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چکیده
برخالف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد ،حقوق بینالملل انتقادی روایت بینالمللی از مطالعات حقوقی
انتقادی نیست .با این حال ،مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم ،سهمی مؤثر در تکوین نظریۀ
حقوق بینالملل انتقادی داشتهاند .مقالۀ حاضر ،با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بینالملل انتقادی ،بر آن است تا
نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بینالملل ،که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویههای آن،
در صدد دریچهگشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعدهها و غایات حقوق بینالملل و واقعیت موجود روابط
بینالمللی ،یا به عبارتی فاصلۀ میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بینالمللی باشد ،و این ناهماهنگی را به
محدودیتِ ساختار یا نحوۀ عملکرد نظام حقوق بینالملل ارجاع دهد و با ارائۀ برنامههایی در صدد تغییر یا تجدید ارزشها،
ساختار یا عملکرد این نظام برآید ،به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است .مروری بر شاخصترین
نمونههای رهیافتهای انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آنها ،در کنار بیان اهم انتقادات
مطرحشده بر آنها ،در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه
مضاعف به نقش آموزههای برجستهترین صاحبنظران حقوق بینالملل ،ظرفیتهای وسیعی برای توسعۀ تدریجی و
مترقیانۀ حقوق بینالملل پیش مینهد و از طریق مقابله با سیاستزدایی از حقوق بینالملل ،در جستوجوی مشارکتی
فعالتر در صورتبندی نظم حقوقی جهانی برمیآید .از چنین منظری ،رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید،
پویایی و تکامل.
کلیدواژه :اصاالت عین ،پسااواقعگرایی ،جریان جدید ،رویکردهای جهان ساوم به حقوق بینالملل ،فرمالیسام ،لیبرالیسام،
مطالعات حقوقی انتقادی
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مقدمه
نظریۀ حقوق بین الملال انتقاادی دتلت بر جنبش ،مکتب یا رویکردی یکرارچه و پیکرمند ندارد و حتی برخی حقوقدانان،
که با برچساب انتقادی شاناخته میشاوند ،چنین وصالهای را بر خود نمیپذیرند و تمایل دارند کارشاان با عناوینی دیگر
مانند «رویکردهای جدید به حقوق بینالملل» معرفی و توصیف شود.1
با این حال همانگونه که در ادامۀ تحقیق حاضاار روشاان خواهد شااد ،نظریۀ حقوق بینالملل انتقادی تحت تأثیر دو
جریان اصاالی تکوین یافته اسااتا مطالعات حقوقی انتقادی 2و نقد لیبرالیساام .با وجود پارادوک های مکنون در دانش
حقوق بین الملل ،این رشااته حامل امکاناتی بالقوه برای بازاندیشاای دربارۀ ماهیت و عملکرد نظم جهانی کنونی اساات .از
این رو وصاف «انتقادیِ» حقوق بینالمللِ انتقادی ،بیش از آنکه دتلت بر مکتب یا آموزهای خاص داشاته باشاد ،رهیافتی
اسات برای بازنگری ،مداخله ،مشااهده و سانجش و مهمتر از آن ،بیش از آنکه بکوشاد پاسا هایی نهایی برای مساائل
سانتی و معاصار حقوق بینالملل مهیا ساازد ،به افکندن پرساشهای بیشاتر اهتمام میورزد .به بیان دیگر ،در چارچوب
رویکرد انتقادی« ،طرح» مسائله بر «حل» مسائله رجحان دارد .این وییگی مهم رویکرد انتقادی اسات که باید در مطالعه
و ارزیابی آن همواره در زاویۀ نظر باقی بماند.
گذشاته از این ،تشاصیص و تمییب به عنوان عناصار روششاناختی نقد از مؤلفههای اسااسای حرفۀ حقوقی اسات .اوت تا
جایی که به اشاتغال حقوقی برمیگردد ،اصالیترین کار قاضای تشاصیص اسات .3ثانیا این مؤلفۀ اسااسای نه تنها در حرفۀ
حقوقی ،بلکه در سااحت فکر و اندیشاۀ حقوقی نیب وجود دارد روشانترین گواه آن مادۀ  38اسااسانامۀ دیوان بینالمللی
دادگسااتری اساات که «آموزههای برجسااتهترین صاااحبنظران حقوق بینالملل کشااورهای مصتلف جهان» را به عنوان
«ابباری کمکی برای تعیین حد و حدود قواعد حقوقی» به رسامیت شاناخته اسات .بنابراین به طور کلی میتوان گفت که
سنجش و نقد جبء تینفک حرفه و اندیشۀ حقوقی است.
به عقیدۀ اهل تحقیق ،رهیافت انتقادی در قیاس با بعضای مکاتب تببیتیافتهتر ،مانند اصاالت اراده ،اصاالت عین یا اصاالت
دسااتور ،مکتبی «تمامشااده» نیساات ففلساافی1396 ،ا  ،)290بلکه رهیافتی کلی اساات که مکاتب مصتلف به دنبال آن
روانناد و از این لحاا  ،برخالف مکااتاب ماذکور ،مکتبی واقعی نیسااات فهماانا  .)293در تحقیقاات نیب ،باه فراخور بحا ،
تعاابیر مصتلفی باه کاار رفتاه اسااات از آن جملاه میتوان باه تعاابیری ماانناد «مکتاب انتقاادی»« ،رهیاافات انتقاادی»،
«نظریۀ انتقادی»« ،مطالعات انتقادی»« ،فلسفۀ انتقادی»« ،پارادایم انتقادی» و «گفتمان انتقادی» اشاره کرد .این تعابیر
به رغم تفاوتهایی ظریف با یکدیگر ،در کل بر مجموعه معناهای بالنسااابه مشاااترکی دتلت دارند .به طور کلی وییگی
رهیافت انتقادی آن است که ،با گذار از فرمالیسم حقوقی ،پدیدار حقوقی را با واقعیت اجتماعی و به وییه با کشمکشها
و ضااادیاتهاای خااص واقعیات اجتمااعی مرتبط ساااازد .از این رو در مقاابال بینش انتباعی 4حقوق بینالملال  -کاه بر
هماهنگی جامعۀ بینالمللی از طریق همبساااتگی و همکاری دتلت دارد بینشااای انضااامامی 5قرار گرفته اسااات که به
«دادههای بالفصال روابط بینالملل» معطوف اسات ،که «در وهلۀ نصسات دادههایی اسات برخاساته از تضااد و تعار »
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فهماانا  .)292بناابراین در مجموع میتوان گفات هر رهیاافتی باه حقوق بینالملال ،کاه از طریق باه پرساااش کشااایادن و
بازخوانی نظام عقیدتی و رویههای آن ،در صادد دریچهگشاایی سایاسات و نشاان دادن ناهماهنگی میان وعدهها و غایات
حقوق بینالملل و واقعیت موجود روابط بینالمللی ،یا به عبارتی فاصالۀ میان وضاع موجود و وضاع مطلوبِ نظم حقوقی
بینالمللی باشاااد ،و این ناهماهنگی را به محدودیتِ سااااختار فمنابع) یا نحوۀ عملکرد نظام حقوق بینالملل ففرایندها)
ارجاع دهد و در نتیجه با ارائۀ برنامههایی در صاادد تغییر یا تجدید ارزشها ،ساااختار یا عملکرد این نظام برآید ،به طور
کلی از یک «ظرفیت انتقادی بالقوه» برخوردار است.
به این ترتیب ،مقالۀ حاضار با هدف تبیین مفهومی موساع از حقوق بینالملل انتقادی در صادد نشاان دادن ظرفیتهای
انتقاادی رهیاافاتهاای گونااگون باه حقوق بینالملال اسااات و باا این فر باه بررسااای آن رهیاافاتهاا میپردازد کاه حقوق
بین الملل انتقادی در چارچوب نظریات برخاساته از نهضات مطالعات حقوقی انتقادی محصاور نیسات .برای توضای این
دیدگاه ،در بصش نصسات ،زمینههای فکری مؤثر در تکوین حقوق بینالملل انتقادی مصتصارا مورد اشااره قرار گرفتهاند.
ساؤالی که در پی آن مطرح میشاود این اسات که ظرفیت انتقادی مذکور را در کدام رهیافتها میتوان جساتوجو کرد؟
بنابراین در بصش دوم به اصالیترین رهیافتهای انتقادی در حقوق بینالملل اشااره میشاود .ساؤال دیگر این اسات که آیا
میتوان قائل به وجود وجه اشااتراکی میان رهیافتهای انتقادی گوناگون به حقوق بینالملل بود؟ بصش سااوم ،در قالب
بررسای مدعاهای بنیادین در حقوق بینالملل انتقادی ،در صادد پاسا به این پرساش اسات .در بصش چهارم نیب انتقادات
مطرح بر رهیاافات انتقاادی حقوق بینالملال مورد بررسااای قرار میگیرد و در پاایاان نتاایجی از مجموعاۀ مبااحا ارائاه
میشود.
 .1زمینههای فکری مؤثر در تکوین حقوق بینالملل انتقادی
نظریۀ حقوق بینالملل انتقادی با اینکه خود مشاربی التقاطی و به نظریات گونهگون معجون اسات ،از برخی زمینههای
کمابیش مشاتر تأثیر پذیرفته یا به آنها واکنش نشاان داده اسات .اصالیترین این زمینهها عبارتند از مطالعات حقوقی
انتقادی و طیفی وسایع از نقدهای مطرحشاده بر لیبرالیسام .در واقع حقوقدانان منتقد ،با مضاامینی که از مشاربهای
فکری عمدتا برخاساته از فلسافۀ قارهای به عاریه گرفتهاند ،به نظریههای مدرنیساتی حقوق ،که به طور چشامگیری در
لیبرالیسااام تجلی مییابد ،تاختاهاند .البتاه در این میاان گروهی نیب با اساااتفااده از امکاناتی که پراگماتیسااام مفهومی و
جامعهشااناساای حقوق در اختیار میگذارد ،به نقد صااورتبندیهای ساانتی نظریۀ حقوق بینالملل پرداختهاند .بنابراین
برای آماده کردن صاحنۀ بررسای نظریۀ حقوق بینالملل انتقادی ،تزم اسات توضایحی مصتصار دربارۀ این دو زمینۀ اصالی
ارائه شود.
 .1-1مطالعات حقوقی انتقادی
برخالف آنچه ممکن اسااات در بادی امر به نظر برساااد یا ادعا شاااود ،نظریۀ حقوق بینالملل انتقادی همان مطالعات
حقوقی انتقادی با چاشانی مساائل و موضاوعات حقوق بینالملل نیسات تنها بصش کوچکی از مطالعات حقوقی انتقادی
میتواند توصیفکنندۀ آثار آن دسته از نویسندگانی باشد که به مطالعات انتقادی در حقوق بینالملل میپردازند و عموما
زیر عنوان «رویکردهای جدید به حقوق بینالملل» شااناخته میشااوند ) .(Koskenniemi, 1999: 352با همۀ اینها
نمی توان انکار کرد که مطالعات حقوقی انتقادی به طور مسااتقیم یا غیرمسااتقیم و به درجات گوناگون در تکوین نظریۀ
حقوق بینالملل انتقادی مؤثر بوده است.
به دنبال رئالیساام حقوقی امریکایی ،نمایندگانی از این جریان در دهههای  1970و  1980در دانشااکدۀ حقوق هاروارد
گرایش هایی به نظریۀ انتقادی و ساختارگرایی یافتند و از این نظریات برای بازنگری و تجدیدنظر در فکر حقوقی استفاده
کردند .قصادشاان این بود که از سانت رئالیساتی چیبی غیر از پایبندی به تجربهگرایی اجتماعی و اقتصاادی در نظریه و
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عمل حقوقی اساتصرا کنند .در نتیجه به دو شااخۀ «حقوق و اقتصااد» و «حقوق و جامعه» منشاعب شادند .در 1977
جنبش مطالعات حقوقی انتقادی طی کنفرانسای کوچک در دانشاگاه ویساکانساین به عنوان نهضاتی فکری معرفی شاد که
برنامهاش تلفیق موضاوعات و مساائل مهم مکاتب رئالیسام حقوقی ،مارکسایسام انتقادی ،سااختارگرایی و پسااسااختارگرایی
بود فبیندر1395 ،ا  .)115در وضااعیتی که حقوق عمومی و حقوق خصااوصاای به گونهای طراحی شاادهاند تا شاایوههای
جاری دموکراسای و رویۀ جاری بازار را از تعارضای که به طور کلی تاتی زندگی است جدا نگه دارند ،دو رویکرد فرمالیسم
حقوقی و اصاااالات عین ،6کاه از ارائاۀ گفتااری حقوقی و جهاانی درباارۀ دموکراسااای و باازار نااتوان مااناده بودناد ،از ساااوی
حقوقدانانِ منتقد مورد هدف قرار گرفتند .7اصال ساصن در نظریۀ مطالعات حقوقی انتقادی این بود که فرمالیسام حقوقی
اااا یعنی جدا کردن حقوق و آراء حقوقی از سایاسات و آراء سایاسای وییگی و امتیاز خاصای برای حقوق ایجاد نمیکند و
ادعای عینیت اااا یعنی ورای تعهدات سیاسی قرار داشتن اا دروغ و فریب است فکلی1382 ،ا  .)624از این رو مطالعات
حقوقی انتقادی در پی ادغام نهادی و یکرارچهسااازی حقوق و ساایاساات و درگیر کردن آن در یک فرایند آگاهی دائمی
معطوف به تغییر و دگرگونی بود.
نویسااانادگاان جریاان انتقاادی ،در تقاابال باا فرماالیسااام حقوقی ،مادعی بودناد کاه آموزۀ حقوقی و مفااهیم حقوقی از لحاا
درونی نامنسااجمتر از آنند که بتوانند قواعدی عام ارائه دهند که به صااورت یکرارچه و منجساام قابل اِعمال باشااند .در
نتیجه تمایب میان ساااختن قاعده و اِعمال قاعده حفظ نمیشااود ،به نحوی که هر «اِعمالی» مسااتلبم «ساااختن» حقوق
فقاعده) برای قضاایۀ خاص ،با اسااتفاده از منابع داخلی و خارجی حقوق اساات ،بدون آنکه هیچ یک از منابع داخلی یا
خارجی کامال تعیینکننده باشاااند ) .(Fleur, 2018: 20از درِ تقابل با اصاااالت عین نیب منکر محکمات حقوقی بودند
یعنی میگفتند که هیچ «محتوای حقوقی متصل» ،8که درونزا ،ثابت و تغییرناپذیر باشد ،وجود ندارد .ترتیبات اجتماعی
و حقوقی موجود را نمیتوان ناشای از البامات جامعۀ صانعتی ،طبیعت بشار یا نظم اخالقی دانسات چنین ترتیباتی را باید
در تصاااادفات و ساااوان تاری و در کشمکشهای تهنی و الگوهای تکرارشاااوندۀ امتیاز جساااتوجو کرد ).(idu: 21
طرفاداران مطاالعاات حقوقیِ انتقاادی از این طریق مقولاههاای انتباعی را فااقاد محتوای تعیینکنناده میدانساااتناد و عقیاده
داشتند که «التبام» به قانون را باید به نحوی دیگر توضی داد.
پ به طور خالصه میتوان گفت که مطالعات حقوقی انتقادی چهار اصل جاافتاده دربارۀ حقوق را به چالش میکشدا
اولا حقوق یک نظام فسایساتم) اسات و اگر به عنوان مجموعهای از آموزهها به درساتی تفسایر شاود ،میتواند به تمام
مسائل مربوط به رفتار اجتماعی پاس دهد.
دوما به واسطۀ شیوۀ معینی از استدتل حقوقی میتوان پاس های مورد نیاز را از آموزههای حقوقی استصرا کرد.
سوما آموزههای حقوقی دربارۀ روابط بین اشصاص و ماهیت جامعه دیدگاهی متحد و منسجم ارائه میدهند.
چهارما کنش اجتماعی معرف قواعد و هنجارهایی اسات که به واساطۀ نظام حقوقی تولید شادهاند .بنابراین دیگر اهمیتی
نادارد کاه مردم آن هنجاارهاا را از درون فتهنی) پاذیرفتاه بااشاااناد یاا اجبااری از بیرون فعینی) آنهاا را ملبم باه تبعیات از
هنجارها کرده باشد فوک 1398 ،ا .)119

6

عینیتگرایی یا اصالت عین ) (objectivismعقیدهای است مبنی بر این که حقایق اخالقی ،علمی و فلسفی معینی وجود دارند و میتوانند

مستقل از علم بشری احراز شوند.
 7در عمل ،به تبع نقد فرمالیسم و عینیتگرایی ،پوزیتیویسم حقوقی نیب از جوانب مصتلف مورد انتقاد قرار میگرفت.
built-in legal content

8
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مطالعات حقوقی انتقادی این چهار اصل را که هرکدام به نحوی سویههایی از فرمالیسم و عینیتگرایی را برمال میکنند
با ضااد اصاالهایی به چالش میکشااد .نصساات با بیان اصاال عدم تعین ،9این فر که حقوق یک نظام اساات یا اینکه
میتواند هر مسائلهای را حل کند ،رد میشاود .دوم با بیان اصال ضادفرمالیسام ،10این عقیده که اساتدتل حقوقی مساتقل
و بیطرف اسات ،کنار گذاشاته میشاود .ساوم با بیان اصال تناق  ،11این نظر که آموزۀ حقوقی دیدگاه واحد و منساجمی
دربارۀ روابط بشری دارد ،به چالش کشیده میشود زیرا به عقیدۀ انتقادیون ،آموزۀ حقوقی آکنده از دیدگاههای گوناگون
و غالبا متضاادی اسات که هیچیک آن قدر کافی ،منساجم یا فراگیر نیسات که بتواند به عنوان دیدگاه مسالط به شامار آید.
در نهاایات باا بیاان اصااال حااشااایاهای بودن حقوق 12ففرعی بودن حقوق) ،نسااابات باه دیادگااهی کاه حقوق را از عوامال
تعیینکنندۀ رفتار اجتماعی میداند ،شابهه وارد میشاود فوک 1398 ،ا  .)120به عقیدۀ روبرتو آنگر ،این ضاداصالها ،که
روابط سانتی را معکوس میساازند و نقش اصاول را به نقشای محدود و تصصاصای فرومیکاهند ،میتوانند نقطۀ عبیمت
نظاام حقوقی و آموزهای قرار گیرناد فکلی1382 ،ا  .)628پ اساااطورهزدایی از تعین حقوقی 13درونماایاۀ اصااالی نظریاۀ
انتقادی حقوق اسات بدین معنا که حقوق ،برخالف آنچه ادعا میشاود ،مجموعهای منساجم و متعین از قواعد و آموزهها
نیساات ،بلکه امری غیرقطعی ،متغیر و مبهم اساات .همچنین حقوق در خدمت بازتولید مناساابات قدرت و بازار اساات و
بناابراین ایادۀ بیطرفی حقوق پناداری بیش نیسااات .نهاایتاا آرماان برابری تحات حااکمیات قاانون و عادالات اجتمااعی نیب باا
برداشت لیبرالیستی موجود از حقوق هرگب تحقق نصواهد یافت.
مطاالعاات حقوقی انتقاادی عالوه بر امریکاا در آلماان و انگلی نیب طرفادارانی پیادا کرد .این رویکرد در آلماان باا عنوان
نظریۀ حقوقی ساایاساای 14مطرح میشااد که بیشااتر در پی مادی کردن فماتریالیبه کردن) 15حقوق بود و از چند مساایر
دنبال میشادا گروهی فمارکسایساتها) میکوشایدند اششاکال حقوق و حکومت را از منطق توساعۀ سارمایهداری اساتنتا
کنند .گروهی دیگر فمانند هابرماس) 16سعی داشتند حقوق را به عنوان اببار کنترلی برای سرمایهداری و در عین حال به
عنوان امر کلی مرتبط با واقعیت و عقالنیت ارتباطی توضای دهند .گروهی هم مفهوم نظام درونزا 17فنظم خودجوش) را
به نظام حقوقی تعمیم میدادند و میکوشایدند با نشاان دادن تعار های حقوق شاکلی و ماهوی ،نقش مشاروعیتبصش
حقوق را زیر سااؤال ببرند .در انگلی پایبندی بیشااتری به ساانتهای نظری جامعهشااناساای حقوق وجود داشاات ولی
پشتوانۀ فلسفی سنت آلمانی در آن دیده نمیشد.18
 .1-2نقدهای جهانی بر لیبرالیسم
پیش از ظهور جنبش مطالعات حقوقی انتقادی ،آثار گوناگونی که میتوان گفت وجه اشاترا همهشاان نقد لیبرالیسام
بود و عمدتا اشاااراتی صااری به حقوق بینالملل داشااتند یا به طور ضاامنی از مسااائل «جهانی» حرف میزدند ،خورا
فکری و سایاسای پرباری برای تغذیۀ نظریۀ حقوق بینالملل انتقادی فراهم سااختند .به عنوان چند مبال از برجساتهترین
indeterminacy
anti formalism
11
contradiction
12
marginality of law
13
legal determinacy
14
politische rechtstheorie
15
materializing
16
Jürgen Habermas
17
autopoietic
برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ مطالعات حقوقی انتقادی در آلمان و انگلی  ،نک .نوری ،آتن ف« ،)1397مطالعات حقوقی انتقادی» ،ترجمۀ بهروز
9

10

18

جندقی ،درا فلسفۀ حقوق ،تهرانا پیوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،صص.322-318 .
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آنها میتوان به نقد لیبرالیسام و فرمالیسام از موضاع همبساتگیخواهی اشااره کرد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم در فرانسه مطرح شد همچنین مضمون «ضدیت» فآنتی) ،19که باز در قرن نوزدهم و بیستم در تفکر آلمانی بسط
یافت .در همان دوره و دهههای بعدی میتوان به درگیر شدن صاحبنظران و فعاتن فمینیست با سازمانهای بینالمللی
و همچنین انتشار آثار متعددی با مضامین ضداستعماری و پسااستعماری اشاره کرد.
جریانهای همبسااتگیخواه ،به وییه جریانی که اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسااتم در فرانسااه ظهور کرد ،به طور
تجربی و هنجاری میکوشااایدند فردگرایی منتهی به لِساااهفر 20یا اقتصااااد آزاد را ،که به عقیدۀ آنها مرو نابرابریهای
اقتصاادی بود ،نقد کنند و در عین حال روایتهای ساوسایالیساتی از دولت را نیب به عنوان بازیچۀ طبقۀ سارمایهدار مورد
حمله قرار دهند ) .(Fleur, 2018: 26این جریانها از لحا تجربی برداشتی از «واقعیت اجتماعی» را اا یعنی واقعیتی
که مشصصۀ آن وابستگی متقابل است اااا به عنوان عنصر سازندۀ نظم حقوقی و سیاسی قلمداد میکردند .چنین روایتی
از نظم حقوقی متضامن برداشاتی ضادشاکلی 21از حقوق بود .به بیان دیگر همبساتگیخواهی با آن برداشاتی که حقوق را
به عنوان یک طرح عقالنی منساااجم تلقی میکرد که پاسا ا صاااحی به هر مسااائلۀ حقوقی را با رجوع به حقوقدانان
تیصاالح قابل کشاف میدانسات ،مصالفت میورزید .این رویکرد به نقد حقها فمانند حق کارگر به داشاتن شاغل) نیب
تساری مییافت .22از لحا هنجاری نیب همبساتگیخواهان با طرح یک برنامۀ سایاسای اصاالحطلبانه در ساط ملی و
بین المللی ،از مالیات تدریجی ،دساااترسااای به آموزش ،کمک به فقرا ،تنظیم بازار کار و نهادساااازی حمایت میکردند.
اندیشامندان حقوق بینالملل انتقادی از این بح های فرمالیسام آنتیفرمالیسام در کارهای خود تقریبا با همان کیفیتی
استفاده کردهاند که اندیشمندان حقوقی انتقادی از بح های رئالیسم حقوقی امریکایی ).(Fleur, 2018: 28
مواضع «ضدیت» فآنتیها) ،از قبیل آنتیلیبرالیسم ،که در اواخر قرن نوزدهم از سوی متفکران آلمانی همچون فریدریش
نیچه 23و کارل اشاامیت 24مطرح شااده بود در آثار نویسااندگان حقوق بینالملل انتقادی سااهمی مؤثر داشااتند .بعدها
دیدگاههای میشال فوکو 25نیب در پرورش اندیشاههای حقوقی انتقادی تأثیر بسابایی گذاشات .مطالعات فمینیساتی را نیب
باید به عوامل مولد و تأثیرگذار در نظریۀ انتقادی حقوق و حقوق بینالملل افبود.26

anti
laissez-faire
21
anti-formal
عدهای از اندیشمندان مطالعات حقوقی انتقادی که همچنان به دغدغههای سنتی فلسفۀ حقوق تحلیلی توجه نشان میدادند ،به پیروی از واقعگرایان
19
20

22

حقوقی مانند هوفلد ،نظریۀ حقهای لیبرال را با تأکید بر وابستگی متقابل اجتماعی و اقتصادی اشصاص مورد انتقاد قرار میدادند .از آنجا که حقوقدانان
انتقادی تمتع از حقها را با داشتن سلطه بر دیگران همراه میدانند ،معتقدند آرمانهای لیبرال ،مانند آزادی به شرط عدم ایراد زیان به دیگری و آزادی
قرارداد براساس رضایت ،متناق با خود این آرمانها هستند و نظام حقوقی نیب نمیتواند آنها را محقق سازد فبیندر1395 ،ا .)117-116
23
Friedrich Nietzsche
24
Karl Schmidt
25
Michel Foucault
 26به عنوان یکی از نصستین مقاتت متأثر از رویکرد فمینیستی در حقوق بینالملل انتقادی ،نک.ا
Charlesworth, Hilary, Christine Chinkin & Shelley Wright (1991), "Feminist Approaches to International
Law", American Journal of International Law, 85, 613.
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در نهاایات باایاد خااطرنشاااان کرد کاه برخالف مطاالعاات حقوقی انتقاادی ،نظریاۀ انتقاادی حقوق بینالملال از ادبیاات
ضاداساتعماری و پساااساتعماری بهرۀ فراوان برده اسات .حداقل از دورۀ بین جنگ 27به بعد حقوقدانان بینالمللی مواجهۀ
اساتعماری را عنصار محوری در ایجاد نظم بینالمللی دانساتهاند .بنابراین در مجموع میتوان از رهیافتهای انتقادی در
مطالعات حقوق بینالملل سصن گفت که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
 .2رهیافتهای انتقادی در حقوق بینالملل
هماانگوناه کاه پیشتر ،در خصاااوص زمیناههاای فکری تکوین نظریاات انتقاادی حقوق بینالملال ،باه دو زمیناۀ عاام
فنقد لیبرالیسااام) و خاص فمطالعات انتقادی حقوقی) اشااااره شاااد ،در مورد رهیافتهای انتقادی حقوق بینالملل نیب
میتوان به تقساایمبندی مشااابهی دساات زد .با این حال نمیتوان با ارائۀ گونهشااناساای متقنی مدعی احصاااء تمام
جریاانهاایی شاااد کاه مناادی رهیاافتی انتقاادی باه حقوق بینالملال بودهاناد .مهمتر از آن در مورد طبقاهبنادی جریاانهاای
اصاالی و جریانهای فرعی نیب باید جانب احتیاط نگاه داشاات .برای مبال «مطالعات انتقادی حقوقی» میتواند مشاامول
همین دتلت عام و خاص باشاد در معنای خاص ناظر به جنبشهایی که در فاصالۀ ساالهای  1977تا کنون به وییه در
ایااتت متحاده و انگلساااتاان ظهور کردهاناد ،و در معناای عاام نااظر باه نحلاههاایی ماانناد نظریاۀ انتقاادی نیادی ،نظریاۀ
روانکاوی ،نظریۀ حقوقی پسااامدرن ،نظریههای حقوقی فمینیسااتی و نظریههایی مانند شااالودهگشااایی دریدا .در مورد
«جریان جدید» 28نیب که ملهم از مطالعات انتقادی حقوقی بوده ولی مشاصصاا بر حقوق بینالملل تمرکب کرده اسات ،دو
شااایوه می توان در پیش گرفات قرار دادن آن باه عنوان جریاانی مساااتقال ،یاا باه عنوان جریاانی فرعی در تیال مطاالعاات
حقوقی انتقادی .همچنین اگر به تفکیک سااه گفتمان پساااواقعگرایی ،پسااااس اتعمارگرایی و فراملیگرایی قائل باشاایم،
جریانهایی مانند رویکردهای جهان ساوم و جهان چهارم به حقوق بینالملل را میتوان هم تیل گفتمان پساااساتعماری
قرار داد و هم تیل گفتمان فراملیگرایی .از این رو به جای ارائۀ سااختاری شابهدرختی و طولی از نحلههای انتقادی بهتر
اسات به الگویی شابکهای و عرضای روی آورد یعنی مجموعهای متکبر از رویکردهای گوناگون که وجه اشاترا همۀ آنها
تالش برای ارائۀ روایتهایی بدیل و انتقادی از حقوق فو حقوق بینالملل) است.
 .2-1گفتمان پساواقعگرایی
در چارچوب روایتی کالسایک از رئالیسام ،حقوق بینالملل به واساطۀ قدرت دولت شاکل گرفته اسات و ظرفیتی اند
برای محادود کردن رفتاار دولاتهاای قادرتمناد دارد .برخالف ایادئاالیساااتهاا ،کاه قاائال باه ظرفیات و تواناایی محادودکننادۀ
حقوق بینالملل هسااتند ،رئالیسااتها از این عقیده دفاع میکنند که تالش حقوق بینالملل برای محدود کردن قدرت
دولتها در عمل کارسااز نصواهد بود و چنین تالشای ،به واساطۀ تعار با منافع دولتهای قدرتمند ،به تضاعیف و حتی
اضاامحالل نهادهای حقوقی بینالمللی منتهی خواهد شااد .با این حال دیدگاه رئالیسااتی معاصاار بدین غلظت نیساات و
کاارکردهاایی برای حقوق بینالملال قاائال اسااات و از جملاه قواعاد و هنجاارهاای بینالمللی را موجاد آثااری ماانناد توازن قوا
میان دولتها میداند .از منظر رئالیسام ،حقوق بینالملل میتواند فرصاتهایی برای دولتهای ضاعیفتر به وجود آورد تا
با اتصات سایاساتهایی خاص و تغییر سااختار نهادهای داخلی خود با دلخواساتههای دولتهای قدرتمندتر همنوا شاوند.
به بیان دیگر ،رئالیسااتهای معاصاار عقیده دارند که میتوان از حقوق بینالملل به عنوان ابباری برای تسااهیل همکاری
میان دولتهای قدرتمند در روابطشاان با دولتهای ضاعیفتر اساتفاده کرد ) .(Steinberg, 2002: 261میتوان گفت
27

در سیاق تاری قرن بیستم ،منظور از دورۀ بین جنگ ) (interwar periodبه دورۀ بین پایان جنگ جهانی اول ف 11نوامبر  )1918و شروع

جنگ جهانی دوم ف 1سرتامبر  )1939اطالق میشود ،که هرچند دورۀ زمانی نسبتا کوتاهی را دربرمیگیرد ،اما تحوتت چشمگیری در سرتاسر
جهان را در خود جای داده است.
28
New Stream
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هرچقدر که موضااع اروپایی در دفاع از پروژۀ حقوق بینالملل از باور به ارزشهای اخالقی ناشاای میشااود ،بیاعتقادی
موضااع امریکایی به حقوق بینالملل از این ناشاای میشااود که حقوق بینالملل محصااول مذاکرات دیرلماتیک اساات.
بنابراین به عقیدۀ رئالیساتها حقوق بینالملل «حکومت کردن با دیرلماسای» اسات تضاادی آشاکار با برداشات کانتی از
حکومت جهانی قانون ).(Singh & Mayer, 2014: 7
بصشای از پیکرۀ حقوق بینالملل انتقادی با مسااهمت رهیافتهایی شاکل گرفته اسات که تیل گفتمان پسااواقعگرایی
مطرح شاادهاند .این رهیافتها عبارتند از رهیافت ساایاسااتمحورِ 29مکتب نیوهیون ،30بینالمللگرایی اصااالحطلبانه 31و
رهیافت رفاهی یا بهبیستگرایانه.32
 .2-1-1رهیافت سیاستمحور مکتب نیوهیون
از رهیافت سایاساتمحور مکتب نیوهیون به عنوان نصساتین جریان پسااواقعگرایانه نظاممند در فلسافۀ حقوق بینالملل
یاد شاده اسات ) .(Saberi, 2014: 29پایهگذاران این مکتب ،مکدوگال 33و تساوِل ،34از دانشاگاه ییل برخاساته بودند و
تبار جامعهشاناختی عقایدشاان به اندیشاههای راساکو پاند 35میرساید فمحبی و ابراهیمی لویه1396 ،ا  .)184ناخرساندی
مکدوگال از رئالیسام حقوقی و اعتقاد به روششاناسای روانشاناختی اااا اجتماعیِ بشاارتآمیبِ تساوِل در علوم سایاسای،
منجر به چهار دهه همکاری میان آن دو شااد .آنها رئالیساام حقوقی را به چشاام «انقالبی ناتمام» میدیدند تا مرحلهای
پیشاتاز و رو به جلو .از این رو مکدوگال خط رئالیسام را با تأکید بر گساساتها ،ابهامات و تعار های موجود در قواعد و
اصول حقوقی و تشکیک دربارۀ قدرت قواعد در تعیین نتایج و پیامدهای حقوقی پی گرفت ).(Saberi, 2014: 30
این رهیافت سایاساتمحور در مقابل رهیافت قاعدهمحور 36قد علم کرده بود یعنی در مقابل رهیافتی که نمایندگان بارز
آن حقوقدانان سارشاناسای همچون شاوارزنبرگر ،37برایرلی 38و اپنهایم 39بودند .تأکید رهیافت قاعدهمحور بر تعریفها و
قواعاد نظری انتباعی بود کاه معناای فرماالیسااام پیشاااامادرن را تاداعی میکرد .باه عباارت دیگر آنهاا از منظر نظریاۀ مناابع
حقوق به حقوق بینالملل توجه میکردند و نیروی البامآور حقوق بینالملل را ناشای از منابع آن میدانساتند .در مقابل،
رهیاافات سااایااساااتمحور از منظر مباانی حقوق باه حقوق بینالملال توجاه میکرد و باه دنباال بادیلی برای قادرت دولات
میگشت و میکوشید آن را با میانجیهایی مانند دموکراسی و حقوق بشر مطرح کند و البته به ارزشهای لیبرالیسم نیب
قائل بود.40
اما آنچه به نحوی بارز مکتب نیوهیون را از رئالیسام حقوقی متمایب میساازد ،سایمای حرفهای حقوقدان اسات .حقوقدان
سایاساتمحور در عرصاۀ حقوق بینالملل ،برای خدمت به ارتقاء شاأن بشار ،در مسایر گامهای علم خطمشای دموکراسای

policy-oriented approach
The New Haven School
31
reformist internationalism
32
welfarist approach
33
Myres McDougal
34
Harold Lasswell
35
Roscoe Pound
36
rule-oriented approach
37
Georg Schwarzenberger
38
J.L. Brierly
39
L. F. L. Oppenheim
کلسن نیب معرفی شده است .برای مبال نک.
29
30

40

رهیافت سیاست محور مکتب نیوهیون همچنین در تقابل با مکتب وین هان

Kunz, Josef L (1933), "The Vienna School and International Law." NYULQ Rev. 11, 370.

فصلنامه تحقيقات نوين ميان رشتهاي حقوق

Journal of New Interdisciplinary Law
Research

سال  ،1400شماره  ،2ص 34-11
حرکت میکند و مکدوگال در طراحی سایمای حقوقدان روشانگر ،وامدار تساوِل اسات که سایمای آرمانی دانشامندان
خطمشی در جامعۀ دموکراتیک را به تصویر میکشد.
مکتب نیوهیون ،برخالف مکاتب سانتی فلسافۀ حقوق ،در تحلیل خود متغیرهای بسایاری غیر از هنجارهای حقوقی را که
بر فرایند تصامیمگیری تأثیر میگذارند مورد توجه قرار میدهد ) .(Suzuki, 1974: 6به عالوه این رویکرد در تقابل با
اصاالت عین قرار میگیرد و مساتلبم اتعان به ناتوانی از ارائۀ تحلیلی کامال عینی از فرایندهای جامعه اسات .زیرا تحلیلگر،
هم محصاول جامعهای اسات که مورد بررسای قرار میدهد ،و هم در فرایندهای آن مشاارکت میکند (Suzuki, 1974:
).12
مکتب نیوهیون اگرچه نقش سایاساتگذار را از نقش دانشامند متمایب میکند ،اما پیوند میان آنها را از نظر دور نمیدارد.
مقایساۀ مصتصاری در اینجا خالی از فایده نیسات .هان کلسن 41نیب تفسیر علمی حقوق را از تفسیر سیاسی حقوق جدا
میکرد .به عقیدۀ او تفسایر علمی کاری اسات که دانشامند حقوق میکند ،حال آنکه تفسایر سایاسای توساط کارگبار
دولت فسایاساتگذار) ارائه می شاود .مراد او از این تفکیک آن بود که بگوید دانشامند حقوق از میان تفسایرهای موجود از
یک هنجار حقوقی تنها آن تفسایری را برمیگبیند که قائم بر هنجار باتتر باشاد .زیرا هنجار فروتر دلیل اعتبار خود را از
هنجار فراتر اخذ میکند و بنابراین هیچ تعارضای میان هنجار فروتر و هنجار فراتر قابل تصاور نیسات (Kelsen, 2008:
) .208در مقابل ،مکدوگال عقیده داشااات که از میان تفسااایرهای موجود از یک هنجار حقوقی ،گبینهای باید انتصاب
شاود که با سایاساتهای مورد انتظار از آن هنجار و چشامانداز مردمی که در شارایط متغیر اقتصاادی ،اجتماعی و سایاسای
زندگی میکنند مطابقت داشاته باشاد .نکتۀ جالب در اینجا اسات که مکدوگال این انتصاب را وظیفۀ دانشامند حقوق
میداند و عقیده دارد که نباید چنین وظیفهای را به کلی در اختیار سایاساتگذار فکارگباران دولت) گذاشات .از آنجا که
دانشمند حقوق تعهد کارشناسی به تفسیر و ایضاح سیاستهای اساسی مندر در هنجارها و رویههای حقوقی دارد ،و از
آنجا که فرصاتهای مکرر برای مشااهدۀ آثار عینی و عملی این هنجارها و رویههای حقوقی دارد ،باید بکوشاد که هدف
و مقصاود اصالی که برای اجتماع تجویب میکند ارتقاء یابد ) .(Suzuki, 1974: 16از این رو گفته شاده که مسائولیتِ
درمانی 42دانشامندان حقوق بینالملل به اندازۀ عملکرد دانشامندان علم خطمشای دموکراسای اهمیت دارد (Saberi,
).2014: 42
ماکدوگاال همچنین باه نقش معنیدار صااااحابنظران در تاأثیرگاذاری بر منظرهاا و دیادگااههاا از طریق ارتبااط میاان
ایدئولوژیها اشاره میکند .این همان چیبی است که علماء حقوق بینالملل از گروسیوس 43به بعد اااا برای همگرایی با
دیگر گروههای تینفع و یافتن قبایی حقوقی که بتواند بر قامت دساتاوردهای جدید بشار در قلمروهای جدید دانش نیب
بایستد اا ناگبیر بودند با آن رودرو شوند ) .(Saberi, 2014: 43مکدوگال ایدئولوژی را ابباری برای حل مسئله میداند
و چنین توصایفی از ایدئولوژی گواهی اسات بر ادعای بیطرفی علم خطمشای که این علم را برای انواع نظامهای ارزشی و
هنجاریِ مصالف مناساااب میساااازد .در عین حال به روشااانی از نقش فعاتنهای ساااصن میگوید که مکدوگال برای
روشانفکران ،به عنوان مروجان ایدههای ناظر به شاأن بشار ،قائل اسات .به عبارت دیگر ،تقدیر حقوق بینالملل از دو حال
خار نیسات یا به ارتقاء منبلت انساانی ،روشانگری و ارزشهای دموکراتیک میانجامد ،یا به تمامیتخواهی ،اساتبداد،
انحصااار و توزیع محدود ارزشها .طرفداران مکتب نیوهیون حقوق را وساایلۀ خدمت به ابناء بشاار میدانند و از این رو
بنیان این مکتب را بر طیف گستردهای از ارزشهای اساسی و بر پایۀ نظمی عمومی استوار کردهاند که ریشه در آزادی و
Hans Kelsen
therapeutic responsibility
43
Hugo Grotius
41
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فصلنامه تحقيقات نوين ميان رشتهاي حقوق

Journal of New Interdisciplinary Law
Research

سال  ،1400شماره  ،2ص 34-11
منبلت انسااانی دارد .این ارزشها مطالبات مشااتر اجتماع بشااری و ،به عبارت دیگر ،مشااترکات جامعۀ بینالمللی را
میساازند و هنجارها و قواعد حقوق بینالملل باید در خدمت صایانت و حفظ این ارزشها باشاد .ارزشهایی مانند حقوق
بشاار ،امنیت ،کاهش آلودگیها ،مبارزه با فقر و مقابله با بیماریها ،غایات متعالی این مکتب به شاامار میروند که زمینۀ
سیاسی برای تصمیمگیری دولتها و استقرار نظم عمومی را تشکیل میدهند فمحبی و ابراهیمی لویه1396 ،ا .)191
 .2-1-2بینالمللگرایی اصالحطلبانه
رهیافت دیگری که میتوان در تیل گفتمان پساااواقعگرایی مورد بح قرار داد ،بینالمللگرایی اصااالحطلبانه اساات که
تبیینی روشان از آن را در مقالۀ مارتی کاساکنیمی 44با عنوان «حقوق بینالملل در عصار پسااواقعگرا» میتوان یافت .او
در این مقاله ،که در  1995منتشار شاد ،از تینفک بودن موضاع بینالمللی از موضاع اصاالحطلبانه ساصن میگوید از
اینکه وضااع موجود بینالمللی با آنچه اصااالحطلبان از وصااف «بینالمللی» در میکنند ،تفاوت دارد و مؤید توزیع
کنونی ثروت یاا قادرت در جهاان نیسااات ) .(Koskenniemi, 1995: 1بینالملالگرایی در این رهیاافات همواره نگااه باه
آیناده داشاااتاه اسااات از «حقوق عرفی نوع بشااار» 45ویلفرد جنکب 46در دهۀ  ،1950تا «سااااختاارهای متحول حقوق
بینالملال» 47ولفگااناگ فریادمن 48در دهاۀ  ،1960تاا ایادۀ نظم جهاانی عاادتناهتر ریچاارد فاالاک 49در دهاۀ  1970و تاأکیاد
ادیت براون وای  50بر منافع نسالهای آینده در دهۀ  ،1980و نهایتا کارهای توماس فرانک 51و جیمب کرافورد 52در باب
انصاف و دموکراسی در دهۀ .1990
کاساکنیمی در میانۀ دهۀ  1990از شاور و شاوق وافر شاصصایتهای برجساتۀ حقوق بینالملل نسابت به نقش جدیدی که
حقوق بینالملل میتواند در نظم بینالمللی بعد از جنگ سارد ایفا کند ساصن میگوید و در کنار ایشاان کساانی را که
همچنان به سانتیترین و فرمالیساتیترین مباح حقوقی دربارۀ نقش حقوق به عنوان پیشاکار دیرلماسای دولتمحور
وفادار ماندهاند مورد انتقاد قرار میدهد و سر با لحنی شِکوهنا از وضعیت بینالمللگرایی اصالحطلبانه حرف میزندا
اکنون میخواهم اشااره کنم که بینالمللگرایی اصاالحطلبانۀ ما به واساطۀ تحوتت اخیر در نظر و عمل به چالش کشایده
شاده اسات .بینالمللگرایی دیرلماسای ملل متحد با امر جهانی فاصاله دارد اصاالحات آن دیگر شاوری نمیانگیبد ،بلکه به
نحوی خار از موضاوع اسات .فرمالیسامی که در کنگره 53بسایار شاایع اسات ،در واقع نشاانۀ عقبگرد به مواضاعی اسات که
تا همین چند سال پیش نمیتوانست در سازمان ملل تداوم داشته باشد ).(Koskenniemi, 1995: 2
بینالمللگرایی اصااالحطلبانه بر دو فر علمی و ساایاساای اسااتوار شااده اساات .فر علمی میگوید که ما باید ابتدا
محتوای حقوق بینالملل را به شایوهای عینی و بیطرفانه بشاناسایم و سار آن را به طور مشاروع به کار بندیم .به تعبیر
کاساکنیمی ،نمیتوان حقوق را در قالب اصاول آرمانی منبع از ارادۀ الهی یا حقیقت اخالقی فتصاورات غیرقابل تصادیق)
Martti Koskenniemi
common law of mankind
46
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52
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اشااره به کنگرۀ ملل متحد دربارۀ حقوق بینالملل عمومی که ،به مناسابت پنجاهمین ساالگرد تأسای ساازمان ،از  13تا  17مارس 1995
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در نظر گرفت .قواعد بینالمللی را باید به نحوی مساتقل از هر زمینۀ خاص سایاسای ،مذهبی ،قومی و امبالهم شاناخت.
این شیوۀ «نگاه از ناکجا» تنها از طریق روشهای مشاهدۀ علمی در بررسی ما از قواعد حقوق بینالملل به دست میآید.
این روش علمی ،نیازمند «مفهومی اجتماعی از حقوق» اساات که در آن اجتماعات بشااری ،به منبلۀ واقعیات اجتماعی،
مورد بررسی قرار میگیرند .چنانکه کاسکنیمی میگویدا
اینکاه ماا معااهادات و عرف را باه عنوان مناابع حقوق میپاذیریم ،دقیقاا از این رو اسااات کاه آنهاا کمااکاان چهرۀ بیرونی
واقعیاات اجتمااعی بینالمللیاناد .آنهاا راهکاار وییهای برای در آنچاه ،در واقعیات ساااصات حیاات اجتمااعی ،باه عنوان
قواعد 54پدید میآیند ،در اختیار حقوقدانان قرار میدهند .اینکه فکر میکنیم قاعدهای آمره اسات ،نه از این رو اسات که
توساط خدا چنین مقرر شاده یا به موجب فالن نظریه برای بقاء نوع بشار ضاروری اسات بلکه آمره اسات ،چرا که ،به تعبیر
مادۀ  53کنوانساایون وین حقوق معاهدات« ،قاعدهای اساات که جامعۀ بینالمللی دولتها ،در کل خود ،آن را پذیرفته و
مورد شااناسااایی قرار داده اساات» .قاعدۀ آمره ،مانند هر قاعدۀ دیگری ،از حیات اجتماعی پدید میآید از تعامل قابل
مشااااهاده میاان دولاتهاا ،و از باه هم رسااایادن ارادههاا و مناافعشاااان .بااوری غیر از این ،توهمی غیرعلمی اسااات
).(Koskenniemi, 1995: 3
و اما فر سایاسای بینالمللگرایی اصاالحطلبانه نیب این اسات که «از آنچه هسات نمیتوان آنچه بایسات را اساتنتا
کرد» ) .(Koskenniemi, 1995: 4اگر بصواهیم چنین فرضااای را در چاارچوب حقوق بینالملال باه نحو ملموستری
توضاای دهیم ،مبال میتوانیم بگوییم که اگر یک ابرقدرت نظامی بیاید و از کشااتیهایی که از یک تنگۀ بینالمللی عبور
میکنند عوار بگیرد ،نمیتوان این واقعه فهست) را به خودی خود علت به وجود آمدن یک قاعده فبایست) تلقی کرد.
صارف اینکه کشاتیهای ماهیگیری در مقابل ناوچههای توپدار تسالیم میشاوند ،نمیتوان اساتنتا کرد که آنها
یا از ِ
وظیفه دارند چنین کنند .به تعبیر کاساکنیمی ،باید میان واقعیت و حقوق فاصالهای باشاد .از این نظر ،همۀ قواعد باید در
جهات سااایااساااتی رهااییبصش و حرکات از وضاااع موجود باه ساااوی تحقق آرماانهاای مطلوب آیناده قرار گیرناد
).(Koskenniemi, 1995: 4
با این حال جمع میان فر علمی و فر سایاسای با دشاواریهایی روبهرو اسات .به عبارت دیگر ،در مواجهۀ میان این
دو فر  ،تجرم یکی از میادان باه در میشاااود .از ساااویی هرچاه بیشاااتر بر اثبااتپاذیری و انضاااماامی بودن قواعاد
حقوق بینالملل براسااس رویۀ دولتها تأکید شاود ،همانقدر کمتر میتوان اساتقالل آن قواعد را از قدرت و سایاسات
دولتهای قدرتمند تضاامین کرد .از سااوی دیگر ،هرچه بیشااتر بر ماهیت انتقادی قواعد حقوق بینالملل تأکید شااود،
هماانقادر کمتر میتوان محتوای آن را باا ارجااع باه واقعیات موجود در جهاان بینالمللی اثباات کرد .یاک طرف باا نظریاهای
مدلل اما غیرانتقادی مواجهیم و یک طرف با رهیافتی انتقادی که آرمانگرایانه و دور از واقعیات جهان به نظر میرسد.
 .2-1-3رهیافت رفاهی یا بهزیستگرایانه
ساومین رهیافتی که در تیل گفتمان پسااواقعگرایی مورد توجه قرار میگیرد ،از تحلیل اقتصاادی حقوق اخذ شاده و به
رهیافت رفاهی یا بهبیساتگرایانه به حقوق بینالملل موساوم اسات .موضاعی که طرفدران این رویکرد اتصات میکنند ،در
عین واقعگرایانه بودن ،اصااالحطلبانه نیب اساات .به عقیدۀ این گروه ،دولتها به عنوان بازیگران اصاالی حقوق بینالملل،
مساائولیت دارند به نیابت از مردم خود ،اقدام به انعقاد توافقهایی با دیگر دولتها در جهت بیشااینهسااازی رفاه جهانی
کنند .به عبارت دیگر ،آنها معتقدند که هدف غایی حقوق بینالملل ،بیشاینهساازی رفاه و بهبیساتی جهانی اسات تا مبال
حقوق بشر یا صل و امنیت.
norms
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در اینجا رویکرد انتقادی معطوف به غلبۀ تحلیلهای کیفی در نظریۀ حقوقی اسااات رهیافت پیشااانهادی آن اصاااالح
نهادی حقوق بینالملل براسااس اخالق سایاسای اسات هدف آن فراهم آوردن ابباری کارآمد برای تفسایر حقوق بینالملل
به نحو عینی و واقعگرایانه اسات و برای رسایدن به این هدف ،بر سالسالهای از فر های تجربی دربارۀ ماهیت و کارکرد
حقوق بینالملل اسااتوار اساات ) .(Posner, 2005: 2از شاااخصترین نمایندگان این رویکرد میتوان به اریک پوزنر55
اشاره کرد.
باه عقیادۀ پوزنر ،هادف اصاااالحاات بینالمللی ارتقااء رفااه جهاانی اسااات .از این منظر ،او رفااه جهاانی را باه منبلاۀ نظریاهای
معرفی میکند که در آن همۀ افراد در نظر گرفته میشاااوند و رفاه همۀ افراد ،وظیفه و دغدغۀ همۀ دولتها اسااات .در
نتیجه ،اگر حقوق بینالملل را مبتنی بر رضااایت دولتها بدانیم ،مساائلۀ رفاه میتواند نقطۀ عبیمت مناساابی برای فهم
حقوق بینالملل باشااد ) .(Posner, 2005: 5از چنین منظری ،از حقوق بینالملل انتظار میرود که از سااویی میدان را
برای همکاری میان دولتها فراختر ساازد و از ساوی دیگر عرصاه را برای دولتهایی که درجۀ رفاه کمتری دارند ،تنگتر
کند.
یکی از راههای تحقق بصشیدن رهیافت رفاهی به حقوق بینالملل ،انعقاد معاهدات رفاهی به عنوان بدیلی برای معاهدات
حقوق بشاری اسات .به بیان دیگر ،معاهدات رفاهی زمانی موضاوعیت مییابند که معاهدات حقوق بشاری ،دولتها را از
نیل به اهداف رفاهگرایانه بازدارند .طبق این رهیافت ،از دولتهای دارای رفاه بیشاااتر انتظار میرود که خود را متعهد به
یاری رسااااندن به دولتهای دارای رفاه کمتر بدانند .پوزنر این ایده را در قالب عنوانی شاااعارگونه مطرح میکندا «رفاه
بشاار ،نه حقوق بشاار» ) .(Posner, 2008: 1758در چارچوب این دیدگاه ،دولتهای دارای رفاه کمتر ،تعهدی حقوقی
برای افبایش رفاه جمعیت خود فتعهد به نتیجه) یا تالش برای چنین هدفی فتعهد به وسیله) خواهند داشت و دولتهای
دیگر نیب تعهد به کمک یا حتی فشاار به دولتهای دارای رفاه کمتر خواهند داشات که بر سار تعهدات رفاهی خود باقی
بمانند ) .(Posner, 2008: 1775تعهدی که پوزنر از آن سصن میگوید ،تعهدی طبیعی است 56یعنی اگرچه دولتهای
دارای رفااه بیشاااتر ،در واقع تعهادی باه یااری رساااانادن باه دولاتهاای باا رفااه کمتر نادارناد ،اماا باا وجود این باه آنهاا یااری
میرساانند ) .(Posner, 2008: 1799از این رو توسال به معاهدات رفاه بشاری میتواند ابباری باشاد برای متعهد سااختن
دولتهای دارای رفاه کمتر به اینکه نشااان دهند ساایاسااتهای آنها رفاه جمعیتشااان را در مجموع ارتقاء داده اساات.
انتظار میرود نتیجۀ چنین رهیافتی نهایتا به ساود حقوق بشار تمام شاود چه بهبود وضاعیت رفاه مردم ،نه تنها سابب
مطالبۀ رعایت حقوق بنیادین بشاار از سااوی آنها خواهد شااد ،بلکه اببار تزم برای پیگیری چنین مطالبهای را هم مهیا
خواهد ساخت.
در اینجا می توان به عنوان نمونه به اعالمیۀ حق بر توساعه ،مصاوب مجمع عمومی ملل متحد در  ،1986اشااره کرد که
در بند  1مادۀ  1آن ،حق بر توسااعه به عنوان وساایلهای برای تحقق کامل تمام حقهای بشااری و آزادیهای بنیادین
معرفی می شااود .به منظور تحقق حق بر توسااعه ،تمام دیگر حقوق بشاار باید محقق شااوند ،یا حداقل مورد انکار قرار

Eric A. Posner
تعهد طبیعی را با اقتباس از همین مفهوم در حقوق خصوصی به کار بردهام ،هرچند تعهد طبیعی در حقوق خصوصی معنایی غیر از آنچه در
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نگیرند .به همین دلیل میتوان گفت حق بر توساعه و حقوق بشار نسابت به یکدیگر طریقیت دارند و همین سابب شاده
که گاه از حق بر توسعه به عنوان یک «فراحق» 57یاد شود.58
همانگونه که اشااره شاد ،هدف رهیافت رفاهی به حقوق بینالملل ،اصاالح نظام حقوقی بینالمللی اسات .از این رو وجود
چنین نظامی در آن مفرو است .با این حال ،هرچند هنوز چارچوب هنجاری معینی ا ا که به نحو روشنی تعریف و به
صورت گستردهای پذیرفته شده باشد اااا دربارۀ حقوق بینالملل رفاهی شکل نگرفته است ،اما میتوان گفت پیشفر
هنجااری مفهوم رفااهگرایااناه از حقوق بینالملال ،مطلوبیات اجتمااعی افبایش کاارآمادی همکااری میاان دولاتهاا اسااات
) .(Deplano, 2014: 90از آنجا که وجود و بقاء حقوق بینالملل متکی به پشااتیبانی دولتها اساات ،رضااایت همۀ
دولتها ،یا تقریبا همۀ آنها ،برای آنکه قاعدهای به عنوان جبئی از حقوق بینالملل شااناخته شااود ،تزم اساات .رهیافت
رفاهی یا بهبیساتگرایانه به حقوق بینالملل نیب مساتلبم برداشاتی دولتمحور از نظام حقوقی بینالمللی اسات .از این رو
چنین رهیافتی نیب ،مانند بینالمللگرایی اصااالحطلبانه ،هرچند از ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار اساات ،لیکن ممکن
است در کشمکش میان واقعیت فدادههای موجود) و اهداف آرمانی فجنبۀ انتقادی) از حرکت باز ایستد.
 .2-2جریان جدید
میتوان گفت عمدهترین و جدیترین مباح حقوق بینالملل انتقادی از سااوی شاااخهای به نام «جریان

جدید»59

مطرح

شاده اسات که گاه با عنوان رهیافتهای نو به حقوق بینالملل 60نیب خوانده میشاود .دیوید ِکنِدی 61در توساعۀ این مباح
نقشااای کلیادی ایفاا کرده اسااات ،باه وییه باا تبهاایی درباارۀ گفتماان حقوق بینالملال 62و «جریاان جادیاد تحقیقاات حقوق
بینالملال» .63از نظر کنادی ،اکراه و بیمیلی جریاان اصااالی باه مطاالعاات نظری ،پنااه بردن و عبلات گبیادن در دکترین ،و
عقالنی کردن مح موضاوعات حقوقی ،جملگی در آینۀ نظام آموزشای حقوق پدیدار میشاد .دانشاجویان حقوق بینالملل
طرق توجیه حقوق بینالملل را میآموختند .به آنها یاد داده میشااد که حقوق بینالملل هر روز ببرگتر میشااود ،قواعد و
شامول آنها افبایش مییابد و یک حرکت خطی به ساوی ارتقاء وضاعیت بشار از طریق دساتاوردهای حقوق بینالملل ترسایم
میشد ).(Bianchi, 2016: 143
یکی از اصالیترین موضاوعات رهیافت انتقادی که توساط دیوید کندی به حقوق بینالملل اضاافه شاد ،توجه به تاری و
تاری نگاری حقوق بینالملل و بررساای مسااائل این رشااته با مطالعۀ تاریصی اساات .به طور کلی ،نظریۀ انتقادی مکتب
فرانکفورت ،نظریۀ انتقادی حقوقی ،سااختارگرایی ،نقد ادبی ،پسااسااختارگریی و پساتمدرنیسام عمدهترین منابع الهام در
آثار این نساال از اندیشاامندان حقوق بینالملل بود .این فضااای فکری میانرشااتهای در آن فضااای نساابتا راکدی که بر
تحقیقاات حقوقی بینالملال حااکم بود ،زمیناهسااااز ظهور جریاانی جادیاد در تحقیقاات حقوق بینالملال در نیماۀ دوم دهاۀ
 1980شد.

meta-right
58

57

برای مبال نک.ا
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New Stream
60
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جریان جدید به راه افتاده بود تا با میانهرویهای پراگماتیساام و تلون مبا لیبرالیساام حقوقی درآویبد و نشااان دهد که
حقوق بینالملل ،گذشاته از اینکه تنظیم و تدار کاربردی یا ساازمانی مساائل بینالمللی اسات ،میتواند به عنوان یک
رشتۀ فکری در کلیت خود احیاء و بازاندیشی شود ).(Koskenniemi, 1995: 18
نیجال پروی  64در مقاالاۀ مفصااالی کاه در  1991باا عنوان «مطاالعاات انتقاادی حقوقی در حقوق بینالملال عمومی» در
مجلۀ حقوق بینالملل هاروارد منتشاار کرد ،جریان جدید را بصشاای از جنبش گسااتردهتر مطالعات حقوقی انتقادی به
شامار آورده اسات ) .(Purvis, 1991: 81او در این مقاله توضای میدهد که پراگماتیساتها چگونه به مساائل نظری
احسااس نیاز کردند و پراگماتیسام مفهومی چگونه پا به عرصاۀ ظهور گذاشات .آنها میخواساتند از تحلیل نظری برای
میاانجی گری میاان پوزیتیویسااام و انادیشاااۀ حقوق طبیعی اساااتفااده کنناد و بناابراین در صااادد تبادیال امر انتباعی باه
کارکردگرایی برآمدند .مکااتب گوناگونی از دل پراگمااتیسااام مفهومی بیرون آمدند که مهمترین آنهاا رویکرد قاعدهمحور،
رویکرد سایاساتمحور ،شاکگرایی و ایدئالیسام بود .وییگی مشاتر همۀ آنها فاصاله گرفتن از اندیشاۀ حقوق طبیعی و
پوزیتیویسم بود ).(Purvis, 1991: 84
حقوقدانان جریان جدید خطوط تحلیلی بدیعی در سطوح مفهومی ،روششناختی و راهبردی به ارمغان آوردند .در سط
مفهومی ،انادیشااامنادان جریاان جادیاد ،عالوه بر اتصاات رویکردی انتقاادی باه تااری حقوق بینالملال و دکترین حااکمیات،
تأکید وییهای بر نقش فرهنگ در فهم چگونگی وضاع و اجرای حقوق بینالملل نشاان دادند .آنها همچنین نشاان دادند
که فرهنگ چگونه میتواند بر گفتمان رساامی حقوق بینالملل تأثیر بگذارد .برای مبال تصااویری که در جریان اصاالی
مطالعات حقوق بینالملل از مردمان بومی ترساایم میشااود ،یا تعریفی که از تروریساام ارائه میشااود ،نشاااندهندۀ
ساوگیریهای فرهنگی اسات که بالملل منجر به ساوگیری در قاعدهگذاریهای حقوقی بینالمللی میشاود (Bianchi,
).2016: 146
در سااط روششااناختی ،سااروکار جریان جدید عمدتا با دوگانهها و اضااداد بوده اساات .آنها از این روش برای تجبیه و
تحلیل تعار ها و تناق های مفهومی در سااختار نظریۀ لیبرال و حقوق بینالملل اساتفاده کردهاند برای مبال ،تعار
میان حاکمیت و نظم جهانی .در روششاناسای آنها بیطرفی نه یک مبیت ،که محدودیت اسات .از این رو آنها با عدول از
طریق بیطرفی ،توانساتهاند مساائلی مانند جهانشامولی یا عینیت نظام حقوق بینالملل را به پای محاکمه بکشاانند .در
سااط راهبردی نیب ،جریان جدید راه خود را از طرحهای معمول و متوسااط اصااالحات حقوقی جدا میکند و به سااوی
طرحهای رادیکال و ریشاهایِ تغییر قدم برمیدارد .جریان جدید در این مسایر ،بیش از همه ،وامدار میانرشاتهای بودن
خویش است.
 .2-3رویکردهای جهان سوم به حقوق بینالملل
رویکردهای جهان ساوم به حقوق بینالملل را میتوان دگراندیشای دربارۀ آنچه حقوق بینالملل «هسات» و «باید باشاد»
توصااایف کرد .از نظر هواداران این رویکردهاا ،حقوق بینالملال تنهاا زماانی معناا دارد کاه در متن و بطن تااری و تجرباۀ
زیساتۀ مردمان جهان ساوم نگریساته شاود .این دیدگاه بیانگر دو مشاصصاۀ اصالی رویکردهای جهان ساوم اسات .نصسات،
تجربۀ اسااتعمار ساابب شااده اساات مردمان جهان سااوم نساابت به روابط قدرت و شاایوههایی که قواعد و سااازمانهای
بینالمللی بر توزیع قدرت میان دولتها و مردمان اثر میگذارند به شادت حسااسایت نشاان دهند .دوم ،این تجربۀ واقعی
مردمان جهان ساوم اسات و نه صارفا تجربۀ دولتهایی که ایشان را در پهنۀ بینالمللی نمایندگی میکنند ،و از دریچۀ آن
Nigel Purvis
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اساات که میتوان قواعد حقوق بینالملل را مورد ساانجش و ارزیابی قرار داد .از آنجا که دولتهای جهان سااوم غالبا
بر خالف منافع مردمان خود عمل میکنند ،موضااع و دیدگاه مردمان جهان سااوم دربارۀ قواعد و رویههای بینالمللی و
تاأثیری کاه بر زنادگی آنهاا میگاذارناد ،گواه محکمی بر عاادتناه بودن یاا نااعاادتناه بودن آن قواعاد و رویاههاا اسااات اگر در
مقاابال آن قواعاد و رویاههاا مقااومات کنناد ،دال بر نااعاادتناه بودن آنهاا اسااات و اگر آن قواعاد و رویاههاا را براذیرناد ،دال بر
عاادتناه بودن آنهاا .بناابراین حقوقاداناانی کاه باا رویکردهاای جهاان ساااوم باه مطاالعاۀ حقوق بینالملال میپردازناد ،قواعاد
پوزیتیویساااتی را از دریچۀ تجربۀ زیساااتۀ مردمان جهان ساااوم مورد سااانجش و ارزیابی قرار میدهند و از این طریق
میکوشند حقوق بینالملل رهاییبصش را در مقابل حقوق بینالملل سرکوبگر برپا سازند تا بدین وسیله به تحقق عدالت
جهانی راستین دست یاری رسانده باشند.
نسااال اول بانیاان و حامیاان رویکردهای جهاان ساااوم به حقوق بینالملال را حقوقدانان پیشاااگاام و برجساااتاهای مانناد
جر ابیصاعب ،65گارسایا آمادور ،66رام پراکاش آنند ،67محمد بجاوی 68و تسالیم الیاس 69نمایندگی میکردند .اینان در
واقع نسال اول حقوقدانان بینالمللی پساااساتعماری به شامار میروند .نسال دوم نیب اگرچه تا حد زیادی سانت به جا مانده
از متقدمین را دنبال میکرد ،اما بعضا نیب راه خود را برمیگبید .با این حال عمدهترین مواضع نسل اول ،هنوز و همچنان
به قوت خود باقی اسات و تأثیری ماندگار بر محققان و هواداران بعدی این جریان گذاشاته اسات .بنابراین مروری اجمالی
بر اصلیترین مواضع نسل اول رویکردهای جهان سوم به حقوق بینالملل خالی از فایده نصواهد بود.
نصسات ،آنچه را که حقوق بینالملل اساتعماری مینامیدند ،به عنوان ابباری برای توجیه و مشاروعیت بصشایدن به انقیاد
و ساارکوب مردمان جهان سااوم معرفی میکردند .برای مبال ،حقوق بینالملل قرن نوزدهم ،دولتهای غیراروپایی را از
سااااحت حاکمیت مساااتبنی سااااخت ،معاهدات نابرابر میان قدرتهای اروپایی و قدرتهای غیراروپایی را تأیید کرد و
دساتیابی به حاکمیت بر جوامع غیراروپایی از طریق فت و غلبه را کامال قانونی شامرد (Anghie & Chimni, 2003:
) .80تفکیک میان ملل متمدن و ملل غیرمتمدن یکی از مشاصصاههای بارز حقوق بینالملل قرن نوزدهم بود که رد پای
آن هنوز از بع مهمترین اسااناد حقوق بینالملل معاصاار ،مانند اساااساانامۀ دیوان بینالمللی دادگسااتری محو نشااده
است.70
دوم ،تأکید میکردند که دولتهای جهان سوم در عصر پیشااستعمار با مفهوم حقوق بینالملل بیگانه نبودند .برای مبال،
جوامع غیراروپاایی قواعاد پیچیاده ای از جملاه مرتبط باا حقوق معااهادات و حقوق جناگ ایجااد کردهاناد .رام پراکااش آنناد،
در کتاب دولتهای آساایایی و توسااعۀ حقوق بینالملل جهانی ،71کوشااید با اشاااره به مشااترکات میان جوامعِ بهظاهر
متفاوت ،و با شاناساایی مجموعهای غنی از آموزهها و اصاول که در نظامهای حقوقی و فرهنگهای حقوقی جهان ساوم
یافت میشاد ،نشاان دهد که میتوان از این مشاترکات ،آموزهها و اصاول در جهت منافع کل اجتماع بینالمللی اساتفاده
کرد.
Georges Abi-Saab
Garcia Amador
67
Ram Prakash Anand
68
Mohammed Bedjaoui
69
Taslim Olawale Elias
برای مبال ،عبارت «اصول کلی حقوق مورد قبول ملل متمدن» در بند  1مادۀ  38اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری با توجه به اینکه
65
66

70

اساسنامۀ دیوان ،جبء تینفک منشور ملل متحد به شمار میرود .برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ این مفهوم ،نک .مدخل ""Civilized Nations
در دایرهالمعارف حقوق بینالملل عمومی ماک پالنکا
Sloan, James (2011), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press.
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Anand, R. P. (1972). Asian states and the development of universal international law, Delhi: Vikas.
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ساوم ،بر این باور بودند که محتوای حقوق بینالملل را میتوان با در نظر گرفتن و به حسااب آوردن نیازها ،خواساتهها و
انتظارات مردمان کشاورهای تازه اساتقالل یافته تغییر داد .حرکت به ساوی این هدف میبایسات از درون نظام ملل متحد
آغاز میشاد .از این رو با ابتکارات دیرلماتیک کشاورهای تازه اساتقالل یافتۀ جهان ساوم وفاق و یکدلی میکردند و ایمانی
راسا داشاتند که ساازمان ملل متحد میتواند عاملیت تغییر برای اساتقرار نظم جهانی عادتنه را بر عهده گیرد .از همین
رو بود که دولتهای جهان ساوم کوشایدند رویکردی جدید به دکترین منابع حقوق بینالملل اتصات کنند رویکردی که
بر طبق آن ،قطعنامههای مجمع عمومی ،زمانی که با اکبریت عظیمی به تصاویب میرساند ،میتوانند اثر حقوقی البامآور
داشته باشند ).72(Abi-Saab, 1968: 98
چهارم ،تأکید وییهای بر اصال برابری حاکمیت دولتها و اصال عدم مداخله به جای میآوردند ،چرا که این دو اصال برای
جوامع تازه اساتقالل یافته اهمیت عمده داشات .پیشانهاد و پیگیری تصاویب اسانادی مانند قطعنامۀ غیرقابل قبول بودن
مداخله در امور داخلی کشاورها و حمایت از اساتقالل و حاکمیت آنها ف ،)1965یا اعالمیۀ اصاول حقوق بینالملل راجع به
روابط دوسااتانه و همکاری میان دولتها طبق منشااور ملل متحد ف ،)1970از جمله اقداماتی بود که توسااط دولتهای
جهان ساوم و از طر یق مجمع عمومی ساازمان ملل متحد برای حمایت و ارتقاء اصال برابری حاکمیت و اصال عدم مداخله
صورت گرفت.
پنجم ،در صاادد برپا ساااختن یک نظم اقتصااادی بینالمللی جدید بودند .مهمترین اثر دربارۀ این موضااوع ،کتابی بود از
محمد بجاوی ،با عنوان به ساوی یک نظم اقتصاادی بینالمللی جدید ،که در  1979منتشار شاد .73حقوقدانانی مانند او به
این نتیجه رساایده بودند تا وقتی که ساااختارهای اقتصااادی پیونددهندۀ جهان اول و جهان سااوم فشاامال و جنوب)
همچنان در جهت زیان جنوب اساتمرار یابند ،اساتقالل سایاسای به تنهایی برای نیل به رهایی کفایت نصواهد کرد .از این
رو تزم بود با تغییرات سااختاری به ساوی ایجاد یک نظم اقتصاادی بینالمللی جدید رفت که در آن حقوقی مانند تسالط
بر منابع طبیعی و اِعمال کنترل مؤثر بر سارمایهگذاران خارجی ،برای کشاورهای در حال توساعه قابل تأمین باشاد .برای
مبال ،در همان زمان مجمع عمومی ملل متحد قطعنامۀ  3281را با عنوان «منشاور حقوق و تکالیف اقتصاادی دولتها»
به تصاویب رسااند ف ،)1974که هدف بنیادین آن «حمایت از اساتقرار نظم اقتصاادی بینالمللی جدید براسااس عدل و
انصااف ،برابری حاکمیت ،وابساتگی متقابل ،منافع مشاتر و همکاری میان همۀ دولتها ،صارفنظر از نظامهای اقتصاادی
و اجتماعی آنها» عنوان شده است.
از مواضاع اصالی حقوقدانانی که رویکردهای جهان ساوم به حقوق بینالملل را نمایندگی میکنند میتوان پی برد که آنها
بیش از همه تحت تأثیر تحقیقات پساااساتعماری بودهاند و نقد دولت پساااساتعماری را در دساتور کار خود قرار دادهاند.
وجه انتقادی این رویکردها در این اساات که موضااوعیت خود را در یک مصالفت جدلی و دیالکتیکی با حقوق بینالملل
تعریف میکند و ادعای اصالیاش این اسات که حقوق بینالملل وسایلهای اسات برای تساهیل اساتبمار و بهرهکشای از
جهان ساوم ،از طریق وابساتگی منفعل به غرب و هدفش تغییر جنبههای سارکوبگر حقوق بینالملل از طریق بازخوانی
مبانی استعماری حقوق بینالملل است.
 .3مدعاهای بنیادین در حقوق بینالملل انتقادی
72

البته دور از تهن نیست که کوششهایی از این دست برای ایجاد یک نظام بینالمللی دموکراتیک و مشارکتی ،در بیشتر موارد ،مغلوب

احتجاجات پوزیتیویستی دربارۀ منابع حقوق بینالملل و اصولی مانند رضایت شدهاند .برای مطالعۀ نمونهای کالسیک از این دست استدتلهای
پوزیتیویستی که در رد ادعاهای جهان سوم به کار رفته اند ،نک .رأی داور واحد ،رنه ا ژان دوپویی ،در اختالف میان دولت لیبی و شرکتهای
تگباکو و دیگران ،درا کالنتریان ،مرتضی ف ،)1379یک رأی داوری و دو نقد .تهرانا آگاه.
Bedjaoni, M. (1979), Towards a New International Economic Order. Paris: UNESCO.
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مدعاهای بنیادین حقوقدانان انتقادی ،عمدتا در چارچوب نقد مبانی نظری لیبرالیسام و نشاان دادن تعار در مفروضاات
معرفتشاناختی لیبرالیسام با مفروضاات هستیشناختی آن صورتبندی شدهاند .مطالعه و بررسی تفصیلی این مباح در
چارچوب این مقاله پیشبینی نشااده اساات و هدف از این بصش ،صاارفا اشااارهای اساات اجمالی به رئوس مطالبی که در
تحقیقات نظریهپردازان انتقادی حقوق بینالملل تکرار شدهاند.74
 .3-1عدم تعین لیبرالیسم
ایدۀ بنیادی در پ مدعای عدم تعین آن اساات که نظام حقوقی لیبرال تاتا معیوب اساات .لیبرالیساام مدعی اساات که
میتواناد باا توسااال باه قواعاد عقالنی و باا روش عینی ،تعاار هاا را حال کناد ،اماا حقوقاداناان انتقاادی معتقادناد کاه قواعاد
نمیتوانند به تنهایی از عهدۀ ارائۀ راهحل برآیند و این به خاطر عدم تعین آنها است.
لیبرالیسام سااختاری هنجاری اسات که محتوای حقوق بینالملل را سامتوساو میدهد .اگر روابط بینالمللی عموما از
دریچۀ اقتدار حاکمیت دیده میشاود اگر شایوۀ حکمرانی براسااس آزادی تعریف میشاود و اگر فرایند فیصالۀ اختالفات
بر مبنای حکومت قانون قرار میگیرد در پ همۀ این جهتگیریها ایدئولوژی لیبرال ایستاده است (Purvis, 1991:
) .102این گباره که حقوق بینالملل متشاااکل از دولتهای حاکمِ برابر اسااات که همگی تن به حکومت قانون دادهاند،
اصال بنیادین و عقیدۀ اسااسای در نظریۀ لیبرال اسات .ایدۀ حکومت قانون محور نظریۀ لیبرال اسات که به نوعی در تقابل
با سایاسات قرار میگیرد و به عنوان تنها طریق چیره شادن بر هر ومر شاناخته میشاود .به عبارت دیگر در چارچوب
لیبرالیسام ،ایدۀ حکومت قانون همچون نیروی گریب از سایاسات اااااااا یا به تعبیر کاسکنیمی« ،غریبۀ لیبرالی به گریب از
سایاسات» 75اااااااا ) (Koskenniemi, 1990: 6به کار گرفته میشاود و این معنا را به ثمر مینشااند که نظم جهانی بر
حکومت قانون اساتوار اسات .لیکن هرچند بر جبمیت چنین گبارهای پافشااری شاود ،همچنان نمیتوان این واقعیت را در
پرده نگاه داشات که تعار های اجتماعی ،خواهناخواه ،با وساائل سایاسای حل میشاوند و باز به تعبیر کاساکنیمی ،حتی
اگر معنای حقوقی مشاترکی در میان حقوقدانان بینالمللی وجود داشاته باشاد ،آن معنا باید متکی بر اصاول سایاسی مورد
مناقشهای باشد که بتواند نتایج اختالفات بینالمللی را توجیه کند ).(Koskenniemi, 1990: 7
مشاصصاۀ دیگر دیدگاه لیبرالی دربارۀ حقوق آن اسات که ساازمانیابی جامعه از طریق قواعد حقوقی تنها زمانی میسار
است که این قواعد «عینی» باشند .حقوق باید در آنِ واحد «انضمامی» 76باشد یعنی از نظریههای انتباعی دربارۀ عدالت
فاصاله بگیرد و نیب «تجویبی» 77باشاد یعنی نسابت به همه نوعا فیعنی صارفنظر از ترجیحات تهنی و شاصصای) اِعمال
شااود ) .(Bianchi, 2016: 148در حالی که جمع میان متعین بودن و تجویبی بودن ممتنع اساات ،زیرا هیچ اصاال،
قااعاده یاا اساااتادتلی نمی تواناد در آنِ واحاد متعین و تجویبی بااشاااد اثباات یکی باه منبلاۀ نفی دیگری اسااات
).(Koskenniemi, 1990: 8
عدم تعین در سااختار اساتدتل حقوقی بینالملل نیب به این صاورت توضای داده میشاود که هرچه اساتدتل یا نظریهای
دربارۀ حقوق بینالملل ،انضامامی و نبدیک به رویۀ دولتها باشاد ،بیشاتر در معر این خطر قرار میگیرد که در مقابل
سااختارهای قدرت موجود در اجتماع بینالمللی معذور بماند .از این رو ،چنین خواهد نمود که استدتل یا نظریۀ حقوقی
74

از جملۀ مهمترین منابع برای مطالعۀ این مطالب میتوان به «دانش و سیاست» روبرتو آنگر ف« ،)1975راهنمای مطالعات انتقادی حقوقی»

کِلمن ف« ،)1987جریان جدید تحقیقات حقوق بینالملل» کندی ف« ،)1988از آپولوژی تا یوتوپیا» کاسکنیمی ف« ،)1989نقد لیبرال مطالعات
حقوقی انتقادی» اندرو آلتمن ف ،)1990و «مطالعات حقوقی انتقادی در حقوق بینالملل» پروی ف )1991اشاره کرد.
75
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به ابباری سایاسای در خدمت ابرقدرتها مبدل گشاته اسات .در عین حال ،هرچه اساتدتل یا نظریهای دساتوری باشاد و از
متن و زمینۀ اجتماعی معینی که در صااادد تنظیم آن اسااات جدا بیفتد ،بیشاااتر با اتهام واهی بودن و یوتوپیایی بودن
مواجه خواهد شاد و مجددا ابباری سایاسای به شامار خواه رفت ،اینبار به خاطر پیوند نبدیکش با مفهوم عدالت طبیعی،
که مفهوم معینی نیسااات و به دلصواه قابل دساااتکاری اسااات ) .(Bianchi, 2016: 148از این رو سااایاسااات امری
اجتنابناپذیر و تاتی در سااختار اساتدتلی حقوق بینالملل اسات .هیچ عینیتی در اساتدتل حقوقی بینالملل متصاور
نیساات و هر اسااتدتل یا نظریهای میتواند به واسااطۀ اسااتدتل یا نظریهای معار  ،منتفی شااود .از این رو ،به تعبیر
کاسکنیمی ،عدم تعین «وییگی ساختاری زبان حقوقی بینالمللی است» ).(Koskenniemi, 2005: 62
 .3-2عدم انسجام لیبرالیسم
بح عدم انساجام لیبرالیسام ،به وییه در اواخر قرن نوزدهم ،شادت گرفت ،هرچند لیبرالها همواره در مقابل این انتقاد
اااا ا که آن را اتهامی بیش نمیدانستند اااا ا به دفاع از خود خاستهاند .78با این حال شواهد تجربی و ادلۀ منطقی نشان
میدهند که تناق و عدم انسجام درونی اصول اساسی لیبرالیسم چیبی بیش از اتهام است.
در برداشااات لیبرالی از حقوق بینالملال ،حااکمیات اسااااس حیاات بینالمللی قلماداد میشاااود .باه عباارت دیگر ،حیاات
بینالمللی حاکمیتمحور اساات و نظم جهانی صاارفا نشاااندهندۀ قرارداد اجتماعی میان حاکمان اساات .در واقع ،فر
هساتیشاناختی نظریۀ لیبرال ،تصاویری از جهان به دسات میدهد که حیات بینالمللی در آن تماما به تصارف حاکمیت
درآمده اسات .عالوه بر این ،لیبرالیسام بر یک فر معرفتشاناختی متکی اسات که میگوید هیچ فضایلت ،ارزش عینی یا
جوهر قاابالفهمی وجود نادارد باه بیاان دیگر ،ارزشهاای لیبرالی ارزشهاایی تهنیاناد .باا نگااهی باه نتیجاۀ این دو فر
می توان عدم انساجام مورد بح را مشااهده کرد .نتیجۀ فر نصسات آن اسات که داوری نهایی دربارۀ هر گبارۀ هنجاری
و اخالقی در نظم بینالمللی با حاکمیتها است .نتیجۀ فر دوم آن است که در سط حاکمیتها ،هر گبارۀ هنجاری و
اخالقی از اعتبار یکساان برخوردار اسات .به عبارت دیگر ،فر نصسات دتلت بر وجود سالسالهمراتب دارد و فر دوم
دتلت بر عدم سلسلهمراتب.79
ا ین مفروضاات اسااسای لیبرالیسام ،چشام انداز خاصای از سایاسات و حقوق را هویدا می ساازد .فهم بسایط از حاکمیت و
اصال ارزش تهنی ،لیبرال ها را به ساوی این گباره رهنمون می ساازد که تنها نظام مشاروع حکمرانی ،نظامی مبتنی بر
آزادی اسات و آزادی تنها تعهد اسااسای و ماهوی هر نظام مشاروع حکمرانی محساوب میشاود ).(Purvis, 1991: 95
در واقع تنها هدف مشاروع روابط بین المللی برقرار سااختن نظمی حقوقی اسات که آزادی حاکمیت در آن به باتترین
حد خود رسیده باشد.
نظریۀ ساایاساای لیبرال اگرچه ممکن اساات از دور و از لحا انتباعی به نظر منطقی برسااد ،لیکن وقتی کار به معنای
انضامامی آزادی میرساد و از نبدیک نگریساته میشاود ،خهها ،شکافها و عدم انسجام آن آشکار میگردد .وقتی سصن از
باتترین درجۀ آزادی برای حاکمیت گفته میشاود ،این آزادی صارفا متعلق به یک دولت ،یا مجموعهای از دولتها فگروه
الف) نیسات ،بلکه در عین حال مساتلبم آزادی حاکمیتهای دیگری فگروه ب) اسات که بتوانند به نحوی کامال متضااد با
حاکمیت یا حاکمیتهای نصساات عمل کنند .عدم انسااجام نظریۀ لیبرال در اینجا نمایان میشااود که آزادی گروه الف
همواره در منافات با آزادی گروه ب است و بالعک .
78

برای مروری کوتاه بر استدتلی که در مقابل عدم انسجام لیبرالیسم مطرح میشود ،نک .اکلشال ،رابرت ف ،)1399ایدئولوژیهای سیاسی.

ترجمۀ محمد قائد ،تهرانا فرهنگ نشر نو ،صص.42-31 .
 79روبرتو آنگر در دانش و سیاست توضی بیشتری دربارۀ اصل ارزش تهنی داده است .نکا
Unger, R. M. (1984), Knowledge & Politics. New York: Free Press.
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از ساوی دیگر ،لیبرالیسام اصال قانونی بودن یا همان حکومت قانون را مبنای حل تعار های ناشای از آزادی حاکمیتها
معرفی میکند .منظور از حکومت قانون در روابط بینالمللی مجموعۀ قواعد تجویبی حاکم بر رفتار حاکمیت است که به
طور یکساان بر همۀ حاکمیتها اعمال میشاود .بنابراین ساؤالی که باقی میماند این اسات که لیبرالیسام چگونه میتواند
منکر وجود ارزش عینی شود و همبمان مدعی فیصلۀ اختالفات بینالمللی از طریق توسل به قواعد عینی باشد؟
 .3-3حقوق بینالملل به عنوان بازتاب محتوای ایدئولوژیک لیبرالیسم
یکی دیگر از مدعاهای اصاالی در نظریۀ انتقادی حقوق بینالملل این اساات که الگوهای اسااتدتل حقوقی بینالمللی در
سیطرۀ ایدئولوژی لیبرال قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،حقوق بینالملل اهداف و ارزشهای محدودی را دربرمیگیرد.
منظور نظریهپردازان انتقادی از ایدئولوژی ،نظامی از مفاهیم ،باورها و ارزشها اسات که اوت دربارۀ آنچه «هسات» و ثانیا
دربارۀ آنچه «باید باشاد» ،گبارههای ایجابی و دساتوری ارائه میدهد .به عبارت دیگر ،ایدئولوژی عمومیت بصشایدن به
منافع گروهی است .به تعبیر نیجل پروی  ،از آنجا که بنیاد ایدئولوژی «تجویبی» فهنجاری) است ،ساختار آن نیب تنها
میتواند توجیهی هنجاری داشته باشد و بنابراین ایدئولوژی نه بیطرف است و نه عینی ).(Purvis, 1991: 100
ساختار ایدئولوژیک نظریۀ لیبرال حقوق بینالملل ،بیش از همه در مفهوم حاکمیت متجلی میشود .لیبرالیسم مدعی است که
نظم بینالمللی را به واساطۀ مفهوم انتباعی حاکمیت و نظریهای دربارۀ منشاأ و ماهیت قدرت دولت توضای میدهد .این مفهوم
انتباعی در توصاایف نظم جهانی مورد پذیرش قرار میگیرد و «حاکمیت» ،نه صاارفا به عنوان مفهومی انتباعی ،بلکه به عنوان
موجودیتی واقعی به شمار میرود ).(Purvis, 1991: 100
نتیجۀ چنین دیدگاهی آن اساات که حاکمیتها هسااتند و تمام ضاارورتی برای توجیه آنها وجود ندارد .بدین ترتیب،
تفکیک بین «هسات» و «بایسات» در نظریۀ لیبرال از میان برمیخیبد ،زیرا لیبرالیسام کاری به محتوای حاکمیت ،یعنی
به صااحت یا تناسااب تقساایم حیات بینالمللی به حوزههای اقتدار حاکمیتی ندارد .ولی آیا میتوان صاارفا با یک گبارۀ
توصایفی از مفهوم حاکمیت گذر کرد؟ وانگهی ،همانگونه که پیشتر بیان شاد ،تصاویر حاکمیتمحور از نظم بینالمللی
اا که از سوی نظریهپردازان لیبرال ارائه میشود اا تصویری هنجاری است.
بنابراین با دقت در سااختار درونی لیبرالیسام تا حدی روشان میشاود که سایطرۀ ایدئولوژی لیبرال سابب شاده اسات که
امروز تصاور یک نظم جهانی که بر پایۀ اصاول دیگری غیر از حاکمیت بنا شاده باشاد ،بعید و ناممکن به نظر برساد .ما
حقوق و روابط بینالملل را تنها در ساایۀ اقتدار دولتهای حاکم میبینیم و این نتیجۀ تسالط ایدئولوژی لیبرال اسات که
شیوۀ حکمرانی را بر پایۀ آزادی ،و فرایند حل اختالف را بر پایۀ حکومت قانون بنا نهاده است.
 .4انتقادات مطرح بر رهیافت انتقادی حقوق بینالملل
میتوان انتظاار داشااات کاه یکی از مهمترین انتقاادات مطرح بر نظریاات انتقاادی حقوق بینالملال ،عادم ارائاۀ هرگوناه
برداشات اثباتی دربارۀ موضاوع باشاد چرا که نظریۀ انتقادی عموما با یک رویکرد سالبی به مفاهیم و گبارههای مسالط
میپردازد .در نتیجه ایرادی که بر رهیافتهای انتقادی گرفته میشااود این اساات که آنها نمیتوانند تنها با پیش نهادن
رویکردی ساالبی ،به هدف خود ،که تجدید ساااختار یا احیاء نظام حقوق بینالملل اساات ،نائل شااوند .این ایراد تا حدی
درباارۀ گروهی از نظریاه پردازان انتقاادی وارد اسااات ،زیرا آنهاا تماایلی باه ارائاۀ یاک دیادگااه جاامع درباارۀ حیاات اجتمااع
بینالمللی نشااان نمیدهند .ولی در مقابل ،گروههای دیگری هم هسااتند که رهیافت انتقادیشااان معطوف به ارائۀ یک
نظم هنجاری بدیل است.
باار دیگر باه آماال و اهاداف کلی هواداران رهیاافاتهاای انتقاادی بنگریما آنهاا در آرزوی شاااکساااتن موانع فرهنگی و ملی
هساتند که نگرش ما را نسابت به تنوع جوامع انساانی محدود میکند فاز جمله رویکردهای جهان ساوم و جهان چهارم)
همچنین به دنبال ایجاد بسترهای حقوقی بینالمللی برای رفع فقر ،تبعی و نابرابری هستند فاز جمله رهیافت رفاهی).
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با این حال بعضای مواضاع رادیکال جریان جدید و جنبش مطالعات انتقادی ممکن اسات به ساوی تصاوری آرمانگرایانه از
عدالت سوق پیدا کند که کمابیش با همان مشکالت موجود در نظریات حقوق طبیعی یا ایدئالیسم مواجه است.
حقوقاداناان انتقاادی چاارهای جب پاذیرش واقعیات تعاار در نظم جهاانی بینالمللی نادارناد و همین تعاار هاا اسااات کاه
سابب میشاود آنها در مقابل بسایاری از ساؤاتت هنجاری و سایاسای اساتدتل قانعکنندهای نیاورند .هرچند همچنان در
مقابل این انتقاد میتوان مجددا تأکید کرد که وییگی رهاییبصش رهیافت انتقادی در همین نکته نهفته اسااات که باب
گفتوگو ،نقد و تجدیدنظر دربارۀ مساائلی را باز میکند فو گشاوده باقی میگذارد) که در صاورت به توافق رسایدن بر سار
روشها یا ساایاسااتهایی بدیل در مورد آنها ،معیار عدالت در اجتماع بینالمللی بشااریت ارتقاء خواهد یافت .به عبارت
دیگر ،رهیاافات انتقاادی ،رهیاافتی اسااات باه ساااوی ماداخلاۀ اثربصش «هماه» فو ناه فقط حقوقاداناان) در ارتقااء عادالات
بینالمللی .منظور از «همه» در اینجا شاامل گروههای گساتردهای از عامالن ،مانند دانشگاهیان ،قضات ،وکال ،دیرلماتها
و سازمانهای غیردولتی میشود.
انتقاد دیگری که مطرح شده این است که بعضی رهیافتهای انتقادی ،مانند جریان جدید ،با نفی و انکار هر نوع عینیت،
در عمل گرفتار یک چالش معرفتشاناختی میشاوند .در نتیجه نظریۀ انتقادی حقوق بینالملل پوچگرایانه و نیهیلیساتی
به نظر میرساااد و این حیات بینالمللی را به هر ومرجی مصرب میکشااااند .در پاساا به این ایراد ،نظریۀ انتقادی ،با
ادعاای تولیاد نوعی دانش انتقاادی ،بین اساااتادتل انضاااماامی و عقالنیات عینی تفکیاک قاائال میشاااود .باه عباارت دیگر،
نیهیلیسام احتمال اساتدتل را به کلی رد میکند ،اما معرفتشاناسای انتقادی از آن حمایت به عمل میآورد (Purvis,
).1991: 121
در مجموع میتوان گفات که نقاادی ،از این لحاا که بر نقش فعاال محققاان از طریق توساااعاۀ الگوهای بدیل تفکر دربارۀ
مساااائل و پدیدههای بینالمللی تأکید میکند ،وجهی «ساااازنده» دارد چرا که غایت آن یک نظام بینالمللی عادتنهتر
اساات .همچنین رهیافت انتقادی از طریق ساایاساای کردن حقوق بینالملل ،در جسااتوجوی مشااارکتی فعالتر در
صاورتبندی نظم حقوقی جهانی اسات .معرفت انتقادی در واقع معرفتی اسات به ساوی امید ،نه پوچی و فلسافۀ انتقادی
با تولید نوعی معرفت انتقادی فکه حد وساط تحلیل تهنی و عقالنیت عینی را میگیرد) از نیهیلیسام ،که از اسااس منکر
هرگونه تحلیل ،استدتل و عقالنیت است ،فاصله میگیرد.
نتیجهگیری
رهیاافات انتقاادی باه حقوق بینالملال ،بیش از هر چیب ،در تقاابال باا رهیاافات فرماالیساااتی پادیاد آماده اسااات .رهیاافات
فرمالیساتی به عوامل بیرون از حقوق بینالملل توجه نمیکند و اظهارنظر دربارۀ مشاروعیت یا کاروییۀ حقوق موضاوعه در
جاامعاۀ بینالمللی را امری خاار از حادود وظاایف حقوقادان بینالمللی تلقی میکناد .از این لحاا  ،فرماالیسااام باا مکتاب
اصاالت عین فکه بر عناصار و عوامل اجتماعی متمرکب اسات) ناساازگار اسات ولی در عو  ،مقبولیتی شاایان در مکتب
اصالت اراده به دست میآورد.
فرمالیسام از آمیصتن حقوق با ارزشها و واقعیات پرهیب دارد بنابراین هرچه به پوزیتیویسام حقوقی نبدیک میشاود ،از
حقوق طبیعی ،رهیاافت انتقاادی و ایادئالیسااام فاصااالاه میگیرد .اما رهیاافت انتقاادی از حیا توجه به منابع شاااکلی با
فرمالیساام موافق اساات ،با این تفاوت که در رهیافت انتقادی ،منابع شااکلی ،هر بار با توجه به روابط قدرت ،بازخوانی و
تکمیل میشااوند .از این لحا  ،رهیافت انتقادی اشااتراکی هم با مکتب اصااالت عین دارد زیرا در اصااالت عین هم به
پدیدارهای سایاسای و اجتماعی توجه میشاود .لذا وجه اشاترا رهیافت انتقادی و مکتب اصاالت اراده «توجه به منابع
ماهوی» یا همان «مبانی» اساات برخالف مکتب اصااالت اراده و رهیافت فرمالیسااتی ،که توجه صاارفا معطوف اساات به
«منابع شکلی»
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با این حال وجه افتراق رهیافت انتقادی از مکتب اصاالت عین در این اسات که رهیافت انتقادی بیش از اینکه بر صارف
عوامل همبسااتگی و ضاارورتهای اجتماعی تأکید کند فمانند اصااالت عین) ،بیشااتر به تضااادها و تعار های اجتماعی
موجود در زمان وضااع یا تفس ایر قاعده توجه دارد .لذا وجه افتراق رهیافت انتقادی از مکتب اصااالت عین در «قطعیت»

قاعده در اصالت عین و «نسبیت» قاعده در رهیافت انتقادی است ففلسفی1396 ،ا .)295
همچنین رهیاافات انتقاادی در جااهاایی باا طیفی از رهیاافاتهاای رئاالیساااتی رفااقات میکناد یعنی جاایی کاه هر دو بر
«جامعهشاناسای حقوق» توجه نشاان میدهند .از طرفی در رهیافت انتقادی این قابلیت هم وجود دارد که با ایدئالیسام یا
حقوق طبیعی جدید آمیصته شود ،مصصوصا جایی که با بینشی فلسفی همراه میشود.
رهیافت انتقادی ،برخالف مکاتب تحلیلی و هنجاری صاارف ،تنها به دنبال «حل مساائله» نیساات بلکه بیشااتر به دنبال
«طرح» مسائله اسات .به نظر میرساد این بیان موجشب بتواند بیانگر وییگی منحصاربهفرد رهیافتهای انتقادی باشاد .به
عبارت دیگر ،رهیافت انتقادی سااابب میشاااود چیبی که قبال در دساااتور تجویب حقوقی قرار نمیگرفت ،در دساااتور
حقوقی 80قرار بگیرد .همچنین از طریق رهیافت انتقادی اسات که امر سالبی 81تبدیل به امر ایجابی 82میشاود و چهبساا
اسااااساااا از همین طریق بوده کاه نظاام حقوق بینالملال توساااعاه پیادا کرده اسااات .مفهوم «توساااعاۀ تادریجی حقوق
بینالملل» ،83که در بند  1مادۀ  13منشاور ملل متحد نیب بیان شاده اسات ،از دریچۀ رهیافت انتقادی معنایی تازه پیدا
میکند و از یک تلقی پوزیتیویساتی و فرمالیساتی ناظر به «تدوین قواعد در زمینههایی که توساط حقوق بینالملل نظم
نیافتهاند» فراتر میرود .توسعۀ تدریجی در چارچوب رویکردی انتقادی ،به صورت حرکتی مترقیانه و رو به جلو بازخوانی
میشود.
عالوه بر این ،در پرتو رهیاافات انتقاادی ،تاأکیادی مجادد و مضااااعف بر نقش دکترین یاا «آموزههاای برجساااتاهترین
صااحبنظران حقوق بینالملل» گذاشاته میشاود .بازخوانی جایگاه دکترین در منابع حقوق بینالملل با رهیافتی انتقادی،
میتواند آن را از وسایلهای فرعی در رسایدگی به اختالفات بینالمللی فجبء د بند  1مادۀ  38اسااسانامۀ دیوان بینالمللی
دادگسااتری) فراتر کشااد و به عنوان «ظرفیتی برای توسااعه و اصااالح حقوق بینالملل» معرفی کند .گرچه حقوقدانان
کالسایک همچنان عرف و معاهدات را به عنوان نیروهای ساازندۀ حقوق بینالملل به شامار میآورند ،اما امروزه نمیتوان
تأثیر شاگرفی را که کارهای کمیسایون حقوق بینالملل و رویۀ دیوان بینالمللی دادگساتری بر توساعۀ حقوق بینالملل
میگذارند نادیده گرفت.
در پرتو رهیافتهای انتقادی اسات که همچنین میتوان نظام اولویتگذاری خطمشای حقوقی بینالمللی را ،مصصاوصاا در
زمانۀ کنونی اا که جهان همچنان با خسارات گستردۀ ناشی از همهگیری کووید  19دست به گریبان است اا به پرسش
کشاید به راساتی چرا آنقدر که جنگ علیه ترور در اولویت حقوق بینالملل قرار گرفته اسات ،موضاوعاتی مانند فقر یا
سااالمت جهانی در اولویت نظام حقوق و روابط بینالمللی نبوده اساات؟ و باز در پرتو رهیافت انتقادی اساات که وقتی
پدیدهای مانند کووید  19را از منظر حقوق بینالملل بررسای میکنیم ،صارفا خود را مشاغول ارائۀ پاسا های فنی فمانند
یافتن مبنای مسائولیت بینالمللی دولت چین) نمیکنیم ،بلکه «نقش و مسائولیت همۀ بازیگران حقوق بینالملل» را در

پدید آمدن شرایطی که باع بحرانیتر شدن این پدیده شده است مورد مداقه قرار میدهیم.
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در پایان ،اگر بصواهیم نتیجۀ رهیافت انتقادی را در چارچوب دو اصاال ساانتی اراده و رضااایت توض ای دهیم ،میتوانیم
بگوییم کاه راهبردهاای منتج از رهیاافاتهاای انتقاادی ،امکاان گفاتوگو ،ماذاکره و توافق را همیشاااه بااز نگااه میدارناد و
سیالیت ،پویایی و تکامل حقوق بینالملل را استمرار و دوام میبصشند.
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Abstract
Contrary to what may seem at first glance, critical international law is not an international
narrative of critical legal studies. However, critical legal studies (CLS), along with global
critiques of liberalism, have made an effective contribution to the development of critical
international legal theory. The present paper, with the purpose of explaining a broader
concept of critical international law, seeks to show that any approach to international law,
which by questioning and re-reading its belief system and procedures, seeks to policy
window opening and show inconsistencies between the promises and the ends of
international law and the existing reality of international relations, or in other words seeks
to show the distance between the status quo and the desired state of the international legal
order, and refers this inconsistency to the limitation of the structure or functioning of the
international legal system, and provides agendas towards transformation or renewing the
values, structure or function of this system, generally has a potential critical capacity. A
review of the most prominent examples of critical approaches in the international law
scholarship and the examination of their fundamental claims, along with expressing the
most important criticisms, shows that the critical approach by emphasizing problemraising rather than problem-solving and a redoubled attention to the role of international
lawyers, offers a great potential for the gradual and progressive development of
international law, and by confronting the depoliticization of international law, seeks to
participate more actively in re-shaping the global legal order. From this perspective, the
critical approach is an episteme towards hope, dynamism, and evolution.
Keywords: Critical legal studies, Liberalism, Formalism, Objectivism, Post-realism,
New Stream, Third World Approaches to International Law

