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مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن

1

علی اکبر گرجی ازندریانی  -هدی مرتضوی

2


دریافت -5931/51/51 :پذیرش5931/2/1 :

چکیده

قدرت همواره مفهومی جدالانگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده
است.پارادیممدرنمفهومقدرتبرمحوراندیشهیهابزشکلگرفتهکهدرآنقدرتبرمبنای
مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم میشود.همین مفهوم از قدرت ،در اندیشه سایر
اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است .در پسامدرنیسم ،با طرح اندیشههای فوکو در
خصوص قدرت ،پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت.از این منظر قدرت متمرکز در
نهاددولتنیستبلکهمتکثردرشبکهجامعهاست؛منفیعملنمیکندبلکهمولدومثبتاست
ودرنهایتهویتسوژههایانسانیراشکلمیدهد.قدرتونظمعمومی،دومقولهمرتبطبا
هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشان را در رابطهی دولت و جامعه به
وضوح میتوان درک کرد .در وضعیت پسامدرن ،برداشت و تلقی از جامعه و دولت،
دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعهای حفظ وحدت و همسانی در یک
دولت-ملتیکپارچهنیست؛بلکهنظمجامعهپسامدرن،بر اساساصلتفاوتوخاصبودگی
افرادوگروهاست.مقاله حاضرپس ازمعرفیاندیشهپسامدرن،در پرتوآنبهتبییندومفهوم
قدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست .
واژگان کلیدی:پسامدرنیسم،فوکو،قدرت،نظمعمومی،منفعتعمومی،کثرت 

.7دانشیارحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول) gorji110@yahoo.fr
.2کارشناسیارشدحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی hodamortazavi99@yahoo.com
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 .1مقدمه
آنچه تحت عنوان اندیشه پسامدرن طرح میشود ،با ابهام و پیچیدگیِ فهم آن همراه است.به
گونهای که نمیتوان براین اساس ،تعریف واحد و مشخصی از آن ارائه داد .در حقیقت
پسامدرنیسم 7را نمیتوان به عنوان عصر و دورهای دیگر ،پس از مدرنیته قلمداد نمود ،بلکه
پسامدرنیسمچیزیجدایازمدرنیتهنیست.ایندورانبخشیازخودتاریخمدرنیتهاستکهدرآن
امکانطرحپرسشازماهیتمدرنیتهفراهمآمدهاست ودرعینحالکهطرحاینپرسشحاکیاز
نوعی بحران عالم مدرن است .اما نباید پسامدرنیسم را به مثابه مخالفت با مدرنیته و عالم تجدد
دانست .لذا امر پسامدرن ،نه جای امر مدرن را میگیرد و نه کامالً ازآن میگسلد؛ بلکه
محدودیتهاینهفتهدرمدرنیتهراآشکارمیکند.پسامدرنیسمرابایستینوعیخودآگاهیمدرنیته
وامکانشکوتردیدنسبتبهاصولویابهگفتهلیوتارفراروایتهای2آندانست( 1979: 25-43
 . )Lyotard,باید افزود که پسامدرنیسم به نوعی ،امکان تاریخی-تمدنی پرسشازمدرنیته را فراهم
آورده است که این امکان را میتوان تا حدی مرهون زیر سوال رفتن بنیانهای مدرنیته و عصر
روشنگری9دراندیشهپسامدرندانست.
درواقعپسامدرنیسمداعیههایجهانشمولمدرندرموردعلم،برابری،آزادیرانمیپذیردو
حقوق بشر را نیز مانند علم افسانه میداند و در مقابل از تفاوتها و تکثر در جامعه انسانی حمایت
میکندوبهدنبالآوردنهرآنچهدرنظممدرن،حاشیهایمحسوبمیشودبهمتنجامعهوحقوق
هستوکلیتوجوهرهنجارهاییکهبهدنبالبرقرارینظمبنیادینوفراگیردرسطحجامعهاست
را زیر سوال میبرد.در این راستا نظریه پسامدرن در حوزه حقوق همنوا با مکتب مطالعات انتقادی
حقوقی ،با به چالش کشیدن مبنای عقالنی جهان شمول برای حقوق ،آن را پوششی از مشروعیتِ
جعلیوساختگیبرتنحقوقونظامحقوقیمیداند(وکس .)747:7935،
پسامدرنیسم با به چالش کشیدن فراروایتهای مدرنیته ،برج عاجهای عالم مدرن را که
سنگینی سیطرهی آن در تمام قلمروهای حیات بشری احساس میشد ،مورد هدف قرار داد.در
واقع ،اندیشه پسامدرن نوعی بتشکنی نسبت به روایتهای بزرگ عقل و علم در نگرش مدرن
است.داعیهپیشرفتو سعادتبشریتوسط عقلو علم ،اکنونبسان چراغینیمسوز درحالسو
سو زدن هستند.در این میان ادعای هرگونه دستیابی به حقیقت ،توسط عقل نیز زیر سوال رفته
1. Postmodernism.
2. Meta- narrative.
3. Enlightement.
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است.دیگر آن نگاه تک خطیِ فلسفه تاریخ که ما را در عالم مدرن به سمت «حقیقت محض»
سوق میداد ،رنگ باخته است؛ به طوری که در پرتو اندیشه پسامدرن همه چیز در قالب
«رژیمهایحقیقت»7فوکو«،بازیهایزبانی»2لیوتار«،پارادیم»9هایکوهن4جلوهایدیگرپیدا
یکندکه شایداولینجلوه ،انکارکلیّت9ویگانگیِ6حقیقتباشد«.حقیقتی»ی کهبنابر اندیشه
م 
نیچه،قدرتاستوازدیدگاهویهمهچیزبرایقدرتاستونیزفوکوکهحقیقتراخارجاز
روابطقدرتنمیداند.
امروزه با طرح گفتمان پسامدرن ،نوعی چرخش در فلسفه سیاسی و مفهوم قدرت ایجاد
گردیده که به تبع ،شاهد تأثیر این تحول مفهومی در سایر حوزهها از جمله حقوق و مفاهیم آن
هستیم.در این پژوهش با توجه به اندیشه پسامدرن و تغییراتی که در جامعه و دولت در وضعیت
پسامدرن پدیدار میشود ،مفهوم قدرت و نظم عمومی مورد بررسی قرارگرفته و بر همین اساس
در مبحث اول مفهوم قدرت و مؤلفههای آن در نگرش پسامدرن با محوریت اندیشه فوکو به
عنوان برجستهترین متفکر این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به مفهوم نظم
عمومی از منظر پسامدرن پرداخته شده و در جهت فهم بهتر آن اشاراتی نیز به دیدگاههای مدرن
ازمفهومنظمعمومیشدهاست.روشمورداستفادهدراینتحقیقازنوعتوصیفی-تحلیلیاست
وازروشکتابخانهایدرجمعآوریمنابعاستفادهگردیدهاست .


 .2مؤلفههای نگرش پسامدرن به قدرت
درپارادیممدرن،نظریهپردازیهایمفهوم قدرت حول همانمفهوم هابزیقدرتمیچرخد
و تمایزات آنان تنها معطوف به تأکید بر جنبهای از قدرت یا افزودن جنبهای دیگر بر این مفهوم
استوبهطورکلیفراترازایننمیرود.شاهدمثالاینکهاستیونلوکس1درتحلیلخودازبعد
سوم قدرت ،مفهوم «منافع واقعی» 3را بدان افزوده 5یا اینکه کسانی چون گرامشی 70به مفهوم
1. Turth Regime.
2. Language Games.
3. Paradigm.
4. Kuhn.
5. Totality.
6. Unity.
7. Steven Lukrs.
8. Real Interest.
.5برایتوضیحبیشتررک:
لوکس،استیون،)7919(،قدرتنگرشرادیکال،ترجمهعمادافروغ،تهران:موسسهفرهنگیخدماترسا .
10. Gramsci.
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«هژمونی» 7افزون بر قدرت و منافع تأکید میکند .2بنابراین رویکردهای مختلف در قالب
برداشتهایابزاریباتأکید برقدرتبهمثابهتواناییوبرداشتعلّیباتاکیدبرعلیتوعاملیتو
نیز برداشت درونی -ذهنی که استعدادها و پتانسیلها را مورد توجه قرار میدهد ،همه در همان
پارادیممدرنازقدرتجایدارند .
گسست معرفتشناختی در خصوص قدرت و مفهوم آن را میتوان در تحلیلی که فوکو از
قدرت دارد ،جستجو نمود .میشل فوکو و اغلب پسامدرنها در تحلیل خود از قدرت وامدار
نظریاتنیچهدربارهقدرتوارادهمعطوفبهقدرتهستندودراندیشهپسامدرنهاییچونژان
فرانسوا لیوتار ،هایدگر ،دریدا ،بودریار و دلوز و غیره میتوان نظریاتی را در باب قدرت مشاهده
نمود؛درعینحال ازآنجایی که فوکوبه عنوانمتفکریپسامدرن درحوزه قدرتومفهومآن
نظریاتقابلمالحظهوتوجهیدارد،دراینجاسعیمیکنیمتابامحوریتاندیشهفوکو،مفهوم
و مؤلفههای قدرت در پسامدرنیسم را مطرح و نظریات سایر پسامدرن ها را در توضیح و تکمیل
آنبیاوریم.
 .2-1نفی خصلت سیاسی قدرت و انکار دولت به عنوان یگانه ساختار

اساساً اندیشه پسامدرن و به طور خاص رویکرد آن نسبت به قدرت ،در تقابل با اندیشه
مدرن و با نگرش سلبی به مفاهیم آن طرح میشود؛ بر این اساس الزم میآید تا به مفهوم مدرن
قدرت با رویکرد هابزی اشاراتی گردد.بیان هابزی از قدرت در نسبت با حاکمیت و بر اساس
خصلت سیاسی آن فهم میگردد و در چارچوب فلسفه سیاسی مدرن تئوریزه شده است.در این
نگرش حاکمیت از دولت جداییناپذیر است و از این روست که از دولت به مثابهی مفهومی
مدرنیادمیشود(.الگلین)716:7933،گفتمانمدرنقدرت،اساساًدراتصالبانهادپادشاهییا
قدرت حاکمیت بنیاد است.هابز از جمله بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرنیته ،برای نخستین
بار به تئوریزه کردن مفهوم «قدرت »9پرداخت«.حاکمیت»4در مرکز دغدغههای فکری -نظری
1. Hegemony.
.2برایتوضیحبیشتررک:
هالوب ،رناله ،آنتونیو گرامشی ،)7950( ،فراسوی مارکسیسم وپسامدرنیسم ،ترجمه محسن حکیمی ،تهران :نشر چشمه،
چاپدوم .7950،
3. Power.
4. Sovereignty.
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هابزقرارداشت.بنابرایندربسترگفتمانویفهممفهومقدرتبارجوعبهمفهومحاکمیتتصور
وترسیممیشد.بهباورهابزپیشازوجودحاکمیت،نظمیدرجامعهوجودنداشتهومردمصرفاً
به وسیله خواستهها و نفرتها و بیزاریهایشان نسبت به یکدیگر تهییج میشدند (انسان گرگ
انساناست).آنچهدر«شرایططبیعی»7حاکماستجنگهمهبرضدهمهاست.راهبرونرفتاز
چنینشرایطیازمنظروی،ایجادیکقرارداد2است.قراردادیکهمردمبراساسآنقدرتخود
را به حاکمیت تفویض کرده و در نتیجه از شرایط طبیعی رهایی یافته و شرایط مدنی را ایجاد
یکند.براساسلویاتانِ9هابزضروریاستکهبرایحلوضعیتطبیعی،قدرتسامانبخش،در
م 
پیکرپادشاهقراردادهشود(کلگ.)77:7939،
بهنظرفوکو،حوزهگفتمانیکهدرآننظریهپردازیرسمیوآکادمیکدرموردقدرتشکل
میگیرد،ریشهدرمفهومحاکمیتدارد.دراینچارچوبحاکمیتاشارهبهسوژهخالقیداردکه
ارادهاش قدرت است و همین امر در اندیشه کسانی چون نیچه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
درتقابل با سوژه خالق که درتاریخ غرب از پادشاه به دولت متحول شده ،فوکو بحث هابز را
دگرگون میسازد (کلگ .)265:7939 ،اساس انتقاد فوکو این است که باید مفهوم قدرت را از
وجه حاکمیتبنیان بهمثابهمفهومیبازدارندهوسلبی،آزاد کرد.درواقع فوکوبه جنبهایابزاریو
تولیدیقدرتتوجهدارد(کلگ.)10:7939،فوکوقصدداردازدیدگاهمکانیکیوحاکمیتبنیاد
فاصله بگیرد.در نظر او قدرت به صورت مویرگی شکل4در بافت افراد و اجتماع پراکنده است و
اعمال آن در چارچوب هیأت اجتماعی صورت میگیرد.به عقیده فوکو قدرت چیزی نیست که
کالًیک جامتمرکز شودودقیقاًبگوییمدردست کیست.هیأت حاکمهفقطرسماًمصدر قدرت
است .
در اندیشه پسامدرن قدرت متمرکز در ساختارهای رسمی قدرت نیست.قدرت در گفتمان
فشرده شده و گفتمان مسلط در واقع نماینده قدرت است که خواست خود را بر بقیه تحمیل
یکند.بهنظرفوکوولیوتارمراجعقدرتمتفاوتانداماقاعدهعملآنمرجع،مشترکاستو
م 
باید این مرجع را شناسایی و از آنها خلع سالح کرد (نصری .)20 :7939 ،لذا در اندیشه
پسامدرنهاییچوننیچهوبهطورخاصدرنظریاتفوکو،نمیتوانقدرترامایملکدولتیا
نهاد و ساختار خاصی در جامعه قلمداد نمود .در حقیقت قدرت را نمیتوان به مثابه شیء یا
1. The Condition of Nature.
2. Contract.
3. Leviathan.
4. Capillary Form.
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امتیازیقابلتملکوتصاحبدانست.بنابراینقدرتبیشترنوعیاستراتژیوتاکتیکاستکهبا
عملکردش شناسایی و موجودیت مییابد« .قدرت چیزی اکتسابی ،قابل تملک و تصرف ،یا
مشارکتپذرنیست...قدرتازنقاطینامحدوداعمالمیشود .)Foucault, 1978: 94(»...
درواقعبحثهایفوکومعناخاصیرادرنظریهحقوقعمومیواردکرد؛درایدهفرمانروایی
بنا بر اندیشه مدرن ،قانون نقش محوری دارد ،اما در سبکی که فوکو مطرح میکند ،این امر
جایگاهی ندارد.او حکمرانی را در روش به کارگیری تاکتیک وتدبیر میداند ،نه قانون و قاعده
کلی( حتی خود قانون نیز نوعی تکنیک تلقی می شود و دیگر قانون اهمیت ندارد چرا که
حکومتباتکنیکهایبجزقانوننیزبهاهدافخودمیرسد).درمقابلازاستراتژیهاانضباطیو
یراند که فراتر از کنترل رفتار افراد ،به نوعی شکل دهنده هویت افراد نیز
بهنجارسازی سخن م 
هستند.بنابراین حکومت مدرن به جای قانون به تاکتیک متوسل میشود و از این رو قانون را به
مثابه یک تاکتیک یا به مثابه ابزار مدیریت به کار میگیرد (الگلین .) 62-67:7933 ،باید گفت
روابطقدرتازمنظرفوکوضرورتاازحدودنهاددولتفراترمیرود.دولتبهرغمدستگاهوسیع
خود نمیتواند کل حوزه روابط قدرت بالفعل قدرت را در بر گیرد بلکه تنها میتواند بر پایه
روابطیکهازقبلموجودهستندعملکند .
 .2-2مولد و مثبت بودن قدرت در برابر جنبه منفی و سرکوبگرانه
درنگرششایعورایجنسبتبهقدرت،قدرتامریسرکوبگراستکهماهیتاً،خصومتبا
منافعفردیاستکهقدرتبرآناعمالمیشود.امادرنگرشپسامدرنهاییچونفوکوودلوز7
قدرت لزوماً زیانآور و در خصومت با منافع دیگران نیست .اعمال قدرت در واقع از برخی
جهات ،خود شکلدهنده و تعیینکننده منافع دیگران است .در نظر آنها قدرت شامل تمام
شیوههایی میشود که میتوان با آنها بر خود و دیگران عاملیت نشان داد وتأثیر گذاشت (پاتل،
درگفتمانمدرنازقدرتچنینتصورمیشدکهقدرت که از نقطهای مرکزی

 .)775:7913
(سرکوبگر،بازدارندهومنعکنندهاست)وبراساس

(حاکمیت)اعمالمیشود،شکلیمنفیدارد
نوعیقراردادکهدرآنتمایزیجدیمیانحاکموتابعوجوددارد،استواراست( Dean, 1994:

 .) 290
در صورتیکه در اندیشه پسامدرنیسم ،دیگر قدرت صرفاً به عنوان شکلی سرکوبکننده یا
1. Doluze.
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بازدارنده مورد مطالعه قرار نمیگیرد ،بلکه باید اثرات ایجابی قدرت و موارد حاصل از آن را
موردلحاظقرارداد.قدرتوفنونآنرانبایدبهپیامدیازقانونگذاریوساختاراجتماعیفرو
کاست.بایستیتحلیلیصعودیازقدرتداشت،بدینصورت که ازسازوکارهایناچیزقدرت
آغاز کرده ،که هر کدام از آنها تاریخ خود ،خط سیر خود و فنون و راهکارهای خود را دارد و
آنگاه به درک این نکته رسید که سازوکارهای قدرت چگونه به کارگرفته شده ،دگرگون
یشوندوبسطمییابند.بهاینترتیبمیکروفیزیک-قدرت7موردتوجهقرارمیگیردکهقدرت
م 
رانهبهعنوانسلطههمسانیکگروهیاطبقهبرگروهیاطبقهدیگربلکهبهعنوانسازمانیشبکه-
مانندودرگردشدرنظرگرفتهمیشود(کوزنزهوی .)65:7930،
مهمترینتولیدقدرتدروجهمولدبودنش،دانشاست.قدرت،دانشورژیمحقیقتخاص
خودراپدیدمیآورد.فوکودر«رژیمهایهنجارساز»2میخواهدنشاندهدکهچگونهبرخیاز
هنجارهای خاص در یک زمان تاریخی معین ظهور کرده یا جابهجا میشوند و بدین ترتیب ،در
ادعایایننظامهامبتنیبرطبیعتیسادهومسلمبودنتردیدروامیدارد(زائریوکچویان7933،
 .)75:قدرتودانشمستلزمیکدیگرند  . ...هیچ رابطه قدرتی بدون شناختن حوزهای ازدانش
مربوطبدانوجودنداردوهیچدانشیهموجودنداردکهدرعینحالمتضمنوبرساختهقدرت
نباشد ) )Sheridan , 1980: 90در واقع قدرت/دانش در نظر نیچه و فوکو داللت بر این دارد که
روابطقدرتوگفتمانهایعلمیمتقابالًدرشکلدادنِیکدیگرنقشدارندونبایدرابطهآنهارا
پیشگویانه ومبنی براینکه دانشبهقدرتمنجرمیشود دانست(کوزنزهوی .)757:7930 ،پس
روابطآنهابهنوعیهمبستگیاستتااینکهرابطهعلیومعلولیباشد .
فوکو میگوید« :قدرت ،توانایی تولید دارد ،واقعیت را ،قلمرو اشیاء و موضوعات و آیین
صدقرا تولیدمیکند.فردومعرفتیکهممکناستازوی تحصیلشودبه همین تولیدو ایجاد
تعلقدارد» ).)Sheridan, 1980: 94اینطرزتلقیازرابطةقدرتودانش،دربرابراینتصوررایج
گیردکهدرآن،شکلگیریِدانشمنوطبهعقبنشینیِحوزةقدرت


درنگرشمدرنقرارمی
گرموردتوجهقرارمیگرفت.امابهنظر


شد؛زیراقدرتبهعنوانامریمنفیوسرکوب
دانستهمی
فوکواگرقدرتصرفاً جنبهسرکوبگرداشت،ماپیوسته ازآناطاعتنمیکردیم ،در حالیکه
قدرت از این جهت توانسته موقعیت خود را حفظ کند که صرفاً بهمثابه نیرویی ظالمانهعمل
1. Micro- phisics of Power.
2. Normalizing Regims.
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چیز،یعنیتولیددانشوشکلهای

نکردهاستقدرتعمالًوسیلهایبودهاستکهباآن،همه
گفتوگورخدادهاست.درمدلفوکوییازفهمقدرت،مولدبودنقدرتدرجهتایجادانواع

خاصی از بدنها و سوژهها به شیوههایی که از دید مدل قدیمیتر قدرت به مثابه حاکمیت پنهان
مانده،عملمیکند.امااین جنبه مولدبودنقدرت،لزوماًبهمعنایخوببودنآننیستبلکهبر
یک دیدگاه انتقادی نسبت به کردارهای اجتماعی 7داللت دارد .قدرت در واقع مولد روابط
هویتهایاجتماعیمراقبتشدهوبهنظمدرآمدهاستکهپایدارومستحکمشدهاند.همانطور
که بیان شد در این بین دانش ،بخصوص دانش علوم اجتماعی ،به شدت درگیر تولید بدنها و
سوژههای مطیع است (نش .)40:7957 ،در همین راستا از منظر نیچه نیز خواست قدرت ،کثرتی
است از نیروها که هویتها باید از آن ساخته شوند و نه وحدتی که نهفته در پس ظاهر باشد
(لچت)999:7911،ازدیدفوکوروابطقدرتودانشاست2کهانسانهارابهعنوانسوژه(مثالً
دیوانه ،مجرم ،شهروند تابع قانون و غیره) عینیت و موضوعیت میبخشد (دریفوس و رابینیو،
آوریهای ویژه قدرت در غالب

 )21 :7915براین اساس ،فرد واقعیتی است که پروردة فن
تکنیکهایانضباطیاست وبهلحاظحقوقی وسیاسی تکنیک انضباطی دردرونساختارهای
حقوقی و سیاسی تعبیه شده کهدرپس ظاهربرابری حقوقی ،شبکههای از قدرتهای خرد و
کوچکگسترشیافتهاست .
 .2-3شبکهمندی و سیالیت روابط قدرت

در بیان مفهوم قدرت ،دیگر نمیتوان آن را به یک مرکز و واحدی خاص نسبت داد.
همانطورکهپیشتربیانشدقدرترابایستیدرعملکردهاواثراتآندرمجموعهروابطمالحظه

یشوندکهبیثبات
گردد.روابطیکهبهخاطرنابرابریهایشانبیوقفهحالتهاییازقدرتراسببم 
و پراکندهاند .از این چشمانداز قدرت به صورت پراکنده ،9نامتعین ،چند وجهی ،دارای اشکال
گوناگون و به عنوان شبکهای از روابط در سراسر جامعه پخش است ) .(Conner,1997:65در این
1. Social Practices.
.2بوردیو با قبول نظر فوکو مبنی بر اینکه دانش ،قدرت است ،میگوید دانش همشیه آزادی بخش نیست ،اما در بسترهای
قدرتقراردارد.ویسعیمیکندتاباآشکارکردنبسترهایقدرت،دانشراازنوساماندهد.برایمالحظهمنظربوردیو
در خصوص رابطه دانش و قدرت رک :جرارد ،دالنتی ،)7936( ،چالش در دانش ،ترجمه علی بختیاری زاده ،تهران:
پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،چاپاول،ص745بهبعد.
3. Dispersed.
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صورتنقطهکانونیبرایقدرتوجودندارد،بلکهشبکهبیپایانروابطقدرتوجودداردکهدر
نقاطنامحدوداعمالمیشود .
در نظر نیچه ،قدرت به مثابه رابطه بین نیروهاست.بر همین اساس نیچه قدرت را در تمامی
زوایای زندگی جاری میداند و بر این باور است که زندگی را باید اراده معطوف به قدرت
دانست(خالقی.)219:7939،بدینترتیبنیچهمفهومزندگیرابهقدرتارتباطمیدهدواراده
معطوف به قدرت نیچه تعبیری است که وی از زندگی و حیات اجتماعی افراد ارائه میدهد.از
دید او عنصر اصلی زندگی« ،قدرت» است و عامل قدرت است که افراد را جهت ادامه زندگی
آماده ساخته و به حیات اجتماعی آنان معنا و مفهوم میدهد .اراده معطوف به قدرت در همه
فعالیتهای سیاسی و در علوم دخیل است؛ سراسر طیف احساسات و عواطف ما را تحت تأثیر
قرارمیدهدودرهرزمینهاجتماعی،خانوادگیوغیرهحاضراست(استرن .)726-729:7919،
درواقعدرنظرنیچه،خواستقدرت،غریزهایبنیادینومحوریاست،بهطوریکهسایر
چیزهادرزندگیازآنمایهمیگیرندودرآثارخودبدینفهمازقدرتتأکیدواشارهدارد.در
آخرینقطعه خواستوارادهمعطوفبهقدرتچنین میگوید«:آیامیدانیدکهجهانازنظرمن
چیست؟  ...این جهان ،اراده قدرت است ،و دیگر هیچ!و شما خود نیز اراده قدرتاید و دیگر
هیچ!»(نیچه .)150-135:7911 ،بنابراین نیچه ،قدرت را منتشر و متکثر در زندگی و معنا بخش
بدان میداند؛ به طوری که «اراده معطوف به قدرت» در آثارش بر همین مفهوم از قدرت اشاره
دارد .
قدرتدرشبکهایازروابطوبهصورتشبکهمند7بهکارگرفتهمیشود،نهتنهاافراددرمیان
کارهایاینشبکهدرگردشاند؛همیشهدرمقاماعمالیاقبولقدرتاند ( .)Gordon, 1980: 89در
واقعآنهاییکهتحتسلطهاندباآنهاییکهمسلطاندهردوبهیکاندازهبخشیازشبکهقدرت
به شمار میروند .قدرت در انحصار حاکمان مطلق نیست ،در سراسر نظام اجتماعی پخش و
پراکنده است .کار حکومتی نیز صرفاً توسط ارگانهای دولتی انجام نمیگیرد ،بلکه توسط
ارگانهای غیردولتی صورت میگیرد و از سوی دیگر حکومت با اعمال قدرت خود توسط
سازمانها

.7در راستای چنین نگرشی به قدرت کاستلز نیز بر این عقیده است که امروزه قدرت در نهادها (مثل دولت) ،
رسانهها کلیسا)متمرکز نیست.قدرت در شبکههای جهانی ثروت،
شرکتهای سرمایهداری)یا کنترل کنندگان نمادها ( 

(
یشود ،اما از میان
ییابد و استحاله م 
قدررت ،اطالعات و تصاویر نظامی و هندسی متغیر و جغرافیای غیرمادی است ،نشر م 
یدهد .
یکند،هنوزهمبرماچیرهاستوماراشکلم 
یرود؛قدرتهنوزبرجامعهحکومتم 
نم 
توضیح بیشتر رک :کاستلز ،مانوئل ،)7934( ،عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (قدرت هویت) ،ترجمه ،حسن
چاوشیانوعلیپایا،تهران:طرحنو،7934،ص .426
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گفتمانهای تخصصی مختلف سعی در تنظیم رفتار شهروندان دارد (کالنتری .)776:7936،لذا
منظر پسامدرن از قدرت بیشتر بر فهم چگونگی در هم تنیدهبودن شبکههای قدرت و دانش و
گفتمانهایتخصصیآنتوجهدارد .

 .2-4نفی فراروایتهای مشروعیت بخش قدرت

لیوتار در جستجوی مفهومی از قدرت و سیاست است که فارغ از فراروایتهای عقل و
استداللبرترمشروعیتبخش،بتواندبهناهمسانیهاو تفاوتها ،اجازهایفاینقشبیشتریدهدو
از کثرت و چندپارگی در عوض کلیت و وحدت حمایت کند.بیثبات نمودن گفتمان مسلط یا
فراروایتها،مستلزمفهمدوبارهمعنایمفاهیم کلیدی چوندولت،قدرت،امنیت،مشروعیتو...
همچنین امکان ارزیابی وجوه مشترک خرده گفتمانها یا روایت های خرد و محلیاست.با بی-
ثباتی مبانی مشروعیت و قدرت و دولت ،...هیچ فراروایت منفردی نمیتواند تصویر واضح از
حقیقت یا عدالت ارائه دهد و نتیجهی آن ضرورت گسترش افقهای گفتگو و ایجاد انعطاف و
پیچیدگیبیشتردرتفکروتعدددیدگاههااست(تاجیک.)40:7933،درواقعمشروعیتسیاسی
در پسامدرنیته ،اغلب درون انواع مختلف و متفاوت خردهگفتمانهایی قرار دارد که متضمن
کثرتگرایی ،موضوعات و مسائل محلی و گروههای هویتی و غیره است و هرگز بیرون یا فراتر
ازآنهاقرارنمیگیرد).(Fairfild, 2004: 54



در جامعه پست مدرن روایتهای خرد متعدد به طور فشرده و تنگاتنگ در کنار و درون هم
قرار دارند .این کارناوال عظیم روایت ،جایگزین حضور یکپارچه فراروایت واحد شده است.
(بابایی )125 :7936 ،بدینگونه است که در جهان مجمعالجزایروار لیوتار نمیتوان سراغی از
یکپارچگیوکلیتمفاهیمگرفتومفهومیچونقدرتنیزدرهمیننسبتبهصورتیکثرتمند
فهم میشود.پس بر این اساس ،در اندیشه پسامدرن دیگر نمیتوان در جستجوی یک روایت
مشروعیتبخشیبرایقدرت،آنهمدرگونهی«کلیتِ»آنبود .
در نظر لیوتار دانش پسامدرن صرفاً ابزار مراجع قدرت نیست بلکه به گونهای است که
حساسیت ما را نسبت به تفاوتها پرورش میدهد و توان ما را در تحمل تفاوتها و
وفاقناپذیریها افزایش میدهد.لیوتار ،در اندیشه توجه هر چه بیشتر به تفاوت و عدم حذف آن

در روابط قدرت در شبکه جامعه است.به نظر او امکانپذیری یا حتی رسیدن به هر نوع سیاست
رهاییبخش و اجماع ،مبتنی بر نگرش تمامیتگرا و جهانشمول خواهد بود که چشم خود را به
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رویتفاوتهامیبندد.دراینراستایگانهطریقرهاییرادراینمیداندکهسیاستوقدرتدر
مفهوم سنتی آن که با قدرت فراگیر طبقات یا دولت ها سرو کار دارد ،کنار گذاشته شود و راه
مبارزات سیاست هویتی ،به صورت پراکنده فراهم آید ) .(Silverman, 2002: 117در واقع از این
منظر فراروایتهای دانش و عدالت ،بهسان کلیتهای مشروعیتبخش به قدرت ،موجب
یگردندتاهمگونیوهمسانیجایتفاوتوتمایزرابگیردواندیشهپسامدرنو دیدگاهلیوتار
م 
اساساً در جهت نفی همین همسانیها و همگونیهای منتج از کلیت های مشروعیتبخش نسبت
به قدرت است .به عقیده لیوتار ،قدرت و اقتدار اعمال شده از سوی این دسته از فراروایتهای
کالن خواه برای ادغام و خواه برای کنار زدن تمامی دیگر هویتها ،موجودیتها و تاریخها
تخواه (توتالیتری)آن است و در نهایت به حاکمیت بیچون و
قدرت و اقتداری از نوع تمامی 
چرای هراس و وحشت از نوع کشتارهای همگانی منتهی میگردد؛ چنانکه در دو جنگ جهانی
اینوضعپیشآمد.
 .3پسامدرنیسم و نظم عمومی
نظم عمومی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این اصطالح نه تنها در
قوانین بسیاری از کشورها تعریف نشده است ،بلکه حقوقدانان نیز موفق به ارائه تعریفی جامع و
روشن از آن نشدهاند و تنها به ارائه تعریف کلی بسنده کردهاند.این دشواری در مرحله تعیین
مصداق نیز دیده میشود؛ با این وجود برای روشنشدن چنین مفهومی در پسامدرنیسم ،ابتدا به
نظریات مطرح در باب مفهوم نظم عمومی اشاره میگردد تا در پرتوی آن ،رویکرد خاص
پسامدرنرامطرحگردد .
 .3-1تعریف نظم عمومی

نظم عمومی و تعاریفی آن که در این قسمت بدان پرداخته میشود ،تقریباً در معنای موسع
مورد نظر است.ابتدا به بیان اجمالی از این مفهوم در اندیشه حقوقی مدرن میپردازیم و در ادامه
بهشرحرویکردپسامدرنبهاینمفهومبهطورخاصاشارهخواهیمکرد .
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الف -تعریف نظم عمومی مدرن
7

نظم عمومی مفهمومی چند وجهی و پیچیده است و بحثی مجادله برانگیز است که
داللتهای متنوع و وسیعی دارد.در واقع به وضعیتهای نرمال و صلحآمیز در فضای عمومی
اشاره میکند.در سطح گستردهتر به الگوهایی از ارزشهایی که در یک اجتماع از شهروندان
مهم هستند ،گفته میشود.در سطح دیگر این مفهوم به ارزشهایی مربوط میشود که برای نظم
حقوقیکهبایدبداناحترامگذاشتهشود،بسیاراساسیاند.درواقعنظمبهعنوانامرکلیکهالزم
استتاباارزشهاپرگردد،درنظرگرفتهمیشود ).(De Lange, 2007: 3-4



به نظر میرسد که تعریف نشدن نظم عمومی ،بدین دلیل باشد که نظم عمومی مفهومی
پیچیده،باابعادوجنبههایقضایی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیاستواینجنبههایمتنوعازاین
مفهوم ،هموارهدرجامعه عرضه میشوندوتغییرمیکنند ).(Gualtieri, 1952: 158درواقعمفهوم
نظم عمومی ،مرتبط با اخالق ،سیاست ،اقتصاد و مبانی حاکم بر تمدن یک کشور است.از آنجا
که ایناموراز جامعهایبهجامعهیدیگرمتفاوت است؛به تبعمفهومومصادیقنظمعمومینیز
در جوامع گوناگون متفاوت خواهد بود.این امر نه تنها مکانی است بلکه نسبیت زمانی نیز دارد،
بدین معنا که در یک جامعه مفهوم و مصداق نظم عمومی در هر دوره زمانی دگرگون میشود.
(صادقی )52:7934،بنابراینضابطهمستقروثابتیبرایشناختاینمفهومدردستنیست.بدین
سبباستکهشاهدارائهتعاریفگوناگونازاینمفهومازسویحقوقدانانمختلفهستیم .
درنگرشکلیترنظمعمومیعبارتاستازامریبسیارمهمکهجوهرهجامعهوحقوقبدان
وابسته است .در نگرش اجتماعی ،نظم عمومی را میتوان اساساً ایجادکننده صلح درونی در
جامعه سیاسی دانست که بدون آن تشکیل جامعه سیاسی امکانپذیر نیست .در نظریه قرارداد
اجتماعی هم بر این اندیشه تأکید میشود که انسان با پشت سر نهادن وضع طبیعی ،حقوق را
جایگزین زور عریان کرد که نظم عمومی در این مفهوم (صلحدرونی)شرط ضروری بهبودی
وخوشبختیآدمیاناست(گرجی.)270:7950،درواقعدرهرجامعهایارزشهاومصالحعالی
از جایگاهویژهبرخوردارندو دارای ریشههایمذهبی،سیاسی،اقتصادیواجتماعیگوناگوناند
که میتوانند از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشند.نظامهای حقوقی در قالب مفهوم نظم
عمومی از این ارزشها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادیهای فردی حمایت به عمل
یآورند.برایناساسکارکردنظمعمومیدرمحدودساختنبرخیآزادیهایافرادنمودپیدا
م 
1. Multifaceted.
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میکند.بهطورکلیهرنظامحقوقیدرکلحافظمنافع،مصالحوارزشهایجامعهخوداستو
با نظمبخشیدن به اعمال و رفتار تابعان و محدود ساختن آزادی اراده افراد مانع سقوط و از هم
پاشیدگیبنیاناجتماعیمیشود(حدادی.)791:7935،درحقیقتباوجوداینکهآزادیاراده
درنظامحقوقیاصلبنیادینیاست،دربرخیمواردتحتالشعاعمحدودیتهاییمربوطبهحوزه
نظم عمومی قرار میگیرد.قوانین مربوط به نظم عمومی ،قوانینی هستند که هدف از وضع آنها
حفظ منافع عمومی است و تجاوز به آن قوانین ،نظام سیاسی ،اداری ،اقتصادی یا خانوادگی را
برهم میزنند.پس منافع عمومی در گرو حفظ نظم جامعه است.اراده هیچ کس نمیتواند این
نظم را نقض کند و نیز منافع عمومی جامعه ارتباط مستقیم و معناداری با نظم جامعه دارند.لذا به
نوعیازمهمترینمعیارهایتشخیصقواعدمربوطبهنظمعمومیمحسوبمیگردد؛زیراقوانین
و قواعدی که هدف بیواسطه آنها حفظ و حمایت از منافع عمومی است در اعداد مهمترین
قواعدمربوطبهنظمعمومیهستند(مدنیان.)93:7950،
در تعریف نظم ،مفهوم نفع عمومی جایگاه محوری دارد؛ به گونهای که نفع عمومی عنصر
مقوم نظم تلقی می شود(.بیات کمیتکی)21:7939 ،در واقع باید اذعان نمود که یکی از نقاط
مشترک میان تمام تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان مقوله منافع و مصالح جامعه است 7.در
تماممواردیکهنظمعمومیمورداستنادواقعمیشودبهاینامراشارهداردکهاجرایقاعدهای
بامصالحعالیدولتومنافعجامعهمالزمهداردوبرایناساسبرقراردادهاوآزادیافرادنسبت
بدانها ،حاکمیت دارد (حدادی .)795 :7935 ،در واقع تعریفهای ارائه شده از نظم عمومی،
معطوف به تعریفهای موجود از آن در ادبیات حقوقی مدرن است که نفع و مصلحت عمومی
محور و نقطه ثقل این تعاریف است.نفع عمومی ،غالباً به عنوان مفهومی جدالانگیز 2توصیف
میگردد.بهطورکلیدیدگاههایمربوطبهآندرقالبسهنظریهباعناوین:نظریهدولتی،نظریه
اکثریت و نظریه مجموعی طرح میشوند؛ 9به موجب نظریه اول خیر عام یا منفعت عموم ،به
 .7برای توضیح بیشتر رک :کاتوزیان ،ناصر ،)7919( ،مقدمه علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار بهمن ص56؛
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)7936( ،ترمنولوزی حقوق ،تهران :گنجدانش ،ص171؛ واستانی ،احمد،)7940( ،نظم
عمومی در حقوق خصوصی ،تهران،روزنامهرسمی ،ص9؛ انصاری ،ولی ا،)7950( ،...کلیات حقوق اداری ،تهران،نشر
میزانص .49
2. Contested Concept.
.9برایتوضیحبیشترونیزایراداتواردهبرایننظریاترک :
بیات کمیتکی ،مهناز،)7939( ،مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسالمی ،پایاننامه ،دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشکده حقوق،صص.43-25و همچنین نک:راسخ ،محمد،)7937( ،حق و مصلحت مقاالتی در فلسفه حقوق،
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منفعت طیف محدود کارگزارن حکومتی قلمداد میشود.در نظریه اکثریت ،منفعت عام یا خیر
مشترک را منفعت اکثریت اعضای جامعه قلمداد میشود .در نظریه همگانی یا مجموعی نیز
مصلحتعمومی،منفعتتمامیاعضایجامعهاست .

ب -تعریف نظم عمومی از منظر پسامدرن

هرچندمفاهیمیچون،منافعومصالحجامعهکهریشهوبنیانقواعدمربوطبهنظمعمومیرا
بدان ارجاع میدهند به گونهای کلی و مبهم است؛ نظر غالب بر این بوده که انگیزه و کارکرد
حکومت جستجوی خیر عمومی است و منفعت افراد در این بین باید اولویت داشته باشد.خیر
عمومی در جوامع گوناگون و نزد اندیشمندان مختلف ،معانی متفاوت داشته و با وجود مناقشات
پیرامون این مفهوم در اندیشه سیاسی مدرن ،اصل وجود حکومت و استفاده انحصاری از اقتدار
مرکزی برای تمشیت امور جامعه بهسان واقعیتی ثابت باقی مانده است که این اقتدار مرکزی یا
همانحکومت،درقالبقواعدعاموبهسبکهایگوناگونتوانستهبرزندگیفردیواجتماعی
افرادتأثیربگذارد(هارت .)5:7935،
در واقع آنچه به نام نظم عمومی مستمسک دولت واقع میشود و قواعد مربوط به آن که به
عنوان قواعد امری در نظامهای حقوقی از آن یاد میگردد ،امری است که خود دولت مشخص
میکندخودنیزدرجهتتضمینشمقررهگذاریمینماید.ازمنظراندیشهپسامدرن،دولتتحت
پوششمفهومنظمعمومیدرجهتهرچهبیشترتنظیم،هدایتوکنترلرفتارشهروندانواتباع
خود عمل میکند .در حقیقت بنابر اندیشه پسامدرن مفهوم نظم عمومی در اندیشه حقوقی -
قانونی مدرن ،بهسان فراروایتی است که کلیت آن میتواند منجر به نادیدهگرفتن تفاوتها و
تمایزاتدرجوامعگردد .
همچنینمسئلهدیگرمربوطبهذاتگراییو جوهربنیانیمفهوممدرننظماستکهاز سوی
اندیشه پسامدرن مورد چالش قرار میگیرد.در حقیقت دیگر چیزی به مثابه خیر جمعی و منافع
عمومی قابل تعمیم به سراسر جامعه وجود ندارد و کارکرد این مفهوم در جامعه پسامدرن ،دیگر
انسجام و وحدتبخشی به جامعه نیست؛ چرا که اساساً جامعه پسامدرن ،بیشتر مرکب از
ساختارهایمحلیوخردتلقیمیشودکهدرتعاملباهمتثبیتمیشوندوهموارهمستعدتغییرو
تحولهستند .
فلسفهحقوفلسفهارزش،چاپاول،تهران:طرحنو.
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در ادبیات حقوقی لیبرال استفاده از اصطالح نظم عمومی ،بر مبنای نشاندادن انسجام و
سازمانیافتگیوثباتحقوقیوارزشهایآندرجامعهاست) (Rosser & Marsh , 1978: 2-4
در حالی در حقیقت پسامدرنها مخالف هرگونه تبیین کلیتبخش 7و وحدت اجتماعی مورد
تأکید روایت مدرنیته هستند و در مقابل تأکید بر تنوع و تکثر دارند که میتواند به نحو مؤثرتر
گروههایمختلفدرسطحجامعهراپوششدهد.برهمینمبنااستکهلیوتاربهترسیموتجسم
ذهنی دنیایی میپردازد که متشکل از اجتماعات متکثر خرد مقیاس است که در آن هیچ یک از
ایناجتماعاتحقاِعمالسلطهبردیگرانراندارند(نوذری .)769:7930،
در واقع نظم پسامدرن ،حول یک اجماع عقالنی پیرامون مسائلی چون خیر عمومی و منافع
عام نمیچرخد بلکه نوعی عمل کردن است که ذیل یک بازی زبانی2خاص (که برسازنده یک
سبک زندگی است)مقدور و ممکن میگردد.نظم بر مبنای اندیشه پسامدرن به مثابه بازی زبانی
است و عام و دربرگیرنده نیست.بر این اساس سرکوب در جامعه از اعتقاد به اینکه بازیهای
انتخاب شده نامحدود هستند ،ناشی میشود و لذا این امر میتواند تمامیت دیگران را برباید 
) .(Harvey Brown, 1995: 5-6
درواقعهمسوبااندیشهپسامدرن،جامعهوگروههاوافرادانسانیدرآندستخوشدگرگونی
شدهاند .بر این اساس ،حکومت و قدرت عمومی نیز در رابطه خود و جامعه با شهروندان و
گروههای متکثر مواجهه است.لذا دیگر نمیتوان در قواعد مربوط به نظم در جامعه ،حقوق و

آزادیهای آنان را نادیده گرفت؛ ای بسا که این غفلت خود به عامل اصلی بینظمی ،در جامعه
منجر گردد .نمونه عینی چنین گروههایی ،ظهور جنبشهای اجتماعی جدید 9در عصر حاضر
است.جنبشهایاجتماعی،همراهبابه چالش کشیدنمحرومیت آندستهازگروههایاجتماعی
که با معیار سفید ،دگرجنسخواهی و ریاست مرد بر خانه موافق نبودند ،ایده جهانشهروندیِ
جهانشمول را نیز که مربوط به یک رشته حقوق واحد برای همه شهروندان بود ،به چالش

1. Totalizing Explanation.
نمودهاند که
.2بازی زبانی را اندیشمندان چون لیوتار برای توضیح وضعیت پسامدرن بنابر فلسفه متاخر ویتگنشتاین اخذ  
حوزههای
براساس آن زبان مجموعه ناهمگن از بازی های زبانی است که هر کدام قواعد خاص خود را دارند و همچنین  
مختلفمانندعلومطبیعی،انسانی،فلسفهوسیاستو...دارایقواعدخاصیهستندکههیچیکبادیگریقیاسپذیرنیست
و بر دیگری برتری ندارد.در بحث نظم از منظر پسامدرن به طور خاص نیز استفاده از اصطالح بازی زبانی برای نشان دادن
نظمهادرجامعهپسامدرناستکهعالوهبرنبودذاتوماهیتمشترکمیانآنها،هرکدامبهمثابهبازیزبانی
تکثروتنوع 
ییابند و باید افزود که کاربرد اصطالحی چون بازی
یکنند و در همان بستر نیز معنا م 
خاص از قواعد خاص خود پیروی م 
زبانیدرجهتگریزازخصلتکلیتوشمولودربرگیرندگیمفاهیممدرنموردچالشدراندیشهپسامدرناست.
2. New Social Movement.
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کشیدند (نش .)750:7930،در این گونه نظم در اجتماع ،افرادی که این ویژگیهای خاصرا
ندارند «غیر» محسوب و نیز خارج از نظم موجود در جامعه قلمداد میشوند و رفتارهایشان بعضاً
مغایربانظمعمومیدرجامعهتوصیفمیگردد.ازاینمنظربهچالشخواندنمحرومیت،براین
ادعای ساده استوار نیست که اعضای گروههای اجتماعی خاص مانند شهروندان «بهنجار »7رفتار
نمیکنندبلکهمبتنیبراینادعاستکهبایستیبهنجاربهگونهایتغییریابدکهانواعامکانهارادر
بر گیرد.آنها با به چالش کشیدن شهروندی مرکب از شهروندان بر خوردار از حقوق مشابه ،از
یکمدلبازتروتکثرگرایجامعهونظامحقوقیمنعطفناظربرآنحمایتمیکنند .
پسدرشرایطپسامدرنکهازجامعهمرکزیتزداییشده،دیگردغدغههمسانی،یکپارپگیو
وحدتجامعه،آنگونهکهدرنظامحقوقیوسیاسیمدرندنبالمیشد،رنگمیبازد.آنچهسربر
می آورد ،جوامع چندفرهنگی است که نیاز به حقوق شهروندی چندفرهنگی دارند .2حقوق
شهروندیلیبرال،مبتنیبرسنتلیبرالاستکهعموماًمعتقدندحوزهعمومی،شاملنهادهایدولتی
وقانونی،بایدازلحاظارزشیبیطرفباشندوهویتفرهنگیبایدتنهابهحوزهخصوصیمربوط
باشد.اما وجود تعداد زیاد اقلیتهای فرهنگی آشکار کرد که این وضعیت در حقیقت حکمفرما
نیست9،چراکهحقوققانونی،شروطبرخورداریازامکاناترفاهیمناسب،زباننهادهایعمومی
وغیره،همگیبرفرهنگخاصیمبتنیاست.اینامرداللتبرآنداردکهامکانبیطرفبودندر
چنینموضوعاتیوجودنداردو جهانشمولیِموردادعا،نقابیبرایسلطهیک فرهنگبرفرهنگ
دیگر است (نش .)275 :7930 ،بنابراین قواعد مربوط به نظم عمومی در جامعه ،نباید همسو با
1. Normal.
.2برایتوضیحبیشترر.ک:
Kymlica, W, Multi- cultural Citizenship: a Liberal Thoery of Minorty Rights.1995.
Oxford University Press.
.9نسبتبهحقوقشهروندی گروههای اقلیت در برخی از جوامع چند قومی ،مانند فرانسه مقاومت شدیدی صورت گرفته
عامگراست و افراد برای برابر بودن باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند.اما این وضعیت،
است.شهروندی فرانسه شدیدا  
یطرفهستندوچوندرعملاینگونهنیست،برخوردهاییبین
یگیردکهنهادهایلیبرالواقعاب 
صحتاینامررامفروضم 
دانشآموزان دختر که بر اساس رسومات اسالمی حجاب دارند
مسلمانان و دولت در فرانسه بوجود آمده است.برای نمونه  
یشوند .
ازرفتنبهمدرسهمحرومم 
برعکسدربسیاریازکشورهاحقوقمتمایزگروهیمحدودیبهاقلیتهادادهشدهاست.براینمونهدربریتانیایهودیانو
یتوانندبه
کهام 
شدهاند.سی 
یکند،معاف 
یشانراغیرممکنم 
مسلمانانازقوانینیکهذبححیواناتبراساسشیوههایسنت 
جایکالهایمنیکهطبققانوناجباریشده،عمامههایخاصخودرابرسربگذارند .
برایتوضیحبیشترر.ک  :
Loyd, Cathie. and Waters, Hazel, France, (1991), One Culture, One Nation , Race and
Class, London, Oxford, p.30.
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فرهنگ خاص (فرهنگ اکثریت حاکم بر جامعه) و مانع آزادی سایر فرهنگها شود؛ بلکه
تفاوتهایفرهنگیبایستیبهنامآزادیبیان،پذیرفتهومحافظتشوند .
 . 3-2مبانی نظم عمومی و نظریات مربوط بدان

نظمعمومیهمانگونهکهدرتعریفآن،نظریاتمختلفومتعددمطرحاست،درخصوص
مبنا و ماهیت آن نیز اتفاق نظر وجود ندارد.در اندیشه حقوقی مدرن ،نظریات متعدد در رابطه با
مبنای نظم عمومی بیان گردیده است که مهمترین آنها نظریه عینی و نظریه شخصی است.بر
مبناینظریهعینی،نظمبهمثابهامرتکوینیوطبیعیبهگونهمستقلدرخارجوجوددارد ونقش
حقوق در نسبت با نظم عمومی تنها شناسایی و تضمین آن به وسیله وضع قواعد مربوط به آن
است.درنظریهشخصی،نظمبه گونهمستقلو خارجازحقوقوجودندارد؛بلکه حقوقبه طور
تأسیسی موجد نظم عمومی و قواعد مربوط بدان است.نظر دیگر ،نظر اکثریت حقوقدانان است
که به نوعی قائل به تلفیق دو نظریه ذکر شده است و بر اساس آن حقوق عالوه بر آنکه خود
موجد نظم است ،از نظم ناشی از طبیعت اشیا یا روابط اجتماعی هم حمایت میکند (احمدی
واستانی.)99-99:7940،
حال با وجود تمامی این نظریات ،در اندیشه پسامدرن اساساً ماهیت نظم به گونه دیگر فهم
میشود و اینکه در وضعیت پسامدرن موازی با اندیشهی آن ،جامعه و هویتهای آن به گونه
متکثرشکلگرفتهاند؛بهطوریکهدیگروحدتویکپارچگیناشیازنظممدرن،فاقدموضوعو
محتوا گردیده است.بنابر اندیشه پسامدرن و نیز در پی چنین تحوالتی در ساحت نظر و عینیت،
نظمبهطورکلیونظمعمومیدرحقوقبهطورخاصبهگونهایدیگرفهممیشود .
 .3-3رویکرد پسامدرن و نظم عمومی

دیدگاه پسامدرن در خصوص نظم ،نه به دنبال تضمین نظم طبیعی و تکوینی است و نه اینکه
نظم تأسیسی نظام حقوقی را میپذیرد بلکه در این اندیشه به لحاظ انکار هرگونه ذات و جوهر
برای امور ،اساساً نمیتوان برای نظم چه در مفهوم طبیعی و چه در مفهوم تأسیسی آن ،ذات و
ماهیت وحدت بخشی قائل شد.بر این اساس در اندیشه پسامدرن ،مفاهیمی چون نفع و منفعت
عمومدرکلیتآنبهعنوانپایهواساسیبراینظمعمومیدرجامعهونیزاستنادنظامحقوقیبه
نظم عمومی برای حراست و پاسداری از آن جایگاهی نخواهد داشت.لکن این عقیده را نباید
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حملبرنفیهرگونهنظمووجودآنارشیدررویکردپسامدرننمود.مقولهنظمنیزبهمانندسایر
مقوالت و مفاهیم در اندیشه پسامدرن ،به صورت تاریخمند در بستر اجتماع صورت بندی و
ساختهمیشوند.پسبرایناساسنظمواحدِازقبلموجودوقابلتعمیموجودنداردبلکهسخن
از «نظمها» در جامعه متکثر است .در واقع تنوع و کثرت نظمها بنا بر اندیشه پسامدرن عامل
تعارض نیست بلکه هنگامی که تفاوتها در جامعه اصالت یابد عامل اصلی تعارض که برتری
دادنبهیکاندیشهونظم خاصوتحمیلآنبرسایرگروههای جامعهاست رنگمیبازدو در
مقابلحقوقهمزیستیمیانگروههایمختلفجامعهجلوگرخواهدشد .
در اندیشه فوکو ،جامعه مجموعهای از گفتمانهاییست که با هم جفت و جور شدهاند و به
نوعی پدیدآورنده حیات جمعیاند .بر این اساس جامعه را بدون مرکز ،بدون الیه و بی سروته
یداند.در واقع فکر فوکویی عالقهمند به مرکز و در جستجوی آن نیست بلکه به حواشی عالقه
م
دارد.حواشیدرتعریفاو،بهمواردیگفتهمیشودکهدرهرنظماجتماعیخارجازآننظمقرار
میگیرد.به عبارت دیگر در هر مقطع و نظم تاریخی ،شکل خاصی از جفت و جور شدن وجود
داردکهحاصلتعاملقدرتوگفتماناستولیبهاقتضایهمینویژگیِنظمداشتنوساختاریابی
در هر جامعهاست که چیزهایی ازدرون ایننظمو ساختاربیرون میافتد.به عبارت دیگر،ویژگی
طردکنندگیوحاشیهکردنامور،ویژگیهرنظممستقراست.فوکوبیشازوجوهمثبتیاجوهری
درسازندههاینظمتاریخی،مانندعقالنیت،کالمیاگفتارخاصوشکلخاصیازاخالقو،...به
حاشیهها عالقهمند است؛ زیرا از حاشیههاست که نظمهای اجتماعی فرو میپاشند.حاشیهها به طور
دائم نظمهای اجتماعی را تهدید میکنند (کچویان .)91:7935 ،بر این اساس باید افزود که نظم
عمومی که حکومت و سازوکارهای حقوقی آن به دنبال استقرارش در جامعه هستند ،در صورت
عدمتوجهبهواقعیاتمربوطبهجامعهمتکثرونیزبهمتنجامعهآمدنِگروههایی7کهنسبتبهنظم
مستقر در جامعه حاشیهای هستند ،میتواند نتیجه عکس داشته و خود عامل بینظمی جامعه شود.
پس نظم جامعه پسامدرن ،نه براساس اصل وحدتبخشی بلکه بر اساس اصل تفاوت 2و
خاصبودگی 9افراد و گروههاست و نیز براساس به رسمیتشناختنشان و نه حذف 7آنان شکل

1. Marginalized Groups.
2. Specifity.
 .9سیاست تفاوت ،نفی تبعیض و انکار شهروندی سلسله مراتبی و به عبارتی ،اذعان خاص بودگی افراد و گروههاست.در
سیاست تفاوت قابلیت بنیادین انسان ،همان پتانسیل وی برای تشکیل و تعریف هویت متمایز خود به عنوان یک فرد و
فرهنگ است چنین قابلیتی باید در هر کسی مورد احترام قرار گرفته و به رسمیت شناخته .در سیاست تفاوت ازمنظر
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یگیرد .
م
رویکردفوکوبهنظمو اهمیتموضعیکهنسبت به روابطقدرتمیگیرد ،او را ازبسیاری از
متفکران متمایز ساخته است.نظم اجتماعی در قالب نظم گفتمانی ،باید تحلیل شود و چنین نظمی
فارغازمجریوقانونگذارشکلمیگیرد.درواقعقانونگذارانومجریاننمیتوانندچیزیبیشاز
آثار و جلوههای روابط و پیوندهای گفتمانی باشند.فوکو با برداشت حقوقی-گفتمانی از قدرت
مخالفاستو ازاینرونقشنیروهای سازماندهیکنندهینظمدر جامعه را،نقشیثانویمیداند
(خورشیدفام .)99:7950 ،بر اساس نگرشهای انتقادی ،نظم عمومی به منظور کنترل و نظارت بر
جامعه به گونهای طراحی شده است که قبل از آنکه مصالح عمومی را در نظر داشته باشد ،منافع و
اقتضائات سیاسی حکومت و قدرت سیاسی را در بر میگیرد.در واقع نظم سازوکاری از قدرت
استکهرفتارافرادرادرپیکرهاجتماعیتنظیممیکند،اینامربهوسیلهسیستمهایپیچیدهنظارت
اجرامیشود.فوکوتأکیدمیکندکهتنهاسازوکارقدرت،نظمنیستبلکهنظمصرفاًیکیازطرقی
است کهبهوسیلهآنقدرتمیتوانداعمالگردد(جعفری.)247:7957،پسازمنظرفوکوییبه
نظمعمومی،میتوانآنرابهمثابهیکیازاستراتژیهاییدانستکهقدرتحاکمهدرجهتتنظیم
وکنترلرفتاراعضایجامعهبهکارمیگیرد .
هر چند که نظمعمومی چنانکهازظاهرآنبرمیآید مربوط به منافع و مصالح و نظامات
جامعه در کلیت آن است و به دنبال انسجامبخشی و ثبات هر چه تمامتر آن است ،در وضعیت
پسامدرن چنین مفهومی به لحاظ شرایط جامعه و تغییر صورتبندیهای اجتماعی مستلزم
بازاندیشیاز سوینظامهای حقوقی است.در حقیقت ،خودنظم عمومیبامفهومی کهاکنوناز
آن مراد میشود چندان روشن نیست و بعضاً ابهامبرانگیز وحتی مصادیق آنتشکیکپذیرند.
حالچنینمفهومیدرشرایطپسامدرننیزنمیتواندتابکلیتوتعمیمیافتنداشتهباشدچراکه
ایدهیمهموموردلحاظدروضعیتپسامدرنیتهتوجهبهتفاوتهاست.درمجموعبایدگفتکه
نظم عمومی گرچه در اندیشه مدرن ،به عنوان امر متغیر تابع مکان و زمان میشود اما در نسبت با
افرادانسانینیزایننسبتبایدلحاظشود،تااینکهموجب حذف«تفاوت»هانگردد.درحقیقت
پسامدرن تنها منافع ودستاوردهای اجتماعی وجود دارد در چنین سیاستی انواع گرایشات جنسی ،جنسیتی و رنگ پوست از
حاشیه به در آمده و در شرایطی که براساس نیازها و منافع بلند پروازانه روشنفکران سفید پوست مرد ساخته وپرداخته نشده
یکند .
عرضاندامپیدام 
1. Exclusion.
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این سنخ نسبی بودن در اندیشه مدرن ،خود دوباره در قالب کلیت نظم عمومی به گروههایی
اجتماعیدرجامعهتعمیممییابد؛لذانسبیتمفهومنظمعمومیبهعنوانمقولهمکانیوزمانی،نه
تنهادرمیانجوامعبلکهدردرونآنهاومیانگروههایجامعهنیزبایدلحاظگرددبرایناساس
میتوانازنسبیتمضاعفچنینمفهومیدروضعیتوجامعهپسامدرن،سخنبهمیانآورد .
 .4نتیجهگیری
قدرت اساساً مفهومی جدالانگیز است و در خصوص مفهوم و ماهیت آن نیز نظریات
گوناگون ابراز گردیده است .در واقع در پارادیم مدرن ،نظریهپردازیهایِ مربوط به مفهوم
قدرت،حولهمانمفهومهابزیقدرتمیچرخدکهدرآن،قدرتدروجهسیاسیودرنسبت
بابحثهای حاکمیت،فهممیگردد.اندیشهپسامدرنوبه طور خاصآرایفوکودرباره قدرت
نوعی گسستِ معرفتشناختی در مفهوم قدرت سبب شده است .بر این اساس ،قدرت تنها به
صورت امر منفی ،بازدارنده و متمرکز در نهاد دولت نیست .در برداشت پسامدرن ،قدرت در
عرصه حیات اجتماعی تکثیر شده و هویتهای اجتماعی را شکل میدهد.تعریف قدرت ،نه بر
مبنای ذات و ماهیت مشخص بلکه از طریق چگونگی عملکرد آن مشخص میشود که فوکو از
آنها به استراتژیها و تکنیکهای قدرت یاد میکند.بر این اساس نهاد دولت و قانون بر آمده از
آننیزبهعنوانیکیازاستراتژیهایقدرتدرنظرگرفتهمیشوند.
قدرتونظمعمومی،دومقولهمرتبطباهمدراندیشهحقوقیوسیاسیمدرنهستندوپیوند
آنهارادررابطهدولتوجامعهبهوضوحمیتواندرککرد.دروضعیتپسامدرن،برداشتو
تلقی ازجامعهودولتدگرگونشدهاست .در شرایط پسامدرن دغدغه همسانی  ،یکپارپگی و
وحدت جامعه آنگونه که در نظام حقوقی و سیاسی مدرن دنبال میشد ،رنگ میبازد و آنچه
یآورد جوامع چندفرهنگی است که نیاز به حقوق شهروندی چندفرهنگی و استقرار نظم
سربر م 
نویندرصورتبندیتازهدرجامعهدارند.برمبنایدیدگاهپسامدرنچیزیبهمثابهخیرجمعیو
منافععمومیقابلتعمیمبهسراسرجامعهوجودنداردبلکهآنچهمیتواندموردنظرباشد،نظمهای
متکثر بدون جوهر و ذات است که بنیان بیبنیانش به تعبیری ،کارایی محلی و مقطعی آن است.
نظم جامعه پسامدرن ،نه براساس اصل وحدتبخشی بلکه بر اساس اصل تفاوت و خاصبودگی
افرادوگروههاستکهبراساسبهرسمیتشناختنآنانونهحذفشانشکلمیگیردودرنهایت
مسیریمعطوفبههمزیستیمیانروایتهایکوچکگوناگونمحلی،فرهنگی،اخالقی،مذهبی
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است.مفهومنظم عمومیو ارتباطآنبا قدرت،بیشتریننمودو تأثیر رابهلحاظ حقوقیو عینی
در جامعه ،در رابطه با حقها و آزادیهای شهروندان دارد ،بهگونهای که قدرت عمومی یا همان
دولت میتواند با وسعت بخشیدن به دامنه معنایی چنین مفهومی ،عمالً حقوق و آزادیهای
شهروندانرانادیدهگیرد.ازمنظرپسامدرنیسمنقشوکارکردنظمعمومیدرتعیینحدودحقها
وآزادیهایعمومیدرسطحجامعهونیزنقشآنبهعنوانبستریبرایتحققآزادیدرجامعه
موردتردیداست.چراکهدرنهایتحقوقوآزادیهابهناممنفعتاکثریتجامعهیامنافعهمگان
در جامعه محدود میگردند که نتیجه آن نادیدهگرفتن حقوق و آزادیهای اقلیتها در جامعه یا
حذف تفاوتهای موجود در میان گروههای مختلف جامعه است.بنابراین ماهیت همساننگر و
وحدتبخش نظم عمومی و کلیت و شمول آن به لحاظ نادیدهگرفتن حقها و آزادی همه
گروههایجامعهوعدمپوششآنهاازمنظرحقوقیپسامدرنموردچالشاست .
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کوزنزهوی،دیوید،)7930(،فوکودربوتهنقد،ترجمهپیامیزدانجو،چاپاول،تهران:نشرمرکز.
الگلین،مارتین،)7933(،مبانیحقوقعمومی،محمدراسخ،چاپاول،تهران،نشرنی. لچت،جان ،)7911( ،پنجاه متفکر معاصر:از ساختارگرایی تا پسامدرنتیه ،محسنحکیمی،تهران:شرخجسته .
 لش ،اسکات ،)7939( ،جامعهشناسی پست مدرن ،ترجمه شاهپور بهیان ،چاپ اول ،تهران:ققنوس.
 نش،کیت،)7930( ،جامعهشناسی سیاسی معاصر ،جهانی شدن ،سیاست ،قدرت ،ترجمهمحمدتقیدلفروز،چاپاول،تهران:انتشارتکویر .
وکاربستها ،چاپ

 نوذری ،حسینعلی ،)7930( ،پست مدرنیته و پست مدرنیسم نظریهها دوم،تهران:نقشجهان.
 -نیچه ،فریدریش ویلهلم ،)7911( ،اراده قدرت ،ترجمه مجید شریف ،جلد دوم ،تهران:
انتشاراتجامی.
وکس،ریموند،)7935(،فلسفهحقوق،ترجمهباقرانصاری،تهران:انتشارتجاودانه . -هارت ،هربرت ،)7935( ،آزادی ،اخالق،قانون ،ترجمه محمد راسخ ،چاپ دوم ،تهران:
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طرحنو .
 هیوبرت ،دریفوس و پل رابینو ،)7915( ،میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک،حسینبشیریه،تهران:نشرنی .
مقاله
 تاجیک ،محمدرضا« ،)7933( ،مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار» ،فصلنامهسیاست،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دوره،95شماره .4
حدادی،مهدی«،)7935(،مقایسهمفهوموکارکردنظمعمومیدرنظامحقوقبینالمللبانظامهایحقوقملی»،حقوقخصوصی،سالهفتم،شماره.76

 خورشیدفام ،عباس« ،)7950( ،بررسی تئوری های جامعه شناختی نظم و امنیت عمومی»،فصلنامهنظموامنیتانتظامی،سالچهارم،شماره .9
زائریقاسموکچویانحسین«،)7933(،دهگاماصلیروششناختیدرتحلیلتبارشناسانهفرهنگبااتکابهآرایمیشلفوکو»،فصلنامهراهبردفرهنگ،شمارههفتم.
 صادقی ،محسن«،)7934( ،مفهوم واعمالنظمعمومی درمراجعقضایی وشبهقضایی وجلوههاینوینآن»،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،شماره .63
 کالنتری ،غالمحسین« ،)7936( ،از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن» ،فصلنامه علوماجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسی،سالسوم،شماره .2
کچویان،حسین«،)7935(،اندیشهمیشلفوکو»،ماهنامهزمانه،شماره.5گرجی،علیاکبر«،)7950(،دهفرمانحقوقعمومی:تاملیدربارهاصولومفاهیمبنیادینحقوقعمومی»،فصلنامهحقوق،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دوره،47شماره.2
 نصری ،قدیر« ،)7939( ،پست مدرنیسم و مطالعات راهبردی :الزامات روش شناختی»،فصلنامهمطالعاتراهبردی،سالنهم،شماره .7
پایاننامهها
 بیات کمیتکی ،مهناز ،)7939( ،مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوریاسالمی،پایاننامه،دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدهحقوق.

 جعفری ،مجتبی ،)7957( ،رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری،پایاننامه،دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدهحقوق .
-مدنیان ،غالمرضا،)7950(،نظم عمومی در حقوقاساسیایران ،رسالهدکتری حقوق عمومی،
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 59تابستان،95شماره،سالبیستم،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی


 .دانشکدهحقوق،مجتمعاموزشعالیقم،دانشگاهتهران
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