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واکاوي مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی
هاي فوکوبا تأکید بر اندیشه
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چکیده
هاي فراتنظیمی که موجب گسترش روابط شدن و دولتکر جهانیامروزه با ظهور تف

هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرت
اند که موجبات پدیداري نوعی حاکمیت متکثر را فرهنگی و اجتماعیِ متعددي ظهور یافته

ی در دستگاه فکري فوکو مشهود خوبمبانی فکري و فلسفی این مهم، به. اندپدید آورده
هاي فراتنظیمی و لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولت. است

شود که مفهوم تبیین ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم می
شود لذا در این مقاله تالش می. حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است

شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت . خوبی واکاوي شودتا این مفهوم نوین حاکمیت به
در این مقاله با رویکرد . بسیار حائز اهمیت استها و قوانین آتی جامعه،سیاستبراي تعیین

.شودحقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده می

شدن، دولت فراتنظیمیامدرن، جهانیحاکمیت، فوکو، قدرت پس:واژگان کلیدي
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مقدمه
در تعریف . ترین مفاهیم حقوق عمومی استترین و مهماز اساسی» حاکمیت«بدون شک، 

اند که اعمال آن به حکومت ها دانستهکالسیک از حاکمیت، آن را قدرت مافوق همۀ قدرت
ي فراتنظیمی که موجب گسترش هاشدن و دولتاما امروزه با ظهور تفکر جهانی. واگذار شده است

هاي سیاسی، اقتصادي، روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرت
صورت اند و بهاند که بعضاً از دایرة قدرت دولتی هم خارجفرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته

ن امر نشانگر این است که ای. اندهاي خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سربرآوردهقدرت
لذا سؤال اصلی این است که مفهوم حاکمیت با . مفهوم حاکمیت، دچار تحوالت شگرفی شده است

مدرن طور کلی در عرصه پستهاي فراتنظیمی، و بهشدن و پدیداري دولتظهور تفکر جهانی
رسد که ر میها، دچار چه تغییر و تحول مفهومی شده است؟ در فرض نخست، چنان به نظحکومت

پس حاکمیت در عصر حاضر، . کنندمند عمل میصورت نظامها وجود دارد که بهنوعی تکثر قدرت
اما براي تحلیل دقیق موضوع، عالوه بر بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه . حاکمیت متکثر است

ستگاه باید ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت را در دهاي فراتنظیمی حاکمیت جهانی و دولت
از فوکواگرچه . دقت تحلیل کردجست و آن را به) مدرنعنوان فیلسوف پستبه(فکري فوکو 

مدرن را فیلسوفان دوره پسامدرن نیست اما ازجمله اندیشمندان بسیار مهمی است که بستر تفکر پست
م نوین شناخت و تبیین دقیق مفهو. شودخوبی نشان داده میوجود آوردند که در این مقاله بهبه

تواند نسبت به تعیین هاي حقوقی و سیاسی میحاکمیت، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در تحلیل
لذا واکاوي دقیق این مفهوم براي نظام . ها و قوانین آتی جامعه ایران، بسیار حائز اهمیت باشدسیاست

پسامدرن حاکمیت به در این مقاله، با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم. حقوقی ایران، ضروري است
.شودتصویر کشیده می

براي نیل به پاسخ تحلیلی و دقیق نسبت به سؤال مطروحه، باید ابتدا مفهوم کالسیک و مدرن 
سپس . خوبی روشن شودنیز نسبت به آن بهفوکوطور مختصر بررسی و نگرش حاکمیت به

قدرت، گفتمان، دانش و مفهوم پسامدرن حاکمیت در دستگاه فکري فوکو با عنایت به مفاهیم
در ادامه به بررسی . خوبی تبیین شودمندي که از مفاهیم بنیادین اندیشه وي است، بهحکومت

شود شدن پرداخته میهاي فراتنظیمی و تفکر جهانیمفهوم پسامدرن حاکمیت در عرصه دولت
.تا نهایتاً نتایج مطلوبی حاصل شود

تفکر کالسیک نسبت به حاکمیت . 1
اکمیت، مفهومی است که پیش از قرون پانزدهم و شانزدهم در اندیشه یونانی و رومی ح
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ها سهم بسزایی در توسعه نظریه حاکمیت ادا کرده بودند وجود نداشت، اگرچه آن
نخستین اندیشمندي است که به مسئلۀ حاکمیت پرداخته است، اما ماکیاول،). 59: 1391وینسنت،(

. صورتی آگاهانه و منظم به کار بردکسی بود که کلمه حاکمیت را بهاولینبدنژاندرحقیقت، 
او 1.وي حاکمیت را قدرت برتر و فراتر از شهروندان معرفی کرد که محدود به قانون نیست

تفویض و ناپذیر، غیرقابلخاصیت ذاتی هر حکومت را به حکم ماهیت آن، مطلق، دائمی، تجزیه
طور مشابه، حاکمیت را قدرت برتري نیز بههابزتوماس). 35: 1385ویژه،(دانست انتقال میقابل 

لویاتانبه جامعه مدنی، به 2موجب توافق اجتماعی و گذر از وضع طبیعیکرد که بهتصور می
» حاکمیت مطلقه«، مبناي فکري نظریه هابزو بدننظریات . شودواگذار می) حاکم مقتدر و مدبر(

در این طرز تفکر، قدرت از سوي خدا یا از طریق قرارداد اجتماعی، ). Skinner, 1978: 287(بود 
این حاکمیت به ملکیت حاکم درآمده و غیرقابل. یک بار و براي همیشه به حاکم اعطا شده است

هاي کالسیک مبتنی بر حاکمیت مطلقه، لذا در حکومت). Wootton, 1986: 48(بازگشت است 
متمرکز در دست حاکم بود و دولت به نحو کامل در شخص اي گونهقدرت، اقتدار و قانون به

). Franklin, 1973, 151; Lousse, 1964: 43(شد پادشاه متجلی می
چندان قائل به آن نبود و بدناي بود که البته خصیصۀ نامحدودبودن حاکمیت حاکم، مسئله

لذا . پذیرفتاساسی میهاي تاریخی و قانون اقتدار حاکم را محصور در حقوق طبیعی، محدودیت
اي معتقدند که او خواستار حاکمیت مشروطه بوده که با پیدایش تفکر دموکراسی و حتی عده

توان دوران کالسیک میفوکواز نظر ). Giesey, 1973: 178(قوانین اساسی، رشد پیدا کرد 
مبتنی بر قواعد 3»هايحکومت«، دوران )هجدهمسدهاواخرتاشانزدهمقرناوایلاز(حاکمیت را 

شناختی یا آرمانی فلسفی و اخالقی پنداشت که اداره امور، بر اساس متعالی، الگوهاي کیهان
گرا امتداد هاي مصلحتگرفت و تا پایان دورة دولتحکمت خداوند و خرد شهریار صورت می

پیوند یا مصلحت دولت، با حکومت، ماهیت و عقالنیت آن4»خرد حکومتی«ها یابد که در آنمی
میت را در عصر کالسیک، قدرت ، حاکفوکو). Foucault, 2007: 339-342(خورد می

کنندگان شوندگان و اطاعتپندارد که در این دوره، روابط افراد در قالب اطاعتگرایانه میسلطه
شود و گیرد و نوعی واداري به انجام دستور پدیدار میدر بستر نوعی حکومت پلیسی شکل می

پذیرد که و ستیزگرایانه صورت می) از باال به پایین(مراتبی نزولی صورت سلسلهقدرت بهساختار 

.پنداشت، خود حاکمیت را منبع قانون میبدنچراکه . 1
کند که هر لحظه در وضع طبیعی در وضعیت بحران ناامنی زندگی میلذا انسان. »انسان، گرگ انسان است«، هابزبه تعبیر . 2

. حیاتش در معرض خطر تجاوز دیگران است
3. Government.
4. Raison d'État.
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اي براي ظهور لذا این مسئله مقدمه). 44: 1382نش،(ماهیتاً، نوعی سرکوب و خشونت است 
.لیبرالیسم، دموکراسی و تفکر مدرن حاکمیت شد

الیۀوحکومتدرقدرترینیآفنقشصحنۀنمود،جلوهمهمبسیارعمومیحقوقدرآنچه
جامعهدرقدرتامرازحقوقیخوانشوتحلیلکههنگامیدرحقیقت،.استآنسیاسی
استیاليیددرقدرتتجمیعکهرسیدندنتیجهاینبهاندیشمندانشد،ارایه)متکامل(سیاسی

قدرتفسادآوريِبابدرتأمالتنوعاینعمدةواستفسادآفرینخاص،گروهییافردیک
فکريمکتبدرمنعکسروشنفکريِعصرگراییآزاديعرصهخوبی دربهتوانمیرامتمرکز

است،کردهنقدنیز آن رافوکوکه)مطلق(حاکمیتمفهومازدورهاین. کردمشاهدهلیبرالیسم
کهشدهتلقیبنیادینهايآزاديوحقوقاستیفايبهنسبتبازدارندهامريعمومیحقوقدر
ازمفهوماینلذا.دهدمیسوققدرت،استبدادوپذیريسلطهسويوسمتبهراجامعهالًعم

چنینبهنسبتگرایانآزاديکهروستهمیناز.داردستیزگرایانهوزورمدارانهجنبۀحاکمیت،
ازآنچه.اندپرداختهمقابلهبهآنباوگرفتهمخالفشدتبهموضعقدرت،ازطرز تفکري

فضايایجادمعنايبهقید،بیحاکمیتکهبوداینماندیادگاربهگراییآزادياندیشۀبزرگان
صرفاًجامعهونداشتهموضوعیتفرديآزادياعمالامرآن،درکهاستجامعهدرانفعالی
ازفارقنبایدقدرتاینکهحالی استدراین.استتاممقتدرحاکمدستورمطیعومجري
باکههستندمردماینواستمردمدستدربالذاتقدرت،اصل،دروشودپنداشتهجامعه
دارد،وجودهمحکومتیاگروآورنددرمیفعالحالتبهراجامعهخود،حاکمیتاعمال

توسطقدرتاعمالحاکمیت،مفهومازجدیدتفکردرلذا.استگرفتهمردمازراقدرتش
بازیابیبابدرکهتعمقاتیماحصل(Nelson, 2010: 14-17).استمردمازنیابتبهحکومت

حاکمیتازنوینیخوانشارایهگرفته،صورتحقوقیاندیشمندانمطلقه توسطقدرتمفهوم
حاکمیت،ازنوینمفهومایندر(Keohane, 2002: 10).بودمشروطحاکمیتعنوانتحت

و)مردمحاکمیت(مردمحاکمیتن،آجايبهوشدنفیفرديمتمرکزوتاماقتدارهرگونه
:شدمطرح)قانونحاکمیت(قانونقالبدر)ملیحاکمیت(هاآننمایندگان

...بودحاکمیتزندهبدنپادشاه،واقعدر]مطلقهحاکمیتفکريدورهدر«[...

پادشاهیقدرتیعنیقدرتعینیسازوکاربهوسطیقروندرحاکمیتنظریه
بودبزرگسلطنتیهايحکومتتوجیهوتأسیسبرايبزارياودارداشارهفئودال

به)مذهبیهايجنگزماندر(هفدهمسدهویژهبهوشانزدهمسدهزمانازکه
برايهموسلطنتیقدرتمحدودکردنبرايهمکهشدتبدیلدولبشمشیر
وسورآثاروهجدهمسدهدررانظریهاینعاقبت...شدمیگرفتهکاربهآنتقویت
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مدلیبرساختننظریه،ایننقشتاریخ،ازمقطعایندرکهبینیدمیمعاصرانشو
دموکراسیمدلمدل،این. بودمطلقهاقتدارگرایانهسلطنتیحکومتبرايجایگزین
).76-77: 1389فوکو،(»...بود)ملیحاکمیت(پارلمانی

هاي مشروطهمفهوم مدرن حاکمیت و ظهور حکومت. 2
هم با ظهور تفکر دموکراسی و حاکمیت ملی تالش شد تا مفهوم حاکمیت حاکم، از قرن هجد

حاکمیت مردم و حاکمیت حقوقی را باهم درآمیزند که تحت نظریه انتقال حاکمیت پادشاه به 
وي،قرارداد اجتماعینظریهوروسوتفکراتتأثیرتحت.یافتپارلمان و تفکیک قوا بروز و ظهور

ماند و قرارداد اجتماعی، صرفاً اعمال میمردمدستدرکهکردندتصوراقتداريراحاکمیت
لذا چنین اقتداري تحت عنوان حق حاکمیت، صرفاً تحت . کندحاکمیت را به حکومت واگذار می

آنچه در این عرصه بروز ). Simmons, 1979, 57 & Schochet, 1975: 12(شد تملک مردم قلمداد می
گرفت و قانون اساسی ها بود که در برابر قدرت حکومت قرار میدي و حقو ظهور یافت، آزادي فر

. کنندة نحوه حکومت، تأسیس شدهاي بنیادین و ترسیمکنندة حقوق و آزاديعنوان سند تضمینبه
ها سعی حکومت. گرفتصورت مشروط در قالب قوانین صورت میلذا اعمال حاکمیت به

آوردند، اقتدار خود را به قدرتی طریق رعایت قانون به دست میکه از 1کردند تا با مشروعیتیمی
حاکمیت در این عرصه به دو صورت درونی ). Lipset, 1971, 10(مشروع و پایدار مبدل سازند 

معنا و مفهوم یافت که حاکمیت بیرونی به ) المللیحاکمیت بین(و بیرونی ) حاکمیت ملی و مردم(
- آمیز دولتهاي خود، برابري و زیست مسالمتتی در مرزشناختن هر حکومرسمیتمعناي به

).44: 1391وینسنت،(شد کشورها در کنار یکدیگر تصور می
بخش قدرت حکومت گر و مشروعیت، حقوق پدیدآمده در عصر مدرن را توجیهفوکو

وي تحوالت قرن ). 317- 318: 1389منوچهري، (کند پندارد که در واقع آن را قانونی میمی
که در ) 48و 38: 1391فوکو، (داند می2جدهم را پیامد ظهور تفکر لیبرالیسم و دولت مقتصده

کند و به مدت ابتداي عرصه خود، محدودسازي دولت را جایگزین تفکر حکومت پلیسی می
عرصه(دو قرن، تا ظهور تفکر نئولیبرالیسم و نهایتاً خوانش جدید از مفهوم قدرت و حاکمیت 

داند بلکه آن را البته او این محدودسازي را صرفاً حاصل حقوق نمی. یابدمتداد می، ا)مدرنپست
پندارد و چون این اقتصاد سیاسی درون عقل حکومتی شکل نیز می3ناشی از اقتصاد سیاسی

.شدتا قبل از ظهور حکومت مشروطه، مشروعیت صرفاً به طریق کاریزماتیک و سنتی محقق می. 1
2. Frugal Government.

اي تفکر عمومی اقتصاد سیاسی به هرگونه روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تأمین کند، داللت دارد و گونه. 3
.قوا در جامعه استدهی، توزیع و محدودسازيدرباره سازمان
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) اقتصاد سیاسی(و دوفاکتو ) حقوق(گرفته است، پس آن را نوعی خودمحدودسازي دوژوره 
:در عرصه مدرن حاکمیت). Foucault, 2008: 14-16(پندارد می

مقرراتیتابعبایدحکومتواستمحدودحاکمقدرتکهشدمیدادهنشانبایستمی...«
معینحدوديچارچوبدرآناعمالبهمنوطقدرت،مشروعیتحفظاینکهوباشدخاص
بودهدرتقمشروعیتتثبیتحق،نظریهاساسینقشسو،این بهوسطیقرونازلذا.است
). 76-77: 1389فوکو،(» ...است

حاکمیت،ازلیبرالیسمنوینخوانششود،میمطرحنیزعمومیحقوقدرآنچهمطابق
دوازمشروعیتاین.بودحکومتسويازآناعمالبرايمشروعیتنوعیایجاددرحقیقت،

لذاواستمردمآنِازبالذاتقدرتایناینکهاول:گرفتمینشأتفکريبنیادینهنجار
نشانخودازحکمرانیوظیفهایفايدرراالزمشایستگیحکام،هیئتوسردمدارانچنانچه
گروهاختیاردروکردهخارجآناناستیاليیدازرااعطاییقدرتتوانندمیمردمندهند،

واستمردمنمایندهصرفاًحکومت،بدنهعنوانبهشخصیهرهرحال،بهودهندقراردیگري
کلیهاینکهدوم.(Urbinati, 2008: 53-54)استملیحاکمیتایفايمعنايبهوياَعمال

مردمتوسطشدهتعیینحقوقیِقواعدچارچوبدربایستمیحکامهیئتاقداماتوتصمیمات
دموکراسیشیوهبهتواندمیقانون.کنندمیگرجلوهقانون،قالبدرراخودقواعد،اینکهباشد

قانون،حکمهرحال،بهامابرسدتصویببه)مردمنمایندگان(غیرمستقیم و)مردم(مستقیم 
مردمحقازخوداصلِدرکهپنداشتندمیقدرتیراحاکمیتلذا. استمردمارادهوخواست

گونهاین.(Lee, 2016: 270)گفتند میسخنحاکمیتحقازروازاین.گرفتمینشأت
آن کهبوددورهایندرهاحکومتتوسطحاکمیتاعمالشیوهدرورگراییدستوهنجارمندي

.کردندقلمداددموکراتیکقانونبهمحدودیامشروطحاکمیتعرصهرا
اما . توان لیبرالیسم را عرصه تفکر مفهوم مدرن حاکمیت دانستمیفوکوبر پایه تفکرات 

م حاکمیت، با تفکر حق حاکمیت مخالف وي با توجه به تحوالت قرن بیستم و دگرگونی مفهو
پنداشت که به هیچ عنوان قابل تملک یا متمرکز درجایی بود و حاکمیت را از جنس قدرت می

وکردایجادحکمرانیعرصهدرعظیمیتحولمشروط،حاکمیتفکريموجاگرچه. نیست
اینمحصولراممردسويازهاآزاديوحقوقاستیفايوگراییآزاديحقیقیندايتوانمی

کهبودمعتقدلذاودانستنمیبالغچنداننیزراحاکمیتازمفهوماینفوکواماپنداشت،دوره
وقدرتتکثرعرصهکهیافتنئولیبرالیسمومدرنپستعرصهدرتوانمیراآنمتکاملمفهوم

شود،میدریافتنیزفوکوفکريهايبارقهازکههمان طور. استبرترگفتمانپایهبرحاکمیت
ذاتیودرونیمفهومباهمچنانمطلق،حاکمیتبهنسبتبلوغشوجودبامشروطحاکمیت
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. استزورآنبودنقانونیومشروعیتمطلقه،قدرتباآنتفاوتکهبودهمراه» زور«و»جبر«
جبرايجبهخودذاتدراساساًکهاستقدرتیمتکامل،قدرتکهاستمعتقدفوکوواقع،در
پایهبرزورمدارانهقدرتاعمالجايبهکهمعنابه اینباشد؛داشتهرا»پذیرش«مفهومزور،و

اعمالافرادبرشدهپذیرفتهکامالًطوربهاست،دریافتهکهمقبولیتیبه دلیلقدرتبایدقانون،
وشدهپذیرفتهطوربهارادهاینمردم،برحکومتارادهتحمیلجايبهتر،واضحعبارتیبه.شود

الزم استشود،پدیدارحاکمیتبرايمقبولیتیچنیناینکهبراي.شودبارافرادبردلبخواهی
به دلیلافرادعمالًکهباشدرقیبهايگفتمانبهنسبتبرتري1گفتمانپایهبرقدرتیچنینکه

دیگرقدرترویکرد،ینابالذا.کننداطاعتآنازکاریزماتیک،قدرتعنوانبهآنپذیرش
قانونبرمبتنیجبرباکهگیردنمیقرارمردمنمایندگانعنوانحکام، بهگروهاختیاردیدرصرفاً

ونمایدجلوهحاکمیتصورتبهجاهمهدرتواندمیقدرتبلکهشود،تحمیلافرادارادهبر
: 1378بشیریه،(ردداقدرتآنگفتمانشدنغالببهبستگیصورت،بدینآنگريجلوه
در واقع با توجه به نظریات . کندمیتلقیحاکمیتمدرنپستنوعراقدرتیچنینفوکو).143

توان لیبرالیسم را به مثابه گذرگاهی قلمداد و رویکرد نوین وي به مفهوم حاکمیت، میفوکو
ن منتهی از آ2مدرنکرد که مفهوم حاکمیت را از نوع کالسیک خود، به نوعی مفهوم پست

:ساخت
ازبدنشوگیردمیبردرراواقعیافرادتمامدرنگبیرا کهمدلیبایدشکبدون...«

مدلازبیرونراقدرتبایدوبگذاریمکناراستشدهتشکیلحاکمیتازروحشوشهروندان
ستنیچیزيقدرت...پنداشتدولتنهادوحقوقیحاکمیتشدةترسیمقلمروهمچنینولویاتان

. باشدشدهتقسیمبرخوردارند،آنازودارنداختیاردرآن راانحصاريطوربهکهکسانیبینکه
آنجاواینجابههرگزقدرت.نماییمتحلیل،زنجیره اعمال افرادیکازبخشیمنزلهبهراقدرتباید

موضعدرهماد،افروشودمیها اعمالشبکهطریقازقدرت.کندمیعملقدرت.شودنمیمحدود
). 70- 76: 1389فوکو،(»...هستندآنازاطاعتموضعدرهموقدرتاعمال

گفتارهايوواژگانراهازکهاستبینشیدستگاهییامجموعهمعنايبهکهاستشدهبیانگُفتمان،تعریفدر. 1
پرداختنباگفتمان.اندازدمیسایهنیزتاریخیدورانیکآگاهیبرحتیگاهوگذاردمیاثرهاذهنیتبرشده،نهادینه

هرقدرودهدمیواقعیتیکازخبرنوشتار،وگفتاردرزبانکاربردنبهبا موضوعیکبهنسبتجزءجزءبهوتفصیلی
.نمایدمیجلوهبرترگفتمانیبه مثابهباشدترنزدیکحقیقتبهکه

مدرن استفاده نکرده، به این علت که عصر مدرن، مفهوم حاکمیت را از اواسط قرن هجده تا دوره از واژه پستفوکو. 2
) پس از فوت وي(اما با توجه به اینکه مفهوم بالغ حاکمیت در اواخر قرن بیستم . پنداشتمی) 1980دهه(اصر خودش مع

آنچه از آن (از قدرت ارائه داد فوکومدرن استفاده شده است چرا که مفهوم نوینی که پدید آمد، در این مقاله از واژه پست
هاي داند، اما در اواخر قرن بیستم و با ظهور دولترا از قرن هجدهم می، اگرچه ریشه آن )کردبه قدرت مدرن یاد می

مدرن حاکمیت، و آنچه شکل گرفته، مفهوم پستفوکولذا مفهوم بدیع حاکمیت که در دستگاه فکري . تنظیمی نمودار شد
. ده استدر تفکر میان قرن هجده تا اواخر قرن بیستم رواج داشته، مفهوم مدرن حاکمیت در نظر گرفته ش
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مفهوم نوین حاکمیت در دستگاه فکري فوکو. 3
شناسی و تبارشناسی، مفهوم نوین و هاي دیرینهبا تحلیل گفتمان خود و در قالب روشفوکو

هاي هایش در ظهور دولتیدگاهدوي که. حال، بسیار پیچیده از حاکمیت ارائه داددرعین
در 1»قدرت«با قراردادن مفهوم ) 113: 1385کالنتري، (مدرن، نقش حائز اهمیتی داشت، پست

ازويشد،بیانکههمان طور. کانون افکار خود، مفهوم پسامدرن حاکمیت را به تصویر کشید
دروبرقرارهموارهی،نشدنتقسیمقدرتیاست،قدرتجنسازکهآوردمیانبهسخنحاکمیتی

وويتفکراتدریافت. داندمیبرترگفتمانوپذیرشقانونبرمبتنیراحاکمیتیچنینوي. جریان
براي درك صحیح . استويبیاناتبردقیقتعمقمستلزمکرده،تبیینکهحاکمیتپسامدرنمفهوم

دقت واکاوي بهفوکوهاي دستگاه فکريبایست کلیه مؤلفهاز مفهوم پسامدرن حاکمیت، می
ها با تنیدة آنمند و درهممفهومی شود چرا که درك صحیح از مفاهیم فکري او با توجه به رابطه نظام

یکدیگر، مستلزم شناخت دقیق هریک در کنار دیگر مفاهیم است و این مسئله، خصیصه اصلی 
3.»منديحکومت«و 2»گفتمان و دانش«، »قدرت«: اند ازاین مفاهیم عبارت. استفوکوگفتمان 

قدرت. 3-1
قدرت، قلمرو متعلقات شناخت و . سازد، قدرت سازنده است و واقعیت را میفوکواز نظر 

از نظر وي، قدرت، نهاد ثابتی نیست بلکه در ). Foucault, 1977: 194(سازد مناسک حقیقی را می
ار نیست بلکه نامی است که به این قدرت، یک نهاد یا ساخت. یابداعمال اجتماعی تاریخی تجسم می

قدرت برخالف ). Foucault, 1980: 93(شود موقعیت پیچیده راهبردي در جامعه خاص اطالق می
و با ) Foucault, 1983: 227(گذارد ها را آزاد میحالی که آنکند، درعینخشونت، افعال را مهار می

هاي آید و به برکت علوم اجتماعی، گروهدادن و تقویت زندگی میاعمال فشار فراگیر، به کار نظم
کند و موجبات رفاه بیشتر را براي همگان هاي شناسایی عمیق و خوداندیش ایجاد میراه و فاعلسربه

نامد که در جهت قدرت انضباطی می- این نوع اعمال قدرت را زیستفوکو. آوردفراهم می
کند؛ قدرتی متمایل به اي تحت خود کار میبخشیدن نیروهسازي و نظامبرانگیختن، تقویت، بهینه

). Foucault, 1989: 136(بخشد ساز، که آن را رشد داده و انتظام مینیروي سازنده، و نه مانع و مطیع
هاي هنجارسازي وجود دارد که هنجارها به مدد روش، در حاکمیت پسامدرن، بهفوکوبر پایه اندیشه 

برخالف مفهوم پیشین حاکمیت که . زندگی مرتبط استهايآید و با همه جنبهجدید قدرت می
مدرن، از پایین آمیز بود، حاکمیت پستاعمال آن از باال به پایین، متمرکز، ادواري، مشهود و افراط

1. Power.
2. Discourse and Knowledge.
3. Governmentality.
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,Foucault(به باال، پراکنده، پیوسته، نامشهود، و دائماً حتی در اعمال بسیار جزئی هم در تکاپوست 

کردن با طرح مفهوم قدرت، در صدد توصیف نحوه حکومتفوکودرحقیقت،). 89-93 :1989
از نظر وي، جامعه بدون . آیداصطالح، اعمال حاکمیت برمیها بر افعال اشخاص و بهحکومت

).44: 1382دریفوس،(قدرت، تنها یک امر انتزاعی است 
گیرد و بر میتنها روابط سیاسی بلکه تمام روابط انسانی را در ، قدرت، نهفوکوبه تعبیر 

این بدان معناست که در روابط . جانبه استمتضمن نوعی آزادي دوجانبه و نه سلطه یک
: 1384برنز،(وجود دارد و قدرت و آزادي، مالزم یکدیگرند » مقاومت«قدرت، همواره امکان 

: 1373یونسی،(خود، معناي منفی ندارد مگر آنکه با سلطه درآمیزد خوديلذا قدرت به). 104
ها نیز شود و آنکنند اعمال میهایی که در برابر آن مقاومت میبنابراین، قدرت بر آن). 10- 7

لذا در عرصه حاکمیت پسامدرن، همواره امکان . کنندبه نوبه خود، آن را به دیگران اعمال می
لذا حاکمیت، چیزي نیست که فقط به فرد یا نهاد خاصی تعلق . واژگونی قدرت وجود دارد

در ). 327-347: 1370لوکس،(د یا در جایی متمرکز شود، بلکه در کل جامعه پخش است بگیر
قدرت را نباید حاکمیت . واقع قدرت، مانند دستگاه عصبی در کلیه اجزاي جامعه گسترده است

اند و این هاي نهایی قدرتدانست بلکه اینها فقط شکل1دولت، قانون یا وحدت فراگیر استیال
فوکو). 107- 108: 1384فوکو،(منزله کثرت مناسبات نیرو است ر چیز بهقدرت، بیش از ه

داند که اعمال حاکمیت بر اتباع، جزئی از آن قدرت سیاسی را بازتابی از مقوله قدرت می
. تواند منبع قدرت باشدمی2لذا کلیه اعمال بشري. شودمحسوب می

رابدنکهانددمیسازندهومثبتقدرتیراآنحاکمیت،مدرنپستمفهومبا ارائهفوکو،
به عبارتی، میکروفیزیکی است که در همه جزئیات حیات . دهدمیقرارخود توجهکانون

ها توان آن را عرصه پدیدهکند و بخشی از بافت روابط اجتماعی است و میاجتماعی عمل می
اعمال «قرار دارند که ايلذا افراد جامعه، تحت وضعیت دوگانه). 117- 118: 1382برد،(دانست 
است و دیگر حاکمیت، صرفاً جنبه فیزیکی نداشته و اثرات » بودنقدرتتحت اقتدار«و » قدرت

و روان او نفوذ کرده و اعمال ترین و دورترین زوایاي زندگی آدمی، روح آن تا ظریف
گشاید، میواسطه مدرن، بر بدن، چنگالی بیرو مناسبات قدرت در عرصه پستازاین. شودمی

). 27-37: 1378فوکو،(کند آن را محاصره و رام کرده و نهایتاً ملزم به انجام کاري می
خودپذیريبرگشتوهاخصیصهها،تفاوتکثرت،تمامباقدرتاَشکالبگذاریمباید...«
همبهوکنندمیقطعرایکدیگرکهبپذیریمنیروییصورت روابطبهراهاآنبایدوکنندعمل

.یعنی استیالي فرد یا گروهی بر گروه دیگر. 1
.همچون گفتار، کردار، نگاه، اندیشه، عالئم، حاالت و غیره. 2
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» ...یکدیگرندنفیخواهانوکنندمیپیداتضادباهمکنند،میتداخلبا همدهند،میارجاع
).349- 1389:503فوکو،(

هاست که بنابراین، حاکمیت در عرصه پسامدرن، قدرت غالب در قالب روابط میان قدرت
صورت اکثر آزادي و حداقل سلطهنوعاً متکثر و سیال است و در آن، بازي قدرت با حد

نسبت به روابط نیروها با یکدیگر، چگونگی فوکوبا توجه به محو سلطه در تفکر . پذیردمی
کارآوردن مفاهیم بسیار مهمی بود که وي با رويشدن یک قدرت بر قدرت دیگر، مسئلهغالب

.گفتمان و دانش، به آن پرداخت

گفتمان و دانش. 3-2
وي با عنایت بر مضامین . دانددن تفوق هر مرکزي میبرهدف خود را مرکززدایی و ازمیانفوکو

هاي متکثرانه هرمنوتیکی از دریافت بشري نسبت به موضوع واحد، معتقد است که بر اساس دستگاه
هاي متفاوت و مختلفی وجود دارد که هاي موضوعی، گفتمانهاي تحلیلی و حوزهمفهومی، روش

لذا براي این پراکندگی باید نظام . شودگوناگون میهايها، عالیق و نقشموجبات ظهور استراتژي
) 79: 1375بزرگی،(صورت همزیستی و تداوم شکل گیرد ها با قواعد گفتمانی بهمتکثر میان گروه

هاي ها و جریانکشیدن تداوم و پیوستگی تاریخ، عصر مدرن را دستخوش گرایشچالشوي با به
ها را تابع یک طرح خطی یا قانون واحدي دانست توان آنداند که نمیمتداخل و متقاطع می

داند، ناپذیر میکه قدرت و دانش را مالزم یکدیگر و تفکیکفوکولذا ). 295- 296: 1379تاجیک،(
هاي معرفتی مدرن انسان، محمل اعمال قدرت است و تمایز معتقد است که رژیم) 100: 1385بري، (

هاي معرفت باید در ارتباط با اعمال قدرت همه شاخهقلمرو دانش از قدرت، اشتباه است و تکوین
مراتبی و خطی رو به پایین را رد وي طرح ساده قدرت سلسله). 32: 1375منوچهري، (دیده شود 

هاي مختلف پذیرد که ریشه در الیهگیري آن را در یک ظرف گفتمانی میکند؛ بلکه شکلمی
اي از قدرت و ها در شبکهشدن انسانفتن و عیانبه عقیده وي، قرارگر. تعامالت اجتماعی دارد

بنا به مفهوم نوینی که وي از قدرت . کندها را به سوژه و اُبژه دانش و قدرت تبدیل میدانش، آن
صورت عیان و سرکوبگر کند، از مفهوم کالسیک قدرت که صرفاً در حوزه سیاسی و بهارائه می

ها پدیدار شده که پندارد که در تمامی حوزهد و خالق مینمودار گشته بود فراتر رفته و آن را مول
یابد که با دانش، ارتباط فاقد ماهیت خاص بوده و به اشکال مختلف در جامعه بروز و ظهور می

).49- 65: 1388نوابخش،(ناگسستنی دارد 
در مقابل هر قدرتی، مقاومتی متصور است، معتقد است که در نظام کنونی، فوکوازآنجاکه 

تر، قدرتی که بتواند به عبارتی روشن. شود که بر پایه گفتمان غالب باشدرتی غالب میقد
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واسطه دانشی که دارد، حقیقت را براي دیگري جلوه نماید و با اعتباري که از این طریق به به
آرود، گفتمان غالب را پدید آورد، قدرت غالب خواهد شد و نسبت به دیگري، دست می

لذا این نوع حاکمیت، مبتنی بر اعتبار ). 107- 127: 1391قادرزاده،(واهد کرد اعمال حاکمیت خ
شونده را به اُبژه دانش مبدل کننده را به سوژه دانش و حکومتو رضایت است که حکومت

و سازنده دانایی و دانش ) سوژه(، با ظهور علوم انسانی، انسان، هم فاعل فوکوبه عقیده . سازدمی
به همین خاطر است که ). 112: 1382علیا،(1گیردها و علوم قرار میژه دانشو هم موضوع و اُب

مواجهیم » حاکمیت موجود خودآگاه«یا » حاکمیت فاعل شناسا«با مفهوم فوکودر اندیشه 
غلبه 2هاي خوددرحقیقت، گفتمان غالب، توانسته نسبت به پادگفتمان). 79: 1375بزرگی،(

و فوکوگرایی اندیشه با توجه به نسبی. ي دیگري معتبر باشدواسطه دانش خود براکرده و به
عقیده وي بر تحوالت متعدد زمانی و عقیدتی، هیچ گفتمانی همواره پایدار نیست چرا که 
همیشه حقیقت در نزد آن نیست بلکه بخشی از حقیقت در دست آن قرار دارد و با تحوالت 

پادگفتمان، گفتمان غالب و قدرتش، قدرت آتی، در مقابل پادگفتمان خود مغلوب شده و آن 
به همین دلیل است که وي ). 143: 1378؛ بشیریه،114- 120: 1390زاده،صالحی(شود غالب می

.آوردشدن افراد سخن به میان میاز دوران قدرت و سوژه و اُبژه

راتکنیکازايمرتبهکهارادتیکند،میتحمیلشناسابر جانکهاستدانشبهارادت...«
بر کهحقیقتیبهارادتیچنینیک...باشندسودمندبتواندکهکندمیتجویزهاشناساییبراي
نوعیگفتارهادیگربرکهداشتخواهداینبهگرایشدارد،تکیهرسمیتوزیعازقالبیوپایه

.نظر داده استدکارتشناسی در واقع، وي با چنین ادعایی، برخالف معرفت. 1
.کشیدن گفتمان غالب هستند تا گفتمان خود را غالب کنندچالشهاي غیر، همواره در صدد بها گفتمانیا هپادگفتمان. 2
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).20- 22: 1377فوکو،(»...کندوارداجبارقدرتنوعیوفشار
دارد، در عرصه نوین تفکر بشري، نسبت به قدرت نوین بیان میفوکوآنچه بنابراین، بنا به

ها آمدن گفتمان بر پادگفتمانحاکمیت، یعنی قدرت برتر که اعمال آن تنها در صورت غالب
ه تملیکی نیست بلکه صرفاً عمل گامیسر خواهد بود و این قدرت در همه وجود دارد و هیچ

لتی، مقامات سیاسی، نهادهاي غیردولتی قدرتمند اقتصادي یا هاي دوظهور دستگاه. کندمی
شدن این قدرت است که بدان جلوه عینی طور کلی هر شخص مقتدر، درواقع، نمایانسیاسی به

دهد اما استیالي این قدرت، نه به دلیل داشتن قدرت بیشتر یا تفویض قدرت است بلکه به می
ن را پدید آورده و در روابط ت کمتر در برابر آدلیل گفتمان غالبش است که موجبات مقاوم

این . یابدصورت قدرت برتر، عینیت میظاهر بهعنوان قدرت معتبر نمودار شده که بهها بهقدرت
قدرت تا زمانی که بر پایه دانش خود، نمایانگر حقیقت با درجه اعتبار باالتري باشد، اعمال 

گر گفتمان غالب و اعتبار خود را در روابط قدرت اما ا) 29: 1380عالم،(حاکمیت خواهد کرد 
از دست بدهد، مغلوب شده و پادگفتمان آن جایگزین خواهد شد که اعمال حاکمیت در ید 

لذا مشروعیتی که در عصر مدرن حاکمیت، صرفاً به معناي . اختیار آن قرار خواهد گرفت
ي حقیقت و گفتمان غالب شد، در عرصه پسامدرن حاکمیت، به معنابودن تعبیر میحقانی

اي روابط تعاملی و ، گونهفوکورو، ازاین. شود و اساساً مبتنی بر رضایت استنمودار می
لذا .)1379:122فرکالف،(کند ترسیم می» گفتمان، قدرت، معرفت و حقیقت«دیالکتیکی میان 

رصه تقابل ما در عبه عقیده وي،. پندارداو قدرت پسامدرن را قدرتی سازنده و مثبت می
ها هستیم و اگر قدرتی نتواند گفتمان غالب را پدید آورده و با زور و سرکوب پادگفتمانِ قدرت

غالب، قدرت خود را مستولی سازد، چنین اعمال حاکمیتی مبتنی بر استبداد است و این رابطه، 
.گرایانه و با شکل کالسیک حاکمیت استیک رابطه سلطه

.استگستردهومتکثرقدرتیوي،فکريدستگاهدرحاکمیتنوینمفهومکهروستازاین
بروهاآنارادهبرداردافرادنزدکهاعتباريبه دلیلآیدمیپدیدبرترگفتمانبه دلیلکهحاکمیتی

راخودقدرتتواندمیفرديهرها،قدرتتقابلعرصۀایندر.شودمیبارخودشانپذیرشاساس
بارقیب،بهنسبتراخودگفتمانبتواندآنکهبرمشروطسازدجلوهبرتررتقدوحاکمیتبه مثابه

شودمیموجبخودخوديبهبرترگفتمان. کندغالبومعتبرحقیقت،ازتريصحیحدریافت
.شودغالبويقدرتویافتهکاهشآنبهنسبتمقابلقدرتفشارومقاومت

ایجادبربنااگر1
چندذهنیعرصهپذیرايجامعهکهاین استبرمشروطباشد،حقوقینظامدرايعرصهچنین

استترموجهوبودهترنزدیکحقیقتبهوي،قدرتبهنسبتفردآنقدرتکهاسترسیدهپذیرشاینبهدیگريچراکه. 1
.پذیراستباشدداشتهپیدرجبريآنچناناینکهبدونراويقدرتلذاو
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شخصیهرقدرتشکوفاییورشدبرايقانونیبستروبوده)افرادخردواذهانبرخورد(هاپدیده
گفتمانبرمبتنیهايقدرتراحقوقینظامدرحاکمیتتاروپودکهمعنابدینشود؛فراهمجامعهدر

خود،مشروعیتجهتبهتنهاکهقانونیصرفمجوزبرمبتنیقدرتینهودهندتشکیلبرتر
باحکومتچرا کهشودمیانجامحکومتسويازامراینکهشودتحمیلافرادارادهبرتواندمی

بر پایهطور زورمدارانهبهکهداندمیبرتريقدرتصاحبراخودمشروط،حاکمیتتفکرعرصه
برتر،قدرتازفوکوآنچهبنابراین،.کندمیحاکمیتاعمالافرادبرمردمنمایندهعنوانبهوقانون

باجامعهدرونازاشخاصیبساچهونیستحکومتاستیاليیددرلزوماًآورد،میمیانبهصحبت
راقدرتیچنیننبایدهمچنین.کنندشراکتحاکمیتونماییقدرتعرصهدرویژه،اعتباردریافت

اماداردوجودافرادهمهاستیاليتحتوجاهمهدرباالطالققدرتبلکهدادنسبتیخاصگروهبه
با.استرقیبهايقدرتبهنسبتبرترگفتمانبرابتنامستلزمحاکمیت،به مثابهآنکردنغالب
حاکمیتفوکوشود،میمنتجبرترفناوريودانشرهگذرازبرتر،گفتمانایناینکهبهتوجه

لذاوکندمیفراهمبرتراذهانوافکارظهوروبروزبرايرابسترکهداندمیايعرصهرانپسامدر
شیوهباشود،مییاددولتصرفخردجايبهجامعهخردبه کارگیريوجامعهعقالنیتازآنچه

نایشد،خواهدبیانآتیهايقسمتدرکهترتیبیبه.رسیدخواهدخودکمالبهمتکثر،حاکمیت
یافتهتوسعههايکشورنوینحقوقینظامدر)فراتنظیمی(گذارفرامقرراتدولتنظریۀباعرصه
).1394:196پتفت،(یافتتحقق

منديحکومت. 3-3
. شوددهی به رفتار دیگران می، قدرت به معناي نیرویی است که موجب جهتفوکودر تحلیل 

. گذاردبر روي اعمال ممکن دیگر، تأثیر میاز این منظر، قدرت، ساختار کلی اعمالی است که
. کندکند، محدودیت ایجاد کرده یا مطلقاً امر و نهی میانگیزاند، تسهیل یا دشوار میمیقدرت بر

که فاعل عمل، عمل حال، قدرت همواره شیوه انجام عمل بر روي فاعل عمل است چرا بااین
حکومت را هدایت فوکورو  ازاین). 1378:358دریفوس،(کند یا قادر به انجام عمل است می

کند و برخالف عقیده هاي آزاد تعریف میرفتار و تالش براي تأثیرگذاري بر اعمال سوژه
مندکردن دولت، در حکومت. اعتقاد دارد» منديحکومت«کردن، به جاي حکومت، بهماکیاول
قدرتی که . شوده کار گرفته میها بها، تمایالت، تأمالت، نهادها و تاکتیکاي از رویهمجموعه

آماج اصلی آن، جمعیت و شکل اصلی دانش آن، اقتصاد سیاسی و ابزار تکنیکی ذاتی آن، 
پذیري خاص جمعیت و پیروي آن به عقیده وي، نظم). 6: 1390کسرایی،(هاي امنیت است سامانه

حظات و دانش مال«بینی باعث شد تا عنصر محاسبه عقالنی، در از روندهاي مشخص قابل پیش
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در واقع، نوعی گذار از نظام تحت سیطرة ساختار حاکمیت به سیطرة . ادغام شود» حکومت
: آوردگانه پدید میسه1»نظام همبستگی«هاي حکومت را ترسیم نموده که نوعی تکنیک

).269: 1390فوکو،(حاکمیت، انضباط و اداره حکومتی 
پندارد که هاي سیاسی میقعی مبارزه و نبردمندشدن دولت را یگانه فضاي وا، حکومتفوکو

مندشدن، هم شرط محدودیت دولت و هم علت تداوم لذا حکومت. شودموجب بقاي دولت می
» هنر جدید حکومت«گیري وي چنین تحول فکري را موجب شکل.)262: 1390فوکو،(آن است 

ان، تضمین محدودیت داند که کارکردشمی» هاي درونی و پیچیدهدهی سازوکارسامان«یعنی 
:Rose, 1992(سو، و تقویت لیبرالیسم از سوي دیگر است اعمال دولت از یک در این روند، ). 177

شود؛ بدین معنا که عقالنیت لیبرالی می» هاي استیالتکنیک«، جایگزین »هاي خودتکنیک«
دارهاي پذیري کرجایگزین عقالنیت صرف حکومتی شده و جامعه را تبدیل به مکان آزمون

لذا اعمال حاکمیت در . آوردرا پدید می» کردناندك حکومت«حکومتی کرده که موجبات 
و تالش براي 2»هدایت رفتارها«طلبد که را میمنديها، حکومتعرصه پسامدرن حکومت
بخشیدن رفتارها از طریق »تنظیم و انضباط«لذا مستلزم . هاي آزاد استتأثیرگذاري بر اعمال سوژه

به همین دلیل ). 122: 1380هیندس،(جهت کنترل است » فناوري«برد عقالنی ابزارهاي مناسب کار
کنیم که قدرت گفتمانی، کل عرصه اجتماعی است که وي معتقد است ما در عصري زندگی می

گونه، که در آن اعضا مدام در معرض مراقبت، نظارت و تربیت را در برگرفته و جامعۀ زندان
لذا گفتمان مسلط، با روایت و عقالنیت خود، ). 156: 1378ضمیران،(فته است گرهستند، شکل

هاي نظري خود ها، به نوعی چالشوجوه ایدئولوژیک خود را نمایان ساخته و از پسِ پادگفتمان
آید و با نیل به قدرت غالب، به تنظیم رفتارها و اعمال افرادي که با آن رابطه اجتماعی دارند، برمی

).1381:251یتمن،(ند زدست می
مندي با سازوکار انتظامی و پیمان ، حکومتفوکولذا اعمال نوع نوین حاکمیت در اندیشه 

براي همین است که . قواعد رفتار است که صرفاً با اتکا بر دانش و از روزنه گفتمان میسر است
راد انسانی ول اعمال فراوان افداند و قدرت دولت را محصحقیقت را بیرون از قدرت نمی

هاي علمی ها، از طریق نهادها اعمال شده و بر پایه رشتهاي از قدرتپندارد که در بستر شبکهمی
). 158-176: 1381فیلیپ،(مبتنی بر مدعیات معرفتی، استوار و هماهنگی یافته است 

میانبهصحبتهاپدیدهچندذهنیعرصهوهاخردبرخوردازفوکوآنچهبهباتوجهبنابراین،
وتعددباحاکمیت،مدرنپستعرصهدرداند،میغالبگفتمانازمنتجرابرترقدرتوآوردمی

1. System of Correlation.
2. Conduct of Conducts.
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وجودمستلزمفضاییچنینومواجهیمجامعهامورادارهدرهاآنآفرینینقشوهاقدرتتکثر
درافرادنقشایفايگونهاین. استقدرتصاحببازیگرانرفتارهايانتظامبرايهنجارهایی

موجبکهاستقواعدبرمبتنیحکمرانینوعیشده،پذیرفتهومعینهنجارهايمحورحولجامعه،
ف تفکر کالسیک که صرفاً مبتنی برچنین انضباطی برخال.شودمیمداريحکومتوانضباطایجاد

:مندي، متکی بر دو عنصر حق و هنجار استقواعد حقوقی بود، در عرصه حکومت
سازوبرگوحاکمیتعمومیحقناهمگونبازيطریقازقدرتنوین،عجوامدر...«

سويازوحقآشکارومطولنظامسویکازکهمعنابدینشود؛میاعمالانضباطچندگانه
کهکنندمیعملهاسایهدروزیریننقاطدرموجودپنهانوخاموشهايانضباطدیگر،

...هستندخودخاصگفتماندارايهاانضباطواقع،در.سازندمیراقدرتعظیمسازوبرگ

انضباطگفتمان. استمتفاوتقانونگفتمانباانضباطگفتماناما...گرندابداعالعادهها فوقآن
قانونها،انضباط...استحقوقیقاعدهنهوهنجاردربارهعبارتیبهیاطبیعیقاعدهدرباره

: 1389فوکو،(»...دارنداشارهتئوریکافقبهوکنندمیرمقر1هنجارسازيبهبلکهسازندنمی
استدو شکلدردولتشدنآنچه در جوامع نوین در حال ظهور است، فروکاسته...«). 81-80

).264: 1391فوکو،(»...لیبرالمنديحکومتتحقق،2حزبیمنديحکومترشد

ن مفهوم حاکمیت خوانش نوی: شدنهاي فراتنظیمی و عرصه جهانیظهور دولت. 4
در دوره پسامدرن
نشان داد که مفهوم حاکمیت در دوره پسامدرن، یعنی از زمان ظهور فوکوتحلیل اندیشه 

نئولیبرالیسم در اواخر قرن بیستم تا به امروز، نوعی حاکمیت متکثر است که مبتنی بر گفتمان و 
گیرد که ورت میهاي غالب صدانش است و اعمال آن در سطوح مختلف، از سوي قدرت

. کنندرفتارها را در شبکه روابط اجتماعی تنظیم می
اندیشمندانوفوکوهاياندیشهبراتکابایافتهتوسعهکشورهايکنونی،حقوقیهاينظامدر
پدیداقتصاديعرصهدربخصوصجامعهدرقدرتمتعددبازیگرانمیانرقابتیفضايمدرن،پست

افرادشکوفاییفرصتایجادباحکومت،خردبرصرفاتکايجايبهکهصورتبدیناند؛آورده
تکیهآنخردبرودادهاهمیتجامعهعقالنیتبهخود،برترفناوريودانشپایهبرجامعه،درمتعدد
عرصهدرخصوصیبازیگرانمیانرقابتایجادوسازيخصوصیامرنمونه،براي. اندکرده

ومنفعلاقتصاديجايبهکهاستپیشرفتهحقوقیهاينظاماقداماتترینمهمازجملهاقتصادي،
1. Normalization.
2. Party Governmentality.
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برترگفتمانفراخورتواندمیفردهرآن،درکهاندکردهایجادخصوصیوفعالاقتصاديدولتی،
درافرادنقشایفايگونهاین. شودگرجلوهجامعهدربرترقدرتیعنوانبهحوزه،ایندرخود
سطحدرمتعددهايقدرتشناساییبرعالوههادولتتااستشدهموجبکنونیحقوقیهاينظام

سطحدرراهاآننماییقدرتوفعالیتامکانجهان،به رويخودمرزهايبازگشاییباجامعه،
هاينظاماین. استشده» شدنجهانیعرصه«بروزموجبخودکهاندآوردهپدیدنیزفراملی
باکشورامورادارهفراتنظیمی،دولت. شدندنهادهبنافراتنظیمیتدولتفکرباحقوقیپیشرفتۀ
برايپیشرفتهتنظیمینظاموسازيخصوصیبر پایهوخصوصیبخشتوسطامکانحداکثر

هاي فکريحال در این قسمت تالش شده است تا بارقه. استبخشاینبازیگرانرفتارهنجارمندي
هاي فراتنظیمی و تفکرعرصه دولتحاکمیت، یعنیدر نمود واقعی مفهوم پسامدرنفوکو

. شدن به تصویر کشیده شودجهانی

هاي فراتنظیمیمندي دولتحکومت. 4-1
، در عقالنیت )Dubash, 2012: 261(، نگرش نئولیبرال به اقتصاد و سیاست 1990از اوایل دهه 

سرعت، روکراسی پرداخته و بهها به حذف بوحکومت و قوانین مصوب آن، نفوذ بسیار یافته و دولت
این ). Jordana, 2011: 1343-1349(نوع پسامدرن حکومت، یعنی دولت فراتنظیمی را مستقر کردند 

:Breyer, 1982(رشد یافته 1»کنترل مبتنی بر انگیزه«ها اساساً در زمان حاکمیت مدرن با تفکر دولت

اي دولت تنظیمی، گونه. یمی نمودار شدندهاي تنظو در اواخر قرن بیستم، پس از دوره دولت) 176
از انواع دولت است که در آن توجه بیشتري به نقش و ارزش مقررات نسبت به دیگر ابزارهاي 

نوعی، به. گیربر و مالیاتشود و بیشتر، یک دولت مقرراتی است تا دولت هزینهگذاري میسیاست
,Majoneh(سازي، ویژگی مرکزي استتر شده و خصوصیکارگیري ابزارهاي تنظیمی مرسومبه

به عبارت دیگر، دولت تنظیمی به معناي تغییر سیاست ارائه خدمات عمومی ). 139-142 :1997
کنندة رفتارهاي هاي سیاستگذار و تنظیممستقیم دولتی به غیرمستقیم است که در آن، قدرت

واگذار شده، از درجه اهمیت با استقالل نسبی و معین2»فنی و تخصصی«اجتماعی که به نهادهاي 
امروزه دولت تنظیمی، فراتر از نوع مدرن ). Macgovan, 1996: 560-567(بسیار زیادي برخوردارند 

).Caporaso, 1996: 29(آن پیش رفته است و حال به شکل پسامدرن نمایان شده است 
و در رأس دولت فراتنظیمی، دولت عقل است که به دنبال آزمودن فرضیات مختلف بوده 

در عصر تفکر حکمرانی نوین، کنترل . کنترل حیات اجتماعی و اقتصادي کشور قرار دارد
1. Incentive-Based Control.
2. Technocratic.
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پذیرد و در این مقوله به مقرراتی امري پراکنده تلقی شده که از طریق خود جامعه صورت می
هاي مدرن امروز، دولت). Scott, 2003: 20؛ 200: 1394پتفت،(شود دولت حاکم، کمتر توجه می

، به سمت نوع متکثر حاکمیت سوق فوکوهاي تأثیر از مکاتب فکري نوین، همچون اندیشهبه 
اقتصادي در - هاي اجتماعیدر عصر دولت فراتنظیمی، گسترش تنظیم رفتاري در عرصه. اندیافته

:Moran, 2003(ها را درنوردیده ها و افراد و گروهمرز میان دولت1المللی،گستره داخلی و بین

Chapter I (مندي را پدید آورده است و اساساً حاکمیت متکثر و حکومت)Moran, 2002: 391 .(
. یابدطور روزافزون، کاهش میامروزه دخالت مستقیم دولت در کلیه امور اقتصادي و اجتماعی به

علت اصلی آن، اتکا بر عقالنیت افراد جامعه است؛ عقالنیتی که متکی بر دانش و گفتمان معتبر 
هاي غیردولتی به این هاي چندملیتی و بنگاهظهور شرکت. هاي درون و بیرون جامعه استشبکه

توان خصلت تکثرگرا، درمجموع می. شدت رشد یافتسازي نیز بهمسئله قوام بخشید و خصوصی
کارآمدن هاي فردي و رونق اقتصادي را عوامل اصلی رويتوجه به آزاديکارکردهاي کنترلی، 

در تفکر نئولیبرال، وظیفه دولت، ). Sunstein, 1990: 407-408(و فراتنظیمی دانست دولت تنظیمی 
هاي فردي در چارچوبی نهادي است که هاي کارآفرینانه و مهارتگشودن راه براي تحقق آزادي

از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ . تواند رفاه و بهروزي انسان را افزایش دهدمی
بنابراین نقش بخش خصوصی در نظریه . هاستدي مناسب براي عملکرد این شیوهچارچوب نها

شود و دولت عمالً مداخله غیرمستقیم داشته و با تضمین رقابت آزاد دولت فراتنظیمی پررنگ می
کند ها در جامعه، خود نقش اساسی براي تنظیم و حفظ تعادل جامعه و بازار ایفا میافراد و گروه

و بر پایه گفتمان ) Colin, 2004: 38-50(شود اظر اصلی امور جامعه محسوب میکه در واقع، ن
. غالب خود در سطح وسیع، چنین اقتداري یافته است

: اند ازهاي فراتنظیمی وجود دارد که عبارتدو خصیصه مبنایی مهم در مرکز تفکر عرصه دولت
3»نظام فرعی«ژگی ناظر بر چهار خودتولیدي، وی). مداريحکومت(مندي و حکومت2»خودتولیدي«

هاي در دولت). Luhmann, 1992: 145(تنظیمی یعنی اقتصادي، قانونی، اجتماعی و سیاسی است 
ها و هنجارهاي تواند مبناي تنظیم جامعه قرار گیرد و ارزشفراتنظیمی، تنها هنجارهاي قانونی نمی

ها بر ساختارهاي تی تأکید بیشتر این دولتح. تواند چنین امري را محقق کندهاي فرعی میکلیه نظام
). Paterson, 1998: 454-455(است ) اقتصادي، اجتماعی و سیاسی(هاي فرعی هنجاري دیگر نظام

با توجه به . شوددارد و موجب تکثر هنجاري میاي گام برمیاین امر به سوي نظام تنظیمیِ رویه
هاي ور اقتصادي و اجتماعی خود باید با خواستگرایی این نظریه، هر نظامی براي تنظیم امنسبی

.المللی، دولت فراتنظیمی اتحادیه اروپا نسبت به کشورهاي عضوش استبهترین مثال براي حوزه بین. 1
2. Autopoiesis.
3. Sub-System.
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آور باید با عرف حاکم بر جامعه و محل مطابق باشد و گذاري کند و هنجارهاي الزامنوین، قاعده
چنین امري تنها . باید فکر خود را با عرصه نوین اقتصادي و اجتماعی وفق دهندکنندگان جامعه تنظیم

. آور حقوقیپذیر است و نه فقط با هنجارهاي الزامرلی امکانکارگیري چهار نظام فرعی کنتبا به
همچنین دولت فراتنظیمی بر تعدد نهادهاي تنظیمی تأکید ورزیده و دیگر، دولت مرکزي را تنها 

حاکمیتی، - نوعی، خودبه). Hunt, 1993: 272(داند کنندة امور اقتصادي و اجتماعی جامعه نمیتنظیم
جاي اینکه تنظیم امور جامعه، تنها تر، بهبه عبارت واضح. شودظیمی میجایگزین حکمرانی دولت تن

گیرند و غیرمتمرکز، چنین مسئولیتی را به عهده می1»خودفرمان«به دست دولت قرارگیرد، نهادهاي 
انی، شکل حکمرانی متکثر یا جاي وحدت حکمرکرد، بهبیان میفوکوو مطابق آنچه 

-Foucault, 1991: 91(شود کارگرفته میتصادي و اجتماعی جامعه بهمندي در تنظیم امور اقحکومت

امروزه با . کشدمدرن را به تصویر میاما این مسئله تنها جلوة حاکمیت داخلی در عرصه پست). 92
.، مفهوم حاکمیت خارجی نیز دچار تحول شده است»شدنجهانی«ظهور تفکر 

حکومت جهانی. 4-2
الشعاع حاکمیت فراملی فزایندة جامعه جهانی، حاکمیت ملی تحتتنیدگی امروزه با درهم

هاي ها و رویههاي هر دولتی، تحت رعایت چارچوبطوري که سیاستقرار گرفته است، به
ها میزان مؤثري از درحقیقت، حکومت. المللی قابل اتخاذ و اعمال استمرسوم در حوزه بین

کارآمدن گفتمان چنین حکومتی با روي. اندکردهواگذار» حکومت جهانی«اقتدار خود را به 
هاي غالب در از اواخر قرن بیستم، قدرت. پدیدار شده است» شهروند جهانی«و » حقوق بشر«

المللی، هاي بینصورت نهادهایی چون سازمانهاي غالب بهعرصه جهانی بر پایه گفتمان
ی بروز و ظهور یافتند و با اعمال هاي چندملیتی، نهادهاي خودگردان مردمی و غیردولتشرکت

ها، بر پایه اقتدار مبتنی بر اعتبار جهانی که دارند موجبات تنظیم رفتارهاي حاکمیت بر دولت
. اندالمللی پدید آوردهکشور و چه در حوزه بین-هاي دولتکنندگان را، چه درون مرزحکومت

الدولی نیز رشد در سطح بینها با طرح حاکمیت در سطح فراملی، مسئله مشروعیت حکومت
. یافت و لذا حاکمیت ملی را نیز تحت تأثیر حاکمیت جهانی قرار داد

اي است که با توسل به دموکراسی و نئولیبرالیسم، گرایی در تفکر نوین جهانی، آموزهکثرت
لذا عمالً مرزهاي ملی را از. کندهاي متعدد را در عرصه جهانی فراهم میامکان حضور گروه

,Scholte(ها در حوزه جهانی گشوده است میان برده است و درها را به روي طرح گفتمان

لذا نوعی حکمرانی جهانی پدید آورده است که حامی شهروند جهانی در برابر ). 15-16 :2000
1. Self-Steering.
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رو ازاین). Ku, 2013: 212; Lederer, 2005: 26-27(آمیز قدرت است هرگونه روابط سلطه
داده است که دو خصیصه بسیار 2»وطنیحقوق جهان«دیگر جاي خود را به 1،»لالملحقوق بین«

اول اینکه حاکمیت جهانی، برخالف دوره کالسیک و مدرن حاکمیت، بر : مهم و متمایز دارد
ها، قدرت و هنجارهاي آن غالب بوده و از درجه اعتبار لذا گفتمان. حاکمیت ملی برتري دارد

جهانی محسوب شده و حقوق و وم اینکه هر فردي، شهروندد. باالتري برخوردار است
). Glanville, 2011: 233-235(شودهاي بنیادین وي توسط حاکمیت جهانی تضمین میآزادي

که )NICISS, 2010: 9-16(اند به وجود آورده3»نظم جهانی«هنجارهاي عرصه جهانی، نوعی 
لذا با ). Burci, 2013: 516-517(بوده است علت پیدایش آن، عدالت در پرتو حقوق بشردوستانه 

ها تنها از گذر گفتمان معتبر جهانی میسر ها در عرصه جهانی، مقابله با این قدرتحضور قدرت
المللی در عرصه پسامدرن حاکمیت، خواهد بود و اعمال هرگونه فشار و زور مبتنی بر سلطه بین

طلبانه، موجب پدیدآمدن ایانه و سلطهعمالً غیرممکن شده است و هرگونه حاکمیت ستیزگر
). Montbrial, 2001: 240-249(شود شده و سرکوب می4»واکنش جهانی«

در چنین جامعه جهانی، مشکل بتوان از حاکمیت صرف ملی و حکومت منسجم و یگانه 
طلب و ستیزگر، غیرممکن هاي سلطهسخن به میان آورد و عمالً انزواطلبی و خودمحوري قدرت

المللی وجود دارد نهایتاً اینکه، در چنین عصر پسامدرنی  نوعی حاکمیت متکثر بین. استشده
.شدن استوار استشدت بر پایه گفتمان جهانیکه به

گیرينتیجه
هاي ها، یعنی دوره دولتو مبانی نظري عصر پسامدرن حکومتفوکوتأمل در اندیشه 

هاست تأثیر و تأثّر متقابل قدرتکه  عصر کنونی شاهد دهدشدن، نشان میفراتنظیمی و تفکر جهانی
که با الگوهاي فکري مختلفی بر پایه دانش خود در عرصه رقابت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي به 

هاي نظري خود و در واقع، دنبال ارائه گفتمان خود در قالب حقیقت بوده تا با غلبه بر چالش
ها رابطه الب را به دست آورند و نسبت به افرادي که با آنها، با کسب اعتبار، قدرت غپادگفتمان

شود، بلکه این قدرت، جایی متمرکز نیست یا کم و زیاد نمی. اجتماعی دارند، اعمال حاکمیت کنند
در همه جا و همه چیز وجود دارد و هرگاه گفتمان معتبري ارائه دهد، موجبات مقاومت کمتر در 

حاکمیت، چنین . شودگر میه و به شکل قدرت مقتدر و برتر جلوهبرابر قدرت خود را پدید آورد
1. International Law.
2. Cosmopolitan Law.
3. Global Order.
4. World Reaction.
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ترین سطح آن، حاکمیت جهانی شود که وسیعقدرت برتري است که در نمودهاي عینی نمایان می
این قدرت، مثبت و سازنده است، چرا که بر پایۀ دانش و اعتبار بنا شده است اما اگر بخواهد با . است

فتمان او اعتباري براي دیگران ندارد، گفتمان خود را غالب کند، قدرت که گزور و فشار، درحالی
چنین امري در عصر کنونی با رشد لیبرالیسم و تفکر فوکوجوست که از نظر گر و ستیزهمنفی، سلطه

باالترین سطح این واکنش، . شودرو شده تا سرکوب بشري، میسر نبوده و با واکنش دیگران روبه
.ت به تضییع حقوق شهروند جهانی استواکنش جهانی نسب

شدن، حقوق بشر، لیبرالیسم و اتکا بر خرَد در سطح وسیع، گفتمان غالب عصر حاضر، جهانی
لذا عرصه پسامدرن، تفکر تکثرگرا را جایگزین ایدئولوژي محوري و . کلیه افراد جامعه است

درت حاکم بر روابط اجتماعی عنوان قمرکزگرایی کرده است و بستر را براي بروز هر قدرتی به
هاي تنظیمی به اوج این مسئله با ظهور دولت. طور کلی حکمرانی متکثر فراهم کرده استخود و به

نیز اشاره کرده، حاکمیت در عرصه کنونی، قدرتی برتر فوکوهمان گونه که . خود رسیده است
فعل فاعل شناسا عمل پس برگیرد است که اعمال آن صرفاً براي هدایت رفتارها صورت می

ها باز باشد، طبیعتاً کلیه هنجارهاي درون جامعه ارج نهاده شده اگر عرصه براي ظهور قدرت. کندمی
کنندة هنجارها نسبت به روابط و هرکس بر پایه دانش خود، قدرت غالب را به دست آورده و تعیین

آید و افراد را به سوژه و اُبژة لذا نوعی حاکمیت فاعل شناسا پدید می. اجتماعی خود خواهد شد
لذا نوعی حاکمیت متکثر، هم در عرصه ملی و هم در عرصه جهانی پدیدار . کنددانش تبدیل می

.شده است
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