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 چکیده

می  وم متهمفیلسوف و حقوقدان برجسته آلمانی که همواره درطول زندگی اش به طرفداری از حکومت رایش س، کارل اشمیت

لی انزوای . وا سپری کردوما در نزوا زندگی خود رعم 1985شد با وجود اینکه در دادگاه نورنبرگ از اتهامات تبرئه شد و تا سال 

ست که بزرگی ا جمله متفکران ازاشمیت هیچوقت مانع از نوشتن او و انتشار اندیشه هایش در طول قرن بیستم نشد. اشمیت 

ر گذارتأثی بنرجیوآگامیورگن هابرماس و جو، های گذشته بر اندیشمندان مختلفی چون هاناآرنتدر طول دهه، ها و افکارشدیدگاه

ت و میان دوس ر تمایزدهنگامی که اشمیت کتاب امر سیاسی را نوشت به طور شفاف بیان کرد که اساساٌ سیاست را باید بوده است. 

و  ت اجتماعیم مناسباسازی دولت و نیروهای بازار برای تنظینئولیبرالیسم که اعتقاد راسخ به کوچزدشمن تعریف کرد. امروزه 

ای از مرزه باعث شکل گیری تعارضات اجتماعی بزرگ در درون و کشمکش های  ئوپلیتیکی در بیرون، داردمدیریت سرزمین 

 ل داده استرا شکی وضعیتسالهای اخیر  درکشورها شده است. سیاست های نئولیبرال به همراه شیوه تولید اقتصاد پست فوردیسم 

های ها در  یهفشکااین . افزایش داده استافزایش را اس جهانی طور در مقیهای اجتماعی در درون کشورها و همینکه شکاف

تماعی سترده اجهای گهای درونی کشورها شده و از طرفی بسیاری از کشورها را درگیر اعتراضساز بحراناجتماعی خود سبب

درون  نشی درهای واک چنین تعارضات اجتماعی باعث شکل گیری هویت، . از نظر اندیشمندان بزرگی چون فوکویاماکرده است

ه ای چون برجست کشورها شده است. امروزه در بسیاری از آثار و نوشته های جغرافیدانان سیاسی می توان توجه اندیشمندان

اط با ا در ارتباکنشی رو شکل گیری هویت های و، کلودیومینکا و آنا.جی سکور را دید که بر فلسفه سیاسی اشمیت تمرکز کرده اند

رباره دقاله سوال اصلی متمایز دوست و دشمن در فضای جهانی شدن و اقتصاد پست فوردیسم جستجو می کنند.  امر سیاسی و

ای گفتمان ه کانون این مسئله است که چرا فلسفه سیاسی اشمیت و بویژه مقوله امر سیاسی در ارتباط با هویت های واکنشی در

 اند؟ جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفته

 جغرافیای سیاسی، هويت های واکنشی، نئولیبرالیسم، جهانی شدن، کارل اشمیت :کلیدواژگان
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 مقدمه

که همواره درطول زندگی اش به طرفداری از برجسته آلمانی فیلسوف و حقوقدان ، (1985-1888) 1کارل اشمیت 

عموما در  1985شد ولی تا سال حکومت رایش سوم متهم می شد با وجود اینکه در دادگاه نورنبرگ از اتهامات تبرئه 

-ترین نظریهبه عنوان یکی از مهم از اشمیت، در بسیاری از آثار منتشر شدهامروزه  نزوا زندگی خود را سپری کرد.

های دانیم آثار او فراوان است و زمینهشود. نیز میپردازان فلسفه سیاست و حاکمیت و منتقد تفکر لیبرالی یاد می

الملل. اشمیت در آلمان گیرد: از فلسفه سیاسی و حقوق اساسی گرفته تا سیاست و حقوق بینبرمی متنوعی را در

کرد و با وضعیت بهم ریخته و دوران جوانی خود را سپری می، شکست خورده و فروپاشیده بعد از جنگ جهانی اول

گیری افکار او د که در شکلمواجه بو« جمهوری وایمار»اجتماعی و سیاسی آلمان ، به نوعی فروپاشی شده اقتصادی

آلمان بعد از  اساسا دوران جوانی اشمیت در وضعیتی سپری شد که .(Bendersky, 1983)تأثیر بسزایی داشت 

ن کشور عمالٌ زندگی برای مردم ایو دولت ضعیف و سست بنیان مواجه بود، ویرانی، با ابر تورم اولجنگ جهانی 

 ,Balakrishnan) آلمانی ها بر روم روان خود احساس می کردند. بسیار سخت و دشوار شده و حقارت بزرگی 

سخت به دنبال نقد تفکرات و مطالعه می کرد و اندیشه های خود را که  . کارل اشمیت در چنین فضایی(2000

خرب و اثرات مبود به تحریر در می آورد. او اعتقاد داشت که لیبرال دمکراسی های لیبرال دمکراسی و کمونیسم اندیشه

با نوشتن کتاب مفهوم امر  2. اشمیترا با بحران و خطر نابودی مواجه سازدساختار دولت و سیاست آن می تواند 

جذب حزب نازی آلمان شد. او  1933سال از بعد  5و الهیات سیاسی 4طور کتاب رمانتیسم سیاسیهمینو  3سیاسی

یلی زود منتقد آن شد و از به سمت و سوی فعاالیت های با دستگاه قضایی آلمان نازی همکاری کرد اما خ کوتاه زمانی

جایگاه خود را به عنوان کارل اشمیت ها و هم بعد سقوط نازی« وایمار»با این همه هم در دوره  دانشگاهی روی آورد.

 .(Mehring, 2009)کردیز متفکر طراز اول حفظ 

 
 : کارل اشمیت1شکل

که باعث شد تا  چهاما آن (Dyzenhaus, 1997). زیستدر انزوا  ،درگذشت 1985و تا آخر عمر نیز که در سال 

چون هانا آرنت کارل اشمیت نیمه دوم و اوایل قرن بیست و یکم مجدداٌ برجسته شود و درآثار اندیشمندان بزرگی هم

ی اجتماعی و هاو یا نئولیبرالیسم که بحران داری معاصراساساٌ وضعیت سرمایه، و جورجوآگامبن مورد بحث قرار گیرد

و  6ای چون کلودیو مینکاجغرافیدانان سیاسی برجستهاز این رو ای را در جامعه جهانی خلق کرده استسیاسی گسترده

                                                           
1 - Carl Schmitt 

رمانتیسم ، 1393، مفهوم امر سیاسی، 1390، های بسیاری ترجمه شده است بدین شرم: الهیات سیاسیاز کارل اشمیت به زبان فارسی کتاب - 2

 و.... 1396، نظریه پارتیزان، 1395، لویاتان در نظریه دولت هابز، 1393، سیاسی

3 - The Concept of The Political  

4 - Political Romanticism 

5 - Political Teology 

6 - Claudio Minca 
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گذاشته وارتباط میان بر آثار کارل اشمیت با نقد نئولیبرالیسم و اقتصاد پست فوردیسم تمرکز خود را  1آنا جی سکور

 (.227: 1399، موسویان، )قورچیشی را تحلیل و نقد کرده اندشکل گیری امر سیاسی و هویت های واکن

ور به مر اندیشه های کارل اشمیت در قرن بیست و یکم از این جنبه بیشتر اهمیت یافت که سیاست های هویت

د به انسته اناتی توبیشتررشد کرده اندو در برخی از کشورها نیز نهادهای قدرت را در فرآیندهای انتخاباتی و دمکر

م و طرم کمونیس اواخر قرن بیستم و به دنبال فروپاشیسخیر خود در بیاورند. این در حالی است که در دهه های ت

 انی شدن وجهند که اعتقاد داشتو روی خوشبین بودندبه تحو ت پیش بیشتر اندیشمندان جهانی «پایان تاریخ»دکترین 

ا از ررد خود مرزها به مرور در فضای جهانی کارکور گسترش ارتباطات باعث خواهد شد که نقش هویت ها و همینط

منازعات و ، ه. اما برعکس این نگاه خوشبینان (Michael J Greig, 2001)رنگ خواهند شددست خواهند داد و کم

دن ر رنگ شپهای جهانی در بسیاری از حوادث  ئوپلیتیکی جهان نه تنها فروکش نکرد بلکه به مرور با کشمکش

اه ین رو نگمنازعات هویتی جدیدی شکل گرفت واز ا، در بسیار ای از مناطق جهان همچون بالکان، سیاست هویت

 اندیشمندان جهانی باردیگر بر مطالعات هویت و مرز متمرکز شد.

 طرح مسئله

د لت بر نوعی به هم پیوستگی همه به یکدیگر دارد. این اصطالم و گفتمان همراه ، دست کم در نظریه جهانی شدن 

مگ ، ا آن به نظر می رسد حاکی از نبود سلسه مراتب هایی در شبکه های جهانی ارتباطات و اطالعات باشد) هلدب

سالهای گذشته از یکی از عوامل برجستة ، ( با وجود چنین دیدگاه مثبتی در خصوص جهانی شدن1388، 200، گرو

 شدن باعث تعمیق شکاف های اجتماعی و جهانی، نظر بسیاری از اندیشمندان همچون فوکویاما و توماس پیکتی

شاهد شکل ، به تصدیق بسیاری از اندیشمندانامروزه .کشکمش های درون کشورها و بیرون از مرزها شده است 

گیری جریان های هویتی واکنشی در کشورهای توسعه یافته هستیم که خطوط تمایز در افکار و اندیشه های آنها بسیار 

این نوع از هویت های واکنشی به راحتی در گفتمان های ، ا احزاب راست گرای افراطیشفاف است و در ارتباط ب

خود می پندارند و در تجمعات همواره با لحن تند از آنها به عنوان  "دیگری"مهاجرین و پناهندگان را ، سیاسی خود

همواره  "دیگری ها"ینجاست که می دانند. ا، برهم زننده نظم اجتماعی و مسبب تمام نابسامانی های در درون کشورها

را باید  "دیگری ها"بلکه مرزهای جغرافیای سیاسی تبلور عینی فضایی هستند که ، به صورت انتزاعی باقی نمی مانند

این ، در آنسوی آنها باید محدود نگه داشت و مانع از ورود آنها به درون کشورهای خود شد که از نظر راست گرایان

شود. این درحالیست که بسیاری از اندیشمندان  "دیگری"یاسی باید حفظ و حراست از درون در چارچوب امر س

( و مایکل جی 1993)3رابرتسون، (1992)2چون اوبرایان هممیالدی  1990خش بین به جهانی شدن در طول دهه 

کردند که با أکید میتهمواره ، های علمی خودیافته در اوایل قرن بیست و یکم چنین می پنداشتند و در( 2001)4گریج

ها به جغرافیا و اهمیت مرزها پایان خواهد یافت و بشر در کانون فضای جریان، بسط و گسترش جهانی شدن معاصر

 ,P.J. Taylor) اجتماعی و فرهنگی خود خواهد پرداخت، ها به مباد ت اقتصادیهای فضای مکاندور از محدودیت

M. Hoyler, D.R.F. Walker and M.J. Szegner, 2001).   ( بر 1996عالوه بر این راجر بل و همکاران )

زمان که از طریق صنعت ماهواره و ارتباطات هم، کنند که جهانی شدن با تکیه بر توانایی مرزگشاییاین نکته تأکید می

                                                           
1 - Anna J Secor 

2 - O’ Brien 

3 - Rabertson 

4 - Michael J Greig  
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ارهای این تضعیف اقتد، توانایی تضعیف اقتدارهای ملی و محلی را پیدا کرده است. از این منظر، به دست آمده است

-(. هم46: 1388، آورد )عاملیتری را به دنبال میشود که سلطه گستردهملی منجر به جایگزینی اقتدارهای جدیدی می

العاده کند که جهانی شدن سبب شده جوامع مدرن در برابر نیروهای فراملی فوقچنین آنتونی جی مز گرو تأکید می

، سرمایه، جمعیت، دانش، اندیشه، های عظیم انتقال کا کند که جریاننفو پذیر باشند و باز مز گرو چنین استد ل می

اند و یا آیند که مرزهای ملی را درنوردیدههای اجتماعی به شمار میجنبش، مدها، هاارزش، جرم و جنایت، خدمات

جان ، ن و فرهنگ عامهکه در جایی دیگر در مقاله جهانی شد( و یا این271، 1388، اند ) همانمرزها را نادیده گرفته

داری در مقیاسی جهانی. در کند که جهانی شدن عبارت است از استقرار اقتصاد سرمایه( چنین بیان می2007استوری)

در بازاری ، جا نیستندجا حضور دارند و در عین حال گویی هی های فراملی که همهشرکت، چنین نظام اقتصادی

دانیم چنین ( که همه ما می301، 1388شوند )همان تر میملی هر روز کم اهمیتکنند و لذا مرزهای جهانی فعالیت می

ها در کانون توجهات دولت ـ ملت، با رشد هویت های واکنشیمرزها دوباره ، 2001سپتامبر در سال  11نشد! بعد از 

طور و همین 2008سال های شدید مرزی در هم تنیده شد. با بحران مالی قرار گرفتند و موضوع تروریسم با کنترل

سیل مهارجرت از آفریقا و کشورهایی مانند لیبی در اشکالی از قاچاق انسان به ، منازعات  ئوپلیتیکی شمال آفریقا

ها قرار های مرزی دریایی و کنترل سفت و سخت مرزهای اتحادیه اروپا در کانون توجه رسانهسوی اروپا باعث گشت

در متن و کانون گفتمان های سیاسی هویت های ، یاسی آنچنان که مد نظر اشمیت بود. و در نقطه مقابل نیز امرسگرفت

هایی که می توانند نظم اجتماعی و  "دیگری"واکنشی از نوع راست افراطی برای نشان دادن مهاجران به عنوان 

 مقابله شد.، پایداری جوامع آنها را با اختالل مواجه سازند

ن آمریکای  تین و در نهایت مکزیکی تبارها به سوی ایا ت متحده مسئله مرز و در آمریکای شمالی نیز مهاجری 

هویت موضوع ، های مرزی را در مرکز مباحث سیاسی آمریکا قرار دادند. در این میان با توجه به این تحو تکنترل

در رشته جغرافیای بار دیگر در کانون مباحث علمی و آکادمیز جهان به ویژه های کشورها مرز های واکنشی و 

های که در سال، گراییثر از مباحث انتقادی پساساختأپردازان متچپ و نظریهسیاسی قرار گرفت. جغرافیدانان سیاسی 

-های سنتی عبور کردهوارد کرده و از دل مشغول« عصر امپریالیسم پساها»اخیر نقدهای جدی بر روند نئولیبرالیسم در 

مرز ساختند تا نشان دهند چگونه هویت ها و، امر سیاسیجه خود را معطوف به مباحث تو، (270:1396، اند )قزلسفلی

ای را شکل دهد و مهاجرین را به عنوان عاملی های منطقهتواند منازعات  ئوپلیتیکی و درگیریاقتصاد سیاسی می

  .جهت نگرانی و تهدید امنیت برای کشورهای توسعه یافته به شمار آوردند

 "ما"ز جغرافیدانان در مباحث علمی خود متوجه بحث امرسیاسی کارل اشمیت شدند که با متمایز ساختن این دسته ا  

امر "مرز را در چارچوب نئولیبرالیسم و هویت و نقش متمایزکنندگی  "دشمن"و  "دوست"یا به عبارتی  "دیگری"و 

(. 229: 1399، موسویان، )قورچییدجغرافیای سیاسی جدیدی را از تحو ت جهان به تصویر کشتوان می "سیاسی

هویت ، امر سیاسی، فلسفه سیاسی اشمیت چه ارتباطی با جهانی شدنبنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که 

های واکنشی و تمایز درفضاهای جغرافیایی در چارچوب عملکردهای جدید مرز در جغرافیای سیاسی جهان در قرن 

 بیست و یکم دارد؟

 شوههای پژيافته

در دعوی خود علیه نئولیبرالیسم و لیبرال ، هاوپسامارکسیستنو شامل متفکران چپ ، نظریه انتقادی امروزی 

تندترین حمالت اشمیت علیه لیبرالیسم در کتاب امر سیاسی »اند. سیاست اشمیت بازگشته به نظریه، هادموکراسی

، اش یعنی کمونیسمپای رقیب ایدئولو یزیبرالی هم(. برای اشمیت تفکر نئول66:1397، )صادقی« تجمیع شده است

همانا زوال امر سیاسی و دوگانگی دوست/دشمن و جایگزینی آن با تقلیل تکنولو ی انسانیت به آخرالزمان غیر سیاسی 
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-ضروری است وجوه اساسی فلسفه سیاسی او بررسی شود. آن، است. حال به منظور اثبات فرضیه آمده در این نوشتار

 .توان درباره ابعاد رویکرد غیر سیاسی نئولیبرالی ارزیابی انتقادی داشتا ابتنای به آنچه اشمیت گفته میگاه ب

 تمفاهیم اساسی نظريه اشمی

ترین نظریه برانگیز ترین و در عین حال پر مناقشهیکی از برجسته، دان و فیلسوف سیاست آلمانیحقوق، کارل اشمیت

های او مطالعه گفتارها و نوشته، 1985شود. به ویژه پس از مرگ او در سال ناخته میپردازان جهان در قرن بیستم ش

مدرن دوباره رونق گرفت. از این قرار هر  های پستها و چپمفهوم امر سیاسی حتی در میان پسامارکسیست خصوصاً

ه به استقبال امروزی از مباحث شود. با توجگران بیشتری به آثار او جلب میگذرد توجه محققان و تحلیلروز که می

، اوست که اولیویه بو معتقد است وقت آن رسیده او هم مثل ماکیاول و هابز از سوء ظنهای رایج خارج شود )بو

-های نافذ او در باب تحول نظام دولتتأثیر اشمیت نتیجه بصیرت، (. چنان که موریس اوربز نوشته است200:1398

در آلمان و سپس برآمدن دولت هیتلر بود. به « وایمار»گیری نظام شکل، نگ جهانیهای اروپایی در نتیجه حوادث ج

های امر سیاسی که همیشه تعارض، داد علیرغم پایان جنگ جهانی دوم و خاتمه فاشیسماین ترتیب اشمیت نشان می

طرقی چون تعارض  تجزیه جماهیر شوروی از، تنها پنهان شده و با شکست کمونیسم، اسباب مشغولیت فکری او بود

مرزها و ، های قومی و عقیدتی در مناطق مختلف جهاناحیای ناسیونالیسم و پدیدارشدن نزاع، های نوپدیدمنافع قدرت

، سرزمین هرکس»، به تعبیر گزنده خود اشمیت .(1393:152، چنان اهمیت اساسی دارند )اوربزاصل دولت ملت هم

  ).rrero,2015:22.23He(1 «ت.هویت و ملیت و تمام هستی اوس

لهیات اتبدیل  رویکرد الهیاتی او در تحلیل خاستگاه دولت و، نقدهای فلسفی و حقوقی او بر نظم اجتماعی مدرن

 مباحث بجچون بنیاد سیاست موتأکید او بر وضع استثنائی و تمایز دوست/دشمن هم، سیاسی به مفهومی مثبت

ت و بنبس، ندوقطبی شدن جها، طور که چند ده پیشهمان، اصرفراوان شده است. به اعتقاد برخی پژوهشگران مع

ازده یهان پس از فهم معضالت ج، های او از سیاست جهان درست بوده استنشان داد تحلیل، ای و دیوار آهنینهسته

بهتر  برای درک . (Odysseos & Petito, 2007: 36سپتامبر نیز مستلزم بازگشت به نظریه سیاست اوست ) 

 لف سیاستای مختهدر باب امر سیاسی و از این قرار نشان دادن علت توجه به او از سوی متفکران حوزه اندیشه او

ورد ت او را مضروری است به اجمال اصول کلی فلسفه سیاس، جغرافیای سیاسی و نظریه انتقادی جدید، المللبین

 .بررسی قرار دهیم

 علم سیاست آلمانی

ها ولتکه د. ایناو با مکتب آلمانی سیاست است پیوند، کندز همه جلب توجه میچه بیش ادر فهم افکار اشمیت آن

و  رن نوزدهقدر ، برای امثال هگل، یافته در یز واحد سرزمینی محصور و مشخص استمنزلت سیاسی مردمی سازمان

ه شمار یاست به سموضوعی اساسی و محور فلسف، ماکس وبر در اوائل قرن بیستم و خود اشمیت در میانه سده گذشته

، (. با این تلقی13:1393، پیش فرض مفهوم دولت است ) اشمیت، رود. این امر بدان معناست که مفهوم امر سیاسیمی

ما با تر ا، تمایزمدنی م جا که او دولت را از جامعهاشمیت به استقبال دیدگاه فربه از دولت در آرای هگل رفته است آن

ان ی دولت هماز سو، کید او بر این مسئله که اقتدار مشروع زورأبا وبر در ت اهحو همردانست و به همین ناز آن می

دولت که  نامد. اینستاده دولت یونیورسال میدولتی که با ی جامعه ای، وبری اشمیت -قانون است. در تعبیر هگلی

 (.22:1393، کند )اشمیتغیر سیاسی قلمداد نمی لقب گرفته دیگر هی  امری را مطلقاً« تام»

                                                           
1 - Cujus region, Ejus nation! 
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 انسان شناسی بدبینانه

قع ر اصل واب، ان  کجگیری در مقابل نهج لیبرالی امثال آدام اسمیت و شناسی خود با موضعاشمیت در دستگاه انسان 

هابز و  ،شانزده ل در سدهماکیاو، کند که پیش از او امثال آگوستین در سده پنج میالدیهای درباره انسان توجه میبینان

، یبرالیسمنچه در لآرخالف بکه انسان در قرن هفده و هانا آرنت در نیمه قرن بیستم مورد تأکید قرار دادند. این اسپینوزا

از  ه پیرویموجودی شرور است. برای مثال اشمیت در بحث الهیات سیاسی خود ب، سوسیالیسم یا دموکراسی آمده

صل اآن این  گیرد. ور باب طبیعت انسان نشأت میای داز پیش فرضی پایه، آگوستین بر آن است هر ایده سیاسی

این  ند تشخیصماچه برجای میآن، فراموش ناشدنی است که انسان بر اثر گناه فاسد شده است. به اعتقاد اشمیت

ض پیش فر های اصیل سیاسی بر ایننده است که همه نظریهبحقیقت نظرگیر و از دید بسیاری به راستی برآشو

رناک وجودی خطبلکه م، مسأله نیستیعنی به هی  عنوان موجودی ساده و بی»، ن موجودی شر استاستوارند که انسا

 (.73:1397، )صادقی« و پرجوش و خروش است

نسان اوب بودن خبسامد ضروری گناه اولیه است. پس آموزه ، طبع غیرقابل اعتماد و خطرناک بشر، به عبارت دیگر 

لف قرار و تخا ولتی که بر پایه اصل تمایز دوست/دشمن شکل گرفته در تضاداساساً غیر سیاسی است و با توجیه د

 .دگیرمی

 در برابر لیبرالیسم

ناقد فلسفی نظم اجتماعی مدرن و ، کارل اشمیت در کنار متفکران سرآمدی چون لئو اشتراوس و اریز فوگلین

اتخا  رهیافت هستی شناسانه فردگرا از یز لیبرالیسم به دلیل ، رود. به نظر اشمیتایدئولو ی لیبرالی به شمار می

از فهم ماهیت امر سیاسی و بنیاد هویت جمعی ، و از سوی دیگر برجسته کردن قلمرو اقتصاد نسبت به سیاست، طرف

ماند. به عبارت دیگر چرا که فرد مرجع نهایی باقی می، کندمی ناتوان است. اساساً هر نوع فردگرایی امر سیاسی را نفی

(. با این همه 85:1393، اشمیتگریزد )یا اصل تضاد از دولت و سیاست می« آنتاگونیسم»با پرهیز از ، کورتفکر مذ

آموزش وجود خواهد داشت؛ ، کلیسا، لیبرالی در مورد تجارت 1گذاریاشمیت از گفتن این واقعیت ابا ندارد که سیاست

های مهم نتوانسته به چون تمام جنبشهم، لیبرالیسم، میتلیبرالی وجود ندارد. به نظر اش 2هی  گونه سیاست اما مطلقاً

های لیبرالیسم ) زداییها و سیاستسازیمثابه نیرویی تاریخی از امر سیاسی اجتناب کند. یعنی در معنای مکتوم خنثی

ات سیاسی در عرصه آموزش و اقتصاد( بار و معنایی سیاسی دارند. در حالی که امر سیاسی امکانی برای پدیداری تفکر

جلوی آن را سد کرده است. این ، به دلیل عدم توجه و اعتقاد به تعارض و تخالف، هژمونی لیبرالی، و اجتماعی است

 .از دولت است 4زداییو سیاست 3سازیاره در کار خنثیوسیاست لیبرالی هم، یعنی

 در برابر جهانی شدنِ پساسیاسی

-با توجه به دگردیسی، آنتونی گیدنز و الریش بز، جان تاملینسون، هلدسو متفکرانی چون دیوید به این 1990از دهه  

، کردرا به امری ملموس تبدیل می« ایجهانی شدن شبکه»و « به هم مربوط بودگی »های اقتصادی و فرهنگی که پدیده 

تشدید و تسهیل  و، مرزها، هارنگ شدن دولتدوران کم، سخن گفتند. دنیای پساسیاسی« پساسیاسی»ا به دنیای از قض

(. این دسته از متفکران حال به اقتضای شرایط جهان 275:1393، شود )قزلسفلیهای متقابل معرفی میبه هم وابستگی

                                                           
1 - Policy 

2 - Politics 

3 - neutralization 

4 - depolitization 
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کنند. عصر پساسیاست معنا تلقی میسیاست به معنای قدرت و دولت را بی، وطنی و رفتن به فراسوی چپ و راست

ها پیش این ها است. در حالی که اشمیت دههها در عین عدم قطعیتولتمترادفی برای پایان مخاصمات ایدئولو یز د

اشمیت بر ، نامد. در همین راستاتلقی خوشبینانه را انتزاعی تلقی کرده و آن را تأثیرپذیری از  هنیت جهان لیبرالی می

است. بنا به « پلوریوس»بل ، باشد« یونیورس»تواند نمی، کند که جهان سیاسیتأکید می، خالف طرفداران جهانی شدن

 Mouffe, inهای بشردوستانه ممکن باشد اما سیاسی خیر! ) شاید اتحادیه، در چنین جهانی، تفسیر شانتال موف

Odysseos & Petito, 2007: 147-150). های اقتصادی و برای اشمیت دولت و سیاست علیرغم تمام جریان

، دولت و سیاست نابود شدنی یا منقرض شدنی نیست )اشمیت ،اندفرهنگی که شائبه پایان مرزها را ایجاد کرده

، چرخندها حول دو قطبیِ اخالق و اقتصاد میهایی که تمامی آن(. چرا که جهان به کمز تعاریف و سازه96:1393

ل ها با ترین مرجع داوری تعیین کننده برای مال من و ماحکومت» زدایی نخواهد شد. چه امروز چه در آینده سیاست

های اقتصادی که تباد ت و رقابت« آدام اسمیتی»بینی از نوع (. او بر خالف خوش69:1397، )اشمیت« تو خواهند بود

توانند های اقتصادی میها و رقابتدشمنی» نویسد: می، ورداتواند صلح پایدار را به ارمغان بیالملل میدر سیاست بین

توان از طریق امر اقتصادی و یا کند که میتواند ظهور کند ثابت میادی میو این واقعیت که قدرتی اقتص، سیاسی شوند

گونه است که او به تمامی در برابر عصر این .(97:1393، )اشمیت« باز به نقطه سیاست بازگشت.، هر قلمرو دیگر

تعریف از ماهیت امر ای که به توان در نگاه ویژهگیرد. این مهم را میها موضع میزداییها و سیاستسازیخنثی

 سیاسی دارد بهتر درک کرد.

 مبتنی بر تمايز، امر سیاسی

گیری از انسان شناسی الهیاتی و در همراهی با این دیدگاه هانا آرنت که معتقد بود جوهر انسان سیاسی اشمیت با وام

، )صادقی ه استترین مباحث فلسفه سیاست خود یعنی تمایز دوست از دشمن تمرکز کردبر یکی از مهم، است

-آن»در مقابل « ما»(. اشمیت با در نظر داشتن این واقعیت تاریخ و کهن که ماهیت جامعه بشری ساختن یز 72:1397

پرولتاریا( و هربرت  ای که در قرن نوزده از سوی مارکس )تضاد بور وا/های دوگانههای مبتنی بر تقابلایده، ست«ها

، دانداشمیت با گریز به این تصور لیبرالی که اجماع عقالنی را ممکن می کند.میاسپنسر)تضاد نظامی/تجاری( را زنده 

 و، امر سیاسی بیان وضع انسانی یا وضع طبیعی است، است. در معنایی هابزی« طرد»برآن است هر اجماعی مبتنی بر 

تواند از سیاست ان نمیانس، سیاست در این معنا همانا سرنوشت است؛ از همین رو»لذا بنیادین و نابود نشدنی. 

 (. 133:1393، )اشمیت« بگریزد

پس ، شوممحافظت می»آورد: می« پس هستم!، اندیشممی»جا اشمیت با یادآوری این گفته مشهور دکارت در این

باشنده(  -موجود( بلکه در سطح آنتولو یز) هستنده -از این قرار سیاست نه در سطح آنتیز) باشنده« کنم!اطاعت می

قوام بخش جوامع بشری است نه  شناختی آدمی است. امر سیاسی با تر و مستقل است. اصالً هستی توضعی بیان

خواهد نظم ایجاد کند. اگر که حاکمیت به معنای اقتدار تصمیم حاکم برای تمایز ای صرف از نهادها که میمجموعه

تواند سازی است. و حاکم میدشمن، امر سیاسیهای مهم ناگزیر یکی از مقوله، دشمن باشد یا دوست/، برون درون/

، )ماری« استثناء در سیاست در واقع قاعده است»برای جلوگیری از جنگ داخلی وضعیت استثنائی اعالم کند. 

، تعریف دشمن، نویسد برای اشمیتترین مؤلفه امر سیاسی است. مارک لیال به درستی می(. پس جنگ مهم112:1394

 (.55:1394، )لیال« پس هستم!، گذارمفرق می» ریف دوست یا خود واقعی است. به زبان دکارتی نخستین گام برای تع

کسی یا جهان ، ما به صورت فردی» نویسد: اشمیت در توضیح بیشتر این مهم به مبحث الهیات سیاسی گریزی زده می

کند؛ مثل تمایز حق و ن خطاب میبلکه ساختار الهیاتی  هن ما کسانی را دوست و کسانی را دشم، شناسیمرا نمی

مفهومی جمعی است. جمعی یا اجتماعی مبارزه ، ای خصوصی(. در نتیجه دشمن نه مقوله32:1393، )اشمیت« باطل
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شناسی  زم نیست دشمن به لحاظ اخالقی شر یا به لحاظ زیبایی، شود. به نظر اشمیتجو با جمعی مشابه رویاروی می

و حتی ممکن است انجام دادن معامالت تجاری با ، به مثابه رقیب اقتصادی ظاهر شودزشت باشد؛ دشمن  زم نیست 

است. برای کشورها مهم است که دشمن چه در « غریبه»و یز « دیگری»او سودآور باشد. با این همه دشمن یز 

باید و ، ی نباشدداشته باشد. نبودش پایان سیاست و جامعه است. حتی اگر عین دتخیل چه در امر عینی همواره وجو

ضمن اینکه این ایدئولو ی ضد مذهب ، در آن شرایط دشمن واقعی بود، توان خلقش کرد. کمونیسم برای اشمیتمی

توان گفت در دنیای امروز ما چنین تلقی و طور که میشود. همانمبارزه با آن تا سر حد جان توجیه می، هم بود

 .تصویرسازی به وفور قابل مشاهده است

سی غیرسیا های دولت وسو همواره بر کوچز شدن و کاهش مسئولیتفکری لیبرالی از زمان اشمیت به این نتایج

ر ادامه لیبرالیسم د(. در چند دهه اخیر نیز نئولیبرالیسم نیز 132:1395، شدن جامعه مدنی تأکید داشته است )مولر

تصادی و اسبات اقتوانند مننیروهای بازار می، این تفکر را ادامه داده است که با مداخله حداقلی دولت، کالسیز

-یانع از بمداده و  تواند رقابت کامل و حداکثری را شکلها را تنظیم سازد و در نهایت این امر میاجتماعی انسان

ور لکه به مربدهد یمعدالتی اجتماعی شود. نئولیبرالیسم نه تنها حوزه اقتصادی یز کشور را به دست نیروهای بازار 

  (.229: 1399، موسویان، )قورچی کندناسبات اجتماعی را نیز درگیر فرآیندهای بازار میم

طالعات انولو ی های تکاین اقتصاد است که بیش از گذشته از شبکه، عالوه بر این در یز سیستم سیاسی نئولیبرال

ی مورد یاس جهانیایی را در مقسراسر فضاهای جغراف، برد و برای به حداکثر رساندن سود و ارزش افزودهبهره می

ر دای رایج هاب شیوهبای در ی نخست نظریهدهد. دیوید هاروی معتقد است نئولیبرالیسم در وهلهبرداری قرار میبهره

ر ای فردی دههای کارآفرینانه و مهارتها با گشودن راه برای تحقق آزادیاست که براساس آن اقتصاد سیاسی

فاه و توان رمی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، ی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمندچارچوبی نهادی که ویژگ

است )  هایوهشبهروزی انسان را افزایش داد. نقش دولت ایجاد و حفظ یز چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد آن 

 (.9، 1386، هاروی

شکل جدیدی از شیوه تولید به وجود آمد که ، یو به دنبال تحول در نظام اقتصادی فوردی ـ کینز 1970بعد از دهه 

-(. اقتصاد پست18، های نئولیبرال تاچر و رونالد ریگان در ایا ت متحده بود) هماندرحقیقت منطبق با سیاست

پاره کردن فرآیند پذیری قرار گرفته است با تکیه بر تکنولو ی اطالعات و تکهفوردیسم که اساس و بنیان آن بر انعطاف

استفاده کرده و کل فضای جغرافیایی را در کانون فرآیند تولید و مصرف  2و دورسپاری 1سپاریاز روش برون، تولید

اصلی متصل  3های جغرافیایی را به یز گرهمکان، ایها به صورت شبکهشرکت، قرار داده است. در این شیوه تولید

ها قرار گرفته است ) ها و گرهاس آن بر روی شبکهکنند. در نتیجه ما در حال تجربه کردن جهانی هستیم که اسمی

 (.11-14، 1394، قورچی

عمالً ، مند هستندپاره کردن فرآیند تولید و ارسال آن به نقاطی که از مزیت اقتصادی نیروی کار بهره ها با چندشرکت 

ل دیوید هاروی همواره تأکید شوند. به عنوان مثایافته میباعث بحران کار و بیکاری نیروی کار در کشورهای توسعه

دیترویت را به شهر ، سپاری و یا دورسپاری به سایر مناطق جهانهای خودروسازی دیترویت با بروندارد که کارخانه

های تبهکار شده است. کیفیت زندگی در این های گروههای اجتماعی و نزاعاروام تبدیل کرده است و باعث کشمکش

ها با یافته و در نهایت ناامنی و جرم و جنایت گسترش یافته است. در واقع شرکت گیری تنزلشهر به طور چشم

                                                           
1 - Outsourcing 

2 - Offshoring 

3 - Node 
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اند. زمانی که بخشی از فرآیند تولید به ها نیز کمز کردهای خود به نابرابری جهانی و تشدید مهاجرتاقتصاد شبکه

مرور با رونق اقتصادی مواجه آن مکان جغرافیایی به ، شودسپاری و یا دور سپاری میمکان جغرافیایی خاصی برون

کند. اینجاست که تقاضا برای مهاجرت و رسیدن به آن چون یز نیروی جا ب جمعیت عمل میشده و در نتیجه هم

های پررونق اقتصادی با سیل مهاجرین جویای کار (. بنابراین مکان1393، یابد ) هاروییمکان جغرافیایی افزایش م

از  .شودهای مرزی را سبب میع اولیه بحران و در نتیجه بعد از مدتی افزایش کنترلشوند که این خود شرومواجه می

-های اجتماعی کشورهای توسعهباعث تغییرات در  یه، سپاری و دورسپاریای بر بنیاد برونسوی دیگر اقتصاد شبکه

گیرند بیکاری گسترده قرار مییافته در وضعیت درحقیقت بخشی از نیروی کار در کشورهای توسعه، شودییافته نیز م

اند. این درحالیست که با به حداکثر های اخیر اعتراضات اجتماعی را در شهرهای این کشورها رقم زدهکه غالباٌ در سال

های اجتماعی و اختالف سطح شکاف، یافتههای مالی کشورهای توسعهرسیدن ارزش اضافی و انباشت سرمایه در بنگاه

یافته به ویژه آنهایی که مداران در کشورهای توسعهیابد. در این وضعیت عموم سیاستافزایش میزندگی روز به روز 

عموماً  "امر سیاسی "با استفاده از مقوله ، کنندهای راست افراطی را نمایندگی میهای پوپولیستی و جریانگرایش

ای به مشکالت اقتصاد ای پرداختن ریشهسازند و به جبرجسته می "دیگری "مهاجرین و پناهندگان را به عنوان 

 "کنند عامل اصلی مشکالت اقتصادی و نارضایتی اجتماعی را طوری به تصویر بکشند که آن سعی می، سیاسی

از این جنبه است که نظریه مفهوم امرسیاسی   .اندهستند که این وضعیت اسفناک را به وجود آورده "ها دیگری

مورد توجه ، های درونی نئولیبرالیسمبیست و یکم برای سرپوش گذاشتن بر تناقضیز بار دیگر در قرن ، اشمیت

کشور پر  بر اداره امور "دشمن "و  "دوست "مداران قرار گرفته است. هنگامی که امر سیاسی یعنی خط تمایز سیاست

ون جریانات هویت ها در وضعیت هویت های واکنشی به صورت جریان های راست افراطی در کان، شودرنگ می

مرزها نیز بر همین اساس نقش شرایطی را بوجود می آوردند که  "دیگری سازی"سیاسی قرار می گیرند و با 

را در چارچوب  "هادیگری"یابند. مرزها خطوط تمایزی هستند که متمایزکنندگی و جداکنندگی خود را باز می

کشند که نشان دهنده موجوداتی اهریمنی و شر در می ها را چنان به تصویرنمایند و آنامرسیاسی مشخص تفکیز می

انگاری نسبت به آنها منجر به صدمه زدن به ساکنین درون مرز پشت خطوط مرزی هستند. بنابراین اغماض و سهل

ها با گذشتن و عبور گذارد که آنرا چنین به نمایش می "هادیگری"، خواهد شد. امر سیاسی در وضعیت نئولیبرالیسم

های اجتماعی خواهند شد. بنابراین افراد تر خواهند کرد و سبب آسیبزندگی را بر ساکنان درون مرزها سخت، زاز مر

در گفتمان سیاسی خود از ، گیرندگرای افراطی هنگامی که در رأس نهادهای قدرت قرار میقدرتمند و یا احزاب ملی

اما در ، کنندریزی میکمتر صحبت و برنامه، ی اجتماعی ثروتمندهاها برای  یهتوزیع عاد نه ثروت و یا افزایش مالیات

: 1399، موسویان، دهند )قورچیرا مسبب وضعیت آشفته کشور جلوه می "هادیگری"امر سیاسی خود همواره 

ه استفاده از امرسیاسی ب، شودهای نئولیبرال در جامعه جدی میهای اجتماعی به واسطه سیاستهنگامی که بحران(.230

دهد. ا هان عموم مردم را به خارج از مرزها سوق می، "سازیدیگری"های راست افراطی است که با وسیله جریان

ها از مرزها عبور کنند و کنند و هر لحظه ممکن است آنآن زندگی می در "هادیگری"یعنی مناطقی از جهان که 

از این جهت جهانی شدن و نئولیبرالیسم خود به .  (Cooper,2004, 515-533)آرامش و امنیت را برهم بزنند  

ها و یا احزاب افراطی هستند و در عینیت جغرافیای سیاسی باعث نوعی بازتولیدکننده شرایط امرسیاسی به وسیله گروه

در ، . فوکویاما معتقد استشوندشدن نقش متمایزکنندگی مرزها در کشورهایی با ساختار مدیریت نئولیبرال میبرجسته

، ن حال که نابرابری اقتصادی در پنجاه ساله رواج جهانی شدن عامل مهمی برای توضیح سیاست جهان معاصر استعی

، 21، بسی حادتر می شود.) فوکویاما، نارضایتی اقتصادی هنگامی که با احساس بی قدری و بی حرمتی همراه شود

اینجاست که هویت مسئله ، قتصادی بیشتر می شود( به عبارتی وقتی شکاف های اجتماعی در اثر نابرابری های ا1398

فوکویاما علت آن را بدین گونه تشریح می کند؛ که همواره این اشتباه رخ می دهد که انگیزهای ، جدی می شود
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در حالی که فقیر بودن به عمنی آن است که همنوعات تو را ، اقتصادی در رفتار انسان و هویت در هم تنیده شده است

هاست که مدت، در جغرافیای سیاسی سنتی( 1398، 91، توهین دیده نشدن بدتر از ناداری است.)فوکویاما نمی بینند و

کنند و گاهاً شوند که فضای جهانی را به واحدهای محدود تقسیم میمرزهای دولت به عنوان موجوداتی ثابت درک می

( به عنوان مثال دیوار آمریکا و مکزیز passi,1999:14کنند )های سرزمینی تغییر میدر نتیجه تعارضات بین قدرت

 Vernon, Zimmermannاست که چندین انگیزه رسمی در پشت آن قرار دارد )ثابت ای از یز مانع مرزی نمونه

ین در حالی است که با رشد هویت واکنشی در چارچوب راست افراطی در ایا ت متحده بویژه در (. 2019:10,

شناسایی کرد که به طور مستقیم بر مرز ایا ت متحده و مکزیز تأثیر می توان مسئله را مجموعاً شش ، دروه ترامپ

مالیات و ، قوانین و مقرراتی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان، مهاجرت، سیاست خارجی، گذارد: اقتصادمی

 .(de los Ángeles Flores, Chavez,2019:46)تجارت 

انداز کار به عنوان بخشی از چشمهای محافظهتری دارد. این دیوار طرحی را که گروهعبه یقین دیوار معنای وسی

ها تصوری از آمریکا را این گروه، کند. در واقعآشکار می، گیردها را نادیده میتاریخی ابداع کرده و مردم بومی و اقلیت

 "دیگری"(. و نوعی  Rangel Torrijo 2018:111,) اندبسته و تغییرناپذیر پذیرفته، به عنوان یز ملت یکنواخت

دیوارهایی به ، آور صلح و آزادی استرا در  هن خود پروراندند که در کنار تندیس برافراشته شده آزادی که پیام

را جهت رسیدن به مقاصد خویش به نمایش  "دشمن"و "دوست"اند و نوعی بلندای قدرت دیکتاتوری برافراشته

از سوی هویت های این دیوار برای تأیید مجدد حاکمیت دولت ساخته شده است. اغلب  اند. به عبارتیگذاشته

های بسازد. بنا به گفته گروه "برای دفاع از خود"شود که دولت ایا ت متحده حق دارد این دیوار را گفته میواکنشی 

اما بیشتر ، ی از مهاجرت استساخت دیوار مرزی اقدامی ایمنی برای جلوگیری از تروریسم و جلوگیر، کارمحافظه

تواند به عنوان تالقی این دیوار می، پاسخی به ترس منتقل شده در این گفتمان بیگانه هراسی است. از نظر تاریخی

های ترامپ در یکی از سخنرانی.  (Rangel Torrijo,2018:114,116)های ملی در قاره آمریکا تفسیر شود پرو ه

آورند و متجاوزگر هستند و جرم می، آورندکند که مواد مخدر میا ملتی خطاب میها( رها )دیگریخود مکزیکی

گذارد و بدین ترتیب لزوم جداسازی به واسطه دیوار را با را در نگاه مخاطبان خویش به نمایش می "دیگری"نوعی 

ترامپ ادعا . (de los Ángeles Flores, Chavez 2019:2,سازد )سازی توجیه مینمایش این نوع از دیگری

دهد که ایا ت متحده به دیوار مرزی با مکزیز نیاز دارد. بنابراین استد ل کند که حمله به مسجد در مصر نشان میمی

ها به گرایان مسلمان یا همان دیگریترامپ این است که دیوار در مرز ایا ت متحده و مکزیز مانع از عبور افراط

خواهد با مکزیز رابطه دیپلماتیز برقرار کند ترامپ می، شد. عالوه بر اینایا ت متحده )اریکسون( خواهد 
.(Rangel Torrijo,2018:112) 

قرار داده است.  2015از سویی دیگر وضعیت  ئوپلیتیز مجارستان آن را در موقعیت خاصی برای مهاجرت از سال 

یز تصویر اصلی از دیگری در سطح جهان  به عنوان "مهاجر"این داستان فقط به کشور مجارستان اختصاص ندارد: 

اند. ظاهر شده است و کشورهای جهان این شکل تهدید را برای توجیه اقدامات امنیتی و اقتدارگرایانه خود بسیج کرده

های اجتماعی و سیاسی داخلی از جمله ها و نارضایتیسازی تنشاین اقدامات محدود کننده غالباً در جهت خنثی

 (2017:8,از جهش دولت محلی به عنوان مدیر سرمایه نئولیبرال جهانی به وجود آمده است مواردی است که 

Cantat  .) 

از نوع نقش و  "مرز"مفهوم  که در راستای "دیگری سازی"در مجارستان ترکیبی از هویت های راست افراطی با 

مورد توجه قرار گرفته است. هی  ، انمجارستمحافظه کار مدارانتوسط سیاست، کند "متمایز"باید که کارکرد خاصی 

به ، ها اقدامات مرزی مجارستانآن، کنند. به طورکلیها حتی به طور ضمنی به مرزهای نمادین اشاره نمییز از آن

-ویژه حصارکشی در مرز جنوبی مجارستان را اقدامی مؤثر برای محافظت از کشور و اتحادیه اروپا در برابر مهاجرت
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در نهایت کشور مجارستان اقدام به ایجاد یز . (Tóth, Sik, Fekete, Bernát, 2019: 27انند )درویه میهای بی

 900های تیغ در با  و پایین کرد و ارتش مجارستان متری با تیرهای پشتیبانی فو دی و سیم پی  4ای حصار زنجیره

( و آن را یز Zoltan Kekesi.2017:2سرباز را برای آغاز ساخت و ساز در نواحی مرزی خویش مستقر کرد )

داند دفاع فیزیکی مؤثر و هم یز معیار نمادین از تالش مجارستان برای دفاع از اروپا به عنوان منطقه ترانزیتی مهم می

(Tóth, Sik, Fekete, Bernát,2019:31). 

ی اتحادیه اروپا تشویق و نکته قابل تأمل این است که روند تأمین امنیت مرزی در این کشور بطور فعال توسط نهادها

اقدامات اخیر به سمت امنیت بیشتر و اقتدارگرایی در رابطه با این پدیده جهانی ، در مجارستان حمایت مالی شده است.

صورت گرفته است  "مسلمانان"و به ویژه  "هاخارجی"یعنی مهاجر به عنوان دیگری و به نام حفظ کشور از 

(Cantat,2017:9) . 

یونان با صدور فرمانی اضطراری از پناهندگی مهاجران فاقد اسناد وارد شده به این کشور ، ه مارسچنین در ماهم

که منجر به عبور نزدیز به  -در اروپا بود  "باز بودن"جلوگیری کرد. این حکم موقت پاسخی به اعالمیه ترکیه مبنی بر 

مهاجران به طور ، برانگیزطی یز مصوبه بحث نفر از مرزهای زمینی و دریایی به یونان در ماه مارس گشت. 3000

خودکار در یونان و بدون دسترسی به مراحل پناهندگی بازداشت و به مراکز بازداشتگاه بسته در سرزمین اصلی منتقل 

  (MacGregor,2020). شدند. قرار بود از آنجا به کشورهای اصلی خود تبعید شوند و یا به ترکیه بازگردانده شوند

-های انسانی همو رنج یبست سیاس بن، اختالفات دیپلماتیز، خشونت در مرز، هابا کاهش توجه رسانه، با این حال

های مدارا و ارزشاز جمله  "سبز زندگی اروپایی"همان کمیسیونی که ترویج یز ، چنان ادامه دارد. در همین حال

المللی که در مورد رسیدگی به نقض قوانین اروپا و قوانین بین، لت را به عنوان یز اولویت اصلی قرار داده استاعد

. و با نمایش نوعی (Enria  Gerwens, 2020)کاری کرده است کم، افتددر مرزهای خود اتحادیه اتفاق می

های خارجی خویش کرده است. در طی عدم موفقیت و توجیه سیاستسازی سعی در گمراهی افکار عمومی دیگری

جهت  2016ای میان اتحادیه اروپا و ترکیه در سال اتحادیه اروپا در اصالم موثر سیستم پناهندگی سبب انعقاد بیانیه

ا شد. این همکاری بین کشورهای اروپایی و دولت ترکیه برای مدیریت جریان پناهندگان و مهاجران به اتحادیه اروپ

، وعده مذاکرات سریع عضویت در اتحادیه اروپا و سفرهای بدون ویزا ارائه داد. در عوض، کشور به ترکیه کمز مالی

اند را برای مقابله با قاچاق کا  و به طور کلی آنکارا موافقت کرد که همه مهاجران غیرقانونی که به جزایر یونان رسیده

رنهایت ازنظرآمارتیاسن هویت اگر د. (Enria  Gerwens, 2020)یونان پس بگیرد برای جلوگیری از عبور بیرویه به

بهره برداری سیاسی از آن نشود سبب منبع ثروت و دلگرمی خواهد شد ولی زمانی که با امرسیاسی درهم تنیده می 

 (1394، 31زمینه و بستر خشونت و دهشت را می تواند شکل دهد.)آمارتیاسن ، شود

https://www.infomigrants.net/en/author/marion%20macgregor/
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 هويت های واکنشی ثیر جهانی شدن بر امر سیاسی و تشديد نقش : تأ2شکل 

 
 منبع: نگارندگان

 گیریبندی و نتیجهجمع

ترین نظریه برانگیز ترین و در عین حال پر مناقشهیکی از برجسته، دان و فیلسوف سیاست آلمانیحقوق، کارل اشمیت

توجه ، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 1985ال مرگ او در سبا شود. پردازان جهان در قرن بیستم شناخته می

اندیشمندان و نظریه پردازان فلسفه سیاسی و در قرن بیست یکم جغرافیدانان نسبت به آثار او رونق دوباره ای گرفت. 

اندیشمندان فلسفه سیاسی چپ و همینطور جغرافیدانان سیاسی جهان که در نقد نئولیبرالیسم فعالیت های علمی خود 

با رجوع به آثار اشمیت و برجسته شدن تناقضات جهانی شدن و دولت ـ ملت ها در قرن ، تمرکز کرده بودندرا م

که اولیویه بو معتقد  همین تناقض ها و پیامدهای جهانی شدن استبا توجه به بیست و یکم را به تحلیل در آوردند. 

 یج خارج شودهای را است وقت آن رسیده او هم مثل ماکیاول و هابز از سوء ظن

که مبتنی بر اقتصاد پست فوردیسم است سبب شکاف های طبقاتی هم در درون کشورها در جهانی شدن معاصر 

مقیاس ملی شده است و هم در بیرون از کشورهای توسعه یافته در سطح بین المللی اختالف فاحشی را میان کشورها 

ی بر اساس بازگشت به ناسیونالیسم و برداشت های شکل داده است. این اختالفات سبب شکل گیری هویت های مل

افراطی از سرزمین شده است. از نظر کلودیو مینکا هجوم گسترده مهاجرین از کشورهای توسعه نیافته به سمت و 

هویت های ، سوی مناطقی از جهان که ار توسعه و رفاه برخورداند سبب شده است تا در درون کشورهای توسعه یافته

در گفتمان های  "دشمن"و  "دوست"نند بیشتر رشد کنند و با تکیه به امر سیاسی و  برجسته سازی مقوله واکنشی بتوا

نمایند. در این وضعیت است که  "دیگری سازی "مسئله مهاجران را تبدیل به برهم زننده نظم و ، سیاسی افراطی خود

یت ها متمرکز کرده اند و اهمیت یافتن مرزها را جغرافیدانان سیاسی بیش از گذشته توجه خود را به امر سیاسی و هو

دنبال می کنند. جغرافیدانان سیاسی بدنبال این هستند تا توضیح دهند چرا ، در ارتباط با امر سیاسی مورد نظر اشمیت

گروه های محافظه کار ملی گرا و دینی برای بسیاری از مردم بیش از چپ سنتی جذابیت دارند که به طبقه به معنای 

چنین می گوید که؛ ملی گراها می توانند از ، قتصادی آن نظر دارد. کلودیو مینکا تحت تاثیر مباحث هویت فوکویاماا

دست رفتن جایگاه اقتصادی را به از دست رفتن هویت و شأن ترجمه کنند و به شخصیت گویند که تو همیشه عضو 
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نت در کار توطئه هستند تو را زیر دست نگه داشتند. مهاجران و نخبگان هموط، اما خارجی ها، مهم ملت ما بوده ای

در نهایت باید گفت کارل اشمیت در کشورت دیگر مال تو نیست و به تو در سرزمین خودت احترام نمی گذارند. 

مداران افراطی پوپولیستی از امر سیاسی در کانون توجه اندیشمندان به علت استفاده گسترده سیاست، های اخیرسال

نیز از همین جنبه در جغرافیای سیاسی برای جغرافیدانان اهمیت  هویت های واکنشیفته است و مسئله قرار گر

   مضاعف پیدا کرده است.
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