی حتمل كرده به رمسیت بشناسند، اما اكثریت برای اجنام این كار باید آموزش ببینند و 
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یاد بگریند. اخالق در حوزه عمومی چیزی است شبیه آنچه در این كتاب با بررسی آرای لویناس، 
فیلسوف فرانسوی بدان پرداخته امی. من نوعی بر اثر تعامل و یادگریی در حوزه عمومی به این نتیجه 
می رسم كه منی توامن »دگر«های هوییت را در خودم هضم كرده از بنی بربم و لذا ناگزیر از زندگی 
با آن هستم. جتربه سه دهه گذشته نشان می دهد هرجا حوزه عمومی قوی تر و گفتگو بیشتر بوده، 
میزان حتمل باالتر رفته و سطح خشونت كاهش یافته است. آخرین مثال وضعیت دو كشور مهسایه 
در مشال آفریقاست: لییب و تونس. سیاست های اقتدارگرایانه معمر قذایف در چهل سال گذشته منجر 
به نابودی عرصه عمومی و به تبع آن تضعیف اخالق عمومی شد كه پیامد آن گسترش خشونت در 

دوران پس از قذایف بود كه هنوز ادامه دارد و پایان نیافته است.
تارخیی و سرنوشت هویت های مسلط در  مطالعه سری  دیگر می توان  زاویه ای  از  را  كتاب  این 
دانست. خواهیم  و مصر  اسرائیل  تركیه،  ایران،  یعین  مطالعایت  مورد  خاورمیانه و خبصوص چهار 
دید این چهار بازیگر با وجود داشنت تفاوت های زیاد، در مورد هویت اشتراكایت با هم دارند و به 
طور مشخص مهگی درگری مسأله بازتعریف هویت مسلط اند. با اینكه تركیه در مقام مقایسه جتربه 
شدیدتری از سركوب هویت ها را گذرانده است، در سال های اخری بازتعریف هویت مسلط در قالب 
پسا – كمالیسم با موفقیت های قابل توجهی مهراه بوده است. در سر دیگر طیف، مصر با بیشترین 
مشكالت در بازتعریف هویت مسلط مواجه است. هوییت كه در پی كودتای غریقانوین ارتش علیه 
حممد مرسی مشروعیت خود را تا حد زیادی از دست داد. در این كتاب خواهیم دید هویت به 
قرار می دهد.  تأثری  را هم حتت  دارد كه حیت حوزه سخیت چون سیاست خارجی  قدری امهیت 
حوزه ای كه قدما وعلمای قدمی روابط بنی امللل آن را جدا از حوزه داخلی و حمل جتلی منافع ملی 
)مجعی( می دانستند. اگر سیاست هویت بر چننی حوزه ای تأثریگذار است، به طریق اویل می توان 
از تأثریگذاری قابل توجه آن بر سیاست داخلی و پدیده هایی مثل امنیت و دموكراتیزاسیون سخن 

گفت.
در شرایط كنوین سیاسی در ایران، هر اثری در رابطه با سیاست، حیت اگر ادعای علمی بودن  
داشته باشد، مورد تغیریهای خمتلف و متضاد قرار می گرید و این در مورد اثر حاضر نیز صادق است. 
می توان ادعا كرد اثر حاضر، خمصوصًا در شرایط فعلی، تا حد زیادی علمی است ویل منی توان آن 
را كاماًل یب طرف دانست. هیچ نویسنده ای منی تواند كاماًل یب طرف باشد و من هم چننی ادعایی ندارم. 
هرچند كوشیده ام تا حد امكان به كلیت روش پژوهشی علمی پای بند باشم. ادبیات این كتاب نیز در 
مهنی راستا تنظیم شده است. دوری گزیدن از ذكر القاب و عناوین مثبت یا منفی، تالش در راستای 

وفاداری به روش علمی بوده و الزامًا نشانه موضع گریی علیه یا له فرد یا كشور خاص نیست.




