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بررسی جامعهشناختی حقوق فراملی ،جهانیشدن و همبستگی
جهانی
اسداله بابایی

فرد*

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت 4031/30/22 :ـ تاریخ پذیرش)4031/30/21 :

چكيده
در این پژوهش رابطۀ میان حقوق فراملی ،جهانیشدن و همبستت یِ جهتانی بررستی شتده و از
رویكرد كاركردگراییِ ساختیِ تالكوت پارسونز بهعنوان چارچوب نظري پتژوهش استتفاده شتده
است .این پژوهش مبتنی بر این پیشفرض است كه اگر میان نظام حقتو ی و دی تر نظتامهتاي
جامعه سازگاري وجود نداشته باشد ،در جامعه نابهنجتاري پدیتدار خواهتد شتد .ست دربتارۀ
موضوع حقوقِ فراملی ،حقوق طبیعی و حقوق بشر بحث خواهد شد .در پایان ،با تلفیت رویكترد
كاركردگراییِ ساختی و رویكرد جهانیشدن ،میتوان گفت كه امروزه به دلیتل گستترِِ روابت
بینالمللی امكان بر راري امنیت و عدالت در سطحِ جهانی بر اساس نظتامهتاي حقتو یِ ختا
وجود ندارد و تنها از طری ِ اجماعِ جهانی میتوان به آنها دستت یافتت .ستازمانهتاي حقتو یِ
بینالمللی میتوانند نقش مهمی در این زمینته ایفتا كننتد .همبستت ی جهتانی تنهتا از طریت
بر راريِ گفتوگوي آزادانه میان ملتهاي مختلف و مشاركت آنها در جامعۀ جهانی امكانپت یر
خواهد بود.

واژگان کليدی
جامعهشناختی ،جهانیشدن ،حقوقِ فراملی ،كاركردگراییِ ساختی ،همبست ی جهانی.

* فاك 03955193777 :

Email: babaiefardm@gmail.com
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مقدمه
رابطۀ میان حقوق و جامعه ،و به تبع آن ،رابطۀ بین علم حقوق و علتم جامعتهشناستی ،یكتی از
موضوعاتی است كه در دهههاي اخیر مورد بحث صاحبنظرانِ جامعهشناسی و حقوقدانان بوده
است .از هن امی كه جامعهشناسی به دنبال تالِهاي متفكرانی همچون امیل دوركیم ( Emile
 )Durkheimبه لحاظ آكادمیک رسمیت یافت ،تا به امروز همواره میان جامعتهشناستان و دی تر
دانشمندان در زمینۀ اجتماعی تلقی كردنِ پدیدههاي انسانی جدالهاي مختلفی وجتود داشتته
است .چنین جدالهایی آن اه كه جامعهشناسی حتی تمامیِ شناخت بشري را محصول جامعته
و شرای اجتماعی میداند ،شدت خاصی مییابد .جامعه شناستیِ معرفتت كته محصتول چنتین
ن رشی است ،مبتنی بر این پیش فرض است كته تمتامی معرفتت بشتري بتهطتور مستتقیم یتا
غیرمستقیم در جامعه زمینه دارند .در خصو حقوق نیتز جامعتهشناستان معتقدنتد حقتوق و
مقررات حقو ی محصول جامعهاند ،به همین دلیل هر جامعهاي داراي نظام حقو ی خاصی است
و از سوي دی ر ،درگ ر تاریخ به علت بروز دگرگونیهاي مختلف معرفتی ،سیاستی ،اجتمتاعی و
فرهن ی ،آن نظام حقو ی دگرگون میشود .بهطور كلی ،امروزه جامعهشناستی وارد حتوزههتاي
مختلف معرفت بشري شده و زمینههاي اجتماعی آنها را به بحث و بررسی گ اشته است .حتی
صاحبنظران علوم دی ر نیز به این نتیجه رسیدهاند كه میتوانند بتا بهترهگیتري از رویكردهتا و
دادههاي جامعهشناختی ،شناخت بیشتر و بهتري نسبت به حتوزۀ علمتیِ تخصصتیِ ختود پیتدا
كنند .دربارۀ رابطۀ حقوق و جامعهشناسی نیز مالحظه میشود كه در آغاز میتان حقتوقدانتان و
جامعه شناسان دربارۀ اجتماعی تلقی كردنِ حقوق اختالف نظرهایی وجود داشتت درحتالی كته
امروزه علم حقوق بسیاري از پیشفرضهاي جامعتهشناستی دربتارۀ اجتمتاعی بتودن حقتوق را
پ یرفته است .یكی از مسائل اساسی در زمینۀ حقوق و مقرراتِ حقو ی ،مسئلۀ «نستبی» بتودن
یا «جهانی» بودنِ آن است.
مسلماً در بخش مهمی از تاریخ بشر ،جوامع انسانی اغلب بهگونهاي منزوي از یكدی ر زندگی
میكردند درحالی كه در رون اخیر ،به ویژه از اوایل ترن بیستتم ،ارتباطتات میتان جوامتع در
حوزههاي مختلف بهطور بیسابقهاي گسترِ یافته است (ر.ک .لوكلر )9335 ،ازایتنرو ،بختش
مهمی از موضوعاتِ ملی یا منطقه اي داراي بازتتابهتا و تتیریرات جهتانی شتدهانتد .موضتوعات
حقو ی نیز در این زمینه جنبهاي جهانی یافتهاند بهگونهاي كه امتروزه بر تراري نظتم ،امنیتت،
عدالت و همبست ی در سطح جهانی به «اجماع جهانی» وابسته شده است .اما آنچه مسلم است،
این است كه در این زمینه ،بهویژه در جامعۀ ایران ،پژوهشهاي جامعهشناختیِ چنتدانی وجتود
ندارد و پژوهشهاي موجود بیشتر با تكیه بر رویكردهاي حقتو ی ،بتهویتژه حقتوق بتینالملتل،
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صورت گرفته است .به همین دلیل ،بررسی جامعهشناختی حقوق با درنظر گرفتن دگرگونیهاي
آن در لمروهاي «ملی»« ،منطقهاي» و «جهانی» كامالً ضرورت دارد و این نوشتار بتا تكیته بتر
روِ اسنادي در صدد است به بررسی چنین مسئلهاي ب ردازد و تا حدودي بته برطترف كتردن
كاستیِ ادبیات پژوهش در این زمینه كمک كند.
رخدادهاي سیاسی ،اجتماعی و فرهن یِ حدود سه دهۀ اخیر ،بهویژه گستترِ رستانههتاي
ارتباط جمعیِ جهانی ،همچون تلویزیون ماهوارهاي و اینترنت ،باعث ظهور پدیدهاي شتده استت
كه از آن با عنوان «جهانیشدن» ( )Globalizationیاد متیشتود« .دهكتدۀ جهتانی» ( Global
 )Villageو «جامعتتۀ شتتبكهاي» ( )Network Societyاصتتطالحاتی هستتتند كتته از ستتوي
صتتاحبنظتتران ارتباطتتات و جامعتتهشناستتی بتتراي توصتتیف جهتتان و جامعتتۀ جدیتتد ،بتتهویتتژه
پیوست یهاي جوامع و مسائل آنها ،بهكار متیرونتد 9.پیچیتدگی و بتههتم پیوستت ی مستائل،
آسیبها و بحرانهاي ا تصادي ،اجتماعی ،فرهن ی و هویتیِ جهان و جامعتۀ جدیتد بتهگونتهاي
است كه براي ما یادآور تمثیل كسانی است كه در یتک كشتتی عتازم ستفر هستتند و ستالمت
هم ی در گرو سالمت و امنیت آن كشتی است .ازاینرو ،جهانی شدن براي انستانهتا و جوامتع
كنونی ،در بسیاري از حوزههاي زندگی ،هم داراي چالشها و هم داراي فرصتهاي خا استت
(ر.ک .بابایی فرد 9312 ،و بابایی فرد و ساروخانی .)9319 ،امروزه وابست ی و همبستت ی ارادي
و غیرارادي كشورها و ملتها بهگونهاي درهتم تنیتده و پیچیتده شتده كته ستعادت بشتري بته
مخاطره افتاده استت و پیتدایش پدیتده هتاي غریبتی ماننتد تروریستم ،افكتار عمتومی جهتانی،
آلودگیهاي زیستمحیطی ،افزایش دماي زمین ،و بسیاري پدیدههاي نوین دی ر ،همۀ كشتورها
و ملتها را تحت تیریر رار داده است ،گویی جهانیشدن به معناي یکدستت شتدن مشتكالت،
چالشها و سعادت بشري است (رحمانی فرد .)270 ،9331 ،با توجه به چنین وا عیتتهتایی
ضرورت دارد كه اجماع جهانی در حوزۀ حقو ی ایجاد شود و جوامع مختلف جهتان در راستتاي
تدوین نظام حقو یِ فراملی ا دام كنند .همچنین ،به لحاظ نظري ضرورت دارد كه رابطتۀ میتان
حقوق فراملی و همبست ی جهانی در فرایند جهانی شدن و چالشها و فرصتتهتاي آن بررستی
شده ،از این طری زمینه هاي الزم براي تحق رفاه و عدالت ،آزادي ،آگاهی ،وحدت و امنیت در
سطح جهانی فراهم آید .در همین راستا ،تدوین نسل جدید حقوق بشر یک ضرورت است ،زیترا
 .9این مفاهیم را به ترتیب ،مارشال مک لوهان ( )Marshal Mc Luhanو مانوئل كاستلز ( )Manuel Castellsمطتر
كردهاند .از نظر آنها ،به دنبال گسترِ وسایل ارتباط جمعی مدرن در سراسر جهان ،ظهور پدیدۀ جهانیشتدن،
و درنتیجه ،گسترِ ارتباطات فزاینده میان افراد ،گروهها و جوامع انسانی در دهههاي اخیر ،مسائل و آسیبها و
پدیده هاي جهان و جوامع جدید در تمامی حوزههاي سیاسی ،ا تصادي ،اجتماعی ،فرهن تی ،حقتو ی ،علمتی و
تكنولوژیک و زیستمحیطی به یكدی ر گره خورده است.
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نسل هاي پیشین حقوق بشر كفایت و ضمانت اجراي الزم را براي رویارویی با مسائل ،چالشها و
بحرانهاي جهانی نداشته اند .با توجه به مباحث مقدماتی یادشده ،ایتن پتژوهش در پتی یتافتن
پاسخ پرسشهاي زیر است:
 بین حقوق و جامعه ،و به بیان دی ر ،بین حقوق و نهادهاي اجتماعی ،چته رابطتهاي
وجود دارد؟
 نظام حقو ی در چه وضعیتی میتواند دچار آسیب شده ،در راستاي تحقت عتدالت
در جامعه عمل نكند؟
 حقوق فراملی یا جهانی به چه معناست و چه كاركردهایی متیتوانتد بتراي جامعتۀ
جهانی داشته باشد؟
 حقوق طبیعی و حقوق بشر چه ارتباطی با حقو ی فراملی دارند؟
 نسبین ري و نسبیگرایی حقو ی چیست و چه ارتباطی با حقوق فراملی دارند؟
 حقوق فراملی در فرایند جهانیشدن چه ضرورتی دارد و چته نقشتی متیتوانتد در
تحق نظم ،صلح و همبست ی جهانی داشته باشد؟

حقوق بهعنوان پدیدهای اجتماعی
یكی از كاستی هاي علم حقوق ،نداشتن ارتباط یا ارتباط ضعیف آن با سایر علوم اجتماعی است
هرچند امروزه چنین كاستیهایی تا حدودي بهواسطۀ پدیدار شدن و گستترِ جامعتهشناستی
حقوق جبران شده است .بر اساس رویكرد جامعهشناسانه« ،رواب حقو ی تنها یكی از جنبههاي
رفتارهاي اجتماعی انسان را تشكیل میدهد و شناخت وا عیت این رواب بدون توجته بته ستایر
جنبههاي رفتار انسانی در جامعه ممكن نیست» (صانعی ،9357 ،یک) .ازاینرو ،میتتوان از
نظریاتی كه مطلقاً حقوق را داراي منشی طبیعی میدانند یا آن را محصول گتروه یتا گتروههتاي
خاصی در جامعه میشناسند ،انتقاد كرد ،زیرا چنین دیدگاههایی اغلب زمینتههتايِ گستتردهتترِ
اجتماعیِ حقوق را نادیده گرفتهاند (همان .)97-21 ،اساساً نظریهپردازان كالسیک معتقدنتد
كه حقوق محصول تالِهاي حقوقدانان یا گروهها و طبقات مسل در جامعه است .براي مثال،
ه ل ( )Hegelمعتقد است كه دولت مظهرِ خردِ جمعی و جامعه است و ازآنجا كه ختردِ انستانی
در دولت تبلور یافته است ،دولت ادر است مناسبترین واعد حقو ی را تدوین كنتد (گتوروی ،
 ،9352نتتوزده تتتا بیستتت و هفتتت) .از دیتتدگاه ژرژگتتوروی ( ،)Georges Gurcitchحقتتوق
محصول جامعه و ویژگتیهتاي اجتمتاعی  -تتاریخیِ آن استت (همتان .)13-992 ،از میتان
متفكران رن  ،93مونتسكیو ( )Montesquieueبر نقش چارچوبهاي اجتماعی در شكلگیتري
نظام هتاي حقتو ی و توانین تیكیتد دارد (ارجمنتد ستیاه وِ .)997-993 ،9331 ،اساستاً

بررسی جامعهشناختی حقوق فراملی...،

601

عواملی همچون تربیت اجتماعی ،تربیت خانوادگی ،نظتام آمتوزِ و پترورِ و آمتوزِ عتالی،
ارزِهاي فرهن ی و نظام سیاسی نقشی بنیادي در شتكلگیتري نظتام حقتو ی جامعته دارنتد
(صانعی.)533-130 ،9339 ،
میشل فوكو ( )Michel Faucaultنیز به رابطۀ میان حقوق و جامعه ،بهویژه رابطۀ میان نتوع
جامعه و سیستمِ ضایی و كیفريِ آن توجه كرده است .از نظر فوكو ،درت ،بنیاديترین نقش را
در تولید گفتمان ( )Discourseدارد .هن امی كه یک گفتمان تولید و تثبیت متیشتود ،طبیعتتاً
تالِ میكند كه درت خود را در تمامی حوزههاي زندگی ،از ارتباطات بین انسانها گرفتته تتا
علم و دانش ،سیاست ،حقوق ،ا تصاد ،خانواده ،آموزِ و پرورِ و فرهنت و هنتر اعمتال كنتد
(میلر 929-213 ،9335 ،ر.ک .دریفوس ( )Hubert L. Dreyfusو رابینتو (،)Paul Rabinow
 .)9319به نظر فوكو« ،تاریخ توالی مقاطعی است كه در هر مقطتع سیستتم یتا نظتام گفتمتانیِ
متفاوتی مسل است .هریک از این سیستمها یا نظامها منطت ِ درونتیِ ختا ِ ختود را دارنتد ،و
سیستمها یا نظامهاي گفتمانیِ مسل  ،با كنار زدن بقیۀ سیستمها یا نظامها ،هویتهاي جمعتی
را میآفرینند» (فِی ( .)15-11 ،9335 ،)Brian Fayفوكو هن ام طر مباحثِ جامعهشناختی
و تاریخیِ سیستمهاي ضایی و كیفري ،نشان میدهد كه در دورههاي تاریخیِ پیشین ،مجتازات
مجرمان بیشتر بدنی و جسمانی و گاه با شكنجههاي طا ت فرسا همراه بوده است درحتالی كته
جامعۀ مدرن با تكیته بتر سیستتم «سراستربین» ( ،)Panopticonو بتا بهترهگیتري از ابزارهتاي
مختلف ،بر رو و روان تمامی افراد نظارت دارد و آنها را به پیتروي از هنجارهتاي ختا وادار
میكند (دریفوس و رابینو 255-273 ،9319 ،ر.ک .فوكو .)9373 ،در یک دستهبندي كلتی،
میتوان نظریات اجتماعی مربوط به حقوق و پیدایی آن را به دو دسته تقسیم كرد:
 نظریاتی كه منافع گروهها یا طبقات خا را عامل پیتدایی حقتوق یتا تتداوم مقتررات
حقو ی میداند در این زمینه میتوان به كارل مارك اشتاره كترد .متارك حقتوق را
روبناي جامعه دانسته ،آن را یک سازمانِ نظري و ایدئولوژیک میداند كه نقش و وظیفۀ
آن« ،از یک طرف ،مخفی داشتن وا عیتِ اختالفات طبقاتی ،و از طترف دی تر ،تتیمین و
توسعۀ منافع طبقۀ حاكم میباشد» .طب چنین رویكردي ،سازمان ا تصاديِ خا ِ هتر
جامعهاي زیربناي حیات آن جامعه را تشكیل متیدهتد و در تحلیتل نهتایی بایتد كلیتۀ
سازمانهاي غیرا تصادي ،همچون ستازمانهتاي حقتو ی ،نهادهتاي سیاستی ،مت هب،
فلسفه و سایر پدیده هاي هر دورۀ تاریخی را بتا توجته بته همتان زیربنتا تشتریح كترد»
(صتتانعی 35-35 ،9357 ،كاتوزیتتان 297-250 ،9352 ،لتتوي بتترول،9370 ،
 .)5 -20بااینحال ،آن گونه نیست كه همواره حقوق ابزاري در دست طبقۀ سلطهگتر
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باشد .این طبقه ناگزیر است دستكم براي حفظ مشروعیت خود منافع تودۀ مردم را نیز
درنظر ب یرد وگرنه ،بته گفتتۀ یتورگن هابرمتاس ( ،)Jurgen Habermasدچتار بحتران
مشروعیت خواهد شد.
 نظریاتی كه اغلب حقوق را محصول جامعه میداند و منتافع تتودۀ متردم را در پدیتدار
شدن مقررات حقو ی بسیار تعیینكننده میشمرد در این زمینه میتتوان بته نظریتات
ایرین ( )Iheringو ارلیک ( )Ehrlichاشاره كرد .به نظر ایرین « ،حقوق فق وسیلهاي
براي تیمین احتیاجات جامعه است و هدف آن نیز باید گسترِ و حفتظ منتافع جامعته
باشد .»...همچنین ،با تغییر شترای اجتمتاعی ،مقتررات حقتو ی نیتز تغییتر متیكننتد
(صتتانعی .)31-52 ،9357 ،وي معتقتتد استتت كتته «حقتتوق وا عتتی یتتک جامعتته را
بههی وجه نمیتوان تنها در منابع و مآخ رسمی حقو ی ،مثالً وانین یا آراء دادگاههتا،
پیدا كرد ...ریشۀ كلیۀ وانین موضوعه ،حقوق زندۀ یک جامعه ،یعنی مجموعۀ اعتقادات،
حاالت ،روحیات ،عادات و رسوم و سنتهاي اعضاء آن جامعه ،است» (كاتوزیان،9352 ،
.)977-973
بهطور كلی ،شاگردان و پیروان دوركیم با بهرهگیري از آموزههاي دوركیم بته تكامتل یتافتن
جامعهشناسیِ حقوق كمک شایانی كردهاند .در این زمینه میتوان بته صتاحبنظرانتی همچتون
هانري لِوي برول اشاره كرد .وي سه ویژگیِ واعد حقو ی را اینگونه برمیشمرد:
 واعد حقو ی الزامآور هستند هرچند كه به دلیل نفوذ آن در عادات و رسوم اجتمتاعی
این الزام احساس نشود.
 .2 واعد حقو ی بهوسیلۀ گروه اجتماعی تحمیل میشوند.
 و اعد حقو ی همواره در حال تغییر هستند ،زیترا در گت ر زمتان ارزِهتا و هنجارهتا
متحول میشوند یا تعدیل مییابند ازاینرو ،برخالف داعیۀ پیروان حقوق طبیعی ،واعد
حقو ی جاودانته نیستتند (لتويبترول 29-21 ،9370 ،كاتوزیتان-977 ،9352 ،
.)919
بنتتابراین ،از نظتتر جامعتتهشناستتانی همچتتون اس نستتر ( ،)Herbert Spencerمتتارك
( ،)Karl Marxدوركتیم ،متاك وبتر ( ،)Max Weberلتوي بترول ،ایرینت  ،ارلیتک ،گتوروی ،
فوكو ،پارسونز و نیكالس لومان ،حقوق پدیدهاي اجتماعی است و جامعه نقش مهمی در تتدوین
واعد حقوق ایفتا متیكنتد (كاتوزیتان 951-253 ،9352 ،لتوي بترول39-35 ،9370 ،
علیزاده 15-201 ،9337 ،ارجمند سیاه وِ .)11-32 ،9331 ،بنابه چنین دالیلی استت
كه در هر برهۀ تاریخی تعریف از جرم و كجروي نیز تفاوت مییابتد و توانین هتر جامعتهاي بتا
توجه به شرای سیاسی ،اجتماعی و فرهن ی همان جامعته تتدوین متیشتوند (گیتدنز،9373 ،
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 .)930-957در رویكردهاي جامعهشناختی ،حقوق اغلب بهعنوان فرآوردهاي اجتماعی تلقتی
میشود .همچنان كه گوروی میگوید ،نهتنها در هر جامعهاي در برهتۀ تتاریخی نظتام حقتو ی
خاصی وجود داشته است ،بلكه در میان خردهنظامها ،گروهها و ا شار اجتماعی خا نیز وانین
و مقرراتی وجود داشتهاند كه تخطی از آنها نابهنجاري تلقی شده ،داراي مجازاتهاي خفیف یا
شدید بودهاند .گوروی در صدد است این وا عیت را به اربات برساند كه نمیتوان پدیتدار شتدن
حقوق را به عوامل غیراجتماعی ،همچون اجماع حقوقدانان یا اراده و تصمیم دولتمردان ،تقلیل
داد.
ع مبتنتی بتر همبستت ی مكتانیكی و
ي ختود از جوامتع بته جوامت ِ
دوركیم نیز در دسته بند ِ
همبست ی ارگانیک این عقیده را مطر میكند كه در جوامع نوع اول ،وجدانِ جمعی بر بختش
مهمی از حیات اجتماعی نظارت دارد و حقوق موجود در آن «حقوق تنبیهی» است درحالی كه
در جوامع مبتن ی بر همبست ی ارگانیک ،وجدان جمعی چندان بر حیات اجتماعی نظارت ندارد.
به گفتتۀ دوركتیم ،در چنتین جامعتهاي نتوعِ حقتوق «حقتوق ترمیمتی» استت (آرون،9372 ،
 355 -355كتتتوزر 203-205 ،9372 ،و  915-911علیتتتزاده.)995-923 ،9337 ،
«دوركیم در بحث از همبست ی اجتماعی براي حقوق اهمیتی خا ائل بود و مباحتث وي در
این حوزه هم براي جامعهشناسان و هم برخی از حقوقدانان الهامبخش بوده است .از ایتن عتده
مخصوصاً باید از لئون دوگی ،امانوئل لوي ( )Levyو موری اوریو ( )M. Hauriouنام بترد .همتۀ
اینان دربارۀ حقوقِ سازماننیافته و ایجاد خودبهخودي آن تیكید میكنند و معتقدند كته دولتت
فق تیییدكنندۀ حقوق است و حقوق مافوق و مقدم بر دولت است» (گوروی -901 ،9379 ،
 .)909به نظر ارلیک نیز جامعهشناسی حقوق باید اوضاع و احوالی را كه نظام ضایی از مقتررات
ضایی جامعه ناشی میشود ،مشخص كند (همان .)992-995 ،گوروی جامعهشناسی حقوق
را اینگونه تعریف میكند« :مطالعۀ وا عیتِ جامعِ حقوق ،كه تعیینكنندۀ انواع حقوق ،مقتررات
و سیستمهاي حقو ی است ،و نیز بررسی صورت تحق و تبیین حقوق در پیوندي كته بتا انتواع
محی هاي اجتمتاعیِ مربوطته از نظتر كتاركرد دارد» (همتان .)929-952 ،مستلماً در علتم
جامعهشناسی بررسی «آنچه هست» در اولویت رار دارد درحالی كه حقتوق ،علمتی استت كته
اساساً با «بایدها و نبایدها» سروكار دارد .علم حقوق در صدد است بایدها و نبایدها را در شترای
ی
اجتماعی و تاریخی مختلف بررسی نمتوده ،درنهایتت بتراي تتیمین نظتم ،امنیتت و همبستت ِ
اجتماعی به تدوین واعد و مقررات خاصی ب تردازد درحتالی كته در جامعتهشناستی ،شتناخت
وا عیتهاي اجتماعی بر صدور احكام و واعد خا براي جهانِ اجتماعی در اولویت رار دارد.
اساساً حقوقدانان ،انونگ اران و ضات براي تدوین و تفسیر انون و منطب ساختن آن بتا
شتترای و نیازمنتتديهتتاي نتتوین اجتمتتاعی نیازمنتتد دانتتش و بیتتنش جامعتتهشناستتانه هستتتند.
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جامعهشناسی ضمن بررسی زمینههاي اجتماعیِ ظهورِ واعد و مقتررات حقتو ی و علتل تتداوم
آنها ،میتواند پیامد هاي اجتماعی اجرا یا نقت چنتین واعتد و مقرراتتی را نیتز نشتان دهتد.
بنابراین ،همكاري بین جامعهشناسی و حقوق میتواند مولدِ دانشتی باشتد كته سیاستتگت اران
اجتماعی و صاحبنظران مسائل حقو ی میتواننتد از آن در راستتاي تتدوین واعتد و مقتررات
متناسب با شرای اجتماعی و تیمین نظم ،امنیت و عدالت اجتماعی بهره گیرند (كینیتا،9353 ،
 .)50-52در این زمینه مسلماً توجه به زمینههاي اجتماعی و فرهن یِ جوامع اهمیت خاصی
دارد و بیتوجهی به آنها سبب ناكارآمديِ واعد و مقررات حقو ی خواهد شد.

تبيين نظری ضرورت حقوق فراملی در فرایند جهانیشدن
در این پژوهش هرچند با توجه به مقتضیات خا از چارچوبهاي نظري گوناگونی براي تبیین
رابطۀ میان حقوق و جامعه استفاده شده است ،اما بهرهگیري از رویكرد «كاركردگراییِ ساختی»
تالكوت پارسونز ( )Talcott Parsonsاهمیت خاصی دارد .پارسونز یكی از جامعهشناستانی استت
كه در تحلیل جهان اجتماعی به پدیدۀ حقوق و جای اه آن در جامعه توجه كرده است .پارستونز
در بحث از جامعته ،آن را متشتكل از چنتد نظتامِ كتنش متیدانتد كته هركتدام از آنهتا داراي
«ستتاخت» (« ،)Structureكتتاركرد» ( )Functionو «فراینتتد» ( )Processتغییتترات ،تطتتورات و
فعالیتها هستند .وي چهار نظام یا خردهنظام كتنش را نتام متیبترد كته عبتارتانتد از« :نظتام
فرهن ی»« ،نظام اجتماعی»« ،نظام شخصیتی» ،و «نظام ارگانیسمی» .به نظر پارسونز ،هریک از
این نظامها یا خردهنظامها داراي كاركرد خاصی هستند كته درنهایتت ستبب حفتظ موجودیتت
جامعتته متتیشتتوند (روشتته .)73-75 ،9371 ،پارستتونز چهتتار كتتاركرد را بتتراي نظتتام كتتنش
برمیشمارد كه عبارتاند از:
« سازگاري» ( .)Adaptationسازگاريِ مجموع اجزاي كنشتی كته روابت میتان نظتام
كنش و محی بیرونیاِ را تیمین میكند.
« دستیابی به هدفها» (« .)Goal Attainmentزیتر ایتن مقولته ،پارستونز مجموعتۀ
كنشهایی را جا میدهد كه میخواهند هدفهاي نظام را تعیین كنند و بتراي رستیدن
به این هدفها و گترفتنِ پتاداِ مطلتوب ،منتابع و انترژيهتایی را بستیج كترده ،اداره
میكند».
« تحقق همبستگی» ( .)Integrationهمبست ی میان اجتزاي كنشتی و جلتوگیري از
گرایشهاي كجروي در میان آنها.
« حفظ الگوهاي فرهنگی» (« .)Latencyهتر نظتام كتنش بته مجموعتهاي از اجتزاي
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كنشی نیاز دارد كه كارشان ایجاد ان یزِ الزم در كنشگران است ،متیتتوان آن را بته
نوعی انباشتِ مخزن ان یزِ تشبیه كرد كه باید كل نظام كنش را تغ یه كند» (روشه،
.)75-77 ،9371
برابر نظر پارسونز ،هر خرده نظامی با یكی از كاركردها متناظر استت .بته عبتارت دی تر ،هتر
خرده نظامی داراي كاركرد خاصی است و مجموعۀ این كاركردها به بقاي جامعه كمک میكنند.
پارسونز میگوید:
 نظامِ ارگانیسمی ،كتاركرد سازگاري را برعهتده دارد« ،زیترا از راه حتواس استت كته
تماس با جهان فیزیكی بر رار میشود».
 نظام شخصیتی ،دستیابی به هدفها را تضمین میكند.
 كاركرد نظام اجتماعی تحق همبستگی یا یگانگی است .نظام اجتماعی وفااداري
به اصول و پیمانها را بهوجود آورده و حدود آزادي عمل را تعیین میكند.
 نظام فرهنگی نیز حفظ الگوهاي فرهنگی را بهعهده دارد (همان.)39-32 ،
پارسونز با توسل به نظریۀ سیبرنتیک متیگویتد« :میتان ایتن چهتار نظتام كتنش انترژي و
اطالعات مبادله می شوند .به نظر پارسونز نظام فرهن ی داراي بیشترین میزان اطالعتات استت و
بر همین اساس ،وي آن را مهمترین نظتام اجتمتاعی متیدانتد كته نقتش اساستی در تحتوالت
اجتماعی ایفا میكند» (روشه .)33-31 ،9371 ،به نظر پارسونز ،یكی از شرای مصون ماندنِ
جامعه از نابهنجاريهاي اجتماعی ،گردِ بیو فۀ اطالعات و انرژي در میان خردهنظامهاي یک
جامعه است .پارسونز در این زمینه ،اغلب به صورت غیرمستقیم به كتارگزارانِ اجتمتاعی یتادآور
میشود كه در كاركردهاي خردهنظامهاي جامعه اختالل ایجاد نكنند تا آنهتا بتهطتور طبیعتی
و ظایف خود را انجام داده ،بقايِ جامعه را تضمین كنند .در چنین رویكتردي ،ستالمتِ حقتوق و
مقرراتِ حقو ی و كاراییِ آنها منوط به این است كه اطالعتات ضتروري ختود را از ختردهنظتام
فرهن ی ب یرد.
به نظر پارسونز« ،در نظام اجتماعی ،تشخیص علیت اجتماعی بسیار پیچیتده استت ،چراكته
تمامی نهادها ،اعم از سیاسی ،ا تصادي ،فرهن ی و دینی ،با هم عمل میكنند و بر یكتدی ر ارتر
میگ ارند ،یعنی زنجیرهاي از علتتهتا وجتود دارد» (توستلی .)259 ،9379 ،طبت رویكترد
پارسونز ،نهاد حقو ی یكتی از مهتم تترین نهادهتاي جامعته استت كته بتدون آن امكتان تحقت
همبست ی اجتماعی وجود ندارد .در سطحِ تحلیلی جامعته ،پارستونز كتاركرد همبستت ی نظتام
كنش را «اجتماع جامعهاي» مینامد و آن شامل مجموع نهادهایی است كه كاركردشان ایجاد و
حفظ همبست یهایی است كته یتک جامعته از اعضتایش تو تع دارد« .اجتمتاع جامعتهاي هتم
نهادهتتاي نظتتارت اجتمتتاعی استتت و هتتم اصتتل تشتتوی و تنبیتته .اجتمتتاع جامعتتهاي در
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ساختیافتهترین صورتش ،عبارت است از حقوق و نهادهاي ضتایی» (روشته،9371 ،
.)905
بر اساس رویكرد پارسونز« ،نظام حقو ی ،و به ویژه ،دادگاههاي پژوهشی و استتینافی و نیتز
حرفههاي حقو ی ،كاركرد همبستت ی را از راه تستهیل یتا انطبتاق و ستازگاريِ روابت ِ متقابتلِ
موجود میان خردهنظامهاي گوناگون انجام میدهد و از این ره ر ،همتاهن ی اجتمتاعی را نیتز
بهوجود میآورد» (علیزاده« .)913 ،9337 ،به نظر او ،به دو دلیتل بایتد حقتوق را مكتانیزمی
عام براي كنترل اجتماعی برشمرد:
 حقوق ،نهادي است كه با واعد ال ویافتته ستروكار دارد و بته انتظتارات و تعهتداتی
مربوط میشود كه در مورد آنها ،ضمانت اجراهاي گوناگون یا مجازاتهایی را بتراي
عدم سازگاري و انطباق اجرا میكند.
 حقوق ،كاركردي عمومی در جهت تنظیم هرگونه رابطۀ اجتماعی دارد .كاركرد اولیۀ
تتوانین و نظتتام حقتتو ی ،ایجتتاد و حفتتظ همبستتت یِ نظتتام اجتمتتاعی ( System
 ) Integrationاست و براي انجام این كار ،باید عناصر بتالقوۀ تعتارض و كشتمكش را
تعدیل كند و چرخهاي گفتوگوهاي مسالمت آمیز اجتماعی را بته حركتت درآورد»
(همان.)911 ،
همچنان كه از مباحث پارسونز بر میآید ،نفوذ نقش اساسی در پایبندي به مقررات حقتو ی
و انونی ایفا میكند .نفوذ بین تعهد و درت در نوسان است ،و به همین دلیل میتوان گفت كه
ضمانتِ اجراییِ واعد مربوط به حوزۀ حقو ی بین عدم اجبار و اجبار كامل در نوسان ترار دارد.
اما یک مسئلۀ جامعه شناختی مهم در اینجا این است كه اگر به لحاظ تاریخی و اجتماعی نسبی
بودن واعد حقو ی و ضایی را اصلی درست و خدشهناپ یر تلقی كنیم ،آنگاه امكتان گفت تو و
ارتباطات اجتماعی و فرهن یِ فراتاریخی و فراجامعهاي ،و درنتیجه ،امكان داوري دربارۀ درستت
یا نادرست بودن و عادالنه یا ناعادالنه بودن واعد و مقتررات حقتو ی و ضتایی وجتود نخواهتد
داشت .شاید به همین دلیل بوده است كه در برهههاي تتاریخی مختلتف -از دوران حمتورابی و
كوروِ كبیر گرفته تا جامعۀ مدرن اخیر -انسانها تالِ كردهاند برخی مقرراتِ حقو یِ عتام و
جهانی تدوین كنند تا در سایۀ اجراي آنها امنیت و همبست یِ جامعۀ بشري تحقت یابتد .اگتر
بخواهیم از رویكرد پارسونز استفاده كنیم ،میتوانیم ب وییم كه ضرورت واعد و مقررات حقو ی
صرفاً مختص یک جامعۀ منفرد نیست ،بلكه تمامی جوامع انسانی بهعنوان یک كل به آنها نیتاز
دارند.
برخالف بسیاري از جامعهشناسان كه دو اصطال نظام اجتمتاعی و جامعته را بتهجتاي هتم
بهكار میبرند ،پارسونز فرق صریحی میان این دو اصطال باز میشناسد« .در تعبیتر پارستونزي،
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ی خاصتی دارد .نظتام اجتمتاعی شتامل مجموعته شتبكۀ
ي ضتمن ِ
مفهوم نظتام اجتمتاعی معنتا ِ
كنشهاي متقابلی است كه در آن دو یا چند كنشگر با یكدی ر در ارتباطند و متقابالً روي هتم
ارر میگ ارند ،و به شیوههایی مبادرت به عمل متیكننتد» (روشته ،)900-909 ،9371 ،امتا
برخالف نظام اجتماعی ،مرجعِ مفهومِ جامعه وا عیتهاي عینی است .و تتی پارستونز از جامعته
حرف میزند« ،منظورِ د یقاً جمیعتِ انسانیِ موجود است كه میتوان حدودِ را ،هویتش را،
محل اس تقرارِ را تعیین كرد ...منظور پارسونز از جامعه نوع خاصی از تجمع انسانی استت كته
در جامعهشناسی فرانسوي جامعۀ كلی [جامعۀ جهانی] ()Société Globale = Global Society
نامیده میشود ...از لحاظ تجربی ،جامعۀ كلی را میتوان معادل یک كشور ،یک ملتت ،یتا حتتی
گاهی معادل یک ام راتوري و یا یک تمتدن دانستت» (همتان 909-902 ،علیتزاده،9337 ،
.)913-913
بنابراین ،با توسل به رویكرد جامعهشناختی پارسونز میتتوان دربتارۀ پدیتدۀ حقتوق در كتل
جوامع انسانی بحث كرد .به دنبال بتروز پدیتدۀ جهتانیشتدن ،ضترورت نهادهتا و ستازمانهتاي
بینالمللی براي حل و فصل مسائلِ حقو یِ فراملی و بینالمللی بیشتر احستاس متیشتود .بتروز
چنین ضرورتی نیز سبب شد كه پ از جن جهانی اول «جامعۀ ملل» و پ از جن جهتانی
دوم «سازمان ملل متحد» پدیدار شود .یكی از وظایف مهم ستازمان ملتل متحتد رستیدگی بته
مسائل و مشكالت حقو ی اعضا و تیمین حقوق بشر بوده است و اگر برخی كاستیهاي عملكترد
این سازمان را كنار ب اریم ،مالحظه میكنیم در این زمینه داراي توفی هایی نیتز بتوده استت.
اگر ،آنگونه كه برخی از صاحبنظرانِ جهانیشدن میگویند ،جهان را بهعنوان یک كتلِ بتههتم
وابسته درنظر ب یریم ،9و به تعبیر پارسونز ،بهعنوان یک نظامِ اجتماعیِ كتالن بتهشتمار آوریتم،
چنین نظامی نیاز به انسجام و همبست ی دارد .هرچند صاحبنظران جهتانیشتدن بتر ضترورت
انسجام و همبست یِ جهانی تیكید دارند ،هی كدام از نظریات مربوط به حتوزۀ جهتانیشتدن بته
شكل نظاممند رابطۀ میان نهادها ،نظامها و خردهنظامهاي جامعه را هماننتد پارستونز تحلیتل و
تبیین نكردهاند .ازاینرو ،متا متی تتوانیم در تبیتین نظتري ضترورت حقتوق فراملتی در فراینتد
جهانیشدن از چارچوب نظري پارسونز استفاده كنیم.
 .9مباحث صاحبنظرانِ موضوع جهانیشدن ،و همچنین مباحث پارسونز دربارۀ رابطۀ میان اجزاي مختلتف جامعته،
كه اساساً برگرفته از رویكردي ارگانیستی به جامعه و متیرر از دانشهایی همچون زیستتشناستی استت ،یتادآور
این شعر زیباي سعدي در مورد وابست ی و همبست ی بین انسانها است:
كه در آفرینش ز یک گوهرند
بنی آدم اعضاي یكدی رند
دگر عضوها را نماند رار
چو عضوي به درد آورد روزگار
نشاید كه نامت نهند آدمی
تو كز محنت دی ران بیغمی
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آسيبشناسی اجتماعی نظام حقوقی
اگر مدل نظري پارسونز را درنظر ب یریم ،بایتد ب توییم هن تامی كته نظتام اجتمتاعی اطالعتات
موردنیاز خود را از نظام فرهن ی دریافت نمتیدارد ،و در ایتن زمینته بته نظتام شخصتیتی -بتا
كارگزاري نهاد سیاست -یا نظام ارگانیسمی -با كارگزاري نظتام ا تصتادي -متوستل متیشتود،
میتوان انتظار داشت كه در حوزۀ حقو ی نابهنجاريهایی پدیدار شود .همچنین ،ممكتن استت
در جامعه اي تحوالت اجتماعی متعددي رخ داده باشد ،اما نظتامِ حقتو یِ آن پتابتهپتاي چنتین
تحوالتی دگرگون نشتده باشتد .حتتی ممكتن استت در عرصتههتاي منطقتهاي یتا بتینالمللتی
دگرگونیهاي عمدهاي در حوزههاي مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهن تی پدیتدار شتده باشتد
درحالی كه جوامع ملی یا محلی بر سیستمهاي حقو ی ملی یا محلیشان تیكید داشتته باشتند.
چنین پدیدهاي را صاحبنظران اجتماعی «پ افتادگی سیستم حقتو ی» ()Law System Lag
نامیدهاند .آنها معتقدند كه همواره ممكن است بین نظامِ حقو یِ موجود و وا عیت شكافهتایی
وجود داشته باشد ،و یكی از وظایف جامعهشناسی حقوق مطالعۀ چنتین پدیتدهاي و پیامتدهاي
اجتماعی آن است.
در اینجا به چند نمونه از پ افتادگی نظام حقو ی اشاره میشود .بته گفتتۀ پرویتز صتانعی:
«عقاید تقنینی در ان لستان (و سایر كشورها) بهكندي تغییر میكند و هرچنتد عقیتدۀ عمتومی
تابع احساساتِ مردم و شرای زمان و مكان است ،لكن در عقاید تقنینی معموالً یک نوع ربات و
تداوم منطقی بهچشم میخورد و به همین جهت وانین بهكندي تغییر و تحول مییابتد .كتتاب
«رتروت ملتتل» آدام استتمیت ( ،)Adam Smithكتته در آن سیاستتِ آزاديِ كامتلِ فعالیتتتهتتاي
ا تصادي ( )Laissez Faireمورد بررسی و پشتیبانی ترار گرفتته استت در ستال  9771انتشتار
یافت ،ولی اتخاذ سیاستِ مبادالتِ آزاد تا سال  9315بهطول انجامید .ادمونتد بترک ( Edmund
ي كامتل بته
 )Burkبین ستالهتاي  9710تتا  9717عقایتد ختود را دربتارۀ لتزوم اعطتاي آزاد ِ
كاتولیکها و رفع محدودیت از آنان منتشر ساخت ،درحالی كه انون آزاديِ كاتولیکها در سال
 9321بهتصویب رسید و بتهمرحلتۀ اجترا درآمتد» (صتانعی .)355 ،9339 ،از طترف دی تر،
پافشاريِ گ شت ان ،بهویژه انون گ اران ،بر باورهاي كهن و ستنتی و عتدم پت یرِ تغییترات و
تحوالت در باورهاي عمومی میتواند نقش مهمی در پ افتادگیِ نظام حقو ی داشته باشتد .بتر
همین اساس ،میتوان گفت كه «عقایدِ عمومیِ دیروز كه معلول احتیاجاتِ همان روز بوده است
باعث جلوگیري از تغییر و تحول در وانین میشود درحتالی كته عقیتدۀ عمتومی و احتیاجتاتِ
امروز ،وضعِ وانین تازه را ایجاب میكند» (همان.)351 ،
اساساً گ ر زمان و بروز تحوالت جدید ،ایجاد اصالحات در نظام حقو ی را ضروري میستازد.
در فقه اسالمی -بهویژه فقه شیعی -نیز زمان و مكان دو عنصتر تعیتینكننتدۀ اجتهتاد و صتدور
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احكام جدید تلقی شدهاند .طب چنین رویكردي ،بهموازات بروز تغییراتتی در روابت حتاكم بتر
سیاست ،اجتماع و ا تصاد ،موضوعی كه ظاهراً تغییتر نكترده ،مستتلزم حكتم جدیتدي استت ،و
چنین چیزي نشاندهندۀ پویایی فقته استالمی استت (عبتدي .)53-13 ،9379 ،اگتر میتان
حقوق و وا عیت شكاف یا تعارض وجود داشته باشد ،نمیتوان انتظار داشت كه امنیت و عتدالت
در جامعته تتیمین شتود (همتان .)71-927 ،گستترِ آمتوزِ مفتاهیم حقتو ی و تشتتكیل
مؤسسهاي براي یاري رسانی حقو ی به افراد ،جبران پ افتتادگی صتوري و محتتوایی توانین و
نظام حقو ی و حل تعارضهاي درونیِ نظام حقو ی از دی ر عواملی هستند كه میتوان با توسل
به آنها تعارض و شكاف موجود بین حقتوق و وا عیتت را از میتان برداشتت (همتان-955 ،
 .)953بنابراین ،اگر میان نظام اجتماعی و نظام فرهن تی جامعتهاي در زمینتۀ تتدوین واعتد و
مقررات حقو ی همآوایی وجود نداشته باشد ،میتوان انتظار داشت كه نابهنجاريهاي اجتمتاعی
نیز در جامعه پدیدار شود.

جامعهشناسی و حقوق فراملی
امروزه سازمانهاي بینالمللی نقش مهمی در حیات اجتمتاعیِ جوامتع ایفتا متیكننتد .یكتی از
مشكالت سازمانهاي حقو ی بینالمللی نداشتن ضمانتهاي اجرایی وي است ،و همین مسئله
سبب شده است كه در زمینۀ كتارایی آنهتا ،و مهتمتتر از آن حقتو ی تلقتی كتردن مقتررات و
مصوبات آنها ،برخی دچار شک و تردید شوند .درحالی كه بته گفتتۀ لتوي بترول ،توصتیههتاي
سازمانهاي حقو ی خاصی همچون «سازمان ملل متحد یتا دادگتاه بتینالمللتی الهته ]دیتوان
بینالمللی دادگستري[ بدون شک در آن حدي هست كه بتتوان بتر آنهتا نتام واعتد حقتو ی
گ ارد ،هرچند كه توس واي عمومی ابل اجرا نباشد» (لوي برول .)27-23 ،9370 ،اساساً
یكی از ان یزههاي بنیادین تدوین «اعالمیۀ جهانی حقوق بشر» نیز این بوده است كه انستانهتا،
گ شته از اینكه به كدام جامعه ،نژاد یا م هب تعلت داشتته باشتند ،واجتدِ هویتت و شخصتیتِ
مستقلِ حقو ی و انسانی هستند و حفظ حقوق انسانیِ آنها بایتد در اولویتت باشتد« .بته دلیتل
آسیبهاي شدیدي كه در جریان جن جهانی دوم و نیز به دلیل عملكردِ رژیمهاي دیكتتاتوري
به شئوناتِ انسانی وارد آمد ،تقاضا براي حمایتتِ حقتو ی از فترد بته انتدازهاي شتتاب گرفتت و
ضرورت یافت كه ملل متحد نهتنها پایبندي به حقوق بنیادي و منزلتت انستانی را متورد تیكیتد
رار داد ،بلكه پیشبرد و بهبود و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساستی را جتزء هتدفهتاي
بنیتتادي ختتود دانستتت» (ملتتکمحمتتدي نتتوري 325-321 ،9330 ،رحمتتانی فتترد،9331 ،
 .)71-929به نظر لوي برول ،در رن هاي گ شته در برخی مناط جهان ،بهویتژه در لمترو
برخی ام راتوري هاي بزرگ ،همچون ام راتوري روم ،اروپاي رون وستطا و ام راتتوري استالمی،
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نوعی مقررات حقو یِ فراملی پدیدار شد كه در بخشهاي مهمی از جوامع انسانی داراي ابلیتت
اجرا بود بااینحال ،چنین مقرراتی ،اوالً در درون مرزهاي ام راتوريها یتا تدرتهتاي سیاستی
خا داراي ابلیت اجرا بودند ،دوم اینكه حتی در درون همان مرزها و محدودههاي جغرافیایی
و سیاسی ،به علت وجود زمینههاي اجتمتاعی ،تتاریخی و فرهن تی مختلتف ،واعتد و مقتررات
حقو ی متنوع و متكثري وجود داشت كه متعل به گروهها ،ا شار و طبقتات اجتمتاعی مختلتف
بود .بنابه چنین دالیلی ،چنین ال وهایی را نمیتوان بهعنتوان ال وهتاي تتاریخی تحقت حقتوق
فراملی بهشمار آورد ،زیرا در برهههاي تاریخیِ یادشده خودآگاهیِ جهانیِ الزم در زمینۀ ضرورت
چنین حقو ی به وجود نیامده بود و اساساً در دوران مدرن است كه چنین خودآگاهیاي پدیتدار
شده است .لوي برول یكی از علتهاي اساسی پدیدار شتدن چنتین خودآگتاهیاي را گستترِ
رواب بینالملل و پیوست ی شدید جوامع در عصتر جدیتد متیدانتد و معتقتد استت در چنتین
شرایطی براي حل و فصل مسائل حقو ی فراملی ،واعد حقو ی دولتهاي ملی نمیتواند كارایی
الزم را داشته باشد.
لوي برول این پرسش را مطر میكند كه آیا با توجه به این وا عیت تاریخی و اجتماعی كه
هر جامعه اي اغلب داراي مقررات حقتو ی ختود بتوده و تفتاوت یتا تعتارض منتافع ستبب بتروز
شكافهایی میان جوامع مختلف در این زمینه شده است ،و نیز بتا توجته بته ایتن وا عیتت كته
مقررات حقو یِ برخی از سازمانهاي حقو یِ بینالمللی داراي ضمانت اجرایی وي نیستند ،آیتا
ممكن و ابل پیش بینی است كه روزي واعد حقو ی واحدي همۀ بشریت را رهبتري كنتد؟ در
پاسخ به این پرسش ،لوي برول میگوید ،الا ل شواهدي از دوران جدیتد وجتود دارد كته نشتان
می دهد امكان وحدت حقو ی در سطح جهانی وجود دارد .وي در این زمینه به تیستی دیتوان
بینالمللی دادگستري ،عملكرد دادگاه نورنبرگ در رسیدگی به اتهامتاتی كته علیته جنایتكتاران
نازي وارد بود و تدوین «اعالمیۀ جهانی حقوق بشر» اشاره میكند (لوي برول-952 ،9370 ،
 .)939بنابراین ،طر و تدوین «حقتوق فراملتی» یتا «حقتوق بتینالملتل» یكتی از مهتمتترین
مكانیسمهاي تضمینِ تداومِ مسالمتآمیزِ ارتباطتاتِ بتینالمللتی استت (ملتک محمتدي نتوري،
 99 ،9330جانسون 931 ،9373 ،هابرماس .)19-931 ،9330 ،امتا یكتی از مستائل
بنیادي در این زمینه وجود تفاوتهاي اجتماعی و فرهن ی در بتین جوامتع مختلتف استت كته
هم رایی در زمینۀ تدوین و اجراي حقوق فراملی را با مشتكل مواجته متیكنتد (اونامتا،9332 ،
 73-921فال .)927-937 ،9332 ،مشكل دی ر در این خصو  ،عدم اجماع حقوقدانان
در زمینۀ واعدِ حقو یِ فراملی به علت تفاوتهاي فرهن ی یا حتی ناهماهن ی بین حقوقدانتان
ی
ی فراملتی در رویتارویی بتا مستائل حقتو ِ
و سیاس تمداران در تفستیر و اجتراي واعتد حقتو ِ
منطقه اي یا جهانی است (رنجبریان و كمالینژاد .)37-59 ،9312 ،برخی از صاحبنظران بتا
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كنكاِ در برخی از م اهب و فرهن هاي جهانی ،مانند اسالم و آیین هندو ،نشان میدهند كته
برخالف برخی برداشتهاي رایج ،آموزههايِ بنیادین خاصی در آنها وجود دارد كه میتتوان بتا
تكیه بر آنها در زمینۀ حقو ی به اجماع جهانی رسید (سعید 93-59 ،9332 ،ناندا،9332 ،
 .)53-72همچنین ،ازآنجا كه قدرت نقش مهمی در رواب بینالمللی ایفا میكند ،در تتاریخ
معاصر جهان بارها اتفاق افتاده است كه درتهاي سیاسی و ا تصادي بزرگی كه اتفا اً برختی از
آنها در تدوین حقوق فراملی نقش داشتهاند ،آنجا كه اجراي چنین حقو ی بتا منتافعِ آنهتا در
تعارض رار داشته است ،چنین حقو ی را نق كردهاند یا آنجایی كه نقت ِ چنتین حقتو ی در
راستاي منافع آنها بوده است ،سكوت اختیار كردهاند (اوناما.)30-39 ،9332 ،

حقوق طبيعی و حقوق بشر بهعنوان حقوقی فراملی
یكی از مباحث اساسی در حوزۀ حقوق و فلسفۀ حقوق این است كه انسانها صرف نظر از اینكته
به چه جامعه اي و چه مكتبی وابسته باشند ،داراي حقوق انستانی هستتند .چنتین حقتو ی بته
مح متولد شدن هر انسانی به او تعل میگیرد و انسانهتا بته حكتم انستان بتودن واجتد آن
خواهند شد .این نوع حقتوق را «حقتوق طبیعتی» نامیتدهانتد .بته گفتتۀ لئتو اشتتراوس ( Leo
« ،)Straussنیاز به حقوق طبیعی امروزه نیز به همان اندازهاي كه در رنها یا حتی هتزارههتاي
گ شته بود ،مسلم بهنظر میرسد .رد كردن ح طبیعی به آن مانَد كه ب یریم هر حقتی امتري
وضع شده و نهادنی است ،به عبارت دی ر ،به آن مانَد كته ب توییم حت فقت همتان استت كته
انونگ اران و دادگاههاي كشورهاي متفاوت تعیین میكنند درحالی كه همه میدانیم كه گتاه
بهدرستی یا حتی بهحتم میشود گفت كه برخی از انونها یا تصمیمگیريها منصتفانه نیستت.
پ در چنین مواردي معیاري از درست و نادرست ،یا منصفانه و نامنصتفانه ،مستتقل و برتتر از
ح وضعی ،در دست ماست كه ما با استتناد بته آن در بتاب حقتوقِ وضتعی داوري متیكنتیم»
(اشتراوس .)93 ،9373 ،در چنین رویكردي نسبیگراییِ افراطی در زمینتۀ مستائل حقتو ی
طرد شده و براي حل و فصل مسائل حقو ی ،بیشتر بر خرد جمعی تیكید شده است و این عقیده
مطر میشود كه براي داوري نهایی دربارۀ حقوق انسانی باید معیارهتایی عتامتتر از معیارهتاي
محلی یا منطقهاي وجود داشته باشد.
به گفتۀ اشتراوس« :اگر معیاري برتر از آنچه كه هر جامعهاي براي خودِ در حكتمِ آرمتان
میشمرد وجود نداشته باشد ،ما هی گاه نخواهیم توانستت در برابترِ آرمتان اجتمتاعیِ خودمتان
به صورتی كه شایستۀ داوريِ انتقادي است عمل كنیم و از آن بهدرستی فاصله ب یریم .اما همین
امر كه ما ن ران ارزِِ آرمانِ جامعۀ خود هستیم و میتوانیم آن را به زیر ستؤال بكشتیم ،ختود
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نشان میدهد كه چیزي در بشر وجود دارد كه كامالً تابع جامعه نیست ،و بنابراین ،ما توانتا و در
ن جامعتۀ
ِ آرمتا ِ
ضمن ،ناگزیر از آنیم كه معیتاري بجتوییم تتا در پرتتو آن بتتوان در بتاب ارز ِ
خودمان و نیز آرمان هر جامعۀ دی ري داوري كنیم» (همتان .)93-91 ،اگتر جوامتع انستانی
بخواهند در درون مرزهاي ملی خود به حل و فصل مسائل حقتو ی ب ردازنتد ،شتاید بتا مشتكل
خاصی روبرو نباشند ،اما اگر مسائل و مشكالت حقو ی در سطح منطقهاي یتا بتینالمللتی بتروز
كند ،در چنین مو عیتی جوامع چارهاي جز داشتن وانین و مقررات حقو ی بتینالمللتی و تتن
دادن به آنها ندارند.
مسئلۀ دی ر در زمینۀ ضرورت حقوق طبیعی این است كه چنین حقو ی انسانهتا را از دام
نسبیتگراییِ افراطی و تاریخی تلقتی كتردن مقولتههتاي حقتو ی متیرهانتد و زمینته را بتراي
گفت وي بین جوامع انسانی براي حل و فصل مسائل حقو ی فتراهم متیستازد (همتان-22 ،
 .)20برخی از متفكران ،مانند جان الک ( ،)Johne Lockeاز حقوق طبیعتی بشتر چنتان ستخن
میگویند كه گویی آن نوع حقوق از انونی طبیعتی برخاستته استت .در دیتدگاه الک « ،تانون
طبیعی ،اعدهاي ازلی براي هم ان است» ،زیترا ایتن تانون «از نظتر همتۀ موجتوداتِ عا تل و
خردمند امري مسلم و معقول است» .انون طبیعی «با انون عقل فر تی نتدارد و همتان تانونِ
عقل است ...انون طبیعت نوعی بیان نامۀ ارادۀ الهی است .همان صداي خدا در وجود بشر است.
پ میتوان آن را انون خدا یا انون الهی یا حتی انون ازلی نامیتد .ایتن دروا تع تانون برتتر
است .انون خداست ،ولی براي آنكه انون باشد باید به عنوان انونِ خدا شناخته شود .بشر اگتر
این انون را بهعنوان انون خدا نشناسد از دیدگاه اخال ی ادر به عمل كردن نیست ،زیرا بنیتادِ
حقیقیِ اخالق ...جز در اراده و انون خدا نمیتواند باشد ...چنین انونی نهتنها در عقل یتا از راهِ
عقل ،بلكه همچنین از راهِ وحی نیز به مقامِ انونی میرسد .درحقیقت ،بشر از راه وحی است كه
نخست چنین انونی را به صورت تمام و كمال شناخته است ،ولی بعدها عقل بشتري تانونی را
كه به وحی به او رسیده است تییید میكند ...به این سان ،الک با تمتایز گ اشتتن میتانِ تانونِ
عقل ،كه بشر به عنوان بشر مكلف به آن است ،و انونی كه در انجیتل بته وحتی آمتده استت و
مسیحیان مكلف به آن هستند ،مخالفتی ندارد» (اشتراوس.)220-229 ،9373 ،
چنین رویكردي یادآور این تعبیرِ اسالمی در حوزۀ حقوق است كه «ما حَكَم بهِ الشَرعِ حَكَتم
بِهِ العَقل و ما حَكَمَ بِهِ العَقل حَكَم بِهِ الشَرع» .بر اساس آموزههاي اسالمی میان عقتل و شترع در
زمینۀ داوري و تعیینِ حكمِ حقو ی تعارضی وجود ندارد .مسلماً اگر عقل بشري را مخلوق الهتی
بدانیم ،به آنجا میرسیم كه عقل بشري نیز ادر است احكتامِ مستائل و موضتوعات جدیتد را در
برهههاي زمانی مختلف بیابد ،و ازهمینرو است كه یكی از منابع فقهی و حقو ی در استالم -در
كنار كتاب ( رآن) ،سنت (ستنت پیتامبر استالم) و اجمتاع (اجمتاع علمتا در زمینتۀ موضتوعات
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حقو ی) -عقل است ،و این نشاندهندۀ آن است كه اسالم اهمیت خاصی براي عقتل بشتري در
استنباط و كشف احكام حقو ی و ضایی ائل است .در عصر جدید نیز متفكتران روشتنانتدیش
تیكید خاصی بر درت عقل در كشف توانین حتاكم بتر طبیعتت و زنتدگی انستانی -اجتمتاعی
داشتهاند و مسلماً در حوزۀ مسائل حقو ی نیز چنین تیكیدي وجود دارد.
متفكرانی همچون هابرماس میپ یرند كه در حتوزۀ حقتوق نیتز هماننتد ستایر حتوزههتاي
زندگی ،مسائل و معضالت گوناگونی در دنیاي مدرن وجود دارد ،اما بته نظتر آنهتا تنهتا راه ،یتا
یكی از مهمترین راهحلهاي چنین مسائل و معضالتی ،بهرهگیتري از تدرتِ خِترد بتا تكیته بتر
«كتنش ارتبتاطی» ( )Communicative Actionاستتت كنشتی كته در آن كتتنشگتران اساستاً
پیشفرضها ،پیشداوريها ،تعصبات و مفروضات خود در زمینتۀ موضتوع متورد بحتث را كنتار
گ اشته و به آراي جمع و داوريِ خترد جمعتی گتردن متینهنتد (هتوالب23-50 ،9375 ،
اباذري 12-73 ،9377 ،بابایی فرد .)203-293 ،9313 ،بااینحال ،پرسشتی كته ممكتن
است در اینجا مطر شود این است كه آیا منشی حقوق طبیعتی و حقتوق وضتعی تفتاوت دارد؟
آنچه از نظریات طرفدارانِ این دو نوع حقوق برمتی آیتد ،ایتن استت كته حقتوق طبیعتی جتزء
جدایی ناپ یرِ طبیعتِ انسان بوده و در وجدان بشتري ریشته دارد ،امتا حقتوق وضتعی محصتول
جامعه و شرای اجتماعی است .چنین رویكردي این سؤال را پیش میكشد كه ،م تر نته اینكته
خودِ مطر شدنِ حقوق طبیعی ،بهویژه در دوران معاصر ،محصول بروز برخی تحوالت اجتماعی
در جوامع بشري بوده است .در این زمینه میتوان به تیریر برختی رختدادهاي سیاستی در ترن
بیستم ،بهویژه بروز دو جن جهانی هولناک در اروپتا ،در مطتر شتدن مستئلۀ حقتوق بشتر و
تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اشاره كرد كته در آن بته واعتد حقتو یِ منتدرا در ادیتان و
مكاتب فكري مختلف هی استنادي نشده است .بررسی مواد مختلف این اعالمیته نشتاندهنتدۀ
آن است كه بخش مهمی از آنها را میتوان به صورتهاي مختلف و در تعابیر متفاوت در ادیان
و مكاتب مختلف بشري یافت .درنتیجه ،میتوان تدوین این اعالمیه را محصول شرای اجتماعی
و جهانیِ دوران معاصر دانست.

جهانیشدن حقوق
گسترِ سریع همكاريهاي ا تصادي بینالمللی بر ا تصاد ملی كشورها تیریر گ اشتته و باعتث
شده است نظامهاي ا تصادي ،اجتماعی و حقو ی كشورها ،به سمت یک نظام واحد سوق یابنتد.
جهانیشدنِ حقوق باعث اشتراک منافع ملت ها شده و نقش مهمی در انتشار نهادهاي انونی در
میان سیستمهاي ملی و گسترِ آنها از سطح ملی به سطح جهتانی و بترعك داشتته استت
(كاس ( ،2005 ،)Cassesبه نقل از جاللی و خاكزاد .)25-25 ،9319 ،اساساً «جهانیشتدن
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حقوق نمیتواند در الب ورود واعد مشترک در نظامهتاي حقتو ی منفتک از یكتدی ر خالصته
شود ،بلكه حقوق مشترک بشریت باید كثترتگترا باشتد» (ایودلته ،بته نقتل از همتان.)25 ،
تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در 9153م را می توان نقطۀ آغاز فرایند جهانیشتدن حقتوق
لمداد كرد (مارتی ،9373 ،به نقل از همان .)25 ،جهانیشدن كشورها را مجبور كرده استت
بسیاري از وانین را در دو بخش معامالت و تجارت هم تون ستازند (بتل ( ،2001 ،)Boulleبته
نقل از همان )25 ،و در همین راستا در سطح منطقهاي و بینالمللتی ،ستازمانهتاي زیتادي
پدیدار شدهاند همچون مؤسسۀ بینالمللی یكنواخت كتردن حقتوق خصوصتی (،)UNIDROIT
پارلمان اروپا ( ،)EUسازمان تجارت جهانی ( ،)WTOبانک جهانی ( ،)WBGصندوق بینالمللتی
پول ( ،)IMFكمیسیون سازمان ملل متحتد بتراي حقتوق تجتارت بتینالملتل (،)UNCITRAL
سازمان تجارت آزاد امریكاي شتمالی ( ،)NAFTAبتازار مشتترک كشتورهاي امریكتاي جنتوبی
( ،)MERCOSURستتازمان همكتتاري ا تصتتادي آستتیا و ا یانوستتیه ( ،)APECاتحادیتتۀ پتتولی و
ا تصادي اروپا ،اتحادیۀ كشورهاي جنوب شر ی آسیا و اتحادیههاي سیاسی و ا تصادي در تارۀ
افریقا (جاللی و خاكزاد.)21 ،9319 ،
چنین تحوالتی در حوزههاي ا تصادي نشان میدهند كه امروزه بیشتترِ حكومتتهتا الزمتۀ
رشد و توسعۀ ا تصتادي را همكتاريهتاي ا تصتادي چندجانبته در ستطح منطقتهاي و جهتانی
می دانند .هرچند امروزه برخی از كشورهاي جهان به لحاظ سیاسی و ا تصادي ختود را منتزوي
كردهاند ،اما اكثر آنها به این نتیجه رسیدهانتد كته همكتاريهتا و مبتادالت حقتو ی ،سیاستی،
ا تصادي ،اجتماعی و فرهن ی براي تمامیِ جوامع و ملتها سودمند است و همۀ آنها از چنتین
فرایندي سود میبرند .ازاینرو ،آنها در صدد هستند تا جایی كه امكانپ یر استت تعتارضهتا و
چالشهاي موجود بر سر راه رواب سیاسی و ا تصادي را از میان بردارند .به بیان دی تر ،بیشتتر
جوامع و ملتها این حقیقت را دریافتته انتد كته الزمتۀ رشتد و توستعه ،استتفاده از تجربیتات و
دستاوردهاي مادي و غیرمادي دی ران است و اینكه هر فرد یا جامعتهاي نمتیتوانتد بتهتنهتایی
مسیر رشد و توسعه را ب یماید .درنتیجه ،میتوان گفت جهتانی شتدن در حتوزههتاي گونتاگون
زندگی پاسخی است به این نیاز دیرینۀ بشتري بتراي داشتتن مبتادالت گستترده بتا دی تران و
بهرهمند شدن از دستاوردهاي آنها .تحق چنین امري میتواند افزون بتر تبتادل دستتاوردهاي
گوناگون ،به تحق صلح و همبست ی میتان ملتتهتا نیتز یتاري رستاند .9بتا توجته بته چنتین
 .9در همین راستا ،میتوان تواف اخیر ایران با درت هاي سیاسی و ا تصادي بزرگ جهان ،یا دولتتهتاي  ،5+9در
حوزۀ انرژي هستهاي را نیاز متقابل طرفین به داشتن مبادالت سیاستی و ا تصتادي دانستت .بتر همتین استاس،
طرفین م اكرات همواره بر تحق برد -برد ،تیكید داشتند .مسلماً اگر این تواف به زیان درتهاي یادشتده بتود،
آن ها در راستاي دستیابی به چنین توافقی چندین سال تالِ نمیكردند .ازایتنرو ،متیتتوان گفتت كته چنتین
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وا عیتهایی ،طبیعتاً نمیتوان با تكیه بر نظامهاي حقو ی محلی و خا  ،مسائل و چتالشهتاي
حقو ی در سطح منطقهاي و جهانی را حل و فصل كرد.

حقوق فراملی و همبستگی جهانی در فرایند جهانیشدن
در فرایند جهانیشدن ،مسئلۀ نظم و امنیت و همبست ی در ستطح جهتانی یكتی از مهتمتترین
دغدغههاي دولتتهتا استت (فرانكتل 239 -233 ،9370 ،مقتتدر.)305 -321 ،9377 ،
جهانی شدن در معانی زیر بهكار رفته استت :وابستتهتتر شتدن بختشهتاي مختلتف جهتان بته
همدی ر ،افزایش وابست ی و درهمتنیدگی جهانی ،ادغام همۀ جنبههاي ا تصتادي در گستترهاي
جهانی و افزایش پیوندها و همبست یهاي میان دولتها و جوامع تشكیل دهنتدۀ نظتام جهتانی
متدرن (گتلمحمتديInglis, 2005, Cohen & Kennedy, 2000, p.24 99-20 ،9339 ،
 p.110-136ر.ک .گیدنز 9371 ،توسلی« .) Niezen, 2004 9335 ،مفهوم جهانیشدن هم به
درهم فشرده شدنِ جهان و هم تراكمِ آگاهی نسبت به جهان بتهعنتوان یتک كتل داللتت دارد»
(رابرتسون ( .)35-31 ،9332 ،)Roland Robertsonیكی از مفتاهیمی كته در كنتار جهتانی
شدن بهكار میرود ،مفهوم بینالمللیشدن استت .بته نظتر استكلر ( ،)Sclairواژۀ بتینالمللتی
( )Internationalبه مفاهیم سردرگم كنندۀ جهانیشدن مبتنی بر نظام موجتود و حتتی متغیتر
دولتهاي ملی اشاره میكند ،درحالی كه واژۀ جهانی نشانۀ ظهتور فراینتدها و نظتامی از روابت
اجتماعی است كه بر اساس نظام دولتهاي ملی استوار نیست (احمدي .)93-91 ،9339 ،در
این زمینه اسكلر اصطال «عملكردهاي فراملی» ( )Transnational Practicesرا بهكار میگیترد
یعنی عملكردهایی كه منشی آن حوزههتاي كنشتی و كتنشگتران فراملتی و جهتانی استت ،نته
حوزههاي كنشی و كنشگران ملی یا محلی ( .)Scott, 2006, p.77-78علوم انسانی و اجتمتاعی
براي درک و تحلیل پدیتدههتاي گونتاگون در فراینتد جهتانیشتدن بایتد مفتاهیم ،مفروضتات،
رویكردهاي نظري و روِهاي پژوهشی خود را تعدیل و اصال كنند تا بتوانند آنها را در پرتتو
دگرگونیها و تحوالتی كه در جریان جهانیشدن پ یرفتهانتد ،بشناستند (During, 2005, p.81-
 .)Lechner & Boli, 2003 142اولریش بک در بحث از جهانیشدن اصطال مدرنیتتۀ رانویته را
بهكار می برد .از نظر او مدرنیتۀ رانویه تمامیِ بنیانهاي مدرنیتۀ اولیه را بتهگونتهاي نتامطلوب و
غیرمنتظره تحلیل میبرد ( .)Beck, 1999, p.1-18بهطور كلی ،منظور از جهانیشدن ،گستترِ
توافقی نهتنها در حوزۀ ا تصادي به سود طرفین است ،بلكه در سطح جهانی متیتوانتد نقتش مهمتی در كتاهش
تنشها میان ایران و درتهاي بزرگ جهانی ،بهویژه درتهاي سیاسی و ا تصادي غربی ،داشته باشد و به تبتع
آن به گسترِ صلح ،امنیت و همبست ی جهانی كمک كند.
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فرهن هاي فرامرزي ،بهویژه فرهن غربتی ،از طریت رستانۀ ارتبتاطیِ بتینالمللتی در سراستر
جهان و نیز گستترِ فرهنت هتاي ختا و محلتی در ستطح جهتانی استت .بته نظتر متا در
فرایند جهانیشدن ،میان امتر محلتی و امتر جهتانی رابطتهاي دیالكتیتک وجتود دارد و چنتین
پدیدهاي در زمینۀ تمامی پدیدهها و موضوعات انسانی ،ازجمله حقوق و نظتام حقتو ی ،مصتداق
دارد.
به نظر مالكوم واترز ( ،)Malcolm Watersظهور ستازمانهتاي حقتو یِ فراملتی در كتاهش
درت سیاسیِ دولتها نقش خاصی ایفا كرده استت ،زیترا برختی از متواد حقتو یِ پیمتانهتاي
حقو ی بینالمللی اطاعت از وانین دولتها را تا جتایی روا متیداننتد كته آنهتا در تعتارض بتا
وانین و هنجارهاي بین المللی رار نداشتته باشتند هرچنتد تمتامی پیمتاننامتههتاي حقتو ی
بین المللی ضمانت اجرایی كافی براي اجراي مواد حقو ی خود ندارند ،برخی از آنها توانستهانتد
در سطو منطقه اي به اجتراي مقتررات حقتو ی ختود ب ردازنتد .در ایتن زمینته متیتتوان بته
«كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي» اشاره كرد كه به افتراد اجتازه متیدهتد در
صورت نق حقوق انسانی به كمیسیون یادشده شكایت كنند و از دادگاه اروپتایی حقتوق بشتر
بخواهند كه كنوانسیون سازمان م لل راجع بته حقتوق بشتر را بته اجترا ب ت ارد (واتترز،9371 ،
.)959-952
طرفداران جهانیشدن مفاهیم و ارزِهاي لیبرالیستم كالستیک ،مثتل ا تصتاد بتازار آزاد،
حقوق بشر و دموكراسی را به عرصۀ جهانی تعمیم میدهند و اعتقاد به جهتانیشتدنِ تتدریجیِ
ارزِها و بنیادهاي لیبرال -دموكراسی دارند (سلیمی .)32-33 ،9330 ،آنها معتقدنتد كته
«پیدایش فرهن جهانی به معناي نفی فرهن بومی نیست .فرهن جهانی در وا تع گستترِ
ویژگیهاي جهان شمول مدرنیته ،مثل دفتاع از حقتوق بشتر ،حقتوق شتهروندي ،حقتوق زنتان،
دموكراسی ،خردگرایی ،گسترِ علوم و تكنولتوژي ،فلستفه ،هنتر و ادبیتات ،بتهویتژه گستترِ
فیلمهاي سینمایی ،سكوالریزاسیون و صنعتی شدن و ا تصاد تولیدي و باالخره گسترِ بختش
خدمات است» (علمداري .)933-935 ،9339 ،برخی از صاحبنظران جهانیشتدن را ستبب
واگرایی و برخی دی ر آن را بهوجود آورندۀ هم رایی بین جوامع تلقتی كتردهانتد ( & Borgatta
 Montgomery, 2000, p.427-428ر.ک 2004 ،Barney .اكستتفورد .)9333 ،از نظتتر شِتتفِر،
«جهانیشدن عبارت است از یك ارچ یِ جهانیِ سیاستهايِ حكومتی ،فرهن هتا ،جنتبشهتاي
اجتمتتاعی و بازارهتتاي متتالی از طری ت تجتتارت و تبتتادل اندیشتتههتتا» (شِ تفِر.)10 ،2005 ،
جهانیشدن میتو اند در مجموع به نفع جوامع انسانی تمام شود ،به شرط آنكه ارادهاي جمعی و
جهانی براي مقابله با سویههاي منفی آن بتهوجتود آیتد ( .)Held & Archibugi, 2003بته نظتر
مارتین گنون ،ما میتوانیم انتظار داشته باشیم كه هم رایی فزایندۀ ا تصتادي در ستطح جهتان
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تی بینجامتد (Gannon, 2008, p.143-

تا حدودي به هم رایی در حتوزههتاي سیاستی و فرهن
.)208
صاحبنظرانی همچون تافلر ،دیسون ( ،)Esther Dysonن روپونته ()Nicholas Negroponte
و جیلدر ( )George Gilderپیشبینی میكنند كه یک جابتهجتایی تدرت از بوروكراستیهتاي
رسانهاي به شتبكههتاي دیجیتتال بتهوجتود آیتد ( .)Freedman, 2007, p.275-276در فراینتد
جهانیشدن ،درت دولتها در زمینۀ هویتسازي كتاهش یافتته ،درعتوض ،تدرت رستانههتاي
ارتباطیِ جهانی ،همچون تلویزیون ماهوارهاي و اینترنت ،افزایش مییابد ( Rantanen, 2006, p.
 .)97در این فرایند ،هویتهاي فرهن ی در سراسر جهان حركت كرده و فرهنت جهتانی باعتث
ظهور هویتهاي مشترک بین ملتها میشود ( .)Hall, 1996, p.302امروزه رسانههاي ارتبتاطی
باعث فراتر رفتن انسانها از كنش چهره به چهره و وارد شدن آنها به ارتباطتات و كتنشهتاي
جهانی شدهاند (تام سون ( .)55-51 ،9330اساساً اینترنت نقش مهمی در گستترِ جهتانی
شدن ایفا كرده است ( .)Flichy, 2007 Schaefer, 2005, p.230ازآنجا كه اینترنت بدون مركتز
و به دور از سلسلهمراتب درت است ،میتواند بتهعنتوان «ركتن چهتارم دموكراستی» ( Fourth
 )Estateدر جهان و عامل ایجاد همبست ی اجتمتاعی و جهتانی نقتش ایفتا كنتد ( Cavanagh,
 .)2007, p.1-37; 59-119تكنولوژيهاي اطالعاتی و ارتباطی جریان اطالعات در سراستر جهتان
را تشدید كردهاند و همین پدیده باعث گسترده شدنِ اف ِ دیدِ مردم و باال رفتن تواناییهایشتان
براي به چالش كشاندن ایدئولوژيهاي حاكم و سازماندهیِ ملتی آنهتا شتده استت ( Perrons,
 .)2004, p.319-328بتته گفتتتۀ اولتتریش بتتک ( ،)Ulrich Beckدر وضتتعیت جهتتانیشتتدن و
جهانیبودن ( ،)Globalityهی گروه یا جامعهاي نمی تواند جداي از دی ران به حیات خود ادامه
دهد ( .)Beck, 2000, p.10دیوید هلد ( )David Heldو تونی مکگرو ( )Tony McGrewنیز به
ی داخلتی و
فرسایشِ استقاللِ عملِ دولت هاي ملتی در زمینتۀ تتدوین و تعقیتب اهتداف سیاست ِ
بینالمللی اشاره می كنند و معتقدند كه امروزه امكان اعمالِ هژمتونیِ فرهن تی از ستوي دولتت
خاصی وجود ندارد ( .)Held & Mc Grew, 2002, p.1-17امروزه گسترِ ارتباطتات انستانی در
سراسر جهان باعث اشاعۀ مسائل فكري و فرهن ی از یک جامعته بته جامعتۀ دی تر و حتتی بته
سراسر جهان شده است ازاینرو ،شناخت و حل و فصل این گونه مسائل جهتانی نیازمنتد یتک
اجماع و همبست یِ جهانی است (.)Parish & Parker, 2001
استوارت هال ( )Stuart Hallاین عقیده را كه جهتانیشتدن یكستانستازي فرهن تی ایجتاد
میكند ،نقد كرده است و می گوید :همواره در برابر هژمتونیِ فرهن تیِ مدرنیتته و جهتانیشتدن
مقاومتهایی ظهور میكند ( .)Hall, 1996, p.274-314مشتابه ایتن وا عیتت در حتوزۀ حقتو ی
دیده میشود .امروزه حقوق بینالملل بهطور چشم یري ویژگیِ اروپتامحوريِ ختود را از دستت
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داده و از یک باش اهِ محدود به چند كشور ،به یک نظامِ جهانیِ نزدیک به دویست دولت توستعه
یافته است (ملک محمدي نوري .)999-992 ،9330 ،جهتانشتمولیِ حقتوق بتینالملتل بتا
منطقهگرایی و تنوع در منافع ،و بارزتر از همته ،بتا كثترتگرایتی فرهن تی نتاهمخوانی نتدارد و
«خواهان به وجود آوردنِ اصول و واعدي نیست كه جهان را از نظر ویژگیهاي فرديِ دولتتهتا
یکدست سازد ،بلكه با اصولِ برابري و عدم تبعی  ،ضمن حفظ تفاوتهاي ذاتیِ موجتود میتان
دولت ها ،توجه را به ستوي یكتی از برجستتهتترین آمتوزههتاي معتبتر در جهتان نتوین ،یعنتی
پلورالیسم ،جلب میكند» (همان .)992-993 ،افزون بر این ،اساساً در خودِ مصوباتِ حقتو یِ
بینالمللی ،مشروعیت حقو یِ نظام هاي حقو یِ محلی یا بومی پ یرفته شده است و اصتراري در
این زمینه وجود ندارد كه یک نظامِ حقو یِ واحد براي تمامی جوامتع تتدوین شتود (جانستون،
.)927 ،9373
برخی ن رانیها نسبت به سیطره یافتنِ حقوق فراملی بر حقوق خا یا بومی ناشتی از ایتن
دریافت نادرست است كه تدوین مقرراتِ حقو یِ فراملی ضرورتاً بته ازمیتان رفتتنِ حقتوقهتاي
خا خواهد انجامید .درحالی كه تجربۀ جوامع معاصر نشان میدهد كه دولتهاي ملیِ مختلف
براي ادارۀ جامعه و تحق همبست یِ اجتماعی ،ضمن پایبندي به مقتررات حقتو یِ فراملتی ،در
درون محدودههايِ جغرافیاییِ خود ،از واعدِ حقو یِ خاصی استفاده میكنند .اساساً پدیدههتایی
همچون جن جهانی اول ،جن جهانی دوم ،منازعات سیاسی ناشی از بلتوکبنتدي سیاستی و
نظامی بین شرق و غرب ،چالشها و درگیري هاي سیاسی و نظامیِ پ از فروپاشی شتوروي در
بخش مهمی از كشورهاي تازه استقالل یافته ،بهویژه در اروپاي شتر ی ،چتالشهتاي اجتمتاعی،
فرهن ی و حقو یِ ناشی از تعارض بین ا وام و ا لیتها در بختش مهمتی از جهتان ،بتهویتژه در
ارههاي آسیا ،افریقا و اروپا ،و چالشها و درگیريهتاي سیاستی و نظتامی در خاورمیانته در دو
دهۀ اخیر نقش مهمی در پدیدار شدن سه نسل حقوق بشر در تاریخ معاصر جهان داشته استت.
بهویژه ازآنجا كه اعالمیههاي جهانی حقوق بشر فا د ضمانت اجترا بتوده یتا تدرتهتاي بتزرگ
نظامی و صنعتی آنها را در راستاي منافع خود تفسیر و استفاده كتردهانتد ،متا شتاهد شكستت
بخش چشم یري از واعدِ حقوقِ فراملی در تحق عدالت ،صلح و همبست ی جهتانی بتودهایتم.
بنابه چنین عللی است كه امروزه در شرای جهانیشدن ،ما شاهد تالِهاي برخی از متفكتران
و صاحب نظران سیاسی ،اجتماعی و حقو ی براي بازبینی واعد حقتو یِ بتینالمللتیِ پیشتین و
تدوین نسل جدید حقوق بشر هستیم .بهطور كلی ،امروزه در حوزۀ جامعهشناسی حقتوق و نیتز
حوزۀ دانش حقوق ،موضوع جهانیشدنِ حقوق مطر شده است .طر چنین موضوعی ناشتی از
چند علت مهم بوده است كه یكی از آن ها تغییرات و تحتوالت اجتمتاعی ،فرهن تی ،سیاستی و
ا تصاديِ پدیدارشده در دوران مدرن است .در این زمینه ،بهویژه بحرانهاي اجتماعی و سیاستیِ
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ناشی از رویارویی دولتهاي بزرگ صنعتی و سیاسی در رن بیستم نقش مهمتی داشتته استت.
بروز جن جهانی اول و دوم كه طی آن نیروهاي انسانی و منابع مادي بیشمار و عظیمی ازبین
رفت .همچنین ،پ از این دو جن هولناک ،تغییرات اجتماعی ،سیاسی و فرهن یِ گستردهاي
در سطح جهانی پدیدار شد كه زمینه را براي ظهور نظام هاي حقو ی فراملی یا جهانی و طبیعتاً
جهانیشدنِ حقوق فراهم كرد .افزون بر این ،ناتوانی نظامهاي حقو ی محلی ،ملی یتا منطقتهاي
در پاسخ به چالشهاي سیاسی و حقو یِ پدیدارشده در دوران مدرنیتۀ متیخر ،ضرورت توجه به
حقوق فراملی یا جهانی را بیشتر آشكار ساخته است.

نتيجه
تلقی كردن حقوق بهعنوان پدیده اي اجتماعی از یک سو ،محصول نفوذ رویكرد جامعتهشناستانه
به حوزههاي معرفتی مختلف ،ازجمله علتم حقتوق ،و از ستوي دی تر ،پیامتدِ طبیعتیِ استتقبالِ
حقوق دانان و كارگزارانِ مسائلِ حقو ی از چنین رویكردي براي شناخت یا حل و فصتل مستائلِ
حقو ی بوده است .در این زمینه طیف گستردهاي از نظریات را میتوان یافت كه در آنها بر سرِ
تلقی كردن حقوق بهعنوان پدیدهاي اجتماعی تعارض و اختالف نظتر وجتود دارد .بتاایتنحتال،
امروزه این ضیه كه حقوق و مقررات حقو ی در متن جامعه یا جهانِ اجتماعی شكل میگیرنتد
و در خأل بهوجود نمیآیند ،مورد پ یرِ حقوقدانتان و جامعتهشناستان رارگرفتته استت .اگتر
همچنان كه پارسونز در سلسلهمراتب سیبرنتیک خود ترسیم كرده است ،نظام حقو ی جامعه را
برگرفته از كلیتِ جامعه و نظام فرهن ی آن بدانیم ،و به عبارت بهتر ،اگر خردهنظتام فرهن تی را
نظامی بدانیم كه اطالعات الزم را براي خردهنظام اجتماعی فراهم میآورد ،و حكومت نیتز بایتد
تابعِ جریانِ انتقالِ اطالعات از خردهنظام فرهن ی به خردهنظام اجتماعی باشد خردهنظتامی كته
ت بترو ِز تعتارض و چتالش بتین ایتن
به واسطۀ واعتد و مقتررات حقتو ی پابرجاستت ،در صتور ِ
خردهنظامها ،نابهنجاري اجتماعی پدیدار خواهد شد .ن تاهی بته تجربتۀ جتوامعی كته در آنهتا
حكومتها بهطور یکجانبه و بدون درنظر گرفتن ویژگیهتاي اجتمتاعی -فرهن تیِ جامعته ،یتا
تكثرهاي اجتماعی -فرهن یِ آن به تدوین وانینی میپردازند كه براي شمار چشم یري از افراد
جامعه ،مانند گروهها و ا لیتهاي م هبی و نژادي ،گروههاي شغلی ،مهاجران خارجی ،نوجوانان،
جوانان و زنان ،ناعادالنه هستند ،حاكی از ایتن وا عیتت استت كته بتیتتوجهی بته زمینتههتايِ
اجتماعیِ حقوق و مقررات حقو ی سبب بروز برخی اعتراضها یتا آشتوبهتاي اجتمتاعی شتده،
همبست یِ اجتماعی را بهمخاطره میاندازد و میتواند خسارتهاي جبرانناپ یري بر جامعه وارد
كند .در این پژوهش بهمنظور بررسی مسئلۀ رابطۀ میان حقوق و جامعته ،بتهویتژه رابطتۀ میتان
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ن اجتمتاعی
حقوق فراملی و همبست ی جهانی ،از رویكترد تتالكوت پارستونز بته جامعته و جهتا ِ
استفاده شده است.
در ال وي طراحیشده از سوي پارسونز ،فرهن مهم ترین عنصر جامعه است كه خ مشتیِ
تمامیِ نظامهاي دی ر جامعه ،ازجمله نظام حقو ی را تعیین متیكنتد .اگتر بختواهیم از ادبیتاتِ
جامعه شناختیِ ماك وبر استفاده كنیم ،باید ب وییم كه این ال و یک ال تويِ آرمتانی استت نته
وا عی ،زیرا همواره چنین نیست كه نظام فرهن ی ادر به ارائۀ اطالعات به خردهنظامهاي دی تر
باشد یا اینكه بتواند به صورت جبري تمتامی خت مشتیهتاي آنهتا را تعیتین كنتد چتهبستا
كارگزاران فردي بهعنوان نخب ان جامعه و حاكمان یا گروههاي اجتماعیِ ختا در ایتن زمینته
ابتكار عمل را در دست ب یرند و به اِعمال درت پرداخته ،منابع جامعته را در راستتاي اهتداف و
منافعِ خود بسیج كنند .چنین پدیدهاي اغلب در جوامعِ سنتیِ متكی بر سیستتمهتايِ سیاستیِ
غیردموكراتیک مصداق مییابد .بااین حال ،آنچه كه در رویكرد پارسونز اهمیت دارد این است كه
اگر تبادل انرژي و اطالعات در میان خردهنظامهاي جامعه بهطور طبیعی صورت ن یرد ،بتهویتژه
اگر در زمینۀ حقو ی ،خردهنظام حقو یِ جامعه از خردهنظامِ فرهن ی اطالعاتِ ختود را دریافتت
نكند یا در این زمینه به خردهنظامهاي پایینتر از خود ،بتهویتژه بته ختردهنظتامِ شخصتیتی بتا
كارگزاريِ نهاد سیاست وابسته باشد ،سالمت نظام حقو ی و درنتیجه ،همبست یِ اجتمتاعی بته
مخاطره خواهد افتاد .چنین ضیهاي میتواند در عرصۀ جهتانی نیتز مصتداق داشتته باشتد .بته
عبارت دی ر ،در عرصۀ جهانی نیز براي تحق امنیت ،عدالت و همبست ی جهانی باید مجموعته
مقررات حقو یِ خاصی وجود داشته باشد ،و مهتمتتر از آن ،بایتد چنتین مجموعته مقرراتتی در
فرهن ِ جوامع بشري ریشه داشته باشد ،یا الا ل ملتهاي مختلف جهان دربارۀ آنها به اجمتاع
رسیده باشند .به دنبال بروز برخی رخدادهاي سیاسی -اجتماعی در رن بیستم ،ضرورتِ وجتودِ
حقوقِ فراملی آشكار شد و به همین دلیل با همكاري برختی دولتتهتاي ملتی برختی نهادهتا و
سازمانهاي حقو یِ فراملی براي حفظ صلح و امنیت جهانی و رسیدگی بته مستائل و مشتكالت
سیاسی ،ا تصادي ،اجتماعی و فرهن ی در عرصۀ جهانی پدیدار شدند .این نهادهتا و ستازمانهتا
تبلور اراده و اجماع جهانی بهمنظور حل و فصلِ مسائل و موضتوعاتِ جهتانی هستتند ازایتنرو،
تنها از طری همكاريِ تمامیِ دولتهاي ملی ادر به انجام وظیفه خواهند بود .اما یكی از مسائل
اساسی در این زمینه این است كه یا تمامی دولتهايملتی بته چنتین نهادهتا و ستازمانهتایی
ملح نشدهاند و یا در صورت ملح بودن به آنها نتوانستتهانتد تمتامی متوادِ حقتو ی آنهتا را
ب یرند.
از سوي دی ر مسائلی همچون برختورداري برختی از دولتتهتاي درتمنتد از حت وتتو در
برنامهریزيها و تصمیمگیريهاي اعضا یا عملكرد یکجانبۀ برخی از آنهتا در زمینتۀ مستائل و
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رخدادهاي جهانی سبب بروز بدبینی در میان برخی از دولتهاي ملی نسبت به عملكرد نهادهتا
و سازمانهاي حقو ی فراملی شده است .هرچند نمیتتوان چنتین وا عیتتهتایی را انكتار كترد،
بااینحال نمیتوان این وا عیت را نیز نادیده گرفت كه چنین نهادها و ستازمانهتایی در تحقت
صلح و همبست یِ جهانی موفقیتهتاي چشتم یري داشتته انتد .از ستوي دی تر ،جهتانیشتدنِ
پدیدههاي انسانی -اجتماعی در دوران كنونیِ تاریخ بشر سبب پیوند یتافتن تمتامی رختدادها و
مسائل انسانیِ جوامع به یكدی ر شده است به همین دلیتل ،تتیمین منتافعِ دولتتهتاي ملتی و
تحق ِ همبست یِ جهانی در گروِ مشاركتِ گستردۀ تمتامی دولتتهتا در نهادهتا و ستازمانهتاي
حقو یِ فراملی است ،و همچنان كه جداییگزینیِ برختی از آنهتا از ا تصتاد و فرهنت جهتانی
سبب محروم شدن آنها از مزایایشان شده است ،دوري جستنِ آنها از نهادهتا و ستازمانهتاي
حقو یِ فراملی نیز به محروم شدن آنها از مزایاي چنین نهادها و ستازمانهتایی منجتر خواهتد
شد .بنابراین ،اگر بخواهیم با تكیه بر رویكرد پارسونز به مسئلۀ حقوق فراملی توجه كنتیم ،بایتد
ب وییم كه نهادها و سازمانهاي حقو یِ فراملی تبلور یک فرهن جهانی و اجماع جهتانی بتراي
تحق ِ عدالت ،امنیت و همبست ی جهانی هستند و جامعتۀ جهتانی بتهمنظتور تتدوین واعتد و
مقررات حقو یِ فراملی باید اطالعاتِ الزم را از این فرهن اخ كند ،زیرا چنین فرهن ی تبلتور
خرد جمعیِ جهانی است كه پ از افتوخیزهاي گوناگون به شكل كنونی متبلتور شتده استت.
مسلماً ممكن است تاریخ آیندۀ بشر شاهد یک خرد جمعی جهانیِ تكاملیافتهتر باشد و ضترورتاً
خرد جمعیِ كنونی كامل ترین شكلِ آن نیست .اما ازآنجا كه تا به امروز مكانیسم دی تري بتراي
حل و فصل مسائل فراملی یا جهانی بهوجود نیامده است ،دولتهتاي ملتی بتراي تتیمین منتافع
خود ،و مهمتر از آن ،تحق آرمانهاي بشري ،چارهاي جز متوسل شتدن بته ایتن خترد جمعتی
ندارند.
اگر این وا عیت را درنظر ب یریم كه بخش مهمی از تبعی ها ،ظلتمهتا و بتیعتدالتیهتا در
سطح جهانی ،بهویژه در رابطۀ میان افراد ،گروهها و طبقتات رروتمنتد و فرادستت ،و نیتز افتراد،
گروهها و طبقات فقیر و فرودست ،و حكومتهاي درتمند و حكومتهاي فا د تدرت ،ناشتی از
نسبین ري و نسبی گراییِ افراطی در برخورد با مسائل و موضوعات حقو ی ،تفسیر به رأي كردنِ
آن ها ،و حتی سوءاستفاده از این گونه نسبین ري و نسبیگرایتی استت ،تتدوین نظتام حقتو یِ
فراملی یا جهانی بیشتر ضرورت پیدا میكند .پ از فروپاشتی نظتام سوسیالیستتی در شتوروي
ي درت بین شترق و غترب ،متا شتاهد آرامشتی نستبی در ستطح
ساب و ازبین رفتن بلوک بند ِ
جهانی بودهایم ،بااینحال ،در این برهۀ تاریخی و در حدود سته دهتۀ اخیتر جهتان شتاهد بتروز
تنشها و چالشهاي اجتماعی ،سیاسی و نظامی متعددي در بخشهاي گوناگون كرۀ زمین بوده
است .مسائلی همچون درگیريها و چالشهاي میتان استرائیل و فلستطینیهتا ،جنت عتراق و
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كویت ،اشغال افغانستان و عراق از سوي امریكا و دی ر همپیمانهتاي غربتی آن ،انقتالب لیبتی،
انقالب مصر ،س ركوبی انقالبیون پ از كودتا و واژگونته شتدن انقتالب در ایتن كشتور از ستوي
نیروهاي نظامیِ كودتاگر ،شكلگیري نیروها و گروههاي فاشیستی موسوم به داعتش كته داعیتۀ
تشكیل حكومت اسالمی از عراق تا شام را دارند و بتراي تحقت داعیتههتاي ختود جنایتتهتا و
تباهكاريهاي متعدي در منطقۀ مسلماننشینِ خاورمیانه مرتكب میشوند ،و اخیراً حملۀ نظامی
حكومتِ فاشیستیِ عربستان به كشور فقیر یمن با ادعاي حمایت از حكومت تانونی آن كشتور،
كشتار انسانها و نابود كردن ساختارهاي ا تصادي و صنعتی آن كشور ،هم ی شتواهدي از ایتن
داعیه هستند كه افراد ،گروهها ،طبقتات ،نیروهتا و حكومتتهتاي مختلتف عمتدتاً ،بتا تكیته بتر
تفسیرهاي شخصیِ خود از حقوق و نظام حقو ی ،نستبیگرایتی افراطتی در حتوزۀ حقتو ی ،یتا
سوءاستفاده از بسترِ فراهمآمده از جانب نسبیگرایی حقو ی ،منافع خا خود را دنبتال كترده،
بهسادگی حقوق دی ران را پایمال میكننتد و حتتی بتهگونتهاي كتامالً ظالمانته جتان آنهتا را
می ستانند .در چنین فرایندي است كه یک حكومت مستتبد ،فاشیستت و بتیعتدالت بتا نقتاب
دموكراسی ،آزادي و رفاهگستري ،حقوق كسانی را كه از نظر آنها غیرخودي و دی ري بتهشتمار
میآیند ،بهراحتی پایمال كرده ،منابع متادي و غیرمتادي آنهتا را بتراي ختود ربتت و ضتب و
مصادره می كند .مسلماً در چنین وضعیتی جامعۀ بشري نیازمند نستل جدیتدي از حقتوق بشتر
است نظامی حقو ی كه منافع تمامی افراد ،گروهها ،طبقات و ملتهتا را بتدون توجته بته نتژاد،
ومیت و م هب آنها و به دور از هرگونه نسبیگرایی افراطی در حوزۀ حقو ی و تفسیر بته رأي
واعدِ حقو ی ،تیمین كرده ،خوشبختی و رفاه و نیز آزادانه ،آگاهانه ،شادمانه و دوستتانه زیستتن
را براي تمامی انسانها بهارمغان آورد.
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مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقو ی ایران ،فصتلنامۀ مطالعتات حقتوق تطبیقتی،
دورۀ  ،3شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 23.-50 ،9319
 .91دریفوس ،هیوبرت و رابینو ،پل ( ،)9319میشل فوكو :فراسوي ساختگرایتی و هرمنوتیتک،
ترجمۀ حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
 .97رابرتسون ،رولند ( ،)9332جهانی شدن :تئوريهتاي اجتمتاعی و فرهنت جهتانی ،ترجمتۀ
كمال پوالدي ،تهران :نشر رالث.
 .93رحمانی فرد ،شهرداد ( ،)9331جامعهشناسی حقوق (ال وي ساماندهی مباحتث مدرنیتته)،
تهران :انتشارات دنیاي سبز.
 .91روشه ،گی ( ،)9371جامعه شناسی تالكوت پارسونز ،ترجمۀ عبدالحسین نیتکگهتر ،تهتران:
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مؤسسۀ فرهن ی -انتشاراتی تبیان.
 .20رنجبریان ،امیرحسین و كمالینژاد ،حسن (پاییز و زمستان  ،)9312آموزههاي حقتوقدانتان
بینالمللی برجسته ،فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،5شمارۀ .37-51 ،2
 .29سعید ،محمد ( ،)9332اسالم و حقوق بشر ،دركتتاب حقتوق بشتر و حقتوق بشردوستتانه :
كنكاشی براي جهانی ساختن ،گتردآوري دانیتل وارنتر ،انتشتارات دانشتكدۀ حقتوق و علتوم
سیاسی دانش اه تهران.
 .22سلیمی ،حسین ( ،)9330جهانی شدن :مصداقها و برداشتها ،فصلنامۀ مطالعات ملی ،سال
سوم ،شمارۀ دهم75.-17 ،
 .23صانعی ،پرویز ( ،) 9357حقوق و اجتماع :در رابطۀ حقوق با عوامل اجتماعی و روانتی ،جلتد
اول ،تهران :انتشارات دانش اه تهران.
 .25صانعی ،پرویز ( ،)9339حق وق و اجتماع :رابطۀ حقوق با عوامل اجتمتاعی و روانتی ،تهتران:
انتشارات طر نو.
 .25عبدي ،عباس ( ،)9379مباحثی در جامعهشناسی حقو ی ایران :مطالعهاي پیرامتون عوامتل
مؤرر بر تضاد وا عیت و حقوق در ایران ،تهران :انتشارات و آموزِ انقالب اسالمی.
 .21علیزاده ،عبدالرضا ( ،)9337مبانی رویكرد اجتمتاعی بته حقتوق جستتاري در نظریتههتاي
جامعه شناسی حقوق و بنیادهاي حقوق ایران ،تهران :انتشارات پژوهش اه حوزه و دانشت اه و
سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانش اهها («سمت»).
 .27علمداري ،كاظم ( ،)9339بحران جهانی و نقدي بر نظریهي برختورد تمتدنهتا و نظریتهي
گفتوگوي تمدنها ،تهران :نشر توسعه.
 .23فال ،ابراهیما ( ،)9332جهانی بودن و نسبی بودن حقوق بشر از دیدگاه كنفتران جهتانی،
دركتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه :كنكاشی براي جهتانی ستاختن ،گتردآوري دانیتل
وارنر ،انتشارات دانشكدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش اه تهران.
 .21فرانكل ،جوزف ( ،)9370رواب بینالملل در جهان متغیر ،ترجمۀ عبدالرحمن عالم ،تهتران:
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .30فوكو ،میشتل ( ،) 9373مرا بتت و تنبیته :تولتد زنتدان ،ترجمتۀ نیكتو سترخوِ و افشتین
جهاندیده ،تهران :نشر نی.
 .39فِی ،برایان ( ،)9335فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی ن رِ چنتدفرهن ی ،ترجمتۀ خشتایار
دیهیمی ،تهران :انتشارات طر نو.
 .32كاتوزیان ،ناصر ( ،)9352فلسفۀ حقوق ،جلد اول :تعریف حقوق ،تهتران :انتشتارات دانشت اه
تهران.
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 .33كوزر ،لیوئی ( ،)9372زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعته شناستی ،ترجمتۀ محستن رالرتی،
تهران :انتشارات علمی.
 .35كینیا ،مهدي ( ،)9353كلیات مقدماتی حقوق ،تهران :انتشارات دانش اه تهران.
 .35گل محمدي ،احمد ( ،)9339جهانی شدن ،فرهن  ،هویت ،تهران :نشر نی.
 .31گوروی  ،ژرژ و دی ران ( ،)9379حقوق و جامعهشناسی ،ترجمۀ مصتطفی رحیمتی ،تهتران:
انتشارات سروِ.
 .37گوروی  ،ژرژ ( ،)9352درآمدي به جامعهشناسی حقتو ی ،ترجمتۀ حستن حبیبتی ،تهتران،
دانشكدۀ علوم اجتماعی و تعاون ،انتشارات موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
 .33گیدنز ،آنتونی ( ،)9373جامعهشناسی ،ترجمۀ منوچهر صبوري ،تهران :نشر نی.
 .31گیدنز ،آنتتونی ( ،)9371جهتان رهاشتده :گفتارهتایی دربتارۀ یك تارچ ی جهتانی ،ترجمتۀ
علیاصغر سعیدي و یوسف حاجی عبدالوهاب ،تهران :انتشارات علم و ادب.
 .50لوكلر ،ژرار ( ،)9335جهانی شدن فرهن ی :آزمونی براي تمدنهتا ،ترجمتۀ ستعید كتامران،
تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
 .59لوي برول ،هانري ( ،)9370جامعهشناسی حقوق ،ترجمۀ ابوالفضل اضی ،تهران :انتشتارات
دانش اه تهران.
 .52مقتدر ،هوشن ( ،)9377حقتوق بتینالملتل عمتومی ،تهتران :دفتتر مطالعتات سیاستی و
بینالمللی.
 .53ملک محمدي نوري ،حمیدرضتا ( ،)9330درآمتدي بتر حقتوق بتینالملتل ،تهتران :نشتر و
پژوهش شیرازه.
 .55میلر ،پیتر ( ،)9335سوژه ،استیال و درت در ن اه هوركهایمر ،ماركوزه ،هابرمتاس و فوكتو،
ترجمۀ نیكو سرخوِ و افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی.
 .55ناندا ،وِد پی ( ،)9332آئین هندو و حقوق بشر ،در كتاب حقوق بشر و حقتوق بشردوستتانه:
كنكاشی براي جهانی ساختن ،گتردآوري دانیتل وارنتر ،انتشتارات دانشتكدۀ حقتوق و علتوم
سیاسی دانش اه تهران.
 .51واترز ،مالكوم ( ،)9371جهانی شدن ،ترجمۀ استماعیل مردانتی گیتوي و ستیاوِ مریتدي،
تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 .57هابرماس ،یورگن ( ،)9330جهانی شدن و آیندهي دموكراستی :منظومتۀ پستاملی ،ترجمتۀ
كمال پوالدي ،تهران :نشر مركز.
 .53هوالب ،رابرت ( ،)9375یورگن هابرماس نقد در حوزۀ عمومی :مجادالت فلسفی هابرمتاس
با پوپريها ،گادامر ،لومان ،لیوتار ،دریدا و دی ران ،ترجمۀ حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
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