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Abstract
Postmodernism, which emerged after the crises of modernity, has undertaken the
mission of filling the void of modernity as a more flexible and peaceful approach
than modern vision. In this sense, it should not be regarded as the end of modernism,
but as a critique of it and its continuation and completion in the context of criticism
of modern elements. The coincidence of its heyday with the increasing speed of the
establishment of international institutions, including the United Nations, obviously
has made the charter affected. The Charter and the Statute of the International Court
of Justice (as an integral part of the Charter and the United Nations' legal arm) have
passed numerous challenges by establishing postmodern approaches in order to
safeguard its mission.
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چکیده
پستمدرنیسم که پیرو بحرانهای ناشی از مدرنیته و بهعنوان نقدی بر آن ،پای به عرصۀ وجوو
نها  ،ر مقایسه با بینش مدرن ،رهیافتی انعطافپذیر و مسالمتجو تلقی میشو که رسالت پر
کر ن خألهای مدرنیته را عهده ار شده است .اثر این مکتو ر حوزههوای مختلو جامعوه را
میتوان از طریق بازیابی مؤلفههای برجستۀ پستمدرن مانند «ساختارشکنی»« ،نسو یگرایی و
نفی سلسلهمرات » و «تکثرگرایی» ،ر هر زمینه جستوجو کر  .ر یابی این مؤلفهها ر منشور
ملل متحد و ما ۀ  38اساسنامۀ یوان بینالمللی ا گستری (بهعنوان جوء یینفوم منشوور و
بازوی حقوقی سازمان) روش مناس ی بهمنظور حصول پاسخ این پرسش است که این سوند ،توا
چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکت متأثر شده است؟ ر موار مختلفی مانند ی اچه ،بند 6
ما ۀ  ،2موا ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت ،موا  95و  103به انضوما موا ۀ
 38اساسنامۀ یوان ،موار ی از ساختارشکنی ،نفی سلسلهمرات و تکثرگرایی مشاهده میشوو .
این مسئله م ین آن است که این موار از جمله نخستین زمینههای اصطکاک حقوق بینالملول
بووا مکت و مءبووور بو هانوود ،ازایوونرو بوورای رک کیفیووت تعووامدت آینوودۀ حقوووق بینالملوول و
پستمدرنیسم از اهمیتی اساسی برخور ارند.
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مقدمه
پستمدرنیسم ،به سیر تحویت گستر ه با نگرش انتقا ی ر حوزههوای نظوری و عملوی علوو
انسانی اطدق میشو که از بطن نوگرایی یا مدرنیسم و ر واکنش بوه آن ،یوا بوهعنوان ن الوۀ
مصلح آن پدید آمده است .اصطدح مذکور که ر زبان فارسوی فرانووگرایی یوا پسوانوگرایی نیوء
خوانده میشو  ،مفهومی تاریخی-جامعهشناختی است کوه بوه رونود بعود از مدرنیسوم اطودق
میشو ( .)Barker, 2004: 156-157این اصطدح برای توصی بعضی از نگرشها ر زمینههای
نظری و عملی بهکار میرو که وجه مشترک همۀ آنها واکنش بوه بحرانهوای مدرنیتوه و نقود
نظریههای کدن و کلینگر آن است.
ظهور پستمدرنیسم ر حقوق را به فعالیتهای جن ش مطالعوات انتقوا ی حقووق مورت ط
می انند .این جن ش که ر اواخر هوۀ  1970ر ایوایت متحوده پدیودار شود ،ممموعوهای از
یدگاههای سیاسی ر حقوق است که به مسائل و موضوعات مربوط به اقلیتها و بوهطور کلوی
هر روایت مغلوب واقعشده ،میپر از  .مطالعات انتقا ی حقوق مدعی است که برای هر اصل یوا
قاعدهای ر نظا حقوقی ،ستکم میتوان یم اصل یا قاعدۀ رقی یافت .سپس بوا نقود آنچوه
پشتوانۀ انتخاب اصل غال است ،از طریق ارائوۀ شاخصوی متفواوت و ت یوین کوارکر و کوارایی
روایتهای ر حاشیه ،آنان را به صحنه باز میگر اند (.)Koskenniemi, 2005: 71-157
با این حال ،مطالعۀ ساختار حقوق بینالملل معاصر گویای طرحریوءی نگرشهوای جدیود و
تمدیدنظر ر متدلوژی صرفاً پوزیتیویستی پیشین ،ق ل از پیدایش این مکت است که بهتدریج
تکثر گفتمانها را اعم از ط یعی و اث اتی بر روح این ساختار حواکم سواخت .هووکر 1،پلورالیسوم
حقوقی را که از مؤلفههای پستمدرنیسم است ،وضعیتی می انود کوه ر آن و یوا چنود نظوا
حقوقی بر یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند (میرمحمدصا قی .)5 :1388 ،با احیای وبارۀ حقووق
ط یعی ر نیمۀ قرن بیستم مفاهیمی چون عقل ط یعی ،عدالت ،ارزشها و هنمارهای اخدقوی
که با پیدایش روش اث اتی از نظا حقوقی رخت بستند ،بار یگر به ا بیات حقوقی بازگشوتند و
به این واسطه ،حقوق ط یعی ر کنار حقوق پوزیتیویستی ممد اً ر جامعوۀ حقووق بینالملول
استقرار یافت (شه ازی.)60 :1396 ،
از نظوور بس ویاری از محقق وان ،پستمدرنیسووم ر عرص وۀ حقوووق بینالملل وی ،ابتوودا ر نظووا
بینالمللی حقوق بشر متملی شد و رفتهرفته به سوایر حوزههوا گسوترش یافوت ( Alves; 2000:
 .)478با وجو این ،همۀ ابعا و نها های حقوق بینالمللی بوهطور یکسوانی از ایون بیونش متوأثر
نشدهاند و بعضاً ر سایر زمینهها حتی پیش از این ،تأثیراتی از پستمدرنیسم قابل مشاهده است.
مطالعۀ مور ی نها های این جامعۀ حقووقی و میوءان اثرپوذیری آنهوا از پستمدرنیسوم ،روشوی
1. M.B. Hooker
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کارامد برای یافتن نشانههایی از نخستین تماسها با این مکت اسوت .از آنموا کوه منشوور ملول
متحد ،کمی پیش از اعدمیۀ جهانی حقوق بشر وار ا بیات حقوقی بینالمللی شده ،مطالعۀ آن با
توجه به عمومیت و اهمیت جایگاه ،از ارزش زیا ی ر فهم میءان و گسترۀ نفوو پستمدرنیسوم
ر نظا حقوقی بینالمللی برخور ار است .از یدگاه پژوهش حاضر ،مطالعۀ مؤلفوههای برجسوتۀ
پستمدرنیسم و تط یق آنها ر موضوع مور نظر ،روشی قابل اتکوا بوهمنظور حصوول پاسوخ ایون
پرسش است که منشور ملل متحد (و نیء ال ته ما ۀ  38اساسنامۀ یووان بینالمللوی ا گسوتری
بهعنوان جء یینفم آن) تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکت متأثر شده است؟

مختصری از فلسفة مدرن و پستمدرن
 .1مدرنیته؛ پیشینة پستمدرنیسم
کاربر اصطدح مدرنیسم تدشی است بورای بیوان مخوالفتی یالکتیوم بوا سونت و آموزههوای
متافیءیکی آن ) .(Eysteinsson, 2018: 1مدرنیته با یم پروژۀ رهایی همراه است کوه از طریوق
آن عقل عصر روشنگری میتواند به حقایقی معین و جهانی منتهی شوو  .از نظور مدرنیسوتها
این مسئله است که بنیان و اساس ترقی انسانیت را پایهریءی خواهد کر )(Barker, 2003: 196
 .مدرنیته که بعد از عصر روشنگری1و بوه مورور ر اروپوا گسوترش یافوت ،بوه اوضواعی اطودق
میشو که پیرو نهضت روشنفکری آغاز شد و با انقدب صنعتی اوج گرفت .از جمله کارکر های
نوگرایی توسعۀ علو انسوانی و تعوالی جامعوه اسوت کوه از طریوق بوهکارگیری اصوول منطوق،
ارا هگرایی پوزیتیویستی2و سلسلهمرات ر بخشهای عمومی و هنری زندگی به ست میآید.
پستمدرنیسم3که بهعنوان وجه ممیء عرصۀ معاصر از وران مدرن فهمیده میشو  ،ظواهراً
اولینبار ر سال  1917توسوط فیلسووف آلموانی رو لو پوانویتس4بورای توصوی پوچانگواری
فرهنگ غربی قرن بیستم که مضمونی من عو از آثوار و اندیشوههای نیچوه بوو  ،بوهکار رفوت
) .(Barker, 2014: 29اصطدح مءبور بهنحو برجستهای ر نقود ا بوی هوههای  50و  60سودۀ
بیستم برای اشاره به واکنش علیه مدرنیسم زی اشوناختی و ر هوۀ  70بوه هموین منظوور ر
معماری استفا ه شد .کاربر این اصطدح ر فلسفه نیء بوه هوۀ  80برمیگور کوه اویً بورای
اشاره به فلسفۀ فرانسوی پساساختارگرایی بو و ثانیاً بورای یلوت بور واکنشوی عموومی علیوه
عقلگرایی مدرن و آنچه بنیانگرایی نامیده میشد .این واژه ر سال  1934ر آثار منتقد ا بویِ

1. Enlightenment
2. Positivist Voluntarism
3. Postmodernism
4. Rudolf Pannwitz
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اسپانیایی فدریکو اونیس 1ر اشاره به واکنشی علیه نوگرایی ا بی ظاهر شد .ر سال  1939ایون
اصطدح به و طریق عمیقاً متفاوت ر انگلستان بهکار رفت؛ توسط برنار ا ینگءبل2متأله بورای
3
به رسمیت شناختن شکست مدرنیسم نیوی و بازگشت بوه موذه و توسوط آرنولود تووینبی
مورخ برای اشاره به ظهور جامعهای تو های پیش از جنگ جهانی و کوه ر آن ط قوۀ کوارگر
اهمیتی بیش از ط قۀ سرمایه ار پیدا میکند (کهون.)3 :1385 ،
یکی از شاخصترین تفاوتهای مدرنیسم و پستمدرنیسم ،احتذار از غل ۀ فراگفتمانها و ر
یکهتازی برخی روایتهای غال ر مکتو اخیور اسوت )(Hicks, 2004: 39؛ ر وضوعیتی کوه
جامعیت و کلیت بهعنوان اوصاف اساسی روایتهای برتر ،از مؤلفههای اصلی مدرنیسوم قلمودا
4
میشو  ،پستمدرنیستها با نقد چنین ویژگیهایی ،قل نووگرایی را هودف میگیرنود .لیوتوار
معتقد است پستمدرنیسم را باید ر تشکیم روایتهای بءرگ تعری کر  .انکواری کوه لیوتوار
آن را مشخصۀ پستمدرنیسم میشناسد ،ر واقع همان ر وجو هرگونه الگوی کلوی مفهوومی
است .از نظر وی علم به ممموعهای از وضعیتها تقسیم شده است که هیچیم از آنها نه ر پی
قوانین ج رگرایانه ،بلکوه ر جسوتوجوی کشو ناپایوداریها هسوتند و آنچوه بوه ایون علوو
مشروعیت میبخشد ،نه ن الهروی از روایتهای بوءرگ ،بلکوه فرامنطقوی بوو ن و سورپیچی از
قوانین یا همان ساختارشکنی است (کالینیکوس .)16-17 :1397 ،همچنین نویسندگانی ماننود
جان رالستون سال5معتقدند که هنیت پستمدرن پذیرای ابهوا  ،اغمواض ،تنووع و هویتهوای
مختل بو ه و بخش عمدهای از این رهیافت را مرهون رهوم شکسوتن فراروایواتی م تنوی بور
مفاهیم تاریخی و زبانی است ).(Cook, 2001: 24-25
یکی از عوامل پراهمیوت ر خصوو پسامدرنیسوم ،جن شوی اسوت کوه پساسواختارگرایی
خوانده میشو ) .(Eysteinsson, 2018: 40ساختارگرایی که ت لور مدرنیسم ر ا بیات است ،ر
وران معاصر با چوالش «ساختارشوکنی» یوا هموان پسوتمدرنیتۀ ا بوی ،مواجوه شوده اسوت.
ساختارشکنان ا بی معتقدند که تفکر فور ی از طریوق سواختارهای زبوانی شوکل میگیور  .ر
نتیمووه ،ایوون نظریووه اسووتقدل نسوو ی سوووژهها را ر تعری و مفوواهیم فرهنگووی ر میکنوود.
ساختارشکنی به این پیشفرض که ساختارهای «مفهو » ،ثابوت ،جهوانی یوا مسوتقل از تواریخ
هستند ،انتقا میکند ).(Balkin, 1996: 361
فارغ از معنای فنی و تخصصی که ساختارشکنی با آن مطرح و معرفی شد ،معنای کلیتوری
نیء از آن ایما شد که برای بیان یدگاههای منتقدانه ر زمینۀ خوانشهای کلیگرا و قاطعانوۀ
1. Federeco Onis.
2. Bernard Iddings Bell.
3. Arnold Joseph Toynbee.
4. Jean-François Lyotard
5. John Ralston Saul
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رهیافتهای مدرن از برخی روایات بهکار میرو  .برای نمونه ،مدتی بعود از شوکلگیری تئووری
«ساختارشکنی» ر حوزۀ ا بیات ،ایون اصوطدح ر حقووق نیوء اسوتفا ه شوده اسوت .یکوی از
مهمترین کارکر های ساختارشکنی ر مطالعوات حقووقی ،اسوتفا ه از آن بوهعنوان شویوۀ نقود
ایدئولوژیم است؛ ایدئولوژیها ،اغل ویژگیهای خاصی از زندگی اجتماعی را ارجح می اننود و
سایر جن هها را نا یده میگیرند یا کماهمیت جلوه می هند .تحلیلهای ساختارشوکنانه ر پوی
مسائلیاند که ر یم کترین حقوقی ،بر آنها تأکید نشده یوا نا یوده انگاشوته شودهاند .گواهی
گفتمان ساختارشکنانه به بررسی این مسئله میپر از که چگونه روایتهای مغلوب و به حاشیه
راندهشده ،میتوانند ر نقشهای تازهای بازگر نود .بورای مثوال ،ر جوایی کوه تصوور میشوو
حوزهای از حقوق بر م نای اصول مهمی شکل گرفته است ،ساختارشوکن ر پوی یوافتن ضود-
اصلهای استثنایی یا حاشیهای است که به اهمیتشان پی بر ه نشده و اگر جدی گرفته شووند،
ممکن است جایگءین اصول غال شوند .این موضوع همان رهیافتی است که مطالعات انتقوا ی
حقوق آن را ن ال کر ه است (.)Balkin, 1996: 362
پستمدرنیسم که به نقد مدرنیسم برخاسوته ،بوه اعت واری اسوتحالۀ آن اسوت .ایون مکتو
بهنوعی نقد پوزیتیویسم افراطی است که برای مثال ر جامعۀ بینالمللی ،تحت چارچوب رضایت
ولتها و نقش ارا ۀ این تابعان ر تنظیم توافقوات بینالمللوی بوه شوکل معاهوده ،کنوانسویون،
پیمان و  ...تملی مییابود (زرنشوان و میرجعفوری )730 :1397 ،و ر واقوع متودلوژی نووگرایی
بهشمار میرو  .اساساً م انی ،روشها و ابءار پستمدرنیسم م تنی بر نووعی نگورش ساختارسوتیء
نس ت به اصول و انگارههای سخت و انحصوارطل بنوا شوده اسوت .پستمدرنیسوتها معتقدنود
واقعیت هیچگاه واحد و مطلق نیست و سرشت بشری فاقد اصول و م انی تغییرناپوذیر اسوت .بوه
این ترتی عینیگرایی مدرن ،جای خو را به هنیگرایی ا ه اسوت ،ازایونرو بایود بورای فهوم
واقعیتها ،برتری انگارههای خا را مر و انست و با شاخص مناس ر هر مور بوه تحلیول و
مطالعه پدیدهها پر اخت .ر این گفتمان ،هرمنوتیم1بوهعنوان متودلوژی و روش پستمدرنیسوم
جایگءین پوزیتیویسم یا روش تمربی شده است؛ روشی تمربی که بوا ا عوای شوناخت و اصودح
واقعیت ،زمانی طغیانی علیه متافیءیم ،مذه و اخدق شناخته میشدند (شهابی.)644 :1392 ،

 .2شاخصههای پستمدرنیته
نقش ،کاربر صحیح و معنوای پستمدرنیسوم همچنوان موضووع م احو فلسوفی و ر مفهوو ،
محمل اختدفات گستر ه است .برخی معتقدند پستمدرنیسم اصول و چوارچوب خاصوی نودار ،
چراکه این مکت اساساً یم مکتو اصلسوتیء و چوارچوبگریء اسوت؛ تنووع ،تکثور ،انشوعاب و
1. Hermeneutics.
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پراکنوودگی از ارکووان ایون مکتو بهشوومار میرونوود .پستمدرنیسووتها بووا هرگونووه مرکءگرایووی،
اقتدارگرایی و مرجعیتباوری مخال اند؛ یعنی باور به یم حقیقت مرکءی بورای زنودگی را نفوی
کر ه و از تکثرگرایی و پلورالیسم حمایوت میکننود .ایون مسوئله« ،نفوی سلسولهمرات » را نیوء
بهعنوان نتیمۀ منطقی با خو بههمراه ار  .همچنین معتقدان این مکت به هیچ حقیقت مطلق
و ثابتی قائل نیستند و همۀ امور را حقیقت نس ی میپندارند .پستمدرنیسم نقا انوه بوه هرگونوه
مفهو واحد از حقیقت میتاز و ر تدش است تا بیان کند که هویچ معیوار حقیقوی و عینوی از
باور وجو ندار  ،زیرا هر معیاری بهواسطۀ اندیشهای متفاوت قابول نقود اسوت و بوه ایون واسوطه
امکان یافتن مفهومی اجماعی منتفی خواهد بو  .زمانیکه گفته میشو حقیقوت و واقعیتهوای
عینی وجو ندارند ،توجه به این نکته ضروری است که قطعیتی هوم ر شوناخت نیسوت و هموۀ
امور نس یاند؛ آن هم نس یتی فراگیر و ر همۀ شئون .قطعیوت ر شوناخت بوه معنوی مطابقوت
یافته مفهومی با واقع است ،حال اگور ایون حقیقوت نفوی شوو  ،یگور م نوایی بورای قضواوت و
ارزشگذاری یافتههای شناختی وجو نخواهد اشت و به این وسیله ،روایت غال و سلسلهمرات
ر روایات نفی میگر ند (بیات و همکاران112-131 :1391 ،؛ رهنمایی.)199- 204 :1384 ،

 .3مرور اجمالی پستمدرنیسم در حقوق و حقوق بینالملل
برخی اندیشمندان ،هنماری شدن تدریمی و گسترش امنۀ ایون هنمارهوا را بهواسوطۀ قواعود
آمره و حقوق نر ر اوایل هۀ  ،1980مور انتقا قرار ا هاند .با ایون حوال ،چنوین انتقوا اتی
فعاین و اندیشمندان حقوق بشر ،حقوق ریاها ،حقوق تمارت و سایر زمینههای نظوا حقووقی
بینالمللی را از توسعۀ هنمارها و گسترش و تکثیر محاکم بینالمللی بهمنظور پیشو ر اهوداف
این زمینهها ،باز نداشت .هنماری شدن حقوق بینالملول من عو از احیوای حقووق ط یعوی و
فاصله گرفتن از یگانگی روش ر این نظا  ،نتیمۀ توسوعۀ حقووق نور اسوت کوه بوا فروپاشوی
ساختار پوزیتیویستی حاکم و انکار رهیافتهای مطلقگرا و یگانهانگار مدرن ،حاصل شده اسوت
).(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-579
از رهگذر خیءش ممد حقوق ط یعی و اضافه شودن مفهوو «ارزشهوا» بوه ا بیوات حقووقی
بینالمللی ،انسانیتر شدن قواعد و هنمارهای حقوقی ،خواست اعضای جامعوۀ حقووقی بور مموازات
مرتک ان جنایات بینالمللی و بهطور کلی «تور هنماری» حقوق بشر (شه ازی ،)60 :1396 ،نظوا
بینالمللی با نهضت نوینی روبهرو شد که بر پایوۀ کثورت و تنووع متودلوژیم اسوتوار اسوت .حقووق
بینالملل معاصر ،جامعۀ بینالمللی را بهمثابۀ جامعۀ مرک و سازماندهیشده تلقوی میکنود کوه ر
آن بر منافع مشترک و توسعۀ ارزشهای انسانی تأکید میشو ( .)Tomuschat, 1993: 227بوه ایون
ترتی  ،جامعه با گذر از حقوق مطلقاً پوزیتیویستی مدرن که بر پایۀ قوانین و مقوررات صوورتمحور
رسومی اسووتوار بووو  ،وار ورانوی پسووامدرن شووده اسووت کووه کثرتگرایووی ،کووارکر گرایی عملوی،
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نس یگرایی و نفی سلسلهمرات بهعنوان ویژگیهای آن شناخته میشو و بهواسطۀ تعود نها هوا و
بووازیگرانی کووه ر پووی اثربخشوویاند ،خووو را بووا پویووایی رونوود جهانیسووازی منط ووق میسوواز
) .(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-579پسوتمدرنیتۀ حقووقی را وران نور و انعطافپوذیر
شدن حقوق تلقی میکنند .برخدف حقوق مدرن که با اعتقا به ارزشها و باورهای واقعی و م تنوی
بر عقل تمربی ر مقابل تحویت اجتماعی ایستا گی میکند و انعطافی ندار  ،حقوق پستمدرن بوا
اعتقا به مؤلفههایی مانند کثرتگرایی م تنی بر انکار یکهتازی پوزیتیویسم ،ضمن استق ال از تنوع،
با انعطاف به رویارویی با تحویت و رویدا های جدید میشتابد (شهابی.)646 :1392 ،
ر این میان و ر حقوق بینالملل ،نقش منشور ملل متحد و اساسنامۀ یووان ر شوناخت
عمق و کیفیت نفو پستمدرنیسم برجسته است .به این منظور ،ر زیور طوی سوه م حو بوه
مؤلفههای ساختارشوکنی ،نفوی سلسولهمرات و کثرتگرایوی ر ایون اسونا پر اختوه شوده و
نمونههایی از موار ی که من ع از چنین یدگاههایی تنظیم شدهاند ،مطالعه خواهند شد.

نفوذ پستمدرنیسم در منشور ملل متحد
 .1تجلی ساختارشکنی پستمدرن در منشور
 .1 .1دیباچه
منشور ملل متحد از همان ابتدا بهطور نما ین با چشمپوشی از روال متداول ر تنظیم معاهدات
بینالمللی ر مقدمه اعد می ار « :ما مر مان ملل متحد  » ...و به این ترتیو سوعی میکنود
که برخدف جو غال بر ا هان عمومی جهانی ،از طریوق نشوان ا ن خالوت ارا ۀ مر موان ر
حاکمیت جهانی ،منشأ و بار مسئولیت ناشی از آن را ر حفظ صلح و امنیت بینالمللی پشتوانۀ
مشروعیت اختیارات سازمان معرفی کند .ر اینما یگر سخنی از ولت 1ر میوان نیسوت و واژۀ
مر مان2به شکل معنا اری جای آن را گرفته است .ر ا امه با بیان ابءار بو ن حکومت بوهعنوان
جءئی از اجءای تشکیل هندۀ ولت ،ر انشای این ارا ه از طریق نمایندگان خو  ،بیش از پیش
بر اهمیت حاکمیت ارا ۀ انسان بهجای حکومتها ،سنتشکنی میکند .اگرچه ممکون اسوت ر
نگاه سطحی موضوع چندان شایان توجهی بوهنظر نرسود ،لویکن چنوین وسواسوی ر انتخواب
ع ارت مءبور به شکلی نما ین سعی ر برهم ریختن هرگونه تصور نا رستی م نی بور اصوالت و
اطدق وص حاکمیت ولتها ار  .با اینکه ر وران ظهوور جامعوۀ ملول ،حاکمیوت ولتهوا
جن ۀ مطلق اشت و میثاق نیء تحت تأثیر همین وص مطلق بو ن حاکمیتها قرار گرفته بو ،
بهطوریکه بهجای منع توسل به زور ،تنها تحدید آن مطرح شد (الهوئی نظری.)57 :1389 ،
1. State
2. Peoples
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این سند بهعنوان من عی پیشرو ،ولی ضمنی ،به مقابلوه بوا ویژگوی مودرن «اطودق و اصوالت»
حاکمیت ولتها برمیخیء ؛ اصالت نه ر معنای وجو ی ،بلکه به معنی عاریتی ن وو ن از یودگاه
فدسفۀ مدرن ،ولت پس از ایما توسط اعضای جامعه ،از صدحیت و اقتدار کامول بازگشوتناپذیر
برخور ار است و ر نتیمه هیچگونوه امکوانی بورای تحدیود ایون حاکمیوت وجوو نخواهود اشوت
) .(PIERSON, 2012: 11برخدف ولت پستمدرن که ر آن حاکمیت مقتودر بوه حاشویه رانوده
شده و یگر هستۀ مرکءیِ ویژگی ولت بهشمار نمیآید .ولت مقتدر مدرن جای خو را به ولوت
کثرتگرا ،پیچیدهتر و کمتر متمرکء پستمدرن ا ه که با کاهش سلطه و قودرت یوافتن نها هوایی
چون رسانه ،احساسات عامه ،مطرح شدن منافع گروههای اقلیت و مناطق خا از جمله گروههوای
فراملی ،به عاملی کمتر تعیینکننده ر روابط بینالمللی ت دیل شده است ).(Cooper, 2000:31
واژهپر ازی ی اچه ،تدشی بو ر جهت احیای ارزشهای انسانی ر جامعوۀ پوزیتیویسوتی
آن زمان؛ یعنی همان ارزش گمشدهای که ر سایۀ فراگفتمان پوزیتیویستی قداسوت حاکمیوت
ولتهای پساوستفالیایی ،مدفون شده بو  .این موضوع ر بستر یوا آوری ایون نکتوۀ برجسوته
است که تنها سه سال بعد ،اعدمیۀ جهانی حقوق بشر بهعنوان سند بنیا ین ،افقهای توازهای را
برای ت یین جایگاه وایی انسان و خلق جهان ،ترسیم کر  .روندی که بوا ی اچوۀ منشوور آغواز
شد ،تا جایی توسعه یافت که هیأت عالیرت ۀ بیرکل ملل متحد ر گءارش سوال  2004خوو ،
اعدن می ار « :هرگونه بر اشتی که ممکن است من ع از نظا وستفالیایی از مفهو حاکمیت
ولت غل هیافته باشد ،اکنون بهطور صریح ،تعهد کشورها به حفاظت از آسوایش ملوت و ایفوای
تعهدات آنان (کشورها) ر ق ال جامعۀ بینالمللی گستر هتر را با خو بههمراه ار ».
با این حال ،ظرافت زی ای این موتن از جن وهای یگور نیوء شوایان توجوه اسوت؛ بهصوورت
غیرمستقیم به این مسئله اشاره ار که منشأ مشروعیت تحدید حاکمیت ول عضو ر مقررات
منشور و باألخص فصول هفوتم ،نوه رضوای ارا ی ولوت ر پوذیرش و تصووی معاهوده ،بلکوه
بنیا یتر از آن و با تأکید بر ارزشها و قوانین ط یعی ،مستقیماً از م ود حاکمیوت یعنوی ارا ۀ
مر مان جهان شکل گرفته است.

 .2 .1بند  6مادۀ  2منشور
«سازمان مراق ت خواهد کر که کشورهای غیر عضو ملل متحد تا حدو ی که برای حفظ صلح
و امنیت بینالمللی ضروری است منط ق با این اصول عمل نمایند».
مطابق موا  26و  34کنوانسیون  1969وین ر خصو حقوق معاهدات و بهعنوان یکی از
اصول پذیرفتهشده ر حقوق بینالمللی ،معاهدات صرفاً برای طرفین عضوو الوءا آور و ثالو توا
پیش از اعد رضایت به تعهدات مندرج ر آن تکلیفی نخواهد اشت .ریشۀ این اصل که هرگوء
مور تر ید واقع نشده است ،به قاعدهای از حقوق رو برمیگر که بیوان موی ار «معاهودات
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برای طرف ثال نه حق و نه تکلیفی ایما نمیکنند»1.این موضوع ر قضایای متعد ی نیء نوء
یوان نیء مطرح شده است؛ از جمله ر قضیۀ منافع آلمان علیه سیلسیای علیای لهسوتان ،کوه
یوان ائمی ضمن ا عان به توجه معاهده به اطراف آن ،ر موار تر ید ،ایما حقوق برای ثال
را منتفی می اند ) .(Fitzmaurice, 2002: 38-39اگرچه مطوابق رویوۀ قضوایی از جملوه قضویۀ
منطقووۀ آزا سوواووی علیووا و ژکووس ) (Fitzmaurice, 2002: 51-52و عوورف جوواری ر حقوووق
بینالملل نها تعهد به نفع ثال امری پذیرفتهشده است ،لیکن مر و بو ن تعهد به ضرر ثالو
نیء بهطور کلی موضوعی بدیهی است.
برخی معتقدند که استثنائاتی بر این اصل وار است (بیگدلی ،)131-137 :1388 ،لیکن بوا
تعمق ر ماهیت آنها ،تضا ی مشاهده نخواهد شد؛ برای مثوال ،معاهودات موجود وضوعیتهای
عینی ر کنار تکالی ناشی از قواعد آمره که از آنها بهعنوان اسوتثنایی بور اصول نسو ی بوو ن
معاهده یا شده است .ر خصو مور نخست و برای مثوال معاهودات مورزی شوایان توضویح
است که این سته از معاهدات ر واقع بهخو یخو تعهدی بر ثال وار نمیکنند ،بلکه صورفاً
با تعری مختصات و مشخصات یم وضعیت ،موج ات جواری شودن حکوم کلوی مقوررات عوا
حقوق بینالملل مانند احترا به تمامیت ارضی کشورها را فراهم میآورند .به بیوانی بهتور ،یوم
معاهدۀ مرزی ،حدو و ثغور کشورها را تعیین میکند و آنچه موضووع تعهود ول ثالو اسوت،
احترا به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهاست که قاعدهای بنیا ین ر حقوق بینالملل اسوت
و نه من ع از آن معاهدۀ مرزی .از سوی یگر ،همۀ معاهدات ربر ارندۀ قواعد آموره ،ر واقوع
تدوین حقوق بینالملل عرفیاند و این صورت عرفی قاعده است که بر هموۀ ولتهوا حکوموت
میکند و نه صورت معاهداتی آن.
با این حال منشور ملل متحد ر بند مءبور ر اقدامی بدیع به شکلی کلی ،ول غیرعضوو را
ر صورت لءو  ،مکل به رعایت اصول خو می اند ( .(KELSEN, 1954: 108با کمی تفحوص
ر موضوع ،ضرورت چنین امری از طریق به حاشیه راندن ارا هگرایی مدرن چارهای جء ر هوم
شکستن ساختار و تعدیل قواعد سخت حقوقی ر جهت نیل به کارکر احسن باقی نمیگوذار .
اگرچه ر این مور نیء عدهای عقیده ارند که تعهد مندرج ر بند موصوف ،ناظر بر ول ثالو
نیست ،بلکه این تعهد ولتهای عضو است تا از طرق مقتضی نس ت به موضوع مراق وت کننود.
ولی حتی چنین استدیلی نیء ناقص بهنظر میرسد؛ هرگونه تدشی ر جهت همسوسازی رفتوار
سایر ولتها مطابق اصول و اهداف منشور جء از طریق الءا ایشان ر مواقوع لوءو امکانپوذیر
نخواهد بو  .ر شرایطی که ولتهای غیرعضو از رعایت و احترا به این اصول خو اری ورزند،
عمل به تعهد مندرج ر بند  6توسط اعضا کامدً بعید بهنظر میرسد.
زیست بینالمللی مستلء مراق ت از اقدامات یکمان های است که میتواند برهمزنندۀ صلح و
1. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
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امنیت بینالمللی باشد .تمربۀ جنگهای جهانی ویرانگر ،وجو کاستیها ر بهرهمنودی از ابوءار
حقوقی یز بهمنظور حفاظت از جامعۀ جهانی را آشکار ساخت .حقووق بینالملول ر وضوعیت
1
مدرن و تحت قال این نظا حقوقی برخاسته از نظریههای اندیشومندانی چوون بینکور شووک،
ژان بُدن 2،توماس هابء3و سایرین با اتکای به ارا هگرایوی مودرن هرگوء قوا ر بوه تحمیول اقتودار
ناشی از منشور بر ول غیر عضو نمیشد .ر ارا هگرایی مدرن که م تنی بر رضایت ولتهوا ر
روابط بینالمللی است ،ضمن ر هرگونه خالت خارجی ،تحمیول هویچ قاعودهای یوا مقوررهای
بدون رضایت یم ولت نس ت به آن ،پذیرفتنی نخواهد بو ).(Ilievski, 2015: 6
ر چنین شرایطی ،برخی رنسانس حقوقی ط یعی را ر سدۀ بیستم برای مقابله با ارا هگرایوی
مدرن برشمر هاند که ر پی ضرورت م ارزه با آثار منحط و هرج و مرج ناشی از اطودق حاکمیوت
ولتی ،از نو متولد شده است (بیگودلی .)62-63 :1388 ،نقطوۀ عطو تعودیل حاکمیتهوا را ر
جایی میتوان یافت که بدون رضایت ولتها بتوان تکلیفی بر ایشان محول کر ؛ فرایندی که بنود
 6ما ۀ  2منشور به آن سوت بور ه اسوت .هوانس کلسون ر کتواب حقووق ملول متحود چنوین
مینویسد« :واضح است که هدف اصلی پاراگراف  6موا ۀ  2منشوور گسوترش مهمتورین عملکور
سازمان است :برقراری صلح از طریق «اقدامات جمعی مؤثر» ر روابط میان ول عضو و غیرعضو و
نیء رابطۀ ول غیرعضو نظیر تکلی مندرج ر بند  4ما ۀ .(KELSEN, 1954: 108) »42
م تنی بر رهیافتهای ناشی از این تفکر یوان ر ر ی مشورتی یوار حائل بهجای اشاره به
ول عضووو ،همووۀ ولتهووا را از همکوواری و بووه رسوومیت شووناختن تووأثیرات سوواخت یوووار ر
سرزمینهای اشغالی منع میکند ) .(ICJ Reports, 2004: para. 146 & 163یوان ر پاراگراف
 144اعد می ار که بسویاری از مشوارکتکنندگان ر فراینود یووان ،اعود اشوتند عمول
غیرقانونی اسرائیل ر ساخت یوار ،نهتنها برای اسرائیل ،بلکه برای همۀ ولتها و ملول متحود
عواق حقوقی ر بر خواهد اشت .با این حال اسرائیل ر اظهارات کت ی خو هویچ اسوتدیلی
ر خصو عواق حقوقی قابل طرح ناظر بر ساخت غیرقانونی یوار ارائه نکر (ICJ Reports,
) .2004: para. 144فارغ از تعهدات اسرائیل ،همۀ کشورها و نه صرفاً کشورهای عضو ملل متحد،
مکل اند وضعیت بهوجو آمده را به رسمیت نشناسوند و نوهتنها از کموم بوه پیشو ر و حفوظ
وضعیت خو اری ورزند ،بلکه ر پایان ا ن به آن و ج ران خسارات ناشی از آن نیوء همکواری
کننود ) .(ICJ Reports, 2004: para. 146 & 159اگرچوه نظریوات مشوورتی یووان از قودرت
1. Wan Binker Shoek
2. John Bodin
3. Thomas Hobbes

« .4اعضای سازمان ر روابط بینالمللی خو  ،از توسل به تهدید به زور و یا استفا ه از آن ،خواه بر ضد تمامیت
ارضی و یا استقدل سیاسی هر کشوری و خواه به هر نحو یگری که با مقاصد ملل متحد مت این باشد،
خو اری مینمایند».
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الءا آوری برخور ار نیستند و یوان نیء ر سایۀ نقض قاعدۀ آمره توسوط اسورائیل ایون نظور را
اظهار کر ه ) ،(ICJ Reports, 2004: para. 155ولی عمل یوان بهعنوان عوا ترین و مهمتورین
مرجع حلوفصل مسالمتآمیء اختدفات بینالمللی ،ر شناسایی تکلی برای تمامی کشوورها از
جمله کشورهای غیرعضو ملل متحد که اساسنامۀ یوان را نپذیرفتهاند ،حائء اهمیت ویوژهای ر
پایهریءی روندی نوین برای حراست از حقوق بینالملل و مقابله با نقوض قواعود آن اسوت .ایون
موضوع گویای آن است که نها ی حقوقی چوون یووان بینالمللوی ا گسوتری نیوء بوا رنظور
گرفتن ضرورت حفظ یا اصدح برخی وضعیتها برای تعالی زیست بینالمللی ناگءیر بوه گوذر از
ساختار حقوقی موجو خواهد بو .
ر ی مشورتی یوان ر قضیۀ آفریقای جنوب غربی نیء مور یگری از تعریو تعهود بورای
کشورهای غیرعضو ملل متحد است؛ یوان با به رسمیت شناختن وظیفۀ کمم به اعضای ملول
متحد ر اقدامات متخذه ر خصو موضوع ،پا را از محدو یتهای ناشی از م انی ارا هگرایوی
ر حقوق بینالملل فراتر مینهود ) .(ICJ Reports, 1971: para. 133ر نهایوت قطعناموۀ 409
شورای امنیت ر قضیۀ رو زیای جنوبی به شکلی الءا آور و تحت اختیارات ناشی از فصل هفتم
منشور ملل متحد ،اعد می ار مستنداً به بند  6ما ۀ  2منشور ،همۀ ول غیرعضو مکلو بوه
رعایت مقررات این قطعنامه خواهند بو ) .(SC Res, 1977: 1این قطعنامه مسوتند واضوحی ر
ر نظر آن سته از صاح نظران است که عقیده ارند تعهد مندرج ر این بند صورفاً نواظر بور
ول عضو است و نه سایر ولتها.
بند مءبور که ر اسنا متعد ی مور مراجعۀ یوان و شورای امنیت قورار گرفتوه اسوت ،ر
پی یأس ناشی از ارا هگرایی محض مدرنیسم ،تدشی برای توسوعۀ ابءارهوای ضوروری بوهمنظور
حفظ کارکر منشور تلقی میشو  .این ابءار با ویژگی ساختارگریء خو نشوانهای از نفوو افکوار
پستمدرن ر منشور و حقوق بینالملل است که ظرفیتهوای موجوو ر مدرنیتوۀ حقووقی را
کافی نمی انند ،ازاینرو با نقد م انی و کارکر آن و ال ته نه با مر و خوانودن ایون ارا هگرایوی
بلکه با ا عان به ناکافی بو ن و هدف قرار ا ن اطدق آن چنین راهی را پیمو ه است.

 .3 .1عضویت دائم شورای امنیت و حق وتو
ر ظاهر ائمی بو ن عضویت پنج ولت و حوق وتوو مءیتوی انحصواری اسوت کوه برتوری شوایان
مدحظهای را برای این ول ایما کر ه است .ترسیم چنین طرحوی بوا رنظور اشوتن تمربیوات
ناشی از شکست مقررات مربوط به ر یگیری ر شورای جامعۀ ملل مرت ط است؛ 1جایی کوه هموۀ
« .1ما ۀ  5میثاق جامعۀ ملل .1 :تصمیمات مممع عمومی یا شورای اجرایی ،بهجء ر موار ی که میثاق یا موا ی
از پیمان ورسای قاعدهای خا پیشبینی کر ه باشند ،به اتفاق آرا اعضای حاضر ر جلسه اتخا میشو »...

 918فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پاییز 1400

اعضا از حق بح برانگیء وتو برخور ار بو ند و این یکنواختی و همگونی تقری اً س فلج شدن این
نها و ر نهایت شکست آن شوده بوو ) .(KELSEN, 1954: 239برابوری حاکمیتهوا ر حقووق
بینالملل از وران کدسیم تا مدرن ،بهعنوان بخشی از شالو ۀ این نظا رنظر گرفته میشو کوه
ر بند  1ما ۀ  2منشور نیء به آن تصریح شده است .با وجو این ،تغییر موضع از برقراری حق وتو
برای همۀ اعضا ،به انحصار آن برای  5عضو ائوم را میتووان مصوداقی از ساختارشوکنی انسوت.
بهخصو آنکه ر اجرای موا  108و  109منشور ،تمدیودنظر ر آن نیوء بوه نظور اعضوای ائوم
منوط شده است .اگرچه ممکن است گفته شو که کشورها آزا انه تن به چنین وضعیتی ا هاند و
این خو ناشی از حاکمیت آنهاست ،لیکن ر این مور موضوع متفاوت است .ایما برتری بورای 5
عضو ائم اگرچه من ع از حاکمیت ول عضو منشور است ،ولی م ین برابری حاکمیت این اعضوا
با سایرین نخواهد بو  .این کشورها به لحاظ برتری ر قدرت ،از مءیتی برخور ار شدهاند که ضومن
گسترش قدرت حاکمیتی ایشان ،توان محدو ساختن حاکمیت سایر ولتها را نیوء ارنود و ایون
موضوع ناشی از ضرورت حمایت قدرتهای بءرگ از سازمان بو ه است.
این مسئله که بهنوعی ناقض برابری حاکمیتها ر سازمان تلقی میشو  ،با بنود  1موا ۀ 2
منشور که م ین برابری حاکمیت اعضاست ،مغایر بهنظر میرسد .روایتهای متعارض ر این و
گءاره از منشور تنها با توسل به نس یگرایی و ساختارشکنی پستمدرن قابل فهم خواهند بوو ؛
برابری حاکمیت اعضوا ر تشوکیل سوازمان و برابوری حاکمیوت اعضوا ر ا ارۀ آن ،و موضووع
متفاوتاند که این تمایء بهصورتی ضمنی و عملوی اعموال شوده اسوت .برابوری حاکمیتهوا ر
حقوق بینالملل از رهگذر اعمال آن که بر اصول ارا هگرایوی اسوتوار اسوت ،ر مووار ی نا یوده
انگاشته شده و این انعطافپذیری ،شناسایی و ث ات ساختاری معین برای این نظا حقوقی را با
تشکیم مواجه میساز .

 .2نسبیگرایی و نفی سلسلهمراتب
 .1 .2مادۀ  103منشور
« ر صورت اختدف بین تعهدات اعضای ملل متحد به موج این منشور و تعهدات آنها بر ط ق
1
قرار ا های بینالمللی یگر ،تعهدات آنها به موج این منشور اولویت خواهند اشت».
این برتری را که بهواسطۀ تراضی ول عضو به منشور اعطا شده است ،باید بهعنوان بارقهای
از پستمدرنیسم تلقی کر  .ما ۀ مذکور هرگء از بیاعت اری سایر مقوررات سوخن نرانوده ،بلکوه
تنها بیاثر بو ن این معاهدات را نس ت به روابط م تنی بر منشور ،اعد کر ه اسوت .بخشوی از
1. "In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the
present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under
"the present Charter shall prevail.
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این مسئله یعنی ر جایی که اعضا هرگونه معاهدۀ معارضی را پس از منشوور منعقود کننود ،بوا
قاعدۀ یتین 1ex injuria jus non oriturتوجیهپذیر است ) .(KELSEN, 1954: 114هور کشوور
عضو که پس از منشوور سوت بوه انعقوا معاهودهای خودف مقوررات آن بءنود ،ر آن قسومت
متعارض ،از مفا تعهد پیشین (ما ۀ  103منشور) تخطی کور ه و ازایونرو ایون عمول ر ق وال
منشور غیرقابل استنا است .از سوی یگر ،ر خصو آن بخشی از مقوررات معوارض کوه بوه
معاهدات ق ل از منشور معطوف است نیء براساس قاعودۀ 2Lex posterior derogat prioriنسوخ
یا بیاثر میشو ) .(KELSEN, 1954: 112بدینترتی بدون تلقی برتری اتوی یوا خُر انگواری
سایر مقررات از نظر اعت ار ،با استفا ه از ابءار حقوقی یز و م تنوی بور برابوری و نسو یگرایی،
کووارکر ی ر خووور هوودف منشووور بووه آن اعطووا شوود .ر واقووع ر ایون موضوووع نووه سووخنی از
سلسلهمرات است و نه حرفی از اطدق و برتری اتی هیچ روایتی .آنچوه مطورح اسوت ،حسون
کارکر مقررات منشور و لحاظ تمربیات پیشین با اجتناب از باطل قلمدا کر ن هرگونه مقوررۀ
معارض است .چنین ظرافتی ر استفا ه از شاخصههای مناس بهمنظور نیل بوه کوارکر گرایی
عملی پستمدرنیستی و با اجتناب از مر و شناختن سایر روایات معوارض & (Koskenniemi
) ،Leino, 2002: 553-579بیشم سنخیتی با رهیافت مدرنیستی ندار  .بینش مدرن م تنی بر
مطلقگرایی ،سلسلهمرات عقدنی ،برتری روایتهوای ک یور و اعتقوا بوه یکتواگرایی ،از چنوین
تحملی ر جهت بیاثر شناختن بهجای بیاعت اری و بطدن مقررات معارض ،برخور ار نیست.

 .2 .2مادۀ  38اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری

3

برای هر مطالعهای ر منابع حقوق بینالملل ،ما ۀ  38اساسنامۀ یووان بینالمللوی ا گسوتری
بهعنوان نقطۀ شروع شناخته میشو  ،بهطوریکه حتی از آن بهعنوان بیوانی قطعوی از توصوی
« .1هیچ حقی براساس یم رفتار نا رست ایما نمیشو ».
« .2قانون مؤخر ناسخ قانون مقد است».
 .3ما ۀ  -1 :38یوان بینالمللی ا گستری که مأموریت ار اختدفاتی را که به آن ارجاع میشو بر ط ق حقوق
بینالمللی حلوفصل نماید ،موازین زیر را اجرا خواهد کر :
ال ) عهدنامههای بینالمللی اعم از عمومی و خصوصی که به موج آن قواعدی معین شده است که
طرفین اختدف آن قواعد را به رسمیت شناختهاند؛
ب) عرف بینالمللی بهعنوان رویهای کلی که بهصورت قانون پذیرفته شده است؛
ج) اصول عمومی حقوقی که مق ول ملل متمدن است؛
) با رعایت حکم ما ۀ  ،59تصمیمات قضایی و عقاید برجستهترین اندیشمندان ملل مختل بهمنءلۀ
وسایل کمکی برای تعیین [استخراج] قواعد حقوقی.
 -2مقررات این ما ه به این صدحیت یوان بینالمللی ا گستری که به موج آن میتواند ر صورت
تقاضای طرفین ،بر اساس انصاف و کدخدامنشی اقدا به صدور ر ی نماید ،خللی وار نمیآور ».
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منابع حقوق بینالملل نیوء یوا میشوو ) .(Venzke, 2014: 202 & Omar, 2011: 2موا ۀ 38
اساسنامه بدون قید هیچگونه سلسلهمرات ی ر خصو منابع مور استفا ۀ یوان ر مقا فصل
خصومت ،اقدا به معرفی منابع قابول اسوتنا میکنود ،بهطوریکوه محودو یتی ر اسوتفا ه از
هریم از آنها ،به غیر ما ۀ  -159ر رابطه با محدو یت اعت وار آرا بوه اطوراف هور عووا -وجوو
نخواهد اشت.
به عقیدۀ برخی ن و سلسلهمرات ر منابع حقووق بینالملول ناشوی از نوپوایی ایون نظوا
حقوقی است و به این ترتی این مسئله را بهعنوان نقصی ر شوکلگیری آن رنظور میگیرنود
(فلسفی .)393 :1395 ،این سته از نویسندگان معتقدنود برقوراری هرگونوه سلسولهمرات ی ر
میان هنمارهای سیستم حقوق بینالملل نیازمند منطقی حقوقی است .چنین منطقی با وجوو
رویکر های ضد و نقیض حقوقدانان بینالمللی ر زمان تنظیم ،میان منابع مندرج ر موا ۀ 38
اساسنامۀ یوان بینالمللی ا گستری برقرار نشده و عمدً نیء مور پوذیرش نیسوت (شوه ازی،
 .)246 :1396بهرغم پذیرش ن و سلسلهمرات از نظر این گروه ،نقصوانی ر شوکلگیری نظوا
حقوق بینالملل است که منابع آن ،مستخرج از ما ۀ  38یوان فاقد ترتی وات برتریگرایانهانود.
رحالیکه مطابق آموزههای پستمدرن ،نه باید سلسلهمرات ی الءاماً برقرار باشد و نه این موضوع
نقصی برای آن بهشمار میآید ،بلکه ر هر مور و بسته بوه وضوعیت میتووان قاعودۀ یز را از
من ع متناس استخراج کر  .این سته از صاح نظران معمویً از مقایسۀ حقووق بینالملول بوا
حقوق اخلی به لءو وجو سلسلهمرات معتقدند .اما ممموعه نظا اخلوی اساسواً متفواوت از
نظا حقوق بینالملل است؛ ر حقوق اخلوی مطوابق یوم قورار ا اجتمواعی افورا ر وجوو
سلسلهمرات از طریق تأسیس نها حاکم تراضی میکنند ،رحالیکه ر حقوق بینالملل بوا ر
هرگونه برتری و ا عان به برابری حاکمیت ول ،از نها حاکمی ر میان نیست .ازایونرو از ایون
رهگذر ،ن و حاکم مقتدر واحد به عد نیاز به برقراری سلسلهمرات ر منابع منتهی میشو و
این جریان ناشی از ات متفاوت این نظا است نه نقص ر شکلگیری آن.
2
زمانیکه طرح اساسونامۀ یووان ائموی بینالمللوی ا گسوتری ر سوال  1920بوه کمیتوۀ
حقوقدانان ارائه میشد ،ما ۀ مور بح بدینترتی تنظیم شده بو که یوان ابتدا میبایست به
معاهده ،سپس عرف ،بعد از آن اصول کلی حقوقی و ر نهایت به رویۀ قضایی مراجعه کنود .ایون
مسئله موضوع بح های جدی ر کمیته واقع شد .عدهای عقیده اشتند کوه یووان بایود قوا ر
باشد تا همءمان به تمامی منابع رجوع کند ،لیکن ر مقابل بعضی معتقد بو ند چنانچه ابءار یز
برای حلوفصل قضیهای ر معاهده موجو باشد ،رجوع به عرف یا سایر منوابع مناسو نخواهود
« .1احکا یوان فقط نس ت به طرفین اختدف و ر مور ی که موضوع حکم بو ه الءا آور است».
 .2ما ۀ  38اساسنامۀ یوان بینالمللی ا گستری ،مقت س از ما ۀ  38اساسنامۀ یوان ائمی بینالمللی
ا گستری است که تا حدو بسیاری همپوشانی ارند.
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بو  .یا اگر وجو یم عرف مسلم ،محرز باشد ،هیچ محملوی بورای مراجعوه بوه یوم اصول کلوی
حقوقی وجو نخواهد اشت .ازاینرو برتری و سلسلهمرات کامدً ط یعی است و صحیح نخواهود
بو که ر هر قضیه رجوع به چندین من ع صورت پذیر ).(Zimmermann et al, 2012: 773
ر نهایت نیء این یدگاه غال شد و ر متن پیشنویس نهوایی کمیتوه ع وارت «بوهترتی
یل1»:قرار گرفت ،ولی ر نشسوت جامعوۀ ملول جهوت تصووی اساسونامه ،ایون ع وارت زائود
تشخیص ا ه شده و حذف شد ) .(Zimmermann et al., 2012: 774برخی نویسندگان اگرچوه
از حذف این موضوع بهعنوان حذف سلسلهمرات ر مراجعه یوان به منابع یا میکننود ،ولوی
رویۀ یوان ائمی را تحت قالو مدکوی عملوی بورای اعموال برتوری و برقوراری سلسولهمرات
شناسایی میکنند ) .(Zimmermann et al., 2012: 774برای مثال ر قضیۀ فانوسهای ریایی
21934فرانسه و یونان عدوهبر پروتکل  12معاهدۀ لوزان ،به کنوانسویونهای  1899و  1907ر
خصو قوانین و عرفهای جنگ ر خشکی و همچنین عقایود صواح نظران خاصوی اسوتنا
کر ند .لیکن یوان ائمی ضرورتی نیافت که نظرش را براساس نظرهای این صاح نظران اعد
کند .یوان اظهار اشت ر قضیۀ حاضر پیش از عقاید ایون افورا  ،موا ۀ  9پروتکول  12لووزان
بهعنوان یم مقررۀ معاهداتی قرار ار ).(PCIJ Reports, 1934: Para. 80-81
آقای بارون کامپ 3،یکی از اعضای کمیتۀ واشونگتن 4،سوه لیول اصولی را بوهعنوان ییول
ط یعی وجو چنین سلسلهمرات ی کر کر ه است:
« موار فهرستشده ر ما ه ،بهترتی نءولی از نظر سهلایث ات بو ن قید شدهاند.
 ترتی شمارهگذاری از خا ترین به عا ترین آمده است ،بهطوریکه حداکثر تخصویص
عا را اعمال کند.
 این نظم با رویکر رضایتگرای حاکم بر منابع حقوق که ر اساسنامه جلوه یافته و نیوء
با م نای صدحیت یوان که م تنی بر رضایت است ،منط وق اسوت» (PCIJ Reports,
.(1934: Para. 80-81
به مثال مذکور ر خصو قضیۀ فانوسهای ریایی یم نقود وار اسوت و نمیتووان از آن
نتیمه گرفت که یوان ائمی عمدً قائل به وجو سلسلهمرات ر منابع بو ه است .آنچه ر نظر
یوان با وجو یم معاهده ،غیرضروری تلقی شده ،نه عرف و نه اصوول کلوی حقووقی بوهعنوان
’1. ‘In the order following
)2. The Lighthouses case between France and Greece (1934
3. Édouard Eugène François Descamps, also known as Baron Descamps.

 .4کمیتۀ حقوقدانان واشنگتن پیرو تدش ولت ایایت متحدۀ آمریکا ر  9آپریل  1945ر شهر واشنگتن تأسیس
شد .ولت آمریکا از اعضای ملل متحد رخواست کر تا نمایندگان خو را برای شرکت ر اجدس کمیته
بهمنظور تهیۀ پیشنویس اساسنامۀ یوان اعءا کنند 44 .نماینده ر اجدس حاضر شدند و پس از ر یگیری،
آقای هکورث از ایایت متحده بهعنوان رئیس کمیته و آقای بدوان از فرانسه را بهعنوان گءارشگر تعیین کر ند.
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منابع اصلی ،بلکه نظر علمای فن بو ه است که این گءینه بهعنوان من عی کمکی ر فهم قواعود
حقوقی ر بند  4ما ۀ  38معرفی شده است .ازاینرو اساساً چنین مقایسهای میان معاهده ،عرف
و اصول کلی حقوقی با نظرهای اندیشمندان یا رویۀ قضایی ،قیاسی معالفارق اسوت کوه نتیموۀ
صحیحی به ست نمی هد.
یوان بینالمللی ا گستری ر قضیۀ نیکاراگوئه بهصوراحت بیوان موی ار ر شورایطی کوه
مقررهای عرفی ر معاهده متملی شده باشد ،این موضوع مانع از اعت ار صورت عرفی آن نخواهود
بو ) .(ICJ Reports, 1986: para. 179ر این قضیه ،ایایت متحده به موج رزرو ونودن رگ 1ر
اعدمیۀ پذیرش صدحیت اج اری یوان ،اختدفات ناشی از معاهدات چندجان ه از جملوه منشوور
ملل متحد را از شمول صدحیت یوان مستثنا اعد میکند و بر این اسواس مسوتنداً بوه بنود 4
ما ۀ  2منشور بهعنوان یم معاهدۀ چندجان ۀ بینالمللی که توسل به زور را ر روابط بینالمللوی
ممنوع می اند ،خواهان صدور ر ی م نی بر عد صدحیت توسط یوان بو  .چنانچه یوان خوو
را مکل به اعمال برتری معاهده بر عرف می انست ،ناگءیر میبایست از مراجعه به عورف امتنواع
ورز  ،لیکن پا را فراتر نها و اعد اشت چنانچوه مقوررۀ عرفوی و معاهوداتی از محتووای کوامدً
یکسان برخور ار باشند ،هر و به موازات هم ارای اعت ارند ).(ICJ Reports, 1986: para. 178
به هر ترتی  ،موضع تنظیمکنندگان ما ۀ  38با توجه به شرح مذکور و بهخصو با رنظور
اشتن حذف ع ارت «بهترتی یل» از متن پیشنویس نهایی ،عود اعموال و اجورای هرگونوه
سلسلهمرات ر منابع ،بهمنظور همگرایی هرچه بیشتر آنهاست .فقدان این امر ر منابع مندرج
ر ما ۀ  38انعطافپذیری زیا ی را برای یوان ر تنظیم و صودور احکوا فوراهم آور ه اسوت
).(Kearney, 1976: 610, 697

 .3کثرتگرایی
 .1 .3مادۀ  95منشور
ما ۀ  95منشور« :هیچیم از مقررات این منشور مانع از این نخواهود بوو کوه اعضوای سوازمان
اختدفات خو را بر ط ق قرار ا هایی که فعدً موجو است یا ممکن است ر آینده منعقد گر
به ا گاههای یگری ارجاع نمایند» .ر اینما منشور با اینکه ر مقا بیوان موقعیوت و جایگواه
یوان بو ه ،از اعد برتری و ایما نقش انحصاری بورای آن خوو اری نموو ه و کشوورها را ر
رجوع به هر محکمهای و نیء ایما هر مرجع یگری جهت حلوفصول مسوالمتآمیء اختدفوات
بینالمللی مخیر میساز .

1. Vandenberg Reservation
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هرچند این مسئله بعضاً مور اعتراض قضات یوان نیء قرار گرفتوه ،بهطوریکوه قاضوی شووبل،
رئیس اس ق یوان طی سه سخنرانی ر مممع عمومی ملل متحود از گسوترش روزافوءون محواکم
بینالمللی ابراز نگرانی کر  .وی عقیده اشت که این جریان موج تشتت ر رویۀ محاکم مختل و
بووروز تعارضووات موواهوی میووان آنهووا و ر نتیمووه بووه حاشوویه رانوودن جایگوواه یوووان خواهوود شوود
) .(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4ایشان برای جلوگیری از چنین مشکدتی پیشنها کر ند
که ستکم امکان اخذ نظریات مشورتی توسط این محاکم از یوان فراهم شو تا بدینوسیله میان
رویۀ این محاکم و یوان نوعی وحدت برقرار شو ).(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4
قاضی گیو 2نیء همانند تعدا ی یگر از قضات یوان نس ت بوه خطرهوای عود قطعیوت و
چندپاره شدن حقوق بینالملل به لیل تفسیرهای متفاوت محاکم از یم قاعدۀ حقوقی ر موار
مشابه هشدار ا و راهحل آن را همچون نظر قاضوی شووبل ،امکوان اخوذ نظریوات مشوورتی از
یوان انست ).(Koskenniemi & Leino, 2002: 553-4
صرفنظر از اظهارات این سته از قضات ،وجو اختدفنظر ر تفسویر و بر اشوت از قواعود
حقوقی حتی ر رویۀ یوان نیء قابل طرح است .ترکی قضوات و یودگاههای آنوان من عو از
فلسفۀ حاکم بر نگرش ایشان بعضاً موج صدور نظرها و آرای متناقض شده است .بورای مثوال
یوان ر ر ی ترافعی موضوع عوای اتیوپی و لی ریا علیه آفریقای جنوبی ر سال  1966اعود
کر که با توجه به ن و هیچگونه منفعت حقوقی برای خواهانها ر طرح ا عوای نقوض حقووق
بشر توسط ولوت آفریقوای جنووبی ر سورزمین رو زیوا ،عووای مطروحوه مور و و غیرقابول
رسیدگی است ).(I.C.J Reports, 1966: para. 99
چهار سال پس از این ر ی ،عوای بلژیم علیه اسپانیا ر قضویۀ بارسولونا تراکشون منتهوی
طرح رهیافت متفاوتی ر ر ی صا ره شد .ر این قضیه اگرچه موضوع اصلی حمایت یپلماتیم
از سهامداران ت عۀ یم کشور بو  ،یوان با طرح مفهو انقدبی تعهدات عوا  ،اهمیوت و ماهیوت
حقوق بشر را توسعه ا و این سته از حقوق با قرارگیری ر ط قهای خوا  ،منءلتوی جهوانی
یافتند ) 3.(Singh, 1986: 29یوان ر ر ی صا ره بیوان اشوت کوه بوا رنظور اشوتن اهمیوت
تعهدات عا  4ر حقوق بینالملل ،هموۀ کشوورها ر حراسوت از آنهوا ارای منفعوت حقوقیانود
) .(I.C.J Reports, 1970: para. 33به این ترتی طی مدت چهار سال و ر ی متناقض توسوط
یوان صا ر شده و نکتۀ قابل تأمل ر آن نه صرفاً این تناقض ،بلکه نتیمۀ مطلوب آن ر جهت
پیشرفت حقوق بینالملل بشر و پیش ر اهداف آن است.
به نظر چنین ایرا اتی م نی بر چندپاره شدن و بروز تشتت آرا ر حقوق بینالملل بویش از

1. Judge Stephen M. Schwebel
2. Judge Gilbert Guillaume

 .3نقل از :الهوئی نظری.373 :1389 ،
4. Erga Omnes Obligations.
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آنکه واقعی یا ربر ارندۀ نتایج مطلوب عملی باشد ،بیشتر توجیهی بهمنظور ایما انحصار بورای
یوان بینالمللی ا گستری است که بهوضوح مغایر ما ۀ  95منشور ملل متحد است.

نتیجهگیری
اولین قد ها از تعامدت پستمدرنیسم و حقوق بینالملل از طریق احیای ارزشها و هنمارهوای
حقوق ط یعی و اضافه شدن آنها به صحنهای که ر انحصار روش اث اتی قورار اشوت ،بر اشوته
شد .حرکتی که از این طریق آغاز شد ،به ن ال آشکار شدن خألهوای بسویار ر سواختار نظوا
حقوقی بینالمللی و عد اق ال آن ر حصول کارکر غایی یعنی حفظ صلح و امنیت ،رفتهرفته
به سایر حوزهها و نها های حقوق بینالملل گسترش یافت .جامعۀ بینالمللی به این باور رسوید
که رهیافتهای منتس به مدرنیته عمدً از توانایی حلوفصول هموۀ اموور برخوور ار نیسوتند و
بعضاً اقتضای حل مسائل مستحدثه ،تفکر خارج از چارچوب و برطرف سواختن محودو یتهایی
است که اصول عینی حقوق مدرن ایما کر ه است.
اگرچه عقیده بر این است که گفتمان حقوقی با فرض عینیت حقوقی پایهگوذاری میشوو ،
حقوق بینالملل ر حیطۀ منشور ملل متحد ،تا حدو ی از این عینیت و اطودق فاصوله گرفتوه
است ( .)Scott; 1994: 325برای مثال ،بهمنظور برقراری و حفظ صلح از طریق «اقدامات جمعی
مؤثر» و لءو مشوارکت ول غیرعضوو ( )KELSEN, 1954: 108بوا تحمیول تعهوداتی بور ایون
کشورها ،اطدق و واقعیت ارا هگرایی غال ر حقوق بینالملل با تر ید مواجه شده است.
از جن های ،پستمدرنیسم ر حقوق ،همان حلقۀ اتصال مفقو میان حقوق اث اتی و ط یعی
است که با ظهور خو به حذف محدو یتها ر بهرهگیری از امکانات ابءاری مانند روش حقووق
ط یعی ،منتهی شده و به این واسطه ،گسترۀ کوارکر گرایی را کوه مدرنیسوم بوه ن ال آن بوو ،
افءایش ا ه است .ر این مسیر ،منشور ملل متحد ر موار متعد ی ،با رنظر اشوتن تمربوۀ
میثاق جامعۀ ملل و نارساییهای آن ،به اسوتق ال راهکارهوای پستمدرنیسوتی شوتافت .شواید
زمانی تصور الءا ول غیرعضو یم معاهده به ت عیت از آن ،غیرممکن و خالی از منطق حقوقی
بهنظر میرسید یا هرگء تصور نمیشد سلسلهمرات گرایی که از یرباز بوهعنوان یکوی از اصوول
پذیرفتهشدۀ نظا های حقووقی مودرن مطورح بوو ه اسوت ( ،)Clegg et al., 2016: 1-3بوهطور
مشخص به شرحی که از نظر گذشت ،صریحاً یا ضمناً کنار گذاشته شو .
مطالعۀ منشور و اساسنامۀ یوان نشان می هد که پستمدرنیسم ر حقوق بینالملل ،حتی
پیش از طرح آن ر زمینۀ حقوق بشر یا ظهور جن ش مطالعوات انتقوا ی حقووق مطورح بوو ه
است .این رویدا اگرچه از گستر گی چندانی ر این و سند برخور ار ن و  ،ولویکن زمینهسواز
نهضتی شد که با نفی اطدق روش اث اتی ،کمی بعد هنمارها و ارزشهای حقووق ط یعوی را ر

تجلی اندیشههای پستمدرن در برخی مواد منشور ملل متحد 925

نظا بینالمللی جاری ساخت .مطالعۀ فرایند اثرگذاری مکت پستمدرن ر حوزههای مختلو
مانند آنچه ر این نوشتار از نظر گذشت ،از آن جهت سو مند است کوه مسویر کوارکر گرایی و
روشهای توسعۀ آن ر حقوق بینالملل را روشنتر میساز  .با شوناخت نحووۀ تعامول و توأثیر
پستمدرنیسم ،رک و مطالعۀ پدیدههای حقوقی ر جامعۀ بینالمللوی کوه ر حوال حاضور ر
سیطرۀ این مکت قرار ار  ،سا هتر خواهد بو .

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1الهوئی نظری ،حمید ( ،)1389رویکر انسانی ر آرای یوان بینالمللی ا گستری ،تهران،
تهران :ا گستر.
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