
در قسمت  آخر بررسی رازمیک کوچیان از مسأله دولت ملی ، وی نگاهی به نظریه « وضعیت استثنایی»

جورجیو اگامبن دارد. رازمیک کوچیان، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس است. متن زی++ر

بخشی از کتاب وی به نام قلمرو چپ است که ما قبل  نیز بخش هایی از آن را منتشر کرده ایم.

)۴دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟(

رازمیگ کیوچیاننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۲۶۵۲تعداد کلمات: 

جورجیو اگامبن: وضعیت استثنایی دائمی
در رابطه با مسئله دولت ملی فقط رسیدگی به تغییرات شکل دولت در دهه ه+ای اخی+ر ب+اقی اس+ت. ای+ن

مسأله دارای ابعاد متعددی، از تغییر رابط+ه بی+ن دول+ت و ب+ازار، گرفت+ه ت+ا قلمروگرای+ی جدی+د ناش+ی از

جهانی شدن و ساخت شبکه های چندملیتی(ش++رکت های چن++دملیتی، جوام++ع دور از وط++ن، س++ازمان های

) است.  ما باید خود را محدود به ی++ک١غیردولتی)،  تا ظهور یک «دولت کیفری» (اصطلح لویک واکووانت

جنبه از مسأله در قرن بیستم نمائیم-یعنی، ظهور آنچه ک+ه اگ+امبن ی+ک «وض+عیت اس+تثنایی دائم+ی»

می نامد.

اگامبن یکی از مهیج ترین فیلسوفان معاصر است. او متعلق به نسلی از اندیشمندان ایتالیایی با نف++وذ

جهانی، از جمله نگری، اریگی، ویرنو، روبرتو اسپوسیتو و جیانی واتیمو، می باشد. بررسی دقیق عوامل

جامعه شناختی و فکری که ب+ه ظه+ور ای+ن نس+ل منج+ر ش+د، ج+الب خواه+د ب+ود. اگ+امبن نویس+نده آث+ار

گوناگونی  که رجوع به الهیات در انها نقش کلیدی دارند، خود متأثر از کسانی چ++ون های++دگر (ک++ه  او  را

آموزش داد)، بنجامین، ارنت، فوکو و دبور، کسی که او می شناخت و مق+دمه  بعض+ی از آث+ار او ب+ه زب+ان

.نفوذ وی بر روشنفکران جوان و مبارز در ح+ال افزای+ش اس+ت. مثل،٢ایتالیایی را نوشته است، می باشد

نگاه کنید به لویک واکووانت،« مجازات فقیر: دولت نئولیبرالی ناامنی اجتماعی»١
ندیشه اگامبن، نگاه کنید به استانلی گرلت و متیو پت-بون ویل «یک زیست سیاست جزئی»ابرای معرفی ٢



«کمیته نامرئی» مؤلف «قیام امدن»، بطرز وسیعی تحت تأثیر  ایده های او قرار دارد.

تأمل در مورد «وضعیت استثنایی»  به درک رومی+ان از دیکت+اتوری ب+ه عق+ب ب+از می گ+ردد، و  م+ارکس

. ام+ا  در ق+رن بیس+تم، در٣هنگامی که به «دیکتاتوری پرولتاریا»  اشاره می کند، بدان اس+تناد می نمای+د

نتیجه موارد زیاد تعلیق ق+انون اساس+ی، ان ش+تاب قاب+ل ت+وجهی ب+ه دس+ت اورد. وض+عیت اس+تثتایی

 کتاب الهیات سیاسی را۱۹۲۲موضوع بحث قابل توجهی بین بنجامین و اشمیت بود. اشمیت  در سال 

منتشر نمود ک+ه وی در آن  ب+ه مس+أله م+اهیت « ش+رایط اس+تثنایی»  در سیاس+ت می پ+ردازد. حقوق+دان

آلم++انی در جمله ای مع++روف تص++ریح می کن++د: «ح++اکم کس++ی اس++ت ک++ه در م++ورد اس++تثناء تص++میم

.»س++ال قب+ل از آن،  اش++میت کت++اب دیکت++اتوری را منتش++ر نم++وده ب+ود ک++ه وی در آن بی++ن٤می گی++رد

«دیکتاتوری کمیسارها» (با هدف حفظ قانون موجود) و «دیکتاتوری مستقل» (با هدف تشکیل ی++ک نظ++م

قانونی جدید) تمایز قائل شد. در همان س+ال، بنی+امین مق+اله ای تح+ت عن+وان «انتق+اد از خش+ونت» را

منتشر نمود، که در آن مشکل استثناء  از طریق رابطه بین قانون و خشونت را مطرح می شود. بنج++امین

در تزهای خود «در باب مفهوم تاریخ»، که بیست سال بعدتر منتشر شد، بار دیگر به وضعیت اس++تثنایی

استناد می کند:

سنت ستم کشی به ما می موزد که «وضعیت استثنایی» که ما در آن بسر می بریم نه ی+ک اس+تثناء بلک+ه

یک قاعده است. ما باید به درکی از تاریخ دست ی+ابیم ک+ه ب+ه ای+ن بین+ش رس+یده باش+د. آنگ+اه م+ا ب+ه

روشنی تشخیص می دهیم که وظیفه ما تغییر جهت  وضعیت استثنایی موجود است، و این امر موقعیت

٥ما را در مقابله با فاشیسم بهبود می بخشد.

ملحظه  این پارادکس  که وضعیت استثنایی به طور فزاینده ای به یک هنج+ار تب+دیل ش+ده اس+ت، نقط+ه

آغاز تجزیه و تحلیل اگامبن می باشد.

بطور کلسیک،  وضعیت اضطراری به عنوان تعلیق موقت قانون اساسی و حق+وق ب+ه منظ+ور حف+ظ آن در

مقابل خطرات تعریف می شود. دو چیز آن را مش+روع می س+ازد. اولی+ن آن ی+ک ض+رورت مطل+ق اس+ت.

جمهوری باید با خطری مواجه شده باشد که قریب الوقوع و دارای چنان عظم++تی اس++ت ک+ه حف+اظت از آن

نیازمند وفقه در روش های ط+بیعی تص+میم گیری سیاس++ی می باش+د و آن ه+ا ب+ا ی+ک «دیکت+اتوری» (در

معنای کلسیکی که قبل از قرن بیستم وجود داشت) تعویض می شوند.   اغلب از ی+ک پن+د ق+انونی در

نگاه کنید به کارل مارکس «نقد برنامه گوتا»، در «انترناسیونال اول و بعد: نوشته های سیاسی»٣
کارل اشمیت ،« الهیات سیاسی: چهار فصل در مورد مفهوم حاکمیت»٤
والتر بنیامین، «تزهایی در مورد فلسفه تاریخ»، در کتاب «بنیامین، اشراقیات با ویراستاری هانا ارنت٥



necessitasاین گ++ونه مب++احث اس++تفاده می ش++ود،   non  habet  legemض++رورت هی++چ ق++انونی) 

نمی شناس+د) -ب+ه عب+ارت دیگ+ر، ض+رورت اج+ازه تعلی+ق ق+انون را می ده+د. در ای+ن بین+ش، وض+عیت

استثنایی، مغایر با قانون نیست بلکه یک ش+رط امکان پ+ذیری آن اس+ت، زی+را ب+دون  آن نظ+م ق+انونی

نابود گشته و ارائه هر عمل قانونی غیرممکن می گردد. عنصر دوم اساسی دک++ترین کلس++یک وض++عیت

استثنایی، ویژگی موقتی آن است. هنگامی که جامعه از خطری که آن را تهدید می نمود ره++ایی ی++افت،

دیکتاتوری منفصل شده و قانون دوباره برقرار می گردد. در اص+ل، نه+ادی ک+ه مج+از ب+ه تعلی+ق ق+انون

است-به ویژه در سنت فرانسوی-هیچ چیز دیگری نیست به جز نهادی که ان  را در دوران عادی  ایج+اد

می کند: پارلمان.

بنابراین وضعیت استثنایی در اصل ویژگی دوران+ی اس+ت ک+ه دو پ+ایه دارد: خط+ر بای+د قریب الوق+وع و

دیکتاتوری فقط می تواند موقتی باشد. این دو جنبه امکان یک «دیکتاتوری قانونی» را تعریف می کند.

برخی از کشورها (فرانسه و المان) در قانون اساسی خود امکان تعلیق آن را در نظ+ر گرفته ان+د. دیگ+ران

(بریتانیا و ایالت متحده) با اعتقاد به اینکه پیش بینی قانونی امکان  نفی قانون خطرناک است، چنی++ن

امکانی را در نظر نگرفته اند. مشکل مورد دوم این است که وق+تی ی+ک وض+عیت اس+تثنایی رخ می ده+د،

موجب تثبیت ی+ک بی ق+انونی رادیک+ال می گ+ردد. لزم ب+ه ت+وجه اس+ت ک+ه رابط+ه مبه+م بی+ن وض+عیت

استثنایی و قانون در مورد «حق مقاومت» نیز قابل مشاهده است. در م++وقعیت س++رکوب و زور، مثل  در

شرایطی مانند جنگ دوم جهانی، شهروندان می توانند  بنام طرح و فکر اولیه قانون و ع+دالت ک+ه از نظ+ر

انان نادیده گرفته می شود،  مدعی حق مشروع خود برای مقاومت گردند. آن ه++ا در ای+ن ص+ورت بن++ام

قانون به مخالفت با قانون می پردازند.

    بنا بر اگامبن،  وضعیت استثنایی ام+روز ب+ه ی+ک الگ+و و «پ+ارادایم  دول+تی» راس+تین  تب+دیل ش+ده

. آن از محدودیت های زمانی که در بال بدان اشاره شد، رها گشته و به یک نظم سیاس+++ی-حقوقی٦است

  و رهایی «جنگ با ترور»-جن+گ «ب+ی پای+ان» بن+ا ب+ه۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱جاودان بدل گشته است. حملت 

گفته محرکان ان-نمایشگر نقطه عطفی در این رابطه می باشد که هیچ قانون مل+ی و بین الملل+ی را دس+ت

. اما عناصر سازنده وضعیت استثنایی دائمی در طی جنگ اول٧نخورده و بی تاثیر  بلقی نگذاشته است

  ق+انون
 
جهانی نهاده شد، هنگامی  که کشورهای متخاصم قوانین استثنایی را مرسوم نمودند که عمیق+ا

جورجیو اگامبن، وضعیت استثنایی. تاملت اگامبن در مورد وضعیت استثنایی بایستی با نگرش نگری در باره «قدرت٦
موسس» ارتباط داده شود. بنگرید به تونی نگری، شورش: قدرت مؤسس و دولت مدرن.

۲۰۰۴بنگرید به ژان-کلود پای، «پایان حاکمیت قانون»، لدیسپیوت، ٧



را تحت تأثیر قرار داد.  قبل از ه+ر چی+ز، ظه+ور وض+عیت اس+تثنایی دائم+ی، س+قوط تفکی+ک ق+وا را نش+ان

می دهد که یکی از پایه های سیاست مدرن محسوب می گردد. از نظر اگامبن، ما ب+ه عق+ب، ب+ه زم+انی ک+ه

این تفکیک وجود نداشت ، وقتی که قدرت متمرکز  و یا تقسیم نشده بود،  بازگشته ایم .   طبق گفته این

فیلسوف، هنگامی که غرب تدریس« دموکراسی» به تمام کره زمین را شروع نمود، هم زمان ترک  شاید

،  سنت دموکراتیک خود را آغاز نمود . در شرایط وضعیت اس+تثنایی دائم+ی، ق+وه مجری+ه٨بازگشت ناپذیر 

قوه مقننه و قضایی را  می بلعد. رژیم های  «توتالیتر» که در آن دولت نه فقط در دیگر قوا، بلکه همچنی++ن

جامعه مدنی مداخله می کند، این پدیده را نشان می دهد. 

اما این موضوع بر رژیم های دموکراتیک تأثیر می گذارد. بنابراین،  ما در طی چند ده+ه ش+اهد گس+ترش

«حکومت از طریق فرمان»هستیم. یک فرمان، هنجاری با قدرت قانونی است ک+ه منش+اء ان ق+وه مجری+ه

می باشد و نه قوه مقننه. در اغلب موارد آن نیاز به تأیید ب+ازنگرانه پارلم+ان دارد، ام+ا منش+اء آن دول+ت

است. بر طبق اگامبن،  امروزه حکومت از طریق فرمان، چون یک روش طبیعی تث++بیت ش++ده اس++ت، در

حالی که  بنا  بود  آن فقط به صورت استثنایی به کار گرفته شود. به نظر می رسد  ایتالی++ا کش++وری باش++د

که در این راه بیش از همه پیش رفته است-احکام به «منبع عادی قانون» بدل گش++ته ان+++د-اما  کلی++ت

آن به همه کشورهای  مردم سالر تعمیم داده می شود.

گرس++تان» ( وضعیت استثنایی دائمی در فضاهای نوع جدید، یا آن طور که فوکو آن را بیان می ک++رد، «د 

heterotopiaیک نمونه زندان گوانتانامو است،  ج+ایی ک+ه ای+الت متح+ده٩) ، قابل  تجسم می باشد  .

آن هایی را که به عنوان «جنگجویان دشمن» یا «جنگجویان غیرق+انونی» تلق+ی می کن+د، زن+دانی ک+رده

اس+ت. تش+ریح و توص+یف من+ش  «اس+یران جنگ+ی» از زم+انی ک+ه ق+وانین جنگ+ی ایج+اد ش+دند،  وج+ود

داشته اند. آن به اسیران یک وضعیت ق+انونی اعط+ا می کن+د و برخ+ی از حق+وق را ب+رای آن ه+ا تض+مین

می کند. در مقابل، اصطلح «جنگجویان دشمن» که توس+ط «پ+اتریوت اک+ت» (لیح+ه میهن پرس++تی ک+ه در

  وضع شد)، سکه زده شد، اسیران را از هر گونه حقوقی محروم می کند. آن فرد را در ی+ک خلء۲۰۰۱اکتبر 

قانونی قرار می دهد که او در آن وابسته به رحمت  و قدرت مطلق زندانبانان خود است، و وی (احتم++ال)

در صورت جلب رضایت انها، دوباره هستی می یابد.  کاراکترسازی «جنگجوی غیرقانونی» یک فرد  را «از

نظر قانونی بی نام و غیر قابل  طبقه بندی می سازد» .  بنا به گفته اگامبن، « تنها چیزی که احتمال  ب+ا آن

قابل مقایسه است، وض+عیت حق+وقی یهودی+ان در اردوگاه ه+ای ن+ازی ب+ود، ک+ه آن ه+ا هم+راه ب+ا حق+وق

اگامبن، وضعیت استثنایی، فصل اول٨
میشل فوکو، «فضاهای دیگر»٩



شهروندی خود، هر هویت حقوقی خود را نیز از دست دادند، ام+ا آن ه+ا ح+داقل ه+ویت خ+ود ب+ه عن+وان

 ١٠یهودی را حفظ نمودند....حیات برهنه زندانیان گوانتانامو به حداکثر بی تکلیفی خود می رسد.»

»  (لتین به معنای  آدم مقدس یاHomo Sacerنظریه  «حیات برهنه» توسط اگامبن در کتابی بنام «

آدم ملع++ون. م) بس+ط داده ش+د، ک++ه وض++عیت اس++تثنایی جل++د دوم آن اس++ت (جل+د س++وم ان «بقای++ای

. آن اشاره به تمایز باستانی« زو» (حیات برهنه)، که نشان دهنده «صرف واقعیت زندگی»١١اشویتس» )

است و« بیوس»، که اشاره به« زندگی شایسته» که حالت خاصی از هستی ی++ک ف++رد ی+ا گ+روه می باش++د،

.   از١٢دارد. این تمایز در بستر بحثی که فوکو در مورد مفهوم «زیست سیاست» براه ان++داخت، پدی++د ام++د

نظر اگامبن، قدرت حاکم بر حیات برهنه بدون هیچگونه واسطه ای اعمال می شود. این ب+ه ش+کل ب+ارزی

در شرایطی پدید می اید که مانند مورد «جنگجویان غیرقانونی» در گوانتانامو، نه فقط اف++رادی مح++روم از

حقوق خود هستند، بلکه به عنوان کسانی که مشمول قانون نبوده، و بی++رون از ه++ر  ن++وع ق++انونی ق+رار

گرفته ، تلقی می شوند. برای اثبات اینکه وضعیت استثنایی یک «الگ+وی حکوم+تی» اس+ت ک+ه ب+الغ ب+ر

فضاهای یاد شده و «تبعیدیانی» است ک+ه انه+ا تولی+د نموده ان+د، می گ+ردد، مه+اجرین غی+ر ق+انونی ک+ه

هم اکنون در حال افزایش هستند، نمونه بارز دیگری محسوب می شوند. رابطه بین حاکمیت (ق++انون) و

زندگی در مرکز اندیشه اگامبن قرار دارد: «اگر قانون از  استثنا-که به معنی تعلیق خود  ق+انون اس+ت-

به عنوان ابزار  اصلی  ارجاع کردن  به خود و محصور کننده  زندگی استفاده کند، آنگاه تئوری  وضعیت

استثنایی شرط مقدماتی هر تعریفی از رابطه  ای است که موجود زنده را گرفتار و اسیر  ق+انون و در عی+ن

١٣حال،  رها از ان می سازد.»

یک عامل کمک کننده به ظهور وضعیت استثنایی دائمی، ورود انسان به «دوران اتم» است. ای++ن نکت++ه

 .  انرژی هسته ای س++ری جدی++دی١٤به ویژه از سوی مشروطه طلب آمریکایی کلینتون راسیتر برجسته شد

از خطرات «سیستماتیک» را  بوج+ود می اورد ک+ه ب+ه خ+اطر  خط+رات ایج+اد ش+ده و مقی+اس ای+ن خط+رات،

بی سابقه هستند. مدیریت چنین خطراتی متضمن ایجاد ساختارهای اداری و فنی-علمی است که منج++ر

اگامبن، وضعیت استثنایی١٠
جورجیو اگامبن،  «هومو ساسر:قدرت مستقل و حیات برهنه»، و «بقایای اشویتس»: شاهد و بایگانی.١١
۱۹۷۸–۱۹۷۹نگاه کنید برای مثال به: میشل فوکو،« تولد زیست سیاست: سخنرانی در کالج فرانسه، ١٢
اگامبن، وضعیت استثنایی١٣
،۱۱بنگرید مثل   به کلینتون راستیر، «دیکتاتوری قانون اساسی در عصر اتم»، نشریه نقد و بررسی سیاست، شماره ١٤

۱۹۴۹اکتبر 



به گسترش دولت گشته است. این س+اختارهای تولی+د و گ+ردش ان+رژی هس+ته ای در ابع+اد اجتم+اعی و

نظامی خود، شامل طرح های اضطراری در ش+رایط وق+وع ی+ک ف+اجعه می ش+وند. عص+ر ات+م مح+دوده اس+رار

») را گسترش داده اس+ت  ،مثل، کارخانج+ات هس+ته ای پنه+انraison d'etatدولتی و «منافع ملی» («

 م++اهیت درگیری ه++ای
 
شده اند و در نتیجه  فضای عمومی دچار تضییقات می گ+ردد. ب+ه علوه، آن عمیق+ا

مسلحانه را تغییر داده است. توازن وحشت میان قدرت های هسته ای ب+ه ازی+اد جنگ ه+ای «ک+م ش+دت»

انجامید: جنگ های داخلی، شورش و ض+د ش+ورش، جن+گ ب+ا «تروریس+م» و ی+ا «م+واد مخ+در»، عملی+ات

«پلیس بین المللی»، و غیره. یکی از نتایج این امر، لغو دوگانگی روشن بین جنگ و صلح اس+ت ک+ه راه

.  ١٥را برای «شرایط خشونت» باز می کند به گونه ای که جنگ و صلح دیگر قابل تفکیک نیستند

بنا بر عقیده اگامبن، وضعیت استثنایی به هیچ عنوان تجل++ی پس مان++ده و فض+ولت س++لطنت مطلق+ه در

جوامع دموکراتیک نیست. به عبارت دیگر، آن  نمایانگر تداوم رژیم س+ابق در درون م+درنیته  نیس+ت .

وضعیت استثنایی محصول خالص سنت «دموکراتیک-انقلبی»،  از زمانی که شکل مدرن آن از انقلب

. در واقع، این امری بدیهی است، زیرا اگر وضعیت استثنایی ب++ه معن++ی١٦فرانسه نشأت گرفت، می باشد

تعلیق نظم حقوق دموکراتیک است، آنگاه آن فقط می تواند هنگامی بوجود اید که چنی++ن نظم++ی وج++ود

دارد. وقتی که این موضوع پذیرفته شود، سئوال اصلی این است که چه نت++ایجی را می ت++وان از م++اهیت

رژیم های دموکراتیک کسب نمود. وضعیت استثنایی مانند س++ایه دموکراس+ی را در تم+ام دوران م+درن

تعقیب نموده است؛ و امروز این سایه بیش از هر زمان دیگری رش+د ک+رده اس+ت. بن+ا ب+ر اگ+امبن، آن

پیوندهای درونی و ضروری بین خشونت و قانون را هویدا می سازد. قانون،  دف++اع در مقاب++ل خش++ونت

نیست؛ آن دربردارنده  پتانسیلی برای  خشونت است که وضعیت اس++تثنایی آن را متحق++ق می س++ازد.

در این بینش، آنچه که ما باید انجام دهیم، جدایی این دو مورد به گونه ای است که خشونت  موجود در

قانون، بی ضرر گ+ردد: «ی+ک روز بش+ریت ب+ا ق+انون ب+ه هم+ان ص+ورتی ب+ازی خواه+د ک+رد ک+ه بچه ه+ا ب+ا

اسباب بازی های قدیمی و عاطل وباطل، نه برای آنکه آن ه+ا را  دوب+اره ب+رای اس+تفاده متع++ارف تعمی+ر

» فقط با  فعالیت سیاسی (انقلبی) دگردیس++اننده١٧کنند، بلکه برای آنکه تا ابد از شر ان ها خلص شوند.

  با توانایی اش در  م+داخله  و قط+ع پیون+د خش+ونت و ق+انون
 
می توان به این نتیجه رسید، زیرا آن دقیقا

تعریف می ش+ود. بک+ارگیری چنی+ن فع+الیتی،  م+وجب  تغیی+ر جه+ت ان چی+زی می ش+ود ک+ه  بنی+امین

نگاه کنید به فردریک گراس، «شرایط خشونت. مقاله ای در مورد پایان جنگ»١٥
اگامبن، وضعیت استثنایی١٦
همان جا١٧



«وضعیت استثنایی موجود» می نامید.

پایان   

برگرفته از کتاب اقلیم چپ: دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟ اثر رازمیگ کیوچیان

Razmig  Keucheyan,  Left  Hemisphere:  The  nation-state:  persistence  or
transcendence?
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