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چکیده
در ادبیات حقوقی معاصر اختالف نظر بسیاری پیراموون مفهوو بشوریت وجوود دارد رریو از
مکاتب و رویکردرای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خوود ،نسو های متفواوت بوا مفهوو
بشریت و جایگاه آن در حقووق بوینالملول را بوهتصوویر مویکشوند مکاتوب حقووق بیعوی و
پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهو حقوقی تحمیل میکنند از
سوی دیگر ،نگرش انتقادی به حقوق بینالملل نارساییرای این اندیشهرا را بیان میکند نکتوۀ
قابل تأمل در این خصوص ،تأثیر جدالرای نظری موجود در خصووص ظرفیوت ایون مفهوو در
تغییر روند تحوالت حقوق بینالملل است؛ وگرنوه در اواراوت تحلیولروای فنوی در خصووص
صورت حقوقی بالفعل این مفهو  ،مناقشۀ اندانی وجود ندارد در این پژورش با روش تحلیلی-
توصیفی ،بشریت بر اساس معیاررا و ضوابط حاکم بر ااراوترای فکری مکاتب عمودۀ حقووق
بینالملل مورد سنجش قرار خوارد گرفت تا تصواویر م تلفوی کوه از مفهوو بشوریت در قالوب
تئوریرای حقوقی ترسیم شده است ،تحلیل شود

کلیدواژگان
تقلیلگرایی ،رویکرد انتقادی به حقوق بینالملل ،مفهو بشریت
* نویسندۀ مسئول :فاکس12099431302:

Email: Tavar22@gmail.com
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مقدمه
بشریت مفهومی است که ریشه در انواع م تلفی از رویکردرای فلسفی ،جامعهشناختی ،تاری ی و
حقوقی دارد قسم عمدهای از این مفهو پردازیرا ،موضوع مطالعوات حقووقی نیسوت از حیو
حقوقی ،ارزش بشریت از یو سوو نشوانگر نگورش پدرسواالرانه  )Patrimonialو امپریالیسویم
فررنگی است که مقبولیت برقراری نظمی عمودی از باال به پایین را از دل اندیشهرا و مؤلفهرای
فررنگی بیرون میکشد و از دیگر سو ،معرکۀ کشاکش دو اندیشۀ رومانتیسم و راسیونالیسم است
 )Zagor, 2012, p. 10که رری بهنوبۀ خود مؤلفهرای اقامۀ بشریت را در مبنوایی مشوترا از
عوا ف یا خردگرایی استوار میکنند از نظر حقوقی در دوران معاصر رم رریو از رویکردروای
حقوق بیعی و حقوق پوزیتیویستی تلقی خود را بهعنوان بینش قابل قبول از این مفهو عرضه
میدارند در نقطۀ مقابلِ ایون کشواکش نظوری ،اندیشوهروای انتقوادی حقووق بوینالملول روم
کاستیرای رری از این اندیشهرا را در خصوص مفهو بشریت رح کردهاند فرض اصلی ایون
است که بشریت دارای ظرفیت بالقوهای است که رری از رویکردروا و مکاتوب حقووقی تصوور
خاصی از آن را ترویج میکنند که بااینرمه نمیتوانند تصویری کامل از رمۀ زوایا و جزئیات این
مفهو ارائه درند بهعالوه دامنۀ تضارت آرا در میان نهضترای فکری حقوقی بسیار زیاد اسوت
در راستای بررسی این فرض ،پس از بررسی نگرشرای م تلف نسبت به بشریت ،پرسش پویش
روی این پژورش این خوارد بود که رری از مکاتب حقوقی بشریت را بهعنوان ی مقولۀ ذرنی
در اه صورترا و نمودرای ارزشی ،سیاسی یا حقوقی شناسایی میکنند؟
بشریت یکی از مفاریم کلیدی در گسترۀ سایر مفاریم مورد مطالعۀ حقوق بینالملول اسوت
که در ادبیات معاصر حقوق بینالملل جایگاری ویژه را به خود اختصواص داده اسوت رریو از
رویکردرا و مکاتب حقوقی متناسب با مبانی نحلۀ فکری خود ،نگرش متفواوتی نسوبت بوه ایون
مفهو عرضه داشتهاند در این نوشتار ،دامنۀ تضارت آرا نسبت به مفهو بشریت در قالب تحلیل
و بررسی اندیشهرای مکاتب عمدۀ حقوق بینالملل بررسی خوارد شد پیش از ورود به مباحو
مرتبط بوا نگورشروای رریو از مکاتوب ،م تصوری از مفواریم بشوریت و جامعوۀ مشوترکات
بینالمللی ارائه میشود که الزمۀ پورداختن بوه سوایر مووارد اسوت سوپس مفهوو بشوریت در
ااراوت انگارهرای رری از مکاتب ،مطالعه و سرانجا زاویوۀ نگواه رریو از ایون مکاتوب بوه
مفهو بشریت و نقدرای وارده بر رری از آنرا واکاوی خوارد شد

مفهوم بشریت
بشریت واژهای است که تلقیرای گوناگونی از آن بر میآید؛ از ی

سوو بوه موجودیوت بشور در
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کلیت آن اشاره دارد و از سوی دیگر ،دربردارندۀ احسواس بشردوسوتی و نووعدوسوتی اسوت بوا
وجود این ،از مفهو بشریت معنای سرنوشت کلی و لواز حیات جمعی انسوانروا نیوز برداشوت
میشود  )Brownlie,1998, p. 28دیگر تعاریفی که از این واژه ارائه شده اسوت ،مویتووان بوه
«نسل بشر» و «واجد کیفیت انسان بودن»  )Coupland, 2001, p. 972نیز اشاره کورد اموا بوه
تعبیر رابین کاپالن  ،(Robin Couplandبه ور کلی دو اندیشۀ اصلی در مفهو بشریت بیشوتر
از بقیه خودنمایی میکند؛ او لی معطوف بوه کلیوت وجوود انسوان ،حیوات جمعوی بشور در کول
 )humanity-humankindاسووت و برداشووت دیگوور رووم احسوواس بشردوسووتی humanity-
 )sentimentاست که در نحوۀ رفتار انسانرا با یکدیگر آشکار میشوود رموان) بوا وجوود ایون،
جایگاه بشریت در حقوق بینالملل مبهم است درنهایت میتوان این مفهو را در تعابیری که بوا
امنیت و سعادت مردمان پیوند میخورد ،تصور کرد رمان ،ص )310
قالب حقوقی مفهو بشریت در دو زیرگروه تعلق بوه حیوات جمعوی نووع بشور و پاسداشوت
ویژگیرای ارزشرای مشترا میان رمۀ انسانرا قابل تصور است در زیرمجموعوۀ حفاظوت از
حیات جمعی نوع بشر ،حقوق رمبستگی و پاسداشت صلح و امنیت انسان مورد توجه و مطالعوه
قرار میگیرد حقوق بشر و تضمینرای حیاتی درجشده در قواعد حقوق بشردوسوتانه و حقووق
بین الملل کیفری نیز ریشه در ارزش بشریت مشترا میوان انسوانروا دارد در بععود کوالن نیوز
مفهو بشریت ،زمینۀ ورود حیات روابط میان دولترا را از دوران حقوق عمومی اروپای مسیحی
به زمانۀ برابری صوری رمۀ دولترای حاکم فرارم کرده اسوت گذشوته از ایون گوذار تواری ی،
کارکرد دیگر بشریت در گذر از برابری صوری میان دولترای برخاسته از نظوا وسوتفالی قابول
مشارده است؛ بهگونهای که افزون بر برابری صوری ،ظارری و حقوقی میان دولوتروای حواکم،
مفهو بشریت عرصهای از برابری فررنگی و ارزشی را نیز میان دولترا ایجاد کرده است0

 0مباحثی که حول محور بشریت از ی سو ،و حاکمیت از دیگر سو درگرفته است ،میتوان صحنۀ معارضۀ برابر ِ
ی
حقیقی  )Material egalitarianismدولترا و برابری فرضی  )(legal) Fictional equalityآنرا دانست برابری
فرضی دولترای حاکم موجب تفرق و جدایی آنرا از یکدیگر شده ،تمایل به دنبال کردن منافع فردی آنرا
را شدت میب شد؛ درحالی که برابری حقیقی برخاسته از پندار بشریت به گسترهای از ارزشرای مشترا
است و در پی آن به اصول و قواعدی اشاره دارد که رمگی آنرا در آن سهیماند و رنجاررای برخاسته از آن
برای دولترا الزا آور است ریشۀ انین الزامی ورای رضایت صوری معمول در ااراوت معاردات بوده ،به
رمان ارزش متعالی باز میگردد که رری از دولترا با استناد به پیشینۀ فررنگی ،تاری ی ،تمدنی و مذربی
خود ،سهم خود را در استقرار و پاسداشت آن عرضه میکنند
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جامعۀ مشترکات بینالمللی
مسئلۀ جهانشمولی و ایجاد جامعۀ جهانی واحد در ول تاریخ اشکال م تلفی را از سر گذرانده
است؛ خواه در قامت امپرا وری یا سویمای حاکمیوت کلیسوا بیو زاده ،0912 ،ص  )03و یوا
خلفای اسالمی و خواه به شکل امروزین آن که با عنوان حاکمیت قانون مطرح شوده اسوت و در
قالب ارزشرای مشترا ،حیات جمعی مرد را سازماندری میکند؛ ارزشروای مشوترکی کوه
ااراوت تصمیمگیری در آن تعیین شده و ضامن حیات اجتماعی است ،بیآنکه منافع فردی از
میان برود حکومت قانون به دنبال این ردف است که میان منوافع فوردی و اجتمواعی تعوادلی
برقرار کند که از رر دو شر استبداد و ررج و مرج جلوگیری نماید
برای دستیابی به این ردف میبایست فاصلهای منطقی میان دو حوزۀ ارزشرا و ارادهگرایوی
صِرف ایجاد شود به این دلیل که اگر بیش از انودازه بوه اراده و رویوۀ دولوتروا نزدیو شوود،
توجیهکنندۀ قدرت حاکم و وضعیت موجود خوارد بود و در فرضی که به حقوق بیعی نزدیو
شود ،بیش از حد انتزاعی یا ذرنی  )Subjectiveخوارود شود ایون امور موجوب مویشوود کوه
نظریهرایی که در قالبرای رنجاری ارائه میشوند تا جدایی حقوق از سیاست را تضمین کنند،
بیش از اندازه آرمانگرایانه  )Idealisticباشند و از رف دیگر نظریهرایی کوه بوه رفتوار و ارادۀ
دولترا نظر دارند ،بیش از اندازه در راستای حفظ قدرت حاکم و وضعیت موجود جلوه کنند
حقوق بینالملل ی خصوصیت اساساً جهانی دارد ،زیرا حقوق بشریتی است کوه نقوش آن
حمایت از حقوق عمومی و بینالمللی افراد دولترای م تلف است که ناشی از ویژگی مشوترا
بشر بودن آنرا است ذوالعوین ،0911 ،ص  )03در پرتوو ارمیوت حفاظوت از ایون ارزشروا و
پاسداشت تمایز و تعادل حوزهرای قدرت و حقوق ،مفهو بشریت و تعیین جایگواه آن در نظوا
فکری و حقوقی مطرح میشود مکاتب حقوقی اعم از یف حقووق بیعوی و پوزیتیویسوتروا،
جایگاری متمایز از دیگری برای مفهو بشریت قائل شدهاند .جامعۀ مشوترکات بوه معنوای حود
مشترکی از منافع مادی و معنوی اعضای جامعۀ بینالمللی در عرصۀ روابط فیمابین آنرا اسوت
رری از مکاتب موجود در حقوق بینالملل بوا توجوه بوه گورایشروای فکوری علموای حقووق،
تعابیری متفاوتی از آن ارائه میدرند با وجود این ،قدر متیقن آن ،فرض گرفتن مبانی مشترکی
است که زمینهرای رمگرایی را در میان بازیگران بینالمللی تقویت میکند و بوه پیکوار عوامول
واگرایووی موویرود حقوووق بشووریت بووه دوران تکوواملیِ حیووات جامع وۀ جهووانی متعلووق اسووت و
تنظیمکنندۀ مسائلی است که با منافع متقابول و جمعوی جامعوۀ جهوانی ارتبواد دارد شوریف،
 ،0939ص  )211-211برخالف حقوق داخلی که قانون اساسی بوا تعیوین اواراوت قودرت و
محور قرار دادن حقوق ملت سلسلهمراتبی را در نظا حقوق داخلی ایجواد مویکنود ،در حقووق
بینالملل از دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی ،بهخودی خود ،سلسلهمراتبوی در میوان قواعود موجوود
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حقوقی وجود ندارد و از حی واقعنگری سیاسی نیز قدرترای حاضر در صحنۀ بینالمللوی بوه
ااراوت تعیینشده برای اعمال قدرت محدود نیستند
نسبت بشریت به جامعۀ مشترکات ،مانند نسبت دولت بوه جامعوۀ دولوتروا و فورد در یو
جامعۀ سیاسی -ملی است با وجود این ،بشریت کلیتی است کوه بورای بورآورده کوردن اروداف
متعالی پدیدآورندگانش ،باید به آیینرا و سازوکاررای پیچیده و متعوددی تجهیوز گوردد؛ بورای
مثال میتوان به سازوکار بهکار گرفتهشده از سوی مقا بینالمللی اعماق دریارا بهعنوان مرجوع
بینالمللی در خصوص ادارۀ میراث مشترا زیر آت  )International Seabed Authorityاشواره
کرد فلسفی ،0932 ،ص  )993جامعۀ مشترکات فراوردۀ تمدنی -فررنگوی حاصول از مسواعی
دولترا و ملترا در عرصۀ بینالمللی اسوت پوزیتیویسوتروا دامنوۀ آن را بوه مجموعوۀ قواعود
مندرج ذیل حقوق بین الملل عا منحصر میدانند ،اموا در بیونشروای انعکواسیافتوه از سووی
پیروان حقوق بیعی و پوزیتیویسم اجتماعی ،ارزشرا و نیز باوررای جمعی الزا آور رم در این
مجموعه از مشترکات قرار میگیرند این مجموعه الگورای رفتار دولوتروا را در عرصوۀ حیوات
بینالمللی تعریف میکنند و استانداردرایی بهوجود میآورند که با استمداد از آنرا میتووان بوه
داوری رفتار دولترا در خصوص یکدیگر و در ارتباد با ملترا نشست

مکاتب حقوق بینالملل و مصادرۀ بشریت از مجرای تقلیلگرایی
مفاریم مجرد مانند بشریت دارای کلیتی رستند که درا آن به ور کامل میسر نیست مکاتوب
فلسفی رری با مبنا قرار دادن ضابطهای سعی دارند تا آن کلیت را از مجرای مبنوای مووردنظر
اندیشۀ خود مصادره کنند تا نِمودی از آن مفهو را جایگزین تمامیوت محتووای آن نماینود بوه
این صورت ،بشریت دارای انان کلیتی است که نگرشرای فلسفی در حقوق بینالملل ریچگاه
نمیتوانند صورتی حقوقی از آن ارائه درند که گویای رمۀ جوانب و ظرفیترای بالقوۀ مفهوومی
آن باشد ،لذا ناگزیر معیار را و مبانی و مبادی خاصی را بر سر شوناخت آن تعبیوه مویکننود توا
درا آن را سهولت ب شند و روشرای متفاوتی را بهخدمت میگیرند تا بیان خود را از بشوریت
توجیه کرده ،انین تبیینی را خوانش درست معرفی نمایند به این ترتیب ،کلیوت مفهوومی بوا
گذرانده شدن از مجاریِ خاصی به مواریتی دیگور فروکاسوته  )Réductionnismeمویشوود در
بیشتر موارد این برداشتِ فروکاسته ،تنها گویای جزئی از کلیت یادشده است که به دلیول مبنوا
قرار گرفتن امری دیگر ضابطۀ پایه) ،داار بزرگنمایی و اغراق میشود و عموالً ماریوت مفهوو
اولیه را از واقعیت خود دور میکند
نتیجه اینکه شناخت انین مفهومی به دو صورت عملی میشود؛ یکی آنکه از ماریت آن به
تعبیری که مقبول ذرن رمگان اسوت )Band- wagon fallacy ،بکواریم و دیگور آنکوه جلووۀ
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عملی آن را در رر زمینه و سیاقی جداگانه مورد بررسوی قورار داده ،بورای رور قلمورو تعبیوری
جداگانه برگزینیم روش ن ست که نمایانگر اندیشوۀ حقووق بیعوی و پوزیتیویسوم اسوت ،0در
بسیاری از موارد ما را به نتیجهای نادرست میرساند؛ به این دلیل که ضابطه بهکار گرفتهشده به
عنوان مبنای کارش ،در عمل ردفی غیر از ارائۀ شناخت علمی دارنود رودف شوناخت نیسوت،
بلکه بهرهگیری از این مفهو برای رسیدن به ردف و مقصود موردنظر اسوت در موورد دو کوه
اندیشهرای پسامدرن پساساختگرا و نگرش انتقادی به حقوق بینالملل) بوه ورفداری از آن
برخاستهاند 2رم تنها فهمی منطقوهای و قبیلوهای ،منفورد و غیرجوامع حاصول مویشوود ،زیورا
ظرفیت رای بالقوه انان مفهومی در سایر قلمرورا که البته در بسیاری از موارد در حووزۀ علوو
انسانی بهرم مرتبط و پیوستهاند ،نادیده گرفته میشود؛ خصوصاً اینکه ادعای این گروه مقابله بوا
کلیتگرایی در اندیشهرای پوزیتیویستی و حقوق بیعی است

بشریت در نگاه پوزیتیویسم حقوقی
رویکردرا و مکاتب م تلف در حقوق بینالملل رری با نگاری متفاوت ،توصویفروای م تلفوی
برای تبیین عوامل مؤثر بر ارادۀ دولترا تدارا دیدهاند در این میوان ،مرجوع اعتبوار قوانون در
پوزیتیویسم حقوقی امری اثباتپذیر و عینی است و قانون بهمثابۀ امری مقرر و موضوعه درنظور
گرفته میشود ویکس ،0913 ،ص  )93حقوق امری ایسوتا و جاودانوه نیسوت ،بوا وجوود ایون،
شیوهرای ایجاد قاعده یا تغییر و تعدیل در آن رم به صورتی کامالً مش ص از پیش معین شوده
است »نباید از یاد برد که پوزیتیویسم تنها نظریه و روش نیست بلکه ،نوعی ایدئولوژی رم رست
که فرض اعتبار حقوقی را تنها در قالب رسمیت یافتن ارادۀ دولوت مویدانود» فلسوفی0932 ،
«الف» ،ص  )1به این معنی که اصالت ب شیدن به منابع صوری و رسمی قاعودهسوازی ،قوالبی
دگماتی  9به خود گرفته ،تا آنجا پیش میرود که زمینۀ مداخلۀ رر عنصر خارج از منابع رسمی
حقوق را از میان میبرد به این ترتیب تمایز میان روند شکلگیوری قاعوده کوه از مجورای ارادۀ
دولتی میگذرد با مطالعۀ عناصر م تلفی که در شکلگیری قواعد تأثیر گذارند ،تبیین میشود
در پوزیتیویسم حقوقی «حقوقدان با نفی واقعیوت بوه مکانیو حقووقی و تفسویر لفظوی و
تعصب به احکا قانونگذار روی می آورد در دوران قورون وسوطی سوعی بور ایون بوود کوه کود
 0برای نمونه ،میتوان به از رفدا ران حقوق بیعی به جنتیلی ،سوآرز ،ویتوریا ،قاضی ترینیداد و رونالد دورکین
و پوزیتیویسترایی اون جان آوستین ،رارت و کریستین تموشات اشاره کرد
 2در این مورد میتوان از مارتی کاسکنیمی ،ریو کالینز و اکبر رسولف یاد کرد
 9مقصود تفاسیر مکانیکی و فنی حقوقی است که تنها به توالی گزارهرای نوشته یا تثبیتشدۀ عرفی توجه دارد و
از دخالت وقایع اجتماعی و تحوالت پدیدهرای حقوقی در ساختار استدالل غافل است
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یوستینیان را بر اوضاع و احوال زمانه [دوران قرون وسوطی وفوق درنود در قورن نووزدرم بوه
امنیت و تثبیت وضعیت [به معنای اثباتگرایی میاندیشیدند» فلسفی« 0932 ،ت» ،ص )91
با وجود این ،حتی پوزیتیویسم حقوقی رم در دوران جدید دست وش تحوالتی شده است تاآنجا
که تأثیرات عوامل اجتماعی را بر روند شکلگیری و اظهار ارادۀ نهایی درنظر گرفتهاند
حقوق پوزیتیویستی در خأل و مستقل از زمان شکل میگیرد و ایون درحوالی اسوت کوه در
برخورد با تغییرات اجتماعی ناتوان بهنظر میرسد به این دلیل که پیشفرضرای حقووقی الز
برای تبیین این پدیدهرا یا عوامل تأثیرگذار جدید بر پدیدار را در اختیار ندارد ،لذا از اواراوت
دگماتیسم حقوق موضووعه خوارج نمویشوود  )Trindade, 2006, p. 67سفسوطۀ ارادهگرایوی
پوزیتیویسترا در عد امکان تحلیل حقوق بینالملل عا است ،به این دلیل کوه بور اسواس توز
ارادهگرایی ،وجود حقوق بینالملل از ی سو و وجود دولترای با حاکمیت تا از دیگر سوو ،در
تناقض با رم قرار دارند از آن گذشته ،رضایت نمیتواند اعتبار قاعودهسوازی را بوهخوودی خوود
اثبات کند و رمچنین ناتوان از تشریح بسیاری از اصول بنیادنی است که برای وجوود رور نظوا
حقوقی الز است  )Fitzmaurice, 1958, p. 162-176در کنار ارادۀ دولترا ،عوامل دیگری در
ایجاد قواعد حقوق بینالملل تأثیرگذارند )Trindade, 1981, p. 225
پوزیتیویست را نظا حقوقی را اتور فراگیوری از اصوول و قواعود حقووقی حواکم بور رموۀ
دولترا ،صرف نظر از توانمندی آنرا در سیاست بینالمللی درنظر میگیرند بر رموین اسواس،
جامعۀ مشترکات بینالمللی نیز موجودیت مستقلی را از منافع فردی دولترا دارا خوارد بود به
این ترتیب ،نظامی متشکل از قواعد ،اصول و ارزشرای مشترا و بنیادین رارکارروای حقووقی
مساعد و مناسب را برای تأمین منوافعی فراگیور فورارم مویکنود )Tomuschat, 1999, p. 28
توصیف حقوقی انین جامعۀ مشترکات نظم عمومی حقوقی اسوت کوه از دیودگاه پوزیتیویسوم
مجموعهای از نظا رای ارزشی را بر ارادۀ دولترا مسلط میکنود انوین جامعوۀ مشوترکاتی از
ی سو مبتنی بر رضایت دولتراست ،درعینحال ،روویتی مسوتقل از خواسوتهروا و تمناروای
منفرد رری از دولترا دارد تا به این ترتیب موازنهای را در عرصوۀ روابوط بوینالمللوی سوامان
درد لذا دولترا در برابر مجموعۀ حقوق بوینالملول و تعهودات ناشوی از ایون مجموعوۀ قواعود
حقوقی برابر خوارند بود که برابر با استقرار حکومت قانون است
انین نگرشی به حقوق موجب می شود که مفاریم مورتبط بوا ارزشروای اجتمواعی ماننود
بشریت در سطح لفاظیرای بیتأثیر بر مضمون قواعد و اصول حقوقی انگاشته شووند جایگواری
حقوقی برای مفهو بشریت در مبانی یا منابع حقوق درنظر گرفته ن وارد شد در این میان تنها
تفسیر قابل قبول در نگرش پوزیتیویستی ،برشمردن مفهو بشریت در مقولۀ عواملی اسوت کوه
نهایتاً در اگونگی تبلور اراده تأثیرگذار رستند؛ یعنی مانند رمۀ مفاریم ارزشوی دیگور تنهوا در
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مقولۀ مصلحتسنجی ارادهرای موجد قواعد حقوقی عمل میکند که خود زمینۀ پیشبرد برخوی
قواعد را ایجاد مینماید یا بهعنوان مانعی ،مهارکنندۀ برخی زیاده لبیرا میشود

نرماتیویسم؛ خوانش کانتی از مفهوم بشریت
نبوغ رانس کلسن  )Hans Kelsenدر باز کردن راری مستقل از انگارهرای مرسو  ،حقوق بیعوی
و پوزیتیویسم سنتی بود با وجود این ،اندیشۀ اصالت رنجوار بوه دلیول دخالوت نودادن اخوالق در
حقوق ،عموماً شاخهای از پوزیتیویسم بهشمار میرود کلسن به تبعیت از کانت بیان مویکنود کوه
باید از مقوالت صوری برای بیان امور حقوقی استفاده کرد وی به پیروی از آنرا -مقوالتی رمانند
زمان و مکان که در بیعت وجود ندارند ،بلکه ساحت معرفتشناسی انسان را تعیوین مویکننود-
راه را برای پایهگذاری اندیشۀ امر بنیادین باز میکند ویکس ،رمان ،ص  )02-09به ایون ترتیوب،
حقوق از غیر حقوق پیراسته شده ،مفاریم حقوقی به صوورت نظوا منود در قالوب اصوول و قواعود
جاگذاری میشوند تا سلسلهمراتبی در تبعیت از این اصول و قواعود ایجواد شوود بوه ایون ترتیوب،
دنیای حقوقیِ دیگری بهوجود میآید که در آن رنجاررای حقوقی در قالب اصول و قواعد حقووقی
در سلسلهمراتبی برگرفته از مقولهرای صوری و ذرنی ستونرای نظوا فکوری جدیود را تشوکیل
میدرند؛ درحالی که عقل نظری امید واری در کشف یا اثبات آرموان عقول دارد ،عقول عملوی در
تحمیل و تحکیم این آرمان در عالم واقع تالش میکند با آنکه نمیتوان اثبات کرد کوه معیارروای
عقل به صورتی مسوتقل از وضوع یوا جعول  )impositionموا وجوود دارنود ،رویچ منعوی فوراروی
سازماندری زندگی مطابق معیاررای عقل عملی وجود ندارد کرسگارد ،0931 ،ص )004
در این رویکرد ،جامعۀ مشترکات تنها فرض تمثیلی حقوقی رمبستگی دانسته میشوود کوه
دولترا خود را در پس پردۀ آن پنهان کردهاند بااینحال ،دولتروا ایون فورض تمثیلوی را وارد
حقوق موضوعه کردهاند فلسفی« 0932 ،الف» ،ص )019-011؛ اصولی که درعمل تحققپوذیر
نیستند ،ولی باید باشند «در واقع ،فرض گرفتن ایزی که ررگز امکان ندارد باشد[ ،ولوی بایود
باشد حقوقی که از حی الز االجرا بودن نهایتاً باید به تحقق مسئولیت بینالمللی دولوتروا در
فرض نقض این موارد منتهی گردد و غایت حقوق بینالملل که منجر بوه رمکواری دولوتروا و
ازبین رفتن علل ساختاری جن  ،توسعهنیافتگی و نقض آزادیروای اساسوی بشور مویگوردد»
رمان ،ص  )031-030بااینحال ،جامعۀ مشترکات بینالمللی فاقد سازمان ،ارگان و آیینروای
مش ص و معینی است بهعالوه ،حضور نمایندگان دولترا ،زمینۀ تحمیل سیاست ملی دولترا
در لوای این مشترکات را فرارم کرده است رمان ،ص )010
برخی نویسندگان میان جامعۀ مشترکات دولترا و جامعۀ مشوترکات بوینالمللوی در معنوای
اخص کلمه تمایز قائل میشوند« :باید رمیشه بیاد داشته باشیم که در صوحنۀ بوینالملول بوا اوه
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جامعۀ مشترکاتی روبهرو رستیم؟ جامعۀ مشترکات عقلی منسجم ،دارای سلسله مراتب و عموودی
یا جامعۀ خودرعسته ،پر ررج و مرج و شبکهوار؟ ...جامعۀ مشترکات از عالم بده و بستان خارج شده
است و به سمت جامعۀ منافع مشترا و رمکاریرای اندجانبه سوق داده شوده اسوت» رموان،
ص  )011درعینحال ،مشکل اساسی در این است که این مفهو بیشوتر معبرور جامعوۀ دولوتروا
تصور شده و درعمل رم رمیشه از مجرای سازمانرای بین دولتی ساختۀ دست رموین دولوتروا
ظارر شده و به رمین دلیل به نتایج قابلتوجهی نینجامیده اسوت؛ ماننود موافقوتناموۀ منضوم بوه
کنوانسیون حقوق دریارا در سال  0334در خصوص میراث مشوترا زیور دریاروا کوه بوا ایجواد
تغییراتی در سازوکاررای ایجادشده ،زمینۀ تحقق ارداف عالیۀ مندرج در آن منتفی شده است
در این نگرش ،بشریت جامعهای از دولترا با رفتاررای آرموانگرایانوه و مثوالگونوه تعریوف
میشود با وجود این ،فاصلۀ بسیاری میان واقعیت حاکم بر عرصۀ بینالمللی و رفتار دولترا ،بوا
آن فرضرای مثالی ترسیمشده وجود دارد اما ارمیت اندیشیدن انین فرضی در این است کوه
رفتار دولترا در گذر زمان به پشتوانۀ فرض برقرار شده و انبووری از رویوهروای غیرمتمرکوز در
قالب توصیهنامه ،اعالمیه و راه خود را از واقعیت حاکم بر رفتار دولترا در صحنۀ بوینالمللوی
به سوی فرضرای آرمانی موردنظر باز میکند به این ترتیوب تحووالتی سواختاری در منظوموۀ
حقوق بینالملل پدیدار میشود

مفهوم بشریت در حقوق طبیعی
ابتدا باید میان تئوری حقوق بیعی اخالق و حقوق بیعی حقوق موضووعه قائول بوه تفکیو
شد موضوع نظریۀ ن ست ،ارزیابی امور اخالقی از سایر امور غیراخالقوی اسوت؛ درصوورتی کوه
موضوع نظریۀ دو  ،دریافت امر قانونی از امر خالف قانون است در ایون دیودگاه قوانون و قاعودۀ
حقوقی بهعنوان نتیجۀ تصمیم انسان در خصوص توافق بر امری دانسته میشود ،نوه اموری کوه
خارج از کنترل و اراده بر انسان تحمیل شده باشد؛ درحالی که در حقوق بیعی قوانون حاصول
از کشف اصول ن ستین و مبانی فطری است ،نه آنکه در نتیجوۀ ابوداع و وضوع اراده یوا تراضوی
انسان حاصل شود تیبیت ،0919 ،ص )91
حقوق بیعی نقطۀ تالقی حقوق و اخالق است حقوق بیعی در فلسفۀ رواقی مبتنوی بور
خرد بشری بوده است؛ قانونی که حقیقی ،جهانشمول و پاینده و تغییرناپذیر است نفوذ حقووق
بیعی در اعالمیه رای حقوق در جریان تحوالت انقالبی اون انقالت فرانسه و استقالل امریکوا،
آنجا که صحبت از حقوق ذاتی و غیرقابل انتقال بشری و برابری انسان شده است ،آشکار اسوت
در این موارد حقوق بیعی در برابر نظریۀ قراردادگرایی قرار دارد که حقوق بیعی را ثمرۀ ی
تعهد سیاسی و قرارداد اجتماعی بهشمار میآورد ویکس ،رمان ،ص  20و )29
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حقوق فطری مبتنی بر ثبات ،عمومیت و ت طیناپذیری است .منشوأ اعتبوار قواعود در ایون
نگرش برونذاتی است ،درنتیجه وجود حقوق امری ماقبول اراده اسوت حقووق بیعوی از روش
استدالل قیاسی استنتاج از قواعد کلی) بهره میگیرد و برای رسویدن بوه سوایر قواعود ازپویش
فرض گرفتن ی یا اند اصل کلی و تمثیل استفاده میکند

 .1حقوق طبیعی؛ خوانش سنتی سیطرۀ خرد
به تعبیر گایوس  )Gaiusحقوق ملل عبارت است از آنچه عقل سلیم بین تما بشر برقرار کورده
است  )Inter omnes homminesاندیشهرای کالسی رمگرایی را میتوان در تفکر آرمانشهر
افال ون مشارده کرد که بر ضرورت ایجاد وحدت در روابط خورد و کوالن اجتمواعی در تعامول
انسان و جامعهاش تأکید ورزیده است رمین ور تأکید ارسطو بر رمکاری انسوانروا در قوالبی
کارکردگرایانه برای تأمین مصلحت عمومی رم به رمین مضومون اشوارت دارد کوویره،0991 ،
ص  )43-01سیویتاس ماکسیما گِنتیو  )civitas maxima gentiumبه باور یوران کریسوتیان
وولف مرحلۀ عالی توسعۀ اجتماع است که در آن دولت بهمثابۀ فردی در اجتماع داخلوی درنظور
گرفته شده است ذوالعین ،رمان ،ص )400
فصل مشترا اندیشهرای م تلف در این مجموعه ،اعتقاد به سیطرۀ خرد بر تعامالت بشری
است بشریت در این نگرش ،مجموعهای از ضوابط مبتنی بر عقل سلیم است که حیوات جمعوی
بشر را تضمین مینماید برای مثال ممنوعیت توسل به زور یوا ممنوعیوت دیپلماسوی م فوی و
محرمانه را میتوان از مواردی دانست که مبتنی بر خرد و برای تأمین حیات جمعی بشور موورد
کشف و قبول جامعۀ دولترا قرار گرفته است

 .2حقوق طبیعی؛ حقوق در سلطۀ امر قدسی
این وجه از حقوق بیعی دامنۀ خرد را به سلوا ادیان و باوررای یکتاپرست سامی پیونود زده،
محدود مینماید درواقع وحی تبصرهرایی را بر احکا عقلی وارد میکنود کوه بوه دلیول ایجواد
نوعی خاص از تمد ن و فررن در سالیان دراز ،تعلق خا ررایی را برای پیوروان رریو از ایون
ادیان برای تضمین نوعی حیات جمعی برای آنرا بهوجود آورده است در کنار آن ،پیوند آنروا
با سایر انسانرا رم بهنوعی تضمین میشود بورای مثوال ،در رابطوۀ مسولمانان بوا متحدانشوان
الگویی از پیوند و وحدت وجود دارد که سراشمۀ آن اراده و اختیار اسوت کوه عودل ،انصواف و
تعاون را میگستراند عمید زنجانی ،0992 ،ص )209
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توسعه لبیِ جهانگیر دینی در مسیحیت 0و اسال  2دارای سابقه است کوه وحودت تموامی
ملل تحت بیرق ی دولت منسوت به مذرب را وجهۀ تالش خود قرار داده است اتحاد مقودس
در  29دسامبر  ،0100ریشه در نظریۀ تفویض حکومت الهی داشته است که ابتکار آن از سووی
امپرا ور روسیه بود و پیوندرای ناگسستنی ملترای مسیحی در ایون اتحواد ،مرکزیوت داشوت
آلبر کلییار ،0910 ،ص  )04زموانی کوه سون آگوسوتین ) (Saint Augustinusعنووان داشوت
حقوق ظالمانه اصالً و اصالتاً حقوق نیسوت  ،)Lex injustia non est lexبوه حقووق بیعوی در
معنای حقوق الهی نظر داشت
حتی ابها در مادۀ  09کنوانسیون  0393حقوق معاردات باز رم به اندیشهای اشاره دارد کوه
بیانگر تفکری آکنده از سنت ماندگار سلطهجویی کلیسای رومی در قلمرو بینالمللی است در ایون
میان بیانات صاحبمنصبان سریر مقدس رم قابل توجه بهنظر میرسید که رر اقدامی را در جهوت
بنا کردن برخی اصول بنیادین که مافوق رر قدرتی باشد در دکترین سریر مقدس بر دوش حقووق
بیعی نهاده است مونی شیمیلیه-ژانرو ،0910 ،ص  )211که تا حدی نمایانگر بینش پدرساالر
 )Patria potestasاست؛ نگرشی که در آن پدر [یا رر موجود یا نهاد دیگری که نقوش قیموموت را
ایفا میکند درندۀ زندگی است و اختیار بازپس گرفتن آن را رم دارد فوکو ،0914 ،ص )000
بشری ت در این خوانش از رنجاررای حاکم بر زندگی بشر ،ریشه در برادری موسو در ادیان
سامی دارد؛ وفاق و یکرنگی رمۀ ابنای بشر که در قالب فرمان خدای یکتا رمگی برابر رسوتند و
سهمی واحد از سعادت را در زندگی اجتماعی خوارند داشت ضووابطی اخالقوی بور ارادهگرایوی
دولترای قارر سیطره دارد که آزادیرای لویاتان را محدود میکند بشریت مجموعوۀ قواعودی
از باوررای اخالقی تصور میشود که روال زندگی اجتماعی دولترا و ملترا را در صحنۀ روابوط
بینالملل نظم و نسق میب شد

 .3حقوق طبیعی جدید
قاضی ترینیداد را میتوان شاخصترین اهرۀ معرف این رویکرد دانست بوه اعتقواد وی ،حقووق
بینالملل در درهرای اخیر رو به سوی ارضوای نیازروا و خواسوتهروای انسوانروا در کلیوت آن
بشریت) گا برداشته  )Trindade, 2006, p. 33و انسانی شدن حقووق بوینالملول بوه معنوای
 0کاتولیسیسم با شعار ی گله و ی اوپان مدافع این ایده بود که در سال  111میالدی با تاجگذاری شارلمانی محقق شد
 2ایدۀ مشابهی رم در تمدن اسالمی وجود داشته است که برگرفته از آیۀ «ما ارسلناا اال کافه للناس» و با
کشورگشاییرای امپرا وری عثمانی تا حدی محقق شد ر ا احمد ،رشید  ،)0909دروس الره :اسال و
حقوق بینالملل عمومی ،مترجم :حسن سیدی ،ص . 00
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وسعت یافتن موضوع مطالعۀ حقوق بینالملل به حوزۀ گستردهتر از روابط بوین دولوتروا اسوت
)Trindade, Ibid, p. 53
قاضی ترینیداد از ی سو با اشارهرای فراوان به مفاریم حقووق ر و آثوار متقودمان حقووق
بین الملل مانند جتیلی ،سوآرز و ویتوریا بهعنوان بنیانگذاران دانش حقوق بوینالملول ،رنو و
بوی حقوق بیعی کالسی به خود میگیورد و از سووی دیگور ،بوا اشواره بوه وجودان قضوایی
بهعنوان منبع مادی و ماروی حقوق بینالملل ،تأثیرپذیری از دیدگاه رونالد دورکوین Ronald
 )Dworkinو نظریۀ نظا حقوقی یکپاراه و منسجم را آشکار میکند به این ترتیب ،در حقووق
بیعی جدید ،حقوق موضوعه در ول حقوق بیعی قرار میگیرد تروپه ،0919 ،ص )021
رونالد دورکین در تحلیل قضایای دشوار عنوان میکند که قاضی عناصر مواد قوانونی را تفسویر
میکند و در ریچ صورت دست به قانونگوذاری نمویزنود ازآنجوایی کوه نظوا یکپاراوه اسوت و
خألرای قواعد حقوقی بهواسطۀ اصول کلی پعر میشووند ،در فرضوی کوه قاعودۀ حقووقی در موورد
خاصی ایجاد نشده ،یا توالی اعمال قواعد حقوقی موجود به نتیجوهای غیرمعقوول منجور شوود ،بوا
اعمال اصل کلی حقوقی مرتبط ،کاستی موجوود در نظوا حقووقی جبوران خوارود شود دورکوین
پوزیتیویسم حقوقی را نارسا میداند ،زیرا حقوق عالوه بر قاعده ،اصولی کلی نیوز دارد؛ بوهخصووص
اینکه در عرصۀ قضاوت نمیتوان میان امور اخالقی و حقوق تفکی قائل شود ،زیورا قوانون ماریتواً
مبتنی بر رمین مالحظهرای اخالقی و سیاسی شکل گرفته اسوت ویکوس ،رموان ،ص )99-94
حقانیت بهعنوان جوررۀ جامعۀ لیبرال آزادمنش) و تجلی حاکمیت قانون است در نظریوۀ حقووق
در معنای یکپاراگی ،مشروعیت اخالقی حقوق مبتنوی بور درکوی نوه انودان روشون از مفواریم
برادری و اجتماع است قاضی در این نگرش ،در نقش نویسندهای است که ب شی از یو داسوتان
درازآرن را در راستای تأمین حقوق فردی و آزادیرای عمومی مینگارد رمان ،ص  11و )12
وجوری از مفهو بشریت که در عالم حقوق وارد شدهاند ،با عناوینی اون مالحظوات اولیوۀ
بشری در قالب اصل کلی حقوقی اارهساز مسائل دشوار حقوق بینالملل میشوند؛ مسوائلی کوه
دولترا برای قاعدهگذاری در آن حوزهرا تالشوی نکوردهانود دیگور مسوائل حقووقی نیوز تحوت
حاکمیت قواعد حقوقیِ معمول ِتعبیهشده قرار دارند

مکتب یِیل (نیو هیون)
این مکتب نگرشی ساختارگرا نسبت به مفاریم حقوق بینالملل دارد و از مجموعهای از روشروای
علمی مشابه اندیشهرای پسوامدرن بهوره مویگیورد بنوابر عقیودۀ آنروا ،مفهوومی کوه از جامعوۀ
بینالمللی در نظر داریم ،برآیند تصمیمات رسمی و معتبری است که خواستهرا و انتظارات اعضای
جامعۀ بینالمللی را دربر میگیرد که بهواسطۀ تعامل روابط نهادرای فعال در اعمال قدرت ،توأمین

مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بینالملل...

10

خوارد شود ) )Lasswell, H. (et.al), 1992, p. 92-93بوه ایون ترتیوب ،قواعود حقووقی را برآینود
مجموعۀ شبکه مانندِ تعامالت بازیگران متکثر بینالمللی شناسایی میکند کوه رودفشوان اسوتقرار
نظامی حقوقی است که زندگی سعادتمندانه و کرامتمحور فرد انسانی تأمین شود صالحدید ملوی
دولترا بهواسطۀ تعریف قدرت در حصار حقوق به معنای تصمیمرای معتبر رسومی بورای محقوق
کردن ارزشرای مبتنی بر فرایند محدود میشود )McDougal (et.al), 1988, p. 813
در مکتب ییل ،حقوق نتیجۀ فرایندی از تصمیمرای رسمی است برآیند انوین رونودی بوه
حصول ارداف و منافع مشترکی میانجامد مفاد این تصمیمرا در انطبواق بوا انتظوارات اعضوای
جامعۀ بینالمللی قرار دارنود  ) Lasswell, H. (et.al), Op-Cit., p. xxiبور اسواس آمووزهروای
مکتب ییل ،حقوق مشتمل بر مجموعهای از قواعد حقوقی نیست که بهواسوطۀ آن ،کونشروا و
تعامالت اجتماعی نظم و نسق یابد ،بلکه برآیندی از تصمیمرایی است کوه بور اسواس تعوامالت
اجتماعی بازیگران در عرصۀ بینالمللی ات اذ میشوند که به دلیل توجه به ویژگویروای خواص
قضایای م تلف ،کامالً نسبی است درنتیجه پوزیتیویسم حقوقی را با االشرای اساسی مواجوه
میسازد ،زیرا با استناد به کارکردگرایی و اثر روندمحور بودن شکلگیری قواعد حقووقی جدیود،
رمانگونه که امکان تحقق حقوق مطلوت میسر بهنظر میرسد ،احتمال تغییر حقوق موجود نیز
در جریان تحوالت حقوقی وجود خوارد داشت
آرمانرایی مانند تأمین آزادیرای اساسی و حقوق بشر ،امنیت ،دغدغهرای زیستمحیطوی،
مبارزه با فقر و بیماریرا ارداف این مکتب رستند که رمگی نمایانگر اردافی اجتماعیاند حقوق
بهعنوان سیاق روابط سیاستمحور ،زمینۀ استقرار نظم عمومی با محوریت کرامت بشری را فرارم
مویکنود مووایرس مو دوگووال  (Myres S McDougalتضومین انووین رودفی را در قالووب
تصمیمسازی نیرورای سیاسی فعال در صوحنۀ بوینالمللوی محقوق مویدانود گراوه از حیو
ساختاری نهادرای سیاسی عامل رستند ،اما محتوای تصمیمرایشان منطبوق بوا خواسوتهروای
جامعۀ مدنی و مرد است واسطۀ تحقق انین امری بهرهگیری از ابزاررا ،آیینرا و سازوکاررای
گوناگون ملی و بینالمللی است  )Ibid, p. 189در این نظریه از ی سو ،مجموعهای از انتظارات
اجتماعی مستقر وجود دارد که در جریان دیالکتی تعامالت نهادرای م تلف دولتی و غیردولتی
شکل گرفته است و از سوی دیگر ،ضابطۀ تعیین قاعدۀ حاکم بر موضووع موورد بررسوی ،قواعود
حقوقی ازپیش تعیینشده نیست ،بلکه انت ابی است که برای تحقق این ارزشرای مشترا مورد
ابتکار قرار میگیرد  )Land, 2014, p. 921به این ترتیب ،حقووق بوهعنووان نتیجوۀ رونود ایون
تصمیمسازی شناخته میشود که رم با انتظارات اعضای جامعه مشتمل بر رمۀ بازیگران حاضر
در عرصۀ بینالمللی در معنای موسع) موافقت دارد و بهحق دانسته میشود و رم به دلیل اعتبار
حقوقی و صالحیت تصمیمگیران ،مؤثر است )(Reisman, 1992, p. 121
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درنهایت میتوان عنوان کرد که جامعۀ مشترکات از زاویۀ نگاه این رویکوردِ عمولگورا ،آلوت
دست سیاست خارجی دولترا میشود گذشته از آن ،بشریت در قالب آرمانی اجتماعی با ارائوۀ
تعریفی از حیات باکرامت انسان در منشوری از خواستهرای رنگارن جلوهگری میکند درواقوع
این مکتب تحت لوای تدابیر حقوقی مت ذه بر مبنای رویهرای مستقر و معتبر ،جامهای حقوقی
بر تن روابط قدرت در عرصۀ بینالمللی میکند دادهرای اجتماعی بوهخوودی خوود تبودیل بوه
رنجار حقوقی نمیشوند ،بلکه واسطۀ آن نوعی انت ات است؛ انت ابی که از سوی دولوتروای و
سایر نهادرای تأثیرگذار در روند تحوالت حقوقی صورت میگیرد به این ترتیب ،خألیوی بوزرگ
میان دادهرای جامعهشناختی و انت ات و تجویز حقوقی معطوف به غایت حیات با کرامت انسان
ایجاد میشود حلقۀ رابطی که از گذر روند تعامالت ،عملکرد و انت ات قدرت دولترای مؤثر در
تصمیمگیریرای بینالمللی حاصل خوارد شد

مکاتب انتقادی در حقوق بینالملل
اندیشهرای برخی از مکاتب معاصر حقوق بینالملل را میتوان ذیل عنوان کلی نگورش انتقوادی
به حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داد پساساختگرایان ،نگرشروای اوو و مارکسیسوتی از
جملۀ این مکاتب فکری رستند که مبادی نظری اندیشوهروای آنروا نیوز در خصووص مفهوو
بشریت بررسی خوارد شد

 .1پساساختگرایی
پسامدرنیسم مقابله با کلیتگرایی و خلل وارد کردن به درستیِ گزارهرای فراروایترا 0را وجهوۀ
رمت خود قرار داده است توجه به نشانهشناسی و زبانشناسی و بازگو کردن نارساییرای ابوزار
زبان برای ارائۀ تصویری جامع از روایترا از مصادیق این تالشرا بووده اسوت در رموین راسوتا
ژاا دریدا ) (Jacques Derridaبه عد امکان حضور کامل بهواسطۀ زبان و پدیدۀ حضور نیمبند
و کاذت اشاره میکند ) (Butler, 2002, p. 17و فرانسوا لیوتار پسامدرنیسم را نابواوری و تردیود
در گزارهرای فراروایت مانند پیشرونده بودن تاریخ ،وحدت نهایی علو و ررواییب شوی دانوش
تعریف میکند )Jean-François Lyotard, 1984, p. 13-14
رویکرد شناختی فررنو معرفوتشناسوی غربوی درنهایوت بوه نقود دوگانوهانگواری Binary
1. Metanarrative

مقصود از فراروایت ،گزاره رای کلی است که علمای دوران روشنگری در پی اثبوات آن بوودهانود درصوورتی کوه در
بینش پسامدرن با ارمیت دادن به سیاق رر مسئله و تأثیر نسبیتگرایی بر نتایج احکوا فراروایوتروا ،صوحت
گزاررای پیش رو مورد تردید قرار گرفته است
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 )Approachژاا دریدا ختم میشود که حقوقدانان غربوی روم از ایون مقولوه مسوتثنی نیسوتند
) (Kennedy,1979, p. 213دوگانووهرووایی کووه در قالووب حقوووق موضوووعه /حقوووق بیعووی،
خودم تاری/جمعگرایی ،رَوَند /قاعده ،خودنمایی میکنند  )Koskenniemi, 1990, p. 8اما رمین
مقابله میان دوگانهای متضاد از منظر دریدا ،امور ثوابتی نیسوتند ،بلکوه تنهوا مسوئلۀ پایوا در ایون
معرفتشناسی توفیر و تعویقی  )Différanceاست که معانی موقعیتمحور و خواص رور سویاق در
پس واژهرا را آشکار میکند درواقع مرزرای وجودی یا شناختی رر مفهو با وجوود و یوا شوناخت
مفهومی دیگر در تضاد آن تعیین میشود دیودگاه پساسواختگورا ،بوه دنبوال بوازسوازی نظاموات
جدیدی در حقوق بینالملل بر پایۀ ی سری اصول اساسی نیست ،بلکه تنها در پی فروپاشیِ نهواد
کنونی مشهور به حقوق بینالملل است )Rasolov, 2006, p. 800-801, 805, 809.
در آغاز امر باید گفت ،ساختگرایوی پدیودهای گریزناپوذیر اسوت و در کنوار آن ،رموۀ ایون
ساختاررا شبکهای از روابط منطقی میان پدیدهرای متعارض را ایجواد مویکنود ایون مقودمات
تحقق حقوق بینالملل جهانشمول را ممکن میسازد که تحت عناوینی اوون جهوان متمودن،
خانوادۀ ملترا ،جامعۀ بینالمللی و درنهایت حقوق متعلق به رمۀ بشوریت شناسوانده شودهانود
 )Allott, 2002, p. 281این حقوقِ جهانشمول در کنار تبیین و توجیه مبانی وجودی خوود و
مفاریم منکر و منتفیکننده  )refusésخود ،مانند دولترای سرکش ،وحشیرا ،دشومنان نووع
بشریت  )Hostis humani generisو دشمنان جهوان آزاد را نیوز بازسوازی مویکنود توا حیطوۀ
مفاریم مبتنی بر حقوق متعلق به رمۀ بشریت تدقیق شود ایون منطوق نیوز رژموونی خواص و
توسعه لب خود را بهرمراه موی آورد کوه بوا بودنا کوردن منکوران ،قودرت خوود را در عرصوۀ
گفتمان رای حقوقی و سیاسی پیاده سازد درواقوع حتوی مشوفقتورین حامیوان حقووق بشور و
آزادمنشی رم بیش از آنکه در گفتمان موردنظر راستی را بر قدرت برگزیده باشند ،پیادهکننودۀ
ب شی از قدرتی رستند که رژمونی حاکم جریان روال آن را ممکون سواخته اسوت Rasolov,
 )Op- cit., p. 812-813در ساختار دولتگرای حقوق بینالملل ،رر دولتی صورف نظور از رموۀ
تفاوترای جامعهشناختی و فررنگی درونمرزی خود ،واحدی یکپاراه تلقی میشود که عناصر
ناخواسته از آن حذف  )Foucault, 2003, p. 80-82یا از ورود آنرا به درون مرزروا جلووگیری
میشود که نمونۀ آشکار آن پنارجویان رستند به این ترتیب ،براسب ناقض قانون برای کسوی
درنظر گرفته میشود که تنها در تقالی شناسایی شودن از سووی دولوت اسوت ،بویآنکوه عموالً
مرتکب جرمی شده باشد
در این رویکرد ساختاررای کالسی حقوق بوین الملول رمگوی از د تیون انتقواد گذرانوده
می شوند مفهو بشریت ،خواه در معنای حقووق بیعوی آن و خوواه در معنوای پوزیتیویسوتی،
نمایانگر نگرشی به حقوق بینالملل شناخته خوارد شد که مصون از نقد ن وارد بود؛ زیرا رر دو
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تلقی گزارهرایی کلی رستند که بیتوجه به عینیت نسبیِ پَرریبِ واژۀ بشریت موجود در حیوات
جمعی دولترا و ملترا در عرصۀ روابط بینالمللی پایهگذاری شدهاند

 .2نگرش انتقادی به حقوق بینالملل (مکتب هلسینکی)

1

از نظر کاسکنیمی اصول برخاسته از حقوق بیعی در تعابیر م تلف خود مانند معیار عقل سلیم
و خرد نات  )recta ratioشناختناپذیر رستند  )Koskenniemi, 2011, p. 36تنها امور قابول
شناسایی ،اولویتبندیرای ذرنی مورد نظر کسانی است که از این مفاریم استفاده میکننود توا
بهواسطۀ آن ،مقاصد خود را عملی کنند نگرش کاسکنیمی نسبت بوه موضووعروای مطوروح در
حقوق بینالملل متأثر از نظریۀ بازیرای زبانی ویتگنشتاین است ،زیرا رری از این بوازیروای
زبانی با شکلی خاصی از زندگی انطباق دارد و فهم آن نیز وابسته به سیاق ویژهای است که ایون
بازی در آن بهکار گرفته شده است به این ترتیب ،در حوزۀ تصمیمگیریروای سیاسوی حقووق
بینالملل ،دستیابی به مبانی مشتراِ رمهگیر و قطعی که رمگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند،
میسر نیست تحقق آرمان حقوق بیعی در حقوق بینالملل اندان محتمل نیست ،زیرا مرزرای
شناخت آدمی در دامنه نسبیت رمین بازیرای زبانی محصور مانده است که کلیتی از آن ،قابل
بازی بیپایان است2
است راج نیست و دامنۀ تفاسیر ارائهشده صرفاً ب شی از ی
سرشتِ ازرمگسستۀ حقوق بین الملل و نسبی بودن مفاریم در این مجموعه از حقوق ،ناشی
از وجود دولترای برابر و با حاکمیت تا و ساختار نهاندان سازمانیافتۀ حقوق بینالملل است
 )Carrillo Salcedo, 1997, p. 583-595که نتیجۀ آن نبوود قطعیوت در خصووص مشوروعیت
اعمال صورتگرفته ،از ی سو و تفاوت در نتایج ناشی از ت طی از قواعد حقوقی ،از سوی دیگور
است  )Dupuy, 1993, p. 14-15که در ی کال  ،عینیت ،قطعیت و قابلیت پیشبینیپذیری را
در این مجموعه از قواعد حقوقی زایل میکند
 0آندریا بیانکی در نظریهرای حقوق بینالملل عنوان مکتب رلسینکی را به دلیل ارمیت و تأثیرگذاری مارتی
کاسکنیمی برگزیده است نگرشرای انتقادی به حقوق بینالملل گرایش رای و عناوین متعددی دارند که
مشتمل بر دیدگاه مارکسیسم و به ور کلی گرایش رای او به حقوق ،نگرش جهان سو به حقوق بینالملل،
درگیری پسامدرنیسم با حقوق بینالملل است با وجود این ،آموزه رای مکتب رلسینکی و ش ص کاسکنیمی
در مقایسه با دیگران توانسته است جایگاری ممتازی به خود اختصاص درد ر ا
Bianchi, Andrea, International Law Theories, (Course materials, Vol. II), The Graduate Institute,
Geneva, 2012-2013, p. 369.

 2برای مطالعه در این خصوص ،ر ا

Carty, Anthony (Nov 2012), "language games of international law: Koskenniemi as the discipline’s
of Wittgenstein", Melbourne, Journal of International law, vol. 13 Issue 2 .
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این نگرش بر اساس نظریۀ غالب ساختارگرایی و واقعگرایی سیاسی ورح شوده ،مبنوای آن
عد قطعیت گزاره رای حقوقی است بر این اساس که ایون گوزارهروا و اسوتداللروا در حقووق
بینالملل بر فرض رای سیاسی که خود موضوع اختالف رستند ،استوار شدهاند به رمین دلیول
وی اعتقاد دارد که بایست به مسوائل منطقوی توجوه ویوژهای شوود ،بوه ایون دلیول کوه رموان
توجیهرایی که برای اثبات امری مورد استفاده قرار میگیرند ،میتوانند زمینهسازِ توجیوه نتوایج
موردنظر م الفان باشند کسانی که در عرصهرای عملی و کاربردی حقووق بوینالملول فعالیوت
می کنند ،آگاه رستند که بسیاری از مسائل در دنیای عملی حقوق بینالملول قابول پویشبینوی
است این نگرش را میتوان وامدار نظریۀ اندیشمند مارکسیست ،آنتونیوو گرامشوی (Antonio
 ،Gramsciبا عنوان «آگاریِ کاذت) سلطه لب» دانست؛ یعنی تداو نظم اجتمواعی بوا برخوی
باوررا بهعنوان عقل سلیم که ب شی از نظا بیعی پذیرفته میشود ،درحالی که عمالً نمایوانگر
منافع گذرای بقۀ حاکم است ویکس ،رمان ،ص )020
به این ترتیب ،بشریت و سایر مفاریم انتزاعی مانند آن در این نگرش ،کمکی به رفع مشکل
عد قطعیت در حقوق بینالملل نمیکنند ،بلکه برعکس و به تعبیر خود کاسکنیمی و به نقل از
پیر ژوزف پرودن )« (Pierre Joseph Proudhonریچکس از بشوریت سو نی بوهمیوان ن وارود
آورد ،مگر آنکه در سودای سوءاستفاده از آن باشود»  .0)Koskenniemi, 2001, p. 434بشوریت
در تعبیر این رویکرد ،نظمی پوشالی را سامان میدرد تا به مقتضای مصلحتسنجیرا تفسویر و
تعبیر شود برخالف نظریۀ پوزیتیویسم حقوقی که سودای ایجاد امنیت حقوقی در سور دارد توا
وضعیت حقوقی ازپیش تعیینشده ای را برای رر واقعه مقرر نماید بنابراین مطابق ایون دیودگاه،
بهره گرفتن از مفاریم مبهم تنهوا بورای گریوز از گوردن نهوادن بوه پیامودرای حقووقی قواعود
تعیینشده خوارد بود

0

کارل اشمیت با مبنا قرار دادن این س ن پعرودن که «ریچکس مفهو بشریت را مورد استناد قرار نمیدرد ،مگر
آنکه در پی سوء استفاده از آن باشد» ،نقد دیگری را رح میکند به دلیل نامش ص بودن مرزرای مفهو
رف خود و
بشریت ،نباید از این مفهو در مباح سیاسی استفاده کرد ،زیرا در دعوارای سیاسی ،ی
اندیشۀ موردنظر خود را تحت لوای نا بشریت باال میبرد و رف مقابل را دشمنان نوع بشریت معرفی خوارد
کرد به این ترتیب به دلیل خنثی بودن مفهو بشریت ،از این مفهو برای دامن زدن دعوارای سیاسی و
بهعنوان ابزاری برای توجیه شکلگیری قدرترای سلطه لب بهره گرفته خوارد شد ر ا

C. Schmitt, (2007), The Concept of the Political: Expanded Edition ,University of Chicago Press, p.
54
C. Douzinas, (2007), Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, New
York, Routledge-Cavendish, p. 7.
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مارکسیسم و مفهوم بشریت
از نگاه مارکسیسترا حقوق بینالملل جلوۀ متعالی و روشن مبارزۀ بقاتی است بوه نظور آنوان
تناقضرای موجود در حقوق بینالملل بازتات تناقضرای درونوی و ذاتوی نظوا فکوری لیبورال
رستند  )Kelman, 1987, p. 3حقوق از حی محتوا و ساختار ،توابعی از نحووۀ تقسویم منوابع
تولید و بازتاتدرندۀ سلطۀ اقتصادی است  )Collins, 2012, p. 24به تعبیر انگلس (Friedrich
) ،Engelsتنها مسئلۀ تعیینکننده در جریان تحووالت موادی تواری ی ،عامول اقتصوادی اسوت
ررگاه گزاره رایی متفاوت از آن بورای تبیوین ایون تحووالت ارائوه شووند ،در تحلیول نهوایی بوه
عبارتپردازیرای بیمحتوایی ختم میشوند )Marx (et al), 1970, p. 487؛ به این ترتیب کوه
صرف اعتقاد بر اینکه نظامی حقوقی الزمۀ استقرار نظم و سازمانمندی اجتماع میشوود ،ریشوه
در باوری پوچ و ایدهای فتیش بتواره) 0به حقوق دارد؛ درحالی که تنها کوارکرد حقووق ماننود
رر نظا رنجاری دیگری ،پیادهسازی منافع بقاتی است
با آنکه اصالتاً مارکسیسترا حقوق را فرضی میشناسند کوه بوا رویچ واقعیوت عینوی و خوارجی
مطابقت ندارد ،بلکه تنها ریشه در ایدئولوژیرایی دارد که نهاد دارای قدرت اعمال آن را تکلیف کورده
است  ،)Fine, 1979, p. 36اما در دوران استقرار نظا کمونیستی در شوروی سابق ،با رودف ورود بوه
مناسبات بینالمللی مجبور شدند تا حدی نظریۀ پیشین را اصالح نماینود بوه ایون ترتیوب بوا اینکوه
عرصۀ بینالمللی روابط دولترا معارضۀ عینی مبارزۀ بقهرای م تلف است ،اما خودم تاری نسوبی
قواعد حقوقی مانع از آن میشود که قواعد حقووقی ابوزاری در یود دولوتروای قدرتمنود باشود ،لوذا
میتوان به تحکیم نوعی وضعیت تثبیتشده امیدوار بود )Chimni, 1993, p. 205, 208
بشریت در این نگرش ،نس های کامالً روشن خوارد داشت بهرهگیری از انوین مفواریمی در
حقوق بینالملل در راستای حفظ سیطرۀ فررن لیبرال درا خوارد شد صرف نظر از صبغهرای
دینباور یا سکوالر حقوق بیعی و پوزیتیویسم حقوقی ،مفاریمی اون بشریت ،منافع فررنگوی و
امپریالیستی غرت را بر جهان دیکته خوارد کرد و در حکم سوپاپ ا مینانی عمل میکنود کوه توا
ابد ،فروغ امید واری تغییر و انسانی شدن روابط سیاسی و حقوقیِ بینالمللوی را در دل توودهروای
 0باور فتیشیستی به حقوق در این نگرش به معنای باوری خیالی و دروغین به امری ذرنی بهکار گرفته میشود
که بدون اقامۀ ررگونه دلیلی بهمثابۀ کیمیایی درمانگرِ تمامی کاستیرا ظارر شده ،عینیت مییابد به عقیدۀ
مارکسیسترا ،انگارۀ فتیشیسم نسبت به حقوق به نتایج نادرستی منجر میشود؛ ن ست ،ضرورت وجود نظا
حقوقی برای اجتماع ،و دو  ،تمایز میان حقوق با اَشکال قدرت که درنهایت ایدۀ حاکمیت قانون یعنی اعمال
قدرت بر اساس ضوابط ازپیش تعیینشده میشود به این ترتیب ،لیبرالیسترا با استفاده از انین ادبیات
حقوقی ،سیمایی تحریفشده از روابط واقعی داخل جامعه را بهتصویر میکشند ر ا
Hugh Collins (March 2012), The Marxist Approach to Law, Oxford Scholarship Online:, p. 9-13.
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در زنجیرِ دنیای سرمایهداری زنده نگاه دارد ،بیآنکه توان تغییر یا تحولی در خود داشته باشد ،زیرا
مانند رر نظا رنجار دیگری ،بازتات رابطۀ قدرت و تقسیم سرمایه در جهان است
ااینا میِ ویل )China Miéville) ،یکی از نویسندگان برجستۀ این رویکرد ،تنواقض موجوود
در اندیشۀ علمای حقوق بینالملل را در این خصوص انوین بوه تصوویر مویکشود؛ بسویاری از
نگارندگان و علمای حقوق بینالملل درعینحوال کوه اعتوراف مویکننود نظوا موجوود حقووق
بین الملل ناکارآمد است ،ادعا دارند حقوق بین الملل در دوران معاصر تأثیری زیوادی در انسوانی
کردن حقوق در عرصۀ روابط بینالمللی داشته است به این ترتیب ،تنها تمایل بوه اصوالح آن را
آرزومندند و از سوءاستفادهرای قدرترای حاکم بر روابط بینالمللی گِلوه دارنود Butkevych,
 )2003, p. 235لذا انین ادعایی از دیدگاه مارکسیستی بیپایه و اساس بوهنظور مویرسود کوه
حقوق بینالمللی را که خود مانع جنبشرای مترقیانۀ اجتماعمحور است بتوان بهعنوان ابوزاری
کارآمد در راستای ایجاد تحولی ساختاری در این نظا موجود شناسایی کرد Miéville, 2005,
 )p. 6رمان ور که مبادلوۀ کواال پوششوی بورای تقسویمبنودی بقوات اجتمواعی و درنهایوت
بهرهکشی از گروهرای ضعیفتر است ،حقوق رم دنیایی از مفاریم انتزاعوی اسوت کوه خشوونت
میان روابط را م فی میکند بنابراین ،رر کوششی برای جایگزین کوردن جنو و نوابرابری بوا
نظا رای حقوقی ،نهتنها آرمان گرایانه نیست ،بلکه از تناقضی درونی رنج میبرد که شکسوت آن
محتو خوارد بود تنها جلوۀ انتظامات شکلگرفته پیرامون حقوق بینالملل که در قالب سولطۀ
خشونت قدرتمندان متصور خوارد بود ،دنیای عد قطعیت روابط حقوقی اسوت کوه زیور سوایۀ
رقابت دولترا با عنوان حاکمیت قانون [نظم عمومی بینالمللی ،جامعۀ بوینالمللوی دولوتروا و
درنهایت بشریت  ،به سوی ررج و مرج و خشونت روزافزون سیر میکند )Ibid, p. 314-320

نتیجه
درواقع ،داوری در خصوص جایگاه بشریت در حقوق بینالملل را میتوان در قالب معارضه میوان
رویکرد مدیریتگرا در حقوق بین الملل در مقابل رح انسانی کردن حقوق بینالملول مطورح و
ارزیابی کرد از زاویۀ نگاه منتقدانِ نظریۀ مدیریتگرا ،دریافتن تعابیری مانند بشوریت در سوطح
کالن حقوق بینالملل با رح مثوال دوبوارهسوازی امپرا ووریروا در قالوب دولوت -ملوتروا و
پادشاری رایی که پس از فروپاشی امپرا وری ر و کلیسا شکل گرفت ،قابل تبیوین و بوازخوانی
است درواقع رمان ور که دولت رایی از پس فروپاشوی امپرا ووری ر و سولطۀ کلیسوا شوکل
گرفتند و جامعهای از دولترای مستقل را بهوجود آوردنود ررگواه تالشوی بورای ایجواد نووعی
مرجعیت رمهگیر بر فراز حاکمیت دولترای مستقل صورت گیرد یا محقوق شوود ،در راسوتای
ایجاد نوعی امپریالیسم حقوقی رمهگیر پیش خواریم رفوت )Koskenniemi, 2011, p. 29-30
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بنابراین باید محدوده ای مش ص برای کارکرد مفهو بشریت در کران مفاریم مندرج در حقووق
بینالملل تعیین شود تا عالوه بر پس زدن خودسری منافع منفرد دولترا ،زمینۀ سلطهگری در
قالب گفتمانی فررنگی -حقوقی فورارم نشوود واقعیوت امور ایون اسوت کوه اگور اندیشوهروای
لیبرالیسوتی بووه سووی تووراکم قاعوودهسوازی پوویش رانوده شوووند ،سوورانجا بوه یکووی از اشووکال
مدیریتگرایی یا سلطهگرایی امپریالیسم) سِیر خوارند کورد نمویتووان درکوی لیبرالیسوتی از
حق رای بشری داشت و در کنار آن برای اعمال و دیکته کردن این حقوق ،رویکردی دیوانساالر
ات اذ نمود زیرا انت ات بیعی و آزاد افراد و اجتماعات و بهکار افتادن دست نامرئی در جریوان
بده بستان و تعامالت کنش گران ،سازوکار راستین لیبرالیسم برای محقق شدن ارداف اجتماعی
این نظا فکری است
با وجود این در عالم حقوق ،کاربرد بشریت فائق آمدن بر جَزمیت مسجّل و مسوتقر حقووقی
است که به رر دلیلی که کلیت آن را میتوان موانع رویه ای خواص تقنینوی ماننود بوروکراسوی
تقنین در حقوق داخلی و ارادهگرایوی در حقووق بوینالملول دانسوت ،امکوان بورونرفوت از آن
بهصورت معمول میسر نیست لذا از بشریت بهعنوان ابزار ورود به حوزهرایی بهره گرفته میشود
که در آن حوزهرا با وجود شکلگیری ضرورت وضع قواعد حقوقی با انفعوال نهوادروای رسومی
قاعدهگذار مواجه رستیم
آموزهرای رری از مکاتب فکری حقوق بینالملول ،تصوویر و تصووری متفواوت بوا کوارکرد
مفهو بشریت در این مقا ارائه میدرد به این واسطه رویکرد انسانی کردن حقووق بوینالملول
در گسترۀ تعالیم مکاتب حقوقی م تلف قابل رؤیوت اسوت پوزیتیویسوتروا عوامول اجتمواعی
محیط بر اراده را زمینهساز کمرن کردن ارادۀ دولتی در شکلگیری قواعود معرفوی مویکننود
پیووروان حقوووق بیعووی ،ضوورورت حکومووت عقوول سوولیم ،وجوودان قضووایی و اصووول بوودیهی و
ارزش شناختی را رارکار برونرفوت از فضوای دولوتمحوور عرصوۀ قاعودهگوذاری مویشناسوند
نرماتیویسترا از ضرورت شکل گیری حکومت قانون و سلسلهمراتوب نسوبی در قواعود و اصوول
حقوقی س ن بهمیان آوردهاند با بهره گیوری از تعوالیم دورکوین ،قالوب حقووقی ضورورتروای
اجتماعی تداو حیات جمعی را می توان اصول کلی متبلور حقوق دانست حقوق مجموعوهای از
قواعد ،اصول و سیاسترایی است که قضات یا به تعبیر خود دورکین ،ررکول) بهدنبوال یگانوه
پاسخ درست آن رستند که به بهترین شکل با تکیه بور عینیوت اخالقوی بور یکپواراگی نظوا
حقوقی منسجم ،تأثیرگذار باشد تیبیت ،رمان ،ص  )009-004مکتب ییول بوا ورح بررسوی
ساخت و شکلگیری قاعده در مجرای رویهرای برآمده از تصمیمرای معتبر در کشواکش تقابول
نیرورای اجتماعی برای تحقق زندگی سعادتمند بشر ،زمینۀ مدیریت بر ایجواد نظوامی حقووقی
مناسب را فرارم میبیند
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گراه تعریفرای متفاوت از جامعۀ مشترکات و درنهایت بشوریت در رویکردروای گونواگون
حقوق بینالملل بهکار گرفته میشود ،اما سرانجا آنچه که محتوای حقوق را مش ص میکنود،
رمان نگاه مسلط بر افکار عمومی است که در قالب گزارهرای حقووقی نمایوانگر عینیوت قواعود
حقوقی خوارد بود به این ترتیب ،پدیده ای اون مفهو بشریت در دوران م تلف با پنواه بوردن
به نهاد تأثیرگذار در رر زمانه به نقش و سیمایی در مویآیود توا بتوانود ضورورت عقلوی زیسوت
اجتماعی بشر را برآورده و تأمین سازد این نهادرا در قالب جامعۀ مسیحیت اروپایی ،دولتروای
متمدن ،جامعۀ بینالمللی دولترا و خواست جمعی ملترا پدیدار شدهاند بشریت در رر زمانوه
مقتضای خود را در ااراوت رری از این نهادرا دیکته کرده است در روزگوار کنوونی ،جامعوۀ
بین المللی در کلیت خود در قالب حقوقی نظم عمومی بینالمللی و بوا مصوادیقی اوون میوراث
مشترا بشریت و حمایت از تمامی ت بشری انسان در قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوسوتانه
و حقوق بین الملل کیفری ،جلوهرای امروزی مفهو بشریت را نمایان کردهاند درنهایت ،رریو
از مکاتب حقوقی ،این عینیترای محققشده را در قالب بنیانرای فکری خود تحلیل میکنند
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