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 پسامدرن شهیاند در یعموم نظم و قدرت مفهوم


2 هدی مرتضوی -1علی اکبر گرجی ازندریانی
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  دهیچک

بودهیاسیسلسوفانیفوشمندانیاندمناقشهموردوزیانگجدالیمفهومهموارهقدرت
یبرمبناقدرتآندرکهگرفتهشکلهابزیشهیاندمحوربرقدرتمفهوممدرنمیپاراد.است
شودیمفهمدولتباارتباطدروتیحاکممفهوم ریساشهیانددرقدرت،ازمفهومنیهم.
استافتهیاستمرارحوزهنیاشمندانیاند درفوکویهاشهیاندطرحباسم،یپسامدرندر.
درمتمرکزقدرتمنظرنیااز.افتینیتکومفهومنیاازیدیجدمیپاراداقدرت،صوصخ

استمثبتومولدبلکهکندینمعملیمنفاست؛جامعهشبکهدرمتکثربلکهستیندولتنهاد
دومقولهمرتبطبا،ی.قدرتونظمعمومدهدیمشکلرایانسانیهاسوژهتیهوتینهادرو

اند سیحقوقشهیهمدر پیاسیو و هستند رابطهوندشانیمدرن در بهجامعهودولتیرا
وضعکرددرکتوانیموضوح در تلقتی. و برداشت دولت،یپسامدرن، و جامعه از

چن در نظم کارکرد استو شده کیدریهمسانووحدتحفظیاجامعهنیدگرگون
یبودگخاصوتفاوتاصلاساسبرپسامدرن،جامعهنظمبلکهست؛ینکپارچهیملت-دولت
مفهومدونییتببهآنپرتودرپسامدرن،شهیاندیمعرفازپسحاضر مقاله.گروهاستوافراد

.استپرداختههستند،یعمومحقوقیمباندرمطرحمیمفاهازکهیعمومنظموقدرت
 

،کثرتیعموممنفعت،یعمومنظمقدرت،فوکو،سم،یپسامدرن:یدیکل واژگان
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 مقدمه .1
به.استهمراهآنفهمیِدگیچیپوابهامباشود،یمطرحپسامدرنشهیاندعنوانتحتآنچه

دادارائهآنازیمشخصوواحدفیتعراساس،نیبراتوانینمکهیاگونه قتیحقدر.

بلکهنمود،قلمدادتهیمدرنازپسگر،یدیادورهوعصرعنوانبهتوانینمرا7سمیپسامدرن

آندرکهاستتهیمدرنخیتارخودازیبخشدوراننیا.ستینتهیمدرنازیجدایزیچسمیرنپسامد

ازیحاکپرسشنیاطرحکهحالنیعدرو استآمدهفراهمتهیمدرنتیماهازپرسشطرحامکان

استمدرنعالمبحرانینوع تجددعالموتهیمدرنبامخالفتمثابهبهراسمیپسامدرندینبااما.

انستد بلکهگسلد؛یمازآنکامالًنهوردیگیمرامدرنامریجانهپسامدرن،امرلذا.

تهیمدرنیخودآگاهینوعیستیباراسمیپسامدرن.کندیمآشکارراتهیمدرندرنهفتهیهاتیمحدود

43-25 :1979 )دانستآن2یهاتیفرارواوتاریلگفتهبهایواصولبهنسبتدیتردوشکامکانو

Lyotard,) .فراهمراتهیپرسشازمدرنیتمدن-یخیتارامکان،ینوعبهسمیپسامدرنکهافزوددیبا

عصروتهیمدرنیهاانیبنرفتنسوالریزمرهونیحدتاتوانیمراامکاننیاکهاستآورده

 پسامدرندانست.شهیدراند9یروشنگر

وردیپذینمرایآزاد،یبرابر،علمموردردمدرنشمولجهانیهاهیداعسمیپسامدرنواقعدر

تیحمایانسانجامعهدرتکثروهاتفاوتازمقابلدروداندیمافسانهعلممانندزینرابشرحقوق

حقوقوجامعهمتنبهشودیممحسوبیاهیحاشمدرن،نظمدرآنچههرآوردندنبالبهوکندیم

استجامعهسطحدرریفراگونیادیبننظمیبرقراردنبالبهکهییهنجارهاجوهروتیکلوهست

یانتقادمطالعاتمکتبباهمنواحقوقحوزهدرپسامدرنهینظرراستانیادر.بردیمسوالریزرا

تِیمشروعازیپوششراآنحقوق،یبراشمولجهانیعقالنیمبنادنیکشچالشبهبا،یحقوق

(.7935:747وکس،)داندیمیحقوقنظاموحقوقتنبریساختگویجعل

کهرامدرنعالمیهاعاجبرجته،یمدرنیهاتیفراروادنیکشچالشبهبا سمیپسامدرن

دادقرارهدفموردشد،یماحساسیبشراتیحیقلمروهاتمامدرآنیطرهیسینیسنگ در.

مدرننگرشدرلمعوعقلبزرگیهاتیروابهنسبتیشکنبتینوعپسامدرنشهیاند،واقع

سودرحالسوزمینیچراغبساناکنونعلم،وعقلتوسطیبشرسعادتوشرفتیپهیداع.است

هستندزدنسو رفتهسوالریززینعقلتوسطقت،یحقبهیابیدستهرگونهیادعاانیمنیادر.

                                                                                                                                                                                                        
1. Postmodernism. 
2. Meta- narrative. 
3. Enlightement. 
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«حضمقتیحق»سمتبهمدرنعالمدرراماکهخیتارفلسفهیِخطتکنگاهآنگرید.است

قالبدرزیچهمهپسامدرنشهیاندپرتودرکهیطوربه؛استباختهرنگداد،یمسوق

دایپگریدیاجلوه4کوهنیها«9میپاراد»وتار،یل«2یزبانیهایباز»فوکو،«7قتیحقیهامیرژ»

شهیدانبربناکهی«یقتیحق.»باشدقتیحق6یِگانگیو9تیّکلانکارجلوه،نیاولدیشاکهکندیم

ازخارجراقتیحقکهفوکوزینواستقدرتیبرازیچهمهیودگاهیدازواستقدرتچه،ین

 .داندینمقدرتروابط

جادیاقدرتمفهومویاسیسفلسفهدرچرخشینوعپسامدرن،گفتمانطرحباامروزه

آنمیمفاهووقحقجملهازهاحوزهریسادریمفهومتحولنیاریثأتشاهدتبع،بهکهدهیگرد

تیوضعدردولتوجامعهدرکهیراتییتغوپسامدرنشهیاندبهتوجهباپژوهشنیادر.میهست

اساسنیهمبروقرارگرفتهیبررسموردیعمومنظموقدرتمفهومشود،یمداریپدپسامدرن

بهوفوکشهیاندتیمحورباپسامدرننگرشدرآنیهالفهؤموقدرتمفهوماولمبحثدر

نظممفهومبهدوممبحثدروگرفتهقراریبررسموردحوزهنیامتفکرنیتربرجستهعنوان

مدرنیهادگاهیدبهزینیاشاراتآنبهترفهمجهتدروشدهپرداختهپسامدرنمنظرازیعموم

استیلیتحل-یفیتوصنوعازقیتحقنیادراستفادهموردروش.استشدهیعمومنظممفهوماز

.استدهیگرداستفادهمنابعیآورجمعدریاکتابخانهروشازو



 قدرت به پسامدرن نگرش یهامؤلفه .2

چرخدیمقدرتیهابزمفهومهمانحولقدرتمفهومیهایپردازهینظرمدرن،میپاراددر

مفهومنیابرگریدیاجنبهافزودنایقدرتازیاجنبهبردیتأکبهمعطوفتنهاآنانزاتیتماو

بعدازخودلیتحلدر1لوکسونیاستنکهیامثالشاهد.رودینمنیاازفراتریکلطوربهواست

مفهومبه70یگرامشچونیکساننکهیاای5افزودهبدانرا3«یواقعمنافع»مفهومقدرت،سوم
                                                                                                                                                                                                        
1. Turth Regime. 
2. Language Games. 
3. Paradigm. 
4. Kuhn. 
5. Totality. 
6. Unity. 
7. Steven Lukrs. 
8. Real Interest. 

 :کرشتریبحیتوضی.برا 5

.رساخدماتیفرهنگموسسه:تهرانافروغ،عمادترجمه،کالیرادنگرشقدرت(،7919)ون،یاستلوکس،
10. Gramsci. 



59تابستان،95،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 12
 

 

2کندیمدیکأتمنافع وقدرتبرافزون7«یهژمون» قالبردمختلفیهاکردیرونیبنابرا.

وتیعاملوتیعلبردیتاکبایعلّبرداشتوییتوانامثابهبهقدرتبر دیتأکبایابزاریهابرداشت

هماندرهمهدهد،یمقرارتوجهموردراهالیپتانسواستعدادهاکهیذهن-یدرونبرداشتزین

.دارندیجاقدرتازمدرنمیپاراد

ازفوکوکهیلیتحلدرتوانیمراآنهوممفوقدرتخصوصدریشناختمعرفتگسست

نمودجستجودارد،قدرت وامدارقدرتازخودلیتحلدرهاپسامدرناغلبوفوکوشلیم.

ژانچونییهاپسامدرنشهیانددروهستندقدرتبهمعطوفارادهوقدرتدربارهچهیناتینظر

مشاهدهقدرتبابدررایاتینظرتوانیمرهیغودلوزواریبودردا،یدردگر،یهاوتار،یلفرانسوا

آنمفهوموقدرتحوزهدرپسامدرنیمتفکرعنوانبهفوکوکهییآنجاازحالنیعدرنمود؛

مفهومفوکو،شهیاندتیمحورباتامیکنیمیسعجانیادردارد،یتوجهومالحظهقابلاتینظر

لیتکموحیتوضدرراهاپسامدرنریسااتینظرومطرحراسمیپسامدرندرقدرتیهالفهؤمو

 .میاوریبآن

 
 ساختار گانهی عنوان به دولت انکار و قدرت یاسیس خصلت ینف .1-2

شهیاندباتقابلدرقدرت،بهنسبتآنکردیروخاصطوربهوپسامدرنشهیانداساساً

 مدرنمفهومبهتادیآیمالزماساسنیابرشود؛یمطرحآنمیمفاهبهیسلبنگرشبا ومدرن

اساسبروتیحاکمبانسبتدرقدرتازیهابزانیب.گرددیاشاراتیهابزکردیروباقدرت

نیادر.استشدهزهیتئورمدرنیاسیسفلسفهچارچوبدروگرددیمفهمآنیاسیسخصلت

یمفهومیمثابهبهدولتازکهروستنیاازواستریناپذییجدادولتازتیحاکمنگرش

اییپادشاهنهادبااتصالدراساساًقدرت،مدرنگفتمان(7933:716ن،یالگل.)شودیمادیمدرن

نینخستیبراته،یمدرنعصریاسیسلسوفانیفنیبزرگترجملهازهابز.استادیبنتیحاکمقدرت

پرداخت«9قدرت»مفهومکردنزهیتئوربهبار ینظر-یفکریهادغدغهمرکزدر4«تیحاکم».

                                                                                                                                                                                                        

1. Hegemony. 
 رک:شتریبحیتوضی.برا 2

آنتونهالوب، 7950)،یگرامشویرناله، پسامدرنسمیمارکسیفراسو(، محسنحک،سمیو نشرچشمه،،یمیترجمه تهران:
.7950چاپدوم،

3. Power. 
4. Sovereignty. 
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تصورتیحاکممفهومبهرجوعباقدرتمفهومفهمیوگفتمانبستردرنیبنابرا.قرارداشتهابز

صرفاًمردمونداشتهوجودجامعهدرینظمت،یحاکموجودازشیپهابزباوربه.شدیممیترسو

گرگانسان)شدندیمجییتهگریکدیبهنسبتشانیهایزاریبوهانفرتوهاخواستهلهیوسبه

ازرفتبرونراه.استهمهضدبرهمهجنگاستحاکم«7یعیطبطیشرا»درآنچه.(استانسان

خودقدرتآنبراساسمردمکهیقرارداد.است2قراردادکیجادیا،یومنظرازیطیشرانیچن

جادیارایمدنطیشراوافتهیییرهایعیطبطیشراازجهینتدروکردهضیتفوتیحاکمبهرا

دربخش،سامانقدرت،یعیطبتیوضعحلیبراکهاستیضرورهابز9اتانِیلوبراساس.کندیم

 .(7939:77کلگ،)شوددادهقرارپادشاهکریپ

شکلقدرتمورددرکیآکادمویرسمیپردازهینظردرآنکهیگفتمانحوزهفوکو،نظربه
کهداردیخالقسوژهبهاشارهتیحاکمارچوبچنیادر.داردتیحاکممفهومدرشهیررد،یگیم

.استگرفتهقراردیکأتموردزینچهینچونیکسانشهیانددرامرنیهمواستقدرتاشاراده
راهابزبحثفوکوشده،متحولدولتبهپادشاهازغربخیدرتارکهخالقسوژهبادرتقابل

ازراقدرتمفهومدیباکهاستنیاوفوکانتقاداساس.(7939:265کلگ،)سازدیمدگرگون
ویابزاریاجنبهبهفوکوواقعدر.کردآزاد،یسلبوبازدارندهیمفهوممثابهبهانیبنتیحاکموجه
ادیبنتیحاکمویکیمکاندگاهیدازداردقصدفوکو.(7939:10کلگ،)داردتوجهقدرتیدیتول

واستپراکندهاجتماعوافرادبافتدر4شکلیگریموصورتبهقدرتاونظردر.ردیبگفاصله
کهستینیزیچقدرتفوکودهیعقبه.ردیگیمصورتیاجتماعتیأهچارچوبدرآناعمال

قدرتمصدررسماًفقطحاکمهتیأه.ستیکدستدرمییبگوقاًیدقوشودمتمرکزجاکیکالً
.است
گفتماندرقدرت.ستینقدرتیرسمیساختارهادرمتمرکزقدرتپسامدرنشهیانددر

لیتحمهیبقبرراخودخواستکهاستقدرتندهینماواقعدرمسلطگفتمانوشدهفشرده

واستمشترکمرجع،آنعملقاعدهامااندمتفاوتقدرتمراجعوتاریلوفوکونظربه.کندیم

7939،ینصر)کردسالحخلعهاآنازوییشناسارامرجعنیادیبا شهیانددرلذا.(20:

ایدولتملکیماراقدرتتوانینمفوکو،اتینظردرخاصطوربهوچهینچونییهاپسامدرن

نمودقلمدادجامعهدریخاصساختارونهاد ایءیشمثابهبهتوانینمراقدرتقتیحقدر.
                                                                                                                                                                                                        
1. The Condition of Nature. 
2. Contract. 
3. Leviathan. 
4. Capillary Form. 
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باکهاستکیتاکتویاستراتژینوعشتریبقدرتنیبنابرا.دانستتصاحبوتملکقابلیازیامت

ابدییمتیموجودوییشناساعملکردش ایتصرف،وتملکقابل،یاکتسابیزیچقدرت».

(.Foucault, 1978: 94)«...شودیماعمالنامحدودینقاطازقدرت...ستینپذرمشارکت

ییفرمانروادهیادرکرد؛واردیعمومحقوقهینظردررایخاصمعنافوکویهابحثواقعدر

امرنیاکند،یممطرحفوکوکهیسبکدرامادارد،یمحورنقشقانونمدرن،شهیاندبربنا

قاعدهوقانوننهداند،یمریوتدبکیتاکتیریکارگبهروشدررایحکمراناو.نداردیگاهیجا

یکل کهچرانداردتیاهمقانونگریدوشودیمیتلقکیتکنینوعزینقانونخودیحت)

ویانضباطهایاستراتژازمقابلدر(.رسدیمخوداهدافبهزینقانونبجزیهاکیتکنباحکومت

زینافرادتیهودهندهشکلینوعبهافراد،رفتارکنترلازفراترکهراندیمسخنیبهنجارساز

بهراقانونرونیاازوشودیممتوسلکیتاکتبهقانونیجابهمدرنحکومتنیبنابرا.هستند

گفتدیبا.( 62-7933:67ن،یالگل)ردیگیمکاربهتیریمدابزارمثابهبهایکیتاکتکیمثابه

عیوسدستگاهرغمبهدولت.رودیمفراتردولتنهادحدودازضرورتامنظرفوکوازقدرتروابط

هیپابرتواندیمتنهابلکهردیگبردرراقدرتبالفعلقدرتروابطحوزهکلتواندینمخود

.کندعملهستندموجودقبلازکهیروابط

 
 سرکوبگرانه و یمنف جنبه برابر در قدرت بودن مثبت و مولد .2-2

باخصومتتاً،یماهکهاستگرسرکوبیامرقدرتقدرت،بهنسبتجیراوعیشادرنگرش

7دلوزوفوکوچونییهاپسامدرننگرشدراما.شودیماعمالآنبرقدرتکهیاستفردمنافع

ستینگرانیدمنافعباخصومتدروآورانیزلزوماًقدرت یبرخازواقعدرقدرتاعمال.

استگرانیدمنافعکنندهنییتعودهندهشکلخودجهات، تمامشاملقدرتآنهانظردر.

پاتل،)گذاشتریثأوتدادنشانتیعاملگرانیدوخودبرآنهاباتوانیمکهشودیمییهاوهیش

7913 مرکزیاینقطهاز کهشدکهقدرتدرگفتمانمدرنازقدرتچنینتصورمی.(775:

براساسو(استکنندهمنعوبازدارندهگر،)سرکوبداردمنفیشکلی،شوداعمالمی)حاکمیت(

 :Dean, 1994 )استاستواردارد،وجودتابعوحاکممیانجدیتمایزیآندرکهقراردادنوعی

 290).

ایکنندهسرکوبیشکلعنوانبهصرفاًقدرتگریدسم،یپسامدرنشهیانددرکهیصورتدر
                                                                                                                                                                                                        
1. Doluze.  
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راآنازحاصلمواردوقدرتیجابیااثراتدیبابلکهرد،یگینمقرارمطالعهموردبازدارنده

فرویاعاجتمساختارویگذارقانونازیامدیپبهدینباراآنفنونوقدرت.دادقرارلحاظمورد

قدرتزیناچیسازوکارهاازکهصورتنیبدداشت،قدرتازیصعودیلیتحلیستیبا.کاست

وداردراخودیراهکارهاوفنونوخودریسخطخود،خیتارآنهاازکدامهرکهکرده،آغاز

دگرگونشده،کارگرفتهبهچگونهقدرتیسازوکارهاکهدیرسنکتهنیادرکبهآنگاه

قدرتکهردیگیمقرارتوجهمورد7قدرت-کیزیکروفیمبیترتنیابه.ابندییمبسطوشوندیم

-شبکهیسازمانعنوانبهبلکهگریدطبقهایگروهبرطبقهایگروهکیهمسانسلطهعنوانبهنهرا

.(7930:65،یکوزنزهو)شودیمگرفتهنظردرگردشدرومانند

خاصقتیحقمیرژودانشقدرت،.استدانشبودنش،مولدوجهدرقدرتدیتولنیمهمتر

ازیبرخچگونهکهدهدنشانخواهدیم«2سازهنجاریهامیرژ»درفوکو.آوردیمدیپدراخود

درب،یترتنیبدوشوندیمجاجابهایکردهظهورنیمعیخیتارزمانکیدرخاصیهنجارها

7933ان،یوکچوی)زائرداردیمروادیتردبودنمسلموسادهیعتیطببریمبتنهانظامنیایادعا

ازدانشیاحوزهشناختنبدونیقدرترابطهچیه....گرندیکدیقدرتودانشمستلزم.(75:

حالمتضمنوبرساختهقدرتنیهموجودنداردکهدرعیدانشچیوهنداردمربوطبدانوجود

کهداردنیابرداللتفوکووچهیننظردردانش/تقدرواقعدر( (Sheridan , 1980: 90نباشد

رابطهآنهارادینقشدارندونباگریکدیدادنِشکلدرمتقابالًیعلمیهاگفتمانوقدرتروابط

پس.(7930:757،یکوزنزهو)دانستشودیدانشبهقدرتمنجرمنکهیبرایومبنانهیشگویپ

.باشدیمعلولویعلرابطهنکهیاتااستیهمبستگینوعبهآنهاروابط

دیگویمفوکو نییآوموضوعاتواءیاشقلمرورا،تیواقعدارد،دیتولییتواناقدرت،»:

جادیاودیتولنیهمبهشودلیتحصیوازاستممکنکهیمعرفتوفرد.کندیمدیتولراصدق

دانش،دربرابراینتصوررایجاینطرزتلقیازرابطةقدرتو.( (Sheridan, 1980: 94«داردتعلق

شکلدرنگرشمدرنقرارمی دانشمنوطبهعقبگیردکهدرآن، حوزةقدرتگیریِ نشینیِ

گرفت.امابهنظرگرموردتوجهقرارمیشد؛زیراقدرتبهعنوانامریمنفیوسرکوبدانستهمی

کهیحالدرم،یکردیاعتنمازآناطوستهیجنبهسرکوبگرداشت،ماپفوکواگرقدرتصرفاً

نصرفاًکهکندحفظراخودتیموقعتوانستهجهتنیاازقدرت مثابه عملییرویبه ظالمانه
                                                                                                                                                                                                        
1. Micro- phisics of Power. 
2. Normalizing Regims. 
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وسیله هایچیز،یعنیتولیددانشوشکلایبودهاستکهباآن،همهنکردهاستقدرتعمالً

انواعجادیاجهتدرقدرتبودنمولدقدرت،فهمازییفوکومدلدرگورخدادهاست.وگفت

پنهانتیحاکممثابهبهقدرتتریمیقدمدلدیدازکهییهاوهیشبههاسوژهوهابدنازیخاص

بربلکهستینآنبودنخوبیمعنابهلزوماًقدرت،بودنمولدجنبهنیااما.کندیمعملمانده،

داردداللت7یاجتماعیکردارهابهنسبتیانتقاددگاهیدکی روابطمولدواقعدرتقدر.

طورهمان.اندشدهمستحکموداریپاکهاستدرآمدهنظمبهوشدهمراقبتیاجتماعیهاتیهو

وهابدندیتولریدرگشدتبه،یاجتماععلومدانشبخصوصدانش،نیبنیادرشدانیبکه

یکثرتقدرت،تخواسزینچهینمنظرازراستانیهمدر.(7957:40نش،)استعیمطیهاسوژه

باشدظاهرپسدرنهفتهکهیوحدتنهوشوندساختهآنازدیباهاتیهوکهروهاینازاست

)مثالًسوژهعنوانبهراهاکهانسان2استدانشفوکوروابطقدرتودیازد(7911:999لچت،)

غوانه،ید و قانون تابع شهروند عرهیمجرم، موضوعتینی( و،ینیرابوسفوی)دربخشدیمتیو

فن7915:21 پروردة که است واقعیتی فرد اساس، براین غالبآوری( در قدرت ویژه های

یدردرونساختارهایانضباطکیتکنیاسیوسیوبهلحاظحقوقاستهایانضباطیتکنیک

برابرهیتعبیاسیسویحقوق درپسظاهر که ویهاقدرتازیهاشبکه،یحقوقیشده خرد

است.افتهیرشکوچکگست
 

 قدرت روابط تیالیس و یمندشبکه .3-2

.دادنسبتخاصیواحدومرکزکیبهراآنتوانینمگریدقدرت،مفهومانیبدر

مالحظهروابطمجموعهدرآناثراتوعملکردهادریستیباراقدرتشدانیبترشیپطورکههمان

ثباتیبشوندکهیمسببراقدرتازییهاحالتفهوقیبشانیهاینابرابرخاطربهکهیروابط.گردد

اندپراکندهو اشکالیدارا،یوجهچندن،ینامتع،9پراکندهصورتبهقدرتاندازچشمنیااز.

نیادر. (Conner,1997:65)استپخشجامعهسراسردرروابطازیاشبکهعنوانبهوگوناگون

                                                                                                                                                                                                        
1. Social Practices. 

یبسترهادراماست،ینبخشیآزادهیهمشدانشدیگویماست،قدرتدانش،نکهیابریمبنفوکونظرقبولباویبورد.2
ویبوردمنظرمالحظهیبرا.دهدساماننوازرادانشقدرت،یهابسترکردنآشکارباتاکندیمیسعیو.داردقرارقدرت

رکقدرتودانشرابطهخصوصدر :( دالنتی، :تهرانزاده،یاریبختیعلترجمه،دانشدرچالش(،7936جرارد،
 .بعدبه745ص،اولچاپ،یاجتماعویفرهنگمطالعاتپژوهشکده

3. Dispersed. 



 11پسامدرنشهیانددریعمومنظموقدرتمفهوم
 

درکهداردوجودقدرتروابطانیپایبشبکهلکهبندارد،وجودقدرتیبرایکانوننقطهصورت

.شودیماعمالنامحدودنقاط

یتمامدرراقدرتچهیناساسنیهمبر.روهاستیننیبرابطهمثابهبهقدرتچه،یننظردر

قدرتبهمعطوفارادهدیبارایزندگکهاستباورنیابروداندیمیجاریزندگیایزوا

ارادهودهدیمارتباطقدرتبهرایزندگمفهومچهینبیترتنیبد.(7939:219،یخالق)دانست

از.دهدیمارائهافرادیاجتماعاتیحویزندگازیوکهاستیریتعبچهینقدرتبهمعطوف

یزندگادامهجهتراافرادکهاستقدرتعاملواست«قدرت»،یزندگیاصلعنصراودید

دهدیممفهومومعناآنانیتماعاجاتیحبهوساختهآماده همهدرقدرتبهمعطوفاراده.

ریثأتتحتراماعواطفواحساساتفیطسراسراست؛لیدخعلومدرویاسیسیهاتیفعال

.(726-7919:729)استرن،استحاضررهیغویخانوادگ،یاجتماعنهیزمهردرودهدیمقرار

ریساکهیطوربهاست،محوریوبنیادینایغریزه،قدرتخواستنیچه،درواقعدرنظر

در.دارداشارهودیکأتقدرتازفهمنیبدخودآثاردرورندیگیمهیماآنازیزندگدرزهایچ

مننظرازجهانکهدانیدمیآیا»:دیگویم نیچنقدرتبهمعطوفارادهوخواست قطعهآخرین

دیگروایدقدرتارادهنیزخودشماو!هیچدیگرو،استقدرتارادهجهان،این...چیست؟

بخشمعناویزندگدرمتکثرومنتشرراقدرتچه،یننیبنابرا.(150-7911:135چه،ی)ن!«هیچ

اشارهقدرتازمفهومنیهمبرآثارشدر«قدرتبهمعطوفاراده»کهیطوربهداند؛یمبدان

.دارد

انیمدرافرادتنهانهشود،یمگرفتهکاربه7مندشبکهصورتبهوروابطازیاشبکهدرقدرت

در .(Gordon, 1980: 89) نداقدرتقبولایاعمالمقامدرشهیهمند؛اگردشدرشبکهنیایکارها

قدرتشبکهازیبخشاندازهکیبهدوهراندمسلطکهییهاآنبااندسلطهتحتکهییآنهاواقع

روندیمشماربه وپخشیاجتماعنظامسراسردرست،ینمطلقحاکمانانحصاردرقدرت.

استپراکنده توسطبلکهرد،یگینمانجامیدولتیهاارگانتوسطصرفاًزینیحکومتکار.

توسطخودقدرتاعمالباحکومتگریدیسوازوردیگیمصورتیردولتیغیهاارگان
                                                                                                                                                                                                        

7  هاسازمان،(دولتمثل)نهادهادرقدرتامروزهکهاستدهیعقنیابرزینکاستلزقدرتبهینگرشنیچنیراستادر.
یدارهیسرمایهاشرکت) سایکلهارسانه)نمادهاکنندگانکنترلای( ستینمتمرکز( ثروت،یجهانیهاشبکهدرقدرت.

انیمازاماشود،یماستحالهوابدییمرنشاست،یرمادیغیایجغرافوریمتغیهندسوینظامریتصاوواطالعاتقدررت،
.دهدیمشکلراماواسترهیچمابرهمهنوزکند،یمحکومتجامعهبرهنوزقدرترود؛ینم

رکشتریبحیتوض 7934)مانوئل،کاستلز،: اطالعاتعصر(، حسنترجمه،،(تیهوقدرت)فرهنگوجامعهاقتصاد،:
.426ص،7934و،نطرح:تهرانا،یپایعلوانیچاوش
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7936،یکالنتر)داردهروندانشرفتارمیتنظدریسعمختلفیتخصصیهاگفتمان لذا.(776:

ودانشوقدرتیهاشبکهبودندهیتنهمدریچگونگفهمبرشتریبقدرتازپسامدرنمنظر

.داردتوجهآنیتخصصیهاگفتمان


 قدرت بخش تیمشروع یهاتیفراروا ینف .4-2

وعقلیهاتیفرارواازفارغکهاستاستیسوقدرتازیمفهومیجستجودروتاریل

ودهدیشتریبنقشیفایااجازهها،تفاوتوهایناهمسانبهبتواندبخش،تیمشروعبرتراستدالل

ایمسلطگفتماننمودنثباتیب.کندتیحماوحدتوتیکلعوضدریچندپارگوکثرتاز

...وتیمشروعت،یامنقدرت،دولت،چونیدیکلمیمفاهیمعنادوبارهفهممستلزمها،تیفراروا

-یببا.یاستمحلوخردیهاتیرواایهاگفتمانخردهمشترکوجوهیابیارزامکاننیهمچن

ازواضحریتصوتواندینمیمنفردتیفرارواچیه،...دولتوقدرتوتیمشروعیمبانیثبات

وانعطافجادیاوگفتگویهاافقگسترشضرورتآنیجهینتودهدارائهعدالتایقتیحق

یاسیستیمشروعواقعدر.(7933:40ک،یتاج)استهادگاهیدتعددوتفکردرشتریبیدگیچیپ

متضمنکهداردقرارییهاگفتمانخردهمتفاوتومختلفانواعدروناغلبته،یپسامدرندر

فراترایرونیبهرگزواسترهیغویتیهویهاگروهویمحلمسائلوموضوعات،ییگراکثرت

(Fairfild, 2004: 54). ردیگینمقرارآنهااز

همدرونوکناردرتنگاتنگوفشردهطوربهمتعددخردیهاتیروامدرنپستجامعهدر

دارندقرار .استشدهواحدتیفرارواکپارچهیحضورنیگزیجات،یروامیعظکارناوالنیا.

7936،ییبابا) :125 کهاستگونهنیبد( ازیسراغتوانینمتارویلرواریالجزامجمعجهاندر

کثرتمندیصورتبهنسبتنیهمدرزینقدرتچونیمفهوموگرفتمیمفاهتیکلویکپارچگی

شودیمفهم تیرواکییجستجودرتوانینمگریدپسامدرنشهیانددراساس،نیابرپس.

.بودآن«تِیکل»یگونهدرهمآنقدرت،یبرایبخشتیمشروع

کهاستیاگونهبهبلکهستینقدرتمراجعابزارصرفاًپسامدرننشداوتاریلنظردر

وهاتفاوتتحملدرراماتوانودهدیمپرورشهاتفاوتبهنسبتراماتیحساس

آنحذفعدموتفاوتبهشتریبچههرتوجهشهیانددروتار،یل.دهدیمشیافزاهایریناپذوفاق

استیسنوعهربهدنیرسیحتاییریپذامکاناونظربه.استجامعهشبکهدرقدرتروابطدر

بهراخودچشمکهبودخواهدشمولجهانوگراتیتمامنگرشبریمبتناجماع،وبخشییرها
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درقدرتواستیسکهداندیمنیادرراییرهاقیطرگانهیراستانیادر.بنددیمهاتفاوتیرو

راهوشودگذاشتهکناردارد،کارسروهادولتایطبقاتریفراگقدرتباکهآنیسنتمفهوم

نیاازواقعدر(Silverman, 2002: 117). دیآفراهمپراکندهصورتبه،یتیهواستیسمبارزات

موجبقدرت،بهبخشتیمشروعیهاتیکلسانبهعدالت،ودانشیهاتیفراروامنظر

وتاریلدگاهید وپسامدرنشهیاندوردیبگرازیاتموتفاوتیجایهمسانویهمگونتاگردندیم

نسبتبخشتیمشروعیهاتیکلازمنتجیهایهمگونوهایهمساننیهمینفجهتدراساساً

یهاتیفرارواازدستهنیایسوازشدهاعمالاقتداروقدرتوتار،یلدهیعقبه.استقدرتبه

هاخیتاروهاتیموجودها،تیهوگریدیمامتزدنکناریبراخواهوادغامیبراخواه�کالن

وچونیبتیحاکمبهتینهادرواستآن(یتریتوتال)خواهتیتمامنوعازیاقتداروقدرت

یجهانجنگدودرچنانکهگردد؛یمیمنتهیهمگانیکشتارهانوعازوحشتوهراسیچرا

 .آمدشیپوضعنیا

 

 یعموم نظم و سمیپسامدرن  .3

استحقوقمبهمحالنیعدرویکاربردمیمفاهازیعمومنظم درتنهانهاصطالحنیا.

وجامعیفیتعرارائهبهموفقزینحقوقدانانبلکهاست،نشدهفیتعرکشورهاازیاریبسنیقوان

اندکردهبسندهیکلفیتعرارائهبهتنهاواندنشدهآنازروشن نییتعمرحلهدریدشوارنیا.

بهابتداسم،یپسامدرندریمفهومنیچنشدنروشنیبراوجودنیاباشود؛یمدهیدزینمصداق

خاصکردیروآن،یپرتودرتاگرددیماشارهیعمومنظممفهومبابدرمطرحاتینظر

.گرددمطرحراپسامدرن

 
 یعموم نظم فیتعر .1-3

موسعیمعنادرباًیتقرشود،یمپرداختهبدانقسمتنیادرکهآنیفیتعارویعمومنظم

ادامهدرومیپردازیممدرنیحقوقشهیانددرمفهومنیاازیاجمالانیببهابتدا.استنظرمورد

.کردمیخواهاشارهخاصطوربهمفهومنیابهپسامدرنکردیروشرحبه
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 مدرن یعموم نظم فیتعر -الف

کهاستزیبرانگمجادلهیبحثواستدهیچیپو7یوجهچندیمفهمومیعمومنظم

داردیعیوسومتنوعیهاداللت یعمومیفضادرزیآمصلحونرمالیهاتیوضعبهواقعدر.

کندیماشاره شهروندانازاجتماعکیدرکهییهاارزشازییالگوهابهترگستردهسطحدر.

نظمیبراکهشودیممربوطییهاارزشبهمفهومنیاگریدسطحدر.شودیمگفتههستند،مهم

الزمکهیکلامرعنوانبهنظمواقعدر.اندیاساساریبسشود،گذاشتهاحترامبداندیباکهیحقوق

 (De Lange, 2007: 3-4). شودیمگرفتهدرنظرپرگردد،هاارزشباتااست

یمفهومیعمومنظمکهباشدلیدلنیبد،یعمومنظمنشدنفیتعرکهرسدیمنظربه

نیاازمتنوعیهاجنبهنیاواستیاسیسویاقتصاد،یاجتماع،ییقضایهاجنبهوابعادباده،یچیپ

مفهومواقعدر. (Gualtieri, 1952: 158)کنندیمرییتغوشوندیمعرضهجامعهدرهموارهمفهوم،

آنجااز.استکشورکیتمدنبرحاکمیمبانواقتصاداست،یساخالق،بامرتبط،یعمومنظم

زینیعمومنظمقیمصادومفهومتبعبهاست؛متفاوتگریدیجامعهبهیاجامعهازامورنیاکه

دارد،زینیزمانتینسببلکهاستیمکانتنهانهامرنیا.بودخواهدمتفاوتگوناگونجوامعدر

.شودیمدگرگونیزماندورههردریعمومنظممصداقومفهومجامعهکیدرکهمعنانیبد

نیبد.ستیندستدرمفهومنیاشناختیبرایثابتومستقرضابطهنیبنابرا (7934:52،یصادق)

.میهستمختلفحقوقدانانیسوازمفهومنیاازگوناگونفیتعارارائهشاهدکهاستسبب

 بدانحقوقوجامعهجوهرهکهمهماریبسیامرازاستعبارتیعمومنظمتریکلنگرشدر

دریدرونصلحجادکنندهیااساساًتوانیمرایعمومنظم،یاجتماعنگرشدر .استوابسته

ستینریپذامکانیاسیسجامعهلیتشکآنبدونکهدانستیاسیسجامعه قراردادهینظردر.

راحقوق،یعیطبوضعنهادنسرپشتباانسانکهشودیمدیتأکشهیاندنیابرهمیاجتماع

یبهبودیضرورشرط(یدرون)صلحمفهومنیادریعمومنظمهککردانیعرزورنیگزیجا

یعالمصالحوهاارزشیاجامعههردرواقعدر.(7950:270،ی)گرجاستانیآدمیوخوشبخت

اندگوناگونیاجتماعویاقتصاد،یاسیس،یمذهبیهاشهیریداراوبرخوردارندژهیوگاهیجااز

نظممفهومقالبدریحقوقیهانظام.باشندمتفاوتگریدهجامعبهجامعهکیازتوانندیمکه

عملبهتیحمایفردیهایآزادومنافعبرابردریعالمصالحوهاارزشنیاازیعموم

دایپنمودافرادیهایآزادیبرخساختنمحدوددریعمومنظمکارکرداساسنیابر.آورندیم
                                                                                                                                                                                                        
1. Multifaceted. 
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واستخودجامعهیهاارزشومصالحمنافع،حافظکلدریحقوقنظامهریکلطوربه.کندیم

همازوسقوطمانعافرادارادهیآزادساختنمحدودوتابعانرفتارواعمالبهدنیبخشنظمبا

ارادهیآزادکهنیاوجودباقتیحقدر.(7935:791،یحداد)شودیمیاجتماعانیبنیدگیپاش

حوزهبهمربوطییهاتیمحدودالشعاعتحتمواردیخبردراست،ینیادیبناصلیحقوقنظامدر

هاآنوضعازهدفکههستندینیقوان،یعمومنظمبهمربوطنیقوان.ردیگیمقراریعمومنظم

رایخانوادگاییاقتصاد،یادار،یاسیسنظامن،یقوانآنبهتجاوزواستیعموممنافعحفظ

زنندیمبرهم استجامعهنظمحفظگرودریعموممنافعپس. نیاتواندینمکسچیهاراده.

بهلذا.دارندجامعهنظمبایمعنادارومیمستقارتباطجامعهیعموممنافعزینوکندنقضرانظم

نیقوانرایزگردد؛یممحسوبیعمومنظمبهمربوطقواعدصیتشخیارهایمعنیمهمترازینوع

نیمهمتراعداددراستیعموممنافعازتیحماوحفظهاآنواسطهیبهدفکهیقواعدو

 .(7950:93ان،یمدن)هستندیعمومنظمبهمربوطقواعد

عنصریعمومنفعکهیاگونهبهدارد؛یمحورگاهیجایعمومنفعمفهومنظم،فیتعردر

)شودیمیتلقنظممقوم نقاطازیکیکهنموداذعاندیباواقعدر(7939:21،یتکیکماتیب.

در7.استجامعهمصالحومنافعمقولهحقوقدانانیسوازشدهارائهفیتعارتمامانیمرکمشت

یاقاعدهیاجراکهدارداشارهامرنیابهشودیمواقعاستنادموردیعمومنظمکهیمواردتمام

نسبتدافرایآزادوقراردادهابراساسنیابروداردمالزمهجامعهمنافعودولتیعالمصالحبا

7935،یحداد)داردتیحاکمها،بدان ،یعمومنظمازشدهارائهیهافیتعرواقعدر.(795:

یعموممصلحتونفعکهاستمدرنیحقوقاتیادبدرآنازموجودیهافیتعربهمعطوف

استفیتعارنیاثقلنقطهومحور فیتوص2زیانگجدالیمفهومعنوانبهغالباً،یعمومنفع.

هینظر،یدولتهینظر:نیعناوباهینظرسهقالبدرآنبهمربوطیهادگاهیدیکلطوربه.رددگیم

بهعموم،منفعتایعامریخاولهینظرموجببه9شوند؛یمطرحیمجموعهینظروتیاکثر

                                                                                                                                                                                                        

)ان،یکاتوز:رک شتریبحیتوضیبرا. 7 انتشار:تهران،حقوقعلممقدمه(،7919ناصر، شرکتسهامی ؛56صبهمن
:تهران،حقوقیترمنولوز(،7936)،محمدجعفر،یلنگرودیجعفر 7940)احمد،،یواستان؛171صگنجدانش، نظم(،
روزنامهرسمی،ته،یخصوصحقوقدریعموم نشرتهران،یادارحقوقاتیکل(،7950)،...ایول،یانصار؛9صران، ،
.49صمیزان

2. Contested Concept. 
:رکاتینظرنیابرواردهراداتیازینوشتریبحیتوضیبرا. 9
دیشهدانشگاهنامه،نایپا،یاسالمیجمهورومشروطهیاساسنیقواندریعموممصلحت(،7939)مهناز،،یتکیکماتیب

حقوق،فلسفهدریمقاالتمصلحتوحق(،7937)محمد،راسخ،:نکنیهمچنو.43-25صص،حقوقدانشکده،یبهشت
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ریخایعاممنفعتت،یاکثرهینظردر.شودیمقلمدادیحکومتکارگزارنمحدودفیطمنفعت

شودیمقلمدادجامعهیاعضاتیاکثرمنفعترامشترک زینیمجموعاییهمگانهینظردر.

.استجامعهیاعضایتماممنفعت،یعموممصلحت


 پسامدرن منظر از یعموم نظم فیتعر -ب

رایعمومنظمبهمربوطقواعدانیبنوشهیرکهجامعهمصالحومنافعچون،یمیمفاهچندهر

کارکردوزهیانگکهبودهنیابرغالبنظراست؛مبهمویکلیانهگوبهدهندیمارجاعبدان

باشدداشتهتیاولودیبانیبنیادرافرادمنفعتواستیعمومریخیجستجوحکومت ریخ.

مناقشاتوجودباوداشتهمتفاوتیمعانمختلف،شمندانیاندنزدوگوناگونجوامعدریعموم

اقتدارازیانحصاراستفادهوحکومتوجوداصلمدرن،یاسیسشهیانددرمفهومنیارامونیپ

اییمرکزاقتدارنیاکهاستماندهیباقثابتیتیواقعسانبهجامعهامورتیتمشیبرایمرکز

یاجتماعویفردیزندگبرتوانستهگوناگونیهاسبکبهوعامقواعدقالبدرحکومت،همان

.(7935:5هارت،)بگذاردریتأثافراد

بهکهآنبهمربوطقواعدوشودیمواقعدولتمستمسکیعمومنظمنامبهآنچهواقعدر

مشخصدولتخودکهاستیامرگردد،یمادیآنازیحقوقیهانظامدریامرقواعدعنوان

تحتدولتپسامدرن،شهیاندمنظراز.دینمایمیگذارمقررهنشیتضمجهتدرزینخودکندیم

اتباعوشهروندانرفتارکنترلوتیهدام،یتنظشتریبچههرجهتدریعمومنظممفهومپوشش

کندیمعملخود -یحقوقشهیانددریعمومنظممفهومپسامدرنشهیاندبنابرقتیحقدر.

وهاتفاوتگرفتندهینادبهمنجرتواندیمآنتیکلکهاستیتیفرارواسانهبمدرن،یقانون

.گرددجوامعدرزاتیتما

یسوازکهاستنظممدرنمفهومیانیبنجوهروییگراذاتبهمربوطگریدمسئلهنیهمچن

منافعویجمعریخمثابهبهیزیچگریدقتیحقدر.ردیگیمقرارچالشموردپسامدرنشهیاند

گریدپسامدرن،جامعهدرمفهومنیاکارکردونداردوجودجامعهسراسربهمیتعمقابلیعموم

نیبخشوحدتوانسجام جامعه ست؛یبه پسامدرن، جامعه اساساً که ازمرکبشتریبچرا

ورییتغمستعدهموارهوشوندیمتیتثبهمباتعاملدرکهشودیمیتلقخردویمحلیساختارها

.هستندتحول
                                                                                                                                                                                                        

 .نوطرح:تهران،اولچاپارزش،فلسفهوحقفلسفه
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وانسجامدادننشانیمبنابر،یعمومنظماصطالحازاستفادهبرالیلیحقوقاتیادبدر

& Marsh , 1978: 2-4) (Rosser استجامعهدرآنیهاارزشویحقوقثباتویافتگیسازمان

موردیاجتماعوحدتو7بخشتیکلنییتبهرگونهمخالفهاپسامدرنقتیحقدریحالدر

مؤثرترنحوبهتواندیمکهدارندتکثروتنوعبردیتأکمقابلدروهستندتهیمدرنتیروادیکأت

تجسمومیترسبهوتاریلکهاستمبنانیهمبر.دهدپوششراجامعهسطحدرمختلفیهاهگرو

ازکیچیهآندرکهاستاسیمقخردمتکثراجتماعاتازمتشکلکهپردازدیمییایدنیذهن

.(7930:769،ینوذر)ندارندراگرانیدبرسلطهاِعمالحقاجتماعاتنیا

منافعویعمومریخچونیمسائلرامونیپیعقالناجماعکیلحوپسامدرن،نظمواقعدر 

کیبرسازندهکه)خاص2یزبانیبازکیلیذکهاستکردنعملینوعبلکهچرخدینمعام

یزبانیبازمثابهبهپسامدرنشهیاندیمبنابرنظم.گرددیمممکنومقدور(استیزندگسبک

ستینرندهیدربرگوعامواست یهایبازنکهیابهاعتقادازجامعهدرسرکوباساسنیابر.

 دیبرباراگرانیدتیتمامتواندیمامرنیالذاوشودیمیناشهستند،نامحدودشدهانتخاب
.(Harvey Brown, 1995: 5-6)

یدگرگوندستخوشآندریانسانافرادوهاگروهوجامعهپسامدرن،شهیاندباهمسوواقعدر

اندشده وشهروندانباجامعهوخودرابطهدرزینیعمومقدرتوحکومتاساس،نیابر.

استمواجههمتکثریهاگروه وحقوقجامعه،درنظمبهمربوطقواعددرتوانینمگریدلذا.

جامعهدر،ینظمیبیاصلعاملبهخودغفلتنیاکهبسایاگرفت؛دهینادراآنانیهایآزاد

گرددمنجر حاضرعصردر9دیجدیاجتماعیهاجنبشظهور،ییهاگروهنیچنینیعنمونه.

یاجتماعیهاگروهازدستهآنتیمحرومدنیکشچالشبهباهمراه،یاجتماعیهاجنبش.است

یِشهروندجهاندهیانبودند،موافقخانهبرمرداستیرویخواهدگرجنسد،یسفاریمعباکه

چالشبهبود،شهروندانهمهیبراواحدحقوقرشتهکیبهمربوطکهزینراشمولجهان
                                                                                                                                                                                                        
1. Totalizing Explanation. 

2  کهاندنمودهاخذنیتگنشتایومتاخرفلسفهبنابرپسامدرنتیوضعحیتوضیبراوتاریلچونشمندانیاندرایزبانیباز.
یهاحوزهنیهمچنودارندراخودخاصقواعدکدامهرکهاستیزبانیهایبازازناهمگنمجموعهزبانآنبراساس
ستینریپذاسیقیگریدباکیچیهکههستندیخاصقواعدیدارا...واستیسوفلسفه،یانسان،یعیطبعلوممانندمختلف

دادننشانیبرایزبانیبازاصطالحازاستفادهزینخاصطوربهپسامدرنمنظرازنظمبحثدر.نداردیبرتریگریدبرو
یزبانیبازمثابهبهکدامهرآنها،انیممشترکتیماهوذاتنبودبرعالوهکهاستپسامدرنجامعهدرهانظمتنوعوتکثر
یبازچونیاصطالحکاربردکهافزوددیباوابندییممعنازینبسترهماندروکنندیمیرویپخودخاصقواعدازخاص
 .استپسامدرنشهیانددرچالشموردمدرنمیمفاهیرندگیدربرگوشمولوتیکلخصلتاززیگرجهتدریزبان

2. New Social Movement. 
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خاصرایهایژگیونیاکهیافراداجتماع،درنظمگونهنیادر.(7930:750)نش،دندیکش

بعضاًشانیرفتارهاوشوندیمقلمدادجامعهدرموجودنظمازخارجزینومحسوب«ریغ»ندارند

نیابرت،یمحرومخواندنچالشبهمنظرنیااز.دگردیمفیتوصجامعهدریعمومنظمباریمغا

رفتار«7بهنجار»شهروندانمانندخاصیاجتماعیهاگروهیاعضاکهستیناستوارسادهیادعا

درراهاامکانانواعکهابدیرییتغیاگونهبهبهنجاریستیباکهادعاستنیابریمبتنبلکهکنندینم

ازمشابه،حقوقازخورداربرشهروندانازمرکبیشهرونددنیکشچالشبهباهاآن.ردیگبر

.کنندیمتیحماآنبرناظرمنعطفیحقوقنظاموجامعهیتکثرگراوبازترمدلکی

ویکپارپگی،یهمساندغدغهگریدشده،ییزداتیمرکزجامعهازکهپسامدرنطیشرادرپس

برسرآنچه.بازدیمرنگشد،یمدنبالدرنمیاسیسویحقوقنظامدرکهآنگونهجامعه،وحدت

2دارندیچندفرهنگیشهروندحقوقبهازینکهاستیچندفرهنگجوامعآورد،یم حقوق.

یدولتینهادهاشامل،یعمومحوزهمعتقدندعموماًکهاستبرالیلسنتبریمبتنبرال،یلیشهروند

مربوطیخصوصحوزهبهتنهادیبایرهنگفتیهووباشندطرفیبیارزشلحاظازدیبا،یقانونو

باشد فرماحکمقتیحقدرتیوضعنیاکهکردآشکاریفرهنگیهاتیاقلادیزتعدادوجوداما.

یعمومیمناسب،زباننهادهایازامکاناترفاهیشروطبرخوردار،یچراکهحقوققانون9ست،ین

دربودنطرفیبرآنداردکهامکانبامرداللتنیاست.ایمبتنیبرفرهنگخاصیهمگره،یوغ

فرهنگبرفرهنگکیسلطهیبراینقابادعا،موردیِشمولجهانونداردوجودیموضوعاتنیچن

استگرید 7930)نش، باهمسودینباجامعه،دریعمومنظمبهمربوطقواعدنیبنابرا.(275:

                                                                                                                                                                                                        
1. Normal. 

 .ک:رشتریبحیتوضیبرا. 2

Kymlica, W, Multi- cultural Citizenship: a Liberal Thoery of Minorty Rights.1995. 
Oxford University Press. 

گرفتهصورتیدیشدمقاومتفرانسهمانند،یقومچندجوامعازیبرخدرتیاقلیهاگروهینسبتبهحقوقشهروند. 9
ت،یوضعنیااما.باشندبرخورداریکسانیحقوقازدیبابودنبرابریبراافرادوگراستعامدایشدفرانسهیشهروند.است

نیبییبرخوردهاست،یننگونهیاعملدرچونوهستندطرفیبواقعابرالیلینهادهاکهردیگیممفروضراامرنیاصحت
ارنددحجابیاسالمرسوماتاساسبرکهدخترآموزاندانشنمونهیبرا.استآمدهبوجودفرانسهدردولتومسلمانان

.شوندیممحروممدرسهبهرفتناز
وانیهودیایتانیبردرنمونهیبرا.استشدهدادههاتیاقلبهیمحدودیگروهزیمتماحقوقکشورهاازیاریبسدربرعکس
بهدتواننیمهاکیس.اندشدهمعافکند،یمممکنریغراشانیسنتیهاوهیشبراساسواناتیحذبحکهینیقوانازمسلمانان

.بگذارندسربرراخودخاصیهاعمامهشده،یاجبارقانونطبقکهیمنیاکالهیجا
  :ر.کشتریبحیتوضیبرا

Loyd, Cathie. and Waters, Hazel, France, (1991), One Culture, One Nation , Race and 
Class, London, Oxford, p.30.  
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خاصفرهنگ جامعهبرحاکمتیاکثر)فرهنگ بلکهشود؛هافرهنگریسایآزادمانعو(

.شوندمحافظتورفتهیپذان،یبیآزادنامبهیستیبایفرهنگیهاتفاوت

 
 بدان مربوط اتینظر و یعموم نظم یمبان.  2-3

خصوصدراست،مطرحمتعددومختلفاتینظرآن،فیتعردرکههمانگونهیعمومنظم

بارابطهدرمتعدداتینظرمدرن،یحقوقشهیانددر.نداردوجودنظراتفاقزینآنتیماهومبنا

استیشخصهینظروینیعهینظرهاآننیمهمترکهاستدهیگردانیبیعمومنظمیمبنا بر.

نقشو داردوجودخارجدرمستقلگونهبهیعیطبوینیتکوامرمثابهبهنظم،ینیعهینظریمبنا

آنبهمربوطقواعدوضعلهیوسبهآننیتضموییشناساتنهایعمومنظمبانسبتدرحقوق

طوربهحقوقبلکهندارد؛وجودحقوقازخارجومستقلگونهبهنظم،یشخصهینظردر.است

استحقوقدانانتیاکثرنظرگر،یدنظر.استبدانمربوطقواعدویعمومنظمموجدیسیتأس

خودآنکهبرعالوهحقوقنآاساسبرواستشدهذکرهینظردوقیتلفبهقائلینوعبهکه

ی)احمدکندیمحمایتهماجتماعیروابطیااشیاطبیعتازناشینظمازاست،نظمموجد

 .(99-7940:99،یواستان

فهمگریدگونهبهنظمتیماهاساساًپسامدرنشهیانددرات،ینظرنیایتماموجودباحال

گونهبهآنیهاتیهووجامعهآن،یشهیاندبایموازپسامدرنتیوضعدرنکهیاو شودیم

وموضوعفاقدمدرن،نظمازیناشیکپارچگیووحدتگریدکهیطوربهاند؛گرفتهشکلمتکثر

ت،ینیعونظرساحتدریتحوالتنیچنیپدرزینوپسامدرنشهیاندبنابر.استدهیگردمحتوا

.شودیمفهمگریدیاگونهبهخاصطوربهحقوقدریعمومنظمویطورکلبهنظم

 
 یعموم نظم و پسامدرن کردیرو. 3-3

نکهیانهواستینیتکوویعیطبنظمنیتضمدنبالبهنهنظم،خصوصدرپسامدرندگاهید

جوهروذاتهرگونهانکارلحاظبهشهیاندنیادربلکهردیپذیمرایحقوقنظامیسیسأتنظم

وذاتآن،یسیتأسمفهومدرچهویعیطبمفهومدرهچنظمیبراتوانینماساساًامور،یبرا

شدقائلیبخشوحدتتیماه منفعتونفعچونیمیمفاهپسامدرن،شهیانددراساسنیابر.

بهیحقوقنظاماستنادزینوجامعهدریعمومنظمیبرایاساسوهیپاعنوانبهآنتیکلدرعموم

داشتنخواهدیگاهیجاآنازیپاسداروحراستیبرایعمومنظم دینبارادهیعقنیالکن.
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ریبهمانندسازیپسامدرننمود.مقولهنظمنکردیدررویووجودآنارشنظمهرگونهینفبرحمل

مفاه اندمیمقوالتو صورتتارشهیدر به اجتماعصورتبندخمندیپسامدرن، بستر ویدر

سخنبلکهنداردوجودمیتعمقابلوموجودقبلازواحدِنظماساسنیابرپس.شوندیساختهم

استمتکثرجامعهدر«هانظم»از عاملپسامدرنشهیاندبربناهانظمکثرتوتنوعواقعدر.

یبرترکهتعارضیاصلعاملابدیاصالتجامعهدرهاتفاوتکهیهنگامبلکهستینتعارض

دروبازدیمرنگاستجامعهیهاگروهریسابرآنلیتحموخاصنظموشهیاندکیبهدادن

.شدخواهدجلوگرجامعهمختلفیهاگروهانیمیستیهمزحقوقمقابل

بهواندشدهجوروجفتهمباکهستییهاگفتمانازیامجموعهجامعهفوکو،شهیانددر

اندیجمعاتیحدآورندهیپدینوع وتهسریبوهیالبدونمرکز،بدونراجامعهاساسنیابر.

عالقهیحواشبهبلکهستینآنیجستجودرومرکزبهمندعالقهییفوکوفکرواقعدر.داندیم

قرارنظمآنازخارجیاجتماعنظمهردرکهشودیمگفتهیمواردبهاو،فیتعردریحواش.دارد

وجودشدنجوروجفتازیخاصشکل،یخیتارنظمومقطعهردرگریدعبارتبه.ردیگیم

یابیساختاروداشتننظمیِژگیونیهمیاقتضابهیولاستگفتمانوقدرتتعاملحاصلکهدارد

یژگیوگر،یدعبارتبه.افتدیمرونیبساختارونظمنیادرونازییزهایچکهاستجامعههردر

یرجوهایمثبتوجوهازشیبفوکو.استمستقرنظمهریژگیوامور،کردنهیحاشویطردکنندگ

به،...واخالقازیخاصشکلوخاصگفتارایکالمت،یعقالنمانند،یخیتارنظمیهاسازندهدر

طوربههاهیحاش.پاشندیمفرویاجتماعیهانظمکههاستهیحاشازرایزاست؛مندعالقههاهیحاش

نظمکهافزوددیاباساسنیابر.(7935:91ان،یکچو)کنندیمدیتهدرایاجتماعیهانظمدائم

صورتدرهستند،جامعهدراستقرارشدنبالبهآنیحقوقیسازوکارهاوحکومتکهیعموم

نظمبهنسبتکه7ییهاگروهآمدنِجامعهمتنبهزینومتکثرجامعهبهمربوطاتیواقعبهتوجهعدم

.شودجامعهینظمیبعاملخودوداشتهعکسجهینتتواندیمهستند،یاهیحاشجامعهدرمستقر

و2تفاوتاصلاساسبربلکهیبخشوحدتاصلبراساسنهپسامدرن،جامعهنظمپس

شکلآنان7حذفنهوشناختنشانتیرسمبهبراساسزینوهاستگروهوافراد9یبودگخاص

                                                                                                                                                                                                        
1. Marginalized Groups. 
2. Specifity. 

در.استهگروهوافرادیبودگخاصاذعان،یعبارتبهویمراتبسلسلهیشهروندانکاروضیتبعینفتفاوت،استیس. 9
وفردکیعنوانبهخودزیمتماتیهوفیتعرولیتشکیبرایولیپتانسهمانانسان،نیادیبنتیقابلتفاوتاستیس

شناختهتیرسمبهوگرفتهقراراحترامموردیکسهردردیبایتیقابلنیچناستفرهنگ ازمنظرتفاوتاستیسدر.
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.ردیگیم

ازیرایبسازرااورد،یگیمقدرتروابطبهنسبتکهیموضعتیاهمونظمبهفوکوکردیرو

ینظمنیچنوشودلیتحلدیبا،یگفتماننظمقالبدریاجتماعنظم.استساختهزیمتمامتفکران

ازشیبیزیچتوانندینمانیمجروقانونگذارانواقعدر.ردیگیمشکلقانونگذارویمجرازفارغ

باشندیگفتمانیوندهایپوروابطیهاجلوهوآثار قدرتازینگفتما-یحقوقبرداشتبافوکو.

داندیمیثانوینقشرا،جامعهدرنظمیکنندهیسازماندهیروهایننقشرونیاازواستمخالف

برنظارتوکنترلمنظوربهیعمومنظم،یانتقادیهانگرشاساسبر.(7950:99دفام،یخورش)

ومنافعباشد،هداشتنظردررایعموممصالحآنکهازقبلکهاستشدهیطراحیاگونهبهجامعه

ردیگیمبردررایاسیسقدرتوحکومتیاسیساقتضائات قدرتازیسازوکارنظمواقعدر.

نظارتدهیچیپیهاستمیسلهیوسبهامرنیاکند،یممیتنظیاجتماعکرهیپدرراافرادرفتارکهاست

یطرقازیکیصرفاًنظمبلکهستیننظمقدرت،سازوکارتنهاکهکندیمدیتأکفوکو.شودیماجرا

بهییفوکومنظرازپس.(7957:247،یجعفر)گردداعمالتواندیمقدرتآنلهیوسبهکهاست

میتنظجهتدرحاکمهقدرتکهدانستییهایاستراتژازیکیمثابهبهراآنتوانیم،یعمومنظم

.ردیگیمکاربهجامعهیاعضارفتارکنترلو

نظاماتومصالحومنافعبهمربوطدیآیچنانکهازظاهرآنبرمیمومنظمعکهچندهر

تیوضعدر،استآنترتمامچههرثباتویبخشانسجامدنبالبهواستآنتیکلدرجامعه

مستلزمیاجتماعیهایبندصورترییتغوجامعهطیشرالحاظبهیمفهومنیچنپسامدرن

ازاکنونکهیمفهومبایعمومنظمخودقت،یحقدر.استیحقوقیهانظامیسوازیشیبازاند

.رندیپذکیآنتشکقیمصادیوحتزیابهامبرانگبعضاًوستینروشنچندانشودیممرادآن

کهچراباشدداشتهافتنیمیتعموتیکلتابتواندینمزینپسامدرنطیشرادریمفهومنیچنحال

گفتکهدیمجموعبادر.هاستتفاوتبهتوجهتهیامدرنپستیوضعدرلحاظموردومهمیدهیا

بانسبتدراماشودیمزمانومکانتابعریمتغامرعنوانبهمدرن،شهیانددرگرچهیعمومنظم

قتیحقدر.نگرددها«تفاوت»حذفموجبکهنیاتاشود،لحاظدیبانسبتنیازینیانسانافراد

                                                                                                                                                                                                        

ازپوسترنگویتیجنس،یجنسشاتیگراانواعیاستیسنیچندرداردوجودیاجتماعیودستاوردهامنافعتنهاپسامدرن
نشدهوپرداختهساختهمردپوستدیسفروشنفکرانپروازانهبلندمنافعوازهاینبراساسکهیطیشرادروآمدهدربههیحاش

.کندیمدایپاندامعرض
1. Exclusion. 
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ییهاگروهبهیعمومنظمتیکلقالبدردوبارهخودن،مدرشهیانددربودنینسبسنخنیا

نه،یزمانویمکانمقولهعنوانبهیعمومنظممفهومتینسبلذاابد؛ییممیتعمجامعهدریاجتماع

اساسنیابرگرددلحاظدیبازینجامعهیهاگروهانیموهاآندروندربلکهجوامعانیمدرتنها

.آوردانیمبهسخنپسامدرن،جامعهوتیوضعدریمفهومنیچنمضاعفتینسبازتوانیم
 

 یریگ جهینت  .4
اتینظرزینآنتیماهومفهومخصوصدرواستزیانگجدالیمفهوماساساًقدرت

استدهیگردابرازگوناگون مفهومبهمربوطیِهایپردازهینظرمدرن،میپاراددرواقعدر.

نسبتدرویاسیسوجهدرقدرتآن،درکهچرخدیمقدرتیهابزمفهومهمانحولقدرت،

قدرتدربارهفوکویآراخاصطوربهوپسامدرنشهیاند.گرددیمفهمت،یحاکمیهابحثبا

استشدهسببقدرتمفهومدریشناختمعرفتگسستِینوع بهتنهاقدرتاساس،نیابر.

ستیندولتنهاددرمتمرکزودارندهباز،یمنفامرصورت درقدرتپسامدرن،برداشتدر.

برنهقدرت،فیتعر.دهدیمشکلرایاجتماعیهاتیهووشدهریتکثیاجتماعاتیحعرصه

ازفوکوکهشودیممشخصآنعملکردیچگونگقیطرازبلکهمشخصتیماهوذاتیمبنا

ازآمدهبرقانونولتدونهاداساسنیابر.کندیمادیقدرتیهاکیتکنوهایاستراتژبهآنها

 .شوندیمگرفتهنظردرقدرتیهایاستراتژازیکیعنوانبهزینآن

وندیپوهستندمدرنیاسیسویحقوقشهیانددرهمبامرتبطمقولهدو،یعمومنظموقدرت

پسامدرن،برداشتوتی.دروضعکرددرکتوانیموضوحبهجامعهودولترابطهدرراهاآن

ویکپارپگی،یهمساندغدغهپسامدرنطیشرادرزجامعهودولتدگرگونشدهاست.ایتلق

آنچهوبازدیمرنگشد،یمدنبالمدرنیاسیسویحقوقنظامدرکهآنگونهجامعهوحدت

نظماستقرارویچندفرهنگیشهروندحقوقبهازینکهاستیچندفرهنگجوامعآوردیمسربر

ویجمعریخمثابهبهیزیچپسامدرندگاهیدیمبنابر.دارندجامعهدرهتازیبندصورتدرنینو

یهانظمباشد،نظرموردتواندیمآنچهبلکهنداردوجودجامعهسراسربهمیتعمقابلیعموممنافع

.استآنیمقطعویمحلییکارا،یریتعببهانشیبنیبانیبنکهاستذاتوجوهربدونمتکثر

یبودگخاصوتفاوتاصلاساسبربلکهیبخشوحدتاصلبراساسنهمدرن،پساجامعهنظم

تینهادروردیگیمشکلشانحذفنهوآنانشناختنتیرسمبهبراساسکهاستهگروهوافراد

یمذهب،یاخالق،یفرهنگ،یمحلگوناگونکوچکیهاتیرواانیمیستیهمزبهمعطوفیریمس
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ینیعویحقوقلحاظبهراریتأثونمودنیشتریبقدرت،باآناطارتبویعمومنظممفهوم.است

هماناییعمومقدرتکهیاگونهبهدارد،شهروندانیهایآزادوهاحقبارابطهدرجامعه،در

یهایآزادوحقوقعمالً،یمفهومنیچنییمعنادامنهبهدنیبخشوسعتباتواندیمدولت

هاحقحدودنییتعدریعمومنظمکارکردونقشسمیپسامدرنمنظراز.ردیگدهینادراشهروندان

جامعهدریآزادتحققیبرایبسترعنوانبهآننقشزینوجامعهسطحدریعمومیهایآزادو

همگانمنافعایجامعهتیاکثرمنفعتنامبههایآزادوحقوقتینهادرکهچرا.استدیتردمورد

ایجامعهدرهاتیاقلیهایآزادوحقوقگرفتندهینادآنجهینتکهندگردیممحدودجامعهدر

استجامعهمختلفیهاگروهانیمدرموجودیهاتفاوتحذف ونگرهمسانتیماهنیبنابرا.

همهیآزادوهاحقگرفتندهینادلحاظبهآنشمولوتیکلویعمومنظمبخشوحدت

.استچالشموردپسامدرنیحقوقمنظرازآنهاپوششعدموجامعهیهاگروه
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ترجمهقدرت،است،یسشدن،یجهانمعاصر،یاسیسیشناسجامعه�،(7930)،تیکنش،-
.ریکوانتشارت:تهراناول،چاپدلفروز،یتقمحمد
چاپها،وکاربستهاهینظرسمیمدرنپستوتهیمدرنپست،(7930)ی،نعلیحس،ینوذر-
 .جهاننقش:تهراندوم،

تهرانیدشریف،مجهترجمقدرت،اراده،(7911)،لهلمیوشیدریفرچه،ین- دوم، :جلد
 انتشاراتجامی.

تهران:انتشارتجاودانه.،یانصارترجمهباقرحقوق،فلسفه،(7935)،موندیروکس،-
قانون،یآزاد،(7935)،هربرتهارت،- :تهراندوم،چاپراسخ،محمدترجمه،اخالق،
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.نوطرح
ک،یهرمنوتوییساختارگرایفراسوفوکوشلیم،(7915)،نویرابپلوفوسیدروبرت،یه-
.ینشرن:تهرانه،یریبشنیحس

 

 مقاله
فصلنامه،«وتاریلیمتکثرگرایدموکراسینظریمبان»،(7933)،محمدرضاک،یتاج-

.4شماره،95دوره،یاسیسعلوموحقوقدانشکدهمجلهاست،یس
المللبانیقوقبدرنظامحیمفهوموکارکردنظمعمومسهیمقا»،(7935)ی،مهد،یحداد-
 .76شمارههفتم،سال،یخصوصحقوق،«یحقوقملیهانظام

(7950)،عباسدفام،یخورش- ،«یعمومتیامنونظمیشناختجامعهیهایتئوریبررس»،
.9شمارهچهارم،سال،انتظامیامنیتونظمفصلنامه
تبارشناسانهلیتحلدریشناختروشیاصلگامده»،(7933)،نیحسانیکچووقاسمیزائر-

 .هفتمشماره،فرهنگراهبردفصلنامه،«فوکوشلیمیآرابهاتکابافرهنگ

وییوشبهقضاییدرمراجعقضایواعمالنظمعموممفهوم»،(7934)،محسن،یصادق-
.63شماره،یاسیسوعلومحقوقدانشکدهمجله،«آننینویهاجلوه
(7936)،نیغالمحس،یکالنتر- ساستیساز»، تا «پسامدرناستیمدرن علومفصلنامه،
.2،شمارهسومسال،یفردوسدانشگاهیانسانعلومواتیادبدانشکدهیاجتماع
 .5شماره،زمانهماهنامه،«فوکوشلیمشهیاند»،(7935)،نیحسان،یکچو-

نیادیبنمیمفاهواصولدربارهیتامل:یعمومحقوقفرمانده»،(7950)،اکبریعل،یگرج-
 .2شماره،47دوره،یاسیفصلنامهحقوق،مجلهدانشکدهحقوقوعلومس،«یعمومحقوق

یراهبردمطالعاتوسمیمدرنپست»،(7939)،ریقد،ینصر- ،«یشناختروشالزامات:
.7شمارهنهم،سال،یراهبردمطالعاتفصلنامه

 

 ها نامه پایان
یجمهورومشروطهیاساسنیقواندریومعممصلحت،(7939)،مهناز،یتکیکماتیب-
 .حقوقدانشکده،یدبهشتیشهدانشگاه،نامهنایپا،یاسالم

،یفریکحقوقبهحقوقیانتقادمطالعاتجنبشکردیرو،(7957)ی،مجتب،یجعفر-
.حقوقدانشکده،یبهشتدیشهدانشگاهنامه،نایپا
،یعمومحقوقیدکتررساله،رانیایاساسحقوقدریعمومنظم،(7950)،غالمرضاان،یمدن-
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.حقوقدانشکدهقم،یعالاموزشمجتمعتهران،دانشگاه
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