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چکیده
امروزه شاکله جامعه بینالمللی ،بیش از آنکهه صهراا اجتمها ووله هها باشه  ،جامعهه متهترکا
بینالمللی اس  .ور چنین جامعهای هم نهاوها و رویهها و سهاتتارهای بهینالمللهی و ههم مننهای
تعه و التزام وول ها به اصول و قواع حقوق بینالملل ،طنعا بازتعریف میشوو .اما مفهوم جامعهه
متترکا بینالمللی ور لسان مکاتب حقوقی مختلف با برواش ها و بازتابههای متفهاوتی مواجهه
بووه اس  .ور این میان ،مکتب آمریکایی نیوهیون با نق مفهوم ق ر ناب بهعنوان هسهته سهخ
حقوق بینالملل و نقش آن ور ساتتن هنجارها و اصول بنیاوی حقوق و روابط بینالملل ،بر منطق
ج ی ق ر تأکی میکن و حقوق را برآین تضهارب قه ر ههای جههانی ور ارآینه رویههههای
وول ها و بازیگران غیروولتی میوان و ب ینسان جامعه متترکا بینالمللی را جهایگزین مفههوم
سنتی ق ر میسازو .گرچه این رویکرو ،گامی به پیش اس اما وق ور آموزهههای ایهن مکتهب
نتان میوه که بنمایه آن همان راهنرو رئالیسم سیاسی اس  ،منتهی با روایتی متفاو از ق ر
که ورنهای به صیان از منااع ملی ابرق ر ها ازجمله آمریکا منجر مهیشهوو .ور ایهن مقالهه ،بهه
تنیین و تحلیل عناصر اکری مکتب نیوهیون و نق آنها میپروازیم و نتان تواهیم واو که رویکرو
این مکتب به ق ر چگونه ورنهای منجر به نابرابری ور عرصهه قاعه هسهازی بهینالمللهی میهان
وول ها گتته و با مقتضیا حقوق بینالملل ناسازگار اس .
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جستارگشایی
پرسش اصلی ور مکاتب حقوق بینالملل ،چگونگی حقوق بهینالملهل روششناسهی) و چرایهی
حقوق بینالملل معرا شناسی) اس  .مکاتهب مختلهف اکهری و السهفی -از اصهحاب حقهوق
طنیعی کالسیک و نو گراته تا پوزیتیویسه ههای حقهوقی و منطقهی و حتهی کارکروگرایهان و
ساتتارگرایان و وستورگرایان و باالتره طرا اران رئالیسم سیاسی یا مکاتب التقاطی ،ههر که ام
سعی کروه ان پاسخی برای این پرسش ت ارک نماین  .از سویی ،بازیگر اصلی و مهؤثر ور حقهوق
بینالملل ،همچنان وول اس زیرا ور جامعه غیرمتمرکز و نیمهسازمانیااته بینالمللی ،حقهوق
بینالملل ب ون وول های صاحب حاکمی  ،ضمان اجرا ن ارو .هسته سهخ ووله  ،حاکمیه
اس که توو بر قائمه ق ر بر پا میشوو .بنابراین هر پاسخی برای چگهونگی و چرایهی حقهوق
بینالملل ،ناگزیر ناظر بر مفهوم ق ر و مؤلفههای آن ،نحهوه شهکلگیهری قه ر ور واتهل و
اعمال و اجرای آن ور عرصه بینالمللی و تصوصا شیوه قاع هسهازی ووله هها ور نظهام حقهوق
1

بین الملل تواه بوو .اصحاب مکتب نیوهیون با نق مفهوم ق ر ناب و نقهش آن ور سهاتتن
هنجارها و اصول بنیاوین حقوق و روابط بینالملل ،بر منطق ج یه قه ر تأکیه مهیکننه و
حقوق بینالملل را برآین تضارب ق ر های جهانی ور ارآین راتارهها و رویههههای ووله هها و
بازیگران غیروولتی میوانن و معتق ن که ور همین اراین « ،همنستگی بینالمللی حول جامعه
متترکا بین المللی»  )1رخ میوه که جایگزین مفهوم سهنتی قه ر اسه  .طراه اران ایهن
مکتب معتق هستن این همنستگی بینالمللی حول متترکاتی شکل میگیرو کهه ور ارآینه

2

راتارهای بازیگران بینالمللی و انتخاب آزاو آنها و نهاوهای بینالمللی مختلف نطفه مهیبنه و و
به هنجارسازی میانجام  .بهعنار ویگر ،انتخاب آزاوانه بازیگران و تابعان حقهوق بهینالملهل ور
3

ارآین راتارها و ور چارچوب نهاوهای بینالمللی ،از «توصهیف» سهاتتارهای اعهال ور حقهوق
4

بینالملل شرو میشوو و به «تجویز» هنجارهها بهرای همنسهتگی بهینالمللهی حهول جامعهه
متترکا بینالمللی و ور راستای اه اف متعالی حقوقی میرس  .مهیگوینه منظهور از جامعهه
متترکا بینالمللی ،مخرج متترک منااع بینالمللی وول ها اس که زمینهههای همگرایهی و
استقرار نظم عمومی را میان بازیگران بینالمللی وولتهی و غیروولتهی تقویه مهیکنه  .منهااع
بینالمللی هم بازتاب انتظارا بازیگران اسه ور ارآینه ی از عملکهرو نهاوهها و سهازوکارههای
پراکن ه ق ر  -یعنی وول های مستقل و متفهاو  -ور عرصهه بهینالمللهی .ور واقهع ،تهوالی و
1. New Haven School
2. Process
3. Qualification
4. Preiscription
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استقرار همین انتظارا وول ها ،جامعهای از متترکا میهان بهازیگران بهینالمللهی بهه وجهوو
میآورو .معتق ن نظام حقوق بینالملل بهعنوان ضمان اجرای ایجاو و حفظ صلح و امنی  ،بهر
م ار همین همنستگی و متترکا عمل میکن و نه قواع و اصول پیتینی.
ه ف مکتب نیوهیون ورواقع تلطیف رئالیسهم سیاسهی آمریکهایی اسه و پتهتوانه نظهری
ج ی ی برای رویکرو سیاس تارجی ق ر های بزرگ منجمله ایاال متح ه که نقش بیتتر و
مؤثرتری ور ساتتن آن ارآین راتارها و رویههای بینالمللی وارن  ،تعنیه میکنه  .ایهن مکتهب
سعی میکن با نگاهی جامعهشناتتی به روابط بینالمللی ،به جای منااع ملی بههعنهوان انگیهزه
وول

ور پذیرش حقوق بینالملل ،همنستگی بینالمللی حول متترکا بهینالمللهی را مهالک

التزام و متروعی حقوق بینالملل قرار وه  .اما بای وی آیا چنین جامعه متترکاتی مهیتوانه
نموواری واقعی از متترکا اصیل و کلی جامعه بینالمللی باش ؟ و آیا آموزههای ایهن مکتهب
که عم تا وستاویز سیاس تارجه ابرق ر های جهانی ازجمله ایاال متح ه آمریکا قرار گراتهه،
با محتوا و ه ف حقوق بینالملل سازگار اس ؟
ور این نوشته ،ابت ا مق مه ای ور تصوص پیتینه مکتب نیوهیون و زمینه شهکلگیهری آن
میآوریم ،سپس عناصر اصلی این مکتب را مورو مطالعه قرار تواهیم واو .با شناسایی و تحلیهل
این عناصر و مؤلفههای اکری ،رویکرو مکتب نیوهیون نسن به جامعهه متهترکا بهینالمللهی
روشنتر شوو .ورنهای  ،با بررسی وکترین منااع بینالمللی و مفههوم اسهتقرار نظهم عمهومی ور
جامعه بینالمللی ،زمینه نق روششناسی و مفهوم منااع جامعه بینالمللی ور این مکتب اراهم
تواه ش  .نتیجه حاصل از این مناحث را ور ارجام سخن میآوریم.

 .1پیشینه و زمینه شکلگیری مکتب نیوهیون
مکتب نیوهیهون ،حاصهل همفکهری «مهایر

5

مهک ووگهال» حقوقه ان و «هاروله السهول»

6

سیاس وان ور وهه چهل میالوی و هر وو از وانتگاه ییل ور آمریکا بوو .عنوان پیتنهاوی توو
آنها برای مکتنی که آاری ن « ،السفه حقوق سیاس محور» یا منتنی بر ت بیر) 7اس که النته
تفاو هایی با رئالیسم سیاسی محض وارو

)2007: 553

بین الملل و سیاس بینالملل ورواقع یکی اس

 .(Hathaway,موضهو مطالعهه ور حقهوق

روابط بینالمللی)؛ امها ههر یهک بها رویکهرو و

غایتی متفاو آن را بررسی و مطالعه میکنن  .السول معتق اس حقوق بر مننهای ارزشههای
سیاسی سامان میگیرو و تفکیک میان حقوق و سیاس لزوما ورس نیسه  .از نظهر وی ،بهین

5. Myres McDougal
6. Harold Lasswell
7. Policy-Oriented Jurisprudence
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حقوق و سیاس نوعی همسویی برقرار اسه و ههر وو عمهال ور یهک ارآینه آگاهانهه تغییهر و
وگرگونی قرار وارن .

باری ،ریتههای جامعهشناتتی این مکتب را میتوان ور ان یتههای راسکو پونه

8

جسهتجو

کرو .به عقی ه او حقوق بیش از آنکه مجموعهای از اصهول و قواعه از پهیش تعیهینشه ه بهرای
حکوم بر موضوعا و روابط اجتماعی باش  ،محصول تحوالتی اسه کهه بههمقتضهای زنه گی
اجتماعی انسان رخ میوه و آن را وچار تغییر و تع یل میکن و زمینههای عملی برای اجرای
قواع حقوقی را اراهم میکن  .ور حقیق  ،حقوق ور نظر پون «مهن سی اجتمهاعی و مه یری
زن گی جمعی» اس که بر اسا

انتخاب بهینه ور رون تحوال اجتماعی انجام میشوو .نقطهه

تالقی وی گاه پونه بها مکتهب نیوهیهون ،همهین گهزینش و انتخهابگهری آگاهانهه 9ور عرصهه
تصمیمگیریهای اجتماعی اس  .این تصمیمگیریها متناسب با انتظارا اجتمهاعی ور جامعهه
بین المللی و منتنی بر الگوی راتاری مورو قنول آن جامعه اس  ،یعنی تصمیم و انتخاب آزاو اما
مسئوالنه نسن به اه اف جمعی و ور عین حال تجویز و اعمال سیاس هایی که نظم عمومی را
محااظ کروه و ارزشها و اه اف مطلوب اجتما را نیز تا ح زیاوی برآوروه مهیکنه  .تحقهق
ح اکثری این اه اف یا ارزشها توأم بها تهأمین حه اقل نظهم عمهومی بهینالمللهی و کمتهرین
ورگیری و تنش ،ه ف غایی مکتب نیوهیون محسهوب مهیشهوو ) .(Reisman, 1992: 2-5مکتهب
نیوهیون به وننال تنیین حقوق بهعنهوان ارآینه ی از تصهمیما رسهمی اسه کهه منجهر بهه
وستیابی به اه اف و منااع متترکی میگروو که مورو انتظار اعضای جامعه بهینالمللهی اسه .
همین اراین ِ تصمیما عهالوهبهر روشهنکهرون محتهوای منهااع متهترک ،بهه تثنیه آن نیهز
میانجام ) .(Lasswell & Mc Dougal, 1992: 21مکتب نیوهیون باور ن ارو کهه حقهوق ،کالنه ی
متتکل از مجموعه قواع حقوقی پیتینی باش که کارشهان نظهم و نسهق واون بهه راتارههای
اجتماعی اس ؛ بلکه حقوق را اراین ی از انتخابها و تصمیما منتنهی بهر تعهامال اجتمهاعی
بازیگران عرصه بینالمللی ور ول موقعی های گوناگون میوان که ور جامعه بهینالمللهی عمهال
محقق میشون  .به این ترتیب ،تفکیکههای سهنتی حقهوقی چهون حقهوق موجهوو 10و حقهوق
مطلوب برای آین ه 11بیمعنا به نظر می رسن  ،زیرا بهه همهان میهزان کهه امکهان الغهای حقهوق
موجوو ور جریان تحوال جامعه بینالمللهی وجهوو وارو ،عملهیشه ن حقهوق مطلهوب ههم ور
چارچوب همین رویههای متغیر امکانپذیر اس

.)McDougal, 1953: 155-157
8. Roscoe Pound
9. Deliberate Choice
10. Lege Lata
11. Lege Ferenda
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سن اکری وانتگاه ییل با نام مکتب حقوقی نیوهِیون ور نقه رویکهرو سیاسه  -محهور و
رئالیسم سیاسی تسلط ق ر ناب وول ها بر حقوق بهین الملهل) ور ووران جنهس سهرو میهان
بلوکهای شرق و غرب پ ی آم و رش کرو  .)Levitt, 2007: 396اسا

این ان یته این بوو که

مناوا مطالعه سیاس محور حقوق موجب شوو که حقوق از مطالعه عینهی و علمهی پ یه هههای
اجتماعی ااصله بگیرو .به نظر اصحاب این مکتب ،بازیگران بینالمللی با انتخاب قواعه حقهوقی
مناسب ور ارآین رویهها و راتارهای توو ور عرصه بینالمللی ور راستای نیل به هه ف متعهالی
ارزشهای بتری ،انتظارا متترک جامعه بینالمللی را نیز تأمین مهیکننه

(McDougal, 1953: 140-

) 141تفاو عم ه این مکتب با رئالیسم سیاسی ور همین نکته اس .
نگاه حاکم ور ووران جنس سرو نسن

به حقوق بین الملل چنهان بهوو کهه آن را وسهیلهای

برای پیتنرو منااع سیاسی وول ها به کمهک قه ر سیاسهی عریهان یها قه ر محهض تلقهی
میکرون ) .(McDougal, 1953: 157مکتب نیوهیون سعی وارو تصویر ویگری از حقوق بینالملل
و کارکرو آن به وس وه  .ور این مکتب ،گرچه روابط بینالملل حول رضای و منااع وول هها
شکل میگیرو ،اما این اراین بای ور پرتو متترکا جامعهه بهینالمللهی حاصهل از همنسهتگی
اجتماعی بینالمللی و رعای حقوق بازیگران غیروولتی باش .
به این ترتیب میتوان ،توصیف پل شیف برمن از کلیا ایهن مکتهب را پهذیرا  ،زیهرا او از
مکتب نیوهیون بهعنوان یک مکتب رئالیسم حقوقی -جامعهشهناتتی ور برابهر مکتهب رئالیسهم
منتنی بر زور و قه ر ِ محهض ،تعنیهر مهیکنه

)2007: 305

 .(Berman,جهورج کنِهان و ههانس

مورگنتاو عقی ه واشتن این موازنه ق ر و منااع ملی اس که تمنیّا آشوبگرانه حکوم ها را
ور عرصه بینالمللی تنظیم میکن و تح اتتیار تهوو وارو و قواعه حقهوقی سهنتی از قنیهل
ایفای تعه  ،جنران تسهار  ،حسهن نیه  ،مسهئولی و غیهره ور ایهن میهان نقتهی ن ارنه و
نمیتوانن آنارشیسم موجوو ور عرصه بینالمللی را سامان بختن  .این نظریهه ور ووران ج یه
با رهنری نومحااظهکاران آمریکایی ) (Goldsmith, & Posner, 2005حیاتی ووباره به تهوو گراتهه
اس  .ور نگاه این نومحااظه کاران ملیگراهها ،حقهوق بهین الملهل از یکسهو وسهیله وسهتیابی و
پیتنرو منااع ملی اس و از سوی ویگر قاور نیس مانعی بر سر راه سیاس های ملهی -وولتهی
کتورها ایجاو کن

) Levitt, 2007: 398

اما مکتب نیوهیون با ارائه چارچوبی ساتتارگرایانه از مفاهیم حقوق بینالملهل و بها مطالعهه
این مفاهیم ور بستر جامعه بینالمللی به کمک روشهایی علمی و چن وجهی ،حقوق را حاصهل
اراین ی از مجموعه تعامال بازیگران و نهاوهای بینالمللی مهی وانه کهه ور راسهتای بهرآوروه
کرون اه اای متعالی به نام جامعه متترکا بینالمللی گام برمیوارن  .النته نزو اصحاب مکتب
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نیوهیون این اه اف و ارزشهای متعالی ثاب  ،پیتینی و متاایزیکی نیستن و بها ضهرور ههای
اجتماعی تغییر میکنن  .ورواقع مکتب نیوهیون با روششناسهی ج یه بهه وننهال بهازتعریف و
تلطیف نقش ق ر ور عرصه بینالمللی اس و این کار را با تأکی بر نقش ارآین های اجتماعی
ور قاع ه سازی بینالمللی انجام میوه .
رویکرو این مکتب به منااع ملی و منااع جمعهی ،متهابه نظریهه سهاتتارگرایی 12ور روابهط
بین الملل اس  .قواعه و هنجارههای حقهوقی ور حقهوق بهینالملهل ابهزار شناسهایی بهازیگران
بینالمللی بووه و ضوابط حاکم بر چگونگی راتار بازیگران بینالمللی را برای رسی ن بهه اهه اف
مورو نظر تویش تعیین میکن ) (Woods, 1996: 9, 26و نتان میوه که برای رسی ن بهه ههر
ه ف ویژه از ک ام قواع تاص بای پیروی کرو .بهعنار ویگر ،از نظر این مکتب ،قواع و آنچهه
که حقوق ناظم روابط اجتماعی نامی ه میشوو ،ور جریهان تعهامال اجتمهاعی بهازیگران شهکل
میگیرو ،چه ،مجموعهای از قواع اجتماعی که هنوز وارو قلمروی حقهوق نته هانه ) ور حهال
رقاب با یک یگر هستن و نخنگان سیاسی با ور نظر گراتن اه اف اجتماعی ،قاع ه مورو نظر را
ور هر مورو انتخاب میکنن

.

 .2ویژگیهای مکتب نیوهیون
 .1-2نقش بازیگران غیردولتی در ساختن حقوق بینالملل
معرا شناسی غربی ورنهای به ووگانه انگهاری« 13وریه ا» تهتم مهیشهوو )2 .معراه شناسهی
 (Kennedy,لنهه تیهز انتقهاو

حقوق انان غربهی ههم از ایهن مقولهه مسهتثنی نیسه

)1979: 213

پس م رنها ور تصوص باورهای ووگانه بر این واقعی

اسهتوار شه ه اسه کهه بهرتالف بهاور

مرسوم و ریتهوار ور معرا شناسی غربی که همه مفاهیم معراتی و مجرو ،ور قالب ووگانههای
سنتی قابل تنیین هستن  ،این ووگانهها ارزش ذاتی ن ارن بلکه بیانگر وو سر انتهایی یک طیهف
هستن و ور میان وو سر این طیهف ،واقعیه ههای ویگهر ههم وجهوو وارنه کهه مطلهقگرایهی
ووگانهانگار ،همه آنها را ناوی ه میگیرو .بر این اسا  ،زاویه وی نسهن بهه حقهوق نیهز تغییهر
کروه اس  .رون شکل گیری حقوق ،متنو ش ن بهازیگران ،توسهعه یهااتن موضهوعا حقهوقی
ازجمله ایهن تغییهرا هسهتن  .ووگانههههایی کهه ور قالهب حقهوق موضهوعه-حقهوق طنیعهی،
توومختاری -جمعگرایی و اراین  -قاع ه تها بهه حهال بحهث مهیشه ه بایه بهازنگری شهوو

)3

).(Koskenniemi, 1990: 8

12. Constructivism.
13. Binary approach.
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مکتب نیوهیون حقوق بینالملهل را از وریچهه نگهاه ووگانههانگهار حقهوق واتلهی و حقهوق
بینالملل مورو بررسی و تفسیر قرار نمیوه بلکه ،حقوق بینالملهل را ارآینه ی از تصهمیما
رسمی میوان که ور قالب الگوهای رسمی و حکومتی و تصمیما غیررسمی اما وارای کنترل
مؤثر) توسط مراجع و نهاوههای غیهر حکهومتی ایجهاو شه ه و اسهتقرار مهییابه  .ایهن اراینه ،
پیشارض متروعی واشتن اعضای جامعه بینالمللی وولتی و غیروولتی) میپذیرو تا اعتنار و
رسمی راتار و تصمیم آنها را تأمین نمای .
تا کنون ،روش حقوق بینالملل تا ح وو زیاوی متأثر از روش حقهوق واتلهی بهووه اسه و
توسعه و تحول حقوق را به شیوهای کالسهیک بها اصهول و قواعه بنیهاوین حقهوق طنیعهی یها
پوزیتیویسم میسنج  .اما نیازهای جامعه بینالمللی و مسیری که سیر تحول آن پس از جنهس
ووم جهانی پیمووه ،اصحاب مکتب نیوهیون را برانگیخته تا بهجای رجو به روش ووگانههانگهار
ور معرا شناسی غربی مانن ووگانههای حقوق بینالمللی -واتلی ،تصوصی -عمومی و حقوق
موجوو -حقوق مطلوب و غیره ،حقوق اراملی را مننای کار قرار وهن  .توسعه رویه محور حقهوق
بر اسا

واقعی های اجتماعی -سیاسی ،مرزهای سنتی حقوق را ور هم شکسته اس  .بسیاری

از کارویژههای عمومی و وولتی که بهطور سنتی بر عه ه وول صاحب ق ر بهووه ،امهروزه بهر
عه ه نهاوهای غیروولتی و تصوصی قرار گراته اس و حتی تتکیل نیروهای امنیتی و نظهامی
تصوصی نیز مطرح ش ه و مورو عمل اس  .وروو وول ور حوزههای تصوصی بهویژه ور عرصه
تجاری و بازرگانی و گسترش حوزه اعمال تص ی وول  ،نتانگر ع م کفای صهور بنه یههای
حقوقی سنتی از توسعه نهاوهای حقوقی ور ونیای کنونی اس .
از ویگر سو ،بازیگران مختلفی مانن سهازمانههای مهرومنههاو ،احهزاب سیاسهی ،رسهانههها،
اشخاص متنفذ ،گهروهههای ارامهرزی ،گهروهههای اتهار و بههطهورکلی بهازیگران غیروولتهی ور
شکلگیری ق ر جهانی مؤثرن و از این رهگذر ور ت وین قواع حقوق بهینالملهل تهأثیرگهذار
هستن  .تولی کنن گان ق ر و کنتگران اثرگذار ور عرصه بینالمللهی تغییهر کهروه و عهالوهبهر
وول ها ،سازمانهای منطقهای ،سازمانهای غیروولتی ،احهزاب ،رسهانههها و حتهی ااهراو نقهش
مهمی ور تولی و تکثیر ق ر پی ا کروهان و محیطی متکثر و چن سامانه ایجهاو شه ه اسه .
روششناسی و معرا شناسی حقوق و روابط بینالملل ور جهان معاصر ،کهامال تجربهی اسه و
رجو به قواع حقوقی از قنل تعیین ش ه ،معنی ن ارو .نیروههای واقعهی سهازن ه تصهمیمههای
حقوقی -اجتماعی هنجارها و قواع حقوقی) و نظم بینالمللی حاصل از آن همهینهها هسهتن .
مکتب نیوهیون ،بر همین نیروها بهعنوان بختهی از کنتهگران اجتمهاعی تأکیه وارو و معتقه
اس این نیروهای غیروولتی نهتنها مستقیما نقشآارینی میکنن  ،بلکه بر تعریهف منهااع ملهی
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وول ها و بهر اراوه تصهمیمگیرنه گان نههایی بهازیگران اصهلی حقهوق بهینالملهل ووله هها و
سازمانهای بین المللی) تأثیر میگذارن  .بهعنار ویگر شهنکهای از نیروههای غیروولتهی ،نقهش
اصلی را ور شکلگیری حقوق نرم ایفا میکن که نهایتا منجر بهه تولیه قواعه سهخ حقهوقی
توسط وول ها میشوو.
 .2-2نقد تقلیلگرایی

14

با اینکه وول ها هنوز موضو اصلی مطالعه ور حقوق بینالملل هستن  ،اما ارآین اثرگذاری آنها
ور حقوق بینالملل ور معرض تعامال اجتماعی پیچی های قرار وارو .نگهرشههای سهنتی ایهن
پیچی گیها را ناوی ه میگیرن و آنها را ور پوزیتیویسم ،به اراوه یا رضهای ووله و ور حقهوق
طنیعی ،به باورهای متاایزیکی و اتالقی تقلیل میوهن .
به نظر طرا اران مکتب نیوهیهون ،زنه گی بتهر امهروز ور گروونهه رویههههای عهالمگیهر و
جهانشمول ق ر قرار گراته اس  .ب ون نهاوها و مکانیسمهای حقوقی ،این تعامال بههسهوی
تتون و ورگیری پیش تواهن را  .بتر امروز بیش از آنکه به نظهامی حقهوقی نیهاز واشهته
باش که امور قانونی را از امور غیرقانونی متمایز کن  ،نیازمن نظامی اس که تعامال موجوو را
به نفع ونیایی آزاوتر و صلحآمیز پیش برو و همنستگی اجتماعی را ور عرصه بینالمللی تقویه
کن و ور ت م سازوکارهای حمای و صیان از ارزشهها باشه

(McDougal, 1953:137-138,

) .140وول ها همیته ور حوزه حقوق بینالملل حق انتخهاب ن ارنه  .عرصهه تصهمیمسهازی ور
حقوق بین الملل بسیار پیچی ه اس و نیروهای مختلفی بر تروجهی ایهن ارآینه تأثیرگذارنه .
اصحاب نیوهیون معتق ن رویکرو واقعگرایان سیاسی ،پوزیتیویس ها و حتی طراه اران حقهوق
طنیعی ساوهانگارانه اس  ،زیرا این پیچی گیها و نیروهای متفرق را ناوی ه میگیرو .با اینهمه،
مک ووگال به رابطه نزویک این مکتب با حقوق طنیعی از حیث تعیین اه اف و غایها متعهالی
ور نظام حقوقی معترف بووه اس

رک بن  5-2زیر) .طرا اران نیوهیون ،اوعها مهیکننه کهه

برای وستیابی به حقیقه پ یه هههای حقهوقی ،بایه از سهاوهسهازی مفهاهیم وسه کتهی و
نسخههای از قنل پیچی ه را کنار گذاش  .بای با واقعی امور روبهرو ش و حکم هر پ یه ه را از
ول این اراین های تصمیمساز بیرون کتی  .قواع حقوق بینالملل پ ی ه ثابتی نیس بلکهه بها
تنعی از تحوال و مطالنا متترک مروم ور سطح جهان ،پیوسته ور تحول اس  .نظام حقوق
بینالملل بای به وننال کتف و انتخاب بهترین و مناسبترین قواع باش .

14. Reductionism.
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 .3-2مطالعات بینرشتهای
مکتب نیوهیون ور حقوق بینالملهل ،ورواقهع مجموعههای اسه از نظهرا گونهاگون تحلیلهی-
جامعهشناسی با رویکروی پس م رن برای بر هم زون نظم مستقر و مورونظر رئالیسم سیاسهی
و برپاواشتن جامعهای همنسته بر اسا

متترکا بتری .ور این مکتب ،مطالعا میانرشتهای

نقش مهمی وارو و نوآوریهای آن وامنهوار اس  :از منانی شکلگیری حقوق شهرو مهیشهوو،
روششناسی مرسوم را کنار میگذارو و با استفاوه از مطالعا بینرشتهای و تئوریهای مختلف،
منانی اکری و غایا مطلوب توو را توجیه مینمای  .رویکرو ایهن مکتهب ،وحه

گهرا اسه و

حاکی از اشتیاق من عان آن به تفسیر کلیگرا 15و جهانشمول از حقوق بینالملل اس .
منظههور از مطالعهها میههانرشههتهای ور مکتههب نیوهیههون ،توجههه وااههر بههه انسههانشناسههی،
جامعهشناسی ،مطالعا ارهنگی و اقتصاوی ،السهفه سیاسهی و تصوصها بررسهیههای تجربهی
هستن  .ازنظر پیروان این مکتب ،ور «اراین تعامال اجتماعی» ،سهاتتارها و نهاوهها ور ایجهاو
حقوق نقش مهمی وارو .به گفته رایهزمن ،روش مرسهوم ور تحلیهلههای حقهوقی ابتنهاء کهاربر
نهاوهای حقوق رسمی 16ور قالب ساتتار وول  -محور اس ؛ ورصهورتیکهه تحلیهل اصهیل بهه
ریتهها و عوامل گوناگون ور ارآین تعامال اجتماعی مراجعه میکن ).(Reisman, 1996: 605
بهعنار ویگر ،این مکتب تالش وارو بهجای تأکی بر قواع از پهیش تعیهین شه ه حقهوقی
بینالمللی ،با بهرهگیری از نظریه مهن سی اجتماعی و پیشبینی گرایشهای آتی و با توجهه بهه
رویه واوگاهها ورباره اتتالاا و تعارضههای ناشهی از رویهههها و تعهامال اجتمهاعی و نیهز بها
استفاوه از یااتههای تاریخی و جامعهشناتتی و تعمیم آنها به حقوق بهین الملهل ،میهان قه ر
بازیگران مختلف جامعه بینالملل وولتی -غیروولتی) توازنی مؤثر ایجاو کن .
 .4-2مسئله محوری
مکتب نیوهیون ور ب و امر ،ورواقع یک روش تحقیق و مطالعه برای پ ی ارهای حقوقی ور حوزه
حقوق بینالملل اس و ور کنهار آن سهعی وارو زمینهه هنجارسهازی و تصهمیمگیهری صهحیح
وول ها ور هر قضیه یا مسئله تاص بینالمللی را تنیین کن  .به همین ولیهل آن را مکتنهی بها
رویکرو مسئلهمحور میوانن که بهجای پرواتتن به آرمانهای وور ،ورصه و حهل تعهارضهها و
متکال حقوقی ور هر مورو تاص اس  .همین ویژگی ،نتانگر صنغه عملگرایهی 17ور تعهالیم
این مکتب نیز اس .
15. Wholistic
16. Du Jure
17. Pragmatism
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پیروان این مکتب با رویکروی کارکروگرا 18نسن به حقوق بینالملل ،برای حلواصل مهؤثر
چالشها و تعارضهای بینالمللی پنج مرحله مختلف را پیتنهاو میکننه  )1 :تعیهین مسهئله و
موضو اتتالف با توجه به ارزشهای غایی  )2بررسی و شنات

اوعاهای متعهارض طهراین )3

تحلیل اراین تصمیمگیری ور تصوص موضو با ور نظر گراتن عوامهل بیرونهی تأثیرگهذار بهر
نتیجه تحلیل)  )4تعیین تطوط مورو نظر ور آین ه و نهایتا  )5ارزیابی نتایج مختلف و انتخهاب
بهترین گزینه هنجارسازی) ).(Smith, 2013: 142
مکتب نیوهیون بهجای مراجعه به اصول و قواع ثاب  ،با ور نظر گراتن عوامل متع وی کهه
ور جریان تصمیمگیری ورباره هر مسئله مؤثر اس و همچنین با عطف نظر به اهه اف پهیشرو،
قاع ه قابلاجرا را از میان مجموعه قواع رقیب انتخاب میکن  .این ،همان ویژگی اس کهه بهه
انتخابگری ور این مکتب معروف ش ه اس .
 .5-2ارزشهای اساسی و اهداف هنجاری
ارزشهای اولیه ،شاتص اثرگذاری بر اراوه بازیگران بین المللی ور ارآین تصهمیمسهازی اسه .
تصمیمسازان و عوامل مؤثر بر اراین تصمیمسازی اقط ور واوگاههها و مناصهب وولتهی حضهور
ن ارن ؛ بلکه بازیگران متع وی ور نهاوهای گوناگون اثرگذار هستن  .ارآین تصمیمگیهری ایسهتا
ننووه و همیته بر م ار تغییر و تحهول سهیر مهیکنه

)1953:176, 183

 .(McDougal,از طراهی،

شکلگیری این اراین تصمیمسازی و قاع ه سازی ،متوقف بر پاس اش برتی از ارزشها اس .
اهمی هر قاع ه ،بسته به میزان تأثیرگذاری آن ور تحقق نظهم عمهومی منتنهی بهر ارزشهها و
کرام انسانی اس ) .(Reisman, 1999: 939همین ارآین تصمیمسازی اسه کهه ورواقهع ابهزار
شناسایی ،شفاای

و نهایتا تضمین منااع جمعهی اسه  .ور ایهن میهان ،حقهوق بهینالملهل ور

مح ووه اراین اجتماعی از یکسو و ارآین ق ر از سوی ویگر ،قهرار گراتهه اسه  .طراه اران
مکتب نیوهیون معتق ن که حقوق وسیله ت م به ابناء بتر اس  .از اینرو ،بنیان این مکتهب
را بر طیف گستروه ای از ارزشهای اساسی و بر پایه نظمی عمومی استوار کروهان که ریتهه ور
آزاوی و کرام بتری وارو .ارزشهای پایه م نظر این مکتب عنارتن از :ق ر  ،آگاهی ،ثهرو ،
رااه ،مهار  ،محن  ،احترام و راستی ).(Reisman, & Wiessner & Willard, 2007: 580
ورباره ارزشهای اساسی یا اولیه ،مک ووگال معتقه اسه کهه ایهنهها ارزشههای تاصهی
هستن که برای اثرگذاری بر تصمیما  ،ور اتتیار بازیگران بینالمللهی قهرار وارنه  .بهه اعتقهاو
ایتان ،هر ارزشی میتهوان مننای قه ر واقع شوو ،بهویژه ور مورو وول ها .مثال ارزش ثهرو

18. Functionalistic.
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که توو یکی از ارزشهای مورو اوعای این مکتهب اسه )

قرار گراته و ور نفوذ یک بازیگر بر سایر بازیگران مؤثر اات  .موثق)303 :1385 ،
انسانها مطالنا متترکی وارن مانن آزاوی ،احترام به شأن انسهانی و زنه گی صهلحآمیهز.
همین مطالنا متترک ،پایه جامعه متهترکا بهینالمللهی را مهیریهزو و اسها

همنسهتگی

اجتماعی را میسازو .هنجارها و قواع حقوق بینالملهل بایه ور ته م صهیان و حفهظ ایهن
ارزشها باش  .این ارزشها و اه اف کلی مانن حقوق بتر ،امنی  ،کاهش آلووگیها ،منهارزه بها
اقر و بیماریها غایا متعالی این مکتب هستن که ور تحلیهل حقهوقی ،زمینهه سیاسهی بهرای
تصمیهمگیری و انتخهاب وول ها و نهایتها استقهرار نظهم عمومی را تتکیل مهیوهه  .بهه نظهر
مک ووگال ه ف غایی متعالی مورو نظر -یعنی تأمین حیا توأم با کرامه انسهانی -ور قالهب
ارمولی قابلجمع اس که بازتاب انتظارا مهروم ور سهیمای ارزشههای متهترک باشه و بهه
کمک ابزارهای مختلف ملی و بینالمللی -مانن تقریر و تثنی آنهها ور اسهناو بهینالمللهی و بها
حمای ااکار عمومی و رسانهای و سایر گروههای غیروولتی -جامه عمهل بپوشه

& (Reisman,

) .Wiessner & Willard, 2007: 189ورواقع بههجهای ارزشههای ثابه و پیتهینی کهه ماهیه و
صور بن ی اغلب آنهها متهاایزیکی و وور از وسهتر

اسه  ،مجموعههای از ارزشهها و غایها

متعالی -ور معنی وقیقتر اه اف اجتماعی -اهمی وارن کهه امیه بهرآوروهشه ن آنهها وجهوو
واشته باش و ور اراین ی طوالنی برای تحقق آنها تالش شوو.
 .6-2انتخابگری یا تدبیر سیاسی دولت در خلق هنجارها
مکتب نیوهیون با استفاوه از روش جامعهشناتتی تحلیلی ور حوزه تعامال جامعه بینالمللی و
اوغام آن با رویکرو تجویزی -حقوقی ،نگاهی ج ی ور مورو شنات مسائل حقوقی مطرح کروه
اس  .پیروان این مکتب ور مقام شنات موضو  ،ور گام نخس به توصیف پ یه ه یها موضهو
مورو مطالعه میپروازن و ور گام بع ی برای قاعه هسهازی یها قاعه هیهابی ،بها اتخهاذ رویکهروی
تجویزی 19وس به انتخابگری 20میزنن  .انتخاب قاع ه یا هنجار مناسهب پسهینی اسه و ور
ارآین راتار و رویه نخنگان سیاسی رخ میوه  .ور این مکتهب ،ووله هها ور کنهار مطالعها و
بررسیهای تجربی برای کتف واقع امر و بهرای وارو کهرون واوهههای حاصهل از ایهن مطالعها
تجربی به عالم حقوق ،وس به انتخاب زوه و با مننا قرار واون ارزشهایی تاص ،قاع ه مناسهب
را انتخاب و تجویز میکنن

هنجارسازی).

19. Priscriptive Approach
20. Deliberate Choice
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رویکرو مکتب نیوهیون ور مورو تفسیر متون و اسناو بینالمللی مانن معاه ا  ،بهه تفسهیر
پس م رنها نزویک اس  .ور نظر آنها ،معاه ه بای ور ظرف زمان توان ه و تفسیر شوو و اههم
معاصر از آن مالک عمل اس  .این اهم معاصر طنعا ور پرتو تحوال و اراینه های بهینالمللهی
روز و ارزشهای معتنر ور زمان توو ،حاصل میشوو .برای مثال ،ورتصوص ممنوعیه توسهل
بهزور بهجای استناو به نص منتور ملل متح  ،معتق ن که ممنوعیه توسهل بههزور اساسها بها
اه اف منتور ملل متح که توو متتمل بر مالحظا اتالقی اس مغایر اس  .بهایهنترتیهب،
اصحاب مکتب نیوهیون سایر مالحظا اعم از اتالقی ،سیاسی و غیره را بر نص منتهور مهرجح
وانسته و ور نتیجه توسل به زور را ور مواقعی که ور راستای چنین اه اای باش  ،مترو تلقهی
میکنن ).(Reisman, 1985: 283
تمایز این وی گاه با حقوق طنیعی و پوزیتیویسم حقوقی بها ایهن مثهال بههتهوبی متهخص
میشوو .از یکسو ،پوزیتیویس ها حقوق را یک نظام منتنی بر تراضی معرای میکنن که تهأثیر
مالحظا غیرحقوقی ور آن ور صورتی مجاز اس که به زبان قواع ِ نوشته و عراهی بیهان شه ه
باش و از سوی ویگر ور وی گاه حقوق طنیعی ،اصول ثاب همواره اعمال مهیشهون و راهنمهای
چگونگی اجرای قواع حقوقی هستن و حتی محتوای قواع حقوقی نیز مننعث از همین اصهول
ثاب

اس  .ورحالیکه ور مکتب نیوهیون ،آنچه تعیینکنن ه اعتنار قاع ه حقوقی اس  ،با توجهه

به هر قضیه تاص ،زمینه انتخابگری و ت بیر حقوقی اس  .همین زمینهها اس که قاع های را
قابل اعمال میوان و ما را به ه ف غایی با بیتترین کارآم ی رهنمون مهینمایه  .ور حقیقه ،
به جای آنکه ضابطه اعمال یا اعتنار قاع ه حقوقی ،حقوق موجوو به تعنیر پوزیتیویسه هها) یها
ارزشها و اصول الیتغیر به تعنیر حقوق طنیعی) باش  ،ت بیر سیاسهی و انتخهاب آزاو بهازیگران
بینالمللی ،عامل تعیینکنن ه ور گزینش قاع ه و مالک اعتنار قاع ه تلقی میشوو -بازیگرانی کهه
ور عمل ،ابرق ر های تأثیرگذار جهانی نظیر آمریکا نیز جزء آنها هستن .
 .7-2جامعه مشترکات بینالمللی و نظم عمومی بینالمللی
ور وکترین حقوق بینالملل تلقیهای متفاوتی از مفهوم و عناصر جامعه متهترکا بهینالمللهی
وجوو وارو .مکتب نیوهیون نیز وی گاه تاصی ور مورو این مفهوم وارو .جامعه بهینالمللهی کهه
اعضای آن ور وضعی وابستگی متقابل نسن به هم به سر میبرن  ،نتهانوهنه ه وجهوو نظهام
حقوق بین الملل اس  .ق ر ور این جامعه بهینالمللهی ریتهه ور تصهمیما معتنهر رسهمی و
ارزشهای منتنی بر رویه وول ها وارو .حوزه اتتیهار و صهالح ی ملهی ووله هها ور چهارچوب
چنین نظهامی اس که محه وو میشوو ) .(McDougal & Reisman & Willard, 1988: 813مایکل

شماره هتتاووووم  /سال بیس وشتم  /بهار 1396

193

رایزمن حقوق بینالملل را بهعنوان ارآین ی از ارتناطا  21توصیف میکن که متهتمل بهر سهه
جریان ارتناطی اس  :محتوای سیاسی ،نتانههای رسمی و معتنر و نظار و کنترل .ایهن شهیوه
ارتناطی ،اعتقاوی به باورههای پوزیتیویسهتی نه ارو کهه قواعه حقهوقی را زاوه اراوه ووله هها
میوانن ؛ بلکه معتق اس که هرگونه ارتناط میان نخنگان گروههای سیاسی ورتصهوص نحهوه
راتار تابعان حقوق بین الملل ،ور حوزه قانونگذاری حقهوق بهینالملهل نقهشآارینهی مهیکنه
).(Reisman, 1981:107, 101, 113
برتی ،این جامعه متترکا را یک ارض تمثیلی معرای میکنن کهه ووله هها تهوو را ور
پس پروه آن پنهان کروهان  .اما حتی ور این صور  ،وول ها تهوو ،ایهن اهرض تمثیلهی را وارو
حقوق موضوعه کروهان السفی .)176-177 :1390 ،با این حال ،جامعه متترکا بینالمللهی،
سازمان حقوقی منظمهی نه ارو .حتهی ور مهواروی کهه سهامان و سهازمانی گراتهه ،بههصهور
ارگانهایی مرکب از نماین گان وول ها ورآم ه اسه کهه هریهک از آنهها چههرهای تهارجی از
سیاس های ملی وول ذیربط اس  .سازمان ملل متح نمونه بارز این قنیل سازمانهاسه  .از
همین رو اس که بسیاری از متفکران و روشنفکران ،این سازمان را متهم به سیاس زوگهی بهه
نفع چن وول بزرگ کروه ،آن را آل وس ق ر های حاضهر ور شهورای امنیه وانسهتهانه
السفی.)171 :1390 ،
واقع امر این اس که جامعه متترکا بهینالمللهی ور هیئه کلهی تهوو ،اهرض حقهوقی
همنستگی جهانی اس  .این ارض تنها برای آن ساتتهوپرواتته ش ه اس که ور ح یک اصل
اولیه برای وول ها این تصور را به وجوو آورو که جامعه متترکا بینالمللی واقعها وجهوو وارو.
النته با گذش زمان محتوای مفهومی جامعه متترکا بینالمللی غنی و غنیتر ش ه اسه تها
آنجا که ور عصر حاضر که عصر جهانیش ن لقب گراته اس  ،توانسته اس وروازههای تهوو را
به روی تجمعا حکومتی و همچنین جامعه م نی بین المللی که هم بای زیر سلطه قانون باش
و هم بای ور مقابل وزنه ق ر وزنهای ویگر بگذارو ،باز نگاه وارو السفی.)190-191 :1390 ،
سیاس  ،ورواقع روش و رویههِ تصهمیمسهازی اسه و حقهوق ور ایهن میهان بهه بختهی از
تصمیمهای سیاسی اطالق میشوو که با انون ویژهای که سیاستم اران به کار میگیرن  ،اتخهاذ
میگروو ) .(McDougal, Reisman, 1981: 4مقصوو از جامعه بینالمللی ور این مکتهب بهه تعنیهر
رایزمن اراین تصمیما رسمی و معتنری اس

که متتکل از تواسهتههها و انتظهارا همگهی

اعضای جامعه بینالمللی اس و از مجرای نهاوهای گوناگونی که اعمال ق ر میکننه محقهق

21. Process of Communication.
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ش ه اس ؛ بهطوریکه منااع متترک بینالمللی را ور ورجهه اول آشهکار مهیکنه و ور مرتنهه
بع ی آنها را تضمین مینمای همنستگی بینالمللی) ).(McDougal, Reisman, 1981: 92
رویه شکلگیری ارزشهای متترک ور جامعه بینالمللی را میتوان ارآین اسهتقرار قه ر
مؤثری وانس که سیاس گهذاران بههواسهطه آن ،بهه تصهمیمههای اتخهاذ شه ه ضهمان اجهرا
میبخت  .این ق ر مؤثر توو منجر به وو قسم از تصمیما مهیشهوو :نخسه  ،مهواروی کهه
تنلور عینی زور ور عرصه بینالمللی بووه و ور ت م منااع ملی اس و قسهم ووم ،تصهمیماتی
اس که منطنق با انتظار جامعه بینالمللی و پیکره حقوق را از منظر مکتب نیوهیون) ایجهاو
مهیکنه ) .(McDougal, Reisman, 1981: 93ایهن قسهم اتیهر ،تهوو متتهکل از تصهمیماتی بها
کارکروهای مختلف اس و یاوآور نظریه هار ورباره مفهوم قانون اس

قواع ثهانوی ور مهورو

شناسایی ،تغییر قواع و حل اتتالف) که نهایتا نقش نظارتی حقوق را ور عرصه روابط اجتماعی
بیان مینمای و متخص میکن که ور ارض تخلف از آنهها چگونهه بایه عمهل شهوو ضهمان
اجرا).
ارزشهای مرتنط با کرام بتری ور این مکتب نیز اشاره به تواستههای مطلوب و متترک
نو بتر ور طول تاریخ وارو .النته این مفهوم کرام بتری ور مکتب نیوهیهون ههی نتهانی از
عقای ماورایی ن ارو

)1969: 77-82

 .(Myrdal,با اینهمه ،ارتناط این مکتب را با آموزههای حقوق

طنیعی نتان میوه ؛ زیرا به نظر مکتب نیوهیون ور مرحله انتخاب قهانون ،بایه ویه انتخهاب
ک امیک از مجموعه قوانین میتوان بیتتر از بقیه ور ت م

جامعهه بهینالمللهی ووله هها ور

کلی آن و ارزشهای بتری باش ).(Reisman, 1992: 119-120
باری ،به عقی ه شوارزننرگر ،برای شکلگیری نظم عمومی ور حقوق بینالملل بای وو قسهم
متفاو از حقوق شکل بگیرو :نخس  ،قواع ی که بهعنوان ضوابط عمهل ووله هها ور تعهامال
بینالمللی پذیراته ش هان  22و قسم ووم حقوقی که تحه بیهرق قواعه آمهره 23اعمهال و اجهرا
میگرون  .وی عقی ه وارو هر اصل حقوقی که نقتی حیاتی ور حقوق بینالملهل ایفها مهیکنه ،
شایسته آن اس که جزئی از نظم عمومی قلم او شوو.
حقوق بینالملل متتمل بر رویه و قاع ه اس که مرتنا ور حال تکامل میباشن اما ور کنار
آن ،ارزشهای هنجاری نیز از اهمی زیاوی برتوروار هستن  .مکتب نیوهیون توضیح مهیوهه
که چگونه ارآین حقوقی موجب شکلگیری هنجارههای الهزامآور و وربروارنه ه منهااع جمعهی
میگروو .به نظر آنها ،اراین حقوقی ،تفکر ملیگرایانهه 24را کهه مهورو تأکیه نومحااظههکهاران
22. Jus positivum.
23. Jus cogens.
24. Nutionalistic Subjectivity.
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آمریکایی اس  ،تغییر میوه و منااع ملی را با صور بن یهای ج ی ور ت م منااع جمعی
وول ها قرار میوه و ورنهای  ،همین رویه ،عملکرو ووله را شهکل مهیوهه

(Waters, 2007:

) .460از نظر پیروان نیوهیون ،نظم عمومی حاکم بهر جامعهه متهترکا بهینالمللهی ور چنهین
ارآین ی شکل میگیرو ).(Reisman, 2010: 97

 .3نقد و بررسی مکتب نیوهیون
چنانکههه اشههاره ش ه  ،مکتههب نیوهیههون ور پاسههخ بههه انتقههاوا واروه بههه رئالیسههم سیاسههی و
زیاوهتواهیها و ااراطگریها ور نقش منااع ملی بهعنوان مننای اصول و قواع حقوق بینالملل
به وجوو آم  ،اما با تأمل بیتتر میتوان گفه ایهن مکتهب روایه مالیهم و منعطهف از همهان
رئالیسم سیاسی اس که ریته ور آموزههای عملگرایی و پوزیتیویسیم آمریکایی وارو .تا جایی
که به حقوق بینالملل مربوط میشوو ،مننای هنجارسازی و قاع ه حقوقی را ور تعامل ق ر ها
ور عرصه بینالمللی و ور انتخابگری نخنگان سیاسی وول هها مهیوانه  .از نظهر ایهن مکتهب،
انگیزه وول ها ور التزام بهنظام حقوق بینالملل ،ور جامعه متترکا بهینالمللهی اسه کهه ور
یک ارآینه تصهمیمگیهری و تصهمیمسهازی سهاتتهوپرواتتهه و اعهالم مهیشهوو همنسهتگی
بین المللی) .این نظام حقوقی ،تابع تحوال اجتماعی و گروش زمانهه اسه  .امها ایهن نظریهه از
انتقاو مصون نمان ه و صاحبنظران از جها مختلف آن را نق کروهان .
 .1-3نقد کریستین تومشات
کریستین تومتا نق توو را از نگاه یک پوزیتیویس

بر مکتب نیوهیون وارو مهیکنه  .النتهه

مقصوو وی از پوزیتیویسم حقوقی ،تقلیل حقوق به اراوه وول ها نیس  .وی ابت ا با نقل قولی از
قاضی هیگینر آغاز میکن که حقوق را حاصل انناش تصمیماتی میوان که ور گذشته گراتهه
ش ه اس و تلقی حقوق بهعنهوان مجموعههای از قواعه از پهیش موجهوو را ورسه نمهیوانه
)25

 .(Higgins, 1991:از نظر وی ،این مکتب تأثیر زیاوی بر سیاس تارجی ایاال متح ه آمریکا

گذاشته اس  ،تصوصا به این ولیل که ابزاری ای هال برای سیاس م ارانی اس که منااع تهوو
را بر ارزشها ترجیح میوهن

)1999: 53-54

 .(Tomuschat,زیرا به عقی ه این مکتب ،نخس این

ارزشههها متع ونهه قهه ر  ،آگههاهی ،ثههرو  ،روشههنبینههی ،زنهه گی سههعاوتمن ) و ووم ااقهه
سلسلهمراتب میباشن و کارکرو آنها چن ان روشن نیس  .گویی تحلیلهای متهاوران سیاسهی
ور ارزیابی منااع وول  ،بهمراتب تأثیرگهذارتر و بها اهمیه تهر از ارزشههای موجهوو ور جامعهه
بینالمللی اس  .بههرحال ،ارزشهای متعالی مورو نظر مکتب نیوهیون ،نه جه گیری نظهام را
متخص میکنن و نه ور قالب اصول راهنما عمل میکن ؛ بلکه به نظر مهیرسه ایهن ارزشهها
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بیتتر برای توجیه اسا

این مکتب و برای ور امان مان ن از گزن منتق ان بههصهور نمهاوین

بیان ش هان .
از وی گاه تومتا  ،مکتب نیوهیون حقوق بینالملل را به پ ی های جامعهشهناتتی و نسهنی
تقلیل میوه و آن را مجموعهای از رویهها و اراین تصمیمسازی ور طول زمهان مهیوانه کهه
نهایتا ور سیمای قواع حقوقی متجلی میشون تا روابط اجتماعی میان بازیگران بهینالمللهی را
سامان وهن  .نکته قابلتوجه ور این اراین تصمیمسهازی ،حهق انتخهابی اسه کهه همهواره ور
اتتیار تصمیمسازان و اصحاب ق ر و سیاس

وول ها و بازیگران غیروولتهی) وجهوو وارو .ور

این صور  ،بهجای آنکه حقهوق مجموعهه ای از قواعه مهنظم بهرای انتظهام بختهی بهه حیها
اجتماعی و تعامال بازیگران عرصه بینالمللی باش  ،اراین ی اس که ههر زمهان مهیتوانه بها
نوسان و تغییر مواجه شوو .به عقی ه تومتا ور این مکتب قابل پهیشبینهی بهوون ،برابهری ور
مقابل قانون و ضابطهمن ی و تعیّن حقوقی ،غایب اس ).(Tomuschat, 1999: 25-27
بهبیانویگر تقریر مک ووگال و سایر طرا اران این مکتب منجر به از میهان برواشهتن نظهم
عینی ور نظام حقوق بینالملل میشوو و ور نتیجه ،وول های کوچک عمال نمیتوانن ور ایجاو
و تغییر قواع حقوقی نقتی ایفا کنن  .ور حالی که وول های ق رتمن  ،متناسب با منهااع ملهی
توو قاور تواهن بوو که قواع حقوقی مطلوب را از ول ارآین تصمیمسازی و رویههای حقهوق
بینالملل موجوو بیرون کتی ه و تفسیر مورو نظر توو را بهعنوان توانش صهحیح از آن قواعه
حقوقی ،بر روابط بهینالمللهی تحمیهل کننه  .ورواقهع ،بها ارائهه تفسهیری از قاعه ه بهر مننهای
اوضا واحوال اعمال آن بستر روابط و تعامال ) و همینطور با طرح ه ف نهایی که منتنهی بهر
عوامل و ترجیحا سیاسی اس  ،این مکتب حقوق بینالملل را ور وام نسنیتی ارو میبهرو کهه
نهایتا با ضوابط حکوم قانون و پیشبینیپذیری الزم برای تحقق نظم حقوقی سهازگار نیسه .
به تعنیر واماتو ،کلی قاع ه و امکان اعمال حقوق بر همه بازیگران و اعتنار واشهتن هنجارههای
حقوقی مستقر ،قربهانی تصوصهی هها و ویژگهیههای یهک قضهیه موضهوعی تهاص مهیشهون
.(D�A
)mato, 1961: 460˚ 461
جامعه بینالمللی از منظر پوزیتیویس ها ،همان نظم حقوقی بینالمللی اسه کهه ابته ا ور
نتیجه مساعی جمعی وول ها شکل گراته اس ولی راتهراته موجووی مستقلی را بهه وجهوو
آوروه که متفاو از اراوه و تواس تکتک وول ها اس  .این نظم حقوقی ور جامعه بینالمللی
بهمثابه قانون اساسی اس که نهتنها متتمل بر قواع و اصهول کلهی اسه  ،بلکهه متهتمل بهر
ارزشهههای مننههایی نیههز هس ه کههه ور مههوارو لههزوم و ور مواجههه بهها مسههائل حقههوقی ج ی ه ،
جه گیریهای صحیح را برای یهااتن پاسهخ ورسه اهراهم مهیکنه ).(Tomuschat, 1999: 28
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حاکمیه یهک

مجموعه واح از قواع حقوقی قرار وارن ) .(Tomuschat, 1999: 29از منظر کریسهتین تومتها ،
نظم عمومی ور جامعه بینالمللی به الزامآور بوون اصول و قواع ی اشاره وارو کهه یهک سهاح
ارزشی را بر اراوه وول ها مسلط میکن  .نکته مهم ور این سهاح ارزشهی یها بهه تعنیهر ویگهر
جامعه متترکا  ،این اس که بههرحال ،وول ها و سایر بازیگران بینالمللی ور برابر الزام ناشی
از آن برابر هستن  .بهاینترتیب ،جامعهی متترکا بهینالمللهی مهورو نظهر تومتها  ،نخسه
منتنی بر رضای وول ها اس و ووم هویتی مستقل از تواستههای اروی هریهک از ووله هها
وارو و ورعینحال ،نوعی تعاول را ور صحنه رقاب های بهینالمللهی بهه وجهوو مهیآورو و سهوم
مقتضای حکوم قانون را از حیث برابری همه وول ها ور برابر قانون و گرون نهاون به الزامها
مترتب بر آن تأمین مینمای .
مکتب نیوهیون ورتصوص جامعه متترکا بینالمللی و نظم عمومی بینالمللی منتنی بهر
آن اوال ور تعیین عناصر نظم عمومی وس به انتخابی پیشوسهتانه زوه اسه و ایهن مسهئله را
پیشارض گراته که نتیجه و برآین تضارب ق ر ها ،بهتوبی نظم عمومی را مستقر میسهازو و
ثانیا ،نماوهای ارزشی ور این مکتب چنان منهم و متغیر هستن کهه عمهال نمهیتوانه ور رویهه
وول ها تغییری ایجاو نمای  ،بلکه محتوا و مقتضای تمایال سیاسی نهفته ور ول این ارزشهها
میتوانن ابزار توجیه منااع سیاسی وول ق رتمن ق ر های مطلقالعنان جهانی) 25را ور قالب
این نیروی الزامآور ،اراهم نماین .
 .2-3منطق قدرت در جامعه بینالمللی
به اعتقاو طرا اران مکتهب نیوهیهون ،حقهوق بهینالملهل کالسهیک قهاور نیسه تعهارضهها و
موضوعا کانونی مورو توجه ق ر های بزرگ را با قواع حقوقی از پیش موجوو ،سهامان واوه و
انتظام بخت  .ورنتیجه ،بخش گستروهای از توان قاع هسازی جامعه بهینالمللهی ناتووآگهاه بهه
حوزههای کماهمی تر اتتصاص مییاب  .هرگاه وول ق رتمن با مانعی روبهرو شون  ،منااع تهوو
را ورون قالبهای حقوقی ریخته و به آنها شکل میوهن و آن را تحمیل میکننه  .نمونههههای
آن قطعنامه اتحاو برای صلح ور جریان جنس کهره ) ،(Schwarzenberger, 1955: 381-382تئهوری
واا مترو پیشوستانه ور عصر ته ی ا اتمهی و ناویه هگهراتن بسهیاری از قواعه و اصهول
بترووستانه ور عملیا نظامی مقابله با تروریسم اس  .توجیهها مایکهل رایهزمن ور تصهوص
حمله آمریکا ور وهه نوو به عراق ،شاه توبی برای صح این گهزاره اسه  )4 .وی مهینویسه :
«حقوق منحصرا از ول قواع رسمی و مکتهوب اسهتخراج نمهیشهوو ،بلکهه ریتهه ور انتظهارا
25. Duminus Mund.
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سیاسی متترک بازیگران بینالمللی وارو .همین انتظارا اس که حقانی و محتوای عملکهرو
بازیگران را ور روابط بینالمللی معین میکن و ور برتی موارو کامال با قواعه نوشهته متفهاو
اس  .برای احراز حقانی و اعتنار حقوقی یک عمل بای ضوابطی را به ت م گرا کهه ریتهه
ور عوامل اجتماعی مربوط به انتظارا سیاسی متترک وارن »

)1994: 122

 .(Reisman,این امهر

توو بهتوبی تفاو ق ر مؤثر را با ق ر شکلی ورون وولتی میان ارکان ووله بها ههم و بها
مروم) یا بین وولتی میان وول های ق رتمن با سایر بازیگران وولتی) متخص میکن .
ق ر ور نگاه مکتب نیوهیون ،اقت ار حاصل از اراین تعهامال میهان نیروههای متفهرق ور
عرصه بینالمللی اس که با ق ر وول ور حقوق بینالملل کالسیک ارق وارو .چهره حقهوقی
ق ر ور حقوق بینالملل «حاکمی » 26اس که متروعی آن بسته به این اس که ریتهه ور
حق تعیین سرنوش واشته باش .
بااینحال ،به نظر میرس که پیروان مکتب نیوهیون همه روابط بینالمللهی را ور چهارچوب
منطق ق ر مورو تحلیل و بررسی قرار میوهن و ور مواروی که وارو مقوله منطق همکهاری و
یا برابری همنستگی اجتماعی) ش هان نیز همچنان زیهر سهایه منطهق رابطهه قه ر هسهتن .
ق رتی که نخس ناشی از نیروهای متکثر اس و ووم ور جریان اراین ی از تصمیمسهازیههای
منطنق و موااق با انتظارا عمومی ،میسر میشوو .اما ورنهایه چنهین اراینه ی بهه اهه اف و
مقصوو ق ر های بزرگ جهانی نظیر آمریکا نیرو میرسان  .گویی کانون اصلی جامعه متترکا
بینالمللی حول انتظارا و اه اف و مقاص سیاسی همین ق ر بزرگ شکل میگیرو.
 .3-3رابطه ارزشها و قضیه خاص
برتی معتق ن که با ورک رابطه پویهای 27میهان ارزشههای مهورو نظهر مکتهب نیوهیهون کهه
نمایانگر کلی

آن اس ) با هر قضیه جزئی یا وضعی تاص مثال بحران عراق مسئله محهوری)

و سپس استفاوه از تحلیلهای حقوقی برای اعمال قاع ه ور آن قضیه یا وضعی تاص ،میتوان
برتی نق های واروه به این مکتب مانن متروعی بختی بهه ترجیحها سیاسهی را پاسهخ واو
)2012: 144

 .(Saberi,اما این رابطه وینامیک بین ارزشها و هر قضیه بینالمللی تهاص نخسه

چن ان قابل کاوش و وریااتنی نیس  ،چراکه ارزشها اصوال واج کلی و ااق تعین اسه  .ووم
برای حل اتتالاا حقوقی نمیتوان به ارزشها تمسک جس بلکه بای قواعه حقهوقی ثهابتی
وجوو واشته باشن که راهنمای قاضی ور حل اتتالف باشن  .بنهابراین ارزش بهه تعنیهر ههانس
کلس ن جایگاهی ور ورون نظام حقوقی ن ارو و بای ور تارج از نظام حقوقی مورو بررسهی قهرار
26 . Sovereignty.
27 . Dynamic.
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گیرو .گذشته از آن ،ارزشهای مورو نظر مکتب نیوهیهون نمایهانگر ارزشههایی ذاتهی ،اصهیل و
پیتینی نیس  ،بلکه بیتتر ناظر به پارهای ترجیحا عملی و موروی ور عرصه روابط بینالملل اس
که میتهوان آنهها را ور رته اوهای مطلهوب زنه گی اجتمهاعی تالصه کرو )5 .بهعالوه ،آنچه به
عنوان رابطه پویا بین ارزشها و هر قضیه تاص نام بروه میشوو ،بیتتر سِیر غالهب آمه ن اراوه
وول ق رتمن ور عرصه بینالمللی از طریق سازمان واون و اواره ارآین شکلگیری حقوق اس .
وانگهی ،چون هواواران مکتب نیوهیون همه مقولههای حقوق بینالملل را ور وایره منطق ق ر
تالصه کروهان و نزو این مکتب ،حقوقی بوون هر تصمیم ریته ور رابطه بازیگران تصمیمساز با
یک ارگان سیاسی وارو ،لذا قاع ه سازی ناشی از تصهمیما ووله هها و بهازیگران بهینالمللهی
اراگیری و کلی ن ارو و بیتتر بهانهای اس برای تأمین منااع ملی ق ر ههای بزرگهی کهه ور
شکلگیری حقوق نقش وارن .
واوههای اجتماعی بهتوویتوو من ل به هنجارهای حقوقی نمهیشهون  ،بلکهه واسهطه آن،
نوعی انتخاب آزاو اس تا ک ام واوه ،به چه نحوی و برای وستیابی به چه ه ف تاصی سهیمای
قاع ه حقوقی به توو گیرو .وقیقا به همین ولیل میان واوههای جامعهشناسانه و ع ال  ،تألیی
بزرگ ایجاو میشوو .این تأل ریته ور سفسطه و مصاوره به مطلوب کرون ارزشهایی وارو کهه
هواتواهان مکتب نیوهیون ،آن را بهعنوان غای معرای میکنن  .اما از یکسهو ،سلسهله مراتنهی
میان آن ارزشها قائل نت هان که ور صور تعارض ،بتوان یکی را بهر ویگهری تهرجیح واو و از
سوی ویگر ،به ولیل اینکه هی سازوکار قانونی از پیش موجووی برای تحقق این ارزشها وجوو
ن ارو ،ارزشهای مزبور عمال ور زمان اعمال ،مطابق نظر مفسر منااع اهروی ووله هها) تفسهیر
میشون  .این نکته مص اق سخن متهور مارتی کاسکنمی اس که «هی کس از بتری سخنی
به میان نمیآورو ،مگر آنکه ور سووای سوءاستفاوه از آن باش » ).(Koskeniemi, 2001:434
 .4-3رویکرد جامعهشناختی
نگهاه جامعههشناتتی پتتینهان این مکتب تا ح زیاوی یاوآور نظریهپروازیهای تالقانه میتل
اوکو ورباره تنارشناسی وانش و ق ر اس ؛ یعنی ترسیم عرصه ق ر ور روابهط اجتمهاعی بهر
مننای نیروهای متتتتّی که هریک بهنوبه توو اراین تصمیمسازی ور عرصه بینالمللهی را تحه
تأثیر قرار میوهن  )6 .و ورنهای  ،وانش تولی ش ه قواع حقوقی) محتوای گزارهههایی اسه کهه
تواسته ق ر حاکم را تأمین میکنن  .ور این حوزه ،ق ر از گرون نهاون به قواع موجوو سر
باز میزن و به وننال پیااکن ن نظرگاهی اس که ورنهای

مطالنا نهاوههای وارای قه ر را

تأمین کن  .به این ترتیب ،ق ر  ،قواع حقوقی موجوو را متزلزل کروه و مناسنا ق ر را ضهابطه
اعتنار قواع حقوقی معرای میکن .
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از سوی ویگر ،مرز وقیقی میان توصیف موضو و تجویز هنجارها ور این مکتب وجوو ن ارو.
وامنه توصیف بر اسا

روشهای مورو قنول مکتب نیوهیون تا آنجا میتوانه پهیش روو کهه از

حوزه عملکرو و کنترل حقوق ان تارج شوو .اگرچه این عقی ه صحیح اس که الزمهه شهنات
وقیق پ ی ههای اجتماعی ،انی و سیاسی ،بهکارگیری ابزارهای مناسب ور تنیین و توصیف آنها
اس  ،اما توصیف ور عالم حقوق نهایتا تحلیل و تن یل امر عینهی بهه امهر ذهنهی اسه  .گمهان
میروو این مکتب بیتتر واگویه جامعهشناسانه حکوم قانون اس  ،با این تفهاو کهه بههجهای
بهره گراتن از روابط عینی امر واقع) و تن یل آن به صهور بنه یههای ذهنهی امهر حکمهی)،
تأکی توو را بر روابط واقعی و عینی گذاروه اس .
نگرش این مکتب ورتصوص تحلیل تعامال بینالمللی ویژگی تجویزی وارو و اسا

کار را

بر توصیف پ ی ههای جامعهه بهینالمللهی اسهتوار کهروه اسه  .مطالعها منتنهی بهر واوهههای
جامعهشناسی ،ورنهای تنها به توصیف پ ی ههای اجتماعی تواه انجامی  .امها ایهن مکتهب بها
استفاوه از واوههای حاصل از تحلیهل عملکهرو بهازیگران جامعهه بهینالمللهی ،ور پهی تجهویز و
هنجارسازی و بای وننای ور معنای حقوقی آن اس  .این امر منجر بهنهوعی تهأل منطقهی میهان
نتیجه مورو نظر واعیان این مکتب و روشهای مورو استفاوه آنها میشوو .بهبیانویگر ،اصهحاب
مکتب نیوهیون پس از بررسی پ ی ههای اجتماعی ،برای برآوروهکرون ه ف مهورو نظهر تهوو،
توصیف واقعی را جای حقوق یا بای ها و ننای ها نتان هان و حتی تجهویزا حقهوقی را نیهز ور
ت م این واقعگرایی قرار واوهان .
وانگهی ،تأکی اراوان بر نهاوگرایی از منظر جامعهشناسی ،ب ون توجه به اینکه آیا نهاوهایی
کامال مستقل از اراوه وول ها ور عرصه بینالمللی وجوو وارو یا تیر و بر اهرض وجهوو تها چهه
ان ازه این نهاوها میتوانن مستقل و ور راستای انتظهارا مهروم و ارزشههای بتهری متهترک
عمل کنن  ،ازجمله پرسشهایی هستن که ایهن مکتهب پاسهخ قهانعکننه های بهرای آن نه ارو.
ساتتارگرایی ،قالب اصلی این مکتب ور حهوزه تنیهین چگهونگی و چرایهی شهکلگیهری قواعه
حقوقی اس  .ساتتاری که حقوق را نه ور سایه حقوق طنیعی و نهه بها نگرشهی پوزیتیویسهتی،
بلکه ور زمینهای جامعهشناتتی تحلیل میکن و گویی به تنیین امری کامال عینی ور روابهط و
تعامال بینال ولی نظر وارو.
از جمله نق های ویگری که بر این مکتب وارو ش ه ترمینولوژی رشتههای علوم اجتمهاعی و
واژگان گستروه غیرحقوقی آن اس  .گویی برای شنات آن بای ور رشتههای علهوم اجتمهاعی
مختلف عالِم بوو تا مقصوو هواواران نیوهیون را از مفاهیم پایهای این مکتب وریاا  .اگرچه این
امر بهتوویتوو ایراوی ن ارو ،اما بستری را ایجهاو مهیکنه کهه ور آن ،برنه ه نههایی پیهروان
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نیوهیون باشن  ،زیرا قاور تواهن بوو مفاهیم مختلف را بسته به نق واروه بهگونهای ویگر و بهه
کمک یااتههای علوم اجتماعی ،تغییر وهن .
و باالتره ،به عقی ه برتی از علمای حقوق مانن استنلی هاامن ،بختی از نق های واروه بهه
این مکتب به هنجارگرایی 28و اولوی واون به مفهوم کرام و ارزشهای بتری معطهوف اسه .
به ویگر بیان ،این مکتب توو را مروّج رویکروی اروگرایانه میوانه تها بتوانه بها جمهعگرایهی
وول های کمونیستی مقابله کن ).(Hoffmann, 1970: 120
بنابراین ،است اللهای این مکتب بهطور تالصه این اس  :حقوق به معنای سیاس اس  .به
گفته یکی از نویسن گان ،سیاس غالب ور این مکتب کرام بتری اس کهه اولویه ِ وسهتگاه
سیاس تارجی ایاال متح ه آمریکا بووه اسه  .ورنتیجهه ،حقهوق همهان سیاسهتی اسه کهه
برآوروهکنن ه منااع ملی امریکا اس ).(Young, 1972: 74˚ 75

فرجام
بای تأکی کرو که بهکارگیری واژه مکتب برای تفکر نیوهیون ،تعنیری مسامحهآمیز اس  ،زیهرا
آموزههای نیوهیون ،هی وستگاه السفی یا نظری ج ی ی به وس نمیوهنه و از ایهنرو بایه
آن را ور شمار رویکروهای روششناسی ور حقوق بینالملل طنقهبن ی کرو.
اگرچه اصحاب نیوهیون با انتقاو از نظام حقوق بینالملل سنتی منتنی بر قواع پیتینی و با
بازتعریف مفهوم ق ر آغاز میکنن  ،امها بهنمایهه نظهری آن ماننه رئالیسهم سیاسهی ،همهان
پوزیتیویسم منتنی بر ق ر محض وول اس با روایتی موجهتر .مکتب نیوهیون بها تأکیه بهر
روشهای تجربهگرایانه جامعهشناتتی و ااراط ور اعمال این روشها ور عالم حقوق ،ور عمل به

ابزاری ور ت م منااع سیاسی ب ل میشوو .به تعنیر لئوگرا

مکتب نیوهیون رویکرو علمی-

سیاسی برای مطالعه مفاهیم حقوق بینالملل ،به معنی استفاوه از وستگاهی شنهعلمی اس که
نهایتا جامه حقوق را به تن سیاسه مهیپوشهان

 .)Gross, 1973: 491, 499آمهوزهههای مکتهب

نیوهیون با تأکی بر پ ی ههای اجتماعی ،زمینههسهاز جریهانی مهیشهوو کهه ورنهایه بهه نفهع
ابرق ر ها و وول های تأثیرگذارتر بر رون تحوال بینالمللی اس و ب ون شک ،ناقض برابهری
وول ها بهعنوان یک ارض حقهوقی اسه  .ورواقهع وال مننها ور ایهن مکتهب ورنهایه همهان
سیاس ان یتی نهاوهای ق رتمن ی اس که از گروونه تعامال بازیگران و نهاوهای بینالمللهی
سر بیرون میآورن و یاوآور هژمونی ق ر آنتونیو گرامتی هستن ژانرو.)318 :1382 ،
از طرف ویگر ،ساتتار جامعه متترکا بینالمللی از وی گاه پیهروان نیوهیهون ،بهر ایجهاو و
توسعه اراین  -محور حقوق استوار ش ه اس  .به بیان بهتر ،جامعه متترکا بینالمللی ور ایهن
28. Normativism
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مکتب ،اراین ی اس که بازیگران بینالمللی بر مننای انتظارا متترک بینالمللهی بهه وجهوو
میآورن  .میتوان گف که جامعه متترکا بینالمللی از نگاه این مکتب عملگرا ،تنها ور حه
ابزار سیاس تارجی وول ها تقلیل یااته اس .
گذشته از این ،آنچه بهعنوان ارزشها یا غای نظام حقوقی ور این مکتب ترسیم مهیشهوو،
صراا جننه نماوین وارو .مفاهیم مجرو ،با وجوو همه زینایی کهه ور طهراز سهخنوری وارنه  ،ور
عرصه عمل ،وس آویز بازیگران بینالمللی قرار میگیرن .
باری ،گزااه نیس اگر بگوییم از نظرگاه مکتب نیوهیون ،حقهوق بهینالملهل بها تهن زون از
تمکین به قواع ثاب حقهوقی ،بسترسهاز تولیه لویاتهان ههابز اسه کهه ایهن بهار ور پوسهتین
ق ر های بزرگ ور عرصه بینالمللی ظهور میکن و سر از آسهتین هنجارهها و قواعه حقهوقی
حاصل از اراین ها و رویههای بینالمللی همین ق ر های بزرگ ور میآورو.
پینوشتها:
 )1جامعه متترکا بهینالمللهی معهاول  International Community of Statesاسه  .ورواقهع بایه آن را بهه
«اجتما بین المللی وول ها» ترجمه کرو ،اما چون واژه  Communityمتضمن جمع آمه ن اراوی حهول یهک
ه ف متترک اس  ،می توان آن را به جامعه متترکا بین المللی وول ها ترجمه کرو .برای مطالعه بیتهتر ور
این زمینه ر ک .السفی  :)1393پیتهگفتار چها سهوم  30-24و السهفی  436 :)1393و  437و السهفی،
.1385

 )2این بخش از تحلیهلهای مکتب نیههوهیون برگراتههه از تلقهیهای پس م رن زبان شناسانی مانن اروینهان وو
سوسور اس که ور نفی کلی ان یتی م رن و نق معرا شناسی ووگانه انگهار مفهاهیم متضهاو) و تأکیه بهر
تکثرگرایی تنیین ش ه اس ).(Saussure, 1983
� (3) Cited in: Rasolov, Akbar (2006),
International Law and Poststructuralist
�Challenge
, 19 Lieden Journal of International Law: 800-801.
 )4حمله آمریکا به عراق ور وهه  1990و تتکیل ائتالف ب ون مجوز شورای امنی بهر اسها

تفسهیری بهوو کهه

آمریکا از قطعنامه  1883شورای امنی واش  .این تفسیر ،بیش و کم برتاسته از آموزه های مکتهب نیوهیهون
بهویژه اراین تصمیمسازی منتهی به واا بترووستانه و مالحظا بترووستانه اسه  .ور مهورو نقه عملکهرو
آمریکا ور عراق و وان لوو « ،)1383بحران عراق :اکنون چه بای کرو» ،ترجمه وکتهر محسهن محنهی ،مجلهه

حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،31صفحه  89به بع .
 )5بهکارگراتن اوبیا کانتی مانن ترجیح عقل عملی بر عقل نظهری و مقه م کهرون تجربهه بهر عقهل ااهمهه) و
شنیهسازی آنها با رابطه پویا بین ارزشها و هر قصه تاص ،نمیتوان برای این مکتب نظام ارزشی ذاتی ته ارک
کن  .ارزش های مورو نظر این مکتب ناشی از مکر لیل و نهار اس و تابع اقتضای روز و پاره ای مفروضا اس .
برای نمونه بارها ور تنیین ارزش و اه اف مکتب نیوهیهون ،مهایریس مهک ووگهال از اصهطالح اهرض حقهوقی
) (Postulateبهره گراته اس .
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 )6النته میتوان این وکترین را ازنقطه نظر اوکو ور تصوص رابطه میان سوژه ق ر و ابژه معرا  ،مورو نقه قهرار
واو« :هی رابطه ق رتی نیس که حوزه همنستگی معراتی توو را ایجاو نکنه  ،قه ر و معراه هریهک بهر
ویگری والل وارن » ) .(Foucault, 1977: 27ر.ک .اسهمار  .100 :1389 ،مکتهب نیوهیهون ور وهههههای
گذشته ،نتانگر نگاه وستگاه سیاس تارجی ایاال متح ه امریکها بهه حقهوق بهینالملهل بهووه اسه و نمونهه
گویایی اس از رابطه میان ق ر سیاسی و حقوق بینالملل.
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