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نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن
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تاریخدریافت-6935/61/61:تاریخپذیرش 6934/62/22:



چکیده

ازدورانارسطوتاپیشازجهانیشدن،درنظریههایِحقوقی-سیاسی،جامعهسیاسیبه
دوعنصرفرمانروایانوفرمانبردارانتقسیممیشد.درحالحاضربخشسومیسربرآورده
کههمفرمانمیبردوهمفرمانمیراند؛همطرفحقووظیفه استوهممنبعحقو
وظیفه.بخشسوم،کهجامعهمدنی نامدارد،عالوهبراین که به ساختار دووجهیِ سابق
جامعهسیاسی خللواردکرده،پیوند الزامآوری قاعدهحقوقی وضمانتاجرای رسمیِ آن
رانیزمخدوشکردهاست؛تاجاییکهدیگرنمیتوانگفتمهمترینویژگیقاعدهحقوقی
و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد ،الزامآوری است؛ورودجامعهمدنی بهمناسباتحقوقی،
اقناعپذیریراجایگزینِالزامآوریکردهاست.میانجامعهمدنیودموکراسیرابطهمستقیم

وجودداردوهریک دیگری راتقویت میکند.بههمین دلیل در اثر جهانی شدن ،جامعه
مدنیدربهینهسازیرابطهدولت،شهروندوبخشخصوصیجایگاهمهمییافتهودرنتیجه
واردتئوریهایحقوقیشدهاست.عالوهبراینپیشترساختارجامعهبینالمللی،بینالدولی
بود ،یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولتو سازمانهای دولتی بودند؛در حال حاضر افراد
کنشگری دارند .پژوهش پیشِ رو به سیر این
انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای  
تحوالتوتأثیراتآنبرقاعدهسازیِحقوقیمیپردازد .

یشدن،جامعهمدنی ،سازمانهای غیردولتی،ایجاد قاعدهحقوقی،
واژگان کلیدی :جهان 
اقناعی.
.6ایننوشتار حاصلازطرحپژوهشیباعنواننقشجامعهمدنیدرایجادقاعدهحقوقی بهطرفیتدانشگاهآزاداسالمی
واحدهمداناستوبهاینوسیلهازآنواحددانشگاهیتشکرمیشود .
 s.rahmatifar@gmail.com
.2استادیارحقوقعمومیدانشگاهآزاداسالمی،واحدهمدان
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 .1مقدمه
جامعه مدنی فضای واسط میان شهروندان و دولت است .این وساطت چه عناصر و
مشخصههاییدارد؟آیاواسطهگریجامعهمدنیبهحوزهمناسباتحقوقینیزواردشدهاست؟در
طول قرن بیستم دولتها تصمیمات متعدد مشترکی در قالب انواع اسناد بینالمللی مانند
کنوانسیونها،توافقنامهها،معاهدات،پروتکلها،منشورهاو...گرفتندوتدریجاًامورِسابقاًملیرا
وارد حوزه تعامالت بینالدولی خود کردند .با قدری تسامح میتوان گفت نقطه آغازین این
فرایند حقوقبشردوستانهبودودرادامهبهحقوقبشرنیز رسید.ولی به هر حال کماکان منابع
اصلی قاعدهحقوقی رابستهبهنوعنظامحقوقی ،قانونیا رویه قضایی تشکیل میدادومرجع
انحصاریایجادوتضمینقواعدحقوقی،دولتبود .
درسالهایاخیرشاهدحضورکنشگرانیدرسطحِملیوفراملیهستیمکهبرخالفتابعان
کالسیک حقوق بینالملل ،ماهیتی مدنی و غیر دولتی دارند .این نهادهاکارزار و جنبش راه
یاندازند ،در جهت واداشتن یا بازداشتن دولت از قانونگذاری رایزنی میکنند ،در جلسات
م 
سازمانهایبینالدولی حضورفعالدارند،باطرفهایدولتیمذاکرهمیکنند،استانداردتعریف
میکنندو...وبهخصوصدرایجادقواعدحقوقبشری،مشارکتمیکنند.آیاحضورنهادهای
مدنی درفرایندهای منجر به ایجاد اسنادحقوقی به حدی است کهبتوان گفت به جمعتابعان
کنشگرحقوقپیوستهاند؟ 
هدفازاین پژوهش بررسی جایگاه جامعه مدنی ،به ویژه سازمانهای غیر دولتی ،بهعنوان
مرجعایجادقاعدهحقوقیاست؛چراکهدروضعموجودِنظامهایحقوقی،سازمانهایغیردولتی
نمادجامعهمدنی محسوبمیشوندوعمالًنیز فعالیت جدیتردارند.پرسشاصلی این است که
نهادهایمدنیچهنقشیدرایجادقاعدهحقوقیدردورانجهانیشدنحقوقدارند؟پرسشهای
فرعی عبارتندازاین کهمنظورازجامعهمدنی چیست و چه اجزای حقوقی مهمی دارد؟پیش از
جهانی شدنجامعهمدنی چهنقشی درایجاد قاعدهحقوق،مثالًدرموردقواعدحقوقبشری،
داشتهاست؟دردورانجهانی شدنچهتغییراتی در قاعدهسازی توسطجامعهمدنی ایجاد شده
است؟فرضیهپژوهشایناستکهنهادهایمدنیعمدتاًدرسطحفراملیدرایجادقاعدهحقوقی
با دولتها مشارکت میکنند؛ سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی جهانی به لحاظ حقوقی
اهمیت بیشتری دارند؛دردولتمدرنوپیش از جهانی شدن ،دولت در ایجاد قاعده حقوقی
(چهدرسطحملیوچهدرسطحبینالمللی)انحصارداشتهاست؛جهانیشدنزمینههایمشارکت
جامعهمدنی درایجاد قاعده حقوقی تعامل با دولت را،ازجملهدرقواعدحقوقبشری ،فراهم
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کردهاست .
درادامهتحوالتی کهتحتتأثیر مؤلفههای جهانی شدندرجایگاهِ حقوقی جامعه مدنی و
نیزخللیکهبهانحصاردولتدرقاعدهگذاریایجادشدهاست،سنجیدهمیشود .
دراین پژوهشمنظورازقاعدهحقوقی قاعدهای الزامآور،کلی ،عمومی و دارای ضمانت
اجرایِ رسمی است .در حقوق کالسیک الزامآوری قاعده حقوقی با ضمانت اجرای آن گره
خوردهاست؛بهعبارتدیگر الزامآوری وابستهبهارادهمرجعایجاد قاعدهحقوقی ومستقلاز
اراده تابع قاعده است .منظور از جهانیشدن جریان بیسابقه کاال ،سرمایه ،انسان ،اطالعات و
قواعدحقوقی ورای مرزهای سیاسی استوماهیت حقوقبینالمللبینالدولی فرضشده است.
دراین پژوهش از میان مؤلفههای جهانی شدن،تأثیر سهمؤلفهازجاکندگی ،تخصصگرایی و
بازاندیشی مداومبهعنوان متغییرهای مستقل بر نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی بهعنوان
متغییروابستهبررسیمیشود .

 .2مروری بر سیر تحول جامعه مدنی
مفهومجامعهمدنی ،مانند بعضی دیگر از مفاهیم حوزه علوم انسانی دیرپا است.ولی در هر
دورهرنگوبووتعریفِجدیدیبهخودگرفتهاست.اندیشمندانیازارسطوتاسیسرو،روسو
و الک از جامعه مدنی سخن گفتهاند .از جمله سیسرو در کتاب جمهوری میگوید مبنای
جمهوری توافق بر سر مفهوم عدالت و منفعت جمعی است؛  ...قضاوت مردم نسبت به
حکومت،نهناشیازنوعحکومتکهتابعیازآزادیوامنیتخودشاناست؛هیچامرمقدسی
در حوزه قانونگذاری وجود ندارد و قانون فقط عامل پیوند جامعه مدنی است؛ در چنین
وضعیتی قانون و حق معنای واحد پیدا میکنند).(Cicero, 1999: 18-22بهاین ترتیب ازمنظر
سیسرومانندارسطو) (Anheier, Toepler, 2010: 342, 343جامعهمدنی،درمقابلِجامعهطبیعی
یابشری،بعددیگردولت-شهراست.
هابس نیز جامعهمدنی ودولترایکسان میداندتاجایی کهگاهی این دوواژهرابهجای
یبرد ) . (e.g. Hobbes, 1651: 198هابسوجودجامعهمدنی وزندگی انسان
یکدیگر بهکارم 
در قالب آن را الزمه تحقق حقها میداند )1949: VIII

 .(Hobbes,جامعه مدنی هابس نقطه

مقابل وضعیت یا جامعه طبیعی است .وی معتقد است قوانین طبیعی مانند عدالت ،انصاف،
اعتدال،ترحمو...بهخودی خودوبدونوجودقدرتی کهازآنهاحمایت کند مغایر امیال
طبیعی انسان مانند غرور ،کینهتوزی و...است ) (Hobbes, 1651: 103وتنهادولتمیتوانداز
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طریقاعمالقدرتعمومی امنیتالزمبرای زیستجمعیرافراهم کند.ازمنظرهابسجامعه
مدنی جانشین مذهبدرروابطاجتماعی دردورانپیش ازپیدایش خوداست.بااین توضیح
کهتاپیش ازقوامیافتن جامعهمدنی ،انسانهااعتقاداتمذهبی خودرا،مثالًدرقالبِسوگند،
ضامنِایفای تعهداتشانقرارمیدادند ) (Hobbes, 1651: 87درحالی کهپسازتکوین جامعه
مدنیدولتوظیفهتضمینقراردادهارابرعهدهگرفتهاست.
جانالکجامعهمدنی رابهقرارداداجتماعی پیوند میزند؛اونیز معتقداستجامعهمدنی
همانجامعهسیاسی استودرگذارازجامعهطبیعی محققمیشود؛جامعهطبیعی باحکومت
مطلقهوجامعهمدنیباحکومتغیرمطلقهمتناظراست)«:(Lock, 1980: 90جامعهسیاسی(مدنی)
وقتی وتنهاوقتی محققمیشودکهتعدادی ازافراددرجامعهِمبتنی برقرارداداجتماعی ،متحد
شوند و بر مردم اعمالِ قدرتِ اجرایی کنند» )1980: 89

 .(Lock,جامعه مدنیِ روسو با مفهوم

مالکیت گره خورده است؛ وی معتقد است شکلگیری جامعه مدنی همزمان با شروع فرایند
سلطهجوییاقتصادیانسانوآغازپدیدهمالکیتخصوصیاست).(Rousseau, 1968: 66-69
اندیشمندانی ازجملهالکسی دوتوکویل ودورکیم جامعهمدنی رانهادواسطِشهروندانو
حکومتمیدانندوالزاماًمیاننظاماقصادیوجامعهمدنیهمپیوندمعناداریبرقرارنمیکنند.
دیدگاهی که امروز در نهادهای بینالمللی پرطرفدار است و منطبق با فهم غالبِ کنونی از
جامعهمدنی است (.( Michnik, 1985: 136ازاین منظرکارکردجامعهمدنی پیگیری مطالبات
شهرونداننزدحکومتوتلطیفرابطهشهروند-حکومتاست .
بنابراینتاپیشازپیدایشدولتمدرنجامعهمدنیبرابرنهادِجامعهسیاسییادولتبودو
تنهاپسازایجاد دولتمدرنجایگاه نهادواسطمیان شهروندوحکومتراپیدا کرد؛نهادی
کهالزمهوجودآناوالًافتراقمیان شهروندان وحکومت،ثانیاً ارتباطشهروندانوحکومت
است.وجودجامعهمدنی،ازمنظرِمنطقحقوقی ،حتی نسبتبهمشروطهگرایی وایجاد قانون
بهعنوانسندیکهحقهایشهروندانرادربرابردولتتضمینمیکند،متأخراست .
اساسی ،
دررویکردحقوقی،ساختنمفاهیمنیازبهشفافیتودقتبیشتریدارد؛چراکهبرمبنایمرز
میان مفاهیم ،نظامحقوقی حاکم برآنهاتعیین میشودوبرای مثالبستهبهاین کهنهادی در
حوزهحکومت،شهروندانیاجامعهمدنیقرارگیرد،نظامحقوقعمومی،خصوصییامختلطبر
آنغلبهمییابد؛تبعاًدقتدرتعریفمفاهیموتعیینمصادیقبهاختالفنظرمیانجامد.دبیرکل
اسبقمللمتحدبطروسبطروس غالی ،جامعهمدنی راشاملتمامنهادهای غیر دولتی،ازجمله
صنعتوتجارتتعریف میکند) (Boutros-Ghali, 1996: 41بااین تعریف بخشخصوصی هم
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جزئی ازجامعهمدنی است.درحالی کهسازمانسالمتجهانی ،صراحتاًجامعهمدنی رافضای
عمومیومتمایزازحوزهحکومتوبازارمیداند .)Website (WHO,ازنظرصندوقبینالمللی
پول جامعه مدنی طیف گستردهای از انجمنهای شهروندی است که به هدف منفعترسانی،
تأثیرگذاری سیاسی یا خدمترسانی در جامعه تشکیل شده است .سازمانهای جامعه مدنی از
انجمنهای کسب و کار ،6انجمنهای ایمانی ،اتحادیههای کارگری ،گروههای جامعه محلی،
ردوستانهواتاقهایفکر2تشکیلشدهاست). (IMF, 2012: 1

سازمانهایغیردولتی،بنیادهایبش
بنابرایننهادهای حکومتی،رسانهها،احزابوکسبوکارهای فردی خارجازمحدودهجامعه
مدنیهستند .
در این پژوهش بر مبنای آرای توکویل و سازمان سالمت جهانی منظور از جامعه مدنی
مجموعِنهادهای واسطمیان شهروندانوحکومتاست؛نهادهایی کهزادهتمدنبشرهستندو
تنوعوتعددآنهامیتواندسنجهمیزانتوسعهیافتگییکدولتباشد .


 .2-1سازمانهای غیر دولتی
سازمانهایغیردولتییا سازمانهایِمردمنهاد(سمن)،شکلجدیدِگروههایمدنیهستند
وازآنجاکهسازمانیافتهاند،شخصیت حقوقی دارندوشهروندانبدوندستورقانونگذار،
آنهاراتأسیسمیکنند،دربحثایجادقاعدهحقوقیاهمیت زیادیدارند.سازمانغیردولتی
ویژگیهایی دارد از جمله داشتن شخصیت مستقل حقوقیof Europe, 2002: 6) ،

(Council

ساختارغیرحکومتی (باشاخصهایی ماننداستقاللمالی ازحکومت،منشاغیر حکومتی ،عدم
بهعنوان سمت رسمی)،هدف ناسودبر/غیر انتفاعی،غیرسیاسی
عضویت کارگزاران حکومتی  
بودن

)(Council of Europe, 2002: 1

داوطلبانه بودنِ عضویت و ساختار دموکراتیک

(گلشنپژوه .)92 :6931 ،نتیجه گسترش فعالیت سازمانهای غیر دولتی ،فراهمشدن زمینه

مشارکت معنادار شهروندان در تمام ابعاد زندگی و تحقق واقعی حق تعیین سرنوشت و به
عبارت دیگر تکمیل نواقص دموکراسی نمایندگی و تبدیل آن به دموکراسی مشارکتی و
سازمانهای غیر دولتی بستگی بهاساسنامهیا

دموکراسی معطوف به اقلیت است.حیطه فعالیت 
قراردادایجادِآنهادارد.بنابراینممکناستمحلی،ملی،منطقهاییابینالمللیباشند .
حقوقازدومنظر بهمقولهسازمانهای غیر دولتی ،بهتعبیر نظامحقوقی ایران سازمانهای
ننامهآییننامهاجراییتأسیسوفعالیتسازمانهایمردمنهاد)6935،
مردمنهاد(سمن)(رک.آیی 
.6منظورگروههاییاستکهبهنفعمنافعشغلیاعضایخودرایزنیمیکنند .

2. Think Tank.
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میپردازد؛نخستاینکهایننهادهاچگونهمیتوانندتابعحقوقیعنیطرفحقووظیفهباشندو
درگامبعدیبرنظامحقوقی درسطوحفروملی،ملیوفراملی تأثیربگذارند؛دغدغهدوماینکه
چگونه میتوانمشروعیتِ تصمیمات آنهاراتأمین و پاسخگوییشان را تضمین کرد (Pedraza-

.)Fariña, 2013: 106
سازمانهایغیردولتیرامیتوانازحیثکارکردشانبهچهارنوعزیردستهبندیکرد :
الف)کارکرددرونی:وظیفهاصلیاینگروههایمدنیگسترشمشارکتعمومیشهروندان
از راه تبدیل من به ما است .نمونه سازمانهای جامعه مدنی با چنین رویکردی ،گروههای
مطالعاتی،گروههایورزشیوگروههایگردشگریاست.مثالًدرگروههایمطالعاتیتعدادیاز
ییابندوتالشمیکنندازطریقتشکیل
شهروندانمسألهودغدغهمشترک(مانندتربیتفرزند)م 
یک گروهغیر رسمیِ مطالعهبهاین مسألهِخود پاسخگویند؛بهاین ترتیب منِ افرادتدریجاً بهما
تبدیلمیشود.

ب) کارکرددرونی-بیرونی6:این گروههاسازمانیافتهترهستندوازطریق آناقلیتهاامکان

هویتسازی(کارکرددرونی)ونمایانکردنارزشهایِجمعیِخوددرسطحاکثریت(کارکرد
بیرونی)رامییابد.سندیکاهایکارگریوانجمنهایاقلیتهایزبانیوقومیومذهبیمیتواند
ازاینجملهباشد.هدفازتشکیلِاینگروههاتنهاتوسعهفردیاعضایسازماننیستوعالوهبر
آنبهتشخصیافتنسازماندرفضایبیرونینیزتوجهمیشود.
پ) کارکردبیرونی:گروه هدف این نوعازسازمانهانهاعضای آنهاکهافرادخارجاز
سازمان است و سازمان در وهله نخست بر جهتدهی به افکار همه اعضای جامعه یا بخش
خاصی از آن ،از طریق مثالً کمپینهای رسانهای ومناظراتعمومی ،متمرکزاست؛دروهله
دومدرجهتتأثیرگذاریبرتصمیمسازیهاازطریقانتقاد،نظارتوچانهزنیفعالیتمیکند.
به این ترتیب جامعه مدنی تالش میکند ،با نقد وضعیت هنجاری موجود ،حکومت را در
چارچوبِقواعدحقوقداخلی وبینالمللیمحدودکندودرواقعبرعملکردحکومتنظارت
میکند.مثالاینسازمانهامیتواندسازمانهایغیردولتیزیستمحیطیدرایرانباشد.

ت) کارکرد فرامرزی 2:جامعه مدنی با حکومت در ایجاد قاعدهسازی همکاری میکند.

سطحاین همکاری تابعی از میزان اعتماد به نهادهای مدنی و توسعهیافتگی سیاسی یک کشور
است.بهرغمتأکید لیبرالهابرلزوموجودمرزی روشنودقیق میان جامعه مدنی و حکومت،
تئوریهای انتقادی ) (Pedraza-Fariña, 2013: 135-137بیش ازپیش ،کارکردقاعدهگذاری را
1. Inward-Outward Boundary Functions.
.2منظورازمرز،مرزمیانفضایجامعهمدنیوحکومتاست .
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برای جامعه مدنی تجویز میکنند ).(Pedraza-Fariña, 2013: 111,112

از منظر لیبرالی وظیفه

جامعهمدنی نظارتبرحکومتاستوالزمهنظارتداشتناستقاللوالزمهاستقاللوجود
مرزدقیقاست؛مداخلهنهادمدنیدرایجادقاعدهحقوقیتماماینمعادلهرابرهممیزند .
ازدیگر استداللهای مخالفاناین است که مبادا هدف جامعه مدنی از مشارکت ،به جای
مشروعیتافزایی ،رانتجویی باشد.دغدغهای کهگیدنز ازآنبهتولید شهروندانکریه توسط
جامعهمدنییادمیکند(گیدنز.)39:6933،اشارهبهشهروندانیکهازامکاناتجامعهمدنیبد
استفادهمیکنند.چنینوضعیتیممکناستبهتعمیقنابرابریهایاجتماعیبینجامد.خطردیگر
مشارکت نهادهای مدنی در قاعدهگذاری تقلیل دادنِ مطالبات شهروندان به موارد محدودی از
خواستهایعمومیاست).(Post, Rosenblum, 2002: 11بنابرایندولتی کهراهورودجامعه
مدنی بهایجاد قاعدهحقوقی رامیگشاید باید سازوکارهای الزم به منظور تضمین نمایندگی و
تقویت محیط همکاری میان ذینفعان را تعبیه کند .از جمله سازوکارها الزام نهاد مدنی به
رعایت دموکراسی ،از طریقِ چرخش نیروها درون سازمان ،و وجودِ فرایند تصمیمسازیِ
دموکراتیکونیزپاسخگوییبهذینفعاناست).(WB, 1995: 39



 .2-2جامعه مدنی جهانی
بنددومادههشتمیثاق حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مقرر میدارد«:اتحادیههاحق
ونهای ملی تشکیل دهند و نیز از حق پیوستن به سازمانها و
دارند فدراسیونها یا کنفدراسی 
اتحادیههای بینالمللی برخوردار باشند» .این سند در  6311نوید تشکیل گروهها و شبکههای
فراملیبااهدافمشترکجهانیرامیدهدوزمینهفعالیتآنهارافراهممیکند.ازدههنودقرن
بیستممیالدی،یعنیبیشاز دو دههپساز تصویبمیثاق حقوقاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی،
تالقیششاتفاقِتاریخی-اجتماعیباعثایجادِترکیبناهمخوانِجامعهمدنیجهانیشد :
 .6احیایگفتمانقدیمیجامعهمدنی،بهویژهدراروپایمرکزیوشرقیِپساکمونیسم؛
 .2انقالبماهوارهوکامپیوتر؛
بهعنوانجزییازنظامجهانی؛
 .9تأثیرجنبشصلحومحیطزیستبردرکجدیدازخود ،
 .5فروپاشیاتحادجماهیرشوروی؛
 .4رشدناگهانیوفراگیراقتصادنولیبرال؛
 .1سرخوردگی ازوضعیت کشورهای پسا استعماری و نگرانی از فروپاشی دولتهاوخطر
بهوجودآمدنجنگهایبینالمللی).(Keane, 2003: 2
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این عوامل همگی به یک تحول جدید اشاره دارد :پیدایش دغدغه فراملی برای افراد؛
دغدغههاییکهیادرصالحیتدولتهانیستیادولتهاتمایلیبهپرداختنبهآنهاندارند.از
طرفدیگرسهعاملمشخصاًبهبقاودواموتعمیقجامعهمدنیجهانیانجامید :
فنآوری اطالعات در اواسط دهه هشتاد قرن بیستم
فنآوری اطالعات :توسعه سریع  
 .6
میالدی ،بهواسطهفراهمکردنامکانانتقالاطالعاتوبرقراری ارتباط،یکی ازعواملتشدید
تشکیلائتالفهاوسازمانهایفراملیبود؛ 
 .2گسترش ساختارهای اقتصادی فراملی و جهانی شدن اقتصاد :زندگی کردن در اقتصاد
جهانیشده هر روز واقعیتر میشود .مواد خام و تولیدات ،ائتالف بازارهای سرمایه ،رشد
شرکتهایچندملیتیوپیمانهایتجاریسراسرجهانرادربرگرفتهاست.اینروند،جهانیشدن
راتسریعوشکلگیریجامعهمدنیجهانیراتسهیلمیکند؛ 
 .9کاهشصالحیت دولت:درسطحفراملی بازیگران اقتصادی جدید امکانمجازاتدولت
ناقض قواعدِ خود را دارند و در سطح داخلی اقتصاد نولیبرال بر رویکرد نظارتی حکومت و
حرکتازدولترفاهبهسمتدولتنولیبرالتأکیدمیکند.بهاینترتیبصالحیتحکومتنه
تصدیگریاقتصادیاستونهحمایتازبرقراریرفاهاجتماعیبلکهپاسداریازاصولاقتصاد
بازار از طریق نظارت است .در نتیجه کاهش صالحیت اقتصادی حکومت ،صالحیتهای
بالمتصدیدرارائهخدمتعمومیوتالشدرجهتبرقراریرفاهاقتصادیبرعهدهجامعهمدنی
قرارمیگیرد ).(Meidinger, 2001: 9-11بااین توضیحکه حمایتازاقشارحاشیهای جامعهمانند
زنانسرپرستخانوار،سالمندان،خانوادههای افرادمعتاد،مبتالیان به بیماریهای پرهزینه و ...از
طریق ایجاد مؤسسات خیریه و سازمانهای غیردولتی توسط جامعه مدنی انجام میشود.
کمکرسانی بهاین گروههامنجربهایجاد مؤسساتجدید درسطحجهانی مانندانجمنمعتادان

گمنام6شدهاست.
جامعهمدنیجهانیرامیتوانفضایتعاملیِچندسطحیِغیردولتیتعریفکردکهمؤسسات
خود-سامانده(درارتباطشبکهایوغیر سلسلهمراتبی)و روشهایزندگیِدارایتأثیر جهانی،
راشاملمیشود.صورتآرمانی جامعهمدنی جهانی مارابهتغییر درکمانازحقوقدردوران
جهانیشدن،دعوتمیکند .


1. Narcotics Anonymous (NA).
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 .3قاعدهگذاریِ انحصاریِ دولت پیش از جهانی شدن
دردورانپیشازشکلگیریدولتمدرن،رابطهافرادودولتدرقالبدومدلکلیقابل
سادهسازی است :دولتهایِ دموکراتیک؛ دولتهای غیر دموکراتیک.تاپیش از انقالبات و
تحوالت سدههای اخیر که منجر به مشروطهگرایی شد ،تنها الگوی قابل اعتنایِ دموکراسی،
دموکراسیهای مستقیم ،با نمونه دولتشهرهای یونان قدیم است.بهاین معناکهمردمخودبا
حضوردرمیداناصلیشهروبابلندکردندست،درامورسیاسی(یایهتعبیرییونانیدرامور
شهر)تصمیمگیریمیکردندونمایندگاناجراییخودبرایپیادهسازیتصمیماتشانرانیزبه
همین ترتیب انتخاب میکردند .در این دوران به تعبیر هانا آرنت ،قانونگذاری به ساختن
دیوارهای شهر یا به تعبیر روشنتر به تدوین قواعد بازیِ سیاسی منحصر میشود و
استگذاری برعهدهخودشهرونداناست،نهحکومت؛آرنت معتقداستچوندریونان
سی 
باستان قانونگذاری عملی پیشا سیاسی و غیر سیاسی بود ،قانونگذار میتوانست غیر یونانی
باشد ).(Arendt, 1998: 194دراین وضعیت مرزشفافی میان مردمودولتوجودنداردکهبه
واسطهآنبتوانبهجامعهمدنی دربرابردولتتشخصبخشید وازقاعدهگذاری جامعهمدنی
درتقابلیا مشارکت با دولت سخن گفت.بهعبارتدیگر همانطورکهارسطوصورتبندی
میکندمیانجامعهمدنیودولترابطهاینهمانیبرقراراست .
در دولتهای غیر دموکراتیک وضعیت قدری متفاوت است .در این دولتها ،با نمونه
تاریخیِ ایران ،رابطهدولتومردمبسیار محدوداستوبههمین دلیل بخشبزرگی ازامور
مردمتوسطخودشانانجاممیشود(کاتوزیان.)633:6931،برایمثالدرایراندرزمانشیوع
بیماریهای واگیر ،خاندان سلطنتی شهر را ترک میکردند و مردم را به حال خود رها
یکردند.تنهاازدورهقاجاراینرویه شکستهشدودولتخودرادربرابرمردممسؤلدانست
م 
وقواعدینیزدرحوزهامورعمومیگذاشته شد(صادقی.)26:6932،درنتیجه چنینوضعیتی
نهادهایِ مردمی مانند اصناف فعال هستند و در نبود مداخله دولتی قواعد مربوط به حوزه
وظایفشان رارأساتدوین میکنند؛ولی چوناساساًارتباطی میان مردموحکومتوجودندارد
نمیتوانقایل بهواسطهگری جامعهمدنی درتنظیم رابطه آنهاشد.گذشتهازاین درایران،
مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان ،به لحاظ تاریخی درک خداوارهای از شاه وجود داشت؛
عبارتشاه سایه خدا/ظلالهاست یا فرهایزدی دارد،ازجایگاه فراانسانی پادشاهی درفلسفه
سیاسیحکایتمیکند.درچنیننظامهایِمطلقهایمحلیبرایشکلگیریجامعهمدنیِمتالزم
بادولتدموکراتیکمتصورنیست.بنابرایندرایرانسابقهتاریخیِقاعدهگذاریتوسطاصناف
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قابلمالحظهاستولیساختارکلیدولتبهگونهاینیستکهبتواناینواقعیتتاریخیرابه
منزلهوجودِجامعهمدنیبهمعنایامروزیتلقیکرد .
دربعدنظری تقریباً تا نیمه نخست قرن بیستم در تعریف قاعده حقوقی نظریه فرمان ،رایج
است .بهموجباین نظریه،تنهامنبعمشروعایجاد قاعده حقوقی فرمانحاکماست.درادوار
گوناگونجزئیاتارجاعبهاینتئوریتغییرمیکند.گروسیوسدرقرنهفدهمقانونراصورت
خاص قاعده اخالقی تعریف میکند،یعنی قاعدهای کهفردرادرراستای عملدرستمحدود
میکند(کلی.)944:6933،مرزمیانقاعدهاخالقی حقوقیواخالقیعنصرِامروجایگاهدولت
است.درهمینزمانهابسنیزتأکیدرابرحاکممیگذاردوایجادقاعدهحقوقیرابهعنوانیکی
ازوظایفدوازدهگانهحاکمناممیبردومینویسد«:بهطورکلیقانونپیشنهادنیست،بلکهفرمان
است؛ولینهفرمانهرانسانیبهانسانیدیگر،بلکهفرمانکسیکهافرادازقبلملزمبهاطاعتاز
اوشدهاند») .(Hobbes,1651:162
درقرنهجدهممسألهضمانتِاجرایکیفریقوانینبهعنوانوجهتمییزقانونازتوصیهبرجسته
میشود(کلی.)523:6933 ،دراین دوران بنتام حاکم را بهعنوان کسی تعریف میکندکهکل
جامعهملزمبهپیروی از او هستند.آستین به تبعیت از بنتام توصیف دقیقتری ازنظریه فرمان ارائه
یدهدومنظورازحاکمراتبیینمیکند(کلی523:6933،و.)416آستینقانونرافرمانیمیداند
م
کهازسویحاکمقابلمجازاتاست؛ولیمیانفرمانخاصوقانونتفاوتقائلاست.ازمنظروی

تفاوت این دو در کلیت

6

است )1832: 12

 .(Austin,با این رویکرد حاکم میتواند پارلمان

دموکراتیکیارییسکشوریکحکومتمطلقهباشدولیبهنظرنمیرسددرآرایآستینوسایر
الزامآورتوسطشهروندانیافت .
طرفدارانِنظریهفرمانبتوانجایگاهیبرایایجادقواعد 
نقدنظریهفرمان،بهویژهدیدگاهآستین،درآغازقرنبیستم،نقطهشروعتئوریهارتشد.
از جمله انتقاداتی که هارت به آستین وارد میکنداین است که عادت فرمانبرداری جزدر
حکومتهای پادشاهی طوالنی مدت مصداق ندارد؛میان واضعانقاعدهحقوقی وتابعانآن
رابطهعمودی ازباالبهپایین ایجاد کرده است؛پیوند میان حقوق و اخالق را مطلقاً قطع کرده
است؛مجالی برای توجیه حقهای فردی نگذاشته است).(Hart, 1958: 603-606ازمنظروی
وجودپیوند میان قانونواخالقوعدالتالزمهضمانتاجراییِ قاعدهحقوقی است،درغیر
اینصورتترستنهادلیلاجرایقاعدهمیشود).(Hart, 1958: 622



اختالفنظراصلی هارتباآستین در مبنا (چرایی الزامآوری)قاعده حقوقی است؛ نه در
1. Generality.
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مراجع ایجاد قواعد حقوقی.بنا بر این تا اواخر قرن بیستم کماکان رد پایی از مشارکت جامعه
مدنی در ایجاد قاعده حقوقی قابل دیدن نیست.در کنار نظریه فرمان تئوری حاکمیت نیز به
شریکناپذیری دولت در قاعدهگذاری میانجامد .از جمله ویژگیهای دولت مدرن داشتن
حاکمیتاست،بهاینمعناکهاوالًدولتدراعمالِصالحیتهایِخودورایِمداخلهخارجیو
موجودیتهای داخلی عمل میکند؛ ثانیاً دولت مدرن تنها نهادی است که صالحیت اعمال
قدرتبرافرادرادارد).(Vincent, 1987: 19-21بهاین ترتیب از یک طرف دولت مدرندر
صالحیت ایجاد قاعده حقوقی از حاکمیت برخوردار است و در نتیجه شریکی مانند جامعه
مدنی رانمیپذیرفتوازطرفدیگر حتی اگربههردلیل دولتازحاکمیت خوددرایجاد
قاعدهحقوقی عدولکند،ضمانتاجرای قواعد،کهمتضمنانواعی ازابزارهای اعمالقدرت
دولتاست.بهرغماین درسالهای اخیر شاهد مداخله نهادهای غیر

است،منحصراًدراختیار 
دولتی در مقوله قاعدهگذاری هستیم که مثالهای آندرادامهمیآید؛ این تحولازچهعاملی
تأثیرگرفتهاست؟

 .4جهانی شدن حقوق :شکننده انحصار دولت
یشدن حقوق را میتوان از طریق تفاوت آن با حقوقِ بینالملل توضیح داد .حقوق
جهان 
بینالملل ناظر بر الگوهای تعامل و بههم پیوستگی دو یا چند کشور بدون توجه به محل
جغرافیایی کشورهاوانتشارِرسمی (بهابتکاردولتها)قواعدحقوقی درفراسوی مرزهای ملی
است.درحقوقبینالمللدولتهاوسازمانهای بینالدولی کنشگراناصلی هستند؛درحالی
کهدراثرجهانی شدن،اوالًباسیالیتبیسابقهقواعدحقوقیمیانسطوحفراملی،ملیومحلی
مواجههستیم و ثانیاً نهادهای غیر دولتی مانند سازمانهای غیردولتی نیز در ایجاد و گسترش
بهرغماین کهحقوق
قواعد نقش قابل مالحظهای یافتهاند).(Zamboni, 2007: 127بنابراین  
بینالمللبرتوسعهحقوقتأثیرفراوانیداشتهاستولیتا6335کماکانبااطمینانگفتهمیشد
«حقوقبسیار گسترده شده ولی فراتر از حاکمیت دولتی که از آن الزام میگیرد نرفته است»
) (Berman, 2005: 488-489تنهاازبعداز 6331وتحتتأثیر جهانی شدنبودکهحقوقدانان
بهنقشنهادهایغیردولتیدرتعیینمعیارهاپرداختند .
از جمله نظریهپردازانی که دیدگاهی منسجم در مورد جهانی شدن دارد ،آنتونی گیدنز،
جامعهشناسانگلیسی،است.ویمعتقداستمدرنیتهقابلتقسیمبهدودورهاست:مدرنیتهاولیه
یشدنویژگی اصلی مدرنیته متأخراستکهازاواخردهه
ومدرنیته متأخریا بازاندیشانه.جهان 
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شصتمیالدیآغازشده استوادامهدارد(گیدنز.)91:6933،بهاینترتیبکهتشدیدروابطِ
اجتماعیِ جهانی ،مکانهای دورازهمچنانرابهیکدیگر پیوند میدهدکههراتفاقِمحلی،
متأثر از اتفاقی با کیلومترها فاصله است و برعکس ).(Giddens, 1990: 64باایندیدگاه جهانی
شدن فرایندی غیر عمدی ،تأثیرپذیر (از دولتها ،شرکتهای بزرگ و سایر گروهها) و
دگرگونکنندهاست)،(Giddens, 1999: 33کهنتیجه آن میتواندشباهتبیشترامورانسانی
باشدیانباشد.ایندگرگونیکهرگههایآنازسالهاپیش قابلدیدنبودازاواخرقرنبیستم
میالدیشدت،سرعتوعینیتبیسابقهاییافتهاست .
یشدن مؤلفههایی دارد ،از جمله بیمکان شدن پدیدهها ،تغییر مفهوم اعتماد و
جهان 
تخصصگرایی.بیمکانشدگی یا از جاکندگی،جدایی مکانوزماناستوموجبکنده
شدناموراجتماعیاززمینهمحلیمیشودوآنهارادرفاصلههایبزرگمکانی-زمانیسامان
میدهد).(Giddens, 1990: 53گیدنز ظهورنشانههای نمادین( 6مثلپول)ونظامهای تخصصی

رادراین فرایند مؤثرمیداند ( )Gidden, 1990: 21قواعدحقوقی ازجملهاموراجتماعی که
شکستاتصالآنبامکاندردورانجهانیشدنقابلپیشبینیاست .
تغییرِ شکل اعتماد از دیگر مؤلفههای جهانی شدنازمنظرگیدنز است؛ به این ترتیب که
دیگر اعتماد نه متوجه افراد که متوجه قابلیتهای فنی است.بهطورسنتی روابطخویشاوندی،
محلی،دینوخودسنتزمینههایاعتمادهستند).(Giddens, 1990: 102درحالیکهدردوران
کنونی نهادهاوسازوکارهاایجاد اعتماد میکند.درآرای گیدنز تخصص عنصرتشکیلدهنده
اعتماددردورانکنونیاست.دردورانپیشامدرن،فردانسانی جلباعتمادمیکرد؛برایمثال
به کارِ آهنگریِ فردِ خاصی اعتماد میشد ولی در دوران مدرن نهادها و سازوکارها اعتماد
برانگیزهستندوبهعبارتدیگربهتخصصهااعتمادمیشودوبهفرآیندی(بهویژهفرآیندهای
آموزشی)که این تخصص از آن برخاسته (مثالًدانشگاه)و نه به شخص دارندهیک تخصص
) .(Giddens, 1990: 28-29
در دوران جهانی شدن دیگر نمیتوان کار ویژه پارلمان را آن هم به صورت انحصاری،
ایجادقاعدهحقوقیدانست.درایندورانافرادواوصافنیستندکهجلباعتمادمیکنند،بلکه
دانشوتجربهدرایجاداعتمادسهیماست.بهتعبیریحقوقیکعلممضافاست.ماازحقوقِ
(...تجارت،خانواده،اساسی ،اداری ،کار)صحبت میکنیم.قواعد حقوقی موضوع مشخصی
نداردومحتویاتخودراازمضافالیهخود(مثالًازاقتصاد،روابطخانوادگی،رابطهکارو)...
میگیرند.نمایندگان پارلمان ،به تعبیری وکالی مردم هستند ولی الزاماً متخصصان ایجاد قاعده
.6منظورگیدنزازنمادتمامعناصرعینیوغیرشخصیاست .
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بهطور مشخص در دو نهاد
حقوقی در حوزههای گوناگونروابطاجتماعی نیستند.متخصصان  
متمرکز شدهاند،یکی در ادارههاودیگری در نهادهای تخصصی مدنی .بنا بر این در دوران
یشدن حقوق قاعدهگذاریِ ازپایین قوه مجریه برتری دارد بر قاعدهگذاریِ ازباالیِ قوه
جهان 
مقننهوبهعالوهنهادهای جامعهمدنی بویژه سازمانهای غیر دولتی،بهدلیل ماهیت تخصصی
خودبهخوبیمیتواننددرایجادقاعدهحقوقیمشارکتکنندوحتیرأساًآنراایجادکنند.
مشارکت جامعه مدنی در قاعدهگذاری انواعی دارد که عبارتند از ایجاد قواعد حقوقی،
تسهیل اجرا یا مقاومت در برابر اجرای برخی از قواعد حقوقی و شکل دادن به باورها،
تها،رفتاروافکارتابعانقاعدهحقوقی(.(Cohen, Rogres, 1992: 393اینانواعرادرسه
اولوی 
بخشکارکردِایجادی،مشورتیواقناعیمیتوانقالببندیکرد .

 .4-1کارکرد ایجادی
درحقوقمدرنایجاد قاعده حقوقی در صالحیت انحصاری نهادهایِ دولتوسازمانهای
یشدنحقوق،سازمانهای غیردولتی،بنگاههایِ اقتصادی و...راهم
بینالدولی است.ولی جهان 
وارد حوزه قاعدهسازیِ حقوقی یا حقوقسازی کرده است .هم زمان با گسترش گفتمان
جهانیشدنسازمانهای غیر دولتی درسطحفراملی نیز فعالشدندوجایگاه جدیدی درجامعه
جهانییافتندونمایندگیافراددرتحققمطالباتشانرابرعهدهگرفتند.درحالحاضرقاعدهسازی
درزمینههاییماننداستانداردسازیِفنی،قواعدحرفهایتولید،حقوقبشر،قواعدمیانسازمانیدر
تشکیالت چندملیتی ،قواعد ناظر بر قراردادها ،داوری و بسیاری دیگر از امور مرتبط با تجارت
بینالملل و  ...عمدتاً در شبکه این سازمانها انجام میشود (2001: 9-11

 .(Meidinger,فعالیت

نهادهایمدنیجهانیمیتواندجهانیشدنحقوقراازجریانقواعدحقوقیدرسطوحگوناگون
بهایجادقواعدهمسانحقوقیتغییردهد .
امروزجامعهمدنی جهانی کهحاصلتعاملجهانی شدنوجوامعمدنی ملی است،الزمه
همزیستی مسالمتآمیز و تحقق اصل برادری ارزیابی میشود .در این نهاد اشکال گوناگون
همبستگیدیدهمیشود،ازجملههمبستگیانسانیدرقالبسازمانهایغیردولتیمدافعحقوق
بشر ،همبستگی سیاسی احزابی با مرام راست یا چپ در کشورهای گوناگون و همبستگی
حرفهایبامصادقسندیکاهایکارگری(ضیاییبیگدلی.)61:6934،

روشناستکهبهدلیل نبودضمانتاجرای قوی درسطحجهانی فعالیت سازمانهای غیر
دولتیبهتنهایینمیتوانستمانعنقضحقوقبشرشود.بنابرایندرگامبعدیمللمتحدبادو
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سازوکارِگزارشگیریورسیدگیواردعملشدوتمرکزفعالیتخودرابرحوزهحقوقزنان
و کودکان و مبارزه با شکنجه ،گسترش اعدام ،نابردباری مذهبی و ناپدیدی اجباری گذاشت.
در نبود ضمانت اجرای قضایی کارکرد این سازوکارها ،عمومی و علنی کردن نقض حقهاو
اعمالفشاربردولتخاطی  بههدفتوقفِنقضحقوقبشر وجبرانخساراتواردشدهبه
قربانیانبود  ) .(Shestack, 1997 & 1998: 563بویژهپسازجنگسردوکاهشجدالِشرقو
غرب،مللمتحدتوانستنقشبرجستهتریدراینخصوصبازیکند .

 .4-2کارکرد مشورتی
سازمانهایغیردولتیدرایجادقاعدهحقوقیوتغییرواصالحقواعدموجودازطریقدادن
مشاوره و ایجاد آگاهی در حدود مأموریتشان فعال هستند.نمونه این سازمانهادرحوزهمحیط
زیستباشگاهسیِرا6،مرکزبینالمللیِحقوقمحیطزیست2،دفتراروپاییمحیطزیست9وصلح
سبز5است) .(Drumbl, 2010: 11,12
سازمانهای غیر دولتی بعضاً در فرایند تصویب کنوانسیونها نقش هماهنگکننده یا

لگررابازیمیکنند.برایمثالمیتوانبهنقشِاتحادیهبینالمللیحفاظتازطبیعت4در
تسهی 

تصویبکنوانسیونحفاظتازگونههایمهاجروحشی1اشارهکرد).(Drumbl, 2010: 12نمونه

دیگر کمپینِ بینالمللی منعمینهایِ زمینی استکهبههمتششسازمانِغیردولتی معلولیت
بینالملل3،دیدهبانحقوقبشر3،پزشکانبرایحقوقبشر3،پزشکیبینالملل61،گروهمشورتی
نها66وبنیادکهنسربازانامریکاییجنگویتنام62بهراهافتاد؛درادامههزارو
درخصوصمی 
چهارصد فعال غیردولتی از نود کشور به آن پیوستند و نهایتاً در  6333منجر به تصویب
کنوانسیون اتاوا (کنوانسیون منع استفاده ،انباشت ،تولید و انتقال مینهای ضد نفر و انهدام
آنها)69شد).(Drumbl, 2010, 12
1. Sierra Club.
2. Center for International Environmental Law.
3. European Environment Bureau.
4. Greenpeace.
5. International Union for the Conservation of Nature.
6. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), 1979.
7. Handicap International.
8. Human Rights Watch.
9. Physicians for Human Rights.
10. Medico International.
11. Mines Advisory Group.
12. Vietnam Veterans of America Foundation.
13. The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer
of Anti-personnel. Mines and on their Destruction (Ottawa Convention), 1997.
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بعد دیگر مشارکتِ نهادهای مدنی ،به طور مشخص سازمانهای غیردولتی ،در ایجاد قاعده
حقوقیباجایگاهمشورتیآنهادرارتباطاست.مادههفتادویکمنشورمللمتحدزمینهایننوعاز
شورایاقتصادیواجتماعیمیتواندبرایمشاوره باسازمانهای

مشارکترافراهمکرده است«:
غیرحکومتیکهبهاموردرحیطهصالحیتشورااشتغالدارندهرگونهتدابیرمناسباتخاذنماید»...
برای اجرای این ماده،شورای اقتصادی واجتماعی دوقطعنامه 6و 2تصویب کردهاست.منظوراز
جایگاه مشورتی امتیازی استکهشورای اجتماعی واقتصادی برای یک سازمانغیردولتی قائل
است.به این ترتیب ازیک طرفشورا از دیدگاه این نهادهابهرهمیبردو ازطرف دیگر این
سازمانهامیتوانندافکارعمومیرادرتصمیمسازیِشورانمایندگیکنند .(ECOSOC, 1996: art.

)20شورایاقتصادیواجتماعیجایگاههایمشورتیرابهسهدستهعام9،خاص5وموردی4تقسیم
کردهاست.عالوهبراینسازمانهایغیردولتیطرفمشورتدولتهایخودنیزقرارمیگیرندو
بعضاً بهعنوان بخشی از هیأت نمایندگی دولت ،در مذاکراتِ منجر به توافقات رسمی شرکت
میکنند

).(ECOSOC, 1996: Part. III

بهعنوان نمونه دربرگزاری و پیشرفت کنفرانس ریو در

خصوصمحیطزیست،همکاریچنینسازمانهایینقشمهمیداشت.
از خاللفعالیت سازمانهای غیردولتی شبکهمتخصصان شکلمیگیرد کهازطریق اشاعه
اطالعات میان خود در فرآیند قانونگذاری فراملی مشارکت میجویند .شبکهها ،سازمانِغیر
دولتیمحسوبنمیشوند،چونمعموالًفاقدساختارسازمانیهستندولیازجملهنهادهایجامعه
مدنیهستند.شبکههاازدوطریقدرایجادقواعدحقوقیسهیمهستند:یکیازطریقارتباطسازی
باارکانفرعی کنوانسیونهاودیگری از طریق به اشتراک گذاشتنِ دانش و اطالعات و آرای
خودبادولتهاوسازمانهایبینالمللی( .(Wasserman, Faust, 1994: 1-27


 .4-3کارکرد اقناعی
مشکلمهمایجادقاعدهحقوقیدرسطحِملیوبینالمللیوهمچنینچالشپیشِرویِجریان
قواعدحقوقیدرسطحفراملی،یاهمانجهانیشدنحقوق،چگونگیبرخوردبافرهنگهایمتکثر
1. ECOSOC, Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations,
RES/1968/1296.
2. ECOSOC, Consultative Relationship between the United Nations and Nongovernmental Organizations, Res. 1996/31.
.9سازمانهاییکهدراکثرزمینههایفعالیتشورایانهادهایتخصصیآنفعالیتهستند .
.5شاملسازمانهاییاستکهدربعضیاززمینههایفعالیتشوراکارمیکنند .
.4شاملسازمانهاییکهجایگاهمشورتیعامیاخاص  ندارندولیبهتشخیصشورایادبیرکلمللمتحداسمآنهادر
فهرستیبرایگرفتنمشورتاتفاقیثبتشدهاست .
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است؛چونتفاوتفرهنگی ،تفاوت در زیرساختهای حقوقی رابهدنبالدارد.درپاسخبهاین
پرسشکهآیارسیدنبهقواعدحقوقییکسانامکانپذیراست،پییرلگراند6،نظریهپردازکانادایی،
معتقد است ،اختالفات فرهنگی و حقوقی اساساً چنین امکانی را منتفی میسازد .صرف تدوینِ
شنویسضوابطیکسانمنجربهایجادقواعدحقوقییکساننمیشود.قاعدهحقوقیچیزیبیش
پی 
ازضابطهاست.تفاوتاین دورازمینه فرهنگی وملی هر کشورتعیین میکند

(Legrand, 1997:

).44,45اینتفاوتبهویژهدرتقابلدونظامبزرگحقوقیعرفیونوشتهجلوهمیکند.برایمثال
آنچهدرنظامعرفیِانگلستانقاعدهحقوقی استالزاماًدرنظامنوشتهفرانسهچنیننمیباشد.اگر
یک قاعدهحقوقی که ریشهدر نظامنوشتهداردواردنظامیعرفیشودبهزودی ارزش خودرا از
دست میدهدواستنادبهرویه قضایی پیشین جایگزین آنمیشودوبرعکس،اگرقاعدهای که
ریشهدرنظامعرفیداردواردنظامنوشتهشود،خیلیزوداستنادبهقواعدِمکتوبِپیشینجایآنرا
میگیرد).(Smith, 2006 & 2007: 1196
بهاینترتیبمسألهاصلیایناستکهچگونهوباچهروشیقواعدحقوقیبهرغمتفاوتهای
فرهنگی،میتوانندجریانیابند؟قواعدجهانیمیتواندنظمحقوقملیرابرهمبریزدبدوناینکه
ینفعاندرایجاد
نظم جدیدی را جایگزین آن کند.روشهای نرم 2کهضامنجلبمشارکتذ 
قواعدکلی است،ازآثارمخربچنین تحوالتی میکاهد(.(Smith, 2006 & 2007: 1196لزوم
جدی گرفتن اصل مشارکتِ ذینفعان در روند ایجاد قاعده حقوقی از تفاوتهای جهانی شدن
حقوقوحقوقبینالمللاست.جامعهمدنی فضایی استکههمدرسطحملی وهمدرسطح
جهانیفرصتعینیشدنمشارکترافراهممیکند.درفرضعدممشارکت،شایدجامعهمدنیبه
سمتفراهمساختنزمینهنقضقانونمثالًازطریقنافرمانیمدنیشهروندانبرود.چونقانونابزار
حکومتبرای تنظیم جامعهاستواین کارکردی استکهجامعهمدنی همادعای آنرادارد
).(Etzioni, 2000: 362ولیدرفرضتحققمشارکت،جامعهمدنیهمدرایجادقاعدهحقوقینقش
بازیمیکندوهمدراجرایآن .
نهادهایجامعهمدنی همازطریقکارکردایجادیومشورتی خوددرایجاد قواعدِاقناعپذیر
مشارکتمیکنند(بانمایندگیکردنافکارعمومیدرقاعدهگذاری)وهمدراقناعتابعانحقوق
وترغیب آنانبهاجرای قواعدحقوقی مؤثرهستند.عنصراقناعدردورانجهانی شدنجایگزین
دوعنصراطالع(مثالًانتشارقوانیندرروزنامهرسمی)وزور(اعمالضمانتاجراهایقهریبرای
1. Pierre Legrand.
.2ازجملهروشهاینرم،استفادهازوفاقعامیاکانسنسوسبهجایرأیگیریدرتصویبقواعدحقوقیاست .
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اجرای قواعدحقوقی)پیش از جهانی شدن شده است.بهنظرمیرسدتماماشکالسازمانهای
مدنی،بهویژهنوعدومیعنیسازمانهاییباکارکرددرونی-بیرونیمیتواننددراقناعشهروندان
بهاجرایقواعدحقوقیسهمداشتهباشند .


 .5تجلی قاعدهسازی جامعه مدنی در حقوق بشر بینالملل
در ارتباط با حقوق بشر هر سه کارکرد ایجادی ،مشورتی و اقناعیِ نهادهای مدنی به شکل
همزمانقابلمشاهدهاست.نهادهایمدنیجهانیدرزمینهحقوقبشربیشازسایرحوزههافعالو

تأثیرگذارهستند.بهنحوی کهمیتوانادعاکردپیش از شکلگیری آن چه امروز آن را جامعه
مدنی جهانی مینامنددرزمینه حقوق بشر به شکل موردی در سطح جهانی همکاری میکردند.
ضمانتاجرایافتنوعملیاتیشدنحقوقبشربینالمللچندمرحلهراپشتسرگذاشتهاست.ابتکار
شروعروندرا(بهویژهدرفاصلهسالهای6353تا6311کهاسنادحقوقبشریهنوزماهیتاعالمی
سازمانهاعمدتاًازجنس

وغیرالزامآورداشتند)سازمانهایغیردولتیبرعهدهگرفتند.راهکاراین
دیدهبانی واطالعرسانیِ مواردنقض حقوقبشروجهتدهی بهافکارعمومی بود.ازجملهاین
سازمانها اتحادیه بینالمللی برای حقوق بشر 6،کمیسیون بینالمللی حقوقدانان 2و عفو بینالملل9
تربرجهتدادنبهافکار

است).(Shestack, 1997 & 1998: 561-562فعالیت چنین سازمانهایی بیش
وحساسکردنآندر برابرنقضحقوقبشرمتمرکزاست.دراثراین فعالیتهادرسال

عمومی 
 6334بهموجبسندپایانی کنفرانس هلسینکی 5،توافقاتی کهحقوقبشرراامری داخلی ارزیابی
میکنند،غیرقابل دفاع 4توصیف شد؛) (Shestack,1997 & 1998: 562وبهاین ترتیب راهجهانی
شدنحقوقبشرِبینالمللبازشد .
به واسطه جایگاه نهادهای مدنی در تحقق حق تعیین سرنوشت ،بسیاری از اسناد حقوق
بشری لزوموجودآنهاراتلویحاً بهعنوان یک حق به رسمیت شناختهاند؛ازجملهمادهبیست
اعالمیه جهانی حقوق بشر 1،بندیک مادهبیست ودوممیثاق حقوقمدنی وسیاسی 3،بندیک
ماده هشتم میثاق حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی 3و بند یک ماده پانزدهم کنوانسیون
1. International League for Human Rights.
2. International Commission of Jurists.
3. Amnesty International.
4. Conference on Security and Cooperation in Europe.
5. Untenable.
.1هرانسانیمحقبهآزادیگردهمآییوتشکیلانجمنهایمسالمتآمیزاست .
برای
آن  
به  
)والحاق  


صنفی
های 
سندیکا(اتحادیه 

تشکیل 

حق 
داردازجمله  

بادیگران را 

آزادانه 

اجتماع 

حق 
هرکس  

 .3
حمایتازمنافعخود .

میشوندکه:الف :هرکسحقتشکیلاتحادیهصنفیویاپیوستنبهاتحادیه
.3دولتهایعضواینمیثاقمتعهدومتضمن 
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حقوق کودک 6.از یک طرف در دوران پسا استعماری ،حق تعیین سرنوشت با حکومت
کنبودن
دموکراتیک مالزمهداردوازطرفدیگر دولتهای دموکراتیک باانتقاددموکراتی 
مواجه هستند؛مشارکتگستردهشهرونداندرتصمیمگیریها،ازجملهبهواسطهعضویت در
نهادهای مدنی ،میتوانداین کسری دموکراسی رابرطرفکند.بهاین ترتیب مداخلهجامعه
مدنینهیکاختیارکهضرورتاست).(Annan, 1997
عالوهبرتحققحقتعیین سرنوشت ،نهادهای مدنی بارایزنی والبیگری زمینه ایجاد اسناد
حقوقبشری،یا به عبارتی شناسایی حقوق ،رافراهممیکنندونیز بامعرفی دولتهای ناقض
حقوقبشر،زمینه اجرای آن را از طریق بسیجافکارعمومی بهوجودمیآورند.سازمانهای غیر
دولتی باشرکتدرجلساتِارکانمعاهدات(مانندکمیته حقوقبشر)ومشارکتافتخاری در
کنفرانسها و مذاکراتِ مقدماتیِ معاهدات و ارائه نظرات مشورتی خود ،قواعد حقوق بشر
نالمللراتوسعهمیدهند) .(Cakmak, 2008: 24برای مثالمیتوانبهنقشعفوبینالمللدر
بی 
تدوین کنوانسیون امحای انواع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارها یا
مجازاتهایِغیرانسانییاظالمانهاشارهکرد.نمونهبرجستهدیگرنقشسازمانهایغیردولتیدر
تدوین اساسنامهرمونهایتاًتشکیلدیوان کیفریبینالمللیاست.دراینراستادر6334ائتالفی
ازسازمانهای غیر دولتی بهنامائتالفبرای دادگاهکیفری بینالمللی 2شکلگرفتکهدرحال
حاضرحدوددوهزاروپانصدعضوازصدوپنجاهکشوردارد) .(Hill, 2008: 131اهمیت این
نقش به حدی است که ماده پانزده اساسنامهدیوان بهاین سازمانهاابتکارشروعفرانید تحقیق
توسطدادستاندیوانرادادهاست 9.
در خصوص نظارت بر اجرای حقوق بشر هم تلویحاً ماده چهل و پنج کنوانسیون حقوق
کودک5قابلاشارهاست.همچنیندومینکنفرانسجهانیحقوقبشردروین،باشرکتهزارو
پانصدسازمانغیر دولتی درکنارنمایندگان دولتهاوسازمانهای بینالدولی ،تجلیگاهاهمیت
مشارکتایننهادهادرتحکیمحقوقبشربود.درتدویناعالمیههزاره4کهازجملهاسنادحقوق
صنفیباانتخابخودرادارد ....
مسالمتآمیزبهرسمیتمیشناسند .

ومجامع

کودکرادرموردآزادیتشکیلاجتماعات

کنوانسیون،حقوق

.6کشورهایطرف
2. Coalition for an International Criminal Court (CICC).
.9ماده«:64دادستان...میتوانداطالعاتتکمیلیراازدولتها،ارکانمللمتحد،سازمانهایبینالدولییاغیردولتییا
منابعمعتبردیگریکهمناسبتشخیصمیدهد،جستجونماید »....
.5برایپیشبردواجرایاینپیماننامهوگسترشهمکاریهایبینالمللیدراینرابطه :
هایمللمتحد ،درنظارتبراجرای

الف)سازمانهایتخصصی ،صندوقحمایتازکودکانمللمتحدودیگرارگان
مسایلمربوطبهزمینهکاریخود،میتوانندشرکتکنند.
5. Millennium Declaration.
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بشری مهم محسوب میشود ،دیدگاههای سازمانهای غیر دولتی ،منعکس شده است .فایده
حضور نهادهای غیردولتی در مذاکراتِ منجر به معاهدات بینالمللی ،کاهش درهای بسته و
افزایش شفافیتِ مذاکرات و به عبارتی انسانی شدن سیاست خارجی دولتهااست

(Cakmak,

).2008: 30بنابراین درارتباطباحقوقبشرهرسهکارکردایجادی ،مشورتی واقناعیِ نهادهای
مدنیبهشکلهمزمانقابلمشاهدهاست.

 .6نتیجهگیری
ورودمفهوماقناعبهحوزهمباحثناظربرایجادقاعدهحقوقیدووجهدارد؛نخستاینکه
شهرونداندرجهتِاجرایِقاعدهحقوقی اقناعشوند؛دوماین کهدولتدرجهتِوضعقاعده
حقوقیاقناعشود .
بهطورسنتی قاعدهحقوقی بهباید ونبایدهای الزامآورتعریف میشود؛الزامآوری قاعده،
نکنندهقاعدهیاهمانضمانتاجرادارد.ازجملهمؤلفههایجهانی
اشارهبهنیرویقهریِ تضمی 
شدن،بازاندیشی (تجدید نظرمداومواشتهابرای هرچیز جدید)است؛دورانپیش از جهانی
شدن با نوعی جزماندیشی پیوند خوردهاست؛بهاین معناکهاگرچیزی بهصورتعلمی ثابت
میشد،فرضبردرستی قطعی آنقرارمیگیرد.درحالی کهدردورانجهانی شدنانسانبه
سوألبردنباورهای عقلی خودعادتمیکند.چنین رویکردی به حقوق هم تسری پیدا
زی ر  
کردهاستودیگر الزامآوری نمیتواندبهعنوان ویژگی ذاتی قاعده حقوقی قابل پذیرش باشد،
چون از منظر انسان کنونی هیچ باید و نبایدی وجود ندارد که نتواند موضوع بازاندیشی و
بازنگری قرار گیرد.بنابراین اجرای قاعده حقوقی با اتکایِ محضبرضمانتاجرای رسمی،
مقبولیتنظامحقوقیومشروعیتنظامسیاسیرامخدوشمیکند.رویکردسابقبهالزامآوری
قاعدهحقوقی،نمیتواندچیزیجزترسازضمانتاجراهایقاعدهحقوقیبهدنبالداشتهباشد.
یشدن،قاعده
ترسی کهبرداشتهشدنشبهمثابهحذفقاعدهازنظامحقوقی است.دراثرجهان 
حقوقی تنهادرصورتی بدونوجودترسازضمانتاجراباقی میماندکهتابعدرخصوص
لزوماجرای آناقناعشده باشد.بهاین ترتیب اقناعپذیری،جایگزین الزامآوری میشود.البته
این تغییر تنها در جایی قابل اعمال است که تابع حقوق شهروندان باشند درغیراینصورت در
جایی که مجری قاعده حقوقی خود حکومت است (مثالً در حقوق اداری) این بحث ورود
ندارد .
اقناعکردنهممانندالزامکردننیازبهقدرتداردولیجنسقدرتالزمبرایآن،الزاماًاز
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جنس قدرت برتر (حاکمیت) نیست .در این وضعیت است که جامعه مدنی در فرایند ایجاد
قاعدهحقوقیجایگاهجدیدییافته است.بهاینترتیبکهشهرونداننهادهایمدنیراتشکیل
میدهندوازطریق حضور در فرایند وضع قواعد حقوقی خود به خود به اجرای قاعده اقناع
میشوند .
وجهدومِقابلیتاقناعکنندگیجامعهمدنی،بهویژهسازمانهایغیردولتی،ترغیبدولتبه
وضعقواعدی استکهشهروندانمیخواهند.نهادهای مدنی ازطریق ابزارهایی که در اختیار
دارند ،حکومتهارامتقاعدمیکنندبهاین که قاعده حقوقی باید منطبق با خواست شهروندان
باشدنهارادهدولت.عالوهبراینمیتوانندحکومترادرجهتبهرسمیت شناختنِقواعدنرم
حقوقیقانعکنندوازاینطریقبهجریانگستردهترقواعدحقوقییعنیبهتشدیدجهانیشدن
حقوقکمکمیکنند.ابزارهایجامعهمدنیعبارتندازارائهمشورتبهدولتهاونیزدرموارد
محدودی(فعالًعمدتاًدرسطحفراملی)ایجادمستقیمقاعدهحقوقی .
ازجاکندگییابیمکانشدن،زمینهجهانیشدن حقوقرافراهمکردهاست.باوجودچنین
مؤلفهای نمیتوان از درون مرزی بودن پدیده حقوقی دفاع کرد .در دوران کنونی از طریق
ابزارهای ارتباطی ،قواعدحقوقی ماننددیگر امورانسانی ،مثلاصولوقواعدرفتاری واخالقی،
گرایشاتفرهنگی،هنرو...مکاننمیشناسندوازکشوریبهدیگروازسطحیبهسطح(سطح
محلی ،ملی ،فرا ملی) دیگر جریان مییابند .مؤلفه تخصصگرایی و تغییر مفهوم اعتماد زمینه
مشارکتنهادیغیررسمی(جامعهمدنی)درایجادقاعدهحقوقیرافراهمکردهاست .
یشدنبرتعدادتابعانکنشگرحقوقی وتبعاًبرمراجعمشارکتکننده
بهاین ترتیب جهان 
در ایجاد قواعد حقوقی و نیز بر تعریف قاعده حقوقی در ارتباط با شهروندان تأثیر گذاشته
است .
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