
 مس ئولیت حامیتفوکویئ و مفهوم دولت 

 امللل معارص در حقوق بنی

آ رامش شهبازی
1 

 (16/9/39اترخی تصویب:   -39/ 6/21)اترخی درایفت: 

فلسفه این هدف ها را هبرت ببینمی،  ات دیدین کند فلسفه به ما مکک می»...   

 *«ها را هویدا کند... نیست که اندیدین

 چکیده

فیلسوف س یایس قرن بیس مت، بیشرت در « میشل فوکو»و نظرات   اندیشه

ش نایس، روانش نایس و حیت س یاست حمل حبث و نظر  ی فلسفه، جامعه حوزه

ویژه آ جنا که به حبث عنارص و  حال، بریخ رویکردهای وی به است؛ اب این

مدرنیسم و  های پست مه در فضایی ملهم از اندیشه ت مدرن، آ نهای دول شالکه

امللل معارص، مورد  تواند در حقوق بنی پردازد می پوزیتیویسم مدرِن غالب می

توجه و وااکوی جدی قرار گرید. در این مقاهل، فارغ از ورود جدی به 

در  امللل معومی، به دیدگاه وی ی مباحث حقوق بنی رویکردهای فوکو در زمینه

پردازمی و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم  ی دولت مدرن می خصوص شالکه

برانگزی در حقوق  دولت را اب مفهوم مس ئولیت حامیت که خود مفهومی حبث

 امللل معارص است، مورد برریس تطبیقی قرار خواهمی داد.  بنی

 .امللیل میشل فوکو، مس ئولیت حامیت، مفهوم دولت، جامعه بنی ها: لکید واژه

 

                                                                                                    
 (arameshshahbazi@gmail.com)امللل دانشگاه عالمه طباطبایی حقوق بنیگروه  اس تادایر -2

* M. Foucault, la Philosophieanalythique de la politique, in Defert and F. Evald, 

(eds), with J. Lagrange, Dits et Ecrits, 1954-1988, 4 vol., 3, 1994, at 540 I, Cited 
in Anne Orford, In Praise of Description, Leiden Journal of International Law, 
vol. 25, no. 3, 2012, p. 617. 
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 امللل های فوکو به قلمرو حقوق بنی مدخِل وروِد اندیشهـ  بند اول

ن ااز مجهل متفكر ، فرانسويمعروف  فیلسوف  (م2316-2399میشل فوكو)

 ی همدرن است. هرچند وي، خود را در زمر  پُست ی هبرجس ت

طرزي مشهود،  هایش به كند؛ ويل آ اثر و نوش ته مدرن قلمداد مني متفكرانپُست

به دنیا آ مد و  «پواتیه»در  م2316دارند. فوكو در سال  مدرین ستپ  ماهیيت

رفت ات فلسفه خبواندو « اكول نرمال سوپریور» پس از طي حتصیالت اولیه، به

ش نايس و  به روانبعدها عالیقش لیسانس فلسفه گرفت.  م2399در سال 

ش نايس رواين و  دیپلمي در آ سیب م2391 ی هاترخی تغیری ایفت و درده

زمان اب فلسفه  فت؛ اما این زمینه را مهش نايس گر  لیسانيس در روان ی هدرج

های فوکو و  (. قالب اصیل اندیشه91-96: 2999کرمیی، ؛ نواخبشادامه داد )

پردازی از  واسطه نظریه امللل معداًت به شهرتش در مباحث مرتبط اب حقوق بنی

برش   اب حقوق مفهوم قدرت و رویکردهای تبارش ناسانه وی در مسائل مرتبط

های فوکو برای حقوقداانن جذاب  است. سوال اینجاست که چرا اندیشه

گریند؟ اگر خبواهمی رویکرد وی  چننی چرا حقوقداانن وی را جدی می است؟ مه

امللل را مورد حتلیل قرار دهمی، آ ای ابید رویکرد فوکو را به  حقوق بنی ی در حوزه

ی وی اضافه کنمی؟ طرح  امللل را به اندیشه امللل بیاورمی ای حقوق بنی حقوق بنی

امللل، مبنی لزوم توجه  بریخ مباحث مورد توجه فوکو در قلمرو حقوق بنی

امللیل  ی بنی تالبه در جامعهویژه در مورد مسائل مب  های وی به بیشرت به اندیشه

به اعتقاد فوكو، اعامل  .(Aalberts&Golder, 2012: 603-608)است 

بودن،  حلاظ قانوین بهنه و نظر تكنیك م ، بلكه از «حق»نظر م ه از ، نقدرت

 از کهبلاز حق، سوءاس تفاده  ی درچیه جارسازي و نه ازاز حیث هنبلكه 

 ی هزمع وي اندیش. بهگریندار می، مورد برریس قر جمازات وكنرتل ی زاویه

هاینوین قدرت  شلك ی هس یايس مدرن از آ جنايي براي اندیش یدن درابر 

 ـهايي حقويق  س یايس را چون پرسش ـ هاي فلسفي پرسش ،انرساست كه

توان  كند؛ مانند اینكه حدود قدرت كدام است؟چگونه يم قانوين طرمحي
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 س یايسِ  ی هگوید اندیش فوكو يمرا حمدود كرد؟  اس تفاده و سوءاس تفاده ازآ ن

این واقعیت را از ، «اتباع»ووظایف « حمكران»تعهدات گفنت از  مدرن اب خسن

هايي براي  نظر پهنان كرده كه گفتارهاي مربوط به حق و مرشوعیتنه رصفًا راه

حساب  به اي كننده ، بلكه اعامل منضبطاند قدرت در برابر افراد حمافظت از 

کنند.  طرایح و تبینی میهاي انساين را در روابط نوین قدرت  كه سوژهآ یند  می

از ابال در یک قالب خاص، فوكو معتقد است كه برخالف تصور ما، قدرت، 

میالدی در  طور تدرجيي، از اواخر قرن هجدمه بلكه به ؛شود بر افراد حتمیل مني

و معلیایت شده  ایفته  توسعههایی متفاوت و از طریق ابزارهای خمتلف،  قالب

 .(Gordon, 1980: 158-9)است 

ابشد و  تنظمی رفتار افراد و كنرتل آ هنايم، از دیدگاه فوكو، غایت هنايي قدرت

براین اساس، پردازد.  گوانگون میحكومت در این معنا به تنظمی رفتار از طرق 

مسائيل نظری سازمانديه، انبوهی از هنادهاي انضباطِي قدرت مدرن، اب 

در ای، روبرو هستند.  انساین قابل مالحظهمجعیت  ، كنرتل و نظارِت مدیریت

مطرح هجدمه هايي در اروپاي قرن  ها و اتكتیك مواهجه اب این مسائل، تكنیك

و روش اکربردی اعامل  عنرص حماس به و ش ناخت هدف ی هشدكه در بردارند

 فوکو، قدرت، غریقابل کنرتل نظر. از (Gordon, 1980: 159)ودقدرت ب

منظور کنرتل و  های فوکو، ایفنت نقاط ضعِف قدرت به نیست و هدف حتلیل

قدرت در دست یک فرد ممترکز نیست و  کهغلبه بر آ ن است. بنابراین از آ جنا 

خواهد ات اب مقاومت در  در لک جامعه پخش شده است؛ از شهروندان می

و ظمِل قدرت  برابر قدرت و نربد اب سلطه، راه را برای آ زادی افراِد حتت جور

ای  ترتیب، قدرت مشابه ش بکه (. به این93: 2999کرمیی، ؛ نواخبشابز کنند )

های جمزایی در جامعه پخش شده است و حرکیت  است که چون سیس مت

(. از مهنی حیث است 62: 2999کرمیی، ؛ نواخبشوار ای دوراین دارد ) زجنریه

ی معلیایت و  ات بر جنبهنظر فوکو، در حبث از قدرت، معداًت الزم است  که به

ای  اجرایی آ ن تأ کید شود؛ ات اینکه امتیاز و رحجاین برای بریخ نسبت به عده

دیگر تلقی شود. در ادامه تأ مل در مفهوم قدرت، فوکو در سلسهل دروس خود 
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ی دولت در معنای  م در فرانسه، به تبینی مفهوم و شالکه2393در سال 

مدعی شد که تبینی و ترشحی مفهوم توان  مدرن پرداخت. از این حیث می

دولت از نظر وی دیگر رصفًا در صالحیت و ختصص حقوقداانن نیست؛ بلکه 

است و رویکرد های گوانگون  مفهومی مرکب از نظرایت اندیشمندان حوزه

ی  ی وی از مفهوم دولت در فاصهل ترکییب اخری، اکماًل مغایر اب برداشت اولیه

 ,Craven)رسد  نظر می به« ژ دو فرانسکول»م در 2399-2396های  سال

2012: 627). 

 تأ مل در مفهوم دولت و مس ئولیت حامیت از منظر فوکوـ  بند دوم

 مفهوم و عنارص دولت از نظر فوکو .2

های فوکو  فوکو چزیی به امس تئوری حقوق ندارد؛ بلکه معاًل اظهارات و نوش ته

الزامی و اجباری در  مبنی اندیده گرفنت حقوق در مفهومی است که یک نقش

جای پرداخنت به ماهیت و  شود. فوکو بهچارچوب مدرنیته از آ ن برداشت می

تردید مترکز  پردازد. البته یبمبنای حقوق، به حتلیل اکرکرد و اکرویژه دولت می

اصیل فوکو بر روابط در قلمرِو مرزهای یک دولت است ات بر روابط میان 

شود؛ چرا که برای مثال  مهنی منحرص منیی وی بهها حال اندیشه ها. اب این دولت

م مقاالیت پریامون حدود قلمرو رسزمیین، 2399-2399های  ی سال در فاصهل

رصاحت به حبث حقوق  به رش ته حتریر درآ ورده؛ که بهمجعیت و امنیت 

امللل اشاره منوده و برای حتلیل مفهوم دولت نزی معداًت از لزوم تأ مل در یک  بنی

 ,Aalberts&Golder)سه ضلعی از قدرت حصبت کرده است ماتریکس 

. از نظر فوکو حقوق در مقابل قدرت، حقیقیت مطلق ای حیت (605 :2012

گرید، بلکه در اصل؛ حقوق، خود قدریت است که  عدالیت حمض قرار منی

رژمی حقیقی را از خالِل مطالباِت حقویق عرضه منوده و هویدا  تواند یک می

دنبال این نیستمی که تعریف مشخص  های فوکو به از خالِل اندیشهکند. بنابراین 

های  امللل ارائه منایمی؛ بلکه در اندیشه و چارچوب معیین از حقوق ای حقوق بنی

توان در پیی ایفنت یک ش یوه خاص تأ مل از مفهوم و گسرته دولت بود  فوکو می
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(Schneck, 1987: 17-22)رخیی یک ی ات . فوکو معتقد است در هر برهه

ذهنیِت غالب و مسلط وجود دارد که عمل، ارزش و اخالق در چارچوب این 

کند. این در حایل است که عمل، ارزش و اخالق  ذهنیت، مفهوم پیدا می

 یک هویت مس تقیل ندارند و تهنا در قالب ذهنیت مسلط در هر عرص هیچ

و مسلط، رسد این ذهنیت قالب  نظر می کنند. اب این وصف به هویت پیدا می

ساز نظم موجود در هر مقطع زماین است. خود زمینه
2

اب این وصف، الزم است 

زیست داش ته ابش می؛ در واقع این  نگاهی کواته به مقطع زماین که فوکو در آ ن می

 مقطع زماین، در نوسان میان چند رویکرد غالب بود:

اًل امللل مع پوزیتیوسییت مدرن، که در آ ن حقوق بنی -رویکرد رئالیس یت .2
که  حنوی ابزاری در دست دولت برای تأ منی منافع خاص دولت است، به

تواند حنوه و چگونگی اس تفاده از حقوق را توجیه مناید  اهداف دولت می
(Coyle, 2007)  ،(.الف»2999و )شهبازی» 

رویکرد مبتین بر هنادگرایی، که مترکز اصیل آ ن بر نقش و جایگاه هنادهای  .1
امللیل است  ی و حتول هنجارهای بنیگری امللیل در شلك بنی

.(Koremenos, 2014) 
وطین که هویِت نظِم حقویق را در اخالقیات و تکرمی و  رویکرد هجان .9

 داند.  امللیل می های بنی تقدس ارزش
شدت از گرفتار شدن در دام هر یک از رویکردهای فوق گریزان  فوکو به

یی از هر یک از رویکردهای ها حال رویکرد فوکو عنارص و شالکه است؛ اب این

عنوان  زمان که به حقوق به مذکور را در خود دارد. سیس مت حقویق فوکو مه

نگرد؛ اما به این اذعان دارد که این قدرت، در  ابزاری در دست دولت می

 :Neal, 2009)حد و مرز و جلام گس یخته نیست  دست دولت، قدریت یب

خایص از حقوق در راس تای . بلکه دولت در چارچوب کنرتیِل (539-541

عباریت فوکو اب تلفیق رویکرد اول و سوم و اب  برد و به ؛ هبره میاهداف موردنظر

                                                                                                    
های  بنـدی در میـان ابرقـدرت نـ  رسد ضـامن نظـم حقـویق نسـ یب و نمیمهنی دلیل برای مثال ذهنیت موجود در زمـان ج  بهـ 2

 رشق و غرب بود. 
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های اخالیق، قدرت دولت را حمدود و  پیوند میان رضورت رعایت ارزش

کند. از سوی دیگر  مند منوده و چارچویب برای اعامل حقوق همیا می ضابطه

گرید و اب ارج هنادن به  ا نزی به عاریت میفوکو، عنارصی از رویکرد میانه ر 

گرینده در سطح میل و  ویژه هنادهای تصممی امللیل به جایگاه هنادهای بنی

این نقش گذارد؛ البته  عهده این هنادها می امللیل، نقش ش ناسایی دولت را به بنی

امللیل دولیت نیست و فوکو نقش قابل توهجیی برای  های بنی منحرص به سازمان

شهبازی، )گرید  امللیل غریدولیت در ش ناسایی دولت در نظر می های بنی سازمان

میان  جای دولت از رژمیی خسن به مهنی دلیل است که فوکو به به«(. ب»2999

آ ورد که هویت و اعتبار اصیل خویش را نه از قدرت حمض، که از برقراری  می

از خالِل احرتام به آ ورد و  دست می امللیل به های بنی روابطش اب سازمان

 شود.  امللیل نزی، تثبیت می های بنی ارزش

 مفهوم مس ئولیت حامیت .1

پیی در اجرای اصول مداخالت برشدوس تانه، کویف درهای پیی پس از اناکمی

 دنبال آ ن در گزارِش در مجمع معومی و به م2333عنان، در خسرناین سال 

پذیرم می... من »ر داشت: اظهامیالدی به مجمع،  1111خود در سال  ی هزاره

در اختیار کشورهای کوچک و  ،اصول حامکیت و عدم مداخهل، حامییت حیایت

اگر شود این است که  حال پرسشی که مطرح می ؛ اب ایندهندضعیف قرار می

مداخهل برشدوس تانه در واقع هتامج غریقابل قبویل به حامکیت تلقی شود، در آ ن 

برنیتسا، یعین نقض فاحش رص یع رواندا و صورت چگونه ابید در مقابل وقا

زند، واکنش قواعد اخالیق برشیت مشرتک ما صدمه می متامیِ  حقوقبرش که به

خاص است و  دخالت برشدوس تانه یک موضوع حساس و؟ در واقع نشان داد

. ویل قطعًا هیچ اصل حقویق، پاخس به این پرسش جواب سهل و آ ساین ندارد

ر جناایت علیه برشیت ابشد. در مواردی که چننی تواند سپحیت حامکیت، منی

جواینه برای پااین دادن به آ ن به امتام اقدامات صلحافتد و جنااییت اتفاق می

وظیفه اخالیق دارد که از طرف جامعه هجاین ، رس یده ابشد، شورای امنیت
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این اظهارات .(Massingham, 2009: 804- 812)« وارد معل شود.

امللیل، اب انم  کرد ات مقدمات رشوعِ به اکِر مکیس یوین بنی ای را فرامه زمینه

 The International)«دولتامللیل مداخهل و حامکیت مکیس یون بنی»

Commission on Intervention and State Sovereignty 

(ICISS)) در مضن قبول و  مداخالت برشدوس تانه ی حنوه تأ مل پریامونبرای

 The Responsibility to)فرامه شود  ها احرتام به حامکیت دولت

Protect, 2001: VII). 
 ی ه، هس تم1112این مکیس یون یک سال بعد از تأ سیس، در سپتامرب سال 

اصیل نظرات خویش راجع به مداخالت برشدوس تانه را اب خلق اصطالح 

، طی یک «مداخالت برشدوس تانه»جای  و جایگزیین آ ن به« مس ئولیتحامیت»

 ,The Responsibility to Protect)منترش منود فصل نسبتًا مگزاریش

. مکیس یون برای عدول از اصطالح مداخالت برشدوس تانه سه  (9 :2001

اصواًل انظر است بر  «حق»واژه  -2اند:  کند که قابل تأ ملدلیل معده ذکر می

که مراد از مداخالت برشدوس تانه حامیت  گر، در حایلامتیازات دولت مداخهل

طور گسرتده در حال نقض هکه حقوق اسایس آ هنا باست هایی از انسان

 -1،  (The Responsibility to Protect, 2001: 17-23)است

 های مزیابن است و اساساً اواًل و ابذلات متوجه مهه دولت tمس ئولیتحامیت

گرید، اثلثًا مس ئولیتحامیت منحرص به ای در پیی آ ن صورت منیهیچ مداخهل

 The)مس ئولیت پیشگریی مش متل برکه قبل از آ ن مرحهل، بل ؛نیست مداخهل

Responsibility to Protect, 2001: 35-45) یو پس از آ ن، دربرگرینده 

 (The Responsibility to Protect, 2001: 55-86)مس ئولیت ابزسازی

رسد، مس ئولیت حامیت نه صورت تاکمل  نظر می اب این وصف، به نزی هست.

ای از مداخهل برشدوس تانه، که فراتر از آ ن، تأ سییس جدید در حقوق  ایفته

 شود.  امللل معارص تلقی می بنی

شانزده حقوقدان و ، م1119ملل متحد، در سال سازمان دبریلک متعاقبًا 

رتبه منصوب کرد ات آ هنا هیأ یت عایلعنوان  س یاس متدار را اب تفکرات خمتلف، به
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معیل و رصحیی های های موجود علیه صلح، پیش هنادراجع به هتدیدات و چالش

های این هیأ ت، طی را برای اجنام اقدامات مؤثر مجعی طرح منایند. ایفته

 م1119در سال « تر: مس ئولیت مشرتک ماهجاین امن»گزاریش اب عنوان 

 A More Secure World: Our Shared)شد منترش 

Responsibility, 2004)  حامکیت و مس ئولیت»و در قالب مبحِث »

منشور مجعی  ابزاری برای تقویت نظام امنیت دس تهعنوان  را بهمس ئولیتحامیت 

« هتدیدات داخیل و مس ئولیتحامیت :فصل هفمت منشور ملل متحد»و در قالب 

مورد حتلیل و برریس قرار امللیل را  ی بنی در حصنهمس ئولیتحامیت جتیل عیین 

نشست رسان کشورهای هجان، در شصمتنی داد. رساجنام متعاقب س ند هنایی 

مس ئولیت حامیت ، م1119سالگرد تأ سیس سازمان ملل متحد و در سال 

 A More Secure World: Our Shared)گرید  مورد توجه جدی قرار می

Responsibility, 2004: 138-140) های  ایی مؤلفهی آ ن ش ناس که نتیجه

های حارض،  ی مس ئولیت حامیت است که بر اساس آ ن: اواًل دولت چهارگانه

جرامی ، (Genocide)ژنوس ید  شهروندانشان در برابرمس ئولیت حامیت از 

 A More)شوند  دار می را عهده علیه برشیت و جنایت سازیقومی جنگی، پاک

Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 55-57) ؛ اثنیًا

های حارض، تعهد به مساعدت الزم به دولت مورد نظر برای فرامه  دولت

 A More)پذیرند  آ وردن رشایط اعامل تعهداتش در برابر شهروندانش را می

Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 16-22) ؛ اثلثًا

و رصحی، قادر  آ شاکرصوریت  مزیابن، بهدولت در وضعییت که کنند ات  تعهد می

اب اس تفاده از ، اش نسبت به شهروندانش نباشد ای مایل به اجرای تعهدات اولیه

 A)از مردم، وارد معل شوند برای حامیت  آ مزی های مساملت ی ش یوه لکیه

More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 38-

آ مزی  ها و طرق مساملت ش یوه کنند ات در فریض که لکیه رابعًا موافقت می، (45

ات نتیجه نرس ید، این مس ئولیت به شورای امنیت ملل حمول شود مذکور به

های الزم، از مجهل مداخهل نظامی، به اوضاع و احوال  ش یوه اب توسل به شورا
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 A More Secure World: Our Shared)موردنظر سامان خبشد 

Responsibility, 2004: 43-50)های مجمع  لسهل نشستی س  . در ادامه

معومی ملل متحد و متعاقب ارائه گزارش مکیس یون اکاندایی مداخهل و حامکیت 

وسومنی  ، در شصتم1113مجمع معومی ملل متحد، در سال جمددًا دولت، 

م، را مورد مالحظه 1119توافقات حاصهل در سال نشست ساالنه خویش، 

ها خواست نظرات  ز دولتابر طی فراخواین اجمدد قرار داد و برای خنس تنی

های مطرح،  ی دیدگاه خود را در این خصوص بیان منایند که ابزرترین شاخصه

 ها در پذیرش مفهوم مس ئولیت حامیت بود.  کنسانسوس دولت
ای در ابب امهیت مفهوم  ماحصل مذاکرات مذکور نزی به صدور قطعنامه

ومی ملل متحد مس ئولیت حامیت و لزوم توجه مس متر به آ ن، از سوی مجمع مع

چنان شاکف  حال، مس ئهل مطرح در خصوص مس ئولیت حامیت، مه بود. اب این

زمع بریخ، این  که به هاست. در حایل نسبتا معیق میان نظریه و معلکرد دولت

های بزرگ هجت مداخهل در  مفهوم تهنا ژس یت س یایس از سوی بعیض قدرت

هر حنو  فی که بههای ضعی خصوص دولت هاست )به امر داخیل دیگر دولت

ای مضن  های داخیل هستند(، از سوی دیگر دس ته درگری آ شوب ای درگریی

تالش برای تضعیف این مفهوم، فقدان ضامنت اجرای الزم و مناس یب برای 

 دانند.  امللیل می ی بنی اعامل این مفهوم را مانع از توفیق معیل آ ن در حصنه

بندی است؛ اما در  قابل طبقه در حقیقت، ابعاد مس ئولیت در چند قالب لکی

ای برای توسل به مرحهل بعدی  تواند زمینه هر حال، عدم حتقق هر مرحهل می

ابشد. مس ئولیت به پیشگریی، در درجه خنست بر عهده کشور حامک است. 

حامکیت مؤثر، حفاظت از حقوق برش، توسعه اقتصادی و اجامتعی و توزیع 

 صلح و پیشگریی ی کننده  وامل تضمنیمهگی از ع، اماکانت عادالنه منابع و

تواند نتاجی  حال، عدم پیشگریی می اب اینکننده از بروز خمامصه و حبران است.  

مهراه داش ته ابشد. ذلا برای موفقیت معلیات  امللیل زایدی به و پیامدهای بنی

امللیل نظری اعطای مکک برای  های قوی از سوی جامعه بنی یتپیشگریانه، حام

وخامت اوضاع، از  ؤثرشورها، مورد نیاز است. برای پیشگریی متوسعه ک 
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های مهراه  اوضاع و ریسکش ناخت حساسیت  -2الزم است: رشط  نزی، سه

های  مشی ش ناخت خط -1شود؛  انمیده می« هشدار قبیل»آ ن که به اصطالح 

 A More Secure)اراده س یایس برای اعامل اقدامات مؤثر -9موجود؛ و 

World: Our Shared Responsibility, 2004: 11). اب این وصف پس

شود: اعامل  های الزم، پیشگریی در چند مرحهل حمقق می رشط از احراز پیش

تقس می قدرت ، سسات دموکراتیکؤ اجياد م از طریق اقدامات س یایس بنیادین

، جامعه مدین یارتقا، منی آ زادی مطبوعاتأ  ت، قدرت توزیع متناوب، قانوین

اقدامات و اعامل  امللیل های بنی ها و رژمی به پیوسنت به سازمان تشویق کشورها

جلوگریی از ، های توسعه و مهاکری اعطا مککمش متل بر  اقتصادی بنیادین

رشایط هبرت جتاری و ، ارتقا رشد اقتصادی، توزیع انبرابر منابع و اماکانت

اصالحات رضوری ساختاری و ، دسرتیس بیشرت به ابزارهای خاریج

در منطقه از مجهل  بنیادینو حتقق اقدامات حقویق  های تکنیکی مکک، ادیاقتص

ارتقا ، حامیت از متامت و اس تقالل قضایی، تقویت حکومت قانون

حامیت از ، ها ویژه اقلیت هپذیر ب حامیت از اقشار آ سیب، پذیری مس ئولیت

 از و امنییت بنیادین اقدامات نظامی و در هنایت برش  حقوق سسات حامیؤ م

، های امنییت رسویسپاخسگو بودن ، آ موزش نریوهای مسلحمجهل در قالب 

، های کوچک کنرتل سالح، خلع سالح و عدم تکثری، کنرتل تسلیحات نظامی

 A More Secure) کفایت نریوی مسلح و پلییس و های زمیین ممنوعیت منی

World: Our Shared Responsibility, 2004: 19-28). 
مؤثر نباشدو اوضاع رو به وخامت گذارد ای پیشگریانه  اقداماتکه البته هنگامی

گر ابشد. هامنند  دهد، دیگر زمان آ ن نیست که هجان تهنا نظاره جفایع انساین رخ 

پیشگریی، در واکنش نزی ابزارهای س یایس، اقتصادی، حقویق و امنییت وجود 

خبش نبودن  جهدارد که ابید در مرحهل اول به آ هنا متوسل شده و در صورت نتی

های  تواند در قالب شد؛ که میمتوسل  بعد به ابزارهای نظامی  ی آ هنا در وههل

اشاره کرد که  های اقتصادی حترمیتوان به  بندی شود. از مجهل می خایص طبقه

ها در لغو ای حتدید اعتبار  مهاکری دول و ابنک، های مایل حترمیمش متل بر 
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حترمی ، ممنوعیت سفر، رهربان س یایسحترمی هدمفند علیه ، کشور خاطی

امتیاز دسرتیس است ای در قالب های خاریج یک دولت  امتیازات و دارایی

گذاری ای عضویت در  رسمایه، توافقات سودمند جتاری، های توسعه به مکک

های  تعقیب کیفری در دادگاهای در چارچوب ای  یک سازمان اقتصادی منطقه

 اکربرد صالحیت هجاین، امللیل  دادگاه کیفری بنیهای ویژه و ای خودی ای دادگاه

مناطق توانند مش متل بر اجياد  شوند و حیت در مراحل هنایی می بندی می مرتبه

، های رادیویی پارازیت بر فراکنس، های تسلیحایت حترمی، پرواز ی امن و ممنوعه

 A More Secure World: Our)شوند هتدید ای اس تفاده از نریوی نظامی 

Shared Responsibility, 2004: 29-37). برانگزیترین  اما در معل، حبث

مس ئولیت حامیت، توسل به نریوی نظامی است. در خصوص توسل  ی مرحهل

 و (Legality)منندی قانو ی  ، دو مؤلفهنظامیبه نریوی 

ای برخوردارند.  این قبیل اقدامات از امهیت ویژه (Legitimacy)مرشوعیت

 به نریوِی نظامی در چارچوب مس ئولیت حامیت از اختیاراتقانومنندِی توسل 

فصل هفمت منشور و ای اقدام ملل متحد و در چارچوب  شورای امنیت

موجب فصل هش مت منشور اب جموز شورای امنیت  ای به های منطقه سازمان

کننده گنجد و مرشوعیت این اقدامات نزی در قالب چند فاکتور تعینی می

، ادهل موجه، نیِت موجه، اقدام مقام صاحل اند از، ارتشود که عب مشخص می

انداز  چشمو طرایح  های متناسب روش، توسل به چاره آ خرین راهعنوان  به

 A More Secure World: Our)از تبعات این قبیل اقدامات  معقول

Shared Responsibility, 2004: 32)ی هنایی حتقِق مس ئولیت  . در مرحهل

در منطقه مورد نظر است. توسعه و صلحی پایدار حامیت، تالش برای حتقق 

ش ناخته  مس ئولیت به ابزسازیعنوان  این مرحهل که در گزارش مکیس یون به

دستیایب به شود:  شود نزی خود، در قالب چهار دس ته اقدامات حمقق می می

حامکیت مناسب و  اجامتعی -ادیاقتص و رفاه توسعه، عدالت و سازش، امنیت
(A more secure world: Our shared responsibility, 2004: 39-

46). 
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انطباق مفهوم دولت در رویکرد فوکو اب مفهوم مس ئولیت حامیت در  -بند سوم

 امللل حقوق بنی

امللیل  متحد به اکرکرد مس ئولیت حامیت در جامعه بنی رمغ توجه مجمع معومی ملل  به

د و قلمرو آ ن، در حال حارض این مفهوم بیش از الزام حقویق، متضمن و حدو 

تواند ابزاری  ای که گاهی می ای آ ن است. اس تعاره ابر س یایس ای جنبه اس تعاره

در دست قدرت برای رس یدن به مطامع و منافعی بیش از آ چنه در اصل برای 

صوص عالوه، فوکو در خ بیین شده است، ابشد. به مس ئولیت حامیت پیش

عنوان یک مفهوم ذهین و ابداعی  دولت معتقد است در بدو امر، دولت به

رفتارهای حکومیت  ی شلك نگرفته؛ بلکه مفهوم و منشأ  دولت، انیش از توسعه

گریی مفهوم حامکیت ای دولت اجنامیده است. از سوی دیگر،  بوده که به شلك

امللل  حقوق بنیسابقه و ابداعی در  مفهوم مس ئولیت حامیت نزی تأ سییس یب

های  شود. در واقع مفهوم مداخهل برشدوس تانه در امور داخیل دولت حمسوب منی

هر دلیل، قادر ای مایل به مکک به  دیگر در وضعییت که دولت مزیابن به

طور که  شود؛ هرچند هامن ای بر این مفهوم تلقی می شهروندانش نباشد، سابقه

ایفته که ات حد زایدی   توسعهحنوی  به ی مفهوم اخری، گفته شد، عنارص و شالکه

 :Orford, 2012)از مفهوم الکس یک مداخهل برشدوس تانه فراتر رفته است 

ترتیب در انطباق رویکرد فوکو نسبت به مفهوم دولت اب رویکرِد  . به این(617

مفهوم مس ئولیت حامیت، شاید بتوان هر دو را  امللیل به ی بنی کنوین جامعه

ی قابل توهجیی دانست که در یک مورد به تبینی مفهوم  ویهحمصول سابقه و ر 

مند شدن مفهوم مس ئولیت حامیت منجر شده  دولت و در دیگری به ضابطه

های  است. از سوی دیگر، مس ئولیت حامیت، تالیش هنادینه از سوی سازمان

جدیدی از  منظور ادغام اشاکل امللیل است و مفهومی است که به بنی

ی اقدامات  ویژه پس از اس تعامرزدایی اب توسعه که به صالحیت و اقتداری

 اجرایی و دیپلامتیک در این حوزه اجياد شده، شلك گرفته است.

امللیل اب تعهدی مبین بر مس ئولیت  ی بنی رصف وجود این تصور که جامعه به

ظهور این  توان به منیراحیت  حامیت از مردِم در معرض خطر روبرو شده، به
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اش را  ود؛ چراکه زمان آ ن است که انسان خود حقوق اولیهمفهوم معتقد ب

توان مدعی شد که مفهوم مس ئولیت حامیت  تضمنی کند. پس اب این وصف می

تواند فرآ یندی حامییت تلقی شود که در آ ن مفهوِم قدرت، جمددًا  از نظر فوکو، می

ر، ای دیگ بر این، از جنبه شود. عالوه و از نو ساماندهی و سازماندهی می

ها است؛ ات از این طریق  دنبال تبعیت از سوی دولت مس ئولیت حامیت به

بتواند به مرشوعیت و مقبولییت دست پیدا کند. البته این رویکرد، دقیقًا مغایر 

اب رویکرد فلسفه حتلییل ویتگنش تاین است که بر اساس آ ن، معداًت مترکز بر 

بنابراین، هر چند . (Depth)ای ظاهر است؛ ات بر معق  (Surface)سطح 

فلسفه آ نگلوساکسون مهواره در صدد این بوده ات اثبات کند که زمان نه قاطع 

ی اهبامات و تهنا ابزیگری حمض است  کننده کننده و نه روشن است نه تعینی

(Orford, 2012: 617-618)توان مدعی شد که کسب  . در این خصوص می

مس ئولیت حامیت، منوط  مرشوعیت و جایگاهی شایس ته و مورد قبول برای

ها  ی دولت صالح و رویه امللیل ذی های بنی و مرشوط به اقبال و توجه سازمان

امللیل است. البته ابید توجه داشت که هر چند در مفهوم،  ی بنی در حصنه

امللیل موجود  نظری در جامعه بنی های مس ئولیت حامیت، اتفاق عنارص و شالکه

ها در  ی دولت رفته در حال تثبیت در رویه تهنیست؛ اما لکیت این مفهوم رف 

چون  امللیل است. البته ابید در نظر داشت که مفهومی مه ی بنی حصنه

شود؛ نیازمند  مس ئولیت حامیت که در اصل یک مششری دو لبه حمسوب می

عنوان  اندیشی الزم است و راه درازی ات تثبیت این مفهوم به احتیاط و حزم

 امللل در پیش است.  قوق بنییک هنجار ای اصل در ح

 گریی نتیجه

فوکو دولت را مفهومی برخاس ته از نظم حقویِق موجود و قدرت را در چارچویب 

کند. چننی دولیت که در بدو امر  خاص برای اجنام تعهدات مهنی دولت جتویز می

ها ای  متعهد به اجرای تعهداتش در مقابل شهروندانش بود؛ از طریق سازمان

اصول و تعهداتش، جماز  شد و تهنا در قلمرو رمسیت ش ناخته می جامعه مدین به
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به اس تفاده از زور و قدرت بود؛ قدریت که نه تهنا در دست حامک ای فرمانروا که 

در منت جامعه و در دسرتس معوم مردم بود؛ ات از طریق آ ن و اب گردیش میان 

حنوی در منت جامعه نزی توزیع شود. از سوی دیگر،  دولت و جامعه، قدرت به

امللیل و اب توجه به  ی بنی ی است که در منِت جامعهمس ئولیت حامیت نزی مفهوم

نوعی  اقتضائات خاص این جامعه شلك گرفته و از مداخهل برشدوس تانه، به

حال، چننی تعهدی نزی در نفس  مس ئولیت و تعهد تبدیل شده است. اب این

های  چننی سازمان ها و مه خویش نیازمند مرشوعیت و مقبولیت در میان دولت

امللیل است. چننی مس ئولییت نزی در بدو  بنی ی صالح در جامعه ذی امللیل بنی

امللیل  ی بنی ی جامعه ی دولت مرکزی و در مراحل بعدی بر عهده امر بر عهده

است. این مفهوم بیش از هر چزی بر لزوم صلح و امنیت و توزیع عادالنه 

س ئولیت م  کهامللیل ممترکز است. در هنایت این های بنی اماکانت در حبران

طور که گفتمی، فوکو معتقد به  حامیت، متضمن رویکردی دو بعدی است؛ هامن

گریی دولت  گریی مفهوم دولت بود. خنست، شلك ی شلك دو نظریه در زمینه

الاصول در قالب رعایِت حقوق شهروندان  بر اساس ضوابط اخالیق که عیل

ص و تعینی هنفته است و دیگری، رعایت حقوق مردم مبتین بر لزوم ختصی

حصیح و مناسِب منابع و اماکانت و اقتضائات در سطح میل. از این حیث، از 

ی قدرت )قدرِت در دسِت دولِت  عنوان نوعی حمدودکننده سو، حقوق به یک

جابر( و از سوی دیگر پتانس ییل برای دولت، برای اجنام تعهداتش نسبت به 

توان  ه تطبیقی میشود. در حقیقت، مضن یک مقایس شهروندانش حمسوب می

ی خنست،  مس ئولیت حامیت نزی درصدد است ات در وههلمدعی شد که مفهوم 

ابر برای مهیشه از بنی بربد و در هامن حال،  اعامل شنیع و اندرست را یک

کند که خودش بتواند امنیت و آ رامش را در  ظرفییت را برای دولت همیا می

 :Oxford, 2012)یا مناید اش برای مردم حتت کنرتلش هم  قلمرو رسزمیین

623-625). 
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