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پژوهشگر فلسفه و جغرافيای سياسى ،تهران ،ايران

چکیده
مقاله حاضر بر اين پيشفرض استوار است که نظريه سياسى مدرن بر بنياد يک هندسه قرار دارد :هندسه
سياسى داخل و خارج .همچنين مفهوم بنيادی فلسفه سياسى را نه آزادی و نه قدرت سياسى بلکه مرز
مىداند  -مرزی که قلمرو «حاکميت» يک کشور را مىسازد .در اين چارچوب ،مقاله در جستوجوی
مکانهای هندسى و فضاهايى است که نقاط مسألهساز حاکميت «ملت-دولت»اند و دلمشغول
موقعيت سياسى گروههای مختلفى از مردم است که در اين نواحى سرحدهای قضايى ،حقوقى و
سياسى ملت-دولتها را به چالش کشيدهاند .اين مقاله آنها را گروههای مختلفى از افراد «بىدولت» در
ً
نظر دارد .البته موضوع مقاله حاضر مستقيما هيچيک از آنان نيست ،بلکه آنها امکانى هستند برای فهم
افول ملت-دولت در نظم «مابعد وستفاليايى» .مقاله مىکوشد افول ملت-دولت را در اين نظم جديد
جهانى و در پرتو جدايى «حاکميت» از «دولت» دنبال کند و از اين طريق به «نوموس» پنهان فضای
حاضر سياسى جهان برسد« :ديوارهای مرزی» .مقاله مدعى است اکنون «نوموس» زمين با «ديوارها»
تعريف مىشود .بعد از بررسى رانههای فراگير به ديوارکشى به اين نتيجه مىرسد که محل ديوارها
ناحيهای آنوميک است .سپس با تبيين اين امر به ميانجى «وضعيت استثنايى» در جهان معاصر نشان
مىدهد ساختاری که به تمايز درون و بيرون شکل مىدهد ،وقتى در مقام بخشى از خطوطى شناخته
مىشود که در حال زدودن تمايزهای ساختاری ملت-دولتها هستند ،خود را نقض مىکند .در واقع
جدل بر سر نوعى منطقه آنوميک در تعليق است و درست به همين خاطر در عين انسداد هر امکانى به
سوی رهايى ،مىتوان از نوعى سياست مقاومت سخن گفت .بنابراين نقشه مقاله حاضر اينچنين است:
بهمنظور شناخت وضع موجود جهان ،بايسته است که از دادههای ساختاری آغاز کرد ،تغييرات
صورتگرفته را سنجيد و دوباره پرسيد سياست در اين زمينه چه نقشى مىتواند ايفا کند.
واژگان کلیدی :ديوار ،ملت-دولت ،مابعد وستفاليايى ،نوموس ،آنومى.
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مقدمه
بیدولتها و ديوارهای سخت و استوار بر روی زمین
ً
 .3از آغاز قرن جديد ماده اصلى «خبرهای فوری» در رسانههای جريان اصلى غالبا از دو
چهره تأمين شده است :تروريست و پناهجو .اولى دشمن بالفعل به حساب مىآيد و
دومى دشمن بالقوه .در سالهای اخير موضعگيری له يا عليه اين دو چهره خطرناک عمده
محتوای پيمان بين قدرتها و توافقات بين ملتها و دولتها را تعيين کرده است.
پرواضح است که دو مقوله تروريسم و پناهجويى يک چيز نيستند ،اما از فردای يازده
سپتامبر در متن سياستگذاری دولتها ،هر يک همزاد ديگری به حساب آمد و دولتها
در «جنگ عليه ترور» و اقدامات پيشگيرانه ،بعد از دو جنگ پياپى در افغانستان و عراق،
برای جلوگيری از ورود آنها ساخت ديوارهای مرزی را دوباره احيا کردهاند .ازجمله دولت
بوش که از سال  2006ساخت ديواری را در مرز مکزيک آغاز کرد که تا سال 2030
ً
حدود هزار کيلومتر ( 3023کيلومتر) از آن ساخته شد .اگرچه بهانه ديوارکشىها ظاهرا
مبارزه با تروريسم و در واقع جلوگيری از ورود پناهجويان (تروريستهای بالقوه) اعالم
مىشود ،عامالن حمالت تروريستى سالهای اخير شهروندان «درجهچندم» اروپايى و
آمريکايى بودند نه پناهجويان .نتيجه روند درجهبندی شهروندان ،وابسته به عوامل
اقتصادی ،فرهنگى و سياسى بسياری است که با مسامحه مىتوان همسو با يک قاعده
کلى دانست« :وقتى در جامعهای قواعد رسمى دولت ،تبعيضهای گونهگون را روا
مىدارد ،همگونسازی افراد ،آن هم در ابعاد وسيع ،تنها و تنها به حس بيزاری و
نابردباری در آدميان دامن مىزند و عکسالعمل و جبههگيریهای حاکى از بيگانههراسى

را دو چندان خواهد کرد» 9.همگونى قومى ويژگى تعيينکننده ملىگرايى و ماده نمادين
ملت-دولتهاست و ماحصل آن تکثير اقليتهای قومى است نظير گروههايى جمعيتى
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 .9آگامبن ،جورجو ،وسایل بىهدف :یاداشتهایى درباب سياست ،ترجمه اميد مهرگان ،صالح نجفى ،نشر
چشمه9311 ،ش ،ص.31

آنومى ديوارها و نوموس مکتوم زمين :هندسه نظريه سياسى مدرن 925/

که طى جنگهای اول و دوم جهانى شکل گرفتند« .دليل اينکه چرا اجتماعات سياسى
ً
کامال توسعهيافته ،نظير ملت-دولتهای مدرن ،اغلب اوقات بر تجانس و همگونى
قومى پافشاری مىکنند آن است که آنها اميدوارند بتوانند تاحد ممکن تفاوتها و
تفکيکهای طبيعى و همواره حاضر را از بين ببرند ،تفاوتها و تفکيکهايى که بنا به
ذاتشان موجب پديدآمدن نفرتى خاموش ،بىاعتمادی و تبعيض مىشدند» 9.با

اينحال ،معضل همواره به آن سوی مرزها و درنتيجه به امنيت دولتها گره خورده است.
در سالهای اخير وظيفه دولتها بيش از پيش معطوف به تأمين امنيت مرزهاست ،يا به
عبارت بهتر بستهتر شدن مرزها.
بعد از حمالت  31نوامبر پاريس ،بحران پناهجويان ،عيانتر از قبل ،به بحران
تروريسم گره خورد .اکنون هر پناهجويى بالقوه يک تروريست به حساب مىآيد و
ساخت ديوارهای مرزی اقدامى فوتى و فوری .تا جايىکه حضور مهاجران و پناهجويان
در اروپا و اياالت متحده به يک جنگ ويرانگر و حتى نظامى تشبيه شد .در بريتانيا،
گاردين در پايان سرمقاله خود درباره بحران اروپا در سپتامبر  2032پناهجويان را
«سلبمالکيتشدههای ترسناک» توصيف کرد که «دروازههای اروپا را به لرزه
درمىآورند» 2.در فرانسه ،مارين لوپن ،در تجمعى در سال  2١95گفته بود« :سيل

مهاجران مثل هجوم بربرها در قرن چهارم است و پيامدهايش نيز همان خواهد بود».
دونالد توسک ،رئيس شورای اروپا ،پناهجويان را با استعاره نظامى «آبهای خطرناک»
توصيف کرد« :پناهجويان امواج سهمگينى هستند که اروپا را درنورديدهاند و
هرجومرجى بهپا مىکنند و بايد مديريت و مسدود شوند .ما با زايش فرم جديدی از فشار
سياسى مواجهيم و حتى برخى آن را نوعى جنگ ترکيبى مىنامند که در آن ،مهاجرت به
______________________________________________________
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ابزار يا سالحى عليه همسايگان بدل مىشود» 9.در تازهترين مورد نيز رئيسجمهور جديد
اياالت متحده در اولين سخنرانىاش در کنگره گفت« :بيشتر افرادی که در حمالت
تروريستى نقش داشتند از خارج به آمريکا آمده بودند و عدم کنترل در برنامه مهاجرتى نه

دلسوزی که بىمسئوليتى است» 2.ترامپ مهمترين دليل ديوارکشى در مرز مکزيک را
مقابله با آنها عنوان کرد .اقدام جهانى برای ساخت ديوارهای مرزی در گام نخست
اقدامى است عليه بىدولتها .مهاجران و بىدولتها برخالف رفتاری که اغلب با آنها
مىشود فيگورهايى حاشيهای يا استثنايى نيستند ،بلکه اهرمى ضروریاند که به کمک
آنها فرم اجتماعى تمامى جوامع تاکنون موجود حفظ شده و گسترش يافته است.
«جوامع ،دولتها ،نظامهای قضايى و اقتصادی قلمرومحور برای توسعه خود محتاج
اخراج گسترده مهاجران بودهاند .رشد ناگهانى آمار مهاجرت در سال گذشته مىطلبد در
تاريخ سياسى از منظر فيگور مهاجر تجديد نظر کنيم .به نمونه بربرها در تاريخ باستان
(دومين نام تاريخى مهم مهاجر بعد از کوچنشينان) توجه کنيد .در غرب باستان شکل
اجتماعى مسلط دولت سياسى بدون اخراج تودهای يا سلب مالکيت سياسى از عدهای
ممکن نبود :جماعت بزرگى از بربرها از کوههای خاورميانه و مديترانه برای بردگى ربوده
شدند و از آنها به عنوان کارگر ،سرباز و خدمتکار استفاده شد تا طبقه حاکم روبهرشد در
رفاه و تجمل زندگى کنند و دور شهر ديوار بکشند .جهان کالسيک يونان و روم که جلوه
رمانتيک دارد با بردههای مهاجر ،بربرها ،ساخته و پايدار شد .برخى از همين تکنيکهای
اخراج سياسى در دوران باستان و توجيههايشان هنوز هم برقرار است .مهاجران در اياالت
متحده و اروپا ،چه با اوراق و چه بىاوراق ،کل اقتصاد و زندگى اجتماعى را سرپا نگه
مىدارند و چهبسا هردوی اينها بدون مهاجران متالشى شود».
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با اينحال ،رئيسجمهور منتخب آمريکا از روزهای اول کارزار انتخاباتىاش برای

مقابله با آنها وعده داد  1200کيلومتر «ديوار نفوذناپذير ،واقعى ،بلند ،محکم و زيبا» 9در

مرز مکزيک بسازد .گفته مىشود ترامپ برای ساخت اين ديوار به چهار سال وقت و
نزديك به  20ميليارد دالر پول نياز دارد .با اينحال او تأ کيد کرد« :ديوار عظيمى خواهم
ً
ساخت ،کامال ارزان .کسى بهتر از من ديوار نمىسازد ،به من اعتماد کنيد .مکزيک را

مجبور مىکنم هزينه ساخت ديوار را تقبل کند .اين خط و اين نشان» 2.او آنقدر مصمم
است که بهتازگى در جمع هوادارانش در شهر فينيکس آريزونا ،ضمن دفاع از مواضعاش
در قبال حوادث شارلوتزويل ،تهديد کرد اگر کنگره بودجه ساخت ديوار مکزيک را تأمين
نکند دولت فدرال را تعطيل مىکند .ترامپ گفت« :آن ديوار را مىسازيم حتى اگر مجبور
شويم دولت را تعطيل کنيم .مردم آمريکا به کنترل مهاجرت رأی دادهاند» 3.اعالميه و

هشدار ترامپ از نقطه نظر تاريخى امر جديدی نيست و خبر از تداوم روند تاريخى و
جهانى ديوارکشى مىدهد :از حصارهای فلزی تا ديوارهای بتنى يا ترکيبى از هر دو به
همراه نوآوریهای جديد .بعد از بحران پناهجويان در تابستان  2032کشورهای اروپايى

نزديک به  3200کيلومتر حصار «ضد مهاجرت» ساخته يا مىسازند 1.يعنى حدود 40
درصد از طول ديواری که ترامپ بناست در مرز مکزيک بسازد هماکنون در اروپای متحد
و واحد در حال اتمام است .از سال  2032کشورهای مجارستان ،اتريش ،اسلوونى،
مقدونيه و بلغارستان شروع به ديوارکشى کردهاند .نروژ حصارهای فلزی در مرز خود با
______________________________________________________
1. Trump holds executive order signing ceremony, available at:
http://www.washingtonpost.com
2. Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech, available
at: http://www.time.com
3. Trump says he is willing to 'close government' to build Mexico wall,
available at: http://www.bbc.com
4. Baczynska, G., and Ledwith, How Europe Built Fences to Keep People
out, available at: http://www.reuters.com
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روسيه کشيده است 9.فرانسه نيز تا پايان  2036با کمک بريتانيا ديواری به بلندی  4متر در

مرز دو کشور در ناحيه شهر کاله کشيد که «ديوار عظيم کاله» لقب گرفت 2.اگرچه اواخر
سال گذشته ميالدی اردوگاه جنگل تخليه و تخريب شد ،در سپتامبر  2036دولت
بريتانيا اعالم کرده بود قصد ساخت ديواری  3.3ميليون پونى 3را در اين ناحيه دارد.

جدای از آنکه «زمانه ما هر نوع محظوريت و مانعى را در خود دارد»« 1بايد به اين نکته
توجه داشت که تالش برای حذف مرزهای درون اروپا فقط در مورد تقسيمبندیهای
5

داخلى صادق بوده و منجر به پررنگشدن بيشتر مرزهای بيرونى اروپا شده است».
ً
پروژههای هزينهبر ديوارکشى صرفا محدود به اروپا و آمريکا نيست و از دولتهای
فقير تا غنى در سراسر سياره زمين ميل عجيبى بدان دارند :عربستان سعودی ديواری سه
متری و سه اليهای به طول  000کيلومتر در مرز عراق و همينطور با يمن کشيده است و
بناست دور تا دور کشور ادامه دهد ،آفريقای جنوبى ديواری در مرز زيمباوه ،ازبکستان با

قرقيزستان ،افغانستان با ترکمنستان و تايلند با مالزی کشيدهاند 6.همچنين ايران با
پاکستان در سال  2002ديوار بتنى سه متری به طول  200کيلومتر و با ضخامت نزديک
به يک متر کشيده که گفته مىشود يکى از مستحکمترين ديوارهای مرزی جهان است.
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ترکيه نيز ساخت ديواری در مرزهای خود با ايران را آغاز و دولت ايران نيز از اين اقدام

استقبال کرده است 9.چين در حال اتمام ساخت ديواری به طول  3436کيلومتر در مرز
کره شمالى است .مصر با کمک مالى آمريکا در سال  2003ديوار فوالدی و پيشرفتهای
به طول  33-30کيلومتر و با عمق  20متر زير زمين با غزه در گذرگاه رفح کشيد .اين
ديوار با فوالد مستحکمى ساخته شده که توليد مشترک آمريکا و فرانسه است ،در برابر
بمبهای مختلف مقاوم است و هدف از آن تقويت محاصره غزه و از بين بردن تونلهای

موجود در خط مرزی مصر و غزه بوده 2.هند حصارهايى فلزی به طول  4036کيلومتر
در مرز بنگالدش و همينطور پاکستان ،عراق به طول  331کيلومتر در مرز کويت،
اسپانيا با مراکش و حتى کشور بسيار کوچک بوتساوانا حصاری برقى در مرز زيمباوه به
طول  402کيلومتر کشيدهاند .ديوارهای ديگری نيز در حال ساختاند :از جمله امارات
متحده عربى ساخت ديواری در مرز عمان ،برزيل در مرز پاراگوئه ،پاکستان در مرز
افغانستان را آغاز کرده است و کويت نيز قصد دارد حصار فلزی در مرز عراق را به ديوار

تبديل کند 3.در سال  2002نيز اسرائيل  200کيلومتر ديوار غيرقانونى (طبق حکم ديوان
بينالمللى دادگستری) در کرانه غربى رود اردن و در اراضى اشغالى ساخت .بسياری بر
اين باورند که بزرگترين پروژه زيربنايى تاريخ اسرائيل منبع الهام اقدام بوش و سپس
ترامپ در جنوب آمريکا و ديگر دولتهای اروپايى بوده است .در نظر ترامپ ديوار حائل
نمونه اعالی يک ديوار امنيتى است که امنيت مرزهای اسرائيل را تأمين کرده و نمونه

مشابه آن مىتواند امنيت آمريکا را نيز به خوبى تأمين کند 1.دو پروژهای که با تکنولوژی و
______________________________________________________
 .9ترکيه ساخت ديوار در مرزهای خود با ايران را آغاز کرد( .اردبيهشت  .)16ايرنا .بازيابى شده از:

http://www.irna.ir
2. Fraser. Ch., Egypt Starts Building Steel Wall on Gaza Strip Border,
available at: http://news.bbc.co.uk
3. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, pp.19-20.
4. Jacobs, B., Donald Trump Links Mexico Border Wall PlantoIsrael’s
‘successful’Separation Barrier, available at:
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پيمانکاری مشترک ساخته و يکى به ديگر مشروعيت مىدهد 9.همچنين از ياد نبايد برد
که « اکنون بسياری از مرزها ديگر در حدود عينى و فيزيکى يک دولت قرار ندارند ،بلکه
در جاهای ديگری هستند .برای مثال ،مىتوانيد در حالىکه هنوز در خاک کانادا هستيد
از بازرسى مهاجرت اياالت متحده آمريکا عبور کرده باشيد و بسياری از دولتهای

اروپايى نيز بازرسى مهاجرتشان را به بيرون از اروپا منتقل کردهاند» 2.تمام اين موارد،
مجموع هزاران کيلومتر ديوار بر روی سياه زمين ،را مىتوان گواهى دانست بر دلمشغولى
شديد دولتها نسبت به کنترل جابجايىهای جمعى و عبور از مرزها که اکنون معرف
بخش عمدهای از زندگى اجتماعى روزمره و نوموس پنهان فضای سياسى در سراسر
جهان است که همچنان در آن به سر مىبريم.
 .2جدای از ارزشگذاریهای ايدئولوژيک و اقامه دعوا عليه همگرايى اين دو
مقوله ،تلفيق تروريسم و مهاجرت بحرانهای درونى ساختار ملت-دولتها را در حدود
و سرحدهای قلمرو حاکميت سياسى و قضايىاش (در بيرونىترين لبه جغرافيايى

حاکميت) رو مىآورد .چون .3 :پديده مهاجرت و پناهجويى فقط معضل ملت-
دولتهاست و الغير .2 .پديده گروههای تروريستى معاصر نظير القاعده ،داعش يا ديگر
گروههای بنيادگرا نيز پيامد مستقيم ملت -دولت مدرن است که از دل جنگهای
ناسيوناليستى در دوران جنگ سرد و حتى پيش از جنگ جهانى اول و پيمان سايکس-
پيکو بيرون آمد .ضمن اينکه ملت-دولتها نه توانستهاند شرايط ضروری تحقق حقوق
انسانها را تأمين کنند و نه در خنثىسازی عمليات تروريستى موفق بودهاند .بهعالوه تولد
«مردمان بىدولت» در قالب گروههای مختلف پناهجو و تروريست «پرده از آنچه در
سرتاسر تاريخ حاکميت ملى نهان بود» 3برداشت .يعنى اينکه ممکن است حاکميتهای

______________________________________________________
1. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, p.8.
 .2الدن« ،قلمرو فاقد مرز» ،ترجمه سهند ستاری ،روزنامه شرق ،شماره .2115
 .3آرنت ،افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر (قانون و خشونت) ،ترجمه جواد گنجى ،ص.226
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کشورهای همسايه و حتى کشورهايى که قارهها با هم فاصله دارند نه فقط در جنگ بلکه
در دروان صلح نيز درگير منازعهای مرگبار شوند 9.طبق همين منطق در هياهوی نظم

جهانى ،همه دولتها خود را موظف به مبارزه با دسته اول و مهار دسته دوم مىدانند.
ً
حتى اگر دولتى کوتاهى کند يا از عهدهاش بر نيايد ،قدرتهای جهانى مستقيما در هر
جايى از سياره که صالح باشد مداخله _بشردوستانه_ مىکنند.
اما در بستر کلى «جنگ عليه ترور» تغيير جهتى ميان حراست از تماميت ارضى و
حاکميت قلمرومحور رخ داد که در آن دولتها کوشيدند حاکميت انحصاری خود را
درون مرزهايشان از طريق ساخت ديوارهايى دور تا دور قلمرو سياسى خود اعمال کنند.
در اين بافتار مرز ميان قلمرو دولتها بيش از پيش مسألهساز شد .چراکه مرز ميان
کشورها يك ناکجا يا نامکان نيست :هرجا که مرزی تعيين مىشود ،اين فضای نامعلوم
نزد دو طرف خود تقسيم و بهدست آنها اداره مىشود .مرزها حتى در وضعيتى بههمريخته
ً
يا نامنظم نيز در فضايى کامال مشخص با مختصات دقيق هندسى به وجود مىآيند و
برخالف ميل و برنامهريزی نظم بينالملل« ،تروريست» و «پناهجو» ملت-دولتها را با
پس طرد و حذف و دومى در
سرحدهای بحران ساختاریشان مواجه مىکنند :اولى از ِ

پى ادغام گسترده اجتماعى 2.از اينرو« ،بىدولتى ،جديدترين پديده تودهای تاريخ
معاصر ،و وجود گروه جديد و همواره رو به رشدی متشکل از اشخاص بىدولت ،بيش از
آنچه گمان مىرود پايدار و تأثيرگذار بوده است .وجود آنها را بههيچ وجه نمىتوان تنها

متوجه يک عامل دانست» 3.اما اگر در ميان افراد بىدولت ،گروههای مختلف را در نظر
بگيريم ،اينطور به نظر مىرسد که پس از حمالت يازده سپتامبر دستهبندیهای جديدی
از اين گروهها ارائه مىشود که بيرون از حيطه قانون يا بهعبارت ديگر بيرون از مرزهای
______________________________________________________
 .9همان.

2. Nail, T., Migration and Terrorism after the Paris Attacks, Studies in
Ethnicity and Nationalism, Vol.16, No.1, 2016.
 .3آرنت ،افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر (قانون و خشونت) ،ترجمه جواد گنجى ،ص.221
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دولتها قرار مىگيرند :با اين تفاوت که مقاله حاضر تروريستها را «»non-state
مىنامد و پناهجويان را « .»statelessپرواضح است که اين دو تفاوتهای بارزی با هم
ً
دارند و اين مقاله نيز به هيچعنوان قصد يکدستسازی ندارد .بلکه صرفا مىکوشد به دور
از مناقشه بر سر تفاوتهای مفهومىشان ،کاربرد انضمامى آنان و چهره واحدشان را در
زبان حاکميت دولتها و بحران حضورشان را در «آستانههای مرزی» حاکميتها
برجسته کند و نشان دهد چگونه حضور «بىدولتها» در مناطق مرزی مىتواند
حاکميت ملت-دولت را با سرحدهای خود مواجه کند .فقط «در  2١سال گذشته،
ً
خصوصا بعد از حمالت يازده سپتامبر ،صدها مرز جديد در سراسر جهان پديدار شده
است :کيلومترها سيمخاردار جديد و ديوارهای امنيتى بتنى ،بازداشتگاههای دريايى
متعدد ،بانکهای اطالعاتى گذرنامههای بيومتريک ،ايستهای بازرسى در مدارس،
فرودگاهها و کنار جادهها در سراسر دنيا» 9.ديوارهای باستانى نظير ديوار چين (قرن پنجم
تا هشتم پيش از ميالد) يا ديوار هادريان (سده دوم ميالدی) و ديوارهای دوران جنگ سرد
مثل ديوار برلين يا ديوار آتالنتيک نيز نشان مىدهند اين موضوع در تاريخ تمدن سابقهدار
است .از اينرو« ،برخالف ترمينولوژی نادقيق عوامانه ،مفهوم مرزی نهتنها مفهومى گنگ
و مبهم نيست بلکه به بيرونىترين محدودهها نيز دسترسى دارد .بنابراين  ...حاکميت

بايد با موارد مرزی تداعى شود نه موارد عادی و بهنجار» 2.مرزها جايى هستند که قدرت
حاکميت از آنجا آغاز مىشود .اين تصور اشتباهى است که قدرت حاکميت هر قلمروی
از مکانى به نام پايتخت به مرزهای آن قلمرو مىرسد .وقتى حاکميت دولتى تصميم
مىگيرد جمعيتى را حذف کند يا بپذيرد ،مرزهايش به حدود سياست بدل مىشوند.
چراکه «مرز وضعيت استثنايى دائم است» 3.از اينرو« ،طرح مسأله مرز بيش از پيش
______________________________________________________

1. Nail, T., Theory of Border, Oxford, 2016, p.1.
2 Schmitt, C., Political Theology: Four Chapters on the Concept of
Sovereignty, Translated by George Schwab, University of Chicago Press,
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ضرورت مىيابد» 9.چرا که «مرزها هرگز کارکرد يکسانى نداشتهاند  -حتى طى دو سه
قرن اخير و بهرغم تالش بىوقفه ملت-دولتها در قانونگذاری» 2.بنابراين مقاله حاضر
در ادامه با اذعان به تفاوتهای آشکار ميان گروههای مختلف «بىدولت»ها ،به مجموع
تدابير و اقدامات مشابه امنيتى در سراسر دنيا توجه دارد که پيششرطاش همارزی
تروريست و پناهجو بوده و نتيجه آن بستهتر شدن مرزها .ساخت دوباره ديوارهای بتنى و
حصارهای فلزی يکى از مهمترين اقدامات در اين زمينه است تا حاصل جمعهای
توپوگرافيک در اين نواحى موانع انطباق سرزمين و هويت ملى را بر دولت قلمرومحور
ً
رفع کند .اکنون ديگر روشن است که مرزهای ملى ظاهرا بىابهام و هويتبخش به
تودهای از جمعيت که نقش الگوی مطلق نهاد مرزی را ايفا مىکنند ،در عمل بخشى از
فضايىاند که قلمروهای حاکمانه را مشخص مىسازند .بر اين اساس ،مقاله حاضر
ديوارهای مرزی را فراتر از يك فاکت تاريخى و اقدامى برای تأمين امنيت يک کشور،
تجلى مادی و نمادين مرزهای سياسى و پيکربندی مشخصى از قدرت سياسى مىداند و
آنها را بهعنوان نشانههايى از جهان «مابعد وستفاليايى» و «نوموس» مکتوم فضای حاضر
سياسى جهان معرفى مىکند.
حاکمیت مدرن :تصرف ارضی ،حصارکشی و مفهوم فضايی نوموس
ً
 .3تقريبا همه نظريهپردازان حاکميت مدرن متفقالقولاند که حاکميت همان حوزه
قضايى از پيش مستقر درون يک قلمرو است نه استقرار آن حوزه قضايى 3.از اينرو،

«تصرف ارضى» و «مکانيابى» را پيششرط شکلگيری حاکميت مىدانند .جان الک از
ً
اولين نظريهپردازان مدرنى بود که مستقيما نقش «تصرف ارضى» و «مالکيت زمين» را
_____________________________________________________
and Citizenship,Citizenship Studies, 2008, 12:4, pp.365-380.
 .9آگامبن ،جورجو ،وضعيت استثنایى ،ترجمه پويا ايمانى ،نشر نى 9315 ،ش ،ص.2١
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در تأسيس نهاد سياسى و همچنين در تعيين روابط ميان حاکميت دولتها و افراد تبيين
کرد .لطف ماجرا آنجاست که «الک نويسنده سند مالکيت دولت سرمايهدار ليبرال

است» 9.از اينرو ،بايسته است توجه ويژهای به نظريه حکومت الک و خاصه نظريه
مالکيت او داشت .هدف او در «رسالهای درباره حکومت» تبيين اين نکته است که
اگرچه خداوند زمين و دستاوردهای آن را به صورتى مشترک به انسان اعطا کرده ،هنوز
حق طبيعى برای مالکيت فردی مىتواند وجود داشته باشد« .اين توضيح به طرز
گمراهکنندهای ساده است .خداوند زمين را برای ادامه حيات و امرار معاش به انسانها
اهدا کرد :يک حق طبيعى بود که هر چه را برای امرار معاش و ادامه حيات خود ضروری

مىداند ،تصرف کند» 2.او در «رسالهای درباره حکومت» نشان مىدهد «مالکيت
محدود» محور تثبيت و بازتوليد روابط ميان فرد و حاکميت دولت است .الک قدرت
سياسى را «حق قانونگذاری [ ]...برای به نظمدرآوردن و حراست از دارايىها» 3تعريف

مىکند و تأ کيد دارد «بودن در قلمرو يک حکومت فرد را مؤظف به اطاعت از آن
مىکند» 1.بعدها کارل اشميت ،در کتاب «نوموس زمين» مىنويسد« :طبق نظر الک،
جوهره قدرت سياسى در وهله اول حوزه قضايى حاکم در يک سرزمين مشخص است.
او حوزه قضايى را به طور کلى با اصطالحات قرون وسطايى مىشناسد :حاکميت و
سلطه .در نظر الک تسخير و تصرف يک سرزمين به معنای فرمانروايى هر آن کسى است
که حق تصرف در خاک دارد .حاکميت و سلطه در وهله اول حکومت بر سرزمين است

و درنتيجه حکومت بر مردمانى که در آن سرزمين زندگى مىکنند» 5.حصارها ،باروها،
______________________________________________________
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محصورسازی و مالکيت از اصطالحات بنيادين و تعيينکننده «رسالهای درباره
ً
حکومت» الک است .آنها حافظ آزادیاند و حدود حق تمرد و همچنين قلمرو واقعا
موجود حاکميت را تعيين مىکنند 9.نظريه الک فقط يکى از صريحترين نظريات مدرنى
است که در آن تصرف ارضى ،حصارکشى و مالکيت با تأسيس حاکميت ،قدرت و
مشروعيت آن در همتنيدهاند .چنانکه اشميت تاکيد داشت در نظر اولين نظريهپردازان
سياسى مدرن از ويکو تا کانت _يا حتى از ماکياولى تا روسو_ تصرف ارضى ،بنياد
تأسيس حاکميت است و پيششرطى ضروری برای قانون عمومى و خصوصى ،مالکيت،
نظم و سامان سياسى .در نظر اشميت «تصرف ارضى ،چه درونى و بيرونى ،اولين عنوان

قانونى است که هر قانون بعدی ريشه در آن دارد» 2.در نظر او «تصرف ارضى برسازنده
نظم فضايى آغازين ،منشاء هر نظم مادی و هر قانون بعدی است .تصرف ارضى ،ريشه

بازتوليد در نظم هنجاری تاريخ است» 3.تأ کيد اکيد اشميت و ديگر نظريهپردازان سياسى
مدرن بر «تصرف ارضى» به عنوان بنياد اصلى و ضروری هرگونه نظم و همچنين بر
«حصارکشى»« ،محصورسازی» و «تعيين حدود قضايى حاکميت» بهعنوان پيششرط
ذاتى سامان سياسى به خاستگاه آن بر مىگردد« :نوموس».
ً
واژه «نوموس» را معموال به «قانون»« ،نظم» و «هنجار» ترجمه مىکنند اما
اشميت تأ کيد دارد اين واژه از آغاز و در اصل مفهوم و اصطالحى است راجع و ناظر به

فضا-مفهومى فضايى 1است .چراکه بر اساس تحليلى تاريخى-مفهومى ،قلمرو
حاکميت «مفهوم و رويهای چندوجهى است که وجوه اقتصادی ،استراتژيک ،حقوقى و
_____________________________________________________
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فنى را دربرمىگيرد و چهبسا بهتر است به عنوان قرينه سياسى مفهوم همگن ،قابل
اندازهگيری و رياضياتى فضا فهميده شود که همراه با انقالب علمى شکل گرفت .در اين
شيوه تفکر ،سياسى خواندن اين معنا از فضا شرط امکان تعيين مرزهای مدرن است.
ً
زمينه و مقدمات هندسى مساحى و نقشهبرداری قبال وجود نداشت .ازاينرو ،مسأله
بنيادی همانا فهم فضای سياسى است و ايده مرز در درجه دوم اهميت و وابسته به اين
نکته است» 9.اشميت «نوموس» را بازنمودی از توليد نظم سياسى تعريف مىکند که در

موقعيتى فضايى رقم مىخورد« :نوموس صورتى بىواسطه است که در آن نظم سياسى و
اجتماعى گروهى از مردم از حيث فضايى آشکار مىشوند» 2.اشميت در ادامهی

تبارشناسى واژه نوموس از يوست ترير ،زبانشناس آلمانى ( ،)3034-3320نقل قول
ً
مىآورد« :در آغاز حصار بود .حصار ،ديوارکشى و مرز در جهان دستپخت انسان کامال
در هم تنيدهاند و مفاهيم اين جهان را تعيين مىکنند .ديوارکشى مکان مقدس را بهوجود
مىآورد :آن را از حوزه امور روزمره حذف مىکند ،تحت قانون خود در مىآورد و سپس
واگذارش مىکند به ساحت قدس» 3.اشميت تحليل تريهر را از سنت ايجاد حلقههای

بستهای از بدنها يا آنچه حلقه انسانى مىنامند ،بسط مىدهد و تأ کيد دارد که «قانون» و
«صلح» از آغاز استوار است بر حصارکشى و تعيين حدود يک قلمرو در مفهومى
«فضايى» و به اين معنا «هر نوموسى متشکل از همان چيزی است که در محدوده آن

است» 1.از اينرو ،اشميت نتيجه مىگيرد که به طور خاص «نوموس مىتواند همچون
ديوار تعريف شود .بنيان نوموس هم مثل ديوار در جانمايىهای مقدس است» 5.بنابراين
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«گره ميان مکانسازی و نظمدهى برسازنده نوموس زمين است» 9و به همين دليل از آغاز
پس حصارکشى و ديوار مىآيد .اول حصار کشيده
پيدايش اروپای مدرن ،حاکميت از ِ

مىشود بعد حاکميت مىآيد .به عبارتى ديگر ،در پى محدودسازی فضا ،تقسيمبندی آن
و تقسيم فضا به درون و بيرون و داخل و خارج است که حاکميت به وجود مىآيد.

2

« .2به موازات اين تحوالت سياسى -حقوقى ،مجموعهای از نوآوریها نيز در
فهرست حيطه وسيعتر تکنيکهای سياسى نمودار شد که حکومتها يا دولتهای نوپا
را قادر ساخت با روشهايى جديد سرزمينهای خود را مساحى کنند ،نقشهاش را
بکشند ،از آن دفاع و محافظت کنند و بر آن کنترل داشته باشند .بنابراين تحوالتى که در

3

طيف وسيعى از تکنيکهای سياسى رخ داد در اين روايت کلىتر بسيار مهم است».
ً
بهخصوص در اوايل دوران مدرن ،مشخصا پس از پيمان وستفالى ،شاهد طيف وسيعى

از استراتژیهايى بوديم که در سرزمينهای تحت کنترل موجوديتهايى سياسى همچون
دولتهای نوظهور اعمال شد .از آن پس بود که فضا بهعنوان سياسىترين مقوله جهان
جديد محاسبه شد و با پيشرفت فنى در نقشهکشى ،نقشهبرداری و برداشت زمين ،در
ً
بخشى از کره زمين پياده شد .البته اين چالش ،از آغاز سياسى بود و نه قضيهای صرفا
جغرافيايى .از آنجايىکه جغرافيای محض و نقشهبرداری صرف ،در واقع بهخودی خود،
به عنوان علوم و روشهای رياضى و تکنيکى علوم طبيعى ،خنثى هستند ،قدرت و توانايى
ً
آنها تنها در گرو موقعيتهای کاربردی جهانى جديد است :موقعيتهايى کامال سياسى.
موقعيتهای نوينى که علىرغم بىطرفى علم جغرافيا ،با در انداختن بالفصل نبردی
سياسى بر سر مفاهيم جغرافيايى محض ،اين گفته بدبينانه توماس هابز را توجيه کردند
که ،اگر پای مفاهيم حساب و هندسه هم به حوزه سياست باز شود مشکلساز مىشوند.
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چون اين مفاهيم رياضى ناب هم در سياست به تمايزگذاری ضروری دوست و دشمن
کشيده مىشوند 9.بعد از پيمان وستفالى انواع اين تکنيکها و عقالنيتهای سياسى قابل

محاسبهاند مثل تکنيکهايى که در همان زمان بر اتباع يک سرزمين اعمال مىشدند.
محاسبات عددی نهتنها در سياست بلکه در آمار جمعيت قلمرو حاکميتها نيز تأثيرگذار
بود .بنابراين «طبق اين خوانش ،قلمرو حاکميت ريختن مفهوم نوظهور «فضا» در قالب

مقولهای سياسى -حقوقى به کمک تکنيكهای مختلف است» 2که از از آن به بعد منجر
به شکلگيری ادعای قاطعى نسبت به حقانيت قدرت حاکم درون آن مرزها شد و قلمرو
حاکميت مدرن را بيش از پيش به اشکال منحصربهفرد حاکميت گره زد.
نظم مابعد وستفالیايی و افول حاکمیت «ملت-دولت»
بعد از صلح وستفالى در سال  3640و پايان جنگهای سىساله و به موجب تحوالت
سياسى -حقوقى و مجموعهای از نوآوریها که در باال اشاره شد ،مفهوم «ملت-دولت»
ً
رسما پذيرفته شد .پيمان وستفالى مقدمه شکلگيری يک واحد سياسى تحت عنوان
ملت-دولت بود .با ظهور اقتصاد ملى و ساختار سياسى جديد ،نظارت و تسلط از
مکانى متمرکز بر گستره بزرگى از زمين در گرو طيف وسيعى از بافتارها ،شيوهها و
ً
حقوقى بود که پيش از آن وجود نداشت .البته «پيششرطهای مادی چنين تحولى عموما
ً
موجود بود :يک مرجع نسبتا يکپارچه مرکزی ،تشکيالت فزاينده حکمرانى بروکراتيک و
مجموعه به صراحت تعريفشدهای از مرزهای ملى» 3.تضعيف ساختار فئودالى و

گسترش اقتصاد تجاری و جدايى دولت از کليسا در اثر جنبش اصالح دينى و جدالهای
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مذهبى پس از آن ،دو عامل مهم تمرکز قدرت سياسى در دست حاکمانى بود که به
تدريج مرزهای ملى خود را با يکديگر مشخص ساختند و کوشيدند اقتدار خود را بر
گستره قلمرو خودشان اعمال کنند .با صلح وستفالى اين مرزها به رسميت شناخته شد و
به قلمرو حاکميت ملت-دولت مدرن بدل شد و کشورهای جهان در يک قلمرو و
محدوده جغرافيايى خاص ،خود را با چنين نظامى وفق دادند .ملت-دولت در تمنای
کيفيات حاکميت مطلقه ،فرم جديدی از حاکميت سياسى ابداع کرد .کيفيات و
ويژگىهای «حاکميت» مطلقه ،با ارجاع به آرای غالب نظريهپردازن کالسيک حاکميت
مدرن ،از جمله هابز ،بدن و اشميت ،عبارتند از« .3 :تفوق و برتری» به اين معنا که هيچ
قدرتى باالتری از حاکميت مطلقه وجود ندارد« .2 .تداوم» يعنى هيچ محدوديت زمانى
ندارد« .1 .قائم به تصميم حاکم» يعنى حاکميت تسليم و محدود به قانون نيست و
تصميم حاکم نشان مىدهد برای خلق قانون نيازی به قانون نيست« .4 .مطلقه و تامه»
به اين معناکه حاکميت محتمل يا ناتمام نيست« .2 .غيرقابل انتقال» يعنى حاکميت
تفويضناپذير است مگر خودش خود را ملغى کند« .6 .برخورداری از حوزه قضايى

خاص» که بر اين اساس حاکميت يعنى قلمروداری 9.به طور خالصه «مقصود از
حاکميت دو چيز است :نخست اينکه دولت در درون قلمرو خويش رقيبى ندارد و بر
همه گروهها مسلط است؛ و دوم اينکه از نظر خارجى دولت وقتى واجد حاکميت است
که دولتهای ديگر آن را بهعنوان دولتى مجزا و مستقل شناسايى کنند .اين مفهوم اغلب
به صورت ابهامانگيزی در قالب عبارت تماميت ارضى بيان مىشود» 2.از آن پس،

ملت-دولت با انحصار ويژگىهای فوق «بهعنوان عاليترين مرجع اقتدار مدعي سلطه
انحصاری در درون قلمرو خويش شد و به اينمعنا واجد حاکميت است» 3.به طور
______________________________________________________
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خالصه بر اساس تحليل تاريخى -مفهومى «هر تجمع انسانى (حتى يک فرقه دينى) که
به منظور مقابله با ساير گروههای انسانى (خارجى يا داخلى) واجد نوعى سازماندهى
ً
سياسى-نظامى باشد ،يک نهاد سياسى يا نهايتا يک ملت-دولت محسوب مىشود.
مکانيابى يا تصرف ارضى و تعيين مرز و نظمبخشى يا استقرار يک نظام قانونى در
محدوده اين مرزها ،دو شرط اصلى تشکيل ملت-دولت» 9است.

ولى حاکميت ملت-دولت ناگزير از بحران است .مشکل از زمانى آغاز مىشود که
اقوام و گروههای مختلف زبانى ،نژادی و فرهنگى در مرزهای يک دولت احاطه مىشوند
ً
و سپس «بىدولتها» متولد مىشوند .چرا که « .3ملت پديدهای اساسا سياسى است .2
شکلگيری ملت و ساختن آن توسط عنصر يا عاملى بهنام دولت صورت مىپذيرد».

2

اکنون ديگر آشکار است که مرزهای کشورها يا به نحوی مصنوعى به دست قدرتهای
بزرگ و استعماری کشيده شده يا بر اثر حمله و اشغال کشورهای ديگر تعيين شدهاند .از
ملت يک قلمرو را بهعنوان «جزئى از کنش ساختدهنده دولت،
اينرو ،ساخت مفهوم ِ
مىتوان به پيروی از آلتوسر بخشى از دستگاههای ايدئولوژيک دولت دانست» 3.از طرفى
اين موضوع انکارناپذير است که «ما همواره فقط با ملت-دولتها سروکار داريم و
تأ کيدنهادن بر عناصری چون زبان ،فرهنگ ،قوميت و منافع جمعى بهمنزله رکن يا جوهر
ملت تصور کاذب و بيهودهای است .ملت در مقام يک کليت يا ساختار منظم فقط توسط
دولت ساخت مىيايد» 1.از سوی ديگر ،با ظهور جهان وستفاليايى ،توافقات و

پيمانهای استثنايى و بيرون از قانون ،تعيينکننده روابط بينالملل بودند و ملت-دولتها
را به عناصر بنيادين نظم بينالملل و الگوی هابزی را به خصيصه اصلى آن بدل کردند:
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يعنى فقدان قدرتى که بتواند نظم آمرانه را از باال بر اعضای جامعه بينالملل تحميل کند،
جهان را به «جنگ همه عليه همه» خواهد کشاند .بنابراين طبق نظم بينالمللى وستفالى،
تصميم برای توليد حاکميت مشخص و مرزبندیشدهی ملت-دولت نمىتواند بدون
توافق و پيمان صورت گيرد :قراردادی که بيرون از سياست معمول است .از آن پس،
قلمرو حاکميت شامل تمام وجوه و بخشهايى شد که حکومت در آن اعمال حاکميت
مى کند :يعنى تصرف ارضى بخشى از کره زمين و سپس مواجهه با وضعيت جديدی که
مستلزم چرخش مفهومى از قلمروسازی به قلمروداری بود .با صلح وستفالى دوره
پرآشوب قبل و جنگ های خونين با قانون و قراداد ميان چند دولت مطلقه بزرگ اروپايى
کنترل شد .درهای قانون برپا شده بود .از اين لحظه گستره فضايى قانون (نوموس) نام
حاکميت دولت بهعنوان نظام متعين قضايى -سياسى شد« .در پايان اين دوره ،واژه دولت
ً
ً
برای نخستين بار به معنای مشخصا مدرن آن تداول عام يافت» 9.ايده مشخصا مدرن
دولت در مقام نوعى قدرت عام تجلى مىيابد که جدا از فرمانروا و فرمانبران ،به يک
اقتدار سياسى عالى در درون يک قلمرو تعريفشده و مشخص شکل مىدهد.

2

اما از سوی ديگر همين فرم جديد دولتداری ،حاکى از شکنندگى ملت-
دولتهای مدرنى است که مليتها و قوميتهای مختلفى را درون مرزهای خود مصادره
ً
کردهاند و نشان از علل افول آن در بعد از جنگ جهانى دوم دارد .مشخصا «در وضعيت
امروز جهان با افول اهميت اين دولتها مواجهيم .امروز نيروهايى در جهان با يکديگر
مىجنگند که هيچيک دولت نيستند و در واقع تمام قواعد بينالمللى و دستاورد نظم
وستفاليايى از بين مىرود» 3.از اينرو ،اگرچه نظم بينالمللى وستفالى بعدها به
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معاهدات ديگری بين کشورها و در نهايت به قانون بينالملل انجاميد و پايهگذار «جامعه

ملل» و سپس «سازمان ملل متحد» بود ،جهان به دوران «مابعد وستفاليايى» 9رسيد.
ً
ليکن سادهانگارانه است تصور شود دوران وستفالى و حاکميت ملت-دولتها مطلقا به
سر رسيده است .چراکه «حتى با وجود جهانىسازی و گسترش سرمايهداری متأخر،
هنوز هم دولتها را داريم و اين دولتها حتى اگر تضعيف شده باشند ،باز هم

تعيينکنندهاند و مىتوانند در سرنوشت سياسى جهان نقش ايفا کنند» 2.از اينرو،

«اصطالح "مابعد" 3را فقط برای اشاره به حال حاضری به کار مىبريم که گذشته همچنان
به اين حال ساختار مىبخشد و آن را تسخير مىکند» 1.بنابراين پيوند درونماندگار تاريخ
ً
شکلگيری واحد ملت-دولت و نظريات مدرن درباب حاکميت سياسى کامال آشکار
است .روشن است که پرداختن به ريشه و خاستگاه نظری ملت-دولت در مقاله حاضر
بهمعنای نوعى غايتگرايى نيست .با علم به اينکه بايد زمينه تاريخى موضوع را در تردد
ً
ميان تاريخ و نظريه نشان داد ،گريز فوق صرفا برای رسيدن به تبيينى تاريخى است از
رابطه ميان آنها .تردد ميان آنها نه برای تحليلى انتزاعى و غيرتاريخى بلکه برعکس ،به
منظور اشاره به واقعيتى تاريخى و مهمتر ،ارتباط ميان آنها در عمل است.
ً
ً
در طول نيمقرن گذشته ترکيبى از ويژگىهای حاکميت مطلقه که کامال و مطلقا به
انحصار ملت-دولت درآمده بود ،بهجد از سوی جريانهايى فراملى و چندمليتى نظير
گروههای مختلف مردم ،سرمايه ،کاالها ،انديشهها و حتى خشونتها يا پيمانهای
سياسى و مذهبى تضعيف شد .اين جريانها به سرعت از مرزهای آشفته پس از
جنگهای جهانى عبور کردند و به قدرتهايى درون ملت-دولتها بدل شدند و از
اينرو ،حاکميت انحصاری و مطلقه «ملت-دولت» را هم از بيرونىترين لبههايش و هم
______________________________________________________
1. post-Westphalia
 .2همان.

3. post
4. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, p.21.
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از درونىترين سطوحاش تضعيف کردند .موقعيت حاضر ،موقعيت جهان مابعد
وستفاليايى است .در کنار بحرانهای درونى واحد ملت-دولت که در بند قبلى اشاره شد
و درپى چالشهای حرکت جهانى سرمايه ،ظهور و رشد نهادهای سياسى ،اقتصادی و
حقوقى بينالمللى ،فراملى و چندمليتى ،گفتار نوليبرال و ربع قرن مداخله ،پافشاری و

نفوذ اين نهادها قدرت حاکميت مطلقه ملت-دولت رو به افول گذاشت 9.از سوی ديگر

بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروی و پايان جنگ سرد نظم بينالملل به مخمصه
جغرافيای سياسى پيش از جنگ جهانى اول بازگشت .اين بازگشت را بهمعنای پايان
دوران مدرن نيز مىدانند :کسوف ملت-دولت مدرن و جستوجوی اشکال جديد
سياسى ،فوران گونههای جديدی از تعارضات و تغييرات ريشهای در سرشت جنگ

ازجمله نشانههای بارز آنند 2.با اينحال ،بهرغم تأثير آشکار تحوالت اخير ،تاکنون
مرزهای هيچ حاکميت ملت-دولتى از نقشههای جغرافيايى و سياسى پاک نشده و
مرزهايش سختتر از پيش سعى در تقويت حاکميت آن داشتهاند .از اينرو ،الزم است
درکمان را از روابط ميان ملت-دولتها ،جريانهای فراملى و چندمليتى ،قلمروهای
حاکميت« ،نوموس زمين» و توزيع جمعيت آن تغيير دهيم و جايگاهشان را در نظام يگانه
و غالب اداره ملت-دولتها ،ليبرالدموکراسى ،بسنجيم.
محل آنومیک ديوارها :جهان ديگر وستفالیايی نیست
 .3ديوارهای جديد مرزی ،خاصه پس از يازده سپتامبر ،با نمونههای پيش از خود تفاوت
دارند .محل ديوارهای جديد مرزی (نوموس زمين) ناحيهای آنوميک است« .عنصر

هنجاری برای اجرايىشدن محتاج عنصر آنوميک است» 3.اگرچه ديوارهای جديد نيز
______________________________________________________
1. Ibid, p.22.
 .2اولمن ،گری ،بهسوی یک نظم نوین جهانى (قانون و خشونت) ،ترجمه علىعباسبيگى ،مجتبىگلمحمدی،
نشر رخداد نو9311 ،ش ،ص.316
 .3آگامبن ،وضعيت استثنایى ،ترجمه پويا ايمانى ،ص.961
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همچون نمونههای پيشين برای مقابله با دشمنان ساخته شده و مىشوند ،آنها را مىتوان
پاسخى دانست به افول قدرت ملت-دولتها در فرآيند جهانىسازی که بر تنشهای
بنيادين ميان راهدادن و راهبستن ،ادغام و تجزيه ،زدودن و بازنويسى سرپوش مىگذارد.

9

«زيراکه ملت -دولتها ديگر آغازگر يا مبدع نيستند و بدل شدهاند به دريافتکنندگان يا
در بهترين حالت تنظيمکنندگان .يک مرز آن چيزی نيست که يک دولت بر حسب روابط
قدرت و مذاکراتاش با ديگر دولتها در موردش تصميم مىگيرد بلکه آن چيزی است
ً
که زمينه و متن جهانى آن را ديکته مىکند»« 2.مرز سياسى هيچگاه صرفا مرز ميان دو
کشور نيست بلکه هميشه همزمان معلول «چندعلت» است و به اين معنا ساير
تقسيمبندیهای ژئوپلتيک آن را تصويب ،تکرار و نسبى مىسازند .اين ويژگى به

هيچوجه تصادفى يا حادث نيست؛ بلکه طبيعى 3است .مرزها بدون نقشى که در

پيکربندی جهان ايفا مىکنند نه وجود داشتند و نه پايدار مىماندند» 1.بنابراين ،درنهايت
در نهايت اين مرزها نيستند که مفهوم قلمرو حاکميت را تعريف يا مفهوم قلمروهای
تحت امر يا متعلق به يک واحد سياسى را تعيين مىکنند .قلمروهای حاکميت ملت-
دولت فضايى هستند« .اگر قلمرو را بهعنوان گردآورنده طيف متنوعى از پديدههای
سياسى بپنداريم _اقتصادی ،استراتژيک ،حقوقى و تکنيکى_ اين تصور چيزی فراتر از
روايت تاريخمحور از مفهوم قلمرو و پيدايش آن به دست مىدهد .به ما اجازه مىدهد
دريابيم گرچه مرزها بسيار مهماند ،عنصر تعيينکننده قلمرو نيستند بلکه برعکس پيامد
قلمرو هستند .نهاينکه مرزها قلمرو را بسازند بلکه قلمرو بهعنوان قرينه سياسى فضای
محاسبهپذير مرزکشى را ممکن مىسازد .اگرچه قلمرو ممکن است گاهى نيز به صورت
ً
کامال محدود و مرزبندیشده درآيد ،در عين حال چينشهای چندگانه ،همپوشان و
______________________________________________________
1. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, p.7.
 .2باليبار ،اتىين« ،منطقه مرزی اروپا» ،ترجمه جواد گنجى ،روزنامه شرق ،شماره .2136
3. intrinsic
 .1باليبار« ،يک مرز چيست؟» ،ترجمه سهند ستاری ،روزنامه شرق ،شماره .3١١1
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کلىتری نيز دارد .بدينصورت مىتوان تکثر چينشهای فضايى -سياسى مختلف را در
واقعيت مشاهده کرد» 9.طبق تعريف مذکور ،حتى در قاب جهانىسازی نيز ديوارهای
مرزی چه برای مقابله با حمالت نظامى (دولتى يا تروريستى) باشند ،چه برای
«بازدارندگى» از ورود اسحله ،مواد مخدر ،کاالی قاچاق ،کارگران ،مردم فقير،
پناهجويان و چه برای محافظت از تهديدات اقتصادی ،اجتماعى و فرهنگى ،تجلى
مرزهای ملى و قلمرو ملت-دولتها هستند و نماينده تناقضاتى ساختاری« :اول ،اگرچه
همه طيفهای سياسى _از نوليبرالها ،افراد جهانوطن ،تا گفتارهای بشردوستانه و
فعاالن چپ_ جهانى بدون مرز را تخيل مىکنند ،همه ملت-دولتها ،از غنى تا فقير
ميل عجيبي به ديوارکشى دارند .دوم ،در بطن فرم سياسى کلى که به نام دموکراسى
ميشناسيم و در سرتاسر جهان تفوق دارد ،از يکسو به موانعى سخت برمىخوريم و از
سوی ديگر به معابری درون همين موانع مىرسيم که مسير تجارتهای گران و کالن را از
معبر مسافران عادی و غريبهها سوا مىکند که بهخاطر ظاهر و ريشهشان در مظان
اتهاماند .سوم ،در زمانهای که قابليت زيادی برای تخريب از خود بروز مىدهد ،تخريبى
که از لحاظ توان ،مقياس کوچک و امکان جابجايى در تاريخ بىسابقه است ،از
بدنهايى که مواد منفجره به خود مىبندد تا بمبهای شيميايى نامرئى ،واکنش منحرفانه
ً
2
به اين قدرتهای مرگبار و غيرمادی ماهيت کامال فيزيکى ديوارها بوده است».
 .2از سوی ديگر ،اگرچه ديوارهای جديد مرزهای قانونى ملت-دولتها را تعريف
مىکنند و بدانها تجسم ميبخشند ،هيچيک برای مقابله با حمالت احتمالى ملت-
ً
دولتهای ديگر ساخته نمىشوند .چنانکه مثال در گذشته قلعهها يا دژهای قديمى
حکومتها برای مقابله و دفاع از حمالت حکومتهای ديگر به کار مىرفت« .بعد از
ً
سقوط ديوار آتالنتيک در سال  ،3344دژها عمال کارکرد دفاعىشان را از دست دادند .از
______________________________________________________
 .9الدن« ،قلمرو فاقد مرز» ،ترجمه سهند ستاری ،روزنامه شرق ،شماره .2115
2. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, p.20.
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آن پس ،دژهای تشريفاتى حتى در مقياس کالن هم ابزارهای اصلى دفاعى نبودند» 9.از
پس آنها با ديگری تفاوتهايى
اينرو ،اگرچه انگيزه ساخت هريک از ديوارها و ترس ِ

دارد ،اغلب آنها برای مقابله با غيردولتىها و بىدولتها 2ساخته شدهاند :از افراد و

گروهها تا جنبشها ،سازمانها و حتى برخى صنايع و تجارتها .در واقع ديوارهای جديد
واکنشى است به روابط چندمليتى تا مناسبات بينالمللى ،به قدرتهای غيررسمى تا
تحرکات و فعاليتهای نظامى دولتهای ديگر .مهاجرت ،قاچاق ،تروريسم يا حتى
ً
اهدافى سياسى که بناست ديوارها در برابر آنها بايستند ،به ندرت رسما از سوی دولتها
ً
حمايت مىشود و غالبا نيز عليه منافع ملى معرفى مىشوند .همچنين محتوای غالب
دولتهای محصور ميان ديوارها از اصطالح پرکاربرد «بازدارندگى» 3تأمين مىشود .به

عبارت ديگر ،ديوارها تجسم اصطالح مذکورند .کاربرد سياسى اين اصطالح که
ً
مشخصا پس از يازده سپتامبر بهعنوان سياست جلوگيری از جنگ معنا مىشود و مبتنى بر
ترس از دشمن و سالحهای پرقدرت حريف است ،بهعنوان تاکتيکى مشروع همزمان به
ديوارها ،ترس ،وحشت ،ترور و در کل ،نوموس مکتوم زمين گره مىخورد.
انگليسىزبانها هدف ديوارها را با فعل « »deterتوضيح مىدهند :به معنای جلوگيری از
ورود هر چيزی که نبايد وارد کشور شود .ولى در زبان انگليسى « »deterيعنى «:»to

«ترساندن از» 1.اين همان ربط درونماندگاری است که بسط آن را مىتوان در تقابل
«دوست و دشمن» و «حق اعالم جنگ» در آرای کارل اشميت دنبال کرد و نشان داد
چگونه اقدامات و کنشهای فضايى به منطق سياسى معاصر ما شکل داده و مىدهند.
برای اين کار «جنگ عليه ترور» مثال دقيقى است .چرا که بعد از يازده سپتامبر ،با
______________________________________________________

1. Hirst, P., Space and Power: Politics, War and Architecture, Polity
press, 2005, p.216.
2. non-state
3. deterence
4. frighten from. Elden, S., Terror and Territory, the Spatial Extent of
Sovereignty, University of Minnesota Press, 2009, pxxiii.
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اصطالح «بازدارندگى» و به بهانه ريشهکن کردن تروريسم معمای مصور جهان حاضر
ً
رسما شکل گرفت« :وضعيت استثنايى» .وضعيت استثنايى به طور خالصه ،قانون را در
زمان و فضا به حال تعليق در مىآورد و مرز درون و بيرون را بر هم مىزند .اهميت و تأثير
بىواسطه اين وضعيت را مىتوان در متن حيات سياسى و تحول ريشهای الگوی دولت
در قرن جديد دنبال کرد :تغيير پارادايم از دولت قانونمدار هابزی به دولت امنيتى ،چرا
که وضعيت اضطراری امروز بخشى از فرايندی است که در کار تبديل دموکراسىهای
ً
غربى به آن چيزی است که بايد نقدا دولت امنيتى ناميد .واژه امنيت چنان گفتار سياسى

ما را پر کرده که به جرأت مىتوان گفت «مصالح امنيتى» 9جای «مصالح دولت» 2را

گرفته است 3.اما چنانچه اشاره شد ديوار همچون نوموس «متشکل از همان چيزی است
که در محدوده آن است» 1و وضعيت استثنايى «بهمثابه رانه آنوميک مستتر در قلب

نوموس» 5است که نشان مىدهد چگونه نوموس/ديوارها به يک فضا در دوره زمانى
مشخصى نظم مىبخشند« :نوموس روند بنيادين تقسيم فضاست که در هر دوره تاريخى

ضروری است» 6.از اينرو« ،آن نظمبخشيدن به مکان که برسازنده نوموس حاکم است،
نهفقط در حکم تصرف ارضى _تعيين يک نظام قانونى و يک نظام قلمروی_ است بلکه

بيش از هر چيز نوعى مصادره بيرون ،نوعى استثنا است» 1و «وضعيت استثنايى بيش از
آنکه نوعى تعليق مکان-زمانى باشد ،نوعى شکل توپولوژيک پيچيده است که در آن،
______________________________________________________
1. reasons of security
2. reasons of State
3. Agamben, G., From the State of Law to the Security State: on the State
of Emergency in France, available at: http://autonomies.org
4. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus
Publicum Europaeum, p.75.
 .5آگامبن ،وضعيت استثنایى ،ترجمه پويا ايمانى ،ص.91١
6. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus
Publicum Europaeum, p.78.
 .1آگامبن ،قدرت حاكم و حيات برهنه (قانون و خشونت) ،ترجمه مراد فرهادپور ،ص.5١
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نه فقط استثنا و قاعده بلکه وضع طبيعى و قانون ،بيرون و درون ،از خالل يکديگر گذر
ً
ً
مىکنند و دقيقا همين منطقه توپولوژيک عدم تمايز (که همواره ضرورتا از چشم عدالت

پنهان مىماند) است که ما بايد نگاه خود را بر آن متمرکز سازيم» 9.چرا که هر دورهای
نوموس جديد خود را دارد که مبتنى است بر تقسيمات فضايى ،تعيين حدود جديد و

نظمهای فضايى جديد بر روی زمين 2.بر اين اساس ،ديوارهای جديد فرای نظم
ً
بينالمللى پيمان وستفالى شکل مىگيرند که در آن سابقا حاکميت ملت-دولت مرد اول
عرصه سياست بود .ديوارهای جديد بهعنوان نشانههايى از نوموس عصر جديد ،جهان
مابعد وستفاليايى و سمپتوم افول حاکميت ملت-دولت نمايان مىشوند .از اينرو،
بايسته است به ميانجى ديوارهای جديد مرزی ،جايگاه ملت-دولتها را در نظم دوران
مابعد وستفاليايى و مهمتر از آن ،در يگانه فرم اداره ملت-دولتهای حاضر در جهان،
ليبرالدموکراسى ،دريابيم« .زيرا درک ما هنوز اسير طرحها و هنجارهايى است که قرنها
به حاکميت ملى شکل دادهاند .دولتها بيش از پيش در حال ازدستدادن قدرت بىحد
و حصرشان هستند :جهان ديگر وستفاليايى نيست».

3

جهان مابعد وستفالیايی :جدايی حاکمیت از دولت
افول حاکميت ملت -دولت در جهان مابعد وستفاليايى و در مدل غالب اين دوران يعنى
ليبرالدموکراسى به معنای کاهش قدرت يا اهميت هر يک از مقوالت حاکميت و دولت

نيست« ،بلکه به معنای جدايى آنها از يکديگر است» 1.حاکميت در ليبرالدموکراسى در

موقعيتى دوگانه ظاهر مىشود که يکى مرتبط با مشروعيت روزمره ،قانون و انتخابات
______________________________________________________
 .9همان ،ص.12
2. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus
Publicum Europaeum, p.79.
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4. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, p.23.
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است و ديگری مرتبط با کنشها يا تصميمگرايى دولت .آنچه در ليبرالدموکراسىها

دولت مىنامند ،ترکيبى است از هر دو 9.از سوی ديگر ،ديوارها در دو سطح ،ملت-
دولتهای حاضر در جهان را گرفتار بحرانى ساختاری مىکنند :نخست اينکه دولتها
بازوهای اجرايى سرمايهاند .به اين اعتبار که انباشت اوليه سرمايه فقط و فقط به ميانجى
زور ماورای اقتصادی دولت ممکن مىشود با اين توضيح که «انباشت» بههيچ وجه
«اوليه» و منحصر به آغاز سرمايهداری نيست ،بلکه سلب مالکيت از مردم از مرحله
آغازين تا امروز به ياری زور ماوراء اقتصادی «دولت» تدوام داشته و در قالب چرخههای
متناوب تکرار مىشود و اوج مىگيرد .بنابراين دولتها نه بايد و نه مىتوانند با ديوارهای
مرزیشان وقفهای در حرکت پرشتاب و آزادانه سرمايه ايجاد کنند ،در حالىکه اين امر با
سرشت ديوارها در تضاد است .دوم اينکه ساخت ديوارها هزينه بسيار گزافى روی دست
دولتها مىگذارد و علىاالصول صرف انگيزههای نمادين نمىتواند پروژههای ديوارکشى
را توجيه کند .در واقع محل ديوارها ناحيهای آنوميک است که توپولوژی اين ناحيه از
يک سو بايد به هر زور و ضربى در مدار سرمايه بماند و راه را برای حرکت آزادانه سرمايه
باز نگه دارد و از سوی ديگر تصور فردی و ملى از هويت و قدرت رو به افول حاکميت
ملت-دولت با اين رابطه ناسازگار است و راه را بر روی بىدولتها مىببندد .ضمن
اينکه ،در پسزمينه افول حاکميت ،ديوارهای مرزی ملت-دولتها وجهى از حاکميت را
به نمايش درمىآورد که هابز آن را «ارعاب» 2مىناميد و به قدرت خداوند نسبت مىداد.

طبق نظر هابز هم حاکميت الهى و هم حاکميت سياسى در گرو «ارعاب» است :نوعى
ً
ترس و هراس که شما را به احترام وا مىدارد .از اينرو ،حاکميت صرفا قدرت برتر يا يک
ابرقدرت نيست ،ليکن چيزی است که سوژههای فردیاش را مقهور قدرت و عظمت

خود مىکند 3و همزمان افول حاکميت ملت-دولت اين امر را نيز تحتالشعاع قرار
______________________________________________________
1. Ibid, p.50.
2. overawing
3. Ibid, p.104.
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مىدهد .بنابراين واضح است که ملت-دولتها گرفتار مخمصهای جدی هستند .در
چنين زمينهای «ديوارهای جديد مرزی پاسخى سياسى-تئاتری به افول حاکميت ملت-
دولت بودند» 9و نشانگر کارکرد دوگانه حاکميت در ملت-دولتهای مستقر در نظم

مابعد وستفاليايى و نظام ليبرالدموکراسى .در اين نظام «نبرد ميان تکنوکراسى و
دموکراسى ،تئاتر جديدی را در پيکارهای حاکميت به نمايش در مىآورد .ديوارها و
مناطق غيرعادی و نامتعارف درون کشورها ،نه در پشتپرده بلکه عوامل فعال اين تئاترند

که بر چيزهای مختلفى داللت دارند» 2.وندی براون ،نظريهپرداز سياسى ،در کتاب
«دولتهای محصور ،افول حاکميت» ( )2030هفت تز در اين خصوص و درباره
ديوارکشى در عصر افول ملت-دولتها در نظم مابعد وستفاليايى مطرح مىکند که از
طريق آنها مىتوان به گره ماجرا پى برد :ديوارهای جديد مرزی نشانه و سمپتومى از
جدايى «حاکميت» از «دولت»اند .تزهای اين کتاب برای تببين بحث حاضر بسيار
راهگشاست و البته جمعبندی و تکميلکننده مباحث مقاله حاضر است:
 )3در نظم دوران مابعد وستفاليايى ،حاکميت ملت-دولت نه ديگر (همچون نظم
ً
بينالمللى وستفاليايى) منحصرا تعريفکننده ميدان روابط سياسى و جهانى است و نه
مىتواند به سياق سابق بسياری از قدرتهای سازماندهنده همين ميدان را قبضه کند .با

اينحال ،دولتها همچنان بازيگران مهم و تأثيرگذار اين ميداناند و نماد و نشانهای از
هويتهای ملى .در اين قاموس ،ديوارهای جديد مرزی ،نشانه و سمپتومىاند از
مخمصه قدرت دولت.
 )2ديوارهای جديد برخالف تصور رايج که آنها را تجلى ديگری از حاکميت
ملت-دولت مىدانند ،بخشى از عرصه جهان ِى «جريانها» و «موانع» بر سر آنهايند که
______________________________________________________
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هم در درون ملت-دولت مستقرند و هم در مجموعههای حاشيهای و پساملى 9و از اين
طريق بخشهای فقير و غنى جهان را از هم جدا مىکنند .اين عرصه نشانه و سمپتومى
است از عدم امکان حکومت بر قدرتهای متعددی که از طريق جهانىکردن و
استعمارگرايى متأخر در جهان رها شدهاند .ديوارهای جديد با کارکرد نظارت پليسى،
امنيتى و راهبستن تالشىاند برای مواجهه با اين بىکفايتى حکومتها.
 )1از سوی ديگر ،ديوارهای جديد در نوارهای مرزی ملت-دولتها نشان مىدهند
در کنار انواع موانع و اشکال مختلف نظارت (اعم از خصوصى و عمومى) تمايز ميان
نظارتهای درونى و بيرونى ،ميان پليس و نيروی نظامى تحليل مىرود .اين امر
نشاندهندهی تمايزگذاری محو و مبهمى ميان بيرون و درون کشور است ،ميان مجرمان
داخلى و دشمنان بيرونى .در واقع آيرونى ديوارکشىهای اخير اينجاست :ساختاری که به
تمايز درون و بيرون (مرز ميان ما و آنها ،دوست و دشمن) شکل مىدهد ،وقتى درمقام
بخشى از خطوطى شناخته مىشود که در حال زدودن تمايز ميان پليس و نيروی نظامى،
قانون و بىقانونى است ،خودش را نقض مىکند .از اينرو ،ديوارها کارکرد نظامى و
پليسى دولتها را مشوب مىکنند و به روند افول حاکميت ملت-دولت شتاب مىدهند.
 )4اگر کمى زاويه ديدمان را تغيير دهيم متوجه مىشويم حاکميت ملت -دولت که
در نظم مابعد وستفاليايى رو به افول گذارده است ،در پاسخ به معضالت مذکور،
ديوارهايى را برافراشته که تصويری از حاکميت ،قدرت قضايى و حوزه استحفاظىاش و
نيز هالهای از امنيت کشور و ملت را نمايش مىدهد که همزمان از طريق خود ديوارها و
ً
همچنين عدم کارايىشان تضعيف مىشوند .اما ديوارهای جديد بهرغم ابعاد کامال مادی
ً
و مستحکمشان ،غالبا کارکردی نمايشى دارند :آنها چنان تصويری از قدرت و
کفايتشان نمايش مىدهند که نهتنها عاجز از اعمال آنند بلکه عملکردشان نيز نقيض آن
ً
است .اگر صرفا معنای لفظى ديوارها را در نظر بگيريم و به آنها همچون موانعى در راه
______________________________________________________
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رفتوآمد آزادانه بنگريم ،دو حقيقت مهم پوشيده مىماند :اول اينکه ديوارهای جديد در
پاسخ به زوال حاکميت ملت-دولت ،تصويری آرمانى از آن مىسازند و دوم اينکه
ديوارها محل رقابت بر سر و تخطى از مرزهايىاند که در کار تحکيم آنند.
 )2با اين حال ،هر قدر هم که ديوارها نتوانند ادعايشان را درباره حفاظت از مرزها
محقق سازند (ادعايى که هويت و مشروعيتشان را از آن دارند) ،هر قدر هم که
وضعيت پيچيده و منحط مرزها از طريق ديوارها نهادينه شود ،باز هم نمايشى از حوزه
قضايى حاکم و هالهای از قدرت و هيبت آن را به صحنه تئاتر سياست مىآورند .بنابراين
ديوارها در عين حال که ظاهری صامت ،مادی و حتى کسالتبار دارند ،مىتوانند به
صورت بالقوه مولد وحشتى الهياتى باشند که ربطى به توفيقات و شکستهای
روزمرهشان ندارد.
 )6اگر امروز ميل به ديوارکشى را در سايه موارد معاصر تاريخى مثل ديوار برلين يا
ديوار آتالنتيک و نيز در پرتو ناکارامدی عمومى ديوارکشىها در رسيدن به اهدافشان در
نظر بگيريم ،آنگاه ميل غالب و جاری به ديوارکشى را مىتوان در سايه تجلى ترس و دلهره
از ناتوانى حاکميت ملت -دولت ديد .ميل فراگير به ديوارکشى در تمنای قدرتى برای
حراست ،محاصره و يکپارچگى است که حاکميت ملت-دولت وعدهاش را مىدهد .اين
تمنای قدرت يادآور ابعاد الهياتى حاکميت سياسى است .اگر افسانه حاکميت دولت
دنيویسازی افسانه حاکميت الهى باشد ،زوال اين افسانه سياسى ترس و دلهرهای طبيعى
به بار مىآورد.
 )7فاصله و جدايى حاکميت از ملت-دولت ،برداشت فردی و ملى از هويت را
تهديد مىکند .در زمانهای که فاقد هرگونه افقى ،فاقد هرگونه نظارت و امنيتى ،است که
بشر در طول تاريخ برای يکپارچگى اجتماعى و تابعيت سياسى نياز داشته ،ديوارها
توليدکننده تصويری اطمينانبخش از جهاناند.

9
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نتیجه
در آغاز حصار بود ،در پايان چه؟
تا اينجای کار سعى شد از طريق شناسايى تبار تاريخى ،ساختار نظری و مختصات
هندسى نظريه سياسى مدرن ،محل آنوميک ديوارهای جديد مرزی از طريق تردد ميان
ماهيت و نيروهای سازنده و پرکننده جغرافيای مظروف آنها توضيح داده شود :حاکميت
ملت-دولت و افول آن در جهان مابعد وستفاليايى و کارکرد دوگانهاش در ليبرال
دموکراسى .ديوارها نوموس زميناند و محل آنها آنوميک .روشن شد ديوارهای جديد
ً
ً
مرزی به طور خالصه :اوال همزمان هم بستهاند و هم باز ،ثانيا نشان مىدهند فرم کلى و
جهانى دموکراسى و مدل غالب آن ،ليبرالدموکراسى ،ترکيبى است از ممانعت از ورود و
ً
اخراج عدهای از مردم با قشربندی عدهای ديگر از آنان و ثالثا برای مقابله با قدرتهای
شبکهای ،نامرئى و مجازی ،موانع سخت فيزيکى مثل ديوارها کارساز نيستند .همچنين
اشاره شد که محتوای غالب اين ظرف در زمانه حاضر اصطالح پرکاربرد «بازدارندگى»
است که اگرچه در ظاهر بهعنوان سياست جلوگيری از جنگ و ممانعت از ورود چيزهايى
معنا مىشود که نبايد وارد کشور شوند ،کاربرد سياسىاش بهعنوان تاکتيکى مشروع
همزمان به ترس ،وحشت و ترور گره مىخورد .همه واقعيات تاريخى معاصر ،شواهد و
مدارک مؤ يد اين نکته است که «ديوارها» هرگز به طور کامل از نقشه جغرافيای سياسى
جهان حذف نخواهد شد و پروژههای ديوارکشى که از ترس جنگهای قريبالوقوع
کشيده شده و مىشوند ،در خوشبينانهترين حالت بهعنوان کتيبههايى از تاريخ جهان باقى
مىمانند .با اينحال ،اين ديدگاه واقعبينانه حرف آخر در اين زمينه نيست.
در منطق مدرنيته ايده محصورسازی فيزيکى موجوديتهای جغرافيايى به جای
اينکه به امری هنجاری بدل شود ،همواره به صورت استثنا باقى مىماند و اين مسأله
شباهتهای آشکاری با حق مقاوت دارد .جدل بر سر نوعى منطقه آنوميک در تعليق
است و از اينرو ،مىتوان از نوعى سياست مقاومت سخن گفت .به همين دليل است که
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آنومى و نوموس در ديوارهای مرزی قرين هم مىشوند .چون چنانکه ديده شد« ،مسأله»
ديوار را نمىتوان بهعنوان نوموس جديد زمين به تقابلهای ساده تو پوگرافيک درون و
بيرون تقليل داد .ديوارها نه درون کشورند و نه بيرون .اينکه آنها نه بيرونند و نه درون،

نشان مىدهند حاکميت دولتهای محصور 9نوعى واقعيت حدی است و جغرافيای
دولتهای محصور همان مکانى است که از يکسو منطبق بر ساختار آغازين نوموس
است و از سوی ديگر گره ميان مکانسازی و نظمدهى را گسسته و به بحران نوموس زمين
شکل مىدهد .اما در اين قاموس ،گفته مىشود ديوارها بناست با قامتى مستحکم،
سخت ،استوار و چهبسا زيبا ،ابهام تمايز ميان ما و آنها ،فضای ما و آنها ،درون و بيرون،
ً
قانون و بىقانونى ،داخلى و خارجى را کامال برطرف کنند .اما همزمان ديوارهايى که بر
ناتوانى و افول حاکميت دولتها سرپوش مىگذارند و مىکوشند آن را از نظر دور نگه
دارند ،شکاف ميان دو واقعيت را رو مىآورد :وابستگى متقابل کشورها بههم در نظام
جهانى و بىنظمى جهانى .ديوارها تصوير فضای غيرواقعى و خيالى کشورها و «مردمان
دولتدار» را _که حاکميت دولت مالک آن است_ احيا و همزمان آشکار مىکنند که
مفصل های بين آنومى و نوموس فضايى است برای درک اين موضوع که حيات سياسى
مردم و زندگى بشر حقيقى نبايد ربطى درونماندگار به حاکميت ،قانون و ملت-
دولتهای مستقر در آن داشته باشد و حضور مردمان بىدولت در اين نواحى يا به بيانى
ديگر ،جادادن موجوداتى در اين فضا که طبق تعريفشان جاپذير نيستند ،نشان مىدهد
واقعيت سياسى اين بدنها و فضای توليدشده آنها در کانون توپوس سياست است .لب
کالم ،مفصل يا شکاف مستتر در حاکميت ملت-دولتها به معنای گشايش فضايى
است برای کنش انسانها ،يا دقيقتر مردمان بىدولت که نام ديگر «سياست» است.
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