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 چکیده
. شوود یواحد گفته م یبا اهداف و مبان یاز اعتقادات حقوق یمنسجم ۀبه مجموع یمکاتب حقوق
حقوق »های مختلف را به دو مکتب توان گرایشمی یاعتبار و الزام قواعد حقوق منشأبا توجه به 

هوای مختلوف   دو مکتب در بواز   نیکدام از ا کرد. هر میتقس «یستیویتیحقوق پوز»و  «یعیبط
در ایون میوان جایگوا      غالب بود  اسو..  یگریبر د یکیطرفداران خاص خود را داشته و  یزمان

ها نماید. هرچند تناقضالملل رخ میالملل و ارکان جامعۀ بینپوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین
ای در این دیدگا  و جایگا  وجود دارد، نظریوۀ پوزیتیویسوم حقووقی در ارکوان     عمد  و اشکاالت
الملول در سو     یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بوین الملل آشکار اس.. امروز  درمینظام بین

المللوی دادگسوتری   المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنی. و دیووان بوین  بین
 جایگوا   بودن دارند. با نگا  کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسوی  ریشه در پوزیتیو

المللی، باید بگوییم که دول.، محور اصلی اس.. این مقاله بوا  بین جامعۀ در حقوقی پوزیتیویسم
اختصار بوه بررسوی جایگوا     نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، بهنیم
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 مقدمه
حقوق پوزیتیو نق ۀ مقابل حقوق طبیعی اس.. پوزیتیویسم حقوقی مفهومی اس. که بر ماهی. 

بر نظریۀ حقوق طبیعی انتقادات زیادی وارد اس.. از جمله آنکه  کند.قراردادی حقوق تأکید می
پیروان مکتب حقوق طبیعی دربارۀ منبع و مبنای آن و همچنین کم و کیوف مقوررات آن نظور    
واحدی ندارند و این دلیلی بر آن اس. که برخالف ادعای آنها قواعود طبیعوی، عموومی، ثابو. و     

م بودن و دیگر ایراد آن روش استنتاجی و قیاسوی اسو.   جهانی نیستند. انتقاد دیگر، کلی و مبه
رود که روش علمی کار میکه توسط پیروان این مکتب برای کشف یا استخراج قوانین طبیعی به

ی حقووق  هوای دلیل وجود چنوین عوعف  ترتیب به(. بدین450: 1378صحیحی نیس. )ذوالعین، 
که به حقوق طبیعی اعتقاد داشتند ولی ارادی یا وععی یا همان پوزیتیویسم توسط حقوقدانانی 

 عنوان قواعدی مشخص ارزش قائل بودند، پا به عرصه گذاش..  برای قراردادها و عرف نیز به
ای از قواعد اجتماعی اس. که در زمان و مکان معین از اعتبار الزم حقوق موعوعه، مجموعه

سو. کوه موادۀ حیوات هور      شوناختی ا برخوردار اس.. حقوق موعوعه ترجمانی از قوانین زیس.
شوناختی  جامعه و عامل رشد و پویایی آن اس.. به اعتقاد ژرژسل و طرفدارانش، مبنوای زیسو.  

المللی به یک صورت مصداق دارد؛ و آن دول. و مفهوم آن اس.. اما در جوامع ملی و بین حقوق
تشوکیل   (.1374:217در جامعۀ جهانی این معنا و مفهوم دول. وجود خارجی نودارد )فلسوفی،   

ای در نگوا  پوزیتیویسوتی دارنود و    ها که مفهووم ویوژ   جامعۀ جهانی با این استدالل و حاکمی.
المللی را اجتماعی از دانند و جامعۀ بینآور میقانون را برای کارکرد جامعه امری عروری و الزام

مند اس.. اینهوا  بینند، به قواعدی ناظر بر زیس. خود نیازوابسته و در تعامل میهمکشورهای به
را فوراهم   پوذیر بینیای از اصول باثبات، منظم و پیشالملل هستند که مجموعهقواعد حقوق بین

توجوه بوه    دهود. اگرچوه بوا   های خود را انجوام موی  وسیلۀ آنها فعالی.سازند که این جامعه بهمی
دگا  اکثریو.  گذش. بیش از نیم قرن و تشکیل سازمانی جهانی به نام سازمان ملل متحد، و دیو 

ها در خصوص شاکلۀ دول. و ارکان آن، این مفهوم دول. جهانی رنو  و بوویی بوه    پوزیتیویس.
طور کلوی همووار    گونه و قوامحور، بهخود نگرفته اس.، اما عزم جهانی در ایجاد ساختاری دول.

نوه قائول    المللی بود  و اس.. دولتی کهها و جامعۀ بینمدنظر حقوقدانان، سیاستمداران و دول.
بس. و اشتباهات حقوق طبیعی بوازگردد و نوه بور مودار پوزیتیویسومی حرکو.       اس. که به بن

ای کوه قاعودتات توا حود     کند که سعی دارد علم حقوق را از همۀ عناصر خارجی برهاند؛ نظریهمی
 معناس..زیادی اشکال دارد و خشک و بی

و فرعوی( همچوون شوورای امنیو.،     با نگا  عمیق به بیشتر ارکان ملل متحد )اعم از اصولی  
هوا و  یابیم کوه در تصومیمات، آرا، روش  المللی دادگستری و شورای حقوق بشر درمیدیوان بین

متد عملکردشان ردپایی روشن و ناگسستنی از پوزیتیویسم حقووقی وجوود دارد. ایون پوژوهش     
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حد تأثیرات مثبو.  کوتا  بر آن اس. تا با توجه به وجود چنین مکتب و تفکری در ارکان ملل مت
 و منفی پوزیتیویسم حقوقی را بر نهادهای ملل متحد بررسی کند.

 

 شناسی پوزیتیویسم حقوقیمفهوم
اسو.   شود   گرفته رموهوم،یموجود متحقق و غ یبه معن ن،یالت« positio» ۀاز کلم ویتیپوز ۀواژ

 ۀدور سیتودر  بوا آغواز   1826بار توسط اگوس. کن. در سال  نیاول یو برا( 81: 1384)موحد، 
 «ینسب» ،«ینیقی» ،«قیدق» ،«دیمف» ،«یواقع»بر امر که ابداع و طرح شد یاثبات ۀفلسف یعموم

(. پوزیتیویسم حقووقی در خوالل قورن    189-190: 1377کند )ملکیان، میدالل.  «کیارگان»و 
هوا مجموعوه قواعود موعووعه     طور کلی قائل بر آن اس. که حقوق ملو. نوزدهم م رح شد و به

 منصرف از مفاهیم حقوق طبیعی مثل عقل و عدال.. اس.
محور اصلی ساخ. پوزیتیویسم دول. اس.. هر قاعودۀ حقووقی کوه منبعو  از ارادۀ دولو.      

تورین آنهوا   های معینی مبتنی اس. که از جمله مهوم باشد، موعوعه اس.. پوزیتیویسم بر ارزش
ا معیارها و عووابط شوکلی قوانونی    که بارزشی اس. که بنابر آن، هر قاعدۀ حقوقی فقط از زمانی

یابد و این بدان معناس. کوه هور آنچوه را دولو. مقورر بودارد،       من بق شود، اعتباری قانونی می
دارای اعتبار قانونی اس.. در چنین حالتی، نفس اعتبار قانونی قاعد  بر مشروعی. آن نیز دالل. 

ای بوا فوالن یوا بهموان ارزش     گونه پرسشی دربوارۀ اینکوه قاعود    دارد. به همین عل. جای هیچ
مانود، زیورا دولو. خوود قوبالت آن را محقوق کورد  اسو.         اخالقی سازگاری دارد یا نه، باقی نمی

(. در مجموع پوزیتیویسم یعنی اصال. دولو.، اصوال. اراد  و اصوال. شوکل     7: 1387)فلسفی، 
 (. 25: 1387)فلسفی، 
آنکوه هویچ جهتوی بوه آن     گذارد، بوی میترتیب پوزیتیویسم را  را برای قدرت اراد  باز بدین

وجود آورد یا خوی آن را معین کند. در نتیجه قانونگذار قودرت م لوق   بدهد، ترمزی برای آن به
شکند. پوزیتیویسوم بوا بیورون رانودن عناصور غیرمورتبط بوا        اش هر مرزی را میشود و اراد می

گذارد که بتواند با نگذار باقی نمیای برای قانوگونه فکر و اندیشهسیستم شکلی وعع قاعد ، هیچ
آن مضمون قواعد را معین کند. دالیل واالی عقل، عودال.، منوافع عموومی و همچنوین غایوات      

« حقووق »وچرای چونشود و اراد  تنها منبع بیخاص بشر به آن سوی مرزهای حقوق راند  می
 (.  25: 1387گردد )فلسفی، می

ای دارد، ل و نقش پوزیتیویسوم حقووقی جایگوا  ویوژ     الملها حقوق بیندر میان پوزیتویس.
الملول و برتوری آن بور نظوام     ای که برخی اندیشمندان این مکتب از یگانگی حقوق بوین گونهبه

 اند.  حقوق داخلی سخن گفته
نظر وجود دارد و هور  الملل و مفهوم آن بین حقوقدانان اختالفطور کلی دربارۀ حقوق بینبه
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هوا و  اند که مبتنی بور عناصور، نگورش   دیدگا  خود این رشته را تعریف کرد  یک از آنها براساس
های متفاوت اس.. هر محقق و حقوقدانی با تکیه بر یک یا چند عنصر کمی یا کیفی، آن دیدگا 

 (.  15: 1389کند )میرعباسی، را از همان زاویه و دید تعریف می
ات توالش دارنود براسواس برخوی     های روشنفکر همچون تومواس کو  از یک سو پوزیتیویس.

الملل الملل ارائه دهند. به نظر آنها حقوق بینها، پیکربندی جدیدی از حقوق بیناصول و ارزش
هوا و منوافع مشوتر     الملل ابزاری اس. کوه در خودم. سیاسو.   خود هدف نیس.؛ حقوق بین

هوا را،  ارادۀ دولو. هوا یوا هموان    شود. ایشان معتقدند رعوای. دولو.  کار گرفته میالمللی بهبین
الملل گیری و اعتبار قواعد حقوق بینتوان در شکلالمللی نمیعنوان بازیگران اصلی روابط بینبه

الملل را براساس یک سلسله اصول ذهنی استوار ساخ. )باقری، نادید  گرف. و نظام حقوق بین
هم در حوزۀ سیاسو. و  توان هم در زمینۀ م العات حقوقی و الملل را می(. حقوق بین4: 1389

رشوتۀ   الملول یوک  ای استثنایی توصیف کرد. از سوی دیگور، حقووق بوین   الملل رشتهروابط بین
المللی متمایز اسو.. کسوانی   های سیاس. و روابط بینحقوقی اس. و بدین لحاظ از دیگر رشته

امل اجبوار،  کنند که باید از مقررات آن متابع. کنند، و این عکه مشمول آن باشند، احساس می
 (.  5: 1389نظر از مبدأ آن، خود عاملی اساسی اس. )شاو، صرف

آیوا  شوود کوه   الملل و وجود خارجی آن نیز این پرسش م رح موی از نظر ماهی. حقوق بین
های مفصل در خصوص تعریف ایون رشوته و تودوین    وجود دارد؟ با وجود بح الملل حقوق بین

کننود. برخوی منکور ایون حقووق و عومان.       ن تردید میای در موجودی. آقواعد آن، هنوز عد 
کننود. دو نظور یادشود  در سو       ای وجود این رشته از حقوق را تأیید موی اند و عد اجرای آن

هوا  اند و در نهای. از نظر حقوقی باید گف. با وجود نقضشد  الملل م رححقوق بین هایکتاب
(. 31: 1389شوته را انکوار کورد )میرعباسوی،     توان موجودی. ایون ر ها و کمبودها، نمیو تخلف

گذراند و از این الملل، مراحل ابتدایی و دوران اولیۀ تکامل خود را میبدیهی اس. که حقوق بین
 (. 32: 1389حی ، با حقوق داخلی قابل مقایسه نیس. )میرعباسی، 

ابور و خودمختوار   المللوی آزاد، بر ها، اشخاص بوین ها نیز همانند انساندر نظام جهانی، دول.
تواند حاصول توافوق آزاد آنهوا    اند که محدودی. آزادی و خودمختاری آنها فقط میشد توصیف 

المللوی در قضویۀ   (. در این زمینوه دیووان دائموی دادگسوتری بوین     22: 1382باشد )رستم زاد، 
ی مستقل هاالمللی حاکم بر روابط میان دول.الملل قواعد بینلوتوس بیان داشته که حقوق بین

هوا از ارادۀ آزاد )پوزیتیویسوم حقووقی( ناشوی     آور بور دولو.  اس.. بنابراین قواعد حقووقی الوزام  
عنووان  طوور کلوی بوه   هایی که بهها یا از رهگذر رویهصراح. در قالب کنوانسیونشوند که بهمی

ن انود توا روابوط میوا    اصول حقوقی پذیرفته شد ، متجلی شد  اس.. قواعد حقوقی شکل گرفتوه 
 Lotusجوامع مستقل موجود را سامان دهند یا دستیابی به اهداف مشوتر  را محقوق سوازند )   

Case, 1927:18.)  
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ها با مکاتب کالسیک آن تفاوت دارد، خالصه آنکه پوزیتیویسم جدید اگرچه در برخی زمینه
درت متفرق المللی قوجه قالب کلی پوزیتیویسم سنتی را تغییر نداد  اس.. در جامعۀ بینهیچبه

ای را برای تحقق سه کار ویژ  )قانونگذاری، اجرایوی و  و پراکند  اس. و قواعدی که ساختار ویژ 
( و این سه 27: 1368قضایی( ایجاد کند، وجود ندارد و هر سه وظیفه غیرمتمرکز اس. )کلییار، 

مان ملول  خصوص سواز المللی و بهعنصر از عناصر اصلی پوزیتیویسم حقوقی اس. که جامعۀ بین
واس ۀ مالحظۀ رعوای.  متحد فاقد آن اس.. به همین سبب دکترین حقوق موعوعه با اینکه به

الودولی حواکم بور روابوط     گیری قانون، با نظام بوین عنوان مبنای اساسی شکلها بهو ارادۀ دول.
مسوائل و  تنهایی پاسخگوی تواند بهالملل سازگاری و ت ابق دارد، با این حال نتوانسته و نمیبین

 المللی کنونی باشد.  مقتضیات جامعۀ بین
 

 المللبین حقوق پوزیتویستی شناخت
 هوای روشالملول، بوه مووازات تحووالتی کوه در      شناخ. اصول و مقررات حقوق بوین  هایروش

خوود   اموروزی طبیع. روی داد ، رشود و تکامول یافتوه و بوه مرحلوۀ       هایپدید شناخ. علمی 
هر عصری از مبنایی الهام گرفته که بورای حقووق در نظور گرفتوه      در هاروشرسید  اس.. این 
نظریۀ جامعۀ واحد جهانی و حقووق طبیعوی، گواهی توابع      تأثیره زمانی تح. کشد  اس.؛ چنان

 بوود  اسو..   شوناختی جامعوه  هوای نظریوه کننودۀ  پوزیتیویسم من قی و زموانی دیگور مونعکس   
از پیروان ارس و و توماس اکویناس بودند، بوا   که وس ی قرونالملل در حقوق بین پردازاننظریه

اعتقاد به اینکه بشر موجودی اس. که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعۀ 
و مدعی بودند که حقوق از دو قسم. ترکیوب یافتوه    آوردندمی شماربهسیاسی عرورتی حیاتی 

و انسان آن را بوه مودد عقول و غایو.      یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی اس. ؛اس.
خود و به لحاظ منفعتی کوه در   ۀ، و دیگری حقوق موعوعه که انسان به ارادیابددرمیاجتماعی 
 (.150: 1371، فلسفیآورد )میپدید  ،آن دارد

ای غیرذهنی عنوان پدید گرایی، فقط حقوق موعوعه بهبراساس پوزیتیویسم یا مکتب اثبات
ساختۀ ذهنی رها سواخته بوود و مووزر    ن مکتب خود را از قیدوبند اصول پیششد. ایم العه می

بوار مفهووم پوزیتیویسوم را در    فکری اس. که در قرن هجدهم بورای نخسوتین  نخستین صاحب
الملول تبیوین و توعوی  قواعودی     الملل وارد کرد. به نظر وی هدف حقوق بینقلمرو حقوق بین

بخشوند. بوا ایون دیودگا  کوار حقووق       و به آن اعتبار می کننداس. که کشورها از آن پیروی می
المللی باشد نوه تنفیوذ مفواهیم حقووق     الملل باید تحقیق در ریشۀ قواعد و بررسی رویۀ بینبین
الملول نیوز   های کلسن در حقوق بینالملل. کلسن نیز در این خصوص نظرهایی دارد. اندیشهبین

الهام گرفته اس.. به همین دلیل این شاخه « وقیتئوری محض حق»از نظریۀ معروف وی به نام 
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کنود. وی تنهوا بور    هوای سیاسوی م العوه موی    ای علمی و رها از اندیشهاز حقوق را نیز به شیو 
ورزد و الملل عمان. اجرایی موثثری وجوود دارد، تأکیود موی    مواردی که برای قواعد حقوق بین

نحوی نظام هنجاری واحودی  ر باید بهالملل و حقوق داخلی یک کشومعتقد اس. که حقوق بین
ای از سیسوتم  توانیم بگوییم بخش عمود  ترتیب می(. بدین16: 1385را تشکیل دهند ) بادینی، 

هوای داوری، قضوایی و   الملل معاصر را پوزیتیویسم شکل داد  اسو.. همچنوین روش  حقوق بین
هوای  ار داد  اس. کوه نمونوه  الشعاع خود قرالمللی را تح.وفصل اختالفات بینقضایی و حلشبه

تووان از قضویۀ   شود که از آن میان میوفور یاف. میالمللی بهآن در مراجع قضایی و داوری بین
پردازد و از سوی دیگر به راب وۀ  لوتوس نام برد. از این نظر این مکتب فقط به حقوق پوزیتیو می

الملول اموروزی،   حقووق بوین  نزدیک میان مفهوم حقوق و قدرت سیاسی کشورها توجه دارد. در 
المللوی  توان در منشور سازمان ملول متحود، اساسونامۀ دیووان بوین     رویکرد پوزیتیویستی را می

المللی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معاهدات و المللی کیفری، نظام بیندادگستری، دیوان بین
المللی م، تأثیرگذار و بینبر عرف، ذیل سازمانی مهالملل عالو ... مشاهد  کرد. امروز  حقوق بین

یابود.  معنوا و مفهووم موی    "سازمان ملل متحد"تر، کنفدراسیونی جهانی به نام و به تعبیر ععیف
کشور جهان رسمات تشکیل شد و اکنون  50و با امضای اولیۀ بیش از  1945این سازمان در سال 

المللی محسوب موی ینترین سازمان جهانی و بتقریبات شامل همۀ کشورهای جهان اس. و بزرگ
مجموع  شود. سازمان ملل متحد از ارکان اصلی و فرعی تشکیل شد  که ارکان اصلی آن شوامل  

المللوی  بوین  وانیو د، مومو. یق یشوورا ی، و اجتمواع  یاقتصواد  یشوورا ی، شورای امنی.، عموم
اس.. از میان این ارکان اصلی کوه کوم و بویش بوا سواختار آن آشونایی        رخانهیدبی و دادگستر

ترین نهاد آن شورای امنی. اس. که پنج عضو دائموی آن در تصومیمات ایون شوورا     ریم، قویدا
المللی دادگسوتری اسو.   حق وتو دارند و دیگر رکن مهم اصلی و قضایی این سازمان، دیوان بین

سبب همین اهمی. تمرکز مقالۀ حاعر بر ایون دو  که از اهمی. ویژ  و خاص برخوردار اس. و به
اخص خواهد بود. عمن اینکه به جایگا  پوزیتیویسوم در نظوام حقووق بشور نیوز      رکن مثثر و ش

 پرداخته خواهد شد.
 

 پوزیتیویسم حقوقیها و نقش قطعنامه ،تصمیمات ؛شورای امنیت

المللی را بوه  حفظ صل  و امنی. بین ۀولی. اولیئمنشور، اعضای ملل متحد مس 24 ۀبه موجب ماد
شورای امنی. در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصوول ملول و   اند. د کرشورای امنی. واگذار 

  د.کنعمل می ،شد  اس.داد  به آن  12و  8، 7، 6ای که در فصول از طریق اختیارات ویژ 

عنووان  کنود: اول بوه  به دو شکل عمل موی معموالت شورای امنی. در راستای ایفای وظایفش 
عنووان  شم منشور اقدام خواهد کرد و دوم بوه در چارچوب فصل ش صورت اینکه در « میانجی»
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به موجب منشور  که در اینجا فصل هفتم منشور را مبنای اقدامات خود قرار خواهد داد.« ناظم»
تحو. فصول    ویوژ  بوه آمیز اختالفوات  مسالم. وفصلحل مسئله کههنگامینقش شورای امنی. 

ا در حوال اتخواذ اقوداماتی در    شوور  کوه هنگامی، متفاوت اس. از کندرا بررسی می ششم منشور
(. Shaw, 2005: 1102اسو. )  فصل هفوتم  موجب بهتهدید یا نقض صل  یا اقدام تجاوز  خصوص

تواند هر اختالف یا وععیتی را کوه ممکون اسو. بوه     در چارچوب فصل ششم شورای امنی. می
د آیا محتمول  با این هدف که تعیین نمای ،دکند یا اختالفی ایجاد شوالمللی منجر اص کا  بین

المللی را به خ ر بیندازد، رسیدگی اس. ادامۀ اختالف یا وععی. مزبور حفظ صل  و امنی. بین
فصل هفتم، شورا هنگامی اقدام خواهد کرد کوه تهدیودی علیوه صول ، نقوض       براساساما  1.کند

فصول  عمد  اقداماتی که قرار اسو. در چوارچوب   همچنین صل  یا عمل تجاوزی رخ داد  باشد. 
طرفین اختالف گذارد  شد  و  ۀبر عهد ،آمیز اختالفات صورت پذیردمسالم. وفصلشم و حلش

اما شوورای  االجرا، ذ اقدامات الزمتا اتخاس. هادول.در جه. ترغیب بیشتر نقش شورا در اینجا 
امنی. در اجرای تمهیدات فصل هفتم منشور نقش اساسی بور عهود  دارد. در چوارچوب فصول     

و توسول  « رسیدگی قضایی»، «یداور»، «سازش»، «گریمیانجی»، «تحقیق»، «مذاکر »ششم، 
. در صوورت  یاس. که شورای امن هاییروش، از جمله ...ای و ترتیبات دیگربه مثسسات من قه

 این 2کنند. وفصلحلاقتضا از اعضای ملل متحد خواهد خواس. که اختالف خود را از این طرق 
صورتی اند بهاند یا گا  توانستهخود به توافق رسید  اه طرفین دعوجز در مواردی کاقدامات شورا 

اموا  (. 215: 1368کلییار، ) ، ثمری نداشته اس.درآورندساد ، عملیات نظامی را به حال. تعلیق 
به مجرد اینکه شورا به ایون نتیجوه رسوید     ،فصل هفتم براساسدر مورد اقدامات شورای امنی. 

منشور کارساز نبود  و وجود تهدید یا نقض صل  یا عمل تجواوز  فصل ششم  براساسمداخالتش 
که اشار  شد، تدابیر شوورای  طورهماند. کنآوری را اتخاذ تواند تصمیمات الزامرا احراز کرد، می

گو اینکوه   ،ویژگی یک توصیه را برای کشورهای عضو داراس.بیشتر فصل ششم  براساسامنی. 
مورد توجوه قورار داد کوه مقوررات     ز نیرا نکته امیبیا این ن ۀیالمللی دادگستری در قضدیوان بین

منشور صرفات به اجرای اقودامات شوورا تحو. فصول هفوتم منشوور محودود         25 ۀمندرج در ماد
پذیرند که اقدامات شورای امنیو. را  دول عضو ملل متحد می 25 ۀماد براساس چراکه ،شودنمی

شورای عمن اینکه  (.Shaw, 2005: 1103) فتم(ند )و نه فصل هکنمنشور قبول و اجرا  اساسبر
اخیر بدون اینکه موقعی. خاصی را مورد توجوه قورار دهود،     چند دهۀامنی. در برخی مواقع در 

های مختلفی مشوخص سواخته   د  و سیاس. خود را در زمینهکراقدام به قانونگذاری نیز  نوعیبه
 شوورای  قانونگذاری عی. و صالحی.مسئلۀ مشرو اس.. در مورد اخیر الزم اس. کمی بیشتر به

                                                           
 منشور. 34 ۀماد. 1

 منشور. 33 ۀماد 2بند  .2



 1397 زمستان، 4، شمارۀ 48فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    722

 حقووقی  نظوام  سواختار  پرتوو  در صوالحیتی،  هوای دکترین و متحد ملل منشور دیدگا  از امنی.
 .بپردازیم المللیبین

 

 قانونگذاری شورای امنیت. 1

گویود  میکند و می فیای از قواعد تعرمجموعه صورتبهها، هارت قانون را س.یویتیپوز انیدر م
قائل اسو. کوه در    یهرم به زیکلسن ن .شوندمی یناش نیادیبن ۀقاعد کیاز  یقوققواعد ح یۀکل

 ماتی، مصوبات، تصوم هابخشنامه ،یعاد نیقوان ،یاعظم و پس از آن قانون اساس ۀرأس آن قاعد
اموا   ،همانند دولو. منجور شوود    نهادهایی جادیممکن اس. به ا یا اساسیاعظم  ۀقاعد و ... اس..
 هوا دول.خود را به  اراتیاخت شهیهم یالملل براکند که حقوق بینمی دیأکنکته ت نیا کلسن بر
الملل بوه حقووق   وکال. اس. که حقوق بین ای یندگیاز نوع نما اراتیاخت نید ، بلکه اکرواگذار ن

 یجامعۀ بزرگ جهوان  یالملل ناظر بر روابط اعضاکه قواعد حقوق بین از آنجا اام دهد.می یداخل
، شوود موی  لیالمللوی تشوک  و بوین  یکه از نظام داخل یالمللی اس.، نظام حقوقجامعۀ بین یعنی

  1(.7: 1387ی، )ذوالفقاراس. الملل به اصول حقوق بین یاصوالت متک
عنووان  بوه  .یامن یکه شورا اف.ی میملل متحد درخواه ۀخچیتار در خصوص تأمل یبا اندک
انجوام   ریرا در مسو  یفراوانو  هوای نشویب  فراز و  «المللیبین .یحفظ صل  و امن یۀاول»مسئول 

همچوون   هوایی ؛ نقوش منشوور پشو. سور نهواد  اسو.      و قانونگوذاری براسواس  محولوه   فیوظا
مشوتر    یمبوان  یوجود برخو  با. اس.کرد   فایرا ا 4و اعمال حقوق  3حقوق نییتع 2یقانونگذار

 .یو ماه ،یحقووق تابعوان   یژگو یو ،قانونگوذاری  ۀنیالمللی در زمو حقوق بین یحقوق داخل انیم
کوه   د شو دو نظام موجوب   نیاز ا کیهر  یاعمال نظام حقوق ۀو عرص یتابعان حقوق نیروابط ب

نسب. به حقووق   یشتریب مراتببه هایحساسی.و  یدگیچیالملل از پدر حقوق بین یقانونگذار
 یا، حقوق اسو. و بور  داردمی انیحقوقدانان معتقدند آنچه شورا ب یبرخ برخوردار باشد. یداخل

 (.8: 1370 لویی، )هانری نداالمللی قائلدر جامعۀ بین سیلشورا نقش پ
 

 صالحیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد. 2

طورکه گفته شد، با اند  تأمل در خصوص تاریخچوۀ ملول متحود درخوواهیم یافو. کوه       همان
های فراوانی فراز و نشیب "المللیناولیۀ حفظ صل  و امنی. بی "عنوان مسئول شورای امنی. به

را در مسیر انجام وظایف محوله به آن رکن براساس منشور پش. سر نهاد  اس.. شورای امنی. 

                                                           
1. www://www.balagh.net/Persian/feqh/maqualat/ha909qaza/03/05.htm 
2. Law-Making 
3. Law-Determining 
4. Law- Enforcement 
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نقوش   "آزاری در مناطق دور از ساحل آرام بوه خوواب رفتوه بوود،     که در ابتدا همانند نهن  بی
( از Levitatan)"لوتایوان "ننود  ماتودریج بازیافو. و بوه   خود در سازمان ملل متحد را به "محوری
وحی را اتخاذ کورد  (، تصمیمات شبهHarper, Keith, 1994: 104)"اختیارات خودخواند "طریق 

 (.  11: 1384)سادات میدانی، 

عنوان رکن ملل متحود و هماننود هور سوازمان دیگوری توابع سوند تأسویس         شورای امنی. به
ن شورا بایود بور مبنوای منشوور انجوام پوذیرد.       گیری از سوی ایاس.. هر گونه اقدام و تصمیم خود

(. هودف از تعیوین   147: 1384مقولۀ قانونگذاری نیز از این امر مسوتثنا نیسو. )سوادات میودانی،     
عوالو   الملول، تعیوین دامنوۀ وظوایف و اختیوارات، بوه      جایگا  حقوقی شورا در منشور و حقوق بین

رای امنیو. موانع از اجورای مقوررات     شناخ. ماهی. و ویژگی آن اس.. البته ویژگی سیاسوی شوو  
المللوی  های ابتدایی کار ملل متحد از سوی دیووان بوین  شود، امری که در سالتوسط آن رکن نمی

تواند آن را از رعایو. مقرراتوی کوه    خصیصۀ سیاسی یک رکن نمی»دادگستری تصری  شد  اس.: 
ا در موورد اختیوارات یوا    هوایی ر وجود آمود ، هور گوا  آن مقوررات محودودی.     موجب منشور به به

کند، رها سازد. برای احراز اینکه آیا یک رکن در تصومیماتش  معیارهایی را برای قضاوتش وعع می
 1(.Kelsen, 1951: 284« )اش مراجعه شودآزادی انتخاب دارد، باید به شرایط اساسنامه

ا را در هوای ایون شوور   گستردگی اختیارات شورای امنی.، اندیشۀ نامحدود بودن صوالحی. 
شناسد، اذهان جای داد و او را در موععی قرار داد که حتی در فرعی که کشوری را متجاوز می

توانود  نحوی کوه موی  باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراس.، آزادی عمل دارد، به
کشووورهای »(. همچنووین 151: 1373کشوور متجوواوز را از هور مجووازاتی معواف کنوود )شوریف،     

راحتی عمن نادید  گرفتن منشور یا نقض آن، در صنعتی بدون آنکه مجازات شوند، به قدرتمند
شوند یا اینکه تصمیمات سازمان ملول متحود، چیوزی جوز     زور متوسل می برابر سایر کشورها به

 (.  162: 1370)والدهایم، « های بزرگ صنعتی نیس.گر ساختن تصمیمات قدرتقانونی جلو 
هوای  بیران کل سابق سازمان ملل متحد در خصووص منشوور و کاسوتی   های درغم دیدگا به

داننود. اموا دیودگا     آن، اعضای شورای امنی. و تابعان آنها این شورا را در جایگا  قانونگذاری می
 6مخالف این نظر، صالحی. شورا را در حد منشور و در امور خاص و ویژۀ مندرج در آن )فصول 

المللی، دارند. از دید این حقوقدانان بینفاوت از دیدگا  قبل ابراز می( و کامالت مت103و مادۀ  7و 
موجب اختیارات محوله در منشوور ملول متحود صوالحی. اتخواذ تصومیمات        شورای امنی. به

طوور  حقوقی محض را دارا نیس. و اقدامات مذکور صرفات در جه. تقوی. فصل هفتم منشور بوه 
فصل هفتم یا خارج از ایون فصول اتخواذ شود  و بورای       کلی یا تقوی. برخی مقررات مندرج در

رسود  نظر می(. به11: 1384دنبال داشته اس. )سادات میدانی، ها تعهداتی را بهتعدادی از دول.

                                                           
 .38 :1384 به نقل از سادات میدانی،. 1
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تر و بیشتر قابل در  اس.. این دسته معتقدنود اختیوارات اع وایی از سووی     این دیدگا  معقول
سو.، شوورای امنیو. را توا حودی دارای اوصواف       منشور به شورا، که اختیاراتی خاص و ویوژ  ا 

قانونگذاری کرد  اس.، اما پذیرفتن اینکه اقدامات شورا از ابتدا توا بوه اموروز قانونگوذاری بوود ،      
منشوور در تصومیمات، اعموال و     103و موادۀ   7و  6موجوب فصوول   کنند  اس.. شورا به گمرا 

المللوی بوار   ها و جامعۀ بوین اتی را به دول.ها، تذکرات، الزامات و تعهدهای خود، توصیهق عنامه
 الشمول جدید وعع کند.  تواند قواعد عامکند، اما اصوالت نمیمی

به هر ترتیب از نظور سواختاری اساسوات شوورای امنیو. یوک رکون غیردموکراتیوک اسو..          
شود و قاعودۀ موذکور   که دموکراسی برای اعتبار حکمرانی امری الزم و عروری تلقی میهنگامی

الملل ریشه پیدا کرد  اس.، طرح قانونگذاری از سوی یک رکن غیردموکراتیوک و  در حقوق بین
عوالو  تفوویض حوق    شوود، اموری غیرمعموول اسو.. بوه     هوا تحمیول موی   الیگارشی که بر دول.

قانونگذاری به شورای امنی. با اهداف نظریۀ تفکیک قوا )جلوگیری از ایجاد استبداد( در تعارض 
گیری در شورا ظالمانه و دور از عدال. اسو. )سوادات   خصوص اینکه آیین تصمیمخواهد بود؛ به

 (. 1384:247میدانی، 
کند که منشور قانون اساسی اس.. فقدان نظوام جوامع و   در نهای. این مفهوم خودنمایی می

المللی همچون نظام داخلی که در آن قوای مستقل وجوود دارنود، و در نگواهی دیگور     کامل بین
ان. اجرای مناسب، کارامد و منسجم همانند نظام داخلی، شورای امنیو. را بوه رکنوی    عدم عم

در حوال حاعور    هوا دولو.  یکلو  طوور به کنند  اس. و نیز اجراکنند .تبدیل کرد  که خود وعع
المللوی هماننود شوورای    در جامعوۀ بوین  خود آنهوا   یاز سو افتهیلیتشک یکه نهادها اندپذیرفته

کوه ایون    نود کن جادیا هادول. یرا برا یفیحقوق و تکال س،یسأراساس سند تند بتوانامنی.، می
همان تئوری و دکترین رعای. از نگا  پوزیتیویستی اس.. اما در درون شورای امنی. با گذش. 

هوا فاقود نگوا     هوای طووالنی، تصومیمات و ق عناموه    چندین دهه و طوی کوردن فوراز و نشویب    
 .طلبانه، جابرانه و سیاسی صرف اس.نگا  منفع.پوزیتیویستی بود  و صرفات براساس 

 

 المللی دادگستریدیوان بین در پوزیتیویسم حقوقی
 المللی دادگستریدیوان بینی در قواعد حقوق ۀتوسعشناسایی و . 1

ای دارد، اول آنکه در نقش یک مرجع دیوان، رکن اصلی و قضایی سازمان ملل، مسئولی. دوگانه
فصل کند و دوم وآمیز حلمسالم. صورتبهالمللی را . اختالفات بینطرف مکلف اسقضایی بی

تری دارد کوه نوه در ارتبوا     تر و مهماسناد تأسیس و دکترین حقوقی هدفی عالی براساسآنکه 
 دانود خووبی موی  با این حال دیوان به .الملل اس.حقوق بین زمینۀبین طرفین اختالف، بلکه در 

گوردد،  کند، در آیند  بوه آن اسوتناد موی   وقتی در یک قضیه اصول و قواعد حقوقی را اعمال می
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وفصل اختالف بین طورفین آن نیسو.، بلکوه وظیفوۀ     رو دیگر دیوان صرفات نهادی برای حلازاین
الملول اسو. )حبیبوی و    سازی قواعد و اصول حقوق بیندیگر دیوان مشارک. در توسعه و شفاف

آفرینی رویۀ قضوایی در عرصوۀ قانونگوذاری    (. البته باید بر عدم هر گونه نقش93: 1392همکار، 
اینکه بعضات در ارزیابی عملکرد مراجع قضایی ممکن اس. گفتوه شوود    المللی تأکید شود، گوبین

   .اندمنظور پر کردن خألهای موجود اقدام به تقنین و تولید قواعد جدید نیز کرد این مراجع به
شود که توسعه به چه مفهومی اس. و دیوان از چه طریقی در این سثال م رح می ااینجدر 

 ۀتوانود در ایون وظیفو   کند؟ آیا دیوان با صرف اعالم قواعد حقووقی موجوود موی   آن مشارک. می
دشوار سهیم باشد؟ یا اختیاری فراتر از آن الزم دارد که به موجوب آن اصوول و قواعود حقووقی     

ویستی دیووان  یرویکرد پوزیت ر صورت عرورت قواعد موجود را تغییر دهد؟جدید ایجاد کند یا د
المللوی  بوین  را از حک و اصالح قواعد، حتی در مواردی که قواعد حقوقی بوا مقتضویات جامعوۀ   

توانود  موی  کند. بنابراین دیوان نقشی در وعع قوانون نودارد، بلکوه صورفات    من بق نباشد، منع می
 هوای پیشونهاد های دیوان یا کند، و یافتهنونگذاری جدید را روشن خألهای حقوقی و نیازهای قا
حقوقی در شوکل عورف یوا معاهود       ۀیک قاعد صورتبهتواند ها، میآن در صورت رعای. دول.

الملل و مسائل انسانی بورای دیووان در   حقوق بین ۀتوسع کهدرصورتیدر مقابل  حیات پیدا کند.
ویستی اتخواذ  یفراپوزیت یرویکرد ،تواند با ایجاد قاعد ت میاولوی. باشد، دیوان در صورت عرور

المللی اس.، البته اع ای چنین بین کند که این امر منو  به صالحدید دیوان و تحوالت جامعۀ
شود، بلکه ایون اموری   اختیاری به دیوان به معنای آن نیس. که حقوق موجود نادید  گرفته می

استثنایی و محدود قاعد  ایجاد  صورتبهموجود را اعمال و  طبیعی اس. که دیوان اساسات حقوق
ه بوا  هو شود، که دیوان در صوورت مواج قضایی به این تردیدها پاسخ داد  می ۀکند. با بررسی روی

بود  اس.، کوه در ذیول    آن چهها به د  و واکنش دول.کرچنین مسائلی چه رویکردی را اتخاذ 
 (.93: 1392ار، )حبیبی و همک شودبه آن پرداخته می

 

 1المللی دادگستریدر دیوان بینفراپوزیتویستی پوزیتیویستی و رویکرد  .2

بالمنوازع   ۀالملول سول   در حقوق بوین  ملل و دیوان دائمی، اروپامحوری در دوران حیات جامعۀ
 ۀکرد  اس.. سول  حقوق اروپایی را اعمال می ،اختالفات وفصلحلدر  تبع دیوانهداشته اس.، ب

اروپایی به جانشین آن یعنوی دیووان فعلوی انتقوال یافو. و بوا آنکوه تعودادی از قضوات           حقوق
ترتیب بوا بررسوی آرای دیووان توا     بدین .در کشورهای غربی تعلیم یافته بودند ،بودند غیراروپایی

المللی دادگستری در عمل یک دادگا  اروپایی اسو.  توان گف.، دیوان بینمی 1950 ۀاوایل ده

                                                           
شایان توعی  اس. بخش عمدۀ م الب این قسم. با ذکر منابع التین مندرج در آن برگرفته از این منبع اسو.:   .1

 .93-101: 1392حبیبی و شاملو، 
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حساب آیود  آنچه تقنین قضایی به کارانه، آگاهانه از هررویکرد پوزیتویستی محافظه که بر مبنای
الملل عرفی با تحوالت پس از کرد  اس.. استعمارزدایی و عرورت ان باق حقوق بیناجتناب می

الملل جن  جهانی دوم و تأثیر حقوقدانان شوروی و دوران جن  سرد بر دوران گذار حقوق بین
های جنبش ،توجهی داشته اس.، از سوی دیگر شایانران نظم نوین جهانی نقش کالسیک به دو

المللی در سیستم و نظم جدید اقتصاد بین 77جهان سوم و کشورهای در حال توسعه مثل گرو  
هوای  آورد. البته این به معنای اعمحالل یا محدودی. دیدگا  وجودبهالملل تغییراتی حقوق بین

این تحوالت روشون شودن تضوادهای بوین      ۀنیس.. بلکه نتیج 1945ال حقوقی غربی بعد از س
و عرورت بازبینی و ان باق قواعد حقوقی با توجه  غیراروپاییهای حقوقی حقوق اروپایی و ارزش
 (.Mcwinney, 1987: 3-7, 20-23, 66-67)  المللی بودبین به اقتضائات روز جامعۀ

 صوورت بهحقوقی  ۀنگذاری مقدور نیس.، بلکه قاعدالملل ایجاد رکن قانودر نظام حقوق بین
اساسنامه کوه معورف مووازینی     38 ۀماد. دشوها ایجاد میرعای. دول. براساسعمنی یا صری  

ویسوم تحلیلوی قورن نووزدهم بوا      یآن تصمیم بگیرد، محصول پوزیت براساس داس. که دیوان بای
قی در صوورتی بوه رسومی.    گرایی حقوقی اس. کوه بوه موجوب آن قواعود حقوو     تأکید بر شکل

 .(Mcwhinney, 1987: 2مذکور باشد ) ۀهای مندرج در مادبندیدسته ءشود که جزشناخته می
و صورفات بور ایون     بگیورد اگر دیوان شرایط و مقتضیات موجود را نادیود    ایم کهاما مالحظه کرد 

اس.، موجب انتقواد  الملل حقوق بین ۀسوای آنکه مانعی بر سر را  توسع ،اساس رأیی صادر کند
 ۀآفریقوای جنووب غربوی و نظریو     ۀشوود. در دو قضوی  المللی نیز موی بین و واکنش شدید جامعۀ

 .دکور ویستی خود عودول  یمشورتی نامیبیا دیوان با صدور آرای متفاوت در عمل از رویکرد پوزیت
داش. کوه  اندیش قرار غربی در فضای ناهمآفریقای جنوب ۀگیری در قضییممدیوان در زمان تص

نظور عمیقوی   المللوی اخوتالف  بوین  الملل و نقش دیوان در تغییرات جامعۀدر ماهی. حقوق بین
 فراوانی به آن وارد شد. هایدر این قضیه انتقادو  وجود داش.

و  اثبواتی  -ران مکتوب تحققوی  دااین قضیه حاصل رویوارویی دو مکتوب عمود  یعنوی طرفو     
س. که بوا صودور رأیوی بور مبنوای رویکورد خوود        ا شناختیفرجام -شناختیهای جامعهمکتب

قضایی از کنشگری قضایی دیوان جلوگیری کردند. با وجود احراز صالحی. دیووان   محدودسازی
 ۀموجب شود در مرحلو   ،کنار رفتن قضاتی که از کشورهای جهان سوم بودند مقدماتی ۀدر مرحل

کاری دیووان محسووب موی    ۀدای تاریک در پرونماهیتی رأیی صادر شود که برای همیشه نق ه
ویستی را که مانعی در تحقق عدال. محسوب یمدی مواعع پوزیتاد و همچنین نقصان و ناکارشو
 دهد.  نشان  ،دشومی

، واکنشی جودی بوه رأی   1966هنگام انتخاب قضات در سال مجمع عمومی سازمان ملل به
 اب کرد که بوا تحووالت جامعوۀ   آفریقای جنوب غربی نشان داد و قضاتی را انتخ ۀقضی دادگا  در

از  هوای نوو  دیوان با ورود قضات و اندیشوه  روازاینویژ  سازمان ملل سازگارتر باشند. جهانی و به
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کوه از آن    در مسویری  نامیبیا ۀکارانه قبلی فاصله گرف. و با صدور رأی در قضیتفکرات محافظه
بور   ،أیی که تا آن زمان غیرمعمول بودبه حرک. خود ادامه داد. دیوان با صدور ر ،رف.انتظار می

المللی در آیند  برای خوود قائول   سازی بینتردیدهای خود غلبه کرد و نقش جدیدی در تصمیم
هوا  شد. در این قضیه تحول مفهوم اتحاد مقدس و اصل حق تعیین سرنوشو. و اسوتقالل ملو.   

از . اهمیو. دارد  زموان منشور و جسارت دیوان در ایجاد مفهوم حقوق وابسوته بوه    22 ۀوفق ماد
المللوی را  بوین  جامعۀ سال گذشته و تغییرات 500های دیوان در تفسیری پیشرف. ،سوی دیگر
گیرد. دیوان در این قضیه هماهن  با مجمع عمومی و شورای امنی. عمن پرکوردن  در نظر می

 .(Mcwhinney, 1987: 13) دکرالمللی را نیز آرام بین خأل حقوقی، اوعاع بحرانی جامعۀ

توان از قضیۀ لوتوس نام برد. دیووان دائموی در قضویۀ    عنوان یک نمونۀ کالسیک دیگر میبه
لوتوس نظر داد: دول. فرانسه مدعی اس. که محاکم ترکیه برای اینکه صالحی. داشته باشوند،  

از  الملل به نفع ترکیه اشار  کنند.شد  توسط حقوق بیننوعی به صالحی. شناختهباید بتوانند به
دهود، هور گوا     الملل صالحی. ترکیه را اجاز  موی سوی دیگر ترکیه معتقد اس. که حقوق بین

الملل افزاید حقوق بینالملل در تعارض نباشد. دیوان میچنین صالحیتی با یک اصل حقوق بین
رادۀ هوا ناشوی از ا  آور برای دول.رو قواعد الزامهای مستقل نظارت دارد. ازاینبر روابط بین دول.

طور کلی شود که بهوسیلۀ رسومی ابراز میشود یا بهها اعالم میآزاد آنهاس. که یا در کنوانسیون
منظور تنظیم روابط این جوامع مستقل یا اند و بهکنندۀ اصول حقوقی پذیرفته شد عنوان بیانبه
ا بورای اسوتقالل   توان محدودیتی ررو نمیاند. ازاینمنظور نیل به اهداف مشتر  مسجل شد به

ها فرض کرد. در نهای. در این قضیه دیوان با رأی قاطع رئیس دیوان نظر داد کوه ترکیوه   دول.
طور معتبر اعمال صالحی. کرد  اس.. نکتۀ مهم در اینجا این اس. که تمام عناصر کالسویک  به

)حقووق  پوذیرد  الملل وجود دارد. ابتدا دیووان مفهووم حاکمیو. را موی    تئوری سنتی حقوق بین
دارد که حقوق، بیان ارادۀ های مستقل اس.(، سپس اشعار میالملل ناظر بر روابط بین دول.بین

نحوو ارادی  ها بههاس. و حاکمی. )م لق( مستلزم آزادی عمل اس.، مگر اینکه دول.آزاد دول.
ن )پوزیتیویستی( بر محدود کردن آن آزادی توافق کنند. از سوی دیگور بوه راب وۀ نزدیوک میوا     

 (.74-75: 1389توان پی برد )وکیل و همکاران، مفهوم حقوق و قدرت سیاسی کشورها می
نیوز   الملول بوین  حقووق  توسوعۀ  در قضایی، رویۀ ایجاد طریق اختالف، از حل از فراتر دیوان
 قواعود  اعموال  بوا  تنها و دارد خود در را نوآوری و که تغییر اس. مفهومی توسعه. دارد مشارک.
 نقوش  پوزیتیویسوتی،  رویکورد  از بوا عودول   دیووان  روازایون  نیس.، پذیرامکان موعوعه حقوقی
از دیگور سوو همووار  ایون معنوا و       .اس. کرد  ترسیم خود برای المللبین حقوق در را جدیدی

الملل فاقد عمان. اجرایی اس.، نیز پویش روی موا قورار دارد. بوه هموین      مفهوم که حقوق بین
معناسو. و اگرچوه پوزیتیویسوم    ضایی بدون عمان. اجرا، بوی سبب صرف وجود دیوان و رکن ق

 الملل و شیوۀ قضایی نیس..هنوز سل ه دارد، این مکتب، تنها رویکرد در زمینۀ حقوق بین
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 حقوق بشرو پوزیتیویسم حقوقی 
حقوق بشر با توجه به حقوق طبیعی درخور توجه اس. و حقوق بشر بناشد  بر حقووق طبیعوی   

شود، متضمن قواعودی  حقوق طبیعی که حقوق ف ری نیز خواند  می ارد.های متعددی دویژگی
اس. که غای. م لوب انسان اس. و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیاورد و راهنمای خود قورار  

(. مبنای حقوق طبیعی که همان مبنای حقوق بشر اس.، م العه در 44: 1385دهد )کاتوزیان، 
 (. 77: 1329س. )جوان، ذات انسان و طبیع. انسانی ا

رو اندیشمندان و حقوقدانانی نیز که در ایون  حقوق طبیعی پایۀ نهادهای حقوقی اس.. ازاین
اند، از یونان و روم باستان گرفتوه توا قورون معاصور، بوا وجوود برخوی        پردازی کرد عرصه نظریه

وری طبیعو.،  و تفاوت رویکردها در قلمرو حقوق طبیعی، همگی بر وجود اصوول محو   هااختالف
انود. جوان فینیوز حقوقودان و     نظر داشوته عقل، عدال.، اخالق، و اندیشۀ خیر برای بشری. اتفاق

عنوان احیاگر معاصر نظریۀ کالسویک حقووق   زبان که از وی بهفیلسوف برجستۀ دنیای انگلیسی
k, Loc)1دانود کنند، حقوق بشر را زبان معاصر )امروزی( همین حقوق طبیعی میطبیعی یاد می

Two Treaties of Government, cap.6).  
ویوژ  بوه خ ور افتوادن نظوام      عملکرد جامعۀ جهانی و تفکر وستفالیایی حاکم بر جهان و به

الملل بشردوستانه، جامعۀ جهانی را بر آن داش. تا در جه. تعالی ایون  حقوق بشر و حقوق بین
هوایی  رای برقراری این مهوم، گوام  ای بلزوم تشکیل عدالتخانه -و در یک مورد  –حقوق طبیعی 

 سوتم، یحقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قورن ب  فاحش طرات تلخ نقضاخترتیب بردارد. بدین
دادگوا    لیالمللوی را بوه سوم. تشوک    الملل و جامعۀ بوین اس. که نظام بین یعوامل ترینمهماز 
   اس.. المللی سوق دادبین فرییک

عهدنامۀ ورسوای   227را مادۀ المللی ت جنایتکاران بیناولین گام در جه. محاکمه و مجازا
منظور محاکمۀ امپراتوور  به امضا رسید، برداش.؛ تأسیس دادگاهی کیفری به 1919که در ژوئن 

سابق آلمان. با این حال، در قرن بیستم، جهان شاهد تأسویس و فعالیو. چنود دادگوا  کیفوری      
خود خاتمه داد  و برخی دیگر همچنان کار به خود  کارالمللی بود  اس. که برخی از آنها به بین

کشی و ظهور سازمان ملل متحد و (. با پذیرش جنای. نسل110: 1393دهند )خالقی، ادامه می
المللی کیفری، این مهم بوه کمیسویون حقووق    احساس نیاز جامعۀ جهانی به تشکیل دیوان بین

هوای بعود و تشوکیل    در سوال  ارتکوابی جنایوات   دنبوال الملل سپرد  شد. کمیسیون نیوز بوه  بین
المللی دیوان بینهای اختصاصی یوگسالوی و رواندا از سوی شورای امنی.، طرح تأسیس دادگا 

 .کردو به مجمع عمومی ارسال  کیفری را تکمیل
قووت اجرایوی یافو. و اینوک      2002المللی که اساسنامۀ آن از اول ژوئیۀ دیوان کیفری بین

                                                           
 .113ص  سیدفاطمی، قاری: از نقل به .1
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المللوی را  (، امید مقابلوه بوا جورایم بوین    2018اند )تا آگوس. درآمد  دول. به عضوی. آن 123
تورین جورایم   عنوان مهوم افزون ساخ.. ژنوسید، جنای. علیه بشری.، جنای. جنگی و تجاوز به

انود و دیووان در رسویدگی بوه آنهوا، مکمول       المللی، مشمول صالحی. این مرجع قرار گرفتهبین
 (.204: 1388اس. )زمانی و همکار، های قضایی ملی قلمداد شد  نظام

قورار داد    الشعاعتح.مدار را .یحاکم یفریمفهوم عدال. ک یتا حدود یوانیدچنین  جادیا
و م لوق دولو.    یاصول  یازهوا یحق مجازات کردن مجرم از امت ،یسنت طوربهتا به حال و . اس.

المللی قورار  و عدال. بیندر قلمر اتیجنا نیعدال. نشان آن اس.. اما اگر ا ریحاکم بود  و شمش
اس. که بوا   .یگرف. بشر جهیتوان نتمی ،اس.( .یکردن کل بشر دارجریحه)که نشانش  ردیگ

 نیو ، در مجازات کردن مرتکبوان ا شوندمی جادیا هادول. ۀکه توسط مجموع اشتخصصیارکان 
بوا وجوود    (.181: 1383، زاد  یو ببرد )میدول.، نفع  کی یاسیبر عد منافع س یحت ات،یجنا

بلکه اصوول   س.،ین اتیجنا نیتنها پاسخ به ا یفریالمللی کبین یدائم ۀمحکم کی سیتأس ن،یا
المللوی  حقووق بوین  چوارچوب  المللی )چه در قلمورو حقووق بشور و چوه در     و قواعد حقوق بین
 یناشکه  یمهم فیاز تکال یکیکند. می جادیا هادول. یرا برا یفیکه تکال میبشردوستانه( را دار

اسو. کوه    یبه مجازات کردن افوراد  فی( اس.، تکلیو قرارداد یالملل )عرفحقوق بین داز قواع
. دولو.  انود کورد  مشارک.  کشینسلدر  ایشد   .یبر عد بشر اتیجنا ،یجنگ اتیمرتکب جنا

حفوظ   شیخوو  خواص را در قلمورو  « عودال.  یاجورا »خوود بور    فیتکل خصوصبهحاکم، حق و 
مووارد   یوۀ خوود در کل  یرا برا هادول.دخال. در قلمرو خاص  حق زیلل نالمکند. حقوق بینمی

 .دانود موی قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسولحانه محفووظ    ایحقوق بشر  دینقض شد
اول، هنووز در   ۀبر مجازات کوردن، در مرحلو   فیاس.. حق و تکل یلیتکم ۀمحکم کی نیالبته، ا
 کیو کند کوه  می دایپ یدگیرس .یصالح یزمان یفریکالمللی بین وانی. دهاس.دول. .یصالح

 حوق » نیو ا یتوا عصور حاعور، اجورا     1خود را اعمال کند. .ینتواند صالح ایدول. عضو نخواهد 
 یو ب) بود  اسو.  فیعع اریمورد، سازمان ملل متحد( بس نیالمللی )و در اجامعۀ بین« مداخله

 یاجورا »اما آنها انحصوار   ،ایمبود مواجه  هادول. یآور براالزام یما با قواعد(. 182: 1383، زاد 
المللوی کیفوری و اساسونامۀ آن میثواق و     اند، چراکه دیوان بینکرد خود حفظ  یرا برا« عدال.
ای اس. که نیاز به رعای. و پوذیرش کشوورها در پیوسوتن بوه آن اسو. و ایون هموان        معاهد 

شوود و از اصوول ایون مکتوب     دکترین رعای. اس. که در قالب پوزیتیویسم حقوقی م رح موی 
 اس..

الملول  ترتیب و با مالحظۀ آنچه گفته شد، اگرچه پوزیتیویسم حقووقی در حقووق بوین   بدین
 بور  الهوی  و طبیعوی  معاصر ریشه دواند ، اما خاستگا  حقوق بشر حقوق طبیعوی اسو.. حقووق   

                                                           
 رم ۀاساسنام 17 دۀما .1
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 انسوان  کوه  اآنجو  از اسو. و  استوار آن بر حاکم هایمندیقانون وحدت و جهان مندانگارینظام
 حقووق،  ایون . کنود  عمول  خارج جهان و خود طبیع. و ف رت برابر باید اس.، طبیع. از جزیی
 هوای قوانون  ماننود . نیس. آنها نیازهای و مکان و زمان پیرو. هاس.پدید  از فراتر حقیقتی مظهر
 (.15: 1383هاس. )موریس کلی، مکان و هازمان همۀ فراگیر فیزیک، بر حاکم
 

 گیرینتیجه
المللی معاصر بین در نظام پوزیتیویسم حقوقیتوان معتقد بود که می ا توجه به آنچه گفته شد،ب

در درون ارکان اصلی ملل متحد همچون شورای اس. و  یدارای منزلتی عینو ارکان ملل متحد 
نمونۀ بوارز ایون پوزیتیویسوم حقووقی      المللی دادگستری نقشی اساسی دارد.امنی. و دیوان بین

المللی اس. کوه بوه شوکل    المللی در تنظیم توافقات بینها و نقش ارادۀ تابعان بینای. دول.رع
کنود. از منظور ایون دیودگا      المللی نمود پیدا موی معاهد ، کنوانسیون، پیمان و ... در جامعۀ بین

نیوز  ها به آن رعای. داد  باشند. در بعود قضوایی   تواند قانون باشد، مگر آنکه دول.چیز نمیهیچ
المللوی را  وفصول اختالفوات بوین   قضوایی و حول  هوای داوری، قضوایی و شوبه   پوزیتیویسوم روش 

 الشعاع خود قرار داد  اس.. تح.
طور کلی بر سه مبنا استوار شد  اس.: نفی حقووق طبیعوی،   چنانکه گذش.، پوزیتیویسم به

 –ایون مکتوب   جدایی میان اخالق و حقوق، تبعی. حقوق از ارادۀ دول. و در چوارچوب هموین  
شووند و پیوروانش قواعود حقووق     ها موعوع قواعود آن فورض موی   دول.-برخالف حقوق طبیعی

مند داخلی در عرصوۀ  دانند. اما با توجه به نبود سیستم نظامها میالملل را زاییدۀ ارادۀ دول.بین
جهو.  المللوی در  گانۀ مقننه، مجریه، قضاییه و توالش جامعوۀ بوین   المللی همچون قوای سهبین

الملل براساس سیستم دول. گونه، نقش ارکان اصلی سازمان ملل متحد بسیار توسعۀ حقوق بین
رو شوورای امنیو. کوه رکون سیاسوی و از جهواتی قضوایی جامعوۀ         گردد. ازاینحائز اهمی. می

( دارای 7و  6خصووص فصوول   المللی اس. و براساس مفاد منشور سازمان ملول متحود )بوه   بین
 المللی دارد.با موعوعات و مسائل مختلف بین س.، برخوردی پوزیتیویسمای اوظایف عمد 

رفتوه  رود کوه رفتوه  المللی که تقریبات حیات نوپایی دارد و موی از دیگر سو دیوان کیفری بین
المللوی تبودیل شوود و مالجوأ رسویدگی بوه       ای دور( به نظام قضایی کیفری بین)البته در آیند 
المللی دادگسوتری را در پویش دارد و   شد، رویکردی همچون دیوان بینالمللی باجرائم مهم بین

 کند.  المللی در پذیرش صالحی. دیوان خودنمایی میدر آن رعای. و ارادۀ تابعان بین
در حوزۀ مالحظات انسانی نیز امروز  کشور و دولتوی نیسو. کوه در مقابول حقووق بشور و       

المللوی و ارکوان آن   هنوز بر پیکرۀ جامعۀ بین موعوعات آن پاسخگو نباشد و اگرچه پوزیتیویسم
های قضایی خصوص شیو الملل و بهسل ه دارد، اما این مکتب، تنها رویکرد در زمینۀ حقوق بین

و سیاسی آن نیس.. با نگاهی به فرایندها، عوابط، معاهدات و عملکرد نهادهوای حقووق بشوری    
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وزیتیویستی تا حدی رن  باخته اسو.  شویم که دیدگا  پهمچون شورای حقوق بشر متوجه می
دلیول اینکوه حقووق بشور     و تقابل میان این دو دیدگا  )پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی( به

امری ذاتی اس.، به حقانی. حقوق طبیعی منجر شد  اس.. با وجود ایون اگرچوه قورن بیسوتم     
صراح. بور مفواهیمی   که به های حقوقی بودشاهد رجع. به نظریۀ حقوق طبیعی و دیگر نظریه

تووان  شدند، همانند عودال. و برابوری، اموا ردپوای پوزیتیویسوم را موی      عینی و جهانی فرض می
 همچنان در این چارچوب یاف..  
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