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 سیاسی راهبردفصلنامه  

 3111 پاییز، 34 شماره، مچهارسال 

 341-356صفحات: 

  77/87/3111؛ تاریخ پذیرش نهایی:  80/87/3111تاریخ دریافت: 

 نوع مقاله: پژوهشی

 

 

 المللجامعه مدنی و توسعه حقوق بین

 

 
 

*آیدین زندیان           
**حسن سلیمانی/  2 3 1

***احمدرضا بهنیافر/  5 6 4
7 9 8

 
 

 دهیچک

آفرینان اصلی حقوق بعنوان نقشها المللی از سوی دولترفتارهای خلاف عرف و قواعد بین گسترش     

المللیی  های بینامنیت و سایر سازمانالخصوص شورایمتحد علیمللزدگی سازمانو سیاستالملل بین

  رقابیت در خاورمیانیه پیییر و متمیادیهای پایان نااست  جنگصلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته

  در چیین هیاایغور و کشیی مسیلمانان بوسینی  روهین ییاهای بزرگ جهانی  نسلتسلیحاتی بین قدرت

رشید فزاینیده خشیونت علییه   محیط زیست تخریب گستردهفریقا  آهای مکرر علیه بشریت در جنایت

جهیان  در بسییاری از کشیورهای    نقض فیاحش و سیسیتماتیح حقیوق بشیرقومی و دینی هایاقلیّت

الملل وستفالیایی است. بنیابراین  آییا جامعیه ی بر ناکارآمدی حقوق بینشاهد ...و  جانبههای یحتحریم

تعدیل و کنترل  الملل  موجب برون رفت از وضعیت فعلی وتواند با نقش آفرینی در حقوق بینمی مدنی

 باشد؟ لمللابینها از قواعد و قوانین حقوقکجروی دولت

 هاکلید واژه

 .المللتوسعۀ حقوق بین  الملل  جامعۀمدنی جهانیجامعۀمدنی  حقوق بین

 

 

 

                                                                 
  .الملل  واحد دامغان  دانش اه آزاد اسلامی  دامغان  ایران دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین *

a9144515892@gmail.com 
 

 

 . )نویسنده مسئول( الملل  واحد دامغان  دانش اه آزاد اسلامی  دامغان  ایران استادیار حقوق بین **
hsoleimani20@gmail.com 

 

 

 behniafar@yahoo.com               .      الملل  واحد دامغان  داش اه آزاد اسلامی  دامغان  ایران استادیار حقوق بین ***
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 مقدمه

باشد که معتقداست  گرایی میواقع مکتبرویکرد مسلّط با الملل کلاسیح در حقوق بین   

ها بعنوان الملل بر دولتبینالملل هستند و فلسفه حقوقها کنش ران اصلی در نظام بیندولت

های دی ر تاکید دارد  امّا برخی مکاتب دی ر از شان صرفاً با دولتواحدهای یکپارچه در تعاملات

المللی جامعۀ بین کهچنان"ها این ن رش را قبول نداشته و معتقدند  لیبرالکارکردگراها و جمله 

نیز متاثّر از کنش و الملل باشد  فلیا حقوق بینمتشکّل از اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف می

های سازمانالدولی و المللی بینهای بینالمللی از جمله سازمانواکنش همه اجزای جامعۀ بین

المللی مقدمتاً متمرکز بر روابط در این میان طرفداران مکتب لیبرالیسم بین غیردولتی است.

الملل  لّیه در نظام بینباشند. نخستین فرضیه لیبرالی این است که کنش ران اوجامعه می-دولت

 (724 :8888  )آن مری کنندمدنی و فراملی عمل می هایی هستند که در جامعۀافراد و گروه

ها به صلح و امنیت نسبی مخصوصاً یابی ملتدر دستکلاسیح الملل بینتردید حقوقبی     

ن و نقش آفرینان عنوان بازی راهها باست. دولتپس از جنگ جهانی دوم نقش موثّری داشته

متحد و قواعد حقوقی الملل موظّف به رفتار براساس قوانین مصرّح منشور مللبیناصلی حقوق

 ۀالمللی در حصول به توسعباشند تا ضمن حفظ صلح و امنیت بینالمللی میشده بینشناخته

ه  عملکرد المللی نشان دادات عرصه بیناما واقعیّ  ها مشارکت داشته باشند.همه جانبه ملت

اعتنایی و مصادره به مطلوب ها  علی الخصوص بیبرخی دولت المللی توسطقواعد بینخلاف 

نظیر ایالات متحده امریکا و روسیه در   های بزرگ جهانیالملل از سوی قدرتبینکردن حقوق

ر بار اکثفاجعۀ ها و رفتار نابخردانۀالمللی از یح سو و تضیع حقوق اساسی ملتعرصه بین

های خویش از سوی دی ر  منجر به های حاکم در جهان سوم و یا درحال توسعه با ملّتدولت

 است. گردیده کلاسیح المللبینحقوق قوانینتضعیف و متاسفانه ناکارآمدی 

های مشروعی نیستند و المللی دولتهای حاضر در جامعه بیندر جهان امروزی همه دولت     

ن تحت سلطه حاکمانِ فاسد  مستبد و خودکامه گرفتار بوده و حقوق های بسیاری کماکاملت

با عنایت به اصول حاکم بر  و شودطرق مختلف نادیده و پایمال میهقانونی و انسانی آنها ب

جهانی در کمح به ها  عملًا دست جامعهاز جمله تساوی حاکمیت وستفالیایی المللبینحقوق

ی انه عنوان هبدولتی المللیهای بینو سازمانها زمانیکه به دولتاست و تا هایی بستهچنین ملت

شود  دستیابی به صلح  عدالت و توسعه همه جانبه  الملل توجهبین کنش ران عرصه حقوق

 جهانی بسادگی میّسر نخواهدشد.
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می عنوان تابعان و کنش ران رسهب یها عناصر دی ررو لازم است که در کنار دولت از این     

-جهانی بر رفتار سیاستمدنیتاثیر روز افزون جامعهفلیا نظر به الملل شناخته شوند. بینحقوق

متحد در راه رسیدن مللسو و همراهی و هم امی سازمانسیاسی جهان از یحمداران و رهبران

مدنی جهانی از سوی دی ر  ضرورت رویکرد جامع و نوین در تحلیل به اهداف عالیه جامعه

 جامعۀ هایتوسعۀ فعالیت نهاددر این راستا  است.الملل را گریزناپییر ساختهبینی حقوقسنت

های اجتماعی کارگری  دانشجویی و ای  جنبشسیاسی  سندیکاهای حرفهمدنی اعم از احزاِب 

های گیشته  نشان از المللی فّعال در عرصه جهانی در طی دههبین دولتیغیرهایزنان  سازمان

های گسترده در الملل دارد که با فعالیتبین جهانی در حقوق مدنی اثیر روزافزون جامعهت

المللی و معاهدات چند جانبه متناسب با های بینهای مختلف  درشکل گیری کنوانسیونزمینه

ای داشته و این مهم بنوبه خود سرمنشاء آغاز پلورالیسم مدنی نقش تعیین کنندهاهداف جامعه

رو است. از اینگردیده المللو پایان سلطه ن رش وستفالیایی به حقوق بین المللبینحقوقدر 

گیاری  ها  دی ر تنها بازی ران و نقش آفرینان در عرصه سیاستتوان ادعا کرد دولتامروزه می

ال و جهانی نیز در این عرصه به یح کنش ر فعّ مدنیالملل نبوده و جامعهبیناجرا و توسعه حقوق

-سازمان مللکه  هالمللی باعث گردیداست. گسترۀ عظیم فعالیّت جامعۀمدنی بینموثّر بدل شده

دارایِ  جامعۀمدنی جهانی این نهاد راالمللی بین یحقوقو شخصیّت مستقل ضمن تأئید  متحد

که توصیف نماید هایی برخوردار از حقوق و تعهدات قانونی و صلاحیّتو  المللیشخصیّت بین

 است.الملل به آنها اعطا شدهبینستقیماً به موجب حقوقم

نبوده و مثل همه  آلآرمانی و ایدهعملکرد جامعۀمدنی همواره   کهاست ذکر شایان     

است. متاسفانه برخی از نهادهای هایی همراه بودهها و کجرویاجتماعی با کاستی پدیدارهای

سیاست داخلی و  حوزههای فاسد در جیهی دولتعنوان عمله و ابزار توجامعۀمدنی گاهاً به

بدانها نیز اشاره به تلخیص   مقالهبه اقتضای  که در ادامه اند.عرصه جامعۀجهانی عمل کرده

جهانی و شناخت جامعۀمدنیِ »مسأله نظری تحقیقِ حاضر با عنایت به مقدمه میکور  خواهدشد. 

-اً ضمن توصیف مفاهیم جامعۀمدنی )ملیاست. فلیا بدو المللبینحقوقِ توسعۀ ثیر آن بر أت

گیری سازی و تصمیمالملل و پلورالیسم تصمیموجهانی( نقش جامعۀمدنی در توسعه حقوق بین

 کرد.الملل را بررسی خواهیمدر عرصه سیاست جهانی و حقوق بین
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 جامعۀمدنیمفهوم و ماهیت 

و  ...هابز لاک  توماسانت  ه ل  جاناز زمان افلاطون و ارسطو در یونان باستان گرفته تا ک     

تعاریف  « مدنیجامعه»مدرنیسم(برای در عصر مدرنیسم و در دوران پسانوگرایی)پست گرامشی

مدنی معادل با جامعه»در اندیشه ارسطو  "است. شدهتعابیر و مفاهیم مختلفی در نظر گرفته

مدنی وجود ندارد. در این و جامعهشود و تمایزی میان دولت سیاسی محسوب میدولت یا جامعه

 8شهریمدنی به معنای دولت  در برابر خانواده بوده و همان دولتمدنی  جامعهبرداشت از جامعه

دانست  می بشری را نقطه کمال و غایت جوامعِکه ارسطو در مقابل خانواده مطرح کرده و آن

-مدنی فاصلهجامعه»گوید: نی میمد(. ه ل در تعریف جامعه83 :8884  )میراحمدی« باشدمی

شود  اگر چه شکل گیری این وضعیت بعدها به ای است که بین خانواده و دولت ایجاد می

است  دولتی مدنی به مثابه حلقه واسط  مستلزم دولتشود. پس جامعهتشکیل دولت منجر می

باشد  تا بتواند شکل عنوان موجودی مستقل قبل از خود باید داشتهمدنی بهکه او را جامعه

های مدنی  شامل همه سازمانجامعه»  نیز به باور گرامشی(« 43 :8881  ه ایب یرد. )سبز

سیاسی و مجامع فرهن ی  احزاب تجاری هایچون کلیساها  اتحادیه« خصوصیباصطلاح»

سایت در (. 84 :8837  )راجر« شود که از فرآیند تولید و دست اه عمومی دولت جدا هستندمی

هر جامعه « بخش سوم»جامعۀمدنی "سازمان ملل متحد جامعۀمدنی بدین شکل توصیف شده 

های جامعۀمدنی اعم از شامل کلیه سازمان که است.همراه دولت و نهادهای تجاریبه 

ه به اهمیّت این متحد با توجّباشد. سازمان مللهای غیردولتی و تجاری غیرانتفاعی میسازمان

المللی من شناسایی رسمی آن در موارد و مواقع متعدد با جامعۀمدنی مّلی و بیننهادِموثّر  ض

نماید و از کمح و پشتیبانی متقابل همکاری و در صورت وجود شرایط لازم از آنها پشتیبانی می

  (un.org, 2019) گردد.نیز برخوردار می

صطلاح جامعۀ مدنی وجود دارد  ها و تعابیر گوناگونی از ادریافت شود چنانچه ملاحظه می     

دهی اجتماعی  مدنی مجموعه سازمانجامعه توان گفت میاما با توجّه به مبانی نظری آن 

مند و خالی از خشونت است که در پی کسب اهداف و منافع ارادی  مستقل از دولت  قاعده

قوق دی ران مشترک افراد  یا برای بیان احساسات مشترک تجمع کنندگان  در عین رعایت ح

                                                                 
1 - Polis  
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شود. در کل جامعه مدنی مفهومی است که با دموکراسی  تکثر  برای انجام عمل مشابه بر پا می

 رضایت توسعه اقدام و مدیریت عاری از خشونت  رواداری شناخته می شوند.

 

 استراتژی های تعامل جامعه مدنی با دولت

شود که جامعۀمدنی نین الغاء میها در حوزه جامعۀمدنی چها و ن ارشدر برخی از پژوهش     

هاست و این دو پدیده اجتماعی همواره برخورد دیالکتیکی با هم در تقابل و تعارض با دولت

تواند درست باشد چراکه در بسیاری از کشورها دارند  اّما این تلقی از کارکرد جامعۀمدنی نمی

ها در راستای توسعه و بهبود بلکه در کنار و گاهاً همسو با دولت مقابلجامعۀمدنی نه در 

کارکرد   هم نوعی مکمّلِهنمایند و بروزافزون شرایط اجتماعی جامعۀهدف خود تلاش می

نمایند. اگر تعارض و یا تقابلی هم صورت ب یرد  عمدتاً در جوامعی رخ اجتماعی پیدا می

د هستند  در حزبی و مستب  ایدئولوژیکی تحخواهتمامیت هایحاکمیتنماید که دارای می

چنین وضعیّتی هم  یکی از کارکردهای تعریف شده برای جامعۀمدنی مبارزه با استبداد و 

 باشد. ها میخودکام ی حکومت

تواند بر تصمیم سازی و باشد  میجامعۀمدنی مستقل که دارای ساختارهای دموکراتیح      

قدرت تاثیر  انتقابل با ارباب ایهمراهی بهتصمیم گیری نهادهای عمومی و سیاسی یح جامعۀ و 

ای است بین فرد و مدنی  دولتی در برابر دولت نیست. بلکه واسطههمه جامعۀبا این باشد.داشته

شوند تا کمربند ایمنی باشند که افراد جامعه آزادانه و مختارانه در آن متشکل میطوریدولت. به

های دولت  برای محدودیت دولت و نظارت برای حفاظت از حقوق شهروندی در برابر درازدستی

 بر عملکرد آن. 

سخن  جامعۀمدنیدولت و  انیچهار نوع تعامل متوانیم از با عنایت به مشروح معنونه  می     

بردبرد  رابطه یهمکار ی. استراتژیو همکار یابزار  یتقابل  ی ان یب از" :اندکه عبارت ب وییم

 یباخت و استراتژ باخت ی رابطهو تقابل ی ان یب یهاژی. استراتاست هر دو طرف تعامل یبرا

 زانیها براساس ماستراتژی نیاست. ا جامعۀمدنی انیزدولت و به نفعبه باخت -برد رابطه یابزار

 یعنوان مثال استراتژ . بهشوندیم جادیا جامعۀمدنیدولت و  یراهبردها و مشابهت در اهداف

 یبه هدف یابیدست یبرا یکسانی یهبردها و سازوکارهااست که دو طرف از را یزمانی همکار

-یب  ریکدی یاز اهداف و راهبردها نیطرف ی ان یب ی. در استراتژکنندیم استفاده مشترک

را شامل  یهمکاری هااستراتژی شری. فیو نه همکار ردیگینه تقابل شکل م نرو یازا و انداطلاع
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و  ینشیگز نشناختن  تیبه رسم  ی  بازدارندگو تعاون یاریهم  یتیحما  یجداساز یاستراتژ

 (.888: 2188 )امیر احمدی داندیم یابزار

 

 مبانی نظری جامعۀمدنی 

متفاوت بیان  هایشکلاین حوزه به غربی نظری جامعۀمدنی در آثار اندیشمندان مبانی      

ثر آنها در چند مدنی متفاوت است. امّا اکۀلاک  با طرز تلقی ه ل از جامعشده  نوع ن اه جان

-جامعۀمدنی تفاهم دارند  از جمله در لزوم پلورالیسم و کثرت وجود و ظهوراصل اساسی برای 

 .گرایی  تساهل و تسامح و قرارداد اجتماعی مبتنی بر رضایت

 1کثرت گرایی یا پلورالیسم

مختلف حیات های ها  افکار و اعمال در حوزهتوان به مفهوم پییرش اندیشهپلورالیسم را می     

های ها مجاز و آزاد در پییرش و عمل به عقاید و اندیشهبشری عنوان کرد که براساس آن انسان

 باشند. مختلف و متعدد می

رسد  گسترش بیشتر آن نظر میهشود  امّا بهای مختلفی ذکر میبرای کثرت گرایی پیشینه     

یسم کلیسای کاتولیح رم و اندیشه در عصر روشن ریِ بعد از رنساس و در پاسخ به دگمات

رم اّدعاهای  کلیسای کاتولیح "مورد حمایت آن شکل گرفت  دانست. واحده()امّتِ  گرایوحدت

آید: کاتالیکوس یعنی جهان شمول( در پایان قرن جهانی داشت. )همان ونه که از نامش برمی

قرار نوعی پادشاهی پاپی که   به استطلبو قدرت های مقتدرپاپ توسطدوازدهم میلادی  کلیسا 

باور  براینرا  اعتقاد عمومی و  ط داشت نزدیح شدبر زندگی سیاسی و معنوی اروپای غربی تسلّ 

تضمین کند. از  جهانتواند صلح و امنیّت را در تنها یکپارچ ی در امور دینی می  که سوق داد

از طرف اربابان کلیسا تبلیغ و  ن(آاین رو نظریۀ رست اری عام و یا امّت واحده )دیدگاه کاتولیکی

های کاتولیکی قدرت کردن در آموزه ها متوجّه این نکته بودند که شحّشد. پاپحمایت می

با هر نوع عقیده یا عقاید مخالف  فلیااندازه آنها را زایل خواهدکرد. سیاسی چشم یر و ثروت بی

د به مقابله برخواستند. آنها شد قدرت سیاسی و معنوی کلیسا را زیر سوأل بروکه باعث می

  . )بکراش"گزاران و دگراندیشان را کافر نام نهادندهای دی ر دینی را بدعت تلقّی و بدعتقرائت

8888: 88) 

                                                                 
1  -pluralism 
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کلیسا برای مقابله با تهدیدهای فرضی و سرکوبی دگراندیشان و برای جلوگیری از      

و اجرا نمود. هدف از تفتیش عقاید   تکثّرگرایی دینی  دست اه مخوف تفتیش عقاید را طرّاحی

گرفت  کلیسای رم می« ادارۀمقدّس»ظاهر قانونی که تمام اقتدار خود را از عنوان دست اهی بهبه

های سنتّی ایمانی و اخلاقی میهب کاتولیح بود. دراصل  دست اه تفتیش عقاید دفاع از آموزه

ا بخاطر سستی و پوچی عقاید و باورهای داد. امّبایست وظیفۀ خود را اقناع فکری انجام میمی

دگراندیشان  آرام آرام اقتدار مادّی و معنوی کلیسا  منحط کلیسایی و برتری اندیشه و منطقِ

برای ترساندن و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان  ابتدا آنها را بوسیله  کلیسا نیز زیر سوال رفت.

ب  چهار میخ کشیدن  آویزان کردن از پا و های فجیع از قبیل سوزندان  خفه کردن با آشکنجه

از مصادره اموال و املاکشان  آنها کرد و پسهای دینی می... وادار به اعتراف به انحراف از آموزه

پییرفته شده بود که اعدام و هم داران از سوی دینآورتر این بود که شرم. نمودرا اعدام می

چون ای در چنین مهلکه .نی الحاد و شرک هستندشکنجه ابزار مناسب و کارآمد برای ریشه ک

سیاست و دین درهم تنیده و غیر قابل تفکیح بودند  تغییر در اعتقادات و َاعمال دینی و یا 

-آمد و بشدّت محکوم و سرکوب میشمار میمعنای مخالفت با حکومت بهمخالفت با کلیسا به

عقیده مونیسم )وحدت گرایی(  اطل بودنبفجایعی که تفتیش عقاید در اروپا بوجود آورد   .شد

گرایی در اروپا شد. هرچند که مباحث اندیشه کثرتمجدد و موجب ظهور و بروز  را اثبات کرد

های یونان باستان ت در آموزهتوان قبل از قرون وسطی و حتی پیش از مسیحیّرا میکلامی آن

و ظهور نمود له با حکومت دینی در مقابنیز مشاهده کرد. امّا این موضوع در عصر روشن ری 

 تر یافت. عینی

معنای پییرش بیش از یح بنیان هستی شناختی در گرایی بهدر اواخر قرن نوزدهم کثرت»     

به شعاری   گراییای )مونیستی( بود. در پسامدرنیسم کثرتپایههای تحبرابر طرفدارانِ فلسفه

پراگماتیسم و  .استو اقتدار تبدیل شدهجن ی برای مقابله با مفاهیِم مطلق از حقیقت 

فیلسوفانی چون ویلیام جیمز در آغاز قرن بیستم اعلام کردند که حقیقت نه از صیغۀ مفرد بلکه 

باید سخن گفت. آنها « هاحقیقت»رو نه از حقیقتِ واحد بلکه از از صیغۀ جمع است. از این

ای را وسیلهگرا آنبا ن رشی غایتکارا تبدیل کردند و هایو ارزش« مصلحت»حقیقت را به 

د. آنها با شوهای سودمندتری در تجربه رهنمون میای در تجربه به پایانهدانستند که از نقطه

ها دخالت انسان در هر تجربه حقیقت را نشان دادند و با تحویل حقیقت« گرایانهانسان»ن رشی 
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ای برای های گستردهقت زمینهاز حقی« دموکراتیکی»های شخصی و ارائۀ نوعِ به حقیقت

 (784 :8837  )رشیدیان .های پسامدرن بعدی فراهم کردندتکثّرگرایی

 

 تساهل و تسامح

-که مکروه یا ناصواب میمدارایِ صبورانه در حضور چیزی از  سیاستِ سامح عبارت استت     

  کند)کرنستنامری میموم اشاره میاست که )در نزدما( بهشماریم و تساهل  تحمل چیزی

ل عقاید مخالف است که صرفاً به تحمّگونه رفتاری( تساهل و تسامح در یح بیان  آن28 :8841

ای بدهد. چنین رفتاری در جامعه نیز صاحبان آن عقاید اجازه اظهارِنظرقناعت نکند  بلکه به

و افکار متفاوت و  ها و احزاب مختلف در کنار یکدی ر با عقایدکه افراد  گروه کندنمود پیدا می

آید گونه که از تعریف مزبور بر میکنند. در واقع  همانهای گوناگون زندگی میرسوم و سنت

ها در تساهل بیشتر روش و شیوۀ سیاسی حکومت و ابزاری است برای کاهش تضادها و بحران

تکثّرها و آداب  ها وصدر و با تساهل و تسامح  با گروهجامعه  چرا که اگر حکومت نتواند با سعه

ها در های مختلف برخورد کند  نه تنها قادر به مهار فشارها و تنشو رسوم و صاحبان فرهنگ

های ها و اختلافات منجر به انحرافات و تضادها و حتی بحرانبود  بلکه این تنش جامعه نخواهد

رالیسم واکنشی غیرقابل مهار خواهدشد.در حقیقت اندیشۀ تسامح و تساهل در غرب  همانند پلو

مسیحیّت بود که هرنوع عقیدۀ مخالفِ واحده امتنظریۀ  اندیشی طرفداران کلیسا وبه جزم

 دانستند. تفسیر خود از دین مسیحیت را کفر و مستحقق مجازات می

اندیشۀ تساهل در مغرب زمین قبل از اینکه محصول تراوشات ذهنی متفکران باشد  ناشی "     

های میهبی بود  از یح طرف )اکثرشان( آنقدر قدرت و کشاکش فرقهاز وضعیّت درگیری 

وجه احتمال تعدد و تنوع نداشتند که مخالفان خود را سرکوب نمایند و از طرف دی ر به هیچ

دادند. آمرزش و سعادت ارواح آدمیان که هدف همۀ فرقۀهای میهبی بود  در حقایق را نمی

اینکه آمرزش رساند  چهآن امداد میاز طرفی نیز بهگشت عین حال که موجبِ عدم تساهل می

ارواح تنها در سایۀ اعتقاد صمیمانه و خالصانه به عقاید دینی میّسر بود و عدم تساهل نسبت به 

غرض  شد که خود نقضِ عقاید دینی و تحمیل آن موجب ریاکاری و تظاهر آدمیان به دین می

طرف برنوعی عقلانیّت که د که تساهل از یحگشت. همه این عوامل موجب شادیان محسوب می

خصوص های دینی بود تکیه زند و از طرف دی ر از نوعی اعتقاد و بهحاصلِ وضعیّت کشمکش
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مدد آن آمدند و آن را گرایانه بهکه بعدها تأملات عقلانی و انساندینی ناشی گردد  چیزی ایمانِ 

 .(4 :8834  )لاک تر نمودند و بر اتقان و استحکامش افزودند.فربه

ع و تکثّر اولًا در جامعه تنوّ بنابر این برای تساهل و تسامح  شرایطی لازم است  از جمله      

افکار و عقاید وجود داشته باشد. تا تحمل و بردباری در مقابل آرا و نظریات مخالف و مختلف 

داشته باشد که عقاید قابل ارزیابی و سنجش باشد. ثانیاً در جامعه قدرت سیاسی حاکمی وجود 

تنها تحمل نماید بلکه اجازه ابراز عقیده مخالف را با داشتن قدرت از روی آگاهی و سعۀصدر نه

ها در حالت اقتدار مواضع برای مخالفان هم فراهم نماید. چراکه خیلی از افراد  احزاب و گروه

سیحیان قبل از اینکه دهند. چنانچه مقبل از دست یابی به قدرت تغییر میخود را نسبت به

ا شان توسط امپراطوری روم به رسمیّت شناخته شود  معتقد به تسامح و تساهل بودن  امّدین

مناصب حکومتی دست یافتند به شان در دست اه سیاسی فزونی گرفت و بهمحض اینکه قدرتبه

میر والحادی هرنوع عقیده و نظر مخالف را کفرآو آزار و اذیت مخالفان عقیدتی خود پرداخته 

البته این طرز تفکر و عمل همواره عجین تاریخ بوده و هست. در تاریخ معاصر نیز دانستند. 

که هنوز به های روسیه زمانیبلشویحشود. برای مثال  های عملی آن فراوان یافت مینمونه

لیت و قدرت نرسیده بودند  موافق با تساهل و تسامح بودند و از این طریق توانستند ضمن فعا

از به قدرت دارای کرسی نمایندگی شدند  امّا پس  تبلیغات مارکسیستی در دومای روسیۀ تزاری

اندیشه را ممنوع و مخالفان عقیدتی خود را سرکوب و نظام تح حزبی بیان و رسیدن  آزادی 

-استبدادی بر سرکار آوردند. پس تحّمل عقاید مخالف از روی ناتوانی و سستی و یا از روی بی

 تفاوتی و نیز از روی جهل و ناآگاهی  از قلمرو تساهل و تسامح خارج است. اعتنایی و بی

 

 قرارداد اجتماعی مبتی بر رضایت

های یونان باستان و ها و اندیشهرنسانس و عصر روشن ری در اصل رجعتی بود به ان اره     

وغ حاکمیت مطلق کلیسا. یکی وسطی از زیر یها پس از آزادی اروپای قرونبازتعریف آن اندیشه

های اومانیستی  ان ارۀ قرارداد اجتماعی بود  این اصطلاح و نحله فکری خصوصًا در از این اندیشه

ای قدرتمند و پرتاثیر ظاهرشد و اساس تغییرات ش رف اجتماعی و قرون هفده و هیجده ان اره

های فتن کلیسا و نظریهمنبع قدرت گردید  چراکه از زمان قدرت گرتغییر ن رش نسبت به

دینی  تمام قوانین حاکم بر جوامع انسانی تفسیری از قوانین شارع آسمانی بود و تنها منبع 

که در قالب احکام الهی  شدمحسوب میمشروع قوانین وحی آسمانی و تفاسیر اولیای الهی 
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راین زمینه های مختلف دگردید. امّا پس از عصر روشن ری نظریهتعرفه و تفسیر و اجرا می

گیاری و قدرِت حاکمیت نه گردید که معتقد بودند منبع اصلی قانون اشاعهتوسط اندیشمندان 

بلکه خرد و اندیشه بشری است و در حقیقت منبع   برگزیده اراده تفویضی خداوند به بندگانِ

ی اجتماعی هم باشد و جامعۀ انسانی  حکومت و نهادهایاصلی قدرت خود انسانِ خردمند می

 ساختۀ ذهن انسان خردمند هستند.

ایجاد یح رسد که اشاره بهدوران یونان باستان میاجتماعی به تاریخچۀ قراردادِ  اصل در     

-نهادِاجتماعِی مورد توافق جمعی دارد. در این فرض  انسان موجودی مختار وآزاد است که می

اجتماعی اهداف و آمال خود را  مین منافع فردی و جمعی خود در قالب قراردادأتواند برای ت

( در باب عدالت به موضوع 853افلاطون در کتاب جمهوری)کتاب دوم  مین و پی یری نماید.أت

یکدی ر تعّدی که مردم نسبت به ... هن امی »دارد:شرح اشاره و بیان میقراردادِاجتماعی بدین

که خود را از شود سرانجام آنانگاه ظالم و گاه مظلوم واقع مید  نوبه خوکنند و هرکس بهمی

رسند که بهتر است با دی ران این اندیشه میبینند بهستم کشیدن ناچار میستم ری عاجز و به

  )افلاطون «کس به دی ری ستم روا ندارد و از دی ری ستم نبیندکه هیچموافقت کنند در این

آورد که بعدها این کار و میمیان یح روال  سخن به و ( سقراط از یح کار متداول37 :8872

کند که بعدها به نظریه روال  ربط وثیقی به نظریۀ قرارداد پیداکرد: او تمهیدی را عرضه می

پردازان قرارداد امکان داد از آن رضایت شهروندی را نتیجه ب یرند که در دورۀ بعد از تولد یح 

باشد ان ارۀ رضایت مکتوم میگزینند. این تمهید شامل دولت در محدوده مرزهای آن سکنی می

دلیل کنند صرفًا بهکه طبق آن بنا به فرض همه کسانی که در محدوده یح دولت زندگی می

کنند رضایت ادامه دادن اقامت و زندگی در این محدوده به قوانینی که تحت آن زندگی می

-ئیان  مکتب دیوجانسهای سوفسطاتوان در نوشتهاند. اشاره بعدی به ان ارۀ قرارداد را میداده

 ( 888 :8885  های رومی قرن چهارم پیداکرد. )وینرکلبی  اپیکور  گزنفون  و گه اه در نوشته

موضوع قرارداد با ظهور و گسترش ادیان ابراهیمی  مسیر جریان فکری و نوع ن اه به     

اراده او  اجتماعی دگرگون شد  براساس این ن رش  جهان مخلوقِ خالق ی انه قّهار است و

رو حاکمیت نیز مطلقاً ازآن همواره در تمامی ارکان زندگی بشری ساری و جاری است. از این

-حق)نظریهاین اوست و همه مردم بایستی فرمانبردار محض اراده و قوانین الهی باشند. بر پایه 

ز قوانین الهی ا هستند  بلکه مکلّف ندارندگیاری و اعمال قدرت ها نه تنها حق قانونانسان(الاهی

گردد  اطاعت محض کنند و فرمانبردار که از طریق انبیاء و جانشینان آنها  بر مردم عرضه می
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باعث حاکمیت مطلق اربابان کلیسا در طی قرون وسطی « الاهیحق»نظریه  احکام الهی باشد.

لیان گردید. و کلیسا همواره بواسطه تمّسح به قانون تفویض قدرت الهی به مردان خدا  سا

متمادی مخالفان آن را سرکوب نمود و اجازه ظهور هیچ اندیشه مخالف و متکاملی را نداد. اّما از 

از گسست و پس شود جلوی فکر و اندیشه را گرفت  در دوران رنسانسشد و نمیآنجائیکه نمی

عصر روشن ری و نظریه  فرارسیدنو متعاقب آن  در دین مسیحیّت با ظهور پروتستانتانیزم

-موجب رجعت بهروسو و... هابز  ژان ژاک ردازی اندیشمندان بزرگی چون جان لاک  توماسپ

 نظریه قرارداداجتماعی یونان باستان گردید.

عنوان بنیانی برای مخالفت مشروط مردمی در برابر استفاده از قرارداداجتماعی به باورهای"     

های قرن یازدهمی مان ولد آشکارا در نوشتهشود  حکومت  که غالبًا با نام جان لاک همراه می

-کند قرارداد را زیرپا میلاو تنباخ موجود است. در نظر وی حاکمی که بر مردمش ستم میفون

کند. در این حالت تکلیف کلیف بعدیِ اطاعت را از مردم اسقاط میتگیارد پس بنابراین هرگونه 

شود  چون حاکمی که به یح جبّار موجّه می آور نیست  بلکه شورش و قیام  عملینه تنها الزام

های قرن هفدهم و با نوشته در کند بایستی همچون شبانی خیانتکار طرد شود.استحاله پیدا می

آلتوسیوس و گروتیوس بود که دوران اصلی نظریّۀ قرارداد اجتماعی واقعاً آغاز و براین نکته 

(. 8885  ر پادشاهی و دولت هستند. )وینرم بمقدّ یو منطق یتاکید شد که فرد و جامعه تاریخ

هم و مستقل ها به حکم قانون طبیعت آزاد  مساویِ اینکه تمام انساننظر به»  لاکجانبه باور 

توان از این حالت طبیعی خارج کرد یا تحت سلطۀ او نمی« رضایت»کس را بی هستند  هیچ

« رضایت»شود  فقط عث ایجاد آن میدی ری قرار داد... اساس جامعۀ سیاسی و آنچه واقعًا با

شماری انسان آزاد است که توانایی تشکیل اکثریّتی را برای اتحاد میان خود و برپایی چنین 

 (. 781 :8835  )مدینا «جامعۀای دارند

باشد  که پیش شرط لازم برای تشکیل جامعۀمدنی در اندیشه لاک می ینکته مهم و بنیادین     

-جاننظِر سیاسی و مدنی مدِّ ۀت. به مفهومی دی ر شالوده بنیان جامعاس« رضایت»وجود اصل 

عدم »هایی که بر مبنای رو بدیهی است حکومتافراد قراردارد. از این« رضایتِ»لاک برمبنای 

گونه سازگاری و ها ن ردد  هیچباشند و در آن توجهّی به حقوق اقلیّتافراد شکل گرفته« رضایت

لاک به قرارداداجتماعی در قرن جانن رش  شکیل جامعۀمدنی ندارند.سنخیّیتی با وجود و ت

ه متحد  مجدداً مورد توجّ ملل و متعاقباً در تشکیل سازمان مللۀبیستم بدواً در تشکیل جامع

الملل گردید. که براساس آن پردازان و دکترین حقوق بیندولتمردان  نظریهاندیشمندان  
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متحد و المللی و تفویض بخشی از قدرت خود به سازمان مللنها با قرارداد و میثاق بیدولت

 الملل ایجاد نمودند.ای ساختار جدیدی در روابط بینالمللی و منطقههای بیندی ر سازمان

شکل دی ری مطرح و هنیز  ابراز رضایت و قرارداداجتماعی در نهادهای مدنی را ب 8ه ل"     

شان طبیعی مین منافع خصوصی خود که حقّأبرای ت افرادوی معتقد است  کند: عنوان می

 هایی را برپایه قرارداد متقابل تشکیل دهند و منافع خود را پاس بدارند.توانند  سازماناست می

 ترین مولّفۀ نظریه قراردادرا مهمّ « رضایت»روسو  اصل  ژاکانژ".(584 :8832)استیس, 

و « رضایت»ورتی قابل دوام است که با مدنی در صاجتماعی خود قرار داده و معتقد است: جامعۀ

نوع خود حاکمیّتی کس بر همباور وی  چون هیچباشد. بهبراساس قرارداِد اجتماعی نهاده شده

-که از آن اطاعت میسانی« رضایتِ»است که برپایۀ « مشروع»ندارد  بنابراین حاکمیّت وقتی 

عنوان تمرین  کاربرد یا قاعدۀ کردار و توان بهباشد. قرارداداجتماعی را میکنند استوار شده

بایست روی آن عمل کنند بایست یا نمیرفتاری که اعضای یح گروه یا جماعتِ معیّن می

برای آنکه یح جامعۀ مدنی تشکیل نیز   2( طبق نظر پوفندروف111 :8841  تعریف کرد. )کولب

ه میل دارند بخشی از جامعۀ گردد  باید قراردادی بسته شود که به موجب آن اشخاصی ک

میکور باشند متقابلًا متعهد شوند  پس از انعقاد قرارداد مجموعۀ واحدی را تشکیل دهند و 

-شود با توافق مشترک حّل و فصل کنند. هیچهرچه به قراداد و امنیّت طبیعی آنها مربوط می

این پیوستن بهکه بهتوان مجبور ساخت که به این پیمان مشترک بپیوندد. آنهایی کس را نمی

گیرند و آزادی طبیعی خود را حفظ دهند  خارج از جامعۀ مدنی قرار مینمی« رضایت»قرارداد 

 (838 :8835  خواهندکرد. )مدینا

توان نتیجه گرفت سه اصل: تساهل و تسامح  تکثرگرایی و قرارداداجتماعی مبانی پس می     

گردند که فقد هریح از این اصول  وجود و ظهور نظری بنیادین جامعۀمدنی محسوب می

کرد و نهادهای مدنی که در ساختارشان این اصول رعایت نشده  جامعۀمدنی را ناممکن خواهد

ها برای باشد  نهاد مدنی معیوب محسوب خواهدشد. از این رو نهادهای مدنی که از طرف دولت

های رسمی حاکمیتی ایجاد می گردند ژیمطامع سیاسی و  یا در راستای ترویج و اشاعه ایدئولو

 توانند در دایره نهادهای جامعه مدنی واقع گردند.نمی

 

                                                                 
1  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2  -Pufendorf 
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 1جامعه مدنی جهانیمفهوم  

این اصطلاح در حوزه داخلی کشورها  اشاره به فضای اجتماعی و سیاسی جدای از دولت یا      

های ی یر و درگیر فعالیّتها آزادانه پسیاسی دارد که در آن افراد و جمعحوزه نفوذ جامعه

مدنی در حد فاصل حوزه خصوصی یا خانواده و شوند. جامعهاجتماعی  اقتصادی  و سیاسی می

  آید.حوزه عمومی دولت بوجود می

-ها از طریق سرمایهاقتصادی و اجتماعی ملّتواسطه توسعه روابطههای اخیر بدر سال     

گردش ری  تعاملات گسترده علمی و فرهن ی و ظهور و  جهانی المللی  تجارتهای بینگیاری

و  ای(های مجازی و ماهواره  گسترش ارتباطات )اینترنتی  شبکههای فرامرزیپدیداری جنبش

-همچنین بروز تهدیدات جهانی همانند گرمایش زمین و پدیداری مفاهیمی چون حفظ محیط

-ن و کرامت انسانی و حقوقأد بر رعایت شکیأتوسعه پایدار و تالمللی  حقزیست  تروریسیم بین

-آفرین جّدی و جدیدی به حوزه روابط و حقوقعنوان نقشهرا ب« جهانیمدنیجامعه»بشر  

مدنی مفهوم مورد اختلافی نیز مانند جامعه« جهانیمدنیجامعه» است.الملل معرفی کردهبین

 اشد. تواند داشته باست که برای افراد مختلف معانی متفاوتی می

-مدنیدو برداشت وجود دارد: به صورت تعمیم جامعه« جهانی مدنیجامعه»بطور کلی از      

صورت مدنی هستند  و بههایی که فاقد سنّت نیرومند جامعهداخلی به سراسر جهان و به دولت

کل دار / یا نماینده شکه طلایه نحویمدنی بالاتر و فراسوی صحنه داخلی بهشدن جامعهجهانی

در « جهانیمدنیجامعه»گری جهانی باشد. دولتی در عرصه ادارههای بینبدیلی از سازمان

المللی دارند. یعنی یا از نظر ای بینشان دامنهمدنی است که بسیاری برگیرنده انواع نهادهای

گیرد. از های شان در چندین کشور صورت میفیزیکی در چندین کشور قرار دارند یا فعالیت

ها  داخلی هم با دولت مدنی جهانی نیز مانند جامعه مدنی الان این عرصه  جامعهدید فعّ

داری جهانی همکاری دارد و هم نیروی متعادل دولتی و کارگزاران سرمایههای بینسازمان

شدن از معنی جهانیرا به« جهانیمدنیجامعه»ای در برابر آنهاست. از این جهت برخی کننده

 .(853 :8837  دانند )گریفیتسشدن از بالا مییا تزریق مردم سالاری به جهانی پایین

 

 

                                                                 
1-  Global civil society 
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 ها یا دشمنان جامعۀمدنی آفت

الملل دشمنان بین حقوق و روابط سیاسی اجتماعی  علوممندان علوممدنی اندیشبرای جامعه     

واه مانع اصلی شکل خهای تمامیتاند. در جوامع غیر دموکراتیح رژیممتعددی احصاء کرده

ها و مدنی کماکان با چالشباشد. در این جوامع جامعهمدنی مستقل میگیری و توسعۀ جامعه

آفرینی های موصوف از وجود و نقشهای خودکامه مواجه بوده و حکومتهای رژیممقاومت

شوند و گیری آن نمایند به هر طریق ممکن مانع شکلباشند و تلاش میمدنی ن ران میجامعه

مدنی رفته  آنها را دست یر  زندانی و راه به سراغ کنش ران جامعهدر صورت عدم توفیق در این

دی ر مدنی در جامعه هدف گردند. از سویکنند تا به زعم خود مانع توسعه جامعهیا اعدام می

نی دشمن مدو غیردموکراتیح در جوامع در حال توسعه  جامعه خواهتمامیّتهای سو با رژیمهم

های فرهنگ پیشامدرن  سنّتی و دینی دارد که در سرکوب قهّار دی ری در کسوت ارزش

 شوند. راستا میداستان و همهای خودکامه هممدنی با حکومتجامعه

خواه  های تمامیتافراطی )نژادپرستی(  ایدئولوژیگراییهای خودکامه  ملیپس حکومت     

ترین دشمنان ص)بنیادگرایی دینی و فرهنگ کاستی( از عمومیهای دینی و فرهن ی خانظریه

-های آن می. همچنین از مهمترین آفت(85-4 :8882  )هال شوند.جامعۀمدنی محسوب می

: در این وضعیت نهادهای مدنی بصورت کرداشاره )خدمت زاردولت( مدنی وابستهجامعهتوان به 

خاصی تشکیل و انحصاراً  ها و یا اشاعه اهداف دولتِ پنهان و حتی گاهًا آشکار در دفاع از دیدگاه

-های قوی بههای دولتی با استراتژی متمایل به ایجاد جامعه وابسته همراه با سیاستاز دیدگاه

  :8832  نمایند  )دوفرویلحامی اقدام می مدنی به مسیر مورد نظر دولتِمنظور هدایت جامعه

-مللهای غیردولتی حامی منافع برخی کشورها در سازمانتوان به سازمانبرای نمونه می (.84

غیردولتی مصنوعی و متملّق اغلب متعلق به چین و هایقالب سازمان کرد که درمتحد اشاره

  )دوفرویل غیردولتی حامی منافغ پاکستان و هند در منازعه کشمیرهایتونس و یا سازمان

   اشاره کرد.پردازندبه فعالیت می «(32 :8832

شود  یکی دی ر از بزرگترین دشمنان جامعۀمدنی معاصر که عملاً باعث ناکارآمدی آن می     

ظواهر مظاهر  وجودها صه اصلی همه این حکومتمشخّباشد. های نئوتوتالیتر میحکومت

  مطبوعات و احزاب سیاسی آزاد  نهادهای دموکراسی از قبیل  تفکیح قوا  نهادانتخابات

کاری می را طوری دستنهادهای مدنی قدرت حاکمه  اما. استاین کشورها در  فرهن ی و...
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باشند امّا عملاً در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت بوده و نمایند که در ظاهر وجود داشته

 المللی باشند. خواهانه آنها در عرصه سیاست داخلی و بینگر اعمال و مجری اراده تمامیتتوجیه

م در اردوگاه کمونیست در دوران جنگ سرد و امروزه بسیاری از های حاکهمه دولت     

خاورمیانه و  های مستقر درحکومتاز جمله  سوم و در حال توسعههای حاکم در جهانحکومت

ها هستند. در این های بارز این نوع حکومتنمونهجماهیرشوروی   کشورهای منتزع از اتحاد

های دانشجویی  انجمن صنفی  هایاتحادیه جمهوری  و ریاست پارلمانی آزاد انتخابات ظاهراً کشورها

مطبوعات متعدد  احزاب سیاسی و... وجود دارند  اما در عمل حق مخالفت با ایدئولوژی حاکم را 

باشد. در این کشورها بسیاری از شان نیز فرمایشی و مهندسی شده میندارند و انتخابات

های حاکم در راستای حفظ و اشاعه از سوی دولتجعلی و ساخت ی صورت نهادهای مدنی به

اند و علیرغم وجود ظاهری و فعالیت گسترده شدهایدئولوؤی رسمی حاکم بر جامعه تشکیل 

جامعه مدنی در این کشورها  شاهد نقض گشترده حقوق بشر  توسعه فقر اجتماعی و اقتصادی  

 م. فساد گسترده حاکمان و استبداد مطلقه در این کشورها هستی

 

 الملل  توسعۀ حقوق بین

 تهیه معنایبه «المللبینتوسعۀحقوق» المللبینحقوق کمیسیون اساسنامه 85در ماده      

 موضوعه المللبینحقوق در این از پیش و دارند جدیدی موضوع که است معاهداتی نویسپیش

 بیان معنایبه نیز را «لالملبینحقوق تدوین» همچنانکه است نشدهپرداخته  آنبه عرفی یا

 موجود پیش از دکترین و کشورها رویۀ عرف  در که استآورده شماربه مقرراتی علمی و دقیق

 تدریجی ۀتوسع»است که منظور از آمده المللبین حقوق اساسنامه کمیسیوندر .استبوده

نها نپرداخته یا آالملل بههایی است که حقوق بینتکوین متونی در زمینه «المللبین حقوق

  است.هنوز در حد مطلوبی توسعه نیافته هازمینهعملکرد دولت ها در 

کند یحقوق موجود تائید م یاست که قواعد جدید را بر مبنایعمل المللبینحقوق ۀتوسع"     

بر تفکیح صریح  یالملل سعاساسنامه کمیسیون حقوق بین 85دهد.ماده یو یا تخصیص م

-به 8«المللحقوق بین یتوسعه تدریج»دارد. اصطلاح  را لمللابینحقوق «ۀسعتو»از  «تدوین»

                                                                 
1 - In the following articles the expression “progressive development of international law” is used for convenience as meaning the preparation of draft 

conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently developed in 

the practice of States. Similarly, the expression “codification of international law” is used for convenience as meaning the more precise formulation and 

systematization of rules of international law in fields where there already has been extensive State practice, precedent and doctrine. 
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است که هنوز  یدر زمینه موضوعات ییهانویس یا طرح عهدنامهپیش یسازه و آمادهتهیّ ایمعن

در رویه  یکاف اند و یا در آن موارد حقوق هنوز به حدِّمند نشدهالملل قاعدهدر حقوق بین

مند کردن بسیار صحیح و منظم قاعده یاست و اصطلاح تدوین نیز به معنتهکشورها توسعه نیاف

 .(41 :8885)پیرنیا  ".استساده بوده ۀاست که قبلاً یح روی یهایالملل در زمینهقواعد بین

 ۀتوسع»است که صریحًا بین  یمتحد اختلافسازمان ملل یهاه در سیستمموضوع قابل توجّ     

-منشور دیده 88آن وجود دارد. این تفاوت که در ماده  «تدوین»الملل و حقوق بین «مترقیانه

است. طبق ماده ظاهر شده یترصورت روشنالملل بهشود در اساسنامه کمیسیون حقوق بینیم

مترقیانه آن  انشاء طرح  ۀالملل یا توسعحقوق بین یاین اساسنامه  مقصود از ترق 85

الملل تنظیم نشده و یا درباره آنها وز توسط حقوق بینها در مسائلی است که هنکنواسیون

حقوق  «تدوین»که مقصود از  یاست در صورترشد نکرده یحد کافدر عمل به یالمللقواعد بین

-لتاست که عمل دو یهایتر در زمینهتر و منظمالملل به نحو دقیقحقوق بین یالملل  انشابین

این تمیز  .(17 :8885 .)میرحسینی حاضر وجوددارد یکسان بوده و دکترین موافق در حال ها

متحد و اساسنامه در منشور سازمان ملل آن «تدوین»الملل و بینحقوق «مترقیانهۀتوسع»بین 

که عمل و  یزیرا در مسائل .ندارد یارزش زیاد یالملل در عمل و تئورکمیسیون حقوق بین

که در  یاختلافات  موجود باشد. نکته دی ر سابقه و دکترین بسیار وجود دارد بازهم ممکن است

مترقیانه  ۀالملل خواه و ناخواه توسعاین خصوص باید اضافه کرد این است که تدوین حقوق بین

قدر کامل نیست که آن یالملل را هم در بردارد و این رشته از حقوق در هیچ قسمتبینحقوق

الملل بین حقوقۀ نوشته آورد  تدوین و توسعبدون تکمیل و اصلاح و تغییر بتوان آن را عینًا به 

و ایجاد  یو آن پایان بخشیدن به ابهامات قواعد حقوق یفن یکنند  هدفیکه دنبال م یتنها هدف

 .(72: 8885 )هاشمی جدید است یقواعد حقوق

مترقیانه  ۀالملل یا توسع  این موضوع که تدوین حقوق بینیصرف نظر از مباحثات حقوق"     

هاست که از نظر سیاسی نیز الملل  کدامیح مفیدتر بوده و مقدم باید باشد مدتبینحقوق 

محافظه  یهاکه به سنت یدی ر یو همچنین دولت ها یمورد بحث و اختلاف است. دول غرب

شمارند در حالیکه دول جدید و یبند هستند )تدوین حقوق بین الملل( را مقدم مکارانه پای

الملل توجه دارند زیرا در نظر اینان مترقیانه حقوق بینۀبه توسع شرقی یهاهمچنین دولت

)رحمانی  "باشد.یاست که دی ر قابل استناد نم یالملل سابق یح حقوق استعمارحقوق بین

 (35: 8884 فرد 
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 المللبینجهانی و توسعۀ حقوقمدنیجامعه

ها با نی  برداشتن ناآزادیجهاتأمین عدالت« جهانی مدنی جامعه»یکی از اهداف غایی      

الملل و توسعۀ آن در راستای دستیابی به اهداف مصّرح بینآفرینی و هنجارسازی در حقوقنقش

المللی است. لازمه و اساس رسیدن به این اهداف نیز ملل متحد و سایر نهادهای بینسازمان

ت ذاتی و جوهری توسعه باشد. اهمیّالملل میبینمشارکت و کنش ری فعّالانه در عرصه حقوقِ 

-جهانی بدان جهت برای جامعهمدنیعنوان یح هدف مقدّم و افضل جامعهالملل بهحقوق بین

مدنی مهم است که  باعث تکمیل و تقویت نهادهای مدنی و تأثیرات اساسی و ابزاری موثّری بر 

 گردد. اعتلای سایر اهداف جامعۀمدنی می

جهانی  کاربردی  علّی و ساختاری مدنیو جامعۀ« المللبینقتوسعۀحقو»ارتباط موجود بین      

مکمّل و تقویت « المللتوسعۀ حقوق بین»جهانی و مدنیحاکی است که جامعه است. شواهد

بدین سیاق که  باشند. برد برخوردار می کننده همدی ر هستند و اصطلاحاً ازیح رابطه برد

های شتی و درمانی و اجرایی که در اثر فعالیّتهای اجتماعی  آموزشی  فرهن ی  بهدافرصت

الملل و هم ابتکارات جدیدی را در بینگردد هم مکمل اهداف حقوقمدنی فراهم میجامعه

الملل از بینحقوق« توسعۀ»جهانی در مدنیآورد. توفیق جامعهراستای توسعه آن فراهم می

های جمعی  گروهوسایل ارتباط طریق نهادهای تشکیل دهنده آن از جمله  احزاب سیاسی 

اجتماعی هایهای دانشجویی  حامیان محیط زیست  جنبشمردمی  سندیکاهای صنفی  انجمن

الملل همکاری بینسو در راستای اجرای اهداف معیّن و مصرّح حقوقآید که از یحو... فراهم می

-بینبه رشد و اعتلای حقوقسازی پردازی و ظرفیتشناسی  ایدهداشته و از سوی دی ر با آسیب

    نمایند.الملل مساعدت می
اجتماعی دی ر در تاریخ معاصر دستخوش تحولات و  الملل مانند هر پدیدۀحقوق بین     

است. علیرغم توسعه این حقوق در تغییرات مهمی در خصوص محتوی  اهداف  کنش ران شده

وصاً با پیشرفت حقوق معاهدات از های جدید  خصطی سدۀ گیشته از لحاظ مفاهیم و تئوری

شود که ای  اما در عمل دیده میالمللی جهانی ومنطقههای بینلحاظ حجم مقررات و سازمان

 است. این پیشرفت و توسعه برای داشتن جهانی عاری از جنگ و فقر و نابرابری کافی نبوده

این در ن رش کلاسیح بهالملل کماکان بینپارادوکس موجود در پیشرفت و توسعه حقوق     

الملل کلاسیح زمانی بیشتر نمود بین. نارسا بودن اصول و قواعد حقوقپدیده قابل ملاحظه است

الملل کلاسیح کند که وقایع جهانی در تضاد با باورهای مورد تاکید حقوق بینعینی پیدا می
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بشر رعایت حقوقاست. اصل برابری حاکمیت  عدم تجاوز  حق تعیین سرنوشت  مساوات لزوم 

المللی و روی کاغی های بیندوستانه و... در خیلی از مواقع  جز در متن معاهدات و قطعنامه

وخم و گاهًا کتب و مجلات حقوقی مفهوم کارکردی ندارد. لیا برای برون رفت از این راه پر پیچ

فعال مایشاء  الملل تجدیدنظر شده و ازهای گیشته حقوق بینبست  ضروری است در تئوریبن

الملل گیر کرد. و با دولتی در عرصه تدوین و توسعه حقوق بینهایها و سازمانبودن دولت

های بشر جهانی و موافق با دغدغهفرضیات و نظریات جدیدی مطابق با شرایط روز جامعه

 امروزی عمل نمود.

ییر در ساختارها و در این میان مهمترین مولّفه موجود در جهان امروز برای ایجاد تغ     

جهانی است. این نهاد اجتماعی با توجه مدنیالملل  جامعههای تدوین و توسعۀ حقوق بینتئوری

تواند با نقش المللی متحول شده و میپای تحولات جامعه بینبه ساختار متکّثر و سیّال آن پابه

الملل تر شدن حقوق بینالملل به انسانیبینتر در عرصه تدوین و توسعه حقوقآفرینی فّعال

الملل  عقیده با برخی اندیشمندان متأخّر حقوق بینجهانی هممدنیکمح شایانی بنماید. جامعه

الملل از قید دولتی بودن  فرد انسانی را باید موضوع اصلی و اساسی ضمن آزادکردن حقوق بین

مدنی به اشکال ذیل جامعه الملل قراردهد. این مهم در جهان امروز با کنش ریبینتوسعه حقوق

 میسور خواهد شد. 

 

 المللسازی در تدوین و توسعه حقوق بینهنجارسازی و فرهنگ

های ها و نوشتهالملل همانند سایر رخدادهای اجتماعی بدوًا در اندیشهبین توسعه حقوق     

مدنی و ای جامعههای فعالان حوزه موردنظر شکل و متعاقبًا از طریق نهادهاندیشمندان و آرمان

افکارعمومی اشاعه و تبدیل به یح هنجار و ارزش اجتماعی گشته و نهایتاً در قالب قانون  و 

الملل گردد. از این رو توسعه تدریجی و قابل توجه حقوق بینالمللی اجرا میقاعده ملی و بین

 است.تنها در سطح هنجاری بلکه به گسترش عملکرد آن نیز انجامیدهنه

عنوان یح نابهنجاری اجتماعی در عنوان مثال تحوّل تدریجی ناشی از جنگ بهبه     

الملل در این خصوص بین انکاری در تکامل و توسعه اصول حقوق افکارعمومی تاثیر غیرقابل

دکترین گیشته صحبت از جنگ عادلانه  حقوق جنگ  جنگ دفاعی و یا متجاوزانه است.  داشته

های ضدجنگ و اشاعه این افکار توسط جامعۀمدنی  امروزه در اکثر یر اندیشهنمودند اما با تأثمی
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معنای الملل بهبینرود و توسعه حقوقمیی جهان سخن از نامشروع بودن جنگ کشورها

 گردد. گسترش صلح جهانی محسوب و تعریف می

ای مشترک الملل فرآیندی جامع از گسترش هنجارهبینبراساس این ن رش  توسعه حقوق     

جهانی از جمله  احزاب سیاسی  مدنیکه تحت تأثیر حیاتی جامعهاست بشری همه جوامع

های عمومی و... شکل گرفته و از طریق مطالبه های اجتماعی  رسانهسندیکاهای صنفی  جنبش

جهانی در فرآیند مدنیاست. در این فرض جامعهالمللی تبدیل شدهیح هنجار بین عمومی به

کند و هم نقش الملل را بازی میالملل هم نقش آزمون ر روایی حقوق بینۀ حقوق بینتوسع

 الملل.  تاثیرگیار بر نیل به توسعه حقوق بین

 

 الملل از طریق آموزش و نظارت بر اجرای حقوقبین جهانی و توسعۀ حقوقمدنیجامعه

 المللبین

جهانی بر این طرز تفکر استواراست که دنیمالملل از طریق جامعهبیناساس توسعه حقوق     

های مدنی فعّال در حوزهای و جهانی از طریق شبکه نهادهایبا بسیج عوامل پیوند دهنده منطقه

ساخت. فلیا تلاش شمول را فراهمهای جهانالملل زمینه حصول به آرمانبین مختلف حقوق

توسعه حقوق بنیادین بشر  توسعه الملل به خصوص دارند در برقراری اصول مهم حقوق بین

های آموزشی  همکاری در حفظ اصول مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران  تقویت همکاری

 مصنوعی کمح نمایند. محیط زیست و اخیراً موضوع هوش

باشد و یا اجرای آن عملًا با بدیهی است هر قاعده و قانونی اگر قابلیت ترویج و اجرا نداشته     

الملل بینواجه باشد قطعاً اهداف مدّنظر تدوین کنندگان آن را تامین نخواهدکرد. حقوقمشکل م

-بینهای مختلف حقوقنیز از این قاعده مستثناء نیست. علیرغم وجود قوانین پیشرفته در حوزه

زیست  بهداشت و درمان و... امّا در بشر دوستانه  حقوق محیطبشر  حقوقالملل از قبیل حقوق

بشر در اقصی نقاط جهان  تخریب محیط زیست  خشونت علیه شاهد نقض گسترده حقوقعمل 

های دینی و نژادی و قومی  قاچاق کودکان و زنان   و... هستیم که زنان  تبعیض علیه اقلیت

متحد و سایر مللجهانی در دستیابی به اهداف متعالی سازماننشان از عدم توفیق جامعه

-مدنیالمللی هستیم. یکی از وظایف و کارکردهای جامعهیردولتی بینهای دولتی و غسازمان

الملل و توسعه از طریق آموزش شهروندان کشورهای مختلف جهانی نظارت بر اجرای حقوق بین

 المللی هستیم.در راستای همکاری با نهادهای بین
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مع مختلف از جمله ای است بر اصلاحات حیاتی دی ر در جواقطعاً توسعه حقوق بشر دریچه     

ها نسبت به شهروندان خود. این مهّم از تغییر در ساختار ذهنی آحاد اصلاحات در عملکرد دولت

-جامعه و آگاهی آنان نسبت به حقوق بنیادین خود شروع و با اجرای آن در جامعه توسعه می

 یابد. 

خود و از طریق  های گسترده اجتماعیمندی از شبکهجهانی بواسطه بهرهمدنیجامعه     

سازی جوامع مختلف رسانی و آگاههای گروهی نقش کلیدی در اطلاعنظامات آموزشی و رسانه

عنوان مدافعان و مدنی بهبشر دارند. علیرغم اینکه نهادهای جامعهنسبت به رعایت حقوق

سلحه  های مستبد و فاسد که دارای پول  اهای شیطانی دولتبشر در برابر قدرتمروجّان حقوق

باشند  قراردارند  امّا تلاش دادگاه  زندان  نیروهای سرکوب رنظامی و دست اه تبلیغاتی عظیم می

بشر از طریق مطبوعات و ها  اشاعه حقوقهای آموزشی در دانش اهنمایند با برگزاری کلاسمی

-نشستدهی در ای و جهانی و مشارکت و گزارشهای ملی  منطقهها  برگزاری کنفرانسکتاب

 الملل مساعدت نمایند.بینهای سازمان ملل متحد  به توسعه حقوق

 

 نتیجه گیری 

بشر حقوق لزوم توجه به ملل متحد برکید سازمانأالملل  تآمره در حقوق بین پدیداری قواعدِ     

سرنوشت  منع آلودگی بشر و میثاقین  اصل احترام به حق تعیینِ جهانی حقوق هایاعلامیه در

المللی کشتارجمعی  تشکیل دیوان کیفری بینهای اشاعه سلاحزیست  اصل ممنوعیت محیط

المللی به حقوق بنیادین بشر دارد. برای دستیابی به بینو... نشان از اهتمام و توجه ویژه جامعه

اند المللی نتوانستهها بعنوان بازی ران و نقش آفرینان اصلی جامعه بیناین آمال و آرزوها دولت

متحد برسند و در این میان چه بسا بسیاری از مللبه اهداف تعریف شده در منشور سازمان

زیست و کننده محیطگر و آلودهبشری  تخریبهای حقوقها خود ناقضان اصلی آرماندولت

اند  فلیا ضرورت نقش آفرینی کنش ران غیردولتی ها شدهعامل انحطاط و عقب ماندگی ملت

های نماید. در این راستا در دههگریز ناپییر می بشریخواهانه جامعه مالِ آرمانآ برای رسیدن به

المللی بانفوذ و نمایانی تبدیل شده و در یکی از کنش ران بینبه« مدنی جهانیجامعه»اخیر 

شدن و ایجاد تغییرات بیشتر در عرصه حقوق و با توجه به تداوم روند جهانینیز های آینده سال

 تری در سیاست جهانی بازی خواهد کرد. و پررنگ شح نقش چشم یرالملل  بینروابط بی



  آیدین زندیان و همکاران؛ المللعه حقوق بینجامعه مدنی و توس    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

351 

-  تصمیمسازیهای مختلف تصمیمجهانی در حوزهمدنیثیر و عملکرد جامعهأبا توجه به ت     

مثابه کنش ری پرنفوذ در بهالمللی شایسته است این نهاد بینالملل و اجرای حقوق بین گیری

شدن نی  مورد توجّه قرارگیرد. این حقیقت به ویژه در چارچوب جهانیجهامناسبات جامعه

 «المللیهای هواداری بینشبکه»از طریق « جهانیمدنیجامعه»کند زیرا خودنمایی بیشتری می

-های ضد نفر تولید و استفاده از مینمنع ای و خلع سلاح هستهالمللی برای )مانند پیکار بین

الملل کیفری و ...( دگرگونی بینزنان و کودکان  حقوقحقوق زیست محیط حفظزمینی  

الملل بینعنوان بازی ری مهم در روند توسعه حقوقهسیاسی پدید آورده و بدین ترتیب خود را ب

های حقوقی و سیاسی هواداری  تواند باایجاد دگرگونی.این نهادجهانی میاستهمطرح ساخت

هایی چون حقوق بشر  کاهش فقر و یعنی در حوزه – باشد.هم داشته "هنجارآفرین"نقش 

-مدنیهای)جهانی( مشترکی را پدید آورده و رواج دهد. حضور جامعهزیست  ارزشحفظ محیط

المللی که خواستار صلح وامنیت  عدالت اقتصادی و اجتماعی و جهانی توانمند در عرصه بین

تواند بعنوان آلترناتیوی و می ییر دادهالمللی است چشم انداز سده جدید را تغدموکراسی بین

ها و داری لجام گسیخته در دنیای کنونی عمل نموده و جای گروهموثر برای کنترل سرمایه

های بنیادگرای دینی اواخر سده احزاب مارکسیستی کمونیستی اوایل قرن بیستم و نهضت

 الملل باشد. بینقوقآفرین فعال در عرصه تدوین  توسعه و اجرای حرا پر و نقش گیشته

در این جهان نوین  نیاز به است.  یالمللنیب ستیضرورت ز  یجهانیجامعه مدن امروزهفلیا      

ای عبور از مفاهیم پییرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دی ر سامانه

رد و نیاز به بازن ری ها را نداچون یح دولت محلی توان پاسخ ویی به نیازهای امروزین انسان

-الملل و پیشنهاد یح پیمان وستفالی نوین که در آن بازی ران غیردولتی جامعهدر حقوق بین

چاره برای مقابله با ترین راهاجرایی شوند  یکی از کاربردی-های تقنینیجهانی   دارای قدرت

-به خطر انداختهاست که زندگی بر زمین را همچون یح اکوسیستم مشترک  های بزرگیبحران

 است.

انسان خردمند امروزی در این جامعۀ جهانی نوین  دی ر با مفاهیم کهنه جهان وستفالیح       

 پییر نیست. جهان نوین به یح وستفالی نوین نیاز دارد.و با تکیه بر آگاهی سیاسی سنتی  فهم
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