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چکیده
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مقدمه
الزم شناخک ماهیک ،تاختار و بر طرور لری مفظرو هرر علمری نیازمنرد مفالعر نلسرفر یرا
بررتی شناخکشناتی ماهیک آن علرم اترک رر حقروق نیرز مسرتانا از ایرن قاعرده نیسرک
شناخک نظا حقوقی در مرحل اول مسرتلز آشرنایی برا مباحرر معرنرکشناتری و در وهلر
دو شررم مفظررو مبنررایی مفرراهیم حقرروقی اتررک ررر در بسررتر مکاتررب نلسررفی حقرروق 1و
نظریات حقوقی 2قابل درک اتک ( )Finis, 2012: 16آشنایی با چنرین مبراحای در شناترایی
غایک نظا حقوقی در قالب جامع داخلی و برینالمللری و ترتریم مسریر آن در بسرتر تحلیرل
منفقی مفید نایده خواهد بود
درک جرروهر حقرروق عموم راو در دو رویکرررد نلس رفی مررورد مداقررر قرررار گرنتررر اتررک ررر
3
عمدتاو نظریات حقروقی حرول محرور ایرن دو رویکررد یعنری مکترب نلسرفی حقروق طبیعری
و اثباتگرایی 4قرار گرنتر اترک اگرر بارواهیم برر صرورت اجمرالی برر وجروه انترراق ایرن دو
مکتب نظری بیفکنیم ،باید گفک نظریرات مکترب حقروق طبیعری ،هنجراریانرد 5و رویکرردی
«باید انگار» بر حقوق دارند و برعبارتی بر ابظا حقروق چرر بایرد باشرد پاترخ مریدهنرد در
مقابل ،نظریات مکتب اثبراتگرایران رویکردشران نسربک برر حقروق تحلیلری 6اترک و نگراهی
«اتک انگار» بر حقوق دارند و بر ابظا حقوق چیسک پاترخ مریدهنرد (George, 2008: 88-
 )190بررا وظررور نیلسررونانی هممررون تومررا هررابز ،7دیویررد هیررو  ،8جرمرری بنتررا  9و جرران
آتتین 10آنمنان ر اخرقق در عرصر تفکررات نلسرفی حقروق خودنمرایی مری ررد ،برا ارائر
نظری قرارداد اجتماعی دیگر جایی برای اخقق در حقوق وجرود نداشرک یرا الاقرل مرنر ترر
از گذشررتر شررده بررود و برررعبررارتی حقرروق طبیعرری دچررار پدیرردۀ بررراصررفقس تررکوالر شررد و
موضع اثباتگرایان نسبک بر حقوق ،ماهیتی اثباتی -تحلیلی یانک ر در زمین معرنکشناتری
ارادۀ انراد بر جای عوامل طبیعی در اثبات حقروق برر شرمار مریآمرد ()Brian, 2005: 29-30
این در حالی اتک ر با بروز وقایعی نظیرر جنر هرای جظرانی در ترفی برینالملرل ،جردایی
مفلق اخقق از حقوق دیگر تئوری قابل قبولی نبود رر غایرک حقروق یعنری عردالک را بتروان
در آن جسررتجو رررد ،زیرررا آمیاترررنشرردن حررداقلی اخررقق در حقرروق بررر طرروری بررر نظررا
1. Philosophy of Law.
2. Legal Theory.
3. Naturalism.
4. Positivism.
5. Normative.
6. Analytical.
7. Tomas Hobbes (1588-1679).
8. David Hume (1711-1776).
9. Jeremy Bentham (1748-1832).
10. John Austin (1790-1859).
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بیقانونی 1منجر میشد وظور اثباتگرایان مدرن 2ر الزم تحلیل دقیرق از حقروق و قرانون و
بازتعریم ارتباط حوزۀ طبیعک بشری با نظا حقوقی را آغاز رد ،مظر تیییدی بر ایرن مظرم برر
شمار میرنک
3
نظری هربرت هارت در قرن  19رهیانکهای مکاتب نلسفی را دچار تحول رد ر امرروزه
نظا حقوقی انگلستان از نظریات وی تیثیر گرنتر اتک دیدگاه هارت نسبک برر نظرا حقروقی
برگرنتر از روش هرمنوتیک 4اترک ،برر طروری رر نرارر از رویکردهرای انراطری طبیعیرون و
پوزیتیویسکها و اعمال حداقلی از اخقق تعی در نظم عمق مفاهیم حقروقی و شرناخک آن برا
نگاهی درونگرا نسبک بر حقوق داشک ( )Hart, 1955: 175اتتدالل هارت این بود ر قانون را
بایستی در قالب قاعده نظمید ،زیرا وویف اصلی نلسف حقوق نراهم ردن تحلیلی برای مفظرو
قانون و مفاهیم مرتبط با آن اتک ر برای نظم قانون و نظا های حقوقی ضرورتی اجتنابناپذیر
اتک ( )Ibid, 1994: 80اما نقدان تلسلرای نظا مند رر الگروی نظرا حقروقی ماننرد حقروق
داخلی باشد ،از یکتو و واقعیک پلورالیستی 5حقوق بینالملل از توی دیگر موجب شده اترک
تا برخی حقوقدانان نظیر هربرت هارت وجرود تیسرتم در حقروق برینالملرل را نفری ننرد و
انسجا هنجارهای حقوقی آن را مورد تؤال و انتقراد قررار دهنرده برر عبرارت دیگرر ،مریتروان
اتتدالل هارت را نسبک بر نظا حقوق بینالملل چنین تعبیر رد ر این نظا حقوقی ،جزایرر
پرا ندۀ قواعد اولیر اتک ر نمیتوان قائل بر وجود قواعد ثانویر در آن شد و بر همین دلیل آن
را نظامی منحصربرنرد تلقی می ند
نظری حقوقی هارت در تحلیل نلسفی حقوق بینالملل چر تیثیری دارده ایرن ترؤالی اترک
ر بر مک وظور رویکردهای نوین در نلسف حقوق ( ر حقوقدانان غربی تحقیقات زیرادی در
این خصوص انجا داده اند) و با اتتفاده از نظری قواعرد حقروقی هرارت ترعی در پاترخ بردان
هستیم ر در عین حال انحراف تئوریک هارت را در نظا حقوق بینالملل مشاص خواهد رد
1. Anomic.
2. Neo positivism.
3. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992).

 4هرمنوتیک ( )Hermeneuticواژۀ یونانی اتک بر معنی هنر تفسیر یا تفسیر متن هنر مفسر این اتک ر از
روشهای صحیی برای نظم متن مک بگیرد و از این طریق بر مقصد یا مقاصد نویسنده برتد بر نظر پل ریکو
هرمنوتیک دانشی اتک ر بر شیوۀ نظم و مکانیز تفسیر متون میپردازد
برای مفالع بیشتر رجوع نید بر:
Palmer, Richard E (1969). “Hermeneutics” Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey,
Heidegger & Gadamer, Northwestern University Press.
 )pluralism( 5تیستمی ر نر امقو متکار باشد و نر مفلقاو واحد و منسجمه این تیستم گویای واقعیک پلورالیسم

حقوق بینالملل اتک
رجوع نید بر:
شظبازی ،آرامش ( )1389نظا حقوق بینالملل وحدت در عین ارت ،شظر دانش ،صفح 23
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در این پژوهش ابتدا با شناخک بنیادهای نظریر و تحلیل مکتب حقوقی هرارت ،نظریرات وی را
در نظا حقوق بینالملل ر از آن برمااب مصداقی از نظا حقوقی خاص دناع می ند تبیرین و
جایگاه تقسیمبندی قواعد هارتی را در نظا حقوق بینالملل روشن می نیم

قواعد و نظریۀ حقوقی هارت :تحول مشرب فکری اثباتگرایی
 .1جایگاه هارت در فلسفۀ حقوق
هارت در یک خانوادۀ لیمی در هاروگیک انگلستان بر دنیا آمد وی پر از تحصریل در رال
چلتنظا و برادنورد در تال  1929در رشت علو عالی قتیک ناررالتحصیل و پ از آن بین
تالهای  1940-1932بر حرن و الک مشغول شد وی در زمان جن جظرانی دو در بارش
ضد اطقعات ارتش انگلستان نعالیک می رد این همکاری موجب آغراز نعالیرک او در دانشرگاه
آ سفورد شد ( )Lacey, 2004: 130هارت برعنوان اتتاد نلسفر ،حقوق و روی قضرایی در ایرن
دانشگاه پذیرنتر شد ر حاصل نعالیکهای آ ادمیک وی تیلیم چندین تاب 1و مقالر از جملر
تاب مشظور مفظو قانون و تربیک دانشرجویانی هممرون رونالرد دور رین ،جروزف رز و جران
نینی بوده اتک وی پ از بازنشستگی از دانشگاه در تال  1969رتی خرود را برر رونالرد
دور ین ترپرد ( )Sugarman, 2005: 270دور رین برا اترتناد برر نظریرات نلسرفی-حقروقی
اتتاد خود این ادعای پوزیتیویسکها را نقد ررد رر در بررتری اعتبرار قرانون ،محتروی آن را
نبایررد در نظررر گرنررک هممنررین ،در جظررک تکمیررل نظریر حقرروق و اخررقق هررارت ،تفکیررک
رادیکررالی حقرروق و ارزشهررای اخققرری را رد رررد (ریرردی )145 :1392 ،بررر عبررارت دیگررر،
وی جدایی مفلق حقوق و اخقق ر عمدتاو از توی پوزیتیویسکهای معتقد برر تفکیرک امرل
قلمرو اخقق از قانون مفرس میشود ،را نمیپذیرد و مدعی اترک رر قرانون مریتوانرد حراوی
ارزشهای اخققی باشد
عمدۀ نظریات مفرس در مکتب اثباتگرایی بر این قضیر تکیر دارد ر قروانین تراخت ارادۀ
بشرنده البتر معیارهای اخققی در تکوین و تاخک قواعد بیتیثیر نیستند ر ایرن ضرابفر نکتر
تفکیک اثباتگرایان تاک 2از اثباتگرایان نر  3اتک ( )Freeman, 1996: 192هارت بررمنزلر
اثباتگرای نر دیدگاه متفاوتی نسبک بر حقوق دارد ،بر طوری ر وجود آن را با موضروع نظرم
 1از جملر آثار مظم هارت عبارتاند از:

& "The Ascription of Responsibility & Rights" Proceeding of the Aristotelian society (1949), Definition
Theory in Jurisprudence (1953), Causation in the Law (1959), The Concept of Law (1961), Law,
Liberty & Morality (1963), The Morality of the Criminal Law (1964), Punishment & Responsibility
(1968), Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence & Political Theory(1982), Essays in
Jurisprudence & Philosophy (1983).
2. Strict Positivism.
3. Soft Positivism.
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محتوایی حقوق یکی نمیداند ( ،)Hart, 1994: 22-24اما ریش شکلگیری مکتب نکری هرارت
اتاتاو بر انتقادی ر وی بر نظریات جان آتتین داشتر اتک برمیگردد
آتتین برمنزل یک اثباتگرای حقوق بر واقعیات اجتماعی بیشتر تی یرد دارد و برا بسرط و
توتع تئوری نرمانمحوری 1حقوق ر ناستین بار چنرین رویکرردی در رترال لویاتران هرابز
مفرس شده بود ،بر پرتش حقوق چیسک پاتخ داد مفابق نظری جان آتتین مفظو و ماهیرک
حا میک و قدرت حا م در نظا حقوقی الغاناپذیر و انکارنشدنی اتک ،اما مبالغ وی در تبیرین
جایگاه حا م در شکلگیری نظا حقوقی تاحدی اتک رر نرمران حرا م را قرانون مریدانرد و
برررعبررارتی نرمرران حررا م را (نررارر از درنظرررگرررنتن ارزشهررا و هنجارهررای اولیر جامعررر) در
شکلگیری قانون اعتبار میباشد چون نرمان حا م ،قانون اتک مرد عادتاو باید از آن اطاعرک
نند در تحلیل نظری نرمانمحور آتتین روشن اتک ر قانون (نرمان) خواتترای اترک رر
موجودی عاقل اراده می ند و موجرودات عاقرل دیگرر بایرد آن را انجرا دهنرد یرا از انجرا آن
خودداری ورزند بر عبارت دیگر ،آتتین نرمان حا م را قانون اطقق رده ر تررپیمی از ایرن
دترتورات خروف مجرازاتشردن را در انرراد ایجراد مری نرد رر ترر از ایرن موضروع بنررای
دتتوریبودن قوانین را پایرریزی رده اتک ()Austin, 1996: 251; Duxbury, 2005: 17
بدینرو این دیدگاه آتتین ر تظدید بر مجازات ضامن اجرای دتتور حا م (قانون) اتک ،با
این اتتدالل هارت نقد شده اتک ر اتاتاو نرمان حا م نمیتواند تازندۀ قواعد باشد ،زیررا در
غیر این صورت در زمان نوت یا جانشین حا م دیگر نمیتوان عادت اطاعرک را از مررد انتظرار
داشک و این موجب تزلزل در ایجاد قوانین خواهد بود ( )Hart, 1994: 53از طرنی نیرز راربرد
قوانین تنظا دارای طیم دتتوری نیسک و بر واضعان خود نیز اعمال مریشرود پر نمریتروان
نظری نرمانمحوری را در شکلگیری حقوق پذیرنک ( )Ibid: 26-79از این اترتدالل مریتروان
چنین نتیجر گرنک ر اصوالو ضمانک اجرا در نظا حقوقی شرط شکلگیرری تیسرتم حقروقی
نیسک و تنظا در زمان نقض تعظدی این تیستم با اعمال ضرمانک اجررا از خرود وا رنش نشران
میدهد و در نظایک نبود آن بر معنای شکلنگرنتن قوانین نیسک

 .2بنیادهای نظریۀ حقوقی هارت (قواعد حقوقی)
هارت الزم نظم قوانین (یا ماهیک حقوق) را در شناتایی مفظو قواعرد جسرتجو مری نرد برر
طوری ر با تر یب قواعد حقوقی ،قوانین در جامعر پردازش میشوند این قواعد را هارت بر دو
دتتر تقسیم رده اتک ر از قواعد اولیر 2و ثانویر 3از آن یاد میشود ( )Ibid: 80قواعرد اولیرر
1. Command Theory of Law.
2. Primary rules.
3. Secondary rules.
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موجد حقوق و تکالیماند ر یکتری اصول و هنجارهای اولی آنهرا را مریترازند و از طریرق
مقا صقحیکدار قانونگذاری پرداختر میشوند و بر شکل قانون درمیآیند ر تجلی این قواعد
را می توان در قوانین ابتدایی جامعر مشاهده رده مانند مقررات قانون مدنی قواعرد ثانویرر نیرز
قواعدیاند ر قواعد تابق را اصقس یا قلمرو اجرای آنها را تعیین می نند
هارت قواعد ثانویر را در تر قسم تقسیمبندی می نرد :الرم) قواعرد شناتراییه ب) قواعرد
تغییر و ج) قواعد قضاوت قاعدۀ شناتایی نقش جبران نندۀ نبود قفعیک قواعد اولیر را بازی یا
برعبارتی اعتبار تایر قواعد تیستم حقوقی را احراز می ند و عملکرد آن بر این صرورت اترک
ر اتصال تایر قواعد تیستم حقوقی را بر بدن ارزشهای اجتماعی نشان میدهرد ()Ibid: 94
بر عبارت تادهتر ،میتوان گفک تشایص ضرورت موجرتازی وجود تایر قواعد از طریق مبانی
ارزشی تیستم حقوقی آشکار میشود ر بر این مبانی میتروان اصرفقس قواعرد شناترایی 1را
اطقق رد ماال بارز این نوع قواعد در نظا حقوقی اصول قانون اتاتی اتک با این توضیی ر
یکتری اصول مبنایی ر تتون نظا حقوقی یک شور بر آن چیده شده اتک و ترایر قواعرد
در چارچوب تعریمشدۀ آن اصول ایجاد میشوند ر میتوان آن اصول را قواعد شناتایی هارتی
نامید
قواعد اولیر تنظا نیازمند قالبی هنجاری و ارزشی (قواعد شناتایی) نیستند ،زیرا با توجر برر
مقتضیات اجتماعی ناگزیر از پویایی این قواعد هستیم و برعبارتی قواعد ثانوی دیگری باید خر
ایستایی قواعد اولیر را پر نند ر هارت این قواعد را قواعد تغییر 2نا گذاری رده اتک ()Ibid
این قواعد تفویض صقحیک تغییر یا ایجاد قواعد اولی جدید را برر مقامرات یصرقس یرا انرراد
میدهنده در بحر قراردادها میتوان قواعدی از این نوع را یانک رر برا دادن اختیرار برر انرراد،
صقحیک تعیین موقعیک حقوقی اولیر را بر آنها میدهد
در نظایک تومین نوع قواعد ثانویر ،قواعدی هستند ر در صورت نقض قواعد اولیر شروع بر
وا نش در تیستم حقوقی می نند و برعبارتی روی قضایی براتا این قواعد ایجاد شده اتک
ر تکلیم وضعیک حقوقی رخداده را روشن می نده این قواعد را هارت قواعد قضراوت 3نامیرده
اتک ( )Ibid: 96این نگرش درونگرای حقوقی هارت و شناخک حقروق برر وتریل حقروق برر
لحاظ مباحر متدولوژی نشان از بظرهگیری وی از روش هرمنوتیک دارد و نایدۀ اتتفاده از ایرن
روش در بنیاد نظری هارت این اتک ر او وال موجرب نظرم درترک حقروق شرده و ثانیر وا تربب
میشود تفسیر قوانین در بستر روی قضایی در جظک روس قوانین و همگا با اتلوب قانونگذاری
صورت گیرد ( )Merezhko, 2014: 4با این تعابیر میتوان بنیادهرای نظریر حقروقی هرارت را
نلسف تحلیلی نامید ()Smith, 2011: 23
1. Rule of Recognition.
2. Rule of Change.
3. Rule of Adjudication.
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ر این نکتر نیز خالی از نایده نیسک ر رونالد دور ین از منتقردان رویکررد تحلیلری 1در
نظریرپردازی حقوق اتک و این روش را نریب معناشناختی مینامد و بر این نظر اتک ر بایرد
رویکرد تفسیری جایگزین رویکرد اخیر شود)Dowrkin, 1986: 46( 2

 .3نگرش هارت به تعامل حقوق و اخالق
3

دیدگاه دیگر هارت ر وی را برمنزل نئوپوزیتیویسم معرنی مری نرد ،نظریرات او درخصروص
رابف حقوق و اخقق اتک هارت محتوی حداقلی از اخقق در حقوق را نفی نمی ند و قائل بر
اشترا اتی بین این دو نظا در بستر زندگی اجتماعی اتک اخرقق برر طرور لری در دو مرورد
میتواند در نظا حقوقی تیثیرگذار باشد ،از طرنی هنجارهای اخققری در مرحلر قرانونگرذاری
دخیلاند ر با تدقیق در آنها میتوان بر وجود رگرهایی از ارزشهای اخققری در قروانین پری
برد از طرف دیگر نیز این عامل در نرایندهای قضایی میتواند تیثیرگذار باشده معیار عردالک در
نظا حقوقی ابعاد اخققی دارد و در مواردی با اعمال انصاف میتوان این هردف واال (عردالک) را
در نظا حقوقی برقرار رد ،بنابراین نفو اخقق در بفن حقوق اجتنابناپذیر خواهد بود ( Hart,
 )1958: 616-618با تما این تعابیر میتوان چنین نتیجر گرنک ر هربرت هارت برمنزل یرک
پوزیتیویسم مدرن بر خقف اعتقاد طبیعیون ،حقوق را برمااب یک پدیدۀ اجتمراعی مریپنردارد
ر ناشی از واقعیکهای زندگی جمعی اتک و در پی حفظ ضرورتهای اجتماع تشکیل یانترر و
نیازمند حداقلی از اخقق اتک ()Cotterrell, 1983: 241-255
 1در رویکرد تحلیلی نلسف  Analytic Approachنظا های پیمیده را با تحلیل بر اجزا و عناصر بسیطتر بر قصد
مشاص ردن دقیق روابط بین اجزا بررتی می نند نیلسونان تحلیلی از قلمروهای ماتلم ،عققنیک را در
حوزۀ ارشان برمنزل یک مسئل اتاتی مدنظر قرار میدهند و تقش می نند با دقک بیشتری داعیرهای
معنایی ماتلم مسئلر را بشکانند و قلمروهایش را مشاص نند از جمل نیلسونان تحلیلی میتوان
برتراندراتل و ویتگنشتاین را نا برد رجوع نید بر:

Raatikainen, Panu (2013). "What Was Analytic Philosophy", Journal for the History of Analytic
Philosophy, vol. 2, N. 2,. P. 11.

 2البتر همانطور ر گفتر شد این روش تحلیلی اتک ر تفسیر درتک را دربر خواهد داشک و تا زمانی ر
تحلیلی معناشناختی انجا نگیرد در تفسیر حقوقی با مشکل مواجر خواهیم بود
 3نظرهای نئوپوزیتیویسکها از ماتریالیسم تیراب و از ایدآلیسم هنی شروع و بر ایدآلیسم هنی انراطی ختم
میشوند نمایندگان نئوپوزیتیویسکها ادعا می نند ر وجر مشترک هم آنها عبارت اتک از اتاا یک
موضع تاتگیر علمی در نلسفر ر با اتتفاده از منفق ریاضی مدرن قابل حصول اتک بر نظر آنها وویف
نلسفر دیگر نر شم قانونمندیهای عینی عا واقعیک عینی اتک و نر تعیین رابف ماده و شعور ،بلکر
وویف آن نقط تحلیل منفقی مفظو تازی علو منفرد اتک در نلسف حقوق نیز نئوزیتیویسکها گرایشهای
مشرب نکری حقوق طبیعی و اثباتگرایی را توأمان دارند و نظریات آنها مبتنی بر نلسف تحلیلی و منفقی
اتک
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تحلیل نظری قواعد حقوقی هارت در تعامل با سیستم حقوق بینالملل
 .1واقعیت نظام حقوق بینالملل
از آنجا ر هر نظا حقوقی آیین تما نمای واقعیکهای اجتماعی موجود در جامع خویش اتک
(جمعی از نویسندگان ،)14 :1389 ،تؤالی رر مری تروان مفررس ررد ایرن اترک رر حقروق
بینالملل چر نوع نظا حقوقی اتک و جامع مااطب این حقوق دارای چر تاختاری اتک
وقتی تان از حقوق بر میان میآید وجود یکتری تعظدات و تکالیم بر موجرب دترترای
از قواعد ر ناور بر جامعرای مشاص باشد ،مفروض اترک مااطرب نظرا حقروق برینالملرل
جامع بینالمللی اتک ر حاصل تجمعی مبتنی بر همبستگی جظانی اتک و هردف از آن نیرل
بر حقوق متعالی ابنای بشری در گیرودار قدرت و نظم عمومی اتک (صرفنظر از اینکر جامعر
بینالمللی در برخی از رویرهای موجود بر تفی اجتماع بینالمللی تنزل مییابد و شاید اطرقق
اصفقس اجتماع بینالمللی 1در شرایط نونی بر جای اصفقس جامع بینالمللی 2دور از انتظرار
نباشد) و منظور از چنین نظا حقوقی بر جظک قاعدهمند ردن تیاتک در روابرط برینالمللری
اتک ()Parlett, 2012: 60
6
5
4
3
شاید نظا حقوق بینالملل از وجود ار ان تقنینی  ،اجرایی و قضایی بر شریوهای رر در
نظا حقوق داخلی مشاهده می شود ،برخوردار نباشد ،اما این بر معنای انکار وجود نظا حقوقی
در تفی بینالمللی نیسک ،زیرا با تعمق در نظری حقروقی هرارت تراحردودی مریتروان وجرود
تیستم در حقوق بینالملل را اثبات رد و بر طریرق اولری وجرود نظرا در حقروق برینالملرل
مفروض خواهد بوده با این توضیی ر وقتی هنجارهای اجتماعی ر میتوانند ریشر در باورهرا و
اعتقادات ارزشی بشر داشتر یا ناشی از زندگی اجتماعی و مقتضیات آن باشرند ( Allott, 1999:
 ،)39در قالب قواعد حقوقی واهر میشوند ر با تر یب قواعد (اولیر و ثانویر) و تایر رژیمهرای
حقوقی شکل میگیرند و این قواعد را تازماندهی و در یک قالب منسجم می نند و از آنجا رر
یک تیستم حقوقی نیازمند این اتک ر بتواند خود را با ضرورتهای اجتماعی موجود انفبراق
دهد و رابف بین اجزا و عناصر تیستم معنادار شود ،نظا حقوقی این ماهیک پویا را بر تیستم
حقوقی خواهد داد (جمعری از نویسرندگان )Dominicé, 1982: 334( )110 :1389 ،بنرابراین،
شاهد الزا حقوقی در بفن نظا بینالمللی هستیم ر ابتداو ارادۀ بازیگران دولتی منشی این الزا
اتک ،اما امروزه با انزایش نقشآنرینی بازیگران غیردولتی دیگر ارادهگرایی صرف ترچشم این
1. International Society.
2. International Community.
3. International Legal System.
4. Legislature.
5. Executive.
6. Judiciary.
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الزا حقوقی نیسک و قواعد حقوقی در تیستم حقوق بینالملل خارج از ارادۀ حا میرکهرا نیرز
شکل میگیرند

 .2متدولوژی هارت در انکار سیستم حقوق بینالملل
تؤالی ر مفرسشده این اتک ر روش معرنکشناتی در حقوق بینالملل بر چر شکلی اتک
و دیرردگاه نلسررفی هررارت بیررانگر بظرررهگیررری از رردا روش اتررک همررانطررور ررر در بحررر
معرنکشناتی علو دو روش لی اندیشیده شد ،میتوان در تحلیل حقوق بینالملل نیز از ایرن
روشها بظره جسکه الم) روش میکرواتتاتیک و ب) روش ما رودینامیرک منظرور از روش اول
این اتک ر علو از درون مداقر و تحلیل میشوند و بر عوامل بیرونی توجر متری مریشرود،
در مقابل با اتتفاده از روش دو علو از بیرون تجزیر میشوند و بر عوامل ماتلم رر در علرم
حقوق بینالملل میتوان بر تفورات تاریای ،اجتماعی ،تیاتری ،اقتصرادی ،نظرامی و اشراره
رد ،توجر زیادی میشود (باقرپور ارد انی)153 :1384 ،
ا نون اگر بر تقسیمبندی مکاتب نلسفی در حقوق برینالملرل در اترتفاده از ایرن روشهرا
بپردازیم میتوان گفک طبیعیون و پوزیتیویسرکهرا از روش میکرواترتاتیک و پیرروان نظریرات
جامعرشناختی از روش ما رودینامیک بظره میجویند برا ایرن تعرابیر مریتروان گفرک نگررش
تحلیلی هارت در شناخک حقوق بینالملل با اتتفاده از روش اول شکل گرنترر اترک برر نظرر
هارت حتی اگر حقوق بینالملل ،حقوق باشد ،از یک تیستم حقوقی برخوردار نیسک بر عبارت
دیگر ،اینکر هارت وجود تیستم در حقوق بینالملل را نفی می ند بر این دلیرل اترک رر برر
نظر وی حقوق بینالملل دارای قواعد ثانویر نیسک و تنظا قواعد اولیر در حقوق بینالملل وجرود
دارند ر آن هم نظا ارت بر آن حا م و بیشتر شبیر جزایر شرناور در نظرامی ناقرد تراختار
قانونگذاری ،اجرایی و قضایی اترک ( )Polido & Anjos & Calixto, 2015: 217و اگرر هرم از
توی دولکها رعایک میشود و قدرت اجرایی مییابد وابستر بر شناتایی آن در تیستم حقروق
داخلی شورهاتک ()Hongju koh, 1997: 26
اتتدالل دیگر هارت ر حقروق برینالملرل را بررمنزلر یرک نظرا حقروقی مرورد چرالش
قرررار مرریدهررد ،تفسرریر وی از حرروزۀ حررا میتی دولررکهررا و نقررشآنرینرری آنهررا در ایجرراد
قواعد بینالمللی از یکتو و نقض تعظدات بنیرادین حقروق برینالملرل از طررف دولرکهاترک
ر موجب میشود نظم عمومی جامع بینالمللی تحکالشعاع رضرایک و حا میرک قررار گیررد
ر بررنروعی جامعر برینالمللری را تزلرزلپرذیر نشران مریدهرد و گویرای وجرود پرارادو
در شکلگیری حقوق بینالملرل اترک ( )Payandeh, 2011: 976برر عبرارت دیگرر ،اگرر ایرن
انتقاد هارت نسبک بر حقوق بینالملل وارد باشد باید گفک بر لحاظ تکاملی حقروق برینالملرل
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در دورۀ وتتفالیایی نوین قرار دارد و هنوز حا میک در جظک انسرانیشردن حقروق برینالملرل
1
دچار نرتایش نشده اتک

 .3تحلیل انتقادی روششناسی هارت و اثبات سیستم حقوق بینالملل
روششناتی و اتتدالالت هارت در انکار وجود تیستم حقوق برینالملرل قابرل انتقراد اترک و
می توان با اتتفاده از نظری حقوقی وی و بظرهگیری از روشهای نوین در شناخک نظا حقروق
بینالملل نظیر رویکرد تیستمی 2بر چالشهای هارت پاتخ داد مفالع عناصرر تراختاری رر
نظا حقوقی در آن بر نش و وا نش می پرردازد برر لمر ماهیرک قواعرد حقروقی مسراعدت
می ند در رویکرد تیستمی متغیرهای درونی و بیرونی نظا حقوق بینالملرل بررمنزلر مردل
واحد بررتی میشوند و برنوعی تفوس تیستم حقوقی را طبقربندی می نند رر هردف از آن
شم قوانین عا تیستمی اتک ر بر تفکیک قواعد و اصول حقوقی و ارتباط قضایای حقروقی
در نظا حقوقی منتظی میشود ( اومی )167-165 :1394 ،نتیجرر اینکرر برا تقسریم قواعرد
حقوقی (قواعد اولیر و ثانویر) در حقوق بینالملل وجود نظا حقوقی قابل تصور خواهرد بروده از
طرنی نیز بر مک رویکرد تیستمی ،یعنی مفالع عوامل درونری و بیرونری (جامعررشرناختی)
حقوق بینالملل ،وجود وحدت در نظا حقوقی بینالمللی نمایان خواهد شد برا ادغرا ایرن دو
رویکرد میتوان وجود تیستم در نظا حقوق بینالملل را اثبات رد
هنجارگرایی حقوقی همگا با تیفرۀ تفکرات پوزیتیویستی موجرب شرد ترا وجرود جامعر
بینالمللی و شکلگیری آن بر لحاظ اثبات وجود نظا حقوق بینالملل تحلیل شود ،زیررا نظرا
حقوقی با وحدت تاختاری برای برقراری ارتباط میان قواعد حقوقی مقزمر دارد و این تراختار
واحد باید در جامعر ایجراد شرود ( ،)Lenoble, 2014: 165-167امرا جامعر برینالمللری دارای
تاختاری واحد نیسک و چنانکر از تفسیر مفاد منشور ملل متحد برخصروص اختیرارات شرورای
امنیک بر موجب این تند و وجود تضاد در روی برینالمللری دولرکهرا در حفرظ و احتررا برر
 1در تحلیل نظری حقوقی هارت نباید این واقعیک را از نظر دور داشک ر تاب وی در تال  1961چاپ شد و
عمدۀ نظریات او درخصوص تجزیر و تحلیل نظا حقوق بینالملل تحک تیثیر زمان جن جظانی دو و جن
ترد بوده اتک ،در حالی ر روند تکاملی حقوق بینالملل و توتع آن ،برویژه ار رد واقعی تازمان ملل در
بستر حقوق بینالملل بعد از این دوره صورت گرنتر اتک
 2رویکرد تیستمی نوعی شیوۀ تفکر اتک ر در آن متغیرهای محیط داخلی و خارجی تیثیرگذارند و عملکرد هر
دا از متغیرها بررتی میشود این رویکرد اوالو موجب جامعیک تیستم موردنظر و ثانیاو جایگاه آن
درخصوص تایر تیستمها مشاص میشود
برای مفالع بیشتر رجوع نید بر:
نرشاد ،مظدی ( )1385نگرش تیستمی ،انتشارات امیر بیر
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ارزشهای مشترک برمیآید ،بیشتر شاهد تجمع نامتحد دولرکهرا در نظرا حقروق برینالملرل
هستیم و این نشان از وجود اجتماعی دارد ر شکاف در شناخکشناتی آن را دوچنردان ررده
اتک
از طرف دیگر ،عامل حفظ جامعر وجود نظم عمومی اترک رر بازتراب وجردان عمرومی در
جوامع تلقی میشود ،اما روابط بین دولکها رر حرا ی از نقردان وحردت تیاتری در اجتمراع
1
بینالمللی اتک و نظیر آن را میتروان در رویرر و تفسریر دولرکهرا از بنرد  4مرادۀ  2منشرور
مشاهده رد وجود نظم عمومی بینالمللی 2را تحکالشعاع قرار داده اتک رر بیشرتر در قالرب
امنیک بینالمللی مفظو مییابد با وجود این اوصاف حتی میتروان چنرین اترتدالل ررد رر
هدف از حقوق بینالملل بر خقف تایر شاخرهای حقوق برقراری عدالک بینالمللی ،3ضررورتی
تلقی میشود ر محتملالوقوع نیسک و غایک آن اصالک صلی جظانی 4اتکه بر ایرن دلیرل رر
اوضاع نسربیک در جظران حرا م و طروالنیشردن بحرران و درگیرریهرا گاهراو در ایرن جامعرر
اجتنابناپذیر اتک و چون عردالک حردود و ثغرور تغییرناپرذیری دارد و خصیصر قاطعیرک آن
انعفافناپذیر اتکه متقابقو تغییرپذیربودن اتتقرار صلی بر مقتضای شرایط جظان و پویابودن آن
در جظانی نامتحد نسبک بر برقراری عدالک جظانی رئالیستیتر جلوه می ند (زمانرقدیم:1394 ،
 )75با تیمل در تعابیر رشده میتوان این نظری هارت را ر حقوق بینالملل برمنزل مصداق
خاصی از نظا حقوقی اتک ،اثبات رد
هارت در نصل دهم تاب مفظو حقوق تحک عنوان حقوق بینالملل بر تحلیل ایرن ترؤال
میپردازد ر آیا حقروق برینالملرل ،حقروق اترک ( )Hart, 1994: 214وی پر از برازگویی
شباهکهای نظا حقوق داخلی و بین المللی و اشاره بر انتقادات وارد بر نظا حقوق برینالملرل
(نبود تیستم نظا مند مجازات و نقدان قوای ترگان قانونتاز) وجود قواعرد اولیرر را در نظرا
حقوق بینالملل اثبات می ند ،اما تفاوت عمدۀ بین نظا حقوق داخلی و بینالمللی ایرن اترک
ر دولکها دتک بر ایجاد قواعد حقوقی میزنند و خود نیز بر رعایک و مکلم بر انجا تعظدات
بینالمللی متعظد میشوند ،اما با وجود این باز نمیتوان وجود تیستم در حقروق برینالملرل را
انکار رد
قواعد اولیر در حقوق بینالملل ریشر در عرف و ارزشهای اجتماعی دارد ر مبتنی بر ارادۀ
5
دولکها یا ناشی از ضرورت همزیستی در اجتماع بینالمللی اتک ر تیثیر جامع مدنی جظانی
1. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against
the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner
inconsistent with the purposes of the united nations.
2. International Public Order.
3. International Justice.
4. World Peace.
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را در تشکیل این قواعد نبایسک از نظر دور داشک اعتبار و تکامرل تیسرتم حقروق برینالملرل
برمااب یک نظا حقوقی مستقل وجود یکتری اصول مبنایی را میطلبد رر در قالرب قواعرد
شناتایی میگنجد و نظا حقوق بینالملل با تکیر بر ترتون ایرن اصرول پایررریرزی مریشرود
( )Leiter, 2012: 3برای ماال ،میتوان از اصل منع توتل بر زور برمنزل قاعدۀ شناتایی تان
گفک بر طوری ر اگر این اصل مبنایی از تیسرتم حرذف شرود نظرا حقروق برینالملرل نررو
میپاشد ،هممنین میتوان بر اصرل برابرری حا میرکهرا و اصرل حرل و نصرل مسرالمکآمیرز
اختقنات اشاره رد
برای پویایی نظا حقوق بینالملل و اصقس و تغییر قواعد حقوقی نیازمند وجود قواعد تغییر
هستیم ر بارزترین ماال این مورد اقدامات شورای امنیک بر مبنای نصل هفتم منشرور اترک
هممنین ،عملکرد بینالمللی دولکها ر می تواند در تغییر قواعرد حقروقی دخیرل باشرد جرزو
مصادیق قواعد تغییر محسوب میشود
زمانی ر یک قاعدۀ حقوقی نقض میشود تیستم حقوقی از خود وا نش نشان مریدهرد و
بر اشکال ماتلم درصدد جبران نقض برمیآیده برعبارتی قواعدی ر ضمانک اجررای حقروق را
مفرس می نند قواعد قضاوت تعبیر میشونده هرچند ضرمانک اجررا مقرو ات قاعردۀ حقروقی
نیسک ،بلکر مقو الز قاعدۀ حقوقی تلقی میشود بر عبارت دیگر ،وجرود ضرمانک اجررا بررای
تاخک قاعدۀ حقوقی الز بر ات نیسک و نقدان ضمانک اجرا نقصی در برروجرودآمردن قاعردۀ
حقوقی ایجاد نمی ند ،اما میتواند خ ایجاد ند
در نتیجر میتوان ا عان رد ر بظرهگیری از روش هارت در نظا حقروق برینالملرل تنظرا
زمانی اربرد دارد ر در تفسیر و شناتایی قواعد و تحلیل معنایی آن بر حقوقدانران و و رقی
بینالمللری مرک مری نرد ( )Payandeh, 2011: 967-970بررای مارال ،مفراهیمی هممرون
«حا میک»« ،1قواعد آمره»« ،2عد توتل بر زور» 3و «دناع مشروع» 4ر در محانل آ ادمیرک
و در بوت عمل چالشبرانگیز اتک از طرنی نیز بر مک نظری قواعد حقروقی هرارت و تفسریر
هرمنوتیک میتوان از مفاهیم آن و در چرارچوب روس نظرا حقروق برینالملرل و منشرور ملرل
رویکردی انسانمحور میپردازد و درخصوص مسائل بینالمللی و نراجظانی نعالیک می ند ر میتوان بر
نعالیکهایی در زمین مسائل حقوق بشری نظیر محیطزیسک ،عفو بینالملل و اشاره رد بر عبارت دیگر،
زمانی ر انجمنهای داوطلبان مدنی با احساتات همبستگی جظانی بر اموری بپردازند ر از حد جغرانیای
ترزمینی نراتر روند میتوان آن نظاد را عضو جامع مدنی جظانی دانسک انزایش نقشآنرینی جامع مدنی
جظانی ر حاصل روند پدیدۀ جظانیشدن نیز اتک میتواند در تغییر جایگاه دولکها ،در روند جابرجایی
قدرت بر توی ندرالیسم جظانی تیثیرگذار باشد

1. Sovereignty.
2. Jus Cogens.
3. Prohibition Use of Force.
4. Self-Defence.
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تحلیلی درتک بر عمل آورد بارزترین این مفاهیم مفظو دناع مشروع برمنزلر اترتانای اصرل
منع توتل بر زور اتک ر چگونگی تفسیر مادۀ  51منشور و شرایط حا م بر جامع بینالمللی
محدودۀ این اترتانا را تعردیلپرذیر ررده و از درون آن مفراهیمی نظیرر دنراع پیشرگیرانر 1و
پیشدتتانر 2واهر شده اتک ،اما این تفاتیر تا چر حد قابل قبول اتک و آیا این نروع مفراهیم
تاب چنین تفاتیری دارند این در حالی اتک ر اگر مفاهیم با تفسیر در قالرب تقسریمبنردی
قواعد هارتی قرار بگیرند و با رویکردی تیستمی و نظا مند حقوقی انجا شوند (نر تحلیلری برا
قالببندی تیاتی) ،شاید پاتخ حقوقدانان نسبک بر تحلیل و تفسیر مفاهیم و قواعرد حقروقی
متفاوت از قبل باشد
برای ماال ،اگر اصل منع توترل برر زور را جرزو قواعرد شناترایی تفسریر نریم ،بنرابراین
اتتانائات آن نیز نباید این اصل را از مفظو بنیادین آن خارج ند بر عبارت دیگر ،بظرهگیرری
از نظری تحلیلی هارت مک شایانی در چگونگی تفسیر قواعد و شناتایی حدود تعردیل قواعرد
حقوق بینالملل را بر حقوقدانان خواهد رد

نتیجهگیری
بررتی دقیق و تفصیلی قواعد حقوقی با بظرهگیری از روش میکرواترتاتیک در نلسرف تحلیلری
حقوق دیدگاهی اتک ر هربرت هارت از آن دناع رده اتک وی با ایجاد دترتربنردی قواعرد
اولیر و ثانویر تعی در تحلیل تیستم حقوقی و ارتباط آن با بدن جامعر بر مک نظا حقروقی
داشک ر در عین حال وجود حداقلی از اخقق و ارزشهای اجتماعی اولیرر را در حقروق انکرار
نمی رد وی این رویکرد نلسفی را در نقد نظری نرمانمحور جان آتتین مفرس رده و بر ایرن
نظر اتک ر قانون را باید در قالب قاعده نظمید هارت در پی تبیین این نظریر در قالرب نظرا
حقوق بینالملل بر این نتیجر رتیده اتک ر قواعد حقوق برینالملرل مجموعررای پرا نرده از
قواعد اولیر اتک ر قفعیک آنها را نمیتوان با اتتناد بر وجود قواعرد شناترایی اثبرات ررد،
پ بر طریق اولی این نظا ناقد تیستم نظا مند خواهد بود اما با توجر بر اینکر این نظریرر و
دیدگاه هارت زمانی مفرس شده بود ر نظا حقوق بینالملل تازه وارد شریب تکروین و تکامرل
شده بود و اصوالو پ از ده نود شاهد شکلگیری تاختار انسانی حقوق بینالملرل و از طرنری
هم طرس تحلیل های نلسرفی نرو و وظرور رویکردهرای نروین در متردولوژی حقروق برینالملرل
( ر تی ید در این پژوهش بر نظریر عمرومی تیسرتمهرا بروده اترک) برودهایرم رر برا دیردی
نقادانر نسبک بر نظری هارت ،وجود تیستم در حقوق بینالملل قابل اثبات بوده اترک تحلیرل
و تفسیر هرمنوتیک مفاهیم و قواعرد حقروقی بررای شرناخک درترک و نظرم وجرودی قواعرد،
1. Preventive self-defence.
2. Preempitive self-defence.
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ترریثیری اتررک ررر در بظ ررهگیررری از رویکرررد هررارتی مرریتوانررد بررر نظررا حقرروق بررینالملررل
داشتر باشد
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