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 مقدمه
حظات م »، «انسانیاصول »، «وجدان عمومی»و مشتقات آن همچون « وجدان انسانی»عبارت 

المللای وارد شاد و هماوار     از اواخر قرن نوزدهم در اسناد بین« قوانین انسانی»و « اولیۀ انسانی
است. این عباارات باا اینکاه در ابتادا متتامن العهادات        این اسناد را الحت الأثیر خود قرار داد 

دادناد،  رار نمای المللی قآوری نبود  و الکالیف پوزیتیویستی را بر عهدۀ طرفین معاهدات بینالزام
ای داشاته و اساناد مزباور را باه     فراالر از العهدات قراردادی و عرفی، نقشی راهنمایونه و ضاابطه 

 اند. المللی است، رهنمون ساختهالر کردن نظام حقوقیِ بینهدف خود، که انسانی
، آنچناان کاه در اساناد    «وجادان انساانی  »با مشاهدۀ کلی چنان نتایجی، استخراج مفهاوم  

المللای  همچناین   کار رفته است و چ ون ی اثری اری این مفهاوم بار اساناد باین    المللی بهبین
ناد  االمللای، مساایلی  جاماند  از این مفهوم در حقوق بینپشوه  در نوع، کیفیت و کمیت آثار به

شود که روند مورد نظار یا    وجو و الحقیق واداشته است. م حظه میکه پشوهش ر را به جست
« وجدان انسانی»الواند در شناخت فرایندی که است. نتایج این پشوه  می 1حقوقیمعناشناسی 

المللای راه شاا باشاد و    المللی و موارد خأل در حقوق بینالوانسته است در الن ناهای جامعۀ بین
« وجدان انسانی»های کاربرد نوپایی این نظام حقوقی را جبران کند، یاری رساند. العیین شاخصه

المللای  ای که مستند آرای محااکم باین  یونهالمللی بهع اصلی یا الکمیلی حقوق بینعنوان منببه
هاای بعادی   الواند موضوع پاشوه  قرار ییرد، و نیز رفع موانع فنی و بنیادین چنان کاربردی می

 باشد.
نحاو  الحت الأثیر مکتب حقوق طبیعی جدید و اندیشمندان روشان ری، باه  « وجدان انسانی»

المللی العبیه شاد  اسات.   دوران پس از جنگ جهانی دوم در برخی اسناد بینای در هوشمندانه
المللی، کاارکرد بسایار مهام و فعاالی را در اباوا       آن در اسناد بین 2درج این مفهوم و مشتقات

الدریج این مفهوم و مفاهیم مترادف آن، در قامت ی  منبع مادی و المللی داشته و بهحقوق بین
نظیاری  المللی نق  کام های منابع پوزیتیویستی حقوق بیندر رفع کاستیمتقنِ قواعد حقوقی، 

المللای  خود شاخص ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین« وجدان انسانی»اند. در نقشی دی ر، داشته

                                                           
منظور از معناشناسی حقوقی بررسی ی  نهاد حقوقی )برای مثال ی  مقرر ( از دو جنبه است. یکای باه لحاا      .1

شود و دی ری معناایی اسات کاه باه لحاا       معنای عادی و منظوری است که اغلب از ی  عبارت برداشت می
طبیعای اسات کاه جنباۀ دوم حالات      حقوقی بر کاربرد آن عبارت در ی  نظاام حقاوقی قابال بررسای اسات.      

 کند.کارکردشناسانه پیدا می

و « اولیاۀ انساانی   م حظاات »، «انساانی اصاول  »، «وجدان عمومی»عبارات « مشتقات وجدان انسانی»منظور از  .2
المللای  های صلح الهه به حقوق باین ویش  با قید مارالنس در مقدمۀ کنوانسیوناست که به« قوانین انسانی»

ش  به لحا  مفهومی منبع و منشأ به الکامل رسیدند. بی« وجدان انسانی»ند و سرانجام در عبارت را  یافت
 همۀ عبارات یادشد ، نهاد وجدان در انسان است.  
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المللی هماوار  در الا   باود  اسات الاا در مواجهاه باا        عبارالی نظام حقوقی بینقرار یرفت. به
یشتری از خود نشاان دهاد  فراینادی کاه انساانی کاردن حقاوق        هماهن ی ب« وجدان انسانی»

مراالاب قواعاد   را ضابطۀ ارزشیِ سلساله « وجدان انسانی»شود. این ویشیی، المللی خواند  میبین
محور المللی معرفی کرد و سبب غالب شدن رویکرد حقوق بشری بر رویکردِ حاکمیتحقوق بین

الملال، خاود، الحاوالت مهمای را بار      ریِ حقوق بینالدولی شد. رهیافت حقوق بشدر روابط بین
 ها عارض کرد.  المللی دولتدکترین مسئولیت بین

 

 «وجدان انسانی»عبارت  1شناسیسنخ
 معنای لغوی

از لحا  لغوی به معنای یافتن و رسیدن به واقع چیزی است. همچنین به معنای باطن،  2وجدان
، معناای وجادان( کاه سابب     1912)معاین:  ای درونای اسات   شعور، خودآیاهی، بصیرت و قو 

نیاروی وجادان اماری درونای اسات کاه هار انساانی          9شود انسان خو  را از بد باز شناسد.می
رو اساتعاراالی کاه بارای وجادان اساتفاد       کناد. ازایان  واسطه آن را در درون خود حس مای بی
. وجاادان از (Moore, 2000: P. A) « باااطن نااور»و « ناادای درون»نااد از اشااوند عبااارتمای 

های المایزدهندۀ نوع بشار از دی ار موجاودات زناد  اسات و در واقاع اخ قیاات از آثاار         ویشیی
ها هستند. از این لحا ، به العبیاری، رفتارهاای منطباق باا     کارییری وجدان در زندیی انسانبه

نحاو  ن بهوجدا»خوانند. های انسانی و نقض وجدانیات را دور شدن از انسانیت میوجدان را رفتار
عنوان عنوان امری که قابلیت اِعمال آن در جهان )بهالمللی، بهای در حقوق داخلی و بینفزایند 

 0«.ی  کل( وجود دارد پ یرفته شد  است
بودنمان به اموری امار و  ایر وجدان را نیرویِ درونیِ انسانی بدانیم که ما را به اقتتای انسان

ناسی وجادان باا اخ قیاات و هنجارهاای اجتمااعی کاه از       شکند، در نسبتاز مواردی نهی می
ها، الاا  اند، دو حالت قابل الصور است  حالت اول آنکه همۀ انسانای به جامعۀ دی ر متفاوتجامعه

آنجا که الحت الأثیر الوجیهات فکری خاص نبود  یا دچار وضعیت غیرعادی در سا متی خاوی    
سانی بودن برخی دی ار، اععاان قطعای دارناد و ایان      نباشند، به انسانی بودن برخی امور و غیران

کنیم. یاد می« وجدانیات اولیه»واکنشی به جهت ارضای وجدان است که در این مقاله از آنها به 

                                                           
1. Typology 
2. Conscience 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience 

 بارزالرین شاهد این مدعا اع میۀ جهانی حقوق بشر است.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience
http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience
http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience
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را  برای مثال سلب حیات یا ایراد جرح بر دی اران بادون هایل دلیال منطقای، وجادان انساان       
ناارر بار ایان کاارکرد     « وجادان بیادار  »ن رسد العبیرهایی همچاو نظر میکند. بهدار میجریحه

 وجدان است. 
عناوان نیاروی محرکاۀ اخ قیاات، ایادیولو ی یاا هنجارهاای        حالت دوم، کارکردِ وجدان به

فارد اسات. در واقاع در ایان     فرهن ی و اجتماعی است که بنا به اقتتایات هر جامعه، منحصاربه 
ا ، احساا   اجتمااعی یاا مکتبای    حالت، نیروی وجدان در مقابلِ مطاوعت فارد از هنجارهاای  

هاای ما کور، احساا     کند و در برابار نقاض ضاابطه   خرسندی و رشد معنوی را به وی القا می
شرمندیی، خساران و پشایمانی را. بارای اهاداف ایان مقالاه ایان دساته از وجادانیات را نیاز           

 1نامیم.یا ثانویه می«  وجدانیات متأثر»
ه وجدانیات ثانویه یاهی با وجادانیات اولیاه منطباق    با الوجه به آنچه یفتیم طبیعی است ک

 بود  و یاهی متعارض باشند، چراکه الحت الأثیر مقتتیات خاص جوامع مختلف قرار دارند.
 

 های دینی و مذهبیدیدگاه
ها و در جهت دنیاای منانعم   ی دینی، اغلب وجدان را منشأ اخ قی که عاالی همۀ انسانهادیدیا 

در دیان زرالشات    (Smart, The World's Religions, 1989: 10-21)نناد  دایا خداوند است، می
شود و در آنجاا افاراد باد الوساط طبیعات برالار       روح، پس از مرگ، بر پل جداکنند  قتاوت می

کشند و برای همیشه مهماان خاناۀ   کردند، ع ا  میخودشان یا همان وجدان که آن را نفی می
در کتا  مقد  پالی، بودا ابعاد مثبت وجدان و  . (Noss, 1968: 477) دروغ )دوزخ( خواهند بود

داند و وجدان را قدرت روحاانی و از  یافته را با یکدی ر مرالبط میقلب پاک و آرام و عهن هدایت
در دیان اسا م،    (Smart, Religious Experience, 1971: 118)کناد.  ن هبانان جهان اللقی مای 

  و ساویند باه نفاس    هوامَا اللَّ فسِالنَّبِا  منقسِال اُوَ»ید: فرماوجدان را به نفس لوامه العبیر میقرآن 
ای در وجاود انساان هسات کاه     یعنی قو (، 2)قیامت: « کندم مت ر که صاحب  را م مت می

. همچناین  کندمیسرزن  زند و او را دهد با خود انسان حرف میوقتی انسان کاری را انجام می
 ها وَورَجنها فُمَالهَفَ *یهاوّما سَ وَ نفسِِّ وَ»ا بسیار نزدی  است: در قرآن کریم وجدان به مفهوم القو

را باه   او القاو  هاا بدی، پس به حد کمال نیکو بیافریدو سویند به نفس آدمی و آنکه او را   قویهاالَ

                                                           
طورکاه در الخلاف فارد از    الوان یفت هماان در خصوص اینکه چه منطقی بر ایجاد چنین الفکیکی وجود دارد می .1

کناد، حاس پشایمانی یاا بار هام خاوردن        ای که در آن زندیی میهای اجتماعیِ جامعه ی یا آیینایدیولو
شود، هن ام کشتن دی ران یا سلب مالکیت از حقوق مکتسبۀ ایشان که با جاواز  آرام  درونی نصیب  می

پدیادار  ایدیولو ی  یا فرهن ی، آن را صورت داد  است نیز، کم و بی  احساا  یناا  و پشایمانی در فارد     
شاود، بار   دوستی، که از وجدانیات اولیه ناشی مای شود. در واقع این احسا  ناشی از فایق آمدن همنوعمی

 وجدانیاتِ ثانویه است.
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باا الهاام الهای خاو  و باد را       انسان بدون آموز  بیرونی، عنی(  ی1و7)شمس: « وی الهام کرد
باه انساان بیااموزد، وجادان انساان باه انساان         معلام یست که خاو  و باد را   فهمد و الزم نمی
 الا(.  )مطهری، بی فهماندمی

 

 شناسی  دیدگاه روان
اناد کاه احتمااالز از    های عمومی علمی یا سکوالر، ررفیتی را برای وجدان در نظر یرفتهدیدیا »

عناوان بخشای از فرهناگ،    شود و احتماالز موضوع آن )مانناد زباان( باه   طریق  نتی  العیین می
 . (Winch, 1968) «وجود آمد  استآموز  داد  شد  یا الحت الأثیر عواملی به

کاه انساان   عناوان احساا  پشایمانی در هن اامی    اغلب به« وجدان»شناسی به لحا  روان
دهد و نیز احسا  درستی و درساتکاری  های اخ قی خوی  انجام میاعمالی را بر خ ف ارز 

در  (May, 1983: 57)دهد، الوصیف شد  اسات . ها انجام میاعمالی را وفق این ارز که هن امی
این ن ا ، وجدان الولیدکنندۀ ی  احسا  ارزشیِ شخصی برای فرد انسان است کاه مانناد یا     

کناد.  دادیا  وی را در قبال رفتارها و افکار خود ، الصدیق و الشاویق یاا ماتهم و محکاوم مای     
ییارد  ها نشأت مای که به لحا  روانی از رشد المدن ایعنوان ویشییبه زی موند فروید وجدان را

وجدان، قتاوتِ خردِ هار   1یرا،. از نظر ف سفۀ عقلFromm, 1980: 126)-(127اللقی کرد  است 
  2شخص دربارۀ احساسات و اعمال خود  است.

 

 المللیدر اسناد بین« وجدان انسانی»پیشینۀ طرح مفهوم 
دهم و همزمان با اولین کنفارانس صالح الهاه، عبااراالی کاه متتامن مفااهیم        از اواخر قرن نوز

المللای را  پیادا کردناد و در    بودند، به دالیلی به اساناد باین  « وجدان انسانی»یا « وجدان بشر»
جاا  المللی آثار بزرگ و شایان الوجهی از خود باه المللی و الحوالت اجتماعی بینحوزۀ حقوق بین

م در اولاین  1133کاه در   0«وجادان عماومی  »و  9«قوانین انساانی »بارات ی اشتند. از جمله، ع
ها م الهه دولت1133کار رفت و به موجب کنوانسیون دوم به 5«قید مارالنس»کنفرانس الهه در 

هاا و  الری در خصوص حقاوق جناگ وضاع شاود، جمعیات     که قواعد کاملالوافق کردند الا زمانی
المللایِ بریرفتاه از رویاۀ ملال متمادن و براساا        متخاصمان الحت حمایتِ اصولِ حقوق باین 

قادری باا    6«وجادان عماومی  »خواهند باود.  « وجدان عمومی»های و ضرورت« قوانین انسانی»

                                                           
1. Rationalist 
2. See: www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/CMK.Conscience.E.Ed.pdf Accessed May 08, 

2013. 
3. Laws of Humanity 
4. Public Conscience 
5. Martens Clause 

وجدان جمعی در حوزۀ علوم اجتماعی اولین بار الوسط امیل دورکیم مطرح شد. اما در اینجا منظور بررسی  .6
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نیز در کناار هام قارار    « وجدان عمومی»متفاوت است. ایرچه منظور از « وجدان فردی انسانی»
هاا  دهند، این داوریانجام می خود« وجدان فردی»ها براسا  هایی است که انساندادن داوری

در دنیا به « وجدان عمومی»اند. برای مثال رویکرد متعلق به ی  موضوع و ی  بازۀ زمانی خاص
یویاد  یوناه کاه ه ال از آن ساخن مای     دخالت ناالو در بحران بوسنی، یویی ی  روح عینی آن

 آید که متمایز از اعتاست.وجود میبه
هاای یا    شوند، بلکاه وجادان انساان   ناشی نمی« انسانی اصول»لزوماز « وجدان عمومی»از 
سانجند و  خوانیم، میمی« اصول انسانی»خصوص، قتیۀ خاصی را با ضوابطی که آنها را دورۀ به

وجادان  »دارناد. از جماع ایان احکاام،     های مختلف ابراز مای ها و واکن حکم خود را در کن 
های المللی، وجداندر ی  سند بین« مومیوجدان ع»ییرد. بالطبع منظور از شکل می« عمومی

های دنیاست نه صرفاز ی  کشور خاص که ممکن است الحت الأثیر ی  ایادیولو ی باه   المام ملت
وجادان  »رفتارهای غیرانسانی در بازۀ خاصی رضایت دهد. هرچناد در یا  قاانون داخلای نیاز      

 د.الواند انسانیت را مشروعیت بخشدر مورد ی  مسئلۀ داخلی می« عمومی
در ی  یاا چناد ماورد خااص     « اصول انسانی»کارییری به« وجدان عمومی»عبارت دی ر به

متغیر و متناسب باا شارایط و اوضااع و احاوال     « وجدان عمومی»است. طبیعی است که نتیجۀ 
هاای  باشد و هموار  ویشیی پویایی و الناسب را به قید مارالنس ببخشد. این ویشیای بارای داوری  

« وجادان عماومی  »کناد. پا یرفتن   شاروعیت عماومی و قادرت ایجااد مای     م« وجدان انسانی»
هاای انساانی و اعتقااد بار اینکاه ر ی      عبارالی ایجاد نوعی دموکراسی است میان آرای وجدانبه

 کند.  عموم اشتبا  نمی
کان  هدفمنادی باود کاه بعادها نتاایج       « وجادان عماومی  »هاای  اعتباربخشی به ضرورت
المللای مشااهد    در حقوق بین« افکار عمومی»ستر  نهاد فرهمندِ ارزشمند آن را در ایجاد و ی

 کردیم.
قوانین »وجود آمد و عبارت م الغییراالی در قید مارالنس به1347در کنفرانس بعدی الهه در 

یافتاۀ قیاد   در شکل الرقی« اصول انسانی»داد. عبارت  1«اصول انسانی»جای خود را به « انسانی
هاا در  به این کنوانسایون  9های الحاقیپروالکل 1303،2اریانۀ  نو های چهمارالنس در کنوانسیون

منع و محادودیت   1314و کنوانسیون  0حقوق بشر الهران 1361کنفرانس  29، قطعنامۀ 1377
المللی دادیستری نیز در ر ی ینجاند  شد و دیوان بین 5استفاد  از برخی السلیحات کنوانسیونی

                                                                                                                                        
 کار رفته است. المللی بهمفهومی از وجدان عمومی است که در اسناد بین

1. Principles of humanity 
2. The Geneva Conventions of August 12, 1949 
3. Two Additional Protocols to the Geneva Conventions 1977 
4. International Conference of Human Rights, Tehran. Res. XXIII, 1968 
5. Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons 

Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 
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باه آن اشاار     1ایکارییری السلیحات هستههدید یا بهخود در مورد مشروعیت ال 1336مشورالی 
المللای کیفاری بارای یویسا وی     در دادیا  بین Furundzijaکرد. همچنین این قید در پروندۀ 

  2سابق مورد استناد قرار یرفت.
نزدیکای دارد، عباارت   ارالباا  معناایی و مفهاومی    « وجادان انساانی  »عبارت دی ری که با 

درباارۀ کاناال    1306المللای دادیساتری در ر ی   اسات. دیاوان باین    9«یم حظات اولیۀ انسان»
کار برد. دیوان در این ر ی العهد دولات آلباانی باه اعا م     این عبارت را به 01در صفحۀ  0کورفو
های الهه و دی ر قواعاد و  های سرزمینی کشور  را نه ناشی از کنوانسیونی اری بودن آ مین
 1336داند. همچنین دیاوان در  می« م حظات اولیۀ انسانی»شی از المللی بلکه ناهای بینعرف

، 73پاارایراف   66ای در صافحۀ  در ر ی مشورالی دربارۀ مشروعیت استفاد  از السلیحات هساته 
ویش  اصل الفکی  و اصل ممنوعیت رناج بیهاود  را ناشای از قواعاد     اصول حقوق بشردوستانه به

شاوند. دیاوان در   ناشی مای « م حظات اولیۀ انسانی» و« شخص انسان»داند که از بنیادینی می
کند که این قواعدِ بنیاادین  این زمینه به ر ی خود در پروندۀ کانال کورفو اشار  کرد  و اع م می

شاوند  المللی محسو  میهستند و از قواعد مسلم عرف بین« م حظات اولیۀ بشری»مربو  به 
االالبااع  های الهه و  ناو باشاند یاا خیار، الزم    کنوانسیونها فارغ از اینکه عتو و برای همۀ دولت

نظاامی  و شابه هاای نظاامی   هستند. همچنین این عبارت در ر ی دیوان مزبور در قتیۀ فعالیات 
 9کاار رفتاه اسات. دیاوان در ایان ر ی ماادۀ       نیز باه  1316ایاالت متحدۀ آمریکا در نیکارایویه 

ن حداقل حقوق بشردوستانه معرفی کرد  و با اینکه عنوارا به 1303های  نو مشترک کنوانسیون
اسات، دیاوان   « المللای مخاصمات غیر بین»ها مربو  به مشترک این کنوانسیون 9موضوع مادۀ 

نیز باید رعایت شوند و این « المللیمخاصمات بین»اععان داشته که مقررات این ماد  در حقوق 
وان قاب ز در قتایۀ الن اۀ کورفاو ضارورت      است که دیا « م حظات اولیۀ انسانی»حداقل همان 

المللی کیفری برای همچنین این عبارت در دادیا  بین 5رعایت آن را احراز و یادآوری کرد  بود.
شورای امنیت مورد اساتناد قارار    1467و نیز در قطعنامۀ  Martic 6یویس وی سابق در پروندۀ 

 7یرفته است.

                                                                                                                                        
Oct. 10, 1980. 

1. The Advisory opinion of International Court of Justice on (ICJ) Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons. On 8 July 1996. 

2.  Prosecutor v. Furundžija, Judgement, No. IT–95–17/1–T, para. 137 (Dec. 10, 1998). 
3. Elementary Considerations of Humanity 
4. Corfu Channel case (UK v. ALB) (Merits), 1949 ICJ Rep. 4, 22 (Apr. 9) 
5. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 

of America), Jurisdiction and Admissibility, 1984 ICJ REP. 392 June 27, 1986. 
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المللای ما کور   شایان عکر است که موارد عکرشد  از درج مفاهیم مورد بحث، بدون قید حصرند و عکر اسناد بین .7
   از با  اهمیت و میزان الأثیر آنهاست.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice
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المللای  صورت خاص، پنج بار در اسناد باین به «وجدان انسانی»یا « وجدان بشریت»عبارت 
مجمع عمومی سازمان ملل متحاد در   1306دسامبر  11کار رفته است. اولین بار در قطعنامۀ به

عباارت   1«.زد  کارد  اسات....  زدایای وجادان بشار را وحشات    نسل»... زدایی بود: خصوص نسل
 "Conscience Of Mankind"رفتاه   کاار که در این قطعنامه باه « وجدان بشر»ان لیسی معادل 

بیانیاۀ افتتاحیاۀ دادساتانی دادیاا  نظاامی      « وجدان انسانی»است. دومین سند محتوی عبارت 
منتشر شاد. وی   2«بنجامین برل فرنز»الوسط  1307سپتامبر  23آمریکا در نورنبرگ بود که در 
ی[ حقوق ]ی[ است. ماا  هاوجدان انسانی اسا  و بنای همۀ ]نظام»در این بیانیه ارهار داشت: 

یر وجدان باشد و حقوق اولیۀ بشار را الحات قاانون،    دنبال الصمیمی هستیم که جلو در اینجا به
 14در  1306دساامبر   11به فاصالۀ دو ساال بعاد از صادور قطعناماۀ       9«.مورد الأکید قرار دهد

صاادر  در قالب قطعنامۀ مجمع عماومی ملال متحاد     0اع میۀ جهانی حقوق بشر 1301دسامبر 
ای نادید  یرفتن و الحقیر حقوق بشر باه اَعماال وحشایانه   »...داشت: شد که در مقدمه اشعار می

در اع میۀ جهاانی حقاوق بشار    «. شدت خشم ین کرد  است....منتج شد  که وجدان بشر را به
 بود. "Conscience Of Mankind"نیز عبارت ان لیسی مورد استفاد  

المللای دادیساتری در   دیوان باین  5رد اشار ، ر ی مشورالیچهارمین سند محتوی مفهوم مو
منشاأ  »... زدایی بود: خصوص امکان اِعمال حق شر  بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل

عنوان جرمی الحات  زدایی را بهاند که نسلدهد، ملل متحد قصد داشتهاین کنوانسیون نشان می
باشاد محکاوم و مجاازات    هاای انساانی مای   یرو الملل که متتمن نادید  یرفتن کلحقوق بین

دیاوان نیاز در   «. باشاد... زد  کردن وجدان بشریت مینمایند. نادید  یرفتنی که موجب وحشت
کار برد و در نهایت پنجماین ساند   را به "Conscience Of Mankind"این ر ی عبارت ان لیسی 

اسات کاه در مقدماۀ آن     6کیفاری المللی اساسنامۀ دیوان بین« وجدان انسانی»محتوی عبارت 
ها کودک، زن و مارد قرباانی   با یادآوری اینکه طی این قرن )قرن بیستم( میلیون»...آمد  است: 
«. را عمیقاز هراسان کرد  اسات... « وجدان بشریت»اند که های غیر قابل الصوری شد وحشی ری

جاای  اسات و باه   یفتاه متفااوت  کاررفتاه در ایان ساند باا ساه ساند پای        عبارت ان لیسی به
""Conscience Of Mankind  عبارت"Conscience Of Humanity"  .استفاد  شد  است 

 

                                                           
1. UN General Assembly, Res. 96 (1). 11th Dec. 1946    
2. Benjamin Berell Ferencz 
3. http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/einsatzopenpros.html Accessed 

May 08, 2013. 
4. UN General Assembly, Res. 217 A (III). 10th Dec 1948. 
5. Advisory Opinion concerning reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide of 28 May 1951, P. 12. 
6. Statute of International Criminal Court Adopted at 1998 
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 1«وجدان انسانی»یا « وجدان بشر»
های آنها ی  مسائله را  های حقوقی و شعبهاز مطالعه و مداقه در روند الاریخی رشد و الرقی نظام

ا و شعب از هنجارهای دینای، اخ قای و   همالوان دید و آن حرکت و الکامل این نظاروشنی میبه
هاای فرهن ای و اجتمااعی، و نیاز     عرفی به سمت قوانین مدون یا نوشته است. هنجارها و ارز 

، 2های فنی حقوقی، در عملکرد ال وهای فردی و جمعی برای حیات و الرقی ی  جامعاه ضرورت
اناد. پاس از طای ایان     تاه الدریج از استحکام حقوقی برخوردار شد  و شکل قانون به خود یرفبه

باا   0یاا حقاوق نارم    9هاای هنجااری  اند که باین حاوز   مرحله، حقوقدانان هموار  در ال   بود 
اناد،  برخاوردار باود    5هایی که فرایند قانونی شدن را طی کرد  و از ضمانت اجرای حقوقیحوز 

حققای یاا   هاایی، ال (. در اصاط ح باه چناان نظاام    569: 1915)کاالوزیاان،   الفکی  قایال شاوند  
اکنون مادون  شود. همیفته می 7ها قواعد موضوعهو به قواعد موجود در این نظام 6پوزیتیویستی

المللی است  این مسئله حتی در های حقوقی داخلی و نیز نظام بینبودن وجه غالب بیشتر نظام
 ,Barker & Padfield) کند.های حقوقی عرفی یا مبتنی بر رویۀ قتایی نیز صدق میمورد نظام

1998: P. 25) اند کاه قواعاد موضاوعه بایاد     ها، حقوقدانان نتیجه یرفتهبندی الحلیلدر جمع اام
کاشف از عوامل و مناابع ماادی همچاون اخ قیاات و ضاروریات فرهن ای و اجتمااعِی الابعاان         

: فصل اول(. نتیجه آنکه باا اععاان باه الزاماات موضاوعه      1973های حقوقی باشد )فلسفی، نظام
ن قواعد حقوقی، برای رفع نواقصِ دامنۀ حقوق و الوسعۀ حاکمیت قاانون بار الماامی شائون     بود

داشاته   1هاای اجتمااعی  روابط اجتماعی نیز، باید قانون  اریِ مبتنی بر مناابع ماادی و ضارورت   
خود، الزام بیشتر قواعد حقوقی و الرسیم ضمانت اجرای مؤثرالر را باشیم. چنان عملکردی، خودبه

 . (Franck, 1998: 24-45)خواهد داشت نیز در پی 

های نسبتاز مشابهی جهت شمولِ حقوق، به موارد اجمال، های حقوقی مختلف، شیو در نظام
شود. در چنین مواقعی، منصرف از قانون  اری )کاه بارای مثاال در    ابهام یا نقص قانون دید  می

حال از  ی حقاوقی باه یاافتن را    هاا الوصول است( نظامبر و صعبالملل فرایندی زمانحقوق بین

                                                           
1. Conscience of Humanity 

هایی است که عملکرد منطقی قواعد حقوقی را در جهت حصاول عادالت و برقاراری نظام سابب      منظور ضرورت .2
شوند  مانناد  قوقی، منطق حقوقی اصول کلی حقوقی و ... شناخته میشود. این منطقیات الحت عنوان اصول ح

 اصل برایت یا اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری یا اصل آزادی اراد  در قراردادها.

3. Norms 
4. Soft Law 
5. Legal Sanction 
6. Positivism 
7. Statutory Law 

اناد. ر.ک: کاالوزیاان، ناصار    یاد کرد « نیروهای سازندۀ حقوق»امل مادی به ها و عودکتر کاالوزیان از این ضرورت .1
 (، فلسفۀ حقوق، جلد اول، الهران: شرکت سهامی انتشار.1915)
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طریق الفسیر، رجوع به آرای پیشینِ محاکم عالی یا رجوع به ی  سری متون دینای یاا فلسافیِ    
    1کنند.خاص، حکم می

المللای در طاول   با اینکه الوسعه )رشد کمی( و الکامل )رشاد کیفای( قواعاد موضاوعۀ باین     
الملل به العبیر بسیاری از  یکصدوبیست سال ی شته شتا  چشم یری داشته است، حقوق بین

و دور از عهن نیسات کاه در نوپاایی     (16: 1917حقوقدانان ی  نظام نوپاست )ضیایی بی دلی، 
رو ارجااع  این عرصه، بازی ریِ منابع و عوامل مادی کماکان بارزالر از حقوق موضوعه باشد. ازایان 

ع یاا ضاوابط ناامتعین    ند، به ی  ساری منااب  ابرخی از اسناد حقوقی که حاوی قواعدی موضوعه
نظار  نشاد  در آن ساند، قابال درک و هوشامندانه باه     بینای غیرحقوقی برای شمول موارد پی 

فردِ عوامل و مناابع ماادی، العبیاۀ    های بارز این عملکرد جالب و منحصربهرسد. یکی از مثالمی
ایی هاای آن در برخای از معاهادات و آرای قتا    و مشاتقات و خروجای  « وجدان انسانی»عبارت 
المللی اشاار   یفته به کاربرد برخی از این مفاهیم در اسناد بینالمللی است. در مطالب پی بین
 شد.  

و مشتقات آن، نقشای مرکاب از   « وجدان انسانی»این موضوع که چطور مفهوم غیرموضوعۀ 
خصاوص  المللای باه  منبع مادی و موضوعه یافته و در الوسعه و الکامل قواعد و نظام حقاوق باین  

دوستانه الأثیری ار شد  است، بخشای از کاارویشۀ ایان مقالاه     های حقوق بشر و حقوق بشرز حو
در ایان بخا ، کااو  خاواهیم کارد کاه       « وجدان انساانی »است. پس از بررسی معناشناختی 

قاوانین  »عنوان منبع و منشأ مفااهیم دی اری همچاون    به« وجدان انسانی»چ ونه درج عبارت 
در پار کاردن   « م حظات اولیۀ انساانی »و « فرامین وجدان عمومی» ،«اصول انسانی»، «انسانی

سااز وضاع قواعاد    المللای ماؤثر باود  و خاود زمیناه     خأل قواعد موضوعۀ متناسب در حقوق بین
 المللی شد  است.موضوعۀ مورد نیاز جامعۀ بین

یان  المللی یفتاه شاد، ا  در اسناد بین« وجدان انسانی»طورکه در پیشینۀ طرح مفهوم همان
ها، الر و بیان الفاوتالمللی با دو عبارت عکر شد  است که برای بررسی دقیقمفهوم در اسناد بین

های پرس  و پاسخ ییریم. انجمندر نظر می« وجدان انسانی»و دومی را « وجدان بشر»اولی را 
عکار   Humanityو  Mankindالفاوت شایان الوجه معناایی را میاان دو عباارت     2آن ین ان لیسی

رسد. از جمله اینکه با الوجه باه زماان   اند، با این حال در این زمینه چند نکته به عهن مینکرد 

                                                           
قانون آیاین دادرسای کیفاری،     210قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ  9قانون اساسی ج.ا.ا، مادۀ  167ر.ک: اصل  .1

 همچنین:
Shahabuddeen, Muhammad. Precedent in the world court, Cambridge University Press 
(2007) 

2. http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-
scholars;  Accessed May 08, 2013. 

http://qna.rediff.com/questions-and-answers/what-is-the-difference-between-mankind-and 
humankind/15489430/answers; http://www.answerbag.com/q_view/129239;   

http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521046718
http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521046718
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
http://qna.rediff.com/questions-and-answers/what-is-the-difference-between-mankind-and
http://www.answerbag.com/q_view/129239
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در اساسانامۀ  Humanity های دهۀ چهال و پنجاا ، و عکار   در اسناد سال Mankindدرج عبارت 
کاردن   1های پایانی قرن بیستم، الحول به سامت غیرجنسایتی  المللی کیفری در سالدیوان بین
 مشهود است. جنب  غیرجنسیتی کردن زباان در جهات الحقاق حاداکثری اهاداف      زبان کام ز

رو ال   دارد زبان داند. ازاینحقوق بشری است که زن و مرد را دارای حقوق و الکالیف برابر می
رو کااربرد  ازایان  2را که در ی شته مردساالرانه بود  است، به سامت غیرجنسایتی باودن ببارد.    

Humanity جای بهndManki 9رسد.نظر میقابل درک به 
شود، به افراد بشار اشاار    که به بشریت و بشر الرجمه و معنا می Mankindنکتۀ دی ر اینکه 

کند و المایزِ ی  یونۀ خاص از موجودات زند  است، بدون اینکاه متاأثر از اندیشاه یاا نحلاۀ      می
الوان متصاور باود.   می )بشر بودن( هم« بشریت»خاصی باشد. این معنا را از حالت اسم مصدری 

هاای خاو  و باد    رود، به خود افراد انساانی باا الماام ویشیای    کار میبه Mankindدر واقع وقتی 
الرجماه کارد، باه    « انساانی »الاوان  بر اینکه مای را ع و  Humanityکه شود  درحالیفهمید  می

عناوان  بلکاه باه  های مثبت انسانی نیز است که اغلب نه باه افاراد بشار    معنای انسانیت و ویشیی
شاود.  ها از دی ر موجودات زند  از جهات غیرفیزیولو ی  فهمیاد  مای  عناصر المایزدهندۀ انسان

مفاهیمی مانند اجتماعات مدرن، مدنیت، اخ ق، نوعدوستی، داشتن وجدان « انسانیت»رو ازاین
اندیشاند،  روند، مای افراد بشر را که روی دو پا را  می  Mankindکههمرا  دارد، درحالیو ... را به
سازد. به همین دلیال  های روحی روانی خاصی دارند، به عهن متبادر میسازند و ویشییابزار می

ناد، مانناد   اوجود دارند کاه باه معناای مهرباانی و رفتاار انساانی       Humanityهایی شبیه به وا  
Humane.0 
المللای ماؤثر   اسناد بین ش  جهات المایزات م کور، کم و بی  در کاربرد این عبارات دربی
المللی با اهداف در اسناد بین« وجدان بشریت»یا « وجدان انسانی»اند، با وجود این عبارات بود 

 اند.و معانی نسبتاز مشابهی عکر شد 
وجادان  »اما اینکه عبارت  5شناسی بررسی کردیم.صرف مفهوم وجدان را نیز در بخ  سنخ

                                                           
1. Non-Sexist Language 

2. See https://www2.stetson.edu/secure/history/hy10302/nongenderlang.html and  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gender-neutral_language Accessed May 08, 2013 
 
3. http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-

scholars 

ی المام ادعاهای عمومیات داشاتن و بادون    کند که سوااز انسانیت خاصی صحبت می Humanityوا ۀ  همچنین .0
کاار  های عصر روشن ری دارد و در اسناد ما کور در بساتری ساکوالر باه    سمت و سو بودن ، ریشه در اندیشه

 رود.می

هاای بشار اسات و باه افکاار و      ها و واکان  وجدانیات اولیه به مفهوم ی  ویشیی درونی انسانی که نارر بر کن  .5
کناد کاه القریبااز بارای     های خاصی قتاوت میدهد و رفتارها و افکار او را با م کی میرفتارهای او جهت انسان

https://www2.stetson.edu/secure/history/hy10302/nongenderlang.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender-neutral_language
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
http://io9.com/5962243/think-twice-before-using-mankind-to-mean-all-humanity-say-scholars
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ای است که در اینجا و همچناین  کار رفته، مسئلهچه مفهومی بهالمللی به در اسناد بین« انسانی
 شناسی بررسی خواهد شد.     شد  در سنخبا سنج  نسبت این مفهوم با نظریات طرح

بررسی  2«اسناد حقوق سخت»و  1«حقوق نرم»اکنون اسناد مورد نظر را در دو بخ  اسناد 
 کنیم.می

 

 وجدان انسانی در اسناد حقوق نرم
مجماع   1306دسامبر  11کار برد قطعنامۀ را به« وجدان بشر»المللی که عبارت ند بیناولین س

 بود. این قطعنامه در بند اول خود ارهار داشت: 9زداییعمومی ملل متحد دربارۀ جنایت نسل
های انسانی اسات، هماان یوناه کاه قتال،      زدایی، نادید  یرفتن حقِ زندییِ کل یرو نسل»

را وحشت زد  « وجدان بشریت»ات افراد بشر است. چنین نادید  یرفتنی نادید  یرفتن حق حی
کرد ، نقصان زیادی بر انسانیت وارد آورد  است و بر خ ف قوانین اخ قی و روح و اهداف ملال  

 «. متحد است
در « وجادان انساانی  »نکتۀ شایان الوجه آن است که در حداقل پنج مرالباه از ماواردی کاه    

زدایی باود   کار رفته است، به نحو منحصر یا در کلیت، متأثر از جنایت نسل المللی بهاسناد بین
  0است.
زدایای در اولاین ساال    مجمع عمومی دربارۀ نسال  1306دسامبر  11دانیم که قطعنامۀ می

عناوان  المللی نورنبرگ بهکاری سازمان ملل متحد و پس از قطعنامه شناسایی اصول دادیا  بین
ای اسات کاه جنایاات    االخاع شد  و کام ز الحت الأثیر وحشات و دلهار    5لیالملاصول حقوق بین

                                                                                                                                        
فرهن ای  ماننادی کاه عملکارد درون   عناوان ویشیای محکماه   ها عمومیت دارد، و وجدانیات ثانویه بههمۀ انسان

 داشته و نه لزوماز در جهت انسانیت، بلکه در جهت ی  جریان فکری فرهن ی خاص قرار دارد.
1. Soft Law 
2. Hard Law 
3. UN General Assembly, Res. 96 (1) 11th Dec. 1946 

المللای دادیساتری   دیاوان باین   1351مجمع عمومی ملال متحاد و ر ی مشاورالی     1306دسامبر  11قطعنامۀ  .0
س ند. در خصوص اع میۀ جهانی حقوق بشر نیز که پا ازدایی مربو صورت مستقیم و منحصر به جنایت نسلبه

طور خاص الحت الاأثیر وحشات و انزجااری    از جنگ دوم جهانی الوسط مجمع عمومی ملل متحد صادر شد، به
 ها حین جنگ دوم جهانی پدید آورد  بود. در این زمینه ر.ک:های یستردۀ نازیزداییبود که نسل

 Johannes Morsink, (2008) The Universal Declaration and the Conscience of Humanity: For 
presentation at the conference: ‘Rights That Make Us Human Beings. Human Rights as an 
Answer to Historical and Current Injustice’, Nuremberg, 20 November 

اناد و از  عکر شد  5المللی کیفری نیز از جرایم الحت ص حیت دیوان که در مادۀ و در خصوص اساسنامۀ دیوان بین
کیفاری  الرین علل برپایی این دیوان دایمی کیفری رفع بای الوان فهمید که یکی از مهموضوح میمفاد مقدمه به

 شوند.زدایی میکسانی است که از جمله مرالکب جنایت نسل

5. UN General Assembly, Res. 95 (1). 11th Dec. 1946 
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های مردم سراسر ییتی عارض کرد  است. اماا در  ها و عهنداد  در جنگ جهانی دوم بر دلروی
جنایات علیاه   »زدایای کاه از مصاادیق    ، نسال 1میان جنایات الحت ص حیت دادیاا  ناورنبرگ  

کناد و پاس از ایان هام     الار جلاو  مای   الر و مهیبورآای وحشتشد، مسئلهشمرد  می« بشریت
ییارد.  المللای قارار مای   ها و آرای مختلف محاکم بینها، کنوانسیونها، کنفرانسموضوع نشست

زدایای را چناان مهیاب و موجاب     مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامۀ یادشد ، ارالکاا  نسال  
عباارالی  باه  2کناد. یااد مای  « یتوجادان بشار  »عنوان عامل وحشتِ داند که از آن بهش فتی می

الردید به هماین دلیال در   بود و بی« جنایت علیه بشر»زدایی شدیدالرین نوع الوان یفت نسلمی
مساتقیماز یاا در جماع در ماورد     « وجادان بشاریت  »زد  کردن المللی عبارت وحشتاسناد بین

نیاز بادون    1331کار رفته است. این پدیدۀ مهیاب، در کنفارانس دیپلماالیا  رم    ارالکا  آن به
المللی کیفاری، در اساسانامه   عنوان اولین جنایت مشمول ص حیت دیوان بینمعارض جدی به

 (.59: 1910العبیه شد )شیبث، 
ها بار کارۀ خااکی باود  و الااریخ      جنگ جهانی دوم یکی از هولناکترین مقاطع زیست انسان

ن دور  اسات. در اینجاا   شاهد نقض شدید و یستردۀ اصول و م حظات انسانی و اخ قای در ایا  
المللی و افکار عمومی جهانی را مهیاا  است که فتای بین« زدۀ بشریتهای وحشتوجدان»این 
زدایای و جنایاات علیاه بشاریت را شاکل      ممنوعیت نسل« روح عهنی»کند و به العبیر ه ل می
بساتر الزم  المللی با صدور قطعنامۀ م کور اهمیت موضوع را اعا م کارد  و   دهد. جامعۀ بینمی

ای برای پیشا یری و محکومیات مرالکباان    جهت برقراری مقررات عرفی یا وضع قواعد عهدنامه
آورناد )الشاکیل روح عینای(. ایان قطعناماه عازم جازم جامعاۀ         زدایی را فراهم میجنایت نسل

ممنوعیاتِ   9آوریِالمللی برای مقابله با این جنایاات را نشاان داد و عنصار اعتقااد بار الازام      بین
زدایی را قوت بخشید. این امر سبب شد که به فاصلۀ اندکی این ممنوعیات در کنوانسایون   سلن

 منعکس شود.  0زداییجلوییری و مجازات جنایت نسل 1301
بیانیۀ « وجدان انسانی»طورکه در پیشینۀ بحث یفته شد، دومین سند محتوی عبارت همان

الوساط   1307ساپتامبر   23رگ باود کاه در   افتتاحیۀ دادستانی دادیا  نظامی آمریکاا در ناورنب  
یکی از بازرسان جنایاات جن ای بعاد از جناگ جهاانی دوم و همچناین        5«بنجامین برل فرنز»

                                                           
هاای جن ای )جنایاات جن ای( و جنایات      الجاوز به قوانین و عرفاین جرایم عبارت بودند از جنایات علیه صلح،  .1

 علیه بشریت.
صاورت  کند که در محاکم کیفری بعد از نورنبرگ و الوکیو باه الملل چنان مهم جلو  میزدایی در حقوق بیننسل .2

دا و المللی کیفاری بارای یویسا وی ساابق و روانا     شود. ر.ک: اساسنامۀ محاکم بینجنایتی جدایانه مطرح می
 المللی کیفری.اساسنامۀ دیوان بین

3. Opinio Juris 
4. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted 

by the United Nations General Assembly on 9 December 1948. 
5. Benjamin Berell Ferencz 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
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هاا در دادیاا  نظاامی    ناازی  1«واحدهای کشاتار سایار  »دادستان کل ارال  آمریکا در محاکمۀ 
ن انساانی اساا  و بناای    وجدا»آمریکا در نورنبرگ، منتشر شد. وی در این بیانیه ارهار داشت: 

یار وجادان   دنبال الصمیمی هستیم که جلو ما در اینجا به«. »های[ حقوق ]ی[ استهمۀ ]نظام
 Mankindجاای  در این بیانیه به 2«.باشد و حقوق اولیۀ بشر را الحت قانون، مورد الأکید قرار دهد

نبرگ بنای این محکمه و کار رفته است. دادستان دادیا  نظامی آمریکا در نوربه Humanityوا ۀ 
الاوانیم  یوید چطور مای کند  و در ادامه میمعرفی می« وجدان انسانی»های حقوقی را المام نظام

شادند الصاور   هایی که مرالکاب مای  ها از سفاکیهای کشتار سیار نازیقایل بدان باشیم که واحد
در «. دارددی ران باز می دلیلها را از کشتن بیکه وجدان، همۀ انساناند درحالیدرستی نداشته

المللای و آمریکاایی   هاای باین  واقع الوجه به این موقعیت مستلزم درک وضاعیت خااص دادیاا    
نورنبرگ و الوکیو و ایراداالی است که از نظر قانونی بودن، حقوق حاکم بر و آیاین دادرسای ایان    

دنباال  الوکیاو باه  های ناورنبرگ و  و طرفداران رسیدیی« فرنز»عبارالی محاکم طرح شد  بود. به
نحوی که حقاوقی، منطقای و عادالناه    های م کورند، بهشناسایی مبنایی قابل قبول برای دادیا 

« وجادان انساانی  »هاای حقاوقی را   هاا و نظاام  جلو  کند. به همین سبب مبناای هماۀ دادیاا    
 دانند.می

ناورنبرگ و   هاای های پیروز در جنگ دوم جهانی و رسیدییفارغ از انتقادهای وارد به دولت
ماننادی اسات کاه در    سازی بشر الجلی آن خصوصیت محکماه رسد که محکمهنظر میالوکیو، به

هاای خاارجی و   هاا نماود  کنیم. در واقع دادیاا  درون خود اوست، که ما از آن به وجدان یاد می
سازی ند که انسان در درون خود دارد و برای الحقق خارجی آن اقدام به محکمهاعینی سیستمی

 رد  است.ک
در ماورد اعماال حاق شار  بار ایان        9المللای دادیساتری  دیوان بین 1351ر ی مشورالی 

در آن « وجادان بشاریت  »المللی است که عبارت کنوانسیون به لحا  زمانی چهارمین سند بین
دلیل ارالبا  مستقیم موضاوعی باا ساند اول، قبال از اع میاۀ      عکر شد  است. اما این سند را به

زدایای عامال   کنیم. این ر ی دیوان نیز بار دی ر با اع م اینکه نسلشر بررسی میجهانی حقوق ب
زدایی ویشیی عینای بخشاید و آن را در   بود  است، به ممنوعیت نسل« وجدان بشریت»وحشت 

المللای وارد کارد. شاریف باسایونی درباارۀ العیاین شاخصاۀ قواعاد آمارۀ          حوزۀ قواعد آمر  بین
المللای کاه اوالز الهدیادی علیاه صالح و      شدۀ بیننوعیت جرایم شناختهمم»یوید: المللی میبین

عناوان  الواناد باه  شاوند، مای  « وجادان انساانی  »المللی باشند و ثانیاز موجب وحشات  امنیت بین

                                                           
1. Einsatzgruppen 
2. http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/einsatzopenpros.html Accessed 

May 08, 2013. 
3. Advisory Opinion concerning reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide of 28 May 1951, P.12. 
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  1«.]شاخصی برای[ آمر  بودن ی  قاعد  مدنظر قرار ییرد
مکان حق شر  بار  المللی دادیستری برای آنکه مشخص کند که آیا ادر حقیقت دیوان بین

زدایی وجود دارد یا نه یاا اینکاه چاه ناوع حاق شارطی را       کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل
 الوان بر این کنواسیون اعمال کرد، ارهار داشت: می

زدایای یافات.   هاای خااص کنوانسایون نسال    بایسات در ویشیای  حل این مسایل را مای را »
اناد،  ه ملل متحد و طرفین متعاهد دنبال کارد  ها و خصایص آن کنوانسیون، اهدافی کسرچشمه

روابط میان خود مقررات کنوانسیون، و روابط میان ایان مقاررات و آن اهاداف، عناصار الفسایرِ      
دهاد  کند. منشأهای کنوانسیون نشاان مای  خواست و ارادۀ مجمع عمومی و طرفین را فراهم می

عناوان جرمای الحات حقاوق     زدایای باه  که قصد ملل متحد بر محکوم کاردن و مجاازات نسال   
های انسانی بود  و انکاری است که المللی بود  است که دربردارندۀ انکار حق وجودِ کلِ یرو بین
های زیادی بار انساانیت مناتج شاد  اسات و بار       زد  کرد  و به نقصانرا وحشت« وجدان بشر»

ماومی ملال   مجماع ع  36(1خ ف قوانین اخ قی و روح و اهداف ملل متحد اسات )قطعناماۀ )  
شود آن است کاه اصاولی   ای که از این مفهوم ناشی می(. اولین نتیجه1306دسامبر  11متحد، 

آور شاناخته  ند که الوسط ملال متمادن الازام   ادهند، اصولیکه کنوانسیون را مورد الأیید قرار می
اند، حتی بدون هر یوناه العهاد کنوانسایونی. دوماین نتیجاۀ ویشیای جهاانی داشاتن هام          شد 
زدایی است و هم ضرورت همکااری بارای رهاساازی بشاریت از چناان معتال       ومیت نسلمحک
 « ان یزی است.نفرت

زدایای  شود از آنجا کاه کنوانسایون پیشا یری و ممنوعیات نسال     طورکه م حظه میهمان
، دیوان برای الفسیر کنوانسیون و پاسخ به 2مجمع عمومی ملل متحد است 264حاصل قطعنامۀ 

های خاص کنوانسیون و قصد و نیت مجمع عمومی ملل متحد شد ، به ویشییهای مطرحپرس 
 1306دساامبر   11و طرفین متعاهد اشار  کرد  و برای فهم این قصد و نیت به مفااد قطعناماۀ   

هاا بارای   ، وفااق ارادۀ دولات  «وجدان بشاریت »زد  شدن عبارت دی ر وحشتکند. بهاستناد می
را سبب شد  و این قطعنامه هام خاود بساتر الزم جهات      مجمع عمومی 36(1صدور قطعنامۀ )

زدایی را فراهم کرد  است. این فرایند مباین هماان   انعقاد کنوانسیون پیش یری و مجازات نسل
ادعایی است که در ابتادای ایان بخا  در خصاوص باازی ری فعاال عناصار ماادی در حقاوق          

ی دادیساتری در ایان ر ی مشاورالی    المللالملل مطرح شد. این بدان معناست که دیوان بینبین
ها و معیارهایی الرین م کالرین و بنیادینعنوان یکی از اساسیرا به« وجدان بشر»ال   دارد الا 

هاا بارای ایجااد ساازوکارهای     ها و ملات زودی خواهد الوانست ارادۀ دولتکه در صورت نقض، به

                                                           
1. Bassiouni, ‘International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes’, 59 Law & 

Contemp Problems (1996) 63, at 69. 
2. See https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention Accessed May 08, 2013 
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رام به اصول انسانی را فراهم آورد، المللی و احتهای جامعۀ بینمنظور حراست از ارز الحققی به
اسات کاه   « فرنز»مورد شناسایی و الأکید قرار داد  است. همچنین این مسئله الأییدی بر ادعای 

ییری در ارالباا   است. از این نتیجه« وجدان انسانی»های حقوقی اع م داشت مبنای همۀ نظام
المللی ال   خواهیم ر اسناد بیندر اع میۀ جهانی حقوق بشر و دی « وجدان بشریت»با کاربرد 

 المللی استخراج کنیم.کرد که نسبت این مفهوم را با قواعد آمرۀ بین
اصولی که کنوانسایون را  »کند: دیوان همچنین کارکرد دی ری را برای وجدان بشر عکر می

اناد، حتای   آور شناخته شد دهند، اصولی هستند که الوسط ملل متمدن الزاممورد الأیید قرار می
یفته شد که آنچه موجبات انعقاد کنوانسیون را فراهم آورد و «. بدون هر یونه العهد کنوانسیونی
المللی را بر ایجاد کنوانسیون ما کور و الأییاد آن رقام زد، وجادان     روح ملل و افکار عمومی بین

 ارد کاه  یا است که خود بنای چنین اصولی را می« وجدان بشر»دار بشر بود  یعنی این جریحه
شا   شاوند. ایان اصاول بای    آور اللقی مای ای الوسط ملل متمدن، الزامحتی بدون العهد عهدنامه

های حقوقی دنیا پ یرفته شاد  و الحات عناوان اصاول     اصول کلی انسانی است که در همۀ نظام
اند. یکی دی ار از ماواردی کاه    المللیشوند و از منابع مسلم حقوق بینکلی حقوقی شناخته می

کناد، ر ی کاناال   نیاز از العهد کنوانسیونی اع م میرا بی« وجدان بشر»اصول مورد الأیید  دیوان
رساانی  است. دیوان در این ر ی نیز اع م کرد که العهاد دولات آلباانی باه اطا ع      1303کورفو 

ی اری بودن دریای سرزمینی آن کشور ناه ناشای از العهادات کنوانسایونی بلکاه      نسبت به مین
است. به العبیر دی ر، دیوان دست باه شناساایی اللاویحی زد     « حظات اولیۀ انسانیم »ناشی از 

اسات. وقتای اصاولی مانناد قابح      « وجدان بشار »است مبنی بر اینکه منشأ اصول کلی حقوقی، 
شاود  کنیم، م حظاه مای  عقا  ب  بیان، اصل برایت، احترام به حقوق مکتسبه و... را بررسی می

 نهد.است که چنین اصولی را بنا می« وجدان بشر»که این منطقِ 
المللی پس از قید ماارالنس را از  در اسناد بین« وجدان بشریت»به لحا  مفهومی روند درج 

هاای آن  جای عناصار و ما ک  ی  نظر باید روند الکاملی استفاد  از منبع اصلی )وجدان بشر( به
کاار  از سوی دی ار، الحاول باه    )وجدان عمومی، م حظات اولیۀ انسانی، اصول انسانی( دانست و

المللای باه   در اسناد بین« وجدان انسانی»جای قواعدِ همراستا، شمرد. کاربرد به« اصول»یرفتن 
العبیر موسع، استفاد  از منبع مادیِ حقوقی در متن قانون، اساتفاد  از عوامال ضامانت اجارای     

جاای  زاری و کااربرد اصال باه   جای قواعاد ابا  شمولی، درج آمال و اهداف بهناشی از اعتقاد و عام
نقا  یا    « وجادان بشار  »الوان یفت نوعی میهایی است که بهقاعد  است. اینها همان ویشیی

هاای  المللی را بازی کرد  است که با روشن شدن بیشاتر ویشیای  برای حقوق بین 1قاعدۀ اساسی
 قواعد آمر  این ادعا مورد الأیید بیشتر نیز قرار خواهد یرفت.

حقوق بشر باود. اع میاۀ    1301اع میۀ جهانی « وجدان بشر»توی عبارت سومین سند مح
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 دارد:مزبور در دومین قید مقدمۀ خوی  ارهار می
ای منجار یشاته کاه    از آنجا که نادید  یرفتن و الحقیر حقوق بشار باه اعماال وحشایانه    » 
 «را خشم ین کرد  است...« وجدان بشریت»

ند نه النها به لحا  رشادی کاه در خاود معناای     در این س« وجدان بشریت»کاربرد عبارت 
م حظا ت اولیاۀ   »و « وجادان عماومی  »، «اصاول انساانی  »عبارت دارد و اَخ ف خاود یعنای   

کناد و  شود، بلکه متعلِّقِ عبارت را نیز منحصر به رفتارهای حین جنگ نمیرا شامل می« انسانی
کاه  ان نیستند. مجماع عماومی  دهد که منحصر به زمان و مککل حقوق بشر را مخاطب قرار می

هاا دانساته باود، در اع میاۀ جهاانی      زدایی را نادید  یرفتن حیات یروهی انساننسل 1306در 
کند. یویی را ناشی از نادید  یرفتن کل حقوق بشر معرفی می« وجدان بشر»حقوق بشر، خشم 

ی با م کای باه   المللخصوص بینمجمع عمومی در حال رویه کردن الطابق رفتارهای بشری و به
 است. « وجدان بشریت»نام 

آمد ، مباین ایان    1301قایل شدن به حقوق بشر آنچنان که در اع میۀ جهانی حقوق بشر 
واسطۀ العلاق  نحو کام ز عمومی و بهها بههایی را برای همۀ انسانمفهوم است که اع میه، ویشیی

نیروی وجدان در همۀ آنها یکسان است و  داشتن آنها به خانوادۀ  انسانی قایل است و از آنجا که
کند، حقوق و الکالیف اساسی یکسانی را نیز برای همۀ های یکسانی هم حکم میبه خو  و بدی

شمرد. این رویکرد اللقی حقوق طبیعی و اندیشمندان روشن ری را هام در ماورد   ها بر میانسان
 کند.ر میبه عهن متباد« وجدان بشریت»حقوق بشر و هم در مورد مفهوم 

المللای دادیساتری در قتایۀ بارسالونا     ر ی دیاوان باین   90و  99هاای  بندی بناد در جمع
)عاام شامول(    2عنوان قواعد اریا امانس که برخی از موارد نقض شدید حقوق بشر را به 1الرکشن

اقتصاادی و  -و حقوق اجتماعی  9کند و نیز از مواد اولیۀ میثاقین حقوق مدنی سیاسیمعرفی می
اناد، همچناین از ر ِی مشاورالی    ناپ یر معرفای کارد   ی که قواعد اساسی بشری را العطیلفرهن 

در خصوص امکان اعمال حاق شار  بار کنوانسایون جلاوییری و محکومیات        1351دیوان در 
ویان در   1363کنوانسیون حقاوق معاهادات    64و  59زدایی و نیز م کی که مواد جنایت نسل

هاایی کاه از ر ی دیاوان    دهاد، همچناین از شاخصاه   دسات مای  هالمللی با مورد قواعد آمرۀ بین
الاوان فهمیاد کاه    شاود، مای  های کاناال کورفاو و نیکاارایوا اساتخراج مای     دادیستری در قتیه

ش  باید در زمرۀ قواعاد آمار  شامرد. البتاه     الرین قواعد حقوق بشر را بیالرین و بنیادیناساسی
عا و  اساسانامۀ   بودند و عکر آنها رفت، باه « یتوجدان بشر»المللی که حاوی عبارت اسناد بین
الرین م ک العیین و المللی کیفری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، هم ی اساسیدیوان بین

                                                           
1. Barcelona Traction, light and Power Company, limited, Second phase, Judgment, I.C.J. 

Reports 1970, p. 32, Paras 33-34. 
2. Erga Omnes 
3. ICCPR. Article. 5 
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الوان نتیجاه یرفات   کنند. اکنون میمعرفی می« وجدان بشریت»مراعات حقوق بشر را الطابق با 
وجدان »خت قواعد آمر ، العیین رابطۀ قواعد با الرین ضابطۀ شناالمللی، بنیادینکه در حقوق بین

 است.« انسانی
هاست کاه  در واقع در سایۀ قایل شدن به عمومیت وجدان و عاالی بودن آن برای همۀ انسان

کاه اساناد   عبارت دی ر درصورالیهایی را نیز برای حقوق بشر قایل شد. بهالوان چنین ویشییمی
الوانساتند  ن ریساتند، نمای  شناسان و علوم الجربی مای وانالمللی به وجدان انسانی به دیدۀ ربین

 عمومیت، عاالی بودن وجدان، حقوق یکسان و... برای افراد بشر قایل باشند.
 

 وجدان انسانی در اسناد حقوق سخت
المللی کیفری اسات.  المللی حاوی عبارت وجدان انسانی، اساسنامۀ دیوان بینپنجمین سند بین

 دارد:مقدمۀ خود ارهار میاساسنامه در دومین قید 
هاای  ها کودک، زن و مرد قرباانی وحشای ری  با یادآوری اینکه در طول قرن حاضر میلیون»

 «زد  کرد  است...را عمیقاز وحشت« وجدان انسانی»اند که غیرقابل الصوری بود 
یرفته در قرن بیساتم را عامال   های صورتالمللی کیفری وحشی ریسند مؤسس دیوان بین

داند. رویکرد این اساسنامه نیز الحت الاأثیر وقاایع دو دهاۀ  پایاانی     می« وجدان انسانی» وحشت
قرن بیستم از فتای حقوق جنگ، به کل حقوق بشر یرایید  و رفتارهاای غیرانساانی در زماان    

المللای نیاز همانناد    کند. ایان ساند باین   معرفی می« وجدان انسانی»صلح را نیز عامل وحشت 
زدایی، جنایات علیه بشر و جنایات جن ی را نیز محکاوم  بر نسلوق بشر ع و اع میۀ جهانی حق

جاای  به Humanityکار بردن کند، بهکند. آنچه این سند را از برخی اسناد پیشین متمایز میمی
Mankind .است که برخی از وجو  الفاوت این دو عبارت در ابتدای بحث یفته شد 

در هار پانج ساند    « وجدان انسانی»الرکیبی از مفهوم عبارت در اینجا به الحلیل استقرایی و 
هساتند، خاواهیم   « وجادان انساانی  »ای کاه ناشای از   یفتهم کور و نیز در زمینۀ مفاهیم پی 

 پرداخت: 
در هر پنج ساند، پای  یارفتن و اعتقااد باه ناوعی       « وجدان انسانی»در حقیقت اععان به 

وجادان  »شناسی ی  منبع معرفتی به ناام  خصوص است. این سیستم معرفتبه 1شناسیمعرفت
المللی را انطبااق  ، آن را معتبر دانسته و م ک و معیار رفتارهای بین2کندرا معرفی می« انسانی

هاا و  در اندیشاه « وجدان انسانی»کند. اینکه از های آن معرفی میو یا العارض با اصول و قتاوت
ام العیین ضوابط اخ قی یا م هبی العبیر شاد   عنوان ی  منبع معرفتی یا مقمکاالب یونایون به
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2. Johannes Morsink, Op Cit. P. 6 
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باشد، امر بدیعی نیست، اما اینکه چ ونه ی  منبع معرفتیِ اخ قی نق  فعاالی در یا  ساری    
اسناد الحققی حقوقی بازی کند، مسئلۀ بسیار جالب الوجهی است کاه درباارۀ برخای از ابعااد و     

سای حاایز دو بخا  اسات: اول     شناهای آن سخن یفتیم. این مفهوم به لحا  معرفتپیچیدیی
واسطۀ انسان بودن خوی  و فارغ از هر مسئلۀ دی ری واجد ی  منبع ها بهاععان به اینکه انسان

هاای یقینای و   ها الوان دستیابی باه یازار   معرفتی به نام وجدان هستند و دوم اینکه همۀ انسان
ای به نام وجدانیات نی و اولیههای عیاین منبع معرفتی شاخصه 1صادق از این منبع را نیز دارند.

المللای آنهاا را   اولیه دارد که در حمایت از انسانیت انسان، در عات او نهفته اسات و اساناد باین   
 اند.یا اصول و قوانین انسانی عکر کرد « م حظات اولیۀ انسانی»

« انیوجادان انسا  »نماید که ناشی از نحوۀ کاربرد عبارت در اینجا وجه الزامی دی ری رخ می
المللی است، و آن لازوم عمومیات داشاتن و    های عکرشدۀ آن در اسناد موضوعهۀ بینو شاخصه

، 2اسات الاا بتواناد از ویشیای العاین     « وجدان انسانی»ها و اصول ها، ضابطهیکسان بودن خروجی
مناد  ، و برقراری عدالت نوعی که الزمۀ نظم و انسجام حقوقی اسات، بهار   9بینی بودنقابل پی 

اند و آن را بود « وجدان انسانی»ها معتقد به الشتت آرای الوان یفت که دولتش  نمیبی باشد.
وجادان  »شاود  المللی قارار داد  باشاند. ایان رویکارد سابب مای      عنوان ضابطۀ رفتارهای بینبه

 های حقوقی دی ری بیابد که در ادامه به آنها اشار  خواهد شد.ویشیی« انسانی
عناوان منباع ماادی و الحققای حقاوق      المللای ما کور، باه   ناد باین در اس« وجدان انسانی»
وجادان  »شود. این موضوع از نظر مادی دو اثر خواهد داشت: یکای اینکاه   المللی معرفی میبین

الوانند منر قاعد  و قانون آالی باشاند  دوم  کند که خود میهایی میاصولی دارد و قتاوت« انسانی
اعد آیند  قرار ییرند )قید مارالنس و...(. از سوی دی ر، خاود،  اینکه شاخصۀ قتاوت رفتارها و قو

ها ای قایل است که همۀ انساناند، چراکه به م حظات اولیهالمللیمنبع پوزیتیویستی حقوق بین
رو باا  المللی خواهد بود )رای کورفو، نیکارایویه و...(. ازایندانند که نقض آنها نقض حقوق بینمی

دست المللی بهالمللی دادیستری و دی ر اسناد بینافعی و مشورالی دیوان بینم کی که آرای الر
المللای اسات   منبع مهم و برالر حقوق بین« وجدان انسانی»شود که امروز  دهند، دانسته میمی

ند یاا حتای لزومااز در چاارچو  مناابع سانتی       اکه یا در قالب اصول کلی حقوقی قابل شناسایی
 ینجد. المللی دادیستری نمیسنامۀ دیوان بیناسا 91م کور در مادۀ 

آوری عاالی در حقوق جواماع انساانی   فردی از الزامویشیی منحصربه« وجدان انسانی»عبارت 
را در بردارد. این الزام ناشی از آرام  و عدم آرامشی است که رعایت یا عدم مراعات وجادانیات  

وری در وهلۀ اول اخ قای و ساپس در قالاب    آاولیۀ انسانی در پی خواهد داشت. جنس این الزام

                                                           
1. Ibid 
2. Determinacy 
3. Predictablity 



 5931 تابستان، 2، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    644

رو مفهوم این عبارت از ویشیی مبنا بودن حقاوقی نیاز   قواعد موضوعه، پوزیتیویستی است. ازاین
آوری ، منصارف از الازام  «وجدان انسانی»برخوردار است. منظور از ویشیی مبنایی داشتنِ مفهوم 

 2ی م کور است.المللپوزیتیویستی اسناد بین 1ناشی از وفای به عهدِ

عناوان عامال وحشات و خشام     المللی بهیرفته در جامعۀ بینمعرفی برخی رفتارهای صورت
پوزیتیویستی برای ممنوعیت نقض  -شناسایی ی  نوع ضمانت اجرای اخ قی« وجدان انسانی»

هاا،  وجاود آورد  و ملات  شدید حقوق بشر در جهان است. ضمانت اجرایی که وفااق جهاانی باه   
ها را از پدیداری ی  دور  وحشی ری دی ر بر ح ر و الا حادودی مصاون   افراد و قومیتها، یرو 
 0دارد و هم جنبۀ هنجاری یا حقوق نرم. 9دارد، که هم جنبۀ حقوقیمی

اناد، اللویحااز ایان    را در خاود جاای داد   « وجدان انساانی »مفهوم مخالف قیودی که عبارت 
کنناد. باه بیاان    المللی معرفای مای  ی و هنجاری بینالغایات نظم حقوقعنوان منتهیمفهوم را به

های ها و واکن المللی و کن الر کردن روابط بینالمللی را هرچه انسانیدی ر، هدف حقوق بین
 نمایاند.این عرصه می

هاا و  با شاخصه شدن الوسط این اسناد، الولید و ایجااد قواعاد، کنوانسایون   « وجدان انسانی»
هاای  د را کاه عامال حمایات از حقاوق بشار و شاهروندان در عرصاه       المللی جدیا های بیننهاد
حقاوق بشار،    1366الاوان باه میثااقین    ند، السهیل کرد  است که از جملاۀ آنهاا مای   االمللیبین

المللای کیفاری   المللی کیفری خاص و دیوان باین زدایی، محاکم بینکنوانسیون ممنوعیت نسل
 اشار  کرد.  
ناوعی ضاابطۀ   المللی بهبا معیار شدن در اسناد بین« سانیوجدان ان»طورکه یفته شد همان

ییرد و بدین لحاا  یاویی سانگ بناا و شاالودۀ قاانون       المللی قرار میشناسایی قواعد آمرۀ بین
یویاد:  شاریف باسایونی در ایان زمیناه مای      5المللای را الشاکیل داد  اسات.   اساسی حقوق بین

المللی باشاند   الهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی که اوالزشدۀ بینممنوعیت جرایم شناخته»
عنوان ]شاخصی برای[ آمر  بودن یا   الواند بهشوند، می« وجدان انسانی»و ثانیاز موجب وحشت 
 6«.قاعد  مدنظر قرار ییرد

شمولی خود را از طریاق  زودی عامشمولی شروع شد، اما بهعام« ادعای»از « وجدان انسانی»
هاای  افراد بشار در سراسار کارۀ خااکی الثبیات کارد و باا حمایات         های ملل مختلف وحمایت
عنوان منبع و ضابطۀ حقوق بشر صورت یرفات،  ای که از م ک قرار دادن این مفهوم بهیسترد 

                                                           
1. Pacta Sunt Servanda 
2. See: Tom Tyler, Why People Obey the Law, Princeton University Press, 2006 
3. Hard Law 
4. Soft Law 
 

 الفصیل در مطالب قبل آمد.ضوع بهشرح این مو .5
6. Bassiouni, op cit. P. 69 
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المللیِ حقوق بشری را از مشکل مبتنی بودن بر رضایت خارج ساخت و به آنها ویشیی قواعد بین
المللای میاان الابعاان جدیاد و شایوۀ جدیاد       ینعینی بخشید که این خود یساتر  حقاوق با   

 دهد.المللی را معنی میی اری بینقاعد 
الرعایاه باودن حقاوق    ، با شناسایی قواعد اریا امانس و نیاز باا اعا م الزم    «وجدان انسانی»

هاا قارار   بنیادین بشر هن ام جنگ و صلح، حتی بدون آنکه این حقوق مشامول رضاایت دولات   
را در آن باه حقاوق بشار    لی را از حاکمیت محوری خارج کرد و محوریت الملییرند، حقوق بین

 بخشید. 
اناد، کاه حصاول    المللی رفع کارد  و مشتقات آن، نواقصی را از حقوق بین« وجدان انسانی»

الملال  های حقوق بینخصوص در حوز بر و صعب بود  است. بهها بر آنها بسیار زمانالوافق دولت
های باروز  یا الرین جلو المللی، که مهمالمللی و غیربینمسلحانۀ بین کیفری و حقوق مخاصمات

های ایان مفهاوم   رسد که در آالی نیز از قابلیتنظر میرو بههای قدرالمند آنها بود. ازاینحاکمیت
 الوان بهر  برد.در چنان الن ناهایی می
شمول باودن  قی و عامالمللی نیز از آثار اخ شمول کردن حقوق بشر بیناخ قی بودن و عام
 است.« وجدان انسانی»منبع این حقوق، یعنی 

 

 گیرینتیجه
و عبارات مشتق از آن نتاایج عیال حاصال آماد.     « وجدان انسانی»از بررسی اسناد واجد عبارت 

وجادان  »المللی، حقوق و نظام قتایی را الجلی خارجی محکمۀ درونی انساان، یعنای   اسناد بین
وجادان  »بع رشد و شاخصۀ ارزشی این نظاام حقاوقی را نیاز از هماین     اند و مندانسته« انسانی
منبع معرفتی انسانی فرض شاد  اسات   «  وجدان انسانی»اند. در این اسناد فراهم کرد « انسانی

های سراسار عاالم اسات.    های بنیادین ملتکنندۀ خواستههای یقینی خود، هماهنگکه با یزار 
در نظار یرفتاه شاد  اسات. اول، وجادان انساانی       « انسانیوجدان »رو چندین نق  برای ازاین
آور )اسناد حقاوق  عنوان ی  منبع مادی برای پر کردن خألهای حقوقی در مقدمۀ اسناد الزامبه

عناوان  المللای باه  در برخی آرا و اسناد بین« وجدان انسانی»سخت( و... استفاد  شد  است  دوم 
لی حقوقی( مورد شناساایی و اساتناد قارار یرفتاه     ی  منبع پوزیتیویستی )برای مثال اصول ک

وجدان »آید که المللی چنین بر میخصوص آرای محاکم بینالمللی و بهاست  سوم از اسناد بین
المللی باشد و بارای العیاین قواعاد اساسای جامعاۀ      بایست شاخصۀ نظم حقوقی بینمی« انسانی
ایاد آن را ما ک قارار داد. باا الوجاه باه ایان        المللای، ب المللی در کل، یعنی قواعد آمرۀ بینبین
المللی سبب الغییرات عمیقی را در عرصۀ حقوق بین« وجدان انسانی»دار کردن ها، جریحهنق 

الر شدن قرار داد  است. این ویشیی به اضاافه نقا    المللی را روی ریل انسانیشد  و حقوق بین
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المللی موجاب الحاوالت جدیادی در     در حقوق بین« وجدان انسانی»ای و شاخص بودن ضابطه
ییاری حقاوق   الر شدن حقوق جناگ، الساهیل شاکل   چند دهۀ اخیر شد  است: از جمله انسانی

المللای، الغییار رویکارد    هاای اساسای جامعاۀ باین    ان اری نقاض ارز  المللی کیفری و جرمبین
 هاای مداخلاۀ  المللای و طارح دکتارین   محوری به رویکرد حقاوق بشاری حقاوق باین    حاکمیت

المللی بشردوستانه و مسئولیت حمایت. همچنین الغییرات حقوق بشری در حوزۀ مسئولیت بین
های خدمت زار نیز از این ره  ر قابال درک اسات. العیاین    های اقتداریرا به دولتو الحول دولت

المللای باشاد و در آیناد  خألهاای     منبع حقوق بین« وجدان انسانی»های اینکه چطور شاخصه
 های آالی باشد.الواند موضوع پشوه مللی را پر کند، میالحقوق بین
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