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  چكيده
 يكي عنوان بهي مخاطبين با شخصيت علمي توماس فرانك شتار نگارنده سعي دارد براي آشناين نودر اي

ني  توضيحاتي ارائه دهد و نكاتي از سه اثر مهم وي يع، معاصرالملل بينترين اساتيد حقوق از برجسته
 الملل نبيانصاف در حقوق «و »  حق بر حكومت دموكراتيكشدايپي«، »ها مشروعيت قدرت ميان ملت«
زرگ حوزه ـه اين انديشمند بـده بر آن است كـاعتقاد نگارن. رجسته سازدـرا ب» يالملل بينهادهاي ـو ن

 كه كند را ترسيم حقوقي ي تا در نهايت نظامكرده سير فكري منظمي را طي 80 از دهه الملل بينحقوق 
هاي فرانك با ديگر يدگاه تبيين برخي وجوه اشتراك و افتراق د،در ادامه. به انصاف منتهي شود

هاي فرانك و خصوص آرا و انديشه در نهايت ارائه برخي مالحظات درانديشمندان شناخته شده جهاني و
، محورهاي نوشتار حاضر الملل بينضرورت توجه محافل حقوقي ايران به مباحث نظري بنيادي در حقوق 

  .اند  تقديم شدهلمللا بينورزي در حيطه حقوق  هستند كه با اميد توسعه انديشه
 يالملل بيننهادهاي  عدالت، مشروعيت، انصاف، ،الملل بينتوماس فرانك، حقوق  :واژگان كليدي

 
  
  مقدمه

وي كه . الملل بوده استتوماس فرانك انديشمندي پركار و برجسته در ميان اساتيد حقوق بين
المللي شخصيتي ممتاز و نان بينتازگي اين جهان فاني را بدرود گفت، از ديد بسياري از حقوقدا به

كه وي تاكنون در ايران   با توجه به اينبر همين اساس و خصوصاً. تأثيرگذار ارزيابي شده است
 نيز شناخته شده نيست، انديشه وي شايسته مطالعه و به شكل اجمالي حتي ،براي محافل علمي
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 توماس فرانك نگاهي بيفكنيم تا بهتر  شدهارائه شده، فقط كافي است به حجم وسيع آثار منتشر
  عناوين آثار منتشرفهرستفقط   ديويد كندي،به گفته. يميگوبدانيم در مورد چه كسي سخن مي

 ، هفتههشتانك هر فر به عبارت ديگر،. شود هفت صفحه مي  بيست و2002 ايشان تا سال شده
 ميالدي 1950ع آثار وي به دهه شرو.  ساله خود داشته است43يك اثر در طول زندگي علمي 

دهه ) 1: اند  دوره تقسيم كردهپنجوي را برخي به بر همين اساس، زندگي علمي . گرددميبر
جربي شناختي، افكارسنجي ت  مشغول تأمالت جامعهالملل بين كه توماس فرانك بجز حقوق 1950

اسي، علوم سياسي  كه وي روانشن1960دهه ) 2اش بوده است؛  و رويكردهاي متنوع حيطه كاري
برداري و واكاوي جدي قرار  ر كنار رشته تخصصي خود مورد بهرهها را د بازي  و از جمله تئوري

گرايي ايشناسي و الزامات حرفه هاي جهاني، علم زبانكه وي سياست 1970دهه ) 3داده است؛ 
 كه براي تبيين 1980دهه ) 4برداري در مطالعات حقوقي خود قرار داده است؛ را مورد بهره

 كه 1990دهه ) 5ه جسته است و ايي بهرـهاي حقوقي خود از فلسفه، اخالق و رويه قض اهـديدگ
هاي خود را در قالب انديشه تاريخ انديشه و دين را نيز مورد مطالعه قرار داده تا  جديطور به

 بزرگ از سوي انديشه چهار ،در همين دوره آخر . هاي قابل توجه جهاني عرضه دارد يهنظر
  : گرددتوماس فرانك در آثارش ارائه مي

  ؛)1990در (مشروعيت قدرت ) الف
  ؛)1991ر د(حق بر حكمراني دموكراتيك ) ب
  ؛)1995در ( الملليالملل و نهادهاي بينانصاف در حقوق بين) ج

). 1999در  (3  4 حقوق و جامعه در عصر فردگرايي: يافته يا نفس قوتدتوانمنخويشتن ) د
وقفه علمي خود مراحل مختلفي را در ارتباط با  توماس فرانك در سير چند دهه تالش بي

 حقوق بودن  اساساًار خودـارها در آثـدر بدو امر ب. تذاشته اسـالملل پشت سر گوق بينـحق
 يعني آنچه محاكم ،الملل كه حقوق بينهار داده و بر اين باور بودديد قرالملل را مورد ترحقوق بين
 ، در واقع استپردازي كرده آنچه نظريه،هاي پايانيكن در سالكنند، لالمللي ارائه ميقضايي بين

  .داردالملل را عرضه ميشناسي حقوق بينمرحله پس از هستي
وي . الملل است در حقوق بينيبرالمتعلق به جريان متفكرين لتوماس فرانك از حيث فكري 

 را به جهانيان 5منهتنو دوستانش از قبيل شاختر، فريدمن، هنكين و مِرون در نيويورك مكتب 
                                                           

3. The Empowered Self: Law and Society in the Age of Individualism 
4. Kennedy, David, «Tom Franck and the Manhattan School», Journal International Law and Politics, 

Vol. 35, 2003, pp. 397-435. 
 و نيويورك دانشگاه ملل، سازمان دبيركل شولد هامر داگ و بود امريكا جمهور رئيس كندي كه زماني ميالدي 60 دهه  در.5

 اي برجسته حقوقدانان معرفي با و بودند الملل بين حقوق حوزه در فعال علمي هاي محيط جمله از نيويورك وكالي كانون
 يافت شهرت هاآن فعاليت محل نام به كه مكتبي ديگر، متفكرين از بسياري و فريدمن هنكين، شاختر، فرانك، توماس انندهم
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هايي از تاريخ معاصر، از جمله الملل طي دوره فكري كه در حقوق بينيمعرفي كردند، مكتب
 الملل بينزاسيون ليبرال در حقوق ديويد كندي سه جريان ليبراليسم يا مدرني. ها بودترينبرجسته

 منهتني مكتب  است كه اين خود جايگاه فكر ترسيم كردهزير را به شرح 2000 تا سال 1920از 
  6:كند را بهتر تبيين مي

  
2000-1990  1970-1960  1930-1920  

پايي  منهتنمكتب  جديد  ليبراليسم ارو  ليبراليسم
جامعه اروپايي  7  8 نظام سازمان ملل  9وري نظام امريكاييامپرات

رويكرد واكنشي  10  11 نظام سازمان ملل   12جريان اقتدارگرا
ضدرسمي  13  14   15تفكيك و توجيه قاعدهعالوه بهسياست 

كاركردگرا، فرايند سياسي  16  17 عملگرايي، دولت   18جامعه مدني، دولت
21  19  

 
علم سياست، جامعه شناسي، نظام، 

سياست
جمعي، علم سياستروانشناسي فلسفه، اخالقيات، خودآگاهي، فرهنگ

20   
ليبرال اجتماعي22  23 جهان وطني   24سوم ليبرالر مگرايي انسان   

                                                                                                                                        
 براي. گذاشتند جا بر خود از زيادي تأثير و كردند معرفي جهانيان به الملل بين حقوق برجسته فعالين مكاتب ديگر ميان در را

  .413ـ414، ص همان :رجوع كنيد به شده ياد ميعل مجموعه هاي فعاليت جريان مالحظه
6. Ibid., p. 406. 

7. American system empire 

8. U.N. System 

9. European society 

10. Hegemonic mainstream 
11. U.S. system 

12. Counterpoint 
13. Disaggregation and justification 
14. Policy plus rule 

15. Anti formal 

16. Civil society, Government 
17. Pragmatism, Government 
18. Functionalism, Political process 
19. Philosophy,ethics,consciousness, culture 
20. Political science, sociology, system, politics 
21. Mass psychology, political science 
22. Situated liberal humanist 

23. Universal cosmopolitan 

24. Social liberal 
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ها بود كه آيا  پاسخ به اين پرسش،رانك در دهه پاياني عمرشـدغه اصلي توماس فـدغ

 ،المللتر آيا حقوق بين حقوق است؟ مؤثر است؟ قابل اجرا است؟ و از همه مهم،المللحقوق بين
  :  به زبان سادههاي مطرح شده پاسخ وي از گذر نظريهو اما منصفانه است؟

.ندك را بررسي ميعدالت توزيعي يمنصفانه بودن اخالق  و      مشروعيت، فرايند انصاف 25
 هاي نظريه تالش ما بر اين است كه شرح و ارزيابي مختصري از ،در اين نوشتار فشرده

  .ها ارائه شوديهب اين نظر و سپس مالحظاتي در بابيان گرددمطرح از سوي ايشان 
  

  هاي توماس فرانك  نگاهي به آرا و انديشه .1
 شاهد يك خط سير فكري منظم در آثار توماس فرانك ، به بعد80رسد از اواسط دهه  به نظر مي

ها آغاز گرديده و با ارائه نظريه انصاف  فكري كه با مشروعيت قدرت در ميان ملتيسير. هستيم
 .ملل به اوج رسيده استالدر حقوق و نظام بين

 
  ها مشروعيت قدرت ميان ملت) الف

حقوق را فرمان مافوق دانسته و حقوق بدون ضمانت ، 19قرن گراي  اثباتپرداز  جان آستين نظريه
منبع  الملل را به خاطر عدم برخورداري ازبين حقوق، و بنابرايناست  حقوق ندانستهاجرا را اصالً

در كتاب مشروعيت قدرت . داند هاي مستقل، اخالق ساده ميميتحاكالزام تعهد حقوقي ميان 
الملل دارد حقوق بيناعالم مي ها، توماس فرانك با ابراز همدلي نسبت به تلقي يادشده،ميان ملت

 اما آنچه از نظر 26.حقوق نيست ،كننده حقوق باشند در چنين مفهوميها اعمال  كه دولتمادام
الملل  و چرا بسياري از قواعد حقوق بين، آن است كه چگونهرسدوي قابل توجه به نظر مي

 ها پيروي وها، متعاقباً از سوي بسياري از دولت فقدان قدرت جهاني و قدرت اجباركننده آنرغم به

دار رويه معمول  چيزي غير از قدرت اجباركننده بايد عهدهكند ميكيد  او تأ27.دنشوتبعيت مي
» مشروعيت« عمده اين الگوي اطاعت را ركنوي . الملل باشد بينها در اطاعت از قواعددولت
29.داند مي  را اني كه مورد خطاب قاعده هستند آن»جذبه التزام« مشروعيت، در نظر فرانك، 28

ند كه قاعده يا نهاد عمدتاً كه بر اين باور در اين تلقي، مخاطبان قاعده به علت اين.دهد نشان مي
از  گردد، حق در يك جامعه شكل گرفته و اعمال ميايجاد  فرايند مطابق با اصول مورد پذيرش

                                                           
25.legitimacy examines process fairness and distributive justice moral fairness.  
26 . Franck, Thomas, The Power Legitimacy Among Nations, Oxford University Press,1990, p. 29. 

27. Ibid., p. 3. 

28. Ibid., p. 25. 

29. compliance pull 
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30  ارائه رويكردي نظري است كه مند بهه فرانك در اين زمينه عالق.كنند تبعيت ميآن 
عيني  وي چهار شاخص 31.دسازهاي حقوقي را در تقويت جذبه التزام قاعده مشخص  صورت

  :شمرد مشروعيت را به شرح زير برمي
   ؛گردد وضوح قاعده و قابليت آن در برقراري ارتباط با محتوا مربوط ميه به ك32قاطعيت  -

33 هاي عميق آن در فرايند شناسي قواعد و ريشه  كه به تعيين بعد انساناعتبار نمادي  -
   ؛مربوط استتاريخي 

34 قواعد ديگر و  با اصول اساسي  آن كه به سازگاري داخلي قاعده و ارتباط افقي انسجام -
   ؛شود كه قاعده به صورت كل نگريسته شودوجود اين ويژگي در قاعده سبب مي. گردديمبر

35 مراتب هنجاري كه از قاعده نهايي شناسايي استنتاج  به ارتباط عمودي با سلسلهوفاداري -
هاي اصولي را در خود جاي داده گردد، اشاره دارد و اين قاعده نهايي شناسايي، اهداف و ارزشمي

   36.است
 بلكه به خاطر فقدان مشروعيت ،از نظر فرانك عدم اجراي قواعد به دليل فقدان اجبار نيست

هاي عيني مورد نظر، برخي قواعد  مطلق نيست و با توجه به شاخص،مشروعيت. استواقعي 
 همچنين 37.ندتري برخوردارتر و بنابراين از جذبه التزام بيشنسبت به برخي ديگر مشروع

اي وجود داشته باشد كه با اين گيري است كه جامعه نهادها وقتي قابل اندازهمشروعيت قواعد و
 بر ،»مشروعيت«و » جامعه«در بحث ارتباط ميان فرانك . دكنها را اعمال  موافقت و آنمعيارها

  . دكن رابط ميان دو مفهوم تأكيد ميعنوان بهها قاعده حقوقي رعايت برابري حاكميت دولت
چرا عدالت « فصلي را  تحت عنوان ،پايان كتاب راجع به مشروعيت قدرتتوماس فرانك در 

اي مانند هابز، الك، روسو،  مختلف فالسفه، وي ابتدا نظرهايدر اين قسمت 38.گشايدمي »نه؟
در خصوص عدالت و در آخر نظر خود را  در39كانت و در نهايت راولز را از كتاب تئوري عدالت

 قرارداد اجتماعي را نظريه ،همه اين فالسفه. داردل كنوني بيان ميالمل عدالت در نظام بينمورد
 قرارداد اجتماعي كه هابز و الك نظريه ، اما به نظر فرانك از ميان اين افراداند؛ساختهمطرح 

                                                           
30. Ibid., p. 24. 

31. Ibid., p. 43. 
32. determinacy 
33. symbolic validation 
34. coherence 
35. adherence 
36. Ibid., p. 49. 
37. Ibid., p. 26. 

38. Ibid., p. 208. 

39. A Theory of Justice 
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 ،ها در وضعيت طبيعيها انسانكه از نظر آن؛ چرااي با عدالت نداردد چندان رابطهسازنمطرح مي
رابر و مستقل بودند و محدوديت بر اين آزادي تا جايي است كه به آن رضايت  بموجوداتي آزاد،

 چيزي كه كنند؛جامعه با رضايت افراد تشكيل شده و همه بايد از نظر اكثريت پيروي . داده باشند
  اما قرارداد اجتماعي كه روسو و كانت 40.استها نيز صادق از نظر فرانك در جامعه كنوني دولت

 در 41.، عدالت را نيز در خود داردي تكيه دارد كه عالوه بر مشروعيتد بر عقالنيتانمطرح كرده
مانند نظام جان راولز به. كشد را به نقد مي آنكرده، عدالت راولز را مطرحفرانك، نظريه ادامه 

دارد پذيرد، بلكه اعالم مي را نمي42»وراي پرده جهل«توافق در نيز  المللبراي نظام بينداخلي، 
هاي قرارداد در جامعه ليبرال كه اخالقي بودن و المللي بايد از جانب طرفه اصول عدالت بينك

آنها موافقت خواهند كرد كه به همه . ط آن است، مورد قبول واقع گردد شرايآزادي از جمله
تواند به اصول عدم مداخله و تعيين ها حقوق برابر از جمله حق بر آزادي اعطا گردد كه ميدولت

بدين ترتيب، بنا بر نظر راولز از اين دو اصل براي ارزيابي عدالت در نظام . سرنوشت تعبير گردد
اني مانند جوامع داخلي راولز قبول ندارد كه اصل تفاوت در سطح جه (گرددالمللي استفاده ميبين

   43).صادق باشد
يين سرنوشت در نظام اما توماس فرانك ارزيابي عدالت راولز را با دو اصل عدم مداخله و تع

ها با  جامعه دولت،اعتقاد دارد چه به لحاظ نظري و چه عملي 44 ،دهكرالمللي كنوني رد بين
پذيري و نظم در بينيها هنوز به قاطعيت، پيش دولت،به لحاظ نظري. عدالت رابطه محدودي دارد
 عدم قطعيت، طرهاي؛ چراكه خكه مخالف انصاف هستند طور  همان،دهندتعامالت خود اولويت مي

 نباشند، بهتر درك و  باشند يا كه منصفانه مواردينسبت بهپذيري و هرج و مرج بينيعدم پيش
واقعيت « را است؛ زي بنا بر نظر فرانك به لحاظ عملي نيز اين رابطه محدود 45.گرددارزيابي مي

.... هامانند دولت نه ميان نهادهاي جمعي ،يابدآن است كه عدالت تنها ميان اشخاص وقوع مي
 تا حدودي بر اين شايد دهنداگرچه تعهدات حقوق بشري جديد كه افراد را مورد خطاب قرار مي

 به  46.»گردندها ايجاد مي واقعيت آن است كه اين قواعد نيز توسط دولتاما ،دنمانع فائق آي
المللي در سطح بينند تواده ميكراعتقاد فرانك، مدلي كه جان راولز براي نظام داخلي تعبيه 

 توافقي ميان وزراي خارجه كشورها در نظر ،رااعمال گردد؛ اما اگر توافق وراي پرده جهل 

                                                           
40. Ibid., p. 212. 

41. Ibid., p. 213. 

42. behind a veil of ignorance 

43. Ibid., pp. 215-219. 
44. Ibid., pp. 219-233. 

45. Ibid., pp. 209-210. 
46. Ibid., pp. 210- 211. 
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 شيوه مفيد تفكر فقطفرانك بنابراين، . گرددبگيريم، نتايجي بسيار عجيب و غيرطبيعي حاصل مي
كنندگان فرضي  ت مذاكرهباره عدالت را مدنظر قرار داده و بر اين اعتقاد اس، نه نتيجه آن، درراولز

براي «ن اساس  بر اي47.باشندها، اشخاص يا نمايندگان غيردولتي بايد به جاي نمايندگان دولت
. ها، به نظامي جهاني شدتحول نظامي از عدالت جهاني، بايد منتظر تغيير نظام مبتني بر دولت

  فعالًگرچه  رسيدخواهدضرورت تاريخي باشد كه روزش فرا يك حقوق جهاني فرد ممكن است 
 48.»فرا نرسيده استبراي ما 

  
  حق بر حكمراني دموكراتيك پيدايش)ب

 در پي آن  حق بر حكمراني دموكراتيكشپيدايانك در اثر بعدي خود تحت عنوان توماس فر
 كه داراي لوازم حداقلي فرايند كندالمللي را ثابت مند بيناست كه تحول يك نظام قاعده

اول، :  فرانك در اين اثر دو نوع مشروعيت را مد نظر دارد49.باشداجراي قدرت دموكراتيكِ اعتبار 
بر نظر  بنا .الملليهاي داخلي و دوم مشروعيت قواعد و فرايندهاي نوظهور بينمشروعيت حكومت

 50.شود  ميسنجيده الملليهاي داخلي قطعاً با قواعد و فرايندهاي بين مشروعيت حكومت،فرانك
نمادي، انسجام و  ، اعتبارقاطعيت(با توجه به عناصر عيني مشروعيت عي دارد در ادامه وي س

، ثابت كند كه پيدايي حق بر حكمراني اندمعرفي شدهكه در كتاب مشروعيت قدرت )وفاداري 
 حقي براي همه مردم عنوان به به اعتقاد وي اين حق 51.استدموكراتيك در حال جهاني شدن 

 در نتيجه، 52.»المللي، تحكيم و تضمين خواهد شدجمعي بيناز طريق فرايندهاي « جهان 
هاي ملي  ها، موجب حقانيت حكومتر رعايت آنالمللي و نظارت نهادينه برعايت معيارهاي بين

 به نظر فرانك حق برخورداري از حكومت دموكراتيك از سه ركن اصلي حق 53.شودمحسوب مي
 ارتباط روشن 54.شود به انتخابات تشكيل ميحقوق مربوط تعيين سرنوشت، حق آزادي بيان و 

دهي نوعي  دار شكلشود تا عهدهسبب ايجاد فرصت براي همه اشخاص مي،  سه عنصر اينميان
وي   حق مشروعيت دموكراتيك، نير55.ندكن ردند كه در آن زندگي و فعاليت مي گايجامعه مدني

هاي امري قدرت  محدوديتعنوان به اي كه با قواعد حقوق بشررابطه اصولي و مبنايي خود را از
                                                           

47. Ibid., pp. 233-246. 

48. Ibid., p. 233. 

49. Franck, Thomas, «The Emerging Right to Democratic Governance», AJIL, 86 ,1992, p. 46. 

50. Ibid., p. 50. 
51. Ibid., p. 47. 
52. Ibid., p. 46. 
53. Ibid., p. 50. 
54. Ibid., p. 52. 
55. Ibid., p. 79. 
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56  فرانك بر .آورددست ميهاي كه با قواعد آمره مربوط به صلح جهاني دارد، بدولت و نيز رابطه
 غيرصريح را و البته مشروع هاي شيوهاز » دورنمايي«اين باور است كه وفاق عام جهاني تاكنون 

اگر « 57.ل متحد پديد آورده استبراي تحقق بخشيدن به حقوق و تكاليف مقرر در منشور مل
ساالري جهاني است، نظام اي به نام مردمرسيدن به هدف صلح جهاني مستلزم استفاده از وسيله

المللي مبتني بر منشور كه با هدف تضمين صلح شكل گرفته، قاعدتاً بايد صالحيت تضمين بين
تر، وي معتقد  از آن مهم58.»احترام جهاني نسبت به حقوق سياسي دموكراتيك را نيز داشته باشد

توان ادعا كرد كه ديگر نمي«الملل، گذشته در نظام بينهاي است كه با در نظر گرفتن رويه
هايي كه مردم خود را از طريق بدترين اشكال نژادپرستي، سلب حق تعيين اعمال فشار بر دولت

  59.»يطه سازمان ملل استند، خارج از حكنيا محروم ساختن از آزادي بيان سركوب مي، سرنوشت
 دموكراتيك، فرانك طرفدار آن است كه وظيفه  از حكومتبراي تحقق عملي حق برخورداري

جانبه ساير  وق كشورها در ممانعت از دخالت يكسو و تضمين حفظ حق المللي از يكنظارت بين
ولت يا به ديگر سخن، هيچ د. ، با هم تلفيق شودا در امور داخلي خود از سوي ديگرهدولت

 برعكس، 60.ها اجازه ندارند به بهانه تحقق حق بر دموكراسي اقدام نظامي كنندگروهي از دولت
فرانك كامالً واقف . دكنها قضاوت خصوص مشروعيت حكومتهاي جهان بايد درجامعه ملت

يك توجيه ايدئولوژيك تازه مثابه  ممكن است به،نظريه حق برخورداري دموكراتيككه است 
او معتقد است كه تنها با تصويب و تجويز شوراي . تلقي گردد» سازيأموريت تمدنم«براي 

جانبه قوه قهريه  ار بازداشتن كشورها از كاربرد يك در كنارچوب فصل هفتم منشور وامنيت در چ
گر  امري منصفانه و مشروع جلوهعنوان به دموكراتيك را حكومت از توان حق برخورداري مي

دموكراتيك بايد با از حكومت حق برخورداري كه ورزد اصرار ميرتيب وي به همين ت 61.ساخت
اي هايي چون مزاياي امنيتي، توسعهالمللي، در زمينهبرخورداري از حق نمايندگي در نهادهاي بين

المللي نيز  ادهاي بينكند كه نه به عالوه وي پيشنهاد مي62.و تجاري يا مالي مرتبط شمرده شود
   63.تر شوند انجام اصالحاتي در راه نيل به مشروعيت دموكراتيك بيشبايد دست به كار

 
  

                                                           
56. Ibid., p. 89. 

57. Ibid., p. 67. 
58. Ibid., p. 90. 
59. Ibid., p. 85. 
60. Ibid., p .84. 
61. Ibid., pp. 82-85. 
62. Ibid., p. 91. 

63. Ibid. 
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  الملليالملل و نهادهاي بين انصاف در حقوق بين)ج 
، توماس فرانك الملليادهاي بينـالملل و نهوق بينـانصاف در حق يعني ،ر بعدي خودـدر اث

 يعني مرحله بعد از ،ي تازهاداند كه وارد مرحلهالملل را نظام حقوقيِ بالغي ميحقوق بين
از نظر فرانك تحوالتي كه در اواخر قرن بيستم در افزايش شمار و  64.شناسي گرديده است هستي

هاي جديد المللي و در گستره علم و فناوري شاهد هستيم، حوزههاي بينعملكردهاي سازمان
كتاب فرانك در حيطه . ددارمندي جدي ضابطهنياز به ده كه كردولتي را ايجاد  تعارض ميان
نقادانه از دو جنبه و  تحليلي ي بخش اول چارچوب. بخش تنظيم گرديده استپنجانصاف در 

به  در بخش دوم، فرانك در دو فصل. گيرد يعني مشروعيت و عدالت توزيعي را در بر مي،انصاف
اسي و  درون خود دموكر در كه اوليپردازد  به صاحب اختيار كردن اشخاص و مردم ميترتيب

بخش سوم، راجع به نهادها از جمله سه ارگان اصلي . دومي تعيين سرنوشت را به همراه دارد
باره لوب ركن دبيرخانه، سه فصل در اول در مورد نحوه اداره مطاست كه فصلسازمان ملل متحد 

عدالت . است دادگستري يالملل ديوان بيندربارهتوسل به قوه قهريه شوراي امنيت و فصل آخر 
در اين قسمت فرانك سه موضوع . گيردتوزيعي در بخش چهارم كتاب وي مورد توجه قرار مي

 عنوان تحتدر بخش آخر نيز . اردگذگذاري را به بحث ميمحيط زيست، تجارت و حقوق سرمايه
 زيرالملل را فرضيات اساسي نظام بين» دهي گفتمان جهانيشكل: انصاف به مثابه انصاف«

ي را به چالش  هر دولت يك رأها يعنيبرابري دولتگفتمان رأي برابر و عنوان دو ويژگي 
 .كشاند مي

 مشروعيت به شكل قاعده و. مشروعيت و عدالت توزيعي: از نظر فرانك انصاف دو جنبه دارد
سو  از يك.  عملكردهاي مختلفي دارند،اين دو جنبه. پردازد عدالت توزيعي به ماهيت قاعده مي

از ديد وي گفتمان   .گردد و از سوي ديگر عدالت توزيعي به تحولربوط ميمشروعيت به نظم م
از گذر ـ  تنش ميان نظم و تحول را به نحو اجتماعي تواندمي انصاف، روش و طريقي است كه

  :شود مورد مذاكره و بررسي قرار دهد و اين امر با لحاظ دو معيار حاصل ميـاجتماع 
 است؛) شخصي(مري ذهني  و اانصاف، نسبي .1
  .شوداالذهاني حاصل مي بينيند گفتمان، استدالل و مذاكره،اردر ف .2

 نظام حقوقي منصفانه بايد اين عناصر نظم و تحول را به نحوي مديريت كند، ،بر اين اساس
 از ديد توماس فرانك، ارزش 65.سنجندچون مردم اعتبار يك نظام حقوقي را به نتايج آن مي

 به عبارت ديگر، ها كاربرد دارد و اعمال آن درگيري قواعد و همل هم در شك،يند مشروعيتفرا
 نه ، استمند و ضابطه اصولدارايكند و اين موضوعيت توأم با هر دو مرحله موضوعيت پيدا مي

                                                           
64. Thomas, Franck, Fairness in International Law and Institutions, Oxford University Press, 1995, p. 6. 

65. Ibid.,  pp. 13-14. 
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67 ،نظران صاحب  برخي66  فرانك در مقوله نظريههاي محوري ها را فرضيه اين نكته.خودسرانه
  .اندانصاف دانسته

براي تحقق انصاف، غير از رشد كامل نظام كه كند  اثر ياد شده استدالل ميفرانك در 
 كاالهاي توزيع شده كه 68»كميابي نسبي«: حقوقي، دو شرط ديگر بايد از قبل وجود داشته باشد

ف نظام اي كه معرِي وجود جامعه و ديگروجود داشته باشدها  بحث تخصيص آنامكان طرح
و ساختارمند ميان كه رابطه مستمر است  اجتماعي يه، نظاممنظور فرانك از جامع 69.باشد

اي حمايت  فرانك از جامعه70.داردهاي مشترك وجود اساس تقابل يا ارزشبازيگران آن بر
 و امور اخالقي نيز توجه هاها و قواعد نيست، بلكه به ارزشمند به حقه كه صرفاً عالقكند مي

 بلكه تعهدات اخالقي نيز ،تنها ملزم به تعهدات حقوقينه شدهد يا به تعبيري اعضاينشان مي
المللي به حدي رسيده د پيوستگي ميان بازيگران بينكن وي به دنبال آن است كه بيان  71.ندهست

 نه لفظي آن در حال  و در معناي ماهوي72الملليد جامعه بينكرتوان استدالل مياست كه 
داد اجتماعي، مبناي مشروعي به جامعه اعطا كند و  فرانك سعي دارد با قرار.باشد گيري ميشكل

حاكميت  «و» ي حاكميت هستنداها داردولت «:دهدرا پشت به حاكميت قرار مياين مسأله وي 
به » «پيوستن به جامعه«ها با  دولت،وجود اين  اما با ؛»محدود شودممكن است تنها  با رضايت 

فتمان انصاف ادامه يابد و حاكميت با انصاف كه گ براي اين73.»شوندقواعد اساسي ملزم مي
 74»نگهبانان گفتمان انصاف« عنوان زيرها مطابق گردد، پارامترهايي وجود دارد كه فرانك از آن

  :برد نام مي

                                                          

75 :جويي برتري عدم اي توسط شده از پيش تعيين هيچ ادعاي غيرقابل مذاكره .1
هاي صل مستلزم آن است كه ارزشاين ا. كنندگان در گفتمان انصاف وجود ندارد مشاركت

 
66. Ibid., p. 7. 
67. See, e.g., John Tasioulas, “International Law and the Limits of Fairness”, European Journal of 

International Law 2002 , Vol. 13 No. 4, pp.993-1023& Iain Scobbi, “Tom Franck’s Fairness”, European 

Journal of International Law 2002, Vol. 13 No. 4, pp. 909- 925.  
68. moderate scarcity 
69. Ibid., p. 9. 

70. Ibid., p. 10. 

71. Ibid., pp. 10-11. 

72. international community 

73. Ibid., p. 29. 

74. gatekeepers of fairness discourse 
75. no trumping 
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76  وجود نداشته باشد تا »حقوق برتر از پيش تعيين شده«حت عنوانمذاكره اساسي تغيرقابل
 .دسازاثر گفتمان انصاف را بي

77 تنها براي آن كسي كه از است كه نهها تنها زماني قابل توجيه  نابرابري:مزيت احتمالي .2
 از اصل تفاوت ،اين اصل به اقرار خود فرانك. شته باشدبرد، بلكه براي همه مزيت داآن نفع مي

 كه استتنها زماني قابل توجيه ، توزيع نابرابر كاالها اساس آنجان راولز گرفته شده است كه بر
 .دكنها را كم هاي اشخاص يا دولتنابرابري

 ات اگر هيچ توافقي بر روي فرضيشد،اي وجود نداشته بااگر چنين زمينه«به نظر فرانك 
پس ... اساسي كه گفتمان انصاف تابع آن باشد، وجود نداشته باشد، اگر هيچ چيزي استثنا نگردد

  78.»توان داشتاميد كمي به توافق واقعي مي
هايي از نقش نوظهور  مثال،سپس در ادامه فرانك براي بررسي كاربرد انصاف بر روي قواعد

انصاف را از وي سه نوع متفاوت . كند ميالمللي ارائههاي بينانصاف در رويه قضايي ديوان
اعادالنه گردد كه قاعده نتيجه ن  در هنگامي اعمال مي79،اول، انصاف اصالحي: كندشناسايي مي

81عوس دوم، انصاف مدارد؛  سوم، انصاف ميراث مشترك. است كه انصاف خودش اعمال قاعده 80
ها تخصيص داده ع متعلق به دولتدر دو نوع اول، مناب. با دو نوع ديگر انصاف تفاوت داردكه 
 بنابراين در دو نوع 82.است انصاف، منابع متعلق به كل بشريت  سوم نوعكه در حالي در،دوشمي

كه قواعد نتيجه ناعادالنه داشته باشند يا در اعمال مفهوم عدالت توزيعي براي اول، اعم از اين
مشروعيت آن از عيت قاعده و بنابراين شوند، انصاف در هر دو نوع از قاطتخصيص منابع استفاده 

   83.كاهدمي
كه حقوق منصفانه باشد، شرايط ثبات و تغيير، مشروعيت و عدالت به عقيده فرانك براي اين

 ، از نظر وي 84.رودنظمي نمي به سمت بييالمللد جامعه بينكنبايد تعادل داشته باشد تا تضمين 
ارد، بنابراين نكته مهم، تعريف جامعه در هر مورد اي ند از قبل تعيين شدهچون انصاف نتيجه

تر دسترسي به فرايندي است كه از طريق آن، اين تعاريف  بلكه بيشنيست،خاص از انصاف 

                                                           
76. automatic trumping entitlements 
77. maximin 

78. Ibid., p. 15. 

79. corrective equity 
80. broadly conceived equity 
81. common heritage equity 

82. Ibid., pp. 61-79. 

83. Ibid., p. 79. 

84. Ibid., p. 83. 
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85 لتي و  اعم از دو،الملليهاي بين معاصر، با مشاركت سازمانيالملل نظم بين.گرددحاصل مي
گيرند كه در  اي اختياراتي را برعهده ميهنهادهاي جهاني و منطق«. گرددغيردولتي تعيين مي

 مشروع و ، نهادهااين ِِ فعاليت كهمزيت زيادي دارد... هاي حاكم بودگذشته بر عهده دولت
كنندگان در  كه شمار قابل توجهي از مشاركتشود مگر ايناين امر حاصل نمي. منصفانه باشد
مشروعيت . مان خود توجه نشان دهندهاي مرد و ارزشوضوح به نظرهاگيري بهفرايند تصميم

    86.»جاي داردهاي ملي در مشروعيت رژيمالمللي هاي بينرژيم
 دو ،»مثابه انصافانصاف به« عنوان زيردر پايان كتاب مورد اشاره، توماس فرانك در بخشي 

گفتمان انصاف در  ، به نظر فرانك87.كشدالمللي را به نقد ميويژگي موجود در نهادهاي بين
 همچنين بخش يت جمعي و تجارت آزاد ضرورت دارد واجراي حقوق بشر، تعيين سرنوشت، امن

 دادگستري، شوراي امنيت سازمان ملل، دفتر دبيركل و يالمللگيري ديوان بينضروري تصميم
، همه اينها به عقيده فرانك. دهدرا تشكيل مي... همچنين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت

هي شود، پژواك انصاف در عرصه سازماندچگونه بايد ست كه گفتمان انصاف احاكي از اين 
كه نهادهاي حاليدر. فته شودگرهايي با چه فرمولچگونه باشد و تصميمات بايد المللي  بين
اول اين گفتمان كه همه : ها سلطه دارددو ويژگي بر آنتدريج رو به افزايش هستند، المللي به بين

 در آخر توماس 88.ها كه تنها نمايندگان دولتي رأي دهند  دوم اين تمايل در آنرأي برابر دارند و
يم كه كندهد تا به سمتي حركت هايي پيشنهاد ميحلها راهفرانك با به نقد كشيدن اين ويژگي

 حركت به سمت جامعه جهاني كه ،ند يا به عبارت بهتركننمايندگان مردم در اين نهادها شركت 
   89. تمايل دارند ميسر گردداو بدانران وي و ديگر همفك

  

                                                           
85. Ibid. 

86. Ibid., pp. 90-91. 

87. Ibid., p. 477. 

88. Ibid., p. 478. 

ان مها و در چارچوب سازها در كنار نمايندگان حكومت تشكيل مجمع نمايندگان ملت،ترين نكته در پيشنهاد ويمهم. 89
  .استملل 
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  مالحظات پاياني
وطني گر يك نظرگاه جهانبيانرسد آثار وي،  توماس فرانك به نظر ميبا مرور نظرهاي  .1
 مصالحه و سازش يك را  نه از آن جهت كه آن،الملل است پشتيبان حقوق بين،نظرگاهاين  .است
 را حقوق اين كه رو آن از بلكه بوده، ناممكن عمالً ولي تصور قابل آن از بهتر كه بيندمي ناگزير
 اصلي و كليدي خصيصه پذيري،انعطاف و قطعيت عدم كه انگاردمي شهرآرمان يك كننده ترسيم

 . شودمي محسوب آن
ها كه عناصر لزوم تبعيت از اين مشروعيت را فرانك در كتاب مشروعيت قدرت ميان ملت .2

   شديداً ازكندمراتب توجيه ميسلسله از نوعي به وفاداري و انسجام نمادين، اعتبار با قاطعيت،
 گرا اثبات كامالً ي فرانك رويكرد،در اين كتاب. گريزدمي شمولجهان و مطلق اصول به دادنتن
 در جايي كه فرانك اين فرضيه ،دكرتوان در فصل آغازين كتاب مشاهده  اين رويكرد را مي. دارد

 اين قواعد از درجه بااليي از بينندميند چون كنها قواعد را اجرا ميدولتسازد كه را مطرح مي
اظهار كند،  در نقدي كه بر اين اثر فرانك وارد مي 90يمارتي كاسكنم. ندمشروعيت برخوردار

 از گرفتن فاصله براي است راهبردي  ظاهراً،در نظر فرانك »مشروعيت «واقع در «:دارد مي
 دارد، بر در را ارزش و اعتبار مفهوم حقوق اگر. اخالق و حقوق  يعني،نآ نزديك به هاي عقالنيت

 ارزش و اعتبار مفهوم گذاشتن كنار با خواهدمي و است آن متضاد مشروعيت ،صورت آن در
 كشتي در كه پسري بدن گوشت از تغذيه اگر  مثالً.كند باز تريبزرگ مقوله براي را فضا اجرايي،

 خدمه كه داد اجازه قاضي به مشروعيت ،صورت آن در بود، يعمل ضرورت يك كردمي كار
كه پذيرد خود فرانك مي. »خير است؟ اخالقي مشروعيت، اين آيا. كند آزاد را كشتي گناهكار

 اخالق  كهنويسد در ادامه كاسكنمي مي91.اخالقي نه ،دارد گرافايده كاركرد يك مشروعيت
تر بر عقل عملي روشنفكرترين اعضاي ارد و بيش جايي در نظريه مشروعيت فرانك ند92هنجاري

  93.جامعه تكيه دارد
توجهي فرانك به اخالق در نظريه مشروعيت به خاطر اين است رسد دليل بيبه نظر مي .3

 ،در اين جامعه. قرار داردها المللي در دستان حكومتكه عوامل رشد و توسعه حقوق در نظام بين
سازد، تا آن حد كه ها را از اساس دگرگون ميت ارزش ماهي،منافع حكومت و منطق سياست

                                                           
90. Martti Koskenniemi 
91. Koskenniemi, Martti, «Legal Cosmopolitanism: Tom Franck’s Messianic World», International Law 

and Politics, vol 35 , 2003, p. 480. 
92. substantive morality 

93. Ibid. 
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 يعني ،توان در فصل پاياني كتاب اين مسأله را مي94.گردداخالق مشترك از محتوا تهي مي
وني ـدالت در نظام كنـه عـكد كنن قسمت وي ادعا ميـدر اي. ودـاهد ب ش»دالت چرا نهـع«

قواعد تنها در پي نظم دادن و اثبات مشروعيت بر اين مبنا وي . الملل جايگاهي ندارد حقوق بين
ثير ان استقالل ملي خود هستند و از تأتر نگركشورها بيش« از نظر او .استالملل  حقوق بين

المللي تقريباً نظام بين... باره عدالت نگران نيستندهمه دارند و درثباتي در قاعده توسل به زور وا بي
مثابه كنسرت  بهيالمللكه ساختار نظام بين ، چرااست تربيش از هر نظام داخلي ناعادالنه

  95.» نه پارلمان بشريت،ها استحكومت
 حق بر حكمراني دموكراتيك در پي آن است كه ش يعني پيداي،وي در اثر بعدي خود .4

 و يالمللچند سازمان سياسي جامعه بينهر. كندالمللي را ثابت مند بينتحول يك نظام قاعده
الملل را مستعد رسد وي نظام بينرو شدن با تحوالت، كهنه به نظر ميل براي روبهالملحقوق بين

پذيرد فرانك مي. داندتوسعه و چارچوبي نهادين و هنجاري براي نظارت بر لوازم دموكراسي مي
از طريق رابطه  نيروي اصولي و مبنايي خود را ،اين تغييرات و ظهور حق برخورداري از دموكراسي

به عبارت ديگر، . ست آورده استده و قواعد آمره مربوط به صلح جهاني ب حقوق بشربا قواعد
الملل صاحب ت قواعد مربوط به حمايت از حقوق بشر  به جايي رسيده كه فرد را در حقوق بينقو

ها الملل دارد كه تنها دولت است و اين خود نشان از تحول در حقوق بينساختهالمللي حقي بين
 . اي حق و تكليف بودنددر آن دار

فرانك سپس در پي آن است كه براي اين نظام در حال تحول، سازماندهي جديدي ارائه  .5
 منشور بدهدالمللي  ثبات و اعتباري بين،المللكه بتواند به بدنه حقوق بينوي ابتدا براي اين. دهد

 اركان از هريك داماتاق بودن قانوني «.شمارد الملل مي قانون اساسي جامعه بينملل متحد را
 يك عنوان به متحد، ملل منشور به مراجعه با بايد) امنيت شوراي نمونه، براي (متحد ملل سازمان
 كه اين96.»گيرد قرار قضاوت مورد نمايندگان، به اختيار تفويض طريق از مدون اساسي حقوق
 با قياس مبناي رب باشد، »نمايندگان به اختيار تفويض طريق از مدون اساسي قانون «منشور
  .دارد مركزي جنبه فرانك، وطنيجهان تفكر در كه قياسي است، استوار داخلي حقوق
 خود از آن سخن »صلح جاويدان«اي است كه كانت در رساله ، انديشه بودنوطنيجهان .6

از .  شكل حكومت دولت از اهميت زيادي برخوردار است،در انديشه كانت. به ميان آورده است
 جوامعي كه داراي ،به عقيده كانت. شايسته نام حكومت مدني استنها نظام جمهوري نظر وي ت

                                                           
مجله ، »تأمالتي در مفاهيم قاعده حقوقي، ارزش اخالقي و بشريت: حق، صلح و منزلت انساني«هدايت اهللا،  فلسفي، .94

  .11 ، ص 80-81 سال ،27  و26، ش حقوقي
95. Franck, Thomas, “The Power Legitimacy Among Nations” , op.cit., p. 224. 
96. Franck, Thomas, “Fairness in International Law and Institutions”, op.cit., p. 244. 

    204  1389بهار ـ تابستان / شماره چهل و دو/ المللي  مجله حقوقي بين



اي حقوق هاي آزاد را مبنوي فدراليسم دولت. كنندحكومت جمهوري باشند با يكديگر جنگ نمي
اد در شرايط طبيعي به سر مانند افرها به دولت،اساس انديشه كانتيعني بر. ملل دانسته است

گيرند يك قانون اساسي را در سطح جامعه مدني داخلي طور كه افراد تصميم مي همانبرند و مي
 فيصله دهندكنند تا مسائلي را الملل توافق ميها نيز بر يك نظام حقوق بينند، دولتكنتنظيم 

انك نيز از كساني است كه به توماس فر. كندتحميل مي) جنگ(المللي كه وضعيت اوليه بين
طني كه مدنظر فرانك بوده ورسد جهاناما به نظر مي. انديشدالملل ميق بينوطني در حقوجهان

نظر كانت در روابط  مد بودنجهان وطني. باشدوطني مدنظر كانت تا حدودي متفاوت ميبا جهان
پندارد در چنان كه كانت ميگيرد، و حصول توافق قراردادي آنها شكل ميالمللي دولتبين

نگي جهان را ارزيابي كند يافت هاي فرهخودمختاري كه بتواند فرآوردهمنطق آزاد و اراده 
توانند  پردازد كه ميضعيت افراد آزاد ميوطني مدنظر فرانك به وكه جهان صورتي در97؛شود مي

حقوق و : هيافت يا نفس قوتتوانمندخويشتن تر در كتاب اين مسأله بيش. كنندآزادانه رابطه ايجاد 
خصوص حصول توافق  در دو،خورد تفاوت ديگر آن فرانك به چشم ميگراييجامعه در عصر فرد

گردد،  در منطق آزاد و اراده خودمختار يافت ميكانتطور كه گفتيم از نظر  كه هماناست
گردد،  حصول به اين توافق در همكاري و گفتگو حاصل ميفرانك،كه به عقيده  درصورتي

 .ت گرفته باشدگفتگويي كه در يك فضاي دموكراتيك صور
كارگيري ظريف  دو هاي فرانك در كنار هم نهادن و بهمسأله قابل توجه ديگر در  نظريه .7

يك نظران ديگر دارد و هروت با صاحبكه در انديشه وي معنا و مفهومي متفااست ارزش اساسي 
با مرتبط ( بسط قرار گرفته، يعني مشروعيت در آثار وي به صورت مستقل و مفصل مورد شرح و

فرانك در كتاب معروف . »انصاف«در مفهوم واحد ) حول الزممرتبط با تغيير و ت(و عدالت ) نظم
طور مبسوط انديشه خود را  المللي، بهالملل و نهادهاي بينخود تحت عنوان انصاف در حقوق بين

هايي كه با  واكاوي دقيق انديشه وي بدون وقوف بر مباني نظري و تفاوت. ده استكرتشريح 
اگرچه بسياري از ناقدين نظريه وي در  .پذير نيست  ديگر از جمله راولز دارد، امكاننظرانصاحب

ي هاي جزئالملل، ابهاماتي در فرمولگرايي وي در حقوق بينمباحثي از قبيل ميزان اخالق
ها و اشتراكات با نظريه راولز و سبك چگونگي اعمال انصاف در نظريه وي، تفاوت

رسد اند، اما به نظر مي سخنان تفصيلي زيادي بيان داشته، مورد توجه ويگرايانه مصلحت
در انديشه  98.شودهايي بين انديشه وي و فيلسوف معروف آلماني هابرماس ديده ميمشابهت
نظران كه برخي از صاحب چنان؛اي دارد گفتمان و مفاهمه جمعي جايگاه برجسته،هابرماس

                                                           
  .127و 125 ، صپيشين ،هدايت اهللافلسفي، . 97
سالنامه  ترجمه رحيم نوبهار، در ،»ها تا هنجارها اثر يورگن هابرماسمقدمه ويليام رگ بر كتاب از واقعيت«رگ، ويليام ، . 98

  .255 -227، ص 1386، ش سوم الملل و تطبيقي حقوق بينايراني
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 در نظريه 99.اندها را بردهترين بهرهبيين عدالت از نظريه وي بيشانديشه سياسي در ايران براي ت
اي در فرايند اعمال قواعد منصفانه  جايگاه گفتگو و مفاهمه جمعي نقش برجسته،انصاف فرانك

. دور بماننده  باز فرايند مربوطيك از بازيگران نبايد كند هيچكه تصريح مياينالب ـدارد و ج
  در نظريه خود بودن مفهوم انصاف مطروح101 بودن و شخصي100ر نسبيكه توماس فرانك باين

خوبي داللت دارد كه آن را محصول مشاركت همه افراد و بازيگران عرصه كند بهميتصريح 
داند و بدين ترتيب تالش كرده پويايي نظريه خود را المللي ميالملل و نهادهاي بينحقوق بين

ست كه هم ديدگاه هابرماس و هم فرايند مورد اشاره  اگفته پيداالبته نا. براي آينده تضمين نمايد
فرانك با مكاتب فكري معتقد به متافيزيك و مطلق بودن مفهوم عدالت يا انصاف 

 . كند پيدا ميهايي انيناهمخو
هاي اگرچه بررسي حاضر به صورت فشرده تالشي بود براي شناسايي و معرفي انديشه  .8

د كرتوان استخراج  ولي در عين حال اين پيام را مي،المللحقوق بينيكي از حقوقدانان برجسته 
خوبي تقويت نكنيم و تا بر انواع مكاتب  بهالمللدر زمينه حقوق بينرا كه تا بنيادهاي نظري خود 

وقوع هتر زايش فكري در سطح داخلي ب كم،نداشته باشيموقوف كامل پرداز در اين حيطه نظريه
ي شايسته از معدود اساتيد و مند نيازمند بهره،ي است در اين فرايندبديه. خواهد پيوست

ند و هم  مختلف مطرح در گستره جهاني واقفهاينظران داخلي هستيم كه هم بر نظريه صاحب
 . ها را دارندتوان نقد و ارزيابي آن
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