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 چکیده

از  یو  وجوود دارد  رر  یتمفهوو  بشور   یراموون پ یاریمعاصر اختالف نظر بس یحقوق یاتدر ادب
مفهوو    بوا متفواوت   یامورد قبول خوود، نسو ه   یبا توجه به مبنا یحقوق یکردرایمکاتب و رو

و  یعوی کشوند  مکاتوب حقووق  ب   یمو  یرتصوو بوه  را الملول ینآن در حقووق بو   یگاهو جا یتبشر
از کنند  یم یلتحم یمفهو  حقوق ینویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر ایتیپوز

 ۀکند  نکتو یم بیانرا را یشهن اندیا یراییالملل نارساینبه حقوق ب ی، نگرش انتقادسوی دیگر
مفهوو  در   یون ت ایو ظرف خصووص  موجود در ینظر یراجدال یرخصوص، تأث ینمل در اتأقابل 

در خصووص   یفنو  یروا یول وگرنوه در اواراوت تحل   ؛الملل استینروند تحوالت حقوق ب ییرتغ
 -یلیپژورش با روش تحل ینوجود ندارد  در ا یاندان ۀمناقش ،مفهو  ینبالفعل ا یصورت حقوق

 حقووق  ۀمکاتب عمود  یفکر یراو ضوابط حاکم بر ااراوت یاررابر اساس مع یتبشر یفی،توص
در قالوب   یتکوه از مفهوو  بشور    یم تلفو  یرالملل مورد سنجش قرار خوارد گرفت تا تصواو ینب

 د  شو یلشده است، تحل یمترس یحقوق یرایتئور

 کلیدواژگان
  مفهو  بشریت، المللینبه حقوق ب یانتقاد یکردرو یی،گرایلتقل
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 مقدمه
شناختی، تاری ی و لسفی، جامعهبشریت مفهومی است که ریشه در انواع م تلفی از رویکردرای ف

موضوع مطالعوات حقووقی نیسوت  از حیو       ،راپردازیای از این مفهو حقوقی دارد  قسم عمده
 یم( و امپریالیسو Patrimonialسوو نشوانگر نگورش پدرسواالرانه       ارزش بشریت از یو   ،حقوقی

رای را و مؤلفهاندیشه ین را از دلیت برقراری نظمی عمودی از باال به پایفررنگی است که مقبول
رومانتیسم و راسیونالیسم است  ۀکشاکش دو اندیش ۀاز دیگر سو، معرک و کشدفررنگی بیرون می

 Zagor, 2012, p. 10بشریت را در مبنوایی مشوترا از    ۀرای اقامخود مؤلفه ۀنوب( که رری  به
رریو  از رویکردروای    کنند  از نظر حقوقی در دوران معاصر رمعوا ف یا خردگرایی استوار می

عرضه  از این مفهو  عنوان بینش قابل قبولی خود را بهقحقوق  بیعی و حقوق پوزیتیویستی تل
الملول روم   روای انتقوادی حقووق بوین    ایون کشواکش نظوری، اندیشوه     مقابلِ ۀدارند  در نقطمی

لی ایون  اند  فرض اصرا را در خصوص مفهو  بشریت  رح کردهرای رری  از این اندیشهکاستی
ای است که رری  از رویکردروا و مکاتوب حقووقی تصوور     است که بشریت دارای ظرفیت بالقوه

زوایا و جزئیات این  ۀتوانند تصویری کامل از رمنمی رمهاینباکنند که خاصی از آن را ترویج می
د اسوت   رای فکری حقوقی بسیار زیاتضارت آرا در میان نهضت ۀعالوه دامنهمفهو  ارائه درند  ب

رای م تلف نسبت به بشریت، پرسش پویش  در راستای بررسی این فرض، پس از بررسی نگرش
ذرنی  ۀعنوان ی  مقولروی این پژورش این خوارد بود که رری  از مکاتب حقوقی بشریت را به

 کنند؟را و نمودرای ارزشی، سیاسی یا حقوقی شناسایی میدر اه صورت

الملول اسوت   حقوق بین ۀسایر مفاریم مورد مطالع ۀر گستربشریت یکی از مفاریم کلیدی د
الملل جایگاری ویژه را به خود اختصواص داده اسوت  رریو  از    که در ادبیات معاصر حقوق بین

فکری خود، نگرش متفواوتی نسوبت بوه ایون      ۀرویکردرا و مکاتب حقوقی متناسب با مبانی نحل
تحلیل ضارت آرا نسبت به مفهو  بشریت در قالب ت ۀاند  در این نوشتار، دامنمفهو  عرضه داشته

  پیش از ورود به مباحو   شدالملل بررسی خوارد حقوق بین ۀرای مکاتب عمداندیشهو بررسی 
مشوترکات   ۀم تصوری از مفواریم بشوریت و جامعو     ،روای رریو  از مکاتوب   مرتبط بوا نگورش  

  سوپس مفهوو  بشوریت در    اسوت پورداختن بوه سوایر مووارد      ۀد که الزمشوالمللی ارائه میبین
نگواه رریو  از ایون مکاتوب بوه       ۀزاویو  سرانجا  طالعه وم ،رای رری  از مکاتبااراوت انگاره

  شدرا واکاوی خوارد مفهو  بشریت و نقدرای وارده بر رری  از آن

 

 مفهوم بشریت

ر در سوو بوه موجودیوت بشو     از ی  ؛آیدمی رای گوناگونی از آن برای است که تلقیبشریت واژه
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دوسوتی اسوت  بوا    احسواس بشردوسوتی و نووع    ۀدربردارند ،از سوی دیگر و کلیت آن اشاره دارد
 برداشوت روا نیوز   از مفهو  بشریت معنای سرنوشت کلی و لواز  حیات جمعی انسوان  ،اینوجود 

تووان بوه   دیگر تعاریفی که از این واژه ارائه شده اسوت، موی     (Brownlie,1998, p. 28شود  می
د  اموا بوه   کور ( نیز اشاره Coupland, 2001, p. 972 « واجد کیفیت انسان بودن» و« بشرنسل »

اصلی در مفهو  بشریت بیشوتر   ۀ ور کلی دو اندیشه، بRobin Coupland)  تعبیر رابین کاپالن
لی معطوف بوه کلیوت وجوود انسوان، حیوات جمعوی بشور در کول         وا ؛کنداز بقیه خودنمایی می

 humanity-humankindبرداشووت دیگوور رووم احسوواس بشردوسووتی       و ( اسووتhumanity-

sentiment ایون،  وجوود  بوا     رموان(  دشوو را با یکدیگر آشکار میرفتار انساننحوۀ ( است که در
توان این مفهو  را در تعابیری که بوا  الملل مبهم است  درنهایت میجایگاه بشریت در حقوق بین

  (310 ، تصور کرد  رمان، صخوردت و سعادت مردمان پیوند مییامن

ق بوه حیوات جمعوی نووع بشور و پاسداشوت       لقالب حقوقی مفهو  بشریت در دو زیرگروه تع
حفاظوت از   ۀاست  در زیرمجموعو  ررا قابل تصوانسان ۀرای مشترا میان رمرای ارزشویژگی

ه حیات جمعی نوع بشر، حقوق رمبستگی و پاسداشت صلح و امنیت انسان مورد توجه و مطالعو 
شده در قواعد حقوق بشردوسوتانه و حقووق   رای حیاتی درجگیرد  حقوق بشر و تضمینقرار می

روا دارد  در بععود کوالن نیوز     الملل کیفری نیز ریشه در ارزش بشریت مشترا میوان انسوان  بین
را از دوران حقوق عمومی اروپای مسیحی  رامیان دولتورود حیات روابط  ۀمفهو  بشریت، زمین

حاکم فرارم کرده اسوت  گذشوته از ایون گوذار تواری ی،       یرادولت ۀبرابری صوری رم ۀبه زمان
رای برخاسته از نظوا  وسوتفالی قابول    کارکرد دیگر بشریت در گذر از برابری صوری میان دولت

روای حواکم،   بر برابری صوری، ظارری و حقوقی میان دولوت  افزونای که گونههمشارده است؛ ب
  0را ایجاد کرده استای از برابری فررنگی و ارزشی را نیز میان دولتمفهو  بشریت عرصه

 
 

                                                           
 برابریِ ۀمعارض ۀتوان صحنمی، ز دیگر سو درگرفته استحاکمیت او سو،  مباحثی که حول محور بشریت از ی   0

را دانست  برابری آن( Fictional equality (legal) را و برابری فرضی دولت( Material egalitarianismحقیقی  
را ه، تمایل به دنبال کردن منافع فردی آنشدرا از یکدیگر رای حاکم موجب تفرق و جدایی آنفرضی دولت

 رای مشتراای از ارزشکه برابری حقیقی برخاسته از پندار بشریت به گستره درحالی ؛ب شدمیرا شدت 
اند و رنجاررای برخاسته از آن را در آن سهیماصول و قواعدی اشاره دارد که رمگی آنبه آن  در پیو  است

وت معاردات بوده، به انین الزامی ورای رضایت صوری معمول در اارا ۀآور است  ریشرا الزا برای دولت
فررنگی، تاری ی، تمدنی و مذربی  ۀرا با استناد به پیشینگردد که رری  از دولترمان ارزش متعالی باز می

 د نکنخود، سهم خود را در استقرار و پاسداشت آن عرضه می
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 المللیمشترکات بین ۀجامع

گذرانده  جهانی واحد در  ول تاریخ اشکال م تلفی را از سر ۀشمولی و ایجاد جامعجهان ۀمسئل
یوا  و ( 03 ، ص0912زاده، خواه در قامت امپرا وری یا سویمای حاکمیوت کلیسوا  بیو      ؛است

در  و عنوان حاکمیت قانون مطرح شوده اسوت   باشکل امروزین آن که  خواه بهلفای اسالمی و خ
روای مشوترکی کوه    ارزش ؛کنددری میرای مشترا، حیات جمعی مرد  را سازمانقالب ارزش

آنکه منافع فردی از گیری در آن تعیین شده و ضامن حیات اجتماعی است، بیااراوت تصمیم
انون به دنبال این ردف است که میان منوافع فوردی و اجتمواعی تعوادلی     میان برود  حکومت ق

 برقرار کند که از رر دو شر استبداد و ررج و مرج جلوگیری نماید   

گرایوی  را و ارادهارزش ۀای منطقی میان دو حوزبایست فاصلهبرای دستیابی به این ردف می
روا نزدیو  شوود،    دولوت  ۀبوه اراده و رویو  رف ایجاد شود  به این دلیل که اگر بیش از انودازه  صِ

قدرت حاکم و وضعیت موجود خوارد بود و در فرضی که به حقوق  بیعی نزدیو    ۀکنندتوجیه
شوود کوه   ( خوارود شود  ایون امور موجوب موی      Subjectiveشود، بیش از حد انتزاعی یا ذرنی  

یاست را تضمین کنند، شوند تا جدایی حقوق از سرای رنجاری ارائه میرایی که در قالبنظریه
 ۀرایی کوه بوه رفتوار و اراد   هاز  رف دیگر نظری و ( باشندIdealisticگرایانه  بیش از اندازه آرمان

 را نظر دارند، بیش از اندازه در راستای حفظ قدرت حاکم و وضعیت موجود جلوه کنند   دولت

است کوه نقوش آن    زیرا حقوق بشریتی ،جهانی دارد الملل ی  خصوصیت اساساًحقوق بین
مشوترا   ویژگیرای م تلف است که ناشی از المللی افراد دولتحمایت از حقوق عمومی و بین

روا و  در پرتوو ارمیوت حفاظوت از ایون ارزش      (03، ص 0911است  ذوالعوین،   راآنبشر بودن 
 رای قدرت و حقوق، مفهو  بشریت و تعیین جایگواه آن در نظوا   پاسداشت تمایز و تعادل حوزه

روا،  شود  مکاتب حقوقی اعم از  یف حقووق  بیعوی و پوزیتیویسوت   فکری و حقوقی مطرح می
مشوترکات بوه معنوای حود      ۀجامع .اندجایگاری متمایز از دیگری برای مفهو  بشریت قائل شده

سوت   ا راروابط فیمابین آن ۀالمللی در عرصبین ۀمشترکی از منافع مادی و معنوی اعضای جامع
روای فکوری علموای حقووق،     الملل بوا توجوه بوه گورایش    ب موجود در حقوق بینرری  از مکات
قدر متیقن آن، فرض گرفتن مبانی مشترکی  ،اینوجود درند  با از آن ارائه می یتعابیری متفاوت
کند و بوه پیکوار عوامول    المللی تقویت میگرایی را در میان بازیگران بینرای رماست که زمینه
اسووت و متعلووق جهووانی  ۀقوووق بشووریت بووه دوران تکوواملیِ حیووات جامعوو رود  حواگرایووی مووی

جهوانی ارتبواد دارد  شوریف،     ۀمسائلی است که با منافع متقابول و جمعوی جامعو    ۀکنندتنظیم
برخالف حقوق داخلی که قانون اساسی بوا تعیوین اواراوت قودرت و       (211-211 ، ص0939

کنود، در حقووق     حقوق داخلی ایجواد موی  مراتبی را در نظامحور قرار دادن حقوق ملت سلسله
مراتبوی در میوان قواعود موجوود     سلسله ،خودی خودپوزیتیویسم حقوقی، به دیدگاهالملل از بین
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المللوی بوه   بین ۀرای حاضر در صحننگری سیاسی نیز قدرتحقوقی وجود ندارد و از حی  واقع
 نیستند  محدود شده برای اعمال قدرت ااراوت تعیین
روا و فورد در یو     دولوت  ۀمشترکات، مانند نسبت دولت بوه جامعو   ۀریت به جامعنسبت بش

ی است کوه بورای بورآورده کوردن اروداف      تاین، بشریت کلیوجود ملی است  با  -سیاسی ۀجامع
بورای   ؛گوردد تجهیوز  را و سازوکاررای پیچیده و متعوددی  متعالی پدیدآورندگانش، باید به آیین

عنوان مرجوع  المللی اعماق دریارا بهمقا  بین از سویشده کار گرفتههتوان به سازوکار بمثال می
( اشواره  International Seabed Authorityمیراث مشترا زیر آت   ۀالمللی در خصوص اداربین

فررنگوی حاصول از مسواعی     -تمدنی ۀوردامشترکات فر ۀجامع  (993 ص ،0932 کرد  فلسفی،
قواعود   ۀآن را بوه مجموعو   ۀروا دامنو  لی اسوت  پوزیتیویسوت  الملبین ۀرا در عرصرا و ملتدولت

ه از سووی  یافتو سانعکو اروای  اموا در بیونش   ،دانندالملل عا  منحصر میمندرج ذیل حقوق بین
آور رم در این را و نیز باوررای جمعی الزا پیروان حقوق  بیعی و پوزیتیویسم اجتماعی، ارزش

حیوات   ۀروا را در عرصو  مجموعه الگورای رفتار دولوت گیرند  این مجموعه از مشترکات قرار می
تووان بوه   را میآورند که با استمداد از آنوجود میکنند و استانداردرایی بهالمللی تعریف میبین

 را نشست  یکدیگر و در ارتباد با ملت خصوصرا در داوری رفتار دولت

 

 ییگرابشریت از مجرای تقلیل ۀالملل و مصادرمکاتب حقوق بین

 ور کامل میسر نیست  مکاتوب  تی رستند که درا آن بهیمفاریم مجرد مانند بشریت دارای کل
تا آن کلیت را از مجرای مبنوای مووردنظر    دارندای سعی فلسفی رری  با مبنا قرار دادن ضابطه

ه ت محتووای آن نماینود  بو   یو مودی از آن مفهو  را جایگزین تمامتا نِ نندخود مصادره ک ۀاندیش
گاه الملل ریچرای فلسفی در حقوق بینصورت، بشریت دارای انان کلیتی است که نگرش ینا

مفهوومی   ۀرای بالقوجوانب و ظرفیت ۀتوانند صورتی حقوقی از آن ارائه درند که گویای رمنمی
کننود توا   را و مبانی و مبادی خاصی را بر سر شوناخت آن تعبیوه موی   آن باشد، لذا ناگزیر معیار

گیرند تا بیان خود را از بشوریت  خدمت میرای متفاوتی را بهرا آن را سهولت ب شند و روشد
کلیوت مفهوومی بوا     ،ن تبیینی را خوانش درست معرفی نمایند  به این ترتیبیتوجیه کرده، ان

شوود  در  ( موی Réductionnismeگذرانده شدن از مجاریِ خاصی به مواریتی دیگور فروکاسوته     
است که به دلیول مبنوا    یادشدهت یتنها گویای جزئی از کل ،فروکاسته ین برداشتِبیشتر موارد ا

د و عموالً ماریوت مفهوو     شونمایی و اغراق میپایه(، داار بزرگ ۀگرفتن امری دیگر  ضابط رقرا
 کند ت خود دور مییلیه را از واقعوا

ماریت آن به از ه یکی آنک ؛شودنتیجه اینکه شناخت انین مفهومی به دو صورت عملی می
 ۀآنکوه جلوو   و دیگور م بکواری ( wagon fallacy -Band   تعبیری که مقبول ذرن رمگان اسوت، 
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جداگانه مورد بررسوی قورار داده، بورای رور قلمورو تعبیوری       و سیاقی  عملی آن را در رر زمینه
 در ،0حقووق  بیعوی و پوزیتیویسوم اسوت     ۀن ست که نمایانگر اندیشو  روشجداگانه برگزینیم  

شده به کار گرفتهبه رساند؛ به این دلیل که ضابطهای نادرست میبسیاری از موارد ما را به نتیجه
شوناخت نیسوت،    شناخت علمی دارنود  رودف    ۀ، در عمل ردفی غیر از ارائکارشعنوان مبنای 

اسوت  در موورد دو  کوه     موردنظر مقصودو  مفهو  برای رسیدن به ردفاین گیری از بلکه بهره
داری از آن الملل( بوه  ورف  گرا و نگرش انتقادی به حقوق بینرای پسامدرن  پساساختدیشهان

شوود، زیورا   ای، منفورد و غیرجوامع حاصول موی    ای و قبیلوه رم تنها فهمی منطقوه  2اندبرخاسته
علوو    ۀرای بالقوه انان مفهومی در سایر قلمرورا که البته در بسیاری از موارد در حووز ظرفیت
اینکه ادعای این گروه مقابله بوا   خصوصاً ؛شودند، نادیده گرفته میارم مرتبط و پیوستهبهانسانی 
 ویستی و حقوق  بیعی است یرای پوزیتگرایی در اندیشهکلیت
 

 بشریت در نگاه پوزیتیویسم حقوقی

روای م تلفوی   الملل رری  با نگاری متفاوت، توصویف رویکردرا و مکاتب م تلف در حقوق بین
اند  در این میوان، مرجوع اعتبوار قوانون در     را تدارا دیدهدولت ۀثر بر ارادؤتبیین عوامل م برای

امری مقرر و موضوعه درنظور   ۀمثابپذیر و عینی است و قانون بهپوزیتیویسم حقوقی امری اثبات
 ،ایون وجوود  حقوق امری ایسوتا و جاودانوه نیسوت، بوا       (93 ، ص0913شود  ویکس، گرفته می

از پیش معین شوده   صمش  ایجاد قاعده یا تغییر و تعدیل در آن رم به صورتی کامالً یراشیوه
نباید از یاد برد که پوزیتیویسم تنها نظریه و روش نیست بلکه، نوعی ایدئولوژی رم رست «است  

 0932 فلسوفی،  « دانود دولوت موی   ۀت یافتن ارادیکه فرض اعتبار حقوقی را تنها در قالب رسم
سوازی، قوالبی   به این معنی که اصالت ب شیدن به منابع صوری و رسمی قاعوده   (1 ص ،«الف»

رر عنصر خارج از منابع رسمی  ۀمداخل ۀرود که زمینبه خود گرفته، تا آنجا پیش می 9دگماتی 
 ۀگیوری قاعوده کوه از مجورای اراد    برد  به این ترتیب تمایز میان روند شکلحقوق را از میان می

 شود  ثیر گذارند، تبیین میأگیری قواعد تعناصر م تلفی که در شکل ۀمطالع گذرد بادولتی می

دان با نفی واقعیوت بوه مکانیو  حقووقی و تفسویر لفظوی و       حقوق» در پوزیتیویسم حقوقی
د آورد  در دوران قورون وسوطی سوعی بور ایون بوود کوه ک و        گذار روی میتعصب به احکا  قانون

                                                           
ینیداد و رونالد دورکین ران حقوق  بیعی به جنتیلی، سوآرز، ویتوریا، قاضی ترادتوان به از  رفمی ،برای نمونه  0

 رایی اون جان آوستین، رارت و کریستین تموشات اشاره کرد و پوزیتیویست
 ، ریو کالینز و اکبر رسولف یاد کرد  یمیاسکنکتوان از مارتی در این مورد می  2
توجه دارد و  عرفی ۀشدرای نوشته یا تثبیتمقصود تفاسیر مکانیکی و فنی حقوقی است که تنها به توالی گزاره  9

 رای حقوقی در ساختار استدالل غافل است از دخالت وقایع اجتماعی و تحوالت پدیده
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مانه ]دوران قرون وسوطی  وفوق درنود  در قورن نووزدرم بوه       یوستینیان را بر اوضاع و احوال ز
  (91 ص ،«ت» 0932 فلسفی،  «اندیشیدندگرایی میت ]به معنای  اثباتیامنیت و تثبیت وضع

التی شده است تاآنجا وحتی پوزیتیویسم حقوقی رم در دوران جدید دست وش تح ،اینوجود با 
 اند نهایی درنظر گرفته ۀی و اظهار ارادگیرثیرات عوامل اجتماعی را بر روند شکلأکه ت

ایون درحوالی اسوت کوه در      و گیردو مستقل از زمان شکل میخأل حقوق پوزیتیویستی در 
رای حقووقی الز   فرضرسد  به این دلیل که پیشنظر میبرخورد با تغییرات اجتماعی ناتوان به

ار را در اختیار ندارد، لذا از اواراوت  ثیرگذار جدید بر پدیدأرا یا عوامل تبرای تبیین این پدیده
گرایوی  اراده ۀسفسوط   (Trindade, 2006, p. 67شوود   دگماتیسم حقوق موضووعه خوارج نموی   

به این دلیل کوه بور اسواس توز      ،الملل عا  استرا در عد  امکان تحلیل حقوق بینستیپوزیتیو
سوو، در   ت تا  از دیگریی با حاکمراوجود دولت و سو الملل از ی وجود حقوق بین ،گراییاراده

خوودی خوود   سوازی را بوه  تواند اعتبار قاعوده تناقض با رم قرار دارند  از آن گذشته، رضایت نمی
اثبات کند و رمچنین ناتوان از تشریح بسیاری از اصول بنیادنی است که برای وجوود رور نظوا     

را، عوامل دیگری در دولت ۀاراددر کنار   (Fitzmaurice, 1958, p. 162-176حقوقی الز  است  
  (Trindade, 1981, p. 225  ندالملل تأثیرگذارایجاد قواعد حقوق بین

 ۀرا نظا  حقوقی را اتور فراگیوری از اصوول و قواعود حقووقی حواکم بور رمو        پوزیتیویست
گیرند  بر رموین اسواس،   المللی درنظر میرا در سیاست بیننظر از توانمندی آن را، صرفدولت

ه را دارا خوارد بود  بالمللی نیز موجودیت مستقلی را از منافع فردی دولتمشترکات بین ۀمعجا
رای مشترا و بنیادین رارکارروای حقووقی   نظامی متشکل از قواعد، اصول و ارزش ،ترتیب ینا

  (Tomuschat, 1999, p. 28  کنود مساعد و مناسب را برای تأمین منوافعی فراگیور فورارم موی    
مشترکات نظم عمومی حقوقی اسوت کوه از دیودگاه پوزیتیویسوم      ۀقوقی انین جامعتوصیف ح
مشوترکاتی از   ۀکنود  انوین جامعو   را مسلط میدولت ۀارزشی را بر اراد رایای از نظا مجموعه

روا و تمناروای   روویتی مسوتقل از خواسوته    ،حالعینراست، درسو مبتنی بر رضایت دولت ی 
المللوی سوامان   روابوط بوین   ۀای را در عرصو ین ترتیب موازنهه اارد تا برا دمنفرد رری  از دولت

قواعود   ۀالملول و تعهودات ناشوی از ایون مجموعو     حقوق بوین  ۀرا در برابر مجموعدولت درد  لذا
 حقوقی برابر خوارند بود که برابر با استقرار حکومت قانون است 

روای اجتمواعی ماننود    ارزش اشود که مفاریم مورتبط بو  انین نگرشی به حقوق موجب می
تأثیر بر مضمون قواعد و اصول حقوقی انگاشته شووند  جایگواری   رای بیاظیفبشریت در سطح ل

حقوقی برای مفهو  بشریت در مبانی یا منابع حقوق درنظر گرفته ن وارد شد  در این میان تنها 
عواملی اسوت کوه    ۀتفسیر قابل قبول در نگرش پوزیتیویستی، برشمردن مفهو  بشریت در مقول

مفاریم ارزشوی دیگور تنهوا در     ۀیعنی مانند رم ؛ندرست نهایتاً در اگونگی تبلور اراده تأثیرگذار
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پیشبرد برخوی   ۀزمینکه خود کند رای موجد قواعد حقوقی عمل میاراده سنجیمصلحت ۀمقول
 د   شومی را لبیبرخی زیاده ۀعنوان مانعی، مهارکنندنماید یا بهقواعد را ایجاد می

 

 خوانش کانتی از مفهوم بشریت ؛نرماتیویسم

رای مرسو ، حقوق  بیعوی  در باز کردن راری مستقل از انگاره (Hans Kelsenنبوغ رانس کلسن  
دادن اخوالق در  نو بوه دلیول دخالوت     اصالت رنجوار  ۀاین، اندیشوجود و پوزیتیویسم سنتی بود  با 

کنود کوه   موی  بیانرود  کلسن به تبعیت از کانت شمار میهای از پوزیتیویسم بشاخه حقوق، عموماً
مقوالتی رمانند  -رااز آن پیرویباید از مقوالت صوری برای بیان امور حقوقی استفاده کرد  وی به 

 -دنو کنشناسی انسان را تعیوین موی  زمان و مکان که در  بیعت وجود ندارند، بلکه ساحت معرفت
 ،یون ترتیوب  ه اب  (02-09ن، ص رما ویکس،  دکنامر بنیادین باز می ۀگذاری اندیشراه را برای پایه

منود در قالوب اصوول و قواعود     حقوق از غیر حقوق پیراسته شده، مفاریم حقوقی به صوورت نظوا   
ترتیوب،   یون ه امراتبی در تبعیت از این اصول و قواعود ایجواد شوود  بو    شوند تا سلسلهجاگذاری می

رای حقوقی در قالب اصول و قواعد حقووقی  آید که در آن رنجاریوجود مدیگری به حقوقیِ دنیای
رای نظوا  فکوری جدیود را تشوکیل     رای صوری و ذرنی ستونمراتبی برگرفته از مقولهدر سلسله

که عقل نظری امید واری در کشف یا اثبات آرموان عقول دارد، عقول عملوی در      درحالی ؛درندمی
توان اثبات کرد کوه معیارروای     با آنکه نمیکندتالش میاقع تحمیل و تحکیم این آرمان در عالم و

رویچ منعوی فوراروی     ،( موا وجوود دارنود   impositionعقل به صورتی مسوتقل از وضوع یوا جعول      
    (004 ص ،0931دری زندگی مطابق معیاررای عقل عملی وجود ندارد  کرسگارد، سازمان

شوود کوه   قوقی رمبستگی دانسته میمشترکات تنها فرض تمثیلی ح ۀدر این رویکرد، جامع
روا ایون فورض تمثیلوی را وارد     حال، دولتایناند  باآن پنهان کرده ۀرا خود را در پس پرددولت

پوذیر  عمل تحققدراصولی که  ؛(019-011، ص «الف» 0932،  فلسفی دانحقوق موضوعه کرده
]ولوی  بایود    ان ندارد باشد،امک زدر واقع، فرض گرفتن ایزی که ررگ»نیستند، ولی باید باشند  

روا در  المللی دولوت ت بینیباید به تحقق مسئول االجرا بودن نهایتاًباشد  حقوقی که از حی  الز 
روا و  الملل که منجر بوه رمکواری دولوت   فرض نقض این موارد منتهی گردد و غایت حقوق بین

  «گوردد سوی بشور موی   روای اسا نیافتگی و نقض آزادیازبین رفتن علل ساختاری جن ، توسعه
روای  ینیالمللی فاقد سازمان، ارگان و آمشترکات بین ۀجامعحال، اینبا  (031-030  رمان، ص

را تحمیل سیاست ملی دولت ۀرا، زمینعالوه، حضور نمایندگان دولتهمش ص و معینی است  ب
  (010 ص ، رمان در لوای این مشترکات را فرارم کرده است

المللوی در معنوای   مشوترکات بوین   ۀرا و جامعمشترکات دولت ۀن جامعبرخی نویسندگان میا
الملول بوا اوه    بوین  ۀباید رمیشه بیاد داشته باشیم که در صوحن »شوند: اخص کلمه تمایز قائل می
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مشترکات عقلی منسجم، دارای سلسله مراتب و عموودی   ۀرو رستیم؟ جامعمشترکاتی روبه ۀجامع
مشترکات از عالم بده و بستان خارج شده  ۀجامع ...وار؟رج و شبکهسته، پر ررج و مخودرع ۀیا جامع

 رموان،  « رای اندجانبه سوق داده شوده اسوت  منافع مشترا و رمکاری ۀاست و به سمت جامع
روا  دولوت  ۀحال، مشکل اساسی در این است که این مفهو  بیشوتر معبرور جامعو   عیندر  (011 ص

روا  دست رموین دولوت   ۀساخت دولتی رای بینسازمانتصور شده و درعمل رم رمیشه از مجرای 
منضوم بوه    ۀنامو ماننود موافقوت   اسوت؛  نینجامیدهتوجهی به رمین دلیل به نتایج قابل و ظارر شده

در خصوص میراث مشوترا زیور دریاروا کوه بوا ایجواد         0334کنوانسیون حقوق دریارا در سال 
 مندرج در آن منتفی شده است  ۀف عالیتحقق اردا ۀتغییراتی در سازوکاررای ایجادشده، زمین

گونوه تعریوف   گرایانوه و مثوال  را با رفتاررای آرموان ای از دولتدر این نگرش، بشریت جامعه
را، بوا  المللی و رفتار دولتبین ۀت حاکم بر عرصیبسیاری میان واقع ۀاین، فاصلوجود شود  با می

اندیشیدن انین فرضی در این است کوه  شده وجود دارد  اما ارمیت رای مثالی ترسیمآن فرض
روای غیرمتمرکوز در   فرض برقرار شده و انبووری از رویوه   ۀرا در گذر زمان به پشتوانرفتار دولت
المللوی  بوین  ۀرا در صحننامه، اعالمیه و     راه خود را از واقعیت حاکم بر رفتار دولتقالب توصیه

 ۀاین ترتیوب تحووالتی سواختاری در منظومو     کند  بهرای آرمانی موردنظر باز میبه سوی فرض
 د شوالملل پدیدار میحقوق بین

 

 مفهوم بشریت در حقوق طبیعی

ابتدا باید میان تئوری حقوق  بیعی اخالق و حقوق  بیعی حقوق موضووعه قائول بوه تفکیو      
درصوورتی کوه    ؛ارزیابی امور اخالقی از سایر امور غیراخالقوی اسوت   ،ن ست یۀشد  موضوع نظر

 ۀدر ایون دیودگاه قوانون و قاعود     دو ، دریافت امر قانونی از امر خالف قانون است  ۀضوع نظریمو
نوه اموری کوه     ،شودتصمیم انسان در خصوص توافق بر امری دانسته می ۀعنوان نتیجحقوقی به

که در حقوق  بیعی قوانون حاصول    درحالی ؛خارج از کنترل و اراده بر انسان تحمیل شده باشد
ابوداع و وضوع اراده یوا تراضوی      ۀنه آنکه در نتیجو  ،صول ن ستین و مبانی فطری استاز کشف ا

  (91 ، ص0919 انسان حاصل شود  تیبیت،

رواقی مبتنوی بور    ۀتالقی حقوق و اخالق است  حقوق  بیعی در فلسف ۀحقوق  بیعی نقط 
است  نفوذ حقووق  ناپذیر شمول و پاینده و تغییرقانونی که حقیقی، جهان ؛خرد بشری بوده است

رای حقوق در جریان تحوالت انقالبی اون انقالت فرانسه و استقالل امریکوا،   بیعی در اعالمیه
آنجا که صحبت از حقوق ذاتی و غیرقابل انتقال بشری و برابری انسان شده است، آشکار اسوت   

ی   ۀیعی را ثمرقراردادگرایی قرار دارد که حقوق  ب ۀدر این موارد حقوق  بیعی در برابر نظری
  (29 و 20 ن، صرما ویکس،  آوردشمار میتعهد سیاسی و قرارداد اجتماعی به



 0931، بهار و تابستان 0، شمارۀ 07مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     01

 

منشوأ اعتبوار قواعود در ایون      .ناپذیری استت و ت طییحقوق فطری مبتنی بر ثبات، عموم
اسوت  حقووق  بیعوی از روش     ذاتی است، درنتیجه وجود حقوق امری ماقبول اراده نگرش برون

گیرد و برای رسویدن بوه سوایر قواعود ازپویش      استنتاج از قواعد کلی( بهره میاستدالل قیاسی  
 کند اصل کلی و تمثیل استفاده میفرض گرفتن ی  یا اند 

 

 خرد ۀخوانش سنتی سیطر ؛حقوق طبیعی .1

( حقوق ملل عبارت است از آنچه عقل سلیم بین تما  بشر برقرار کورده  Gaiusبه تعبیر گایوس  
شهر توان در تفکر آرمانگرایی را میرای کالسی  رماندیشه  (Inter omnes homminesاست  

افال ون مشارده کرد که بر ضرورت ایجاد وحدت در روابط خورد و کوالن اجتمواعی در تعامول     
روا در قوالبی   کید ورزیده است  رمین  ور تأکید ارسطو بر رمکاری انسوان أاش تانسان و جامعه
 ،0991،  کوویره  داردمصلحت عمومی رم به رمین مضومون اشوارت    تأمین برایکارکردگرایانه 

یوران کریسوتیان   باور( به civitas maxima gentiumسیویتاس ماکسیما گِنتیو     (43-01 ص
فردی در اجتماع داخلوی درنظور    ۀمثاباجتماع است که در آن دولت به ۀعالی توسع ۀوولف مرحل

  (400، ص نرماگرفته شده است  ذوالعین، 

خرد بر تعامالت بشری  ۀرای م تلف در این مجموعه، اعتقاد به سیطرفصل مشترا اندیشه
ای از ضوابط مبتنی بر عقل سلیم است که حیوات جمعوی   است  بشریت در این نگرش، مجموعه

ت دیپلماسوی م فوی و   یو ت توسل به زور یوا ممنوع ینماید  برای مثال ممنوعبشر را تضمین می
تأمین حیات جمعی بشور موورد    برایاز مواردی دانست که مبتنی بر خرد و  توانمحرمانه را می

 را قرار گرفته است دولت ۀکشف و قبول جامع
 

 امر قدسی ۀحقوق در سلط ؛حقوق طبیعی. 2

خرد را به سلوا ادیان و باوررای یکتاپرست سامی پیونود زده،   ۀاین وجه از حقوق  بیعی دامن
کنود کوه بوه دلیول ایجواد      رایی را بر احکا  عقلی وارد میبصرهنماید  درواقع وحی تمحدود می

ن و فررن  در سالیان دراز، تعلق خا ررایی را برای پیوروان رریو  از ایون    دنوعی خاص از تم
روا  پیوند آن ،وجود آورده است  در کنار آنرا بهتضمین نوعی حیات جمعی برای آن برایادیان 

مسولمانان بوا متحدانشوان     ۀد  بورای مثوال، در رابطو   شون مینوعی تضمیرا رم بهبا سایر انسان
آن اراده و اختیار اسوت کوه عودل، انصواف و      ۀالگویی از پیوند و وحدت وجود دارد که سراشم

  (209 ص ،0992  عمید زنجانی، گستراندتعاون را می
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ی دارای سابقه است کوه وحودت تموام    2و اسال  0گیر دینی در مسیحیت لبیِ جهانتوسعه
تالش خود قرار داده است  اتحاد مقودس   ۀملل تحت بیرق ی  دولت منسوت به مذرب را وجه

که ابتکار آن از سووی   است تفویض حکومت الهی داشته ۀ، ریشه در نظری0100دسامبر  29در 
رای مسیحی در ایون اتحواد، مرکزیوت داشوت     تلامپرا ور روسیه بود و پیوندرای ناگسستنی م

عنووان داشوت   (Saint Augustinus) زموانی کوه سون آگوسوتین       (04 ص ،0910  آلبر کلییار،
بوه حقووق  بیعوی در     ،(Lex injustia non est lex حقوق نیسوت   و اصالتاً حقوق ظالمانه اصالً

 معنای حقوق الهی نظر داشت 

ای اشاره دارد کوه  حقوق معاردات باز رم به اندیشه  0393کنوانسیون  09 ۀحتی ابها  در ماد
المللی است  در ایون  می در قلمرو بینوجویی کلیسای رانگر تفکری آکنده از سنت ماندگار سلطهبی

رسید که رر اقدامی را در جهوت  نظر میهمنصبان سریر مقدس رم قابل توجه بمیان بیانات صاحب
بنا کردن برخی اصول بنیادین که مافوق رر قدرتی باشد در دکترین سریر مقدس بر دوش حقووق  

تا حدی نمایانگر بینش پدرساالر که ( 211، ص 0910ژانرو، -عی نهاده است  مونی  شیمیلیه بی
 Patria potestasنگرشی که در آن پدر ]یا رر موجود یا نهاد دیگری که نقوش قیموموت را    ؛( است

  (000 ص ،0914  فوکو، زندگی است و اختیار بازپس گرفتن آن را رم دارد ۀکند  درندایفا می

ت در این خوانش از رنجاررای حاکم بر زندگی بشر، ریشه در برادری موسو  در ادیان بشری
ابنای بشر که در قالب فرمان خدای یکتا رمگی برابر رسوتند و   ۀوفاق و یکرنگی رم ؛سامی دارد

گرایوی  سهمی واحد از سعادت را در زندگی اجتماعی خوارند داشت  ضووابطی اخالقوی بور اراده   
قواعودی   ۀکند  بشریت مجموعو رای لویاتان را محدود میسیطره دارد که آزادیقارر  رایتدول

روابوط   ۀرا را در صحنرا و ملتشود که روال زندگی اجتماعی دولتر میواز باوررای اخالقی تص
 ب شد الملل نظم و نسق میبین

 

 حقوق طبیعی جدید .3

کرد دانست  بوه اعتقواد وی، حقووق    معرف این روی ۀترین اهرتوان شاخصقاضی ترینیداد را می
 آن تیو روا در کل روای انسوان  رای اخیر رو به سوی ارضوای نیازروا و خواسوته   الملل در درهبین

الملول بوه معنوای    انسانی شدن حقووق بوین   و (Trindade, 2006, p. 33 بشریت( گا  برداشته  

                                                           
 ی با تاجگذاری شارلمانی محقق شد میالد 111کاتولیسیسم با شعار ی  گله و ی  اوپان مدافع این ایده بود که در سال   0

و با  «کافه للناس ما ارسلناا اال» ۀه از آیمشابهی رم در تمدن اسالمی وجود داشته است که برگرفت ۀاید  2

اسال  و  :دروس الره (،0909  رشید ،احمد   ر ا ق شدقرای امپرا وری عثمانی تا حدی محگشاییکشور

  .00ص  سیدی،حسن  :الملل عمومی، مترجمحقوق بین
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 اسوت  روا دولوت  ابط بوین تر از روگسترده ۀالملل به حوزحقوق بین ۀوسعت یافتن موضوع مطالع
 Trindade, Ibid, p. 53)  

رای فراوان به مفاریم حقووق ر  و آثوار متقودمان حقووق     سو با اشاره قاضی ترینیداد از ی 
رنو  و   ،الملول گذاران دانش حقوق بوین عنوان بنیانالملل مانند جتیلی، سوآرز و ویتوریا بهبین

بوا اشواره بوه وجودان قضوایی       ،ز سووی دیگور  ا و گیورد بوی حقوق  بیعی کالسی  به خود می
 Ronald  الملل، تأثیرپذیری از دیدگاه رونالد دورکوین عنوان منبع مادی و ماروی حقوق بینبه

Dworkin) در حقووق   ،کند  به این ترتیبنظا  حقوقی یکپاراه و منسجم را آشکار می ۀو نظری
  (021 ص ،0919  تروپه، یردگ بیعی جدید، حقوق موضوعه در  ول حقوق  بیعی قرار می

کند که قاضی عناصر مواد قوانونی را تفسویر   عنوان می رونالد دورکین در تحلیل قضایای دشوار
زنود  ازآنجوایی کوه نظوا  یکپاراوه اسوت و       گوذاری نموی  کند و در ریچ صورت دست به قانونمی

حقووقی در موورد    ۀشووند، در فرضوی کوه قاعود    اصول کلی پعر می ۀواسطخألرای قواعد حقوقی به
شوود، بوا   منجور  ای غیرمعقوول  خاصی ایجاد نشده، یا توالی اعمال قواعد حقوقی موجود به نتیجوه 

اعمال اصل کلی حقوقی مرتبط، کاستی موجوود در نظوا  حقووقی جبوران خوارود شود  دورکوین        
خصووص  بوه  دارد؛داند، زیرا حقوق عالوه بر قاعده، اصولی کلی نیوز  پوزیتیویسم حقوقی را نارسا می

تواً  یزیورا قوانون مار   ،شود قائل توان میان امور اخالقی و حقوق تفکی  قضاوت نمی ۀکه در عرصاین
  (99-94ن، ص رموا رای اخالقی و سیاسی شکل گرفته اسوت  ویکوس،   مبتنی بر رمین مالحظه

حقووق   ۀلیبرال  آزادمنش( و تجلی حاکمیت قانون است  در نظریو  ۀجامع ۀعنوان جوررحقانیت به
در معنای یکپاراگی، مشروعیت اخالقی حقوق مبتنوی بور درکوی نوه انودان روشون از مفواریم        

ای است که ب شی از یو  داسوتان   برادری و اجتماع است  قاضی در این نگرش، در نقش نویسنده
  (12و  11 نگارد  رمان، صرای عمومی میدرازآرن  را در راستای تأمین حقوق فردی و آزادی

 ۀعناوینی اون مالحظوات اولیو  با اند،   بشریت که در عالم حقوق وارد شدهوجوری از مفهو
شوند؛ مسوائلی کوه   الملل میساز مسائل دشوار حقوق بینبشری در قالب اصل کلی حقوقی ااره

انود  دیگور مسوائل حقووقی نیوز تحوت       را تالشوی نکورده  گذاری در آن حوزهرا برای قاعدهدولت
 شده قرار دارند   تعبیهمعمول ِ حاکمیت قواعد حقوقیِ

 

 )نیو هیون(مکتب یِیل 

روای  ای از روشالملل دارد و از مجموعهاین مکتب نگرشی ساختارگرا نسبت به مفاریم حقوق بین
 ۀروا، مفهوومی کوه از جامعو    آن ۀگیورد  بنوابر عقیود   رای پسوامدرن بهوره موی   علمی مشابه اندیشه

ارات اعضای ظرا و انتمی و معتبری است که خواستهالمللی در نظر داریم، برآیند تصمیمات رسبین
تعامل روابط نهادرای فعال در اعمال قدرت، توأمین   ۀواسطگیرد که بهالمللی را دربر میبین ۀجامع
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قواعود حقووقی را برآینود     ،بوه ایون ترتیوب     ((Lasswell, H. (et.al), 1992, p. 92-93خوارد شود  
ان اسوتقرار  فشو کند کوه رود  المللی شناسایی میر بینثن متکشبکه مانندِ تعامالت بازیگرا ۀمجموع

محور فرد انسانی تأمین شود  صالحدید ملوی  نظامی حقوقی است که زندگی سعادتمندانه و کرامت
محقوق   بورای رای معتبر رسومی  تعریف قدرت در حصار حقوق به معنای تصمیم ۀواسطرا بهدولت

  (McDougal (et.al), 1988, p. 813  دشویند محدود میارای مبتنی بر فرکردن ارزش
برآیند انوین رونودی بوه      رای رسمی استاز تصمیم یندیافر ۀدر مکتب ییل، حقوق نتیج
را در انطبواق بوا انتظوارات اعضوای     د  مفاد این تصمیمانجاممی حصول ارداف و منافع مشترکی

روای  بور اسواس آمووزه     (Lasswell, H. (et.al), Op-Cit., p. xxi   المللی قرار دارنود بین ۀجامع
روا و  کونش  ،آن ۀواسوط های از قواعد حقوقی نیست که بمکتب ییل، حقوق مشتمل بر مجموعه

رایی است کوه بور اسواس تعوامالت     تعامالت اجتماعی نظم و نسق یابد، بلکه برآیندی از تصمیم
روای خواص   ه به ویژگوی جشوند که به دلیل توالمللی ات اذ میبین ۀاجتماعی بازیگران در عرص

رای اساسی مواجوه  نسبی است  درنتیجه پوزیتیویسم حقوقی را با االش قضایای م تلف، کامالً
گیری قواعد حقووقی جدیود،   د، زیرا با استناد به کارکردگرایی و اثر روندمحور بودن شکلسازمی

حقوق موجود نیز  رسد، احتمال تغییرنظر میر بهسگونه که امکان تحقق حقوق مطلوت میرمان
 در جریان تحوالت حقوقی وجود خوارد داشت 

محیطوی،  رای زیستت، دغدغهیرای اساسی و حقوق بشر، امنآزادیمین أترایی مانند آرمان
ند  حقوق ارا ارداف این مکتب رستند که رمگی نمایانگر اردافی اجتماعیمبارزه با فقر و بیماری

استقرار نظم عمومی با محوریت کرامت بشری را فرارم  ۀزمینمحور، عنوان سیاق روابط سیاستبه
تضومین انووین رودفی را در قالووب   Myres S McDougal)   کنود  مووایرس مو  دوگووال  موی 

دانود  گراوه از حیو     المللوی محقوق موی   بوین  ۀسازی نیرورای سیاسی فعال در صوحن تصمیم
روای  منطبوق بوا خواسوته   رایشان اما محتوای تصمیم ،ساختاری نهادرای سیاسی عامل رستند

را و سازوکاررای ینیگیری از ابزاررا، آتحقق انین امری بهره ۀمدنی و مرد  است  واسط ۀجامع
ای از انتظارات سو، مجموعه در این نظریه از ی   (Ibid, p. 189  المللی استگون ملی و بیناگون

ی م تلف دولتی و غیردولتی اجتماعی مستقر وجود دارد که در جریان دیالکتی  تعامالت نهادرا
حاکم بر موضووع موورد بررسوی، قواعود      ۀتعیین قاعد ۀضابط ،از سوی دیگر و شکل گرفته است

رای مشترا مورد بلکه انت ابی است که برای تحقق این ارزش ،شده نیستحقوقی ازپیش تعیین
رونود ایون    ۀنتیجو عنووان  حقووق بوه   ،به این ترتیب  (Land, 2014, p. 921  گیردقرار میابتکار 
بازیگران حاضر  ۀشود که رم با انتظارات اعضای جامعه  مشتمل بر رمسازی شناخته میتصمیم
شود و رم به دلیل اعتبار حق دانسته میالمللی در معنای موسع( موافقت دارد و بهبین ۀدر عرص

  (Reisman, 1992, p. 121)ر است ثگیران، مؤحقوقی و صالحیت تصمیم
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گورا، آلوت   نگاه این رویکوردِ عمول   ۀمشترکات از زاوی ۀتوان عنوان کرد که جامعدرنهایت می
 ۀبشریت در قالب آرمانی اجتماعی با ارائو  ،د  گذشته از آنشورا میدست سیاست خارجی دولت

کند  درواقوع  گری میرای رنگارن  جلوهتعریفی از حیات باکرامت انسان در منشوری از خواسته
ای حقوقی رای مستقر و معتبر، جامهکتب تحت لوای تدابیر حقوقی مت ذه بر مبنای رویهاین م

ل بوه  یبود تخوودی خوود   رای اجتماعی بوه کند  دادهالمللی میبین ۀبر تن روابط قدرت در عرص
روای و  انت ابی که از سوی دولوت  ؛آن نوعی انت ات است ۀشوند، بلکه واسطرنجار حقوقی نمی

خألیوی بوزرگ    ،گیرد  به این ترتیبگذار در روند تحوالت حقوقی صورت میتأثیرسایر نهادرای 
شناختی و انت ات و تجویز حقوقی معطوف به غایت حیات با کرامت انسان رای جامعهمیان داده
ثر در ؤرای مرابطی که از گذر روند تعامالت، عملکرد و انت ات قدرت دولت ۀشود  حلقایجاد می
 المللی حاصل خوارد شد بین راییگیرتصمیم
 

 المللحقوق بیندر مکاتب انتقادی 

توان ذیل عنوان کلی نگورش انتقوادی   الملل را میرای برخی از مکاتب معاصر حقوق بیناندیشه
روای اوو و مارکسیسوتی از    گرایان، نگرشالملل مورد بررسی قرار داد  پساساختبه حقوق بین

روا نیوز در خصووص مفهوو      روای آن بادی نظری اندیشوه این مکاتب فکری رستند که م ۀجمل
  شدبشریت بررسی خوارد 

 

 گراییپساساخت .1
 ۀوجهو را  0رارای فراروایتگزاره ستیِدر بهکردن خلل وارد گرایی و پسامدرنیسم مقابله با کلیت

ابوزار  رای شناسی و بازگو کردن نارساییشناسی و زباناست  توجه به نشانه خود قرار دادهرمت 
را بووده اسوت  در رموین راسوتا     را از مصادیق این تالشتصویری جامع از روایت ۀزبان برای ارائ
بند حضور نیم ۀزبان و پدید ۀواسطبه عد  امکان حضور کامل به(Jacques Derrida) ژاا دریدا 

وری و تردیود  مدرنیسم را نابوا و فرانسوا لیوتار پسا (Butler, 2002, p. 17) کندو کاذت اشاره می
ب شوی دانوش   رونده بودن تاریخ، وحدت نهایی علو  و رروایی رای فراروایت مانند پیشگزاره در

  (Jean-François Lyotard, 1984, p. 13-14کند  تعریف می
 Binary  انگواری شناسوی غربوی درنهایوت بوه نقود دوگانوه      رویکرد شناختی فررنو  معرفوت  

                                                           
1. Metanarrative 

انود  درصوورتی کوه در    در پی اثبوات آن بووده  رای کلی است که علمای دوران روشنگری مقصود از فراروایت، گزاره
روا، صوحت   گرایی بر نتایج احکوا  فراروایوت  تیبینش پسامدرن با ارمیت دادن به سیاق رر مسئله و تأثیر نسب

 گزاررای پیش رو مورد تردید قرار گرفته است 
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Approachدانان غربوی روم از ایون مقولوه مسوتثنی نیسوتند       ه حقوقشود ک( ژاا دریدا ختم می
(Kennedy,1979, p. 213)  رووایی کووه در قالووب حقوووق موضوووعه/ حقوووق  بیعووی،    دوگانووه

اما رمین   (Koskenniemi, 1990, p. 8کنند  ند/ قاعده، خودنمایی میوَگرایی، رَخودم تاری/جمع
ایون   پایوا در  ۀثوابتی نیسوتند، بلکوه تنهوا مسوئل      ای متضاد از منظر دریدا، امورمقابله میان دوگانه

محور و خواص رور سویاق در    است که معانی موقعیت (Différance  شناسی توفیر و تعویقیمعرفت
کند  درواقع مرزرای وجودی یا شناختی رر مفهو  با وجوود و یوا شوناخت    را را آشکار میپس واژه

سوازی نظاموات   گورا، بوه دنبوال بواز    ساسواخت شود  دیودگاه پ مفهومی دیگر در تضاد آن تعیین می
سری اصول اساسی نیست، بلکه تنها در پی فروپاشیِ نهواد   ی  ۀالملل بر پایجدیدی در حقوق بین

  (.Rasolov, 2006, p. 800-801, 805, 809  الملل استکنونی مشهور به حقوق بین
ایون   ۀرمو  ،یر اسوت و در کنوار آن  ای گریزناپوذ گرایوی پدیوده  ساخت باید گفت، امر آغازدر 

کنود  ایون مقودمات    رای متعارض را ایجواد موی  ای از روابط منطقی میان پدیدهساختاررا شبکه
ن، دسازد که تحت عناوینی اوون جهوان متمو   شمول را ممکن میالملل جهانق حقوق بینقتح

انود  ناسوانده شوده  ش بشوریت  ۀالمللی و درنهایت حقوق متعلق به رمبین ۀرا، جامعملت ۀخانواد
 Allott, 2002, p. 281)  ِو شمول در کنار تبیین و توجیه مبانی وجودی خوود  جهان این حقوق

را، دشومنان نووع   رای سرکش، وحشی( خود، مانند دولتrefusésکننده  مفاریم منکر و منتفی
 ۀحیطو کنود توا   ( و دشمنان جهوان آزاد را نیوز بازسوازی موی    Hostis humani generisبشریت  

بشریت تدقیق شود  ایون منطوق نیوز رژموونی خواص و       ۀق به رملمفاریم مبتنی بر حقوق متع
 ۀآورد کوه بوا بودنا  کوردن منکوران، قودرت خوود را در عرصو        رمراه موی  لب خود را بهتوسعه
تورین حامیوان حقووق بشور و     رای حقوقی و سیاسی پیاده سازد  درواقوع حتوی مشوفق   گفتمان

 ۀکننود آنکه در گفتمان موردنظر راستی را بر قدرت برگزیده باشند، پیادهآزادمنشی رم بیش از 
 ,Rasolovب شی از قدرتی رستند که رژمونی حاکم جریان روال آن را ممکون سواخته اسوت     

Op- cit., p. 812-813)  ۀنظور از رمو   الملل، رر دولتی صورف گرای حقوق بیندر ساختار دولت 
شود که عناصر مرزی خود، واحدی یکپاراه تلقی مینگی درونشناختی و فرررای جامعهتفاوت

را به درون مرزروا جلووگیری   ( یا از ورود آنFoucault, 2003, p. 80-82ناخواسته از آن حذف  
براسب ناقض قانون برای کسوی   ،ین ترتیبه اآشکار آن پنارجویان رستند  ب ۀشود که نمونمی

 آنکوه عموالً  شناسایی شودن از سووی دولوت اسوت، بوی      شود که تنها در تقالیدرنظر گرفته می
 مرتکب جرمی شده باشد 

الملول رمگوی از د  تیون انتقواد گذرانوده      در این رویکرد ساختاررای کالسی  حقوق بوین 
شوند  مفهو  بشریت، خواه در معنای حقووق  بیعوی آن و خوواه در معنوای پوزیتیویسوتی،      می

خته خوارد شد که مصون از نقد ن وارد بود؛ زیرا رر دو الملل شنانمایانگر نگرشی به حقوق بین
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بشریت موجود در حیوات   ۀواژ توجه به عینیت نسبیِ پَرریبِِرایی کلی رستند که بیتلقی گزاره
 اند گذاری شدهالمللی پایهروابط بین ۀرا در عرصتلرا و مجمعی دولت

 

 1الملل )مکتب هلسینکی(نگرش انتقادی به حقوق بین. 2
ز نظر کاسکنیمی اصول برخاسته از حقوق  بیعی در تعابیر م تلف خود مانند معیار عقل سلیم ا

تنها امور قابول     (Koskenniemi, 2011, p. 36رستند   ناپذیرشناخت( recta ratio و خرد نات 
کننود توا   رای ذرنی مورد نظر کسانی است که از این مفاریم استفاده میبندیشناسایی، اولویت

روای مطوروح در   آن، مقاصد خود را عملی کنند  نگرش کاسکنیمی نسبت بوه موضووع   ۀواسطهب
روای  زیرا رری  از این بوازی  ،رای زبانی ویتگنشتاین استبازی ۀر از نظریثالملل متأحقوق بین

ای است که ایون  از زندگی انطباق دارد و فهم آن نیز وابسته به سیاق ویژه خاصی زبانی با شکلی
روای سیاسوی حقووق    گیریتصمیم ۀکار گرفته شده است  به این ترتیب، در حوزهآن ب بازی در

فاق نظر داشته باشند، تگیر و قطعی که رمگان بر آن االملل، دستیابی به مبانی مشتراِ رمهبین
الملل اندان محتمل نیست، زیرا مرزرای میسر نیست  تحقق آرمان حقوق  بیعی در حقوق بین

قابل  ،تی از آنیرای زبانی محصور مانده است که کلبازی ت رمینینسب دامنه شناخت آدمی در
   2پایان استشده صرفاً ب شی از ی  بازی بیتفاسیر ارائه ۀاست راج نیست و دامن

ناشی  ،الملل و نسبی بودن مفاریم در این مجموعه از حقوقحقوق بین ۀگسستازرم سرشتِ
الملل است حقوق بین ۀیافتاندان سازمانمیت تا  و ساختار نهرای برابر و با حاکاز وجود دولت

 Carrillo Salcedo, 1997, p. 583-595ت در خصووص مشوروعیت   یو قطعنبوود  آن  ۀ( که نتیج
تفاوت در نتایج ناشی از ت طی از قواعد حقوقی، از سوی دیگور   و سو از ی  ،گرفتهاعمال صورت

پذیری را بینیعینیت، قطعیت و قابلیت پیش ،کال  که در ی ( Dupuy, 1993, p. 14-15  است
 کند   در این مجموعه از قواعد حقوقی زایل می

                                                           
ثیرگذاری مارتی أت و تالملل عنوان مکتب رلسینکی را به دلیل ارمیرای حقوق بینندریا بیانکی در نظریهآ  0

رای و عناوین متعددی دارند که الملل گرایشرای انتقادی به حقوق بینکاسکنیمی برگزیده است  نگرش

الملل، رای او به حقوق، نگرش جهان سو  به حقوق بین ور کلی گرایشمشتمل بر دیدگاه مارکسیسم و به

رای مکتب رلسینکی و ش ص کاسکنیمی ین، آموزهاوجود الملل است  با درگیری پسامدرنیسم با حقوق بین

 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.  

 ر ا  ،این خصوص برای مطالعه در  2
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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گرایی سیاسی  ورح شوده، مبنوای آن    غالب ساختارگرایی و واقع ۀاین نگرش بر اساس نظری
روا در حقووق   روا و اسوتدالل  رای حقوقی است  بر این اساس که ایون گوزاره  عد  قطعیت گزاره

اند  به رمین دلیول  استوار شده ،رای سیاسی که خود موضوع اختالف رستندبر فرض المللبین
کوه رموان    دلیول ای شوود، بوه ایون    ه ویوژه جو وی اعتقاد دارد که بایست به مسوائل منطقوی تو  

توجیوه نتوایج    سازِتوانند زمینهگیرند، میرایی که برای اثبات امری مورد استفاده قرار میتوجیه
ت یو الملول فعال رای عملی و کاربردی حقووق بوین  ند  کسانی که در عرصهباشن اموردنظر م الف

بینوی  الملول قابول پویش   کنند، آگاه رستند که بسیاری از مسائل در دنیای عملی حقوق بینمی
 Antonio)  اندیشمند مارکسیست، آنتونیوو گرامشوی   ۀتوان وامدار نظریاست  این نگرش را می

Gramsci، یعنی تداو  نظم اجتمواعی بوا برخوی     ؛دانست « لب کاذت( سلطه آگاریِ»عنوان  با
نمایوانگر   که عمالً درحالی ،شودعنوان عقل سلیم که ب شی از نظا   بیعی پذیرفته میباوررا به

  (020ن، ص رماحاکم است  ویکس،  ۀمنافع گذرای  بق

مکی به رفع مشکل بشریت و سایر مفاریم انتزاعی مانند آن در این نگرش، ک ،به این ترتیب
 کنند، بلکه برعکس و به تعبیر خود کاسکنیمی و به نقل ازالملل نمیعد  قطعیت در حقوق بین

میوان ن وارود   کس از بشوریت سو نی بوه   ریچ» (Pierre Joseph Proudhon)پرودن  ژوزف پیر
 شوریت ب .Koskenniemi, 2001, p. 434)0  «آورد، مگر آنکه در سودای سوءاستفاده از آن باشود 
را تفسویر و  سنجیدرد تا به مقتضای مصلحتدر تعبیر این رویکرد، نظمی پوشالی را سامان می

ت حقوقی در سور دارد توا   یپوزیتیویسم حقوقی که سودای ایجاد امن ۀبرخالف نظری  دشوتعبیر 
اه، ای را برای رر واقعه مقرر نماید  بنابراین مطابق ایون دیودگ  شدهپیش تعیینحقوقی از وضعیت

گریوز از گوردن نهوادن بوه پیامودرای حقووقی قواعود         بورای گرفتن از مفاریم مبهم تنهوا   بهره
 شده خوارد بود تعیین
 

                                                           

درد، مگر یت را مورد استناد قرار نمیکس مفهو  بشرریچ»که رودن کارل اشمیت با مبنا قرار دادن این س ن پع  0

کند  به دلیل نامش ص بودن مرزرای مفهو  ، نقد دیگری را  رح می«آنکه در پی سوء استفاده از آن باشد

زیرا در دعوارای سیاسی، ی   رف خود و  ،بشریت، نباید از این مفهو  در مباح  سیاسی استفاده کرد

برد و  رف مقابل را دشمنان نوع بشریت معرفی خوارد شریت باال میموردنظر خود را تحت لوای نا  ب ۀاندیش

کرد  به این ترتیب به دلیل خنثی بودن مفهو  بشریت، از این مفهو  برای دامن زدن دعوارای سیاسی و 

  لب بهره گرفته خوارد شد  ر ا رای سلطهگیری قدرتعنوان ابزاری برای توجیه شکلبه
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

 بقاتی است  بوه نظور آنوان     ۀمتعالی و روشن مبارز ۀالملل جلورا حقوق بیناز نگاه مارکسیست
رای درونوی و ذاتوی نظوا  فکوری لیبورال      ناقضالملل بازتات ترای موجود در حقوق بینضقتنا

تقسویم منوابع    ۀحقوق از حی  محتوا و ساختار، توابعی از نحوو    (Kelman, 1987, p. 3رستند  
 Friedrich) به تعبیر انگلس  (Collins, 2012, p. 24 اقتصادی است  ۀسلط ۀدرندتولید و بازتات

Engels)ت موادی تواری ی، عامول اقتصوادی اسوت       الوکننده در جریان تحو تعیین ۀ، تنها مسئل
رایی متفاوت از آن بورای تبیوین ایون تحووالت ارائوه شووند، در تحلیول نهوایی بوه          ررگاه گزاره

به این ترتیب کوه   ؛(Marx (et al), 1970, p. 487 شوند محتوایی ختم میرای بیپردازیعبارت
ریشوه  ، شوود مندی اجتماع میماناستقرار نظم و ساز ۀبر اینکه نظامی حقوقی الزم اعتقادصرف 

که تنها کوارکرد حقووق ماننود     درحالی ؛به حقوق دارد 0واره(فتیش  بت ایدر باوری پوچ و ایده
 سازی منافع  بقاتی است رر نظا  رنجاری دیگری، پیاده

شناسند کوه بوا رویچ واقعیوت عینوی و خوارجی       را حقوق را فرضی میمارکسیست با آنکه اصالتاً
رایی دارد که نهاد دارای قدرت اعمال آن را تکلیف کورده  دارد، بلکه تنها ریشه در ایدئولوژیمطابقت ن
اما در دوران استقرار نظا  کمونیستی در شوروی سابق، با رودف ورود بوه    ،(Fine, 1979, p. 36است  

ا اینکوه  پیشین را اصالح نماینود  بوه ایون ترتیوب بو      ۀیالمللی مجبور شدند تا حدی نظرمناسبات بین
رای م تلف است، اما خودم تاری نسوبی   بقه ۀعینی مبارز ۀرا معارضالمللی روابط دولتبین ۀعرص

روای قدرتمنود باشود، لوذا     که قواعد حقووقی ابوزاری در یود دولوت     شودقواعد حقوقی مانع از آن می
  (Chimni, 1993, p. 205, 208 د شده امیدوار بوت تثبیتیتوان به تحکیم نوعی وضعمی

گیری از انوین مفواریمی در   ای کامالً روشن خوارد داشت  بهرهبشریت در این نگرش، نس ه
رای نظر از صبغه فررن  لیبرال درا خوارد شد  صرف ۀالملل در راستای حفظ سیطرحقوق بین

منافع فررنگوی و   باور یا سکوالر حقوق  بیعی و پوزیتیویسم حقوقی، مفاریمی اون بشریت،دین
کنود کوه توا    پریالیستی غرت را بر جهان دیکته خوارد کرد و در حکم سوپاپ ا مینانی عمل میام

روای  المللوی را در دل تووده  شدن روابط سیاسی و حقوقیِ بین ابد، فروغ امید واری تغییر و انسانی

                                                           
شود کار گرفته میهوری خیالی و دروغین به امری ذرنی بباور فتیشیستی به حقوق در این نگرش به معنای با  0

 ۀیابد  به عقیدعینیت می ،را ظارر شدهتمامی کاستی گرِکیمیایی درمان ۀمثابررگونه دلیلی به ۀکه بدون اقام

ن ست، ضرورت وجود نظا   ؛شودمیمنجر فتیشیسم نسبت به حقوق به نتایج نادرستی  ۀانگار ،رامارکسیست

حاکمیت قانون یعنی اعمال  ۀنهایت ایددرشکال قدرت که دو ، تمایز میان حقوق با اَ و ای اجتماع،حقوقی بر

را با استفاده از انین ادبیات لیبرالیست ،د  به این ترتیبشوشده میقدرت بر اساس ضوابط ازپیش تعیین

 ر ا  کشند تصویر میشده از روابط واقعی داخل جامعه را بهسیمایی تحریف ،حقوقی
Hugh Collins (March 2012), The Marxist Approach to Law, Oxford Scholarship Online:, p. 9-13. 
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زیرا  ،باشد لی در خود داشتهوآنکه توان تغییر یا تحزنده نگاه دارد، بی یداردنیای سرمایه در زنجیرِ
 قدرت و تقسیم سرمایه در جهان است  ۀمانند رر نظا  رنجار دیگری، بازتات رابط

تنواقض موجوود    ،این رویکرد ۀیکی از نویسندگان برجست ((China Miéville ،ااینا میِ ویل
کشود؛ بسویاری از   بوه تصوویر موی    در این خصوص انوین  الملل راعلمای حقوق بین ۀدر اندیش

کننود نظوا  موجوود حقووق     حوال کوه اعتوراف موی    عینالملل درلمای حقوق بیننگارندگان و ع
 الملل در دوران معاصر تأثیری زیوادی در انسوانی  الملل ناکارآمد است، ادعا دارند حقوق بینبین

المللی داشته است  به این ترتیب، تنها تمایل بوه اصوالح آن را   روابط بین ۀکردن حقوق در عرص
 ,Butkevychد  دارنو المللی گِلوه  رای حاکم بر روابط بینرای قدرتوءاستفادهآرزومندند و از س

2003, p. 235)  رسود کوه   نظور موی  پایه و اساس بوه لذا انین ادعایی از دیدگاه مارکسیستی بی
عنوان ابوزاری  به بتوان محور استاجتماع ۀرای مترقیانکه خود مانع جنبش را المللیحقوق بین

 ,Miéville, 2005  ردشناسایی ک در این نظا  موجود ایجاد تحولی ساختاری یدر راستاکارآمد 

p. 6)  نهایوت  دربنودی  بقوات اجتمواعی و    کواال پوششوی بورای تقسویم     ۀ ور که مبادلو رمان
از مفاریم انتزاعوی اسوت کوه خشوونت      دنیاییتر است، حقوق رم رای ضعیفکشی از گروهبهره

براین، رر کوششی برای جایگزین کوردن جنو  و نوابرابری بوا     کند  بنامیان روابط را م فی می
برد که شکسوت آن  گرایانه نیست، بلکه از تناقضی درونی رنج میتنها آرمانحقوقی، نه راینظا 

 ۀدر قالب سولط که الملل گرفته پیرامون حقوق بینانتظامات شکل ۀمحتو  خوارد بود  تنها جلو
 ۀکوه زیور سوای   اسوت  ت روابط حقوقی یدنیای عد  قطع خشونت قدرتمندان متصور خوارد بود،

روا و  المللوی دولوت  بوین  ۀالمللی، جامععنوان حاکمیت قانون ]نظم عمومی بین بارا رقابت دولت
  (Ibid, p. 314-320  کندسیر میررج و مرج و خشونت روزافزون سوی درنهایت بشریت ، به 

 

 نتیجه
توان در قالب معارضه میوان  الملل را میحقوق بین درواقع، داوری در خصوص جایگاه بشریت در

الملول مطورح و   کردن حقوق بین الملل در مقابل  رح انسانیگرا در حقوق بینرویکرد مدیریت
گرا، دریافتن تعابیری مانند بشوریت در سوطح   مدیریت ۀنگاه منتقدانِ نظری ۀارزیابی کرد  از زاوی
روا و  ملوت  -روا در قالوب دولوت   سوازی امپرا ووری  رهالملل با  رح مثوال دوبوا  کالن حقوق بین

و بوازخوانی  رایی که پس از فروپاشی امپرا وری ر  و کلیسا شکل گرفت، قابل تبیوین  پادشاری
کلیسوا شوکل    ۀرایی از پس فروپاشوی امپرا ووری ر  و سولط    ور که دولتاست  درواقع رمان

نود  ررگواه تالشوی بورای ایجواد نووعی       دوجود آوررای مستقل را بهای از دولتگرفتند و جامعه
رای مستقل صورت گیرد یا محقوق شوود، در راسوتای    گیر بر فراز حاکمیت دولتت رمهیمرجع

  (Koskenniemi, 2011, p. 29-30گیر پیش خواریم رفوت   ایجاد نوعی امپریالیسم حقوقی رمه
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ریم مندرج در حقووق  ای مش ص برای کارکرد مفهو  بشریت در کران مفامحدوده باید بنابراین
گری در سلطه ۀرا، زمیند تا عالوه بر پس زدن خودسری منافع منفرد دولتشوالملل تعیین بین

روای  واقعیوت امور ایون اسوت کوه اگور اندیشوه       نشوود    فورارم حقوقی  -قالب گفتمانی فررنگی
بوه یکووی از اشووکال   سوورانجا د، نسوازی پوویش رانوده شووو  لیبرالیسوتی بووه سووی تووراکم قاعووده  

تووان درکوی لیبرالیسوتی از    د کورد  نموی  نگرایی  امپریالیسم( سِیر خوارگرایی یا سلطهیریتمد
ساالر رای بشری داشت و در کنار آن برای اعمال و دیکته کردن این حقوق، رویکردی دیوانحق

 کار افتادن دست نامرئی در جریوان ه اذ نمود  زیرا انت ات  بیعی و آزاد افراد و اجتماعات و بتا
ق شدن ارداف اجتماعی قگران، سازوکار راستین لیبرالیسم برای محتعامالت کنشو بده بستان 

 این نظا  فکری است  

این در عالم حقوق، کاربرد بشریت فائق آمدن بر جَزمیت مسجّل و مسوتقر حقووقی   وجود با 
بوروکراسوی  ای خواص تقنینوی ماننود    توان موانع رویهاست که به رر دلیلی که کلیت آن را می

رفوت از آن  الملول دانسوت، امکوان بورون    گرایوی در حقووق بوین   تقنین در حقوق داخلی و اراده
شود میبهره گرفته رایی به حوزه ورودابزار عنوان بهبشریت از صورت معمول میسر نیست  لذا به

سومی  روای ر نهواد  حقوقی با انفعوال   اعدوقوضع گیری ضرورت شکلرا با وجود در آن حوزهکه 
 مواجه رستیم گذار قاعده

کوارکرد   بوا ری متفواوت  والملول، تصوویر و تصو   رای رری  از مکاتب فکری حقوق بینآموزه
الملول  کردن حقووق بوین   ین واسطه رویکرد انسانیه ادرد  بمفهو  بشریت در این مقا  ارائه می

مول اجتمواعی   روا عوا تعالیم مکاتب حقوقی م تلف قابل رؤیوت اسوت  پوزیتیویسوت    ۀدر گستر
کننود   گیری قواعود معرفوی موی   دولتی در شکل ۀساز کمرن  کردن ارادمحیط بر اراده را زمینه

پیووروان حقوووق  بیعووی، ضوورورت حکومووت عقوول سوولیم، وجوودان قضووایی و اصووول بوودیهی و  
شناسوند   گوذاری موی  قاعوده  ۀمحوور عرصو  رفوت از فضوای دولوت   شناختی را رارکار برونارزش

مراتوب نسوبی در قواعود و اصوول     گیری حکومت قانون و سلسلهضرورت شکلرا از نرماتیویست
روای  گیوری از تعوالیم دورکوین، قالوب حقووقی ضورورت      اند  با بهرهمیان آوردهحقوقی س ن به

ای از حقوق دانست  حقوق مجموعوه  توان اصول کلی متبلوراجتماعی تداو  حیات جمعی را می
دنبوال یگانوه   ررکول( به ،قضات  یا به تعبیر خود دورکینرایی است که قواعد، اصول و سیاست

رستند که به بهترین شکل با تکیه بور عینیوت اخالقوی بور یکپواراگی نظوا         پاسخ درست آن
مکتب ییول بوا  ورح بررسوی       (009-004ن، ص رماحقوقی منسجم، تأثیرگذار باشد  تیبیت، 

رای معتبر در کشواکش تقابول   تصمیمرای برآمده از گیری قاعده در مجرای رویهساخت و شکل
مدیریت بر ایجواد نظوامی حقووقی     ۀتحقق زندگی سعادتمند بشر، زمین براینیرورای اجتماعی 
 بیند مناسب را فرارم می
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مشترکات و درنهایت بشوریت در رویکردروای گونواگون     ۀرای متفاوت از جامعگراه تعریف
کنود،  آنچه که محتوای حقوق را مش ص می ا سرانجشود، اما کار گرفته میالملل بهحقوق بین

رای حقووقی نمایوانگر عینیوت قواعود     رمان نگاه مسلط بر افکار عمومی است که در قالب گزاره
ای اون مفهو  بشریت در دوران م تلف با پنواه بوردن   پدیده ،حقوقی خوارد بود  به این ترتیب

آیود توا بتوانود ضورورت عقلوی زیسوت       یمو  گذار در رر زمانه به نقش و سیمایی دربه نهاد تأثیر
روای  مسیحیت اروپایی، دولت ۀد  این نهادرا در قالب جامعسازتأمین  و اجتماعی بشر را برآورده

اند  بشریت در رر زمانوه  را پدیدار شدهرا و خواست جمعی ملتالمللی دولتبین ۀمتمدن، جامع
 ۀکنوونی، جامعو   ده است  در روزگوار مقتضای خود را در ااراوت رری  از این نهادرا دیکته کر

المللی و بوا مصوادیقی اوون میوراث     المللی در کلیت خود در قالب حقوقی نظم عمومی بینبین
ت بشری انسان در قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوسوتانه  یمشترا بشریت و حمایت از تمام

نهایت، رریو   دراند  رای امروزی مفهو  بشریت را نمایان کردهالملل کیفری، جلوهو حقوق بین
 کنند رای فکری خود تحلیل میشده را در قالب بنیانرای محققتیاز مکاتب حقوقی، این عین
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