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جایگاه مسجد در پیشبرد اهداف گام دوم انقالب اسالمی 

 (مدظله العالی) ایران با تکیه بر نظر  مقام معظم رهبری

 

 24/12/1398: تاریخ پذیرش                         12/9/1398:  تاریخ دریافت

 
 1فاطمه عرب احمدی

 2حسین حسن پور

 چکیده

مسجد به عنوان قلب تپنده ی جامعه اسالمی در تمامی امور و مسائل  می باشد 

و تشکیل جامعه اسالمی در صدر  اسالم با بنای مسجد در شهر مدینه نهاده 

مسجد را می توان به عنوان  هسته و رمز پیروزی ملت ایران در .  شده است

را از منظر کاربرد  در یک تقسیم بندی کلی مسجد. انقالب اسالمی قلمداد نمود

و محل به سه دسته ی جامع، محله و بازار تقسیم بندی شده ؛ به نحویکه برای 

ظرفیت و توان عملی مسجد در . هریک فضایل متفاوتی نیز بیان گردیده است

تعالی و رشد جامعه اسالمی و کارکرد های گوناگون عبادی، سیاسی، اجتماعی ، 

ی این مکان مقدس در پیشبرد اهداف گام حاکی از نقش ویژه ...  فرهنگی و 

البته عواملی چون سکورالیسم، گسترش ارزش .  دوم انقالب اسالمی  می باشد

های مادی  و دنیا پرستی، نداشتن ارتباط موثر و جذب حداکثری آحاد جامعه 

به عنوان موانع نقش آفرینی و کارکرد حداکثری مسجد به ... به ویژه جوانان  و 

 . که می بایست مد نظر قرار گیرد حساب می آید

  

 مسجد، انقالب اسالمی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی: واژگان کلیدی

 
دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی، مدرس دانشگاه پیام نور  واحد دماوند؛  -1

1arabahmadi@gmail.com 

 (نویسنده مسوول) 1631foaad@gmail.comکارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی ؛  -2
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  مقدمه

شواهد تاریخی حاکی از آن است که در صدر اسالم و در زمان حضور 

، مسجد به عنوان نهادی حکومتی  تلقی گردیده و  مرکز (ص)پیامبر

اصلی، بسط و گسترش مسائل دینی ، سیاسی، اجتماعی و نظامی به 

ورت حساب می آمده و  اداره  و ساخت آن با همکاری عموم مردم بص

اما  با گذشت زمان  ،  تغییراتی در ساخت و .  ساده انجام می شده است

اداره و کارکرد آن  در جامعه صورت  گرفت به نحوی که مسجد غالبا 

توسط حکام و امرا، مقامات عالی رتبه و یا افراد ثروتمند جامعه ساخته می 

فه صورت شد ولی نگه داری ، تعمیر و ادامه کار آن از طریق اموال موقو

بر امور مالی و اجرایی «  ناظر»در این دوران  ، شخصی به نام . می گرفت

مسجد نظارت می کرد و مساجد نیز برخی از کارکرد ها و ویژگی های 

سنتی خود را، به ویژه در زمینه امور دینی حفظ کرده بودند از طرفی  با 

ردم، مساجد و مراکزی دیگر برای رسیدگی به امور م« داراالماره» ساختن

به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

دفتر ) جامعه مسلمانان، اهمیت خود را به طور فزاینده ای از دست داد 

 (.101، 1631مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، 

دیگر  با شروع  مبارزه های ملت مسلمان  ایران بر ضد حکومت پهلوی، بار

نقش مساجد پر رنگ گردید به نحوی که حامد الگار نویسنده ی آمریکایی  

الگار، )قلمداد کرده « هسته ی اساسی پیروزی انقالب اسالمی » مسجد را 

در سخنان خود از ( ره)و  رهبر کبیر انقالب امام خمینی ( 111، 1631

یفه نور، صح .)یاد نموده اند« رمز پیروزی ملت ایران» مسجد به عنوان 

بنابراین با توجه به نقش محوری و کلیدی مسجد در حفظ (111، ص 1ج

و توسعه اندیشه ی انقالبی در جامعه ی اسالمی  ضروری است بیش از 
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از طرفی  با توجه به بیانات . گذشته به اهمیت و کارکرد آن توجه گردد

مقام معظم رهبری پیرامون گام دوم انقالب  و اهمیت پرداختن به 

زارهای پیشبرنده ی اهداف آن ؛ این پژوهش می کوشد ضمن باز خوانی اب

نقش و کارکرد مسجد به عنوان هسته ی مرکزی انقالب اسالمی ایران به   

اهمیت و جایگاه آن در  پیشبرد اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 . ایران از منظر اندیشه مقام معظم رهبری بپردازد

 

 "مسجد "مفهوم شناسی  -1

. بار در قرآن تکرار شده است 23« مساجد»و « مسجد»واژگان  

 -و عبارت ها و تاکید خداوند بر جایگاه الهی( 611ق،  1120عبدالباقی،)

و هرگونه آلودگی ( 101و  11توبه )معنوی مسجد و نفی  شرک و نفاق

ظاهری و باطنی از مسجد، اهمیت مساجد را   از منظر قرآنی بیان می 

: اسراء /  103و  13: توبه/ 61-21: اعراف/ 111و 111و  111بقره ).دارد

به این دلیل ، خداوند در قرآن کریم، مالکیت مساجد را به (  13: جن / 1

پیامبر ( 13:جن. )خود نسبت داده و آن ها را از آن خویش می داند

مسجد بازاری از بازارهای آخرت است که در آن » :می فرمایند(  ص)اکرم

فره ی آمرزش گناهان می نشینند  و هدیه اش بهشت بر س

 (100، 6، ج1633نوری،)«است

درباره ی .   است« سجد ، یسجد» مسجد  در اصل اسم مکان از فعل 

برای مکان عبادت و محل نماز گفته اند « مسجد» علت به کار بردن کلمه 

به دلیل آنکه سجده شریف ترین و مهم ترین رکن نماز می باشد  و مظهر 

بندگی؛ از این رو اسم مکان از این فعل اتخاذ و به محل عبادت و نماز 

» گرچه امروزه از واژه ی (.120، 2، ج1616نوبهار ،) ق شده استاطال

عبادتگاه خاص مسلمانان به ذهن متبادر می شود اما در قرآن « مسجد
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قال » کریم، این کلمه بر معابد ملت های  سابق نیز اطالق شده است؛

 ( 21:کهف ) «الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا

به مکان معین و موقوف برای نماز « مسجد»اما در اصطالح شرعی   

والمراد بالمسجد شرعا » :صاحب جواهر می فرماید. اطالق شده است

؛ مقصود از مسجد در «المکان الموقوف علی کافه المسلمین للصاله

اصطالح شرعی، مکانی است که برای اقامه نماز تمام مسلمانان ،وقف شده 

دبیات دینی، گاه از مسجد به همچنین در ا(.31، 11، ج1613نجفی،)است

همچنین (  63:نور. )نیز یاد شده است "خانه خدا "یعنی« بیت اهلل»عنوان 

( عج)باید این نکته را نیز مد نظر داشت که مسجد در عصر ظهور امام عصر

از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود به نحوی که محل  ظهور و ندای  

در مسجد الحرام ؛ با فضیلت ( جع)جهانی و اجتماع یاران حضرت مهدی 

 ( 11، 11ق، ج1101مجلسی،)ترین مسجدهاست

 انواع مسجد -2

را برای (  مسجد ) با ظهور اسالم ، مسلمانان با تکیه بر سیره نبوی، محلی 

در یک تقسیم بندی کلی می توان .   ادای فرایض و عبادات خود بنا کردند

دسته ی  جامع، محله و بازار  مساجد را از منظر کاربرد و محل  بنا در سه

 . تقسیم بندی نمود

 مسجد جامع:   2-1

بزرگ ترین و یا مهم ترین مسجد هر نقطه و شهر که در مراسم مذهبی 

مسجد جامع در طول تاریخ . که بیشتر اهالی شهر در آن اجتماع می کنند

معموال به دستور حکام و پادشاهان ساخته می شدند و اداره ی آنها نیز از 

مساجد جامع مرکز . سوی بانی عموما به ماموران حکومتی واگذار می شد

فعالیت ها و کارکرد های مربوط به اکثریت جامعه اسالمی است، به عبارت 

در این دسته از مساجد . دیگر  مساجد جامع ، کارکرد حداکثری را دارند 
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سم  و اعمالی   مانند برگزاری نماز جمعه و اعمال  عبادی ، برگزاری مرا

 . تجمعات مهم مردمی انجام می پذیرد

 مسجد محله :   2-2

مسجدی که در محله و یا قبیله ی خاصی بنا می شود؛ مسجد محل یا  

این نوع مسجد نسبت به مساجد جامع، هم از . مسجد قبیله می نامند

. لحاظ بنا و هم از لحاظ کارکرد، از جایگاه پایین تری برخوردار است

ن وسیع نبوده و محدود به محله یا قبیله خاص است و فعالیت ها در آ

اعمالی چون نماز جماعت، برگزاری مراسم فرهنگی و عبادی برای طبقات 

سنی گوناگون، اجرای برنامه های عام المنفعه مثل مراکز خیریه برای 

 .ساکنان و افراد محل در آن انجام می گیرد

 مسجد بازار:   2-6

رها و مراکز تجاری بزرگ ساخته می شود را  مساجدی که در امتداد بازا

این   مساجد غالبا برای برگزاری مراسم مذهبی،اقامه . مسجد بازار گویند

نماز،اقامه عزا  و اعیاد مذهبی برای شرکت یافتن بازاریان در آن مراسم 

دفتر مطالعات و ) ساخته شده و کارکردهای دیگری  معموال  ندارند 

 (.12-11، 1631به امور مساجد،  پژوهش های مرکز رسیدگی

در متون فقهی نیز به انواع مسجد اشاره شده و برای آن فضایل متفاوتی 

 "جامع"بیان شده است؛ به نحویکه برای  اقامه هر رکعت نماز در مسجد 

رکعت و در مسجد  21معادل  "محله"رکعت و در مسجد  100معادل 

 (.20، 2ق، ج 1101ی،سید یزد)رکعت ذکر شده است 12معادل  "بازار"

 کارکرد مسجد -3

منظور از کارکرد مسجد، کارایی آن است و به بیان دیگر  ظرفیت  و توان 

مساجد در صدر اسالم، . عملی  مسجد در  تعالی  و رشد  جامعه اسالمی

دارای کارکردهای گوناگون عبادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
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گرچه امروزه برخی این .  بوده است.. ..تربیتی، درمانی ، اقتصادی و 

کارکرد مساجد  .  کارکردها در هم ادغام شده و یا به کلی حذف شده اند

در طول تاریخ   دارای فراز و فرودهایی بوده است اما به لطف  خداوند با 

پیروزی انقالب اسالمی نقش اساسی و عمده ی خود را در  کانون جامعه 

 : اهم کارکردهای مساجد عبارتند از . ی اسالمی دوباره بازیافت

 کارکرد عبادی 6-1

بی شک نخستین کارکرد مسجد ، بعد عبادی و پرستش خدا و شکرگزاری 

مسلمانان را ( ص)پیامبر.  به درگاه عبودیت و تبلور جامعه توحیدی است

ترغیب و تشویق می نمودند تا به مسجد رفت و آمد کنند  و از برگزاری 

در مساجد بدون عذر تخلف نورزند ؛ بطوریکه خودداری  نمازهای پنج گانه

از حضور در مساجد از روی بی اعتنایی، نوعی روی گردانی از سنت  نبوی 

(  616، 6، ج1631کلینی، ) و موجب عدم قبولی عبادات به شمار می آید

یعنی  -از دیگر منظر ، قرآن از هر کسی که به این نقش بنیادین مسجد

کیست » :یاد می کند« ظالم»سیب برساند به عنوان آ -عبادت و پرستش

ستم کار از آن کسی که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری می کند 

 ( 111/بقره)« و سعی در ویرانی آن ها می نماید؟

نکته قابل توجه این است که کارکرد عبادی مسجد زمانی تبلور و عینیت 

بگیرد، همچون برپایی نماز  سیاسی به خود –می یابد که جنبه ی عبادی 

جمعه، شکوه و عظمت بیشتری پیدا می کند و بیداری و آگاهی و قدرت و 

همبستگی و یکپارچگی امت مسلمان را به سران کفر و استکبار یادآوری 

ملت ایران » : مقام معظم رهبری در این  ارتباط  می فرمایند.  می نماید

عرفت و روشن بینی و روشنگری و باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه م

، فقط مسجد اگر کسی خیال کند که در. استقامت ملی به حساب آورند

آیند و این چه تأثیری دارد،  خوانند و بیرون می چند رکعت نماز می
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اوّال اگر همان چند رکعت نماز هم با چشم . طور نیست این. خطاست

بصیرت نگاه شود، خودِ نماز که به زبان مُشَرِّع مقدّس نماز و اذان، 

نماز یک ملت را به . شود خیرالعمل و فالح است، مایه برکات زیادی می

ا از فساد دور و به خلوص و فداکاری نماز انسانها ر. کند قیامِ للَّه وادار می

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با مردم قم  )«کند  نزدیک می

11/10/1611.) 

 تربیتی  -کارکرد آموزشی  2 -6

هدف اصلی این کارکرد؛  آموزش و تربیت افراد با استفاده از فضای پاک 

مبارزه با و « تفکر و آموزش»و « خواندن» دینی که بر امر  . مسجد است

جهل و نادانی بنا شود ، لزوما  برای پیشبرد اهداف خود از همه زمینه و 

یکی از مهمترین و کاراترین این ابزارها، . ابزار ها استفاده می نماید 

پژوهش .  استفاده از مسجد و فضای معنوی و آکنده از رهبانیت آن است

نخستین  های تاریخی نشان می دهد که مسجد نخستین  ؛ در حقیقت

در مسجد به تعلیم و ( ص)پیامبر.  مرکز آموزشی مسلمانان بوده است

آموزش قرآن و گفت و گوها و مناظره های علمی می پرداختند و در پرتو 

آن ، حقایق وحی و آیات الهی را روشن و تبیین می نمودند و با 

در . پاسخگویی به شبهات ، پرده های جهل و تردید را فرو می ریختند

وارد مسجد شده  و دو گروه را ( ص)یت آمده است روزی پیامبر اکرم روا

مشاهده نمودند؛ گروهی مشغول کسب معارف اسالمی و مباحثه ی علمی 

حضرت با اشاره به گروه نخست . و گروهی دیگر در حال ذکر و نیایش

این گروه نخست از فضیلت بیشتری برخوردار است زیرا من »  :فرمودند

و خود ایشان نیز در میان جمع علمی « ستاده شده امبرای تعلیم فر

همچنین در متون روایی از هر گونه (  101ق، 1101شهید ثانی، )نشستند

در  وصایای ( ص)پیامبر اکرم. بطالت و بیکاری  در مسجد نهی شده است



 12 / یبخش ژپوهش 

 

هر نشستنی در مسجد عبث و بیهوده ! ای ابوذر»: خود به ابوذر می فرماید

انسان نماز بخواند، مشغول ذکر باشد ، تحصیل : تاست مگر در سه حال

نکته قابل تامل ( 101ق، 1101حرعاملی، )«.علم و مباحثه علمی نماید

این است که آموزش و یادگیری در صدر اسالم امری همگانی بوده و به 

به همین دلیل زنان . قوم، طبقه و حتی جنسیتی خاص تعلق نداشته است

) و سوال های خود را می پرسیدند ندارند  نیز در مساجد حاضر می شدند

، 1631دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، 

206-201.) 

درحقیقت نهضت پیدایش دانشگاه اسالمی نخست از مساجد آغاز شده و 

آن گاه در چهره ی دارالعلم نمایان گردید و با پیدایش مدارس گوناگون به 

قم در « اعظم»نوان نمونه می توان به  مسجد به ع. بلندای خود رسید

که مهم ترین مرکز دروس عالی حوزه ( س)جوار حرم حضرت معصومه 

 . علمیه قم به شمار می آید، اشاره نمود

 کارکرد فرهنگی 6-6

بنیان کارکرد فرهنگی مسجد؛ تحقق فرهنگ ناب اسالمی و ترویج آن در 

ه روز مردم را به سوی مرکز فرهنگی است که شبان« مسجد ».مسجد است

ارزش » خود فرا می خواند و فرهنگی نوین و متعالی خود را که همانا 

   .را به جهانیان ارایه نمود«  گذاری افراد بر مبنای تقوا و پرهیزگاری 

ی دیگر در  یک مسئله »: مقام معظم رهبری  می فرمایند

گفته میشود، مقاومت وقتی . ی مقاومت عبارت است از هسته مسجد مورد

خب بله، آن هم . فورا ذهن میرود به مقاومت نظامی و امنیّتی و امثال اینها

حصار فرهنگی، . مقاومت است، امّا باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است قطعا

چیز از دست خواهد  ریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه خاک
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ت مساجد استان بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جماعا )«رفت

 (.61/01/1611تهران،

افرادی را که پرورش یافته ی ( ص)لذا به سبب اهمیت این موضوع پیامبر 

مکتب فرهنگی خود او بودند برای ارائه راه و روش و فرهنگ صحیح اسالم 

دفتر مطالعات و پژوهش های ) به مردم در مناطق و مساجد می گماشتند

 (.1631،212مرکز رسیدگی به امور مساجد، 

 اجتماعی  –کارکرد سیاسی  6-1

مسجد همواره مهم ترین فضای سیاسی جامعه اسالمی در طول تاریخ  

بوده است؛ زیرا اسالم دینی است که در آن رابطه ای مستقیم بین فعالیت 

در صدر اسالم هم، در زمان نبىّ مکرّم ». های عبادی و سیاسی وجود دارد

م و همچنین در زمان حکومت با برکت وسلّ وآله علیه اللَّه اسالم صلی

گیریهای مهم و کارهای  مرکز همه تصمیم مسجد ،( ع)امیرالمؤمنین 

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با مردم قم  )«.بزرگ بود

مسجد در حقیقت پایگاه تمامی فعالیت های سیاسی  (.11/10/1611

به عبارت . می آمدآن به شمار «  دارالحکومه» جامعه اسالمی و در واقع 

دیگر مسجد همواره بهترین سنگر برای مبارزه با کژی ها و انحراف های 

سنت پیامبر این بود که .  فکری و اجتماعی در جامعه اسالمی بوده است

هرگاه مشکالت فکری و ناهنجاری های اجتماعی پیش می آمد ، با حضور  

این .  پرداختند در مسجد و ایراد سخن به روشن نمودن افکار عمومی می

» سخنرانی ها معموال پس از نماز جماعت انجام می گرفت و گاه با ندای 

) مردم را در مسجد جمع و حضرت سخنرانی می کردند« الصاله جماعه

خالصه آنکه مساجد کانون مقبولیت احکام و ( 101، 2ابن هشام، بی تا، ج

مرکز رسیدگی  دفتر مطالعات و پژوهش های) بیعت با خلیفه اسالم بودند

 (.1631،210به امور مساجد، 
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 کارکرد اقتصادی  6-1 

مراد از کارکرد اقتصادی مسجد ، نگهداری اموال عمومی و تقسیم غنایم و 

از جمله فعالیت های مسجد در .  ارشاد های اقتصادی در مسجد است

اموال عمومی در مسجد . صدر اسالم، امور اقتصادی به شمار می آمد

در صحیح بخاری . ز آنجا در بین مسلمانان توزیع می گردیدگردآوری و ا

( ص)نقل شده است که روزی اموال فراوانی از بحرین به حضور رسول اهلل 

آن را در مسجد توزیع ) « انثروه فی المسجد» :آورده شد؛ ایشان فرمودند

 (.103، 1بخاری،بی تا، ج( )کنید

قرآن کریم .  قابل تامل استارتباط بین مسجد و اقتصاد نیز از منظر دیگر 

هنگامی که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از »  :می فرماید

و از طرفی در معماری مساجد بازار دیده (   10:جمعه) «فضل خدا بطلبید

می شود که  از چند سو از بازار به آن راه دارد و حتی در بسیاری از موارد 

به نظر می . رسیدن به بازار عبور کردباید از صحن و حیاط مسجد برای 

رسد هدف مهم از پیوند میان مسجد و بازار این است که بازاریان علی رغم 

کارهای مادی، همواره به یاد خدا باشند و هیچ گاه از یاد خدا غافل 

مردانی که نه » :سوره نور آمده است 61از این روست که در آیه .  نباشند

ن را از یاد خدا و برپا داشتن نماز غافل نمی تجارت و نه معامله ای آنا

فایده ی ارتباط دیگر این گونه بناها و مساجد مرتبط با بازار، .   «کند

استفاده بازاریان از دروس و معارف اسالمی می باشد و ساعتی چند ، 

شیرازی، )اختصاص دهند... کسبه برای آموختن احکام معامالت و بیع و 

لیت های اقتصادی مساجد امروزه بیشتر در قالب گرچه فعا(  1-6بی تا، 

.... تشکیل صندوق های قرض الحسنه و دستگیری از محرومان جامعه  و 

 .خالصه می گردد
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 کارکرد های درمانی 6-3

طبق منابع تاریخی، در صدر اسالم مساجد در مواقع اضطرار برای درمان 

مسجد  بیماران و معالجه مجروحان جنگی استفاده می شده ؛ در

، جایگاهی برای معالجه بیماران و مجروحان معین شده بود و ( ص)پیامبر

واقدی می . و یارانش در آنجا از بیماران عیادت می کردند( ص)پیامبر

در ماجرای جنگ احد، مردم در مسجد چراغ و آتش برافروخته : نویسد

، ق1101الواقدی، . )بودند و خستگان و مجروحان را زخم بندی می کردند

» در قرون بعدی در برخی شهرهای  اسالمی، ساختمان (.130، 1ج

در انقالب .   و بیمارستان جزو مجموعه های مسجد رسم شد « دارالشفاء

اسالمی ایران، مردم  با الهام از کارایی مساجد  در صدر اسالم، به درمان 

مجروحان و تشکیل گروه های پزشکی برای مداوا در سایر مکان های غیر  

ز مسجد، می  پرداختند ولی تامین هزینه ها و خدمات رسانی این گروه ا

دفتر مطالعات ) ها و سازمان دهی آنان از طریق مساجد صورت می گرفت 

 (.1631،203و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، 

 کارکرد نظامی 6-1

ی تعلیم نظامی و تشکیل سپاه اسالم و اعزام به جبهه ها از مسجد  را م

سال  26در طول ( ص)پیامبر. توان به  کارکرد نظامی مسجد تعبیر نمود

رسالت خویش، پیوسته در حال مبارزه و جنگ های کوچک و بزرگ با 

در حقیقت مسجد مهم ترین نقش را .  دشمنان داخلی و خارجی بوده اند

این مکان مقدس ،جایگاه تشکل سپاهیان . در حوزه نظامی داشته است

فی فرماندهان سپاه و آموزش نظامی به سربازان  به سوی اسالم و معر

مشورت ها و گفت و گو ها نظامی در مسجد صورت . جبهه ها بوده است

می گرفت و هنگامی احساس خطر، سپاهیان اسالم در مسجد گردهم می 

لذا نقطه آغاز . آمدند و سیاست های دفاعی را سامان دهی می کردند
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( 201همان، ) از جنگ ها مسجد بوده استحرکت سپاه اسالم دربسیاری 

بنابراین در سالیان پس از پیروزی انقالب اسالمی و دوران جنگ هشت 

ساله ی دفاع مقدس، از مساجد به عنوان پایگاه های اعزام و پشتیبانی  

 .جنگ استفاده می گردید

 آسیب شناسی مسجد -4

فرینی  و منظور از آسیب شناسی ؛ شناخت عوامل تهدید کننده نقش آ 

بی شک مساجد  نماد و پایگاه اصلی .  کارکرد مسجد  در  جامعه می باشد

حکومت اسالمی  به شمار می آیند اما عوامل متعددی به ویژه در دنیای 

 :امروز مساجد را تهدید می نمایند که اهم آن عبارتند از 

دیندار  سکوالریسم و لیبرالیسم که دین را به مثابه افیون توده ها و افراد -

 .را ، مرتجع معرفی می نمایند

 گسترش ارزش های مادی و رواج دنیا پرستی   -

بی توجهی  در برنامه ریزی های  بلند مدت در امور مساجد و عدم  -

 تخصیص بودجه الزم برای آن

فقدان انتخاب ، آموزش و همچنین ناکارآمدی عوامل و کارگزاران  -

 مساجد

 حداکثری آحاد جامعه به ویژه جوانان نداشتن ارتباط موثر و جذب -

عدم پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نداشتن تبلیغات هوشمند و  -

 روشمند در امور دین

 (63همان ،.. .) اکتفا نمودن صرف  به فعالیت های عبادی و  -

به ابزار  ضد  اصالحی و اسالمی ؛ یکی از نمونه های تبدیل شدن مسجد  

بنی عمرو بن » پس از آنکه در تاریخ آمده است ؛   .مسجد ضرار می باشد

دعوت (  ص)را ساختند ؛ از پیامبر« قبا»و جماعتی دیگر مسجد «  عوف

ایشان قبول کرده و مسجد را . نمودند تا به تبرک در آن نماز بخوانند
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از روی «   بنی غنم بن عوف» گروهی از منافقان به دستور . افتتاح نمودند

« قبا»ی باطل ، اقدام به ساختن مسجدی در کنار مسجد حسد و انگیزه ها

خواستند که در آنجا نماز بگذارند ولی (  ص)نمودند  و سپس از پیامبر

عازم تبوک بودند، وعده دادند که هنگام بازگشت، به ( ص)چون پیامبر

از این . پس از مراجعت به مدینه، آیات مزبور نازل شد. آنجا خواهند رفت

تن از از اصحاب خود دستور دادند ، مسجد را خراب  رو، حضرت به دو

 (.12، 1طبرسی،  بی تا، ج) نمایند

درحقیقت دشمنان اسالم از ساختن مسجد ضرار اهدافی چون تفرقه بین 

مومنان، کفر ورزیدن و زمینه سازی برای بازگشت به مبانی اندیشه های 

( ص)نان پیامبرجاهلی و کتمان حقیقت، ایجاد کمینگاه و پایگاه برای دشم

لذا با توجه به اهمیت موضوع ، مسئول .  دنبال می کردند... و دین خدا و 

( ص)تصمیم گیری  درباره مسجد ضرار و تخریب آن، شخص رسول خدا

در این باره می ( ره)امام خمینی. به عنوان رئیس حکومت اسالمی بودند

ید و مسجدی حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل نما» :گویند

صحیفه )«که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند

از طرفی، نهی و اقامه نماز در مسجد ضرار و بطالن نماز .  (111، 3نور، ج

در این گونه مساجد این نکته را بیان می سازد که نفاق و دو رویی در 

ند و چنین جامعه، گاهی در قالب نمادهای دینی مثل مسجد ظهور می ک

مانع تکرار این « ضرار»در مورد مسجد ( ص)برخوردی از سوی پیامبر 

حادثه تلخ  در طول تاریخ اسالم و سوء استفاده دشمنان از مسجد گردید 

دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ) گرفت 

» : د می فرماین( ع)همچنین در  نمونه ای دیگر   امام باقر(.  1631،203

مساجد مبارک . در کوفه مساجدی ملعونه و مساجدی مبارک است

مساجدی اند که قبله ی آنان صحیح و دقیق و خاکشان طیب و پاک است 
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و اما ( 131، 6، ج1631کلینی، ) «.و مسجد را مرد مومنی ساخته است

مساجد ملعونه  ؛ مسجد هایی هستند که به جهت انگیزه ای غیر خدایی 

این  [»  :امام باقر درباره نمونه هایی از آنها می فرمایند. ت ساخته شده اس

در کوفه ( ع)به انگیزه ی اظهار خوشحالی از شهادت امام حسین  ]مساجد

مسجد اشعث،مسجد جریر، مسجد سماک و مسجد : تجدید بنا شده اند 

از طرفی مقام معظم رهبری  (. 131، 6، ج1631طوسی، )«شبث ابن ربعی

ائی  که  نمازخواندن در مسجدی که سازندگان ادعا می در پاسخ استفت

کنند که آن را برای خود و قبیله خود ساخته اند چه حکمی دارد ؟، می 

مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد شناخته شد، اختصاص به » :فرمایند

قوم ،گروه و قبیله و اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان می توانند از 

نکته حائز (. 610استفتائات احکام نماز ، مسئله )«آن استفاده نمایند

اهمیت در پاسخ به این استفتاء ؛  اختصاص نداشتن مساجد در جهت 

 . می باشد... امیال و اهداف قومی و گروهی و 

 مسجد در کالم رهبری -5

 اهمیت و جایگاه مسجد در جامعه اسالمی  1-1

مسجد  در اندیشه رهبر معظم  انقالب  از جایگاه ویژه ای برخورد دار می 

این اهمیت  را می تواند از چند جهت مورد بررسی قرار داد ؛ .  باشد

و جهت   نخست  جایگاه و اهمیت خود مسجد به عنوان رکن اساسی 

 . دهنده ی جامعه ی اسالمی است

این ابتکاری که اسالم در آغاز است و  مسجد وّلین مسئله، اهمّیّت خودا»

والدت خود برگزید و محلّ تجمّع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجّه به 

. طور طبیعی دارای تأثیراتی است اجتماعات مردم به. خدای متعال قرار داد

 شنوند، تصمیم می گویند، می ای دُور هم جمع میشوند، می خب، یک عدّه

های فکری بین  ها و گرفته کنند، داده میگیرند، ارتباطات فکری برقرار 
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های اشرافی و  خودشان دارند؛ این در کجا اتّفاق بیفتد؟ مثال در باشگاه

اعیانی برای کارهای مختلف اتّفاق بیفتد که در غرب معمول است، یا در 

وقت یک  روم باستان که در حمّامها آن[  یا مثل]ها تشکیل بشود؛  خانه قهوه

شدند و رفتن  شد و دُور هم مردم جمع می شکیل میچنین اجتماعاتی ت

حمّام بهانه بود برای اینکه بگویند و بشنوند؛ یا در جایی تشکیل بشود که 

وقتی اجتماع بر . کند ی صالت است؛ این خیلی فرق می محور آن اقامه

کند،  وقت یک معنای دیگری پیدا می محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن

کشاند؛ این  کند، دلها را به سمت دیگری می ا مییک جهت دیگری پید

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جماعات  )« .ابتکار اسالم بود

 (61/01/1611مساجد استان تهران،

گرچه در سایر ادیان معابد کارکرد عبادی مشترکی دارند اما  مسجد به 

بله،  » :ایندمعظم له می فرم. دالیلی عملکرد  اجتماعی متفاوتی دارد 

 -کنند نشینند در آنجا و عبادت می که می-ی ادیان هست  معبد در همه

با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که  مسجد لکن

، پیغمبر اکرم نمیرفت مسجد در. ایم متفاوت است ایم یا شنیده ما دیده

آمد و مهم  پیش میفقط نماز بخواند و بیرون بیاید؛ کاری که برای اجتماع 

جامِعَة؛بروید به سمت محل صالت؛ برای چه؟  هُاَلصلو: بود، صدا میزدند

ی جنگ مشورت کنیم یا خبر بدهیم یا  برای اینکه راجع به مسئله

ی چیزها؛ و شما در تاریخ  همکاری کنیم یا بسیج کنیم امکانات را و بقیّه

شنویم و  بود؛ می کنید که مساجد، مرکزی برای تعلیم اسالم مشاهده می

ی درس  حلقه النّبیمسجد الحرام یامسجد درخوانیم که  در روایات می

های مختلف فکری و مذهبی وجود داشت؛  زید و عمرو و بکر از نحله

 ی یهودی که فقط می یا با کنیسه یسامعنای این خیلی متفاوت است با کل

 (  نهما) « . آیند بیرون میکنند و  روند آنجا، یک عبادتی می
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این پایگاه بر  » .در حقیقت مسجد پایگاه جامعه اسالمی بشمار می آید 

ی  فقط پایگاه برای فالن مسئله نه ]مسجد [....محور ذکر و نماز است

ی کارهای نیک باشد؛ پایگاه  تواند پایگاه همه می مسجد]  بلکه]اجتماعی، 

با دشمن و ی  سازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله خودسازی، انسان

 (همان)«.افزاییِ افراد سازی برای ایجاد تمدّن اسالمی و بصیرت زمینه

 "روح  "نکته ای که می بایست  در این باره مد نظر قرار داد  اهمیت  

. روحی که زنده کننده ی کالبد جامعه اسالمی می باشد.  مسجد است 

هر جا  در. سازد ، کالبد زندگی را پرنشاط و پرانگیزه میمسجد روح»

در بنای شهر و . ، مرکز و کانون اصلی استمسجد سامان زندگی است،

روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعیتی از بازارهای کسب و کار تا 

های سفری و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و  ها و پایانه فرودگاهها و جاده

ون قطب و را همچ مسجد بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید

 )«. در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرامبخش باشد مسجد. محور بنا نهاد

، پیام مقام معظم رهبری به بیستمین اجالس سراسری نماز

باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و  مسجد»به عبارت دیگر  (11/01/1610

ی زحمت و آزار مجاوران  ی خیر و برکت باشد و به طریق اولی، وسیله مایه

پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری  )«. نگردد

نفس مسئله عمران مساجد »اما باید توجه داشت که ( 02/03/1631،نماز

ت اما  مسئله عمران مساجد و پرداختن به عمران و آبادانی مسجد مهم اس

بیانات )فقط عمران ظاهری نیست بلکه عمران معنوی اهمیت باالتری دارد

مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت کنندگان داخلی و خارجی سومین 

 (همایش بین المللی هفته گرامیداشت مساجد
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 مسجد و انقالب اسالمی 1-2

و محوری  بر عهده  مسجد در پیروزی انقالب اسالمی  نقشی اساسی

یکی از ابتکارات مهمّ امام  »:   مقام معظم رهبری می فرمایند.  داشت

بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین بود که از اوّل انقالب 

آن روزهای اوّل انقالب، آنهایی که یادشان است . مساجد را محور قرار داد

ح بیاورند، جمع کنند، از اینجا سال: چیز در هم ریخته بود میدانند که همه

دستهای غیر مأمونی به کارهایی دست بزنند؛ مرکز تشکّل [ نکند]بردارند، 

ی مرکزی را امام بالفاصله  ی مرکزی الزم بود؛ این هسته الزم بود، هسته

: همان روز اوّل، حتّی قبل از اینکه اعالم پیروزی بشود، معیّن کردند

بعد [. به مساجد]آورد، ببرد  الح دست میس هرکس از هرجا مثال. مساجد

تشکیل شد و به وجود آمد که همان  یمسجد دهی عظیم هم یک سازمان

ی کارهای انقالب را  های انقالب بودند، که تا مدّتهای طوالنی همه کمیته

 ی کارهای کشور را اینها انجام می دادند، و درواقع همه اینها انجام می

چنین خصوصیّتی دارد که بر مبنای ذکر و نگاه الهی و  یک مسجد .ادندد

خب این یک نکته است که اجتماع مردم بر . توجّه الهی و مانند اینها است

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار )« .] است]محور ذکر خدا و مانند اینها 

» بی شک همچنین  (61/01/1611ائمه جماعات مساجد استان تهران،

و یا الاقل  -روزی این انقالب مبارک در ایران اسالمی کی از علل پیی

این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند؛  -سهولت این پیروزی 

جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم، مساجد را به عنوان مرکزی 

برای تعلیم، تربیت، روشنگری افکار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند 

، مرکزی برای حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامداران مسجد و

طور  در دوره مشروطیت هم همین. فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد

طور بود؛  بوده است؛ در دوره ملی شدن صنعت نفت هم تا حدودی همین
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بیانات مقام معظم  .)در زمان انقالب هم که این مسأله، به حدّاعلی رسید

 (11/10/1611ر با مردم قم، رهبری در دیدا

بنابراین می توان بیان نمود که مساجد در دوران انقالب اسالمی ایران چه  

پیش ار پیروزی و چه پس از آن با ایفای نقش  حداکثری خود توانستند از 

خود را بپردازند  و از سوی ( صدر اسالم)یکسو  به  احیاء جایگاه سابق 

 . یک  در جامعه اسالمی ایران بنا نهنددیگر  پایگاهی  محکم و استراتژ

 مسجد و  پیشبرد اهداف گام دوم انقالب -6

همانطور که بیان گردید ،یکی از مهم ترین و بنیادی ترین و محوری  

ترین  ابزارهای انقالب در پیمودن و رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت؛ 

مبداء حرکت  در بینش مقام معظم رهبری   مساجد هم. مساجد بوده اند 

نه  ،مسجد». و هم جدایی از آن، پایان حرکات انقالبی را بشمار می آید

فقط در کشور عزیز اسالمی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول 

. تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالمی بزرگی شده است

مثل الجزایر  -مثال قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند 

دند و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظامی استعمار فرانسویها بو

از مساجد شروع شد، که به پیروزی هم رسید و کشورها استقالل پیدا  -

انقالب در این کشورها هم، آن روزی رو به شکست رفت و دوباره . کردند

ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با 

دیدار با بیانات مقام معظم رهبری در  )«دین و ایمانِ مساجد قطع کردند

با توجه به ضرورت ارتباط  مسجد و جامعه لذا (11/10/1611مردم قم، 

ضروریست به جایگاه مساجد در پیمودن گام دوم انقالب به عنوان  امری 

، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مرکز مسجد »حیاتی توجه نمود زیرا 

ل بنده به تفکّر و تأمل، هم مرکز تصفیه روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصا
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جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت . ...خداست

 (همان)«..کند وصل می

بطور کلی مساجد می توانند با توجه به  پتانسیل و کارکردهای عملیاتی  

اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و  و عینی خود می تواند  در تبیین

معنویت و اخالق در فضای عمومی افزایش چشمگیر ،شکست مستکبران

به ،ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کردن کفه،جامعه

آور  تقاء شگفتار،رسانی ی خدمت اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه

نیروی انسانی مستعد و کارآمد با ، تربیت بینش سیاسی آحاد مردم

ترین ظرفیت  همم به عنوان  زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

به عنوان محورهای اساسی و   عدالت و مبارزه با فساد ،امیدبخش کشور

 .  اهداف مهم گام دوم انقالب اسالمی قدم بردارند

به عبارت دیگر مساجد به جهت عمق و  ارتباطی که در جامعه دارند می 

تواند از یکسو ضمن بازخوانی اصول  انقالب  و از سوی دیگر با ایفای  

 ی میان بایدها و واقعیتها فاصلههای عبادی، سیاسی و اجتماعی خود نقش 

را در جامعه اسالمی کاهش دهند و جامعه را بسوی جامعه ی شاخص 

جمهوری اسالمی، متحجّر و در »  در حقیقت .  اسالمی  رهنمون سازند

 ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، امّا به برابر پدیده

های خود با رقیبان و دشمنان  بشدّت پایبند و به مرزبندی اصول خود

کند و  مباالتی نمی با خطوط اصلی خود هرگز بی. بشدّت حسّاس است

ی میان  شک فاصله بی. برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند

 )«دهد خواه را عذاب داده و می بایدها و واقعیّتها، همواره وجدانهای آرمان

 (.انیه گام دوم انقالب اسالمی خطاب به ملت ایرانبی
از سویی دیگر مساجد به عنوان دمنده روح معنویت و اخالق در جامعه 

.  اسالمی، نقشی ارزنده در تعالی جامعه در گام دوم انقالب اسالمی دارند
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: معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل »در واقع   

کّل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق به معنی اخالص، ایثار، تو

هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند،  رعایت فضیلت

. نفس و دیگر خلقیّات نیکو است راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه

ی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و  ی همه دهنده معنویّت و اخالق، جهت

ت؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اس

سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی،  کمبودهای مادّی، بهشت می

شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر ....آفریند جهنّم می

اخالق و معنویّت، البتّه با دستور . ..آورد رشد کند برکات بیشتری به بار می

توانند آن را با قدرت قاهره  آید، پس حکومتها نمی و فرمان به دست نمی

 خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند ایجاد کنند، امّا اوّال

را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای   زمینه و ثانیا

باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضدّ معنویّت  اجتماعی دراین

ها  ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنّمی الق، به شیوهو اخ

و اما سبک زندگی که ( همان)«.مردم را با زور و فریب، جهنّمی کنند

تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در  »:اهمیت آن چنان است که 

جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و  ایران، زیانهای بی

طلبد  جانبه و هوشمندانه می ا زده است؛ مقابله با آن، جهادی همهملّت م

مسئله ای که مساجد با توجه به نقش های حداکثری خود می ( . همان)«

ایرانی در جامعه  -توانند در شکل گیری و  ترویج  الگوی زندگی  اسالمی

 . نقشی حیاتی داشته باشند
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 گیری  نتیجه

 
با توجه به هدف اصلی گام دوم انقالب که همانا جهاد بزرگ برای ساختن 

بیانیه ایران اسالمی است و نقشه ی  راهی که مقام معظم رهبری در  

بیان کرده اند ؛  که به  ترتیب به  خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»

تی ثبات و امنیت و حفظ  تمامیت ارضی ایران، ایجاد زیر ساخت های حیا

اقتصادی و عمرانی در عرصه علم و فناوری ، به اوج رسیدن مشارکت 

مردمی و مسابقه خدمت رسانی ، ارتقاء شگفت انگیز بینش سیاسی آحاد 

مردم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش 

چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه و ایستادگی روزافزون 

بر زورگویان و مستکبران جهان  می باشد ؛  در حقیقت   ضرورت در برا

مسجد به . تصویرسازی است که تمام اقشار جامعه در آن دیده شده است

عنوان پایگاه  انقالب اسالمی نقش مهمی در  جهت همسویی و عملیاتی 

در حقیقت  مسجد از . کردن اهداف گام دوم انقالب می تواند ایفا نماید

دینی و کاربردی خاص حکایت می نماید و همچنین اهدافی یکی ویژگی 

دیگری چون تالیف قلوب ، دعوت و تبلیغ ، محل و مامنی برای برانگیختن 

مردم به احسان و نیکوکاری، دعوت به تعاون  در کنار کارکردهای  عبادی، 

که همگی در راستای ... فرهنگی، نظامی، تربیتی، اقتصادی، آموزشی و 

قش موثر و ارزش شناختی مسجد می باشد ؛ در آن قابل نشان دادن ن

بنابراین با  توجه به  نقش مسجد در احیای تمدن اسالمی .   مشاهده است

و  اهمیت و جایگاه این نهاد  در اندیشه مقام معظم رهبری  ، ضرورت 

 .توجه بیشتر به آن توصیه می گردد
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 بخش ترجمه

 

به منظور   در گسترش دانش؛ متون تخصصی با توجه به ضرورت و اهمیت 

در این بخش مقاله های  ،آشنایی بیشتر محققین و پژوهشگران ارجمند 

 ویراستاری علمی زیر نظر شورای سردبیری  مجله ترجمه و بی کهمنتخ

 . ؛ ارائه می گردداندشده 

مجله  متعلق به  الزم به ذکر است کلیه حقوق ناشی از ترجمه مقاله ها

اندیشه نوین فقه و حقوق اسالمی می باشد و هرگونه چاپ و تکثیر آن 

 .می باشدبدون اجازه کتبی ممنوع 
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 عدالت مشارکتی در داوری حقوق اجتماعی

 
 لیبنبرگساندرا 

 1ابراهیم یاقوتی: ویراستار علمی

 چکیده
عدالت مشارکتی اعم از حقوق انصاف رویه ی فردی تا مدل های مبتنی بر 

اجتماعی تحت حقوق بشر  شهروندی جمعی، نقش مهمی را در داوری حقوق

اجرایی شدن .  بین المللی و صالحیت های قانون اساسی داخلی ایفا می نماید

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین عهدنامه اختیاری تاریخی پروتکل

فرهنگی توجه مجددی را در ارتباط با نقش عدالت مشارکتی در داوری حقوق 

اضر با بهره گیری از پژوهش های پژوهش ح. اجتماعی به خود جلب می کند

متنوع صورت گرفته در رابطه با انصاف رویه ای در تصمیم گیری عمومی، تجربه 

گرایی مردم ساالری و تغییر حقوقی و اجتماعی، توجیهات مبتنی بر ارزش و 

بعد از آن، . ابزار را برای مشارکت در داوری حقوق اجتماعی در نظر می گیرد

حقوق مشارکتی در دانش نظری حقوق اجتماعی مورد  کاربرد انواع متفاوت

پرونده هایی که : دو نوع از موارد اصلی بررسی می شوند. بررسی قرار می گیرد

شامل محرومیت بالقوه از حقوق اجتماعی و پرونده هایی که در آنها گفته می 

در نهایت، . شود برای تحقق این حقوق نقض وظایف مثبت انجام شده است

این پژوهش نشان دادن ارزش و اعتباری است که عدالت مشارکتی  هدف ازین

به داوری حقوق اجتماعی، کارکردهای متفاوت آن و همچنین به روابط جدایی 

 . ناپذیر آن با ابعاد اساسی این حقوق می دهد

حقوق اجتماعی، عدالت مشارکتی، کرامت بشری، تجربه گرایی مردم : کلمات کلیدی

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین عهدنامه اختیاری ای، پروتکل ساالری، انصاف رویه

 فرهنگی

                                                                                                              
 (گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی) استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  - 8
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Participatory Justice in Social Rights Adjudication 
 

Sandra Liebenberg 
 
 

 
ABSTRACT: 

Ranging from individual procedural fairness rights to 
collective citizenship-based models, participatory justice 
plays a significant role in social rights adjudication under 
both international human rights and domestic 
constitutional law jurisdictions. The historic coming into 
force of the Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights invites 
renewed attention to the role of participatory justice in 
social rights adjudication. Drawing on diverse bodies of 
literature pertaining to procedural fairness in public 
decision-making, democratic experimentalism and law and 
social change, this article considers the value-based and 
instrumental justifications for participation in social rights 
adjudication. Thereafter the application of different kinds of 
participatory rights in social rights jurisprudence is 
examined. Two primary types of cases are examined—
those involving a potential deprivation of social rights, and 
those in which it is alleged that there has been a breach of 
the positive duties to fulfil these rights. Ultimately, the 
article seeks to demonstrate the value that participatory 
justice brings to social rights adjudication, its different 
functions, as well as its integral connections to the 
substantive dimensions of these rights. 
 
KEYWORDS: social rights, participatory justice, human dignity, 
democratic experimentalism, procedural fairness, Optional Protocol to 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
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 مقدمه

 audi alteram "انصاف رویه ای همانطور که در قاعده ی 

partem" (حرف هردو طرف رابشنو ) بیان شده است، در حقوق اداری تاریخچه

این امر تشخیص می دهد که یک عنصر اساسی تصمیم . طوالنی داشته استی 

فرصتی داده شود تا در "گیری منصفانه ی اداری این است که به افراد باید 

تصمیماتی که بر روی آنها تاثیر می گذارد مشارکت نمایند و همچنین باید به 

".ندآنها فرصتی داده شود تا بر عواقب آن تصمیمات تاثیرگذار باش
در بافت  1

حقوق اجتماعی، انصاف رویه ای همچنین نقش مهمی را در رسیدگی به 

ادعاهای مربوط به مزایای اجتماعی از قبیل مسکن و امنیت اجتماعی ایفا می 

در برخی حوزه های قضایی ملی که در آنها حقوق اجتماعی در قانون  2.نماید

اساسی به رسمیت شناخته شده است، دادگاه ها برخی اوقات صورت های 

 حقوق از طیفی 3.گسترده تری از مشارکت شهروندی را خواستار شده اند

                                                                                                              
به طوور کلوی   . 363صفحه ی ( 2212)ویرایش دوم حقوق اداری در آفریقای جنوبی، هواِکستر،  1

بررسوی حقووق    مجله ی، 78دوره ی ( 2224) "عدالت رویه ای"مراجعه شود به مقاله ی سولوم 
 .181صفحه ی کالیفرنیای جنوبی 

و دوره  1شوماره   6به عنوان مثال، مراجعه شود به دانش نظری حقوق تحت مقاله های دوره ی  2
حقوق اقتصادی و اجتماعی بوه  "شینین، : ETS 225، 1952کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  8ی 

: قوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی حبه ویراستاری اید، کروس و روساس،  "عنوان حقوق قانونی
، .؛ راینوی و همکواران  38الوی   34صوفحات   29دوره ی ( 2221)، ویورایش دوم  یک کتاب درسی

الوی   274صوفحات  ( 2217)، ویرایش هفتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: جیکوبز، وایت و اووی
کنوانسویون اروپوایی    قوانون : هاریس، اوبویل و واربریک، .؛ هاریس و همکاران454الی  422، 325

درباره ی نقش کلوی  . 572الی  521، 462الی  399صفحات ( 2218)، ویرایش چهارم حقوق بشر
داوری  عدالت رویه ای در"عدالت رویه ای در قانون حقوق بشر، مراجعه شود به برمز و الوریسن، 

وق بشور  مجلوه ی فصولنامه ی حقو    35دوره ی ( 1993) "دادگاه اروپایی حقوق بشر: حقوق بشر
 . 176صفحه ی 

دادگواه هوا و مشوارکت    : مشروطیت اجتماعی در آمریکای التین"کابو و پارمو، -به ترتیب، آنگل 3
 "دموکراتیک کردن حقوق اجتماعی اقتصادی و فرایند اجرایی کردن حقووق "و چنوی،  "عمومی
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 گیری تصمیم از فرایندهای برای مطلع شدن اساسی حق یک اعم از ، مشارکتی

 رایزنی، تا برای تر قوی حق یا شود باید تعیین یک شخص حقوق آن رد که

 گروههای بین مشترک گیری تصمیم حتی یا مشارکت از تری گسترده مدلهای

قضات در رسیدگی به پرونده  اختیار در بالقوه طور به دولتی، مقامات و جامعه

عدالت "در این پژوهش، اصطالح  1.می گیرد قرار اجتماعی حقوق های

علی رغم فراگیر . به معنی طیف کامل مدلهای مشارکتی می باشد "مشارکتی

بودن آن در قضاوت ها و داوری های حقوق اجتماعی، رابطه ی بین عدالت 

از سویی، . مشارکتی و ابعاد اساسی حقوق اجتماعی نامعلوم و حل نشده است

اجرای وظایف عدالت مشارکتی، دادگاه ها می ادعا شده است با تمرکز بیشتر در 

توانند تصمیم گیری های پاسخگو درباره ی حقوق اجتماعی را در دولت 

برانگیزند بدون آنکه به صورت ناروا حقانیت و ظرفیت نهادی آنها را مورد سوال 

از سوی دیگر، منتقدان هشدار داده اند که تاکید بیشتر بر رویه و  2.قرار دهد

 اجرای و تفسیر کن است دادگاه ها را به کوتاهی در وظایف خود درمشارکت مم

تحمیل کردن وظایف  3.دهد سوق اجتماعی حقوق اساسی اصولی تعهدات

                                                                                                              
← 

بررسوی هوای   : ل، حقوق اجتماعی و اقتصادی در تئوری و عم.به ویرایش آلویار گارسیا و همکاران
 178.و صفحه ی  85دوره ی ( 2215) حیاتی

مجلوه ی موسسوه ی آمریکوایی     35دوره ی ( 1969) "نردبان مشارکت شوهروندی "آرنستاین،  1
کلمه ی استعاری طیف ترجیحا به کار رفته است بوا توجوه بوه    . 216صفحه ی  برای برنامه ریزان

این که طبق گفته های آرنستاین، مرزهای بین اشکال مختلوف حقووق مشوارکتی درحوال جابوه      
همچیونن مراجعوه شوود بوه طیوف مشوارکت       . جایی هستند به طور چشمگیری همپوشانی دارند

، IAP2طیف مشوارکت مردموی   : ردمی ایجاد شدمردمی که توسط انجمن بین المللی مشارکت م
 [.2218سپتامبر  9آخرین دسترسی به سایت در ] http://c.ymcdn.com، در سایت 2214

: پورداختن بوه حقووق اجتمواعی    ؛ رای، 298صوفحات  ( 2212)قضاوت حقوق اجتماعی کینگ،  2
. 368الوی   367صوفحات  ( 2216) رویه، مشارکت و مردم ساالری در موج دوم آفریقوای جنووبی  

شوکل  برای خالصه ی نگرانی های توجیهی در موقعیت حقوق اجتماعی، مراجعه شود بوه یانوگ،   
 . 135الی  134صفحات ( 2212)گیری حقوق اقتصادی و اجتماعی 

اجتمواعی مطلووب   -آیا در پروند های قانونی اقتصادی: اجتناب اجتناب باقی می ماند"بیلچیتز،  3
: رویه یا قاعده"؛ فردمن، 297صفحه ی ی دادگاه قانون اساسی مجله ی بررس V( 2215) "است؟
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مشارکتی دشوار از سوی ارگان های قضایی بر مقامات دولتی نیز میزان افزایش 

می  هزینه ها، ناکارآمدی ها و تاخیرات در مدیریت مزایای اجتماعی را افزایش

 1.دهد

اجرایی شدن تاریخی پروتکل اختیاری عهدنامه بین المللی حقوق 

به نشانه ی به  2213در سال ( پروتکل اختیاری) 2اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در سطح بین الملل بود تا  3رسمیت شناخته شدن حقوق اشخاص و گروه ها

آنها مبنی بر نقض  اینکه آنها بتوانند در رویه ی شکایت که از طریق آن ادعاهای

در این . این حقوق می تواند دادرسی عادالنه دریافت کند، مشارکت داشته باشند

موقعیت، این امر توجه مجددی را در رابطه با بررسی داوری و شبه داوری و 

 4.روش های چاره ساز برای حمایت از حقوق اجتماعی به خود جلب می نماید

شارکتی در داوری حقوق پژوهش حاضر بر نقش ویژه ی عدالت م

اجتماعی با توجه به جایگاه دوجنبه ای آن در تحقیقات و پژوهش های صورت 

این مقاله با بررسی قضاوت های . گرفته در رابطه با حقوق اجتماعی، تاکید دارد

ارزش محور و ابزاری در جهت الزم دانستن مشارکت در رابطه با تصمیم گیری 

بخش دوم کارکرد و اشکال عدالت . وع می کندحقوق اجتماعی، کار خود را شر

. مشارکتی را در انواع مختلف پرونده های حقوق اجتماعی در نظر می گیرد

هدف از این مقاله همچنین نشان دادن تعامل پویا بین ابعاد مشارکتی و اساسی 

پرونده ی قانونی در این بخش از دانش نظری نوظهور . حقوق اجتماعی می باشد

                                                                                                              
← 

مجلوه ی بررسوی دادگواه قوانون اساسوی       VI( 2216) "نقش قضاوت در دستیابی به حق آموزش
 .165صفحه ی 

 .277الی  268، 175الی  174، صفحات 5کینگ، مراجعه شود به پانویس باال شماره  1
2 A/RES/63/117 ،12  2228دسامبر ،A/63/435 . 
 .پروتکل اختیاری 2بند  3
، پروتکول اختیواری عهدناموه    به ویراستاری النگفورد و همکاران "مقدمه"، .النگفورد و همکاران 4

 11صوفحات   1دوره ی ( 2216)یوک گوزارش   : بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  .13الی 
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همراه با دانش ( کمیته)یته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق از کم

 . نظری مصور از قضاوت های قانون اساسی ملی، به دست آمده است

در نهایت، هدف ازین پژوهش نشان دادن این است که عدالت 

مشارکتی برای محتوای اصلی و ارزش های اساسی حقوق اجتماعی مهم و 

شارکتی که کاربرد ماهرانه ای به عنوان بخشی همچنین، عدالت م. حیاتی است

از معیارهای بررسی و گزینه های چاره ساز موجود برای ارگان های قضایی در 

بررسی پرونده های حقوق اجتماعی دارد، می تواند به حمایت و تحقق موثرتر 

 . عناصر اساسی این حقوق سرعت بخشد

 توجیه مشارکت .2

برای اینکه مشارکت و یاری بالقوه ی عدالت مشارکتی را در داوری 

های حقوق اجتماعی  در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درک کنیم، الزم 

است تا دالیل مهم و حیاتی دانستن مشارکت را در محتوای اصولی و تعهدات 

ش با این بخ. وضع شده توسط حقوق اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار دهیم

بررسی نقش مشارکت در پیشبرد ارزش های بنیادی که اساس و پایه ی به 

رسمیت شناخته شدن حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بشر می باشند، کار خود 

بعد از آن، استدالل های ابزارشناسانه برای به کارگیری مدل . را شروع می کند

 . دهای مشارکتی قضاوت حقوق اجتماعی در نظر گرفته می شون

اگرچه این توجیهات به صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند، اما 

بنابراین، نقش مشارکت در تایید حقوق بشر بنیادی . آنها به هم مرتبط هستند

ارتباط نزدیکی با توجیهات ابزارشناسانه ی آن در رابطه با افزایش مشروعیت و 

مشارکتی منجر  برعکس، جایی که تصمیم گیری. اثربخشی تصمیم گیری دارد

به عواقبی می شود که توسط افراد متاثر از رای دادگاه منصافانه و قانونی به نظر 

می رسد، این تصمیم گیری ارزش هایی مثل کرامت انسانی و برابری حمایت 

 .  می کند
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A. توجیهات ارزش محور 

ارزش های کرامت انسانی، آزادی و برابری در محتوای هنجاری حقوق 

ده و آنچه را که انسانیت در طور قرن ها بحث و مجادله به تدریج بشر نفوذ کر

این  1.آن را برای حیات بشر و پیشرفت اساسی دانسته است، شناسانده است

تامین . ارزش ها در اهداف وسیع و مرتبط حقوق اجتماعی تاثیر گذار هستند

رای زنده کردن نیازهای مادی ما از قبیل غذا، آب، سرپناه و مراقبت بهداشتی ب

نگه داشتن مان به عنوان موجودات جسمی با نیازهای زیستی اساسی، الزم و 

ولی فراتر از آنکه صرفا برای زنده ماندن باشند، این کاالهای  2.ضروری است

اجتماعی برای ایجاد احساس عزت نفس و ارزش در درون ما به عنوان موجودات 

ست آوردن سطحی از و همچنین برای به د 3(کرامت انسانی)اجتماعی 

، (آزادی)خودمختاری در انجام دادن و اجرا کردن انتخاب های ما در زندگی 

  4.حیاتی هستند

هم چنین، امنیت مادی و استقالل به ما این امکان را می دهد تا از روابط 

استثماری جلوگیری کرده و در شرایط برابری بیشتر در سیاست و جامعه 

اینگونه ارزش ها توجیه موثری را برای شناخته  5(.یبرابر)مشارکت داشته باشیم 

                                                                                                              
 GA Res 217به عنوان مثال، مراجعه شوود بوه مقدموه ی اعالمیوه ی جهوانی حقووق بشور،         1

A(III) ،12  1948دسامبر ،A/812  المللوی  بوین  قووانین  در رابطوه بوا تکامول   . 71در صفحه ی 
استعمارستیزی، مراجعه شوود بوه    مانند تاریخی مبارزات طریق از جهانی های ارزش و بشر حقوق

استعمارستیزی و ایجواد دوبواره ی ارزش هوای جهوانی در     : ر بین المللیایجاد حقوق بشجنسن، 
 (. 2216) 1962سال 

در ( 2227)توجیه و اجورا کوردن حقووق اقتصوادی و اجتمواعی      : فقر و حقوق بنیادیبیلچیتز،  2
 .42الی  39صفحه ی 

 21دوره ی ( 2225) "ارزش کرامت انسانی در تفسیر حقوق اجتمواعی و اقتصوادی  "لیبنبرگ،  3
 . 1صفحه ی  مجله ی حقوق بشر آفریقای جنوبی

 3شوماره   6دوره ی ( 1998) "به رسمیت شناختن حقووق اجتمواعی در قوانون اساسوی    "فابر،  4
  (.2221) ن آزادیپیشرفت به عنوا؛ سن، 267الی  263صفحه ی مجله ی فلسفه ی سیاسی 

 بورای  الزم شورایط  عنووان  بوه  کننوده  توزیوع  هوای  عودالتی  بوی  و تشخیص جبران رابطه با در 5
عودالت اجتمواعی در عصور    "جامعه، مراجعه شوود بوه فریوزر،     در "مشارکت برابری" به دستیابی
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شدن حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بشر ایجاد می کنند که مستلزم توجه 

 . سیاسی بیشتر و سازوکار ویژه ی حمایت قانونی می باشد

این ارزش های اساسی همچنین به ما کمک می کنند تا دلیل این را توضیح 

ب ایجاد دسترسی به مسکن کافی، مراقبت دهیم که چرا نه تنها به عواق

بهداشتی و آموزش اهمیت می دهیم، بلکه به فرایند هایی که از طریق آنها ما به 

در کشورهای . این حقوق دسترسی پیدا میکنیم نیز اهمیت زیادی قائل هستیم

مردم ساالر مدرن، نهادینه کردن حقوق اجتماعی از طریق مجموعه قوانین و 

این امر حقوق مردم را نسبت به . ایی و مدیریتی صورت می پذیردفرایندهای اجر

کاالها و خدمات اجتماعی و هچنین شرایطی را که در آن آنها ممکن است این 

اگر اعمال . کاالها و خدمات کاهش یابند یا پس گرفته شوند، تعریف می کند

 احترام ذینفعان کردن حقوق اجتماعی از طریق برنامه هایی صورت گیرد که به

 پیش و ریزی برنامه توانایی برای آنها جهت یا و هیچ راه و چاره گذارند و نمی

 در وابسته متقاضی عنوان به را آنها که این یا خود باقی نمی گذارند، آینده بینی

ارزش هایی که این حقوق برای حمایت از  کنند، می ترغیب جامعه وسیع سطح

 . آنها طراحی شده بودند، تضعیف می شود

 مهمی نقش منصفانه رویه های و مشارکتی اذعان می شود که فرصتهای معموالً

به عنوان مثال، دانش نظری حقوق  .دارند تهاجمی تاثیرات این از محافظت در

ن موضوع را تایید کرده مدیریتی و تحقیقات صورت گرفته مدت طوالنی است ای

اند که رویه های منصفانه ی مدیریتی که منافع اجتماعی را تنظیم می کنند، 

                                                                                                              
← 

، توزیع مجودد یوا   به ویراستاری فریزر و هونت "توزیع مجدد، شناخت و مشارکت: سیاست هویتی
انکار ابزار "؛ برودسکی و دای، 37الی  36صفحات ( 2223)شناخت؛ یک تبادل سیاسی و فلسفی 

؛ فوردمن،  149دوره ی مجلوه ی آکتوا جوریودیکا    ( 2225) "امرارمعاش به عنووان نقوض برابوری   
ق مجله ی حقوو  21دوره ی ( 2225) "تأمین برای مثبت وظیفه و اساسی برابری: برابری تأمین"

 . 163صفحه ی بشر آفریقای جنوبی 
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. عالوه بر توجیهات ابزارشناسانه شان توجیهات درونی مبتنی بر کرامت دارند

 :ازین رو، ماشاو به این نکته اشاره می کند

توانایی مشارکت کنندگان را در  "کافکایسک"رویه های 

تن به برنامه ریزی منطقی درباره ی وضعیت خود و پرداخ

. انتخاب آگاهانه از بین گزینه های مختلف، از آنها می گیرد

این فرایند به طور ضمنی مشارکت کنندگان را به عنوان 

اشیایی تعریف می کند که دستخوش دستکاری های بی 

کمک به  از جلوگیری برای. هستند "سیستم"نهایت توسط 

 یک تنفری، خود نهایت در و وحشت ، بیگانگی حس این

 به نسبت کنندگان مشارکت به باید گیری تصمیم فرایند

درباره ی آنها باید تصمیم گرفته شود، شواهد و  که مسائلی

مدارک مرتبط با آن مسائل و همچنین نسبت به نحوه ی 

  1.بدهد کافی توجه فعالیت فرایند تصمیم گیری،

انون اساسی آفریقای جنوبی به این نکته قاضی ساکس از دادگاه ق

اشاره داشته است که حق شنیده شدن در تصمیم گیری های عمومی برای 

اعضای گروه هایی که قربانی فرایندهای خفقان تاریخی بوده اند و به لحاظ 

طبق .  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم هستند، اهمیت ویژه ای دارد

ن بخش مهمی از کرامت آنها را به عنوان این حق شنیده شد"مشاهدات او 

شهروندان امروز تشکیل می دهد که نه تنها فرصت صحبت کردن دارند بلکه 

".ازین اطمینان خاطر نیز برخوردارند که صدای آنها شنیده می شود
ندلسکی  2

ارزش رویه های منصفانه و مشارکت را در تقویت توانایی مردم برای استقالل در 

                                                                                                              
مجلوه ی   61دوره ی ( 1981) "تالش برای یک نظریه ی جداب: فرایند مقررات اداری"ماشاو،  1

با اینحال، در پایان، ماشاو از حقوق رویوه  . 921الی  885صفحات بررسی حقوق دانشگاه بوستون 
مراجعه شود به کینگ، مراجعه شود بوه  : ای ضعیف در تصمیم گیری های مدیریتی دفاع می کند

 . 271الی  272صفحات  5پانویس باال شماره 
قضاوت همزمان قاضی ساکس در پرونده ی پزشکان زندگی بوین المللوی و سوخنگوی شوورای      2

 .234در پاراگراف  SA 416 (CC) 6( 2226)ملی 
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به گفته ی ندلسکی، استقالل دربرگیرنده . استدالل کرده است روابط اجتماعی

ی معنی و مفهومی است که به شخص این درک و احساس را می دهد که در 

معرض قدرت واختیار خودسرانه ی دیگران نیست و همچنین می تواند بر مسیر 

فرصت شنیده شدن به ویژه زمانی که تصمیمات به  1.زندگی خود تاثیرگذار باشد

وانایی شخص در دسترسی پیدا کردن یا حفظ دسترسی به کاالهای اجتماعی ت

در قضاوت معروف . حیاتی مثل امنیت اجتماعی مربوط می شوند، مهم می باشد

 کرد تصریح متحده ایاالت عالی دیوان ،2گلدبرگ و کلیرسیدگی به پرونده ی 

دادرسی اثبات  حق شده باعث که است امالکی نفع به های رفاهی پرداخت که

اعمال  چهاردهم، اصالحیه در مقرر نامه ضمانت نظر از مزایا اتمام از قبل کننده

ندلسکی توجه را به اهمیت این قضاوت جلب می کند با تاکید  .شود و نهادینه

براینکه ذینفعان رفاه نباید به عنوان دریافت کنندگان غیرفعال منافع دولتی در 

نظرگرفته شوند بلکه باید به عنوان مشارکت کنندگانی در نظرگرفته شوند که در 

ی به چنین حقوق مشارکت 3.فرایند تصمیم گیری جمعی دخالت می کنند

ذینفعان رفاه احساس کنترل و شایستگی در رابطه با تصمیماتی می دهد که 

 .تاثیر بسزایی بر وجود مادی آنها دارند

فراتر از مفاهیم کرامت محور و استقالل محورِ ارزش مشارکت در 

تصمیم گیری حقوق اجتماعی، مفاهیم شهروند محوری وجود دارند که بر 

                                                                                                              
مجله ی حقووق   1دوره ی ( 1989) "منابع، افکار و احتماالت: درک مجدد استقالل"ندلسکی،  1

 . 25الی  24در صفحات  7صفحه ی و فمینیسم ییل 
2 397 US 254 (1972) .آزموون " جوایگزین  ای رویوه  عودالت  اثبوات  به رسیدگی کامل الگوی 

 گیری دادگواه  تصمیم در "موقت روند از خاص های دستورالعمل" شناسایی برای هک شد "توازن
 US 319 424متیووس و الودریگ    شد در رسیدگی بوه پرونوده ی   طراحی و ساخته بعدی عالی

  .335-334در صفحات  (1976)

 
 .27در صفحه ی  18ندلسکی، مراجعه شود به پانویس باال شماره  3
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 زمینه این در شهروندی 1.سیاسی مردم تاکید دارندنمایندگی جمعی و توانایی 

به عنوان  بلکه ندارد، فرد ملی یک عنوان به شخص اشاره ی ضمنی به وضعیت

 مردم آن طریق از که شناخته می شود دموکراتیک اقدامات از ای مجموعه

 و اقتصادی و اجتماعی سیاسی، درگیر شدن در امور برای را خود ادعاهای

 نشینی، حاشیه و محرومیت ساختاری الگوهای کشیدن چالش به برای همچنین

 توانند می شده بودند، محروم قبالً که گروههای فرآیند، این در 2.دهند می ارائه

راه  برای همچنین و اجتماعی، حقوق زمینه در موجود های برنامه به ورود برای

درخواست های خود جدید، در  حقوق و ها برنامه اندازی کمپین حمایت از ایجاد

 : همانطور که الیسون به آن اشاره می کند .پافشاری کنند

 حقوق به دستیابی معنای به) دخالت کردن به تمایل

 با غالباً( دیگران موجود برای فرصتهای و منابع اجتماعی،

 عضویت" تغییر مبنای جمله، از تغییر، به مربوط تقاضاهای

تاثیر می  منابع تغییر اصولی که بر تخصیص ، "اجتماعی

منابع، پیوسته همراه  به خود دسترسی تغییر ابزار گذارند و

 3.است

کشیدن  چالش به در مشارکتی عدالت از شهروند محور تصورات این

 نئولیبرالی ایدئولوژی و مالی بحران دوگانه تهاجم تحت اجتماعی حقوق کاهش

 شده برجسته جهانی، جنوب در ساختاری فقر مداوم الگوهای و جهانی شمال در

در پاسخ به این واقعیت های جهانی معاصر، جنبش های اجتماعی و اشکال  .اند

                                                                                                              
مجله ی بوولتن   33دوره ی ( 2222) "بررسی شهروندی، مشارکت و مسئولیت پذیری"گاونتا،  1

حقووق و جهوانی   ، (ویراسوتاران )گواراویتو  -؛ دِسوسا سوانتوس و رودریگوز  1صفحه ی آی دی اس 
 (.2225)به سوی قانونی بودن جهان وطنی : سازی از پایین

مدرنیسوم و شوهروندی   : ادیکالی توسعهجابه جایی مشارکت در یک سیاست ر"موهان و هیکی،  2
از استبداد تا تحول؟ بررسی رویکردهای جدیود در  : ، مشارکتبه ویراستاری هیکی و موهان "مهم

  .67الی  65صفحات  59دوره ی ( 2224)قبال مشارکت در توسعه 
ره ی دو( 1999) "بازنگری در تئوری رفاه معاصور : فراتر از جهان گرایی و ویژه گرایی"الیسون،  3

  .71الی  72در صفحات  57صفحه ی مجله ی سیاست اجتماعی انتقادی  1شماره ی  19
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 رویکردهای از وسیعی آنها در طیف 1.های سازمانی جدید ظهور یافته اند

 نوآورانه فرآیندهای و مدنی جامعه/  محلی دولت مشارکت از مشارکتی

 2.ستیزه جو، درگیر هستند اعتراضی سیاست گرفته تا شهروندان پاسخگویی به

 نهادهای به فقط اجتماعی سیاست واگذاری نسبت به احساس رضایتی دیگر

 ها جنبش وجود ندارد، چون این خصوصی بخش نخبگان و دمکراسی نمایندگی

 فرآیندهای و منابع تخصیص های گیری تصمیم در مستقیم عقاید خواستار

شکل واقعی به خود  اجتماعی حقوق آنها طریق از که هستند گذاری سیاست

تصورات و مفاهیم مبتنی بر شهروندی جمعی از مشارکت، به ارزش  3.می گیرند

های کرامت انسانی، آزادی و برابری، انعطاف پذیری توانمندسازی دموکراتیک و 

به عنوان یک دیوار دفاعی در  آنکه از مشارکت بیش حق. نمایندگی می دهد

 منزلت و شأن برای خودسرانه های گیری که تصمیم هایی اعتنایی برابر بی

 این حق بخش اساسی از هویت مردم را به عنوان باشد، دهند می نشان مردم

در شکل دادن سیاست اجتماعی تشکیل می دهد به جای آنکه  فعال عوامل

 تغییر، این 4.باشند اجتماعی کاالهای "کنندگان مصرف" یا "ذینفعان" صرفاً

 در مشارکت از معنادارتری و تر عمیق اشکال تقاضا برای از حاکی همچنین

                                                                                                              
جنوبش  : ، قودرت در جنوبش  ؛ توارو (2215)جنبش های اجتماعی در دوران ریاضوت  دال پورتا،  1

 (.   2211)، ویرایش سوم های اجتماعی و جنبش های ستیزه جو
بودجوه ی  : دو دموکراسوی، دو مشوروعیت  "به عنوان مثال، مراجعه شود به دسوسوا سوانتوس،    2

گواراویتو، مراجعوه شوود    -به ویرایش دسوسا سانتوس و رودریگز "مشارکتی در پورتو آلگره، برزیل
 فراخووان ، (ویراستاران)؛ کوئلهو و ون لییرس 337الی  312در صفحات  21به پانویس باال شماره 

 (. 2212)عمومی  مشارکت سیاست و شهروندان اقدام: دموکراسی برای
اشاره می کند، همانجوا در صوفحه ی    "دموکراسی توزیع مجدد"دسوسا سانتوس به روش های  3

مودنی، مراجعوه     جمهوریخوواهی  بوا  جمعوی  مشارکت های شیوه از نوع این طنین مورد در. 336
 .67-66در صفحات  22شود به موهان و هیکی، مراجعه به پانویس باال شماره 

 33دوره ی ( 1999) "اقدام جمعی و دولوت محلوی رفواه   : کاربران به عنوان شهروندان"بارنس،  4
از کاربران و انتخواب  "؛ کورنوال و گاونتا، 84تا  73صفحات مجله ی سیاست و مدیریت اجتماعی 

مجلوه  ( 2221)  "تجدید مشارکت در سیاست اجتماعی: کنندگان تا سازندگان و شکل دهندگان
 12دسترسوی آخوور در  ] opendocs.ids.ac.uk: ، موجووود در سوایت IDS 127 ی مقالوه کوار  

 [.2218اکتبر 



 11 / بخش رتجمه

 

 می اثر حقوق به که است قوانینی و ها سیاست اجرای و ها گیری تصمیم

 در افراد انسانی استقالل و عزت به احترام نشانگر مشارکتی عدالت 1.بخشد

 .است اجتماعی حیاتی منافع کاهش یا حمایت اعطا، برای دولت قدرت مقابل

 حق دارای حقوق دارندگان عنوان به را مردم عمیق نیازهای عدالت، این

 تشخیص ، دارند آنها رفاه و زندگی در اساسی تأثیر که تصمیماتی در نمایندگی

اجتماعی، عدالت مشارکتی با تقاضا برای باورها و  فراخواندر اشکال معاصر  .داد

برابری سیاسی مرتبط می باشد در فرایندهایی که از طریق آنها منابع اختصاص 

 . می یابند و برنامه ها برای اجرا کردن حقوق اجتماعی طراحی می شوند

 

 

B. توجیهات ابزارشناسانه 

 
برای  هدف از بخش قبلی نشان دادن این بود که عدالت مشارکتی

ارزش هایی که بر محتوای اصولی حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بشر تاثیر می 

با اینحال، عدالت مشارکتی بنابه دالیل ابزاری نیز . گذارند، مهم و حیاتی هستند

 طریق از بهتر کیفیت با گیری تصمیم امکان شامل این موارد. قابل توجیه است

 مقابل در مربوطه های استدالل و حقایق تمام از اینکه اطمینان حاصل کردن

 به طریق این که از شفافیت شوند، از طریق ارتقاء قرار داده می گیرنده تصمیم

گیری  تصمیم امر در "نفوذ به نفس و مخفی های البی برابر در ای وزنه" عنوان

و همچنین از طریق افزایش مشروعیت تصمیمات، سیاست ها و  2عمل می کند

در بافت حقوق اجتماعی که در آن سیاست اجتماعی . می باشند قوانین نهایی،

به چالش کشیده شده وتجارت توزیعی اغلب باید صورت بگیرند، پذیرش 

                                                                                                              
 . 229در صفحه ی  24دال پورتا، مراجعه شود به پانویس باال شماره  1
، مراجعه شود به پوانویس بواال شوماره    دادگاه پزشکان حیات بین الملل و سخنگوی شورای ملی 2

  (.per Ngcobo J) 115در پاراگراف  17
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مشروعیت تصمیمات مربوطه از سوی مردم، برای اثربخشی آنها و همچنین 

 . جهت دستیابی به اهداف سیاسی شان الزم است

را برای درک مردم از  تایلر اهمیت اساسی فرایندهای منصفانه

حقانیت نیز به نوبه  1.مشروعیت تصمیم گیری و رفتار نظارتی نشان داده است

خود همکاری بیشتری از سوی مردم و پیروی از تصمیمات نظارتی مربوطه را به 

کمک انصاف رویه ای به درک از مشروعیت تا حد زیادی بر  2.وجود می آورد

برای عدالت رویه ای می باشد که در  مبنای توجیهات ارزش محور و منطقی

همانطور که تایلر به ان اشاره می کند، اعتماد . بخش قبل مورد بحث قرار گرفت

میزان رفتار بین فردی که "عمومی نسبت به انگیزه های مقامات به وسیله ی 

".مردم هنگام پرداختن به مسئولین آن را تجربه می کنند، شکل می گیرد
3 

برخورد توام با کرامت و عزت و احترام با مردم است که عوامل کیفی شامل 

دربردارنده ی ایجاد فرصت برای مردم جهت ابراز نگرانی های خود، آوردن دالیل 

برای اقدامات مسئولین و داشتن حق برای تجدید نظر در تصمیمات ناعادالنه 

  4.است

                                                                                                              
عدالت رویه ای چیست؟ معیارهایی که توسط شهروندان برای ارزیابی انصاف رویوه هوای   "تایلر،  1

صوفحه  مجله ی بررسی قانون وجامعوه   22دوره ی ( 1988) "قانونی مورد استفاده قرار می گیرد
مجلوه   32دوره ی ( 2223) "عدالت رویه ای، مشروعیت و حاکمیت موثر قوانون "؛ تایلر، 123ی 

این مطالعوات در نخسوت در بافوت عودالت جنوایی و سیاسوت       . 283صفحه ی و عدالت ی جرم 
در یک مطالعه ی تجربی درباره ی پیروی نظارتی در بافت استاندارد هوای  . جامعه صورت گرفتند

قابل اجرا در  خانه های سالمندان در استرالیا، ماکای و برایت وایت به این نتیجوه دسوت یافتنود    
رل به مفهوم داشتن آزادی افکار و عقاید جهت تاثیرگذاری بر فرایند و تصومیم  که برداشت از کنت

مراجعوه شوود   : گیری به طور چشمگیری با پیروی بهبود یافته از مالک های مربوطه مرتبط است
مجلوه ی قوانون    22دوره ی ( 1996) "عدالت رویه ای و پیروی نظارتی"به ماکای و برایت وایت، 

 . 95در صفحه ی  83صفحه ی و رفتار بشر 
 . 352، همانجا در صفحه ی (2223)تایلر  2
 همانجا 3
 همانجا 4



 12 / بخش رتجمه

 

تحمیل کردن مقررات و الزامات گسترده ی عدالت رویه ای از سوی 

ارگان های قضایی در تصمیم گیری های عمومی از آنجایی که بار زیاد هزینه، 

زمان و عدم قطعیت را بر دوش دولت می گذارد و اثربخشی تصمیم گیری های 

با اینحال، اگرچه  1.دولت را به خطر می اندازد، مورد انتقاد قرار گرفته است

با انواع مختلف مناسب ترین شکل عدالت رویه ای که بیشترین تناسب را 

تصمیمات و موقعیت ها دارد مستلزم دقت و توجه باالیی است، ما باید افزایش 

بهروه وری را که حقانیت افزایش یافته ی رویه های منصفانه با خود به همراه 

دارد نیز در محاسبات خود بگنجانیم همانطور که در مطالعات تجربی مثل 

مچنین، یک حساب سودمند خالص، ه. پژوهش تایلر به آن استناد شده است

توجیهات درونی ارزش محور از عدالت رویه ای را که در بخش قبلی مورد بحث 

 .  قرار گرفت، در نظر نمی گیرد

اگرچه در قالب حقوق اجتماعی نیستند، پژوهش تجربی گسترده ی 

تایلر نقش فرایند منصفانه را در تضمین حقانیت و اثربخشی تصمیم گیری 

یافته ای او می تواند به انواع . صورت قانع کننده ای شرح می دهد نظارتی به

مختلفی از موقعیت هایی که شامل گزینه ای سیاسی به چالش کشیده شده 

پژوهش تایلر تا حد زیادی برمبنای فروتنانه ترین  2.هستند تعمیم داده شود

اده می الگوی عدالت رویه ای می باشد که در آن به مردم فرصت عادالنه ای د

شود تا قبل از آنکه تصمیماتی که بر آنها تاثیرگذار است گرفته شوند، عقاید آنها 

شنیده شود و به میزانی از اعتماد به نفس می رسند که عقاید آنها قبل از 

به طور صمیمانه در نظر گرفته می "تصمیم گیری ها توسط تصمیم گیرنده 

ای تقاضاهای گسترده تر جهت این الگو توجیهات ابزاری کافی را بر 3."شود

                                                                                                              
 .271الی  264در صفحه ی  5کینگ، مراجعه شود به پانویس باال شماره  1
برای کاربرد چهارچوب انصاف رویه ای تایلر در آزادی فقه دین دادگاه حقوق بشر اروپا، مراجعوه   2

عدالت رویه ای به عنوان وسویله ای بورای گنجانوده شودن در آزادی فقوه دیون        "شود به چایب، 
 .  483صفحه ی مجله ی بررسی قانون حقوق بشر  16دوره ی ( 2216) "دادگاه استراسبورگ

مجلوه ی بررسوی دادگواه     2/1شماره  44دوره ی ( 2228) "عدالت رویه ای و دادگاه ها"تایلر،  3
  .32در صفحه ی  26صفحه ی 
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تصمیم گیری مشارکتی در برداشت شهروند محور از مشارکت که در بخش قبلی 

این توجیهات، بیشتر در تحقیقات مربوط . مورد بحث قرار گرفت، ارائه نمی دهد

 . به تجربه گرایی دموکراتیک و همچنین قانون و تحول اجتماعی یافت می شوند

الت مشارکتی را در سبک و شیوه های بخش زیر توجیهات برای عد

پژوهشی بعدی با تاکید بر کاربردشان در بافت داوری حقوق اجتماعی، مورد 

 . ارزیابی قرار می دهد

(i) تجربه گرایی دموکراتیک 

با تاکید بر مشارکت دموکراتیک مستقیم در حل مسائل مردم از سوی 

م پیمان نزدیک طیف گسترده ای از ذینفعان، نظریه ی حکومتداری جدید و ه

آن یعنی تجربه گرایی دموکراتیک، شرحی مفصلی از مزایای ابزاری فرایندهای 

استدالل شده است  1.تصمیم گیری مشارکتی دور از دسترس را ارائه می دهند

که مسائل اجتماعی معاصر بیش از حد پیچیده، به سرعت در حال تکامل و 

فرمان "مقررات سنتی دولتی دارای جنبه های مختلفی هستند که به وسیله ی 

یا از طریق اتکای انحصاری بر سازوکارهای بازار حل و فصل نمی  "و کنترل

تجربه گرایی دموکراتیک ایجاد فضاهای دموکراتیک جدید را در نظر دارد  2.شوند

که در آن طیف وسیعی از سازمان های اجتماعی دولتی، خصوصی و مدنی راه 

ل پیچیده از قبیل سیاست جامعه، مسکن و حل های ابتکاری برای حل مسائ

ادعا شده است . امنیت زیست محیطی، مورد مشورت و آزمایش قرار می دهند

که اشکال غیر متمرکز و محلی مشارکت، تجربیات و دانش کسانی را که به طور 

مستقیم تحت تاثیر مشکالت مربوطه هستند به کار گرفته و آنها را با سازمان 

                                                                                                              
مقالوه ی  ، "مسویر هوای نظریوه حکومتوداری جدیود     : نگاه رو بوه جلوو و پهلوو   "وان در هیجن،  1

 معاملوه "؛ لوبول،  (2213) 2213-24پژوهشی مطالعات جقوقی دانشکده حقوق آمستردام شماره 
مجلوه   89دوره ی ( 2224) "سقوط مقررات و ظهور حاکمیت در تفکر حقوقی معاصر: ی تجدید

 . 263صفحه ی ی بررسی حقوق مینسوتا 
مجلوه ی بررسوی    98دوره ی ( 1998) "قانون اساسوی تجربیوات دموکراتیوک   "دورف و سابل،  2

 .323الی  314در صفحات  267صفحه ی حقوق کلمبیا 
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صی و همچنین کارشناسان و گروه هایی که قادرند به حل های دولتی و خصو

نهادهای سنتی دموکراسی نماینده بیش از  1.مشکل کمک کنند، ربط می دهد

حد از موقعیت های محلی متنوع جدا مانده اند و ازین رو نمی توانند پاسخگوی 

 تاثیر سیاست ها و برنامه های اجتماعی بر ذینفعانی باشند که در موقعیت های

نظریه پردازان تجربه گرای دموکراتیک ادعا دارند که . متفاوت مستقر هستند

مشارکت مستقیم افراد متاثر از رای دادگاه و همچنین مجموعه ای از ذینفعان 

عالقه مند، چشم انداز راه حل های نوآورانه و پاسخگو را برای مشکالت اجتماعی 

 . پیچیده پیش رو می گذارد

ری اجتماعی در ایجاد راه حل های عملی برای همچنین، تقویت همکا

مسائل مورد اختالف با نیاز به اتخاذ تصمیم گیری ها از طریق فرایند 

چشم اندازهای دستیابی به توافق میان  2.دموکراتیک مشورتی، صورت می گیرد

اختالفات سیاسی از طریق گفتمان جمعی که در آن دالیل مواضع مختلف رد و 

مشروعیت تصمیمات نهایی با نیاز  3.می شوند، بهبود می یابدبدل شده و توجیه 

به عنوان مثال، )افزایش می یابد  "دالیل قانون اساسی"به توجیهات با استناد به 

در مقایسه با تصمیم گیری بر مبنای چانه زنی یا تصمیم گیری که حاکی از 

قانون اساسی دالیل "طبق نظر کوهن و سابل، (. تعادل قوا بین طرفین دعوا است

مالحظاتی هستند که اهمیت زیادی برای تصمیم گیری ها قائل اند چونکه آنها 

ارتباط نزدیکی با جایگاه شهروندان به عنوان اعضای آزاد و برابر جامعه ی 

".سیاسی برقرار می سازند
همانطور که قبال نیز به آن اشاره شد، فرایندهایی که  4

                                                                                                              
؛ کووهن و سوابل،   6الوی   5در صوفحه ی   37وان در هیجن، رجوع به پوانویس فووق شوماره ی     1
در  313صوفحه ی  مجلوه ی حقووق اروپوایی     3دوره ی ( 1997) "پوالرشی مشورتی مسوتقیم "

 .268الی  265در صفحات  5؛ یانگ، رجوع به پانویس فوق شماره ی 325الی  324صفحات 
 .322الی  321 کوهن و سابل، همانجا در صفحه ی 2
درباره ی مزایای تصمیم گیری دموکراتیک مشورتی، مراجعه شود به کوهن و سابل، همانجوا در   3

بوه ویورایش    "به سوی مدل مشورتی حقانیت دموکراتیوک "؛ بن حبیب، 331الی  329صفحه ی 
دوره ی ( 1996)مرزهای سیاست را به چالش کشویدن  : ، مجله ی  دموکراسی و تفاوتبن حبیب

67.  
  .327در صفحه ی  39کوهن و سابل، مراجعه به پانویس فوق شماره  4
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احتمال زیاد از پذیرش اجتماعی برخوردارند  مشروع و قانونی تلقی می شوند به 

 . که به نوبه خود به پایداری بلند مدت آنها کمک می کنند

بحث و آزمایش ذینفعان محلی در معرض فرایندهای بررسی دقیق و 

. معیار در برابر دیگر راهکارهای مشابه ایجاد شده توسط ذینفعان، قرار دارد

که از طریق آزمایش دموکراتیک به دست انتظار می رود که راه حلهای موقتی 

آمده اند نه تنها از طریق آزمون و خطا بلکه از طریق تکامل معیارهای بهترین 

عملکرد که توسط فرایند های بررسی دقیق و معیار ایجاد شده اند، بازبینی 

شکل پویایی از "موافقان ادعا می کنند که این فرایندها شفافیت و  1.خواهند شد

را ارائه می نمایند که همتای خود یعنی آزمایشات محلی را مجبور  "پاسخگویی

تنظیم شوند تا اینکه با راه حل های بهترین عملکرد در  "رو به باال"می کنند تا 

همچنین گفته می شود که این فرایند در  2.جای دیگر مطابقت داشته باشند

رادر میان  پرتوی تجربه ی در حال تحول و قیاسی، یادگیری و خود سازی

 .ذینفعان شتاب می بخشد

با کاربردی که در زمینه ی خاص اجرای قضایی حقوق دارد، ادعا می 

شود که تجربه گرایی دموکراتیک در برخی موارد سودمند است به خصوص در 

شرایطی که نقض حقوق ناشی از مجموعه ی پیچیده ای از شرایط ساختاری و 

اتی به طور همزمان  نیاز به اصالحات از بین بردن چنین تخلف 3.نهادی است

افزایشی ولی دور از دسترس دارد که هدف آنها پرداختن به علل اصلی این 

در یک الگوی آزمایشی دموکراتیک از قضاوت، دادگاه ماهیت . تخلفات است

. نقض قانون اساسی را در مرحله ی تعیین مسئولیت دادخواست، مشخص کرد

سمت ایجاد فرایند مشاجره بین طرفین و طیفی مرحله ی اصالح پس از آن به 

                                                                                                              
 .326همانجا در صفحه ی  1
 . 12در صفحه ی  37وان در هیجن، رجوع به پانویس فوق شماره ی  2
قضواوت بوه عنووان    "؛ کلین 38مراجعه  شود به دورف و سابل، رجوع به پانویس فوق شماره ی  3

 "جدید برای اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی قوانون اساسوی   رویکردهای حکومتداری: برهنگی
  .351صفحه ی مجله ی بررسی قانون حقوق بشر کلمبیا  39دوره ی ( 2228)
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از ذینفعان عالقه مند، جهت می گیرد که با هدف دستیابی به توافق در مورد 

اقدامات مشخص مورد نیاز برای جبران نقایض قانون اساسی که توسط دادگاه در 

تایید برنامه ی مورد توافق و . مرحله ی مسئولیت شناسایی شده، صورت میگیرد

کردن آن تا زمان صدور دستور ساختاری مشارکتی توسط دادگاه به  اجرایی

محض آنکه رضایت حاصل شود که این طرح به طور موثر نقض قانون اساسی را 

  1.اصالح می کند، تحت نظارت قضایی مداوم قرار می گیرد

گزارش موثری از موفقیت اینگونه مدل هایی از دادخواست های منافع 

در بی ثبات کردن الگوهای مستحکم قدرت و مقاومت در  عمومی، نقش آنها را

برابر تغییر در نهادهایی از قبیل مدارس، زندان ها و موسسات سالمت روان، 

این امر بی ثبات کننده از طریق قراردادن موسسات مقاوم در  2.توصیف میکند

برابر تغییر در معرض  تاثیر مشورتی طیف وسیعی از ذینفعان از لحاظ حکم 

دره از سوی دادگاه فوق برای تدوین برنامه ی اصالحی مشارکتی، عملی می صا

این مدل قضاوتی کمک می کند تا معضالت چندین و چندساله  3.شود

مشروعیت وشایستگی داوری در پرداختن به پرونده های پیچیده ی حقوقی 

اگرهم به طور )مردم که نیاز به اصالحات ساختاری عمیق دارند، کاهش یابد 

با عدم ارائه ی راه حل های تفضیلی سیاسی برای ارگان های (. کامل حل نشود

م ساالر نماینده، قوه قضاییه از بسط دادن مفاهیم سنتی جداسازی مکتب مرد

هم چنین، دخالت دادن . قدرت به صورت نابه جا جلوگیری به عمل می آورد

طرفین، کارشناسان و سازمان های غیر دولتی و دیگر سازمان های دولتی در 

ی را که تهیه یک طرح اصالحی، به دادگاه کمک می کند تا نقض های اطالعات

معموال در پرداختن به مسائل پیچیده و چند مرحله ای با آنها مواجه می شود، 

                                                                                                              
تالطوم مجودد در دیودگاه    : حقوق اجتماعی و اقتصادی طبق مقررات قانون اساسوی "میشلمن،  1

، مراجعه شوود بوه   .به ویرایش آلیویار گارسیا و همکاران "های قانون اساسی لیبرال و دموکراتیک
 . 289الی  288در صفحه ی  3پانویس فوق شماره 

( 2224) "دادخواست حقوق عمومی نحوه ی موفقیت: حقوق بی ثبات سازی"سابل و سیمون،  2
 . 1216صفحه ی مجله ی بررسی حقوق هاروارد  117دوره ی 

 .1256همانجا در صفحه ی  3
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1.بر طرف سازد

مدیریت مسئله ی چندمرحله ای بودن در احکام از طریق  

در . رسیدگی به نقض حقوق در یک سری مراحل متوالی مذاکره انجام می پذیرد

ا تاکیدشان بر راه حل نهایت، بررسی تجربی دموکراتیک و مدل های اصالح ب

های موقتی که هنگام محک زده شدن در برابر بهترین شیوه های ظهور یافته در 

معرض انطباق قرار می گیرند، در برابر نیاز به انعطاف پذیریِ سیاست حساسیت 

 . نشان میدهند

نظریه های جدید حکومت داری و دموکراتیک، مدل پیچیده ای را 

ای ابزارگرایانه ی رویکردهای مشارکتیِ گسترده محور و برای بهره برداری از مزای

 2.پایین به باال جهت اصالحات سیاسی مرتبط با حقوق اجتماعی، ارائه می دهند

  3.به طور همزمان، انتقاداتی از کاربردهای عملی آنها به گوش می رسد

به عنوان یک الگوی داوری حقوق بشر، تجربه گرایی دموکراتیک یک 

در سطح کلی، درباره ی اینکه آیا . متفاوت را مطرح می کنند سری سواالت

الگوهای آزمایشی دموکراتیک به نهاد های دولتی اجازه می دهند تا در 

                                                                                                              
؛ یانوگ، رجووع بوه    337در صفحه ی  39کوهن و سابل، مراجعه شود به پانویس فوق شماره ی  1

 . 264در صفحه ی  5پانویس فوق شماره ی 
؛ (2224) "نوآوری دموکراسی شوهری : مشارکت توانمند"گ، به عنوان مثال، مراجعه شود به فان 2

درس هوایی از اصوالح   : پاسخگویی قانونی در دولت رفواه خودمات محوور   "نونان، سابل و سیمون، 
؛ ملویش،  523صوفحه ی  مجله ی قانون و استعالم اجتمواعی   34دوره ی ( 2229) "رفاه کودکان

ام بور   21ید، مسئولیت جدید و جنگ قرن حاکمیت جد: حداکثر مشارکت امکان پذیر افرد فقیر"
 . 1صفحه ی مجله ی حقوق بشر و توسعه  13دوره ی ( 2214) "سر منابع فقر

بوازنگری هوای انتقوادی    : تجربه گرایی دموکراتیک و هماهنگ سوازی سورمایه داری  "شوورمن،  3
صوفحه  قه مجله ی کانادایی قانون و ف 17دوره ی ( 2224) "درباره ی پوالرشی مشورتی مستقیم

تجربه گرایی دموکراتیک و عودم اجورای قوانون    : ؛ سوپر،  آزمایشگاه های فقر و بی چیزی121ی 
؛ 541صوفحه ی  مجله ی بررسی حقوق دانشگاه پنسیلوانیا  157دوره ی ( 2228) "مبارزه با فقر

مجله ی حقووق   72دوره ی ( 2229) "وقتی که حکومتداری جدید شکست می خورد"نه ژایمه، 
مجلوه ی   126دوره ی ( 2217) "خطرات تجربه گرایی"؛ لیورمور، 223صفحه ی  ه اوهایودانشگا

 .636صفحه ی حقوق ییل 
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در زمینه ی  1.مسئولیت قانونی خود کوتاهی کنند یا نه، نگرانی هایی وجود دارد

عف ض"مطالعه ی موردی قضاوت حقوق اجتماعی، یانگ و من آنچه که ما آنرا 

 2.الگوهای آزماشی دموکراتیک می نامیم، مورد انتقاد قرار داده ایم "اصولی

تجربه گرایی دموکراتیک در درجه اول متکی به بحث و معیار پایین به باال است 

نقش نهادهای نظارتی و قضایی در  3.تا محتوای هنجاری حقوق را گسترش دهد

در حالی . کتی ثانویه استشرح محتوای حقوق برای این گونه فرایندهای مشار

"دالیل قانون اساسی"که 
پارامترهای وسیعی را برای بحث و مشورت ها تعیین  4

می کنند، معیارها برای دلیل شمرده شدنِ این موارد در درجه ی اول برخالف 

این که آیا تکیه کردن بر . نهاد قضایی به مشارکت کنندگان واگذار می شود

تعریف محتوای حقوق همراه با نقش ضعیف تر بحث و مشورت ذینفعان برای 

نهادهای قضایی برای حمایت و پیشبرد اهداف و ارزش های هنجاری حقوق بشر 

گروه های به حاشیه  5.یک سازوکار کافی را ارائه می نماید، جای سوال است

رانده شده و محروم با این خطر مواجهند که این ارزش های هنجاری در مشورت 

که در آنها کمبود منابع قدرت سیاسی، اقتصادی و جایگزین دیده های ذینفعانی 

                                                                                                              
دوره ( 2212) "به سوی فقه تجربه گرایوی دموکراتیوک  : سه مفهوم متفوات قانون"ویلکینسون،  1

فووق   ؛ کینگ، رجوع به پانویس693در  673صفحه ی مجله ی بررسی حقوق ویسکونسین  2ی 
کوه ناشوی از    "موارپیچ هوای مقوررات زدایوی    "، در مورد خطورات  329در صفحه ی  5ماره ی ش

 . آزمایشات بدون مداخله در سطوح محلی است، هشدار می دهد
آیا تجربه گرایی دموکراتیوک موی توانود    : داوری حقوق اجتماعی و اقتصادی"لیبنبرگ و یانگ،  2

 237صوفحه ی   3به پانویس فووق شوماره ی   به ویرایش گارسیا و همکاران، رجوع  "کمک کند؟
 . 251-247در صفحات 

برای توصیف نقش قضایی در الگوهای داوری آزمایشی دموکراتیوک، مراجعوه شوود بوه اسوکات       3
( 2226) "بازنگری نقوش قضوایی در حاکمیوت جدیود    : دادگاه ها به عنوان کاتالیزورها"واستورم، 
؛ دورف و سابل، رجع به پانویس فووق  565فحه ی صمجله ی کلمبیای قانون اروپایی  13دوره ی 
در صوفحه ی   47؛ سابل و سیمون، رجوع به پانوشوت فووق شوماره    398در صفحه ی  38شماره 
1256. 

 .و متن همراه 42رجوع به پانویس فوق شماره  4
  .249الی  248در صفحه ی  53لیبنبرگ و یانگ، رجوع به پانوشت فوق شماره ی  5
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می شود در مقایسه با مشارکت کنندگان دولتی و خصوصی که منابع بیشتری 

  1.در دسترس دارند، تضعیف شده و اثرگذاری خود را از دست بدهند

مزایای ابزاری الگوهای داوری آزمایشی دموکراتیک در صورتی که 

نقش هنجاری ضعیفی که به نهادهای قضایی داده شده منجر به عدم حمایت و 

نقش . نهادینه سازی حقوق اجتماعی اقشار محروم گردد، افزایش نخواهد یافت

هنجاری دادگاه ها در تصمیم گیری های حقوق اجتماعی، اختالفات قدرت 

اقتصادی را در جامعه به طور قابل مالحظه ای برطرف می -یاسی و اجتماعیس

سپس این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است مزایای مشارکت . سازد

مشورتی پایین به باال و گسترده محور با نقش هنجاری قوی تر نهادهای قضایی 

را در تحقیقات برخی از پاسخ های بالقوه برای این سوال اخی. ترکیب شوند یا نه

صورت گرفته درباره ی قانون و تغییر اجتماعی یافت شده است که اکنون به آنها 

 . اشاره می کنم

(ii) قانون وتغییر اجتماعی 

پژوهشگرانی که به سبک و شیوه ی قانون و تغییر اجتماعی مشارکتی 

فعالیت می کنند از بسیاری از بینش های تجربه گرایی دموکراتیک بهره می 

. ی لزوما تمام جنبه های مکان ها و معماری نظری آن را قبول نمی کنندبرند ول

این نظریه پردازان تمرکز تجربه گرایی دموکراتیک را بر الزام نهادهای حاکمیتی 

. و تصمیم گیرندگان برای مشارکت با طیفی از ذینفعان خارجی، تایید می کنند

برای اجرایی  "قانونی پاسخگویی"به عنوان مثال، رای، هم افزایی بین مدل 

را نشان می  3طراحی شده توسط اِپ و تجربه گرایی دموکراتیک 2کردن حقوق

هدف از هردو مدل اجرا کردن و پیاده سازی فرایند های اصالحات نهادی . دهد

                                                                                                              
 271در صوفحه ی   5؛ یانگ، رجوع بوه پوانویس شوماره ی    252الی  251ی همانجا در صفحه  1

 .273الی 
 (.2212)فعاالن، ماموران دولتی و ایجاد دولت حقوقی : اجرایی کردن حقوقاِپ،  2
 .312الی  322در صفحه ی  5رای، رجوع به پانوشت فوق شماره ی  3
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و مدیریتی از طریق مشارکت با ذینفعان از قبیل سازمان های غیر دولتی و نهاد 

دل ها، دادخواست منافع عمومی می تواند به در این م. های جامعه، می باشد

عنوان کاتالیزور برای فراهم کردن فرصت مشارکت بین نهادها و ذینفعان بیرونی، 

 . عمل نماید

مشارکت معنادار  حقوقرای، خصوصیات مشابهی بین مدل اِپ و 

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در موقعیت دادخواست حقوق مسکن، 

و استدالل می کند که هر دو مدل هدف یکسانی را در دفاع از ا 1.کشف می کند

حقوق از طریق فرایندهای اصالحات نهادی و مدیریتی مذاکره شده، در پیش 

متکی  "هنجار اصلی و اساسی"می گیرند بدون انکه به اصطالح خودش بر 

ازین رو، رای، نقش نهادهای قضایی را در تعبیر ارزش ها و اهداف  2.باشند

فعالیت اصلی در تعبیر . ری حقوق اجتماعی، کم اهمیت جلوه می دهدهنجا

آنچه که برای تاثیرگذاری بر یک حق اجتماعی مثل مسکن الزم است، از طریق 

مشارکت بین مقامات محلی، گروه های جامعه و سازمان های غیر دولتی، انجام 

گاه تایید طبق استدالل او، این فرایندهای مشارکتی که توسط داد. می پذیرد

شده اند به اقشار فقیر جامعه و حامیانشان قدرت نفوذ می دهد تا برای اصالحات 

نهادی که جهت رفع مشکالت پیچیده ی حقوق اجتماعی از قبیل بی خانمانی 

  3.الزم و ضروری هستند، در خواسته های خودشان اصرار و پافشاری کنند

وسته ی فرایند های رای، توصیف قانع کننده ای را از نقش به هم پی

مشارکتی در حل مناقشات حقوق اجتماعی و ایجاد اصالحات نهادی وسیع تر، 

با این حال، الگوی مشارکتی رای همچنین در برابر ضعف هنجاری . ارائه می دهد

حساس است که در زمینه ی تجربه گرایی دموکراتیک به وسیله ی من و یانگ 

                                                                                                              
ر دادگاه قوانون اساسوی آفریقوای    درباره ی مشارکت معنادا. 316الی  326همانجا در صفحه ی  1

نقوش  : بوه سووی قضواوت مووثر حقووق اجتمواعی و اقتصوادی       "جنوبی، مراجعه  شود به پیالی، 
؛ چنووی، رجووع بووه   732صووفحه ی  I.CONمجلوه ی   12دوره ی ( 2212) "مشوارکت معنوادار  

 .178در صفحه ی  3پانوشت فوق شماره ی 
 . 327صفحه ی  5رای، رجوع به پانوشت فوق شماره  2
 .312همانجا در صفحه ی  3
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ی فرایند های مشارکتی در زمینه ی دفاع از مزایای ابزار. مورد انتقاد قرار گرفت

هنجارهای حقوق بشر باید با استناد به توانایی شان در پیشبرد دسترسی به 

حقوق مربوطه، مورد ارزیابی قرار گیرند و این کار را به روشی انجام دهند که 

در صورت عدم وجود بیان صریح اهداف و . ارزش های بنیادی آنها را ارتقا بخشد

های هنجاری حقوق اجتماعی توسط نهادهای قضایی، ما بدون معیاری ارزش 

باقی می مانیم که بتوانیم بر اساس آن ارزیابی کنیم که آیا پیامد های فرایند 

رابطه ی  1.های مشارکتی به پیشبرد اجرای این حقوق کمک می کنند یا خیر

دالت جدایی ناپذیر بین رویه و اهداف و ارزش های اساسی حقوق بشر، ع

مشارکتی در بحث احکام حقوق بشر را از الگوهای قانونی صرفا مدیریتیِ انصاف 

بنابراین، ارزش عدالت مشارکتی در قانون حقوق بشر . رویه ای، متمایز می سازد

بایستی به لحاظ اثربخشی آن در پیشبرد اهداف اساسی این حقوق، مورد ارزیابی 

 . واقع شود

حقیق به سبک و شیوه ی قانون وسیع و گاراویتو از طریق ت-رودریگز

تغییر اجتماعی، مدلی را برگزیده است که مزایای فرایندهای مشارکتی را با 

نقش نهادهای قضایی در تفسیر محتوای اساسی حقوق اجتماعی، تلفیق می 

مشارکتی  حقوق "اون یک رویکرد ترکیبی را انتخاب می کند که آن را  2.کند

مشارکتی توانمند به تقلید و الگوبرداری از مفهوم  حقوق . نامیده است "توانمند

توسط فانگ و رایت می باشد که نیاز به منابع  "حکومتداری مشارکتی توانمند"

را جهت محافظت در مقابل نابرابری های قدرت در مدل  "قدرت ضد حمله"

                                                                                                              
کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل معیارهایی را برای ارزیابی این کوه   1

آیا احزاب دولتی برای نهادینه کردن حقوق مختلف در عهدنامه وظایف خود را انجام داده انود یوا   
ه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و به عنوان مثال، مراجعه شود به کمیت: خیر، شناسایی کرده است

، 1991دسوامبر   13، (از عهدناموه  (1) 11بنود  )حق مسکن کافی : 4فرهنگی، بیانیه کلی شماره 
E/1992/23 8، در پاراگراف . 

تجربه گرایی، مشورت و هنجارهوا در احکوام حقووق    : فقه مشارکتی توانمند"گاراویتو، -رودریگز 2
رونوشوت  ( )آینوده  2218سوال  )ینده ی حقوق اجتماعی ، آبه ویرایش یانگ "اجتماعی-اقتصادی

 (.فایل با نام نویسنده؛ استنادها به رونوشت نویسنده



 12 / بخش رتجمه

 

مشارکتی توانمند به  حقوقالگوی  1.های جدید حکومتداری، شناسایی می کند

گاه ها نقش هنجاری قوی در تفسیر مالک های اساسی که توسط حقوق داد

اجتماعی مربوطه تعیین شده اند و همچنین در تعیین مسئولیت برای نقض آنها، 

بدین طریق، آنها تضمین های هنجاری و نهادی به اقشار محروم . می دهد

 .  جامعه در مشارکت خود با اقشار قوی تر ارائه می دهند

گاراویتو نقش مهمی را برای نهادهای قضایی در -یگزاگرچه رودر

مرحله ی مسئولیت دادخواست در نظر میگیرد تا مالک هایی تعیین کنند که 

مسئولین با آنها مطابقت داشته باشند، اما او راهکار تفسیری حداکثری را پیش 

مشخصات بیش ازحد توسط نهاد قضایی درباره ی اقدامات  2.بینی نمی کند

قیق مورد نیاز حق، عرصه را برای مشارکت ذینفعان در ایجاد گزینه سیاسی د

به طور مشابه، او راه حل های متوسطی را ارائه می . های سیاسی تنگ می کند

"دستورات دقیق و نتیجه گرا"کند که مستلزم 
نباشند ولی در عوض اهداف  3

ت مشارکتی تعامال. گسترده ای را که باید به آنها دست یافت، تعریف می کنند

توسط طیف وسیعی از ذینفعان، سازوکارهای دقیق سیاسی و برنامه ای را که از 

-در نهایت، رودریگز.  طریق آنها این اهداف تحقق می یابند، طراحی می کنند

گاراویتو از دستورات نظارتی قوی حمایت می کند که در آنها نهاد قضایی برخی 

ی را در نظارت بر پیاده سازی اوقات با کمک نمایندگان خبره نقش فعال

از طریق این فرایند  4.دستورات ایفا می کند مثل حق دادخواست غذا در هند

حقوقی . نظارتی، مشارکت فعال و بحث و مشورت بین ذینفعان تقویت می یابد

که نخست توسط دادگاه تعریف شدند به تدریج درحال گسترش هستند زیرا 

                                                                                                              
، بوه ویورایش فانوگ و رایوت     "قدرت ضد حمله در حاکمیت مشوارکتی توانمنود  "فانگ و رایت،  1

 .259صفحه ی ( 2223)نوآوری های نهادی در حاکمیت مشارکتی توانمند : تعمیق دموکراسی
 . 23صفحه ی  64گاراویتو، رجوع به پانوشت فوق شماره ی -رودریگز 2
 .24همانجا در صفحه ی  3
 .32الی  32؛ 25الی  24همانجا در صفحه ی  4
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یت و میزان حقوق اجتماعی مربوطه افشا شده اطالعات جدیدی در ارتباط با ماه

  1.است

گاراویتو عناصر -توسط رودریگز "مشارکتی توانمند حقوق"مدل 

در این مدل، حقوق اجتماعی که به طور  .اساسی و مشارکتی را ادغام می کند

حقوق رویه ایِ افشای اطالعات  "ممکن ساختن"اساسی تعبیر شده اند همراه با 

، به عنوان منابع مهم قدرت ضد حمله برای اقشار به حاشیه و مشارکت معنادار

مشارکت ذینفعان در درجه ی اول سهم مهمی را در  2.رانده شده، عمل میکنند

گاراویتو درباره ی -توجیهات رودریگز. مراحل اصالح و نظارت بر دادخواهی دارد

بعد مشارکتی قوی در دادخواهی حقوق اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با 

وانمندسازی ذینفعان حقوق و سازمان هایی دارد که آن ذینفعان را به وسیله ی ت

جمعی و مشارکت فعال در فرایندهایی که نهادینه شدن حقوق  فراخوان

. اجتماعی به وسیله ی آنها صورت می گیرد، مورد حمایت قرار می دهند

حق و  3مطالعات تجربی او درحوزه ی دادخواهی حقوق اجتماعی در کلمبیا

، نشانگر این است که چطور فراهم نمودن فضاهای 4پرونده ی غذا در هند

مشارکتی از طریق دادخواست منافع عمومی کمک نموده تا اصالحات قانون 

به نوبه . گذاری، سیاسی و نهادی مورد نیاز برای اجرای این حقوق، ایجاد شوند

اند که باعث شده  خود این اصالحات افزایشی کف تامین اجتماعی را باال برده

 . تدریجا کف حقوق گسترش یابد

مدل قانون و تغییر اجتماعی، مزایای ابزاری ذینفعان وسیع و مشارکت 

ذینفعان را در ایجاد انرژی سیاسی به منظور ایجاد اصالحات نهادی و سیاسی 

درست مثل تجربه گرایی دموکراتیک، . مورد نیاز حقوق اجتماعی، نشان می دهد

                                                                                                              
 .22الی  21؛ 18الی  17همانجا در صفحه ی  1
 .21الی  22همانجا در صفحه ی  2
اقتصوادی در  -تواثیر فعالیوت قضوایی بور حقووق اجتمواعی      : آنسوی دادگاه"گاراویتو، -رودریگزر 3

 .1669صفحه ی مجله ی بررسی قانون تگزاس  89دوره ی ( 2211) "آمریکای التین
 .36الی  26در صفحات  64گاراویتو، رجوع به پانوشت فوق شماره ی -رودریگز 4
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اقل یک راه حل جزئی برای مشکالت مشروعیت و توانایی  این مدل حد

دموکراتیک ارائه می دهد که پیش روی نهادهای قضایی در حل پرونده های 

سیاسی مشاجره آمیز و چندمرحله ای از طریق تقویت سیاست گذاری مشارکتی 

به وسیله ی طیفی از ذینفعان و همچنین از طریق گسترش دانش مردمی و 

تحقیقات اخیر . برای مشارکت کنندگان و دادگاه ها، قرار داردتخصصی موجود 

به این سبک و شیوه حاکی از پتانسیل تعامل پویا بین عدالت مشارکتی و 

 . تعهدات اساسی حقوق اجتماعی در داوری های این حقوق، می باشد

پس از آنکه توجیهات ارزش محور و ابزاری عدالت مشارکتی در 

ورد بررسی قرار گرفت، بخش زیر به بررسی ایفای قضاوت حقوق اجتماعی م

نقش جنبه های مختلف طیف عدالت مشارکتی در انواع مختلف پرونده های 

 . حقوق اجتماعی می پردازد

 کاربرد مشارکت در داوری حقوق اجتماعی .1

در این بخش، من به بررسی نقش عدالت مشارکتی در قضاوت پرونده 

در موقعیتی که ( 1: )اصلی می پردازم های حقوق اجتماعی در دو سناریوی

مردم با خطر تهدید محرومیت از یک حق اجتماعی مثل مسکن رو به رو هستند 

در زمینه ی اقدامات مثبتی که دولت باید برای اجرای این حقوق ( 2)و 

برای آنکه نقش ها و شکل های مختلف عدالت . اجتماعی آنها را به کار گیرد

نوظهور کمیته ی  حقوق  مصور برگرفته از حقوق به مشارکتی نشان داده شود،

پرونده هایی . پروتکل اختیاری و همچنین قانون اساسی مربوطه استناد می شود

که مورد بحث قرار گرفته اند برای نشان دادن طیف حقوق مشارکتی و نیز 

امکان کاربرد آنها در مراحل مختلف و در انواع مختلف پرونده های حقوق 

 . انتخاب می شونداجتماعی، 

A. محرومیت از حقوق اجتماعی 

اولین زمینه ای که در آن عدالت مشارکتی به طور معمول در قضاوت 

و داوری سهم مهمی دارد موقعیتی است که در آن سیاست، قانون گذاری یا 
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این نوع از نقض . عمل، مردم را از دسترسی به حق اجتماعی محروم می کند

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  "رعایت"ی  حقوق به طور کلی با وظیفه

همراه است که وظیفه ی جلوگیری از مداخله ی مستقیم یا غیر مستقیم در 

مثال بارز این نوع از  1.برخورداری از حق مربوطه را بر دوش دولت می گذارد

دانش نظری حقوق . نقض، بیرون کردن یک شخص از خانه ی خودش است

ری و دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی مرتبط با اخیر تحت پروتکل اختیا

حکم تخلیه ها، برای نشان دادن اشکال و کارکردهای مختلف عدالت مشارکتی 

 . در این زمینه نشان داده خواهد شد

(i) توجه عملی 

با نظراتی هایی که تحت پروتکل اختیاری در مورد صحت یا نادرستی 

و دولت اسپانیا  I.D.G ارتباطاتی شرکتپرونده قانونی در رسیدگی به دادگاه 
(I.D.G)

به دست آمد، کمیته، اهمیت اقدامات حفاظتی رویه ای را در زمینه  2

ی فرایندهای اجرای وام مسکن مورد تاکید قرار داد که منجر به از دست دادن 

 : خانه ی فرد شد

کمیته این موضوع را در نظر می گیرد که طرف های دولت 

باید اطمینان حاصل نمایند که رویه هایی که در زمینه ی 

حکم تخلیه ی اجباری صورت میگیرند یا این که ممکن 

است بر امنیت مالکیت اثر گذاشته و احتماال منجر به بیرون 

                                                                                                              
، در (1997)وق اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی    رهنمودهای ماستریخت درباره ی نقوض حقو   1

صوفحه ی  مجلوه ی فصولنامه ی حقووق بشور      22دوره ی ( 1998)چاپ مجودد در  ) 6پاراگراف 
و  11بند )حق آب : 15؛ کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیانیه کلی شماره (691
بورای نقود نووع شناسوی     . 21، در پاراگراف E.C.12/2222/11، 2222دسامبر  26، (عهدنامه 12

کمیتوه ی حقووق   "، مراجعوه شوود بوه النگفوورد و کینوگ،      "احترام، محافظت، ترویج و تحقوق "
گرایش هوای نوظهوور   : ، فقه حقوق اجتماعیبه ویرایش النگفورد "اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 . 486الی  484در صفحات  477صفحه ی ( 2228)در قانون بین المللی و قیاسی 

 .E/C.12/55/D/2/2214، 2215ژوئن  17، دیدگاه ها، (2/2214) 2
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راندن شخص از خانه ی خود شود، از اقدامات حفاظتی رویه 

ای بهره می گیرند که یک فرصت واقعی برای مشورت با 

افراد متاثر از رای دادگاه ایجاد می کند و نیز احضاریه ی 

کافی و معقول به این افراد قبل از تاریخ تعیین شده ی 

 1.تخلیه، صادر می شود

کمیته به این نکته اشاره نموده است که ارائه ی راهکارهای موثر و مناسب 

ریق آنها بتوان هرگونه اعمال یا حذفیاتی که حقوق اساسی قضایی که از ط

تضمین شده در عهدنامه را نقض می کنند به چالش کشید، برای اقدامات تحت 

برای اینکه اینگونه راهکارها و  2.عهدنامه الزم و ضروری هستند (1) 2بند 

تالش  اقدامات اصالحی موثر واقع شوند، آنها باید تمام اقدامت معقول و هرگونه

از سوی مقامات را شامل شوند تا اطمینان حاصل شود احضاریه ها و فرایندهای 

احضاریه موثر . قانونی مربوطه مورد توجه افراد متاثر از رای دادگاه قرار می گیرد

برای اینکه افراد بتوانند از حق خود برای مسکن در روندهای قانونی دفاع کنند، 

ت نشان نداده بود که از تمام ابزارهای موجود طبق کمیته، طرف دول 3.الزم است

( سلب حق اقامه دعوی)برای صدور احضاریه ی روند قانونی اجرای وام مسکن 

شخصا روی نویسنده قبل از مراجعه به اعالن با استفاده از نصب احضاریه در 

راهکارهای مدنی جایگزین موجود . تابلوی اعالمیه ی دادگاه، استفاده نموده است

نویسنده، کمبود احضاریه ی مناسب را جبران نکرد چونکه این راهکارها به  برای

نویسنده این امکان را نداد تا از فروش خانه ی خود در روند قانونی اجرای وام 

ناتوانی طرف دولت در به کارگرفتن تمام اقدامات برای  4.مسکن خودداری کند

کن به این معناست که به متوجه ساختن نویسنده ی روند قانونی اجرای وام مس

                                                                                                              
 . 11,2همانجا در پاراگراف  1
 .11,4الی  11,3همانجا در پاراگراف های  2
 .12,2همانجا در پاراگراف  3
 .13,6همانجا در پاراگراف  4
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او راهکار موثری داده نشد تا از حقوق مسکن خود در دادگاه دفاع نماید که ازین 

  1.عهدنامه نقض می شود 2در رابطه با بند  (1) 11رو بند 

در رابطه با نویسنده، . کمیته هم پیشنهادات شخصی و هم کلی را ارائه داد

حاصل نماید که حراج دارایی  کمیته پیشنهاد داد که طرف دولت اطمینان

نویسنده بدون روند و اقدامات حفاظتی رویه ای صحیح مطابق با عهدنامه صورت 

برای تضمین   2.را در نظر می گیرد 7و  4نگیرد که این امر بیانیه های کلی 

آنکه نقض حقوق تکرار نشود، کمیته توصیه نمود که دولت اسپانیا اطمینان 

ی قانونی برای کسانی که با روند قانونی اجرای وام حاصل نماید که راهکارها

مسکن رو به رو می شوند، در دسترس خواهد بود و این که اسپانیا روندهای 

قانونی و مدیریتی خود را با اصول مندرج در نظرات خود مطابقت دهد و بیانیه 

 3.را در نظر بگیرد 7کلی شماره 

مزایای ابزاری انصاف  هم مزایای درونی و هم I.D.Gشرکت ارتباطات 

اطالع رسانی شخصیِ . رویه ای را که قبال مورد بحث قرار گرفت، نشان می دهد

روند قانونی که ممکن است منجر به از دست دادن خانه ی شخص شود، نشان از 

احترام به عزت و کرامت دارندگان حق است چون که حق آنها برای مشارکت در 

دی اساسی شان برای مسکن تاثیر جدی دارد، به فرایندهای قضایی که بر نیاز ما

اگرچه احضاریه های قبلی و موثر، در متوسط ترین   .رسمیت شناخته می شود

حد طیف عدالت مشارکتی قرار دارد، این احضاریه ها به عنوان پل ارتباطی مهم 

برای دادرسی قضایی عمل می کنند جایی که دارندگان حق می توانند استدالل 

اگرچه . ی در رابطه با منافع تحت حمایت حق مسکن، مطرح نمایندهای اساس

                                                                                                              
 .15الی  14همانجا در پاراگراف های  1
؛ کمیتوه  63، رجوع به پانوشت فووق شوماره ی   4؛ بیانیه ی کلی شماره 16همانجا در پاراگراف  2

 (1) 11بنود  )حق مسکن کوافی  : 7ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیانیه ی کلی شماره 
 .E/1998/22، 1997مه  22تخلیه ی اجباری، (: عهدنامه

 . 17همانجا در پاراگراف  3
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، کمیته به طور صریح این 1کمیته درباره ی جنبه ی بعدی شرح نمی دهد

موضوع را پیش بینی می کند که روندهای قانونی قضایی بعدی در شرکت 

مالک های اساسی که آنها در رابطه با حقوق مسکن شرح  I.D.Gارتباطاتی 

عالوه بر احضاریه ی قبلی و موثر درباره ی  2.را درنظر می گیرد داده اند

با افراد متاثر  "فرصت واقعی برای مشورت"روندهای قانونی، کمیته همچنین به 

جنبه ی بعدی به طور برجسته ای سهم مهمی را در  3.از رای دادگاه اشاره دارد

 .ارتباط بعدی کمیته دارد که بعدا بررسی خواهد شد

(ii)  مشاوره اولیه واقعی 

جازیا و بلیلی و دولت در قضاوت اخیر خود در رسیدگی به دادگاه 
، کمیته تایید کرد که مقررات داخلی و تصمیم گیری قضایی 4(جازیا)اسپانیا 

حاکم بر امنیت تصرف باید حرمت اقدامات حفاظتی رویه ای و ابعاد اساسی حق 

ات حفاظتی را هم موقع وقوع حکم دولت باید این اقدام. مسکن را تضمین کنند

تخلیه به درخواست مقامات دولت و هم چنین در صورت روند قانونی تخلیه که 

توسط طرف های خصوصی مثل موجران در نتیجه ی پایان مدت قانونی قرارداد 

کمیته تایید کرد که اقدامات حفاظتی رویه  5.اجاره آغاز می شود، تضمین کند

برای مشاوره ی قبلی واقعی بین مسئولین و اشخاص فرصتی واقعی  "ای شامل 

  6.می باشد "ذی ربط

                                                                                                              
که با توجه بوه اینکوه شورکت    ( 13,5همانجا در پاراگراف )را مطرح می کند کمیته این دیدگاه  1

ارتباطاتی تاکید ویژه ای بر کافی نبودن احضاریه ی روند قانونی سلب حق اقامه دعوی دارد، الزم 
قوانین داخلی طرف دولت که بور رونود اجورای وام مسوکن و     "نیست تا در نظرگرفته شود که آیا 

رهن که ممکن است خانه باشد، به طور کلی با حق مسکن سوازگاری دارنود   حراج احتمالی اموال 
 ".یا خیر

 . 14و  13,6همانجا در پاراگراف های  2
 . و متن همراه 75رجوع به پانوشت فوق شماره ی  3
 . 2217ژوئن  E/c.12/61/D/5/2215 ،22، دیدگاه ها، (5/2215) 4
 . 14,2الی  14,1، 13,2همانجا در پاراگراف های  5
اسوتناد بوه حمایوت از    ) 13,4همچنین مراجعوه شوود بوه پواراگراف     . 15,1همانجا در پاراگراف  6

 51تصورف کننودگان جواده     تصمیم دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در رسیدگی به پرونده 
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در رابطه با حمایت های اساسی، کمیته خاطرنشان کرد که دادگاه 

های داخلی باید تاثیر تخلیه را بر شخص ذی ربط و خانواده  ی او در نظر 

دیگری  این که آیا اقدامات جایگزین 1بگیرند با توجه ویژه بر اقشار آسیب پذیر،

و این که آیا  2که آسان هستند برای تخلیه افراد از خانه شان موجود اند یا خیر

دولت اقدامات معقولی را برای تامین مسکن جایگزین برای کسانی که در نتیجه 

سیاست  3.ی تخلیه با بی خانمانی مواجه خواهند شد، اتخاذ کرده است یا خیر

متناسب با نیاز افراد ذی زبط و "ید های جایگزین مسکن در مورد تخلیه ها با

اضطراری بودن وضعیت باشند و باید به عزت و کرامت شخص احترام قائل 

".شوند
اقدامات "چنین اقدامات کوتاه مدت جایگزین مسکن باید همراه با  4

منسجم و هماهنگ شده برای رفع کمبود های نهادی و دالیل ساختاری کمبود 

".مسکن باشد
5  

نتیجه رسید که طرف دولت، حقوق مولفان را تحت ماده  کمیته به این

 12و  (1) 2که به طور جداگانه خوانده می شود و در رابطه با بندهای  (1) 11

دولت نتوانست ثابت کند که اقدامات معقولی را . عهد نامه نقض کرده است (1)

دولت  بنابراین،. برای تامین مسکن عمومی کافی برای مولفان به کار گرفته است

نشان نداد که مولفان نتوانسته بودند تا شرایط معقول دسترسی به مسکن 

همچنین، مقامات منطقه ای مسکن علی رغم کمبود  6.عمومی را داشته باشند

واضح در واحدهای مسکن دولتی، سهام دولتی مسکن را به شرکت های سرمایه 

                                                                                                              
← 

، و تصومیم دادگواه عوالی هنود در رسویدگی بوه       SA 228 (CC) (3)اولیویا و شهر ژوهانسبورگ 
 .AIR (1986) SC 18گا تلیس و شورای شهر بومبای اولپرونده 

 .16,4و  15,2همانجا در پاراگراف های  1
 .15,5و  15,1همانجا در پاراگراف های  2
 .15,2همانجا در پاراگراف  3
 .15,3همانجا در پاراگراف  4
 همانجا 5
 .17,3الی  17,2همانجا در پاراگراف های  6



 11 / بخش رتجمه

 

محسوب شد که  مورد دوم یک اقدام عمدی قهقرایی 1.گذاری ، فروخته بودند

  2.دولت توجیه قانع کننده ای برای آن ارائه نکرد

چهارچوب قانون گذاری و قوانین مربوط به دادرسی های مدنی به 

مولفان این امکان را ندادند تا در نتیجه ی تخلیه اعتراضات یا تجدیدنظرهای 

همچنین، قانون داخلی ماموران قضایی را مجبور  3.اساسی خود را مطرح نمایند

نکرد تا دستور تخلیه را قبل از آنکه مسکن جایگزین برای افراد متاثر از رای 

دادگاه تامین شود، به تعویق بیاندازند و همچنین به مسئولین خدمات اجتماعی 

ن دستور ندادند تا اقدامات هماهنگ شده ای را برای جلوگیری از بی خانمان شد

دولت در پیشنهادهای خود که  4.افراد بیرون رانده شده از خانه خود، اتخاذ کنند

در رابطه با مولفان ارائه داده بود، دستور داده شد تا موقعیت کنونی آنها را 

پس از مشورت واقعی با آنها مسکن دولتی به آنها اعطا کند یا هر "ارزیابی کند و 

دهد تا از مسکن کافی برخوردار باشند با در اقدام دیگری را که به آنها امکان 

".نظر گرفتن معیارهای تایید شده در این نظرات، اتخاذ کند
توصیه های کلی  5

همچنین در جهت ایجاد تغییرات اصولی الزم در قانون و سیاست همسو با 

عناصر رویه ای و اساسی حق مسکن آنطورکه در نظرات کمیته شرح داده شد، 

 6.ارائه شدند

یته، ابعاد اساسی حقوق مسکن را به روشنی برای ارزیابی منطق و کم

تناسب روندهای قانونی که ممکن است به بی خانمانی بیانجامد، مهم و اساسی 

با کسانی که با  "مشورت واقعی"الزامات مشارکتی نیز در شکل  7.می بیند

                                                                                                              
 .17,5الی  17,4همانجا در پاراگراف های  1
 .17,6همانجا در پاراگراف  2
 .16,4همانجا در پاراگراف  3
 .16,5همانجا در پاراگراف  4
 . 22همانجا در پاراگراف  5
 .21همانجا در پاراگراف  6
به عنوان مثال، در ارتباط با اقدامات حفواظتی رویوه ای در ارزیوابی موداخالت انجوام شوده در        7

کنوانسیون اروپایی حقووق بشور موورد حمایوت واقوع شوده اسوت،         8منافع مسکن که طبق بند 
، رضوایت از  25446/26به شماره درخواست یورداناوا و دولت بلغارستان مراجعه شود به پرونده ی 
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کمیته به  اگرچه 1.دستور تخلیه رو به رو خواهند شد، مورد تایید قرار گرفتند

توضیح نداد، خواندن متن  "مشورت واقعی"صراحت درباره ی هدف از وظیفه ی 

حاکی از آن است که چنین مشورت هایی به طور جازیا نظرات آن در پرونده ی 

 . کامل با اقدامات حفاظتی اساسی که در باال شرح داد شد، مرتبط است

دف از مشورت در زمینه ی بیرون راندن اشخاص از خانه های خود، ه

ها ابتدا، ارزیابی تاثیر دستور تخلیه بر اشخاص متاثر از رای دادگاه و خانواده 

هایشان است که در این زمینه توجه ویژه ای به اقشاری از قبیل زنان، کودکان، 

سالمندان، معلوالن یا دیگر اقشاری که در معرض تبعیض یا آسیب پذیری ویژه 

س، مشورت باید بر تامین مسکن مجزا تاکید سپ 2.قرار دارند، داده می شود

داشته باشد در صورتی که برای افراد ذی ربط، ماندن در مسکن کنونی شان به 

در این راستا، مسئولین باید به دقت نیاز . لحاظ قانونی و عملی امکان پذیر نباشد

و های افراد متاثر از رای دادگاه را در رابطه ی با تاریخ تخلیه خانه های خود 

. همچنین ماهیت مسکن مورد نیاز جایگزین مناسب، بشنوند و آنها را ثبت کنند

شرایطی که برای مسکن جایگزین و خدمات اجتماعی مربوطه تعیین می شوند 

به طور "باید منطقی بوده، برای جلوگیری از بدنامی به دقت تدوین شده و 

".دشفاف، به موقع و کامل به درخواست کننده توضیح داده شون
وابستگی  3

متقابل حقوق نیز باید در رابطه با ماهیت مسکن جایگزین تامین شده، در نظر 

، کمیته، انتقاد ویژه ای از تامین جازیابه عنوان مثال، در پرونده ی . گرفته شود

مسکن مجزا توسط مقامات مادرید به آقای جازیا و شریک او، خانم بلیلی و 

                                                                                                              
← 

پرونوده  "؛ رمویش،  (ii)118در پواراگراف   2212آوریول   24دالت پرونوده قوانونی،   شایستگی و عو 
تاثیر حقوق اجتماعی مسکن کافی بور تفسویر حوق مودنی     : یورداناوا و دیگران و دولت بلغارستان

مجله ی بررسی قانون حقوق بشور   12دوره ی ( 2212) "برای احترام گذاشتن به خانه ی شخص
 .797در صفحه ی  787صفحه ی 

  .(c)21و  22در پاراگراف های  85، رجوع به پانوشت فوق شماره جازیا 1
 .15,2همانجا در پاراگراف  2
 .17,2همانجا در پاراگراف  3
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بود در صورت کوتاهی دولت در انجام وظیفه  این امر ممکن. فرزندانشان، داشت

عهدنامه، به فروپاشی خانواده  (1) 12ی خود برای حمایت از خانواده طبق بند 

  1.منتهی شود

جازیا که در پرونده ی  "مشورت واقعی"کمیته درباره ی شکلی که 
این شکل مشورت . پیش بینی شده بود باید به خود می گرفت، توضیحی نداد

د به طور واضح در طول طیف عدالت مشارکتی فراتر از انتقال اطالعات واقعی بای

با این حال، . یا اطالع از فرایند های قانونی حاکم بر دستور تخلیه قرار داده شود

مشورت به گستردگی دیگر اشکال عدالت مشارکتی از قبیل تصمیم گیری 

له ی اصل مشورت در زمینه ی دستور تخلیه باید به وسی. جمعی نمی باشد

 2.فراگیر احترام به عزت انسانی اشخاص متاثر از رای دادگاه، اطالع داده  شود

این امر به معنی فراهم کردن یک فرصت واقعی جهت شنیده شدن نظرات و 

عقاید آنها، فراهم کردن اطالعات کافی در رابطه با دالیل و عواقب احتمالی 

نها و ثبت کردن اطالعات آنها در تخلیه، جدی گرفتن دیدگاه ها و نگرانی های آ

مورد روش های کاهش مشکالتی که در نتیجه ی تخلیه متحمل شده اند، می 

 . باشد

(iii) مشارکت معنادار 

مشارکت معنادارِ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوی نشانگر  حقوق

مدل گسترده تری از عدالت مشارکتی است که یادآور سازمان جمعی و مدل 

دادگاه در قضاوت خود  3.شهروندی مشارکت است که قبال مورد بحث واقع شد

اولیویا و شهر  51تصرف کنندگان جاده ی در رسیدگی به پرونده ی 
معتقد بود که به طور کلی دادن حکم تخلیه  4، (جادی اولیویا)ژوهانسبورگ 

برای تصرف کنندگان بدون آنکه مسئولین، روند قبلی مشارکت معنادار با افراد 

                                                                                                              
 .17,7همانجا در پاراگراف  1
 . 15,3همانجا در پاراگراف  2
 .62مرجعه  شود به پانوشت فوق شماره ی  3
 .87مراجعه شود به پانوشت فوق شماره ی  4
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این که آیا . متاثر از رای دادگاه را انجام داده باشند، برای دادگاه شایسته نیست

طبق  "شرایط مربوطه"روند مشارکت معنادار انجام گرفته است یا نه، یکی از 

قانون اساسی می باشد که دادگاه باید آن را قبل از صدور حکم  (3) 26بخش 

بنابراین در دادرسی های قانونی که به دنبال  1.تخلیه یا تخریب مد نظر قرار دهد

از اقداماتی که  "شرح کامل و دقیقی"دستور تخلیه اند، مسئولین موظفند تا 

همانطور توسط . انجام داده اند، ارائه نمایند جهت مشارکت با تصرف کنندگان

 :دادگاه به آن اشاره شد

نبود هرگونه ی تعامل یا واکنش غیر منطقی از سوی 

شهرداری در روند مشارکت، به طور معمول در رابطه با 

 2.صدور حکم تخلیه به طور جدی لحاظ خواهد شد

صوصیات مشارکت دادگاه درباره ی خجاده ی اولیویا، در رسیدگی پرونده ی 

مقامات بلند پایه تر محلی انتظار می رود تا برای مشارکت . معنادار شرح داد

معنادار با جوامع، ساختارهای نهادی را ایجاد نمایند که به وسیله ی افراد دارای 

حساسیت و مهارت های  3.مهارت های مناسب تعاملی در جامعه فراهم شده اند

راد متاثر از رای دادگاه آسیب پذیر یا بی سواد تعاملی به ویژه ی موقعی که اف

هستند، مهم اند که این امر مستلزم همدلی و درک ویژه ای از موقعیت آنها 

روند مشارکت باید با خلوص نیت، با روحیه ی جستجوی مشترک برای  4.است

سازمان  5.راه حل ها و با احترام به نمایندگی انجمن های مربوطه، صورت بگیرد

امع مدنی که حامی جوامع هستند نیز باید همراهی کرده و برای تسریع های جو

                                                                                                              
هیچ کس نمی توانود  "قانون اساسی  (3) 26بر اساس بخش . 22، 18همانجا در پاراگراف های  1

بدون رای دادگاه که بعد از در نظر گرفتن تمام شرایط مربوطه صادر شده است، از خانه  ی خوود  
هیچ گونه قانون گذاری اجازه ی تخلیه ی خودسورانه  . بیرون رانده شده یا خانه اش تخریب گردد

 ".ی دهدرا نم
 .21همانجا در پاراگراف  2
 . 19همانجا در پاراگراف  3
 .15همانجا در پاراگراف  4
 .22همانجا در پاراگراف  5
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فرایند بایستی شفاف بوده و گزارش دقیقی از  1.فرایند مشارکت کمک نمایند

همانطور که قبال اشاره شد، فرایند و پیامد های مشارکت  2.روند باید ثبت شود

ی قانونی که ممکن معنادار از جمله عواملی هستند که باید دادگاه در روندها

بنابراین، گزارش جامعی از . است به بی خانمانی بیانجامد، آنها را در نظر بگیرد

مشارکت باید به دادگاه ارائه داده شود تا این که به درستی این عوامل را مد نظر 

 . قرار دهد

مشارکت معنادار مستلزم توافق واقعی جامعه متاثر از رای دادگاه نیست و دولت 

ر نهایی را در ایجاد تصمیمات مدیریتی و سیاسی دارد به شرط آنکه با اختیا

در این رابطه، آموزه ی مشارکت  3.حقوق قانون اساسی مطابقت داشته باشند

که برای تصمیمات  "رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه"معنادار در مقایسه با آموزه ی 

ی قابل اجرا می باشد، از تاثیر گذار بر زمین، قلمروها و منابع طبیعی جوامع بوم

با اینحال، اگر در در صورتی که  4.درجه سخت گیری کمتری برخوردار است

دادگاه قانع نشد که از اصول کلی مشارکت معنادار که در باال شرح داده شد 

تبعیت شده است، می تواند از صدور حکم تخلیه یا از اعمال شرایط بر طرفینِ 

 .ا خود تخلیه، جلوگیری به عمل آوردمربوط به مشارکت فعاالنه تر ی

                                                                                                              
 .22همانجا در پاراگراف  1
 .21همانجا در پاراگراف  2

 SA 454 (3)( 2212)پرونده ی ساکنین جامعه ی ژو اسلوو، وسوترن کیوو و توبلیشوا هوومز      3

(CC) (.ژو اسلوو ) 244، در پاراگراف 
در رابطه با افراد بوومی و قبیلوه ای در    169کنوانسیون سازمان بین المللی کار شماره ی  6بند  4

اعالمیه ی سازمان ملول   32و  29، 19، 12؛ بند های ILM 1382 28( 1989)کشورهای وابسته 
کمیتوه   ؛A/RES/61/295 (2227)، 2227سوپتامبر   13، 61/295درباره ی حقوق مردم بومی، 

حق همگانی برای فعالیوت  : 21ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیانیه ی کلی شماره ی 
 E/C.12/GC/21، 2229دسوامبر   21، (از عهدناموه  (a)1، پاراگراف 15بند )در حیات فرهنگی 
پرونده ی مرکز توسعه ی حقوق  دادگاه رسیدگی به، 267/2213؛ (e)55و  36در پاراگراف های 

و گروه بین المللی حقوق اقلیت به نمایندگی از شورای رفواهی انودورویس و دولوت    ( کنیا)اقلیت 
 283الوی   282، 226، در پاراگراف های ACHPR (2229)امین گزارش فعالیت سالیانه  27کنیا 

 . 293الی  289و 
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در چهارچوب قانون حکم تخلیه آفریقای جنوبی، مشارکت معنادار اهداف 

مشارکت معنادار سازوکاری برای دادگاه ها فراهم می . متفاوتی را دنبال می کند

مسئولین دولتی، زمین داران خصوصی )کند تا طرفین درگیر در منازعات تخلیه 

را ترغیب کند تا مشارکت مستقیمی در جستجوی ( رای دادگاهو جوامع متاثر از 

راه حل های مربوط به تنش بین حقوق مالکیت خصوصی، وظایف بهداشتی و 

همانطور که  1.امنیتیِ مسئولین محلی و حقوق مسکن جوامع داشته باشند

تحقیقات صورت گرفته درباره ی تجربه گرایی دموکراتیک و تغییر قانونی و 

ه قبال بحث شد به آن اشاره می کند، خود طرفین دعوا درک عمیق اجتماعی ک

تری از دادگاه ها نسبت به نیازها و شرایط خود و همچنین منابع موجود و گزینه 

تعامل بین طرفین روشی برای تشویق شهروندان و . های سیاسی احتمالی، دارند

ایجاد تعادل بین  کارکنان دولت است تا فعال باشند و راهکارهای نوآورانه برای

از طریق تقویت مشارکت  2.حقوق و مسئولیت های متنوع مورد بحث ارائه کنند

سازمان های جامعه ی مدنی در روند های مشارکتی، دادگاه قانون اساسی 

آفریقای جنوبی همچنین حمایت خود را از مشارکت ذینفعانِ وسیع تر، فراتر از 

 . ستطرفین فوری درگیر نزاع، اعالم نموده ا

با این حال، مشارکت معنادار منحصرا به عنوان یک ابزار رویه ای برای مدیریت 

مشارکت معنادار همانطور که توسط دادگاه قانون . دستور تخلیه عمل نمی کند

دولت جمهوری آفریقای جنوبی و  اساسی در دادگاه رسیدگی به پرونده ی
تعبیر شده است،  4دادگاه دستور تخلیه های بعدی حقوقو  3،(گروتبوم)گروتبوم 

                                                                                                              
در  SA 217 (CC) (1)( 2225)دادگاه شوهرداری بنودر الیزابوت و تصورف کننودگان مختلوف        1

 .43الی  38اگراف های پار
 .428در پاراگراف  115، رجوع به پانوشت فوق شماره ی ژو اسلوو؛ 43همانجا در پاراگراف  2
3 2221 (1 )SA 46 (CC) 
در ( 2212)دادرسوی تحوت قوانون اساسوی تحوول گورا       : اجتمواعی -حقوق اقتصادیلیبنبرگ،  4

 .316و  268صفحات 
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تعبیه شده  1قانون اساسی، 26در حقوق مسکن اساسی ضمانت شده در بخش 

مورد تایید قرار گرفت، این گروتبوم تضمین اساسی مهم که در پرونده ی . است

است که برای سیاست مسکن دولت، ناتوانی در فراهم نمودن امداد در حوزه ی 

با بی خانمانی یا شرایط غیر قابل تحمل مسکن کوتاه مدت برای افرادی که 

این به یک اصل اساسی در قانون اساسی  2.مواجه می شوند، غیر منطقی است

تبدیل شده است که به جز در شرایط استثنایی، مسکن جایگزین باید موقعی که 

دستور تخلیه موجب بی خانمان شدن مردم خواهد شد، تامین شود بدون در 

تخلیه به درخواست یا تحریک طرفین دولتی یا خصوصی  نظر گرفتن این که آیا

  3.انجام شده است یا خیر

دستور تخلیه ی آفریقای جنوبی، مشارکت معنادار به عنوان روشی  حقوقدر 

عملیاتی  گروتبومعمل می کند که در آن حقوق اساسی مورد تایید در پرونده ی 

به آن اشاره شد،  ولیویاجاده ی اهمانطور که در زمینه ی پرونده ی . می شوند

این که آیا مشارکت معنادار با جوامعی که با حکم تخلیه مواجهند، در رابطه با 

موضوعاتی همچون مسکن موقت روی داده است یا خیر، یک عامل مهم و جدی 

در تعیین قضایی این موضوع است که آیا دستور تخلیه در هر شرایطی عادالنه 

زمانی که دستور تخلیه عادالنه و منصفانه در نظر  به عالوه،. خواهد بود یا خیر

گرفته شد، دادگاه ها می توانند الزامات مشارکت معنادار را در رابطه با ماهیت 

همچنین، در  4.مسکن جایگزین و خدمات جانبی قابل ارائه، تحمیل نمایند

صورتی که تشخیص داده شود که یک حکم تخلیه غیر قانونی می باشد، دادگاه 

                                                                                                              
بخوش  . را تضومین موی کنود    "به مسکن کافیدسترسی داشتن "حق همه برای  (1)26بخش  1

اقودامات منطقوی قوانونی و دیگور اقودامات در      "این وظیفه را بر عهده دولت می گذارد تا  (2)26
 ".منابع موجود خود را برای رسیدن به اجرای مترقی حقوق اتخاذ نماید

 .99و  95، 69، 44در پاراگراف های  122، رجوع به پانوشت فوق شماره ی پرونده ی گروتبوم 2
پرونوده ی شوهر ژوهانسوبورگ و    ؛ 115، رجوع به پانوشوت فووق شوماره ی    پرونده ی ژو اسلوو 3

پرونوده ی تصورف   ؛ 2212 (2) SA 124 (CC)( Pty) 39دارایوی هوای شورکت بلوو مونالیوت      
 SA (2) 2212و شورکت گلودن تورد     JR 355از مزرعه ی موویی پواالت    R25کنندگان بخش 

 .SA 598 (CC) (2) 2212و شهرداری کالنشهر اِخورهولنی پرونده ی فکو ؛ 337
 (. دستور موافقت شده دادگاه به اتفاق آرا) 7همانجا در پاراگراف پرونده ی ژو اسلوو،  4
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ون اساسی در برخی موارد الزامات معناداری را در دستورات اصالحی خود، قان

این الزامات مربوط به احیای جامعه  به محل سکونت قبلی . لحاظ نموده است

یا شناسایی زمین جایگزین برای سکونت در مجاورت خانه های قبلی  1خود،

ی با الزامات در تمامی این موارد، مشارکت معنادار ارتباط نزدیک 2.شان است

اساسی دارد که طبق آنها مردم نباید بی خانمان بمانند و اینکه توجه ویژه ای 

 .باید به نیازهای اقشار آسیب معطوف شود

کمیته ی حقوق، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  حقوقتجزیه و تحلیل قبلی 

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نشانگر اشکال مختلفی است که عدالت 

شارکتی ممکن است در دادرسی پرونده های تخلیه که می تواند به از دست م

این امر شامل حق ابالغ صحیح . دادن خانه ی شخص منجر شود، به خود بگیرد

دادرسی قانونی می باشد که به اشخاص متاثر از رای دادگاه این امکان را می 

از تخلیه و یا در  دهد تا با نیاز به مشورت های واقعی یا تعامل معنادار قبل

 . جبران عواقب تخلیه ی غیر قانونی، از حق خود برای مسکن دفاع کنند

همچنین رابطه ی پویا بین عدالت مشارکتی و عناصر اساسی حقوق  حقوق

اجتماعی مثل ارزیابی لزوم دستور تخلیه در شرایط یک پرونده ی خاص، توجه 

ن مسکن جایگزین برای ویژه دادن به نیاز های اقشار آسیب پذیر و تامی

 . جلوگیری از آسیب های بی خانمانی، را نشان می دهد

B.  اجرای حقوق اجتماعی 

(i) اقدامات مثبت و منطقی 

عدالت مشارکتی نه تنها زمانی مهم است که مردم از حقوق اجتماعی خود 

توسط عوامل دولتی یا خصوصی محروم می شوند، بلکه هنگامی که اقدامات 

مثبت برای نهادینه سازی حقوق اجتماعی مورد نیاز هستند، نیز مهم و حیاتی 

                                                                                                              
در  SA 323 (CC) (1)  2213پرونده ی انجمن ساکنان پوارک شووبارت و شوهرداری تشووانه      1

 .53الی  42پاراگراف های 
 .53در پاراگراف  123به پانوشت فوق شماره  رجوعپرونده ی فکو،  2
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یک حق موقعیت دوم هنگامی رخ می دهد که مردم یا دسترسی کافی به . است

اجتماعی ویژه ندارند یا درموقعیتی که برخورداری آنها از حقوق مربوطه کافی 

نمی باشد به عنوان مثال، درمورد جامعه ای که به مقادیر کافی آب برای مصارف 

عهدنامه ی بین المللی حقوق اقتصادی،  1.شخصی و خانگی دسترسی ندارد

وظیفه ای بر طرف های دولت گذاشته تا اقدامات ( عهدنامه)اجتماعی و فرهنگی 

دستیابی تدریجی به اجرای کامل حقوقی که در عهدنامه به "مثبتی را با نظر به 

".رسمیت شناخته شده اند، اتخاذ نماید
نوالن، لوسیانی و کورتیس به این  2

این  3.تحقق تدریجی اشاره می کنند "پیشرفت محور"نوان محتوای وظیفه به ع

از حقوق اجتماعی چالش های ویژه ای را برای دادرسان  "پیشرفت محور"بعد 

ایجاد می کند با توجه به ماهیت آن که نیاز به دسترسی به حجم باالیی از داده 

ی انجام  برای اینکه نحوه  4.ها داشته و هم چنین چند مرحله ای می باشد

مد نظر قرار بگیرد، شایسته  "پیشرفت محور"دادرسی و قضاوت اینگونه وظایف 

است تا نحوه ی تفسیر این وظایف توسط کمیته در بیانیه های کلی اش بررسی 

شود با توجه به این موضوع که  کمیته هنوز درباره ی ارتباطی طبق پروتکل 

اگرچه در یک . ده استاختیاری در این زمینه ی خاص، تصمیم گیری نکر

 "حقوقیتعهد"موقعیت غیرقضایی توسعه یافته است، بیانیه های کلی حاکی از 

کمیته در رابطه با الزامات رویه ای و اساسی می باشد که توسط عهدنامه بر 

  5.دولت تحمیل می شود

                                                                                                              
، رجووع شوود بوه    15کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیانیه ی کلی شوماره ی   1

 .(a)37و  29الی  25در پاراگراف های  73پانوشت فوق شماره ی 
  .UNTS 3 993، 1996عهدنامه بین مالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (1)2بند  2
دو قدم به جلو، بدون گام رو به عقب؟ توسعه ی معیار ممانعوت از  "نوالن، لوسیانی و کورتیس،  3

حقوق اقتصادی و اجتماعی بعود  به  ویرایش نوالن،  "عقب نشینی در حقوق اقتصادی و اجتماعی
 .123در صفحه ی  121صفحه ی ( 2214)از بحران مالی جهانی 

سی حقوق اجتماعی، مراجعه شود بوه لیبنبورگ، رجووع بوه     درباره ی چندمرحله ای بودن دادر 4
 .75الی  71در صفحات  121پانوشت فوق 

قوانون، رونود و   : ، کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی سوازمان ملول   اودللو و سیتزو 5
 .29در صفحه ی ( 2213)روش 
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کمیته پیوسته بر اهمیت مشاوره و مشارکت اقشار مختلف در اقداماتی که توسط 

به عنوان  1.رابطه با حقوق عهدنامه به کار گرفته شده، تاکید کرده استدولت در 

 :مثال در زمینه حق مسکن کافی، کمیته بیان کرده است

هم به دلیل مربوط بودن وهم به دلیل اثربخشی، و هم 

چنین برای اطمینان خاطر از این که برای دیگر حقوق بشر 

اید نشانگر ب[ مسکن]یک رویکرد ... احترام قائل می شود 

مشورت واقعی گسترده و نیز مشارکت با تمام افراد متاثر از 

رای دادگاه شامل بی خانمان ها، کسانی که مسکن کافی 

 2.ندارند و نمایندگانشان، باشد

                                                                                                              
موه   12، (عهدناموه  14بنود  )برنامه ی اقودام بورای آمووزش ابتودایی     : 11بیانیه ی کلی شماره  1

1999 ،E/C.12/1999/4 11بنود  )حق غوذای کوافی   : 12؛ بیانیه ی کلی شماره 8، در پاراگراف 
، بیانیوه ی کلوی شوماره    29و  23، در پاراگراف های E/C.12/1999/5، 1999مه  12، (عهدنامه

، 2222آگوسووت  11، (عهدنامووه 12بنوود )حووق بوواالترین سووطح بهداشووت قابوول دسووتیابی  : 14
E/C.12/2222/4 43، در پاراگراف های(f)  رجووع بوه پانوشوت    :15؛ بیانیه ی کلی شماره 54و ،

 6بنود  )حوق کوار   : 18؛ بیانیوه ی کلوی شوماره    48و  (f)37در پواراگراف هوای    73فوق شوماره  
؛ بیانیوه کلوی   42و  38، (c)31، در پاراگراف هوای  E/C.12/GC18، 2225نوامبر  24، (عهدنامه
، در E/C.12/GC/19، 2227نووامبر   23، (عهدناموه  19بنود  )اجتمواعی   حق امنیت: 19شماره 

 در 113، رجوع بوه پانوشوت فووق شوماره     21؛ بیانیه کلی شماره 69و  (a)59، 26پاراگراف های 
 12بند )حق سالمت جنسی و تولید مثل : 22؛ بیانیه کلی شماره (e)55و  (a)54پاراگراف های 

حوق  : 23؛ بیانیوه کلوی  شوماره    (b)49، در پواراگراف  E/C.12/GC/22، 2216مه  2، (عهدنامه
، در پواراگراف هوای   E/C.12/GC/23، 2216آوریول   27داشتن شرایط کاری عادالنه و مناسب، 

الزاموات دولوت طبوق عهدناموه در زمینوه ی فعالیوت هوای        : 24؛ بیانیه کلی شماره (c)65و  56
برای مباحث . 59و  22، 17، 6پاراگراف های ، در E/C.12/GC/24، 2217آکوست  12تجاری، 

دموکراسوی و  "گسترده تر درباره ی نقش مشارکت در فعالیت کمیته، مراجعه شود بوه بورچیول،   
، حقووق  بوه ویورایش بوادرین و مَکورکووودال     "ترویج و حمایت از حقووق اقتصوادی و اجتمواعی   

 .381الی  375ات در صفح 361صفحه ی ( 2227)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عمل 
 .12در پاراگراف  63، رجوع به پانوشت فوق شماره 4بیانیه کلی شماره  2
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همچنین در زمینه ی حق بهداشت، کمیته اهمیت مشارکت جامعه را در 

اده سازی و ارزیابی تعیین اولویت ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، پی"

  1.مورد تاکید قرار داده است "رویکرد ها برای دستیابی به بهداشت بهتر

این موضوع این سوال را مطرح می کند که اینگونه وظایف مشارکتی چه نقشی 

را می توانند در یک موقعیت قضایی ایفا کنند زمانی که یک اقدام یا یک حذف 

ایف مثبت اعمال شده توسط یک حق از سوی دولت بر مبنای این که با وظ

اجتماعی -از حقوق اقتصادی. اجتماعی مغایرت دارد، به چالش کشیده می شود

در دادگاه رسیدگی به پرونده . آفریقای جنوبی می توان به یک نشانه اشاره کرد

که در زمینه ی قانون تخلیه در باال بحث شد، دادگاه قانون اساسی،  جاده اولیویا

دیگر، وظیفه ی مشارکت معنادار را از وظیفه ی مثبت دولت برای  از بین وظایف

 2.قانون اساسی، به دست آورد (2)27و  (2)26اقدام معقوالنه طبق بند های 

عهد نامه تعیین شدند و وظیفه ای بر  2مقررات قانون اساسی بعدی طبق بند 

موجود در  اقدامات منطقی قانونی و سایر اقدامات"عهده ی دولت می گذارند تا 

حقوق دسترسی به مسکن،  "منابع اش را برای دستیابی به اجرای تدریجی

 (1)27و  (1) 26مراقبت بهداشتی، غذا، آب و امنیت اجتماعی که در بند های 

این که آیا یک ارگان دولتی با جوامع و . مورد حمایت قرار گرفته اند، اتخاذ نماید

ینه های سیاسی و به کارگیری برنامه های اقشار متاثر از رای دادگاه در ایجاد گز

تهیه شده جهت اجرای حق همگان برای دسترسی به مسکن، مشارکت 

معناداری داشته یا خیر، یک عامل مرتبط در ارزیابی دادگاه درباره ی منطقی 

همانطور که دادگاه قانون اساسی به آن  3.بودن اقدام یا حذفیات دولت می باشد

                                                                                                              
 .54در پاراگراف  132، رجوع شود به پانوشت شماره 14بیانیه کلی شماره  1
عوالوه بور منطقوی    . 17در پواراگراف   87رجوع به پانوشت فوق شوماره  جاده اولیویا، پرونده ی  2

شارکت معنادار را از شماری از مقررات قانون اساسی شوامل حوق کراموت    بودن، دادگاه تعهد به م
رجوع به پانوشوت فووق   جاده اولیویا، انسانی و حق زندگی، به دست آورد، مراجعه شود به پرونده 

 .16در پاراگراف  87شماره 
عوامل دیگری که دادگاه قانون اساسی برای تحقیق درباره ی منطقی بوودن مورتبط موی دانود      3

ارتند از این که آیا مقررات برای اشخاص نیازمند کمک فوری تعیین شده اند، آیا طرح مربوطه عب
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شخص بی خانمان به مسکن نیاز دارد واین بدان معناست هر "اشاره کرده است، 

... که هر اقدامی که در ارتباط با شخص بی خانمان صورت می گیرد باید 

".قانون اساسی است (2)26منطقی باشد اگر پیرو بند 
1 

پروتکل اختیاری همچنین مالکی از منطقی بودن را در ارزیابی صورت  (4)8بند 

ی اقدامات انجام شده به وسیله ی دولت جهت  گرفته توسط کمیته درباره

به کمیته اکیدا توصیه . پیروی از الزامات آنها طبق عهدنامه، تعیین نموده است

مد نظر داشته باشد که طرف دولت می تواند طیفی از اقدامات "می شود تا 

 ".سیاسی احتمالی را برای نهادینه کردن حقوق مندرج در عهدنامه، به کار بگیرد

آفریقای جنوبی، اجرای فرایند مشارکتی معنادار با اقشار  حقوقبهره گیری از با 

متاثر از رای دادگاه ممکن است به عنوان یکی از عوامل ارزیابی منطقی بودن در 

که در  "ضعف هنجاری"با این حال، برای جلوگیری از خطرات . نظر گرفته شود

ودن که زمینه ی تجربه گرایی دموکراتیک به آن اشاره شد، ارزیابی منطقی ب

مشارکت را به عنوان یک عامل لحاظ کرده است، باید با عناصر اساسی حقوق 

به عبارت دیگر، کمیته باید در نظر بگیرد . مختلف عهدنامه ارتباط داشته باشد

که آیا اقدامات سیاسی برگزیده شده به پیشبرد موجودیت، کیفیت، در دسترس 

  2.کمک می کنند یا خیربودن، سازگاری و تناسب فرهنگی حقوق مربوطه، 

                                                                                                              
← 

قشر خاصی را حذف کرده یا نسبت به آن تبعیض قائل شده است و ایون کوه آیوا منوابع مناسوب      
انسانی و مالی به برنامه تخصیص داده شده اند یا خیور، مراجعوه  شوود بوه لیبنبورگ، رجووع بوه        

 .163الی  151در صفحات  121ق شماره پانوشت فو
  .17در پاراگراف  87مراجعه شود به پانوشت فوق شماره جاده اولیویا، پرونده ی  1
اینها معیارهای کلی هستند که توسوط کمیتوه در رابطوه بوا اجورای اساسوی حقووق عهدناموه          2

وع بوه پانوشوت فووق    ، رجو 4به عنوان مثال، مراجعه شود به بیانیه کلی شماره : شناسایی شده اند
دسوامبر   8، (عهدناموه  13بنود  )حوق آمووزش   : 13؛ بیانیه کلی شوماره  8در پاراگراف  63شماره 
1999 ،E/C.12/1999/12 رجوع شود بوه پانوشوت فووق    14؛ بیانیه کلی شماره 6، در پاراگراف ،
 در 73، رجووع شوه پانوشوت فووق شوماره      15؛ بیانیه کلوی شوماره   12در پاراگراف  132شماره 

 22در پاراگراف های 132، رجوع شود به پانوشت فوق شماره 19؛ بیانیه کلی شماره 12پاراگراف 
 .27الی 
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کمیته همچنین باید در نظر بگیرد که آیا نیازهای فوری بشر که طبق کمیته 

تشکیل دهنده ی بخشی از حداقل الزامات اصلی تعیین شده توسط حقوق 

مرتبط می باشند، در بودجه بندی و فرایند های سیاست گذاری دولت به طور 

 .مناسب اولویت دهی شده اند یا خیر

ت معنادار جامعه نقش مهمی را در برقراری رابطه بین فرایندها و گزینه مشارک

های سیاست گذاری و دستیابی به اینگونه اهداف اساسی حقوق اجتماعی، ایفا 

به عنوان مثال، مشارکت جامعه برای شناسایی محدودیت های خاص . می کند

ند، مورد نیاز که دسترسی به خدماتی از قبیل آب را برای جامعه دشوار می ساز

مشارکت معنادار همچنین می تواند بر انواع مختلف مداخالت برنامه ای . است

که به احتمال زیاد در پاسخ دادن به نیازهای جامعه موثر هستند، تاثیر داشته 

 .باشد

به عالوه، مشارکت همچنین می تواند در مرحله ی اصالحی نیز سهم مهمی 

ست تا برای به کارگیری برنامه ها و طرح داشته باشد که در آن دولت ملزم ا

های اقدام جهت رفع نقض حقوق که در مرحله ی تعیین مسئولیت شناسایی 

در قانون اساسی تطبیقی، اینگونه دستورات . شده اند، اقدام مثبتی داشته باشد

اصالحی الزاما شکل احکام ساختاری مشارکتی را به خود می گیرند که در آنها 

دستور داده می شود تا درباره ی یک برنامه اصالحی مذاکره  به طرفین دعوا

کنند و دادگاه تا زمانی که رضایت حاصل شود که این برنامه به طور کافی نقض 

. حقوق مربوطه را جبران می کند، به دادرسی و قضاوت خود ادامه می دهد

ع از دادگاه های قانون اساسی کلمبیا و هند استفاده ی گسترده ای از این نو

 1.اصالح ساختاری مشارکتی در پرونده های حقوق اجتماعی دارند

                                                                                                              
-رودریگوز : مراجعه شود به توصیف دستورات و ابعواد مشوارکتی پرونوده ی حوق غوذا در هنود       1

: هنود "همچنوین مراجعوه شوود بوه پارموار و واهوی،       . 64گاراویتو، رجوع به پانوشت فوق شماره 
، دادرسی به ویرایش یامین و گلوپن "بین وعده و پیشرفت؟: وندان، دادگاه ها و حق بهداشتشهر

( 2212)ایا دادگاه ها می توانند عدالت بیشتری را در مورد بهداشت اجرا کننود؟  : حقوق بهداشت
کوابو و پوارمو، رجووع بوه     -برای توصیف فقه کشور کلمبیا، مراجعه شود به آنگول . 155صفحه ی 

 . 3فوق شماره پانوشت 
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پروتکل اختیاری، کمیته همچنین ممکن است دولت را  9در چهارچوب بند 

ملزم کند تا برای تسریع مشارکت به عنوان بخشی از پیشنهادات کلی مولف 

توصیه های کلی معموال . محور خود، سازوکارهای نهادی را در نظر بگیرد

اقدامات مثبت اصالحات اصولی قانونی و مدیریتی را شامل می شوند تا تضمین 

به . شود نقض حقوق عهدنامه که توسط دادگاه ها تشخیص داده شد، تکرار نشود

این . ، کمیته پیشنهاداتی را ارائه دادجازیاعنوان  مثال، در رسیدگی به پرونده ی 

دولت ذی ربط یعنی کشور  پیشنهادات دربردارنده ی این مواردند که طرف

اسپانیا، در هماهنگی با جوامع خود مختار و نیز با بهره برداری از حداکثر منابع 

موجود خود، یک برنامه ی جامع برای تضمین حق مسکن کافی برای اقشار کم 

فرایند مشارکتی که  1.، تهیه و اجرا کند14درآمد مطابق با بیانیه کلی شماره 

ان و طیفی از مقامات دولتی متاثر از رای دادگاه می شامل جوامع، کارشناس

باشد، دقیقا در چهارچوب توسعه ی چنین برنامه ی اصالحی می تواند نقش 

این فرایند می تواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود . چشمگیری را ایفا نماید

ورد که این برنامه با نیازهای اقشار مختلف سازگاری داشته و از حمایت و منابع م

 . نیاز برای پایداری و اثربخشی آن در بلند مدت، برخوردار می باشد

از طریق لحاظ کردن عدالت مشارکتی در مراحل ارزیابی و پیشنهادیِ بررسی 

ارتباطات طبق پروتکل اختیاری، کمیته نه تنها ارزش هایی را که به حقوق 

مزایای ابزاری  اجتماعی روح تازه می بخشند، ترویج می دهد بلکه از برخی از

 .مشارکت که در بخش اول این مقاله مورد بحق قرار گرفت، بهره مند می شود

(ii) اقدامات برگشت پذیر 

عدالت مشارکتی همچنین نقش مهمی را در چهارچوب پرونده هایی که ادعای 

چنین اقداماتی به . اقدامات برگشت پذیر با چالش مواجه می شود، ایفا می کند

پیشرفت در جهت اجرای کامل حقوق مربوطه مثل امنیت جای آنکه به عنوان 

آنها .  اجتماعی باشند، سطوح قبلی برخورداری از حقوق را کاهش می دهد

                                                                                                              
 .(d)21در پاراگراف  85رجوع به پانوشت فوق شماره  1
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معموال به عنوان بخشی از برنامه های تنظیم ساختاری یا اقدامات سختگیرانه به 

براساس تعبیری که کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  1.کارگرفته می شوند

نگی درباره ی عهدنامه دارد، عهدنامه یک پیش فرض را در برابر پذیرش فره

در این رابطه، طرف دولت این . عمدی اقدامات برگشت پذیر، ایجاد می کند

وظیفه را بر عهده می گیرد تا اثبات نماید که چنین اقداماتی پس از مالحظه ی 

ناد به تمامیت حقوق دقیق تمام گزینه ها صورت گرفته اند و این که آنها با است

عهدنامه و نیز در چهارچوب استفاده کامل از حداکثر منابع موجود طرف دولت، 

  2.قابل توجیه می باشند

کمیته، عواملی را که  3درباره ی حق امنیت اجتماعی، 19در بیانه ی کلی شماره 

در ارزیابی توجیه پذیری اقدامات برگشت پذیر مورد نظر قرار خواهد داد، 

در مجموع، این عناصر به ارزیابی تناسب چنین اقداماتی می  4.یی نمودشناسا

این امر مستلزم تحقیق و پرسش درباره ی این است که آیا هدف . پردازند

منطقی برای اقدامات، موجود بودن گزینه هایی که میزان محدودکنندگی 

از رای  کمتری دارند و هم چنین برای سنجش تاثیر این اقدامات بر اقشار متاثر

به طور  5.دادگاه در برابر اهداف دولت در اتخاذ چنین اقدامات، وجود دارد یا خیر

                                                                                                              
 .129، رجوع به پانوشت فوق شماره .به طور کلی مراجعه شود به نوالن و همکاران 1
ماهیوت  : 3کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوازمان ملول، بیانیوه کلوی شوماره       2

، در E/1991/23، 1992دسووامبر  14، (عهدنامووه 1، پوواراگراف 2بنوود )تعهوودات طوورف دولووت  
؛ اصول لیمبرگ درباره ی اجرای عهدنامه بوین المللوی حقووق اقتصوادی، اجتمواعی و      9پاراگراف 

در  122صووفحه فصوولنامه حقوووق بشوور  9دوره ی ( 1987)چوواپ مجوودد در ( 1986)فرهنگووی 
ض حقووق اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی     ؛ رهنمود های ماستریخت درباره ی نقو 72پاراگراف 

رجووع بوه   جازیوا،  ؛ پرونوده ی  (e)14در پواراگراف   73، رجوع به پانوشوت فووق شوماره    (1997)
 .17,6الی  17,5در پاراگراف های 85پانوشت فوق شماره 

 .132رجوع به پانوشت فوق شماره  3
 .42همانجا در پاراگراف  4
اقدامات برگشت پذیر را با محدودیت های رسمی حقووق  اگرچه کمیته صراحتا نیاز برای توجیه  5

مرتبط نساخته است، عناصری که کمیته برای ارزیابی اقدامات برگشت پوذیر   4عهدنامه طبق بند 
شناسایی نموده است مشابه تجزیه و تحلیل تناسب می باشود کوه بوه طوور معموول طبوق مواده        

ی دولت در رابطه با محافظوت از حقووق   در نامه ی خود به طرف ها. محدودیت انجام گرفته است
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اقشار متاثر از رای دادگاه در ارزیابی اقدامات و گزینه "قابل توجهی، اینکه آیا 

، توسط کمیته به عنوان یکی "های پیشنهادی، مشارکت واقعی داشته اند یا خیر

 1.پذیری اقدامات برگشت پذیر محسوب شده استاز عوامل در ارزیابی توجیه 

بود یا نبود مشارکت واقعی با اقشار متاثر از رای دادگاه باید عامل تشکیل دهنده 

در این زمینه، مشارکت، به  2.ی مهمی در ارزیابی تناسب اقدامات مربوطه باشد

ت بر مقامات دولت این امکان را می دهد تا درک صحیحی از تاثیر اینگونه اقداما

مشارکت همچنین اطالعات . اقشار مختلف محروم و آسیب پذیر داشته باشند

الزم را برای انجام ارزیابی منطقیِ گزینه های با میزان محدود کنندگی کمتر در 

 .برابر اقدامات برگشت پذیر پیشنهادی، فراهم می نماید

اساسی  دادگاه قانونقانون پرداخت لتونی، در دادگاه رسیدگی به پرونده ی 

جمهوری لتونی از یک آزمون تناسبی برای اقدامات ادغام بودجه که کاهش 

                                                                                                              
← 

عهدنامه در چهارچوب بحران اقتصادی و مالی، کمیته اشاره گورده اسوت کوه هرگونوه تغییور یوا       
تنظیم سیاسی پیشنهادی که منجر به برگشت پذیری در برخوورداری از حقووق عهدناموه شوود،     

، 2212مووه  16مراجعووه شووود بووه نامووه طوورف هووای دولووت،   : باشوود "الزم و متناسووب"بایوود 
CESCR/48th

/SP/MAB/SW .   برای تحلیل این موضوع، مراجعه شود بوه نووالن و همکواران. ،
بوه   "تعهودات اساسوی  "؛ النگفوورد  137الی  136در صفحات  129رجوع به پانوشت فوق شماره 

 242در صوفحات   223، صفحه ی 12، رجوع به پانوشت فوق شماره .ویرایش النگفورد و همکاران
 .242الی 

همچنوین، مراجعوه   . 42در پواراگراف   132، رجوع به پانوشت فوق شماره 19یانیه کلی شماره ب 1
بدهی عمومی، اقدامات سختگیرانه و عهدنامه بوین  "شود به بیانیه ای که توسط کمیته درباره ی 

، 2216ژوئون   24بوه کوار گرفتوه شوده اسوت،       "المللی حقوق اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی   
E/C.12/2216/14ر پاراگراف ، د. 

کاربرد عملی و رویه ای آزمون با حوداقل ابوزار محدودکننوده در تجزیوه و تحلیول تناسوب کوه         2
مراجعوه  : توسط جراردز مور بحث قرار گرفت، برای لحاظ کردن الزامات مشارکتی مناسوب اسوت  

( 2213) "چگونه آزمون ضرورت دادگاه اروپایی حقوق بشور را بهبوود بخشویم؟   "شود به جراردز، 
الوی   486در صوفحات   466صوفحه ی  مجله ی بین المللی قوانون اساسوی    2شماره  11دوره ی 

488. 
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اینگونه  1.حقوق بازنشستگی سالمندان و خدمات را سبب می شد، استفاده کرد

اقدامات برای محدود کردن حق اساسی امنیت اجتماعی اتخاذ شدند که طبق 

 129یت های بند محدود. قانون اساسی کشور لتونی تضمین شده است 129بند 

تنها در صورتی که به وسیله ی قانون مورد تایید قرار گرفته باشند، توسط یک 

. بخش قانونی موجه شمرده شوند و در تطابق با اصل تناسب باشند، مجاز هستند

ابزارهای )دادگاه از یک تجزیه و تحلیل تناسب که شامل مناسب بودن، ضرورت 

 2.احل متعادل کننده می باشد، استفاده نمودو مر( با میزان محدودکنندگی کمتر

دادگاه معتقد بود با توجه به بحران مالی و منابع به شدت محدود، کاهش  2.نمود

امنیت اجتماعی قطعا در تحقق هدف قانونی دستیابی به نظام پایدار بیمه ی 

با اینحال، دادگاه به این نتیجه رسید که قوه ی . اجتماعی، مفید واقع شده است

مقننه تجزیه و تحلیل متعادلی از تاثیرات اقدامات سختگیرانه، و نیز مجریه و 

بررسی دقیقی از امکان موجود بودن ابزارهای با میزان محدودکنندگی کمتر 

  3.مثل انتقال مالیم تر، را انجام نداده بودند

عوامل اصلی . بنابراین اقدامات مبهم نتوانستند در آزمون تناسب مفید واقع شوند

دسترسی به این نتیجه گیری عبارتند از زمان به شدت محدودی که در آن در 

اقدامات مبهم صورت گرفتند، مشارکت ناکافی کارشناسان، وجود تمایزهای 

خودسرانه در قانون گذاری که ضرورت اصالحات بعدی قانون گذاری را الزم 

نشئت گرفته میدانستند، مد نظر قرارندادن انتظارات قانونی مستمری بگیران که 

قانون اساسی است و همچنین مفاهیم حق برابری و حق امنیت  1از بند 

اگرچه دادگاه به طور صریح به مشارکت ذینفعانِ  4.اجتماعی در قانون اساسی

                                                                                                              
، در 2229دسووامبر  21، 21-43-2229دادگوواه قووانون اساسووی لتووونی، بووه شووماره پرونووده ی  1

 .26پاراگراف 
آزموون  برای تجریه و تحلیل گسترده درباره ی اینگونه عناصور سونتی   . 28همانجا در پاراگراف  2

( 2212)حقووق قوانون اساسوی و محودودیت هوای آنهوا       : ، تناسبتناسب، مراجعه شود به باراک
 .243صفحه ی 

 .32,2,2در پاراگراف  148رجوع به پانوشت فوق شماره پرونده ی قانون پرداخت لتونی،  3
 .32,2,2همانجا در پاراگراف  4
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طرح های متاثر بازنشستگی که خودشان نیز متاثر از رای دادگاه بودند، اشاره 

امات با شتابزدگی و بدون نکرد ولی به این حقیقت اشاره نمود که این اقد

 1.صورت گرفته بودند "بدون مشورت کافی قبلی"مشورت با کارشناسان یا 

دادگاه همچنین اهمیت کنترل دموکراتیک تصمیمات مهم سیاست اجتماعی 

توسط قوه مقننه را مورد تاکید قرار داد که این تصمیمات در پاسخ به استدالل 

زرا اتخاذ شدند مبنی بر اینکه اقدامات های مطرح شده به وسیله ی کابینه ی و

مبهم بر اساسی توافقاتی صورت گرفتند که بین قوه مقننه و طلبکاران بین 

  2.المللی به دست آمده بود
اهمیت کنترل دموکراتیک و قانون پرداخت لتونی دادگاه رسیدگی به پرونده ی 

به کاهش حقوق قانونیِ تصمیمات اجرایی را مورد تایید قرار می دهد که منجر 

دادگاه در آن صورت ممکن بود دقیق تر عمل کرده و درباره . اجتماعی می گردد

ی مشارکت وسیع تر ذینفعان در فرایندهای سیاست گذاری و قانون گذاری که 

به عنوان . منجر به اتخاذ اقدامات ادغامی می شود، پرس و جو و تحقیق کند

س و قوه مقننه استان ها درخواست مثال، قانون اساسی آفریقای جنوبی از مجل

 3.می کند تا مشارکت مردمی در فرایندهای قانون گذاری را تسریع بخشند

دادگاه قانون اساسی، قانون گذاری را نامعتبر اعالم نموده است چون که 

تشخیص داده شد که مجلس نتواسته است تا فرصت های معقولی را برای 

در مورد اقدامات ادغام  4.ذاری فراهم نمایدمشارکت مردم در فرایند های قانون گ

بودجه در کشور لتونی، فرایند مشارکتی به مقامات اجرایی درک بهتری از تاثیر 

. اقدامات مربوطه بر حقوق امنیت اجتماعی مستمری بگیران، را ارائه داده است

                                                                                                              
 .31,1,2همانجا در پاراگراف  1
 .32,1همانجا در پاراگراف  2
از قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی سوال   (a)(1)118و  72(1)(a)، (a)(1)59بند های  3

1996. 
رجووع بوه   پزشکان حیات بین المللی و سوخنگوی مجلوس ملوی،    دادگاه رسیدگی به پرونده ی  4

جنبش دسترسی به زمین آفریقای جنوبی ؛ دادگاه رسیدگی به پرونده ی 17پانوشت فوق شماره 
  .SA 635 (CC) (5) 2216یس شورای ملی استان هاو رئ
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چنین فرایندی بررسی اصولی تری از گزینه های اقدامات شدید و خودسرانه ی 

در نهایت، این فرایند اطالعات تجربی کمی و . ذ شده را ممکن می سازداتخا

کیفی مورد نیاز برای تصمیمات سیاسی پایدار و قانونی را در پاسخ به بحران 

بنابراین، از خطاهای قانونی هزینه دار و همچنین . مالی، فراهم نموده است

یله ی دادگاه قانون نامعتبربودن نهایی اقدامات به دلیل عدم تناسبشان، به وس

پرونده ی کشور لتونی حاکی از اهمیت کنترل . اساسی جلوگیری شده است

دموکراتیک توسط نهادهای مردم ساالری نماینده در تصمیماتی می باشد که 

این پرونده همچنین حاکی از . تاثیر برگشت پذیر زیادی بر حقوق اجتماعی دارند

ر فرایند قانون گذاری و هم فراتر شکل جدی تری از دموکراسی مشارکتی هم د

 .از آن است که در آن کاهش حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است

نوظهور خود تحت پروتکل اختیاری، اشکال مختلفی از عدالت  حقوقدر 

مشارکتی می توانند نقش مهمی را در ارزیابی منطقی بودن اقدامات برگشت 

آن اشاره شد، در رسیدگی به پرونده ی همانطور که در باال به . پذیر ایفا کنند

، کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این عقیده بود که جازیا

فروش سهام مسکن عمومی به سرمایه گذاران خصوصی توسط مسکن مادرید 

یک اقدام برگشت پذیر محسوب می شد که منجر به کمبود مسکن برای افراد 

به طور "طرف دولت، نیاز برای این اقدام را . دارای نیاز مبرم مثل مولفان شد

با توجه به این که تاثیر آن، کاهش موجودیت مسکن  "قانع کننده ای شرح نداد

 1.بود دقیقا در زمانی که تقاضا برای مسکن به دلیل بحران مالی بیشتر شده بود

در این زمینه، فرایند مشورت و مشارکت عمومی، اطالعات موردنیاز کمیته را 

 .رای ارزیابی صحیح تناسبِ اقدامات برگشت پذیر اتخاذ شده، فراهم نموده استب

 

 

 

                                                                                                              
 .17,6الی  17,5در پاراگراف های  85رجوع به پانوشت فوق شماره جازیا، پرونده ی  1
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 نتیجه گیری

. عدالت مشارکتی نقش مهمی را در دادرسی های حقوق اجتماعی ایفا می کند

این عدالت ارزش های اصلی حقوق بشر مثل کرامت انسانی، برابری و آزادی را 

محقق می سازد در حالی که به یادآورنده ی مفاهیم مدرن شهروند محورِ مردم 

ستقیمی از مورد دومی به دنبال ایجاد اشکال م. ساالری مشارکتی است

تحقیقات تجربی درباره ی .مسئولیت بین نمایندگان مردم و خود مردم، می باشد

روش های افزایش کارایی و مشروعیت تصمیم گیری های مردمی توسط 

مطالعات صورت گرفته در زمینه های مرتبطِ تجربه گرایی دموکراتیک و تغییر 

اره ی روش هایی شرح اینگونه مطالعات درب. قانون و جامعه، تکمیل شده است

داده اند که در آنها مشارکت نه تنها به کارآیی و مشروعیت سیاست گذاری 

اجتماعی کمک می کند بلکه به قضاوت در پرونده های پیچیده و چند مرحله 

در پاسخ به انتقاد از ضعف . ایِ حقوق اجتماعی نیز کمک شایانی می کند

م حقوق اجتماعی صورت گرفته هنجاری که درباره ی مدل های مشارکتی احکا

بود، پژوهش های اخیر روش های نوآورانه ای از ادغام رویکردهای اساسی و 

روش های مختلفی را  ،بین المللی و ملی حقوق. مشارکتی را پیشنهاد داده اند

نشان می دهد که براساس آنها عدالت مشارکتی در پرونده های حقوق اجتماعی 

و در برخی )ه ی مشارکت با دارندگان حق وظیف. ممکن است ادغام شوند

، عامل جدی و مهمی در تعیین این موضوع (شرایط، قشر وسیع تری از ذینفعان

همانطور . است که آیا محرومیت از حقوق اجتماعی قابل توجیه می باشد یا خیر

نوظهور نشان می دهد، الزامات مشارکتی همچنین می توانند در  حقوق که 

این مدل ها به طور کلی . طقی بودن و تناسب، لحاظ شوندمدل های بررسی من

در ارزیابی این که آیا دولت ها برای تحقق تدریجی حقوق اجتماعی و برای 

جلوگیری از پس رفت های غیر قابل توجیه به وظایف مثبت خود پایبند بوده اند 

همچنین نشان داده است که کارکرد حقوق  تحلیل.یا خیر، به کار می روند

ارکت چطور با محافظت و پیشبرد اهداف اساسی و ارزش های حقوق مش
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در چهارچوب ویژه ی قانون حقوق بشر، . اجتماعی رابطه ی تنگاتنگی دارد

عدالت مشارکتی، ضرورت نهاد های قضایی برای تفسیر محتوای اساسی و 

با این . تعهدات تحمیل شده توسط حقوق اجتماعی را نمی تواند نادیده بگیرد

، عدالت مشارکتی از طریق ایجاد درک عمیق تر در مسئولین دولتی نسبت حال

به تاثیر اقدامات پیشنهادی بر گروه های مختلف دارندگان حق، به تحقق و 

این عدالت همچنین به آنها . اجرایی شدن اینگونه وظایف اساسی کمک می کند

امات کاهنده را امکان می دهد تا گزینه های با میزان محدودکنندگی کمتر و اقد

با گروه های متاثر از رای دادگاه بررسی کرده و هم چنین برنامه های اقدام 

اگرچه این مقاله به .معتبری را برای اجرای کامل این حقوق تهیه و طراحی کنند

طیف حقوق عدالت مشارکتی اشاره داشته است، هنوز تحقیقاتی بیشتری باید در 

مشارکتی که برای مطابقت با شرایط انواع  رابطه با طراحی و ایجاد مدل های

مختلف پرونده ها و چهارچوب های حقوق اجتماعی طراحی شده اند، صورت 

لحاظ کردن عدالت مشارکتی در وکالت و دادخواهی حقوق اجتماعی یک . بگیرد

عالج برای تمام مشکالت نیست و برای پیشگیری از مشکالت اشکال نهادی 

این مشکالت شامل اشکال رسمیت یافته  1.داده شودمشارکت، باید دقت زیادی 

از تعهد می باشند که به عزت و نمایندگی مردم فقیر احترام نمی گذارند، عقاید 

و نظرات گروه های محروم و به حاشیه رانده شده مثل زنان، معلوالن و افراد 

اشکال  بومی را به طور معنادار و برابر نمی شوند واین که به دنبال قانونی کردن

اگر عدالت مشارکتی می خواهد ظرفیت . باال به پایین تصمیم گیری هستند

درونی و نهادی خود را در داوری های حقوق اجتماعی به کار برد، کاربرد آن 

این . باید تحت هدایت ارزش های اصلی و اهداف اساسی حقوق بشر باشد

ر می خواهد به چالشی است که عدالت مشارکتی باید با آن رو به رو شود اگ

عنوان پل مطمئنی بین تجربه های کسب شده ی مردم و تعهدات هنجاری 

 . حقوق اجتماعی عمل کند

                                                                                                              
بوه   "فضاهای انتقال؟ بازنگری ها درباره ی موضووع قودرت و اخوتالف در توسوعه     "کورن وال،  1

 .75فحه ی در ص 22ویرایش هیکی و موهان، رجوع به پانوشت فوق شماره 
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 بازماندگان معاصر  منظرداری از  تعاریف برده: آزادی کامل

 

 آندرا نیکلسون، مین دانگ، زو ترود

 1فاطمه عرب احمدی: علمیویراستار 

 

 چکیده

داری از دیدگاه  در این مقاله به بررسی مباحث اصلی در مورد تعریف قانونی برده

این گروه قبالً در مباحث مرتبط با . استشدهبازماندگان پرداختهیافتگان یا نجات

های جدید بازماندگان و  با ترسیم مصاحبه. داری گنجانده نشده بود تعاریف برده

داری ، این مقاله یک اشتباه  آنالیز از هزاران روایت تاریخی و معاصر بردهیک 

اریف موجود زماندگان را در تعاتحلیل ما عقاید ب. کند نظری مهم را برطرف می

تواند  کنیم که یک تعریف آگاهانه از بازماندگان می و استدالل می کند ترسیم می

ها و عمل  بنابراین سیاست داری گسترش داده و درک ما را از ماهیت برده

 .دهد داری را شکل می ضدبرده

 

 

 1بازماندگان، ماده یافتگان یا نجاتداری،  حقوق بشر، برده: کلمات کلیدی

 1926داری  کنوانسیون برده

 

                                                                                                              
 ، مدرس دانشگاهدکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی - 1
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A Full Freedom: Contemporary Survivors’  

Definitions of Slavery 
 

Andrea Nicholson,Minh Dang and Zoe Trodd 

 

ABSTRACT 
 

This article examines key debates on the legal 
definition of slavery from the perspective of survivors. 
This group has previously not been included in the 
debates on slavery definitions. By drawing upon new 
interviews we have conducted with survivors and an 
analysis of hundreds of historical and contemporary 
slave narratives, the article resolves this critical 
oversight. Our analysismaps survivors’ ideas onto 

existing definitions, and we argue that a survivor-
informed definition can expand our understanding of 
the nature of slavery and, therefore, shape 
antislavery policies and practice. 

 
 

KEYWORDS: human rights, slavery, survivors, Article . Slavery 

Convention .121 
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 مقدمه 

ما مدعی آزادی .... را به ما عنایت کنید  ؛ آن از قبل تعیین شده برای ما آزادی »

 «...ما آزاد نیستیم ...... کامل هستیم 

 1872فریدریک داگالس، 

 

داری و تجارت برده در سطح جهان ممنوع است، اما امروزه حدود  اگرچه برده

از آنجایی که آگاهی از این پدیده . شوند به بردگی گرفته می 1میلیون نفر 3/42

توسعه یافته  1992به عنوان یک مسئله جهانی در اواخر دهه  از زمان ظهور آن

دولتی،  های بین ها، سازمان از جمله دولت -داری  است، جامعه ضدبرده

داری  برده»عبارت  –ها  ها و دادگاه، تجارتخانه(هاNGO)های غیردولتی  سازمان

استثمار را اتخاذ کردند که دربرگیرنده اقداماتی مانند قاچاق انسانی، « مدرن

های کار کودکان،  ، بیگاری خانگی، بدترین شکل2جنسی، کار اجباری، بیگاری

های قابل توجهی در مورد  امروزه، بحث. باشند ازدواج اجباری و قطع عضو می

ها و  روش»های کمتر و  داری وجود دارد، که از بیگاری پارامترهای رسمی برده

های عمده  در عین حال، همکاری 3.ندباش متمایز می« داری هایی مشابه برده شیوه

در بحث، مجموعه کلیدی از افرادی که تعاریف خاص خود را دارند مستثنی 

داری،  پارامترهای قانونی برده. داری یافتگان از بردهبازماندگان یا نجات: کنند می

                                                                                                              
1
المللی کار و بنیاد آزادانه  توسط سازمان بین 2218داری  های جهانی برده شاخص» هب 

: موجود در آدرس ،مراجعه کنید «بروید پیشالمللی مهاجرت با سازمان بین
globalslaveryindex.org [ 2218سپتامبر  11آخرین بازدید.] 

2
 bonded labour 

3
های مشابه  ها و نهادها و شیوه داری، تجارت برده کنوانسیون تکمیلی در مورد لغو برده 

 .به تصویب رسید 1956آوریل  32داری، در  با برده
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داری تا  های رواج برده داری، از تخمین های عمل ضدبرده تمامی زمینه

دهند،  ورد تأمین منابع برای بهبودی بازماندگان را شکل میگیری در م تصمیم

اما پژوهشگران و متخصصین مدارک تجربه زنده را در مورد این بحث تعریفی 

 .اند مهم تلفیق نکرده

های  ی تعریف با بازماندگان درباره 1های نیمه ساختارمند ، مصاحبه2217در سال 

قبل از انجام مصاحبه، از . ادیمداری و آزادی را انجام د خاص آنها از برده

کنندگان  کدام از شرکتپیشنهادهای موجود در مورد تعریف قانونی به هیچ

تر از  ها با بازماندگان و با آنالیز گسترده با ترسیم این مصاحبه. چیزی ارائه نشد

داری، اکنون ما دیدگاه بازماندگان را در مورد  صدها روایت تاریخی و معاصر برده

ها مفاهیم متفاوتی از کنترل و آزادی  این روایت. دهیم داری ارائه می ردهتعریف ب

آنها . کنند هایی را برای تعاریف موجود اضافه می دهند و الیه را نشان می

دهند که اعمال قانونی را به روشی آگاهانه از  همچنین به ما این توانایی را می

 —بازماندگان برای تعاریف موجود با استفاده از دیدگاه . بازماندگان تغییر دهیم

داری و ارزیابی ماهیت کنترل و مالکیت آن از طریق  با ارزیابی معنای برده

توانیم یک تعریف عملیاتی را اصالح  ما می —تجارب خود توصیفی بازماندگان 

کنیم، که همدلی و عدالت را به بخشی اساسی از چارچوب حقوقی ما تبدیل 

داری  کنندگان کامل در مبارزه ضدبرده به عنوان شرکتکند، به بازماندگان  می

احترام بگذاریم و با بازماندگان کار کنیم تا به آنچه فردریک داگالس، طرفدار لغو 

 .نامیده است، برسیم« آزادی کامل»داری قرن نوزدهم، برده

 

 

                                                                                                              
1
 semi-structured 
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 داری در قانون تعاریف برده

و سایر اشکال « داری با بردهاعمال مشابه »داری،  تمایزات قانونی واضح بین برده

الرعایه رفتارها و برخوردهای استثماری، حفاظت از ماهیت اصول و ضوابط الزم

داری، انعکاس ضرر در محکوم کردن و ارزیابی اثربخشی  الملل برده حقوق بین

با انعکاس اهمیت این پارامترها، غالباً . سازد پذیر می داری دولت را امکان ضدبرده

حقوقی مربوطه به صورت هدفمند هم احاطه کننده پارامترهای  زبان مقررات

هایی که هدف از ابزار قانونی  پذیری در چارچوب تفسیر و هم ایجادکننده انعطاف

شود و تفسیر را در مسیر تغییر آداب و رسوم  کنند ایجاد می را منعکس می

نونی ایجاده ترین نظارت قا اما حتی غالباً دقیق. سازد پذیر می اجتماعی امکان

هایی که ممکن است اعمال شود  شده قادر به ثبت دقیق پارامترهای موقعیت

ها باید درباره معنی و هدف تعریف، و در مورد حقایق خاص هر  دادگاه. نیست

داری، قضاوت کنند، بنابراین در صورت عدم توافق در  مورد، و از نظر تعریف برده

ها و  حال، رسانهعیندر. دهند انجام می، این کار را «مالکیت»مورد معیارهای 

به  –داری  داری هنگام تالش برای افزایش آگاهی از برده های ضدبرده سازمان

برای ارزش طرفداری خود و تقویت جدایی « داری برده»جای به کار بردن کلمه 

سنتی بین تعاریف اجتماعی و حقوقی، به ندرت این تمایزات قانونی را قائل 

 .شوند می

داری در کنوانسیون  تعریفی جاری، تعریف حقوقی برده  های کز همه بحثمر

داری وضعیت یا شرایط شخصی است که بر  برده»: است 1926داری در سال  برده

در حال  1“.ای نداردهای منسوب به حق مالکیت احاطه ی قدرت هیچ یک یا همه

                                                                                                              
1
،  1926سپتامبر  25داری، اتحادیه  ملل، کنوانسیون منع تجارت برده و برده 1ماده  

62 LNTS 253 وارد عمل  1927مارس  9در . امضا شد 1926سپتامبر  25؛ در ژنو در
 .شد
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به معنی  حاضر جایی که مالکیت قانونی یک انسان دیگر ممنوع است، این

با این حال، بدون تعیین مالکیت قانونی، . شود تفسیر می 1مالکیت غیررسمی

بحث در مورد چگونگی به کارگیری بهترین . تعیین مالکیت واقعی دشوار است

با مورد برجسته تانگ  2228در قرن بیست و یکم در سال  1926تعریف 

أیید کرد که تعریف در اینجا، دیوان عالی استرالیا ت 2.پیشرفت کرد( 2228)

های منسوب به  اعمال هر یا همه قدرت... اعمال قدرت بر شخص»داری به  برده

داری و برخورد خشن و  سپس دادگاه بین برده 3.«گرددحق مالکیت برمی

های  ماهیت و وسعت قدرت»استثمارآمیز، تمایز ایجاد کرد و ضرورت تعیین 

این امر نشان داد که هرگونه  4.را برجسته و مهم قلمداد کرد« اعمال شده

ارزیابی از شرایط خاص باید شامل آنالیز ماده و همچنین شکل رابطه شود، و 

هایی برای سنجش هر دو ماده و شکل در هنگام آزمایش رابطه برای  دادگاه راه

داری، بر خالف سایر رفتارهای  برده: ریزی کند داری را طرح های برده نشانه

ی سروکار داشتن با مدعی به عنوان یک کاال، یک شی برای توانای»استثمارآمیز، 

استفاده از مدعیان و کار آنها اساساً به روشی نامحدود، قدرت ...خرید و فروش 

های آنها و قدرت استفاده از خدمات آنها بدون  کنترل و محدود کردن حرکت

5.«شود مزد متناسب نشان داده می
 

                                                                                                              
1
 de facto 

2
 The Queen v Tang [2228] HCA 39. 

3
 .25در همان مرجع، پاراگراف   

4
 .44در همان مرجع، پاراگراف  

5
 .52، 44در همان مرجع، پاراگراف 
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شد هنگامی که دادگاه حقوق بشر اروپا  اتخاذ 2212تری در سال  رویکرد جامع

در اینجا،  1.داری در مورد رانتسف مقابل قبرس و روسیه اشاره کرد به تعریف برده

داری بوده است، دادگاه عنوان  دادگاه تعیین کرد که قاچاق انسان مبتنی بر برده

قاچاق انسان، از نظر ماهیت و هدف استثمار آن، مبتنی بر اعمال »کرد که 

گیری کرد  دادگاه در ادامه نتیجه 2.«هایی منتسب به حق مالکیت است قدرت

« بردگی»، «داری برده»تشخیص این که آیا رفتار با شکایت متقاضی ترکیبی از 

در عوض، دادگاه . باشد غیرضروری بوده است می« کار اجباری و بیگاری»یا 

پروتکل پالرمو و ماده ( الف) 3گیرد که خود قاچاق، به تعبیری در ماده  نتیجه می

حکم  3.«کنوانسیون است 4نسیون مبارزه با قاچاق، در حوزه ماده کنوا( الف) 4

داری، بردگی و کار اجباری، فراتر از  ، منع برده4دادگاه به دلیل گسترش ماده 

4.پارامترهای وابسته به نسخه اصلی آن، مورد انتقاد قرار گرفته است
 

ای قانونی در مورد پارامتره 5هاروارد –های بالجیو دو سال بعد، دستورالعمل

این رهنمون تعریف . بحث تعریفی را بیشتر پیش برد( 2212)داری  برده

دربر « های منتسب به حق مالکیت قدرت»را به عنوان اعمال  1926داری  برده

کنترل بر شخص به »دهد که مالکیت باید به عنوان  گیرد و توضیح می می

هدف استثمار از ای تلقی شود که آن شخص را از آزادی فردی خود با  گونه

                                                                                                              
1
 .2212ژانویه 7ماهیت، ، 24/25965برنامه شماره  

2
 .281در همان مرجع، پاراگراف  

3
 .282در همان مرجع، پاراگراف   

4
داری، به  برای آنالیز دقیق از مشکالت رویکرد دادگاه در مورد تعریف قاچاق و برده  

دادگاه اروپایی حقوق بشر و : رانتسف در مقابل قبرس و روسیه مراجعه کنید»آلن، 
 .546مرورقانونی حقوق بشر  12( 2212)« داریهبردمانند قاچاق کاال 

5
 Bellagio-Harvard 



 89زمستان  /دومشماره /دوره اول؛یفقه و حقوق اسالم  یننو یشهاندفصلناهم  /  11

 
سپس  1.«طریق استفاده، مدیریت، سود، انتقال یا دفع آن شخص محروم کند

های  روش»با این تعریف،  2.کند های، کنترل را با مالکیت برابر می دستورالعمل

تواند به بردگی تبدیل شود هنگامی  می« داری های مشابه با برده متداول و شیوه

همانند »شوند،  خص به منزله مالکیت نیز میکه آنها شامل کنترل گسترده بر ش

آن شخص را به [ که]کنترلی ...شخصی که ممکن است چیزی را کنترل کند

کند، که برای  طور قابل توجهی از آزادی فردی خود برای مدت زمانی محروم می

هایی از  ها همچنین نمونه دستورالعمل  این رهنمون 3«.آن شخص نامعین است

چنین کنترلی ممکن است »: کنند ه مالکیت را مشخص میهای منتسب ب قدرت

های فیزیکی همیشه برای حفظ کنترل مؤثر بر  فیزیکی باشد، اما محدودیت

تر کنترل یک شخص ممکن  های انتزاعی نشانه. شخص ضروری نخواهند بود

ها برای جلوگیری از اسناد هویتی؛ یا در غیر این صورت محدود  است در تالش

اد یا دسترسی به مقامات دولتی یا فرآیندهای قانونی؛ یا به کردن حرکت آز

همان اندازه در تالش برای جعل کردن هویت جدید از طریق تحمیل یک دین 

ها  برخی از مثال 4«.جدید، زبان، محل زندگی و یا اجبار به ازدواج مشهود باشد

تقال و های منتسب به مالکیت شامل خرید، فروش، ان های قدرت در دستورالعمل

استفاده از یک شخص، مدیریت و سود بردن با استفاده از یک شخص، انتقال 

                                                                                                              
1
های دستورالعمل»داری، شبکه تحقیق درباره پارامترهای قانونی برده یاعضا  

Bellagio-Harvard های سال  داری در دستورالعملدر مورد پارامترهای قانونی برده
 [.2218سپتامبر  11آخرین بازدید ] law.qub.ac.uk: ، موجود در2، در راهنما 2212

2
 .3در همان مرجع، در دستورالعمل   

3
 .در همان مرجع  

4
 .در همان مرجع  
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توجهی به شخص  شخص به وارث یا جانشین و نادیده گرفتن، بدرفتاری یا بی

 1.باشند می

ها و کنوانسیون  ها، پژوهشگران از این دستورالعمل پس از انتشار این دستورالعمل

الح در دست اقدام و بکارگیری یک تعریف به عنوان نقطه شروع برای اص 1926

آلن و هیکی، دو پژوهشگر زبده حقوق در زمینه . اند داری استفاده کرده برده

از ( به منزله مالکیت)ها، در ادامه استدالل کردند که کنترل  تدوین دستورالعمل

طریق خرید و فروش اشخاص، مدیریت و سودآوری با استفاده از یک شخص، 

بنابراین این امر  2.شود و قدرت فروش دارایی آنها مشهود می انتقال اشخاص

دهد که امروزه مالکیت حقوقی تاریخی را  را ارائه می 1926کاربردی از تعریف 

ای از بردگی کمتر را  آلن و هیکی نمونه. کند با مالکیت دارایی به هم مربوط می

گیرد،  اجباری قرار میدهند، جایی که کار یک فرد مورد استثمار یا  نیز ارائه می

کند و بنابراین کنترلی به  اما یک کارفرما سایر عناصر زندگی را کنترل نمی

3.مالکیت ندارد
 

ساله لیتوانیایی که برای  46با پرانوس، یک مرد  2217در مصاحبه ما در سال 

ای را بیان کرد که چندین نکته اجماع بحث  کار به انگلیس آمده بود، او تجربه

داری و بردگی کمتری که توسط آلن و هیکی  تمایز بین بردهحقوقی و 

با ورود او به انگلستان، او با قاچاقچیانی روبرو . ریزی شده بود را تقویت کرد طرح

. شد و وادار به استثمار شدن به صورت کار سخت در بخش کشاورزی شد

در آنها او را . قاچاقچیان بر حرکات، محل سکونت و درآمدش کنترل داشتند

                                                                                                              
1
 .3در همان مرجع، در دستورالعمل   

2
فصلنامه حقوق بوین الملول و    61( 2212) «داریدارایی و تعریف برده»آلن و هیکی،   

 .5-933در  915تطبیقی 
3
 .933در همان مرجع، در   
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معرض خشونت و تهدید به خشونت قرار دادند و بخش قابل توجهی از دستمزد 

هنگامی که او اعتراض کرده بود، قاچاقچیان به منظور . وی را گرفته بودند

با این حال، قدرت اعمال شده بر . سازش اجباری او را از ادامه کار منع کردند

به تعبیر  –او شده بود پرانوس مطلق نبود، و نه با توجه به رفتاری که با 

. رفتار شده بود« شیء»گویا با او شبیه یک  -هاروارد  –های بالجیو  دستورالعمل

های آلین و هیکی از بردگی  او تا حد تملک کنترل نشده بود و تجربه او با مثال

اگرچه او برای تأمین شغل، محل اقامت و درآمد خود به . کمتر مطابقت دارد

ه بود و ساعات طوالنی کار، شرایط نامناسب زندگی و قاچاقچیان خود وابست

او آزادی جابجایی . کنترل رفتار را تجربه کرده بود، اما در نهایت او آزاد بود

با کمی )و  —ها بدون مراقبت  برای رفتن به سوپرمارکت و سایر مغازه -داشت 

ه او و بعد از این ک 1.او توانست حساب بانکی را به نام خودش بگیرد( دشواری

همکارش به دلیل درخواست پرداخت دستمزدشان به شدت مورد ضرب و شتم 

در مصاحبه ما، پرانوس رفتار خود را با . قرار گرفتند، به پلیس مراجعه کرد

داری، او در خطاب به  هنگام بحث در مورد معنی برده. داری مرتبط ندانست برده

 :سومین شخص گفت

ر قرن بیست و یکم، یک شخص هنگامی برده داری د برای شنیدن در مورد برده

شود، از نظر  شود که تحت کنترل سایر اشخاص باشد، وقتی فرد زندانی می می

گیرد و وقتی شخص گاهی اوقات مورد ضرب و  جسمی مورد استفاده قرار می

هایی را  ها چنین داستان بعضی وقت. شود گیرد، از خواب محروم می شتم قرار می

تری، بدتر از وضعیت من، برای مردم اتفاق شرایط وخیم. خوانم یها م در روزنامه

هنگامی که مردم به صورت رایگان کار . های زیادی وجود دارد مثال. افتاده است

                                                                                                              
1
 در همان مرجع  
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این همان چیزی است که من فکر . گیرند کنند و دیگران پول آنها را میمی

 1.کنم می

ران و در شرایط متفاوتی داری امری است که برای دیگ اگرچه برای پرانوس، برده

کند که از مباحث یک دهه  افتد، تعریف او معیارهایی را ترسیم میاتفاق می

کنترل و سلطه، محرومیت از آزادی، خشونت و : باشند گذشته قابل تشخیص می

 .از شخص بدون جبران متناسب« برداریبهره»سودآوری از 

، دانشمند 2ریفی، کوین بالزهمراه با آلن و هیکی، نظر کلیدی دیگری در بحث تع

داری را  ، بالز ابعاد اصلی برده1999در سال . علوم اجتماعی مشاهده شده است

به عنوان خشونت یا تهدید، از بین بردن کنترل زندگی شخصی یک فرد، تعهد 

یک تعریف کارآمد . به دیگری، عدم حرکت آزاد و عدم پرداخت مزد ترسیم کرد

اخیراً، پس از توسعه  3.تثمار مخالف اراده آنها بودافرادی بودند که اهداف اس

هاروارد، بالز تعریف اولیه خود را با بحث در مورد  –های بالجیو  دستورالعمل

توسط شخص ( برده)کنترل یک شخص : ها و نتایج کنترل گسترش داد مکانیسم

رسی این کنترل، حق نمایندگی، آزادی حرکت، دست(. داران دار یا برده برده)دیگر 

کنترل . دهد دار انتقال می به بدن و کار سخت و تولیدات و مزایای آن را به برده

هدف از این کنترل در . شود از طریق خشونت و تهدید آن پشتیبانی و اعمال می

درجه اول استثمار اقتصادی است، اما ممکن است شامل استفاده جنسی یا 

به عنوان وضعیت )ترین آن،  اساسی :بالز اضافه کرد. مزایای روانشناختی نیز باشد

                                                                                                              
( در پرونده با نویسندگان) 2217ژانویه  22پرانوس، همانطور که به آندره نیکلسون،  

.ما از اقدام حقوقی مهاجرین بخاطر کمک آنها سپاسگزاریم. گفته شد
1
  

2
 Kevin Bales 

.22-19در ( 1999)داری جدید در اقتصاد جهانی  برده: ، افراد موجودکوین 
3
  



 89زمستان  /دومشماره /دوره اول؛یفقه و حقوق اسالم  یننو یشهاندفصلناهم  /  221

 
داری به معنای کاهش بنیادی در اعمال اراده آزاد است؛ این از  ، برده(موجود

  1.دست دادن آزادی شخصی است

شناس اورالندو پترسون  در پایان، چهارمین نظر مهم در بحث تعریفی، جامعه

با پیوستن به . دهد تری را مورد استدالل قرار می بوده است، که رویکرد ظریف

داری با توجه به  سایر پژوهشگران برای بحث در مورد تعریف قانونی از برده

بنیان 1982هاروارد، پترسون تعریف خود را در سال  –های بالجیو  دستورالعمل

تا ( «شرمانه بر افراد بیگانه آمیز و عموماً بیسلطه دائمی، خشونت»)نهاد 

جسمی افراد منزوی از نظر جسمی و  خشونت، تملک»داری را به عنوان  برده

اعمال یا تهدید به خشونت »این تملک جسمی مبتنی بر . تعریف کند« اجتماعی

ارباب نسبت به ( در عمل)جسمی توصیف شده است که اولی به قدرت مطلق 

برده خود، دومی صرفاً به گسترش اراده و خانواده سابق، برانداختن و انزواى 

و تنزل مطلق وابسته به وضعیت برده ( یگانگى طبیعیب)اجتماعى فرهنگى برده 

معیارهای انزوای اجتماعی فرهنگی  2.شود فقدان عزت و احترام نسبت داده می -

نسبت به آنچه که توسط آلن، « مالکیت»و بیگانگی طبیعی، تعبیر محدودتری از 

 .دهند هیکی و بالز پیشنهاد شده است ارائه می

در حالی که این دانشمندان با یکدیگر اختالف دارند، آنها در مورد برخی اصول 

اعمال کنترل قابل : اند، از جمله داری به توافق رسیده اساسی برای شناسایی برده

دار به منظور حفظ قدرت بر فرد، از بین بردن آزادی شخصی  توجهی توسط برده

                                                                                                              
تا   12استاد کوین بیلز به پروفسور اورالندو پترسون در آلن، به فوق شماره ، پاسخ کوین 

..مراجعه شود 137
1
  

2
؛ پترسوون،  13در ( 1982)ای یک مطالعه مقایسوه : پترسون، بردگی و مرگ اجتماعی  
-، درک قوانونی بورده  (ویرایش)در آلن  «گذشته و حال: قاچاق کاال، جنسیت و بردگی»

 .239( 2212)معاصر  از تاریخی تا: داری
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اما حتی نقطه نظرات مورد . یگرو استثمار، استفاده، انتقال یا فروش شخص د

ای را بسط  توافق بین آلن، بالز، هیکی و پترسون تعریف کارکردی پذیرفته شده

وکال، . کند داری را به عنوان یک زنجیره منعکس می نداده است که برده

داری در مورد عواملی که به طور دقیق  گذاران و متخصصین ضدبرده سیاست

بین اعمال و سطح الزم مالکیت متمایز است، دهند بردگی، چگونه  نشان می

های علمی برای ترسیم  در عین حال، تالش. پردازند همچنان به بحث می

های بین بردگی قانونی و حقوقی صورت  داری برای هدایت تفاوت پیوستگی برده

داری حقوقی گذشته، ممکن است موردی که ما امروزه به  برده. گرفته است

بنابراین ما نیز یک تعریف . فعل در نظر خواهیم گرفت نباشدداری بال عنوان برده

داری را تأیید  های تاریخی برده ای نداریم که پیوستگی کارکردی پذیرفته شده

 .کند می

 

 داریهای تاریخی برده داری در روایت تعاریف برده 

ها از بحث حقوقی دهه گذشته در مقابل عقاید متعلق به  با آزمایش این ایده

محور را در روایت یافتهاندگان، ما توانستیم یک تعریف بازمانده یا نجاتبازم

به عنوان مثال، طرفدار پیشرو لغو . بردگان سابق، گذشته و حال تشخیص دهیم

آمریکایی، فردریک داگالس، به صورت مکرر یک تعریف -بردگی آفریقایی

استفاده از آن  اعطای قدرت به یک انسان که با»داری واضح را به عنوان  برده

ارائه « حق مالکیت را نسبت به بدن و روح انسانی دیگر اعمال و تحمیل کند

این تعریف محور سخنرانی او در یک جمله نزدیک به آغاز گفتگوهای  1.داد

                                                                                                              
1
که  بررسی: داری آمریکایی، مذهب آمریکایی، و کلیسای آزاد اسکاتلندبرده»داگالس،   

، مقاالت  (eds) .در بلسینگام و همکاران «شد انجامدر لندن، انگلیس  1846مه  22در 
 269( 1979) 1. ها جلدها و مصاحبهها، بحثسخنرانی –سری یک : فردریک داگالس
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اما او . داری بود های ضدبرده اش برای برجا داشتن سخنرانی استداللعمومی

های تعریفی استفاده  افه کردن الیهبرای اض 1همچنین از روایت زندگینامه خود

در عمل به رسمیت شناخته « حق مالکیت»دهد چگونه اعمال  کرد که نشان می

 .شود می

به ویژه در  -مندی  کلید حل مسأله برای داگالس محرومیت از دسترسی به زمان

داری را به عنوان یک  ، برده1845روایت معروف او در سال . زمان آینده بود

ای برای آینده ترسیم  هیچ برنامه»تواند  کند جایی که نمی ف میوضعیت توصی

او در دومین زندگینامه خود،  2.برسد« بی فکری کامل از آینده»و باید به « کند

، به این موضوع پرداخته بود (1855)« آزادی من»و « بردگی من»با عنوان 

برده هیچ  کند، که برای برده را مشاهده می« پیشرفت»جایی که او محرومیت 

 : ندارد« ای آینده»

فکر این که موجودی تنها بودن در حال و گذشته، مرا ناراحت کرد، و 

در گذشته و حال . ای با امید به آن داشته باشم آینده –من آرزو داشتم 

 -انگیز است؛ این برای روح است  زندانی بودن، برای ذهن انسان نفرت

آنچه زندانی برای بدن است؛  –زندگی و شادی فرآیندی بی وقفه است 

  3.باشد پژمردگی و کپک، جهنم وحشت می

داری عدم پذیرش حرکت زمانی است، بنابراین این عدم پذیرش حرکت  اگر برده

یک »دهد که فرد آزاد ممکن است  داگالس توضیح می. باشد مکانی نیز می

برده یک شیء »، «زندگی در غرب دور، یا یک کشور دور افتاده را در نظر بگیرد

                                                                                                              
1
 autobiographical 

.123در ( 1845)داگالس، روایتگر زندگی فردریک داگالس، برده آمریکایی  
2
  

. قسمت دوم. قسمت اول زندگی به عنوان یک برده. داگالس، بردگی من و آزادی من 
273.3در ( 1855) آزادهزندگی به عنوان یک 
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ک نقطه منفرد وصل ثابت است؛ او هیچ انتخاب، هدف، و مقصدی ندارد؛ اما به ی

چون بردگان  1.«شده است، و باید در اینجا نه در جای دیگر ریشه داشته باشد

ها را با  دار تمام مکان درعوض، برده. آینده ندارند، بنابراین مقصد مکانی ندارند

او زیر هر درخت، پشت هر بیخ و بن، در هر بوته، و در »: کند نظارت کنترل می

در زمان خروج انسان، برده نیز از فضای  2«.رار داشتهر پنجره، در مزارعه ق

« از دید... رود  او یک بشر است که به داخل مقبره می» –شود  انسانی خارج می

  3.شود دفن می« زندان سنگی»در 

ترین  همراه با داگالس، برده سابق هریت ژاکوبز در قرن نوزدهم میالدی گسترده

مجدداً، این تعریف در مورد . داری را ارائه داد هتعریف بازمانده الغای بردگی از برد

نامه او در  شرح حال زندگی. عدم دسترسی برده به زمان و مکان تغییر یافت

در مرکز مکانی زیر شیروانی کوچکی ( 1861) 4حوادث زندگی یک دختر برده

. شود قرار دارد که راوی بعد از فرار از ارباب خود به مدت هفت سال مخفی می

کند و  ز فضای زیرشیروانی را به نمادی از فضای اجتماعی برده تبدیل میجیکوب

رنگ »داری خود را فراتر از  ، و برده«انگیز سوراخ ماللت»و « گور زنده»آن را 

قفس »، «برای نفوذ نور بسیار متراکم است»هایی که  ، با سایه«هاپریده انسان

ند داگالس، جیکوبز نیز مان 5.کند توصیف می« سیاه چاله»و « پرندگان زشت

. داری را به عنوان یک رابطه خاص با زمان و همچنین فضا تعریف کرد برده

بردگان . داری عدم دسترسی به آینده است بخشی از زندانی شدن برده

، فقط ممکن است هر چیزی «دانند چه سالی ممکن است به وجود بیایند نمی»

                                                                                                              
1. 176، 177همان مرجع،  

  
2. شود همراجع 61در  21داگالس، به فوق در شماره

  
3. شود همراجع 321، 177در  22داگالس، به فوق در شماره 

  
4
 Incidents in the Life of a Slave Girl 

5. 289،  245،  4-223،  81،  58در ( 1861)کوبز، حوادث زندگی یک دختر برده جی
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هیچ دیدگاهی قادر »ا این است که تنها یقین آنه 1.«در هر لحظه از بین برود»

یک وضعیت بدون زمان و همچنین  2.«به رهبری یک زندگی بهتر وجود ندارد

ای غروب و طلوع آفتاب را با هم تلفیق  های آستانه داری زمان بدون فضا، برده

-ها تاریک می این بدان معنی است که سحرگاه زندگی توسط این سایه: کند می

: نمادین زیرشیروانی مظهر این اختالل در گذر زمان استبنابراین فضای  3.شود

من آن را فقط با سروصداهایی که شنیدم درک کردم؛ زیرا روز . صبح فرا رسید»

جیکوبز انتظار خود در فضای  4.«و شب در النه کوچک من یکسان بودند

چند لحظه : دهد زیرشیروانی را با توصیفات بالتکلیفی زمانی کنار هم قرار می

  5.«بالتکلیفی وحشتناک بود»گامی که هن

داگالس و جیکوبز، نویسندگان دو روایت مشهور برده در قرن نوزدهم، تعریف 

بردگی زمان . فضایی بدون زمان عرضه کردند -داری را به عنوان حال ابدی  برده

توانند امیدوار  ها نمی معلق است جایی که آینده غیرقابل دسترسی باشد، و انسان

و . توانند تصمیم بگیرند یا عمل کنند ریزی کنند، زیرا آنها نمی ا برنامهباشند ی

این : داری بدون زمان، بدون انتظار پیشرفت و تغییر، نیز فاقد مکان است برده

ها برای این که چگونه  این تعریف. یک ثبات، یک مکان بدون مقصد است

داری  وزدهم علیه بردهداری در قرن ن داگالس و سایر رهبران طرفدار الغای برده

داری آمریکا به  به عنوان مثال، درک داگالس از برده. مبارزه کردند مهم بودند

جان براون « قانون اساسی موقت»عنوان یک ثبات زمانی و مکانی، حمایت او از 

                                                                                                              
58.1، 93در همان مرجع در  

  
177.2در همان مرجع در  

  
45.3در همان مرجع در  

  
4. 173در همان مرجع در 

  
165.5در همان مرجع در  
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داری، و تالش برای مسلح کردن بردگان برای یک شورش  طرفدار الغای برده

پوستان برای درخواست او از سیاه: یزی کردر را پی 1859گسترده در سال 

و مطالبه او که  1863نویسی به عنوان سربازان در دوره جنگ داخلی در سال  نام

داری را  های آفریقایی تبار حق رأی به دنبال رهایی و پایان قانون برده آمریکایی

ها و نوشتارهایی همراه بودند که اهمیت  دریافت کنند، همه با سخنرانی

از طریق  -ها  های آفریقایی تبار در ایجاد آینده خود در این روش یکاییآمر

شورش، مشارکت در درگیری مسلحانه و حق شهروندی کامل را توضیح داده 

داری از  های برده همچنین یک برنامه کارآمد ملی پس از رهایی نیز تعریف. بود

در دسترس برای  داری قرن نوزدهم اتخاذ خواهد شد تا آزادی های برده روایت

مالکیت زمین برای بردگان سابق، و نه : زمان آینده و فضای آزاد شکل داده شود

؛ تأسیس آژانس دولتی 1کارگری؛ گسترش دسترسی آموزشی به دفتر آزادی

جدید، « کدهای سیاه»برای کمک به بردگان سابق پس از رهایی؛ و ممانعت از 

ر سابق پس از رهایی جهت حقوق دا های برده قوانین تصویب شده توسط ایالت

به عبارت دیگر، هنگامی که . شهروندی و حرکت آزاد بردگان سابق محدود شوند

از بین  -داری با تعریف محور سخنرانی داگالس منسوخ شد این وضعیت، برده

بردن قدرت قانونی که یک انسان حق مالکیت را بر بدن و روح شخص دیگری 

تواند به هدایت آنچه داگالس  ت بازماندگان میشهاد -کند  اعمال و تحمیل می

داری قانونی  ، هفت سال پس از پایان جنگ داخلی و برده1872هنوز در سال 

با بررسی شرایط برای بردگان سابق و . این کشور درخواست کرد کمک کند

  2.شد« آزادی کامل»، داگالس دوباره خواستار «ما آزاد نیستیم»مشاهده این که 

                                                                                                              
1
 Freedman’s Bureau 

 5دوره جدید ملی ،  «یدآزادی در نظر گرفته شده برای ما را به ما بده»داگالس،  
2. 1872دسامبر 
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 داری معاصر های برده داری در روایت ی بردهها تعریف 

از « جیکوبز»و « داگالس»داری معاصر، تعریف  های برده بسیاری از روایت

ابراز شرح . کنند داری را به عنوان یک وضعیت بدون آینده روشن عنوان می برده

 –ها روایت  حال زندگینامه خود در مورد بردگی در مورد عواقب بعدی آن، ده

تحرک از حالت سکون گذشته  –ریزی به سمت جلو بعد از بردگی  دشواری طرح

ام چه دانم آیندهمن نمی: گویدجایانتی می-سابیتا: کنند خود برده را بررسی می

احساس . ... کنم کنند، فرار میوقتی دیگران درباره آینده بحث می. ... خواهد بود

 : کند میابیرامی اشاره . کنم ذهنم یخ زده استمی

دانم که باید به زندگی فکر کنم اما این احساس وجود دارد که مرگ باالی  می

من ... بدست نخواهم آورد ... هرچه آرزو دارم و یا نیاز دارم...سر من منتظر است

. خواهم رؤیای چیزی را داشته باشم من نمی. ام فکر کنم خواهم به آینده نمی

آینده من چگونه . ... آورم بدست نمی برای هیچ چیزی اصالً، چون من چیزی

  1خواهد بود؟

داری  های ظریف برده داری به عنوان حالت سکون تنها یکی از ادراک اما برده

های  برخی از این مفاهیم ایده. های معاصر ظاهر شد است که توسط روایت

نگری، همچون ایده  فقدان آینده: کنند داری قرن نوزدهم را تکرار می ضدبرده

از بدن، روح و روان متعلق به  -محرومیت از خود »داری  که برده« گالسدا»

                                                                                                              
  1

  Sabitha-Jayanthi (2222 ) وAbirami (2222)های معاصر، ، مجموعه داستان
 antislavery.ac.uk/narratives: داری، موجود در گذشته از قابل استفاده ضد برده

 [.2218سپتامبر  8آخرین بازدید ]
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داری به عنوان جنگی که توسط بردگان سرباز  بود و تعریف براون از برده 1،«خود

های معاصر، تکراری از عقاید  ها در روایت سایر تعریف 2.شود به نفع برده پیروز می

های آلن، بالز، پترسون  د از ایدهباشند، که عبارتن مباحث حقوقی دهه گذشته می

ها و بررسی ما از  بر اساس مصاحبه. هاروارد -های بالجیو  و دستورالعمل

داری  های تاریخی و معاصر، تجربیات بسیاری از بازماندگان معاصر از برده روایت

در این نکات مورد توافق تعریفی در مباحث حقوقی دهه گذشته قرار داده 

 .خواهد شد

یز با تعریف ظریف پترسون از انزوای اجتماعی فرهنگی و تخریب مطلق بسیاری ن

های متعدد، افراد تخریب را تا حد فروپاشی صفات  در روایت. شوند رو می روبه

ها یا طویله به آنها در کف زمین، در خارج از خانه. کنند توصیف می 3انسانی

بسیاری از آنها از  .شوند روند و یا در بیرون بر روی زمین بسته می خواب می

کنند و هیچ گونه  غذای باقیمانده و فقط در مواقعی که موجود است تغذیه می

با آنها مانند بیگانگان یا حیوانات رفتار . کنند مراقبتی برای سالمتی دریافت نمی

های مبادله، خرید و فروش را  کنند، داستان شود، بر آنها احساس مالکیت می می

قال آنها به بردگی را یکی از اهداف تبدیل شدن به یک هدف کنند و انت بازگو می

فقط »به عنوان مثال، به الجونس به طور مکرر گفته شد که او . کنند توصیف می

                                                                                                              
  1

آدرسی که در : داری آمریکایی هستم من اینجا برای گسترش نور بر برده»داگالس،   
، به .Blassingame et alدر « در کورک، ایرلند تحویل داده شد 1845اکتبر سال  14

 .مراجعه شود 42-39در  24شماره 
 2

داری، که در سراسر کل ایاالت در حالی که برده»همچنین به براون مراجعه کنید،  
ترین جنگ پرواترین و غیرقابل توجیهترین، بیمتحده وجود دارد، چیزی غیر از وحشیانه

کام برای مردم ایاالت قانون اساسی موقت و اح»در « بخشی از شهروندان بر بخش دیگر
ها به پاسخ: ، دیوان محاکمات(eds)در استافر و ترود  1858مه  8. «متحده نیست

John Brown  وFerp Raid Harpers (2212 ) 32-31در. 
3
 dehumanisation 
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را به یاد « فایده اشیاء بی»ایلیونا تبدیل زنان به  1.«یک حیوان بدون خانواده بود

« محصول»یک  -دیگر باتی تأکید کرد که تحول او از انسانی به چیز  2.آورد می

داد و مرا به عنوان یک [ دالر 22]روپیه  1222این دالل به پدر من »: است

در مصاحبه ما با تونگ، او از نقص دستگاه  3«.محصول در کیف حمل خود برد

-ساختن او همانند اسباب»تناسلی که متحمل شده بود به عنوان تالشی برای 

  4.را بازگو کرد« بازی جنسی

ل، برخی نیز فراتر از نکات تعریف شده در بحث حقوقی دهه گذشته با این حا

ژان روبرت کادت در . داری هستند های جدید از تعریف برای برده برای ارائه الیه

 5سن چهار سالگی پس از درگذشت مادرش به عنوان همیشه برده یا برده دائمی

ها خدمت کرد، انوادهسال، او به تعدادی از خ 12به مدت . ای داده شدبه خانواده

او سهولت سوءاستفاده و  6.کردند رفتار می« ترین افراد با آنهاپست»که مانند 

توجهی کند، اما به ویژه بی بدرفتاری از کودکان همیشه برده را مشخص می

 :دهد کامل به سالمتش و تأثیر محرومیت اجتماعی را نشان می

توانید به هائیتی بروید  اید میستههرکدام از شما که در همین لحظه در اینجا نش

تمام کاری که شما باید انجام دهید . و از کودکی بخواهید که با شما زندگی کند

                                                                                                              
1
  Murphy (ویرایش)در ( 2214)داری مدرن های بردهروایت: داری، بازماندگان از برده

63. 
2
  Bales and Trodd (ویرایشات)های داستان: ، برای درخواست دالیل خودمان

 .126در ( 2228)شخصی توسط بردگان امروز 
3
 .79در همان مرجع در   

4
  Tung ،در مورد پرونده با ) 2217فوریه  9، همانطور که به آندره نیکلسون گفت

 .های آنهابرای کمک Palm Coveبا تشکر از انجمن (. نویسندگان
5
 restavec 

6
  Cadet25در ( 2211)از کودک برده هائیتی تا تبعید : ، سنگ امید من. 
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ای پیدا کنید که جمعیت بیش از حد زیادی داشته باشد و این است که خانواده

توانید  شما می. قول دهید کودک را به مدرسه خواهید فرستاد و او مال شما شود

شما . شد نشین فرانسه رفتار می مانگونه رفتار کنید که با بردگان مستعمرهبا او ه

مجبور نیستید که او را به عنوان بخشی از خانواده خود قلمداد کنید، نام او را یاد 

های بهداشتی را برای او فراهم کنید،  بگیرید، او را به مدرسه بفرستید، مراقبت

. ، یا مانند یک انسان با او رفتار کنیدبرای او لباس بخرید، به او محبت کنید

 ...توانید او را در بیرون خانه بخوابانید، او را شکنجه کنید می

روی کودکان برده هائیتی، محرومیت  های روبه یکی از بدترین نوع سوءاستفاده

کنند که  های غذایی مرتب میکودکان برده میزهایی را برای وعده. است

توانند برای نیازهای آورند که نمی اشند، آب را میتوانند در آن شریک ب نمی

های پزشکی محروم  خودشان استفاده کنند، در صورت ابتال به بیماری، از مراقبت

کنند صحبت کردن آنها ممنوع است و  هستند، تا زمانی که با آنها صحبت می

لی در حا. مانند وقتی بزرگترها در داخل منزل هستند آنها در خارج از منزل می

که این کودکان برده مجبور به نامرئی و پنهان بودن هستند، باید هنگامی که 

در غیر این صورت، درجات شدید . ارباب آنها را فرا میخواند در دسترس باشند

 ....تنبیه بدنی بدون بخشش به دنبال خواهد داشت

مشخصی های مرئی و  ای، غالباً زخم این محرومیت روزانه از هر جامعه یا خانواده

-از آنجا که ابتدایی... گذارد، اما زخم آنها یک عمر طول می کشد را بر جای نمی

های بهداشتی و آموزش  به عشق و حمایت از خانواده، مراقبت -ترین حقوق آنها 

های دائمی کودکان نامرئی ها یا بردهشود، همیشه برده نادیده گرفته می –

  1.نده، تماشاچی هستندکنهستند، در جامعه خود به جای مشارکت

                                                                                                              
1
  Bales and Trodd (ویرایشات)های داستان: ، برای درخواست دالیل خودمان

 .222-221در ( 2228)شخصی توسط بردگان امروز 
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از امنیت جسمی برخوردار نبود، سوء تغذیه داشت و نیازهای آسایشی،  1کادت

بینی وضعیت او در مورد نحوه خودکوچک. بهداشتی و آموزشی او نامناسب بودند

او . توجه بودند او کامالً به نام و هویت او بی« خانواده»: رفتارهای او اثبات شد

ناظر به جای شرکت کننده در جامعه، بدون هویتی  و ساکت، یک« نامرئی»

و بدون آینده « محروم از خود و منیت»برده یا برده دائمی، و فراتر از یک همیشه

به صورت انگلی تحقیر »و « از نظر اجتماعی منزوی»به قول پترسون، او . بود

 .شود ها روایت برده معاصر تکرار میاین محرومیت و طیف در ده. بود« شده

النا عنوان  2.کند توصیف می« احساس بی»و « ساکت»کریستین استارک خود را 

و منده ناظر   3گویی من هیچ بودم، -شد  کند که با او به صورتی رفتار می می

 4.«من واقعاً وجود نداشتم. من شخصی نبودم»: گفت

، یا عدم وجود، در 5داری به عنوان به مانند شبح یا روح نادیده شدن عقیده برده

مادر . مصاحبه ما با دوین، یک برده کودک سابق اهل نیجر، کامالً بیان شده است

مجرد وی دچار بیماری روانی شدیدی شد، و بالفاصله پس از تولد توسط 

به محض این که او بزرگ شد، از او به عنوان نوکر در خانه . بستگان پذیرفته شد

شد و او احساس کثیف  عضو خانواده رفتار نمی با او به عنوان یک. استفاده شد

« دور انداخته شدن»بودن، نامشروع بودن، حقیر بودن و به تعبیر خودش 

دوین برای کار برای اقوام در فرانسه، ایتالیا و انگلیس مورد استثمار، . کرد می

                                                                                                              
1
 Cadet 

2
 .121در همان مرجع در   

3
  Murphy (ویرایش) 129در  35، فوق العاده. 

4
  Nazer and Lewisداستان واقعی کودکی از دست رفته یک دختر و تقالی او : ، برده

« های بردهبردگی و روایت»همچنین به بخش، . 293در ( 2224)برای زنده ماندن 
 .45در  42 - 31( 2216)سفارت کامبوج . مراجعه کنید

5
 spectralisation 



 221 / بخش رتجمه

 

سرانجام، یک همسایه . سوء تغذیه، تحقیر، سوء استفاده و قاچاق قرار گرفته بود

، «داری برده»دوین برای تعریف . هد بدرفتاری با او بود و به مقامات اطالع دادشا

 :عنوان کرد

طرز تفکر آنها، آزادی آنها به . از بین بردن استقالل شخص است[ داری برده]

: کنم من آن را اینطور فرض می. ها، هوی و هوس آنها بروز کرد صورت انگیزه

خواهد که  او نمی. های اوستورات یا خواستهترس ارباب از به چالش کشیدن او؛ د

منظور این . شما بتوانید خودتان را ابراز کنید یا خود رأی باشید یا چیزی بگویید

. که دقیقاً همان چیزی است که من بودم. است که دیده شوید و شنیده نشوید

 .این استفاده از قدرت شما است اما به نفع شما نیست؛ به نفع آنها است

... 

گویم شما  به چه علت می. درت من برای شخص دیگری ساخته شده استق

ای ندارد  دانید؟ او برای شما هیچ فایده گیرید، می معموالً یک برده ضعیف نمی

خواهید فردی قدرتمند داشته باشید که بتواند اشیاء را بلند  اگر بدانید، شما می

در هر صورت، در معرض کند، بادوام، سطح انرژی همیشه باالیی داشته باشد و 

شما کسی را که هفته گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته و هنوز . دید باشد

خواهید که بتواند به سرعت  شما شخصی را می. خواهید هم در آنجاست نمی

از . بدون هیچ میزان کاهش عملکرد به سرعت بهبود یابد اگر معقول باشد

وسیله نقلیه، مثل ماشین یا چیز دیگری، آنجایی که شما تقریباً با او همانند یک 

. شوید شما از مالکیت شخص برخوردار می. کنید تماماً با یک مالکیت رفتار می

بنابراین کلمه سرپرست یا مسئولیت دور از مالکیت نیست، تقریباً سه کلمه 

بنابراین اساساً، هر آنچه را که . متفاوت است، اما در واقع آنها مالکیت هستند

خواهید انجام دهید، به سادگی نخواهید توانست این کار را  کنید می فکر می
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-بنابراین اساساً شما سایه. انجام دهید، مگر اینکه به درخواست ارباب انجام شود

 .ای از خود هستید

کردم، و با خود  بارها و بارها که من در آن حالت بودم، از بیرون به خودم نگاه می

کند، خواهم بپرسم که خیلی کار میبه این پسر میخدایا راجع : کردمفکر می

هایی هم بود که من فقط از فرط  پس چرا بقیه آنها اینطور نیستند؟ و وقت

خزیدم، و یکی از عموها به من  افتادم و به اتاقم می خستگی عمومی از پا می

خوب ». گفتم متأسفم که استراحت کردم و من می« کنی؟ چه کار می»: گفت می

دانم که باید  مادر من به این نیاز دارد، او به آن نیاز دارد، بله، من می برخیز،

دانید در  زیرا او از من خواسته است، شما می« .برخیزم و این کار را انجام دهم

اوه نه، تو هنوز استراحت »خواهند،  حقیقت یک چیزی مانند این را از من نمی

و تعداد دفعاتی که شما . «.باشم ام و من باید متوجه من تازه آمده. اینکرده

گرسنه هستید؟ خوب به آن پسر »یا « کند؟خوب این پسر چه می»: ایدشنیده

توانید بشنوید، چه کسی به آنها مراجعه  و شما می« .بگویید که آن را طبخ کند

هیچ هویتی وجود ندارد، شما واقعاً متعلق به کسی . کند، که ناراحت است می

اگر شما متعلق به کسی هستید، من . ر مالکیت کسی هستیدنیستید، اما شما د

 -[کفش دویدن]شود دوست دارم فکر کنم، با من مثل کفش ورزشی رفتار می

اگر یک جفت کفش ورزشی جدید داشتم و یک روز بیرون رفته بودم و زمین 

زیرا من آنها را دوست دارم و . کردم گشتم و آنها را تمیز می آلود بود، بازمی گل

تقریباً فکر . هرگز. اما این رفتار هرگز برای من اتفاق نیفتاد. آنها مال من هستند

 ...کردم به هر حال یک چیز منزجر کننده بودم می

-ساعت که زیر شالق خود قرار دارید، نمرده 24خوش شانس هستید که هر ....

اگر . کنم بندی می داری طبقه این همان چیزی است که من به عنوان برده. اید

بتوانید یک روز را بدون طرد شدن، طی کنید و این به معنای همه چیز است، 
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مطمئناً این فقط خودمختاری شما یا ... این بردگی است. پس خوب هستید

. برد خواهید انجام دهید، از بین می آزادی شما را برای انجام هر کاری که می

صالً آزادی مال شما نیست و ا. کنید کنید، شما به آزادی اراده می شما اراده می

اگر اینطور باشد، فقط در مقاطع زمانی معینی وقتی ارباب خواب است، یا وقتی 

ارباب بیرون ... ها یا چیزهایی از این دست  که برای دیدن برخی دیگر از معشوقه

 ....رفته باشد که 

بینید که هیچ چیزی در آنجا به انتخاب شما نیست و اگر من کلمه  می ....

. استثمار را به خودی خود درک کنم در این صورت قطعاً انتخاب شما هم نیست

و فقط به خاطر این واقعیت است که انتخاب شما از شما گرفته شده است، این 

امر را برای من به عنوان استثمار، سوءاستفاده، یا عدم گزینه یا هر آنچه که 

ای گرفتید،  پس از آن شما بردهاما مطمئناً . بندی کنید خواهید بنامید، طبقه می

  1.این دقیقاً همین مسأله است

داری را که در اجماع نظرات وجود دارد تأیید  دوین این عناصر تعریف برده

داری به  رود تا در مورد برده اما او نیز از اعمال قدرت بر خود فراتر می. کند می

داران قدرت را برای  با فرض این که برده. عنوان استفاده از قدرت خود بحث کند

خواهند، توانایی او برای داشتن نفوذ و اقتدار، ایجاد  اهداف متعلق به خودشان می

داری، قصدگرایی، احساس نمایندگی و  برده. تغییر و مستقل بودن کاهش دادند

: خود محروم بود« از بدن، روح و روان»او . توانایی خودتحققی او را انکار کرد

 .شد ص دیگری تبدیل میقدرت او به قدرت شخ

داری به عنوان وضعیتی فاقد انتخاب و تحت رفتار  توصیفات دوین از برده

او هویتی . کند ریزی می مالکیت، بیانیه او که بردگی تخریب هویت است را پی

                                                                                                              
1
  Dwain ،(.در پرونده با نویسندگان) 2217وامبر ن 3، مصاحبه با آندره نیکلسون 
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غیر از یک برده نداشت، او به هیچ کس تعلق نداشت به این معنا که کسی او را 

چیزی نبود غیر « اش خانواده»ست و منظور او از توجهی ا دوست ندارد و مورد بی

او در ابتدای . گیرد از این که به عنوان یک دارایی است که مورد استفاده قرار می

او . کند معرفی می« پسر»و خود را  - نه شخص « چیز»روایت خود، برده را 

شود و هیچ  شناخته می« چیزی منزجر کننده»عاشق نیست، او به عنوان 

انتظار و پذیرش او از مرگ . ه سالمت جسمی یا روحی او وجود نداردتوجهی ب

کرد که روز را بدون را احساس می« خوش شانسی»احتمالی خودش، آنجایی که 

از بین برده »تواند دانست زندگی میاز سر بگذراند و می« طرد شدن»مردن و 

داری  ههای برد ، بر محرومیت از دسترسی به زمانمندی که در روایت«شود

 .کند شود تأکید می تاریخی و معاصر نیز تکرار می

های  روایت. داری را نیز نشان دهند توانند خصوصیات برده آزادی می  تعاریف

داری غالباً مستلزم درک  بازمانده نشان دهنده این است که درک و تعریف برده

بازماندگان در مورد معنای آزادی برای . داری در رابطه با آزادی است برده

اما تجارب بازماندگان از آزادی یک مسیر . داری، دانش اندکی وجود دارد برده

با . دهد داری شکل می نهایی را به سمت تعریف آگاهی از بازماندگان از برده

 :تعریف آزادی، دوین عنوان کرد

تنها قادر به [ آزادی این است]انگارانه در این صورت  به روشی ساده: دوین

دانید، به یک آژانس مسافرتی بروید و بگویید  باشید همانطور که می مسافرت

این برای من . توانم به تنریف پرواز کنم و هفته بعد در آنجا باشم لطفاً آیا می

سپس ... ]ام ها است که در کشور شما زندانی شدهمن مدت. آزادی خواهد بود

رت خود و به دست دوین در مورد مبارزات خود با نظم دادن به وضعیت مهاج

کند، زیرا تولد او به ثبت نرسیده است، و همچنین  آوردن گذرنامه بحث می

 [.های والدینش را نیز ندارد شناسنامه
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بنابراین واقعاً شما در حال شناسایی توانایی سفر هستید، که به آنها : گرمصاحبه

 .دیگر شود تا به شما گذرنامه بدهند، به عنوان نمادی از موارد مربوط می

آنقدر . باشد این واقعی می. اید شما آن را خوانده.. اوه بله، همینطور است: دوین

کنم از آنجایی که آنچه  نمادین است که احتماالً جلوی هر کسی غش و گریه می

شود، باالخره چیزی است که برای آن همیشه در تالش  که به من نشان داده می

کردم که این گونه باشم، فقط این برای من انتخاب ن. ام، که پذیرش است بوده

کاری که من سعی کرده ام انجام دهم زندگی با پاشنه . من اتفاق افتاده است

اما به دلیل این که من با آن زندگی . آشیل است که من دارم، اگر این گونه باشد

تواند به آن احترام بگذارد و با من بر روی آن کار کند و کنم، چرا کسی نمی می

دانید مردم با من شبیه یک جنایتکار رفتار  شما می... علیه من یا مانند نه 

 .کنند می

توانم یک جنایتکار باشم؟ من این را انتخاب نکردم؛ من تصمیم به  چگونه می

دانستم ورودم به کشور غیرقانونی بوده  ورود به کشوری را نگرفتم من حتی نمی

 شوم؟ از این رو، چرا هنوز مجازات می. است

دهد، تمام  بسیار طول خواهد کشید، احتماالً عمر مرا به باد می[ آزادی]بنابراین 

زیرا در این صورت باد جدید که . گیرد وجود من را، اما به صورت مثبت می

دانید مشتاقانه  تر، میتر و پرتحرکبینوزد، انرژی مثبتی خواهد بود، خوش می

-به جای خوابیدن بر روی آن، می کنمای هستید، زیرا احساس میمنتظر آینده

توانم  اما در حال حاضر به آنچه می. ... ام تفاوت و تغییر ایجاد کنمتوانم در آینده

ام، اگر من روی آن نخوابم و نخواهم در همین نقطه  انجام دهم محدود شده

خواهید چه کاری انجام دهید؟ به خاطر آن فریاد بزنید؟ زیرا اگر بمانم شما می

. ها یا مؤسسات روانی قرار بگیرمتوانم داخل برخی از زنداناد بزنم، میمن فری
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من در تالش هستم که صداقت خودم را حفظ کنم تا بتوانم وقتی اوقات خوب 

  1.فرا رسید، واقعاً آن را به عنوان اوقات خوبی به رسمیت بشناسم

ی است که به درنهایت، برای دوین، آزادی تنها توانایی سفر نیست، بلکه انتخاب

مواردی که مسافرت را، یعنی تأیید تابعیت و گذرنامه را . مسافرت داللت دارد

پذیرش : تری دارندپذیر خواهد ساخت، بعضی چیزها برای او معنای عمیق امکان

به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه و ادغام . «مشروع»به عنوان یک شخص 

بنابراین، . یک انسان آزاد است کامل با آن، به دست آوردن تأیید به عنوان

این رد ارزش او برای جامعه و هویت شخصی او . داری مخالف پذیرش است برده

آزادی »تکرار تعاریف از راویان قرن نوزدهم، این بود که دوین . در درون آن است

تنها » -داگالس را تحقق ببخشد، او فراتر از وضعیت فعلی راکد خود « کامل

حرکت خواهد کرد و توانایی انتظار و تصویب  -«ن در آنمتوقف شد»، «بودن

 . ای متفاوت را داردآینده

ما با تونگ نیز مصاحبه کردیم، مرد جوان ویتنامی که قاچاق  2217در سال 

مانند دوین، . شده بود و در انگلستان مورد استثمار و بردگی قرار گرفته بود

ی را شناسایی کرد که فراتر از دار هایی مختصر تعریفی برای برده تونگ تفاوت

و مانند دوین، . هاروارد و پیشنهادات پژوهشگران است -های بالجیو دستورالعمل

در سن پانزده سالگی، تونگ . تعریف تونگ شامل توجه به معنای آزادی است

اعتقاد داشت که وی از یک روستا به انگلیس فرستاده شده است تا دوباره به 

ان زده و بسیار خوشحال بود و از این که والدینش بدهی او هیج. پدرش بپیوندد

های  وی از طریق روسیه و اردوگاه. اطالع بوداند، بی قابل توجهی به بار آورده

به محض ورود، او در یک مغازه غذای . مهاجر فرانسوی به انگلیس آورده شد

                                                                                                              
1
 .همان منبع موجود قبلی 
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 ساعت در روز بدون استراحت یا 19او . بر چینی مشغول به کار شد بیرون

کرد و در کف یک انبار کوچک در پشت آشپزخانه با چند  پرداخت هزینه کار می

ای یک بار برای خرید آذوقه  شد هفته به او اجازه داده می. خوابید نفر دیگر می

او در طی مدت شش سال در داخل انگلستان قاچاقی بود و . عمده به بیرون برود

نجام، او مجبور به بردگی جنسی شد سرا. مجبور شد مزارع ماریجوانا را اداره کند

تونگ در . و دچار نقص دستگاه تناسلی شد و تأثیرات بدی بر سالمتی وی داشت

 :داری و آزادی توضیح داد مورد معنای برده

با این . کنم که مانند یک برده هستم، من یک برده بودم در حال حاضر فکر می

من فقط فکر . رکز بازداشت شدمکردم تا این که وارد م حال به این نکته فکر نمی

کردم که چه کاری باید انجام دهم، باید آن را طی کنم، زیرا مادر و پدرم  می

من . بدهی سنگینی داشتند و فکر کردم باید برای بازپرداخت بدهی کار کنم

این فقط در اولین مصاحبه توسط . دانستم داری یا کلمه برده را نمی تعریف برده

خانمی که آمد و سؤاالت زیادی از . به من توضیح داده شدشخصی از دفترخانه 

من پرسید، بعد از این که به سؤاالت پاسخ دادم، او مصاحبه را متوقف کرد و 

برای من توضیح داد که ممکن است قربانی قاچاقچیان باشم و آنچه که مجبور 

یل بنابراین آن خانم در تکم. داری انسانی بوده است شدم طی کنم شبیه برده

های مربوط به پناهندگی به من کمک کرد، و در این زمان بود که من از  فرم

 ...آنچه که گذشته بود آگاه شدم

برای من، احتماالً برده به معنای بودن شخصی است که مجبور است کاری را 

کنند که از هدف این عمل آگاه  انجام دهد که آنها او را مجبور به انجام آن می

شخصی که مجبور است کاری را با نوعی تهدید یا بدون نیست یا این که 

 ...پرداخت یا برای هر نوع دیگری از پاداش انجام دهد 
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آزادی به . توان آن را زندانی کردشود، و به هیچ وجه نمی آزادی محبوس نمی

دهد  خواهم انجام دهم یا به من اجازه می دهد تا آن چه را که می من اجازه می

نی، حقوق اساسی انسان، مانند توانایی رفتن به مدرسه که از حقوق انسا

برخوردار باشم، و آزادی برای من به معنای داشتن یک زندگی خصوصی است، 

خواهم تا زمانی که غیرقانونی نباشد انجام دهم و  توانم آنچه را می من می

  1.خواهم انجام دهم بدون این که نظارتی در کار باشد توانم آنچه را که می می

. داری در روایت تونگ، زندگی بدون هدف است اولین نشانگر تعریفی برای برده

ها به خواست  کند، زیرا فعالیت برده عدم رابطه بین انتخاب و عمل را تجربه می

هدف و او بی. باشند و هیچ هدف و معنایی برای بردگی ندارند دار می برده

. داری برای تونگ حول درک او از آزادی است دومین معیار برده. حرکت است بی

در مقابل، . آزادی به معنی زندگی خصوصی، یک زندگی بدون نظارت است

دار، انکار  مانند ایده عمل بدون هدف معنی. داری انکار حریم خصوصی است برده

انکار : استحق حفظ حریم خصوصی که نشان دهنده سطحی از کنترل 

 –های بالجیو  دستورالعمل  برای تشریح. نمایندگی در زندگی شخصی خود

کنترل شخصی بر شخص دیگر مانند شخصی که ممکن است یک »هاروارد از 

نگه داشتن اسناد هویتی، محدود کردن حرکت آزاد و  -« چیز را کنترل کند

یم خصوصی و تونگ انکار حر -ها برای جعل هویت جدید از طریق زور  تالش

 .کند قطع ارتباط روشن بین هدف و عمل را اضافه می

 داری یافته از بردهمفاهیمی از تعریف آگاهانه نجات

، یکی از نویسندگان این مقاله، دانگ، به 2214ای در سال  در مقاله

 :داری فعلی اشاره کرده است های تعریف برده محدودیت

                                                                                                              
1
  Tung 38، فوق العاده. 
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داری، بیشتر این  از قاچاق انسان و بردهیافته من به عنوان یک بازمانده یا نجات

برای من مهم است که طرز تفکر ما در مورد این مسأله به نفع قربانیان و 

در حال ... کنم این یک مورد باشد اخیراً، من تصور نمی. بازماندگان خواهد بود

. داری وجود ندارد از قاچاق انسان یا برده 1حاضر هیچ تعریف قربانی محوری

( های)در توصیف مناسب وضعیت شخصی تجربه کننده فعالیتها  تعریف

داری اساساً  قاچاق انسان و برده... باشند مجرمانه انجام شده برای آنها ناموفق می

بنابراین، ضروری است در تعریف . شوند مشکالتی دارند زیرا باعث آسیب می

 .تأثیر اجتماعی و بین فردی بیان شود

 :محور را ارائه دادسپس دانگ این تعریف قربانی 

داری یک پدیده اجتماعی موجود در انتهای یک زنجیره از ظلم است، جایی  برده

کند و این  شود و آنها را استثمار می ها کامالً مسلط می که انسانی بر سایر انسان

ثباتی مالی و اجتماعی  های جسمی، روانی و بین فردی؛ بی سلطه منجر به آسیب

  2.شود یل ارزش اصول اساسی دموکراسی میها؛ و تقل و نابرابری

داری از طریق توجه به تأثیر  تعریف بازمانده آگاهانه دانگ، به اهمیت تعریف برده

آوری و  بنابراین ما روایات معاصر انجام شده را جمع. یا آسیب آن اشاره دارد

-نجاتهای بازماندگان و  داری در روایت های برده تعریف. ایم تجزیه و تحلیل کرده

یافتگان، پدیدار شدن اجماع در مباحث علمی اخیر درباره تعریف را تأیید 

کنند، از جمله عدم پذیرش اجتماعی، جایی که بردگی خارج از ساختارها و  می

اما آنها حداقل پنج معیار جدید برای عملکرد . های جامعه وجود دارد سیستم

                                                                                                              
1
 victim-centred 

2
  Dangپایان بخشیدن به »داری تعریف قاچاق انسان و برده: ، مسائل مربوط به زبان

: ، در دسترس است در2214اکتبر  2، وبالگ، «بردگی همین االن
ultlaverynow.org/blog/articles/language-matters-defining-human-

trafficking-and-slavery [ 2218سپتامبر  11آخرین بازدید.] 
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ن، انکار حرکت زمانی و حالت سکو( 1: )کنند داری نیز مشخص می تعریف برده

( 2)کند؛  مکانی به صورتی که بردگی تجربه عدم دسترسی به آینده را تجربه می

سازی، فرومایه  به مانند شبح یا روح نادیده شدن یا تخریب هویت، به دلیل عینی

هدف، در جایی که اعمال معنای خود را از دست  بی( 3)شدن و دگرگونی؛ 

شخصی، با از بین رفتن متقابل حق نمایندگی و  محرومیت از حریم( 4)بدهند؛ 

های تعریف را به هم  آنچه همه این الیه. توجهی به سالمتی بی( 5)مقام؛ و 

داری، به جای  پیامدهای برده: کند، نقطه شروع مشترک آنها است متصل می

داران  داری بر کارکرد یا هدف کنترل برده تعاریف کنونی برده. داری هدف برده

این بدان . شوند دارد و بنابراین در درجه اول از دیدگاه مجرم تنظیم میتأکید 

های غیردولتی  های دولتی و سازمان معنی است که در حال حاضر ارگان

(NGoها )دهی  محور سازمانداری را حول یک تعریف مجرم اقدامات ضدبرده

 .کنند می یافتگان بر تأثیر کنترل تأکیددر عوض بازماندگان و نجات. کنند می

داری از  این پنج الیه تعریفی و بکارگیری آنها برای درک معنی و ماهیت برده

داری و نه هدف آن، مفاهیمی برای یک  یافته از تأثیر بردهدیدگاه بازمانده و نجات

تعاریف . داری پشتیبانی پس از برده: داری دارد حوزه اصلی سیاست ضدبرده

داری و پاسخ به  برای اجرای قانون ردیابی برده هایی را قانونی فعلی، دستورالعمل

مداخالت بیشتر با هدف عدالت کیفری به . دهد آن به عنوان یک جرم ارائه می

با این . شوند یافتگان انجام میجای عدالت اجتماعی و احیای بازماندگان و نجات

ربوده حال، به عنوان مثال، مورد تونگ نسبت به این واقعیت که قاچاقچیان او را 

در طول مصاحبه، . بودند و تحت تعقیب قرار نگرفته بودند تقریباً تحقیرآمیز بود

در عوض، درک . نگرانی یا نیاز عنوان شده با توجه به دیدگاه او عدالت نبود

مسکن، )تونگ از عدالت حول حمایت پس از بردگی دردسترس برای خودش 

ی شرم و ترسی که  درباره او. بود( غذا، عزت، پناهندگی و نمایندگی قانونی
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تجربه کرده بود صحبت کرد تا این که توانست تجربیات خود را با دیگران که در 

او توضیح داد که وقتی داستان خود . یک بازداشتگاه نگهداری شدند مقایسه کند

این درک از عدالت در بیرون از . را تعریف کرد، این احساسات کاهش یافت

ای برای گفتن داستان در پشتیبانی که زمینه -سیستم حقوقی ریشه دارد 

روایت تونگ . شود شود را شامل می شخص که در چندین روایت معاصر تکرار می

الگوی عدالت : های دیگران، یک درخواست برای عدالت درمانی است و داستان

که در آن فرآیندهای حقوقی به عنوان عوامل اجتماعی در جهت تقویت سالمت 

  1.کنند مل میروانشناختی ع

دهند که در حالی که بسیاری  ها و آنالیزهای ما نشان می در عین حال، مصاحبه

دانند، با این وجود  از بازماندگان پیگرد قانونی را حسن عدالت برای خود نمی

ها  عمیقاً به چگونگی ارزیابی و برچسب زدن تجربیات خودشان توسط دادگاه

داری اتفاق افتاده است  ی بر این که بردهبیانیه دادگاه مبن. دهنداهمیت می

تواند به عنوان یک تأیید رسمی از  تواند احساس شرم ایجاد کند اما می می

کند که  این تعریف تأیید می. گذاری شود بدرفتاری و استحقاق حقوق آنها ارزش

مانند و این بدان معنی است که آنها دیگر شبح. یک تجربه مضر بوده است

های آن وجود دارند و از دولت  د، با این حال در جهان و سیستمنامرئی نیستن

این دسترسی بازمانده به جامعه را نیز باز . خواهد مسئولیت را بر عهده بگیرد می

ها و اقدامات دارای یک زمینه مشترک  کند جایی که تجربیات، انتخاب می

خودشان برای های  در حقیقت، نیازهای بیان شده بازماندگان در روایت. هستند

دهد که توانایی ما  داری نشان می برچسب زدن تجربیات خودشان به عنوان برده

داری آگاهانه از بازماندگان، یک فایده  در توافق و استفاده از یک تعریف برده
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  Wexler and Winickتحوالت در فقه درمانی : ، قانون به صورت یک کلید درمانی
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داری آگاهانه از بازماندگان، تأثیر روانشناختی  تعریف برده 1.درمانی خواهد داشت

های قانونی برای تشریح این آسیب و  داری را دربر خواهد گرفت، و تعریف برده

دهندگان خدمات برای تمرکز بر آنچه خود بازماندگان در روایات تشویق ارائه

بردگی باشد را های پس از  ترین نگرانی کنند که باید اصلی خودشان پیشنهاد می

دهد که به زندگی خود ادامه  به بازماندگان این امکان را می: سازد پذیر می امکان

از کار خود به عنوان رهبران  -در برخی موارد  -دهند، با آزادی سازگار شوند و 

 .بازمانده حمایت کنند تا از بردگی دیگران جلوگیری شود

گان حاوی یک طرح بالقوه برای یافتدر حقیقت، تعاریف بازماندگان یا نجات

داری از طریق پیامدهای آن، آنها  فرایند بهبود است، از آنجایی که در تعریف برده

به عنوان مثال، اگر تعریف تونگ از . دهند که آزادی اثر معکوس دارد نشان می

داری از دست دادن هدف باشد و تعریف او از آزادی شامل حق زندگی  برده

بازمانده و  –به گفته داگالس « آزادی کامل»ن صورت شخصی باشد، در ای

یافته را قادر خواهد ساخت که بعد از بردگی به هدف و حریم شخصی نجات

داری به عنوان احساس  های بازمانده از تأثیر برده سایر روایت. دست یابد

شرمساری، از بین رفتن احساس بشریت معمولی و احساس از رشد بازمانده 

تواند بر فرایندهای پذیرش قربانی ها می بنابراین، بهبود آسیب. ندکن توصیف می
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ایم که تجربه افراد ثبت کردهما همچنین نارضایتی قابل مالحظه بازماندگان را با سایر   

داری از کنند اما تجربیات آنها خارج از تعریف بردهداری معرفی میخود را به عنوان برده
. نیست( «داریاعمال مشابه برده»در عوض تجسم )« های وابسته به حق مالکیتقدرت»

زدن  برای برچسب« داریبرده»دهند که وقتی افراد از کلمه بازماندگان توضیح می
-کنند، مورد توهین قرار میداری است استفاده میشرایط و ضررهایی که کمتر از برده

داری آگاهانه بازماندگان به معنای تعریفی همه جانبه نیست بنابراین تعریف برده. گیرند
 .را از میان بردارد« داریاقدامات مشابه برده»داری و که تمایز بین برده
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در پاسخ به از بین رفتن احساس )، ایجاد جامعه (در پاسخ به شرم)و معصومیت 

داری را در بر  و ایجاد هویت و هدف جدیدی که تجربیات برده( بشریت معمولی

طور که از روایات همان. متمرکز شود( در پاسخ به حس از رشد بازمانده)بگیرد 

ایم، آزادی و بردگی باید در رابطه با یکدیگر یافتگان یاد گرفتهبازماندگان و نجات

یافتگان برای بنابراین، برای کار کردن روی بازماندگان و نجات. درک شوند

بندی شان ممکن است الزم باشد تا از انکار یا بخشگیری هویت فردی بازپس

 .ودتجربیات بردگی خودداری ش

داری، حتی  با در نظر گرفتن یک رویکرد آگاهانه بازماندگان برای تعریف برده

و طرح آنها  -داری  یافتگان از بردهممکن است بتوانیم تعاریف بازماندگان و نجات

ریف شش بُعد از . را بر اساس مفاهیم سالمت روان انجام دهیم -برای بهبودی 

خصی، استقالل، هدف در زندگی، سالمتی را به عنوان خودپذیرشی، رشد ش

ها نشان  تحلیل ما از روایت 1.کند ریزی می روابط مثبت و تسلط بر محیط، طرح

دهد که این شش بُعد مضامین تکراری هستند که از دست دادن آنها نتیجه  می

احتماالً . داری است، و بهبود آنها تمرکز برای بازماندگان پس از بردگی است برده

صلی تجربیات بازماندگان از آزادی است، همانگونه که محرومیت سالمت، عنصر ا

با ترسیم این که . داری آگاهانه بازماندگان است از سالمتی یک الیه تعریفی برده

توانیم به این سؤال به طور معکوس شود، می چگونه سالمت در آزادی تعریف می

ر را در سالمت یک داری بیشترین تأثی پاسخ دهیم که کدام یک از تجربیات برده

 .یافته داردبازمانده و نجات

های اصلی در شرایط  توانیم نه تنها شاخص با انجام این کار، ما بهتر می

کنترل شخصی توسط شخص دیگری مانند »هاروارد -های بالجیو دستورالعمل
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 .99در علوم روانشناسی 
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ای برای بهبودی  بلکه برنامه« شخصی که ممکن است یک چیز را کنترل کند

، جامعه جهانی متعهد شد که 2215در سال . ز شناسایی کنیمبازماندگان را نی

تالش ( SDG 8,7)به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 

های  با قرار دادن دیدگاه 1.خاتمه دهد 2232داری تا سال  کند تا به برده

ن های تعریفی و پیشنهادات سیاست در مرکز کار خود، هزارابازماندگان، ایده

توانند  داری جهانی می سازمان جدید در حال فعالیت برای پایان دادن به برده

داری را  کسی که برده -داری آگاهانه بازماندگان ایجاد کنند  یک جنبش ضدبرده

میلیون  42کند، در نهایت، هدف آزادی  از طریق تأثیر آن نه هدف آن درک می

 .داگالس است« آزادی کامل»نفر از مردم به سمت 
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