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چکیده
دستورکار جدید روابط بین الملل تغییر کردی است به عطارتی دیگر مسائل
اساسی جهان در قرن بیست ویکم در مقایسه باا قارن بیساتم عطارتناد از
ناااهجویی و مهاااجرت ،بیماااریهااای واگیااردار ،تغییاارات آو و هااوایی،
دولتهای ورشکسته ،تروریسم در این میان مسئله مهاجرت و نااهجویی
به خصوص با توجه به وضعیت آن در اتحادیه ارو ا به عنوان مسئلهای کاه
جغرافیا ،تاریخ ،هویت ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاسات را تحاتتااثیر قاراردادی
اساات ،از زوایااای مختلاا نظااری و عملاای مااورد توجااه ژوهشااگران،
تصمیمگیران و سیاستگذاران قرارگرفته است این مسائله چاالشهاایی را
برای رویکردها و نظریههای موجود در روابط بینالملال در تطیاین ،فهام و
تحلیل به وجود آوردی است؛ به شاکلی کاه تغییار ماهیات ایان مساائل و
وضعیتهای یشآمدی ضمن روشن کردن محدودیتهای تطیینی-تحلیلی
نظریه های موجود ،ضرورت به کارگیری ابلارهای نظری و مفهاومی جدیاد
برای فهم و تطیین این مسائل را اجتناونا ذیر کردی است از اینرو در این
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مقالااه نگارناادگان فراتاار از کنوانساایونهااا مقااررات و قااوانین نهادهااای
بینالمللی ،به دنطاال مشاخک کاردن ناوعی از مفهاوم اردازی از مسائله
مهاجرت در ابعاد بین المللی توسط یک رهیافت جدید در نظریاه انتقاادی
روابط بین الملل ،به معنای خاص آن هستند روش ژوهش مقاله تولیفی
– تفهماای  -اسااتداللی اساات گااردآوردی دادیهااای نظااری از منااابع
کتابخانهای و اینترنتی است یافتههای مقاله نشان میدهد کاه توسال باه
رهیافت آدورنویی در فهم مسئله مهااجرت ،مایتواناد ضامن نشاان دادن
محدودیتهای جریانهای نظری در رواباط باینالملال ،ابعااد ناگشاودی و
تازی ای از آن مسئله را برای ژوهشاگران ،تصامیمگیاران و سیاساتمداران
اتحادیه ارو ایی روشن کند

واژههااای کلیاادی :مهاااجرت ،اتحادیااه ارو ااایی ،دیالکتیااک منفاای،
ناهویتاندیشی ،رویکرد فرامفهومی
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مقدمه
میهر

ادید پرچرد مسیژل اهین ا امل مهیاعت ک موضهوم ایهن پهژ هر

اس  ،پژ هشگعان مختلف را متوا قدرت ابررنی ازلرلی نظعی هی مواهود در
ر ااط ارناحمللکعد اس  )١( .اهمر

پژ هر ،اینگون قیال ارین اس

این اوا ای استنید اه رااطه مرهین نظعیه

ک گیهی ا

اسط انجهیم یهر پهژ هر اجعاهی

طعی لل نن مزد دی هی ،ا نوصی پرشبعد پرشعف

ازلرلهی ابررنهی نظهع در

نن لو ییص انجیم میگرعد .ا طعفی دیگع گیهی انجیم یر پهژ هر اجعاهی
داد هی ا دس

نمد ا نن مرن سی شهل گرع یر نظعی در نن لهو یهیص

می شود .اد ن شر پدید هییی مینند مهیاعت ،اهدیدات هست ا  ،مسهیژل یسه
مزرطی ،نیاعااع اهینی ،اع ریسهم  ...اهی نشهین دادن مزهد دی ههی ابررنهی
ازلرلی نظعی هی مواود در ر ااط ارناحملل ،مرن سی اغررع ازهول در ننههی را
فعاهم میکنند .ا ارینی اهتع ا د ر ا نسرب یر ازلرهل اهر متغرهع مهیاهوان
گف

مسیژل اهینی ا قبرل مهیاعت میاواند مواب اغررعات پیرادایمی در لهو

نظع ر ااط ارن احملهل شهود .ایهن اغررهعات اهی اواه اه میهره

فعارشهت ا

وندرشت ا اودن این مسیژل مزد دی هی نظعیه ههی اعیهین ا هلی ر ااهط
ارناحملل در ابررن ننهی ،د ر ا ذهن نرس  .در ادام ازلرل فوق را میاوان ای اوا
ا منیظعات نظع مواود در ر ااط ارناحملل ا شهل مختصع ابررن کعد ای ااههید
دیگع ا ازول اغررع نظع در ر ااط ارناحملل نشهیر شود.
هموار مهمتعین نقد ک ا سم
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مزد دی هی یر نظعی یی نظعی هی یر لهو یهیص ر شهن مهیشهود ا

نظعی هی اعیین ا لی ا اعیین انتقید
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در لو ر ااط ارن احملل ارد اود این اس

ک در ایهن اعیهین ،مفهیهرم قیالره

صملریای شدن ندارند؛ پس نظعی هی مواهود در ایهن اعیهین هعفی لعافهیههی
نظع

فعانظع هستند .انیاعاین ازق ا ول ،مفع ض هی اهداف صلمی اینهی اهی

ویحر ر اع اس

نمیاوانند پیسخگو منیسبی اعا مسیژل اههینی ایشهند .اهی
ذهنهی ا حویه ههی دغدغه ههی پژ هشهگعان

این اهود اهی مهع ر سهعی

نظعی پعدا ان نظعی هی مواود در اعیین انتقید ر ااط ارناحملل ،ا نظع میرسهد
قوی ت فوق صید ن نرسه  ،اه شههلی که مهیاهوان دیهد ا حزهی موضهوصی
دستورکیر ا لی این اعیین اع مزوری

طبق  ،نهژاد ،گفه

(لذف شمول) ،مدایل اشعد ستین  ،امنر
این مسیژل درسریس

گهو ،کعامه

انسینی ،انسر

انسهینی

مهیاعت اس

اهینی نمیاواند هعفی لعافهی فعانظهع ایشهد .اه حزهی

ر شی نرز صال اع ای ر ا پعاکسرس مزور در ایهن اعیهین ،همهوار اهع رااطه
انگیانر ر شنگع نظع

االس اعا کسب نتییج

م نیشهی ا نن ر شهنگع

مدنظع پژ هشگعان این اعیین اود اس  .اعا مثیل هدف نظعیه انتقهید ر ااهط
ارن احملل متیثع ا پع د فهع مهتب فعانهفورت صبیرت اس
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مفههیهرم صلههوم ااتمههیصی انسههینی اههعا در اهتههع فوههی سریسههی در اه ه
شهلگرع ااتمیصیت انسینیاع ،ایکرد اع ای مفهوماند ر شنگع  ،رهیییاخشی
اراژ ادیل اوام

ااتمیصیت.

مقدم گفت شد ضع ر اود ای اگویرم یهی ا اهداف می در این مقیح مفهوم
پعدا

در ایب مهیاعت ای اوسل ا یر رهریف

اعیین یهنی نظعی انتقید ر ااط ارناحملل اس
سریسی نظعی انتقید ا مهنهی یهیص رسهرد
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در مرین یر نظعیه یهیص ایهن
ای ا یر ار ییای دقر ا قیالره
اصهالم کنهرم نظعیه انتقهید در

اشخرص درمین مسیژل ازعان هی سریسی اقتصید
رهیییاخشهی اشهعی

ااتمیصی مهمتهع ا نن

ا درد رنهجههی درگرهع نن وه نقهر سههمی دارد؟

) .(Masquelier, 2014اعا پیس ا این سئوال فعاسهو منهیظع
(1988-1987

 )Hoffman,حرنهلرتههع

انتقید ا دحرل داشتن د
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ا  :اهی مفهومانهد

(1992

اههیرف ههیفمن

 ،)Linklater,نگیرنههدگین مهتقدنههد نظعی ه

یژگی می اواند مسیژل مواود در اههین اه یصهوص

مهیاعت را ا شهل منیسبی ازلرل کند -1 :میهر
اوا ا نقد در ن میندگیر.
احف) در اوار
دحرل منشأ نظع

1

یژگی ا ل میاوان گف
فلسفی نن ،شعایط

ارنیرشهت ا ایهن نظعیه

ک میهر

-2

ارنیرشت ا این نظعی اه

م اعا ازلرل پدید ا مینند مهیاعت ک

یود ا حزی اعرسی مطیحهیای مسئل ا وندرشت ا اس

را دارد.

ب) امی اینه وعا نقد در نمیندگیر را ا صنهوان یهر یژگهی متمییزکننهد در
نظع گعفت ایم ،ا میهر

نوم موااه د ح هی در اعیورد ای مسیژل اسیسهی اههین

معاوط می شود .نقد در نمیندگیر ا دحرل نشهیر کعدن میهر

ننچه ادصهی شهد اهی

ننچ انجیم شد اس  ،میاواند اهر گی یوای اهعا نغهی ار یهیای سریسه ههی
اصالنی اصمیحی د ح هی در مرن هییی مینند مهیاعت پنهیهجویی ایشهد؛ یهنهی
اینه د ح هی ای نهیدهی مقعرات اصمیحی ،وگونه مهدصی درپهرر گهعفتن مسهرع
اازیدی هی ارناحمللی معابط ای این مسئل کیراعدپذیع اس .
امی ضع رت پعدایتن ا یر رهریف

ادید در ر ااهط اهرناحملهل ،نن ههم ا

ای انتقید  ،اعا فهم مسیژل اهین مینند مهیاعت در ورس ؟ در پیسخی کوای
میاوان ا د ضع رت یید کعد -1 :انیاع اسهتد ل رااطه متهیمهل مرهین ازقرقهیت
ااتمیصی پعاکسرس در نظعی انتقید  ،مهمتعین ضع رت را مهیاهوان کمهر اه
اسرج اغررعات ااتمیصی در رااط ای سریسهتگذار دراهیر مههیاعت پنهیهجویی
دانس  -2 .پرچردگی اقهر هی

ضهر هی پرر نمد در ر ااطارناحملهل ،اه

سرل مفیهرم قدیمی مواود در نظعی هی ر ااهط اهرناحملهل قیاهل فههم ابرهرن
نرس

ایید ضمن ای مفهوم اند مفیهرم قبلی ،مفیهرم ادید در این لو اراژ

داد.
انیاعاین ای اوا ا اوار این د ضع رت یهنهی اسهتفید ا نظعیه انتقهید
ر ااط ارن احملل همچنرن یر رهریف
مدنظع نگیرندگین این اس

ادید در دایل این نظعی  ،سهئوال ا هلی

ک نیی میاوان در کنیر د ا هل گفته شهد در نظعیه
1. Immanent Critic
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درس

در لل این مسیژل هستند .این اوا ا شهل یهیص در کهیرکعد نهیدههی
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انتقید ا نمییندگی رااعت کیکس حرنهلرتع ،ا رهریف
نرز سخن گف ؟ اگع پیس مثبه
ند رنو یی هس

اسه  ،وه

ند رنویی در ایهن نظعیه

یژگهی اعاسهت ا در رهریفه

()2

ک ای نن اتوان ازلرلی ا مسیژل مواود در ر ااهط اهرناحملهل اه

یصوص مسئل مهیاعت اراژ داد این رهریف
می میدهد؟ ا نظع نگیرندگین رهریف

و فهمی ا مسئل مههیاعت اه

ند رنو در نظعی انتقید

مفهیهرم مواهود

در نن میاواند ا پژ هشگعان در اراژ فههم ادیهد ا مسهیژل مطهعت در ر ااهط
ارناحملل مینند مسئل مهیاعت کمر کند؛ ا شهلی ک ااهید ادیهد نیگشهود ا
ا
دس

ایی این مسئل را نشین دهد ک اوسط سییع نظعی هی مواود در این لهو
ییفتنی نرس .
امی در مرن موضوصی این مقیح پژ هرهی اعاست ا

اعا مثیل نکیریی مهتقد اس

ورت گعفت اسه .

نظعی هی اعیین ا لی ،مزد دی هی

یید اهعا

ازلرل مسئل مهیاعت دارند .این نظعی هی در موااهه اهی ههع مسهئل ونهد اهی
فعارشت یهی ارنیرشهت ا میننهد مههیاعت اابهیر
مزد دی هی

پنهیهجویی ،ازلرلگهعان را اهی

یید ر اع میکنند؛ ای اییی ک شیید نظعی هی ر ااط ارناحملهل
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ارشتع ا مطیحهیت مهیاعت پنیهجویی مینمو ند ای لیح
) .2008ا سهویی دیگههع هوحفرلهد مهتقههد اسه

اعصهس نن

(Acharya,

وهههیر مهتهب فهههع رژیحرسهم یههی

نئورژیحرسم ،فعاملی گعایی ،نهیدگعایی نئوحربعال سی انگیر در ر ااط اهرناحملهل،
ورزهی اندکی ا می درایر مهیاعت ارناحمللی میگویند .در این مرین سی انگیر
ا دحرل اینه اعیالف ر یههعد رژیحرسه ههی که همه ورهز را اه سهییتیر نظهیم
ارناحملل موا ن قوا اقلرلمیدهند ،اید فعهنهر هنجیرههی را اه صنهوان منهیف
مید نمیارند ،میاواند ای لد اعا ازلرل این مسئل کیرگشهی ایشهد

(Hollifield,

) .2012. p. 351کعیستوفع مرچل ( )Mitchell, 1989ای امعکز اع پهیرادایم نظهیم اههینی،
مطیحهیت قواصد لهذف شهمول د حه ههی را فعاینهدهی اصهمرمسهی
می داند .مرچل مهتقد اس

دایلهی

نظعی اقتصید سریسی ارناحملل ،همعا ای درگرع شدن در

ا ههالت نقههر سریسههی ،نرع هههی سریسههی فعاملههی اههعا ا ههالت نظههیم دایلههی
اصمرم گرع د ح هی در موااه ای مسئل مهیاعت میاواند گزین منیسهبی ایشهد.
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ایهتن مهییع

)2000

ههرچکهدام ا نظعیه ههی ( اقهگعایهی،

 (Meyers,مهتقهد اسه

میرکسرسم نئومیرکسرم ،حربعاحرسهم ،هویه

ملهی ،سریسه

دایلهی ،نههیدگعایی)

نتوانستد ابررن یهوای ا مسهئل مههیاعت اراژه دهنهد .انهیاعاین اییهد اه سهم
ا دل نظعی هی مواود ا دنبیل سنتز نظع اعا فههم

نظعی هی اطبرقی رفت

مسیژل معاو ط ا مهیاعت ایشرم .یوسی شرن نهیر ایرت مهتقدنهد اهییی مرهین
نظعی سی انگیر

حربعاحرسم مهی اوانهد اهتهعین ااهزار نظهع اهعا فههم مسهئل

ن ارگین ایشد .ننهی ضمن ای ر ا اقویه
مسئل ن ارگین را راهی اعا اقوی

متقیاهل فههم نظهع ا مسهئل ن ارگهین،

ااهید نظع ر ااط ارناحملل ا یصهوص ایهن

د نظعی میدانند ) .(Shain & Barth, 2003در کتهیای دیگهع اتهز ) (Betts, 2009ضهمن
اقسرم نظعی انتقید ا نظعی هی نئوگعامشرن (نقهر نهیدههی اهرناحمللهی میننهد
کمرسرون صیحی پنیهندگین سی مین ملل در سیی

ا نف کشورهی شمیل) ،پسیسهییتیرگعایین (مفهیهرم طبقه انهد ههی

مواود ادا ا ر ااط قدرت نرس ) انتقید مهتب فعانهفهورت اه گهزار ههی
استخعاج شد ا ننهی اعا مطیحه
در کتیای ا

اعرسی مهیاعت اابیر میپعدا د.

یعاستیر حوشع اتز ،نواسندگین ا دنبیل ازلرهل دقره نظهع

نبود اند انهی ا ارابیط مرین مفیهرم هع نظعی ای موضوم مورد مطیحه پعدایت انهد.
در یهی ا اخرهی این کتیب پیاعیشی ا نز 1ای ر یهعد انتقید

اندیشمندانی مینند نرن

2

ای اهع گرهع ا

نگیمبن 3ا دنبیل نظماخشی ا شهلی ا فهم در مهورد

پنیهجویین ارابیط مسیژلی میننهد ارد گهی مزهل نگههدار ننههی اسه

& (Betts

) .Loescher, 2011در اخر د م کتیب ر یهعدهییی مورد اعرسی قعار میگرعنهد که
انب هی اجعای ارشتع دارند .مینند نظعی امنرتی کعدن ،نظعیه ردیهمههی ،نظعیه
اقتصید سریسی ،رهریف هی

لحسی

لل منی ص

 . ...اه اصتقهید یعاسهتیران

کتیب ،ارابیط مرین پنیهجویی ر ااط ارناحملهل را اه  3شههل مهیاهوان مفههوم
پعدا

کعد -1 :د یل مهیاعت اابیر  -2 ،نتییج یی پریمد مهیاعت اابیر

-3

1. Patricia Owens

مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی   201٦-2008حسین سلیمی و علی اسمعیلی اردکانی

ضهر

ایجید دانر هژمونرهر ا ایهن

2. Arendt
3. Agamben
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هعکدام ا این سه سهطح اهعا اعاسهت کهعدن 2

پیس هی ا مهیاعت اابیر

موضوم مهم هستند -1 :ارابیط اجعای مرین مهیاعت اابیر
 -2ارابیط مفهومی مرین مطیحهیت مهیاعت اابیر

سریسه

اههین

نظعی هی ر ااهط اهرناحملهل

).(Betts & Loescher, 2011: 12
حوشع مونیهین ) (Loescher & Monahan, 1989ای ر یهعد اهیریخی اجعاهی
ا اعرسی مسهئل پنهیهجویی در ر ااهط اهرناحملهل مهیپعدا نهد .اسهتد ل ا هلی
نویسندگین کتیب ای ر یهعد ایالقی ،قینونی ،سریسی ااتمیصی ایهن اسه
موقهر

پنیهندگی ادا ا شعایط یشون

صلر لقوق اشع نرس  .اه اصتقهید اهن

لبرب ) ،(Benhabib, 2004مهیاعت پدید ا اس
سریس

ک امهع

اه یههی ا مهوهالت

اهینی ابدیل شد اس  .کتیب اع گزار مزور هینی نرن

داشتن لقوق" انی شهد اسه .
ااتمیصیت ای امعکز اع صوهوی

که

در مورد "ل

در ایهن کتهیب اه اعرسهی مع ههی سریسهی
سریسهی افهرهر مرهین ارگینگهین ،مقهرمههی یهی

یود هی شهع ندان ا صنوان «دیگع » میپعدا د.
ای این اوضرزیت ،سی میندهی مقیح ادین ورت یواهد اود که در قسهم
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ا ل پس ا مع ر اع اداریت ازقر مهعابط اهی موضهوم مقیحه  ،اه شههلی کواهی
ر یهعدهی انتقید ا مهنی ییص مواود در ر ااط ارناحملل را اعرسی کنرم اهی
ادین سرل ضمن ر شن کعدن افی ت ایثرعات سن هی مختلف در ایهن نظعیه ،
قیالر

ابررنی یر رهریف

ادید یهنهی رهریفه

مهیاعت در اازیدی ار پییی را اراژ دهرم .در ادام اعا اشهعیح ایهن رهریفه
نزو

ورابند نن (ک ا نن از

صنوان ورابند فعامفهومی یید کعد ایهم) ا

مسئل مهیاعت ،س کتیب زبان اصالت ،نظریه زیبایی شناسی دیال تیک منف ی
ند رنو را مدنظع قعار یواهرم داد .سپس در یر نگی ازلرلی ااهید مسئل مهیاعت
در اازیدی ار پییی ا یصوص ای ایکرد اهع اعهه
او رف ازلرل کعد
رهریف

ند رنویی،

االسمیکنرم ا

ag
e

مهینی مهدنظع  2016 -2008را

اسط استد لهی مفهیهرم مواهود در

ایییی ا نن مسئل را مورد اعرسی قعار دههرم .امه انهد

نترج گرع پیییناخر این پژ هر یواهد اود.
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ند رنهویی اهعا ازلرهل مسهئل

 .1چهارچوب نظری
نظعی ه انتقههید ( )3مواههود در ر ااههط اههرناحملههل اههی د گههعایر نئوگعامشههرنی
فعانفهورای ،از ایثرع افهعات ننتونرو گعامشی نظعی پهعدا ان نسهل ا ل د م
مهتب فعانهفورت اس  .سن

اوسهط رااهعت

گعامشی در ر ااط ارناحملل امع

کیکس دنبیل می شهود که اه شههلی ا اقتصهید سریسهی نزدیهر شهد گهیهی
نئوگعامشرن یواند میشود .رااعت کیکس نظعی یود را امدار نظعی هی مفهیهرم
گونیگونی مینند میرکسرسم ای ایکرد اع (ر ااهط طبقهیای نرع ههی مهید اوحرهد)،
گعامشی (الو ایریخی ،هژمونی کنتعل اید هی) ،کیرل پو نی(( )4دگعگهونیههی
سییتیر ) ،ایمینوژل احعسترن (نظیم اهینی) ،فعنینهد اهع دل (سهییتیر اهیریخی)،
اعارح میدهد کیرهییر در سهن

مدحسهی (نظعی وعی الندمدت) میداند.

میاعییحرسم ایریخی ای اگرعد .کیکس ای ایکرهد اهع مفهیهرمی میننهد نظهم اههینی،
89

 .)2008:پژ هرهی کیکس در دست ههی مختلهف ر ااهط اهرناحملهل ،اقتصهید

سریسی نئومیرکسرستی ،نئو اع  ،نظعی ااتمیصی ایریخی  ...دست اند شد اس
( .)Jones, 2001: 251ای اود اینه گیهی ا ییطع اقسرماند نظعی ا لل مشههل
انتقید ا را از ایثرع اندیشمندان مهتب فعانهفورت میدانند ،امی یود کهیکس
ایثرعپذیع ا سهیی

د گینه نظعیه سهنتی-انتقهید هورکههییمع را رد مهیکنهد

).(Leysens, 2008, pp: 6-10) (George, 1989) (Devetak&etal, 2012
ر یهعد د م نظعی انتقید ر ااط ارناحملل اوسهط انهدر حرنهلرتع هورابند
شد اس  .نثهیر پهع د ا که ازه اهیثرع مهتهب فعانهفهورت اه یصهوص

اندیشمند نسل د م نن یهنی هیاعمیئ 1قعاردارد )5(.اصوی این مهتب مهتقد اودند
ر شنگع ای انتخیب یود نوصی ا صقالنر

اازار را اع یج کهعد که اه اهی

کمر ا انسین اعا اسلط اع طبره  ،مواب انوام سلط ههی ااتمهیصی اهع اشهع
شد اس  .ننهی ا دنبیل اییگزینی اعا صقالنر

اازار ای پتینسهل رههیییاخشهی

اودند .در این ارن االس حرنهلرتهع مهطهوف اه مفههومپهعدا

دراهیر گونه ا ا
1. Habermas

مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی   201٦-2008حسین سلیمی و علی اسمعیلی اردکانی

نرع هی ااتمیصی  ...ا دنبیل ازلرل دگعگونیههی اهیریخی اسه

(-91

Cohen,
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ااتمیصیت اهینی ایالق اهینشمول اس

ک مزد دی هی د ح

مله ههی را

نداشت ایشد؛ دغدغ ا ک ای اهوی ا نثیر هیاعمیئ ا امله مقیحه مههم منظومه
پسیملی انطبیق دارد (.)Linklater, 1998
در این ارن امی صد ا ا پژ هشگعان ای اود ایکرد اهع اهمره

اقسهرمانهد

د گین نظعی سنتی-انتقید اراژ شد اوسط هورکهییمع در نظعی انتقهید ر ااهط
ارناحملل ،هعگون ایثرع ند رنو اع شهلدههی اه مبیله
ارناحملل را رد میکنند .اینهی مهتقدند اغلب سهم
در کلر

مطهعت شهد در ر ااهط

را ایید ا

اسهط نقشهی که

نظعی انتقید مهتب فعانهفورت دارد ،در نظع گعفه  .اهعا مثهیل ننهی

یوئ مهتقد اس

سن

ندر نو  -هورکهییمع در ر ااهط اهرن احملهل نیامردکننهد

اود اس ؛ یعا ننهی صلیرغم اعئ ا پو یترویسهم در ن میرکسرسهم اراهد کس
انتقید ا نبود ذهنر

انقالای در سعمیی دار غعاهی ،هعگهز ا مفههوم میاعییحرسهتی

ایری اعنگشتند .ننهی ا مفهومی ا صلم ک مدنظع رژیحرس هی انتقید اود فهیدار
میندند ک ن قیال فع کیستن ا پو یترویسهم اهود نه اه حزهی ر یههعد مهعفه
شنییتی معابط ای نوپو یترویس هی اود (.)Anievas, 2010: 156
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در همرن مرن حرنهلرتع
دغدغ نظعی انتقید

ین اونز مهتقدند ک افههعات ند رنهو اهی کلره

نظعی امنر

انتقید در ر ااط ارناحملل همعا اود اسه ،

حی ایثرع مستقرمی در اه دهی ا مطیحهیت این لو نداشت اس  .یهن اهونز
مهتقد اس

کیرهی نیع ند رنو هرچ کمهی ا پشتربینی فهع مبیر صملی اهعا

پع د رهیییاخشی نهعد اس

( .)Wyn Jones, 1999: 52نرهو ئ رنگع امی اعیالف

ین اونز ا مفهوم دییحهترر منفی ند رنو ییدکعد
نظم اهینی استفید ا نظعی انتقهید
قسم

پهع د رههیییاخهراس ،نه انههی اییهد

یوشبرنین کینتی نن نظعی ک هیاعمهیئ نمیینهد نن اسه

شود ،اله ایید انب ادارنین

سم

ag
e

در نظهع گعفته

ایریر نن که اوسهط ند رنهو مهورد اواه

قعارگعفت دید شود ) .(Rengger 2001: 96احبت در اخرهییی ا اداریای ک در مهورد
نظعی انتقید ا مهنی ییص نن در ر ااط ارناحملل مواهود اسه  ،اشهیراای اه
انب هی یی ی ا افهعات ند رنو مینند دیدگی
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مهتقد اسه

که اهعا فههم

در کتیب دییحهترر منفی که

میاواند در مطیحهیت ارناحمللی موثع ایشد ،شهد اسه

(2009

( ،)Peoples,

(Roach,

.2008
ای این لیل ای نگیهی ا دیدگی هی فوق ،نگیرندگین ایهن مقیحه نسهب
اوانییی این رهریف

ادارن نرستند مهتقدند سن

اه

فهع ند رنو مفیهرم مواهود

در نن میاواند ضمن اعصهد گعفتن نقشی مهم در اشعیح مسهئل

اراژه را لهل،

ا پژ هشگعان در اراژ فهم ادید ا مسیژل مطهعت در ر ااهط اهرناحملهل میننهد
مسئل مهیاعت کمر کند .این رهریف

در کنیر د ر یهعد فهلی مواود در نظعی

انتقید  ،ای یر طعت مسئل ادید میاواند سهم اد

قیال ماللظ ا در ازلرل

مسیژل اهین داشت ایشد .ا اینر در ادامه اهعا اشهعیح ایهن رهریفه
ورابند نن (ک ا نن از

نزهو

صنهوان هورابند فعامفههومی یهید کهعد ایهم) ،ا

مسئل مهیاعت ،س کتیب زبان اصالت ،نظریه زیبایی شناسی دیال تیک منف ی
مواود در این نثیر ،رهریف

ند رنویی ا مسیژل ارناحمللی را در قیحب گزار ههییی

ازلرلی ر شن کنرم.
دحمشغوحی ند رنو در کتیب دییحهترر منفهی ،ار یهیای نسهب
اقهر

اس

مرهین مفههوم

( .)Adorno, 1992دییحهترر منفی فهعار ا د گهینگی ذههن (سهود )

صرن (ااژ ) اس  .رد هعگون نظم مفهومی ک ا دنبهیل فعاگرهع کهعدن اقهره
شهل اندیشردن اس .

اه

ا دنبیل نوصی ر س کسهب دانهر اهود که نقهد را در

در ن یود اهبر کند .ا این مهنی ک ا دنبیل استقعار ر شی اود که ایحهذات نیقهد
یود ایشد .این همین اصور اود ک ا ا دییحهترر منفی داش

ازه

صنهوان

نیهوی اندیشی در نثیرس دنبیل می کعد .ا ای ر ند رنو هویتاندیشی( )٦فعاینهد
اس

ک در امیمی انهوام متههیرف شهنیی

اعاسیئ فعایند دست اند

شنیسییی هوی

(سود ) یر شیء (ااژ ) را در نظع گعفت

نظعیه پهعدا

اهود دارد .دانهر

پدید هی صمل میکند .فیصل شنیسهییی
سپس هوی

نن را اهی کمهر مفههومی

صیم مهلوم میکند .در این فعایند نظماخشی اعاسیئ اهررن هوی  ،اخشی ا یهود
ااژ ا دس

مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی   201٦-2008حسین سلیمی و علی اسمعیلی اردکانی

ند رنو را مدنظع قعار یواهرم داد .االس میکنرم ا

اسط اسهتد لههی مفهیهرم

میر د .ا این مهنی ک مقوح هی می قیدر نرستند اعیی ا مههینی ااهژ
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فی نفس را فهم کنند .ای اود اهین ااتمیصی ا

سرل هوی اندیشهی صقالنره

اازار شنییت شد اس  .این استد ل پییه نقهد ند رنهو اهعا نقهد اهالسههی
شنییتی شد اس

مهعف

ک ا دنبیل اطبر فهع ای یر اقهر

مواود هستند.

ا نظع ند رنو « یر فلسف دگعگون ایید ا اغوا یود دیگعان در این اهیر
ک مفهوم ارهعان را در ایتریر دارد ،دس اهعدارد» (اه نقهل ا سهجویر.)1389 ،
که در اینجهی منظهور ند رنهو نقهد انرهینههی فلسهفی ننچه

کیمال ر شهن اسه

مهعف شنیسی پو یترویسهم یوانهد مهیشهود ،اسه ؛ یهعا ایهن مهعفه شنیسهی
پو یترویسم اس

ک االس دارد ضمن مفع ض گعفتن ادایی سود

ااژ  ،ااژ را

در اییگی رفرهی قعار دهد ا ادین اسط ا ل مورد ادصی یود یهنهی اثبره
ا ل مهعف شنییتی فعا مینی فعامهینی را دنبیل کند .انیاعاین ادصی کلر سی
اهمرماخشی مفهوم ا صنوان مقوح ا ک مورد نقهد ند رنهو اسه  ،اوسهط ایهن
دنبیل میشود.

شهل ا مهعف

ند رنو این ای ر را ک میاوانرم اعاسیئ اوانیییهی مفهومیمین اه شهنییتی
ایم ا
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شنیسی را ای اییی زرح میداند ک ا نیممهن اودن نغهی یهود مهتهعف ایشهد.
شنیی

ag
e

شنیسی ایید ا دانستن همرن گزار اسند کند ک مفیهرم مواود در ذههن

می هعگز نمیاواند ای نمودهی کیفی ا اقهر ایشند« :نهنر این ا یح در یود
ورز ا سن سعسختی ادی مت ار نهفت دارد ک ای اسهتبداد ری ا ایفه
در نمیی مفهومی نظع ادا مستقل شد ا دحخوا یود ،در اوطئ ای ننچه
متن اعید ا
مقدئ نیرنی اس  ،شعیر شد اس  .اد هی نی ااست ا ایف
در نمیی مفهومدار در این ا یحترین ونین مینمییند ک گویی گویی ورز هستند
ا اع ا ننچ مهنی میدهند» (ند رنو.)230-229 :1388 ،
این از

در نهیی

نظعی ا در مورد شنیی

ند رنو را ا این نترج سوق میدهد ک ایید ا پهعدا س
اپعهرزیم ا دنبیل اراژ (فعانقهد ) در مهورد شهنیی

شنیسی ایشرم .نقد ک ا یر طعف امیم قد در مقیال امیمر یواهی مفهوم صرنی
ا
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اقهر

دس

ییارم ،اوهمی ارر نمهیدانهد اه همهرن سهبب شهنیی

اقهر

انیظع دق نظعی هی اجعای میایستد ا طعفی دیگع نهوصی دفهیم

ا صلوم انسینی در اعااع امییل افهع ا یهتهییی ر س در صلهوم اعاهع الهو دادن
ورت اهقل اس  .نقد ک ا شههل مسهتقرم نظعیه ههی اعیهین ا هلی

یگین

ر ااط ارن احملل را هم هدف قعارمیدهد .نظعی هییی مینند نو اق گعایی اه صنهوان
وهیرووای اعا افسرع سریس

ارناحملل ،نمیاواننهد نن دسهت ا مفهیهرم امههی

اهینی را ک قیال فع کیستن اه اعکربهیت منطقهی منیسهبیت د حتهی نرسه
رسمر

را اه

اشنیسد لتی در کند؛ یعا همه مفهیهرم امههی اههینی را ا پشه
مفیهرم سنتی مینگعند .این نظعیه ههی قهیدر اه اشهعیح ازلرهل

منشور د ح

مسیژلی مینند مهیاعت نرستند ،وون مهتقدند اقهر هییی ک ذیهل یهر مفههوم
نظعی ا دس

مینیند ،میاوانند پیی اصمرمگرع

شنیی

قعار اگرعد.
()7

استد لهی فلسفی این نقد در کتیب در اعااع مهعف شنیسهی مطهعت شهد.

در این کتیب اود ک ند رنهو اشهعیح کهعد اگعوه مهی نیوهیر اه مفههومی کهعدن
ازمرل می کنرم ،حی ایید ادانرم یود این ااژ هی سعسهختین اه صنصهع «نیهویه »
نغشت اند ) .(Adorno, 1984انیاعاین دیدگی فلسفی ند رنو ارینگع این انر اسه
اگعو فلسف در دد دستریای ا شنییتی استهالیی ا شعایط غییی اقهر

که
اسه ؛

حی هعگز قیدر ا ونرن کیر نخواهد اود ،یعا الهیمر ا حزی ایریخی هموار
مورد

حذا ازیی ایقی میمیننهد.

در کتهیب « اهین ا هیح » که نن را پهرر

نمو ا اع دییحهترر منفی میداند مینویسد« :ایری  ،هع اد ا را ا ان دادن اه
د ایر سی مهنی نغی ین مجهول مفع ضهی که در اهین ا هیحترین پهیاهویی
میشود ،ای میدارد» (ند رنو.)228 :1388 ،
ا دید ند رنو ،ا حوی

دادن مفهوم ا اجعا

یهی اجعاه اه مفههوم (همهین

ورز ک مورد لمیی

اجعا گعایین اس ) ،ا یهر مرهزان در مههعض اعدیهد اه

شمیر مینیند .هع د

این لعکیت ،پریمد اسط پع رس شهنیی شنیسهی ازه

نفوذ «فلسف ییستگی هی» یی «فلسف ا حی» مزسوب میشهوند (سهجویر:1388 ،
()8

.)155-154

د ر کتهیب اهین ا هیح
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پو یترویس هی ا سو دیگع اعا ادصی در ایتریر داشتن مفیهرم ارهعان اس  ،ا

نظع ند رنو افی ت د ورز نیدید گعفت میشود« :ا ننجی مفیهرم کلی ایهد ههی
فلسفی ا امل مفهوم هستی را ای ونین رنر حهیب غلرظی از میکند که ذات
مفهومی ننهی ،یهنی سیط سود اندیشرد در یع قشع ضخرم رنر حههیب ،اه
کلی نیپدید میشود؛ ننگی این اد هی می را ا کمند این فعیب میکشند که گهویی
انوهمیمیاههعین اد ههی صیحمنههد» (ند رنهو .)234-233 :1388 ،انههیاعاین مشهههل
ک مفیهرم در اهین ونهین اهع ا ضهیم شهعایط متههرن

اینجیس
پدید هی

اقههی مثهل

اقهر هی مسیژل ارن احمللی مینند پنیهندگی ،اع رریسهم ،د حه ههی
 ...اقدم دارند ک صمهال ااهد هرچگونه مصهداق انوهمیمی نرسهتند؛

رشهست

عفی مفیهرمی کلی هستند ک االس می شود اع ههع پدیهد

مسهئل ا صمومره

داد شود .این االس اعا صمومر اخشی ای مفیهرم ا سو نظعیه ههی مختلهف
ا گون ا الو داد میشود ک انگیر ا گون ا دیگع نمیاوان دس

ا ازلرهل

ابررن نن پدید د.
ند رنو در کتیب نظعی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

ورزهییی ک در ایمه رسوب کعد میداند .در این کتیب ند رنو اه یطهع پنههین
مفهوم مفهومسی
اقهر

ag
e

اشیر میکند « :یهعا مفهیهرم اه سههم یهود حزظه ههییی ا

هستند ک شهل گرع یود را میطلبند» .این اهبرع ا گون ا مقی مه

در

اعااع سوس فع کیستن اجعا ای اعفند هوی اندیشی ا یر مفههوم اسه  .ایکرهد
ند رنو اع این نهت نغی یوای اعا پژ هر در مورد فی ل مرین نسهربپهذیع
رنههج انسههینر
مفهومسی

ا یههرسههو اههههدات اهینشههموحی ا سههو دیگههع اسه ؛ یههعا
ا قصد شنیی

نمیاواند هم درد رنجهی اشعی

را نشین دههد.

هعوند این استعااژ میاواند نشیندهند فی هل مرهین ایهد اهینشهمولگعایهی
نسربهی مواود ایشد.
مشهل مزد دی

ذاای هوی اندیشی ای ای ر ا شنیسهییی کیمهل ااهژ اوسهط

مفیهرم اشدید می شود .مشهلی ک امهین پی اعدن ا ضههف التمهیحی مفهیهرم در
شنیی
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یبیییشنیسی

(2002

 ،)Adorno,هنع را ا مثیا ای نمییی

پدید هی را سخ

میکند .این مشههل نظعیه ههی اعیهین ا هلی ر ااهط

ارناحملل را دراعمیگرهعد؛ یهعا ایهن نظعیه ههی ادصهی اه دسه
ورابند ا

دادن مفهیهرم

اقهر هییی در ر ااط ارناحملهل مسهیژل اههین را دارنهد که اهی

ار ییای دقر میاوان فهمرد که اخهر صمهد ا ا نن لی هل پهرردا ر ههی
ایدژوحود مسلط اس  .ایدژوحود ک یود را در قیحب شنیی
اس  .نترج این هوی اندیشی شنیی
مرین ااژ

لقرقی نشهین داد

مورد ادصی که لی هل ارابهیط اهیمهل
پنیهجویین مههیاعان اه شههل

مفهوم اس  ،همین ای نمییی ضهر

یر پدید غرعقینونی اهدید ا اعا کشورهی مختلف اس  .نمون ههییی ا ایهن
هوی اندیشی صقالنر

اازار در ای ایب مسئل پنیهجویهین اوسهنی ر انهدا

نوم پیس د ح هییی وون اعیتینری ا یوای قیاهل مشهیهد اهود ).(ONeil, 2010: 97
ر یهعد ک اصور کعد ای مفیهرم پرشرنی کهن میاواند مقوح مهیاعت سهییع
پدید هی مسیژل ا سعص

در لیل قوم اغررع در ر ااهط اهرناحملهل را فههم

یهی دیگع ا پریمدهی هوی اندیشی این اس

ک مفیهرم اینشرن ااهژ ههی

اقهی می شوند .ا این مهنی ک دیگع ا نگی کعدن اه یهر ااهژ دسه

کشهرد

ارشتع ا ای نمییی مهعف نن مشغول میشوند .در این مرین دیگع یود ااهژ مهورد
اوا قعار نمیگرعد ،اله ای نمیییهییی ک ا نن مواود اس  ،مهورد اواه قهعار
میگرعد اییگزین ااژ هی

اقهی میشهود .ند رنهو ایهن فعاینهد را شهیءانگیر

می نیمد .همرن شیءانگیر اازارهی اهررن هوی

یی نظیم طبق انهد اه نهوصی ا

کسب دانر منجع میشود ک موهوم دارا مزد دی هی ذاای اس .
در رهریف

ند رنو اعا نیکیرنمهد هویه اندیشهی (ایهنهمهین) 1،موضهوم

نیهوی اندیشی (غرعاینهمین) 2مطعت شد اسه  .در نیهویه اندیشهی ،پدیهد ههی
اعاسیئ یژگیهی مفهومی اهعیف می شود ،سپس االفی ل همهین اهعیهف نفهی
میشود ای ا این سرل اید هعگون شیء ارگی ذاای انهیر شود .ند رنو ای ر دارد
ک ا این طعی یهنی نفی مدا م اهررن هوی

اس

ک میاوان نهوصی شهنیی

را
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ابررن کند.

1. identity thinking
2. non-identity thinking
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پدید ن رد ک ا مینند پو یترویسم دویر این یوس یریحی نشود ک ااژ را ا طهور
امیم کمیل ا ونر ن رد اس  .نیهوی اندیشی ن انهی مین ا نن مهیشهود که
اندیش ا ای نمییی ایستی ادل شود ،اله ا طعی این اقیالهی اندیشه را امهیدارد
پروست انیقویت ادید را در اع اگرعد.

ای هموار پویی اود

نیهوی اندیشی مشخص هی متهدد دارد .ا ل اینه االشی اعا نقد در نی
یود این شهل ا اندیش اس  .د م ،االشی اعا فعااع رفتن ا مفههوم رسهردن
ا یود ااژ اس  .افهع نیهوی اندیشی یر سهوت در صهرن لهیل یهر انههیر
سرل نیاصویع ،حزظ سهوت همرن حزظه فقهدان

اس  .انهیر اصویع مفهوم ا
اس  .امع منفی ا طعی هوی
ا هوی
شرئر

لیضع ا

متوید ای هوی

مثب

ای غرب

یر هوی

نسب

قوم میپروندد .انیاعاین هع د االسهییی هستند اهی سعشه

اخر امع ایانیق

 ،امع صقالنی ،مثب

افههع هویه اندیشهی را سسه

کنند (شعت.)297-294 :1390 ،
ا صقرد ند رنو اگعو هوی اندیشی ضع ر یی ا
امی اگع قصد اع شنیی

اق ااتنیبنیپذیع اس ،

اهین پرعامون اسه  ،اییهد ا مزهد دی ههی ذااهی ایهن

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

ر س نگی اود .انیاعاین اگع االس اع اوقف ایهن فعاینهد ایشهد ،اییهد انبه منفهی
دییحهترر را در نظع گعف  .ایید اعیالف ر یهعد ک اع انب مثب

مهیاندیشهد،

ای ایکرد اع نیهوی اندیشی استفید ا مفهوم را متوقف کعد .میموری

افهع نیهوی

د ر کعدن ا مفهوم اس  .نیهوی

در این ای ا مهنی ایهن اقهره

اسه

که

مفهوم هعگز ا طور ایم دراعدارند ورز فههم شهد نرسه  .اه صبهیرت دیگهع،
نگیهی ا
کفیی

اقهر

مید

ا درد رنج انسین ا طور مدا م اییداوا می را ا صدم

اشهیل یی ی ا نمییندگی مفهوم اعا انتقیل درد رنج اهه دههی کنهد

(.)Adorno, 2008: 190
 .2رهیافت آدورنو و مسئله مهاجرت در اتحادیه اروپایی
پژ هشگعان ای اشیر ا س د ر مینی رشهد مههیاعت در ار پهی  1950اهی ،1974
 1974ای پییین ده  1990 1980ای  ،2012مهتقدند اعرسی ایریخی این د ر هی اه

54
ag
e

فهم اعیین مهیاعت ایرع در ار پی ا امل شهعایط امهرتهی ااتمهیصی کمهر

اسریر میکند ( .)Van Mol&deValk, 2016امی ر ای

مدنظع مقیح لیضع د ر مهینی

را دراعمی گرعد ک ا مواب نن در سیل  ،2008ای ازعان اقتصید شهیهد افهزایر
مهیاعتهی در ن ار پییی اود
د ح هی

رشهست

مهیاعت اابیر

ا اههد ا  2011اهود که اه اهه

ضههر

انهرههی دایلهی در شهمیل افعیقهی یی رمرینه مهوج
پنیهجویی ا ییرج ا ار پی اشدید شد.

امی ا سیل  2000ا اهد اه طهور صمهد  2صیمهل کلرهد ایصه
شرو هی کنتعل مهیاعت امنرتی شدن نن شد

ایص

اغررهع در

شد ای نگی فهلهی لهیکم

اع ار پی در مورد مهیاعت شهل اگرعد .نگیهی ک در نن مهوج ادیهد مههیاعت
پنیهندگی ا سم
یر موقهر

مع هی ار پییی ک لی ل لعک

لسیئ اضطعار در موقهرتی مرین مهعگ

ییفتن ا یر پنیهگی

ایا اییی انسینههییی ا
نهدگی اهعا دسه

لقوق ا حر اود اهدید القی میشهود ،یهعا ایهن مرهزان ا

مهیاعان پنیهجویین ای فعهنرههی هویه ههی مختلهف ممههن اسه

اازیدی ار پییی را ای ایتالفیت درگرع هی قومی نهژاد اهدیهد کنهد .نن د
صیمل کلرد صبیراند ا  -1 :لیدث  11سپتیمبع انر اهینی صلره اع ریسهم-2 ،
ایثرع اهینی شدن اع اشدید اعیین لعک
ارن کنتعل مهیاعت امنر

امهر  .امی ای این لیل اگعوه ارابهیط

اازیدی ار پییی در سیل  2004اعاسیئ اعنیم ا

یژ

ا صنوان مسئل ا امنرتی رسمی شد ،حی شتیب فهیحر ههی اازیدیه ار پهییی در
لو مهیاعت پنیهندگی در سیل  ،2008ای مصوا شهورا ار پهی ازه

صنهوان

"پرمین ار پییی مهیاعت پنیهندگی" افزایر ییف  .هدف این پرمین افزایر نفوذ
فعاملی اازیدی ار پییی اع ر

یع ای سریس هی د ح هی در مهورد مههیاعت

پنیهندگی در سطوت ملی اود .نهت مهم قیال اشیر اینه ممهن اس
ضهرف نیشییس

مهیاعت ایص

مدیعی

ا ههم پیشهردگی کشهورهی صوهو شهود .ا

اینر این پرمین ا کشورهی صوو مییواهد ای در سریس ههی ملهی مههیاعت
یود منیف دیگع اصویء را نرز در نظع اگرعند .ااعا این پرمین اهی اامهیصی که در
ارن سریستمداران رهبعان ار پییی ا

اود ن رد ،سیل  2010اهررن شد (پع یز ،
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هویه

 .)94-48 :1394در نگی ا ل ای اوا ا نظعی انتقید ر ااهط اهرناحملهل ،د نقهد
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اسیسی ا ااخیذ این ر یهعد اوسهط اازیدیه ار پهییی ارد اسه  -1 :نبهود یهر
وشماندا ر شن ا سو د حتمعدان سریستمداران ار پییی اعا ایجید سرسهتمی
لمییتی ا پنیهجویین در ضهر

اهینی شدن -مزد د شدن ا نگی لل مسئل

اینه وگون میاوان ردیهم ههی نهیدههی مواهود را اه نزهو اهتهع ای یهیای
()9

کعد ای پیسخگو مشهالت فهلی ایشد.

ای سی

ا نظع می رسد اوار ااخیذ ایهن ر یههعد اوسهط اازیدیه ار پهییی اه یهر
مفع ض مورد ن مون قعار نگعفت در مهورد مههیاعت اه شههل صهیم در مهورد
اازیدی ار پییی ا طور ییص اعمیگعدد .قوی تهی منفی صلر اقلر ههییی که
ای اصورات غلط ا صنوان یر طبق اهدیهدنمرز در نظهع گعفته شهد انهد ،یههی ا
مهمتعین اخرهی مسئل مههیاعت در اازیدیه ار پهییی اسه  ،در هورای که
ازقرقیای اود دارد ک نشین می دهد در اکثع مواق این اصور اهدید هرچ پییه ا
در اقهر

ندارد

)2016

 .(Fetzer,این القهی ا اهدیهد ایصه

شهد اهی انهبرههی

پوپوحرستی ک مسئل پنیهجویهین را اهینه منیسهبی اهعا رد پهع د ار پهی متزهد
میدیدند ،اصتعاضیت یود را در قسم ههی مختلهف ار پهی نغهی کننهد .در شههع
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

درسدن نحمین طعفداران انبر ضداسالمی ضدمهیاعت پگردا ،معکل را ا دحرهل
ننچ در پرر گعفتن سریستی اسهرلی در مورد مهیاعت مییوانند ،اهدید ا اصدام
کعدند .ا نگی ننین سریس هی پنیهندگی

) .(Faradid, 14 Oct, 2015ا این منظع سرستم مهروب مدیعی
اس

ک این مسئل (ازعان) را ا
در رهریف
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مهیاعت پنهیهجویی

اود ن رد اس .

ند رنویی امی کمی از

متفهی تاهع اسه  .در ایهن رهریفه

قواصد اعاسیئ مفیهرم اصوراای انهی شهد که مهدصی شهنیی

موردنظع اود اس  .رشد نگهعس ملهی–مهذهبی ،ملهی-نهژاد
مهیاعت پنیهجویی ا صنوان اهدید ایص
ر اع کنهد .سریسه ههی صمهومی امنره

نن

دقره ا پدیهد
در نظهع گهعفتن

شهد اهی اقهدامیت امنرتهی یهید در

مقیال این پدید انجیم در نترج مهیاعان پنیهجویین را اهی نهیامنیههی
مشع صر
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ار پی را درگرع انر دایلی میکنهد

یهید

مزهور صلره مههیاعین اهی اسهتفید ا

اوسل ا اقدامیت مهریرهی استثنی ایجید یر لیح

داژمی اسهتثنی

پرگرع میشود .اگعو در نگی ا ل صد ا را لل را در ااخیذ سریس هی مهعابط
ای غرعامنرتی کعدن مسئل مهیاعت پنیهجویی میدانند

)(D’Appollonia, 2015

حهی

این سریس هی دستور ا ای نمیاواند ایثرعگذار ایشد .این اجدیدنظع اییهد اه
شهلی ایشد ک ضع رت ر شن ییحص کعدن مفیهرم کلرد مینند قومر  ،دیهن
در ارابیط ای فهم موضوم مهیاعت را در نظع اگرهعد .در ایهن مرهین نقهر

هوی

سریستمداران رسین هی در ایجید این اصور منفی صلر مهیاعین اقلر هی پعرنر
ک ایید ا الت شود.

اس

صد دیگع ا پژ هشگعان نرز مهتقدند سریستگذاران اصمرم گرعان ایید مرین
د گون ا مهیاعت افی ت قیژل شوند :مهیاعت اعا کسینی که اه دنبهیل یهر
ضهر

مطلوب اهی دستعسهی اه لقهوق ن اد ههی اسیسهی هسهتند دیگهع

مهیاعان اسریر میهع ک

ضهر

یید مطلوای انی ا مهیرت اخصص یود ندارند

افهرر نن میاواند در اد ین سریس هی معابط ای انسجیم ااتمهیصی

این مسئل

اسریر مهم ایشد .انیاعاین میهره

متهثهع پویهی اعیهین مههیاعت اییهد اوسهط

سریستمداران سریستگذاران مورد اوا قهعار گرهعد

(Van Mol&de Valk, 2016: 51-

) .53هعوند را لل هی مطعت شد در سطور ای ای لد د منطقی مفرد اسه ،
امی در ادام ای استنید ا ننچ نشهیر کعدن
ضهر

ایی ایریر سریسه ههی مهعابط اهی

پنیهجویی مهیاعت در اازیدی ار پییی یواند میشود مهیاوانهد اه

اهبوداصمرمهی سریس هی معابط ا نن کمر کند ،رهریف

ند رنویی ا مسهئل

مهیاعت را اشعیح یواهرم کعد.
ا نظع ند رنو ا فهم درن ردن ضهر هی متنیق

ذیل یر مفهوم الد ا

یر طعف مبنی قعاردادن نن مفهوم اهعا ار یهیای ،در نگهذار
مورد انتقید اس  .اخر یید ا اجعا هی
صقالنیسی

مفهومسی

اهع نگهذار

ضهر هی انسینی را نمهیاهوان اهی

 ،فهم سپس ابررن کعد .اجویز ند رنو اعگهعفتن یهر

ر یهعد غرعشنییتی فلسفی اس ؛ وعا ک اجعا هی ا شهلی اقلرلنیپذیع یهیص
هستند ننهی را نمیاوان ا مفیهرم ابررنی کلی یال

کعد .درس
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ا ارع ن ا ار پی اعا د یلی غرع ا ن اد

اعااع لقوق نمد انهد .اواه اه

ا همرن ییطع
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ایی ای ا ا ااهید نیگشود ازلرل مسئل مههیاعت که ا طعیه

ممهن اس

ر یهعدهی مبتنیاع مفیهرم کلی دس
رهریف

ییفتنی نرس  ،ر شن شود.

فعامفهومی ند رنو ا دنبیل د ر کهعدن ا مفههومسهی

اه صنهوان

امع یطعنی اعا ازلرل یر ضهر

مینند مههیاعت پنهیهجویی یهید اسه .

انیاعاین ای اوا ا نقد نفی هوی هی

ُلب سهییت شهنیلتی که طبقه انهد

میکند ،را لل فعا رفتن ا ننهی فعاهم ن ردن این امهین اعا مسئل مورد اعرسهی
اس

شنیی

ک یود در ایرق کوای

شیصعان سهوت مرین هریهو هوی ههی

سخن اگوید ).(Adorno, P: 134-210

ا نظعند رنو ای ای نفعینی یر رااط غرعمفهومی مرین اوحرد سود ای "دیگع "

یود اندیش هی یی ااژ هییی ک ایید مینی سود میاود امهی نبهود انهد ،مهیاهوان
اخر ارشتع ا اجعا هی انسینی را ای نمییی کعد .این همین رهریفتی اس
نن ا رهریف

ک ا

فعامفهومی( )10ند رنو یید میشود .احبت  ،ا صم ند رنو ،این کیر انههی

ا طعی شبر سییتن نزدیر شدن سود ا ااژ امهینپذیع مهیشهود .اه همهرن
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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دحرل اس

ک ند رنو اهیمل یبیشنییتی ای ااژ را ایننه در فعایند صمهومسهی

کلیسی

ابدیل اه سهود شهود ،مرمسهرس مهینیمهد ) .(Adorno, 2002: 30اهدین

1

اعارب ،ای مرمسرس میاوان رااط ا را ای انسینهی دیگع ای طبره

اعقعار کهعد،

رااط ا ک ا کنتعل معکز ایمه اع فعد نرهز ا ضهع رت ااهزار

کهیرا اهودن

میگعیزد.

در نظعی

یبیشنیسی انتقید یود ای این ر س ا دنبیل این اس

اهی

سود را ا انطبیقگعایی ای ااهژ ا اعهینهد که نظهیم سهعمیی دار نن را در اههین
ییرج فعاهم سییت

ا هعگون سیل

انتقید د ر نگ داشهت اسه

(شهیهند ،

.)1391
ا صقرد ند رنو فعارفتن ا مفهوم رسردن ا یود ااهژ مسهتلزم فهعارفتن ا
یود این اس

( در نترج شبیه

اسریر ا امع متهیحی کین

دارد)؛ نقط ا ک

این ا مزد د هی یود فعااع می ر د در سهوت مزو میشهود .در ایهن نقطه
دا ندمی نیپدید میشود اعا حزظ ا کوای « دا » ااژ ا گوس میرسهد.
1. Mimesis

نقط ا ک

ضهر

مهیاعان پنیهجویین اد ن االس اعا طبق انهد ننههی ذیهل

اهدید امنرتی یطعنی اعا همگونسی
مرین امی نقد رهریف

ایمه ار پی ا گوس میرسد .در ایهن

ند رنویی ا ر یهعدهییی در دیسرپلرن ر ااهط اهرناحملهل اه

طور کل اازیدی ار پییی ا طور ازیهی که اهالس دارنهد اهی مزهور قهعاردادن
مفهومسی

طبق اند

 ،مفیهرمی مینند هویه  ،د حه -مله  ،پهع د لهذف

شمول را ای منط مهروب ا ارث رسرد ا ر شنگع پرگرع کنهد .پرگرهع ایهن
نوم شنیی

اعا در

مهیاعت پنیهجویی ای ادصی در ایتریر داشهتن

ضهر

فلسف ا ک می اوانهد مفهیهرم اهیمهی اهعا شهنیی
اصمرمگرعان قعار ادهد ،مورد نقد این رهریف
ای اوا ا میهر

اجویز رهریف

در ایترهیر سریسهتمدارن

اس .

ند رنویی اوانییی این رهریف

در فههم

مسیژلی ارناحمللی مینند مهیاعت ،میاوان  4نهت را ا نظع ایهن رهریفه

در اهیب

الف) هنع می اواند ا
گف

اسط مزصو ت اصع

گویی ک در نن امهین دگعگونی ا

متنی یر فوهی اهیحقو

اسط السهیئ اهأملی سهود سریسه

فعهنگی پعاکسرس اافیق میافتد را فعاهم ن رد .ا ایهنر ممههن اسه
صداح

ااتمیصی ا طعی سریس

شنیسییی در مقیاهل سهوء شهنیی

پنیهندگی ،پنیهجویی مهیاعت ضهر

ضههر

اهتع را فعاهم اری رد .نقهر هنعمنهد

ایمه شنیئ ا صنوان مفسهع اوحرهد دانهر اه
ارنیرشت ا

ا

فعاینهد

هنع نوصی ای نمییی اجعا هی

اسهط ازقرقهیت پدیدارشهنییتی،
مهیاوانهد اه افههع

نهد اسه

نیهوی اندیشی کمر کند .هنع میاواند ا می در یر مدایله انتقهید اهعا فههم
کعدن اهتع اهین ااتمیصی ا طعی ننچ ا هم دن سریس

لذف شمول فهلی

یواند میشود ،کمر کند .ا صبیرای دیگع ،هنع میاواند فوی ایحقو ا را اهعا
قیالر هی دگعگون کنند ا
ای نمییی اهتع اجعا هی

اود ن رد ک مواب فهم اهتع اصهمرمگرهعان یهی

ندگی افهعاد که در موقهره

مهیاعت هستند ،اعا اوام مختلف پذیعند
ب) نقد در نمیندگیر در رهریفه

پنهیهجویی ،پنیهنهدگی

فعستند شود ).(O’Neil, 2008
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مسئل مهیاعت پنیهجویی استخعاج کعد:

ند رنهویی مهیاوانهد مبنهییی اهعا نقهد

59

ار ییای اصمرم گرعان سریستگذارانی ایشد ک مدصیاند ای اعگعفتن اینی که لهد
نهیی

صقالنر

را لل مسئل اس  ،ا لل نن کمر میکننهد .طبه

در شنیی

این نوم نقد ،ای نمییی مسئل مهیاعت در اازیدی ار پییی ا شهلی از

حهوا

مفیهرمی مینند لقوق شهع ند  ،لقوق ا حر انسینی ،لقوق اشع  ...که رنهر
حهیای وشمنوا دارد ،فی ل

یید ای ادصی مطعت شد لقوق اشع لقوق ا حره

انسینی ا یرسو طعت اعنیم ریز اعا ااخیذ سریسه ههی کنتهعل مهع
مزد دی هی قهینونی غرعقهینونی اهعا مههیاعان پنیهجویهین ا سهو ایهن
()11

اازیدی دارد.

فهلهی سریسهتگذاران اصهمرمگرهعان ار پهییی در مهورد

ج) نقد اازارشنیی

مسئل مهیاعت پنیهجویی ،در اق نقهد فلسهف ههییی اسه

که مبهینی اهوهی

نظعی هی ر ااط ارناحملل را شهل میدهند .نظعی هییی که در هدد دسهتریای اه
هستند (مینند رااط مرهین پو یترویسهم

شنییتی استهالیی ا شعایط غییی اقهر

نظعی هی اعنمد ا مبینی فلسفی نن در ر ااط ارناحملل ا امل انوام اقهگعایهی
حربعاحرسم)؛ حی طب این رهریف
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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حهذا ازیهی اهیقی

ذیل یر مفههوم الهد

شنییتی نمیاواند ر شنگع اقهر هی مواهود اه شههلی

ایشد ک اتوان اع مبنی نن در مورد ضهر

انسینهی مختلف اصمرمگرهع کهعد

) .(Buck-Morss, 1997: 57-63اخر صظرمی ا این الهیم فعااهیریخی نیشهی ا نتهییج
مفهوم پعدا

اوسط صقالنره

مفهع ض گعفته شهد در نهیدههی اهرناحمللهی

سی مینهی ارناحمللی اسه  .نهیدههی سهی مینههییی که اهی نره
یهپیرو سی

کلر

اخشردن اه هویه

نمد اند ،اشهرل قعار اس
سریس

مدنر

ایجهید فعاینهد

افهعاد که ا فعهنهرههی مختلهف

طب یر اهعیف مشخص ا رفی  ،نمو س ،فعهنر

فعایند ادغیم را پش

سهع اگذارنهد .انهیاعاین اه فههم درن ردن

شعایط پنیهجویین مهیاعان ذیل یر مفهوم ا نیم اهدید کلر
اهی شنیی
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ننهی هعگز قیدر ا ونهرن کهیر نخواههد اهود،

دادن اه نن اه

ا گون ا ک نترج نن امنرتی کهعدن مسهئل مههیاعت پنهیهجویی

ایشد ،نمیاواند فهم مسئل
یر شعایط اضطعار

دقر یواند شود؛ یعا این انسینهی در

مفهومپعدا

عفی ا دنبیل مهوقهرتی اهعا دسهتریای اه لقهوق ا حره

انسینی ،یین هی یود را ا قصد ییفتن سعپنیهی امن ا سو مع هی ار پی اهع
کعد اند.
ند رنویی ای اوا ا فعایند نیهوی اندیشی یهنی نفهی مهدا م

د) در رهریف

هوی هی ایستی ا مسئل مهیاعت نبیید اسلرم مفیهرم ایجیای ،مثب
کلر

اقهر

دادن ا

مواود در پش

فهلی مههیاعان پنیهجویهین در ارد گهی ههی کمه ههی

مع هی اازیدیه ار پهییی شهد .اییهد اه شهرو ا دیهیحهترهی ا

رهگذر اقیال لقرق
در ضهر

امع

مطل اعا

اندیش  ،مصیدی این مفیهرم را در نمودهی
پنیهجویین مهیاعان که در پشه

اقههی ،مهثال

مع ههی ار پهی گعفتیرنهد،

ای ییای کعد .ا اینر ایید االس کعد ای کذب مفیهرم را ا طعی ن مون مدام ننههی
اقهر

داد .این امع در کوای اعین فیید نن نگیهیاخشی را شیمل مهیشهود که مهیاوانهد
ااتمیصی ارناحمللی اعا اغررع این ضهر

نوصی نرع

ای یود همعا کند.

نتیجهگیری
ا زیب نظعی انتقید مهتقدند مفیهرم طبق اند هی
نرستند ا شهل دادن دیدگی نسب

ا مسئل ایثرع میگذارنهد .اه صبهیرای دیگهع

مینند نظعی پعدا

ا دنبیل یهسینسی

کنر صمل ر

 ،نییهسینی هی فع

ا انهییی نمی اواند ای نمییی اقهر
صقالنر
از

اازار مفهومپعدا
مفهومسی

ورت گعفت ا نن ینثی

کلر

اخشردن هسهتند .لهیل ننهه در

ااعا یود را یواهند داش  .ااهزار مفههوم
ارع نهی ایشهد .نن ههم مفههومی که اوسهط

شد ایشد .در این مرین ند رنو ای کمی امعکز ارشهتع

اعا شنیی

را دنبیل کعد اس

در نترج گرهع نیشهی ا نن

اعرسی ،فعمین د ر گزینی ا مفهوم را یدر میکند .فعمهینی که مهیاهوان نن را
دستور کیر اعا مهعف شنیسی این مهتب در نظع گعف  .فعمهینی که اه اهبرهع
نگیرندگین منجع ا ااخیذ رهریف
االشر مهطوف اسه

فعامفهومی شد اس  .رهریفتی ک اخهر ا هلی

اه نشههیر کهعدن

ایهی پنههین ایریهر اصهمرمههی
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در دییحهترر مفیهرم

در اعااع مفیهرم عفی کلی ا اهینه شهنیی

نشهین
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سریس هییی ک در قبیل انسینهییی در ضهرتی ییص گعفت میشود.
ا صقرد ند رنو ظهور اع
شههنیی

مهعفه

شهل ادیهد صقالنر  ،ههع شههل دیگهع ا

را که مطههیا اههی مجموصه ا ا پپههررفههعضهههی مه هرن

مزد دکنند صلمی نبیشد ،ا قلمع مجی

مشع م صقالنی کنیر میگذارد .صال اع

این کدام اواف مهعف شنییتی در این مورد ورت گعفت اس

ک مفیهرم هعفی

ایید انب صقالنی داشت ایشند .ند رنو ای دییحهترر منفی نیهوی

در هدد راههی

اعا لفن نیهوی هییی اس

ک ا ای ر ا در فلسف مدرن در دییحهترر ایجیای

نن ک منط اع منط اینهمینی اس  ،فقط ا هوی ییای رسرد
ارین این ا نیامردکنند ا نن اه

لذف شد اس .

ضع رت دارد ای ای ای کعدن نشهین دادن نن

اتوان ا ر ی هی منفی در مقیال مهیاعان الوگرع کعد .مفهومسهی

در مهنهی

مهعف شنییتی ،مهع یهسینی اع هم ورز لر میکند .در مثیل مورد مطیحهه ایهن
پژ هر االس فعهنر مسلط اعا همگعایهی مههیاعین پنیهجویهین اه
اعنیم ههی مشهتع در کشهورهی اازیدیه ار پهییی ،نهوصی همگهونسهی
نیهمگون اجعا

یست انسینهی ای فعهنرهی مختلف اس
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دادن ا اهدیدهی در اه
همگون سی

اسهط
امهع

که اه اههی پییهین

همسو کعدن هوی هی نهیهمگون اییهد دنبهیل شهود.

ا صنوان مشخص صقالنر

ااهزار اوسهط ایهن کشهورهی در قیحهب

اعنیم هی نمو شی ،فعهنگی ،سریسی غرع ا شهدت پرگرهع مهیشهود .پدیهد
مهیاعت ایید مورد شنیی

قعار اگرهعد امهی ایهن شهنیی

اییهد منصهفین ایشهد

نمیاوان نن را درقیحب مفهوم گزار ههییی کلهی افسهین ا درن رد همهین را
مبنی اصمرمگرع قعارداد .اع این اسیئ ،دییحهترر منفی اه اصهمرمگرعنهدگین
پژ هشگعان اای میدهد مفهوم ا می اای میدهد شنیی
یی رج کعد

ا فهمی انتقید ا نن اعسد .ای مهینی که

اعیورد ای مسئل مهیاعت ا صنوان یر اقهر

را ا ااههیم افسهین ا
اقهره

اغررهع نهنهد

ااتمیصی فهم نشود ،نظعیه ههرچ

ورز را اغررع نخواهد داد.
انیاعاین در رهریف

ند رنویی میاوان ای در پرر گعفتن فهم فعامفهومی ،فههم

شنییتی ای یژگی رهیییاخشی اراژ داد ک مسئل را ا سرطع مزهد دی ههی
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ک اهی اهینی فعامفههومی اه

اعیین ا لی مهعفتی ییرج کند .این مفهومپعدا

اسط امع هنع امهینپذیع اس  ،اای ا فهم درن ردن هم اجعا انسین مههیاع
پنیهجو را اعا می فعاهم میکند .هنع ا دحرل ارابیط اهی صع ه صمهومی ،ضهمن
ر شن کعدن ضهر

ایریخی یستی مهیاعان پنیهجویین ،نگهی ههی را در مهورد

ننهی اغررع می دهد دنری شنییتی هنجیر را دگعگون ا هم معابط مهیکنهد.
ا طعفی د ر گزیهدن ا د گهینگی سهود – ااهژ

مهیاعت می اواند ا قوی ت اهتع ا نن ضهر

در یهر ضههر

میننهد

منجع شود؛ یعا همگیم نبهودن

ای سود ای یینمین اد ن سهنی سوار اع قیی هی معگ ا سو مع هی قلمهع
ار پی اس

ک ا نن اهعیفی غرعقینونی اراژ میدهد .ا اینر ایید مفیهرم را اهعا

در اهتع ضهر
نن ضهر

ا شهل یر ضهر

انسینی میاواند ا اصمرمگرع منجع شهود که

اسط نن کمرهی انسیند ستین ا اعا رسهردن اه

شود.

ضههر

مطلهوب مهرهی
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پنیهجویی در ار پی امع

ا ر

کهعد .در هورای که در
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یادداشتها
 .1این مقیح اخشی ا رسیح در لیل انجیم در گهع ر ااهط اهرناحملهل دانشهگی صالمه
طبیطبییی اس .

2. Attitude
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م اس ک می مرین رهریف ) (Attitudeا صنهوان امهع شخصهی
اوضرح این مسئل
ر یهعد ( )approachا مهنی داشتن ر یهعد ایریخی ،اقتصید  ،انتقید  ،ایمهه
شنییتی  ...افی ت قیژل میشویم .در این مرین د مهعف فهلی در نظعی انتقید
ر ااط ارناحملل ،هعیر اعاسیئ یر ر یهعد ییص شهل گعفت اند؛ در لیحی که
در این مقیح می ا رهریف ند رنو ا صنوان یر شخص زب میکنرم.
 .3ایید افهرر مرین نظعی انتقید ا مهنیم صیم ک ای لعف کوور  cنگیرس می شود ای
نظعی انتقید در مهنی ییص نن ک ای لعف  Cازرگ نوشت میشود امییز قیژهل
شد .در انرجی منظور نوم ییص نن نظعی اس .

4. As Cox stated (1995, p: 39), “Polanyi has given us a framework for thinking
”about ... the global economy.

 .5ایثرعات مهتب فعانهفورت شخص یورگن هیاعمیئ اع ر ااط ارناحملهل در دهه 80
مرالد نغی رشد کعد .ا امل اندیشمندانی ک در ر ااط ارناحملل از اهیثرع
نظعی پعدا ان نسل ا ل د م این مهتهب اودنهد ،مهیاهوان اه اشهلی ،کعافهورد،
دیویتیکف هیفمن ،ر چ ،شپهیت ،نروفرلد ،میرارن اع ،هیورنر ا هم مهمتع
مستقرماع اندر حرنهلرتع نیم اعد.
 .6مفهوم هوی اندیشی در مقیال نیهوی اندیشی ا همسیناندیشی نیهمسیناندیشی نرز
اعام شد اس  .می در این مقیح ا اعام ا ل استفید یواهرم کعد.
 .7کتیای ک در ااتدا قعار اود فقط نقد پدیدارشنیسی هوسعل ایشهد حهی در ادامه نقهد
اسیسی ا مهعف شنیسی شنییت شد نن را ا نوصی نظعی پییین مهعف شنیسهی
یواندند.
 .8فلسف ا ک فرلسوفی مینند کین ای ا حوی دادن ورت ا مزتهوا ا یهر طهعف
اههد ا این موضوم ک این مفیهرم اند ک اهررن میکنند و ورهز شهنیی اه
شمیر مینید و ورز شنیی ا شمیر نمینید ،مداف نن ا لسیب مینید.

 .9موضوصی ک در قیحب د گین نظعی لل مشهل نظعی انتقید قیال اوضرح ازلرل
اس .
 .10د حرههی کعیسههتوا فرلسههوف فعانسههو الغههیر ابههیر نرههز ا ر یهههعد فعامقهههومی
( )infraconceptualسخن میگوید حهی اه اهی هنهع در ر یههعد فعامفههومی
ند رنو ،اوا ا اداریت را را در پرر گعفتن این ر یهعد میداند.
 .11همینطور ک قبال اوضرح داد شد ،در این رهریف نقد در نمیندگیر اه دحرهل نشههیر
کعدن میهر ننچ ادصی شد ای ننچ انجیم شد میاواند اهر گی یوای اعا نغی
ار ییای سریس هی اصالنی اصمیحی ایشد.
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