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سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنايِ قواعد ظرفیت
شدنمتکثرِ حقوقی در دوران جهانی

)آیا مبناي قاعده حقوقی عینی شده است؟(
*فرسمانه رحمتی

)26/3/1394: تاریخ پذیرش-2/7/1393: تاریخ دریافت(

چکیده
شد و ترین وظایف حکومت فرض میترین و انحصاريسازي حقوقی از حاکمیتیزمانی قاعده

آوري قاعـده بـا   در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزام. دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود
قاعده هاي محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهاي دینیِ تابعان، انطباق پاسخ

المللـی شـدن   اول بـار بـین  . شـود کننده و مواردي دیگر از این دست، مواجه میبا اراده دولت وضع
رونـد  . ها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرداصل را شکست و توافقات دولتحقوق این

ایی غیر انحصاري شدن صالحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافـت تـا جـ   
شـوند کـه   آور تلقـی مـی  قواعد حقوقی در درون مرزهاي دولت الـزام : که وضع کنونی چنین است

چـه تحـولی   . دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارنـد 
ایجـاد شـده اسـت کـه چنـین قواعـدي محتـرم فـرض         ) آوريیا همان چرایی الزام(در مبناي قاعده 

ویژگـی اصـلی   . شـدن نسـبت داد  توان به امر فراحقوقی جهـانی شوند؟ توجیه این وضعیت را میمی
ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گـذار بـه عینیـت    . شدن ازجاکندگی استجهانی

قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنـی و شخصـیِ و محلـیِ    
یـا انتقـال قواعـد    (تواند به مبناي قواعد حقوقی عینیت کـافی ببخشـد   آنچه می. ناممکن استپیشین

ــد  ــه کن ــی خــوب  )حقــوقی را توجی ــد شــفافیت، مشــارکت (، اعمــال اصــول حکمران ــذیري، مانن پ
در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یـک طـرف و پایبنـدي بـه اصـل تضـمین و رعایـت        ) گراییوفاق

هاي حکمرانی خوب و نیز بـدیل اخـالق در تعـامالت جهـانی از     ی از مؤلفهحقوق بشر به عنوان یک
.طرف دیگر است

شدن حقوق، حکمرانـی خـوب،   مبناي قاعده حقوقی، جهانی: واژگان کلیدي
.شخصی/عینی، ذهنی

S.rahmatifar@gmail.comاستادیار حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان        *
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مقدمه.1
شـدن را در  هـاي جهـانی  شدن اتفاق نظـر وجـود نـدارد؛ بعضـی ریشـه     در مورد ماهیت جهانی

کننـد و بعضـی آن را رونـد    استانی، ادیان ابراهیمی یا انقالب صنعتی جستجو مـی هاي بامپراتوري
از نظـر ایـن مقالـه    . دانند کـه از دهـه هشـتاد قـرن بیسـتم قابـل مشـاهده شـده اسـت         اي میشتابنده
المللـی  هایی از رونـدهاي پـیش از خـود، ماننـد بـین     اي متأخر است که با مؤلفهشدن پدیدهجهانی

هـا  شود؛ جدایی زمان و مکان، از جاکندگی، بازاندیشـی مـداوم از جملـه مؤلفـه    شدن، متمایز می
شدن یعنـی آنتـونی گیـدنز،    پردازان جهانیاز جاکندگی اصطالحی است که یکی از نظریه. است

گیـرد؛ توضـیح   از آن براي توضیح انتزاعی، عینی و غیرشخصی شدن روابط اجتمـاعی بهـره مـی   
وراي مرزهـاي سیاسـی   ... ابقه انسان، کـاال، سـرمایه، اطالعـات و    سشدن جریان بیکه جهانیاین

است؛ الزمه تحققِ چنین جریاناتی، پیدا کردن زبـان مشـترك و کنـار گذاشـتن ذهنیـات و امـور       
. مثـال زد اعتمـاد تـوان بـه سـبک گیـدنز بـا مفهـوم       این تحول را می. شخصی به نفع عینیات است

هنی مانند موي سـپید، کیـف حـاوي تجهیـزات، سـالمت      تر در مورد مثالً یک طبیب امور ذپیش
کـرد ولـی   جلـب اعتمـاد مـی   ... ظاهري طبیب، معروفیت میان مردم، ادامه دادن راه پدر، هوش و 

ها و مجوزهاي الزم و درواقـع نهادهـاي صـادرکننده مجـوز جلـب اعتمـاد       امروز داشتن تخصص
.شودمکانی میازپیش فراکنند؛ نهادهایی که اعتبارشان هر روز بیشمی

ها میان سطوح گونـاگون فروملـی، ملـی و فراملـی     شدن حقوق، جریان قواعد و ارزشجهانی
ایـن  . انـد المللی و بخش خصوصی ایجاد شدههاي بینها، سازماناست؛ قواعدي که توسط دولت

ل تمایـ همسانیهاي متفاوت حقوقی به هایی از نظاماي باشد که بخشگونهجریان ممکن است به
هـاي حقـوقی از یکـدیگر بـدون انتقـال صـریح       یابند یا تنها منجر به ایجاد مفاهمه و شناخت نظام

در این مقاله گزینه نخست، یعنی فـراهم شـدن زمینـه مفاهمـه حقـوقی، مـورد بحـث        . قواعد شود
در چنین وضعیتی مسئله مهم پـیش رو مبنـايِ   . نیست و انتقال قواعد حقوقی مورد توجه قرار دارد

نـاخواه  خـواه . رش قاعده توسط تابعان، اعم از حقیقی یا حقوقی و عمومی یا خصوصی، استپذی
روشن است کـه نظـام   . گرددبخشی از مسئله به مقوله ضمانت اجراي رسمی قاعده حقوقی بازمی

خوش باشد دیر یا زود مشروعیت مردمی خود را حقوقی اگر تنها به ضمانت اجراهاي رسمی دل
ویـژه  بنابراین مبناي قاعده حقوقی را باید در چرایی پایبندي درونـی تابعـان، بـه   .دهداز دست می

. وجو کردها به نقض قاعده جستشهروندان، یا چرایی عدم تمایل درونی آن
آور بودند چون بـا دسـتورات   تر امري ملی بود، درجایی قواعد الزاممبناي قاعده حقوقی پیش

آوري قاعـده  بی یا طبیعت انسان انطباق داشتند و درجایی الزامخدایان، کلیسا و دیگر مراجع مذه
شـدن حقـوق و جریـان فرامـرزي     جهـانی . ناشی از مشروعیت کلی حکومت نزد تابعان قاعده بود
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شـدن حقـوق   عـالوه جهـانی  بـه . تواند با مشروعیت محلی قواعـد توجیـه شـود   قواعد حقوقی نمی
: دو عامل اصلی بـر حقـوق عمـومی تأثیرگـذار اسـت     . تر نیز کرده استعمومی، مسئله را پیچیده

هـاي  شدن اقتصاد، نقش دولـت در اثر جهانی. بودن حقوق بشر/شدنشدن اقتصاد و جهانیجهانی
هـاي تجـاري   الدولی و بنگاههاي بینرنگ شده است و سازمانملی در ایجاد قواعد اقتصادي کم

کننـد، قواعـدي کـه مسـتقیماً زنـدگی      مـی در حوزه امور اقتصادي اقدام به ایجاد قواعـد حقـوقی   
در ارتباط با امور حقوق بشري و محیط زیستی نیز شـرایط  . دهدشهروندان را تحت تأثیر قرار می

هـاي گونـاگون قواعـد یکسـانی     ها و ملیتترتیب به افرادي از فرهنگاینبه. مشابهی حاکم است
هـا از ایـن قواعـد پیـروي     ولـت مبنـاي ایـن قواعـد چیسـت؟ چـرا شـهروندان و د      . شودتحمیل می

این مقاله به دنبال پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش اسـت و مبنـاي قاعـده حقـوقی در دوران         . کنندمی
هاي فرایند محـورِ حکمرانـی خـوب و انطبـاق قاعـده بـا مـوازین حقـوق بشـر          جهانی را در مؤلفه

.کندالملل، به عنوان بدیل اخالق جهانی، جستجو میبین
اي که هرکدام برابر نهـاد چـه واژه  الح قاعده حقوقی و هنجار حقوقی و ایندر مورد دو اصط

ــدارد   ــان انگلیســی اســت، اتفــاق نظــر وجــود ن ــه منظــور از قاعــده حقــوقی،  . در زب ــن مقال در ای
آور است و مسئله اصلی مقالـه وصـف اخیـر    بایدونبایدي کلی، عمومی، داراي ثبات نسبی و الزام

.آوري استیعنی الزام

تی مبناي قاعده حقوقی در حقوق مدرنچیس.2
وارد ادبیـات حقـوقی   را مبناي قاعـده حقـوقی  رسد نخستین بار کاتوزیان اصطالح به نظر می

اي است که ما را بـه  نیروي پنهانی و کشش نهفته: کندایران کرده است و آن را چنین تعریف می
کننده الزام ناشـی  عد حقوقی و توجیهسازد و پایه همه قوابرداري از قاعده حقوقی وادار میفرمان
: شـود مـی در بحث از مبناي قاعده حقـوقی چنـین پرسـیده   ) 39: 1385کاتوزیان، . (ها استاز آن

آور است؟ به شـکل تـاریخی پاسـخ، طیفـی اسـت کـه یـک سـر در         چرا یک قاعده حقوقی الزام
.حقوق طبیعی و سري دیگر در پوزیتیوسم حقوقی دارد

فه حقـوق یعنـی پوزیتیویسـم حقـوقی و حقـوق طبیعـی، دو نظـر کـامالً         دو مکتب اصلی فلسـ 
تفاوت عمده این دو مکتب این است که آیـا اساسـاً   . متفاوت نسبت به مبناي قاعده حقوقی دارند

و اخالقیت یکی هستند؟ به شـکل سـنتی   1ارتباطی میان حقوق و اخالق وجود دارد؟ آیا قانونیت
. ها منفی استپوزیتیوستگرایان مثبت و پاسخ پاسخ طبیعی

ها معتقدند میان محتواي قاعده حقوقی و اخالق ارتبـاطی وجـود نـدارد و اعتبـار     پوزیتیویست
1. Legality
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کننـده آن  اي شکلی است و قانون اخالقـاً خنثـی و تـابعِ اعتبـار مرجـع اعـالم      قاعده حقوقی مسئله
. دانـد را یکـی مـی  آسـتین قاعـده حقـوقی و قـانون     براي مثـال جـان   (Himma, 1998: 145). است

(Austin, 1832: 5-12)    از نظر او قانون فرمانِ قابل مجازات توسط حاکم اسـت؛ وي میـان فرمـان
آستین بـراي فرمـان خـاص، امـر بـه مانـدن در       . تفاوت قائل است1کلیتخاص و قانون از حیث 

یـا تـا   (منزل در یک روز مشخص را و براي فرمان عام یا قاعده حقوقی امـر بـه مانـدن همیشـگی     
توانـد  روشـن اسـت کـه حـاکم مـی     (Austin, 1832: 12). زنـد در خانه را مثال مـی ) اطالع ثانوي

فیلسوف سیاسـی آمریکـایی، اسـت    2وولف،نمونه متأخرتر . پارلمان دموکراتیک یا غیر آن باشد
ر مستقل از اخالق اسـت کـه افـراد د   ايآور و حوزهنظر از محتوا، الزامصرفگوید قانون که می

:Wolff, 1998).پذیرندنشینند و تبعات انتخاب خود را شخصاً میآن خودمختارانه به قضاوت می

با برقرار کردن پیوند میان قاعده حقوقی 3اجتماعی مانند ساوینیی،-هاي تاریخیپوزیتیویست(8
نه در کنندو قاعده اجتماعی، منشأ قواعد حقوقی را در الزامات اجتماعیِ هر گروهی جستجو می

فرامکانیِ انسان و معتقدند خاستگاه قواعد حقـوقی در عـرف اسـت، ازآنجـا وارد     -عقل فرازمانی
. شـود مـی گـذار بـه رسـمیت شـناخته    شـود و در نهایـت توسـط قـانون    رویه قضایی و دکترین می

هاي رادیکال یا دولتی، مبناي قاعده حقـوقی را اراده  پوزیتیویست) 110: 1391شهابی و جاللی، (
گراهـا  داننـد؛ فایـده  هاي قضایی منبع اولی قاعده را رویه قضایی مـی پوزیتیویست. داننددولت می

کننـد و هنجارگراهـا بـا    مانند آسـتین نفـع اکثریـت را در قـانون مصـوب حکومـت جسـتجو مـی        
) هـا نظـام ارزش (هـا و منصـرف از بایـدها    تفکیک میان هست و باید، حقوق را بـه حـوزه هسـت   

. دهنـد و به قانون به عنوان ابزار اولی انعکاس اراده حکومت جایگـاه رفیعـی مـی   کنندمحدود می
)119-1391:112شهابی و جاللی، (

شـان  هاي قرارداد اجتماعی مانند نظریه عدالت راولز، مبـانی اسـتداللی  گراها که تئوريطبیعی
ظـر قاعـده حقـوقی در    از ایـن من . کننـد ها تأکید میها و حقرا تقویت کرده است، بر نظام ارزش

آور اسـت کـه از حـدود عقـل یـا طبیعـت انسـان کـه احتمـاالً در قـرارداد           صورتی معتبـر و الـزام  
راولـز معتقـد اسـت افـراد     . اجتماعی و توافقات شهروندان هم بازتاب یافته است، فراتر نرفته باشد

بیـان، وجـدان،   هـا، شـامل آزادي   کنند، اول راجع بـه حـق  در وضعیت اصلی بر دو چیز توافق می
مشارکت دموکراتیک، مالکیت و حقوق مرتبط با حاکمیت قانون مانند منع بازداشت خودسـرانه  

دهـی شـود   که برابري اقتصادي و اجتماعی به نحوي سـازمان دوم راجع به این. و دادرسی عادالنه
قامـات و  که بیشترین سود را از کمترین امتیازات ایجـاد کنـد و امتیـازات بـه طـور منصـفانه بـه م       

1. Generality
2. Robert Paul Wolff
3. Friedrich Carl von Savigny
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بنــابراین بـر خــالف  (Campbell, 2006: 62-65).دسترســی همگـانی تعلــق بگیـرد  مناصـبِ قابـل  
هاي دولتی قائل به محدودیت اراده حکومت در ایجاد قاعـده حقـوقی، از جملـه در    پوزیتیویست

. قالب قانون، هستند
و »رز«و »تهـار «هاي میانی ایجاد شـده اسـت و افـرادي از جملـه     هاي اخیر گرایشدر سال

هـا و اراده حکومـت   اند مفهوم نه چندان عینی نظام ارزشتالش کرده»دورکین«بیش از این دو، 
در تحدیــد آزادي شــهروندان را جمــع کننــد و بــه نــام حقــوق بنیــادین، دولــت را بــه حــداقلی از 

هـاي  امسازي حقـوق در نظـ  هایی از طریقِ اساسیچنین تالش. الزامات حقوقِ طبیعی پایبند سازند
.حقوقی ضمانت اجرا یافته است

تـر بــر تفکیــک میــان حقـوق طبیعــی و پوزیتیویســم حقــوقی   رز معتقـد اســت پافشــاري بــیش 
(Raz, 2003: 2). ها ضـروري اسـت  خطرناك است و حداقلی از ارتباط میان حقوق و نظام ارزش

د باشـد بـه جـاي    بحث از رابطه حقوق و اخالق از جنس اندیشیدن به این است که قانون چـه بایـ  
اگر اخالق را بـه عنـوان معیارهـاي تمییـز خـوبی از بـدي تعریـف        . که چه هستاندیشیدن به این

. هـا متفـاوت اسـت   کنیم، نه تنها قانون که همه چیز باید اخالقی باشد؛ ولی جـنس اخالقـی بـودن   
یک دانشگاه در صورتی اخالقی یا خوب است که در آموزش و پژوهش برتـري داشـته باشـد و   

چیـزي کـه قـانون را    . معیار خوب بودن یک شهر، آسایش و فراهم بودن بعضـی خـدمات اسـت   
گوید چه چیـز خـوب و   است و به مردم می1کند این است که قانون، ساختمانِ اقتدارمتفاوت می

بنـابراین قـانونی   . ترتیب قانون، ادعايِ اقتدار اخالقی بـر تابعـان خـود دارد   اینبه. چه چیز بد است
است که مشتمل بر معیارهاي مشروعیت اخالقی باشد و این تنها یکـی از محتویـات قـانون    خوب 

:Raz, 2003). است، نه تنها محتواي آن رسد رز تـالش کـرده اسـت، اخـالق را از     به نظر می(16
چنـین تحـولی منطبـق    . حوزه امور صرفاً ذهنی برهاند و به معیارهاي ارزشی آن رنگ عینیت بزند

چون در دوران جهانی الزمه تأثیرِ اتفاقـات دور بـر نزدیـک، عینـی و     . شدن استهانیبا فرایند ج
.غیرشخصی شدن امور است

از نظـر  . انطباق حداقلیِ حقوق با اخالق الزمه اعتبار حقـوق اسـت ولـی شـرط کـافی نیسـت      
عـه  راولز، پیروي از قانون الزمه وفاداري به اصل انصاف در جامعه است؛ کسی کـه از منـافع جام  

شـود بایـد تبعـات ناشـی از محـدودیت آزادي خـود در آن جامعـه را نیـز بپـذیرد؛          برخوردار می
(Rawls, 1964: 3-18)اي است که البته الزام منحصر به جامعه  راولـز مبتنـی و   بر دو اصـل عـدالت

قی و به عبارتی اخالقی باشد؛ یعنی او الزامِ اخالقی را تابعی از اخالقی بودن محتواي قاعـده حقـو  
.داندکلیت نظام سیاسی می

1. Structure of Authority
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هاي نزدیک به حقوق طبیعی یک گزاره را در توان نتیجه گرفت دیدگاهبه شکل خالصه می
داننـد کـه منطبـق بـا مـوازین اخالقـی باشـد یـا مغـایر آن          االتباع میصورتی قاعده حقوقی و الزم

ق هسـتند و واگـذار کـردن    ها قائل به اصالت حقوق در برابر اخالکه پوزیتیویستنباشد، درحالی
ــرج      ــل ه ــهروندان را عام ــه اراده ش ــانونی ب ــانونی از غیرق ــخیص ق ــارِ تش ــی معی ــرج م ــدوم . دانن

ماننـد اصـل عمـل متقابـل، لـزوم تـأمین آزادي افـراد،        (هـایی  با اسـتدالل هاي متأخرپوزیتیویست
ودن اطاعـت از  اخالقی ب،)332: 1388فر، کیوان(اصل تقابل محدودیت ) 331: 1388، فرکیوان(

.کنند و منکر تعامل اخالق و حقوق هم نیستندقانون را توجیه می
پاسخِ این پرسـش در دوران  آور است؟چرا یک قاعده حقوقی الزام: برگردیم به پرسش اول

گونه که اشاره شد، عمدتاً معطوف به رابطـه حقـوق و اخـالق اسـت و     شدن همانپیش از جهانی
هاي حقوقی گوناگون هـر  نظام. عده حقوقی و قاعده اخالقی وجود داردکه چه نسبتی میان قااین

شـدن وضـعیت   در دوران جهـانی . گرایی قـرار دارنـد  یک درجایی از طیف پوزیتیویسم تا طبیعی
هـا مواجـه هسـتیم، الزمـه پاسـخ       در شرایطی که بـا جریـان فرامـرزي ارزش   . قدري متفاوت است
:قی بررسی چند پرسش مقدماتی استآوري قاعده حقودادن به چرایی الزام

آیا بشریت معیارهاي اخالقی مشترکی دارد که به عنوان اخالق جهانی بتوانـد مبنـاي   .1
قواعد حقوقِ جهانی را تشکیل دهد؟

رو با عدول از تعریف قاعده حقوقی به عنوان الزامی کـه نقـض آن بـا مجـازات روبـه     .2
کنند؟گون پیروي میشود، چرا اشخاص از قواعد حقوقی در سطوح گونامی

هـاي اقتصـادي و   ویـژه قواعـد بنگـاه   چرا اشـخاص از قواعـد حقـوقی فـرا دولتـی، بـه      .3
کنند؟ها، پیروي میالمللی بدون وجود هیچ سطحی از ارتباط دموکراتیک با آنهاي بینسازمان

سنجی اخالق جهانیامکان.3
ی قابل اعمال باشـد، الزم اسـت   که معیارهاي تمییز خوبی و بدي، به نام اخالق جهانبراي این

ــول و ارزش  ــت اص ــپس آن ارزش  نخس ــوند و س ــایی ش ــی شناس ــاي اخالق ــال و  ه ــل اعم ــا قاب ه
گیـري اخـالق جهـانی، ریشـه در مکاتـب      امکانِ شـکل . گذاري در گستره جهانی باشنداشتراك
این مکاتب معتقـد بـه وجـود مـوازین اخالقـی      . دارد) در رأس همه مکتب حقوق طبیعی(فکري 

. نظر از مکان و زمان، قابل دسترسـی اسـت  موازینی که با عقل انسانی، صرف. شمول هستندهانج
مدرن است که چنین بـاوري را بـه معنـاي نادیـده گـرفتن      هاي پستنقطه مقابل این ادعا، دیدگاه

. دانندهاي اجتماعی و فرهنگی میها و تفاوتواقعیت
دیدگاه این اسـت کـه اصـول ثابـت اخالقـی وجـود       با این توضیح به لحاظ فلسفی و تجربی، یک 
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ندارد و در عوض طیفی از تکثرگرایی اخالقـی و تفاسـیر فرهنگـی از نیکـی و بـدي در طـول تـاریخ،        
قابل مشاهده است؛ بنابراین به جاي جستجو براي یافتن موازین جهانی اخالق بایـد بـه ایـن طیـف غیـر      

مخالفـان پاسـخ   . شدن اسـت رین راه برخورد با جهانیها بهتپذیرش تفاوت. قابل تقلیل احترام گذاشت
نیـاز  هاي فرهنگی ما را از جستجوي اشتراکات فرهنگـی بـی  دهند که صرف اتکا به واقعیت تفاوتمی

اي از هاي مشترك فرهنگـی اسـت و نـه تحمیـل نسـخه     کند و مسئله اخالق جهانی هم یافتن ریشهنمی
کنـد کـه   انسان، در دوران جهانی، در شرایطی زندگی مـی از یک طرف. شده به همه افرادپیش نوشته

هــا همکــاري و وفــاق محیطــی و اجتمــاعی درگیــر اســت کــه حــل آنبــا مشــکالت مشــترك زیســت
طلبد از طرف دیگـر الزمـه زیسـت جمعـی نزدیـک شـدن فزاینـده افـراد بـه یکـدیگر و           جانبه میهمه

(Krueger, 1994:19-21).هـا اسـت  بـر شـباهت  ترها و تأکید بیشکاستن از اثرات منفی و خشنِ تفاوت

هـاي بشـري   ظهور انواع بنیادگرایی مذهبی میان جوامع تا حدي ناشی از کوتاهی در تأکید بـر شـباهت  
کـه  افزاري الزم براي گسـترش بنیـادگرایی را ایجـاد کـرده بـدون ایـن      شدن زمینه سختجهانی. است

.وز شوددلی انسانی به موازات آن به رافزارِ همنرم
هاي انتزاعی اندیشیدن و تالش فکري براي یـافتن اشـتراك   راه شناسایی اخالق جهانی، شیوه

وگـوي پایـدار و   نیسـت، چـاره آن مـذاکره، گفـت    ... ها بر مبناي خرد انسان یـا جسـم او و   انسان
گرایی ارزشی، اعالمیه جهانی حقوق بشر است کـه توانسـته   از جمله مصادیق هم. همکاري است

هایی ماننـد آزادي، مشـارکت، برابـري و رفـاه، وفـاق جهـانی       وگو پیرامون ارزشطریق گفتاز
هـاي مشـترکی از جملـه درزمینـۀ محـیط زیسـت       المللی بازرگانی هـم ارزش اتاق بین. ایجاد کند

میـزان  (Krueger, 1994: 21). ها و مـوازین مـذهبی اسـت   منبع دیگر، ارزش. شناسایی کرده است
ــ  ــر اخ ــر س ــاق ب ــت     وف ــانی در دس ــطح جه ــه در س ــوعاتی دارد ک ــه موض ــتگی ب ــانی بس الق جه

ها اخـالق جهـانی   دیگر در همه حوزهعبارتبه(Buller, Kohls, 1991: 773). گیري استتصمیم
بنـابراین در خصـوص شناسـایی مـوازین اخـالق جهـانی دو دیـدگاه        . گیري نیستدر حال شکل

دهـد و دیگـري   هاي رسیدن به اجماع اصالت مـی اهوجود دارد که یکی فرایند محور است و به ر
. کندنتیجه محور است و راه شناسایی را اصیل ارزیابی نمی

اخـالق روابـط   . همانی وجود نـدارد الملل اینبین اخالق جهانی و اخالق حاکم بر روابط بین
کننـد و  ها در مواجهه بـا یکـدیگر رعایـت مـی    الملل قواعد رفتاري است که نمایندگان دولتبین

طورکلی هر گروه یـا  ها و بهها، شرکتاخالق جهانی آن دسته از قواعدي است که براي سازمان
بحـث اخـالق   (Bao, Xiang, 2006: 41). کند الزامی اسـت فردي که در فضاي جهانی فعالیت می

کشـیش  1بعضـی از جملـه هـانس کونـگ،    : شـود جهانی عمدتاً از دو منظـر طـرح و بررسـی مـی    
1. Hans Kung
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متخصص فلسفه دین و الهیات، بـه دنبـال پیـدا کـردن عناصـر مشـترك       1جان هیک،وکاتولیک
پسـندي بـر   هر چه را بر خود مـی ها با تأکید بر ادیان هستند و مثالً گزاره اخالقی اخالقی فرهنگ

. دهنـد مبنـايِ اخـالق مشـترك بشـریت قـرار مـی      3را به عنوان قانون طالیـی، 2،دیگران هم بپسند
معـروف  4اعالمیـه اخـالق جهـانی   نویسی تدوین کرد، که بعدتر به نـام  تا پیشکونگ در این راس

:اعالمیه سه اصل را به عنوان مبناي اخالق جهانی معرفی کرده است(Hick, 2007).شد
نظم نوین جهانی بدون اخالق نوینِ جهانی ممکن نیست؛.1
با هر انسانی باید انسانی رفتار شود؛: درخواست بنیادین.2
:ي غیر قابل نقضرهنمودها.3

پایبندي به فرهنگ عدم خشونت و احترام به زندگی؛) الف
بستگی و نظم اقتصادي عادالنه؛پایبندي به فرهنگ هم) ب
پایبندي به فرهنگ بردباري و زندگی همراه با راستی؛) پ
.پایبندي به فرهنگ حقوق و مشارکت برابر براي زنان و مردان) ت

کارهایی پیشـنهاد شـده اسـت؛ مـثالً نهادینـه      هر یک از اصول راهدر متن اعالمیه براي تحقق 
هایی که ظاهراً توسط افراد و مسـتقل  چنین فعالیت. شدن فرهنگ برابري، منوط به آموزش است

قـدر تـرویج و تضـمین    تر جنبه علمی دارد و دست کم تاکنون آنشود، بیشها انجام میاز دولت
.وان مبناي حقوق مشترك در دوران جهانی نام بردنیافته است که بتوان از آن به عن
دوران جهـانی نقـش اخـالق تکثرگـرايِ     توانـد در  مـی 5هـاي بنیـادین  گروهی دیگر معتقدند حـق 

,Weisstub). وگـو و مفاهمـه جهـانی را فـراهم کنـد     جهانی را بازي کنـد و زمینـه گفـت    Díaz Pintos,

بیعـی باشـند؛ یعنـی الزامـاتی کـه ریشـه در طبیعـت        توانند همان مـوازین حقـوق ط  ها میحق(37 :2008
. هـا نیـز باشـند   ها هستند و بایـد مـورد احتـرام تمـام دولـت     انسان دارند و بنابراین مورد وفاق تمام انسان

هـا حـق را موجـودي    چنین ادعایی در ذات خود ذهنی است و به همین دلیـل اسـت کـه پوزیتیویسـت    
هـا در قالـب نظـام حقـوق بشـر و      در دوران کنونی حق. کنندمیدانند و آن را انکار وهمی و خیالی می

در اسنادي مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسـی، میثـاق حقـوق اجتمـاعی،        
، ...اقتصادي و فرهنگی، کنوانسـیون حقـوق کـودك، کنوانسـیون امحـاي هرگونـه تبعـیض از زنـان و        

شـدن  بنـابراین در دوران جهـانی  . انـد و ذهنی خـود فاصـله گرفتـه   هاي فلسفیاند و از ریشهعینیت یافته
1. John Hick
2. Do not do to others what you would not like yourself.
3. Golden Rule
4. Declaration of a Global Ethic

الملل، شامل ها که در منابع حقوق بیناي از حقالملل به عنوان مجموعهنه حقوق بشر بینها است،نظور نظام ارزشم.5
. ها و قواعد آمره، بازتاب یافته استقراردادها، عرف
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.شمول را بازي کندتواند نقش اخالق مشترك متکثر و همهالملل مینظام حقوق بشر بین

بدیلِ اخالق جهانی: المللحقوق بشر بین.4
، جـز در مـوارد اسـتثنایی، ماننـد نظـام حقـوق بشردوسـتانه،        فـرد تا پیش از جنگ جهانی دوم 

انـداز  از این زمان و بر اثر پشت سر گذاشتن تجربـه نازیسـم چشـم   . الملل نبودوضوع حقوق بینم
این تجربه ابتدا در منشور ملـل متحـد و سـپس در اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر        . جهان تغییر کرد

آنچه در این دو سند توسعه و عینیت پیدا کرد اخالق جهانی است؛ اخالقی کـه بـر   . بازتاب یافت
(Shestack, 1998: 559).الملل تکیه زده استتاريِ فرد مورد احترامِ حقوق بینخودمخ

حقوق عمـومی از دو جبهـه   . انگیز استتضمین و رعایت حقوق بشر در دوران جهانی چالش
اقتصاد پساسوسیالیستی بـر  . حقوق بشر و اقتصاد؛ ولی این دو الزاماً هم سو نیستند: شودجهانی می

تـر تغییـر   تـر رقـابتی اسـت، سـریع    وصی متکی است، گستره جهانی دارد، بیشبازار و بخش خص
هـایی  شـرکت «شـود؛  هاي تجاري فراملی هدایت مـی پذیرتر است و توسط شرکتکند، تنوعمی

هـا  از طریق کاهش هزینـه . سازي استکه به دنبال منافع شخصی هستند و نخستین اولویتشان پول
کنند، گاه در بیمه کـارگران  اه از پرداخت مالیات خودداري میگ. دهندبه زندگی خود ادامه می

.»کننـد محیطـی شـانه خـالی مـی    هاي زیستسازي آلودگیدهند، گاه از پاكخست به خرج می
هاي حقـوق بشـري گـاهی معـارض     هاي اقتصاد و ارزشارزشبنابراین) 236: 1386استینگلیتز، (

از یک طـرف اصـل اولـی    . توان در حقوق کار دیدیکدیگر هستند؛ نمونه بارز این تعارض را می
کند رابطه کارگر و کارفرما بر قانون عرضـه و تقاضـا   اقتصاد جهانی یعنی آزادي بازار ایجاب می

اي این آزادي طرفین قرارداد کار را محدود نکند؛ از طرف دیگـر  مبتنی باشد و هیچ فشارِ بیرونی
کنند از طریق نظارت و حتـی مداخلـه مسـتقیم    ار میها را وادهاي انسانی حقوق بشر دولتارزش

هـا در حـوزه محـیط زیسـت،     دسـت مثـال  ازاین. حقوق کارگر را در چرخه سرمایه تضمین کنند
.توان دیدهم می... مالکیت معنوي و 

شدن اقتصاد و حقوق بشر از حیث جایگاهی است که براي دولـت و بـه   تعارض دیگر جهانی
شــدن اقتصــاد مســتلزم کــم شــدن هســتند؛ از یــک طــرف جهــانیتبــع آن حقــوق عمــومی قائــل

هاي نهادهاي عمومی به نفع بخش خصوصی است، تا جایی که بعضی معتقدند حقـوق  صالحیت
از طـرف دیگـر گسـترش    )271: 1392گرجـی،  (عمومی باید جاي خود را به حقوق عـام دهـد،   

، چـه رسـد بـه دو نسـل     مطالبات حقوق بشري حتی در نسل اول مستلزم مداخلـه حکومـت اسـت   
.بعدي که تحقق آن بدون مداخله حکومت و طبعاً بدون پشتیبانی حقوق عمومی ناممکن است

تـوان بـه   الملـل، قواعـد سـیال حقـوقی را مـی     در مورد ضمانت اجراي رعایت حقوق بشر بین
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شـوند و دسـته   دودسته تقسیم کرد؛ دسته نخست قواعدي که بدواً توسط یـک دولـت ایجـاد مـی    
. شـوند هاي ملی تحمیل مـی المللی ایجاد و به دولتقواعدي که بدواً توسط یک سازمان بیندوم

بینی شـده اسـت   کارهایی پیشها به موازین حقوق بشر هم در خود اسناد راهدر مورد التزام دولت
الملل، مانند فصول ششم و هفتم منشـور ملـل متحـد، قابـل     و هم ضمانت اجراهاي عام حقوق بین

مسئله اصـلی چگـونگی پایبندسـازي نهادهـاي غیـرِ دولـت، بـه عنـوان ارکـان اداره          . استاعمال
کارِ مؤثر تضمین حقوق بشر و احترام به آن در محتواي راه. الملل استجهانی، به حقوق بشر بین

قواعد حقوقی و طبعاً تضمین مشروعیت تصمیمات اداره جهانی، گسترش سـازوکارهاي نظـارت   
را بـه رسـمیت   حق بـازنگري مثال ماده سیزده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، براي. قضایی است

کند در نظام قضایی داخلی خود نظـارت بـر نقـض    هاي عضو را موظف میشناخته است و دولت
البته نظارت قضایی در سطح جهانی نهادي نسـبتاً نـو پـا اسـت؛     . بینی کنندمفاد کنوانسیون را پیش

ملل متحد ایجاد دیوانی مسـتقل بـه منظـور بـازنگري در تصـمیماتش را      براي مثال شوراي امنیت 
ویژه حقوق اداري جهـانی و مفهـوم   به عالوه حقوق جهانی، به(Kingsbury, 2005: 40). نپذیرفت

الملل چـه نقشـی   گیري است و باید دید در آینده، حقوق بشر بینحکمرانی جهانی در حال شکل
.ظهور بازي خواهد کردرا در ارتباط با این مفاهیم نو

شود حقوق بشر، فردگـرا و بـه تعبیـري خودپسـند و در نتیجـه ناسـازگار بـا        ممکن است گفته
مـوازات پررنـگ شـدن    الملـل، بـه  سیر تحول حقوق بشر بین. شدن استگرایی و وفاقِ جهانیهم

ام تغییـر رویکـرد حقـوق بشـر از یـک نظـ      . مطالبات زنان، خالف این ادعـا را ثابـت کـرده اسـت    
هم طـرف حـق هسـتند،    ) هاویژه اقلیتبه(هاي انسانی فردگراي محض به نظامی که در آن گروه

تا حدي درگرو کنکاش در مبانی فلسفه اخالق و تالش براي یافتن مبناي اخالقـی مناسـب بـراي    
مـدار و  هـاي اخالقـی بـه دودسـته فضـیلت     بـه طـور سـنتی نظریـه    . شدن حقـوق بشـر اسـت   جهانی

تـوان نیـک   چگونـه مـی  مدار این است که پرسش اصلیِ اخالق فضیلت. شودم میمدار تقسیعمل
گـویی،  مثـل راسـت  ) 78: 1385هـولمز،  (پاسخ شـامل فهرسـتی از صـفات اکتسـابی اسـت؛      . بود

هـاي بیرونـی بـه    گراها معتقدند فضائل درونی معیاري براي انتخـاب عمل.... شجاعت، صبوري و 
چنین معیارهایی در توزیع منابع ممکن است بـه ریاکـاري بـه    دهد و مثالً دخالت دادندست نمی

چـه کـاري انجـام دهـم کـه      : پس پرسش  جدید چنین است. عنوان یک ضد فضیلت تبدیل شود
شناختیِ گونـه انسـانی را   گروهی اشتراکات زیست) 25: 1381قاري سید فاطمی، (درست باشد؟
: 1388شـانژو، ریکـور،   . (دهنـد ی قـرار مـی  هاي مشترك و طبعاً مبناي اخالق جهانمبناي انتخاب

دوسـتانه را پایـه مناسـبی بـراي قواعـد جهـانی       نوع/فمینیستی/و گروهی اخالق زنانه) 322-388
ارتباط بـا  که بی(محوري حاکم بر انواعِ فلسفه اخالق -دوستانه با نقد خوداخالق نوع. شمارندمی



201...سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنايِ قواعد متکثرِ حقوقیظرفیت

لت، تأکید خـود را بـر مراقبـت و مسـئولیت     ، به جاي عدا)فردگرایی مبنایی حقوق بشر هم نیست
) 414-422: 1385هـولمز،  . (دهـد گذارد و به جاي فرد انسانی به روابـط انسـانی اصـالت مـی    می

بـرادري در سـطح فلسـفه    . کنـد را در اسناد حقـوق بشـري پـر مـی    1اخالق فمینیستی خأل برادري
سـت ولـی در عمـل کمتـر سـند      گانه آن در کنـار آزادي و برابـري ا  حقوق بشر یکی از مبانی سه

زیسـتی  بستگی و هـم با محتواي هم) مانند حق صلح(هاي نسل سوم آور حقوق بشري به حقالزام
توانـد حقـوق بشـر را دسـت کـم در      ترتیـب اخـالق فمینیسـتی مـی    اینبه. پردازدآمیز میمسالمت

(Monshipouri, 2008: 72). مرحله اجرا برادرانه کند

که آزادي مورد پذیرش نسل اول حقوق بشر ریشه در فردیـت انسـان دارد، توسـعه    رغم اینبنابراین به
هـاي  کـه از گـروه  (و سـوم  )  کنـد که از انسان به عنوان عضو جامعه حمایت مـی (حقوق بشر به نسل دوم 

ي جبـري  هـا نشان داد که آزادي بـدون توجـه بـه زمینـه اجتمـاعی و محـدودیت      ) کندانسانی حمایت می
سوژه اخالقی دیگـر تنهـا در ارتبـاط بـا     . یافتنی نیستدست) هاي تاریخیمثل شرایط اقتصادي و نابرابري(

شود بلکـه تـالش او در رسـیدن بـه خیـر عمـومی هـم محتـرم         گذاري نمیاستقالل و فردیت خود ارزش
آسـیب  نـد و  کذات پنداري با دیگـران در حصـول خیـر عمـومی مشـارکت مـی      انسان از طریق هم.است

ترتیب مسئولیت فردي به مسـئولیت مشـترك،   اینبه. ، حد پایان خودمختاري فرد استرساندن به دیگري
هـاي  هاي فردي نیست بلکه تهدیدها و فرصـت گذار کرده است؛ مسئولیت مشترك تنها برآیند مسئولیت

روندي جهـانی، را  هـاي شـه  یعنی دغدغـه ... پیشرفت دانش و فناوري در حوزه محیط زیست و ژنتیک و 
,Weisstub). گیردهم در برمی Díaz Pintos, 2008: 41, 42) .

الملل، بـا هـدف قـرار دادن پاسـداري از     رسد نظام حقوق بشر بینبا این توضیحات به نظر می
) آمیـز زیستی مسـالمت با محتواي هم(شرافت انسان به صرف انسان بودن و با لحاظ اصل برادري 

توانـد یکـی از دالیـل اجـراي قواعـد حقـوقی در دوران       انت اجراهاي خـود، مـی  و با اتکا به ضم
ترتیب که قواعـد سـیالِ حقـوقِ جهـانی در فرضـی      اینبه. باشد) در کنار حکمرانی خوب(جهانی 

الملل با حقوق بشر بینمغایرآور است که در محتوا و نیز در فرایند ایجاد براي تابعان حقوق الزام
گیـرد و دلیـل   آوري آن محل تردید قرار میاین صورت مشروعیت قاعده و الزامنباشد و در غیر 

. شوداجراي قاعده احتماالً ترس از ضمانت اجراهاي آن می

حکمرانی خوب و مبناي قواعد حقوقی.5
شـدن،  سو با طرح گسترده جهـانی زمان و هماز اواخر دهه هشتاد قرن بیستم، یعنی درست هم

سـازي دولـت بـه    نی مانند بانک جهانی، به جاي تعدیل ساختاري و کوچکنهادهاي اقتصاد جها
.با اشاره مستقیم به یک جنس تا حد زیادي در تضاد با محتواي خود استواژه برادري.1
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کارهـایی  راه. ویژه بخش خصوصی، بر توانمندسازي دولـت متمرکـز شـدند   نفع جامعه مدنی و به
گیري اقتصـادي، کوچـک   براي توانمندسازي پیشنهاد شد مانند کاهش دخالت دولت در تصمیم

تر، بازار آزاد، حذف سوبسـیدهاي غیرضـروري و   افتر و شفشدن بخش عمومی، اداره اثربخش
مجموعه ایـن اصـالحات بـه حکمرانـی     (Najme, 2003: 1-2). گرایی با اقتصاد جهانیافزایش هم

هـایی ماننـد شـفافیت، حاکمیـت     اي متشـکل از مؤلفـه  حکمرانی خـوب بسـته  . خوب معروف شد
الملـل  عایـت حقـوق بشـرِ بـین    و تضـمین و ر 1گرایـی گویی، وفـاق پذیري، پاسخقانون، مشارکت

. شوداست؛ اصولی که با اعمالشان تعامل میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بهتر می
کـه خواسـتگاه حکمرانـی درواقـع مـدیریت و علـوم اداري       اینباوجود) 160: 1391فر، رحمتی(

اسـت و در  است، طبعاً وارد حقوق و به طور مشخص حقوق اداري، در معناي کـالن، وارد شـده   
تـوان بـه   بـراي نمونـه مـی   . هاي در حاضر از جمله اصول حاکم بر حقوق اداري استنتیجه مؤلفه

قانون مدیریت خدمات کشوري و ورود گسترده حکمرانی خوب به آن از جمله در فصـل سـوم   
. و مواد نود و صد و چهارده اشاره کرد

کنـد کـه در   ی خـوب ادعـا مـی   هاي حکمرانی خوب فرایند محور هستند؛ حکمرانهمه مؤلفه
وقتـی درجـایی تفکیـک امـري بـه      2.شـود خود خوب مـی فرض خوب بودن فرایند، نتیجه خودبه

تـر اشـاره شـد،    طور که پیشهمان. استاخالقیخوب و بد مطرح شود، به معناي ورود قضاوت 
وان گفـت  تاند؛ پس میشدن موازین ذهنی اخالق به معیارهاي عینی تبدیل شدهدر دوران جهانی

پرسش ایـن اسـت کـه آیـا الـزام بـه       .اعمال حکمرانی خوب به منزله اخالقی شدن فرایندها است
کننده اخالقـی شـدن محتـواي    تواند تا حدي تضمیناخالقی بودن فرایند ایجاد قاعده حقوقی می

آن هم باشد و اجراي قاعده حقوقی توسط تابعان را توجیـه کنـد؟ بـراي روشـن شـدن پاسـخ در       
هاي حکمرانی خوب به عنوان عامل اخالقی کردن فراینـدهاي ایجـاد قاعـده حقـوقی     ه مؤلفهادام

پـذیري و  هـاي حکمرانـی خـوب شـفافیت، مشـارکت     از میـان مؤلفـه  . گیردمورد بررسی قرار می
الزم به اشاره است که تضمین و رعایـت حقـوق بشـر هـم از جملـه      . شودگرایی بررسی میوفاق
.ب استهاي حکمرانی خومؤلفه
گیري و اجراي تصـمیم تـابع قواعـد و مقـررات باشـد؛      شفافیت یعنی تصمیم: شفافیت. 5-1

عـالوه اطالعـات بـه میـزان کـافی      نفعان قرار گیرد؛ بـه اطالعات آزادانه و مستقیم در دسترس ذي
در اثـر  (UNESCAP). هاي همگانی به شکل قابل درك عرضه شودتولید، ارائه و از طریق رسانه

1. Consensus Oriented
توان اعمال حکمرانی خوب را با اعمال اصول دادرسی منصفانه در فرایندهاي از این حیث و جهت تقریب به ذهن می.2

.قضایی مقایسه کرد
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ت فرایندها کسانی که از تصمیمات اداري، معامالت تجاري و حتی کارهـاي خیریـه متـأثر    شفافی
پـس عـالوه بـر    . یابندها و ارقام، از سازوکارها و فرایندها هم اطالع میشوند عالوه بر واقعیتمی

مدیران دولتی، فعالین مـدنی و متولیـان بخـش خصوصـی نیـز موظـف بـه فعالیـت آشـکار، قابـل           
(Gurria, 2006). قابل فهم هستندبینی وپیش

در حقـوق اسـتخدامی از   : از شفافیت در سطوح مختلف، معانی متفاوت قابـل اسـتنباط اسـت   
هـایی ماننـد ارتقـا و پرداخـت اسـت؛ در مالیـه عمـومی بـه         اصول مهـم حـاکم بـر اداره، در روال   

تـرین  یکی از مهـم چنین شفافیتهم. گویی در فرایندهاي حسابداري اشاره داردهاي پاسخروش
(Otenyo, Lind, 2004: 288). ها استمعیارهاي ارزیابی کارکرد دستگاه

هـر چـه سـطح ارتبـاط     . افزایـی اسـت  دولت فایده مهم شفافیت مشـروعیت -در رابطه شهروند
تـر شـود، اهمیـت شـفافیت بـراي پـر       رنـگ گیرنده نهایی کمدموکراتیک میان شهروند و تصمیم

شدن حقوق بخشـی از قواعـد   در دوران جهانی. رودوکراتیک باالتر میکردن خأل مشروعیت دم
ها و به تبع آن بـه شـهروندان   شود و سپس به دولتحقوقی توسط نهادهاي اداره جهانی ایجاد می

روشـن اسـت کـه نهادهـاي اداره جهـانی بـا اتبـاع        . شوندو حتی مستقیماً به شهروندان تحمیل می
هاي حقوقی ملی نیـز  شدن تا کنون در نظاماز پیش از جهانی. ارندها ارتباط دموکراتیک نددولت

تـوجهی از قواعـد حقـوقی مصـوب ادارات     ترتیب که بخش قابـل اینبه. مشکل مشابه وجود دارد
ایـن  . اسـت کـه بـا شـهروندان مسـتقیماً رابطـه دموکراتیـک ندارنـد        ) به جاي پارلمان(قوه مجریه 

جیه کرد که در سـطح داخلـی تأسـیس یـک اداره بـه مصـوبه       توان توترتیب میاینوضعیت را به
شـود و از ایـن طریـق مشـروعیت در اداره جریـان      پارلمان، یعنی نمایندگان شهروندان، مستند می

ولـی در سـطح جهـانی رابطـه نماینـدگی مسـتقیم       (Kingsbury and others, 2005: 35 ).یابـد مـی 
االجـرا شـدن   هانی معاهده باشد، بـراي الزم چون تنها اگر سند تأسیس یک رکن ج. وجود ندارد

هاي کشورهاي عضو دارد و از این طریق معاهـده و بـه طبعـاً سـازمان، بـه      نیاز به تصویب پارلمان
در غیـر ایـن صـورت ایـن     (Kingsbury, 2009: 35). کننـد طور غیرمستقیم کسب مشـروعیت مـی  

نِ کمتـر دموکراتیـک بـه میـزان     بنابراین موفقیت یـک رکـ  . شودارتباط دموکراتیک نیز قطع می
سـازي  شفافیت قواعد و اهمیتی که به مشاوره نهادهاي مدنی و فعاالن اقتصادي در فرایند تصـمیم 

هاي مـورد اسـتفاده، پـذیرش عضـویت افتخـاري یـا عـادي        از جمله روش. دهد، بستگی داردمی
ن سـایت و در معـرض   داشـت روز نگـه هاي اینترنتی، بـه نهادهاي جامعه مدنی، طراحی ساده سایت

.دید عموم گذاشتن اطالعات از طریق آن است
مشارکت در معناي وسیع، کنش افراد در زندگی سیاسی، اجتمـاعی  :پذیريمشارکت. 5-2

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، به منظـور  کمیته همکاري1989در . و اقتصادي جامعه است
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بـر مشـارکت عمـومی پرداخـت و توسـعه      هـاي نـاظر   ترویج حکمرانی خوب به تـدوین سیاسـت  
سیاسی، اصالح سازوکارهاي حکومتی و تقویت فرایندهاي دموکراتیک و احترام به حقوق بشـر  

چنـین اسـتفاده مـؤثر از    ایـن نهـاد هـم   . هاي مشارکت، بـه رسـمیت شـناخت   را، به عنوان شاخص
هـاي  وان راههاي حکومتی و بخـش خصوصـی را بـه عنـ    هاي محلی و خودمختار، سازمانسازمان

)(JICA Research Institution, 1995.تحقق اصل مشارکت مورد توجه ویژه قرارداد
از اصــول حقــوقی حــاکم بــر اداره، منبعــث از الگــوي حکمرانــی خــوب، حــق تأثیرگــذاري  

نفعـان بایـد   یعنی جلـب نظـر ذي  . نفعان بر تصمیمات اداره، پیش از گرفته شدن تصمیم، استذي
کوشـد ایـن مؤلفـه را    حقـوق اداري جهـانی هـم مـی    . سازي در اداره باشدصمیمجزئی از فرایند ت

هـاي  هاي میـان دولتـی، از طریـق توسـعه روش    بعضی از شبکه. تبدیل به یکی از اصول خود کند
با دعـوت از  1هاي مرکزي،براي مثال کمیته بانک. کنند، زمینه مشارکت را فراهم میغیر رسمی

اصــالحات مشــابه در ســازمان همکــاري . را نوشــت2دیــد خــودنــویس ســند جنفعــان، پــیشذي
پـس از احسـاس لـزوم افـزایش     4و سازمان جهـانی بـراي سـالمت حیوانـات،    3اقتصادي و توسعه
ترتیـب کــه در بعضــی از امـور خــود روش اطــالع و   ایــنبــه. اي، شــکل گرفـت مشـروعیت رویــه 

راه دیگـر،  . کننـد ازي را تشـویق مـی  ساند و مشارکت عمومی در تصمیمرا راه انداخته5اظهارنظر
ازآنجاکـه حضــور افــراد در  . سـازي اســت هـاي غیــر حکـومتی بــراي تصــمیم  دعـوت از ســازمان 

کارگیري فرایندهاي طوالنی اسـت و الزامـاً هـم منجـر بـه مشـارکت       تصمیمات معموالً مستلزم به
هـاي غیـر   د سـازمان کننـ شود، بسیاري از نهادهـاي اداره جهـانی تـالش مـی    نفعان نمیمعنادار ذي

الزمـه  .نفعان اجتماعی و اقتصادي، در فرایندها مشارکت دهنـد ذينمایندهحکومتی را، به عنوان 
گیـري سازي، دسترسی بـه اطالعـات و شـفافیت فراینـدهاي تصـمیم     مشارکت معنادار در تصمیم

انـد  ره خـورده ترتیب دو مؤلفه مشارکت و شفافیت به هم گاینبه(Kingsbury, 2005: 38). است
.یابندو در تعامل با یکدیگر تحقق می

تـر و  فنی) به دلیل ماهیت موضوعات در دست بررسی(سازي جهانی، فضاي حاکم بر تصمیم
هـاي  گیـري در گـروه  تر از سـطح ملـی اسـت و بـه همـین دلیـل بخـش اصـلی تصـمیم         تخصصی

نوان محل رقابت سیاسـی و  نهادهاي تخصصی، بر خالف پارلمان به ع. گیردکارشناسی انجام می
هـایی  نهادهـاي مـدنی، بـه عنـوان گـروه     . منفعت حزبی، بر مشورت با کارشناسـان متکـی هسـتند   

1. Committee of Central Banks.
2. Basle Capital Adequacy Accord (Basle II).
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
4. World Organisation for Animal Health (OIE).

سازي است که در آن قاعده پیشنهادي، به منظور روشی براي تصمیمNotice-and-Commentاطالع و اظهار نظر .5
حقوق جهانی رسد این روش از حقوق اداري ایاالت متحده وارد نظام به نظر می. شودشنیدن نظرات عموم مردم، منتشر می

. شده است
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بـه  . مند به موضوعات خاص، ظرفیـت کارشناسـی خـوبی در اختیـار دارنـد     متشکل از افراد عالقه
ق را در حکمرانــی جهـانی محقــ 1هــا آرمـان دموکراســی مشـورتی  جریـان انـداختن ایــن ظرفیـت   

هـاي  گیـري نفعان در تصـمیم الزمه دموکراسی مشورتی، طرف مشورت قرار گرفتن ذي. کندمی
الگویی که ضعف دموکراسی نمایندگی ساده، که در آن مشـارکت بـه رأي دادن در   . مهم است

اکنـون بـراي مثـال در    (Somin, 2010: 253). کندشود، را جبران میانتخابات ادواري خالصه می
محیطــی، نهادهــاي تخصصــی ماننــد ســازمان  ارگري و اســتانداردهاي زیســتحــوزه مســائل کــ

ترتیـب  ایـن هاي غیرحکومتی را جلب کنند تـا بـه  کنند همکاري سازمانالمللی کار تالش میبین
شـان افـزوده   شان کمتر دیده شـود و در عـوض بـر مشـروعیت تصـمیمات     خودتنظیمیِ ساختاري

ایـن تعـامالت از درون حکمرانـی جهـانی، حکمرانـی      از طریـق (Kingsbury, 2005: 35). شـود 
اي از سـازوکارهاي درون و  منظـور از حکمرانـی همکارانـه مجموعـه    . گیـرد شکل می2همکارانه

دهد اهداف خود را تعریف و رسیدن به آن را از طریق سازمانی است که به اعضا امکان میبرون
ترتیـب اصـل مشـارکت بـر     ایـن به(Central Bank of Brasile, 2008: 11). همکاري تضمین کنند

.گذاردچگونگی جریان یافتن و اعمال قدرت در دوران جهانی تأثیر می
گیـري  گر درگیري و دخالت یـک جامعـه در تصـمیم   گرایی بیانوفاق3:گراییوفاق. 5-3

: است و دو اصل بنیادین دارد
ها؛سویی و هماهنگی دیدگاههم) الف

. سویی و هماهنگیاسته از همپذیرش نتایجِ برخ) ب
) اقلیـت (انجامد، در نتیجه طـرف بازنـده   بازنده می-دموکراسیِ اکثریتیِ ساده، به بازي برنده

. معتـرض اسـت  ) توسـط اکثریـت  (شده در یک فراینـد دموکراتیـک   احتماالً به تصمیمات گرفته
ا اقلیـت از صـحنه   هاي دموکراتیـک بـه دنبـال وفـاق عمـومی هسـتند تـ       براي رفع این معضل نظام

ترتیـب  ایـن باشـند و بـه  هـا مشـارکت داشـته   سازيحذف نشوند و به نسبت تعداد خود در تصمیم
وفـاق بـه دنبـال    . هاي متنوع وجود دارددر هر جامعه بازیگران و دیدگاه. حقوق اقلیت حفظ شود

رین منفعـت  کنـد بهتـ  گرایی است و تالش میگري میان منافع مختلف براي رسیدن به هممیانجی
چون الزمه حکمرانی خوب برنامه گسـترده  . براي کل جامعه و راه رسیدن به آن را شناسایی کند

(UNESCAP, 2009). و درازمدت براي توسعه انسانی و تحقق اهداف آن است

1. Deliberative Democracy.
2. Cooperative Governance

3.Consensusبراي اینکه کانسنسوس به عنوان یکی از اصول . شوددر زبان فارسی به وفاق و اجماع ترجمه می
ک اشتباه نشود، در حکمرانی خوب با کانسنسوس به عنوان یک روش تشخیص اکثریت از اقلیت در فرایندهاي دموکراتی

.جایگاه نخست به وفاق و در جایگاه دوم به روش اجماع ترجمه شده است
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شـود، نخسـت از طریـق    در ایجاد قاعده حقوقی در سطح جهانی وفاق به دو صورت وارد می
گیـري دوم از طریـق جـایگزین    هـا در تصـمیم  نفعان یـا نماینـدگان آن  مشارکت دادن تمامی ذي

تـوان  در مورد صورت نخست مـی . سازيگیري در فرایند قاعدهکردن روش اجماع به جاي رأي
ــک تفکــر مشــخص و عــدم      ــه ی ــدادن ب ــري ن ــه برت ــاتی دارد، از جمل ــاق الزام ــق وف گفــت تحق

در حقـوق جهـانی   ... . جنسی، قومی، زبانی و گیري بر مبناي امور ناشی از تبعیض نژادي، تصمیم
هـاي حقـوقی ماننـد حقـوق قراردادهـا از تـدوین       بعضـی از شـاخه  . این تبعیضات مصـداق دارنـد  

هـاي مختلـف حقـوقی را    هـا در نظـام  انـد و شـباهت آن  هاي رایج میان مـردم ریشـه گرفتـه   عرف
زاده تحــوالت درون ولــی بــراي مثــال حقــوق اداري، . شــدن منتســب کــردتــوان بــه جهــانینمــی

اکنـون  (Kingsbury, 2005: 51). هاي لیبرال در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم استدولت
اگـر حقـوق   . گیـري اسـت  اي جدید از حقوق به نـام حقـوق اداري جهـانی در حـال شـکل     شاخه

ی بـر  پیونـدد تنهـا مبتنـ   اداري جهانی و قواعدي که بـه ایـن نـام بـه جریـان مبـادالت حقـوقی مـی        
بنـابراین  . هاي لیبرالی باشد، اجراي آن در کشـورهاي غیراروپـایی توجیـه نخواهـد داشـت     ارزش

هـاي فـردي   شمول مانند دموکراسی و حقهاي جهانحقوق جهانی ناچار تأکید خود را بر ارزش
تـوان  اگرچـه نمـی  . گـذارد گرایـی و همبسـتگی مـی   وطنمدنی و اقتصادي و مفاهیمی مثل جهان

. شدن منطبق استفت که این مفاهیم نیز تا حد زیادي با رویکردي لیبرال به جهانینادیده گر
گیـري، متنـی کـه    المللی است و در جایگاه آیین تصمیمروش اجماع فنی براي تهیه متون بین

گیـري  تـر از متنـی دارد کـه بـا رأي    رسد اعتباري مساوي یا حتی بیشاز این طریق به تصویب می
فلسفی، . (ها بر موضوع مورد مذاکره استن بیانگر توافق قریب به اتفاق دولتشود؛ چوقبول می

ــه    ) 208-217: 1383 ــاق ب ــوان صــورت دوم ورود وف ــه عن ــاع ب ــورد جــایگزینی روش اجم در م
سازي، این نکته قابل اشـاره اسـت کـه بـه منظـور قـوام یـافتن حقـوق جهـانی و در مرحلـه           قاعده

ویـژه در فراینـد تصـویب اسـنادي     ت پذیرش جهانی دارند، بـه شناساییِ اصول و قواعدي که قابلی
هاي بشري، اجماع روش مناسـبی اسـت و   شمول دارند مانند اسناد مربوط به حقکه ماهیت جهان

) نـه الزامـاً اتفـاق آرا   (هـا  شود؛ چون از حداقلی از شـباهت دیـدگاه  گیري توصیه میبه جاي رأي
شـمول، بـیش از   و با ایجاد زمینه توافقات همه) 110-100: 1390جاللی، مقامی، (حکایت دارد 

گیـري تنهـا   جـایگزینی روش اجمـاع بـا رأي   . کنـد شدن حقـوق کمـک مـی   گیري به جهانیرأي
گیري نماد ساده دموکراسی اکثریتی اسـت و بنـابراین   رأي. المللی نیستهاي بینمختص سازمان

ویـژه اقلیـت، مهـم باشـد، روش اجمـاع      بـه نفع، هاي ذيدر هر فرایندي که دیده شدن تمام گروه
.کندسازي نزدیک میگیري را به تصمیمتر است و تصمیمراهبردي

عالوه بر سازوکارهاي ساختاري و فراینـدي، دکتـرین از طریـق رویـه     الزم به اشاره است که
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هـم بـر قواعـد    ) عالوه بـر حقـوق بشـر   (هاي ماهوي کند محدودیتقضایی به دو شکل تالش می
نخسـت از طریـق شناسـایی اصـول کلـی حقـوق و دوم از طریـق        . اداري جهانی بـار کنـد  حقوق

ویژه زمـانی  ها بهاین محدودیت. سازي حقوق در سطح فرا دولتیگسترش و تعمیق مفهوم اساسی
از اصـول کلـی   . یابند که یک حق بشري هم وارد معادله حقـوق اداري جهـانی بشـود   اهمیت می

پرهیــز از اهــداف بازدارنــده 2تبــاط عقالنــی میــان هــدف و وســیله،ار1تــوان تناســب،حقــوق مــی
هـاي حقـوق بشـري، ماننـد     تناسب در بعضی از نظام.را نام برد4و انتظارات مشروع3غیرضروري

ویژه در تفسیر قاعده حقوقی کـاربرد  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اصل بسیار مهمی است و به
مثال به ایـن شـکل قابـل اعمـال اسـت کـه محـدود کـردن         این اصل در حقوق اداري براي. دارد

پذیر است کـه متناسـب بـا تـأمین یـک هـدف       منفعت خصوصی شهروندان تنها در فرضی توجیه
توان از اصل تقدم در ارائـه  ترتیب دیگر نمیاینبه(Kingsbury, 2005: 40). عمومی مشروع باشد

. خدمت عمومی بالشرط دفاع کرد
سـازي بـه رسـمیت شـناختن     منظـور از اساسـی  . سازي حقوق اسـت سیمحدودیت دیگر، اسا

هـا  نامه، عـرف مانند قانون اساسی، مصوبات پارلمان، آیین(هاي خارج از منابع رسمی حقوق حق
در حقوق داخلـی کشـورهایی ماننـد فرانسـه، پرتغـال،      . توسط دادگاه براي شهروندان است...) و 

در سـطح  . بتکار دادگاه قانون اساسی در حال گسـترش اسـت  سازي حقوق به ااساسی... اسپانیا و 
جهانی چون نهاد قضایی مشخصی متولی این امر نیست، به موازات ایجـاد حقـوق اداري جهـانی    

هاي حاکم بر حقـوق  توانند از دیگر محدودیتاین قواعد می. آیندقواعد اساسی نیز به وجود می
.، باشندالمللجهانی، در کنار موازین حقوق بشر بین

نتیجه.4
آوري قاعده حقوقی موضوع جدال دو مکتب اصلی حقـوق،  شدن الزامپیش از دوران جهانی

هـاي میـانی شـکل گرفتـه     هاي اخیر گرایشدر ساله. یعنی پوزیتیویسم حقوق و حقوق طبیعی بود
ولـت  ها به اراده دولت را الزمه اخالقی شـدن رابطـه شـهروند و د   که تحمیل حداقلی از نظام حق

در نتیجـه  . انـد اي یافتـه سابقهشدن حقوق، قواعد حقوقی سیالیت بیدر اثر جهانی. کندارزیابی می
المللـی بـه رسـمیت    ِ مصوب نهادهاي محلـی در یـک دولـت، توسـط سـازمانی بـین      گاهی قاعده

هاي غیر عضـو  هاي عضو و بعضاً دولتشود و این سازمان به نوبه خود آن را به دولتشناخته می
1. Proportionality
2. Means-Ends Rationality
3. Avoidance of Unnecessarily Restrictive Means
4. Legitimate Expectations
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این وضعیت بیرونی، ساخته و پرداختـه علـم حقـوق و بـه طـور مشـخص حقـوق        . کندتحمیل می
.توان آن را به شکل حقوقی تحلیل کردعمومی نیست ولی می

آوري قاعده حقـوقی بـا اخالقـی بـودن آن پیونـد      شدن چرایی الزامکماکان در دوران جهانی
فـرا زمـانی   -شدن، عینی و فرا مکـانی جهانیمنتها اخالقی که معیارهاي آن متأثر از . خورده است

شود معیارهاي ذهنی اخالقی ماننـد شـجاعت، صـداقت و قـبح     بدیهی است که ادعا نمی. اندشده
تـر  انـد کـه پـیش   شـده شدن نابود شده است بلکه معیارهـاي جدیـدي سـاخته   سرقت در اثر جهانی

دوران جهــانی در صــورتی قاعــده حقــوقی در . خــارج از حــوزه اخــالق و نــامرتبط بــا آن بودنــد
الملـل منطبـق باشـد یـا     اخالقی یا خوب است که از حیث ماهوي با نظـام عینـی حقـوق بشـر بـین     

حداقل مغایر نباشد؛ چون موضوع همه قواعد در دوران جهانی در ارتباط با حقـوق بشـر نیسـت،    
ز حیث شـکلی در  به عالوه ا. توان انتظار داشت همه قواعد منطبق با موازین حقوق بشر باشندنمی

گرایـی،  پـذیري و وفـاق  فرایند ایجاد آن اصول حکمرانـی خـوب، از جملـه شـفافیت، مشـارکت     
نفعـان و  هـاي ذي سازي این اصول، شنیدن و پذیرشِ دیدگاهاز جمله ابزارهاي پیاده. رعایت شود

ورد نیـاز  هاي اینترنتـی بـا اطالعـات مـ    داشتن درگاهروز نگهها، بهسازينهادهاي مدنی در تصمیم
. سازي استکارگیري گسترده روش اجماع در تصمیمنفعان و بهذي

آوري قاعـده  شـدن گـره خـوردن مبنـاي الـزام     ترتیب از جمله پیامدهاي حقوقیِ جهـانی اینبه
شـدن،  در دوران جهـانی . سـابقه بـود  امري کـه پـیش از ایـن بـی    . حقوقی به فرایند ایجاد آن است

کننـد کـه طـی    آور ارزیـابی مـی  نظر از ضمانت اجراي آن، الزامصرفاي را، تابعان حقوق قاعده
هـا شـکل گرفتـه اسـت و منطبـق بـا       نفعـان یـا نماینـدگان آن   ذيهمهفرایندي شفاف با مشارکت 

در فرضـی کـه یکـی از ایـن چهـار عنصـر مخـدوش شـود،         . الملـل باشـد  موازین حقوق بشر بـین 
. شودا چالش جدي مواجه میآوري قاعده یا حداقل تحلیل حقوقی آن بالزام
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