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اين تعداد ظرف  احتمال دارداست: افزايش رو به المللي وجود دارد و تعداد آنها و بين ایطح منطقهمهاجر در س دامروز بيش از يك ميليار

عبور نكنند، ای منطقهالمللي يا مرزی بينبسياری از اين مهاجران از شايد كه با اين دوبرابر شود.تغييرات اقليمي دليل آينده به چهل سال 

اين حد از افزايش  .کنندطي ميمحل کار تا خانه از را تری طوالني واصلفهر روز و کنند عوض ميکرات بهمحل سكونت و شغل خود را 

 قرن مهاجر خواهد بود.  ويكمکننده عصر ما باشد: قرن بيستو شايد ويژگي تعيين بر زندگي همه ما تاثير دارد هاانسان جاييجابه

خصوصاً بعد از حمالت يازده شود. فقط در بيست سال گذشته، ميمرزهای جهان بيش از پيش گسترده  هابرای کنترل و مديريت جابجايي

 درياييهای خاردار جديد و ديوارهای امنيتي بتني، بازداشتگاهکيلومترها سيماست: پديدار شده سپتامبر، صدها مرز جديد در سراسر جهان 

ها . همه ايندنياها در سراسر کنار جادهها و گاهددر مدارس، فرو بازرسيهای ايست يك،بيومتر هایگذرنامهاطالعاتي  هایبانكمتعدد، 

 مرزها. عبور از و های جمعي جابجاييبه کنترل نسبت شديد دلمشغولي گواهي است بر 

با  انم مهاجرمدا اخراجمستلزم گسترش تمدن  نفس، حقيقت. در سابقه دارد و هميشه بوده استتمدن غربي در تاريخ دلشمغولي اين اما 

دوره از که حصار جديد )ها فرسنگهای مردم از طريق کشيدن های قلمرومحور: سلب مالكيت زمينتكنيك .بودهای مختلفي تكنيك

ورود جلوگيری از  برایديوارهای جديد آزادانه با کشيدن آمد ورفت از حق مکردن مردمحرومهای سياسي: تكنيك؛ (آغاز شد نوسنگي

که در اروپای )کردن و زنداني سازیجرمم های قضايي:تكنيك ؛(که ابتكار دوران باستان بود و در مصر، روم و يونان استفاده شد) هاغريبه

دوران که دستپخت ) بازرسي هایايستای از مجموعهطريق  ازبيكاری و سلب مالكيت  :صادیتاقهای تكنيك(، و شدوسطي ابداع قرون 

بخش معرف ، اکنون کرده شانکنشد ليبراليسم مدرن ريشهکه تصور مي، هاآنو ترکيب تاريخي  هایتكنيكاين بازگشت (. است مدرن

 اجتماعي روزمره است. ای از زندگي عمده

 يك« همواره» مهاجر که دهدمي نشان وضوحبه باراولين برای اکنون تاريخي یهاروش اين بازگشت چون است مهاجر قرن حاضر قرن

 استثنايي يا ایحاشيه فيگورهايي شودمي آنها با اغلب که رفتاری برخالف مهاجران ديگر، عبارت به. است بودهجامعه  ندهزبرسا فيگور

 جوامع،. است يافته گسترش و شده حفظ موجود تاکنون جوامع تمامي اجتماعي فرمبه کمك آنها  که اندضروری اهرمي بلكه نيستند،

 در مهاجرت آمار ناگهاني رشد. اندبوده مهاجران گستردهاخراج  محتاج خود توسعه برای قلمرومحور اقتصادی و قضايي هاینظام ها،دولت

 .کنيم تجديدنظر مهاجر فيگور منظر از سياسي تاريخ در طلبدمي گذشته سال

دولت  مسلطشكل اجتماعي در غرب باستان توجه کنيد.  (نشينانکوچمهاجر بعد از مهم تاريخ باستان )دومين نام تاريخي  درنمونه بربرها به 

برای ترانه خاورميانه و مدي هایهکواز  هابربربزرگي از جماعت  :نبود ممكنای سياسي از عده سلب مالكيتيا ای اخراج تودهبدون  سياسي

در رفاه و تجمل زندگي کنند و دور شهر رشد بهروطبقه حاکم عنوان کارگر، سرباز و خدمتكار استفاده شد تا به از آنها شدند وربوده بردگي 

بنيادين بربرها از  ويژگي ر شد.ساخته و پايدا ،«بربرها»، های مهاجربردهبا  که جلوه رمانتيك داردم ويونان و ر کالسيكجهان . ديوار بكشند

 . بودپذيری وری و نظمعمل سياسي، سخناز  ذاتي «ناتواني»و  «دوشيبهخانه» نظر ارسطو

. مهاجران در اياالت متحده و اروپا، برقرار استهنوز هم  -هايشان و توجيه -دوران باستان اخراج سياسي در های تكنيكبرخي از همين 

همزمان . دشومتالشي مهاجران بدون  هر دوی اينها بساچهدارند و را سرپا نگه ميو زندگي اجتماعي  اقتصادکل ، اوراقچه با اوراق و چه بي



 

 

عمدتاً  شان را از کار آنها دارندي که زندگيدر مقايسه با شهروندان شان،نيمه يا نداشتهخاطر منزلت اجتماعي نصفهبهاغلب ، اين مهاجران

نيروی کار  اخراج قبلرا از شان ي، سياسي و فرهنگينظامگسترش نظير توان بي هاها و رومييونانيهمانطور که درست . اندزدودهسياست

 به همين منوال است. وضع امروز هم ها ها و آمريكايياروپاييبرای ، داشتند ي يا ارزانمجانمهاجر 

ارتباط ميان مهاجر باستان و مهاجر . ديی امروز در نظر بگيرهادر رسانهرا مهاجران تصوير آيد، مقايسه به نظر عجيب و غريب مياگر اين 

در آمريكا کساني . در معماری ديوارهای مرزی مدرنبا ساز ديوارهای مرزی باستاني وکه ارتباط ساختهمانقدر صريح است در لفظ امروز 

پناهجويان را گاردين  ،بريتانيادر بودند.  «تمدن آمريكايي»به  «هجوم مهاجران مكزيكي»نگران  بيوکنن پاتريكچون ساموئل هانتيگتون و 

به لرزه در های اروپا را دروازه»، کساني که کردتوصيف « ترسناک هایشدهمالكيتسلب» ،ران اروپاسرمقاله خود درباره بحدر پايان 

در تجمعي در سال رياست جمهوری  پيشتازکانديدای به هجوم بربرها به روم. در فرانسه، ماری لوپن،  يمستقيم ارجاع تاريخي -« آورندمي

 شورای رئيسحتي دونالد توسك، «. همان خواهد بودنيز مدهايش يادر قرن چهارم است و پ مهاجران مثل هجوم بربرها سيل»گفت  2015

حقوق و کنش را از ها با استفاده از آن بربرها توصيف کرد که رومي« های خطرناکآب»نظامي  را با همان استعاره، پناهجويان اخير اروپا

و مديريت »بايد  کهکنند به پا مي يو مرجو هرجاند نورديدهرا در هستند که اروپا « امواج سهمگيني»پناهجويان »: محروم کردند سياسي

مهاجرت به  ،که در آننامند ميآن را نوعي جنگ ترکيبي حتي برخي يم و فرم جديدی از فشار سياسي مواجهزايش . ما با شود «مسدود

 «.شودبدل ميهمسايگان عليه  يسالحيا  ابزار

به نقطه باالخره پديده، بلكه چون عدم تقارن بين شهروندان و مهاجران اين  بزرگابعاد  خاطربه فقط قرن مهاجر خواهد بود نه قرن حاضر

هايي هم لحو راه هابديلتاريخ در بسيار دشوار است، اما تصور هرگونه بهبود ساختاری در اين وضعيت  اش رسيده است.گسست تاريخي

به روی همه کساني است که گيری سياسي فرآيند تصميمگشودن  هر تغييریبرای ، نخستين گام يحلهر راهطرح . پيش از دشوپيدا مي

برای پناهجويان  عدالت و برابری اجتماعيمسير طوالني در جلو بهرو هتنها را شان.نظر از جايگاه اجتماعيصرف - ندامتاثر از اين تغييرات

 اجتماعي برای همه.مدني و يك چيز است: منزلت 

 

 فلسفه و وآمدرفت، فلسفه جابجايي و سياسي فلسفه ،يياروپا فلسفهحوزه کار او مس نيل دانشيار فلسفه در دانشگاه دنور است. ات *

مقاومت  ان ومهاجرهای فعاليتجنبش تسخير، گرفتن رخدادهای سياسي اخير نظير کار بهاش هدف او در پروژه نظری .است زيستمحيط

و « فيگور مهاجر»، «بازگشت به انقالب»، «در حد فاصل دلوز و فوکو»توان به از آثار او مي شناختي در تفكر و فلسفه اروپايي است.بوم

  اشاره کرد. « نظريه مرز»
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