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Abstract 
The international human rights system includes a wide range of civil, political, 

economic, social, and cultural rights (about 40 different rights) that are enshrined in 

a number of international instruments, both general and specific, regional and 

global. This variety involves a kind of separation and division of human rights and 

corresponds to a kind of hierarchy and prioritization between different rights with 

different content and principles. In this article, by explaining James Nickel's theory 

of indivisibility and interdependence of human rights, we answer the question of 

whether it is possible to separate and prioritize rights, or whether all rights are 

interrelated and the implementation of one is effective in realization of the others? 

The main purpose of this study is to explain the interrelationship of rights from the 

perspective of the doctrine of indivisibility and interdependence of human rights 

with an emphasis on the theory of James Nickel. Descriptive and analytical method 

of this theory have led to the finding that depending on the type of influence of one 

right on other rights in terms of necessity or usefulness, either their relationship is 

indivisible (based on the principle of necessity) or they are interdependent (based on 

the principle of usefulness). 
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 چکیده
ی مانیی  سی سای  اصتدا دی     ها  حقمشتمل بر دامنة وسیعی از  المللنیبمنظومة حقوق بشر 

ی اعا  از عا و و   المللنیبحق مختلف( است که در اسن د متعند  40نگی )حنود اجتم عی و فره
ی شنه است. این پراکننگی متضمن یوعی تفکیا  و تقیای    نیبشیپی و جه یی امنطقهخ ص  

ی گویا گون با  موتاوا و    ها  حقی می ن بننتیاولوو  مراتبسلیلهحقوق بشر و متن ظر ب  یوعی 
ی و ریی پا   یا تفکوشت ر ب  تشریح یظریة جیما  ییکال در زمیناة    مب یی متف وت است. در این ی

ی بنان تیا اولوکه آی  امک ن تفکی  و   یدهیموابیتگی متق بل حقوق بشر به این پرسش پ سخ 
ب  یکنیگر ارتب ط درویی و متق بل دارین و اجارای یکای در    ه حقوجود دارد ی  اینکه همة  ه حق

از دریچاة   ها  حاق اصلی پژوهش  تبیاین ارتبا ط متق بال    است؟ هنف  مؤثر ه حقتوقق دیگر 
. روش توصیفی و تولیلی این یظریه استی و وابیتگی متق بل حقوق بشر ریی پ  یتفکدکترین 

از حیا    ها  حاق ی ی  حاق بار دیگار    رگ اریتأثمنتج به این ی فته شنه است که بیته به یوع 
)براسا   اصال ضارورت( یا  دارای      اسات  ریی پا   یا تفکضرورت ی  سودمننی  رابطة آیها  یا    

 وابیتگی متق بل هیتنن )براس   اصل سودمننی(.
 

 کلیدواژگان
 حقوق بشر  روابط حم یتی  وابیتگی متق بل.   ی ریی پ  یتفک
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 مقدمه
  ارتب ط ظا هری و  ه حقم یه و موتوای تولیل ج یگ ه واصعی حقوق بشر میتل و شن خت درون

ی اجرای ی  حاق  اثرگ ارمتق بل آیه  و همچنین چگویگی  تأثرو  ریتأثب  یکنیگر   ه حقم هوی 
یظار از چگاویگی   . بنا براین صارف  اسات صاورت یظاری و ها  در عمال     ها  باه   ه حقبر دیگر 
ی  مب یی یظری و مج دالت مفهومی پیرامون حقوق بشار  در ایان مق لاه باه موتاوای      ریگشکل

ی و وابیتگی متق بل از ی  رویکارد جنیان   ری ی پ یتفکحقوق بشر و ارتب ط می ن آیه  در پرتو 
 ( پرداخته شنه است.1)یظریة جیم  ییکل

حقاوق بشار(    ی و وابیاتگی متق بال  ریی پ  یتفکبرای تبیین ج یگ ه گفتم یی این دو یظریه )
میث صین حقوق بشار در    ژهیوبهی المللنیبی بشری که در اسن د مختلف ه حقالزو است به ایواع 

منظور شن سا یی مدا دیق   بر این  در این رویکردِ مبتنی بر تولیل موتوا بهردازی . اف ون  بپاینشنه
ی ها  یرگا ار یتأثاز حیا  ترتاب اجرایای و     ه حق  کیفیت ارتب ط درویی آیه   زیجیرة علّی ه حق

 ی مربوط به حقوق بشر را یی  تولیل کنی .ه یبنن یتقیمتق بل الزو است برخی از 
ی مختلفای دربا رة حقاوق بشار     ها  یبنندسته  ه حقو برای تبیین مد دیق در این سی ق 
به سه ییال اسات کاه     ه حق  تخدیص ه یبننطبقه نیترمه که یکی از  2صورت گرفته است

(  بر مبن ی سه شع ر 1979که مش ور حقوصی یوییکو بود )  زم یی3اولین ب ر توسط ک رل واس ک
 ,Domoraadzki)صاورت گرفات    6و بارادری  5  برابری4آزادی اس سی زم ن ایقالب فراییه یعنی

  یعنای حقاوق مانیی و    ها  یآزاد -ی  ییال اول باه حقاوق   بنان طبقهبر پ یة این  .(423 :2019
سی سی  ییل دوو به حقوق برابری ی  حقوق اصتدا دی  اجتما عی و فرهنگای و ییال ساوو باه       

ی ییال اول و دوو  ها  حاق واسا ک   حقوق برادری ی  حقوق همبیتگی اختد ص دارین. از یظار  
ی ییل سوو گروهی و جمعی هیتنن که در پ سخ به تعا مالت و  ه حقفردی هیتنن  ح ل آیکه 

 (.427: 1395)راسخ   اینگرفتهی متق بل جه یی شکل ه یوابیتگ
___________________________________________________________________ 

زی دی در زمینة حقوق بشر  فلیفة سی سی  اخاالق و رواباط    در دایشگ ه می می که آث ر . فیلیوف آمریک یی و است د حقوق1
و فلیفة حقوق منتشر کرده است. ییکل صهرم ن خیتگی ی پا یر حقاوق بشار باوده و آثا رش بارای عانالت         المللنیب

( و مقا الت بیای ری در خداوص    2007  1987) درک حقاوق بشار  جه یی از اهمیت بیی ری برخوردار است.  کتا ب  
. ییکل از طریاق تاأثیر بار مفهاوو      است المللنیبگ ار وی در شن س ینن حقوق بشر  ریتأثه ی ز تالشفلیفه و حقوق ا

 ی کرده است.  المللنیبمنطق و توجیه حقوق بشر  تالش ه ی زی دی برای مشروعیت بخشینن و اجرای حقوق بشر 
پا یر  مشاروط و منشاعب یا  حقاوق بشار       ی . تقیی  حقوق بشر به حقوق بشر خرد و حقوق بشر کالن ی  حقوق بشر تخطای 2

 ه ست  برای مط لعة بیشتر ر.ک:بننیجمعی و حقوق بشر فردی و حقوق بشر صرم   آبی و سب  از این دست طبقه
Hans Otto, Sano, Development and Human Rights: The Necessary, But Partial Integration of Human 

Rights and Development, Human Rights Quarterly, Vol.22, No.3, 2000, p.736 
3. Karel Vasak  
4. Liberty  
5. Equality  
6. Fraternity  
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( از ها  یآزادمیئلة اصلی این توقیق  تبیین ارتب ط می ن حقوق مانیی و سی سای )حقاوق    
و باه ایان    استاصتد دی  اجتم عی و فرهنگی )حقوق برابری( از طرف دیگر ی  طرف و حقوق 

مبین اولویت داشاتن   ه حقیِ می ن بننطبقهگویه که آی  این شودیمپرسش اس سی پ سخ داده 
 این؟  ی پ یر و دارای وابیتگی متق بلتفکی  ه حقی  اینکه این  ه ستحقبر دیگر  ه حقبرخی 

ی و وابیتگی متق بل حقوق بشر مورد یقن ریی پ  یتفکجیم  ییکل درب رة  در این مق له  یظریة
  رویکارد  ها  حاق و بررسی صرار گرفته است. وی در بیتر تع رض ت م کور درب رة تع رض و تا اح   

 نیتار نهیا چیپی و وابیتگی متق بال عرضاه کارده اسات. تولیال ییکال از       ریی پ  یتفکیوینی از 
 . استی حقوق بشر بر مبن ی اصل ضرورت متق بل ریی پ  یتفکه ی مربوط به لیوتولهیتج 

  یعنای اثبا ت   ها  حاق یظریه  در مرحلة اول میاتل و فها  رواباط حما یتی میا ن      یقن این 
ی دیگار و در مرحلاة دوو  تعیاین درجا ت     ه حقبر عملکرد ی  ثب ت  ه حقی یکی از رگ اریتأث

که اولای  ب  حق دیگر دارد  زم یی یتی قویرابطۀ حمای  حق  .مختلف از روابط حم یتی است
ب  حق دیگار دارد    رابطۀ ضعیف حمایتیب شن. در مق بل  ی  حق  ضروریبرای اجرای دومی 

سوو  ییکل ب  اشا ره باه ایان     .بوده و ضروری یب شن مفیدکه صرف ً برای عملکرد حق دیگر وصتی
)پشاتیب یی صاوة    دوطرفهاسات  که روابط صوی و ضعیف حم یتی ممکن  دهنیمتم ی ات  یش ن 

)پشاتیب یی صاوی از یا  ساو       مرکب  )حم یت یکطرفه ضعیف ی  صوی( ی   یکطرفهدوسویه(  
کاه دو  ی  هنگا می ریی پا   یا تفککاه   کنان یما حم یت ضعیف از طرف دیگر( ب شن. وی اظه ر 

دو ؛ یعنای وصتای   افتان یما از حم یت دوج یبة صاوی برخاوردار ب شانن  اتفا ق      ه حقخ یواده از 
 .(Zylberman, 2017: 491) مجموعه از حقوق بشر برای توقق یکنیگر ضروری هیتنن

ی و وابیتگی متق بل ب  روش توصایفی  ریی پ  یتفکدر این مق له  یظریة جیم  ییکل درب رة 
ی مبتنای بار رواباط حما یتی  درجا ت      ریی پا   یتفکدر ابتنا  شود.تولیلی یقن و بررسی می -

 ها  حاق اجرای  تیفیب کی ریی پ  یتفکاز یکنیگر و ارتب ط  ه حقحم یت روابط حم یتی  طرق 
ی در کشوره ی در ح ل ریی پ  یتفکی ک مل و گیترده  ریی پ  یتفکو سپس  شودیمبررسی 

 .شودیمتولیل و ارزی بی  ه حقتوسعه و یظریة پیوستگی 

 

 1بر مبنای روابط حمایتی یریناپذکیتفک
ایان رویکارد    .ایان ها  وابیاته  از درون باه  شنت حقوق بشر بهی  ریی پ  یتفک مفهوواز رویکرد در ی  

باه   یتاوجه بی و است رگ اریتأثی دیگر ه حقتم می که اجرای ی  حق مشخص بر  کننیمنرن ادع  م
کاه آیا     شاود یما در یتیجاه ایان پرساش مطار       .شاود یم یع از اجرای ک مل حقوق بشر م میئلهاین 
 .(Beco, 2019: 417بشر میتل و ضرورت متق بل ی  سودمننی متق بل است ) حقوق یریی پ  یتفک

___________________________________________________________________ 
1. Supporting relations  
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ی مبتنای بار رواباط حما یتی     ریی پ  یتفکجیم  ییکل برای ی فتن پ سخ به این پرسش به 
از  آیها   ها  بار مبنا ی میا ان حم یات     می ن حاق ة روابط حم یتی  رابط ازنظور م. کننیم نیتأک

ب شن  مؤثر بدر فعلیت و اجرای حق  تواینیم حنچه  ت  الفکه حق به این معن  . استیکنیگر 
ی  وابیاتگی   یریی پ  یمبن یی برای تفک تواینیم باز حق  الفحق  حم یتو برعکس. می ان 

ی حقوق بشر به دو خ یوادة ب رگ حقوق منیی  بنن یتقیییکل ب  استن د بر ب شن.  ه متق بل حق
بررسی روابط حم یتی می ن ایان دو مقولاه از    رهنگی بهاصتد دی  اجتم عی و فسی سی و حقوق 

از جه ت مختلاف   و ب  حق دیگرایتخ ب ی  حق خ ص را . از این یظر  وی پردازدیمحقوق بشر 
 ت  می ان حم یت ی  حق خ ص از حق دیگر را مشخص س زد. کننیممق ییه 

با  توجاه باه ایان      .حقوق بشار وجاود دارد   منظومةحق میتقل در  40 ب ًیتقراز یظر ییکل  
یی ز باه بررسای    جناگ یه بررسی شود  صورته  بهحم یتی می ن حق وابطر موضوع  اگر بن  ب شن

 تعیاین بارای ساهولت   به همین دلیل . ر استبیی ر دشوا ک ریرابطه خواهی  داشت که  1560
 :کننیتقیی  مزیر  )گروه( خ یوادة هفته  را به حقوی   حم یتی روابط
 بوط به امنیت حقوق مر .1
 حقوق مربوط به دادرسی مندف یه .2
 اس سی  یه یآزاد .3
 حقوق مربوط به مش رکت .4
 حقوق مربوط به برابری  .5
 حقوق اجتم عی .6
 . (Nickel, 2008: 986) ه تیه  و اصلحقوق گروه. 7

تم میات   و حقوق مربوط به امنیت  حقوصی اسات کاه از امنیات شخدای  آزادی شخدای     
  شاکنجه   آزار  کشیییلصتل عمن  شنین م ینن و از افراد در برابر جرائ   کننیدف ع مجیم یی 

 .کننیحم یت مز و... تج و
  کنان یحم یت ما  حکومت ةاستف دحقوق مربوط به دادرسی مندف یه از شخص در برابر سوء

و  وکیال حق استف ده از عنو حبس بنون مو کمه  مج زات مض عف  حم یت در برابر  برای مث ل
 و ...یین عطف به م سبق شنن صوا مترج  
 شاود یآزادی ایجمن و آزادی اح اب م  آزادی بی ن  آزادی فکر ش ملکه اس سی  یه یآزاد
تدمی  بگیرین که چه کیی بر اسا     توایننیمیی دارد که مردو از آن طریق ه فرصتاش ره به 

ایتق د از میئوالن فاراه  ب شان  آزادی   چه اصولی ب ین حکومت کنن  امک ن بررسی عملکرده  و 
   (.150: 1391بی ن و یشری ت بنون س ییور وجود داشته ب شن )سن  

حق اعتراض  حق اعتدا ب  حاق ر ی و ...    م یننحقوق مربوط به مش رکت سی سی  حقوصی 
 .  گیردرا در برمی
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مبنا ی توقاق    ام   عنوان ی  حق میتقل ص بل تدور یب شنحقوق مربوط به برابری ش ین به
 . عنو تبعیض و ...  شهروینی برابر  تی وی در برابر ص یون م یننحقوصی   ه ستبیی ری از حق

ی افراد از ایان  مننبهرههیتنن و دولت ب ین امک ن  تعیشمربوط به م حقوق اجتم عی حقوق
 یها  مربوط به معا ش و مراصبات   یه . حق(Nickel, 2d ed, 2006: 138) حقوق را تضمین کنن

هیتنن که در یظریة هناری شاو ییا  بخشای از     زینگی ایی یی  ةاولیی ه حق از جمله بهناشتی
 .(Shue, 1996: 15) اینشنهحقوق بنی دین تلقی 

ج معاه مثال زیا ن  کودکا ن       یه تیحقوصی است که از اصل مشتمل بر  ه تیه  و اصلحقوق گروه
 .کننیجرائ  حم یت م و تبعیض  ه ی برابر... در برابر یی صومی و یژادی وه گروه  نمعلوال

بارای بررسای    کاه  شاود یما مختلف سبب  حق دستههفت  حق میتقل به 40فرو ک ستن 
بررسای    یتاوای یبرای مثا ل ما   .دوتولیل ش ة حقوصیرابط 42فقط   بشری یه می ن حق ةرابط

یاه   ع دال درسای حقاوق مرباوط باه دا   از کنی  که حقوق مربوط به امنیت چگویه و ت  چه اینازه 
اس سی  حقوق مربوط به مش رکت سی سی  حقوق برابری  حقوق اجتما عی و حقاوق    یه یآزاد
 (.Nickel, 2008: 986عکس )بهو  کننیحم یت م  ه تیه  و اصلگروه
 

 روابط حمایتی درجات. 1
ف صاورت صاوی یا  ضاعی    باه  توایننیه  مدارین. حقدرج ت مختلفی  ه حقمی ن روابط حم یتی 

 حم یت کننن.  را یکنیگر 
کمریاگ   فلاش حم یتی صوی و از  ةپرریگ برای رابط فلشاز برای توصیف این یظریه  ییکل 
  «1حاق                 2 حاق »برای مث ل این رابطه . کننیحم یتی ضعیف استف ده م ةبرای رابط

 1شنت به حاق  هب 2  ی  حق کننیحم یت م 2حق از شنت به 1: حق شودیم وصیفگویه تاین
فی یکی عمالً بارای توقاق ک مال حاق آزادی ایجمان       ةحق امنیت در برابر حمل»وابیته است. 
  یا آمدر برابر حمالت خشویت افراد. اگر حق امنیت(                  )آزادی ایجمن  ضروری است

راین بنا ب خواهان باود.    آفارین خطر  غیرمعمولاهناف برای تجمع   گ هی اوص ت مو فظت یشوین
 تعا ر فی یکای اماری م   ةحق امنیت در برابار حملا   بنون وجودعمالً دف ع از حق آزادی ایجمن 

 .(Nickel, 2008: 988) «است
تف وت « سودمننی»و « ضرورت»مفهوو شنه ت  بین دو  ی زی دیه تالش حقوصی در ادبی ت

خا یوادة  ی سا یر  بر اجارا  ه حقبودن ی  خ یواده از  «ضروری»ی   «سودمنن»یعنی ن  یص ئل شو
از  (.Quane, 2012: 50) بیشترین تالش در این زمینه از سوی ییکل صورت گرفته اسات . ه حق

  مورد حم یات برای حق   کنننهتیحم یتی ضعیف زم یی وجود دارد که حق حم  ةرابطیظر وی 
 :  دهنیموی این رابطه را ب  فلش کمریگ یش ن ام  ضروری یب شن.   ب شن سودمنن
. مفیان اسات   2برای حق  1حق که  شودیگویه تعریف ماین 1ق ح               2حق  رابطة



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   6

 

اما     استمفین طور کلی برای حق دادرسی ع دالیه در دع وی کیفری برای مث ل حق آموزش به
 (.Nickel, 2008: 989ضروری یییت )

تگی متق بال  و وابی یریی پ  یتفک -ضرورت و سودمننی  -این دو مفهوو  تفکی ییکل ب  
 تبیاین و بارای   کننیتعریف م  آورینیمعمل از یکنیگر بهه  را بر مبن ی حم یتی که حق ه حق

حم یتی صوی وجاود   ةمی ن دو حق رابط چن یچه. زینیموضوع  از اعض ی بنن مث ل بیولوژیکی م
ر میا ن  اگا و  ین1ریی پ  یه  تفکداشته ب شن و وجود ی  حق برای حق دیگر ضروری ب شن  حق

حم یتی ضعیف وجود داشته ب شن و ی  حاق بارای حاق دیگار صارفً  مفیان یا          ةدو حق رابط
 خواهنن بود. 2 متق بل ةوابیت  ه آن حق  سودمنن ب شن

از منظر ییکل به درجة رابطاة حما یتی     ه حقی ریی پ  یتفک  وابیتگی متق بل ی  اینبن بر
 ةرابطبرای یکنیگر بیتگی دارد. این  ه حقنن بودن بر ه  و ضروری ی  سودم ه حقو تأثر  ریتأث

را )متق بال(  حم یت دوسویه ییکل  که یکیویه ی  دوسویه ب شن  صوی ی  ضعیف تواینیم حم یتی
صاوی یا  ضاعیف     توایان یما از هر دو طرف  ه حقرابطة دوسویة . دهنییش ن م فلش دوطرفهب  

 ةرابطا   توقاق ک مال مشا رکت سی سای     ب اد توقق ک مل حق ایتخ ب ت آز بینبرای مث ل ب شن. 
 هریا  بارای دیگاری    عملکارد  کاه کبان   مثل رابطاة صلاب و  وجود دارد.  ة صویحم یتی دوسوی
 (.Nickel, 2008: 989) ی منیمصوی وابیتگی متق بل  یوع رابطه را اینییکل ضروری است. 

ارتبا ط  ق بال صاوی یا     حم یتی مت ةرابط از من لة برخورداریی بهریی پ  یتفکدر این معن   
حم یتی متق بل صاوی وجاود داشاته     ةیعنی اگر می ن دو حق رابط ؛شودیمتلقی شنین  یضرور
و های   ریان یی پ  یا صورت دوج یباه تفک خواهنن بود. صلب و کبن به ریی پ  یآن دو تفک  ب شن

 حی ت یخواهن بود.  ةکناو بنون دیگری ص در به ادام
  شاود یایجا د یما   یریی پا   یتفک  ضعیف ب شن ةدوج یب  ه وصتی روابط حم یتی می ن حق

طاور دوج یباه از یکانیگر    م ینن دو دست ی  فرد کاه باه   ؛شودیوابیتگی متق بل ح صل مبلکه 
 ,Nickelک ر کنن ) تواینی  زیرا هر کناو بنون وجود دیگری مرینیپ  یام  تفک کنننیحم یت م

اما    ین تأمین اجتم عی برای یکنیگر سودمننبر حق  و وآمنبرای مث ل آزادی رفت (.990 :2008
 .ییتننی ریی پ  یتفک

کااه دوسااویه یییاات و  کناانیماااشاا ره حماا یتی صااوی  ةیااوع دیگااری از رابطاابااه ییکاال 
حما یتی صاوی در یا     ة . در واصع ی  رابطا کننیی  جهت ایج د م ازرا صرف ً  یریی پ  یتفک

بارای مثا ل  از حیا  بیولوژیا       ر وجود دارد. حم یتی ضعیف در طرف دیگ ةطرف و ی  رابط
بارای   بارای مثا ل  ها  ) عملکارد دسات   لیو  ه  ضروری استعملکرد صلب برای عملکرد دست»

برای آزادی بیا ن   وآمنام  ضروری یییت. آزادی رفت  خوردن و آش مینن( برای صلب مفین است

___________________________________________________________________ 
1. Indivisible 
2. Interdependent 
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وآمان ضاروری   رفات  ی آزادیآزادی بی ن برالیکن   کننیضروری است و از آن حم یت شنین م
 (.Nickel, 2008: 990یییت )

 .کننیممش بهت پینا استنالل هنری شو در مورد حقوق بنی دین  ب ییکل در این سی ق  یظریة 
امکا ن  و  بنی دین هیتنناز جمله حقوق   مع شامنیت و مربوط به حقوق و  هنری شاز یظر 

بنی دین . (Shue, 1996: 21-28)است  ی دینبن توقق این حقوق منوط به یاز هر حق یمننبهره
بیاتگی دارد؛ یعنای بانون     ها  حاق بر سا یر   ه حقاز منظر شو به اثر وجودی این  ه حقبودن 
 مییر یییت. ه حقی بنی دین  امک ن توقق س یر ه حق نیتأم

. استحقوق بنی دین  درب رةاستنالل شو  صوی همتراز ةحم یتی یکیوی ةتولیل ییکل از رابط
حما یتی  ة   رابطا کننیمایف   هنری شو ةیظریعب رت دیگر  هم ن یقشی که حقوق بنی دین در به

؛ ب  توجه به این میئله الزو است یگا هی مختدار باه یظریاة     دهنیمصوی در یظریة ییکل ایج و 
 هنری شو داشته ب شی :

حقاوق  وی  ده است.کرهنری شو حقوق بشر را به حقوق بشر بنی دین و غیربنی دین تقیی  
 یظار  از. کنان یه  را غیربنی دین فرض ما را بنی دین و دیگر حق و آزادی مع ش  مربوط به امنیت

 ه سات. حاق  سا یر  از یمننبهره الزمة آیه  از یمننبهره که اینحقوصی بنی دین حقوق شو هنری
 مراحال اساتنالل خاود را     یا  حاق بنیا دین    عنوانمعیشت بهشو در توجیه حق  مث ل  برای

 :کننیبی ن م گویهنیا
 ؛(بن می  «الف» هیت  هرچه را حقوق این بگ ارین) مننینبهره حقوق یاپ ره ازه  ایی ن .1

 بگ اریان ) ب شان  فراه  ه نهیزم و شرایط یاپ ره ب ین حقوق آن از شننمنن بهره برای .2
 ؛(بن می  «ب» را ه نهیزم و شرایط آن

 یها  ناه یزم و توقاق شارایط   به ییبت ت اس «الف» حق ص حب که ایی یی بن براین  .3
 صا حب  اسات  « الاف » حق ص حب که کیی یعنی  شودیم حق ص حب یی  ضروری

 .(Shue, 1996: 31) است یی « ب» حق

ایجا د کنای      ها  حاق ی عینای میا ن حاق معیشات با  سا یر       بنندرجهعب رتی  اگر ی  به
  منفعات   ًیا ث ی اسات   ی پا یر تومال    فقنان معیشات اوالً است  زیرا ترمه مراتب امرارمع ش به

 .(Ashford, 2009: 501) ه  در حق معیشت بر حقوق دیگر ارجویت داردحقذی
 

 ها از یکدیگرطرق حمایت حق. 2
میا ان حم یات    ی ریی پا   یا تفکمعی ر وابیتگی متق بال و   ییکل که مالحظه شن  از یظر گویههم ن
وجود دارد که یکای از آیها    مختلف زم یی دو ی  چنن حق  می نحم یتی  ةطرابه  از یکنیگر است. حق
 ؟ردیگیحم یتی به چه طریقی شکل م ةم  این رابطاعملکرد ی  ثب ت دیگری کم  کنن. بهبود به 
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 :یقش داشته ب شنتوقق حق دیگر به طرق ذیل در  تواینیرع یت و اجرای ی  حق م
اجرای مؤثر حاق  برای مث ل صلی؛ در برابر برخی تهنینات ا مورد حم یتحف ظت از حق  .1

یمردو  مو فظات ما   تجمع واسطة منعبه یقض آزادی ایجمن وآمن از تهنینآزادی رفت
   ؛کنن

بعض ً  غ لباً  یا  همیشاه بارای حف ظات از حاق ماورد حم یات         بتواین ی  روش که  ةارائ .2
از طریاق   ها  حاق بارای دیگار    ها  دادگا ه ؛ م ینن کم  حق دسترسی باه  سودمنن ب شن

 ی جبران خی رت ی شی از یقض؛نیبشیپ
حم یات در  ماورد  اجرای حق  شودیمسبب که استف ده از آیه   ییه ایج د یه ده  و روش .3

حاق مشا رکت سی سای      شاود؛ بارای مثا ل    ریپ بیکمتر آس  استف دهبرابر یقض و سوء
 و از ایان طریاق باه    دهان ی( صرار ما تفوصت حکومتی را توت یظ رت )توقیق و م مق 

   ؛کننیحم یت از حق دادرسی ع دالیه کم  م
و  یمنان کاه یا  حاق  توایا یی افاراد را در بهاره      م ینن زما یی  ه ؛حقتقویت توای یی ذی .4

 (. Nickel, 2008: 988حف ظت از حق دیگر ارتق  بخشن )
. وی کنان یدصیاق و ظریفای اشا ره ما     ةه  از یکنیگر به یکتا ییکل در بو  چگویگی حم یت حق

یظر مان یی   ه بیو آس ه ه  ب ین خطرصنرت روابط حم یتی می ن حقمی ان است هنگ و ارزی بی  معتقن
بانن  برای سالمت عمومی  تواینیطور کلی مکه دوینن روزایه به کننیعنوان م . برای مث لصرار گیرین

 (.  Nickel, 2008: 988) شودیدر طول زم ن موجب آسیب به مف صل م کهیدرح ل  سودمنن ب شن
دیگار از   یاس سای )گروها   یها  یه ( از آزادحق ةخ یواد 7حقوق مربوط به امنیت )یکی از 

مرباوط  حقوق کیفری که برای اجرای حقاوق  یظ و   ام  کننیحم یت مشنت بهه ( حق ةخ یواد
اس سای ایجا د کنان.     یها  یی را بارای آزاد ها ی خطر توایان ی  ما شودیک ر گرفته مامنیت بهبه 

یمحم یت حقوق مربوط به مش رکت  همین اینازه ازبه  ق ًیق مربوط به امنیت دصهمچنین حقو
 .  خطره یی یی  ایج د کننه  برای این گروه از حق تواینیم  ام  کنن

 (ساودمنن یا  ضاروری   ) رابطه  حما یتی ی  که اینمه  این است که برای  ةدر یتیجه میئل
یعنی اگر ی  حق بیش از آیکاه   رود؛فراتر   کننیی که ایج د مه یو خطر ه بیب ین از آس ب شن 

هی  حم یتی صاورت  که گفت  توانیب شن  م رس نبیبرای اجرای حق دیگر سودمنن ب شن  آس
 . ه استحم یتی شکل یگرفت ةو در یتیجه رابطگرفته ی

 

 هااجرای حق تیفیباک یریناپذکیارتباط تفک
 :دریگیییکل برای اجرای حق سه ح لت را در یظر م

 ؛ی  فقط در حن مکتوب وجود دارد( ستاجرا رص بلیعنو اجرا )حق مورد بو  غ .1
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 ؛اجرای کیفی پ یین .2
 (.Nickel, 2008: 997اجرای کیفی ب ال ) .3

بر ارتب ط می ن توقق ک مال حقاوق مانیی و سی سای و       19681 تهران عالمیةا 13در م دة 
 رسان ییظار ما  باه  2.شانه اسات   نیتأک یریی پ  یحقوق اجتم عی و اصتد دی و فرهنگی و تفک

حاق باه   یا   یعنای توقاق ک مال     ب شان؛ مقدود ییکل از اجرای کیفی ب ال هم ن توقق ک مال  
ییا ز یانارد. بنا براین اجارای کیفای با الی یا  حاق         به آن شرایطی یی ز دارد که توقق ییبی 

م یت بیشتری حب ین دیگر است و خودش ه   یه از سوی حق تریحم یت بیشتر و صومیتل و 
 آورد.   دیگر فراه یه برای حق
یکشوره  و حتی در تم و من طق ی  کشور یما  ةه  در همکه اجرای حق معتقن استییکل 

اجرای حق آزادی م هب در ی  کشاور چنان ما هب و    برای مث ل  ؛به شکل یکی ن ب شن تواین
کشاوره ی در حا ل    حتای در  است.م هب دینی )غیرسکوالر( متف وت ی  کشور ت  ب سکوالر 
 کیفیت اجرای ی  حق در شهره ی ب رگ و روست ه ی دورافت ده متف وت است. یی   توسعه 

افاراد بیشاتری را توات پوشاش و       هرچه کیفیات اجارای یا  حاق بهتار و با التر ب شان       
و یقص  بیعیمنظور از اجرای کیفی ب ال  اجرای ب که . ب ین توجه داشتدهنیصرار م برخورداری

بلکه به معن ی عملکرد صوی کشوره  در جهت اجرا و حم یت و احتراو به حقاوق بشار و     یییت
. همچنین اجرای کیفی ب ال به معن ی از باین باردن   ستحقوق بشر توسط آیه  یدر یتیجه ارتق 

کاه هناری شاو توقاق ک مال حاق را       به همین دلیال اسات   تم می تهنینات احتم لی یییت  
 .(Shue, 1996: 29) داینیمتع رف و مه  م یه مو فظت از حق در برابر خطر
ه  با   که صنرت روابط حم یتی می ن حقرسین این یتیجه  به توانیمب  توجه به مط لب ب لت 

اجارای  ی در ترنییحقوصی کیفیت پ  یظ وی   اینازههر به توجه به کیفیت اجرا متف وت است و 
 .شودیمایج د  یه ل می ن حقاز وابیتگی متق ب یترنییه  داشته ب شن  سطح پ حق

صاوی و در صاورت توقاق     ةرا برای روابط حما یتی دوج یبا   یریی پ  یتفک  ییکل  بن براین
 .  داینیم ریپ ه  امک نک مل حق
کاه توقاق   یظریه معتقن است این اینب  رد  3گیالبرت. شنه است مواجهب  ایتق داتی  رویکرداین 

___________________________________________________________________ 
ن ای ةن. یتیجش گ اربر 1968جه یی حقوق بشر بود که در س ل  کنفرایساولین   تهران المللیبین کنفرایس. 1

 المللیبین کنفرایسة ای طی ی  مقنمه و یوزده م ده به ی و اعالمیتدویب اعالمیه ی المللنیاجال  ب
 د.بو تهران ةمشهور به اعالمی 1968 بشر تهران حقوق

و  منیی حقوق ک مل ین  توققی پ یرتفکی بشر  اس سی ه یو آزادی حقوق تهران: از آیج  که ةاعالمی 13 ةم د .2
 Proclamation of).....امک یپ یر یییت و فرهنگی   اجتم عیاصتد دی از حقوق مننیبهره بنون سی سی

Teheran Final Act of the International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 May 
1968, U.N. Doc. A/CONF. 32/41 at 3- 1968.) 

3. Concordia University (Canada), Philosophy, Faculty Member, PhD: New School for Social Research, 
New York (2003), DAAD Doctoral Fellow: University of Frankfurt (2001-2), B.A.: University of 
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بارای توقاق را    1باه حاق    2  یی ز حاق  کننیم یت مرا ح 2فقط توقق ییبی حق  1ییبی حق 
 نی. درست است اگر یتوایی  در حن ک مال امنیات و معا ش را بارای همگا ن تاأم      کننیتضعیف یم
ی   ام  این به آن معن  یییات کاه   کن نیک مل از حقوق دیگر را یی  تأم یمننبهره  یتواییکنی   یم

 ,Gilabert) وجاود یانارد   اسات  ریپا  که امک ن دلیل ک فی برای اجرای سطوی از امنیت و مع ش

همچنین بعض ً سطو  مختلف توقق که کمتر از توقق ک مل ی  حق است  حم یت  .(431 :2010
. برای مث ل ممکن است سییت  صض یی و پلیس ی  کشور ص در باه اساتقرار   شودیمسبب صوی را 
از یا    )صاوی(  برای حم یات  واینتیامنیت ه  ممتوسط ام  سطح   امنیت برای مردو یب شنک مل 
که آی   شودیم مطر این سؤال   بن براین (.Gilabert, 2010: 432) سی سی ع دالیه ک فی ب شن یظ و

 کاه یدرصاورت ) ه  وجاود دارد؟ صرف ً در توقق ک مل حق ی ریی پ  یحم یت صوی و در یتیجه تفک
 (.شوینیرو مبهه  ب  حم یت صوی روبرخی از حق  حتی در شرایط اجرای ییبی

 

 2گسترده یریناپذکیو تفک 1کامل یریناپذکیتفک. 1

صاوی و ضارورت متق بال میا ن تما و      که رواباط حما یتی    نیآیوجود مزم یی به 3ک مل یریی پ  یتفک
و باه   دایان یبا رگ ما   یرا ادعا ی  یریی پا   یا وجود داشته ب شن. ییکل این یاوع تفک  ه حقی ه خ یواده
 .شودیحقوق بشر ممکن م ةزیرا چنین ادع یی صرف ً ب  اجرای کیفی ب الی کلی  پردازدیب  آن م تمخ لف

خ یواده از ی  ک مل فقط ک فی است اثب ت کنی  که ی  گروه  یریی پ  یبرای رد ادع ی تفک
امنیات   مرباوط باه   مث ل اجرای کیفی ب الی حقوق برایه  برای گروه دیگر ضروری یییت. حق
 یها  ی. همچنین اجرای کیفی متوساط آزاد تو و شوداس سی   یه یتوقق آزادب  عنو  تواینیم

 (.Nickel, 2008: 994-995) استمل وتاس سی بنون توقق ک مل حقوق اجتم عی م
. اگار  شاود یم یبننتیبرابری در اولو سببه  حق یریی پ  یاست که تفکاین  مه  دیگرئلة می
و هار دو از اولویات   دارد اهمیات   2حاق   ةبه ایناز 1ق یتیجه حدر   ضروری ب شن 2برای حق  1حق 

 .  یکی یی برخورداریناولویت از ه  حق همة  ک مل یریی پ  ی. در تفکبود ننخواه یکی یی برخوردار
وجاود دارد. بار مبنا ی      3R 2R 1Rو4R حاق   چها ر ک مل میا ن   یریی پ  یتدور کنین تفک

 : یدهیآیه  م  یمرات اولویت زیر را به 10 یامقی   یمره
=94=7  ,  R3=5  ,  R2=6,  R1R 

                                                                                                                                        
Buenos Aires (1997)  

1. system-wide indivisibility 
2. widespread indivisibility 

از آیج  که ت  کنون در زب ن ف رسی مع دلی برای این عب رات ارائه یشنه است  بهتر است تعریف مختدری از  .3
وجود می آین که در ی  یظ و حقوصی می ن ی ک مل زم یی بهریی پ  یتفکهری  از این عب رات داشته ب شی : 

ی گیترده می ن بیشتر ریی پ  یتفک رابطة حم یتی صوی وجود داشته ب شن  ام  در ه حقتم می خ یواده 
 در ی  یظ و حقوصی رابطة حم یتی صوی وجود دارد.  ه حقخ یواده 
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  و اگر ب ز  یدهیارتق  م 6را ه  به  2Rضروری است پس امتی ز  1Rبرای  2Rاگر بپ یری  که 
و اگار    بنییارتق  م 7ضروری ب شنن  امتی ز این دو حق به  3Rبرای  2Rو  1Rه  فرض کنی  که 

 ةخواهن شن و درجا  9یعنی  4Rمتی ز آیه  برابر ب    اهیتننضروری  4Rبرای  3Rو  1R  2Rبگویی  
ک مل موجب برابری در اولویات تا  با الترین     یریی پ  ی. تفکشودیاولویت هر چه ر حق برابر م

 .(Nickel, 2008: 995) شودی  موسط
مفیان   2صرف ً برای حاق   1ه  وجود داشته ب شن و حق وصتی روابط حم یتی ضعیف می ن حق 

. اما  اگار دو   رینیگیدر سطح برابر صرار یم کهرا داشته ب شن  1بخشی از اولویت حق  نتواییب شن  م
کاه   موضوعب  این رویکرد د. این بودارای اولویتی برابر خواهنن   برای ه  ضروری ب شنن حق متق بالً

. اسات در تعا رض   هیاتنن  حی ت بشر ییبت به دیگر حقوق دارای اولویت  ةکنننحم یت یه حق
 اییا یی  کرامتر بمبتنی صواعن همین  وجود  المللنیه در حقوق بربیی ری از صواعن آم وجود یلدل

بشری است. در بیی ری از مع هانات حقاوق    یه حق یبننتیاولو میئله دلیلبوده است و همین 
ی المللا نی  میث ق ب1حقوق بشرکنوایییون اروپ یی بشری این اولویت می ن حقوق بشر آشک ر است. 

و بیای ری از مع هانات حقاوق بشاری      3آمریک یی حقوق بشر کنوایییون  2منیی و سی سی حقوق
شرایط خ ص  درج  برخی از حقوق بیی ر مه  و اس سی  ه  را بهدیگر امک ن تعلیق بیی ری از حق

  یعرفا هم ینان صواعان   در مع هنات حقوق بشری کاه   در یتیجه . دایننیمواصع اضطراری مج ز مو 
این میئله همچنین با   این. شنه یبننتیبشری اولو یه   حقینشن س یی حقوق بشر و ایج دمنبع 

 تقیی  حقوق بشر به بنی دین و غیربنی دین )یظریة هنری شو( در تع رض است.
بشاری   یها  حقهمة اگر رو هیتی  که ب  این استنالل روبهک مل  یریی پ  یدر توجیه تفک
 دارای ها  حقة خ یواد تم میدر یتیجه  ؛شوینیکرامت ایی یی ح صل م   یعنیاز ی  ارزش واحن

(. با   Nickel, 2008: 996)خواهنان داشات    یریی پا   یو وحنتی شبیه تفکبوده ارزش یکی ن 
 لایکن  برخورداریان   ارزشای یکیا ن   أاز منشا  ه  عماالً ب ین توجه داشت هرچنن حق وجود این 

اس سای و   یها  ی. حقوق مربوط به آزادایج منییم یریپ ی  یموارد به تفک ةوحنت آیه  در هم
اما  تهنیاناتی کاه در ماورد       ریان یگیکرامت ایی یی یشأت میعنی واحن  أحقوق برابری از منش
و یکی بر  شودیم یبننتیمتف وت است و در شرایط اضطراری می ن آیه  اولو  هری  وجود دارد
 .   بنییدیگری برتری م

ی )ک مل( را کاه میاتل و رابطاة ضاروری متق بال      ریی پ  یتفکی صوی در یه یت ادع  ییکل
کاه   کننیاش ره می ترفیضع ةبه اینو ( Anthony, 2010: 19) ردیپ ییم  ه ستحقمی ن تم و 

از یظاار وی  گیااترده اساات.  یریی پاا  یاامفیاان واصااع شااود و آن تفک  توایاانیدر عماال ماا
ضارورت   ةها  رابطا  حاق  ها  می ن بیشتر خ یوادهگیترده به این معن ست که در  یریی پ  یتفک

___________________________________________________________________ 
1. European Convention on Human Rights and fundamental freedoms 
2. International Covenant on Civil and Political Rights 
3. American Convention on Human Rights 
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بااه  وارد شاانه اساات ک ماال  یریی پاا  یااتفک ایتقاا داتی کااه ییاابت بااهو  اردمتق باال وجااود د
از  یان یااهیبو ماا  باا  یااوع مطلااوب و واصااع  شااودییمااداده ری یااگیااترده ت یریی پاا  یااتفک
 . شنخواهی   مواجه یریی پ  یتفک

 

 حال توسعهکشورهای در  در یریناپذکیتفک.2
کشوره ی توساعه ج یگ ه چننایی ینارد؛ ام  در کشوره ی در ح ل توسعه  در ه حق یریی پ  یتفک
. از یظار  شاود یمج یگ ه مهمی دارد  زیرا در این کشوره  حقوق بشر ب  کیفیت بهتری موقق   فتهی

زیارا    یان ساطح کیفای پا یین دار   را در ییکل کشوره ی در ح ل توسعه توای یی اجرای حقوق بشر 
 ازچراکاه ایان کشاوره      ؛مردو استة کیفیت برای هماول اجرای ک  ةهنف این کشوره  در مرحل

برخاوردار  ها   سی سی الزو جهات اجارای کیفای با الی حاق     و  اجتم عی  اصتد دی یه رس ختیز
و ضارورت متق بال    شاود یه  مروابط حم یتی ضعیف می ن حق سبب ایج د میئلهیییتنن. همین 

  1993 و بری ماة اصاناو   وین ة  و اعالمی1968تهران  اعالمیة حیب مف د .شودیم معن یه  بمی ن آی
توقق ک مل حقاوق مانیی  سی سای و حقاوق اجتما عی  اصتدا دی و        ی شی از یریی پ  یتفکدر 

کشاوره ی در   کاه  نیا آیوجود مبهی  رابطة حم یتی درویی بشر(  وقحقة کلی عب رتیبه)فرهنگی 
 ((Nickel, 2008: 998 یییتنن (حقوق بشرآیه  )ک مل ص در به توقق ر مق و اجرا ح ل توسعه د

  حقاوصی یا  یظا و   س خت ری  ةین است که در مراحل اولیل اییکدر یظریة  مه  دیگر ةیکت
مراحال  در وجاود آیان و ل وما ً    دیگر به یه از بخش پیش تواینیم ی این یظ وه برخی از بخش

 توایان یدادرسی ع دالیاه در یا  کشاور ما     برای مث ل یظ و. وجود یناردوابیتگی متق بل   اولیه
پ یین توقاق ی بان. یا  حقاوق     متوسط ی  اس سی ب  کیفیت  یه یآموزش ی  آزادبر پیش از حق 

یعنی  جرایی شود؛ب  کیفیت پ یین اآن ه  مربوط به امنیت پیش از حقوق برابری در ی  کشور 
طاور  هیاتنن  باه  حقوصی خود  ر یظ ودر ح ل تکمیل س خت  کشوره ی در ح ل توسعه که اصوالً

این امر باه  . زیننیایتخ ب مدست به ه  و از می ن حق کنننیسییت  گ ینش را اعم ل ممعمول 
ساطح  فرهنگای و    اجتما عی   اصتدا دی  یه ییتوای   دولتی یه تیعوامل خ صی از جمله ظرف

 (.(Nickel, 2008: 998 بیتگی دارد موردیظرکشور  ی فتگیتوسعه
تداور  را  ی صنارتبرای مق ییه  پل سنگی  ؛دهنیمارائه را  ج لبی تمثیلخدوص این ییکل در 

 ق آن را بردارین کال  تیعنی هر صیمت اصلی از  ؛متق بل است ة. چنین پلی ی  س خت ر وابیتکنین
ب ین به یکب ره سا خته  ام  این وابیتگی متق بل به این معن  یییت که کل پل  . دیریپل فرو م ةده ی

کا ر بارد و دو ایتها ی پال را صبال از      ه  را صبل از تعنادی دیگار باه  ی  سری سنگ توانیشود. م
(. بن براین کشوره ی در حا ل توساعه  با  اجارای     Nickel, 2008: 998صیمت مرک ی آن س خت )
یحرکات ما   شا ن ی فتگیا توسعه به موازاته  به سمت اجرای کیفی ب ال کیفی پ یین برخی از حق

من لة ایک ر رواباط حما یتی   به ی  متوسط  اجرای کیفی پ یینالبته این به آن معن  یییت که . کننن
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حم یات بیای ر    تواینیحق دادرسی ع دالیه می  پ یین  اجرای کیفی متوسط  برای مث لصوی ب شن. 
 .(Gilabert, 2010: 438) ب شنبنی دین  یه یآزادحفظ  برای ی  ضروری مفین

 

 1نظریة پیوستگی
و برای توقاق   ضرورت وجودی این حقاثب ت   توجیه ی  پ یرش ی  حق بشری یه یکی از راه

یا  حاق موجاه     2حق به این مث ل توجه کنین: . دیگر است یه ی  حق ی  حقفعلیت ی فتن 
 موجه است. یی  1حق  پسضروری است.  2برای توقق حق  1است. توقق حق 

اساتنالل   ص لاب ایان  در  تواینیه  م)ی  حق برای حق دیگر( مننی بر ضرورت  سودعالوه
یمی ن توقق دو حق شکل ما  بر مبن ی ی  حلقة ارتب طی پیوستگی یظریة  گیرد. بن براین صرار
فرهنگای یعنای ییال     و اجتما عی   این استنالل در دف ع از حقوق اصتد دیاصلی . ک ربرد ردیگ

حقاوق  و توقاق ک مال حقاوق مانیی و سی سای       بار  تهاران کاه   ةدوو حقوق بشر است. اعالمی
ضاروری  ه  حقدیگر و هنری شو که حقوق بنی دین را برای  کننیم نیاجتم عی تأکو اصتد دی 

ییکال  است.  یریی پ  یتفکر تفکر بمبتنی ن که داریاش ره  یظریة پیوستگی  در واصع به داینیم
 :شودیمتشکیل چه ر بخش  معتقن است یظریة پیوستگی از

 ازب  حم یات ارزشامننی کاه     شودیکه سعی ماست برایگی ی اول  حق موردیظر  حق بو 
ای که موجه و شوینهدوو  وجود حق حم یت ؛  توجیه شودآوردیمعمل بهی  ی  چنن حق دیگر 

 را که ضرورت ی  ساودمننی حاق ماوردیظر   منطقی  ةسوو  وجود ی  فرضی؛ مورد پ یرش است
حق ماوردیظر ییا ز    دهنیکه یش ن م یریگجهیچه رو  یت ؛دهنی ن میش مورد حم یتحق  برای

 .(Nickel, 2016: 298)به پ یرش و توقق دارد 
   :زینیبنی دین مث ل م یه یییکل در این مورد از حق دادرسی ع دالیه و آزاد

شاوین   وقاق  م کاه ب یان  ( و...عقینه  بیا ن   )مثل اس سی یه یآزاداز : هر فردی ة اولفرضی
  خوردار است.بر

پس آن   ضروری ب شن اس سی یه ی: اگر توقق هر حق دیگری برای توقق آزاددوو ةفرضی
 . شودوقق م الزو است کهحق ه  
 ضروری است.  اس سی یه ی: توقق حق دادرسی ع دالیه برای توقق آزادسوو ةفرضی

 (.Nickel, 2016: 299) ب ین موقق شودیتیجه: حق دادرسی ع دالیه یی  
یعنای ب یان   ؛ اسات دشاوار  بیای ر    ارتبا طی صاوی   ةفرضی ی ن ذکر است که ی فتن چنینش 

___________________________________________________________________ 
1. Linkage Arguments 

بیی ر دشوار است. در واصع این یظریه دارای   ی فتن عب رت ف رسی مع دل این عب رت که مفهوو دصیق آن را برس ین
که می تواین ی  حق بشری را بر مبن ی ضرورت ی  سودمننی برای حق بشری موجه و  استه یی  استنالل

 . ینیص بل پ یرش دیگری  توجیه 
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ج یگ ینی یییت یا  بیای ر   م بور آن بتوایی  بگویی  که برای حق  براس  ارتب طی را بی بی  که 
ییا    صاوی شا مل ساودمننی    توایان یبر ضرورت معالوهیظریة پیوستگی دشوار و پره ینه است. 

د و بر مبن ی وابیاتگی متق بال شاکل    دار در پی یترفیضع ةع استنالل یتیجاین یوالبته ب شن  
سودمننی صوی  ب ین تم و شرایط  مبتنی بر یظریة پیوستگیزیرا در ی؛ ریی پ  ییه تفک ردیگیم

و بهترین ج یگ ین را ایتخ ب کرد. از آیج  کاه   نیترمن سبسپس را بررسی کرد و  ه نیگ یو ج 
با    پس در اینجا    شودیموقق م یی ست اآیچه برای آن بیی ر سودمنن بنون توقق   ی  هنف

یما یتیجاه  از ضارورت   یترفیاین استنالل ب  مفهوو ضعمط بق ی . مواجه یترفیاستنالل ضع
ام  برای توقاق یا  یا       ضروری یب شن تواینیتوقق هر حق خ صی ی  حق ممورد در  : یریگ

 چنن حق بیی ر سودمنن ب شن.  
 :ی زیر متبلور شوده شکله ب تواینیمی دیگر ه حقبرای ننی این سودم

 ؛توقق یه نهیک هش ه  .1
   ؛س ختن و پ ینارتر کردن حق دیگر ترمنیا .2
   ؛کننیتهنیناتی که توقق حق دیگر را تضعیف م رفع .3
   ه ؛حقذیارتق ی دایش و ظرفیت  .4
 ه ؛حقذی طتر حق و ارتق ی حق دیگر توسکم  به توقق گیترده .5
 ؛ه حقو عملی کردن  پ یرشسطح  ب ال بردن .6
 . فعلیت بخشینن به برخی از ک رکرده ی حق دیگر؛7
 (. Nickel, 2016: 303) . ب ال بردن سطح تبعیت از حق دیگر توسط متعهنه 8

 .کننیخوبی توجیه مودمننی صوی را بهواجن س حم یتی ةکه رابط هیتننمعی ره یی موارد م کور 
این اب ار چننمنظوره اسات و بارای    ؛کننیماستف ده ایبردست  در این رابطه از تمثیلیکل ی

 وسایلة  تاوان ی. ب  این ح ل همیشه ماست بعض ً بیی ر ضروریو  بیی ری از مش غل خ یگی مفین
ها  ابا ار   ده ةدیگری پینا کرد که بتواین هری  از ک ره ی آن را ایج و دهن. ام  از آیج  کاه ه ینا  

بیی ر با التر اسات  خریان تما و ایان اب ارها          ددی دیگر که بتواین ج یگ ین ایبردست شودتخ
 (.Nickel, 2016: 302-303برای ایبردست یییت )  سبیج یگ ین من

کاه   ییها  ن. تم و روشکنتوجیه  گویهنیبشری را هم یه حق تواینییی  میظریة پیوستگی 
یی  حاق بشاری را توجیاه ما        سودمننی صویضرورت ییظریة پیوستگی مبتنی بر از طریق 

یعنای اگار توقاق حاق اول      ؛شاود  دیگر ییا   موجب تضعیف حق تواینیمطور معکو  به  کنن
یعنای هار یقاش    ؛ خواهان باود   کننانه فیحم یت از حق دوو ب شن  پس ی  حق تضاع  مع رض
جاب تضاعیف   مو توایان یم  کنننهفیدر هشت مورد م کور ب  تبنیل به یقش تضع کنننهتیحم 

 س زد. مواجه را ب  شکیت طریق یظریة پیوستگی ی  حق شود و توجیه از 
ی اپا ره   در ه  از یکنیگر اش ره کردی که در بخش طرق حم یت حقطورهم ن ح ل نیع در



 15ی...   ریناپذکیتفکتأملی بر نظریۀ جیمز نیکل دربارۀ 

 

یعنی حقی که از حاق دیگاری    ؛ب شنیی   کنننهفیتضع تواینیم کنننهتیی  حق حم از موارد 
ارتب ط می ن حقاوق   ی بهصبل یه ن. در بخشکنهم م ن آن را تضعیف  نتواییم  کننیحم یت م
یویاژه آزاد ه  باه شن. برای توقق بیی ری از حقپرداخته اس سی  یه یامنیت و آزادمربوط به 

 ضام یت اجارا  صاوایین  پلایس و    م ینان  ک رامن اس سی  یی زمنن ی  سییت  امنیت عمومی یه 
یما   ردیگیمصورت امنیت در برابر تروریی   یارتق  در جهت ی کههیتی . ب  وجود این اصنام ت

 .کنناس سی را تضعیف  یه یآزادبرخی  تواین
  در عین ح ل کاه شام  را از   کننیمعمل این سییت  شبیه سگ یگهب ن ییکل معتقن است 

باه دارد  خطر گ ز گرفتن شم   فرزینان ی  همی یگ ن شام  را ییا    میجرائ  دیگران در ام ن یگه
 .(Nickel, 2016: 304همراه دارد )

بیشاتر از حم یات و ساودمننی آن ب شان        کنان یارد موه  اگر آسیبی که ی  حق به س یر حق
 وی معتقان اسات یظریاة پیوساتگی     اگرچاه ؛ شودیب  شکیت مواجه میظریة پیوستگی ییکل توجیه 

ز ی  حق از این طریق به معنا ی  دف ع ا عنو توفیق دربشر است و  وقتوجیه حق یه صرف ً یکی از راه
درسات ب شان و    توایان یم معتقن است یظریة پیوستگیغیرموجه بودن آن حق یخواهن بود. همچنین 

در صاورتی   یریی پا   یزیرا تفک  اتف ق ییفتن یریی پ  یام  تفک  در توجیه ی  حق موفق عمل کنن
ممکان اسات    یظریة پیوستگیام  در   ب شنوجود داشته حم یتی صوی و دوطرفه ة وجود دارد که رابط

 (.Nickel, 2016: 305یکطرفه وجود داشته ب شن ) ولی  حم یتی صوی ةرابط
ب  توجه به  رسنیمیظر   بهکشوره ی در ح ل توسعهخ ص ییکل بر موضوع  نیتأکب  توجه به 

 رواباط حما یتی    پ یین ی  در حن متوسط اسات  در کشوره ی م کور ه حقاینکه کیفیت توقق 
چنانایی  یوع اساتنالل در ایان کشاوره  کا ربرد     این  رو اینو از ردیگیه  شکل یمصوی بین حق

برای ب شنن  یظریة پیوستگی چننان ک رایی یخواهن داشت و ضعیف   . وصتی روابط حم یتیینارد
رویکارد  البتاه   اساتف ده کارد.   ی دیگریه یدر این کشوره  ب ین از استراتژ ه دف ع و توجیه حق

یو معتقن است کشوره ی در ح ل توسعه هنگ و تانوین اساتراتژ  در این ب ره مثبت است کل یی
 ,Nickel) یان آزادی آیها   بنان تیا ها  و اولو ایتخ ب حقخدوص خود در  یااجرایی توسعه یه 

2010: 439). 
ی کنان و بارای اجارا    نیامنیت تأکمربوط به بر حقوق  تواینیی  کشور در ح ل توسعه م از این یظر 

در جا یی کاه    موضاوع ایان   ....کنن و کشور دیگر بر حقوق برابری ی  حقوق اجتم عی و یگ ارهیآن سرم 
 است.  واجن اهمیت بیی ر است   رو به اف ایششنه بشری به رسمیت شن خته یه تعناد حق
 اشمق لاه   در مق لة دیگری به ایتقا دات وارده بار بخشای از    اشمق له دو س ل پس از ایتش ر ییکل
 عمنه در این ب ره پ سخ داد:دو یگرایی  به ی و وابیتگی متق بل حقوق بشرریی پ  یتفکدرب رة 
 تولیال ارزیا بی و  د  یناروجود اصیل بشری  یه فهرست ث بتی از حق ب  توجه به اینکه اول:
اما     مشخص ب ًیفهرستی تقرم ست  . آیچه اکنون در دستر  دشوار استی پ یری بیی ر تفکی 
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ک مل میا ن حقاوق بشار     یریی پ  یتفک کنننیادع  م برخی برای مث لح ل گیترش است.  در
دیگار  برخای  اما     ایان وجود دارد زیرا چهل حق بشری داری  که همه برای توقق ها  ضاروری  

ودو حق بشری داریا  و دو  چهلکه  ینزیرا معتقن  کنننیایک ر مرا در هر شکلی  یریی پ  یتفک
 .  گنجنیحم یتی یمة در رابط ی ریی پ  یره ی تفکحق آخر طبق معی 
که در است اش ره کرده  ییه به حق اشهیه ست. ییکل در یظرتع رض می ن حقدوو: میئلة 

میا ان  باه  در ایان ماوارد اصاوالً    وی به یکنیگر آسیب وارد کننن.  توایننیعین حم یت از ه  م
هما ن مثا ل    م ینان . کنان یان حم یت ک  مو می ان آسیب را از می  پردازدیحم یت و آسیب م
 ها  یاس سی و در عین ح ل آسیبی که به این آزاد یه یامنیت از آزادمربوط به حم یت حقوق 

 .  کننیوارد م
ساوو رواباط   تع رض )تضعیف و آسیب( حتی به می ان یا  مب ین توجه داشت که اگر روابط 

البته  (.Nickel, 2010: 440مه  ب شن ) واینتیآن بر صنرت روابط حم یتی م ریحم یتی ب شن  تأث
زیرا در شرایط توقق کیفی ب الی حقوق  هار    شودیم تریصو  اجرای کیفی ب الر د ه حقت اح  
خواهان داشات و ییا ز باه حم یات       یترعیو اجرای وس شودیبهتر و بیشتر اعم ل م بشری  حق

از ها   تع رض و می ان حم یت میا ن حاق   ه  دارد. بن براین ب ین می انبیشتری از سوی دیگر حق
 مو سبه شود.  زی د ب  دصت یریی پ  یو تفک یظریة پیوستگیاز طریق یکنیگر 

 

 یریگجهینت
ی معمولِ حقوق بشر براس   ریگ )صرم   ه یبنن یتقییظریة جیم  ییکل درب رة حقوق بشر ب  

حقاوق بشار )اول  دوو و ساوو(     یها  ییلآبی و سب (  اهمیت )بنی دین و غیر بنی دین( و حتی 
صوی ی  ضاعیف   صورتبه ه حقس یر یظری ت بر پیوین و ارتب ط می ن  برخالفمتف وت است. وی 

یا  دارای   ریان یی پ  یا تفکیا    ها  حاق دارد و معتقن است بیته به م هیات ایان ارتبا ط      نیتأک
 این.  وابیتگی متق بل
ما   قوق بشر بر این اصل استوار است کاه  ی و وابیتگی متق بل حریی پ  یتفکاس   یظریة 

مگر اینکه از حقاوق اصتدا دی  فرهنگای و      از حقوق منیی و سی سی برخوردار شوی   یتوایییم
ما  اعما ل موقاق یشاود      حقوق مانیی و سی سای   ت  زم یی ه  که  و ب شی اجتم عی برخوردار 

گرسانه  فارد  یا    که درست است م  تضمین یخواهن شن.حقوق اصتد دی  اجتم عی و فرهنگی 
  اشاته ب شان  ایتخا ب ین  آزاد غیر گرسنه ییا  آزادی رد فی  اگر ام   ؛آزادی ایتخ ب زی دی ینارد

 ن.گرسنگی مو فظت کنخودش در برابر از  تواینییم
ی و وابیتگی متق بل حقاوق بشار در چناین بیاتری و جهات تبیاین       ریی پ  یتفکیظریة 

کنیگر در جهت فعلیت ی فتن و توقاق و اجارای بهتار     به ی ه حقو کم   ه حقارتب ط درویی 
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صورت صوی ی  ضاعیف از یکانیگر   به ه حقی مختلف ه فیطکه  کننیمگیرد و اثب ت شکل می
ی دیگر ضرورت دارد و وجاود برخای   ه حق. وجود برخی از حقوق برای توقق کنننیمحم یت 

 سودمنن است. ه حقبرای دیگر  ه حق
ی بشاری  مباین ایان ارتبا ط درویای و وابیاتگی متق بال        ه حقموعه یگ ه ارگ یی  به مج

ی فتگی ج معة موردیظر بیاتگی دارد. در  آیه ست. لیکن درجة اجرای این حقوق به می ان توسعه
و در ج معه در حا ل   تریصوبر یکنیگر  ه حقی رگ اریتأثی فتة دموکراتی   درجة ج معة توسعه
. بن براین می ان توقق حقوق بشر در ی  ج معه ت  حانود  است ترفیضعی رگ اریتأثتوسعه این 

 زی دی به می ان دموکراتی  بودن ج معة موردیظر بیتگی دارد و برعکس.
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