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 هندسه نظريه سیاسی مدرن :زمین مکتومنوموس  و ديوارهاآنومی 

  

 سهند ستاری

در پخت انسان كامالً در آغاز حصار بود. حصار، ديواركشي و مرز در جهان دست

 .كنندرا تعیین مي و مفاهیم اين جهان اندهم تنیده

 ، به نقل از نوموس زمینيوست ترير

  :چکیده

همچناین د: هندسه سیاسي داخل و خاار.. راست كه نظريه سیاسي مدرن بر بنیاد يک هندسه قرار دافرض استوار حاضر بر اين پیشمقاله 

در اين  سازد.يک كشور را مي «حاكمیت»مرزی كه قلمرو  -داند مينه آزادی و نه قدرت سیاسي بلکه مرز  بنیادی فلسفه سیاسي رامفهوم 

مشاوول موقعیات و دل اناد«دولات-ملات» حاكمیاتساز نقاط مسالهو فضاهايي است كه  ی هندسيهاجستجوی مکانمقاله در ، چارچوب

ايان اند. ها را به چاالش كشایدهدولت-در اين نواحي سرحدهای قضايي، حقوقي و سیاسي ملتهای مختلفي از مردم است كه سیاسي گروه

ياک از هیچمستقیماً موضوع مقاله حاضر . البته نظر دارددر  »دولت-ملت»ون قلمرو در« ولتدبي»های مختلفي از افراد ها را گروهمقاله آن

در ايان دولات را -كوشد افول ملاتمقاله مي«. مابعد وستفالیايي»دولت در نظم -برای فهم افول ملت هستندامکاني  آنها ، بلکهآنان نیست

برسد:  پنهان فضای حاضر سیاسي جهان «نوموس»كند و از اين طريق به نبال د« دولت»از « حاكمیت»در پرتو جدايي نظم جديد جهاني و 

 از بسایاریهمچنان  ،برلین ديوار سقوطاز  دههنزديک به سه با گذشت  چراو تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه  .«ديوارهای مرزی»

بعاد از  .شاودمي تعريا  «ديوارها» با زمین «نوموس» اكنون است مدعيمقاله  سازند؟مي مستحکم ديوار با را خود مرزهای هادولت-ملت

ايان امار باه میاانجي  نیتبیاسپس با  .است ای آنومیکمحل ديوارها ناحیه رسد كهبه اين نتیجه ميبه ديواركشي فراگیر های رانهبررسي 

میاان ماا و آنهاا، دوسات و دشامن  شاکل دهد ساختاری كه به تمايز درون و بیرون )مارز معاصر نشان مي در جهان« وضعیت استثنايي»

را نقا   هاا هساتند، خاوددولت-هاای سااختاری ملاتشود كه در حال زدودن تمايزمقام بخشي از خطوطي شناخته مي دهد، وقتي درمي

عین انساداد هار امکااني باه ساوی رهاايي، درست به همین خاطر در  و جدل بر سر نوعي منطقه آنومیک در تعلیق استواقع  دركند. مي

بايسته اسات  منظور شناخت وضع موجود جهان،بهاينچنین است: حاضر نقشه مقاله  بنابراين گفت.سخن توان از نوعي سیاست مقاومت مي

 .ندك فايا توانديم يچه نقش نهیزم نيدر ا استیسدوباره پرسید و سنجید گرفته را صورت راتییتو ،كردآغاز  یساختار یهاكه از داده

 مرزی ديوارهای ساخت برای جهاني اقدام .شودمي ارائه معاصر جهان در مرزی جديد ديوارهای از مختصری گزارشابتدا برای اين منظور، 

 مدرن، هایحاكمیت تولید در ديواركشي و ارضي تصرف ربط تبیین با دوم بخشدر . هادولتبي علیه است اقداميو نهايي  نخست گام در

 قلمروهایو از اين طريق دنبال  مرزی جديد ديوارهای پرتو در و وستفالیايي مابعدنظم  ،كردنجهاني عصر در «دولت-ملت» افول روند

سپس از طريق شناسايي  .شودميمعرفي  جهان در حاضر سیاسي فضای پنهان نوموس و چارچوب مقام در ديواركشي تکنولوژی و بعدیسه

و  شانآنومیک ديوارهای مرزی از طريق تردد میان ماهیت محلتبار تاريخي، ساختار نظری و مختصات هندسي نظريه سیاسي مدرن، 
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و افول آن در جهان مابعد وستفالیايي و كاركرد  دولت-: حاكمیت ملتشودتببین ميآن  جورافیای مظروف نیروهای سازنده و پركننده

 «.چه؟ پايان در بود، حصار آغاز در»دهد كه اگر ميبه اين پرسش پاسخ نیز و در پايان  دموكراسي.اش در لیبرالانهدوگ

 ديوارهاي سخت و استوار بر روي زمین و هادولتبی :مقدمه

مین شده است: تروريست و پناهجو. اولي أاز دو چهره تغالباً های جريان اصلي رسانهدر « خبرهای فوری»ماده اصلي از آغاز قرن جديد  -1

 پیماان محتوایعمده گیری له يا علیه اين دو چهره خطرناك موضعهای اخیر در سالآيد و دومي دشمن بالقوه. دشمن بالفعل به حساب مي

پناهجويي يک چیز نیستند، اماا از ها را تعیین كرده است. پرواضح است كه دو مقوله تروريسم و ها و دولتها و توافقات بین ملتبین قدرت

و اقادامات « ه تارورجنا  علیا»هاا در و دولت ها، هر يک همزاد ديگری به حساب آمادگذاری دولتفردای يازده سپتامبر در متن سیاست

اناد. ازجملاه احیا كردهها ساخت ديوارهای مرزی را دوباره برای جلوگیری از ورود آن ، بعد از دو جن  پیاپي در افوانستان و عراق،پیشگیرانه

ساخته  آنكیلومتر  از  1029حدود هزار كیلومتر ) 2010ساخت ديواری را در مرز مکزيک آغاز كرد كه تا سال  2006دولت بوش كه از سال 

شود، عامالن م ميهای بالقوه  اعالجلوگیری از ورود پناهجويان )تروريستدر واقع ها ظاهراً مبارزه با تروريسم و اگرچه بهانه ديواركشي شد.

 ،بنادی شاهروندانروناد درجهنتیجاه  ي و آمريکايي بودند نه پناهجوياان.اروپاي «چندمدرجه»های اخیر شهروندان حمالت تروريستي سال

ای وقتاي در جامعاه»سو با يک قاعده كلي دانست: همتوان ميه حكه با مسام به عوامل اقتصادی، فرهنگي و سیاسي بسیاری است وابسته

سازی افراد، آن هم در ابعاد وسیع، تنها و تنها به حس بیزاری و نابردباری دارد، همگونرا روا مي گونهای گونهد رسمي دولت، تبعی عقوا

همگاوني   34:1387)آگاامبن، «. را دو چندان خواهاد كاردهراسي های حاكي از بیگانهگیریالعمل و جبههزند و عکسدر آدمیان دامن مي

هاايي جمعیتاي های قومي است نظیر گروهست و ماحصل آن تکثیر اقلیتهادولت-گرايي و ماده نمادين ملتمليكننده گي تعیینقومي ويژ

هاای مادرن، دولت-يافته، نظیار ملاتدلیل اينکه چرا اجتماعات سیاسي كامالً توساعه»های اول و دوم جهاني شکل گرفتند. كه طي جن 

های طبیعي و ها و تفکیکها امیدوارند بتوانند تاحد ممکن تفاوتكنند آن است كه آنقومي پافشاری مي تجانس و همگوني اغلب اوقات بر

«. شدنداعتمادی و تبعی  ميشان موجب پديدآمدن نفرتي خاموش، بيهايي كه بنا به ذاتها و تفکیکهمواره حاضر را از بین ببرند، تفاوت

وظیفاه های اخیار در ساالگره خورده است.  هادولت تیهمواره به آن سوی مرزها و درنتیجه به امنمعضل حال، با اين  260:1389 )آرنت،

 تر شدن مرزها.ها بیش از پیش معطوف به تأمین امنیت مرزهاست، يا به عبارت بهتر بستهدولت

. اكنون هر پناهجويي بالقوه يک تروريست دبه بحران تروريسم گره خوربیش از پیش،  نوامبر پاريس، بحران پناهجويان، 13بعد از حمالت 

كه حضور مهاجران و پناهجويان در اروپا و اياالت متحده به ياک . تا جاييفوتي و فوریآيد و ساخت ديوارهای مرزی اقدامي به حساب مي

 را پناهجوياان 2015ر ساپتامبر اروپاا د بحاران دربااره خاود سارمقاله پايان در گاردينجن  ويرانگر و حتي نظامي تشبیه شد. در بريتانیا، 

 در تجمعاي در لاوپن، نماري فرانسه، در 1.«آورنددرمي لرزه به را اروپا هایدروازه» كه كساني كرد: توصی  «ترسناك هایشدهمالکیتسلب»

 رئایس توساک، دونالاد. «بود خواهد همان نیز پیامدهايش و است چهارم قرن در بربرها هجوم مثل مهاجران سیل» ه بود:گفت 2015 سال

 انددرنورديده را اروپا كه هستند سهمگیني اموا. پناهجويان»: كرد توصی  «خطرناك هایآب» نظامي استعاره با را پناهجويان اروپا، شورای

 جن  نوعي را آن برخي حتي و مواجهیم سیاسي فشار از جديدی فرم زايش با ما. دنشو مسدود و مديريت بايدو  كنندمي پابه ومرجيهر. و

جمهاور ترين ماورد نیاز رئیس  در تاازه1395)نیل:  .«شودمي بدل همسايگان علیه سالحي يا ابزار به مهاجرت آن، در كه نامندمي تركیبي
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آماده  کااينقش داشتند از خار. باه آمر يستيكه در حمالت ترور یافراد شتریب»اش در كنگره گفت: جديد اياالت متحده در اولین سخنراني

ديواركشي در مرز مکزياک را مقابلاه باا ترين دلیل مهمترامپ  2«.است يتیمسئوليبكه  یدلسوزنه  يبودند و عدم كنترل در برنامه مهاجرت

 آنها عنوان كرد.

شاود گفتاه مي در مرز مکزياک بساازد. 3«ديوار نفوذناپذير، واقعي، بلند، محکم و زيبا»كیلومتر  3200جمهور منتخب آمريکا وعده داد رئیس

ديوار عظیمي خاواهم » :تاكید كردحال او میلیارد دالر پول نیاز دارد. با اين 11ترامپ برای ساخت اين ديوار به چهار سال وقت و نزديک به 

تقبل كناد. ايان كنم هزينه ساخت ديوار را . مکزيک را مجبور ميسازد، به من اعتماد كنیدكسي بهتر از من ديوار نمي ، كامالً ارزان.ساخت

 حاواد  قبال در اشضعامو از دفاع ضمن، آريزونا فینیکس شهر در شهواداران جمع درتازگي او آنقدر مصمم است كه به 4«.خط و اين نشان

 را دياوار آن»تراماپ گفات:  .كنادمي تعطیالرا  فدرال دولت نکند تامین را مکزيک ديوار ساخت بودجه كنگرهكرد اگر  تهديد ،شارلوتزويل

ترامپ از نقطه نظار و هشدار  اعالمیه 5.«نداهداد رای مهاجرت كنترل به آمريکا مردم. كنیم تعطیل را دولت شويم مجبور اگر حتي سازيممي

دهد: از حصارهای فلزی تا ديوارهای بتني يا تركیباي از هار تاريخي امر جديدی نیست و خبر از تداوم روند تاريخي و جهاني ديواركشي مي

ضاد »كیلاومتر حصاار  1200كشاورهای اروپاايي نزدياک باه  2015های جديد. بعد از بحران پناهجويان در تابساتان همراه نوآوریدو به 

اكنون در اروپاای متحاد و درصد از طول ديواری كه ترامپ بناست در مرز مکزيک بسازد هم 40يعني حدود  6سازند.ساخته يا مي« مهاجرت

اناد. ناروژ شروع باه ديواركشاي كرده بلوارستان و مقدونیه اسلووني، اتريش، مجارستان،كشورهای  2015ال واحد در حال اتمام است. از س

 در كشاور دو مارز در متر 4 بلندی هبا كمک بريتانیا ديواری ب 2016فرانسه نیز تا پايان  7حصارهای فلزی در مرز خود با روسیه كشیده است.

اگرچه اواخر ساال گذشاته مایالدی اردوگااه جنگال تخلیاه و تخرياب شاد، در  8.لقب گرفت« كالهديوار عظیم »كشید كه  كاله شهر ناحیه

 ناوع هار ما زمانه»را در اين ناحیه دارد. جدای از آنکه  9میلیون پوندی 1.9دولت بريتانیا اعالم كرده بود قصد ساخت ديواری  2016سپتامبر 

 اروپاا درون مرزهاای حاذف برای تالش كه داشت توجه نکته اين به بايد»  Schmitt,2006:38« )دارد خود در را مانعي و محظوريت

  1396)الدن،«. است شده اروپا بیروني مرزهای بیشتر شدنپررن  به منجر و بوده صادق داخلي هایبندیتقسیم مورد در فقط

فقیر تا غني در سراسر سیاره زماین میال عجیباي بادان های بر ديواركشي صرفاً محدود به اروپا و آمريکا نیست و از دولتهای هزينهپروژه

طور با يمن كشیده است و بناست دور تا كیلومتر در مرز عراق و همین 800ای به طول دارند: عربستان سعودی ديواری سه متری و سه اليه

اند. كشایدهتايلند با ماالزی  تان با تركمنستان ودور كشور ادامه دهد، آفريقای جنوبي ديواری در مرز زيمباوه، ازبکستان با قرقیزستان، افوانس

(Brown:8-19 ضخامت نزديک به يک متار با و كیلومتر  700به طول سه متری بتني  ديوار 2007ايران با پاكستان در سال   همچنین

تركیه نیز ساخت ديواری در مرزهای خاود باا اياران را آغااز و  10.ترين ديوارهای مرزی جهان استشود يکي از مستحکمكه گفته ميكشیده 

كیلومتر در مرز كره شامالي اسات. مصار  1416چین در حال اتمام ساخت ديواری به طول  11دولت ايران نیز از اين اقدام استقبال كرده است.

متر زير زمین با غزه در گذرگاه رفاح  20و با عمق كیلومتر  11-10ای به طول ديوار فوالدی و پیشرفته 2009با كمک مالي آمريکا در سال 

 از هادفهای مختل  مقاوم است و بمب برابر دراست،  ساخته شده كه تولید مشترك آمريکا و فرانسه مستحکمي فوالد با ديوار اينكشید. 

كیلاومتر در  4096هند حصارهايي فلزی باه طاول  12بوده. غزه و مصر مرزی خط در موجود هایتونل بردن بین ازآن تقويت محاصره غزه و 

كیلومتر در مرز كويت، اسپانیا با مراكش و حتاي كشاور بسایار كوچاک بوتسااوانا  193طور پاكستان، عراق به طول مرز بنگالدش و همین
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مله امارات متحده عربي سااخت اند: از جاند. ديوارهای ديگری نیز در حال ساختكیلومتر كشیده 482حصاری برقي در مرز زيمباوه به طول 

ق ديواری در مرز عمان، برزيل در مرز پاراگوئه، پاكستان در مرز افوانستان را آغاز كرده است و كويت نیز قصد دارد حصار فلزی در مرز عارا

 المللايبین ندياوا غیرقاانوني )طباق حکام دياواركیلاومتر  700 اسارائیلنیز  2002 سال در  Brown:19-20را به ديوار تبديل كند. )

منباع  اسارائیل تااريخ زيربنايي پروژه ترينبزرگو در اراضي اشوالي ساخت. بسیاری بر اين باورند كه  اردن رود غربي كرانه در  دادگستری

دياوار های اروپايي بوده است. در نظر ترامپ ديوار حائل نمونه اعاالی ياک الهام اقدام بوش و سپس ترامپ در جنوب آمريکا و ديگر دولت

ای كاه دو پاروژه 13تواند امنیت آمريکا را نیز به خوبي تامین كند.امنیتي است كه امنیت مرزهای اسرائیل را تأمین كرده و نمونه مشابه آن مي

 از بسیاری اكنون»  همچنین از ياد نبايد برد كه Brown:8دهد. )با تکنولوژی و پیمانکاری مشترك ساخته و يکي به ديگر مشروعیت مي

 خاك در هنوز كهحالي در یدتوانمي مثال، برای. هستند ديگری جاهای در بلکه ندارند، قرار دولت يک فیزيکي و عیني حدود در ديگر مرزها

 باه را شاانمهاجرت بازرساي نیاز اروپاايي هایدولت از بسیاری و باشید كرده عبورآمريکا  متحده اياالت مهاجرت بازرسي از هستید كانادا

 باردانست  گواهيتوان تمام اين موارد، مجموع هزاران كیلومتر ديوار بر روی سیاه زمین، را مي  1396)الدن، .«اندكرده منتقل اروپا از بیرون

و  روزمره اجتماعي زندگي از ایعمده بخش معرف اكنونكه  مرزها از عبور و جمعي هایجابجايي كنترل به نسبتها دولت شديد دلمشوولي

 بريم.كه همچنان در آن به سر مي استنوموس پنهان فضای سیاسي در سراسر جهان 

های دروني سااختار های ايدئولوژيک و اقامه دعوا علیه همگرايي اين دو مقوله، تلفیق تروريسم و مهاجرت بحرانگذاریاز ارزشجدای  -2

 -1آورد. چاون: مي رو  ترين لبه جورافیايي حاكمیتدر بیروني) اشحدود و سرحدهای قلمرو حاكمیت سیاسي و قضاييدر ها را دولت-ملت

ياا ديگار  های تروريستي معاصر نظیر القاعاده، داعاشپديده گروه -2هاست و الغیر. دولت -پديده مهاجرت و پناهجويي فقط معضل ملت

نالیستي در دوران جن  سرد و حتي پایش از جنا  های ناسیومدرن است كه از دل جن  دولت -های بنیادگرا نیز پیامد مستقیم ملتگروه

ها را تأمین كنند اند شرايط ضروری تحقق حقوق انسانها نه توانستهدولت-پیکو بیرون آمد. ضمن اينکه ملت-جهاني اول و پیمان سايکس

 پنااهجو و تروريسات هاای مختلا گروهدر قالاب « دولتمردمان بي»تولد عالوه به اند.سازی عملیات تروريستي موفق بودهو نه در خنثي

هاای كشاورهای ممکان اسات حاكمیتيعني اينکه   226:1389)آرنت،  برداشت.« نهان بودحاكمیت ملي پرده از آنچه در سرتاسر تاريخ »

 شاوند. )هماان  باارگمر ایبا هم فاصله دارند نه فقط در جن  بلکه در دروان صلح نیز درگیر منازعاه هاو حتي كشورهايي كه قارههمسايه 

اگار دولتاي حتي . دانندمي با دسته اول و مهار دسته دوم موظ  به مبارزهخود را ها همه دولت نظم جهاني،در هیاهوی طبق همین منطق 

 كنند.مي -بشردوستانه  -كه صالح باشد مداخله  های جهاني مستقیماً در هر جايي از سیارهاش بر نیايد، قدرتكند يا از عهده كوتاهي

 ندكوشاید هااكه در آن دولت رخ داد محورقلمروتوییر جهتي میان حراست از تمامیت ارضي و حاكمیت « جن  علیه ترور»در بستر كلي اما 

مارز میاان در اين بافتار . ندنكاعمال  سیاسي خود قلمروي دور تا دور ديوارهايساخت از طريق  انرا درون مرزهايشری خود حاكمیت انحصا

شود، اين فضاای هرجا كه مرزی تعیین مي :كشورها يک ناكجا يا نامکان نیست مرز میان چراكه .شدساز مسالهبیش از پیش ها قلمرو دولت

نیز در فضايي كامالً مشاخ   ريخته يا نامنظمهمحتي در وضعیتي به مرزها شود.ها اداره ميدست آنبهنامعلوم نزد دو طرف خود تقسیم و 

باا را هاا دولت-ملات «پنااهجو»و « تروريسات»الملال، ريزی نظم بینبرخالف میل و برنامهو  آيندمختصات دقیق هندسي به وجود ميبا 

رو، از اين  Nail,2016) .دومي در پي ادغام گسترده اجتماعيطرد و حذف و  از پسِ اوليكنند: مواجه مي شانسرحدهای بحران ساختاری
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دولات، بایش از آنچاه رشدی متشکل از اشخاص بيای تاريخ معاصر، و وجود گروه جديد و همواره رو به دولتي، جديدترين پديده تودهبي»

اما اگار در   224:1389)آرنت، . «ستتوان تنها متوجه يک عامل دانهیچ وجه نميبه. وجود آنها را رود پايدار و تاثیرگذار بوده استگمان مي

از  یجديادهای بندیدستهحمالت يازده سپتامبر رسد كه پس از های مختل  را در نظر بگیريم، اينطور به نظر مي، گروهدولتمیان افراد بي

 مقالاه حاضار با اين تفاوت كه گیرند:ها قرار ميعبارت ديگر بیرون از مرزهای دولتيا به شود كه بیرون از حیطه قانونميارائه ها گروهاين 

مقاله اين  و های بارزی با هم دارندواضح است كه اين دو تفاوتپر. «stateless»را و پناهجويان نامد مي« non-state»را ها يسترترو

آناان و شان، كاربرد انضامامي مفهوميهای به دور از مناقشه بر سر تفاوت كوشدميصرفاً بلکه  .سازی نداردعنوان قصد يکدستنیز به هیچ

و نشاان دهاد چگوناه  دكنابرجسته  هاحاكمیت «های مرزیآستانه»در را بحران حضورشان و ها دولتحاكمیت زبان در را  شانچهره واحد

 بعد خصوصاً گذشته، سال 20 در» فقط .سرحدهای خود مواجه كندبا دولت را -تواند حاكمیت ملتدر مناطق مرزی مي« هادولتبي»حضور 

 بتناي، امنیتاي ديوارهاای و جدياد خاردارسایم كیلومترهاا: اسات شاده پديادار جهان سراسر در جديد مرز صدها سپتامبر، يازده حمالت از

 در هااجاده كناار و هاافرودگاه مادارس، در بازرساي هایايست بیومتريک، هایگذرنامه اطالعاتي هایبانک متعدد، دريايي هایبازداشتگاه

  ديوارهای باستاني نظیر ديوار چین )قرن پنجم تاا هشاتم پایش از مایالد  ياا دياوار هادرياان )ساده دوم Nail,2016:1) .«دنیا سراسر

از . اسات دارسابقه تمدن تاريخ درموضوع  ايندهند نیز نشان مي میالدی  و ديوارهای دوران جن  سرد مثل ديوار برلین يا ديوار آتالنتیک

 دسترسي نیز هامحدودهترين بیروني به بلکه نیست مبهمگن  و  مفهوميتنها نه مرزی مفهوم عوامانه،نادقیق ترمینولوژی  برخالف»رو، اين

 قادرت كه هستند جايي مرزها  Schmitt,2005:5) .«بهنجار و عادی موارد نهتداعي شود  مرزی مواردبا  بايد حاكمیت...  بنابراين. دارد

 قلمارو آن مرزهاای باه پايتخات ناام باه مکااني از قلمروی هر حاكمیت قدرت كه است اشتباهي تصور اين. شودمي آغاز آنجا از حاكمیت

 مارز» چراكاه .شاوندمي بادل سیاسات حادود بهيش مرزها ،بپذيرد ياكند  حذف را يجمعیت گیرددولتي تصمیم مي حاكمیت وقتي .رسدمي

بناابراين   20:1395، آگامبن) .«يابدمي ضرورت پیش از بیش مرز مساله طرح»رو، از اين  Salter,2008. )«است دائم استثنايي وضعیت

در امنیتاي مجماوع تادابیر و اقادامات مشاابه  به، ها«دولتبي»های مختل  گروههای آشکار میان تفاوتبا اذعان به در ادامه مقاله حاضر 

بتناي و ديوارهاای دوباره تر شدن مرزها. ساخت آن بستهنتیجه و بوده ارزی تروريست و پناهجو هم اششرطپیشتوجه دارد كه سراسر دنیا 

 تيو هو نیسرزمدر اين نواحي موانع انطباق  کیتوپوگراف یهااست تا حاصل جمع نهترين اقدامات در اين زمیحصارهای فلزی يکي از مهم

كه نقش ای از جمعیت بخش به تودهو هويت ابهاميظاهراً ب يمل مرزهایاكنون ديگر روشن است كه  بر دولت قلمرومحور رفع كند. را يمل

مقالاه اسااس، ايان  بار .دنسازيحاكمانه را مشخ  م یكه قلمروها انديياز فضا يدر عمل بخش ،كننديم فايرا ا یمطلق نهاد مرز یالگو

و  تجلاي ماادی و نماادين مرزهاای سیاساييک كشور، ديوارهای مرزی را فراتر از يک فاكت تاريخي و اقدامي برای تأمین امنیت حاضر 

فضای حاضار  مکتوم «نوموس»و  «اييوستفالی مابعد» جهان از هايينشانه عنوانبهرا  هاآنداند و مي مشخصي از قدرت سیاسي پیکربندی

 .كندسیاسي جهان معرفي مي

 نوموس فضايیو مفهوم  حصارکشی ،حاکمیت مدرن: تصرف ارضی

استقرار نه است مستقر درون يک قلمرو از پیش حوزه قضايي همان اند كه حاكمیت القولپردازان حاكمیت مدرن متفقتقريباً همه نظريه -1

جان الك از اولین . دانندميگیری حاكمیت شرط شکلپیشرا « يابيمکان»و  «تصرف ارضي»رو، از اين  Brown:47)حوزه قضايي. آن 
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روابط میاان تعیین سیس نهاد سیاسي و همچنین در أرا در ت« مالکیت زمین»و « تصرف ارضي»بود كه مستقیماً نقش  يمدرن انپردازنظريه

  از 67)مکفرسون:«. دار لیبرال استمايهالك نويسنده سند مالکیت دولت سر»لط  ماجرا آنجاست كه  .كردو افراد تبیین ها دولتحاكمیت 

تبیاین « ای دربااره حکوماترساله»ای به نظريه حکومت الك و خاصه نظريه مالکیت او داشت. هدف او در رو، بايسته است توجه ويژهاين

یعي برای مالکیت فاردی اين نکته است كه اگرچه خداوند زمین و دستاوردهای آن را به صورتي مشترك به انسان اعطا كرده، هنوز حق طب

ها اهادا ای ساده است. خداوند زمین را برای ادامه حیات و امرار معاش به انسانكنندهاين توضیح به طرز گمراه»تواند وجود داشته باشد. مي

ای رسااله»در   او 59)هماان:«. داناد، تصارف كنادكرد: يک حق طبیعي بود كه هر چه را برای امرار معاش و ادامه حیات خود ضروری مي

محور تثبیت و بازتولید روابط میان فرد و حاكمیت دولات اسات. الك قادرت سیاساي را « مالکیت محدود»دهد نشان مي« درباره حکومت

بودن در قلمرو ياک حکومات »كند و تاكید دارد   تعري  مي72)الك:« هادرآوردن و حراست از داراييگذاری ]...[ برای به نظمحق قانون»

، جاوهره طباق نظار الك»نويسد: مي« نوموس زمین»  بعدها كارل اشمیت، در كتاب 172)همان:«. كندا موظ  به اطاعت از آن ميفرد ر

قدرت سیاسي در وهله اول حوزه قضايي حاكم در يک سرزمین مشخ  است. او حوزه قضايي را به طور كلي با اصطالحات قرون وسطايي 

خااك  ي هر آن كسي است كه حق تصارف درايفرمانروبه معنای الك تسخیر و تصرف يک سرزمین  . در نظرحاكمیت و سلطهشناسد: مي

«. كنناددر وهله اول حکومت بر سرزمین اسات و درنتیجاه حکومات بار مردمااني كاه در آن سارزمین زنادگي ميو سلطه . حاكمیت دارد

(Schmitt,2006:47الك « ای دربااره حکوماترساله»كننده از اصطالحات بنیادين و تعیین و مالکیت محصورسازیها،   حصارها، بارو

نظرياه الك فقاط   Brown:44كنند. )را تعیین مي اند و حدود حق تمرد و همچنین قلمرو واقعاً موجود حاكمیتها حافظ آزادیاست. آن

آن در  سایس حاكمیات، قادرت و مشاروعیتأت و مالکیت باااست كه در آن تصرف ارضي، حصاركشي نظريات مدرني  ترينيکي از صريح

تصارف  –يا حتي از ماكیاولي تا روسو  -پردازان سیاسي مدرن از ويکو تا كانت اولین نظريه در نظر اند. چنانکه اشمیت تاكید داشتتنیدههم

شرطي ضروری برای قانون عمومي و خصوصي، مالکیت، نظم و سامان سیاسي. در نظر اشامیت ارضي، بنیاد تاسیس حاكمیت است و پیش

  در نظر او Schmitt,2006:46) .«در آن دارد شهير یاست كه هر قانون بعد يعنوان قانوناولین ، يرونیو ب يدرونتصرف ارضي، چه »

 هنجااری نظام در بازتولید ريشه ،است. تصرف ارضي یقانون بعدهر و  مادی هر نظممنشاء ، نيآغاز فضاييظم ن تصرف ارضي برسازنده»

بنیااد اصالي و ضاروری باه عناوان « تصرف ارضاي»پردازان سیاسي مدرن بر   تاكید اكید اشمیت و ديگر نظريهibid:48«. )است تاريخ

شرط ذاتي سامان سیاساي باه عنوان پیشبه« تعیین حدود قضايي حاكمیت» و« محصورسازی» ،«حصاركشي»و همچنین بر  گونه نظمهر

 «.نوموس»گردد: خاستگاه آن بر مي

مفهاوم و از آغااز و در اصال  ايان واژه كنند اماا اشامیت تاكیاد داردترجمه مي« هنجار»و « نظم»، «قانون»به  را معموالً« نوموس»واژه 

حاكمیات  قلمارو ،مفهاومي -تااريخي تحلیلاي اسااس برچراكه   است. spatial) فضايي مفهومي - فضا به ناظر و راجعاست  اصطالحي

 سیاسي قرينه عنوان به است بهتر بساچه و گیرددربرمي را فني و حقوقي استراتژيک، اقتصادی، وجوه كه است چندوجهي ایرويه و مفهوم»

 خوانادن سیاساي تفکر، شیوه اين در. گرفت شکل علمي انقالب با همراه كه شود فهمیده فضا رياضیاتي و گیریاندازه قابل همگن، مفهوم

 مسااله رو،ازاين. نداشت وجود قبالً بردارینقشه و مساحي هندسي مقدمات و زمینه. است مدرن مرزهای تعیین امکان شرط فضا از معنا اين

را « نوماوس»اشامیت   1396)الادن، .«اسات نکته اين به وابسته و اهمیت دوم درجه در مرز ايده و است سیاسي فضای فهم همانا بنیادی
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واسطه است كه در آن نظم سیاسي نوموس صورتي بي»خورد: رقم مي فضاييكه در موقعیتي كند تعري  ميبازنمودی از تولید نظم سیاسي 

ارشناساي واژه نوماوس از تب ی  اشامیت در اداماهSchmitt,2006:70«. )شاوندو اجتماعي گروهي از مردم از حیث فضايي آشکار مي

 انساان پختدست جهان در مرز و ديواركشي حصار،. بود حصار آغاز در»: آوردمي لقونقل  ، 1894-1970) شناس آلمانيزبان، يوست ترير

 حاذف روزماره اماور حوزه از را آن: آوردمي وجودبه را مقدس مکان ديواركشي. كنندمي تعیین را جهان اين مفاهیم و اندتنیده هم در كامالً

ر را از سانت ايجااد   اشامیت تحلیال ترياهibid:74) .«قادس سااحت به كندمي واگذارش سپس و آوردمي در خود قانون تحت كند،مي

از آغااز اساتوار اسات بار  «صالح» و «قاانون»دهد و تاكیاد دارد كاه نامند، بسط ميها يا آنچه حلقه انساني ميای از بدنهای بستهحلقه

 آن محادودهدر  كاه اسات چیزیي متشکل از همان نوموس هر»به اين معنا و « فضايي»حصاركشي و تعیین حدود يک قلمرو در مفهومي 

مثل  . بنیان نوموس همشود تعري  ديوار چونهم تواندمي نوموس»گیرد كه به طور خاص رو، اشمیت نتیجه مي  از اينibid:75) .«است

)آگاامبن، « دهاي برساازنده نوماوس زماین اساتسازی و نظممیان مکان گره»   بنابراينibid:70) .«است سهای مقددر جانمايي ديوار

شاود بعاد آياد. اول حصاار كشایده مياز پسِ حصاركشاي و دياوار مي حاكمیت مدرن، اروپای پیدايش آغازاز   و به همین دلیل 50:1389

داخال و خاار. اسات كاه  ن و تقسیم فضاا باه درون و بیارون وبندی آ، تقسیمآيد. به عبارتي ديگر، در پي محدودسازی فضاحاكمیت مي

   Brown:45آيد. )حاكمیت به وجود مي

 كاه شاد نمودار سیاسي هایکنیکت تروسیع حیطه فهرست در نیز هانوآوری از ایمجموعه حقوقي، -سیاسي تحوالت اين موازات به» -2

 محافظت و دفاع آن از بکشند، را اشنقشه كنند، مساحي را خود هایسرزمین جديد هاييروش با ساخت قادر را نوپا هایدولت يا هاحکومت

 مهام بسایار تاركلي روايات ايان در داد رخ سیاسي هایتکنیک از وسیعي طی  در كه تحوالتي بنابراين. باشند داشته كنترل آن بر و كنند

 در كاه باوديم هايياستراتژی از وسیعي طی  شاهدمشخصاً پس از پیمان وستفالي،  ،مدرن دوران اوايل در خصوصبه  1396)الدن، .«است

ترين مقوله عنوان سیاسيفضا بهاز آن پس بود كه . شد اعمال نوظهور هایدولت همچون سیاسي هاييموجوديت كنترل تحت هایسرزمین

 چاالش، البته اين برداشت زمین، در بخشي از كره زمین پیاده شد.برداری و كشي، نقشهجهان جديد محاسبه شد و با پیشرفت فني در نقشه

عناوان  باه خاود، خودیباه واقع در صرف، بردارینقشه و مح  كه جورافیایجورافیايي. از آنجايي صرفاً ایقضیه نه و بود سیاسي آغاز از

 :است جهاني جديد های كاربردیتنها در گرو موقعیت هاقدرت و توانايي آن هستند، طبیعي، خنثي علوم تکنیکي و رياضي هایروش و علوم

مفااهیم  سار بار با در انداختن بالفصل نبردی سیاساي جورافیا، علم طرفيبي رغمهای نويني كه عليهايي كامالً سیاسي. موقعیتموقعیت

 سیاسات بااز شاود حاوزه باه هام دساههن و حساب اگر پای مفاهیم كه،كردند  توجیه را توماس هابز مح ، اين گفته بدبینانه جورافیايي

 شاوند.مي كشایده و دشامن دوسات ضاروری چاون ايان مفااهیم رياضاي نااب هام در سیاسات باه تمايزگاذاری شاوند.ساز ميمشکل

(Schmitt,2006:88 همان در كه هاييتکنیک مثل اندمحاسبه قابل سیاسي هایعقالنیت و هاتکنیک اين انواعپیمان وستفالي از   بعد 

. گاذار باودتاثیرنیاز هاا قلمرو حاكمیت جمعیت آماربلکه در  سیاست درتنها نه عددی محاسبات. نددشمي اعمال سرزمین يک اتباع بر زمان

 مختل  هایتکنیک كمک به حقوقي -سیاسي ایمقوله قالب در «فضا» نوظهور مفهوم ريختنحاكمیت  قلمرو خوانش، اين طبق» بنابراين

 قلمارو وشاد  مرزهاا آن درون حااكم قادرت حقانیات به نسبت قاطعي ادعایگیری شکلبه به بعد منجر كه از از آن   1396)الدن،« است

   .زد گره حاكمیت فردمنحصربه اشکال به پیش از بیشرا حاكمیت مدرن 
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  «دولت-ملت» حاکمیت افول و ايینظم مابعد وستفالی

كه در باال  هانوآوری از ایمجموعهو  حقوقي -سیاسي تحوالتو به موجب  سالههای سيجن و پايان  1648وستفالي در سال  صلحبعد از 

 باا .باود دولات-ملاتتحت عنوان  سیاسي واحديک  یریگمقدمه شکل يوستفالپیمان  رسماً پذيرفته شد.« دولت-ملت»مفهوم اشاره شد، 

 بافتارهاا، از وسایعي طیا  گارو در زماین از بزرگاي گستره بر متمركز مکاني از تسلط و نظارت ،جديد سیاسي ساختار و ملي اقتصاد ظهور

پارچاه های مادی چنین تحولي عموماً موجود بود: يک مرجع نسابتاً يکشرطپیش»البته  .نداشت وجود آن از پیش كه بود حقوقي و هاشیوه

 تضاعی   541دوم: )اساکینر، .«. ای از مرزهاای ملايشادهمركزی، تشکیالت فزاينده حکمراني بروكراتیک و مجموعه به صراحت تعري 

 مهام عامل دو آن، از پس مذهبي هایجدال و ديني اصالح جنبش اثر در كلیسا از دولت جدايي و تجاری اقتصاد گسترش و فئودالي ساختار

 گستره بر را خود اقتدار كوشیدند و ساختند مشخ  يکديگر با را خود ملي مرزهای تدريج به كه بود حاكماني دست در سیاسي قدرت تمركز

كشورهای و  شد بدل مدرن دولت-ملت حاكمیت قلمرو به و شد شناخته رسمیت به مرزها اين وستفالي صلح با. كنند اعمال خودشان قلمرو

 فارمدولت در تمناای كیفیاات حاكمیات مطلقاه، -ملت چنین نظامي وفق دادند.با خود را  ،در يک قلمرو و محدوده جورافیايي خاص جهان

پردازن كالسایک حاكمیات مطلقه، با ارجاع به آرای غالاب نظرياه« حاكمیت»های كیفیات و ويژگي. ابداع كرد سیاسي حاكمیت ی ازجديد

 -2 .وجود ندارد حاكمیت مطلقهبه اين معنا كه هیچ قدرتي باالتری از « تفوق و برتری» -1مدرن، از جمله هابز، بدن و اشمیت، عبارتند از: 

و تصامیم حااكم  يعني حاكمیت تسلیم و محدود به قاانون نیسات« حاكم تصمیمم به قائ» -3 .يعني هیچ محدوديت زماني ندارد« تداوم»

غیرقابال » -5 .نیسات محتمل يا ناتمامحاكمیت به اين معناكه « مطلقه و تامه» -4 .نیستون نیازی به قانون ندهد برای خلق قانشان مي

كاه بار ايان اسااس « برخاورداری از حاوزه قضاايي خااص» -6 .ناپذير است مگر خودش خود را ملوي كنديعني حاكمیت تفوي « انتقال

مقصود از حاكمیت دو چیز است: نخست اينکه دولت در درون قلمارو خاويش »  به طور خالصه Brown:22) حاكمیت يعني قلمروداری.

عنوان های ديگار آن را باهتها مسلط است؛ و دوم اينکه از نظر خارجي دولت وقتي واجد حاكمیت است كه دولرقیبي ندارد و بر همه گروه

  42)وينسانت:«. شودانگیزی در قالب عبارت تمامیت ارضي بیان ميدولتي مجزا و مستقل شناسايي كنند. اين مفهوم اغلب به صورت ابهام

يش شد و به ترين مرجع اقتدار مدعي سلطه انحصاری در درون قلمرو خوعنوان عاليبه»های فوق با انحصار ويژگيدولت -از آن پس، ملت

كه باه )حتي يک فرقه ديني   يهر تجمع انسان» مفهومي -بر اساس تحلیل تاريخي به طور خالصه  همان)«. معنا واجد حاكمیت استاين

 کيا تااًينها ايا ياساینهااد س کيباشد،  ينظام-ياسیس يدهسازمان ي  واجد نوعيداخل اي ي)خارج يانسان یهاگروه ريمنظور مقابله با سا

دو  رزهاا،م نيادر محدوده ا ينظام قانون کياستقرار  اي يبخشمرز و نظم نییو تع يتصرف ارض اي يابي. مکانشوديمحسوب مدولت -ملت

   443)فرهادپور: است.« دولت-ملت لیتشک يشرط اصل

زبااني، ناژادی و فرهنگاي در هاای مختلا  شود كه اقوام و گروهمشکل از زماني آغاز مي دولت ناگزير از بحران است.-ملت حاكمیت ولي

 یریگشاکل -2اسات  ياسیاساساً س یادهيملت پد -1»چرا كه . شوندمتولد مي« هادولتبي»سپس و  شوندمرزهای يک دولت احاطه مي

  اكنون ديگر آشکار است كه مرزهای كشاورها ياا باه 455)همان: .«رديپذيمنام دولت صورت به يعامل ايآن توسط عنصر  ساختنملت و 

 تساخرو، اند. از اينهای بزرگ و استعماری كشیده شده يا بر اثر حمله و اشوال كشورهای ديگر تعیین شدهنحوی مصنوعي به دست قدرت

دولت  کيدئولوژيا یهااز دستگاه ياز آلتوسر بخش یرویبه پ توانيدهنده دولت، ماز كنش ساخت يجزئ»عنوان قلمرو را به کي مفهوم ملتِ
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چاون  یبر عناصر دنهادنیو تاك ميسروكار دار هالتدو-ملتما همواره فقط با »كه  است ريانکارناپذاين موضوع از طرفي  )همان . «دانست

مانظم سااختار  ايا تیكل کياست. ملت در مقام  یاهودهیجوهر ملت تصور كاذب و ب ايمنزله ركن به يو منافع جمع تیزبان، فرهن ، قوم

، و بیرون از قانونهای استثنايي توافقات و پیمان از سوی ديگر، با ظهور جهان وستفالیايي،  445. )همان:«دياييفقط توسط دولت ساخت م

الملل و الگوی هابزی را به خصیصه اصلي آن بادل كردناد: ها را به عناصر بنیادين نظم بیندولت-و ملتبودند الملل نیروابط بكننده تعیین

خواهاد « جنا  هماه علیاه هماه»الملل تحمیل كند، جهان را باه يعني فقدان قدرتي كه بتواند نظم آمرانه را از باال بر اعضای جامعه بین

توافاق و  بدون تواندنميدولت -ملت یشدهمرزبندی و مشخ  حاكمیت تولید برای تصمیمي، ي وستفاللالملطبق نظم بینبنابراين  كشاند.

 حکومت كه شد هاييبخش و وجوه تمام شامل حاكمیت قلمرو پس، آن از .است معمول سیاست از بیرون كه یدقراردا :گیرد صورت پیمان

 از مفهاومي چارخش مستلزم كه جديدی وضعیت با مواجهه سپس و زمین كره از بخشي ارضي تصرف يعني: كندمي حاكمیت اعمال آن در

 بازرگ مطلقاه دولات چناد میاان قاراداد و قانون با خونین هایجن  و قبل پرآشوب دوره وستفالي صلح با. بود قلمروداری به قلمروسازی

 متعاین نظاام عنوانباه دولات حاكمیات ناام)نوماوس   قاانون فضايي گستره لحظه اين از .ه بوددرهای قانون برپا شد .شد كنترل اروپايي

 )اساکینر، .«. عاام يافات تاداولدر پايان اين دوره، واژه دولت برای نخستین باار باه معناای مشخصااً مادرن آن » .شد سیاسي -قضايي

يک اقتدار سیاسي عالي در به  ،برانفرمان روا ويابد كه جدا از فرمانجلي ميايده مشخصاً مدرن دولت در مقام نوعي قدرت عام ت  538دوم:

  539دهد. )همان:شکل مي شده و مشخ تعري درون يک قلمرو 

های مختلفاي را درون ها و قومیتهای مدرني است كه ملیتدولت-از شکنندگي ملت حاكيداری، اما از سوی ديگر همین فرم جديد دولت

 اهمیات افاول باا جهان امروز وضعیت در»مشخصاً جن  جهاني دوم دارد. اند و نشان از علل افول آن در بعد از مرزهای خود مصادره كرده

 دساتاورد و المللايبین قواعد تمام واقع در و نیستند دولت يکهیچ كه جنگندمي يکديگر با جهان در نیروهايي امروز. مواجهیم هادولت اين

 درو  كشاورها باینديگاری  معاهدات به بعدهاالمللي وستفالي نظم بینگرچه رو، ااز اين  1393فرهادپور،). «رودمي بین  از وستفالیايي نظم

-post) «اييمابعد وستفالی»دوران جهان به بود،  «متحد ملل سازمان» سپس و «ملل جامعه»گذار و پايه انجامید المللبین قانون به نهايت

Westphalia  چراكاه  .اسات رسایده سار باه مطلقاًها دولت-و حاكمیت ملت وستفالي دوران شود تصور استانگارانه ساده لیکن. رسید

ها حتي اگر تضعی  شده باشاند، بااز هام ها را داريم و اين دولتداری متاخر، هنوز هم دولتسازی و گسترش سرمايهحتي با وجود جهاني»

 به اشاره برای فقط را  post) «مابعد»  اصطالح» رو،)همان  از اين «.توانند در سرنوشت سیاسي جهان نقش ايفا كننداند و ميكنندهتعیین

پیوناد بناابراين   Brown:21) .«كنادمي تساخیر را آن و بخشدمي ساختار حال اين به همچنان گذشته كه بريممي كار به حاضری حال

دولت و نظريات مدرن درباب حاكمیت سیاسي كامالً آشکار است. روشن است كاه پارداختن باه -گیری واحد ملتماندگار تاريخ شکلدرون

 تردد درگرايي نیست. با علم به اينکه بايد زمینه تاريخي موضوع را معنای نوعي غايتدولت در مقاله حاضر به-ريشه و خاستگاه نظری ملت

 تحلیلاي بارای نهها تردد میان آن. هاآن میان رابطه ازاست  تاريخي تبییني به رسیدن برایفوق صرفاً  گريز داد، نشانخ و نظريه تاري میان

   .است عمل در هاآن میان ارتباط تر،مهم و تاريخي واقعیتي به اشاره منظور به برعکس، بلکه غیرتاريخي و انتزاعي

جاد از ساوی دولات درآماده باود، به-كه كامالً و مطلقااً باه انحصاار ملاتحاكمیت مطلقه های تركیبي از ويژگي قرن گذشتهدر طول نیم

های سیاساي و ماذهبي پیمانيا  هاو حتي خشونت هاانديشه، هاهای مختل  مردم، سرمايه، كاالگروه نظیرهايي فراملي و چندملیتي جريان
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ها بدل شدند دولت-هايي درون ملتعبور كردند و به قدرت های جهانيها به سرعت از مرزهای آشفته پس از جن شد. اين جريان تضعی 

اش تضاعی  كردناد. تارين ساطوحهايش و هام از درونيترين لباهرا هم از بیروني« دولت-ملت»رو، حاكمیت انحصاری و مطلقه و از اين

درپاي دولات كاه در بناد قبلاي اشااره شاد و -های دروني واحد ملتدر كنار بحرانمابعد وستفالیايي است. موقعیت حاضر، موقعیت جهان 

 المللي، فراملي و چندملیتي، گفتار ناولیبرال و رباعهای حركت جهاني سرمايه، ظهور و رشد نهادهای سیاسي، اقتصادی و حقوقي بینچالش

  از ساوی ديگار بعاد از Brown:22. )رو باه افاول گذاشاتدولت -حاكمیت مطلقه ملت قدرتقرن مداخله، پافشاری و نفوذ اين نهادها 

الملل به مخمصه جورافیای سیاسي پیش از جنا  جهااني اول بازگشات. ايان پاشي اتحاد جماهیر شوروی و پايان جن  سرد نظم بینوفر

های جديدی از ، فوران گونهاشکال جديد سیاسيمدرن و جستجوی  دولت-دانند: كسوف ملتمعنای پايان دوران مدرن نیز ميبازگشت را به

تاكنون رغم تأثیر آشکار تحوالت اخیر، به ،حال  با اين386های بارز آنند. )اولمن:ی در سرشت جن  ازجمله نشانهاتعارضات و توییرات ريشه

تر از پیش سعي در تقويت حاكمیات آن و مرزهايش سخت ههای جورافیايي و سیاسي پاك نشداز نقشه يدولت-حاكمیت ملتمرزهای هیچ 

 ماوسون»قلمروهاای حاكمیات،  های فراملاي و چنادملیتي،، جريانهادولت-ملت انیمروابط ن را از ماالزم است درك رو،از اين. اندداشته

 . بسنجیمدموكراسي، ها، لیبرالدولت-اداره ملت و غالب نظام يگانهدر را  شانجايگاهو  دهیم رییتو آن تیجمع عيو توز «نیزم

  نیست وستفالیايی ديگر جهان :ديوارها کآنومیمحل 

)نوموس زمین   محل ديوارهای جديد مرزیهای پیش از خود تفاوت دارند. پس از يازده سپتامبر، با نمونه ، خاصهمرزیجديد ديوارهای  -1

اگرچه ديوارهای جدياد نیاز   164:1395)آگامبن، «. شدن محتا. عنصر آنومیک استبرای اجرايي عنصر هنجاری» ای آنومیک است.ناحیه

در  هاادولت-ملتتوان پاسخي دانست به افول قدرت ها را ميد، آننشون برای مقابله با دشمنان ساخته شده و ميهای پیشیهمچون نمونه

  Brown:7گاذارد. )سرپوش ميبازنويسي بستن، ادغام و تجزيه، زدودن و دادن و راههای بنیادين میان راهسازی كه بر تنشفرآيند جهاني

 آن مارز ياک .كننادگانتنظیم حالات بهتارين در ياا كنندگاندريافت به اندشده بدل و نیستند مبدع يا آغازگر ديگر هادولت -ملت زيراكه»

 كاه اسات چیازی آن بلکاه گیاردمي تصمیم موردش در هادولت ديگر با اشمذاكرات و قدرت روابط حسب بر دولت يک كه نیست چیزی

 مفهاوم يا تعري  راحاكمیت  قلمرو مفهوم كه نیستند مرزها اين نهايت درچرا كه   1394)بالیبار، «. كندمي ديکته را آن جهاني متن و زمینه

 عنوانبه را قلمرو اگر»هستند.  فضاييدولت -قلمروهای حاكمیت ملت .ندكنمي تعیین را سیاسي واحد يک به متعلق يا امر تحت قلمروهای

 روايات از فراتار چیازی تصاور ايان - تکنیکاي و حقاوقي استراتژيک، اقتصادی، - بپنداريم سیاسي هایپديده از متنوعي طی  گردآورنده

 قلمارو كننادهتعیین عنصر اند،مهم بسیار مرزها گرچه دريابیم دهدمي اجازه ما به. دهدمي دست به آن پیدايش و قلمرو مفهوم از محورتاريخ

 را مرزكشاي پذيرمحاسبه فضای سیاسي قرينه عنوانبه قلمرو بلکه بسازند را قلمرو مرزها اينکهنه. هستند قلمرو پیامد برعکس بلکه نیستند

 چندگاناه، هاایچینش حاال عاین در درآياد، شادهمرزبندی و محدود كامالً صورت به نیز گاهي است ممکن قلمرو اگرچه. سازدمي ممکن

  1396)الادن،«. كارد مشااهده واقعیت در را مختل  سیاسي -فضايي هایچینش تکثر توانمي صورتبدين. دارد نیز تریكلي و پوشانهم

 ی  باشند، چه بارايستيترور اي ي)دولت ياممقابله با حمالت نظ یچه برا یمرز یوارهايد نیز سازیحتي در قاب جهانيطبق تعري  مذكور، 

 ،یاقتصااد داتيامحافظات از تهد یو چاه بارا انياپناهجو ر،یاقاچاق، كارگران، مردم فق یاز ورود اسحله، مواد مخدر، كاال «يبازدارندگ»

های سیاساي ، اگرچه همه طی اول» :ساختاری تناقضاتينماينده  و ها هستنددولت-ملتو قلمرو  يمل یمرزها يتجل ،يو فرهنگ ياجتماع
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ها، از غناي دولت-كنند، همه ملتجهاني بدون مرز را تخیل مي -گفتارهای بشردوستانه و فعاالن چپ ، تا وطنها، افراد جهاناز نولیبرال -

شناسیم و در سرتاسر جهان تفاوق دارد، از ، در بطن فرم سیاسي كلي كه به نام دموكراسي ميدومتا فقیر میل عجیبي به ديواركشي دارند. 

و كالن را از معبار  های گرانم كه مسیر تجارترسیخوريم و از سوی ديگر به معابری درون همین موانع ميسو به موانعي سخت برمييک

از  بيتخر یبرا یاديز تیكه قابل یادر زمانه، سوم. انددر مظان اتهامشان خاطر ظاهر و ريشهكند كه بهها سوا ميمسافران عادی و غريبه

كه مواد منفجره به خود  ييهااست، از بدن سابقهيب خيدر تار ييكوچک و امکان جابجا اسیكه از لحاظ توان، مق يبيتخر دهد،يخود بروز م

«. باوده اسات وارهاايد يکيزیف كامالً تیماه یرمادیبار و غمرگ یهاقدرت نيواكنش منحرفانه به ا ،ينامرئ ييایمیش یهاتا بمب بندديم

(20:Brown   

برای مقابله يک هیچ ،بخشندتجسم ميها بدانو  كنندرا تعري  مي هادولت-مرزهای قانوني ملتديوارهای جديد اگرچه از سوی ديگر،  -2

فاع از د برای مقابله و هاحکومتيا دژهای قديمي  هاقلعهدر گذشته چنانکه مثالً  شوند.های ديگر ساخته نميدولت-با حمالت احتمالي ملت

 از. ندداد دست از را شاندفاعي كاركرد عمالً هادژ ،1944 سال در آتالنتیک ديوار سقوط از بعد» رفت.به كار مي ديگرهای حکومت حمالت

هريک ساخت انگیزه رو، اگرچه از اين  Hirst:216) .«نبودند دفاعي اصلي ابزارهای هم كالن مقیاس در حتي تشريفاتي هایدژ پس، آن

: اندساخته شاده  non-state) هادولتها و بيغیردولتيبرای مقابله با ها اغلب آنهايي دارد، با ديگری تفاوتها آن و ترس پسِاز ديوارها 

چنادملیتي تاا واباط رباه واكنشي اسات در واقع ديوارهای جديد . هاو تجارت ها و حتي برخي صنايعسازمان ،هاها تا جنبشافراد و گروه از

. مهاجرت، قاچاق، تروريسم يا حتاي اهادافي ديگر یهانظامي دولتهای تا تحركات و فعالیت های غیررسميرتدقالمللي، به بینمناسبات 

علیاه مناافع ملاي معرفاي نیاز غالبااً شاود و ها حمايات مياز سوی دولترسماً ، به ندرت ها بايستنددر برابر آن بناست ديوارهاسیاسي كه 

باه  .شاودتاأمین مي  deterence« )بازدارندگي»اصطالح پركاربرد از های محصور میان ديوارها دولتمحتوای غالب همچنین  شوند.مي

 از جلاوگیری سیاست عنوانمشخصاً پس از يازده سپتامبر به كه اصطالح اين سیاسي كاربرد. ندتجسم اصطالح مذكورديوارها  عبارت ديگر،

 ،تارس ،همزماان باه ديوارهاا مشاروع تااكتیکي عنوانبه است، حري  پرقدرت هایسالح و دشمن از ترس بر مبتني و شودمي معنا جن 

دهناد: باه معناای توضیح مي« deter»ها هدف ديوارها را با فعل زبانخورد. انگلیسيمي گرهو در كل، نوموس مکتوم زمین  ، تروروحشت

 .«از ترسااندن» :«to frighten from» يعناي« deter» انگلیساي زبان در جلوگیری از ورود هر چیزی كه نبايد وارد كشور شود. ولي

(Elden:xxiii  آرای در «جنا  اعالم حق» و «دشمن و دوست» تقابل در توانمي را آن بسط كه است ماندگاریدرون ربط همان اين 

 كاار ايان بارای. دهندمي و داده شکل ما معاصر سیاسي منطق به فضايي یهااقدامات و كنش چگونه داد نشان و كرد دنبال اشمیت كارل

كن كاردن تروريسام معماای و به بهانه ريشه «يبازدارندگ»با اصطالح بعد از يازده سپتامبر، چرا كه  است. دقیقي مثال «ترور علیه جن »

قانون را در زمان و فضا باه حاال تعلیاق در  ،به طور خالصه وضعیت استثنايي. «استثناييوضعیت »شکل گرفت: حاضر رسماً مصور جهان 

 ایدر ماتن حیاات سیاساي و تحاول ريشاهتوان مياين وضعیت را واسطه و تاثیر بياهمیت زند. آورد و مرز درون و بیرون را بر هم ميمي

از  ياماروز بخشا اضطراریچرا كه وضعیت  ،يتیبه دولت امنهابزی مدار قانوناز دولت  ميپارادا رییتو :لگوی دولت در قرن جديد دنبال كردا

ماا  ياسیچنان گفتار س تینامید. واژه امن يتینقداً دولت امن دياست كه با یزیچبه آن  يغرب یهايدموكراس لياست كه در كار تبد ندیيفرا

را   reasons of State) «دولاتمصاالح  » یا  جreasons of security) «يتیمصالح امن»گفت  توانيكرده كه به جرأت م ررا پ
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« اسات آن محدودهدر  كه است چیزیمتشکل از همان »چنانچه اشاره شد ديوار همچون نوموس اما   Agamben,2015گرفته است. )

(Schmitt,2006:75   دهاد نشان مياست كه   140:1395)آگامبن، « مثابه رانه آنومیک مستتر در قلب نوموسبه»وضعیت استثنايي و

 تاريخي دوره هرست كه در ادين تقسیم فضایروند بن نوموس» :بخشندنظم مي يي مشخصزماندوره در فضا به يک نوموس/ديوارها چگونه 

فقط در حکام تصارف بخشیدن به مکان كه برسازنده نوموس حاكم است، نهآن نظم»رو، از اين  Schmitt,2006:78) .«ضروری است

)آگاامبن،  «مصاادره بیارون، ناوعي اساتثنا اسات بلکه بیش از هر چیز نوعي است -قانوني و يک نظام قلمروی  تعیین يک نظام –ارضي 

فقط استثنا زماني باشد، نوعي شکل توپولوژيک پیچیده است كه در آن، نه-بیش از آنکه نوعي تعلیق مکانوضعیت استثنايي »و   50:1389

)كاه هماواره  پولوژيک عدم تمايزكنند و دقیقا همین منطقه تواز خالل يکديگر گذر ميو قاعده بلکه وضع طبیعي و قانون، بیرون و درون، 

 جدياد نوماوسای هار دوره  چرا كاه 72)همان:«. است كه ما بايد نگاه خود را بر آن متمركز سازيم ماند ضرورتاً از چشم عدالت پنهان مي

بار   Schmitt,2006:79) .زماینبار روی  جديد فضايي هاینظم و جديد حدود تعیین ،فضايي تقسیماتكه مبتني است بر  خود را دارد

عرصاه مارد اول  دولات-حاكمیات ملاتساابقاً  د كه در آننگیري پیمان وستفالي شکل ميلالملفرای نظم بین دای جديديواره، اين اساس

 نمايان دولت-و سمپتوم افول حاكمیت ملت اييوستفالی مابعد جهاننوموس عصر جديد،  از هايينشانه عنوانبه جديد ديوارهای .بود سیاست

تار از آن، و مهم ييایوستفالها را در نظم دوران مابعد دولت-جايگاه ملتبه میانجي ديوارهای جديد مرزی،  رو، بايسته استاز اين .شوندمي

اسات كاه  ييهنجارهااهاا و طرح ریدرك ما هنوز اسا رايز» دريابیم.دموكراسي، های حاضر در جهان، لیبرالدولت-در يگانه فرم اداره ملت

 ييایوساتفال گاريهستند: جهان دو حصرشان  حديدادن قدرت بدر حال ازدست شیاز پ شیها باند. دولتشکل داده يمل تیها به حاكمقرن

   1394)بالیبار، . «ستین

 حاکمیت از دولت مابعد وستفالیايی: جدايی  جهان

به معنای كاهش قدرت يا اهمیات دموكراسي لیبرالغالب اين دوران يعني و در مدل  اييدر جهان مابعد وستفالیدولت  -افول حاكمیت ملت

 دموكراسايحاكمیت در لیبرال  Brown:23) .«ها از يکديگر استبلکه به معنای جدايي آن»هر يک از مقوالت حاكمیت و دولت نیست، 

گرايي تصامیمها ياا بات است و ديگری مرتبط با كنشروزمره، قانون و انتخاشود كه يکي مرتبط با مشروعیت در موقعیتي دوگانه ظاهر مي

های دولت-ملت ،دو سطحديوارها در  از سوی ديگر،  ibid:50)، تركیبي است از هر دو. نامنددولت مي هادموكراسي. آنچه در لیبرالدولت

انباشت اولیه سرمايه  به اين اعتبار كه. اندسرمايه ها بازوهای اجرايياينکه دولتنخست : كنندي ساختاری ميبحرانرا گرفتار حاضر در جهان 

و منحصار باه آغااز « اولیاه»هیچ وجاه باه« انباشت»با اين توضیح كه  شودميممکن فقط و فقط به میانجي زور ماورای اقتصادی دولت 

تادوام داشاته و در قالاب « دولات»ياری زور ماوراء اقتصاادی تا امروز به داری نیست، بلکه سلب مالکیت از مردم از مرحله آغازين سرمايه

پرشتاب و ای در حركت وقفهشان با ديوارهای مرزی توانندبايد و نه ميه ها نبنابراين دولتگیرد. شود و او. ميهای متناوب تکرار ميچرخه

ي روی دسات بسایار گزافاهزينه ديوارها ساخت دوم اينکه . ديوارها در تضاد است سرشتاين امر با كه ، در حاليآزادانه سرمايه ايجاد كنند

 ایديوارهاا ناحیاهمحال در واقاع  های ديواركشي را توجیه كناد.تواند پروژهنميهای نمادين انگیزه صرفاالصول عليو  گذاردها ميدولت

بااز نگاه  برای حركت آزادانه سارمايه راه را و بمانددر مدار سرمايه سو بايد به هر زور و ضربي از يکاين ناحیه  توپولوژی كهاست  کآنومی

بار روی و راه را  اسات با ايان رابطاه ناساازگاردولت -ملتحاكمیت  رو به افولو قدرت  هويت از ملي و فردی تصوردارد و از سوی ديگر 
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آورد كاه ها وجهي از حاكمیت را به نمايش درميدولت-زمینه افول حاكمیت، ديوارهای مرزی ملتضمن اينکه، در پس .ببنددميها دولتبي

داد. طبق نظر هابز هم حاكمیت الهي و هم حاكمیات سیاساي نامید و به قدرت خداوند نسبت مي  ميoverawing« )ارعاب»هابز آن را 

نیسات، رو، حاكمیت صرفاً قدرت برتر يا ياک ابرقادرت دارد. از اينه شما را به احترام وا مياست: نوعي ترس و هراس ك« ارعاب»در گرو 

دولات -افول حاكمیت ملات همزمان و  Brown:104) كندرا مقهور قدرت و عظمت خود مياش های فردیلیکن چیزی است كه سوژه

ای در چناین زمیناهای جادی هساتند. هاا گرفتاار مخمصاهدولت-واضح اسات كاه ملاتبنابراين دهد. الشعاع قرار مياين امر را نیز تحت

كرد دوگانه حاكمیت ركانشانگر   و Brown,2017) «بودند دولت-به افول حاكمیت ملتتئاتری -پاسخي سیاسيديوارهای جديد مرزی »

تئااتر  ،تکنوكراساي و دموكراساينبارد میاان »در اين نظاام  .دموكراسيلیبرالنظام و  های مستقر در نظم مابعد وستفالیاييدولت-ملتدر 

بلکه عوامال پرده نه در پشت ،و مناطق غیرعادی و نامتعارف درون كشورها . ديوارهاآوردبه نمايش در ميحاكمیت در پیکارهای را جديدی 

محصاور، افاول  هاایدولت»كتااب پرداز سیاساي، در وندی براون، نظرياه  ibid) .«كه بر چیزهای مختلفي داللت دارند اين تئاترند فعال

كاه از كناد مطرح مي ييایوستفالدر نظم مابعد  هادولت-ملتافول  ديواركشي در عصردرباره و خصوص اين  درهفت تز   2010) «حاكمیت

تزهای اين كتااب  .اند«دولت»از « حاكمیت»جدايي تومي از پنشانه و سممرزی ديوارهای جديد توان به گره ماجرا پي برد: ها ميطريق آن

   :مقاله حاضر استكننده مباحث و تکمیل یبندجمعو البته  راهگشاستی تببین بحث حاضر بسیار برا

كننده میدان رواباط   منحصراً تعري ييایوستفالالمللي دولت نه ديگر )همچون نظم بین-، حاكمیت ملتييایوستفالدر نظم دوران مابعد   1)

هاا حاال، دولتدهنده همین میدان را قبضاه كناد. باا اينهای سازمانتواند به سیاق سابق بسیاری از قدرتميسیاسي و جهاني است و نه 

های ملي. در ايان قااموس، ديوارهاای جدياد مارزی، نشاانه و ای از هويتاند و نماد و نشانههمچنان بازيگران مهم و تاثیرگذار اين میدان

 . اند از مخمصه قدرت دولتسمپتومي

و « هااجريان»دانند، بخشي از عرصه جهانيِ دولت مي-ها را تجلي ديگری از حاكمیت ملتديوارهای جديد برخالف تصور رايج كه آن  2)

 Postnationalپسااملي )و ای های حاشایهقرند و هام در مجموعاهتدولات مسا-هايناد كاه هام در درون ملاتبار سار آن« مواناع»

Constellation  كنند. اين عرصه نشانه و سمپتومي است از عدم امکاان های فقیر و غني جهان را از هم جدا ميو از اين طريق بخش

 های جدياد باا كااركرد نظاارتاراند. ديوو استعمارگرايي متأخر در جهان رها شده كردنهای متعددی كه از طريق جهانيحکومت بر قدرت

 . هاكفايتي حکومتبرای مواجهه با اين بي اندبستن تالشيپلیسي، امنیتي و راه

دهند در كنار انواع مواناع و اشاکال مختلا  نظاارت )اعام از ها نشان ميدولت-از سوی ديگر، ديوارهای جديد در نوارهای مرزی ملت  3)

دهنده تمايزگاذاری امر نشاانرود. اين تحلیل مي های دروني و بیروني، میان پلیس و نیروی نظاميخصوصي و عمومي  تمايز میان نظارت

های اخیار اينجاسات: محو و مبهمي میان بیرون و درون كشور است، میان مجرمان داخلي و دشمنان بیروني. در واقاع آيروناي ديواركشاي

شاود يدهد، وقتي درمقام بخشي از خطوطي شاناخته مساختاری كه به تمايز درون و بیرون )مرز میان ما و آنها، دوست و دشمن  شکل مي

كااركرد نظاامي و  ديوارها رو،از اينكند. قانوني است، خودش را نق  ميكه در حال زدودن تمايز میان پلیس و نیروی نظامي، قانون و بي

   .دهندميشتاب دولت -روند افول حاكمیت ملتبه كنند و ها را مشوب ميسي دولتیپل
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در رو به افول گاذارده اسات،  اييكه در نظم مابعد وستفالیدولت  -حاكمیت ملت شويمميديدمان را توییر دهیم متوجه  اگر كمي زاويه  4)

ای از امنیات اش و نیاز هالاهو حاوزه اساتحفاظي كه تصويری از حاكمیت، قدرت قضاييديوارهايي را برافراشته مذكور، معضالت به پاسخ 

رغم باهديوارهای جديد اما شوند. شان تضعی  ميعدم كاراييهمچنین  واز طريق خود ديوارها همزمان  كه دهدكشور و ملت را نمايش مي

 تنهاناه دهناد كاهشاان نماايش ميها چنان تصويری از قدرت و كفايت، غالباً كاركردی نمايشي دارند: آنشانابعاد كامالً مادی و مستحکم

ها همچون موانعي در راه لفظي ديوارها را در نظر بگیريم و به آنصرفاً معنای . اگر است آننقی  نیز  عملکردشانبلکه آنند  اعمال عاجز از

، تصويری آرماني دولت-حاكمیت ملتماند: اول اينکه ديوارهای جديد در پاسخ به زوال پوشیده مي مهم، دو حقیقت وآمد آزادانه بنگريمرفت

  در كار تحکیم آنند.كه ند ااز مرزهايي بر سر و تخطيرقابت محل ديوارها و دوم اينکه سازند آن مياز 

را از آن  شان)ادعايي كه هويت و مشروعیت سازندمحقق درباره حفاظت از مرزها را حال، هر قدر هم كه ديوارها نتوانند ادعايشان با اين  5)

ای از قضاايي حااكم و هالاهد ، هر قدر هم كه وضعیت پیچیده و منحط مرزها از طريق ديوارها نهادينه شود، باز هم نمايشاي از حاوزه ندار

بار دارناد، . بنابراين ديوارها در عین حال كه ظااهری صاامت، ماادی و حتاي كساالتآورندمي تئاتر سیاست قدرت و هیبت آن را به صحنه

  شان ندارد.های روزمرهتوانند به صورت بالقوه مولد وحشتي الهیاتي باشند كه ربطي به توفیقات و شکستمي

تالنتیاک و نیاز در پرتاو ناكارامادی عماومي آ رامیل به ديواركشي را در سايه موارد معاصر تاريخي مثل ديوار برلین ياا دياواگر امروز   6)

تجلاي تارس و دلهاره از توان در ساايه ميرا شان در نظر بگیريم، آنگاه میل غالب و جاری به ديواركشي اهداف رسیدن بهها در ديواركشي

-حاكمیت ملات يکپارچگي است كهقدرتي برای حراست، محاصره و در تمنای دولت ديد. میل فراگیر به ديواركشي  -ناتواني حاكمیت ملت

ساازی افساانه دنیویاگار افساانه حاكمیات دولات دهد. اين تمنای قدرت يادآور ابعاد الهیاتي حاكمیت سیاسي است. اش را ميدولت وعده

 آورد.به بار ميطبیعي ای رس و دلهرهحاكمیت الهي باشد، زوال اين افسانه سیاسي ت

ي، فاقاد افقافاقاد هرگوناه كاه  ایزماناهدر  كناد.را تهديد مي فردی و ملي از هويت برداشت، لتدو-فاصله و جدايي حاكمیت از ملت  7)

ديوارها تولیدكنناده تصاويری ، بشر در طول تاريخ برای يکپارچگي اجتماعي و تابعیت سیاسي نیاز داشتههرگونه نظارت و امنیتي، است كه 

  Brown:9-42) .اندبخش از جهاناطمینان

 : در آغاز حصار بود، در پايان چه؟يریگجهینت

محل آنومیک ديوارهای  ،از طريق شناسايي تبار تاريخي، ساختار نظری و مختصات هندسي نظريه سیاسي مدرن شد سعي كار اينجای تا

و افول  دولت-: حاكمیت ملتداده شودتوضیح  هاآن جورافیای مظروف و نیروهای سازنده و پركننده از طريق تردد میان ماهیتجديد مرزی 

ی ديوارهاروشن شد ها آنومیک. اند و محل آنديوارها نوموس زمین دموكراسي.اش در لیبرالآن در جهان مابعد وستفالیايي و كاركرد دوگانه

و مدل غالب آن،  يفرم كلي و جهاني دموكراس دهندينشان م اًیاند و هم باز، ثانبسته به طور خالصه: اوالً همزمان همجديد مرزی 

های قدرتای ديگر از آنان و ثالثاً برای مقابله با ای از مردم با قشربندی عدهاست از ممانعت از ورود و اخرا. عده يبیترك ،يدموكراسبرالیل

همچنین اشاره شد كه محتوای غالب اين ظرف در زمانه ي مثل ديوارها كارساز نیستند. موانع سخت فیزيک ،یو مجاز ينامرئ ای،هشبک
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 شودمي معناچیزهايي و ممانعت از ورود  جن  از جلوگیری سیاست عنوانبهدر ظاهر  چهكه اگر است« بازدارندگي»حاضر اصطالح پركاربرد 

همه واقعیات تاريخي خورد. مي گرهو ترور وحشت  ،همزمان به ترس مشروع تاكتیکي عنوانبه اشسیاسي كاربردكه نبايد وارد كشور شوند، 

هرگز به طور كامل از نقشه جورافیای سیاسي جهان حذف نخواهد شد و  «ديوارها»معاصر، شواهد و مدارك مويد اين نکته است كه 

ي از تاريخ يهاكتیبهعنوان بهترين حالت در خوشبینانه ند،شوه و ميكشیده شدالوقوع های قريبهای ديواركشي كه از ترس جن پروژه

 ه نیست.نیدر اين زمخر بینانه حرف آواقع اين ديدگاهحال، با اين د.نمانميجهان باقي 

اساتثنا به صورت  ، هموارهشود ی بدلهنجاربه امری های جورافیايي به جای اينکه محصورسازی فیزيکي موجوديت ه ايدهتمدرنیمنطق در 

توان از رو، ميو از اين جدل بر سر نوعي منطقه آنومیک در تعلیق استت دارد. مهای آشکاری با حق مقاومساله شباهتاين و د مانباقي مي

چون چنانکه ديده شد، شوند. قرين هم ميبه همین دلیل است كه آنومي و نوموس در ديوارهای مرزی گفت.  سخن نوعي سیاست مقاومت

نه درون كشورند و  ديوارها .وگرافیک درون و بیرون تقلیل دادهای ساده توپبه تقابل عنوان نوموس جديد زمینبهتوان نميرا ديوار « مساله»

و  نوعي واقعیات حادی اسات  walled states) های محصوردهند حاكمیت دولتنه بیرونند و نه درون، نشان مي هاآناينکه نه بیرون. 

سازی گره میان مکانسو منطبق بر ساختار آغازين نوموس است و از سوی ديگر های محصور همان مکاني است كه از يکجورافیای دولت

 ،با قامتي مستحکم، ساختبناست ديوارها شود گفته ميدر اين قاموس، اما دهد. دهي را گسسته و به بحران نوموس زمین شکل ميو نظم

. كننادكامالً برطارف را  ، داخلي و خارجيقانوني، قانون و بيدرون و بیرونفضای ما و آنها،  نها،میان ما و آتمايز ابهام  ،يبابسا زو چه استوار

شاکاف میاان دو را از نظر دور نگه دارند،  كوشند آنگذارند و ميها سرپوش ميبر ناتواني و افول حاكمیت دولتي كه هايديوارهمزمان اما 

ها و خیالي كشورو غیرواقعي فضای تصوير رها اديو. نظمي جهانيو بيجهاني هم در نظام كشورها بهوابستگي متقابل آورد: را رو ميواقعیت 

فضاايي های بین آناومي و نوماوس مفصلكنند كه و همزمان آشکار مياحیا  - آن است مالک دولت كه حاكمیت -را  «داردولتان مردم»

هاای دولت-حاكمیت، قاانون و ملاتبه ماندگار درونربطي نبايد حقیقي بشر زندگي و  مردمحیات سیاسي درك اين موضوع كه است برای 

 شاانتعري  طباق كاه فضااايان  در موجوداتي جادادندولت در اين نواحي يا به بیاني ديگر، و حضور مردمان بي داشته باشدآن مستقر در 

. لب كالم، مفصل يا شکاف است سیاست توپوس كانون در آنها تولیدشده فضای و هابدن اين سیاسي واقعیتدهد نشان مي ،نیستند پذيرجا

« سیاسات»نام ديگر كه  دولتمردمان بي تريا دقیق ،هابرای كنش انسانمعنای گشايش فضايي است به ها دولت-حاكمیت ملتمستتر در 

 . است

 «معاصر جهان در سیاسي نظريه هندسه: قلمرو و ترور» هایمقاله در ترحاضر پیش مقاله هایفرضبرخي پیش *

(https://goo.gl/Y9Yw7h  پناهنده-جوپناه-پديده آواره شدنایتوده تاريخ درباره نکاتي شنبه: روز مردم درباره» و» 

(https://goo.gl/RnUDXo  اندشده طرح. 
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