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Abstract 
Postmodernism, which emerged after the crises of modernity, has undertaken the 

mission of filling the void of modernity as a more flexible and peaceful approach 

than modern vision. In this sense, it should not be regarded as the end of modernism, 

but as a critique of it and its continuation and completion in the context of criticism 

of modern elements. The coincidence of its heyday with the increasing speed of the 

establishment of international institutions, including the United Nations, obviously 

has made the charter affected. The Charter and the Statute of the International Court 

of Justice (as an integral part of the Charter and the United Nations' legal arm) have 

passed numerous challenges by establishing postmodern approaches in order to 

safeguard its mission. 
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 ل متحددر برخی مواد منشور مل مدرنپستی هاشهیاندتجلی 
 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 2 ، میثم اصغرزاده کانی * 1 حمید الهوئی نظری

 چکیده
عنوان نقدی بر آن، پای به عرصۀ وجوو  و بهناشی از مدرنیته  یهاکه پیرو بحران سمیمدرنپست
رسالت پر  که شو یمتلقی  جوو مسالمت ریپذافانعط  ر مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی، نها 

ی مختلو  جامعوه را هواحوزهاثر این مکتو   ر . شده است ار کر ن خألهای مدرنیته را عهده
یی و گراینسو » ،«ساختارشکنی»مانند  مدرنپستی برجستۀ هامؤلفهاز طریق بازیابی  توانیم

 ر منشور  هاهمؤلفوجو کر . ر یابی این ،  ر هر زمینه جست«تکثرگرایی»و « مرات سلسلهنفی 
عنوان جوء  یینفوم منشوور و ی  ا گستری )بهالمللنیباساسنامۀ  یوان  38ملل متحد و ما ۀ 

منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سوند، توا بازوی حقوقی سازمان( روش مناس ی به
 6ند ی اچه، بوار  مختلفی مانند  چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکت  متأثر شده است؟  ر م

نضوما  موا ۀ به ا 103و  95، موا  ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، موا  2ما ۀ 
.  شوویمشاهده و تکثرگرایی م مرات سلسلهاساسنامۀ  یوان، موار ی از ساختارشکنی، نفی  38
 الملولنیبی اصطکاک حقوق هاهنیزمم ین آن است که این موار  از جمله نخستین  مسئلهاین 

و  الملوولنیبرو بوورای  رک کیفیووت تعووامدت آینوودۀ حقوووق ، ازایوونانوودبو هبووا مکتوو  مءبووور 
 از اهمیتی اساسی برخور ارند. سمیمدرنپست
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 مقدمه
ی و عملوی علوو  نظور یهوا ر حوزه ینگرش انتقا  تحویت گستر ه با ریبه س ،مدرنیسمپست
 ن الوۀ عنوان بوه ایوو  ر واکنش بوه آن،  سمیمدرن ای ییکه از بطن نوگرا شو یم اطدق انسانی
یی نیوء اصطدح مذکور که  ر زبان فارسوی فرانووگرایی یوا پسوانوگرا. ه استآمد دیآن پد مصلح

اطودق  سومیاز مدرن عودکوه بوه رونود ب است یشناختجامعه-یخیتار یمفهوم، شو یمخوانده 
 یهانهیها  ر زماز نگرش یبعض  یتوص یابر . این اصطدح(Barker, 2004: 156-157)  شومی

و نقود  توهیمدرن یهواآنها واکنش بوه بحران ۀکه وجه مشترک هم رو یکار مبه نظری و عملی
 آن است.  نگریکدن و کل یهاهینظر

 رت طموحقووق  یمطالعوات انتقوا  جن ش یهاتیفعال به را ر حقوق  سمیمدرنپست ظهور
 از یاشود، ممموعوه داریومتحوده پد ایتیو ر ا 1970ۀ جن ش که  ر اواخر  هو نیا.  انندیم
 یطور کلوبوه و هاتیاقل به مربوط موضوعات وکه به مسائل  است ر حقوق  یاسیس یهادگاهی 
 ایو صلاهر  یکه برا است یمدعحقوق  ینتقا ا مطالعات. پر از یم ،شدهواقع مغلوب تیروا هر

آنچوه  بوا نقود سپس. افتی  یرق ۀقاعد ای اصل می توانیکم م ست ،ی ر نظا  حقوق یاقاعده
 ییراکوارکر  و کوا نیویت و  فواوتمت یشاخصو ۀارائو قیاز طر است، غال  اصلانتخاب  ۀپشتوان

 (.Koskenniemi, 2005: 71-157) گر اندیم باز صحنه به را آنان ه،یحاش  ر یهاتیروا
و  دیوجد یهوانگرش یءیورطرح یایگو معاصر المللنیحقوق ب ساختار ۀمطالعبا این حال، 

 جیتدربه که است مکت  نیا شیدایپق ل از  ن،یشیپ یستیویتیپوز صرفاً ژیمتدلو ر  دنظریتمد
، پلورالیسوم 1وکر. هوسواخت حواکم ساختار نیبر روح ا یو اث ات یعیها را اعم از ط تکثر گفتمان
کوه  ر آن  و یوا چنود نظوا    انودیوضعیتی م است، سمیمدرنپستی هامؤلفه از کهحقوقی را 

حقووق  ۀ وبار یای(. با اح5: 1388 ،یرمحمدصا قی)م گذارندیحقوقی بر یکدیگر تأثیر متقابل م
 یخدقوا یها و هنمارهاعدالت، ارزش ،یعیط  عقلچون  یمیمفاه ستمیقرن ب ۀمی ر ن یعیط 
 وند بازگشوت یحقوق اتیبه ا ب بار  یگر بستند، رخت یاز نظا  حقوق یروش اث ات شیدایپ باکه 
 الملولنیبحقووق  جامعوۀ  ر ممد اً یستیویتیپوز حقوق ر کنار  یعیواسطه، حقوق ط  نیا به

 (.60: 1396 ،ی)شه از افتی استقرار
ابتوودا  ر نظووا   ،یالمللوونیحقوووق ب ۀ ر عرصوو سوومیمدرنپست ن،ااز محققوو یاریبسوو نظوور از

 :Alves; 2000)گسوترش یافوت  هواحوزهبه سوایر  رفتهرفتهشد و  یحقوق بشر متملی المللنیب

طور یکسوانی از ایون بیونش متوأثر ی بوهالمللنیب. با وجو  این، همۀ ابعا  و نها های حقوق (478
قابل مشاهده است.  سمیمدرنپستحتی پیش از این، تأثیراتی از  هانهیزمو بعضاً  ر سایر  اندنشده

، روشوی سومیمدرنپستمطالعۀ مور ی نها های این جامعۀ حقووقی و میوءان اثرپوذیری آنهوا از 

                                                           
1. M.B. Hooker 
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با این مکت  اسوت. از آنموا کوه منشوور ملول  هاتماسیی از نخستین هانشانهکارامد برای یافتن 
ی شده، مطالعۀ آن با المللنیبمتحد، کمی پیش از اعدمیۀ جهانی حقوق بشر وار  ا بیات حقوقی 

 سومیمدرنپستتوجه به عمومیت و اهمیت جایگاه، از ارزش زیا ی  ر فهم میءان و گسترۀ نفوو  
ی برجسوتۀ هامؤلفوهمطالعۀ  پژوهش حاضر، دگاهیاز  ی برخور ار است. المللنیب ر نظا  حقوقی 

ظور حصوول پاسوخ ایون من، روشی قابل اتکوا بوهمور نظرو تط یق آنها  ر موضوع  سمیمدرنپست
ی  ا گسوتری المللونیباساسنامۀ  یووان  38پرسش است که منشور ملل متحد )و نیء ال ته ما ۀ 

 عنوان جء  یینفم آن( تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکت  متأثر شده است؟به
 

 مدرنپستمختصری از فلسفة مدرن و 

 سمیمدرنپست نةیشیپ ته؛یمدرن. 1

ی هواآموزهو  سونت بوا میوالکتی  یمخوالفت بورای بیواناست  یتدش سمیح مدرناصطدکاربر  
 قیوهمراه است کوه از طر ییرها ۀپروژ میبا  تهیمدرن. (Eysteinsson, 2018: 1) آن متافیءیکی

 هاسوتیمدرناز نظور  شوو . یمنته یو جهان نیمع یقیبه حقا تواندیم یآن عقل عصر روشنگر
 (Barker, 2003: 196)کر خواهد  یءیرهیرا پا تیانسان یساس ترقو ا انیمسئله است که بن نیا

اطودق  یبوه اوضواع ،افوتی ر اروپوا گسوترش و بوه مورور  1یبعد از عصر روشنگر . مدرنیته که
 یر هاککار جمله . ازی اوج گرفتانقدب صنعت شد و با ی آغازرفکنهضت روشن پیرو که  شویم

 اصوول منطوق، یریکارگبوه قیواسوت کوه از طر جامعوهتوسعۀ علو  انسوانی و تعوالی  یینوگرا
  .دیآی ست مبه یزندگ یو هنر یعموم یهامرات   ر بخشسلسله و 2یی پوزیتیویستیگراارا ه

ظواهراً  ،شو می دهیمعاصر از  وران مدرن فهمۀ عرص ءیعنوان وجه ممکه به 3سمیمدرنپست
 یانگوارپوچ  یتوصو یبورا 4تسیپوانورو لو   یآلموان لسووفیتوسوط ف 1917سال  ربار  نیاول

 کار رفوتبوو ، بوه چوهین یهاشوهیمن عو  از آثوار و اند یکه مضمون ستمیقرن ب یفرهنگ غرب
(Barker, 2014: 29). سودۀ 60و  50 یها هوه ی ر نقود ا بو یانحو برجستهاصطدح مءبور به 

منظوور  ر  نیهمو بوه 70 ۀو  ر  هو ی اشوناختیز سمیمدرن هیاشاره به واکنش عل یبرا ستمیب
 یکوه اویً بورا گور  یبرم 80 ۀ هو هبو ءیاصطدح  ر فلسفه ن نی. کاربر  اشداستفا ه  یمعمار

 هیوعل یعمووم ی یلوت بور واکنشو یبورا اًیبو  و ثان ییپساساختارگرا یفرانسو ۀاشاره به فلسف
 یِار منتقد ا بو ر آث 1934 سال واژه  ر نیا. شدیم دهینام ییگراانیمدرن و آنچه بن ییگراعقل

                                                           
1. Enlightenment 

2. Positivist Voluntarism 

3. Postmodernism 

4. Rudolf Pannwitz 
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 نیوا 1939 سال ظاهر شد.  ر یا ب یینوگرا هیعل ی ر اشاره به واکنش 1سیاون کویفدر ییایاسپان
 یمتأله بورا 2نگءبلیکار رفت؛ توسط برنار  ا متفاوت  ر انگلستان به قاًیعم قیاصطدح به  و طر

 3یبنیتووو بازگشت بوه موذه  و توسوط آرنولود  یوی ن سمیشناختن شکست مدرن تیبه رسم
 رگرکوا ۀکوه  ر آن ط قو  و  یاز جنگ جهان یشپ یاتو ه یااشاره به ظهور جامعه یمورخ برا

 (.3: 1385)کهون،  کندیم دایپ  ارهیسرما ۀاز ط ق شیب یتیاهم
و ر  ها فراگفتمانغل ۀ از  احتذار ،سمیمدرنو پست ی مدرنیسمهاتفاوت نیتراز شاخص یکی

 ر وضوعیتی کوه  ؛(Hicks, 2004: 39) اسوت غال   ر مکتو  اخیور یهاتیروای برخی تازکهی
ی اصلی مدرنیسوم قلمودا  هامؤلفهی برتر، از هاتیرواعنوان اوصاف اساسی جامعیت و کلیت به

 4وتواریل .رنودیگیمیی، قل  نووگرایی را هودف هایژگیوبا نقد چنین  هاستیمدرن، پستشو یم
ی بءرگ تعری  کر . انکواری کوه لیوتوار هاتیرواتشکیم را باید  ر  سمیمدرنپستمعتقد است 

،  ر واقع همان ر  وجو  هرگونه الگوی کلوی مفهوومی شناسدیم سمیمدرنپستآن را مشخصۀ 
از آنها نه  ر پی  میچیهتقسیم شده است که  هاتیوضعی از اممموعهاست. از نظر وی علم به 

بوه ایون علوو   آنچوههسوتند و  هایداریواناپوجوی کشو  قوانین ج رگرایانه، بلکوه  ر جسوت
ی بوءرگ، بلکوه فرامنطقوی بوو ن و سورپیچی از هاتیروای از رو ن اله، نه بخشدیممشروعیت 

ماننود  یسندگانینو (. همچنین16-17: 1397قوانین یا همان ساختارشکنی است )کالینیکوس، 
ی هواتیهواض، تنووع و پذیرای ابهوا ، اغمو مدرنپستمعتقدند که  هنیت  5جان رالستون سال

ی از این رهیافت را مرهون  رهوم شکسوتن فراروایواتی م تنوی بور اعمدهمختل  بو ه و بخش 
 . (Cook, 2001: 24-25)مفاهیم تاریخی و زبانی است 

 ییسواختارگراپسااسوت کوه  یجن شو سوم،یپسامدرن خصوو  ر  تیواز عوامل پراهم یکی
ت است،  ر اختارگرایی که ت لور مدرنیسم  ر ا بیا. س(Eysteinsson, 2018: 40) شو خوانده می

ت. ۀ ا بوی، مواجوه شوده اسوتیمدرنپسوتیوا هموان « ساختارشوکنی» وران معاصر با چوالش 
.  ر ر یوگیشوکل م زبوانی از طریوق سواختارهای فور یمعتقدند که تفکر ساختارشکنان ا بی 

 .کنوودی  مر رهنگوویف میمفوواه  یووها را  ر تعرسوووژه نسوو یاسووتقدل  هیوونظر نیووا مووه،ینت
 خیارمسوتقل از تو ایو جهوانی، ثابوت، «مفهو » ساختارهایکه  فرضشیپ نیبه ا ساختارشکنی

 .(Balkin, 1996: 361) کندیمانتقا  هستند، 
ی توریکلفارغ از معنای فنی و تخصصی که ساختارشکنی با آن مطرح و معرفی شد، معنای 

و قاطعانوۀ  گرایکلی هاخوانشمنتقدانه  ر زمینۀ  یهادگاهی نیء از آن ایما  شد که برای بیان 
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گیری تئووری . برای نمونه، مدتی بعود از شوکلرو یمکار ی مدرن از برخی روایات بههاافتیره
 . یکوی ازاسوتفا ه شوده اسوت ءیو ر حقووق نایون اصوطدح  ات،یا ب ۀوزح  ر «یساختارشکن»

نقود  ۀویعنوان شواسوتفا ه از آن بوه، یحقووق مطالعواتساختارشکنی  ر  هایکارکر  نیترمهم
و   اننودیخاصی از زندگی اجتماعی را ارجح م یهایژگیو اغل ، هایدئولوژیا است؛ میدئولوژیا

  ر پوی انهساختارشوکن یهالی. تحل هندیجلوه م تیاهمکم گیرند یامی دهیها را نا جن ه ریسا
اند. گواهی انگاشوته شوده دهیونا  ایو هنشد دیبر آنها تأک ،حقوقی نی کتر میند که  ر امسائلی
 هیو به حاش ی مغلوبهاتیکه چگونه روا پر از یم مسئلهبه بررسی این ساختارشکنانه  گفتمان

 شوو یکوه تصوور م ییبازگر نود. بورای مثوال،  ر جوا یاتازه یها ر نقش توانندیم، شدهرانده
-ضود افتنیوتارشوکن  ر پوی اصول مهمی شکل گرفته است، ساخ بر م نایحقوق  از یاحوزه
پی بر ه نشده و اگر جدی گرفته شووند،  تشانیاست که به اهم یاهیحاش ای ییاستثنا یهااصل

. این موضوع همان رهیافتی است که مطالعات انتقوا ی اصول غال  شوند نیگءیاست جا ممکن
 (.Balkin, 1996: 362حقوق آن را  ن ال کر ه است )

نیسم برخاسوته، بوه اعت واری اسوتحالۀ آن اسوت. ایون مکتو  که به نقد مدر سمیمدرنپست
ی، تحت چارچوب رضایت المللنیب ر جامعۀ مثال  یبرا کهی نقد پوزیتیویسم افراطی است نوعبه

ی بوه شوکل معاهوده، کنوانسویون، المللونیبو نقش ارا ۀ این تابعان  ر تنظیم توافقوات  ها ولت
( و  ر واقوع متودلوژی نووگرایی 730: 1397یرجعفوری، یابود )زرنشوان و مپیمان و ... تملی می

 ساختارسوتیء نگورش نووعی م تنی بر سمیمدرنپست ابءارها و ، روش. اساساً م انیرو یمشمار به
معتقدنود  هاسوتیمدرناسوت. پست بنوا شوده انحصوارطل و  سخت یهاو انگاره اصولنس ت به 
اقد اصول و م انی تغییرناپوذیر اسوت. بوه واحد و مطلق نیست و سرشت بشری ف گاهچیهواقعیت 

رو بایود بورای فهوم یی  ا ه اسوت، ازایونگرای هنیی مدرن، جای خو  را به گراینیعاین ترتی  
ی خا  را مر و   انست و با شاخص مناس   ر هر مور  بوه تحلیول و هاانگاره، برتری هاتیواقع

 سومیمدرنپستعنوان متودلوژی و روش بوه 1پر اخت.  ر این گفتمان، هرمنوتیم هادهیپدمطالعه 
جایگءین پوزیتیویسم یا روش تمربی شده است؛ روشی تمربی که بوا ا عوای شوناخت و اصودح 

 (.644: 1392)شهابی،  شدندیمواقعیت، زمانی طغیانی علیه متافیءیم، مذه  و اخدق شناخته 
 

 تهیمدرنپست یهاشاخصه. 2

 ،و  ر مفهوو  یهمچنوان موضووع م احو  فلسوف سومیمدرنپست یو معنوا حینقش، کاربر  صح
نودار ،  یاصول و چوارچوب خاصو سمیمدرنپستبرخی معتقدند  محمل اختدفات گستر ه است.

تنووع، تکثور، انشوعاب و  ؛اسوت ءیگرو چوارچوب ءیسوتمکتو  اصل میمکت  اساساً  نیچراکه ا

                                                           
1. Hermeneutics. 
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 ،یوویبووا هرگونووه مرکءگرا هاسووتیمدرن. پسترونوودیشوومار ممکتوو  به نیوواز ارکووان ا یپراکنوودگ
 یرا نفو یزنودگ یبورا یمرکء قتیحق میبه  باور یعنی ؛اندمخال  یباورتیو مرجع ییاقتدارگرا
را نیوء « مرات سلسولهنفوی »ایون مسوئله،  .کننودیمحمایوت  سمیو پلورال ییتکثرگرا ازکر ه و 

مطلق  قتیحق چیه همکت  ب نیمعتقدان ا نیهمچن همراه  ار .عنوان نتیمۀ منطقی با خو  بهبه
نقا انوه بوه هرگونوه  سمیمدرنپندارند. پستیم ینس  قتیامور را حق ۀو هم ستندیقائل ن یو ثابت

حقیقوی و عینوی از  معیوار هویچ که دکن بیانو  ر تدش است تا  تاز یم حقیقتاز  مفهو  واحد
ت و بوه ایون واسوطه ی متفاوت قابول نقود اسواشهیاندواسطۀ ، زیرا هر معیاری بهباور وجو  ندار 

 یهواتیو واقع حقیقوت شو یگفته م کهزمانی. امکان یافتن مفهومی اجماعی منتفی خواهد بو 
 ۀو همو نیسوتقطعیتی هوم  ر شوناخت  که ضروری است نکته توجه به ایند، نعینی وجو  ندار

ت مطابقو معنوی ر شوناخت بوه  قطعیوتشئون.  ۀو  ر هم فراگیر؛ آن هم نس یتی اندیامور نس 
قضواوت و  بورایم نوایی   یگور ، ونفوی شو حقیقوت ایونبا واقع است، حال اگور  یافته مفهومی

مرات  و به این وسیله، روایت غال  و سلسله وجو  نخواهد  اشت یشناختی هاافتهی یگذارارزش
 (.199- 204: 1384یی، رهنما؛ 112-131: 1391همکاران، و  اتیب) گر ندیم ر روایات نفی 

 

 المللنیدر حقوق و حقوق ب سمیمدرنپست یاجمال مرور. 3

قواعود  ۀواسوطهنمارهوا را به نیوا ۀو گسترش  امن یمیشدن تدر یهنمار شمندان،یاند یبرخ
 یانتقوا ات نیحوال، چنو نیواند. با ا، مور  انتقا  قرار  ا ه1980 ۀ ه لیآمره و حقوق نر   ر اوا

 ینظوا  حقووق یهانهیزم ریقوق تمارت و ساح اها،یحقوق بشر، حقوق  ر شمندانیفعاین و اند
اهوداف  شو ر یمنظور پبه یالمللنیمحاکم ب ریهنمارها و گسترش و تکث ۀرا از توسع یالمللنیب
و  یعویحقووق ط  یایومن عو  از اح الملولنیشدن حقوق ب یباز نداشت. هنمار ها،نهیزم نیا

 یوق نور  اسوت کوه بوا فروپاشوحقو ۀتوسوع ۀمینظا ، نت نیروش  ر ا یگانگیفاصله گرفتن از 
 مدرن، حاصل شده اسوت انگارگانهیگرا و مطلق یهاافتیحاکم و انکار ره یستیویتیساختار پوز

(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-579). 
 یحقووق اتیوبوه ا ب« هواارزش»و اضافه شودن مفهوو   یعیحقوق ط  ممد  ءشیخاز رهگذر 

بور مموازات  یحقووق ۀجامعو یخواست اعضا ،یحقوق یهنمارهاشدن قواعد و  تریانسان ،یالمللنیب
 نظوا (، 60: 1396 ،یحقوق بشر )شه از «یتور  هنمار» یطور کلو به یالمللنیب اتیجنا نامرتک 

اسوتوار اسوت. حقووق  میکثورت و تنووع متودلوژ یوۀرو شد که بر پاهروب ینیبا نهضت نو یالمللنیب
کوه  ر  کنودیم یتلقو شدهیمرک  و سازمانده ۀجامع ۀمثابرا به یالمللنیب ۀمعاصر، جامع المللنیب

 نیوا بوه (.Tomuschat, 1993: 227) شو یم دیتأک یانسان یهاارزش ۀآن بر منافع مشترک و توسع
 محورصوورتکه بر پایۀ قوانین و مقوررات  مدرن مطلقاً پوزیتیویستی حقوق جامعه با گذر از  ،یترت

 ،یعملوو ییکووارکر گرا ،یوویگراپسووامدرن شووده اسووت کووه کثرت یورانوو، وار   رسومی اسووتوار بووو 
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تعود  نها هوا و  ۀواسطو به شو یآن شناخته م یهایژگیعنوان ومرات  بهسلسله یو نف ییگراینس 
  سووازیمنط ووق م یسووازیرونوود جهان ییایووند، خووو  را بووا پویااثربخشوو ر پووی کووه  یگرانیبوواز

(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-579). ریپوذانعطافۀ حقووقی را  وران نور  و تیمدرنپسوت 
و باورهای واقعی و م تنوی  هاارزش. برخدف حقوق مدرن که با اعتقا  به کنندیمشدن حقوق تلقی 

بوا  مدرنپستو انعطافی ندار ، حقوق  کندیمبر عقل تمربی  ر مقابل تحویت اجتماعی ایستا گی 
ی پوزیتیویسم، ضمن استق ال از تنوع، تازکهیی م تنی بر انکار یگراکثرتیی مانند هامؤلفهاعتقا  به 

 (. 646: 1392)شهابی،  شتابدیمبا انعطاف به رویارویی با تحویت و رویدا های جدید 
 ر شوناخت  ، نقش منشور ملل متحد و اساسنامۀ  یووانالمللنیب ر این میان و  ر حقوق 

  بوه است. به این منظور،  ر زیور طوی سوه م حو برجسته سمیمدرنپستعمق و کیفیت نفو  
شوده و  یوی  ر ایون اسونا  پر اختوهگراکثرتمرات  و ی ساختارشوکنی، نفوی سلسولههامؤلفه
 ، مطالعه خواهند شد.انددهیی تنظیم شهادگاهی یی از موار ی که من ع  از چنین هانمونه

 

 در منشور ملل متحد سمیمدرنپستنفوذ 
 مدرن در منشورپست یساختارشکن یتجل. 1

 باچهید. 1. 1
ی از روال متداول  ر تنظیم معاهدات پوشچشمطور نما ین با منشور ملل متحد از همان ابتدا به

کنود و به این ترتیو  سوعی می« ملل متحد ... ما مر مان »:  ار یمی  ر مقدمه اعد  المللنیب
ان  ا ن  خالوت ارا ۀ مر موان  ر جو غال  بر ا هان عمومی جهانی، از طریوق نشو برخدفکه 

ی پشتوانۀ المللنیبحاکمیت جهانی، منشأ و بار مسئولیت ناشی از آن را  ر حفظ صلح و امنیت 
 ر میوان نیسوت و واژۀ  1مشروعیت اختیارات سازمان معرفی کند.  ر اینما  یگر سخنی از  ولت

عنوان یان ابءار بو ن حکومت بوهبه شکل معنا اری جای آن را گرفته است.  ر ا امه با ب 2مر مان
 هندۀ  ولت،  ر انشای این ارا ه از طریق نمایندگان خو ، بیش از پیش جءئی از اجءای تشکیل

. اگرچه ممکون اسوت  ر کندیمی شکنسنت، هاحکومتی جابهبر اهمیت حاکمیت ارا ۀ انسان 
اسوی  ر انتخواب نظر نرسود، لویکن چنوین وسونگاه سطحی موضوع چندان  شایان توجهی بوه

ع ارت مءبور به شکلی نما ین سعی  ر برهم ریختن هرگونه تصور نا رستی م نی بور اصوالت و 
 هوا ولت ر  وران ظهوور جامعوۀ ملول، حاکمیوت  نکهیا ار . با  ها ولتاطدق وص  حاکمیت 

 قرار گرفته بو ، هاتیحاکمجن ۀ مطلق  اشت و میثاق نیء تحت تأثیر همین وص  مطلق بو ن 
 (.57: 1389جای منع توسل به زور، تنها تحدید آن مطرح شد )الهوئی نظری، که بهطوریبه

                                                           
1. State 
2. Peoples 
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« اطودق و اصوالت»عنوان من عی پیشرو، ولی ضمنی، به مقابلوه بوا ویژگوی مودرن این سند به
؛ اصالت نه  ر معنای وجو ی، بلکه به معنی عاریتی ن وو ن  از  یودگاه ء یخیبرم ها ولتحاکمیت 

ناپذیر ۀ مدرن،  ولت پس از ایما  توسط اعضای جامعه، از صدحیت و اقتدار کامول بازگشوتفدسف
امکوانی بورای تحدیود ایون حاکمیوت وجوو  نخواهود  اشوت  گونوهچیهبرخور ار است و  ر نتیمه 
(PIERSON, 2012: 11) .که  ر آن حاکمیت مقتودر بوه حاشویه رانوده  مدرنپست ولت  برخدف

.  ولت مقتدر مدرن جای خو  را به  ولوت دیآینمشمار رکءیِ ویژگی  ولت بهشده و  یگر هستۀ م
 ا ه که با کاهش سلطه و قودرت یوافتن نها هوایی  مدرنپستو کمتر متمرکء  تردهیچیپ، گراکثرت

ی هواگروهی اقلیت و مناطق خا  از جمله هاگروهچون رسانه، احساسات عامه، مطرح شدن منافع 
 .(Cooper, 2000:31)ی ت دیل شده است المللنیبکننده  ر روابط کمتر تعیینفراملی، به عاملی 

 یسوتیویتیپوز ر جامعوۀ  یانسان یهاارزش یایاحجهت   ر بو  یتدش  اچه،ی  یپر ازواژه
 تیوحاکم قداسوت یستیویتیپوز فراگفتمان یۀسا  رکه  یاهمان ارزش گمشده یعنی زمان؛ آن

برجسوته  ۀنکتو نیوا یا آوریوبستر   رموضوع  نیابو .  دهش ونمدف ،ییایپساوستفال یها ولت
 را یاتوازه یهاافق ن،یا یبنعنوان سند به بشر حقوق یجهان یۀاعدم بعد، سال سه تنهاکه  است
 آغواز منشوور ۀ اچوی  بوا که یروند . کر میترس جهان، خلق و انسان یوای گاهیجا نییت  یبرا
خوو ،  2004ملل متحد  ر گءارش سوال  رکلی ب ۀرت یعال أتیهکه  افتیتوسعه  ییتا جا د،ش

از مفهو  حاکمیت  ییهرگونه بر اشتی که ممکن است من ع  از نظا  وستفالیا» : ار یاعدن م
ملوت و ایفوای  شیتعهد کشورها به حفاظت از آسوا ،طور صریحیافته باشد، اکنون به ولت غل ه

 .«همراه  ار تر را با خو  بهگستر ه یلمللانی)کشورها(  ر ق ال جامعۀ ب تعهدات آنان
 صوورتبهی  یگور نیوء شوایان توجوه اسوت؛ اجن وهبا این حال، ظرافت زی ای این موتن از 

غیرمستقیم به این مسئله اشاره  ار  که منشأ مشروعیت تحدید حاکمیت  ول عضو  ر مقررات 
وی  معاهوده، بلکوه فصول هفوتم، نوه رضوای ارا ی  ولوت  ر پوذیرش و تصو باألخصمنشور و 

و قوانین ط یعی، مستقیماً از م ود  حاکمیوت یعنوی ارا ۀ  هاارزشاز آن و با تأکید بر  تریا یبن
 مر مان جهان شکل گرفته است.

 

 منشور 2 ۀماد 6 بند. 2. 1
حفظ صلح  یکه برا تا حدو یعضو ملل متحد  ریغ یخواهد کر  که کشورها مراق تسازمان »

 «.ندینما عملاصول  نیا بامنط ق است  ضروری یالمللنیب تیو امن
عنوان یکی از وین  ر خصو  حقوق معاهدات و به 1969کنوانسیون  34و  26مطابق موا  
و ثالو  توا  آورالوءا ی، معاهدات صرفاً برای طرفین عضوو المللنیبشده  ر حقوق اصول پذیرفته

هد  اشت. ریشۀ این اصل که هرگوء پیش از اعد  رضایت به تعهدات مندرج  ر آن تکلیفی نخوا
معاهودات »  ار یموکه بیوان  گر  یبرمی از حقوق رو  اقاعدهمور  تر ید واقع نشده است، به 
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این موضوع  ر قضایای متعد ی نیء نوء   1«.کنندینمبرای طرف ثال  نه حق و نه تکلیفی ایما  
ه سیلسیای علیای لهسوتان، کوه است؛ از جمله  ر قضیۀ منافع آلمان علی شده مطرح یوان نیء 

 یوان  ائمی ضمن ا عان به توجه معاهده به اطراف آن،  ر موار  تر ید، ایما  حقوق برای ثال  
مطوابق رویوۀ قضوایی از جملوه قضویۀ  اگرچه. (Fitzmaurice, 2002: 38-39)  اندیمرا منتفی 

جوواری  ر حقوووق و عوورف  (Fitzmaurice, 2002: 51-52)منطقووۀ آزا  سوواووی علیووا و ژکووس 
شده است، لیکن مر و  بو ن تعهد به ضرر ثالو  نها  تعهد به نفع ثال  امری پذیرفته المللنیب

 طور کلی موضوعی بدیهی است.نیء به
بوا  کنیل ،(131-137: 1388 ،یگدلیباصل وار  است ) نیبر ا برخی معتقدند که استثنائاتی

 یهاتیموجود وضوع معاهوداتمثوال،  یبرا ؛مشاهده نخواهد شد یآنها، تضا  تیماه  ر تعمق
بوو ن  یبور اصول نسو  ییعنوان اسوتثناکه از آنها به آمرهاز قواعد  یناش  ی ر کنار تکال ینیع

 حیتوضو انیشوا یمورز معاهوداتمثوال  یبرا وشده است.  ر خصو  مور  نخست  ا ی معاهده
 صورفاً بلکه ،کنندیوار  نمبر ثال   یخو  تعهدیخو  ر واقع به معاهدات سته از  نیاست که ا

 عوا  مقوررات یکلو حکوم شودن یجوار موج ات ت،یوضع می مشخصات و مختصات  یتعر با
 میوبهتور،  یانیو. به بآورندیم فراهم را کشورها یارض تیتمام به احترا مانند  المللنیب حقوق
سوت،   او آنچه موضووع تعهود  ول ثالو کندیم نییکشورها را تع ثغورحدو  و  ،یمرز ۀمعاهد

اسوت  المللنی ر حقوق ب نیا یبن یاکشورهاست که قاعده تیو حاکم یارض تیاحترا  به تمام
 واقوع  ر ،آمورهقواعد  ۀ ربر ارند معاهدات ۀهم گر،ی  ی. از سویمرز ۀمعاهدو نه من ع  از آن 

 حکوموتهوا  ولت ۀهمو بر که است قاعده یعرف صورت نیا و ندایعرف المللنیب حقوق نیتدو
 آن. یمعاهداتو نه صورت  کندیم

رعضوو را منشور ملل متحد  ر بند مءبور  ر اقدامی بدیع به شکلی کلی،  ول غی حال نیابا 
. با کمی تفحوص KELSEN, 1954: 108))  اندیم ر صورت لءو ، مکل  به رعایت اصول خو  

ی جء  ر هوم ارهچایی مدرن گراارا ه ر موضوع، ضرورت چنین امری از طریق به حاشیه راندن 
. گوذار ینمشکستن ساختار و تعدیل قواعد سخت حقوقی  ر جهت نیل به کارکر  احسن باقی 

ر  ول ثالو  بی عقیده  ارند که تعهد مندرج  ر بند موصوف، ناظر اعدهاگرچه  ر این مور  نیء 
نود. کن ی عضو است تا از طرق مقتضی نس ت به موضوع مراق وتها ولتنیست، بلکه این تعهد 

فتوار ؛ هرگونه تدشی  ر جهت همسوسازی ررسدیمنظر ولی حتی چنین استدیلی نیء ناقص به
 ریپوذامکان  مطابق اصول و اهداف منشور جء از طریق الءا  ایشان  ر مواقوع لوءو ها ولتسایر 

   اری ورزند،ی غیرعضو از رعایت و احترا  به این اصول خوها ولتنخواهد بو .  ر شرایطی که 
 .رسدیمنظر توسط اعضا کامدً بعید به 6عمل به تعهد مندرج  ر بند 

 و صلح ۀزنندبرهم تواندیاست که م یاکمان هیمستلء  مراق ت از اقدامات  یالمللنیبزیست 

                                                           
1. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt 
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 ابوءار از یمنودبهره  ر هایکاست وجو  رانگر،یو یجهان یهاجنگ ۀتمرب. باشد یالمللنیب تیامن
 تیوضوع  ر الملولنیب حقووق. ساخت آشکار را یجهان جامعۀ از حفاظت ورمنظبه یز  یحقوق
، 1شووک نکوریبچوون  یشومندانیاند یهانظریه از برخاسته یحقوق نظا  نیا قال  تحت و مدرن

اقتودار  لیومودرن هرگوء قوا ر بوه تحم یویگراارا هو سایرین با اتکای به  3، توماس هابء2ژان بُدن
  رهوا  ولت تیبر رضا یمدرن که م تن ییگرا.  ر ارا هشدیضو نمع ریاز منشور بر  ول غ یناش

 یامقورره ایو یاقاعوده چیهو لیوتحم ،یاست، ضمن ر  هرگونه  خالت خارج یالمللنیب روابط
 .(Ilievski, 2015: 6)نخواهد بو   یرفتنی ولت نس ت به آن، پذ می تیبدون رضا
 یویگرابا ارا ه بلهمقا یبرا ستمیب سدۀ ر را  یعیط  یحقوق رنسانس یبرخ ،یطیشرا نیچن ر 

 تیوحاکماز اطودق  یناش مرجو  هرج وضرورت م ارزه با آثار منحط  یاند که  ر پمدرن برشمر ه
را  ر  هواتیحاکمۀ عطو  تعودیل نقطو (.62-63: 1388 ،یگودلیب) است شده متولد نو از ،ی ولت

ی بر ایشان محول کر ؛ فرایندی که بنود بتوان تکلیف ها ولتیافت که بدون رضایت  توانیمجایی 
چنوین  متحود ملول حقووقمنشور به آن  سوت بور ه اسوت. هوانس کلسون  ر کتواب  2ما ۀ  6
عملکور   نیتورمنشوور گسوترش مهم 2موا ۀ  6پاراگراف  یواضح است که هدف اصل»: سدینویم

عضو و ریعضو و غ ول  انی ر روابط م «مؤثر یاقدامات جمع» از طریقصلح  یبرقرار :سازمان است
 .) ,1954KELSEN :108(« 24ما ۀ  4مندرج  ر بند   یتکل ریعضو نظری ول غ ۀرابط ءین

جای اشاره به ی ناشی از این تفکر  یوان  ر ر ی مشورتی  یوار حائل بههاافتیرهم تنی بر 
را از همکوواری و بووه رسوومیت شووناختن تووأثیرات سوواخت  یوووار  ر  هووا ولت ول عضووو، همووۀ 

.  یوان  ر پاراگراف (ICJ Reports, 2004: para. 146 & 163) ندکیمی اشغالی منع هانیسرزم
 ر فراینود  یووان، اعود   اشوتند عمول  کنندگانمشوارکتکه بسویاری از   ار یماعد   144

و ملول متحود  ها ولتتنها برای اسرائیل، بلکه برای همۀ غیرقانونی اسرائیل  ر ساخت  یوار، نه
قی  ر بر خواهد  اشت. با این حال اسرائیل  ر اظهارات کت ی خو  هویچ اسوتدیلی عواق  حقو

 ,ICJ Reports)  ر خصو  عواق  حقوقی قابل طرح ناظر بر ساخت غیرقانونی  یوار ارائه نکر 

2004: para. 144) ،فارغ از تعهدات اسرائیل، همۀ کشورها و نه صرفاً کشورهای عضو ملل متحد .
و حفوظ  شو ر یپاز کموم بوه  تنهانوهوجو آمده را به رسمیت نشناسوند و به وضعیت اندمکل 

وضعیت خو  اری ورزند، بلکه  ر پایان  ا ن به آن و ج ران خسارات ناشی از آن نیوء همکواری 
. اگرچوه نظریوات مشوورتی  یووان از قودرت (ICJ Reports, 2004: para. 146 & 159)کننود 

                                                           
1. Wan Binker Shoek 

2. John Bodin 

3. Thomas Hobbes 

ت بر ضد تمامی ، خواهاستفا ه از آنو یا به زور دید المللی خو ، از توسل به تهسازمان  ر روابط بین یاعضا» .4
 ،ین باشدملل متحد مت ا مقاصدنحو  یگری که با به هر  و خواه کشوریارضی و یا استقدل سیاسی هر 

 «نمایند.خو  اری می
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یوان نیء  ر سایۀ نقض قاعدۀ آمره توسوط اسورائیل ایون نظور را ی برخور ار نیستند و  آورالءا 
 نیتورمهمو  نیترعوا عنوان ، ولی عمل  یوان به(ICJ Reports, 2004: para. 155)اظهار کر ه 
ی،  ر شناسایی تکلی  برای تمامی کشوورها از المللنیباختدفات  ءیآممسالمتوفصل مرجع حل

ی  ر اژهیوو، حائء اهمیت اندرفتهینپذه اساسنامۀ  یوان را جمله کشورهای غیرعضو ملل متحد ک
و مقابله با نقوض قواعود آن اسوت. ایون  المللنیبی روندی نوین برای حراست از حقوق ءیرهیپا

ی  ا گسوتری نیوء بوا  رنظور المللونیبموضوع گویای آن است که نها ی حقوقی چوون  یووان 
ی ناگءیر بوه گوذر از المللنیببرای تعالی زیست  هاتیوضعگرفتن ضرورت حفظ یا اصدح برخی 

 ساختار حقوقی موجو  خواهد بو .
رای ر ی مشورتی  یوان  ر قضیۀ آفریقای جنوب غربی نیء مور   یگری از تعریو  تعهود بو

ل کشورهای غیرعضو ملل متحد است؛  یوان با به رسمیت شناختن وظیفۀ کمم به اعضای ملو
یوی گراا هاری ناشی از م انی هاتیمحدو   موضوع، پا را از متحد  ر اقدامات متخذه  ر خصو

 409ناموۀ .  ر نهایوت قطع(ICJ Reports, 1971: para. 133) نهودیمفراتر  المللنیب ر حقوق 
ز فصل هفتم او تحت اختیارات ناشی  آورالءا شورای امنیت  ر قضیۀ رو زیای جنوبی به شکلی 

مکلو  بوه  منشور، همۀ  ول غیرعضو 2ما ۀ  6تنداً به بند مس  ار یممنشور ملل متحد، اعد  
 ر  این قطعنامه مسوتند واضوحی .(SC Res, 1977: 1)رعایت مقررات این قطعنامه خواهند بو  

رفاً نواظر بور صورند تعهد مندرج  ر این بند  ااست که عقیده  نظرانصاح ر  نظر آن  سته از 
 .ها ولت ول عضو است و نه سایر 

سوت،  ر ور که  ر اسنا  متعد ی مور  مراجعۀ  یوان و شورای امنیت قورار گرفتوه ابند مءب
منظور هبویی محض مدرنیسم، تدشی برای توسوعۀ ابءارهوای ضوروری گراارا هپی یأس ناشی از 

 ی از نفوو  افکوارانشوانه. این ابءار با ویژگی ساختارگریء خو   شویمحفظ کارکر  منشور تلقی 
نیتوۀ حقووقی را ی موجوو   ر مدرهواتیظرفاست که  المللنیبور و حقوق  ر منش مدرنپست
یوی گراارا هایون  رو با نقد م انی و کارکر  آن و ال ته نه با مر و  خوانودن، ازاین انندینمکافی 

 ست.بلکه با ا عان به ناکافی بو ن و هدف قرار  ا ن اطدق آن چنین راهی را پیمو ه ا
 

 وتو حق و تیامن یاشور دائم تیعضو. 3. 1
 ر ظاهر  ائمی بو ن عضویت پنج  ولت و حوق وتوو مءیتوی انحصواری اسوت کوه برتوری شوایان 

 اتیوتمرب  اشوتن  رنظور بوا یطرحو نیچن میترس. است  هکر ما یا  ول نیا یبرا را یامدحظه
؛ جایی کوه هموۀ 1است رت طجامعۀ ملل م ی ر شورا یریگیاز شکست مقررات مربوط به ر  یناش

                                                           
موا ی  یثاق یامموار ی که   ر جءهب شورای اجرایی، تصمیمات مممع عمومی یا .1 میثاق جامعۀ ملل: 5 ما ۀ» .1

 ..«. و شیم تخا جلسه ا  ر اعضای حاضر به اتفاق آرا بینی کر ه باشند،خا  پیش یاپیمان ورسای قاعده از
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وتو برخور ار بو ند و این یکنواختی و همگونی تقری اً س   فلج شدن این  ءیبرانگبح اعضا از حق 
 ر حقووق  هواتیحاکم یبرابور. (KELSEN, 1954: 239)نها  و  ر نهایت شکست آن شوده بوو  

ه کو شو یمعنوان بخشی از شالو ۀ این نظا   رنظر گرفته از  وران کدسیم تا مدرن، به المللنیب
 وتوحق  یموضع از برقرار ریی، تغنیاست. با وجو  ا شده حیتصر آن به ءین منشور 2 ما ۀ 1 بند  ر
 انسوت.  یاز ساختارشوکن یمصوداق  تووانیعضو  ائوم را م 5 یاعضا، به انحصار آن برا ۀهم یبرا
  ائوم یاعضوا نظور بوه ءیو ر آن ن دنظریومنشور، تمد 109و  108موا   یخصو  آنکه  ر اجرابه

 واند  ا ه یتیوضع نی. اگرچه ممکن است گفته شو  که کشورها آزا انه تن به چناست شده منوط
 5 یبورا یبرتر ما یمور  موضوع متفاوت است. ا نی ر ا کنیل آنهاست، تیحاکم از یناش خو  نیا

اعضوا  نیا تیحاکم یبرابر نیم  یول ، ول عضو منشور است تیعضو  ائم اگرچه من ع  از حاکم
 ضومن کهاند برخور ار شده یتیمء ر قدرت، از  یکشورها به لحاظ برتر نینخواهد بو . ا نیریابا س

و ایون   ارنود ءیون راها  ولت ریسا تیحاکم ساختن محدو  توان شان،یا یتیحاکم قدرت گسترش
 ی بءرگ از سازمان بو ه است.هاقدرتموضوع ناشی از ضرورت حمایت 

 2موا ۀ  1، با بنود شو یم ر سازمان تلقی  هاتیحاکمی ناقض برابری نوعبهکه  مسئلهاین 
ی متعارض  ر این  و هاتیروا. رسدیمنظر منشور که م ین برابری حاکمیت اعضاست، مغایر به

و ؛ بوقابل فهم خواهند  مدرنتپسگرایی و ساختارشکنی گءاره از منشور تنها با توسل به نس ی
وع کیل سوازمان و برابوری حاکمیوت اعضوا  ر ا ارۀ آن،  و موضوبرابری حاکمیت اعضوا  ر تشو

 ر  هواتیحاکمصورتی ضمنی و عملوی اعموال شوده اسوت. برابوری که این تمایء به اندمتفاوت
ر مووار ی نا یوده  یوی اسوتوار اسوت، گراارا هاز رهگذر اعمال آن که بر اصول  المللنیبحقوق 

 حقوقی را با ی و ث ات ساختاری معین برای این نظا ی، شناسایریپذانعطافانگاشته شده و این 
 .ساز یمتشکیم مواجه 

 

 مراتبسلسله یو نف ییگراینسب. 2

 منشور 103مادۀ . 1. 2
منشور و تعهدات آنها بر ط ق  نیملل متحد به موج  ا یتعهدات اعضا نی ر صورت اختدف ب»

 1«خواهند  اشت. تیاولومنشور به موج  این  تعهدات آنها ،گری  یالمللنیب یقرار ا ها
 یاعنوان بارقهبه دیبااست، شده   ول عضو به منشور اعطا یتراض ۀواسطکه به ی رابرتر نیا

بلکوه  ،نرانودهمقوررات سوخن  ریسا یاعت اریکر . ما ۀ مذکور هرگء از ب یتلق سمیمدرناز پست
از  ی ه اسوت. بخشوکرر، اعد  بر منشو یرا نس ت به روابط م تن معاهدات نیبو ن ا اثریتنها ب

                                                           
1. "In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the 

present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under 

the present Charter shall prevail." 
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بوا  نود،کنرا پس از منشوور منعقود  یمعارض ۀمعاهدکه اعضا هرگونه  یی ر جا یعنیمسئله  نیا
کشوور  هور. ) ,1954KELSEN :114(است  پذیرهیتوج ex injuria jus non oritur1 نییت ۀقاعد

 ر آن قسومت خودف مقوررات آن بءنود،  یاعضو که پس از منشوور  سوت بوه انعقوا  معاهوده
عمول  ر ق وال  نیوا روازایون ه و کور یتخط (منشور 103ما ۀ ) نیشیاز مفا  تعهد پ متعارض،
کوه بوه  معوارضاز مقوررات  یآن بخش خصو  ر  گر،ی  یاستنا  است. از سو رقابلیمنشور غ
نسوخ  Lex posterior derogat priori2 ۀبراساس قاعود ءیق ل از منشور معطوف است ن معاهدات

 یانگوارخُر  ایو ی اتو یبرتر یبدون تلق  یترتنیبد .(KELSEN, 1954: 112)  شویم اثریب ای
 ،ییگراینسو و  یبور برابور ییز  و م تنو یمقررات از نظر اعت ار، با استفا ه از ابءار حقوق ریسا

 از یسووخن نووه موضوووع نیووا  ر واقووع  ر. شوود اعطووا آن بووه منشووور هوودف خووور  ر یکووارکر 
. آنچوه مطورح اسوت، حسون یتیروا چیه ی ات یبرتر و اطدق از یحرف نه و است مرات سلسله

 ۀمقورر ن هرگونه کراز باطل قلمدا   اجتناب با نیشیپ اتیکارکر  مقررات منشور و لحاظ تمرب
 ییکوارکر گرابوه  لیمنظور نمناس  به یها ر استفا ه از شاخصه یظرافت نیچن است. معارض

 & Koskenniemi) معوارض اتیروا ریاب از مر و  شناختن ساو با اجتن یستیمدرنپست یعمل

Leino, 2002: 553-579)، بر  یمدرن م تن نشیندار . ب یستیمدرن افتیبا ره یتیسنخشم بی
 نیاز چنو ،ییکتواگرایو اعتقوا  بوه  ریوک  یهواتیروا یبرتر ،یعقدن مرات سلسله ،ییگرامطلق
 .ستین برخور ار معارض،و بطدن مقررات  یت اراعیب یجاشناختن به اثری ر جهت ب یتحمل

 

 3ی دادگستریالمللنیباساسنامة دیوان  38مادۀ . 2. 2
ی  ا گسوتری المللونیباساسنامۀ  یووان  38، ما ۀ المللنیبی  ر منابع حقوق امطالعهبرای هر 

ز توصوی  عنوان بیوانی قطعوی اکه حتی از آن بهطوری، بهشو یمعنوان نقطۀ شروع شناخته به

                                                           
 «.شو ینمحقی براساس یم رفتار نا رست ایما   هیچ» .1
 «قانون مؤخر ناسخ قانون مقد  است.». 2
ق حقوق  شو  بر طع میارجاه آن موریت  ار  اختدفاتی را که بأالمللی  ا گستری که مینب یوان  -1: 38ما ۀ . 3

 موازین زیر را اجرا خواهد کر : ،وفصل نمایدالمللی حلبین
ه المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موج  آن قواعدی معین شده است کی بینهاعهدنامه (ال 

 اند؛طرفین اختدف آن قواعد را به رسمیت شناخته
 صورت قانون پذیرفته شده است؛ای کلی که بهعنوان رویهالمللی بهعرف بین (ب
 اصول عمومی حقوقی که مق ول ملل متمدن است؛ (ج
 ۀمنءلختل  بهمملل  اندیشمندانترین تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ،59با رعایت حکم ما ۀ  ( 

 قواعد حقوقی. ]استخراج[ برای تعیین کمکیل یوسا
تواند  ر صورت به موج  آن می که ا گستری  المللی یوان بین صدحیت به این مقررات این ما ه -2

 «آور .خللی وار  نمی ر ی نماید،اقدا  به صدور  ، بر اساس انصاف و کدخدامنشیتقاضای طرفین
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 38موا ۀ  .(Venzke, 2014: 202 & Omar, 2011: 2)  شوویمنیوء یوا   المللنیبمنابع حقوق 
مرات ی  ر خصو  منابع مور  استفا ۀ  یوان  ر مقا  فصل سلسله گونهچیهاساسنامه بدون قید 

محودو یتی  ر اسوتفا ه از  کوهیطوربه، نودکیمخصومت، اقدا  به معرفی منابع قابول اسوتنا  
وجوو   - ر رابطه با محدو یت اعت وار آرا بوه اطوراف هور  عووا- 591هریم از آنها، به غیر ما ۀ 

 نخواهد  اشت.
ایون نظوا   ناشوی از نوپوایی الملولنیبمرات   ر منابع حقووق به عقیدۀ برخی ن و  سلسله

 نودریگیمی آن  رنظور ریگشوکلعنوان نقصی  ر را به مسئلهحقوقی است و به این ترتی  این 
مرات ی  ر (. این  سته از نویسندگان معتقدنود برقوراری هرگونوه سلسوله393: 1395)فلسفی، 

با وجوو   نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی المللنیبمیان هنمارهای سیستم حقوق 
 38رج  ر موا ۀ ی  ر زمان تنظیم، میان منابع مندالمللنیب حقوقدانانرویکر های ضد و نقیض 

یسوت )شوه ازی، نی  ا گستری برقرار نشده و عمدً نیء مور  پوذیرش المللنیب یوان اساسنامۀ 
ی نظوا  ریگشوکلمرات  از نظر این گروه، نقصوانی  ر پذیرش ن و  سلسله رغمبه(. 246: 1396
. انودانهیگرایتربر یوان فاقد ترتی وات  38است که منابع آن، مستخرج از ما ۀ  المللنیبحقوق 
وع ر باشد و نه این موضمرات ی الءاماً برقرا، نه باید سلسلهمدرنپستی هاآموزهمطابق  کهی رحال

ز  را از قاعودۀ ی تووانیم، بلکه  ر هر مور  و بسته بوه وضوعیت دیآیمشمار نقصی برای آن به
بوا  الملولنیب معمویً از مقایسۀ حقووق نظرانصاح من ع متناس  استخراج کر . این  سته از 

فواوت از مرات  معتقدند. اما ممموعه نظا   اخلوی اساسواً مت اخلی به لءو  وجو  سلسله حقوق
ر وجوو   است؛  ر حقوق  اخلوی مطوابق یوم قورار ا  اجتمواعی افورا   المللنیبنظا  حقوق 

بوا ر   المللنیب ر حقوق  کهی رحال، ندکنیماز طریق تأسیس نها  حاکم تراضی  مرات سلسله
رو از ایون نو ا عان به برابری حاکمیت  ول، از نها  حاکمی  ر میان نیست. ازایوهرگونه برتری 

شو  و منتهی می  ر منابع مرات سلسلهرهگذر، ن و  حاکم مقتدر واحد به عد  نیاز به برقراری 
 ی آن.ریگشکلاین جریان ناشی از  ات متفاوت این نظا  است نه نقص  ر 

بوه کمیتوۀ  19202المللوی  ا گسوتری  ر سوال ئموی بینکه طرح اساسونامۀ  یووان  ازمانی
به  ستیبایمترتی  تنظیم شده بو  که  یوان ابتدا ، ما ۀ مور  بح  بدینشدیمارائه  حقوقدانان

معاهده، سپس عرف، بعد از آن اصول کلی حقوقی و  ر نهایت به رویۀ قضایی مراجعه کنود. ایون 
ی عقیده  اشتند کوه  یووان بایود قوا ر اعدهشد. ی جدی  ر کمیته واقع هابح مسئله موضوع 

باشد تا همءمان به تمامی منابع رجوع کند، لیکن  ر مقابل بعضی معتقد بو ند چنانچه ابءار یز  
ی  ر معاهده موجو  باشد، رجوع به عرف یا سایر منوابع مناسو  نخواهود اهیقضوفصل برای حل

                                                           
 «.آور استطرفین اختدف و  ر مور ی که موضوع حکم بو ه الءا  نس ت بهاحکا   یوان فقط » .1

ی المللنیباساسنامۀ  یوان  ائمی  38المللی  ا گستری، مقت س از ما ۀ اساسنامۀ  یوان بین 38ما ۀ  .2
 رند. ا یهمپوشانتا حدو  بسیاری   ا گستری است که
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یچ محملوی بورای مراجعوه بوه یوم اصول کلوی بو . یا اگر وجو  یم عرف مسلم، محرز باشد، ه
کامدً ط یعی است و صحیح نخواهود  مرات سلسلهرو برتری و حقوقی وجو  نخواهد  اشت. ازاین

 .(Zimmermann et al, 2012: 773)بو  که  ر هر قضیه رجوع به چندین من ع صورت پذیر  
ترتی  بوه»یتوه ع وارت نهوایی کم سینوشیپ ر نهایت نیء این  یدگاه غال  شد و  ر متن 

قرار گرفت، ولی  ر نشسوت جامعوۀ ملول جهوت تصووی  اساسونامه، ایون ع وارت زائود  1« یل:
برخی نویسندگان اگرچوه  .(Zimmermann et al., 2012: 774)تشخیص  ا ه شده و حذف شد 

، ولوی کننودیممرات   ر مراجعه  یوان به منابع یا  عنوان حذف سلسلهاز حذف این موضوع به
مرات  رویۀ  یوان  ائمی را تحت قالو  مدکوی عملوی بورای اعموال برتوری و برقوراری سلسوله

ی  ریایی هافانوس. برای مثال  ر قضیۀ (Zimmermann et al., 2012: 774) ندکنیمشناسایی 
 ر  1907و  1899ی هاونیکنوانسومعاهدۀ لوزان، به  12بر پروتکل فرانسه و یونان عدوه 19342

خاصوی اسوتنا   نظرانصواح ی جنگ  ر خشکی و همچنین عقایود هاعرفنین و خصو  قوا
اعد   نظرانصاح کر ند. لیکن  یوان  ائمی ضرورتی نیافت که نظرش را براساس نظرهای این 

لووزان  12پروتکول  9کند.  یوان اظهار  اشت  ر قضیۀ حاضر پیش از عقاید ایون افورا ، موا ۀ 
 .(PCIJ Reports, 1934: Para. 80-81)قرار  ار  عنوان یم مقررۀ معاهداتی به

عنوان  ییول ، سوه  لیول اصولی را بوه4واشونگتن، یکی از اعضای کمیتۀ 3آقای بارون  کامپ
 مرات ی  کر کر ه است:ط یعی وجو  چنین سلسله

 «انددهد شبو ن قی ایث اتسهلترتی  نءولی از نظر شده  ر ما ه، بهموار  فهرست. 

   حداکثر تخصویص  کهیطوربهآمده است،  نیترعا به  نیترخا ی از گذارشمارهترتی
 عا  را اعمال کند.

 نیوء و افتهیحاکم بر منابع حقوق که  ر اساسنامه جلوه  یگراتیرضا کر یبا رو نظم نیا 
 ,PCIJ Reports)« اسوت ق ومنط ،است تیبر رضا یکه م تن وانی  تیصدح یبا م نا

(1934: Para. 80-81. 
از آن  تووانینمی  ریایی یم نقود وار  اسوت و هافانوسمثال مذکور  ر خصو  قضیۀ  به

 ر منابع بو ه است. آنچه  ر نظر  مرات سلسلهنتیمه گرفت که  یوان  ائمی عمدً قائل به وجو  
عنوان  یوان با وجو  یم معاهده، غیرضروری تلقی شده، نه عرف و نه اصوول کلوی حقووقی بوه

                                                           
1. ‘In the order following’ 

2. The Lighthouses case between France and Greece (1934) 

3. Édouard Eugène François Descamps, also known as Baron Descamps. 

واشنگتن تأسیس   ر شهر 1945آپریل  9کمیتۀ حقوقدانان واشنگتن پیرو تدش  ولت ایایت متحدۀ آمریکا  ر  .4
میته دس کشد.  ولت آمریکا از اعضای ملل متحد  رخواست کر  تا نمایندگان خو  را برای شرکت  ر اج

گیری، نماینده  ر اجدس حاضر شدند و پس از ر ی 44نویس اساسنامۀ  یوان اعءا  کنند. منظور تهیۀ پیشبه
 ر ند.کعنوان گءارشگر تعیین سه را بهته و آقای بدوان از فرانعنوان رئیس کمیآقای هکورث از ایایت متحده به



 1400پاییز  ،3شمارۀ  ،51، دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی   922

عنوان من عی کمکی  ر فهم قواعود لکه نظر علمای فن بو ه است که این گءینه بهمنابع اصلی، ب
ی میان معاهده، عرف اسهیمقارو اساساً چنین معرفی شده است. ازاین 38ما ۀ  4حقوقی  ر بند 

الفارق اسوت کوه نتیموۀ و اصول کلی حقوقی با نظرهای اندیشمندان یا رویۀ قضایی، قیاسی مع
 . هدینم ست صحیحی به
 ر شورایطی کوه   ار یموصوراحت بیوان ی  ا گستری  ر قضیۀ نیکاراگوئه بهالمللنیب یوان 

ی عرفی  ر معاهده متملی شده باشد، این موضوع مانع از اعت ار صورت عرفی آن نخواهود امقرره
ر   1.  ر این قضیه، ایایت متحده به موج  رزرو ونودن رگ) ,para. 1986ICJ Reports :179(بو  

اعدمیۀ پذیرش صدحیت اج اری  یوان، اختدفات ناشی از معاهدات چندجان ه از جملوه منشوور 
 4کند و بر این اسواس مسوتنداً بوه بنود اعد  می مستثناملل متحد را از شمول صدحیت  یوان 

ی لوالملنیبی که توسل به زور را  ر روابط المللنیبعنوان یم معاهدۀ چندجان ۀ منشور به 2ما ۀ 
، خواهان صدور ر ی م نی بر عد  صدحیت توسط  یوان بو . چنانچه  یوان خوو   اندیمممنوع 

از مراجعه به عورف امتنواع  ستیبایم، ناگءیر  انستیمرا مکل  به اعمال برتری معاهده بر عرف 
دً ورز ، لیکن پا را فراتر نها  و اعد   اشت چنانچوه مقوررۀ عرفوی و معاهوداتی از محتووای کوام

 .(ICJ Reports, 1986: para. 178) اعت ارندیکسان برخور ار باشند، هر  و به موازات هم  ارای 
خصو  با  رنظور با توجه به شرح مذکور و به 38کنندگان ما ۀ به هر ترتی ، موضع تنظیم

  اعموال و اجورای هرگونوه نهایی، عود سینوشیپاز متن « ترتی   یلبه» اشتن حذف ع ارت 
  ر منابع مندرج یی هرچه بیشتر آنهاست. فقدان این امرهمگرا منظوربه ر منابع،  مرات سلسله

اسوت  هآور پذیری زیا ی را برای  یوان  ر تنظیم و صودور احکوا  فوراهم انعطاف  38 ر ما ۀ 
(Kearney, 1976: 610, 697) . 

 

 ییگراکثرت. 3

 منشور 95مادۀ . 1. 3
زمان سوا ینخواهود بوو  کوه اعضوا نیمنشور مانع از ا نیررات ااز مق میچیه»منشور:  95ما ۀ 

 نعقد گر  م یندهممکن است  ر آ ایکه فعدً موجو  است  ییاختدفات خو  را بر ط ق قرار ا ها
اه وقعیوت و جایگو ر اینما منشور با اینکه  ر مقا  بیوان م .«ندینما ارجاع یگری  یهابه  ا گاه

 ها را  رایما  نقش انحصاری بورای آن خوو  اری نموو ه و کشوور  یوان بو ه، از اعد  برتری و
اختدفوات  ءیآممسوالمت وفصولحلی و نیء ایما  هر مرجع  یگری جهت امحکمهرجوع به هر 

 .ساز یمی مخیر المللنیب

                                                           
1. Vandenberg Reservation 
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، 1کوه قاضوی شووبلطوریهرچند این مسئله بعضاً مور  اعتراض قضات  یوان نیء قرار گرفتوه، به
محواکم  روزافوءونوان طی سه سخنرانی  ر مممع عمومی ملل متحود از گسوترش رئیس اس ق  ی

ی ابراز نگرانی کر . وی عقیده  اشت که این جریان موج  تشتت  ر رویۀ محاکم مختل  و المللنیب
بووروز تعارضووات موواهوی میووان آنهووا و  ر نتیمووه بووه حاشوویه رانوودن جایگوواه  یوووان خواهوود شوود 

(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4) ایشان برای جلوگیری از چنین مشکدتی پیشنها  کر ند .
میان  لهیوسنیبدکم امکان اخذ نظریات مشورتی توسط این محاکم از  یوان فراهم شو  تا که  ست

 .(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4)رویۀ این محاکم و  یوان نوعی وحدت برقرار شو  

یگر از قضات  یوان نس ت بوه خطرهوای عود  قطعیوت و نیء همانند تعدا ی   2قاضی گیو 
 لیل تفسیرهای متفاوت محاکم از یم قاعدۀ حقوقی  ر موار  به المللنیبشدن حقوق  چندپاره

آن را همچون نظر قاضوی شووبل، امکوان اخوذ نظریوات مشوورتی از  حلراهمشابه هشدار  ا  و 
 .(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4) یوان  انست 

اشوت از قواعود  ر تفسویر و بر  نظراختدفاز اظهارات این  سته از قضات، وجو   نظرصرف
ی آنوان من عو  از هادگاهیو حقوقی حتی  ر رویۀ  یوان نیء قابل طرح است. ترکی  قضوات و 

ثوال مفلسفۀ حاکم بر نگرش ایشان بعضاً موج  صدور نظرها و آرای متناقض شده است. بورای 
اعود   1966فعی موضوع  عوای اتیوپی و لی ریا علیه آفریقای جنوبی  ر سال  یوان  ر ر ی ترا

ی نقوض حقووق  ر طرح ا عوا هاخواهانمنفعت حقوقی برای  گونهچیهکر  که با توجه به ن و  
بشر توسط  ولوت آفریقوای جنووبی  ر سورزمین رو زیوا،  عووای مطروحوه مور و  و غیرقابول 

 .(I.C.J Reports, 1966: para. 99)رسیدگی است 

چهار سال پس از این ر ی،  عوای بلژیم علیه اسپانیا  ر قضویۀ بارسولونا تراکشون منتهوی 
طرح رهیافت متفاوتی  ر ر ی صا ره شد.  ر این قضیه اگرچه موضوع اصلی حمایت  یپلماتیم 

 ت عۀ یم کشور بو ،  یوان با طرح مفهو  انقدبی تعهدات عوا ، اهمیوت و ماهیوت سهامداراناز 
ی خوا ، منءلتوی جهوانی اط قهحقوق بشر را توسعه  ا  و این  سته از حقوق با قرارگیری  ر 

 یوان  ر ر ی صا ره بیوان  اشوت کوه بوا  رنظور  اشوتن اهمیوت  1986Singh, (.3 :29(یافتند 
 انودالملل، هموۀ کشوورها  ر حراسوت از آنهوا  ارای منفعوت حقوقی ر حقوق بین 4تعهدات عا 

(I.C.J Reports, 1970: para. 33) به این ترتی  طی مدت چهار سال  و ر ی متناقض توسوط .
 یوان صا ر شده و نکتۀ قابل تأمل  ر آن نه صرفاً این تناقض، بلکه نتیمۀ مطلوب آن  ر جهت 

 بشر و پیش ر  اهداف آن است. المللنیبپیشرفت حقوق 
بویش از  المللنیبآرا  ر حقوق شدن و بروز تشتت  چندپارهبه نظر چنین ایرا اتی م نی بر 

                                                           
1. Judge Stephen M. Schwebel 

2. Judge Gilbert Guillaume 

 .373: 1389 ی،نظر ینقل از: الهوئ. 3

4. Erga Omnes Obligations. 
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ایما  انحصار بورای  منظوربهآنکه واقعی یا  ربر ارندۀ نتایج مطلوب عملی باشد، بیشتر توجیهی 
 .استمنشور ملل متحد  95وضوح مغایر ما ۀ ی  ا گستری است که بهالمللنیب یوان 

 

 گیرینتیجه
و هنمارهوای  هاارزشاز طریق احیای  المللنیبو حقوق  سمیمدرنپستاز تعامدت  هاقد اولین 

ی که  ر انحصار روش اث اتی قورار  اشوت، بر اشوته اصحنهحقوق ط یعی و اضافه شدن آنها به 
 ن ال آشکار شدن خألهوای بسویار  ر سواختار نظوا  شد. حرکتی که از این طریق آغاز شد، به

 رفتهرفتهظ صلح و امنیت، ی و عد  اق ال آن  ر حصول کارکر  غایی یعنی حفالمللنیبحقوقی 
ی به این باور رسوید المللنیبگسترش یافت. جامعۀ  المللنیبو نها های حقوق  هاحوزهبه سایر 

هموۀ اموور برخوور ار نیسوتند و  وفصولحلی منتس  به مدرنیته عمدً از توانایی هاافتیرهکه 
یی هاتیمحودو ختن بعضاً اقتضای حل مسائل مستحدثه، تفکر خارج از چارچوب و برطرف سوا

 است که اصول عینی حقوق مدرن ایما  کر ه است.
، شوو یمی گوذارهیپااگرچه عقیده بر این است که گفتمان حقوقی با فرض عینیت حقوقی 

 ر حیطۀ منشور ملل متحد، تا حدو ی از این عینیت و اطودق فاصوله گرفتوه  المللنیبحقوق 
 یاقدامات جمع» از طریقصلح و حفظ  یبرقرارمنظور (. برای مثال، بهScott; 1994: 325است )
( بوا تحمیول تعهوداتی بور ایون KELSEN, 1954: 108) عضووری ول غو لءو  مشوارکت  «مؤثر

 با تر ید مواجه شده است. المللنیبیی غال   ر حقوق گراارا هکشورها، اطدق و واقعیت 
  میان حقوق اث اتی و ط یعی  ر حقوق، همان حلقۀ اتصال مفقو سمیمدرنپستی، اجن هاز 

ی از امکانات ابءاری مانند روش حقووق ریگبهره ر  هاتیمحدو است که با ظهور خو  به حذف 
 ن ال آن بوو ، یی را کوه مدرنیسوم بوهکوارکر گراشده و به این واسطه، گسترۀ  ط یعی، منتهی

 رنظر  اشوتن تمربوۀ  افءایش  ا ه است.  ر این مسیر، منشور ملل متحد  ر موار  متعد ی، با
ی شوتافت. شواید سوتیمدرنپستی آن، به اسوتق ال راهکارهوای هایینارسامیثاق جامعۀ ملل و 

زمانی تصور الءا   ول غیرعضو یم معاهده به ت عیت از آن، غیرممکن و خالی از منطق حقوقی 
یکوی از اصوول  عنوانیی که از  یرباز بوهگرامرات سلسله شدینمیا هرگء تصور  دیرسیمنظر به

طور ، بوه(Clegg et al., 2016: 1-3)ی حقووقی مودرن مطورح بوو ه اسوت هانظا شدۀ پذیرفته
 مشخص به شرحی که از نظر گذشت، صریحاً یا ضمناً کنار گذاشته شو .

، حتی المللنیب ر حقوق  سمیمدرنپستکه   هدیممطالعۀ منشور و اساسنامۀ  یوان نشان 
ۀ حقوق بشر یا ظهور جن ش مطالعوات انتقوا ی حقووق مطورح بوو ه پیش از طرح آن  ر زمین

 سوازنهیزماست. این رویدا  اگرچه از گستر گی چندانی  ر این  و سند برخور ار ن و ، ولویکن 
ی حقووق ط یعوی را  ر هاارزشنهضتی شد که با نفی اطدق روش اث اتی، کمی بعد هنمارها و 
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ی مختلو  هاحوزه ر  مدرنپسترایند اثرگذاری مکت  ی جاری ساخت. مطالعۀ فالمللنیبنظا  
 ر این نوشتار از نظر گذشت، از آن جهت سو مند است کوه مسویر کوارکر گرایی و  آنچهمانند 
. با شوناخت نحووۀ تعامول و توأثیر ساز یم ترروشنرا  المللنیبی توسعۀ آن  ر حقوق هاروش
ی کوه  ر حوال حاضور  ر المللونیبجامعۀ ی حقوقی  ر هادهیپد،  رک و مطالعۀ سمیمدرنپست

 خواهد بو . ترسا هسیطرۀ این مکت  قرار  ار ، 
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