
معرفى

درباره استوارت الدن
اســتوارت الدن در دانشگاه برونل 
لندن سیاست و تاریخ مدرن و در مقطع 
دکترا نظریه سیاســی خوانده است. او 
که حوزه کار خــود را در محل تقاطع 
سیاســت، فلســفه و جغرافیا تعریف 
دانشــگاه های  در  هم اکنــون  می کند 
ُوریک، نیویورک و موناش مشــغول به 
تدریس است. دغدغه فکری او با نگاه 
معطوف  هم زمان  غربی  مارکسیســم 
به چند موضوع است: فلسفه، نظریه 
سیاســی اروپا، مسئله تمامیت ارضی، 
بحــث درباره مفهوم قلمــرو از حیث 

تاریخی و نظری. 
نخســتین کتاب او در سال ۲۰۰۱ با 
عنوان «نقشه برداری از اکنون: هایدگر، 
فوکــو و پــروژه ای دربــاره یــک تاریخ 
فضایی» منتشر شــد. کتاب بعدی اش 
با عنوان «شناخت آنری لوفه ور؛ نظریه 
و امر ممکن» در ســال ۲۰۰۴ منتشــر 
شد؛ کتابی که شــاید یکی از مهم ترین 
موجود  شرح های  رادیکال ترین  البته  و 
درباره اندیشــه آنری لوفه ور باشــد. او 
در این کتاب می کوشد با فاصله گذاری 
حداکثــری از خوانــش پســت مدرن ، 
این فیلســوف رادیکال و مارکسیســت 
فرانسوی را معرفی کند. در سال ۲۰۰۶ 
بود که ســومین کتــاب او تحت عنوان 
ضد اعــداد: هایدگر،  «ســخن گفتن بر 
زبان و سیاســت محاسبه» منتشر شد. 
که خوانشی عمیقا نظری و سیاسی از 
اندیشه مارتین هایدگر و سیاست او بود. 
او در ادامه با ترجمه کتاب ها و مقاالتی 
از آنــری لوفه ور، میشــل فوکــو و پیتر 
اســلوتردیک، مقدمات و مواد خام کار 
اصلی اش را فراهم کرد؛ پروژه ای که در 
تمام سطوح - از سطح نظری تا تاریخی 
و انضمامــی - معطــوف بــه مفهوم 
«قلمرو» بود. از این رو، کتاب های بعدی 
او مســتقیما در همین باره بودند: «ترور 
و قلمرو: گســتره فضایــی حاکمیت» 
در ســال ۲۰۱۰ و «زایــش قلمــرو» در 
ســال ۲۰۱۳. او در حال حاضر در کنار 
پــروژه اصلی اش می کوشــد به کمک 
این مباحــث به ارتباط قلمرو و مفهوم 
شــهر پی ببرد: اینکه مناطق شهری در 
درون قلمروها چــه معنایی دارند؟ آیا 
قلمروها می توانند شهری شوند؟ اینکه 
امروزه بیــش از پیش اســتراتژی های 
فضایی دولت، نــه در درون مرزهایش 
بلکــه در محیط های شــهری، اعمال 
می شوند، چه معنای سیاسی ای دارد؟ 
او در ضمــن درصــدد ِاعمــال الگوی 
خود بر شهر اســت؛ الگویی که در آثار 
قبلی اش درباره فهم قلمرو به دســت 
آورده است و بیشــتر تأکید دارد نوعی 

فرایند است نه یک نتیجه قطعی. 
الدن هم اکنون مشــغول نوشــتن 
کتابی بــا عنوان «آخریــن دهه فوکو: 
زایش قدرت» اســت. این کتاب درباره 
تاریخ روشــنفکری آخرین پروژه فوکو، 
یعنی تاریخ امر جنســی است. در کنار 
این، روی دست نوشــته هایی با عنوان 
می کند  کار  شکســپیری»  «قلمروهای 
که در آن خوانــش متفاوتی از برخی 
نمایش نامه های شکسپیر ارائه می دهد 
و مســئله قلمرو را به لحاظ مفهومی، 

تاریخی و سیاسی بررسی می کند. 
پروژه دیگری که الدن مشــغول آن 
است، معطوف به تبیین مجدد مفهوم 
«ژئو» در ژئوپلیتیک اســت و می کوشد 
از این طریق زمین، کــره زمین و جهان 
را جایگزیــن کره/جهــان جغرافیایــی 
(globe) و جهانی شــدن کنــد. او این 
کار را به میانجــی آثار متفکرانی چون 
آنری لوفــه ور، آلن بدیــو، اویگنفینک، 
پیتر اســلوتردیک، کســتاس اکسلوس 
و کویینتین میاســو پیش می برد. برای 
او ایــده ای که این فلســفه ها را به هم 
نزدیک می کند، دغدغه ای صرفا سیاسی 

و البته در سنت مارکسیستی است.

بررسى

نگاهی به کتاب «ترور  و  قلمرو: گستره فضایی حاکمیت»
فتح جهان یا همان جنگ علیه تروریسم 

صمد فرشــی: تقدم از آن وضع طبیعی اســت یا قرارداد اجتماعی؟ چه 
تفاوتی میان حمالت تهاجمی برای گسترش قلمرو با جنگ در چارچوب 
حقوق بین الملل برای رفع شــر در جهان هســت؟ چــه ارتباطی میان 
ســرخوردگی از جنــگ و رابطه ما با حق حاکمیت و مــرگ وجود دارد؟ 
اولویت با فتح و پیروزی جوامع اتوپیایی است یا تدابیر مدیریتی در سرکوب 
آنها؟ تقدم با تدبیر و برنامه ریزی نظام ها در مدیریت سلطه جهانی است 
یا از آِن پیکارهای سیاســی رهایی بخــش هرچند خیالی؟ دراین میان چه 
ارتباطی میان قلمروها و حق حاکمیت ها وجود دارد؟ و در نهایت، برای 
تبیین ارتباط میان آنها، تقدم با امر زمان مند اســت یا فضامند؟ و از همه 
مهم تر، سیاســت در کجای این دوتایی ها قرار می گیرد؟ آن هم زمانی که 
صحبت از این تقابل ها به مادی ترین شــکل ممکــن به زمین، خاک، مرز، 
قلمرو و در نهایت به حق حاکمیت و وضعیت های استثنایی گره می خورد 
و بیرون از گذشــته و آینده «با» و «در» فضا رخ می دهد. دوتایی هایی که 
سیاســت را در نظریه انتقادی و سیاســی مهم می کند. به دنبال اهمیت 
این موضوع بود که تالش های نظری اخیر در حوزه جغرافیای سیاســی 
بــا کارهای متفکرانی چــون دیوید هاروی و جان اگنیــو و دیگر منتقدان 
سیاسی چپ درباره فضای سیاسی بسط داده شد. در کنار این کارها، کتاب 
«ترور و قلمرو: بسط فضامند حق حاکمیت» استوارت الدن، شاید یکی از 
مهم ترین تحلیل هایی باشد که در این سال ها به این مجموعه اضافه شده 
اســت. کتابی که در تردد میان چنین دوتایی هایی، مفهوم حق حاکمیت 
را در کنار قلمرو دنبال می کند و نشان می دهد چگونه عمل  های فضایی 
به منطق سیاســی معاصر ما شــکل داده و می دهند. او برای این کار به 
انضمامی ترین شــکل ممکن، عمل های فضایــی مختلف و به اصطالح 
قانونی دولت  آمریکا و دیگران متحدانش در جنگ جهانی علیه تروریسم 
را بهانه می کند. عنوان اصلی کتاب، دو واژ ه «ترور» و «قلمرو» اســت که 
با عنوان فرعی اش حق حاکمیت توضیح داده شده است. از این رو، شاید 
بهتر باشد معرفی کتاب را از ریشه شناسی این واژه ها آغاز کرد. چون الدن 
 (territory) «بحث خود را با مالحظه ای درباره ریشه التینی واژه «قلمرو
شــروع می کند: به این اعتبــار که «territory» هم ریشــه در واژه التینی 
«terra» به معنی زمین دارد و هم در واژه «terrere» به معنای ترساندن. 
الدن از این ابهام موجود در اتیمولوژی واژه قلمرو استفاده می کند تا نشان 
دهد چگونه منطق معاصر حاکم بر قلمرو با منطق ترس در هم تنیده اند. 

چنان کــه الدن مطــرح می کند، اگــر واژه 
قلمرو ریشــه  درterrere داشته باشد پس 
قلمرو را می توان به معنای مکانی دانست 
که مردم بیرون از آن «ترسانده می شوند»؛ 
به عبارت بهتر می توان آن را بسان فضایی 
تلقی کرد که ترس در آن اعمال می شــود. 
از ایــن طریق الدن در ادامــه با گریزی که 
به تعریف وبر از دولت می زند، می کوشــد 
نشــان دهد چگونه برای اینکه یک دولت 

بتواند حاکم شود باید خشونت را درون قلمرو مرزهایش به انحصار خود 
درآورد و ِاعمــال کند. با این مقدمه، الدن در فصل اول کتاب نگاهی دارد 
به صرف ونحوهای مختلفی که حول مفهوم «قلمرو» توسط تحلیلگران 
امنیتی آمریکا از پایان جنگ سرد تاکنون بسط داده  شده است. بدین منظور 
کارهــای افرادی چون فوکویاما، هانتینگتون، برژینســکی، کاپالن و پروژه 
نومحافظــه کاران آمریکایی را برای تدوین «قرن نویــن آمریکا» به دقت 
بررسی می کند و از این طریق نشان می دهد تالش جورج بوش بعد از ۱۱ 
سپتامبر برای تقسیم جهان به «با ما یا بر ما» در ادامه همین نگاه و برای 
رســیدن به یک منطق پیشــاموجود جغرافیایی بوده است. به باور الدن 
براســاس همین تحلیل ها بود که امنیت جهــان تاکنون صرفا به امنیت 
دولت هــای پایدار در غرب و خطرهایی محدود شــده که ممکن اســت 
دولت های ضعیف در جنوب جهان به وجود آورند. از این رو، الدن مدعی 
اســت که دولت آمریکا و خصوصا دولت بوش پس از ۱۱ سپتامبر، از یک 
منطق فضامند استفاده کرده  تا با آن استراتژی  اش را در جنگ جهانی علیه 
تروریسم تدوین کند و بسط دهد. او معتقد است تمام دوتایی های ساده ای 
که دولت های آمریکا پیش کشیده صرفا ماسکی است که بر مکان نگاری 
پیچیده جهان می کشــند تا از این طریق توجیه های شان یا به عبارت بهتر 
ادعاهای شــان را برای فتح جهان بازنمایی کننــد. در فصل دوم، الدن به 
سراغ منطق ارضی (قلمرویی) به کار گرفته شده در منظر گروه های جدید 
مدعی اسالم گرایی می رود. اگرچه فهم عرفی در سطح جهانی، گروه های 
شــبه نظامی بنیادگرا و افراطــی ای مثل القاعده را به مثابه شــبکه های 
قلمروزدایــی می بیند، الدن تأکیــد دارد این ادعاهای دستمالی شــده و 
پیش پاافتاده  نه تنها بی اساس است بلکه باید توجه داشت آنها در تداخل 
قلمرو و حق حاکمیت بیرون زده اند. ازاین رو، معتقد اســت استراتژی این 
گروه ها داللت های قلمرویی دارد.این اســتراتژی شــامل کنترل قلمرو 
بــه منظور ایجاد پایگاه های عملیاتی اســت کــه از پس کنترل های 
غیردولتــی قلمروها بیرون می زند. او اهداف بســیاری از گروه های 
شــبه نظامی بنیادگرا را مبتنی بر قلمرو می داند که  ای بسا در ظاهر 
دالیل مشــخصی هم داشته باشــد: اینکه آنها به دنبال خارج کردن 
نیروهای غربی از کشــورهای اسالمی هســتند تا مجالی باشد برای 
بازگردانــدن خالفت و خلیفه گری به خاورمیانــه. از این رو، الدن در 
نتیجه گیری این فصل از مفهــوم «اردوگاه» نزد آگامبن و «وضعیت 
استثنایی» نزد اشــمیت کمک می گیرد. مفاهیمی که به نظرش قابل 
اطالق به اردوگاه های آموزشــی القاعده است. اگرچه در سال های اخیر 
تالش های بسیاری شــده تا این مفهوم آگامبنی را به جنگ جهانی علیه 
تروریسم بزنند، اغلب این تحلیل ها متوجه سیاست های دولت آمریکا در 

اردوگاه هایی مثل گوانتانامو، ابوغریب و پایگاه هوایی بگرام بوده است.
 ادامه در صفحه ۱۱
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تالش های نظــری اخیر در حوزه جغرافیای سیاســی 
جان  هــاروی،  دیوید  چــون  متفکرانــی  کارهــای  با 
چپ،  سیاســی  منتقدان  دیگر  و  بــروان  بروس  اگنیو، 
درباره فضای سیاســی بسط یافته اســت. در کنار این 
متفکران و کارهایشــان، کتاب «ترور و قلمرو: گســتره 
فضایي حاکمیت» اثر اســتوارت الدن یکی از مهم ترین 
تحلیل هایی است که در این ســال ها به این مجموعه 
اضافه شده اســت. کتابی که مفهوم «حق حاکمیت» را 
در کنار مفهوم نظری و انضمامی «قلمرو» بررسی می کند 
و نشــان می دهد چگونه عمل  هــای فضایی به منطق 
سیاسی معاصر ما شــکل داده و می دهند. گفت وگوی 
پیشِ رو با الدن درباره نخســتین کتاب جدی او در این 
مجموعه نظری است. او در این گفت وگو که سال ۲۰۱۰ 
انجام شــده اهداف سیاسی اش را از نوشتن این کتاب، 
سهم فیلسوفان تأثیرگذار در آن و همچنین نتایج خود 
را شرح می دهد. الدن برای این کار تحلیل انتقادی خود 
را با تمرکز بر سیاست های خارجی آمریکا و واکنش های 
برآمده از «جنگ علیه تروریسم» پیش می برد؛ موضوعی 
که در سال های اخیر پس از اتفاقات ۱۱ سپتامبر رو آمد 
و باعث شد دولت آمریکا در پی حمله پیش دستانه اش 
به عراق، مستقیما اصل تمامیت ارضی را تضعیف کند. 
طرح انضمامــی ایده الدن با این نگاه انتقادی شــکل 
می گیرد و نشــان می دهد از آنجا که استدالل سیاسی 
آمریکا برای جهان گشــایی و گســترش مرزهای قلمرو 
خود به شکل فضامند فقط و فقط چیزی به نام ترور ۱۱ 
سپتامبر بوده، پس ترور را باید در ادامه اهمیت سیاسی 
قلمــرو تبیین کرد؛ از این رو، او در این کتاب اســتدالل 
می کند ارتباط میان قلمرو و تروریســم، قلمروزدایی از 
جنگ را بازنمایی می کند. کتــاب بعدی الدن با عنوان 
«زایش قلمرو» به تاریخ مفهوم قلمرو و جایگاه سیاسی 
آن از نگاه مارکسیســم غربی می پــردازد. پروژه ای که 
امروز، به خصوص با ظهــور گروه های بنیادگرایی چون 
داعش، مي تواند تبار و اســاس فراینــد قلمروزدایی و 

قلمروسازی مجدد در جهان را به خوبي نشان دهد.
      

  به لحاظ سیاســی چه هدفي را از نوشــتن این  !
کتاب دنبال مي کردید؟

کار روی ایــن کتاب را از اواخر ســال ۲۰۰۴ شــروع 
کردم. آن موقع تازه دست نوشــته های کتاب قبلی ام را 
تمام کرده بودم، با عنوان «ســخن گفتن بر ضد اعداد» 
کــه خوانشــی عمیقا نظــری از هایدگر و سیاســت او 
بــود. در آن مقطع نیاز داشــتم از بحث نظری صرف، 
به کلــي فاصله بگیرم و مي خواســتم دوباره ســراغ 
دست نوشــته های کتاب دیگری بــروم با عنوان موقت 
«هندسه امر سیاسی» که تاریخ مفهوم قلمرو را دنبال 
می کند. پــروژه ای بود که مدتی روی آن کار کرده و هر 
ســه کتاب قبلی ام به کار تولیــد ابزارهای مفهومی ای 

مي آمدند که در این کتاب به آن ها نیاز بود.
البتــه دوران انتخابــات ۲۰۰۴ آمریکا بــود و انتخاب 
مجدد بوش شوکي تمام عیار. فکر کردم معلوم است که 
پیروزي بوش در دور اول نه انحرافي ســاده - مثال نتیجه 
عملکرد انتخاباتی ضعیف ال گور و تخلفات انتخاباتی در 
فلوریدا - بلکه نتیجه حمایت تعداد زیادي از شهروندان 
آمریکایــي از بوش بود. برای من این لحظه واقعی تغییر 
بود. هرچند در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایاالت متحده بودم و 

در اعتراضات علیه جنگ عراق شرکت می کردم.
رفته رفتــه به این نتیجه رســیدم نبایــد بي اعتنا به 
آنچه در واقعیت روي مي دهد، مشغول نوشتن درباره 
نظریه سیاســی یا نظریه اجتماعي مبتني بر فضا شوم، 
بلکه باید بیشــتر با لحظه معاصر درگیر شــوم. از آنجا 
که کار من درباره مفهوم قلمرو بود، به نظر می رســید 
شــاید بتوانم چیزي به این بحــث اضافه کنم: چگونه 
به کارگیــري مفهوم قلمرو و تمرکز بر آن مي توانســت 
ابعاد دیگري از واقعیت را آشــکار کند؟ این پرســش 
خیلــي هم برای مــن تازگی نداشــت. پیش تر مطلبی 
درباره جهانی شــدن و قلمرو نوشــته بــودم و مقاله  
دیگری هم با دو نفر از همکارانم درباره قانون اساسی 

اتحادیه اروپا از منظر قلمرو ارضي آن، نوشته بودم.
اما اولیــن کار متمرکــزی که دربــاره «جنگ علیه 
تروریســم» انجام دادم، اوایل سال ۲۰۰۵ بود. مقاله اي 
نوشتم و آن را در قالب ســخنرانی چند بار ارائه کردم 
و ســپس در نشــریه اي علمي منتشر شــد. هدف آن 
مطلب ایــن بود که نشــان دهد چگونه بــوش، بلر و 

متحدان شان برای پیشــبرد اهداف جنگ، به اصطالِح 
«تمامیت ارضی» استناد می کردند؟ حتی زمانی که در 
حال حمله به افغانســتان یا عــراق بودند همچنان بر 
اهمیت حفظ تمامیت ارضی خودشــان تأکید داشتند. 
واضح بود که منظور آنها حفظ گســتره قلمروهایشان 

بود؛ حدود فضایي و مرزهای از پیش موجود.
قصدشــان این بود کــه بگویند گرچــه رژیم تغییر 
خواهد کرد، ولی کشــورداری به همان ســیاق ســابق 
خواهد مانــد. این امر مهم بود بــرای ثبات منطقه ای 
- خصوصــا در مورد عراق - و برای متحدنگه داشــتن 
یا دســت کم جلوگیــری از مقابله فعاالنه کشــورهای 
همســایه. این یعنــي تمامیت ارضی بــه مثابه حفظ 

قلمرو.
با این همــه، تمامیت ارضی در قانــون بین الملل و 
منشور ســازمان ملل متحد که مکرر به آن ارجاع داده 
می شــد نیز پیوســته به معنای حــق حاکمیت ارضی 
اســت: یعنی این ایده  که یك دولت در درون مرزهای 
خود حاکم اســت و هیچ نوع دخالــت خارجی مجاز 
نیســت. این مشــخصًا همان چیزي نبــود که بوش و 
بلر مي خواســتند؛ از این رو، کوشیدم نشان دهم چگونه 

معنــای این اصطالح َتَرك برداشــته، نه تنها در «جنگ 
علیه تروریســم»، بلکه در طیف گسترده ای از نزاع هاي 
قبلــي پس از  جنگ ســرد، از جمله در مورد مشــهور 
نوشــته هایی  ســخنرانی ،  چند  به  مطلب  کوزوو.ایــن 
درباره جنبه های حقوقــی دفاع دولت بریتانیا از جنگ 
و نوشــته دیگری درباره چارچوب بندی قانون اساسی 
جدید عراق انجامید و اوایل ســال ۲۰۰۷ متوجه شدم 
به قدر کافی مواد خام در دست دارم که اساس کتابی 

را تشکیل دهد.
این کتاب نشــان مي دهد چگونــه قلمرو همچنان 
عاملي اساســی در سیاســت جهانی اســت و آن را از 
زوایــای متعددی مي کاود. من بــا خواندن آثار افرادی 
همچــون تامس بارِنت و روبــرت کاپالن و «پروژه قرن 
نوین آمریکا»، نگاهي به اســتراتژی ایاالت متحده براي 
درك جهــان و نیز چگونگي خیال کــردن به تهدید در 

اصطالحات فضایي، انداخته   ام.
با نگاهي انتقادي به بررســي این نظر پرداختم که 
القاعده یا به بیان عام تر اسالم گرایي افراطي، شبکه اي 
«قلمروزدوده» است: بدین منظور به بررسي مفاهیمي 
فضایــي روي آوردم، نظیر قرارگاه نظامــي، اردوگاه و 

خالفت و نیز ســخنراني هاي بن الدن را از منظر کاربرد 
فضا در آن بررسي کردم.

به مفهــوم دولت های ضعیف نظر کــردم و اینکه 
چگونه این دولت ها را به عنوان تهدید هایي براي امنیت 
جهانــي، از نو تعریف کرده و آماج حمله قرار داده اند. 
هدفم در اینجا بررســي جاهایي غیر از افغانستان بود، 
جاهایي مثل ســومالی، پاکســتان و لبنــان. در بخش 
زیادی به عراق پرداخته شــد، اما تمرکز اصلی بر دوره 
پس از جنگ اســت و پس از آن بحثــی می آید درباره 
جنبه های حقوق بین الملل، با تمرکز بر تمامیت ارضی 
و ایده حاکمیت احتمالی. براســاس این ایده، حاکمیت 
باید در رفتارهای خود پاره ای هنجارها را مراعات کند.

  چگونه این کتاب به عالقه مندی های نظری شما  !
گره می خورد؟

عمداً سعي کردم این کتاب را به شیوه ای همه فهم تر 
و سیاســي تر بنویســم که صبغه نظري کمتري داشته 
باشــد. با این حال، متفکرانی که قبــال روی آثار آنها کار 
کرده بــودم - هایدگر، فوکو، لوفــه ور - همگی در این 

کتاب به انحای مختلف حضور دارند.
هایدگــر کمک کرد از خالل مفاهیــم ارتباط و عدم 
ارتباط، مقایســه و تقابل، بیندیشم. در این کتاب بحثی 
هســت درباره اینکه واژه «با» در عبارت «با ما یا بر ما» 
چگونه همچون یــك وجه ادغام کار می کند و چگونه 
واژه «شبیه» در سخنرانی «محور شرارت» جورج بوش 
اجازه می دهد مســائل و تضادهای کامال متفاوت عماًل 
یکسان تلقی شوند. فوکو، مورد توجه بود، اما نه از سر 
عالقه اش به زیست-سیاست (که البته در جای دیگري 
دربــاره اش بحث شــده)، بلکه به دلیــل کتاب هایش 
درباره روابط متقابل قدرت و فضا. لوفه ور شــاید یکی 
از اصلی ترین چهره هاي این کتاب بود. من این کتاب را 
به موازات ویرایش مجموعه ای از نوشته های سیاسی 
لوفه ور (به همراه نیل برنر) پیش بردم، بنابراین لوفه ور 
محــل ارجاع دائمی من بود. نظــرات او درباره دولت، 
فضا، جهان و خشــونت ذاتی موجود در مناطق ارضی 
در طول کتاب حضور دارند، خصوصا در مقدمه کتاب؛ 
از این رو، می توانــم بگویم همه این چیزها در این کتاب 
وجــود دارنــد، ولي نه به شــکلي آشــکار. منابع ذکر 
شده اند و در یادداشت ها به ِدین خود به متفکران فوق 
اشاره کرده ام، ولي شــاید نه چندان مستقیم. می توان 
گفــت بدون آثار قبلی ام یا تحقیقاتي که درباره مفهوم 

قلمرو کردم، نمی توانستم این کتاب را بنویسم.
و  ! هســتند  چه  کتاب  نتیجه گیری هاي  مهم ترین    

چه کارهای دیگري باقی مانده؟
یــک هدف اصلــی کتاب ایــن بود که نشــان دهد 
چگونــه قلمــرو به عنوان یــک مضمــون دائمي، در 
سیاســت جهانی معاصر ایفــاي نقــش مي کند. این 
کتاب خود به خود استدالل هایي را زیرسؤال مي برد که 
معتقدند در لوای جهانی شــدن بــا نوعي قلمروزدایی 
مواجهیم. برعکس من نشــان مي دهم قلمرو، مرتب 
در حال ازنوساخته شــدن است و روابط مبتني بر فضا، 
به طور مستمر در حال بازسازی اند. اگر این کتاب بتواند 
نشان دهد «قلمرو» به مراتب پیچیده تر از آن است که 
معموال گمان مي رود و «جنگ علیه تروریسم» بخشی 
از چالش وســیع تری اســت که در نسبت میان دولت، 
حاکمیت و قلمــرو وجود دارد و جغرافیای سیاســی 
می تواند در عرصه سیاســت معاصر چیزی برای گفتن 

داشته باشد، آن گاه می توان گفت موفق شده است.
در این بــاره که چه بایــد کرد، از دید مــن این پروژه 
به شکلی گســترده تر دو بخش دیگر دارد؛ مجلد دوم 
تکمیل بحث کتاب حاضر اســت درباره تاریخ مفهوم 
قلمرو. حدود دوســوم کتاب تمام شــده و امیدوارم تا 

پایان سال ۲۰۱۰ کامل شود.
بعــد از آن می خواهــم کتابی دربــاره ارتباط میان 
جهانی شدن و قلمرو بنویسم، اما از دیدگاهی فلسفی تر، 
با نــگاه به متفکرانــی که مفهوم «جهان» را بررســی 
کرده اند. متفکران نســبتا شناخته شده ای، مثل هایدگر و 
لوفه ور و دیگراني که آثارشــان در جهان انگلیسی زبان 
چندان خوانده نشــده، مثــل اویگن فینك و کســتاس 
اکســلوس اســت. همچنیــن بحث هایی از فیلســوف 
آلمانی، پیتر اســلوتردیك که مشغول ویرایش کتابی از 
مجموعه مقاالت او هســتم. پرســش اصلی این کتاب 

عبارت است از اینکه «فضای جهان کدام است؟».
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مفهوم «قلمرو» یکی از مفاهیم سیاســی جهان 
مدرن اســت. مفهومــی که به  میانجــی کاربردش 
جهان، تقســیم و به نحو سیاســی کنترل می شود. 
قلمــرو نمــود عینــی و فضایــی حــق مالکیت بر 
ســرزمینی اســت که حکومت مدعی آن اســت؛ از 
هــر آنچه روی زمین اســت تا زیر زمیــن و آب های 
داخلی و نیز مرزها، فضــای هوایی و منابع دریایی. 
از ایــن رو، واژه قلمــرو را در مفهوم عام آن می توان 
این طــور تعریف کــرد: ناحیه ای کــه در آن حقوق 
مالکیــت اعمــال و در فرآیندی محــدود، مرزبندی 
می شــود. بنابراین ســه مفهــوم ســرزمین، مرز و 
حاکمیت عناصر بنیادین شکل دهنده مفهوم قلمرو 
هســتند. براین اساس، قلمرو را می توان فضای متأثر 
از قدرت، ســلطه و مالکیت دانســت. متناســب با 
وســعت و توان مادی، قلمروهــای مختلفی وجود 
دارنــد که زمینه شــکل گیری کنش هــای مختلفی 
هســتند: از همکاری تا جنگ. چراکه قلمرو، بخشی 
از سطح زمین به حســاب می آید که گروهی خاص 
با موجودیتی سیاسی مدعی مالکیت و حاکمیت بر 
آن هســتند. بنابراین، قلمروها نشانگر اعمال قدرت 
بر فضاهایی  هستند که تمام وجوه حیات سیاسی را 
دربرمی گیرند. به زبان جغرافی دانان سیاسی، قلمرو 
گســتره فضایی قدرت و منابع مادی تأمین کننده آن 

قدرت محسوب می شود. 
حمله به ســرزمین های دیگر مهم ترین سازوکار 
دولت ها برای گســترش قلمرو است. موضوعی که 
قلمرو و حاکمیــت را الزم و ملزوم یکدیگر می کند. 
یکی از لحظه هایی که در تاریخ، این پیوند را نشــان 
می دهد پیمان وستفالیا و پایان جنگ های سی ساله 
اســت که کشــورها یا دولت های مدرن برای تحقق 
حاکمیــت واقعی بــر محیط ســرزمینی خود ناچار 
شــدند با حذف روابط ســنتی مردم و دیگر نهادها 

با حکومــت، حاکمیت خــود را از حیــث زمانی و 
مکانــی تداوم بخشــند. ازایــن رو، قلمروســازی با 
پیدایش حاکمیت های ســرزمینی مطرح می شــود؛ 
به این معنا کــه در تعیین قلمــرو حاکمیت افزون 
بــر الزامات نظامی، سیاســی و تجاری، نقش وجوه 
مادی و فیزیکی فضا هم مهم شــد. ازاین رو، قلمرو 
شــامل تمام وجــوه و بخش هایی خواهــد بود که 
حکومــت در آن اعمــال حاکمیــت می کنــد. پس 
مســئله اصلی، مواجهه با وضعیت جدیدی است 
که مســتلزم چرخش مفهومی از قلمروســازی به 
قلمروداری اســت. بنابراین مفهوم قلمرو به عنوان 
فضایــی محصور بــا مرزهایــی ثابــت و حاکمیت 
مشــخص روندی تاریخی دارد. آنچه نشان می دهد 
گســتره قلمرو، الزاما تابع مرزهای سیاســی نیست 
بلکه مفهومی فضایی اســت و محدوده این قلمرو 
در سال های اخیر بسیار فراتر از مرزهای بین المللی 
عمل کرده اســت. خصوصا زمانی که همراه با گفتار 
جهانی شــدن به مفهوم قلمروزدایــی پهلو می زند. 
مفهومی که نمود فضایی تغییر در زندگی اجتماعی 
و بنیادهای سرزمینی است که غالبا در پیوند با نظم 
جهانی شــکل می گیرد. به عبارتی دیگر در پیوند با 
وضعیتی که خواهان گردش آزاد سرمایه، خدمات، 
کاال، نیروی کار و اطالعات اســت. و کارکرد آن فقط 
در تغییر کارکردهای مختلف مرز نمود دارد. ازاین رو، 
بــرای فهم اهمیــت مفهوم قلمــرو در نظم جدید 
جهانی، بررسی تاریخی و سیاسی تغییر کارکرد های 
مفهومی آن ضروری است؛ خصوصا در دوران بعد 
از جنگ ســرد و در پی آنچه «جنگ علیه تروریسم» 
خوانده می شــود. نظم جدیدی که هم زمان با عمل 
قلمروزدایی و قلمروسازی مجدد همراه بوده است. 
این مسیر نشان می دهد چگونه این فرآیند به منطق 

سیاسی کنونی جهان شکل می دهد. 

تبار قلمرو

ترجمه: سهند ستاري


