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Abstract 

International law as domestic legal systems may not has a codified constitution, but 

it can use constitutionalist approach in reading and interpretation of its rules. This 

paper studied how can recognize this approach, its hidden values and legal 

consequences, then introduce various tools and shows that natural law has an 

important role in strengthening constitutional approach, also international courts can 

apply rational intuitionist approaches to recognize constitutional norms. This study 

by descriptive research method concludes that recognition of constitutional values 

and norms is by rereading contractual and customary norms, and it affects general 

reading and understanding of legal order.  
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 چکیده
ی حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته  باشتد    هانظاممانند  المللنیبحقوق 

 شود. مقالۀ حاضر مندبهرهاز رویکرد دسهورگرایان  در خوانش و تفسیر قواعد خویش  تواندیماما 
ی نهفهت  در نن و  هتا ارزشاین رویکترد    توانیمدر تالش برای پاسخ ب  این پرسش ک  چگون  

ضتمن   دهتد یمت و نشتان   کندیمی معرفرا شناخت  ابزارهای گوناگونی را  اشیحقوقپیامدهای 
ی المللت نیبت حقوق طبیعی  نقش مهمی در اسهحکام رویکرد دسهوری دارد  محاکم قضایی  ننک 
ی شتهودگرایانۀ عقالنتی در چتارچوظ نظتم حقتوقی  بترای شتناخت        هاافتیرهاز  توانندیمنیز 

کت  ممکتن    دهتد یمت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان 
و قواعد اساسی را بازشناسی کترد   هاارزشاست بهوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی  

 .دهندیمحقوقی را تحت تأثیر قرار  ک  قرائت و فهم کلی از نظام
 

 کلیدواژگان
 .ی المللنیبمعاهدات   یالمللنیبحقوق طبیعی  دسهورگرایی  شهودگرایی  عرف 
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 مقدمه
چتون نزادی و   یاانت  یگراانستان  یهادسهورگرایی  رویکردی حقوقی است ک  ب  موجب نن  ارزش

نظام حقوقی و چارچوظ فهتم و   یهاارزش هنجارهای حقوقی  مرکز نیتریعنوان عالحقوق بشر ب 
  یالمللت نیرغم مدعیان و مخالفان دسهورگرایی بب  9.دهدیتفسیر نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار م
؛ چ  ننها کت   ابدییروز  طرفداران بیشهری مروزب  المللنیخوانش دسهوری از نظام موجود حقوق ب

 ماننتد یباقی م یالمللنیب ۀساسی مکهوظ برای جامععنوان یک قانون ادر حد منشور ملل مهحد ب 
(Fassbender, 2009)  و رهیافتت دستهورگرایان    « قانون اساسی معین»و چ  ننها ک  با تمایز میان

 ۀو بشترگرایان  یمراتبت حکومت قانون  خواهتان ختوانش سلستل     ۀمثابیعنی باور ب  قانون اساسی ب 
در این رهیافت  منشور ملتل  . ;Gardbaum, 2009) (Gardbaum, 2008 موجودند المللنیحقوق ب
و  شتده یجهتان ی امعاهتده  ۀمثابت عنوان سند تأسیس سازمان ملل مهحد  بلکت  بت   فقط ب مهحد ن 

نغتازی بترای پدیتداری یتک نظتام       ۀ  نقطیالمللنیب ۀمشهرک جامع یهامشهمل بر اصول و ارزش
استت کت  جتایگزین مجموعت  هنجارهتای       و اجهمتاعی  شتده یمنصفان   جهتان  یالمللنیحقوقی ب

 .دادندیاخهصاصی  مهقابل و جزئی را شکل م یهابر عدالت معاوضی  نظامقراردادی و عرفی مبهنی
ی اساستی و  هتا ینزادیی چتون تفکیتک قتوا  حمایتت از     هتا مؤلفت  چنانچ  دسهورگرایی با 

با جارها  تعریف شود و ی منظم و ساخهارمند از هنامجموع هنجارها در چارچوظ  مراتبسلسل 
 شودی  سؤال بعدی ک  مطرح مالمللنیوجود اثبات امکان و ضرورت تبیین دسهوری از حقوق ب

عنوان قواعتد عتالی حقتوق    قواعد دسهوری را ب  توانیاین است ک  چگون  و با چ  معیارهایی م
 کار بست؟ رهیافت دسهوری را ب  توانیاز سایر قواعد جدا کرد و چگون  م المللنیب

  ممکن است پاسخی ساده برای این پرستش فتراهم ستازد و    المللنیمبنای رضایی حقوق ب
ها تعیین خواهد کرد ک  کتدام قواعتد دستهوری هستهند و کتدام نت ؛ چت         دولت ۀاراد نک ینن ا

حقوقی اخهصاصی  یهابر نظمو مبهنی 0ننالوگ رهیافت و خوانشی دسهوری است و چ  خوانشی
 خی ناقص و تقریباً غیرواقعی است.  البه  این پاسو معاوضی؛ ک

                                                           
گفت یتک   توانیمکم هنوز قدری دشوار است  اما دست (Constitutionalism)« دسهورگرایی». ارائۀ تعریفی روشن از 9

خواهانت  و حقتوق بشتر برختوردار     هتای نزادی ری برای حمایتت از ارزش ی ضروهامؤلف نظام حقوقی دسهورگرا  از 
از: برتری قانون اساسی  تضتمین حقتوق    اندعبارتهای حقوقی داخلی معموالً در نظام هامؤلف ترین این است. مهم
 شده.  حمایت از حقوق تضمین منظورب های فردی در قانون اساسی  تفکیک قوا و نظام دادخواهی فردی و نزادی

طور سنهی  ساخهاری مهقابل دارد. ب  المللنیبنن است ک  حقوق  المللنیبحقوق « ننالوگ»مقصود از ادراک  .0
این ساخهار مهقابل  چ  در هنگام ایجاد تعهد  اجرا یا ضمانت اجرای نن  اعم از قواعد عرفی یا قراردادی  یک 

  ارجاعی است ب  این تعبیر ک  هر دولت  المللنیبحقوق عبارت دیگر  ساخهار ننالوگ قاعدۀ بنیادین است. ب 
تنها و ب  میزانی در برابر دولت دیگر  مهعهد است ک  دولت مزبور در برابر وی  تعهد دارد. بدیهی است 

 شدت تحت تأثیر قرار داده است. و حقوق بشر  این خوانش را ب  شدنی جهانتحوالت ناشی از 
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را در  یمراتبشناخت قواعد نمره ک  بار بخش مهمی از نظم سلسل  ۀادل یفردروس  در معرف
از اصتول کلتی حقتوقی نتام بترده استت و         بتر عهتده دارنتد    المللنیخوانش دسهوری حقوق ب

و اصتول   یالمللت نیعمتومی بت  حقوقدانان دیگری مبناهایی چون رضایت  حقوق طبیعتی  نظتم   
 .(Shelton, 2006: 299) انداساسی را برشمرده

در قید این اراده   رندیگیحاکمیت شکل م ۀبر مبنای اراد ظاهرب گرچ  افرایندهای حقوقی  
ک  منبت  و مبنتای هنجتار حقتوقی را در      کندیو اساساً حکومت قانون  ایجاظ م مانندیباقی نم

 ۀمبنتای دستهورگرایی را در اراد   توانیهم م رونیازا .(901 :9910ژه  دولت محدود نسازیم )وی
وجو کرد و هم در عواملی ورای نن. این قواعد دسهوری  در واق  همان قواعتد رایت    دولت جست

. در ایتن مقالت    ابنتد ییم یاژهیهسهند ک  در میان سایر قواعد ارزش و اعهبار و المللنیحقوق ب
ایتن پرستش مطترح استت کت        همچنتین پرده برداریم.  یازیو امه یگژین وبرننیم تا از راز چنی

؟ پاسخ بت  ایتن پرستش    کنندیمشروعیت خود را از کجا کسب م یالمللنیدسهوری ب یهاگزاره
 شناسایی حقوق دسهوری است. یهاوهینیز در گرو مشروعیت و اعهبار ش

ی کم نیستت  تقریبتاً   المللنیباگرچ  تألیفات فارسی و خارجی زبان در موضوع دسهورگرایی 
قتانون اساستی    تتوان یمت ی تالش نکرده است تا ب  این پرسش پاسخ دهد ک  چگون  محققهیچ 

کت    یالمللت نیبا توج  بت  فقتدان ستند دستهوری بت     ی را شناسایی کرد؟ المللنیبفرضی جامعۀ 
انون اساستی  قت  ۀکننتد نیصراحت حائز این ویژگی باشد  و از ننجا ک  منشور ملل مهحتد تتأم  ب 

  (Kotzur, 2012: 588) باشتد  تواندینیست و تنها بخشی از نن م یالمللنیب ۀبرای جامع یجامع
را در عناصری مهکثر دنبال خواهیم کرد. برای این منظور  ابهدا  یالمللنیشناخت دسهورگرایی ب

 :انتد از رتد کت  عبتا  کتر را در شناسایی قواعد دستهوری ارزیتابی ختواهیم     ییررضایغی هاانگاره
شهودگرایی و حقوق طبیعی. بر این اساس  اعهبار روند استهداللی و تصتمیمات مراجت  قضتایی     

ک  با تکی  بر فهم  زندیک  براساس منطق حقوقی  نوعی شهودگرایی عقالنی را رقم م یالمللنیب
هیم دید  نقط  نغاز مناسبی برای این مبحث باشد. چنانک  خوا تواندی  میالمللنینظم عمومی ب

داشه   بسیاریشناسایی قواعد نمره نیز در میان سطور تصمیمات این نهادهای قضایی پیشرفت 
بتر  حقوق طبیعی خواهیم پرداخت ک  اقهضائات نظام حقوقی مبهنتی  یهااست. سپس ب  نرمان

 . دهدیدسهوری  مورد توج  قرار م المللنیحقوق ب ۀغایات انسانی را برای شناخت حوز
همراه خواهیم شد و ننچ  از عملکرد  نصوص و مهونی ک   انیگرابحث نهایی  با ارادهدر دو م

و  یالمللت نیعبارتی  هم معاهدات بهاست  مدنظر قرار خواهیم داد. ب دولت ۀدال بر اعهقاد و روی
  در وسه یپهمتحلیل نشوند و ب  شکلی ب  یارهیصورت پراکنده و جزشرطی ک  ب ها ب هم عرف

 المللنیند  ممکن است هنجارهای دسهوری حقوق بشونظاره « نظم حقوقی»ار منطقی یک مد
 را بازنمایانند.
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 شهودگرایی
یعنتی فهتم وجتدانی از     9اخالق  منب  اصیل دریافت قاعده اخالقتی را در شتهود   ۀبعضی فالسف

قتی وجتود   غیرقابل تعریف است و حقایق عینتی اخال « خوظ». ب  اعهقاد اینان  ندیجویاخالق م
 :9901)گنستلر    0اخالقتی برگزیتد   یا یت پا دارد ک  اصول اخالقی را باید با پیروی از شهودهای

. در شتود یاست ک  هر هنجار اخالقتی از نن ناشتی مت    یاوجدان انسانی کانون بالواسط  .(989
 کت  بت  موجتب نن     شودیحقوق نیز شهودگرایی معموالً بخشی از فرایند قضایی تلقی م ۀفلسف

ک  بر مبنای شهود وجدانی وی  منصفان  و مناسب با مقصود مقنن استت  بتر    را قاضی برداشهی
 .دهدیسایر تفسیرها ترجیح م

کت  مفروضتات نخستهین معرفتت و     این باور عمومی در میان برخی فیلسوفان اخالق استت  
د؛ یعنتی چنتان   اننیسهند و خودشان از اصل یا اصول دیگری اسهنهاج نشده ریپذکردار ما  برهان

  ضترورت  ایشتان . شتماری از  میکنت ی  تصتدیق مت  میفهمت یند ک  ب  مجرد ننک  نن را مت ابدیهی
نتام   یشتهود ی هاراسهگویی  وفای ب  عهد  جبران خطا و من  نزار دیگران را از جمل  این گزاره

ق کت  نشتکارا در هتر نظتام حقتوقی از جملت  حقتو        ییهتا گزاره؛ (970 :9901اند )هولمز  برده
 .شوندینیز در چهره و ادبیاتی حقوقی  یافت م المللنیب

 یالمللنیب« خوظ»  خود ابزاری برای حکومت قانون و حکمرانی یالمللنیاگر دسهورگرایی ب
 ۀدر جامع« خیر»جهانی است  برای شناخت « خیر مشهرک»دنبال اسهقرار و تأمین باشد ک  ب 

 ک  پیداست شهودگرایی  در واق  گزینشیگون د بود. هماناز شهودگرایی نخواه ازینیب یالمللنیب
گرچ  انهظار شتهودگرایان  امهفاوت است؛  یهان یاز میان گز 9نزاد  شخصی و ذهنی اما فرافکری

 ساننید و بدشومشابهی خهم  ۀد  ب  نهیجگیراین است ک  این گزینش توسط هر شخصی انجام 
ستبب  رو نیسهیم  اما بت   قانونگذار یا شارع روب ۀت ارادگرچ  با گزینشی عینی و بر مبنای واقعیا

الشمول خواهد بود. البه  شهودگرایی  دقیقتاً  حاصل عام ۀجهانشمولی شهود و امر شهودی  نهیج
از همین منظر مورد نقد نیز قرار گرفه  است  زیرا ب  باور منهقتدان  شتهود اخالقتی و گتزینش     

 .(989 :9901)گنسلر   ت اجهماعی باشدبر نن  ممکن است ناشی از تربیمبهنی
ب  این معنتا کت  در رویکترد شتهودی       ؛شهودگرایی بر مبنای روش اسهدالل است ن  محهوا

                                                           
1. Intuition 

دانست ک   هادهیپدو درونی نسبت ب  « وجدانی»نوعی برداشت و قضاوت  توانیمص   شهودگرایی را طور خال. ب 0
عدالت  »کنیم ک  نیازمند ارائۀ ادلۀ خاصی نیست. برای مثال وقهی حکم می« گرااثبات»های برخالف قضاوت

نیم ک  نیازی ب  اقامۀ دلیل و دا  این گزاره را دارای چنان اعهبار بدیهی و روشنی می«خوظ و پسندیده است
های شهودی  نقشی انکارناپذیر در قضایای اخالقی دارند  اما همواره مدرکی برای اثبات این مدعا نیست. گزاره

 رو هسهند.با انهقادهایی نیز روب 
3. Supra-Intellectual 
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اسهدالل نیست  بلک  روش اسهدالل است ک  شهودی بودن یک گزاره  ۀننچ  اهمیت دارد  نهیج
ری ناپسند است؛ ماهیتت  دزدی  از نظر شهودی کا مییگوی. برای مثال  وقهی مکندیرا تعیین م

عنوان اسهدالل شهودی مهم است  این است ک  مبنتای  دوم دارد و ننچ  ب  ۀدزدی اهمیت درج
این نهیج   رجوع ب  وجدان شخصی است و ن  منب  بیرونی دیگری. شهودگرایان  حسن و قتبح  

 .دانندی  بلک  نن را امری قابل شناخت )اکهشافی( مدانندیرا قابل تعریف نم
عبتارتی  اند و ب روشی  شهودگرایی حقوقی و اخالقی با یکدیگر مهفاوت یهاوجود شباهت با

تر است. در شهودگرایی  یک قاعده/هنجار بدون قاعده )شتهودی( دیگتر   شهودگرایی اخالقی عام
 ۀعبارتی  قوام و اعهبار نن قاعده در گرو قاعده شهودی است. در اینجتا قاعتد  و ب  ماندیمعطل م
اول اعهبار و ارزش دارد. اما از شتهودگرایی چت  چیتزی بترای دستهورگرایی       ۀقاعد ۀانداز دوم ب 

 قابل اسهفاده است؟ یالمللنیب
ارائت  داد؛ اولتی شتهودگرایی کالستیک یعنتی شتهودگرایی        تتوان یپاسخ را از دو منظتر مت  

ک  بتر   ابندییاین فرصت را م یالمللنیاخالقی است ک  ب  موجب نن احهماالً قضات ب ۀبالواسط
مراتتب  را تعیین و در عین حال  سلستل   یالمللنیمبنای اسهشهاد خود چیدمان نظم دسهوری ب

ت أبر در نظر گرفهن رویکردهای روانی بت  هیت  نظام حقوقی را تقویت کنند. چنین روندی  عالوه
تا ب  مترور   دادگسهری نیازمند گذار زمان است یالمللنیدیوان ب ژهیوب  یالمللنیقضات محاکم ب

علتت  عتالوه  احهمتاالً چنتین فراینتدی بت      و حسب اقهضائات قضایی  چنین سیری طی شود. ب 
  غیردموکراتیک فرض شده  ممکن است بتا مخالفتت   یالمللنیت قضات بأواگذاری اخهیار ب  هی

 الملتل نیدر خلق و توصیف قواعد حقوق ب محوران تیرضا یهاها ک  همچنان حامی روشدولت
 گیخهیگست مواج  شود؛ چراک  چنتین شتهودگرایی ممکتن استت عمتالً موجتب لجتام         ندهسه

 دکهترین  بتا وجتود  هتا شتود و   ننهتا بتر دولتت    ۀو ستیطر  یالمللت نیاخهیارات نهادهای قضایی ب
و تخصتیص  ( 971 :9908)قلضتی   ملتی(   یهتا دسهورگرایی ک  حتاف  تفکیتک قتوا )در نظتام    

  مراجت   (De Wet, 2006: 51; ICTY, 1995, para 43)( استت یالمللت نیکارکردها )در نظتام بت  
 یالمللت نیقرار دهد ک  با مبانی و اسهانداردهای نظام ب یالمللنیمزبور را در جایگاه قانونگذاری ب

در چارچوظ معهدل خویش یعنی در قالب منطق  تواندیشهودگرایی م نک یدوم ا ؛سازگار نیست
ق اسهنهاج رویکردهتای تتازه و قواعتد نتوین از قلتب      حقوقی عرض  شود؛ ب  این معنا ک  از طری

حقتوقی   یبا استهعانت از اصتول کلت    ژهیوو مبانی حقوقی موجود ب  یالمللنینیازهای اجهماعی ب
نظتام   ی( ب  رف  خألها907 :9919)شهبازی   عنوان مبنای حقوقی معهبر برای دسهورگراییب 

مستهنبط  استت و در    ۀیت  عقالنتی قاعتد   حقوقی کمک کند. در واق   شهودگرایی ناشی از توج
 ,Araujo) حقوق طبیعی ناشی از حکتم عقلتی استت    دیگوینکوئیانسی ک  م چارچوظ دکهرین

 .شهود عقالنی ب  اسهحصال قواعد منضتبط حقتوق طبیعتی منجتر خواهتد شتد        (1754 :2000
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قوق طبیعی و لذا ح ۀریش باالتر از هر دلیل دیگری  9  خرد انسانیدیگویک  اپنهایم مگون همان
 .(Oppenheim, 1908: 328) حقوقی است ۀموجد قاعد

عینتی و   یهتا تیت ایجاد تناسب میان موقع ۀمنزلدر واق  در این رویکرد  شهودگرایی معهدل ب 
و  هتا شت  یو اند هتا دگاهیت مطلوظ در میان تبادل د ۀذهنی است. از منظر شهودگرایان معهدل  قاعد

ری )اخالق/حقوق( از یک موقعیت )اخالقی/حقوقی( ستبب یتافهن   درک مشهرک تابعان نظام هنجا
این رویکرد تا حدی بت  رویکردهتای    .(99 :9900)دباغ و نفری   شودیاوصاف )اخالقی/حقوقی( م
بنیتادین   یهتا شتباهت دارد. منطتق حقتوقی براستاس نمتوزه      یالمللنیتطبیقی در دسهورگرایی ب

مراتب و نیز با در نظر گرفهن   حقوق ناظ و سلسل ییگرایو نزاد ییگرادسهورگرایی از جمل  انسان
  نسبت یالمللنیشامل حمایت از حیات انسانی و صلح و امنیت ب یالمللنیب یهامیاهداف اصلی رژ

 .کندیکمک م یالمللنیقواعد حقوقی ب یبندب  تشخیص و تمایز و در نهیج  توصیف و رده
ظاهر بتر مبنتای رویکتردی فراعقالنتی و احساستی      گرچ  شهودگرایی کالسیک ب  ابنابراین 

داشهن منطق حقوقی یا شهودگرایی معهتدل(   حقوقی اخیر )درنظر ۀتعریف شده است  در زمین
ب  این معنتا کت     ؛ک  تا حدودی شبی  اسهلزامات عقلی است دشویاز عقالنیت مرتبط م ینوعب 

کت    ییهتا ی ناشتی از ارزش ستبب اهمیتت متاهو   بت   ایکت  قاعتده   کندیشهود عقالنی حکم م
  از جایگتاهی ویتژه   نوردیبار مت نمایندگی یا حمایت ننها را بر عهده دارد یا حسب نهایجی ک  ب 

سبب اعهبار بخشیدن ب  جایگاه عقل  نسبت ب  رویکرد شهودی . این رویکرد ب شودیبرخوردار م
شتدن   یاز مختاطرات شخصت  همراه دارد کت   صرف  فراگیرتر است و نهای  نسبهاً جهانشمولی ب 

 .ندیبیشهودگرایی کمهر نسیب م
و بتر شناستایی و    ابتد ییدر رویکرد شهودی  حقوق بشر جایگاهی خاص در نظام حقوقی مت 

 ۀمنت  شتکنج  یتک قاعتد     مییگویک  مبرای مثال زمانی .گذاردیفهم هنجارهای نن نیز تأثیر م
گترفهن   فتت عقالنتی از لتزوم درنظتر    اسهنهاج ختود را بتر دریا    است المللنیدسهوری حقوق ب

استهوار   یالمللت نیمن  شتکنج  و اهمیتت نن بترای نظتم عمتومی بت       ۀجایگاهی ویژه برای قاعد
منت    ۀک  با عادی قلمداد کردن قاعتد  میکنیشهودی خود اسهدالل م ۀو بر مبنای بهر میکنیم

در حف  کرامتت انستانی   خود  ان یگراقادر ب  تأمین اهداف انسان المللنیشکنج   نظام حقوق ب
  کاستهن از خشتونت و نهتای     یالمللت نیبرای حفت  صتلح و امنیتت بت     یانیست و چنین قاعده

مهعهتد   المللنیاساسی ک  حقوق ب یهاک  ارزشگون مخاصمات ضروری است؛ همان باربتیمص
 این قاعده چنین جایگاهی داشه  باشد.   کندیب  حمایت از ننهاست  اقهضا م

فرونتدیا  بیتان    ۀیوگستالوی ستابق در قضتی    یالمللت نیدادگاه کیفری ب یل مشابهدر اسهدال
 ۀصتورت یتک قاعتد     من  شکنج  بت  شوندیک  حمایت م ییهاعلت اهمیت ارزشب »داشت ک  

برخوردار استت و بتاالتر از    یالمللنیمراتب حقوقی بنمره درنمده ک  از باالترین مرتب  در سلسل 

                                                           
1. Human Reason 
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البهت   . (ICTY, 1998, para 153) ردیت گیقواعد عرفی معمولی قترار مت  حقوق قراردادی و حهی 
مشاهداتی عینی نیز اسهوار باشد و هتر یتک بت      ۀها بر پایها و ضرورتممکن است این اسهدالل

در رویکرد شهودی صرف  ک یدیگری برخوردار باشد. درحال یهاخود  از پشهیبانی اسهدالل ۀنوب
خاص این قاعده ناشی از دریافت وجدانی خاصی است کت  منت     ک  کامالً شخصی است  جایگاه

بنیتادین   یهتا یا حمایتت از ارزش  یالمللنیشکنج  را ذاتاً و فارغ از تأثیر نن در صلح و امنیت ب
 .  داندی  واجد ارزشی مضاعف و دسهوری مالمللنیحاکم بر رژیم حقوق ب

 ۀدر مرحلت  باشتد   اختالق یتا حقتوق    وزۀک  مرتبط با حبا اینک  معموالً شهودگرایی اعم از نن
هنگتام  انکار کرد ک  پس از شناستایی و بت    توانی  اما نمشودمیشناسایی حق یا قاعده مطالع  

دست ب  دامان شهودگرایی شتد. البهت     توانیاحهمالی حقوق یا قواعد نیز م یبندتوصیف و رده
شهر نیازمند نن است ک  ابهتدائاً از    هرچ  بیالمللنیمنظور فهم دسهوری حقوق بشهودگرایی ب 

 الملتل نیقضایی و سپس از ورودی اصول کلی حقوقی ب  قلمرو حقوق بت  ۀمدخل دکهرین و روی
در نظتام حقتوقی    یانضتباط یو بت  یبندوباریبرای ب یمجوز ییعبارت دیگر  شهودگراراه یابد. ب 

یل ب  انضباط و نظم  شتفافیت و  نیست؛ ک  اگر یکی از اهداف و نهای  دسهورگرایی  ن یالمللنیب
دستهورگرایی را از  –بت  شترح فتوق     –امنیت حقوقی باشد  شهودگرایی خارج از قلمرو عقالنتی  

 هدف خود  دور خواهد ساخت.  
انتدام در قالتب   سبب ماهیت ذهنی خود نسبهی با عرضگون  ک  پیداست  شهودگرایی ب نن

عرف نیز ممکن استت در میتان مواضت  و     ۀمثابب  هادولت« ۀروی»ندارد. در  یالمللنیمعاهدات ب
بتازیگران  « اعهقتاد حقتوقی  »صتورت اعتالم     بت  یالمللنیب یهاها و سازماناسناد سیاسی دولت

اصتول  »  توستل بت    9دیگری در رویکرد فردروسی ۀگر شود؛ اما بیش از هر عرصجلوه یالمللنیب
ابتزار و روشتی بترای درک دستهوری از      ۀمثابت شهودگرایی را ب  تواندیاست ک  م« کلی حقوقی

معمتوالً در پیونتد و تطبیتق    « اصول کلی حقوقی». برای این منظور  کار بردب   المللنیحقوق ب
حقوقی ملی و در چارچوظ منطتق استهعالیی حقتوق از     یهاهنجارهای مهوازن و مشهرک نظام

 ۀ( و ب  بخشی از رویت 981 :9918شناسایی )جاللی و مقامی   یالمللنیطریق نهادهای قضایی ب
دسهورگرایی ملی نیتز  ۀ شدیالمللنیب یهاافتیاند. از این منظر  رهتبدیل شده المللنیقضایی ب

براستتاس روش شتتهودی  بتت  قلمتترو حقتتوق   توانتتدیحستتب اقهضتتا در فراینتتدی تطبیقتتی متت 
انی راه یابتد. ایتن فراینتد تطبیقتی  بت  اکهشتاف دستهورگرایی جهت         یالمللت نیبت  ۀشتد یدسهور

مشتخص   یالمللت نینهایت عناصر ضروری هر گون  دستهورگرایی را در نظتم بت   در ک   انجامدیم
خواهد ساخت. ب  اعهقاد نن پهرز  طی این فرایند باید ب  نکات ظریفی توج  داشتت و از جملت    

تحت تأثیر اصتل بشتریت قترار گرفهت  کت  بت         یالمللنیننک  مرکزیت اصل حاکمیت در نظام ب
ترتیتب  اصتل   د. بتدین شتو قوق  نیازها و امنیت انسانی باید در هر اقدامی مراعات موجب نن  ح

                                                           
1. Alfred Verdross 
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  انسانی شتده و در نهیجت  اصتل    شودیتلقی م المللنیحاکمیت ک  بنیان ساخهار افقی حقوق ب
  مستوولیت حاکمیتت بترای احهترام و تقویتت حقتوق بشتر را ایجتاظ         «شتده یحاکمیت انسان»
و  یالمللت نیبت  ۀاکثریت اعضای جامع ۀدولت نیز تحت تأثیر اراد دوم اینک  اصل رضایت ؛کندیم

قرار گرفه  و اطالق ختود را از دستت داده استت  امتری کت  بترای تقویتت         یالمللنینهادهای ب
اساستی همچتون حمایتت از     یهتا ضروری بود. ستوم اینکت  بعضتی ارزش    یالمللنیحکمرانی ب

کت  از   انتد ر معاهتدات چندجانبت  گستهرش یافهت     حقوق بشر و احهماالً تجارت نزاد و... چنان د
 الملتل نیاند و این پتذیرش  نغتاز دستهوری شتدن حقتوق بت      اعهباری جهانشمول برخوردار شده

شتدن   تتر یاند و این امر سبب حقوقبیشهر حقوقی شده یالمللنیاست. چهارم اینک  اخهالفات ب
دستهوری   یهتا ارزیابی تطبیقی نظتام  این نکات را باید در مهن ۀو هم دشویم یالمللنیروابط ب

گرچ  برای ادعای پهرز  شتواهد  اگفت  توانیم.  (Peters, 2009: 398-399) مورد توج  قرار داد
شتهود   ۀاین شواهد و مدعیات در قالبی کلتی بیتان شتده کت  نشتان      ۀزیادی وجود دارد  مجموع

مچنتان رویکردهتای     هنیت ا بتر عتالوه  استت.  الملتل نیحقتوق بت   شتدن یپهرز از رونتد دستهور  
 ی از اصالت و اعهبار برخوردارند.المللنیبدر نظام  محورتیرضاۀ انیگرااثبات

نیز معموالً نقش مهمی در هوشمندسازی « دکهرین»حائز اهمیت دیگر نن است ک   ۀنکه
اساسنام   دکهرین  90و برانگیخهن حساسیت نسبت ب  بعد شهودی حقوق دارد. اگرچ  مادۀ 

ذکر کرده است؛ حهی اگر نهتوان از   المللنیرا یکی از مناب  فرعی حقوق ب یمللالنیحقوقی ب
حقتوقی   ۀقاعتد « توصتیف »قاعتده نتام بترد  در    « شناستایی »عنوان منب  مسهقیم دکهرین ب 

زیرا در   تر از وض  کنونی خود ایفا کندنقشی فعال تواندیمحدودیهی وجود ندارد و دکهرین م
شدت نقش دکهرین را تحت تتأثیر قترار     ب المللنیرضایی حقوق بمبانی « شناسایی» ۀمرحل

ها در سطح عمومی براساس رضایت دولت المللنیحقوق ب ۀ؛ اما پس از ننک  یک قاعددهدیم
دسهوری تتاب  رضتایت یتک     ۀعنوان یک قاعدمقبولیت یافت  توصیف نن ب  المللنیب ۀجامع

بر شهود عقالنی مبهنی تواندیهقاد حقوقی ک  میک اعضای جامع  نیست و از خالل روی  و اع
  الملتل نی  همچنان نقش و قلمرو دکهرین در حقوق بحال نیباشد نیز قابل حصول است. با ا

  ردیت گیمورد استهناد قترار مت   « قضایی ۀروی»و کمهر از  شودیمحسوظ م یا یموضوعی حاش
)رنجبریتان و   ار داده استت دیتوان ایتن دو را در یتک ردیتف قتر      ۀاساستنام  90گرچت  متادۀ   ا

 (.11 :9910  نژادیکمال
ها ب  اینک  نباید از تعهداتی ختاص )تعهتدات ناشتی از قواعتد     در مجموع  منشأ تعهد دولت

جو کرد. ب  تعبیر وننها جست ۀنمره(  عدول یا تخطی کنند را باید در جایی خارج از تراضی و اراد
  نتد یبیاما همین ک  ننها را م فاندیهوری و قطعاین هنجارها دس« چرا داندیکسی نم»تسون  

  قواعد دیگویالترپاخت م چنانک .  (Teson, 1998: 93) کندیو تصدیق م شناسدیگویی ننها را م
 .(109 :9908)گلنون   اندها پدید نمدهیا ارزش یالمللنینمره احهماالً تنها از قواعد اخالقی ب
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. در نظتر  کنتد ینین قواعتدی مثتال ختوبی مطترح مت     تسون برای نقض رویکرد رضایی ب  چ
  فقتط رضتایت دولتت    داننتد یک  رضایت دولت را منب  ایجاد قواعتد دستهوری مت    انیگرادولت

معلوم کند ک  امری  قانونی است یا غیرقانونی. بنابراین اگر من  قهل زنتدانیان جنگتی     تواندیم
انتد و در  هتا بتا نن مختالف   رگتی از دولتت  غیرقانونی است  تنها ب  این دلیل است ک  اکثریت بز

نهیج  اگر همان اکثریت  چنین عملی را قانونی بشمارند  مجاز ب  انجام نن خواهند بود. بنابراین 
هتا  . در نهیج  اگرچ  دولتشودیپوزیهویسم خالی از شهودگرایی و اخالق  ب  ضدحقوق تبدیل م

د  اما اینک  چ  چیزی زشت و فاجع  است  با نسبت ب  امور زشت تراضی کنن توانندینباید یا نم
 .(Teson, 1998: 93) شودیرضایت خود ننها تعیین م

حقتوق   ۀشتد اعهبار برای مهصّتف کتردن قواعتد شتناخه     شهودگرایی ابزار ظاهراً ساده و کم
عنوان قواعد دسهوری است ک  اگر در رویکرد شتهود عقالنتی در چتارچوظ نظتم و     ب  المللنیب

)حفت  صتلح و    المللنیاز حقوق ب یالمللنیب ۀی و براساس اهداف و انهظارات جامعمنطق حقوق
  سهمی در شناخت قلمرو و ماهیت حقتوق  رودکار با برداشهی بشردوسهان ( ب  یالمللنیامنیت ب

 د.کرایفا خواهد  شدهیدسهور المللنیب
 

 حقوق طبیعی
تتاریخی در خصتوص    یهتا تیت ود واقعوجت  بتا مبنای نظری دسهورگرایی  حقوق طبیعی است. اما 

 دموکراسی و حقتوق اساستی داخلتی از دکهترین حقتوق طبیعتی       یهاتأثیرپذیری انکارناپذیر نظام
(Arkes, 2010: 46)    کمهترین نقتش   گترا تینیع المللنیاین دکهرین در حقوق ب رسدینظر مب  

فقتط  قوق طبیعی را انکار کند. ن واقعیت نقش ح تواندینم یساز؛ اما این سادهکندیممکن را ایفا م
حقوق طبیعی است  یهااز نموزه یریگمشروعیت نظام حقوقی  بلک  ثبات عقالنی نن نیازمند بهره

ی هتا نظتام گفت دسهورگرایی در  توانیم  رونیازا نیز از این نیاز مسهثنا نیست. المللنیو حقوق ب
 باتی کمک کرده است.حقوقی مدرن  ب  همزیسهی رویکردهای حقوق طبیعی و اث

در هتر دو   9«وضت  طبیعتی  »گونتاگون از   یهتا قرارداد اجهماعی ک  براساس برداشت ۀنظری
راه برای اثبات تأثیرگذاری حقوق طبیعی  نیترشده  احهماالً ساده مطرح یالمللنیسطح ملی و ب

ی هتا انگتاره ر بزیرا قرارداد اجهماعی  اگرچ  مبهنیو ضرورت نن برای ادراک نظام حقوقی است. 
ی هتا ینزادحکومت  مطرح شد  مهقابالً توانستت حمایتت از حقتوق و     ان یگراتیواقعضروری و 

  رستمیت بخشتد.   شتدند یمت ی نرمانی حقوق طبیعی تصتور  هاانگارهاشخاص را ک  پیش از این 
علمی باشتد  یتک فترض استت کت  نت         ۀالبه  قرارداد اجهماعی  در واق  بیش از ننک  یک نظری

 :9971)عتالم    ردیت گیباشد و ن  جای عملکرد حقتوقی را مت   تواندیزین واقعیت تاریخی مجایگ

                                                           
1. Natural State 
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ک  در حقیقت  امکان شناخت فضایی ک  بت  ایجتاد    سازدیبلک  فرضی را مهصور م  (087-081
 .کندیقدرت قانونی و مشروع منه  شده را فراهم م

  از یتک  خواندیم9«نرمانسرای واقعی»ک   یالمللنیب ۀک  قانون اساسی جامع کندیرالز نیز بیان م
 :Rawls, 2000)  شودیفکری معروف عدالت در وض  طبیعی حاصل م ۀشبی  تجرب« موقعیت واقعی»

 .(Rawls, 2000: 37)  کندیماصول اساسی خود را بیان ر خالل همین تجرب  است ک  وی  د .(6
فردی است کت    یهایقوق و نزاددر دیدگاه حقوق طبیعی لیبرال  اساساً حرمت نهادن ب  ح

. (Roth, 2012: 50)  کنتد یرا ب  حاکمیت اعطا م یالمللنیب یهاتیاز حما یمندشایسهگی بهره
گون  توسل ب  حقتوق طبیعتی را در      هرالمللنیمحور حقوق بگرچ  مبنای دولتابا این وصف  

ی چتون گروستیوس و واتتل    امتا اوالً برخت    کندیشناسایی حقوق و قواعد دچار اشکال م ۀمرحل
هتا حتاکم باشتد  تنهتا     طور معهبر بر رفهار و روابتط دولتت  ک  ب  0گون  قانون معهقدند اساساً هر

طتور  بنتابراین ننچت  بت    .  (Schroder, 2002: 210) دشتو از حقتوق طبیعتی استهخراج     تواندیم
قوق طبیعی استت و  مهکی بر اصول بنیادین ح اغلبنیز  ابدییها تجلی مدولت ۀموضوع  در اراد

ثانیتاً رونتد تتاریخی    ؛  (Araujo, 2000: 1753) بودنش نیستاالجرااساساً وجود نن  ناشی از الزم
نظر داشهن مالحظتات ناشتی از حقتوق طبیعتی استت. بت         ها ب  درتمایل دولت بیانگرشده طی

افی نیستت   برای حیات اجهماعی انستان کت   ییتنهاگرچ  حقوق طبیعی ب ااعهقاد پافندورف نیز 
 .(Pufendorf, 2009: 367) است« ضروری»برای اسهقرار حاکمیت در هر جامع  

ملتل  »گذشته  و رویکردهتای پتس از تأستیس      الملتل نیاینک و پس از مرور ننچ  بر حقوق ب
 یهاها و گفهمانقالب یریگحقوق طبیعی  نقش مهمی در شکل ۀمؤید نن است ک  اندیش« مهحد

 الملتل نیحقتوق بت   ۀحقوق بشر  خود بت  توستع   ۀنحوی ک  ایدب   است جدید حقوق بشری داشه 
 منجر شده و ضمن گسهرش قلمرو نن  فهم و تفسیر قواعد پیشین را نیز مهأثر ساخه  است.

ابطال معاهدات در صورت اکراه  اجبار  ارتشا و...  مانندخاصی  یهایژگیبرخی نیز معهقدند و
عتدم تختدیش    ۀمثابت ب  –عی است؛ گویی ارادی بودن حقوق طبی یهاو همگی ناشی از خصلت

حقتوق متدنی از شتروط اعهبتار قترارداد       یهاک  در نظام –بیرونی  ۀرضایت بر اثر عوامل جائران
 ۀخود قاعتد ( و این  900 :9919)فلسفی   سازدیممشروعیت معاهده را زائل   شودیمحسوظ م

توافق نیز قابل تخطتی   با وجوداعد نمره ک  بر این  توج  ب  ماهیت قوحقوق طبیعی است. عالوه
منبعث از حقوق طبیعی  یهادر ماهیت نیز حسب ارزش المللنیحقوق ب دهدینشان م  نیسهند
 ستر یم شتان ینورالتزام   بترای اثبتات   هتا دولتاتصال چنین قواعدی ب  رضایت  و ابدییتکامل م
 .(Fassbender, 2007: 315) نیست 

باید ب  این نکه  نیز اشاره کرد ک  گویی فیلسوفان پوزیهویست نیز  ورمذک یهابر جنب عالوه

                                                           
1. Realistic Utopia 

2. Code 
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فاصتل    ستم یهویپوزی گراحقوقی از معیارهای دولت ۀدر جایی برای اعهبار بخشیدن ب  یک قاعد
 ۀ. برای مثال  هارت در اسهمرار فلستف نورندیو ب  رویکردهای ذهنی و اعهباری روی م رندیگیم

 یهتا یژگیدولت مرتبط بداند  ب  و ۀواعد حقوقی را بیش از ننک  ب  اراداز ق ینسهین  اعهباربخش
. براستاس ایتن رویکترد    دهتد ی  پیونتد مت  کندیذاتی نن قاعده یا ننچ  نن قاعده از نن حمایت م

 ۀاز ننک  منوط ب  تصویب قانون از سوی دولتت باشتد  یتک قاعتد     پیشطبیعی  من  دزدی شب 
هماالً ناشتی از احهترام بت  مالکیتت استت. حتال اینکت  ارزش        حقوقی مسلم و ذاتی است  ک  اح

احهرام ب  مالکیت  خود ناشی از دولت یا ذاتی/طبیعی است؛ باز هم ب  وج  ذاتی حرمت مالکیت 
چنانچ  ناشی از بتاور و نت  عترف باشتد      حقوقی   ۀدر شناسایی قاعد ییگرا. این ذاتگرددیبازم

باشد  تعبیری دیگتر و بت     ی حقوقی(شناسجامع کردهای )ولو در روی بیش از ننک  پوزیهویسهی
چراک  چنین ترتیبتاتی بترخالف نن مثتل حقتوق       است ییگراعتیطب ۀاصطالح روی دیگر سک

و در نهیج  حتاکم را نیتز تحتت شتمول نظتم      « شاه  قانون است ۀاراد» دیگویرومی است ک  م
 .شماردیاو م ۀحقوقی ورای اراد
یتز رویکترد مشتابهی را پتس از جنت  دوم جهتانی و در حمایتت از        ن یالمللنیحقوقدانان ب

را « یالمللنیجرائم طبیعی ب»پی گرفهند و تعبیر  یالمللنینظامی ب یهاتأسیس و احکام دادگاه
منتدرج در   ۀکار بردند. زیترا جترائم و عنتاوین مجرمانت    ب « یالمللنیجرائم قراردادی ب»در برابر 

هتیچ   دیرست ینظر مت ده بود و ب شاعمال مرتکبان طرح و تصویب منشور نظامی  پس از ارتکاظ 
ولو  کند؛بودن دادگاه را تثبیت « مشروع»یا « قانونی»حقوق طبیعی نهواند  ۀمسهمسکی ب  انداز

ی بترای  المللنیبدادگاه کیفری  رویکردهای پوزیهویسهی هرگز چنین رویکردی را مقبول ندانند.
 تادیچ  این رویکرد را با زبانی دیگر اسهمرار بخشید. در قضیۀ ژهیوب یوگسالوی سابق  

 یالمللنیبر این اساس  جرائم طبیعی  بدون ننک  نیازی ب  وجود یک معاهده باشد  جنایت ب
مرتکتب خواهتد بتود. ایتن رونتد را بعتداً دیتوان         یالمللنیو موجد مسوولیت ب شودمیمحسوظ 

ک  تعهدات ناشتی از کنوانستیون منت      کردبیان  نحوی تلویحی تأیید ودادگسهری ب  یالمللنیب
ملل مهمدن چنان پذیرفه  شده ک  حهی بتدون تعهتدات    ۀلیوس  مقرراتی است ک  ب ییزدانسل

 ۀکت  در رد  ی  جرائمت رونیت نور استت. ازا   الزامیالمللنیب ۀاعضای جامع ۀقراردادی نیز برای هم
کت    شتوند یس مبانی حقوق طبیعتی توجیت  مت   اند معموالً براساجنایت علی  بشریت قرار گرفه 

 اند. هشدعرفی ننها برخوردار  ۀها در معاهدات یا رویتدری  از اقبال دولتب 
 یالمللنیمفهومی و مصداق نظام ب ۀنقش حقوق طبیعی را در توسع توانیهمچنین چگون  م

بیعتی کت  در   این حقوق از حمایت دولهی انکار کترد؟ حتال  حقتوق ط    یمندحقوق بشر و بهره
چت  ستهمی در     همواره نقشی مثبت ایفا کترده استت   المللنیتکوین قلمرو و گفهمان حقوق ب

 خواهد داشت و نیا تکی  بر نن کافی است؟  المللنیحقوق ب 9شناسایی و توصیف قواعد دسهوری

                                                           
1. Constitutional 
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 یهتا در نخستهین نستخ    الملتل نیبرای پاسخ ب  این پرسش باید توج  داشت ک  حقوق بت 
 الملتل نیک  نامش با پیدایش حقوق ب –ی از حقوق طبیعی قلمداد شده و گروسیوسخود  بخش

عبتارت دیگتر    بت  .  (Hall, 2001: 270) شودیمحسوظ م انیگرایعیجزء طب –گره خورده است 
شتکلی حقتوق   « منتاب  »از قرن نوزدهم نغاز و بتا تثبیتت    المللنینگاه پوزیهویسهی ب  حقوق ب

  در ابهتدای قترن بیستهم تثبیتت     یالمللت نیدیوان دائمی دادگستهری بت   ۀدر اساسنام المللنیب
 الملتل نیمنب  الزام در حقوق ب ۀمثاب؛ تقریباً مقارن با انکار صریح اقهدار حقوق طبیعی ب شودیم

 ننکت  یبت   (Hall, 2001: 272 ) ایتاالت مهحتده   –از سوی کمیسیون دعتاوی عمتومی مکزیتک    
کت  بت  طترزی عجیتب و      –مطلق احهمال ناعادالن  بودن قوانین موضوع  در رویکرد پوزیهویسم

در  – کردیفلسف  حقوق پیشهازی م یهادگاهیدر میان سایر د« دولت»عنوان اسهمرار مفهوم ب 
انجامید کت  ذیتل تتاریخ     ییهامطلق در اروپا ب  بحران پوزیهویسم ۀنظر گرفه  شود. بعدها  تجرب

 طبیعی را در حقوق داخلی بیدار ساخت. یهاجهانی دوم  نرمان جن 
  نهاد حقوقی قواعد یعیطبو توج  بیشهر ب  مفاهیم شب  المللنیمهعاقباً با پیشرفت حقوق ب

حقوق معاهتدات و پتس از نن در    9101حقوق موضوع  راه یافت و در کنوانسیون  ۀنمره ب  حوز
 رستد ینظتر مت  مورد اشاره قرار گرفت. ب  یالمللنیضایی بها و نهادهای سیاسی و قمواض  دولت

ریش  در اصتول حقتوق طبیعتی     المللنیحقوق ب ۀ  قواعد نمردیگویک  کاپلینسکی مگون همان
منت  شتکنج   منت  بردگتی  منت        ماننتد ک  هتم قواعتدی    (Czapliński, 2006: 89-83) دارند
و هتم ننهتا را در مرتبهتی بتاالتر از دیگتر       دکنیو جنایت علی  بشریت را شناسایی م ییزدانسل

. این اصتول  دشوی؛ تا جایی ک  قواعد مغایر ننها باطل تلقی مدهدیقرار م المللنیقواعد حقوق ب
باشتد کت  بت  موجتب نن     ( 9918)چراغتی   9«زرین ۀقاعد»حقوق طبیعی ممکن است ناشی از 

 ۀک  بتر پایت   المللنیتمامت حقوق بلذا  «.  برای دیگری نیز نپسندیپسندیننچ  برای خود نم»
گرچت  ممکتن استت    ادر حقتوق طبیعتی دارد؛    ییهاش یاصل رفهار مهقابل سامان یافه  است  ر

 وجوه اخالقی حقوق طبیعی نباشد. ۀکنندمحهوای قواعد مزبور منعکس
 ۀمعطتوف بت  قتدرت )اراد    ۀحقوق طبیعی  ابزاری برای ختارج کتردن نظتم حقتوقی از اراد    

 یالمللت نیب ۀ  سازماندهی یک جامع  از جمل  جامعدیگویم یک  کازکنم. ننچنانسیاسی( است
حقوق بتا   یوسهگیپهمفرض نخست ننک  ب  ؛براساس هنجارهای حقوقی  نیازمند دو فرض است

عینی بودن »تضمین شود. وی در این مفروض بر اصل لیبرال « عدالت طبیعی»فاصل  گرفهن از 
؛ شماردیواق   مناف  عموم و اعضای جامع  را مبنای عدالهی عینی م و در گذاردیصح  م« ارزش

ب  نن پرداخهیم. دیگتر ننکت     المللنیموضوعی ک  در مباحث مربوط ب  اجهماعی شدن حقوق ب
د. شتو حقوقی و رفهار واقعی دولت  تأیید  ۀهنجاری بودن حقوق  از طریق ایجاد تمایز میان قاعد

کالسیک  ۀحقوق  معنادار است و این همان نگر ۀورای عمل یا اراد در واق   هنجار حقوقی  امری

                                                           
1. Golden Rule 
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ب  اعهقاد وی با جم  این دو شرط )مناف  عینی .  (Koskenniemi, 1990: 7) حقوق طبیعی است
 مفهوم حکومت قانون را شناخت. توانیعموم و هنجاربودگی حقوق( شایسه  است و م
 شتده یدستهور  الملتل نیوان بخشی از حقوق بعنبا این وصف  ننچ  در توصیف یک قاعده ب 

تأیید و پشتهیبانی حقتوق طبیعتی استت و نت        ۀاعهبار ماهوی نن قاعده ب  پشهوان  اهمیت دارد
  خاص  ننک  این ساخهار ننتالوگ  المللنیصرف حمایت حقوق طبیعی از ساخهار مهقابل حقوق ب

کت  شتهودگرایی   گونت  الوه همتان عت از نظر اخالقی توان حف  حمایت حقوق طبیعی را ندارد. ب 
قضایی  دکهرین و اصول کلی حقوقی  ۀروی یهاعقالنی برای تثبیت قواعد دسهوری باید از روزن 

گرچت  برختی   احقوق طبیعی نیز همین فرایند را در پیش خواهتد داشتت. در واقت        عبور کند
هتا بت  قلمترو    لتت معاهدات یا حمایتت عرفتی دو   ۀواسطقواعد ضروری ناشی از حقوق طبیعی ب 

ه است  اتصاف چنین قواعدی ب  وصف دسهوری نیتز نیازمنتد   شدموضوع  وارد  المللنیحقوق ب
است؛ با این توضیح ک  بخش مهمی از این فراینتد   یالمللنیاز سازوکارهای حقوقی ب یریگبهره
  تتاکنون  للالمنیحقوق ب ۀعنوان قواعد نمرپذیرش و مقبولیت چنین اسهانداردهایی ب  ۀواسطب 

قرار گرفهت   ناشتی    یالمللنیب ۀعنوان قواعد نمره مورد تأیید جامعیعنی ننچ  ب  ؛طی شده است
 ۀحسب اقهضا و نیاز ایتن جامعت   بتار دیگتر و دربتار      تواندیو این روند م استاز حقوق طبیعی 

 د.شوقواعد ضروری دیگری نیز تکرار 
بخشتی    منبت  الهتام  خواهان ینزاد یهابشجن ۀک  حقوق طبیعی  از طریق تغذیگون همان

ب  همین شکل در فرایند دسهوری شدن حقتوق   تواندیبرای دسهورگرایی ملی بوده است  نیز م
در پرتتو   الملتل نیحقتوق بت   یگترا وجوه دولت رسدینظر ممؤثر باشد. بنابراین بعید ب  المللنیب

دیل ب  حقوق موضتوع  در فراینتد   اصول حقوق طبیعی  تقویت شوند و حقوق طبیعی از گذر تب
این نظام حقتوقی   یگراک  تاکنون عمل کرده است  بیشهر بخش انسانگون تاریخی خود  همان

 د.کررا تثبیت و تقویت خواهد 
 

 گراییمتن
عنتوان  ب  مهنی واحد یا مهعدد ب  –در وض  مهکثر کنونی  ژهیوب  – یالمللنیاین ایده ک  نظام ب

تتر  کتم در ستطحی کوچتک   . دسترسدینظر مبسیار بلندپروازان  ب   ت یابددس« قانون اساسی»
اروپا  برخورداری از اشتهراکات سیاستی و فرهنگتی مهعتدد نیتز نهوانستت بت          ۀیعنی در اتحادی

عتالوه واضتح استت کت  تتدوین چنتین       منجر شود. ب « قانون اساسی»سندی با نام  یریگشکل
را بت  روابتط داخلتی فرونخواهتد کاستت؛ مگتر ننکت          یالمللت نیسندی  هیچ سطحی از روابط ب

زیترا از نظتر     تاریخی پدید نید یهاقدیمی و امپراتور یها یسیاسی تقریباً مشاب  اتحاد« اتحاد»
از یتک   زیترا   از تناقض ذاتی رن  خواهتد بتود   یالمللنیگون  قانون اساسی ب تحلیل حقوقی  هر

  را خواهد داشت و از طرف دیگر المللنینظام حقوق بیک معاهده تاب   یهایژگیطرف ماهیهاً و
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است و  یالمللنیخردتر از حاکمیت ب ییهاتیاضمحالل حاکم ۀمثابطرح عنوان قانون اساسی  ب 
. بنابراین وجود چنین مهنی  گرفهتار تنتاقض استت و    سازدیحداکثر نوعی فدرالیسم را مهبادر م

 ن و بالتکلیف خواهد بود.تبعیت سرگردا ۀهمکاری و قاعد ۀمیان قاعد
بتدون وجتود چنتین مهنتی و در میتان معاهتدات پرشتمار         تتوان یبا این حساظ  چگون  مت 

در میتان همتین    رستد ینظر مکم ب   نظم دسهوری مورد نظر را شناسایی کرد؟ دستیالمللنیب
وی را از جهتت متاه   یالمللت نیقانون اساسی ب ۀجز منشور ملل مهحد داعی کیچیمعاهدات ک  ه

« مهتم »انتد  تثبیتت یتک    بترای ایتن منظتور تتدوین نشتده      و (Crawford, 2013: 336) ندارند
مبنتای تخصتیص کارکردهتا برختی      بتر  یالمللت نیاست و نن اینکت  ستازوکارهای بت    ناپذیرانکار
عالوه  همین کثرت و تکترار  ختود   تشریفاتی دسهورگرایی را سامان بخشیده است. ب  یهاجنب 

شناسایی نن دسه  از قواعدی است ک  جایگاهی برتتر از دیگتر قواعتد دارنتد؛      تسهیل سازن یزم
بتودن قواعتد مشتهرک منتدرج در ایتن معاهتدات را       « عتام » توانیچون در فرایندی تطبیقی م

 .(981 :9977دریافت )زمانی  
دارنتد و بتدون    یستاز با چنین تکثر بازیگران ک  هر یک ستهمی در قتانون   یالمللنینظام ب

 یهتا را مشاب  نظتام « تفکیک قوا» یهامؤلف  تواندیداری از سازمان مهمرکز حکمرانی نمبرخور
 یاما تخصیص کارکردها ب  نهادهای جهانشمول  چنین فقدانی را تا حتدود   ملی نمایندگی کند

گرچ  مهن منشور  مجم  عمومی را در مقتام پارلمتان   اقابل تحمل ساخه  است. ب  این منظور  
  در مجموع بدون تعارف  نقشی یگان  بترای شتورای امنیتت تصتویر کترده      دهدیمجهانی قرار ن

عنتوان رکتن   د کت  بت   کتر دادگسهری اشتاره   یالمللنیب  نقش دیوان ب توانیم طورنیاست. هم
همچون دیوان دادگستهری اروپتا را در    یاگرچ  توفیقات نهاد منطق ا  یالمللنیب ۀقضایی جامع

 ۀرغتم همت  ( نداشته  استت و بت    981 :9908)کدخدایی   یالمللنیپدیدنوردن یک همبسهگی ب
  بیش از هر نهاد دیگری ضامن موجودیتت  بقتا و حهتی انستجام و     اشیهیصالح یهاتیمحدود

ساخهار الزم برای  نظرمدعی شد از  توانیم روازاینبوده است.  یالمللنیشفافیت نظام حقوقی ب
منشتور   –یالمللت نیبی نظام هایژگیو کیک قوا حسبعنوان جایگزین تفب  –تخصیص کارکردها

ب  متواد   توانیننها م ۀ  امکاناتی را فراهم کرده است  ک  از جمل«مهن»عنوان یک ملل مهحد ب 
 .(Macdonald, 1999: 209) دکرمنشور اشاره  99و  90  98

مهمتی   یافه  است ک  بختش  یاژهیهنجاری نیز اصول مندرج در منشور مقبولیت و لحاظاز 
اول  ۀدر نن یافت  اما اشکال اینجاست ک  در درج توانیرا م المللنیاز قواعد دسهوری حقوق ب

 یالمللت نیب ۀهسهند و تعیین مصادیق یا حهی تفسیرها و اسهثنائاتی ک  جامع« کلی»این اصول  
متبهم  میان این اصتول گتاه    ۀ  نسبت ب  ننها کار مشکلی است و دوم اینک  رابطداندیضروری م

انستانی نن غلبت  دارد و بتالهب  برختی      یهااین اصول بر جنب « دولهی»است. دیگر اینک  وج  
 اند.گرا خوانده شدهنن اصول دولت ۀاصول مهم دیگر همچون حق تعیین سرنوشت  در سای
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با این وض   منشور ملل مهحد را با تمام اعهبار و اهمیهی ک  دارد و با عنایت ب  اینک  اصول 
شتده استت  جایگتاهی     ینت یبشیپت  989ک  در متادۀ  « اولویت» ۀرج در نن نیز از گذر مقررمند

عنتوان یتک ستند    بت   تتوان ینمت   اندنیز پیدا کرده المللنیمراتب نظام حقوق بخاص در سلسل 
 ۀبرای جامع شدهیدسهور المللنید ک  مهضمن تمامی نیازهای حقوق بکردسهوری واحد تلقی 

حقتوق   ۀکما اینک  از میتان ننچت  تتاکنون قواعتد نمتر       امی پساننالوگ نیز باشدبا نظ یالمللنیب
 ۀانیدر منشور یافت. از میان استهانداردهای بشترگرا   توانیاند  هم  را نمشناخه  شده المللنیب

د  کت   کتر ب  حق تعیین سرنوشت اشاره  توانیقواعد نمره هسهند نیز تنها م ۀمنشور ک  در زمر
تتدوین   ۀبتوده و در پتارادایم زمانت    یالتدول نیبت  یهایژگیتصویب بیشهر واجد و نن هم در زمان

و اینتک بتا تتأثیرات     شتده یتحت اشغال یا اسهعمار تلقی م یهاحقی برای ملت ۀمثابمنشور  ب 
 یهتا یو در نهیجت  حقتوق و نزاد   استت  گفهمان حقوق بشر  جایگاهی فردگرایان  نیز پیدا کرده

 (.09 :9907)امیدی   دشویباط مسیاسی نیز از نن اسهن
  دینینظر م  نارسا ب یالمللنیدسهورگرایی ب ان یگرابا ننک  مهن منشور در بیان غایات انسان

عنوان دلیلی جدی و قابل دفاع برای اثبتات نثتار دستهوری    مهعاقب نن را باید ب  یالمللنیب ۀروی
حقتوق  »از مفاهیم کلی منشور در حمایت از ک  با اسهعانت  یا یمنشور مورد توج  قرار داد؛ رو

عتالوه اگتر رویکترد    . ب دینیحساظ مپرباری ب  ۀ  گنجین«اساسی برای همگان یهایبشر و نزاد
 ستاز قتانون ی معاهدات عنوانب  این تحقیق را در پیوندزنی میان منشور و اسناد اصلی حقوق بشر

حقتوق بشتر و حقتوق     یهتا را در ستاحت  متدرن  المللنیحقوق ب یگرابپذیریم و موازین انسان
 لحاظ کنتیم   المللنیو مؤثر در تحول ذات حقوق ب ان یگراتیمند  غاصورتی نظامبشردوسهان  ب 

 .  دشویرف  م یاین خأل نصی نیز تا حدود و درون این معاهدات ب  ارزیابی تطبیقی بپردازیم 
با  المللنیقاطعیت گفت ک  حقوق ب اب توانیدیگر ب  موضوع بنگریم  نم یا یچنانچ  از زاو

ک  رونتد افزایشتی ننهتا مهوقتف نشتده  یتک نظتام شتبی           یسازقانون تدوین معاهدات پرشمار
 ۀمحور است یا با توج  ب  قدمت و استهحکام قواعتد عرفتی  دربتار    ژرمنی و مهن-رومی یهامیرژ

  المللنیاج و سیالیت حقوق ب. طبیعهاً این تلون مزمیکنیبحث م الکامنی هامینظامی مشاب  رژ
اکهفا  –ولو مهعدد  –در شناسایی قواعد دسهوری نن نیز ن  بهوان ب  شواهد مهنی  شودیسبب م

نظتر  کرد و ن  ب  مبانی عرفی یا منطق و ماهیت وجودی این نظام محدود شد. با وجود ایتن  بت   
دستهوری   استهانداردهای  ۀهتا در زمینت  در اجماع نسبی دولتت  نبودن با توج  ب  شفاف رسدیم

 عرفی این نظام حقوقی کارساز باشد. یهایژگی  رجوع ب  والمللنیحقوق ب
 

 استدراک عرفی
شکلی و متاهوی   یهایژگیبا نبود مهنی ک  در قالب معاهده یا هر شکل واقعی یا فرضی دیگر  و
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مراجعت  بت  فهتم    را یکجا و تمام و کمال در خود جای داده باشد   یالمللنییک نظام دسهوری ب
راهگشای شناسایی قواعتد دستهوری    تواندیعرفی از ویژگی دسهوری قواعد حقوقی موجود نیز م

 ۀکت  اصتول و اهتداف متورد تأکیتد جامعت       الملتل نیباشد. اینک  در چارچوظ منطتق حقتوق بت   
اساستی دارنتد و فتارغ از عتدم امکتان تخطتی         ۀ  کدام قواعد جنبدهدیرا تشکیل م یالمللنیب

از میان تکثر کاربرد و اعمال  توانیرا هم م شوندیمحسوظ م یالمللنیی جدی در روابط بارزش
دریافتت کت     یالمللنیها و حهی مراج  قضایی بها  سازماندولت ۀاین اصول در مهون  نرا و روی

 است. یالمللنینیازمند تحلیل محهوای این اسناد و مواض  بازیگران ب
 ها ک  ب  اعهقتاد برختی  ختود منبعتث از حقتوق طبیعتی استت       دولت ۀتحلیل محهوای روی
(Prakash, 2010: 70)  اساستی دارنتد و    ۀجنبت  یالمللنیروابط ب یهابرخی ارزش دهدینشان م

هتا  ایتن ارزش  نیتتر . از جملت  مهتم  ابنتد ییقواعد حقوقی نسبهاً منضبطی را گرداگرد خویش م
وفصتل    زور  منت  مداخلت  و ضترورت حتل    منت  تهدیتد یتا توستل بت      مانندب  اصولی  توانیم

بر پشهیبانی منشور ملل مهحد  در د ک  هر یک عالوهکراشاره  یالمللنیاخهالفات ب زینممسالمت
 از جایگاهی مسهحکم برخوردارند یالمللنیب یهاسازمان ۀها و رویمواض  سیاست خارجی دولت

(Sinclair, 2002: 30).  نیز با صح  گذاردن بر چنین قواعتدی و   یللالمنیقضایی ب ۀعالوه  رویب
 ب  چنین قواعدی بخشیده است. یاژهیارزش ماهوی ننها  اعهبار و

نیز ک  مربوط ب  مفاهیم و هنجارهتای بنیتادین    المللنینظام حقوق ب ۀبرخی قواعد ثانوی
پایتدار    از وضتعیهی  یالمللت نیها و دیگتر بتازیگران بت   دولت ۀبر اثر تکرار روی  هسهند« نظام»

حقوقی ب  یک ویژگی پایدار در نظام حقتوقی تبتدیل    ۀبرخوردار شده و از یک هنجار یا قاعد
 یالمللت نیدیتوان بت   ۀاساستنام  90بت  مفتاد متادۀ     تتوان یچنین قواعدی مت  ۀاند. از جملشده

بتا    شتمرد یرا برمت « حقوق قابل اعمال در دیتوان »گرچ  در ظاهر ادادگسهری اشاره کرد ک  
ها عمالً ب  ها و سازماناسناد تأسیس سایر نهادهای قضایی و مواض  و برداشت دولتتکرار در 

تبدیل شده است. بقای مفاد مزبور  خروج  یالمللنیمنبعی برای شناخت مناب  نظام حقوقی ب
نظتام   یهتا یژگت یبخشتی از و  ۀمثابت سند تأسیس یک نهاد قضایی و اعهبار نن بت   ۀنن از دایر

ها از یک سو و اهمیت متاهوی و موضتوعی نن از ستوی    دولت ۀهمرار رویحقوقی  ناشی از اس
 دیگر است. 

طتی فراینتدی عرفتی بت  یکتی از       الملتل نیحقتوق بت   ۀعبارت دیگر  برای ننک  یک قاعتد ب 
بتازیگران   ناپتذیر مسهمر و خدش  ۀک  رویگون پایدار نظام حقوقی تبدیل شود  همان یهایژگیو

الزم   همراه با اعهقاد ننها ب  اهمیت بنیتادین نن قاعتده ضتروری استت      یالمللنیب ۀاصلی جامع
داشته  باشتد؛ متثالً بت  کارکردهتای اجرایتی        « اساستی »مزبور نیز اهمیهی  ۀاست موضوع قاعد

نحوی فراگیر مرتبط باشد  یا شناخت مناب  نظام در کل و ب  یالمللنیب ۀتقنینی یا قضایی جامع
« ضتروری »یتا حیتات بشتری     یالمللت نیباشد ک  برای بقای نظام بیا از جمل  قواعدی   حقوقی
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جتونز  منت  شتکنج  را از     ۀاست  چنانکت  بترای مثتال  دیتوان اروپتایی حقتوق بشتر در قضتی        
 .(ECtHr, 2014, para 64) کندیتوصیف م« یالمللنیب ۀاسهانداردهای جامع»

 ۀاساستنام  90  در متادۀ  کت را   ممکن است قواعتدی  «مثال»و « فرض» ۀمثابو ب  ساننیبد
 0و  9متواد   .(Wells, 2005: 15 ) شودیاز ننجا ک  ب  شناخت مناب  نظام مربوط م  دیوان نمده
منشور را از ننجا کت    19 ۀسبب ننک  قواعدی ضروری برای بقای نظام هسهند و مادمنشور را ب 

چنتین وصتفی دانستت.     دارای  پتردازد یمت  یالمللنیب ۀب  کارکردهای ساخهاری نهادهای جامع
بنیادینشتان  از استهمرار عرفتی     یهتا ها ب  جنبت  تمامی قواعد مزبور هم با اعهقاد حقوقی دولت

نمون  دیوان  رایب برخوردارند. یالمللنیبرای نظام ب« اساسی»اند و هم از اهمیهی برخوردار بوده
فقتط اصتل منت     ن کشورها  نت  کراراً در اظهارات نمایندگا»... د ک  کرنیکاراگوئ  بیان  ۀدر قضی

عرفی  بلک  یک اصل بنیادین حقتوقی دانسته     المللنیعنوان یک اصل حقوق بتوسل ب  زور ب 
نیز در جریتان تتدوین    المللنی  کمیسیون حقوق بشودیهمچنانک  دیوان یادنور م« شده است.

  توستل بت  زور    مقررات منشور راج  ب  منت »کنوانسیون حقوق معاهدات  بر این نظر بوده ک  
بنابراین حهی اگتر    (ICJ, 1986, para 190) «با ویژگی نمره است یالمللنیب یابارز قاعده ۀنمون

 مزبتور استهمرار خواهتد یافتت     ۀخاتم  یابتد  حیتات قاعتد   « یک معاهده ۀمثابب »حیات منشور 
(Thirlway, 1990: 109) .طتور    زور بلک  ب چون من  توسل ب یاتنها قواعد نمرهترتیب  ن بدین

  الزاماً در حیات خود ب  منشتور وابسته    المللنیگون  برداشت دسهورگرایان  از حقوق ب کلی هر
نخواهد بود  اگرچ  با منشور مهولد شده باشد. این اسهقالل  ناشی از استهقالل عترف از معاهتده    

  شکنج   من  بردگی چون من است. سایر قواعد نمره المللنیعنوان یک منب  معهبر حقوق بب 
؛ چنانک  دیوان مانندیو حق تعیین سرنوشت نیز خارج از قلمرو تعهدات قراردادی  معهبر باقی م

را فراقراردادی  یکشنیز تعهدات ناشی از کنوانسیون من  نسل یکشمن  نسل ۀبار دیگر در قضی
 توصیف کرد.

 

 یریگجهینت
شبی  نن باشتد؛ بنتابراین هتر گونت       تواندیم    ن  شبی  حقوق داخلی است و نالمللنیبحقوق 

با عنوان مشاب  نن در حقتوق داخلتی  تفتاوت     المللنیببحث دربارۀ هنجارهای دسهوری حقوق 
خواهد داشت. هنجارهای حقوق اساسی در حقوق داخلتی از قتوۀ مؤستس و احیانتاً هنجارهتای      

ی  نشتکارا  المللت نیب  اما جامعۀ ردیگیمپیرامونی قوۀ مقنن  یا عرف و حهی فرمان حاکم  نشأت 
در نن غیرمهمرکتز استت و قتانون در     مقننت  وضعیهی مهفاوت دارد: فاقد قوۀ مؤسس است  قوۀ 
و حاکمی نیز وجود نتدارد. امتا ایتن     شودیمصورتی توافقی )افقی( و ن  قهری )عمودی( پدیدار 

ی المللنیب  در جامعۀ اندساخه ی دسهوری داخلی را هانظامیی ک  هاارزشبدان معنا نیست ک  
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مزبتور   انت  یگراانسانی هاارزش  حامی و ضامن رعایت المللنیبمفقود باشند  بلک  اتفاقاً حقوق 
نیتز   الملتل نیبت پس از تصویب منشور ملتل مهحتد  اعهبتاری ختاص در روابتط       ژهیوب است ک  

وجتود   الملتل نیبت قوق یی  نهادهای مهعددی در حهاارزش. برای شناخت و درک چنین اندافه ی
نامی از شهود عقالنی بیاورند  منطق حقوق و حفت  جامعتۀ    ننک دارد. محاکم قضایی گاه بدون 

ی هتا نقش. همچنین حقوق طبیعی  همواره اندافه ی را در حف  شأن و کرامت انسانی یالمللنیب
یکردهتای  حفت  کترده استت. رو    الملتل نیبت پدیدنورنده  تکمیلی و تفسیری خود را در حقتوق  

و در  دهنتد یمت ی مشتهرک را نشتان   هتا ارزش  سازقانونتطبیقی از خالل مهون معاهدات درون
یی و هنجارهتای ناشتی از ننهتا در    هتا ارزشب  وجود و نقش چنین  هادولتنهایت روی  و الهزام 

 ی  مهجلی شده است.المللنیبعرف 
 ۀهتوان میتان چهتار شتیو    مبنای دکهرین پیشنهادی در چهار مبحث اخیر این نیستت کت  ب  

ب  این نهیج  دست یافتت کت     توانییعنی نم ؛شناسایی قواعد دسهوری  ب  همپوشانی قائل بود
منتد استت  هتم دارای    هم از منطق شهودی بهره المللنیدسهوری معین در حقوق ب ۀیک قاعد
ان ب  ایتن  تصریح شده و همزم یالمللنیدر حقوق طبیعی است  هم در مهون معهبر ب یاپشهوان 
کت   گون . بلک  همانگذاردینیز بر اصل قاعده و ویژگی دسهوری نن صح  م یالمللنیب ۀس   روی
)چ  در اصل اثبات  المللنیحقوق ب ۀ  یک قاعدشودیدیوان نیز اسهنباط م ۀاساسنام 90از مادۀ 

ب  اصتلی  در یکتی از منتا   یاو وجود خویش و چ  برای ارتقا ب  وصف دستهوری( بایتد پشتهوان    
)معاهده  عرف و اصول کلی حقوق( داشه  باشد؛ ک  البه  یکی از این ست  نیتز    المللنیحقوق ب

قضتایی و   ۀ؛ و در صتورت اقهضتا رویت   کنتد یبرای اثبات قاعده و اتصاف دستهوری نن کفایتت مت   
 باشد. بنابراین طبیعی است ک  بتا  یابر وجود و ماهیت چنین قاعده« دال» تواندیدکهرین نیز م

قواعتد دستهوری را    تتوان ینمت  ییتنهاتکی  بر شهودگرایی )هرچند عقالنی( یا حقوق طبیعی ب 
نیتز   الملتل نیمزبور از حمایت یکی از مناب  رستمی حقتوق بت    ۀبلک  نیاز است قاعد  کشف کرد

عرفتی   ۀبرخوردار باشد ک  معموالً اگر قواعد مشهود یا ناشی از حقوق طبیعتی در مهتون و رویت   
 ۀاصتول کلتی حقتوقی برخوردارنتد و رویت      یهتا یژگیم جایی نیافه  باشند؛ اغلب از وها هدولت

کت  هستت باشتد و ننچنتان کت       ؛ ولو نقش دکهترین همچنتان  گذاردیقضایی نیز بر ننها صح  م
 یهتا هتا و جلتوه  نباشتد و نهوانتد جنبت     –قضتایی   ۀرویت  فیت ردکم همدست –نن است  ۀبایسه

 نمایی کند.را باز المللنیدسهوری حقوق ب
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