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 چکیده
ای و منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه

گیری هویت ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکلروند. اقلیت، سازهشمار می المللی بهبین
الملل لیبرال، رسد که حقوق بینهای اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر میجمعی گروه

ها از طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیتگرفتن سیاست بیواسطة پیشبه
های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق اطی بر فردگرایی و حقوق و خواستهفشاری افرسو و پایک

که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در  جمعی از سوی دیگر، از گروه
 های مختلف اقلیت ناکام مانده است.  ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروهپیشگیری از تنش
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 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

 چون نديدند حقیقت ره افسانه زدند
 )حافظ(

 مقدمه
های اصلی ثبات و امنیت داخلی و از تهديدهای اصلی اکنون يکی از چالشهم 4منازعات قومی

ها و تقابل و برآيند برجستگی هويتی گروهی از قومیت 6روندشمار میالمللی به صلح و امنیت بین
ها با خواهی قومیتموج هويت 3های قومی در برخی کشورها هستند.شديد هويتی میان گروه

 5،پرستی انفجار قوم، الوين تافلرسو و به تعبیر  اين به 4991ويژه از دهة و به 1پايان جنگ سرد
يرين در شکلی نوين رويارو ساخت. حتی به باور برخی کارشناسان حوزة ای دجهان را با پديده
های داخلی گذشته نیز مسائل قومی ها، علت و موجب اصلی بسیاری از درگیریحمايت از اقلیت

ای ديگر، با پايان به گفته 2ها مخفی مانده بود.و مذهبی است که زير رقابت ايدئولوژيک ابرقدرت
های مذهبی هايی با ريشهها، جای خود را به درگیریبه وکالت از قدرت هاینظام دوقطبی، جنگ

ها، اقدام سازمان ملل متحد در از همین رو ناموران حوزة مبانی حقوق اقلیت 7و قومی دادند.
بار را نتیجة بروز منازعات قومی خشونت 4991ها در دهة سازی راجع به حقوق اقلیتضابطه

  8دانند. می
کشد، هرچند برای تحقق صلح، تنها نبود منازعه، بحث نبود صلح را پیش میسخن از بود 

های اديان آسمانی منازعه کافی نیست. صلح، آرمانی بشری و برپايی آن در کنار عدالت، از وعده
و  9رودشمار می الملل بهالمللی کانت، هدف اساسی حقوق بیناست. صلح در نظرية حقوق بین
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الملل پس از جنگ اول جهانی، از تأثیرگذارترين عوامل بر روابط بین 41طلبیجنبش عظیم صلح
الملل، آن را بهترين گرايانة حقوق بینهای صلحسنت 44شود.های آن محسوب میدر همة جنبه

باور دارند. به باور  46«صلح از رهگذر حقوق»دانند و به شعار ابزار برای تقويت صلح در جهان می
الملل وجود دارد. در سنت کانتی، گرايانه در حقوق بینچهار سنت صلح رفتههماهل فن، روی

معاهده وسیلة آرمانی دستیابی به صلح است. در سنت دوم که ريشه در حقوق آنگلوساکسون دارد، 
جويند. المللی و رسیدن به صلح را در داوری و رسیدگی قضايی میو فصل اختالفات بین حل

گره خورده است، وسیلة برپايی صلح را در خود مفهوم حقوق  لسنهانس کسنت سوم که با نام 
را پیشتاز آن  43والتر شاکینگگیرد. سرانجام سنت چهارم که در معنای موسع کلمه سراغ می

 41المللی در پی تحقق صلح است.های بیندانند، در دامن سازمان می
برای  45المللالی حقوق بینکند که نظرية لیبرالملل مشخص میتاريخ تطور فلسفة حقوق بین

به کار گرفت؛ يعنی همان مفهومی که حقوق « صلح»نخستین بار، همت خود را در تحقق 
رو در مقوالت مرتبط با صلح و از اين  42الملل پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای آن بنا شد. بین

ور و هدف حقوق الملل و ازجمله منازعات قومی که محالمللی در چارچوب حقوق بینامنیت بین
بايد جای پای لیبرالیسم و مبانی آن را رديابی کرد. از سويی، هدف  47اند،الملل را نشانه گرفتهبین

المللِ مبتنی بر سنت لیبرالیسم، تحقق صلح و در نتیجه تالش برای پیشگیری از اصلی حقوق بین
ترين ازعات قومی از رايجشمار رفته است. از سوی ديگر، منگری عوامل تهديدکنندة آن به جلوه

 به 4991ويژه از دهة رود که پرندة زيبای صلح را پريشان کرده است. بهشمار میعواملی به 
سو، اين دست منازعات، رشد فزاينده يافته است. بر اين پايه، اين سخن گزافه نیست اگر  اين

های فراروی د و از چالشالملل لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی کوتاه باشدست حقوق بین
 آن در اين زمینه سخن گفته شود. 

نظر به پرشماری پديدة منازعات قومی در منطقة خاورمیانه و اهمیت انکارناپذير آن برای 
طور  الملل لیبرال بهسو و کمبود نوشتگان فارسی در زمینة حقوق بینسرزمین کهن ايران از يک 

 
10. Pacifism  
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نحو خاص، نگارندگان در اين رويارويی با منازعات قومی بههای فراروی آن در عام و چالش
الملل لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی های حقوق بینمقاله، هدف خود را کنکاش در چالش

طرفی گرفتن سیاست بیالملل لیبرال، با پیشاند. فرضیة نوشتار اين است که حقوق بینقرار داده
فروبستن بر های فردی و چشمبر فردگرايی و حقوق و خواستهفشاری افراطی سو و پااز يک 

های میان اکثريت و اقلیت هويت و حقوق جمعی و گروهی از سوی ديگر، در پیشگیری از تنش
ناکام مانده است. در راستای پیشبرد مطالب، نخست مفهوم، علل و پیامدهای منازعات قومی 

الملل جانبة نظرية لیبرالی حقوق بینبررسی همه شود. سپس با خودداری ازکوتاهی بررسی می به
طرفی دولت در های مرتبط با فرضیة پژوهش، به تبیین کوتاه جايگاه بیکردن به ويژگیو بسنده

شود. در الملل لیبرال و پیامدهای آن پرداخته میلیبرال دموکراسی و فردگرايی در حقوق بین
الملل لیبرال در پیشگیری از بروز ی حقوق بینهای فراروپايانی متن اصلی، در چالشبخش 

الملل در منازعات قومی کندوکاو خواهد شد. شايستة يادکرد است که تنها کارآمدی حقوق بین
و فصل مرحلة پیشگیری از منازعات قومی وجهة همت اين نوشتار بوده و ارزيابی مديريت و حل 

 زمند مجال پژوهشی ديگر است. الملل نیاها در چارچوب حقوق بیناين دست درگیری
 

 . منازعات قومی: مفهوم، علل، پیامدها1

 . مفهوم 1ـ1

های ملی، قومی يا مذهبی يا ديگر آمیز پايدار که در آن اقلیتمنازعة قومی را هر منازعة خشونت
ها را در راستای ايجاد تغییرات اساسی در وضعیت موجود به چالش های اجتماعی، دولتگروه
ها و دهد که منازعات قومی تنها منازعات اقلیتاين تعريف نشان می 48اند.کشند، بازشناختهمی

ها نظیر گیرد، بلکه منازعة ديگر گروههای قومی در معنای خاص کلمه را در بر نمیگروه
 ، موقعیتی را«منازعه»رفته، واژة همرویشود. های مذهبی با هم يا با دولت را نیز شامل می اقلیت

جمع هستند و در عین کند که در آن دو يا چند بازيگر در پیگیری اهدافی غیرقابلتشريح می
ای از منازعه است که در آن اهدافِ دانند. منازعة قومی نوع ويژهحال، اهداف خود را عادالنه می

ر طور انحصاری در چارچوب قومی تعريف شده و در آن، رويارويی بکم يکی از بازيگران بهدست
کم يکی از بازيگران اساس تفاوت قومی است. مورد منازعه در واقعیت امر هر چه باشد، دست

طرف منازعه ادعا کم يکدهد؛ يعنی دستناخرسندی خويش را در چارچوب قومی توضیح می
کند هويت متفاوت قومی او دلیل عدم تحقق منافع اعضای آن، فقدان حقوق برابر و عدم می

کم طرفی است که بر ها است. به سخن ديگر، منازعة قومی شامل دستبات آندستیابی به مطال

 
18. Horowitz, Donald L., Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, 1985, p. 57. 
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منازعات  رفته، نظر به تنوعهمروی 49دهی شده است.اساس هويت قومی اعضای آن سازمان
ها، آنچه در اين نوشتار از منازعة قومی مدنظر گروهی و علل و اسباب آنگروهی و بیندرون

 ها است.اقلیت با دولت هایاست، منازعات میان گروه
 
 . علل 2ـ1

ويژه با قضايای رواندا و منازعات قومی پديدة جديدی نیست ولی با فروپاشی بلوک شرق و به
بر اساس مطالعات  61يوگسالوی سابق، توجه عمومی بر اين دست منازعات متمرکز شد.

کشور عضو سازمان ملل متحد، تنها دوازده کشور دارای جمعیت  493شده، از میان  انجام
 64اند. متجانس فرهنگی هستند و مابقی کشورها يک يا چند گروه فرهنگی را در خود جای داده

هنگی سان شمشیری دولبه عمل کند. توضیح آنکه تنوع فرتواند بهاين تنوع قومی و فرهنگی می
تواند موجب غنای هرچه بیشتر فرهنگ ملی شود. نیز چون تنوع فرهنگی بیانگر در يک کشور می

توان آن را عاملی مهم در رود، میشمار می ها نیز بهها و توانمندیها و ديدگاهتنوع انديشه
 های گوناگون دانست که خود مسیر اصلی پیشرفت و توسعه در جوامع امروزينتضارب ديدگاه
کند که اين تنوع قومی شود. اما لبة ديگر اين شمشیر، هنگامی خودنمايی میمحسوب می

درستی مديريت نشود و در نتیجه، تعامل فرهنگی جای خود را به تعارض فرهنگی بدهد و به  به
های قومی و بخش او، عفريتة جنگ برآيد و در شیپور درگیریجای فرشتة صلح و نوای روح

 فرهنگی بدمد.
خی ازجمله با کنکاش در منازعاتی که سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد در بر

اند که اهم ها مداخله کرده است، چند عامل را از اسباب اصلی بروز منازعات قومی دانستهآن
اند از ايجاد محدوديت بر بیان هويت قومی، تبعیض حقوقی، اقتصادی و فرهنگی، ها عبارت آن

متی غیرمردمی، شرايط نامساعد اقتصادی، فروپاشیدگی دولت و پشتیبانی خارجی های حکونظام
ناکامی در تضمین دسترسی برابر  به باور گروهی ديگر از کارشناسان، 66های قومی واگرا.از گروه

اجتماعی،  ـ نايافتگی سیاسیهای اقلیت، توسعهويژه زمین، انزوای سیاسی گروهبه منابع و به
های و نژادی ازجمله علل و شرايط ساختاری بروز منازعات سیاسی و درگیریتبعیض فرهنگی 

 
، صص 4393شناسی و نشر میزان، زاده، نشر فرهنگ، ترجمه: عبداهلل رمضانمنازعات قومیولف؛  استفان کوردل، کارل و .19

47-42 . 

20. Tepfenhart, Mariana, "The Causes of Ethnic Conflicts", Comparative Civilisations Review, vol. 68, 

No. 68, Spring 2013, p. 1. 

21. Mohammadzadeh, Hossein, "The Causes of Ethnic Conflicts in Multi-Ethnic Societies", World 

Scientific News, No. 42, 2016, p. 163. 
22. Ercan Yilmaz, Muzaffer, "The Rise of Ethnic Nationalism, Intra-State Conflicts and Conflict 

Resolution", Turkish Journal of TESAM Academy, Issue 5, No. 1, January 2018, pp. 15-21. 
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های  همچنین شماری از پژوهشگران، علل يا مؤلفه 63داخلی بین اقلیت و اکثريت هستند.
)ضعف دولت مرکزی، های ساختاری اند: مؤلفهقومی را به چهار دسته تقسیم کردهمنازعات 

آمیز، )نهادهای سیاسی تبعیضهای سیاسی ، مؤلفهجغرافیای قومی(های امنیتی داخلی و  نگرانی

 اجتماعی های اقتصادی/، مؤلفهقومی و سیاست نخبگان(های های انحصارگرايانة ملی، سیاست یايدئولوژ
ها و تاريخ )تبعیض فرهنگی علیه اقلیت 61ادراکی های فرهنگی/و مؤلفه آمیز()نظام اقتصادی تبعیض

 65.(ديگریاز  خودجداسازی های قومی و گروه
توان به اين نتیجه رهنمون شد که برده در باال میبا کنکاش و تأمل در عوامل نام

ساز اصلی ديگر علل نوعی زمینهرا به 62توان عامل تبعیضنگر میرفته و از نگاهی کل هم روی
های میان گروهبروز منازعات قومی دانست. در واقع، اين تبعیض و احساس تبعیض است که در 

ها، سرانجام بذر عدالتی در میان اين گروهدواند و با تشديد احساس بیقومی و مذهبی ريشه می
انگاری هويت رسد ناديدهشود. همچنین به نظر میريزی کاشته میخشونت و درگیری و خون

ورها، های کالن کشهای يادشده در سازمان و ساختار حکمرانی و سیاستجمعی و گروهی گروه
های انگاری هويتی، در چشم گروهاز اسباب بسیار مهم بروز منازعات قومی است. اين ناديده

اند ها، در واقع به معنای انکار هويت مستقل ايشان است. چه درست گفتهربط و اعضای آن ذی
که هستی، مفهومی است که برای جمع معنی خاصی دارد. يک گروه، جز حیات فیزيکی، حیات 

دارد که به هويت جمعی مربوط است و در قالب زبان، مذهب، حس مشترک تاريخی و  ديگری
اند ولی گروه توان گفت اعضای گروه زندهسرنوشتی مشترک متجلی است. بدون اين حیات می

گاه  سان تجلیرو سخن از نقش حافظة جمعی در بروز منازعات قومی بهاز اين  67زنده نیست.
 روی گزافه نیست.هیچ  به 68ی پژوهشگران،هويت قومی و جمعی از سو

 
 . پیامدها3ـ1

« روی تاريک چندگونگی فرهنگی»بار آن را بايد بخشی از منازعات قومی و پیامدهای گاه خون
 
23. Srinivasan, Sharath, Minority Rights, Early Warning and Conflict Prevention: Lessons from Darfur 

(Report), Minority Rights Group International, September 2006, p. 5.  

24. Cultural/Perceptual  

25. Brown, Michael, "The Causes and Regional Dimension of Internal Conflict", In: Brown, Michael 

(ed.), The International Dimensions of Internal Conflict, MIT Press, 1996, p. 573; Atanassova, Ivanka 

Nedeva, The Impact of Ethnic Issues on the Security of South Eastern Europe (Report), Commissioned by 

the NATO Office of Information and Press, 1999, p.19-28. 

26. Alcorta, Ludovico et al., "Discrimination and Ethnic Conflicts: A Dyadic Analysis of Politically-

Excluded Groups in Sub-Saharan Africa", International Interactions, vol. 46, No. 2, 2020, p. 251. 

 .7، ص 4393، مجد، انگاری و مصاديقزدايی فرهنگی؛ پیشینه، مبانی، قابلیت جرمنسلعبداللهی؛  جوانمیر عبداللهی، معاذ و .26

، بهار 6 و 4، سال سیزدهم، شمارة شناسی ايرانجامعه، «نقش حافظة جمعی در بروز منازعات قومی»اصغر؛ داودی، علی  .28

 .4394و تابستان 
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های ويژه پس از جنگ سرد، در رأس چالشها، بهدانست که به باور پژوهشگران حوزة اقلیت
های هرکس که از آن شنیده يا از رهگذر رسانهمنازعات قومی برای  69الملل است.حقوق بین

 ريزی، ناامنی، آوارگی و روايت نابردباری، ستمگوناگون، تصاوير مرتبط با آن را ديده، يادآور خون
هايی بر ها و کیسهنوع خويش است. سیمای رنجور آوارگان با کولهو بیدادگری آدمی در حق هم

تصويری است که هنگام نگارش اين نوشتار، در ذهن دوش، و اندوهی به بزرگی جهان در دل، 
خويی و ويژه سیمای معصوم کودکانی که قربانی درندهنويسندگان مقاله نقش بسته است. به

اند، بسیار جانکاه و آزاردهنده است. افزون بر اين تصاوير تلخ ورزی ديگران شدهطلبی و تعصب جاه
در بیانی يگری نیز برای منازعات قومی متصور است. تر دتر و درازمدتو گزنده، پیامدهای ژرف

کلی، منازعات قومی، يکی از عوامل و موانع توسعه و همگرايی ملی و انسجام اجتماعی در سطح 
منازعات قومی با گسترش ناامنی و آسیب و تخريب ساختارهای حیاتی برای  31داخلی هستند.

گرفته، های انجامبرند. بر اساس ارزيابیتوسعه، عمالً بستر توسعه و پیشرفت جامعه را از بین می
 34زدنی است.ويژه تأثیر منفی منازعات قومی بر آموزش کودکان ازجمله در قارة افريقا، مثالبه

های قومی به ديگر کشورهای ای، سرايت درگیریالمللی و منطقهر ابعاد بینهمچنین از نظ
تواند ها به ديگر کشورها، که خود میشدن سیل پناهندگان ناشی از اين درگیریهمسايه يا روانه

المللی و در نتیجه، تهديدی برای صلح ای و بینمنازعات قومی را به مخاصماتی در سطح منطقه
ای مبدل سازد، از ديگر پیامدهای منفی اين منازعات محسوب مللی و منطقهالو امنیت بین

های گروه شود. برای نمونه، يکی از کشورهايی که همواره در معرض خطر سرايت درگیری می
از کشور ترکیه به سرزمین خويش بوده و « پ.ک.ک»مسلح حزب کارگران کردستان موسوم به 

ز شده، جمهوری اسالمی ايران است. وجود نیروهای گاه متحمل خسارات جانی و مالی نی
غرب کشور، و افزون بر آن، تشکیل گروهک تارشگری پ.ک.ک. در مناطق غرب و شمال

های تنها موجب ناامنی اجتماعی در استانعنوان شاخة ايرانی پ.ک.ک.، نهپژاک به )تروريستی(
ی ايران را نیز با خطری جدی واقع در اين مناطق شده، بلکه امنیت مرزهای جمهوری اسالم

 
، بهار 75، شمارة 49، دورة تحقیقات حقوقی، «هاگرايی، دولت و حقوق اقلیتچندفرهنگ»پی؛ کردونی، ندا و امیر نیک. 29

 .22، ص 4395
30. Mbowura, Cletus Kwaku, "Inter-Ethnic Conflicts and Their Impacts on National Development, 

Integration and Social Cohesion: A Study of the Nawuri-Gonja Conflict in Northern Ghana", 

International Journal of Humanities and Social Science, vol. 4, No. 7, Issue 1, May 2014, p. 109; Bisram, 

Visnoonand, Impact of Ethnic Conflict on Development: A Case Study of Guyana, Ph. D. Thesis in 
Sociology, The City University of New York, 2015, p. iv. 

31. Sabina Moraa, Nyang'au, Assessment of the Effects of Ethnic Conflict on Access and Participation of 

Children in Primary Education in Nakuru Conty, Kenya, Reasearch Thesis in Education, Kenyatta 
University, May 2019, pp. 1-8. 
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 36رو کرده است. روبه
 

 المللطرفی در نظریة لیبرالی حقوق بین. فردگرایی و بی2

 . فردگرایی لیبرال1ـ2
های ترين شالودههای اصلی مدرنیسم و به تعبیری، از مهمفردگرايی يکی از بنیادها و مؤلفه

اجتماعی، اخالقی و دينی محسوب  های گوناگون فلسفی، سیاسی،فکری دنیای جديد در عرصه
تر شود که فرد را واقعیطور کلی فردگرايی يا مکتب اصالت فرد، به ديدگاهی گفته میشود. بهمی

کند و ارزش اخالقی و حقوقی تر و مقدم بر جامعه و نهادها و ساختارهای آن تلقی میو بنیادی
کامیابی فرد را از هر لحاظ مقدم بر جامعه  باالتری برای او قائل است. در نتیجه، امیال و اهداف و

فردگرايی مبنای سنت لیبرالیسم در روزگار حاضر است و بر پاية آن، فرد بايد واحد  33دهد.قرار می
اساسی در تحلیل اخالقی و سیاسی باشد. فردگرايی متضمن ديدگاهی است که بر اساس آن، 

ارزش واحدهای جمعی و گروهی است؛ يعنی های رقیب مانند ارزش افراد عموماً فراتر از ارزش
فرگرايان قائل به باوری هنجاری هستند داير بر اينکه واحدهايی همچون ملت، جامعه و خانواده 

  31دهندة خود اهمیت کمتری دارند.نسبت به اعضای تشکیل
 از ديدگاه فلسفة سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسیع آن، فلسفة افزايش آزادی فردی در جامعه

تا حد ممکن است. از ديدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولويت 
ای به گفته 35تنها ايدئولوژی سیاسی، بلکه نوعی راه زندگی است.دارد. در حقیقت، لیبرالیسم نه

 ای است که از دوران نوزايیمحورانههای انسانها و گرايشديگر، لیبرالیسم زايیدة جنبش
گرايانة زمین پديد آمده است. لیبرالیسم از میان دو رويکرد انسانسو در مغرب به اين )رنسانس(

گزيند و فرد و مصلحت فردی را از جامعه گرا، رويکرد نخست را برمیفردگرا و جمع )اومانیستی(
فرد »رای کردن آزادیِ هر چه بیشتر بنهد. آموزه و انگیزة کانونی لیبرالیسم، فراهمفراتر می

شناختی لیبرالیسم، فردگردايی تر، هستة متافیزيکی و هستیدر سخنی جامع 32است.« انسانی
است و تعهدات آشنای لیبرالی نسبت به آزادی، مدارا و حقوق فردی از همین مقدمه ناشی 

 
الملل؛ با نگاهی به وضعیت های قومی در حقوق بینحمايت از حقوق فرهنگی اقلیتکرمی؛  موسی فضائلی، مصطفی و. 32

 .641، ص 4395شهر دانش،  کُردها در ترکیه،

، مؤسسة فرهنگ و انديشة دينی، های معاصرها، درآمدی بر مکاتب و انديشهفرهنگ واژهدالرسول و همکاران؛ بیات، عب. 33

 .395-392، صص 4382بهار 

34. Ahlin Marceta, Joseph, "An Individualist Theory of Meaning", Journal of Value Inquiry, vol. 55, 

2021, pp. 1-2. 
 .41، ص 4378، نشر نی، کاری(: لیبرالیسم و محافظه6های سیاسی در قرن بیستم )انديشه تاريخ؛ بشیريه، حسین .35

 .158، ص همانبیات و همکاران؛  .37
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شناختی و هم اخالقی است. اين مفهوم، فرد را هم هستی 37شود. فردگرايی لیبرال، می
کند. همچنین تر و مقدم بر جامعة بشری و نهادها و ساختارهای آن تلقی میا بنیادیتر ي«واقعی»

در برابر جامعه يا هر گروه جمعی ديگر، برای فرد ارزش اخالقی واالتری قائل است. در 
و ديگران بسط يافته است،  پین، الک، هابزتاريخی قرارداد اجتماعی که به دست  های نیمه نظريه

های او به مانی نیز پیش از جامعه وجود داشته است. سرانجام، حقوق و خواستفرد به لحاظ ز
شناختی، گیرد و فردگرايیِ هستیهای جامعه قرار میلحاظ اخالقی مقدم بر حقوق و خواست

 38آورد.وجود میمبنای فلسفی الزم برای فردگرايی اخالقی و سیاسی را به 
 

 طرفی دولت در اندیشة لیبرال. بی2ـ2
های گوناگونی پیدا کرده و حتی گاه بندیعنوان فلسفة اجتماعی، در گذر زمان صورتیبرالیسم بهل

های حضور انديشمندان گوناگونِ پشتیبانِ اين نظر در يک دورة خاص موجب شده است که تلقی
شة مختلفی از لیبرالیسم طرح و بیان شود. انديشمندان لیبرال با همة تکثر و اختالفی که در اندي

های يکی از شاخصه 39طرفی دولتای مسائل و ازجمله اينکه بیلیبرالی دارند، همه بر سر پاره
ای از لیبرالیسم  تنها شاخصهطرفی در انديشة لیبرالی نهدل هستند. بیلیبرالیسم است، با هم يک

باورند که  پردازان لیبرال بر ايندر واقع نظريه 11های امروزين از آن است.که هستة مرکزی تلقی
ها قائل هستند، دولت و قوانین آن در رابطه با مفاهیم گوناگون زندگی مطلوب که افراد به آن

بخواه قی صرفاً ترجیحات دلهای اخالها، گزينشاز نظر لیبرال 14طرف خواهند ماند.بی
امیال افراد و توان فراتر از رو نمیتوانند به شیوة عقالنی تبیین شوند. از اين اند و نمی شخصی

ها امر متعینی را در اين زمینه به منزلة شیوة صحیح و اخالقی مدنظر قرار داد های خود آنتوافق
ها تحمیل کرد بلکه وظیفة دولت اين است که با حفظ و در قالب الزامات اجتماعی به آن

وناگون بتوانند های گها، فضايی را فراهم کند که افراد با ديدگاهطرفی کامل راجع به ارزش بی
در واقع، اين اصل در باوری لیبرالی مبنی بر  16های متنوع را پیگیری کنند.آزادانه اهداف و روش

ها معتقدند توانايی افراد در مراقبت از منافع خويش و استعداد خودگردانی جامعه ريشه دارد. لیبرال

 
37. Liberal Individualism  

 .49-61، صص 4377، ترجمه: عباس مخبر، مرکز، لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوطآربالستر، آنتونی؛  .38

39. Neutrality of State 

 .311، ص 4395، تابستان 6، شمارة 12، دورة سیاست، «های لیبرال و پیامدهای آنطرفی در نظامبی»عزيزی، سیدمجتبی؛  .04

41. Al-Hakim, Mohamad, Liberalism and Minority Rights: The Issue of Faith-Based Arbitration within 

Liberal Democracies, Thesis Submitted for the Degree of A in Philosophy, McMaster University, 

September 2007, p. 59. 

، 3، سال شناسی بنیادیغرب، «طرفی دولت لیبرالگرايان و نقد فردگرايی و بیجامعه»ابوالفتحی، محمد و مختار نوری؛  .02

 .41، ص 4394، پايیز و زمستان 6شمارة 
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مت نیست بلکه در اصول ها حاکم است، نتیجة دخالت حکوبخش اعظم نظمی که در میان انسان
حاکم بر جامعه و ساختمان طبیعی انسان نهفته است که وجود آن ربطی به بود و نبود حکومت 

گیری آن، ها، در صورت گسترش بیش از اندازة بخش دولتی و عرصة تصمیمندارد. به باور لیبرال
در انديشة لیبرالی،  رو گیرد. از اين ناپذر قرار میهای تحملدموکراسی لیبرال در معرض تنش

سو فردگرايی و از سوی ديگر  ماند؛ از يکهمیشه دو قطب ناسازگار میان فرد و دولت باقی می
 13کنند.بدگمانی به قدرت دولت در کنار هم رشد می

و  جان رالزپردازی شماری از نويسندگان لیبرال معاصر همچون طرفی حاصل نظريهايدة بی
های حال، از میراثی غنی برخوردار بوده و تبار آن را بايد در انديشه است. با اين رونالد دورکین

يافت.  استوارت میلو  کانت، جان الکاخالقی و سیاسی فالسفة عصر روشنگری همانند 
هايی چون سکوالريسم و الئیسیسم است که هر دو در رابطه با طرفی حاصل تعمیم ايده بی

طرفانه های سیاسی برخوردارند. بینش بیتاريخ انديشه نسبت حکومت با دين از قدمتی ديرينه در
گیری دربارة خیر را به افراد واگذار معتقد است اخالق سیاسی بايد معطوف به حق باشد و تصمیم

چه به علت اعتقاد دولت به برتری ذاتی يک  -هاکند، چرا که ترجیح يک تلقی بر ساير تلقی
جامعه از آن برداشت و چه به انگیزة دولت برای اشاعة برداشت و چه به دلیل پشتیبانی اکثريت 

به باور  11ناقض آزادی فردی و برابری میان شهروندان است. ـ زندگی خوب و خیرخواهی
طرفی دولت در گسترة لیبرالیسم از چنان اهمیتی برخوردار است که انديشمندان لیبرال، ايدة بی

د که هدف خود را رفتار برابر با افراد قرار دهند شونها هنگامی لیبرال محسوب میگويند دولت می
طرفی دولت را راهی برای تحقق اصل ها بیدر واقع، لیبرال 15طرفی دولت است.که هستة آن بی

  12دانند.رفتار برابر دولت با شهروندان می
 

 الملل لیبرالهای حقوق بین. نگاهی کلی به ویژگی3ـ2
ها و اثرگذاری ژرف آن در حوزه 17رسد،لیبرال به گوش میالمللی اگرچه آوای افول نظم بین

الملل طور عام و روابط بینپیوند میان سیاست و حقوق به»های گوناگون انکارناشدنی است. زمینه

 
 . 71-75، صص همانآربالستر؛  .03

، تابستان 1، شمارة 44، دورة المللیهای سیاسی و بینرهیافت، «گراتأملی بر مفهوم و مبانی دولت کمال»شیرزاد، امید؛ . 00

 .479، ص 4399
45. Neal, Patrick, Liberalism and its Discontents, Macmillan, 1997, p. 15. 

 .318-319، صص ؛ هماننقل از: عزيزی

 .319، ص پیشین .07

47. J. Mearsheimer, John, "Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order", 

International Security, vol. 43, No. 4, Spring 2019, p. 7. 
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شود. در اين میان، های گوناگون بررسی میطور خاص، در چارچوب نظريهالملل بهو حقوق بین
ای در سدة بیستم، برداشت ويژه 18گرايیآلیسم، رئالیسم و تکوينههای ايدلیبرالیسم در کنار نظريه

رسد بتوان رويکرد به نظر می 19«.الملل در رويدادهای جهانی ارائه داده استاز نقش حقوق بین
آلیسم و رئالیسم دانست. الملل را تعديل و جمع دو نظرية ايدهنظرية لیبرالیسم نسبت به حقوق بین

اند و لیبرالیسم با نگاهی ستیزی راه افراط پیمودهگرايی و ديگری در آرماناناين دو، يکی در آرم
های انسانی، کوشید پلی میان المللی و آرمانزمان به واقعیات جامعة بینتلفیقی و توجه هم

انديش منزلة فیلسوف صلحرا به امانوئل کانتاين حقیقت که »بنا کند. « آرمان»و « واقعیت»
توان الملل باشد. میتواند کمک شايانی در توصیف نظرية لیبرالی حقوق بینخوانند، میمی

جد برای تحقق و شمار آورد که بهگی سیاسی و اجتماعی به لیبرالیسم را نخستین نظام انديشه
آن هم در  بار ـو پیروان متقدم او برای نخستین  کانتای در درست دارد. تعالی صلح، برنامه

خاص در  سازکارريزی ـ موفق شدند با پی ی که جنگ به هزار زبان در سخن بوداوضاع و احوال
به سخنی ديگر بايد برپايی و برجامانی صلح را هدف اصلی  51«.جستجوی صلح جهانی برآيند

الملل لیبرال دانست و اصول و سازکارهای آن را نیز بايد با میزان تحقق هدف يادشده حقوق بین
 ارزيابی کرد.
الملل های نظرية لیبرالی حقوق بینترين ويژگیگرفته، مهمهای انجامپژوهش بر پاية

( ضرورت لیبرال دموکراسی؛ 3( بقای حاکمیت دولت؛ 6شناسی جزء به کل؛ ( روش4اند از:  عبارت
( خودمحدودسازی دولت. نخستین ويژگی حقوق 5ها؛ و ( منع مداخله در امور داخلی دولت1

الملل را شناسی تحلیلی آن است. اين نظريه الگوی تحلیل در حقوق بینشالملل لیبرال، رو بین
الملل نبايد بنا کرده است؛ يعنی حقوق بین« جزء به کل»تغییر داده و برخالف گذشته، بر تحلیل 

ها آغاز کند. ها بايد مطالعه را از افراد و حقوق آنها را مطالعه کند، بلکه پیش از دولت تنها دولت
الملل و راندن دولت از مرکزيت حقوق بینالملل مبتنی بر لیبرالیسم، عقبژگی حقوق بینديگر وي

ها توانست با پرداختن به ها بر اين نظرند که انديشة آندر عین حال حفظ آن است. لیبرال
است و نه « فرد»الملل نشان دهد که عنصر اولیة هنجاری حقوق بین 54«فردگرايی هنجاری»

« ارزش درونی و ذاتی»کوشند سازی حاکمیت دولت نیست، بلکه میها سسترالدولت. هدف لیب

 
48. Constructivism 

الملل در جايگاه حقوق بین»؛ فرد، حسینکريمی الملل، ن.ک:برای آگاهی بیشتر راجع به اين نظريه و جايگاه آن در حقوق بین
 .369-333، صص 4391، بهار و تابستان 56ودوم، شمارة ، سال سیالمللیمجلة حقوقی بین، «المللهای روابط بیننظريه

 .343-345، صص پیشین .09

، «المللديالکتیک صلح و بربريت: مطالعه و نقد نظرية لیبرالی حقوق بین»گل، علیرضا و سیامک کريمی؛ براهیما .54

 .488، ص 4392، بهار 4، شمارة 17، دورة مطالعات حقوق عمومی
51. Normative Individualism  
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تبديل کنند که بنیانش بر حقوق بشر و احترام به حاکمیت و استقالل « ارزش ابزاری»دولت را به 
هايی ، برآمدن دولتکانتهای تحقق صلح جهانی از منظر ترين مؤلفهفرد استوار است. از بنیادی

ريزی اين مفهوم است در صدد پی« صلح پايدار»در  کانتاست. « ل دموکراسیلیبرا»با خصلت 
باشد و دولت آزاد، « های آزاددولت»تواند به صلح بینجامد که برآمده از که تنها آن همبستگی می

های لیبرال دولتی است که قانون اساسی آن مبتنی بر نظام جمهوری است. ضرورت وجود دولت
گردد. ديگر ويژگی در اين نوع نظام بازمی« فرد»صلح، باز هم به جايگاه دموکرات برای تحقق 

ها است. در نظرية لیبرال، الملل لیبرال، منع مداخله در امور داخلی دولتمفهومی حقوق بین
تواند در آن مداخله کند. ها همانند افراد از حیطة مختص به خود برخوردارند که حقوق نمی دولت

های اصطکاک و اختالف ها، زمینهمداخله در امور داخلی ديگر دولتمنع  ناگفته پیداست که
کند. خودمحدودسازی دولت، هم دهد و بالقوه به تحقق صلح کمک میالمللی را کاهش می بین

توان آن را المللی و هم در سطح داخلی، ويژگی ديگر نظرية لیبرال است که می در عرصة بین
البته اين نظريه از گزند ترديد مصون نمانده  56ال دموکراسی دانست.يکی از تبلورهای دولت لیبر

الملل شده است که و تناقضات درونی آن موجب طرح انتقادهای جدی بر نظرية لیبرال حقوق بین
 53شود.ها در اين مقاله خودداری میخاطر محدوديت واژگانی، از ذکر آنبه

کند، همانا گانه خودنمايی میهای پنجگیشود، آنچه در همة اين ويژکه مالحظه میچنان
الملل لیبرال است؛ عنوان سرچشمه و مبنای اصلی حقوق بینچیرگی ديدگاه فردگرايانة لیبرالی به

عنوان چارچوب توجیهی حقوق بشر مدار بهيعنی همان رهیافتی که بنیان اصلی نظام اخالقی حق
ها و سازِکارهای اين ديدگاه، همة امور و برنامهالمللی حقوق بشر است. در در گفتمان و نظام بین

های چرخند و گروه و خواستهها و حقوق فردی میشده حول محور فرد و خواستهبینیپیش
سان طرفی دولت در لیبرال دموکراسی بهای قرار دارند. همچنین بیگروهی در موقعیتی حاشیه

های مربوط به رج مشترک همة نظريهالملل لیبرال، مخهای اصلی حقوق بینيکی از ويژگی
لیبرالیسم است که خود ريشه در رهیافتی فردگرايانه دارد. برای پرهیز از خروج موضوعی و نیز 

الملل لیبرال خودداری های حقوق بینشدن بیش از حد اين مقاله، از بررسی ديگر ويژگیطوالنی
پیشگیری از منازعات قومی در  الملل لیبرال درهای حقوق بینشده و در بخش بعدی، چالش

 شود.چارچوب اين دو ويژگی بررسی می
 

 الملل لیبرال در پیشگیری از منازعات قومیهای حقوق بین. چالش3
ای از آن، مستلزم پرداختن به مبانی الملل در هر زمینهشناسی وضعیت موجود در حقوق بینآسیب

 
 .484-487، صص پیشینها، ن.ک: برای آگاهی بیشتر راجع به اين ويژگی. 52

 .488-497، صص پیشینالملل، ن.ک: برای ارزيابی و نقد نظرية لیبرالی حقوق بین. 53
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الملل هايی است که حقوق بینبرآيند بنیانگمان وضع موجود های فکری آن است چون بیو پايه
الملل لیبرال در پیشگیری از منازعات ريزی شده است. در زمینة عملکرد حقوق بینها پايهبر آن

توان تا های اصلی آن میقومی نیز همین رويکرد قابل پیگیری است و با کنکاش در پايه
ويژه فردگرايی و های لیبرال و بهر بنیانالملل کنونی که بای به سبب ناکامی حقوق بین اندازه

طرفی دولت لیبرال استوار است، پی برد. در اين راستا بر پاية فرضیة پژوهش مبنی بر اينکه بی
الملل لیبرال در طرفیِ دولت لیبرال، اسباب اصلی ناکامی حقوق بینفردگرايی افراطی و بی

و بند، اين دو از رهگذر پیوندشان با بروز و پیشگیری از منازعات قومی هستند، در ادامه و در د
 شوند.تشديد منازعات قومی مطالعه می

 

 ها؟طرفی دولت لیبرال تا تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت. از بی1ـ3
الملل، لیبرال دموکراسی های نظرية لیبرال حقوق بینکه در گفتار پیشین آمد، يکی از ويژگیچنان

کند. در چارچوب انديشة مدرن لیبرال، طرفی پیشه میدموکراسی، بیاست و دولت در لیبرال 
طرفی اختصاص داده شده است. در برابر عواملی همچون اهمیت چشمگیری به آموزة سیاسی بی

شناختی، سازی قدرت، شک معرفتاحترام به خودآيینی و برابری افراد، ضرورت مشروع
طرفی، ازجمله نقدهای وارد بر آن، وجِِّه و حامی بیعنوان داليل مگرايی بهتکثرگرايی و ذهنیت

ها در مباحث اين ديدگاه لیبرال 51های زندگی غیرفردگرايانه است.رواداشتن تبعیض علیه شیوه
از فیلسوفان برجستة لیبرال،  55برايان بریکند. برای نمونه، ها نیز خودنمايی میمربوط به اقلیت

های هوادار حقوق گروهی از سوی برخی لیبرال« ریخودمختا»و « تنوع فرهنگی»به پذيرش 
مند ای نظامهايی است که به گونهنقد دارد زيرا به باور او، پذيرش اين مفاهیم حاکی از سیاست

بايست در برابر هنجارهای گروهی های مدرن را که میدقیقاً آن دسته از حقوق افراد دولت
عدم بذل توجه و پرداخت ويژة دولت به هنجارهای  کنند. به باور او،تضمین نمايند، تضعیف می

طبیعتاً طبق چنین ديدگاهی،  52بودن يک جامعه است.های گوناگون جامعه، جوهرة لیبرالگروه
شود. در واقع، رويکرد لیبرال ماندن دولت، الزمة حفظ هويت لیبرال جامعه محسوب میطرفبی

های رد که هر گونه تمايز در رفتار میان گروهبه اين مقوله، حکايت از باور به اين ديدگاه دا
 انجامد. اکثريت و اقلیت، به نقض اصل برابری شهروندان می

ها به تفسیر و قرائت شکلی طرفانة دولت لیبرال در خصوص اقلیترسد رويکرد بیبه نظر می

 
مطالعات حقوق ، «طرفینسبت حکومت با زندگی مطلوب: نگرشی به رويکرد بی»راسخ، محمد و محمدرضا رفیعی؛  .50

 .468، ص 4389، پايیز 4، شمارة 4، دورة تطبیقی معاصر )فقه و حقوق اسالمی سابق(
55. Brian Barry  

56. Barry, Brian, Culture and Equality, Polity Press, 2001, p. 125. 
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بری شکلی بر اند، مفهوم براها گفتهکه کارشناسان حقوق اقلیتانجامد. چناناز اصل برابری می
فرض مبتنی است که در يک نظام حکومتی دموکراتیک که موازين حقوق بشر را اين پیش

رو کند، دولت نسبت به هیچ فرهنگ، زبان يا مذهب خاصی تعصب ندارد. از اين رعايت می
 57شود.کم در ظاهر تبعیضی سیستماتیک در رفتار دولت میان اکثريت و اقلیت مشاهده نمیدست

تواند نقشی جزئی در تأمین حقوق ايجابی تفسیر شکلی قاعدة منع تبعیض تنها می گمانبی
های تنها از طرف گروهها داشته باشد و حتی در مواردی اِعمال صرف اين نوع تفسیر نهاقلیت

ها نیز شود، بلکه اقدامی در راستای امحای هويت خاص اقلیترو نمی اقلیت با استقبال روبه
مندی چون در تفسیر شکلی اين قاعده تالش دولت بر آن است تا در بهره شود؛قلمداد می

های خاص افراد ازجمله نژاد، رنگ، المللی، ويژگیشهروندان از حقوق و مقررات داخلی و بین
زبان و مذهب در نظر گرفته نشود و اين عوامل تأثیری در میزان برخورداری آنان از حقوق نداشته 

عنوان پل پیونددهندة نظام عام حقوق بشر و ست که قاعدة منع تبعیض بهباشد. در اين حالت ا
  58شود.ها مبدل میالمللی از اقلیتها، به مانعی در مسیر حمايت بیننظام خاص حقوق اقلیت

واقعیت آن است که برخورداریِ برابر شهروندان در استفاده از مزايا و امتیازات مندرج در نظام 
المللی حقوق بشر و عدم اِعمال تبعیض علیه آنان کافی نیست و اگر دات بینحقوق داخلی يا معاه

ها ازجمله زبان، مذهب و فرهنگ خاص آنان توجه دولت به حفظ يا توسعة خصايص ويژة اقلیت
با اين تفسیر، رويکرد دولت لیبرال در  59نکند، برابری ماهوی و واقعی شهروندان نقض شده است.

طرفی ذاتی آن، سرانجام به تفسیر شکلی اصل برابری و قاعدة منع گذر بیها، از رهقبال اقلیت
ماند. ناگفته پیداست که ها ناکام میانجامد و در تحقق برابری ماهوی برای اقلیتتبعیض می

ها مستلزم اقدام ايجابی پیگیری تفسیر ماهویِ اصل برابری و قاعدة منع تبعیض برای اقلیت
ها است.  های اقلیت، افزون بر حمايت از اشخاص متعلق به اين گروهدولت در حمايت از گروه

های  ترين اسباب بروز منازعات قومی میان گروهها يکی از اصلیترديد تبعیض علیه اقلیتبی
 21سیاسی بینجامد. ـ تواند به شورش قومیاقلیت مورد تبعیض و دولت اکثريت است و می

الملل، با طرفی دولت در نظرية لیبرالی حقوق بینبیتوان ابراز داشت که بر اين پايه می
استواری بر خوانش و تفسیری شکلی از اصل برابری و قاعدة منع تبعیض، سرانجام به تبعیض 

 
 .452، ص المللها در حقوق بینحمايت از اقلیتعزيزی؛ . 56

 .455، ص پیشین. 58

تا تابستان  4373، از پايیز 45، شمارة تحقیقات حقوقی، «المللها در حقوق بینحمايت از حقوق اقلیت»ذوالعین، نادر؛ . 59

 .113، ص 4371
60. Caprioli, Mary, F. Trumbore, Peter, "Ethnic Discrimination and Interstate: Testing the International 

Impact of Domestic Behaviour", Journal of Peace Research, vol. 40, No. 1, January 2003, p. 5. 
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های اقلیت و در صورت وجود عوامل ديگر مانند ضعف حکومت مرکزی، علیه گروه 24غیرمستقیم
وری آتش اقلیت، به شعله وند با گروهويژه کشورهای خويشاپشتیبانی کشورهای خارجی و به

انجامد. بايستة يادکرد است که تبعیض مستقیم و آشکار با رفتار نابرابر ارتباط دارد و منازعه می
شود؛ يعنی اقدامی که به تبعیض غیرمستقیم تبعیض غیرمستقیم به نابرابری نتايج مربوط می

اهمیت مفهوم تبعیض  26آمیز است.تبعیضطرف و برابر ولی در نتیجه انجامد، در ظاهر بی می
ای است که انديشمندان اين حوزه، شناسايی آن را ها به گونهغیرمستقیم در گفتمان حقوق اقلیت
دانند که ها، قوانین و اقداماتی میهای اقلیت در برابر سیاستيکی از راهکارهای حمايت از گروه

انه، در راستای منافع اکثريت و علیه اقلیت و به بدون اشاره به گروه اقلیت، عامدانه يا غیرعامد
ويژه حقوق ها و بهطرفی دولت در قبال حقوق اقلیتبی 23شوند.زيان آنان تصويب و اجرا می

شود. از ياد نبايد برد که در های اقلیت ختم میها، به نابرابری ماهوی علیه گروهفرهنگی آن
مندی از ها را نیازمند و سزاوار بهرهاست که آن های اقلیتپذير گروهنهايت اين وضعیت آسیب

رو اگر دولت میان اکثريت حاکم و اقلیت غیرحاکم کند. از اين الملل میحقوق بین حمايت
پذيری گروه غیرحاکم را تقويت و تثبیت کرده است. اين طرفی پیشه کند، در واقع آسیب بی

صورت تداوم، همچون آتشی زير خاکستر، وضعیت نابرابر میان اکثريت و اقلیت است که در 
زمانی زبانه خواهد کشید و ابلیس خشم و خشونت، در شیپور منازعة قومی خواهد دمید؛ يعنی اگر 

طرفی توانست خودکامگی اکثريت در دموکراسی را لیبرال دموکراسی از رهگذر سیاست بی
کارد و بديهی ی و تبعیض میظاهر برابر، بذر نابرابرخاموش کند، از طرف ديگر در بستری به

 توان درويد.است از بذر نابرابری، چیزی جز ناکامی در پیشگیری از منازعه نمی

 
 . از پافشاری افراطی بر فردگرایی تا عدم شناسایی حقوق گروهی و جمعی2ـ3

 ها؟برای اقلیت
گنجد و د نمیای واحها در نظريهواسطة ماهیت چندبعدی منازعات قومی، تبیین علل بروز آنبه

در اين میان، بر پاية نظرية هويت  21اند.های گوناگونی در اين خصوص مطرح شدهنظريه
هر فرد دنیای اجتماعی خود را به طبقات يا »اجتماعی در تبیین علل بروز منازعات قومی، 

کند. بر اساس فرآيند ها تعريف میمقوالت اجتماعی متمايز تقسیم و خود و ديگران را در آن

 
61. Indirect Discrimination  

62. Cossette-Lefebvre, Hugo, "Direct and Indirect Discrimination: A Defense of the Disparate Impact 

Model", Public Affairs Quarterly, vol. 34, No. 4, October 2020, p. 340. 
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64. Uduak Williams, Dodeye, "How Useful are the Main Existing Theories of Ethnic Conflict", 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, vol. 4, No. 1, March 2015, p. 147. 
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توانند به هويت اجتماعی خود شکل دهند؛ های مختلف، افراد میانباشت تعريف خود در مقوله
يعنی خود را با مقوالتی اجتماعی مانند جنسیت، موطن جغرافیايی، طبقه، تخصص، قومیت و 

شود، گیری قوم يا مذهب و مانند آن میبر اين اساس، آنچه موجب شکل 25«.غیره تعريف کنند
هويت جمعی، نشانگر سطوح تعلقات، »جمعی و تعلق به يک جمع يا گروه است. احساس هويت 

تنها شالودة اصلی ساختار اجتماعی هر جامعه را های جمعی افراد است که نهتعهدات و وفاداری
ای از  يابد، مجموعهبخشد، بلکه خود در بطن نظام فرهنگی و اجتماعی تکوين میشکل می

دارد، انسجام و پیوستگی را در زندگی اجتماعی شدنی فراد عرضه میالگوهای فرهنگی را برای ا
افراد  22«.نمايدهای آن را مشخص میسازد، تجارب افراد را تفسیر و ترجیحات و جانبداریمی

های ارزشی و هايی جای دارند که واجد نظامای و مستقل نیستند بلکه در گروهواحدهايی ذره
و  )يا جوامع(ها ی مشترک در جهان هستند. اين يعنی گروهاعتقادی، سنن، زبان و نمادها

دهندة افراد بشری هستند. اين واقعیت در مدرنیته ناديده گرفته شده ها شکلهای آن ويژگی
  27است.

رود و به باور شمار نمیای جديد به در انديشه و روية سیاسی، مقوله 28مسئلة حقوق گروهی،
ها به سنتی ديرينه که تاريخی و نظری مفهوم حقوق جوامع و گروهبرخی نويسندگان، از لحاظ 

های پايانی سدة بیستم و ها و رويدادهای سالگردد ولی پیشرفتريشه در رم باستان دارد بازمی
های سیاسی ها و رويهتر در گفتمانويکم، آن را بار ديگر و به شکلی جدیآغازين سدة بیست

پس از جنگ جهانی دوم، تأکید بر اعتالی  29ی و نظری مطرح کرد.المللی و مباحثات هنجاربین
حتی در زمان جامعة ملل نیز  71حقوق بشر فردی بر حمايت از حقوق بشر جمعی رجحان گرفت.

رود، حقوق گروهی به رسمیت شناخته شمار میها به المللی از اقلیتکه نقطة آغاز حمايت بین
در اين زمینه، در میثاق جامعة  امريکاجمهور وقت اياالت متحدة ، رئیسويلسوننشد و پیشنهاد 

 
 .76، ص همانکوردل و ولف؛ . 75

راهبرد ، «عة پیمايشی دانشجويان دانشگاه کردستانسرماية فرهنگی و هويت جمعی: مطال»از: محمدی، فردين؛  نقل .77
 .88، ص 4397، زمستان 11، شمارة فرهنگ

67. Segesvary, Victor, "Group Rights: The Definition of Group Rights in the Contemporary Legal 

Debate Based on Socio-Cultural Analysis", International Journal on Group Rights, No. 3, 1995, p. 89. 
ها، میان حقوق گروهی و حقوق جمعی تفاوت وجود دارد. دست نخست، حقوقی است که افراد در گفتمان حقوق اقلیت. 78

ها خود گروه شود که صاحب آنهايی اطالق میها برخوردارند و حقوق جمعی به حقواسطة عضويت در يک گروه از آنبه
 .476-473، صص المللها در حقوق بینحمايت از اقلیتی؛ است. در اين زمینه، ن.ک: عزيز
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Perspective and Beyond", Yearbook of University of National and World Economy, Bulgaria, Issue 1, 

December 2019, p. 173. 
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ها، در خارج از میثاق جامعة ملل ولی در چارچوب اين و نظام حمايت از اقلیت 74ملل درج نشد
رو فاتحان جنگ اول جهانی، از شناسايی حقوق گروهی برای از اين  76سازمان پی گرفته شد.

از زدند و حتی به باور برخی کارشناسان، قصد اصلی فاتحان از ها در میثاق جامعة ملل سر باقلیت
ها گنجانده شده بود نیز به منظور حفظ ثبات ها در آنانعقاد معاهدات صلح که مسئلة اقلیت

با  73ها به خودیِ خود.سیاسی در اروپا از رهگذر حراست از مرزها بود و نه حمايت از اقلیت
المللی حقوق بشر، یرگی رهیافت فردگرايانه در نظام بینکارآمدن سازمان ملل متحد و چ روی

ها سیری قهقرايی پیش گرفت و به حاشیه رانده شد و حقوق گروهی به نظام حمايت از اقلیت
های مرتبط با گروه المللی حقوق بشر که متضمن حقها پیوست. در آن دسته اسناد بینافسانه

ها از حقوق اشخاص جود ندارد. بسیاری از آنهستند نیز تمايلی به شناسايی حقوق جمعی و
المللی در واقع، تا کنون در هیچ سند بین 71گويند.ها سخن میهايی همچون اقلیتمتعلق به گروه

 67در ماده  75ها حمايتی به عمل نیامده است.ها و حقوق آنصراحت از خود اقلیتآوری بهالزام
آور در زمینة المللی تخصصی الزامعنوان تنها مقررة بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهمیثاق بین

ای مضیق و در بیانی بسیار محتاطانه به رسمیت شناخته شد. عبارت گونهها، هويت گروه بهاقلیت
توان ، نشانگر اقتضايی جمعی است ولی آن را می«در اجتماع با ديگر اعضای گروه خويش»

سراسر فردگرايانة میثاق قلمداد کرد. اما اوالً در اين  شناسايی حداقلیِ هويت گروهی در چارچوب
ها و دوم  ها سخن به میان آمده است و نه خود اين گروهماده، از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

شود؛ امری که با توجه به های چهارگانه اعمال میآنکه اين ماده تنها بر کشورهای دارای اقلیت
ها، اين حمايت و شناسايی حداقلی را نیز با چالشی جدی دولتانکار وجود اقلیت از سوی برخی 

 کند.رويارو می
نمايد اين است که حقوق گروهی را بايد از راه ای که توجه به آن شايسته و بايسته مینکته

هايی جمعی و گروهی هستند تشخیص داد زيرا حقوق شناسايی صاحبان حقوق که موجوديت
های اجتماعی، روند که تعلق به يک گروه اجتماعی دارند. گروهشمار میهايی به گروهی حق

هايی اجتماعی هستند. بديهی است که چنین ترديد موجوديتهای اقلیت، بیازجمله گروه
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دهندة خود باشند. ولی اين به توانند کامالً مستقل از افراد تشکیلعنوان اجتماع، نمیهايی به گروه
بر اين پايه، اگرچه حمايت  72دهندة خود نیست.جز افراد تشکیلآن معنی نیست که گروه، چیزی 

گمان  ها الزم و حیاتی است، بیها برای حفظ خصايص ويژة آناز اشخاص متعلق به اين گروه
های مبتنی بر لیبرال دموکراسی امید داشتند که حمايت از کافی نیست. از لحاظ تاريخی، نظام

ای فرهنگی کفايت کند؛ ولی به گونه ـ های قومیلیتحقوق اساسی بشر برای دربرگرفتن اق
قراردادن فزاينده پذيرفته شده است که حقوق شهروندی مشترک و يکسان برای تحت شمول

حتی برخی نويسندگان لیبرال  77فرهنگی بسندگی الزم را ندارد.-های تنوع قومیهمة شکل
منزلة همه محافظت کرد که بهتوان از حقوق دموکراتیک برای معتقدند تنها در صورتی می

های جمعی در رسد توجیه حقبه نظر می 78ای از حقوق فردی برای افراد تضمین شوند.مجموعه
هايی فرض فرض وجود چنین حقپذير نیست، چون پیشمدار امکانچارچوب نظام اخالقیِ حق

های فردمدارانه گاهمدار در چارچوب ديدحق است؛ حال آنکه نظام اخالقی حقعنوان ذیجامعه به
بر اين پايه، شناسايی حقوق گروهی و جمعی  79کند.رشد کرده و در همین چارچوب معنا پیدا می

های لیبرالی، از لحاظ نظری با الملل لیبرال و از رهگذر آموزههای اقلیت در حقوق بینبرای گروه
الی که در عرصة حقوق ذات لیبرالیسم همخوانی ندارد. به همین خاطر است که فیلسوفان لیبر

طرح  81چاندران کوکاثاساند. برای نمونه، اند، به ستیز با حقوق گروهی برخاستهها قلم زدهاقلیت
ها را غیرضروری هر گونه ايدة مرتبط با حقوق گروهی در مواجهه با مسائل مربوط به اقلیت

 نیادين آزادی و حقوق فردیدر عوض ما نیازمند آنیم که به اهمیت ب»دارد: داند. وی ابراز می می
های فرهنگی از حقوق جمعی را زير سؤال مندی اقلیتداير بر بهره تصريح مجدد کنیم و ايدة

تنها الزم نیست، بلکه در حقیقت، به باور اين دسته، شناسايی حقوق گروهی و جمعی نه 84«.ببريم
 های فردی نیز بشود.تواند موجب تهديد حقوق و آزادیمی

بر اين باورند که  ويل کیملیکاهای نامدارِ هوادار حقوق گروهی، همانند برخی لیبرالالبته 
آيد. از ديدگاه شمار می اعمال حقوق گروهی، پشتیبانی از برخی حقوق بنیادی فردی نیز به

عنوان ارزشی نخستین ايشان، افراد وابستگی خود را به يک اجتماع زبانی، فرهنگی يا ملی به

 
 .379-381، صص 4393شیرازه، ، حقوق مردم و شهروندی؛ دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومیخوبروی پاک، محمدرضا؛ . 67

77. Cohen-Almagor, Raphael, "Between Individual Rights and Group Rights", Academicus, vol. 18, 

2018, p. 9. 
 .11، ص 4389، ترجمه: محمدتقی دلفروز، چاپ دوم، طرح نو، دموکراسی و حقوق بشربیتام، ديويد؛ . 68

بشر در جهان معاصر )دفتر يکم(؛ درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و حقوق قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ . 69
 .23-21، صص 4391، چاپ سوم )دوم ناشر(، شهر دانش، منابع

80. Chandran Kukathas  
81. Kukathas, Chandran, "Are There Any Cultural Rights?", In: Stapleton, Julia (ed.), Group Rights: 

Perspectives Since 1900, Theommes Press, 1995, p. 261. 
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ند که برای آنان ارزش و اهمیت بنیادين دارد، چرا که پیوندی ناگسستنی میان آن و کن تلقی می
شناختن حقوق گروهی با پشتیبانی از رسمیتقائل هستند. در واقع با به 86احترامیخويش 

هايی که برای آدمی اهمیت اساسی دارند محترم داشته ها، ارزشهای آغازين و ارتقای آن ارزش
ها در مخالفت با ولی ديگر لیبرال 83د آن، حمايت و پیشبرد حقوق فردی است.شوند و برآين می

دانند زيرا ديدگاه وی را با اند که ديگر او را فیلسوفی لیبرال نمیای پیش رفتهتا اندازه کیملیکا
های لیبرالیسم نمايد اين است که کاستیدر واقع، آنچه هويدا می 81شمارند.اصول لیبرال ناساز می

ها به شکلی است که خود فیلسوفان و انديشمندان الملل لیبرال در حمايت از اقلیتقوق بینو ح
اند؛ امری که با عنايت به معضالت پیش ها برآمدهاند و در صدد رفع آنلیبرال نیز به آن معترف

صلح  ای خطرناک برایها و ازجمله پديدهالمللی از رهگذر مسائل مربوط به اقلیتروی جامعة بین 
المللی همچون منازعات قومی، ناشی از ضرورتی است انکارناپذير در بايستگی توجه و امنیت بین

گیری  های گروهی و جمعی و نیز فاصلهها و نیازمندیتر به مفهوم گروه و خواستهبیشتر و جدی
 الملل و جامعة جهانی.از فردگرايی افراطی لیبرال در ساحت حقوق بین

انگاری حقوق ان مقاله، شايد اين پرسش به ذهن متبادر شود که چگونه ناديدهبا نگاه به عنو 
تواند انسان را به سوگ صلح بنشاند؟ در حالی که اعضای گروه اقلیت، هريک  ها میجمعی اقلیت

عنوان فرد، از حقوق برابر با ديگران برخوردارند و صلح در اين مفهوم شايد مورد نقض نباشد. به
مندی برابر همة افراد جامعه و ازجمله گفت اگر از منظر حقوق فردی و بهره در پاسخ بايد

شود؛ ولی سخن و ظاهر صلح نقض نمیها به قضیه نگريسته شود، بههای اقلیت از اين حق گروه
کردن به سازکارهای مقرر و موجود در گفتمان حقوق مدعا و دغدغة نوشتار اين است که بسنده

های فردی و در نتیجه عنايت کمتر و ناکافی به حقوق و بیشتر به دغدغهخاطر توجه فردی، به
ويژه هويتی افراد های بهها و خواستههای اقلیت، از نیازمندیهای جمعی گروههويت و خواسته

انگاری که از قضا در اين گفتمان ظاهری ورزد و همین ناديدهها غفلت میمتعلق به اين گروه
نمايد، برابری است که د آنچه در مناسبات اقلیت و اکثريت ظاهری میرسنیست و به نظر می

ياد شد، موجبات ناخرسندی در « برابری شکلی»و « تفسیر شکلی از برابری»تر از آن به پیش
ها در گذر زمان و عدم بذل توجه آورد. انباشتگی همین ناخرسندیهای اقلیت را فراهم میگروه

تواند در تر کلمه، حکومت مرکزی است که سرانجام میای دقیقکافی اکثريت حاکم و به معن
های میان اکثريت و اقلیت دامن بزند و در گیری منازعه، به تنشجمع با عوامل ديگر برای شکل

ها، به منازعه میان موارد شديد و در صورت تداوم سوءمديريت و عدم رفع و کاهش ناخرسندی
 
82. Self-Respect 

83. Kymlicka, Will, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press, 1989, p. 140; Kymlicka, 

Will, "Liberal Individualism and Liberal Neutrality", Ethnics, vol. 99, No. 4, 1989, p. 883. 

84. Barry, Brian, op.cit., p. 140. 
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انگاری حقوق جمعی رسد ناديده رو به نظر میینجامد. از اين اکثريت و اقلیت در سطوح گوناگون ب
کند و بايد به رو میها، صلح میان گروه اکثريت و اقلیت را با مخاطره و چالشی جدی روبهاقلیت

الملل، سودای تحقق آن را داشته سوگ صلحی نشست که سنت لیبرالیسم از دريچة حقوق بین
 است.

انکار رغم دستاوردهای غیرقابلالملل، بهرية لیبرالی حقوق بینشود، نظکه مالحظه میچنان
المللی، های خود در زمینة حفظ صلح و امنیت بینالمللی، در کنار ديگر کاستیخود در سپهر بین

در پیشگیری از بروز منازعات قومی نیز ناکام بوده است. اگر نگاهداشت و پاسداشت کرامت 
باشد و نیز اگر وابستگی به گروه و هويت گروهی بخش  انسانی غايت گفتمان حقوق بشر

های اقلیت محسوب شود، ناپذير هويت و در نتیجه منزلت انسانی اشخاص متعلق به گروه جدايی
گمان کرامت انسانی اين افراد جز از رهگذر تأمین و تضمین حفظ و توسعة گروه و خصايص  بی

معنای شناسايی حقوق گروهی و جمعی و به  مدار،گروهی شدنی نیست؛ امری که در بیانی حق
ای که تحقق آن با توجه به های اقلیت در مقام دارندة حق است؛ بايستهقراردادن خودِ گروه

ورزان نمايد. اگرچه انديشهالملل مبتنی بر سنت لیبرالیسم، ناشدنی میهای حقوق بینويژگی
توان ترديد کرد که اند، نمیرگ انجام دادههايی را برای کاستن از اين نارسايی بزلیبرال تالش

های ها و خواسته ستیزانة لیبرال با نیازمندیای جمعدادن اصول سراسر فردگرايانه و تا اندازهآشتی
کم بسیار دشوار است و نیازمند تعديل جدی آن اصول. گروهی، اگر ناشدنی نباشد، دست

ها به طرفی دولت در زمینة حقوق اقلیتبرال و بیويژه فردگرايی لیهای لیبرالیسم و بهناخرسندی
شکلی است که بايد در انديشة دراندازی طرحی نو برای اين وضع نابسامان بود. بازبودن مسیر 

العلل تبعیض و عدم توجه به علتظاهر برابر و بیها در فضايی بهتبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت
عنوان پاية درگرفتن منازعات قومی، يدة گروه بهها يعنی مفهوم و پدگیری هويت اقلیتشکل

 اين دغدغة مهم بکوشند.  نگارندگان را بر آن داشت که در تبیین 
 

 نتیجه
الملل لیبرال در پیشگیری دستی حقوق بینتهديد و بروز منازعات قومی در روزگار کنونی و کوته

برالیسم داير بر بسندگیِ فردگرايی ها نشانگر آن است که داعیة باورمندان به ايدئولوژی لیاز آن
های اقلیت بدون توجه به پیوند اعضای های الزم از گروهلیبرال برای تضمین و تأمین حمايت

عنوان پاية نظام ای بیش نبوده است. فردگرايی لیبرال بهربط خود، گزافهها با گروه ذیآن
الً در پیشگیری از منازعات قومی گیری سازمان ملل متحد، عمالمللی حقوق بشر پس از شکل بین
ترين تهديدها و مخاطرات ثبات و امنیت داخلی و صلح و ترين و جدیعنوان يکی از اصلیبه
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روست و نشان از نابسندگی آن در اين زمینه دارد. المللی، با ناکامی روبهای و بینامنیت منطقه
ر ذات خود دارند و در واقع آنچه منازعات قومی، بنا به تعريف خود، مفهوم جمع و گروه را د

شود، همانا موجوديتی مستقل و گیری مفهوم قوم، مذهب و ... و در کل، اقلیت میموجب شکل
ها به نام گروه است. به همین سبب، مفهوم گروه و جمع در بروز و تشديد متمايز از اعضای آن

هی يا قومی نبود، عمالً منازعة کند. در واقع اگر تمايز گرومنازعات قومی نقشی حیاتی ايفا می
کرد. از همین روست که هر راهکاری برای پیشگیری از بروز منازعات قومی موضوعیت پیدا نمی

بايست گروه و جمع را در قلب خود جای دهد و نقطة عزيمت هر رويکردی قومی، ناگزير می
وچرا به چونتوجه بیگمان های قومی، بیها و خشونتجهت کاستن از احتمال درگرفتن درگیری

الملل لیبرال که های درگیر در منازعات قومی است. حقوق بینهويت و روح جمعی گروه
انگاری مفهوم گروه در ذات خود و واسطة ناديدهسان روح است در کالبد آن، بهفردگرايی لیبرال به

سبت مطلق به آن، راه ندادنِ بهبخشیِ افراطی به فرد نسبت به هر جمع و گروهی و اصالتاولويت
الملل  ای ديگر، حقوق بینرا بر توجه بسنده و پاينده به مفهوم محوری گروه بسته است. به گفته

ها و حقوق فردی، از شناسايی شايستة حقوق لیبرال از رهگذر مبنا و محورقراردادن فرد و خواسته
ت. حتی سازکارهايی که ها غفلت ورزيده اسهای جمعی گروهگروهی و توجه مقتضی به خواسته

اند نیز در چارچوب نظام فردگرايی ها به رسمیت شناختهنوعی حقوق گروهی را برای اقلیتبه
های ها و ناخرسندیشوند و در نتیجه کارآمدی الزم برای رفع نیازمندیلیبرال تفسیر و اجرا می

دور ظاهر برابر و به يی بهطرفی دولت در لیبرال دموکراسی، در فضاگروهی را ندارند. همچنین بی
کارد و ناگفته پیداست که از اين بذر های اقلیت میاز تبعیض، بذر تبعیض غیرمستقیم علیه گروه

الملل و رسد نظرية لیبرالی حقوق بینتوان درويد. به نظر میجز ناامنی و خشونت و منازعه نمی
اصلی خود يعنی برپايی و برجايی  دولت موردنظر آن در مقام لیبرال دموکراسی، در نیل به هدف

رو گويا بايد شکست آن در پیشگیری از منازعات قومی را به سوگ و از اين  صلح ناکام مانده
ای برای صلح سرود. برپايی و برجامانی صلح پايدار در جوامع داخلی و در نامهنشست و سوگ

ها و نیازهای منطقی و مشروع المللی نیازمند توجه شايسته به خواستهای و بینسطوح منطقه
دهنده به سان عامل اصلی شکلها بههای اقلیت و شناسايی هويت جمعی و گروهی آنگروه

الملل از تکیة صرف و افراطی بر گیری حقوق بینها است. در اين مسیر، فاصلهموجوديت آن
هايی از بايستهها و حقوق فردی و توجه بیشتر به حقوق گروهی و جمعی، فردگرايی و خواسته

ناپذيری برای صلح و امنیت  تواند پیامدهای جبرانانگاری آن میرود که ناديدهشمار میحتمی به
 جويان را به کابوس تلخ منازعه و خشونت مبدل کند. المللی داشته باشد و خواب شیرين صلحبین
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