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چکیده
نظام حقوق بینالملل همانند هر نظام حقوقی ،نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است.
رهیافتهاي صوري و شكلگرايانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از ديگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی
با تكیه بر منطق صوري و برهان قیاسی در حقوق بینالملل نیز مجال طرح يافته است .اما باقیماندن در
چارچوبهاي فرمالیستی و شكلی حقوق بینالملل كه در منابع صوري از قبیل معاهدات ،عرف ،اصول كلی
حقوق و نیز برخی قطعنامهها تعیّن يافته است ،با پويايی اين شاخه از دانش حقوق ناسازگار است .ازاينرو
رهیافتهاي انتقادي حقوق ،قصور شكلگرايی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بینالملل نشانه گرفتهاند.
هركدام از رهیافتهاي فرمالیستی و انتقادي در شناسايی ،تبیین ،توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بینالمللی ،راه
برگزيدۀ خود را بهصواب میدانند .مقالة حاضر ،با استفاده از روش تحلیل نظري تالش دارد با مرور و تأمل
در خاستگاه و روشهاي هريك از اين دو رهیافت در تشخیص و استدالل قواعد حقوق بینالملل ،سهم
هريك را در منطق حقوق بینالملل بررسی و تحلیل كند .هر دو رهیافت به سهم خود در غناي روشهاي
حقوق بینالملل سهیماند اما رهیافتهاي فرمالیستی همچنان غالب به نظر میآيند.
واژگان کلیدی
روششناسی حقوق بینالملل ،تفسیر قواعد حقوقی ،فرمالیسم ،مطالعات انتقادي حقوق ،رويكرد سیاستمحور
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مقدمه
هرچند تفسیر قواعد ،میراث نظام حقوق نوشته است ،قواعد حقوق بینالملل و خاستگاه آن،
تركیبی از دو نظام نوشته و عرفی در اروپا است .اصول و قواعد حاكم بر تفسیر قواعد حقوق
بینالملل ،بنمايههاي خود را از نظامهاي حقوقی داخلی میگیرد اما تابع تفاوتها و روشهاي
خاص خود است .رويكردها و روشهاي گوناگونی در قرائت و تفسیر قواعد بینالملل وجود دارد
كه در اين میان دو رهیافت فرمالیستی و انتقادي از اهمیت ويژهاي برخوردارند .شكلگرايان
بهطور كلی در شناسايی ،فهم و تفسیر قواعد حقوقی در همان منابع شكلی و صوري حقوق
میمانند؛ اما در رويكرد انتقادي از تفسیر قواعد حقوقی نمیتوان به قالبهاي شكلی حقوق اكتفا
كرد و از تأثیرات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي فروگذار نمود؛ چه در احراز قواعد حقوقی عالوه بر
زواياي شكلی ،توجه به سیاق اجتماعی و سیاسی منابع حقوق يا منابع مادي نیز بايسته است.
تقريباً در تمام نظامهاي حقوقی اين دو نحوه از تفسیر وجود دارد .در يك نگاه ،براي
شناسايی ،فهم و تفسیر قواعد حقوقی تنها تفسیري شكلگرايانه از منابع نظام حقوقی كافی است
اما از نگاهی ديگر ،در احراز قواعد حقوقی عالوه بر تحلیل شكلی ،به بررسی سیاق اجتماعی و
سیاسی منابع حقوق نیاز است .ديدگاه نخست همان رهیافت فرمالیستی است .طرفداران اين
رهیافت در حقوق بینالملل تالش دارند تا با تأكید بر منابع صوري اين نظام حقوقی اثبات كنند
كه مجموعة قواعد و مواد حقوقی شكلگرفته از طريق معاهدات ،حقوق بینالملل عرفی يا اصول
كلی حقوق ،براي پاسخ به مسائل حقوق بینالملل كافی است .اما در نقطة مقابل ،مخالفان اين
رهیافت بهويژه پیروان مكاتب انتقادي ،با فراتررفتن از ظاهر قواعد ،به سیاق تحوالت و
بسترهايی كه به ايجاد قواعد مذكور منتهی شده است نیز توجه دارند و در تالشاند تا با مقابل
5
همنشاندن تضادهاي مختلف به تفسیري مقبول دست يابند.
هريك از اين رويكردها از قوّت يا شكنندگی خاص خود برخوردارند .شكلگرايان ،بیش از
همه« ،امنیت حقوقی» و «حكومت قانون» را مالک و معیار روش خود قرار میدهند و بر اين
باورند كه نبايد از متن قواعد حقوقی فراتر رفت زيرا در غیر اين صورت ،حقوق به انواع مالحظات
سیاسی آمیخته شده و در عمل به بازيچة دست و ارادۀ قدرتهاي بزرگ بدل خواهد شد .در نقطة
مقابل ،رويكرد انتقادي بر آن است تا نشان دهد تأكیدِ بیش از حد به ظاهر قواعد ،به فهمی
ظاهربینانه از مفهوم حقوق میانجامد و مانعی در برابر پويايی آن خواهد بود .در نتیجه ،نوعی
متنگرايی افراطی بر دانش حقوق غالب خواهد شد.
در بررسی و تحلیل رهیافتهاي فرمالیستی و انتقادي به قواعد حقوق بینالملل ،پژوهش
 .1ن.ک :فلسفی ،هدايتاهلل؛ سیر عقل در منظومة حقوق بینالملل :اصول اساسی روششناسی حقوق بینالملل ،فرهنگ نشر
نو با همكاري نشر آسیم ،5931 ،صص .030-031
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مستقلی مشاهده نشده است .هرچند در برخی مقاالت ،ضمن مباحث مربوط به مفهوم اختالف در
روية ديوان بینالمللی دادگستري ،به رهیافتهاي فرمالیستی نیز اشاره شده است 0،مقالة حاضر
در تالش است ضمن بررسی و تبیین جايگاه نظري اين دو رهیافت در روششناسی حقوق
بینالملل ،به كارآيی ،نقاط قوت يا شكنندگی هريك از اين دو رويكرد در شناسايی ،فهم و تفسیر
قواعد حقوق بینالملل نیز بپردازد .بر اين اساس در ادامه ،نخست به بررسی روش شكلگرايی و
رهیافتهاي آن در حقوق بینالملل و پس از آن به رهیافتهاي انتقادي پرداخته خواهد شد.
شايان ذكر است كه نوشتار حاضر به تبیین محتواي قواعد حقوق بینالملل نمیپردازد ،بلكه
نفس احراز وجود قاعده ،محل بحث تلقی میشود .در نتیجه ،روشهاي رايج در تحلیل محتواي
قواعد حقوقی (ازجمله روش دگماتیك ،تحلیل علمی و فلسفی) 9به بحث حاضر ارتباط چندانی
نمیيابد .در عوض ،مقالة حاضر میكوشد تا از طريق تحلیل مفهومیـ نظري دو رهیافت حقوقی
راجع به احراز قواعد ،ابتدا به توصیف موجّه آنها بپردازد ،و در ادامه ،امكان جمع اين دو رهیافت
را بهصورتی سازوار به بحث بگذارد.
 .1شکلگرایی و تفسیر قواعد حقوق بینالملل
فرمالیسم 0در معناي لغوي به شكلگرايی ،صورتگرايی ،افراط در تمسك به ظواهر و مواردي از
اين قبیل برگردان شده است ،اما در معناي اصطالحی و بهعنوان نظريه يا رهیافت در روش
مطالعه ،تفسیر و احراز قواعد حقوقی با تعاريف و برداشتهاي متفاوتی همراه است .فرمالیسم را
بدخیمترين رهیافت معاصر نسبت به حقوق تعبیر كردهاند كه علیرغم نشیبهاي بیشمار
1
همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
در يك تعريف ،فرمالیسم عبارت است از« :استفاده از قیاس منطقی براي رسیدن به نتیجه در
يك قضیه از طريق مقدمات معتبر آن .فرمالیسم به مفسر كمك میكند تا نتیجة يك پرونده را
درست يا نادرست اعالم كند ،تقريباً به همان نحو كه پاسخ مسئلهاي رياضی درست يا نادرست
اعالم میشود» 1.اين برداشت از فرمالیسم حقوقی در تقابل با رئالیسم حقوقی است زيرا
 .2بهعنوان نمونه ،ن.ک :محبی ،محسن و محمدحسین لطیفیان؛ «تحول مفهوم «اختالف» در پرتو قضیة دعواي جزاير
مارشال علیه بريتانیا» ،مجلة حقوقی بینالمللی ،سال سیوششم ،شمارۀ  ،15پايیز و زمستان 5931؛ آذري ،هادي؛ «از
ماوروماتیس در فلسطین تا جزاير مارشال :تأملی در تحول مفهوم اختالف در رويهقضايی ديوان بینالمللی دادگستري»،
فصلنامة تحقیقات حقوقی ،شمارۀ .5931 ،11
 .3براي مطالعه در خصوص اين روشها ،ن.ک :فلسفی؛ همان ،صص  16به بعد.
4. Formalism
 .5كیوانفر ،شهرام؛ مبانی فلسفی تفسیر قانون ،شركت سهامی انتشار ،5932 ،ص .61
6. Richard Posner, ”Legal Formalism, Legal Realism, and the Interpretation of Statutes and the
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واقعگرايان در نقد بر شكلگرايی بر اين باورند كه محدودكردن هرگونه فهم و استدالل حقوقی

به منطق صوري و قیاس و مقدمتین صغري و كبراي آن ،روشی خطا و نامطمئن است.
همچنین در فلسفة حقوق ،فرمالیسم اصوالً به رهیافتی اطالق میشود كه براي شناخت نظام
حقوقی بايد منابع صوري آن را مالک اعتبار قرار داد و از هرگونه تمسك به منابع واقعی و مادي آن
اجتناب كرد .نیز از بُعد آيین دادرسی ،فرمالیسم رهیافتی است كه بر اساس آن قاضی يا حقوقدان تنها
به شكل قاعده و آيینهاي تشريفاتی مرتبط با آن توجه دارد و مضمون و روح قاعده را قربانیِ توجه به
آيینهاي شكلی میكند .بنابراين ،دو مفهوم از شكلگرايی بیش از همه برجسته است .نخست
شكلگرايی در مقام تشخیص قاعدۀ حقوقی از ديگر هنجارهاي اجتماعی با رعايت اصول و
سلسلهمراتب هنجاري در يك نظام حقوقی ،و ديگري شكلگرايی در مقام استدالل و استنباط حقوقی

با تكیه بر استنتاجات قیاسی و صغري و كبراي منطق صوري .هم ازاينرو از فرمالیسم بهعنوان روشی
براي اعمال مكانیكی قواعد حقوقی معین يا يك نظريه براي موجّهسازي حقوق نیز ياد شده است.
با وجود برداشتهاي مختلف از عبارت «فرمالیسم» ،نقطة اشتراک همة آنها توجه بیشتر به
صورت هر امري ،به جاي توجه به محتواي آن است .اين سخن بر نظام حقوق بینالملل نیز منطبق
است .در واقع ،فرمالیسم در حقوق بینالملل حاوي اين پیام است كه بايد براي شناسايی اصول و
قواعد حقوقی از يك سو ،و تفسیر آنها از سوي ديگر ،بیش از همه به صورت و ظاهر آن اصول و
قواعد توجه نشان داد .بر همین اساس گفته شده است كه كار حقوقدان بینالمللی ،فهم نظام حقوق
6
موضوعه از طريق تفسیر قواعد حقوقیِ موجود و پیداكردن روابط منطقی میان اين قواعد است.
براي فهم و تحلیل ابعاد و زواياي فرمالیسم در حقوق بینالملل ،بايسته است مهمترين
برداشتهاي رايج از اين رهیافت در اين نظام حقوقی بررسی شود تا برخی از برداشتهاي
نامرتبط يا شباهتها و تفاوتهاي موجود بیشتر مشخص شود.
1ـ .1فرمالیسم و احراز قواعد حقوق بینالملل
يكی از رايجترين برداشتها از فرمالیسم در حقوق بینالملل ،ناظر به برداشتی خاص از «احراز(=
تشخیص) قاعدۀ حقوقی» 1است .به نظر نويسندۀ كتاب «فرمالیسم و منابع حقوق بینالملل:
نظريهاي در احراز قواعد حقوقی» بهطور كلی ،احراز قاعدۀ حقوقی عملیاتی پیچیده است و
بیدرنگ انجام نمی گیرد زيرا در تشخیص قاعدۀ حقوقی ،به وجود پارهاي از اصول و معیارهاي
اساسی از قبل تعیینشده نیاز است كه پیشتر دانشمندان ،حقوقدانان و نیز مجريان قانون ،دربارۀ
Constitution”, Case Western Reserve Law Review, vol. 37, 1987, p. 181.

 .7فلسفی؛ همان ،ص .035
8. Law ascertainment
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آنها به توافق رسیدند و همین توافق ،آنان را قادر به شناسايی نظام حقوقی و مطالعه و اجراي
آن میسازد .بنابراين ،احراز قاعدۀ حقوقی نیازمند استانداردسازي معیارهاي تشخیص قاعده
بهصورت پیشینی و قبل از ورود به محتواي قواعد است .اين استانداردسازي میتواند شكلی،
غیرشكلی يا تركیبی از هر دو باشد .فرمالیسم بهعنوان تشخیص قاعدۀ حقوقی با استفاده از
معیارهاي غیرشكلی يا تركیبی تشخیص قانون تفاوت دارد زيرا فرمالیسم بهعنوان تشخیص
قاعده ،به استفاده از موازين شكلی در تمايز «حقوق» از «ناحقوق» اشاره دارد .به بیان ديگر ،در
برداشت شكلیِ از حقوق ،هر قاعدهاي كه با چنین معیارهاي شكلی و از پیشتعیینشدهاي
مطابقت داشته باشد ،قاعدهاي حقوقی خواهد بود .شاخصهاي شكلیِ از پیش تعیینشده میتوانند
زبانی يا غیرزبانی (مادي) باشند؛ به اين معنی كه در تشخیص شكلی قواعد حقوقی الزم نیست
قاعدۀ مربوطه از دلِ سندي مكتوب بیرون آيد .در واقع ،شاخصهاي زبانی ،به معنی استفاده از
زبانِ از پیشتعیینشدۀ خاص است كه میتواند شفاهی باشد و لزومی ندارد كه به سندي مكتوب
ترجمه شده باشد .به همین ترتیب ،شاخصهاي غیرزبانی (مادي) كه رويههاي كم و بیش
3
تحمیلی هستند ،میتوانند فارغ از هر گونه سند مكتوب باشند.
فهم فرمالیسم به منزلة معیار احراز قاعدۀ حقوقی نیازمند بررسی اين مسئله است كه آيا
قاعدهاي كه ادعا میشود قاعدۀ حقوقی است ،با معیارهاي شكلیِ مربوط به اين اصول از پیش
تعیینشده همخوانی دارد يا خیر .به همین دلیل است كه اغلب طی مباحثی تحت عنوان نظرية
منابع ،به فرمالیسم بهعنوان نظرية تشخیص قاعدۀ حقوقی پرداخته میشود :اصطالح «منبع» در
اين خصوص بهطور كلی بیشتر به ريشهها و چگونگی ساختهشدن اصول و قواعد اشاره دارد .اين
به اصطالح نظرية منابع ،حاكی از آن است كه قاعدۀ حقوقی بهوسیلة اصول تعیینشده در ماهیت
شكلی خود مشخص میشود و در نتیجه ،شناسايی قاعده در محك و معیاري «شكلی» سنجیده
خواهد شد 52.از آنجا كه ماهیت مذكور در قالب اصطالحات شكلی تعريف میشود ،نظرية منابع
مستلزم آيین تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی خواهد بود .نظرية منابع ،اغلب با مدلهاي تشخیص
قاعدۀ حقوقی بر اساس معیارهاي غیرزبانی مغايرت دارد .بهعالوه ،از آنجا كه در برخی نظامهاي
حقوقی ،چارچوب شكلی استانداردسازيشدۀ قواعد ،شكل «قاعده» يا «اصل» به خود میگیرند،
گاه قاعدۀ حقوقی تحت عنوان رويكرد قاعدهمحور 55شناخته میشود 50كه با تعاريف هدفگرا،
9. Jean d’Aspremont, Formalism and the Sources of International Law. A Theory of the Ascertainment of
Legal Rules, Oxford University Press, 2011, p. 12.

 .14براي مطالعة بیشتر در مورد نظرية منابع در حقوق بینالملل ن.ک :فلسفی ،هدايتاهلل؛ «رويارويی عقل و واقعیت :مسئلة
منابع» ،سالنامة حقوق بینالملل و تطبیقی ،شمارۀ سوم.5911 ،
11. Rule-based approach
12. Martti Koskenniemi, “From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument”,
Cambridge University Press, 2005, p. 189.
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اثرمحور يا فرآيندمحور از حقوق مغايرت دارد .رويكرد قاعدهمحور به تشخیص قاعدۀ حقوقی نظر
دارد و رويكردهاي هدفگرا ،اثرمحور يا فرايندمحور به محتوا ،توجیه و تحلیل قواعد توجه دارند.
مهمترين نكته در بحث حاضر اين است كه «تشخیص» قواعد حقوقی و «بروز» و پديداري
اين قواعد ،دو عملیات فكري متمايز به حساب میآيند .هدف اولی بهطور خالصه اين است كه
در عالم انتزاع و در سطح نظر ،قواعد حقوقی كداماند ،در حالی كه مقصود دومی آن است كه در
سطح عمل و در مواجهه با قضیة ملموس و عینی ،موضوع قاعده يا مقامات اعمالكنندۀ قاعده،
بهترتیب ،چگونه به قواعد استناد كرده يا آنها را اعمال میكنند .با اين حال ،تشخیص قاعدۀ
حقوقی و بروز (توجیه) قاعدۀ حقوقی بسیار به يكديگر پیوسته هستند .در واقع ،بروز قاعدۀ حقوقی
مستلزم آن است كه معیارهاي تشخیص آن بهطور ملموس محقق شوند و مقام يا فردي كه
قاعده را اعمال يا به آن استناد میكند ،وجود حقیقی شاخصها را با استناد به اينكه آن قاعده به
وجود آمده است ،نشان دهد .معالوصف ،اين بدان معنا نیست كه اگر تشخیص قاعده ،شكلی شد،
بروز قاعده نیز لزوماً شكلی است .بسا معیار شكلیاي كه يك قاعده بهموجب آن شناسايی شده،
از طريق آيین اثباتی غیرشكلی بروز يافته باشد .بهعنوان مثال ،قابل تصور است كه وجود
موافقتنامة حقوقیِ كتبی با رفتار بعديِ طرفین آن موافقتنامه پديدار شود .عكس آن نیز صادق
است .بسا قاعدهاي كه بهصورت غیرشكلی شناسايی شده است ،از طريق فرآيندي شكلی بروز
يابد .بر اين اساس ،آيا فرمالیسم در اين برداشت ،تنها به روشی براي تشخیص قواعد حقوق
بینالملل محدود خواهد شد؟

به باور برخی هرچند فرمالیسم به ترسیم خط فارق میان حقوق و غیرحقوق يا «حقوق» و
«ناحقوق» كمك میكند ،از ارائة هرگونه نشانهاي در خصوص محتواي قاعدۀ حقوقی بینالمللی
در آنجا كه قاعده تشخیص داده شده است ،قاصر است 59.در حقیقت ،قواعد حتی اگر بهصورت
شكلی تشخیص داده شده باشند باز هم نیاز به تفسیر دارند 50.درست است كه اگر معیاري چون
قصد و نیت طرفین به يكی از عوامل تشخیص قاعده تبديل شود و اگر اين قصد و نیت از سند
مورد بررسی استنتاج شود ،تفسیرِ محتواي سند مذكور براي روشنكردن قصد و نیت و بدين
ترتیب ،تشخیص قاعده ضروري خواهد بود .با اين حال ،اين امر از پیامدهاي استفاده از معیار
غیرشكلی تشخیص قاعدۀ حقوقی ،مانند قصد و نیت است .بدين ترتیب ،تشخیص قاعدۀ حقوقی
و تفسیر (= توجیه) محتواي قواعد ،دو مقولة متفاوت باقی میمانند و همین دلیلی است بر اينكه
13. Jason Beckett, ”Behind Relative Normativity: Rules and Process as Prerequisites of Law”, European
Journal of International Law, vol. 12, 2001, p. 629.

 .10محبی ،محسن و وحید رضادوست؛ «تفسیر تكاملی معاهدات در حقوق بینالملل در پرتو قضیة اختالف در خصوص
كشتی رانی و حقوق مربوط به آن (كاستاريكا علیه نیكاراگوئه)» ،مجلة حقوقی بینالمللی ،سال سیودوم ،شمارۀ  ،19پايیز و
زمستان  ،5930ص .50
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چرا فرمالیسم قادر به توصیف تمام پديدار حقوق نیست و از داللت بر محتواي قواعد ماهوي
حقوق بینالملل قاصر است.
هرچند در اينجا مفهوم فرمالیسم با تعیین محتواي قواعد حقوق بینالملل ارتباط چندانی ندارد
و فقط به تشخیص آن قواعد محدود شده است ،شناسايی شكلیِ قواعد از طريق يك دسته اصول
استاندارد ،عدم تعیُّنِ 51موجود در سطح تشخیص قواعد را بهطور كامل برطرف نمیكند؛ در نتیجه
فرمالیسم نیز برخی عدمتعیُّنها را با خود در پی دارد .در واقع ،فرمالیسم به دلیل نامعلومبودن و
غیرقطعیبودن زبان كه اصول استاندارد قواعد را تعريف میكند ،بهعنوان مجموعهاي از معیارهاي
استانداردسازيشده براي شناسايی قاعده ،ناگزير از ايجاد قرارداد زبانیِ مستقل و درونزا در جهت
شناسايی قاعده تلقی میشود .با اين حال ،طرفداران نظرية منابع ،چندين راهبُرد مفهومی جهت
فائقآمدن بر عدم كفايت نظرية منابع و مهار و كنترل اين نظريه طراحی كردهاند .در اين راستا
میتوان فهم خاصی از تشخیص قاعدۀ حقوقی را پذيرفت كه برگرفته از روية اجتماعی 51است.
چنین برداشت خاصی از هستیشناسی تشخیص شكلی قاعده ،در متون مربوطه تحت عنوان
نظرية اجتماعی 56ذكر شده است .در واقع ،نظرية اجتماعی از طريق استنتاج معیارِ قواعد از روية
نهادهاي اعمالكنندۀ حقوق و به علت ناتوانی و استقالل محدود نظرية منبعمحور بابت شناسايی
قواعد حقوق بینالملل (نظرية منابع) به دنبال تكمیل و اصالح آن است .در حالی كه نظرية
اجتماعی بهطور كامل ،عدمتعیّن را از بین نمیبَرَد يا بهطور كامل از نظرية منابع منفك نمیشود،
از چارچوبی برخوردار است كه در عدم تعیّنِ معیارهاي شكلی تشخیص قاعده بدون پذيرش نوعی
عینیتگرايیِ خام 51كارساز باشد .بر اين اساس ،نظرية اجتماعی میتواند بهعنوان يكی از مبانی
اصلی فرمالیسم در اين نوشتار مورد توجه باشد.
اين انديشه كه نظم حقوقی بايد بر مبناي استانداردسازي شكلی اولیه نسبت به معیارهاي
تشخیص قاعده بنا شود ،مسئلة تازهاي نیست .هربرت هارت در كتاب مفهوم حقوق نیز به عدم
تعیّن دائمیِ حقوق اذعان دارد و آن را اينگونه تفسیر میكند كه چون حقوق ريشه در عرفهاي
اجتماعی 53دارد ،اين امكان براي آن به وجود میآيد كه بدون هرگونه مشكل ،در مورد اعتبار
قاعدۀ نهايی (برگرفته از كلّیت نظام حقوقی) تفسیر ارائه كند 02.چنانچه چنین تفسیري به حقوق
بینالملل تحمیل شود ،نتیجهاش بیاعتباري كلّیت نظام حقوق بینالملل خواهد بود 05.هرچند
15. Indeterminacy
16. Derived from social practice
17. Social thesis
18. Naive objectivism
19. Social conventions
 .24هربرت هارت ،مفهوم قانون ،ترجمه :محمد راسخ ،چاپ سوم ،نشر نی ،5930 ،صص .561-512
 .21براي مطالعه در مورد ارتباط اين انديشة هارت با حقوق بینالملل در سیاق حقوق بینالملل عرفی ،ن.ک:
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نظرية هارت تا حدّ زيادي به چارچوببندي فرمالیسم در بستر حقوق بینالملل كمك میكند،
براي جوان و تازهنگهداشتن فرمالیسم در حقوق بینالملل كافی نیست زيرا مشهور است كه هارت
نهتنها حقوق بینالملل را تا حدّ مجموعهاي از قواعدِ بسیار ابتدايی و فاقد نظام حقوقی تنزل داد،
بلكه نتوانست مبانی سیاسی فهم شكلیِ خود از حقوق را نیز روشنكند .ازاينرو میتوان گفت
نظرية هارت ،هرچند در احیاي فرمالیسم در بستر حقوق بینالملل مؤثر بوده است ،در توضیح
مبانی فرمالیسم در عرصة حقوق بینالملل و ارائة نقد معقولی از روند كنونی حقوق بینالملل و
فرمزدايی 00در فرآيند تشخیص قاعدۀ حقوقی طرفی نبست .در عوض ،با ارائة مدلی تعديلشده از
نظرية هارت میتوان برداشت موسعی از نهادهاي اعمالكنندۀ قواعد حقوقی بر مبناي روية
09
اجتماعی ارائه كرد تا از آن طريق بتوان طیف وسیعی از عوامل اجتماعی را پوشش داد.
1ـ .2فرمالیسم در نظریة قضاوت و استدالل حقوقی
از فرمالیسم بهعنوان نظرية «بیطرفی قضايی» 00و «فهمپذيري خودبنیاد» در استداللهاي
حقوقی نیز ياد شده است 01.در اين برداشت ،فرمالیسم در مفهوم پیشبینی رفتار مقامات
اعمالكنندۀ قواعد حقوقی ،آنجا كه با مشروعیت 06و مرجعیت 01بیشتري اقدام به اتخاذ تصمیمات

01

قضايی میكنند ،به كار رفته است .فرمالیسم در اين معنا پاسخی است به «شكگرايی افراطی در
قاعده» 03و واقعگرايی حقوقی كه تفسیرِ كامالً نامعلومی از اعمال قانون دارد و قانون را با اعمال
قانون يكسان میانگارد 92.فرمالیسم در مباحث حقوقی ،انتخاب را در اعمال قانون به حداقل ،و
Samantha Besson, “Theorizing the Sources of International Law”, in Samantha Besson and John
Tasioulas (eds), The Philosophy of International Law, Oxford University Press, 2010, pp. 180-185.
22. Deformalization
23. D’Aspremont, op.cit., p. 16.
24. Adjudicative neutrality
25. Immanent intelligibility

 .26بهعنوان مثال ،ن.ک:
Ernest Weinrib, “Legal Formalism” in Dennis Patterson (ed), A Companion to Philosophy of Law and
Legal Theory, Blackwell Publishers Ltd, 2010, pp. 327-338.

اين كتاب با اين مشخصات به فارسی برگردان شده است :پترسن ،دنیس؛ مكاتب معاصر فلسفة حقوق :كتاب راهنماي بلكول
براي فلسفة حقوق ،ترجمه :محمدمهدي ذوالقدري ،ترجمان.5931 ،
27. Legitimacy
28. Authority
29. Radical rule-scepticism
 .34چنین فهم دوگانهاي از فرمالیسم در كتاب مفهوم قانون وجود دارد .هارت ،فرمالیسم و قاعدۀ شكّاكی را «اسكالیا و
شاريبديس»ِ [به معناي افراط و تفريط] نظرية حقوقی دانسته و هر دو را نیز رد كرده است .براي مطالعة بیشتر ،ن.ک .هارت؛
همان ،صص .025-000
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پیشبینی را به حداكثر میرساند .چنین مفهومسازي نسبت به فرمالیسم اغلب شانه به شانة تعريف
نظم حقوق بینالملل بهعنوان «نظام» حركت كرده است .اين نوع از فرمالیسم در تاريخ اكثر
نظامهاي حقوقی با نوسانهايی روبهرو بوده است ،ازجمله دورۀ استیالي استداللهاي حقوقیِ
95
فرمال كه به تغییر جهتی اساسی به سوي فرمزدايی از استداللهاي حقوقی انجامیده است.
بسیاري از انتقادها نسبت به فرمالیسم در عرصة حقوق ،متوجه چنین دركی از فرمالیسم است
كه برداشت كانت از عقل جهانشمول را تداعی میكند .اين امر بهويژه در ارتباط با اعتراضات
90
واقعگرايانه بر ضد «سوءاستفاده از منطق»« ،سوءاستفاده از قیاس» و «نظرية حقوقی مكانیكی»
(به معناي نظرية حقوقیاي كه به فرآيند حقوق بهعنوان اموري ماشینی و مكانیكی نظر میكند) صحت
دارد 99كه رهآورد فرمالیسم به حساب میآيند .تمامی اين انتقادات بر اين پیشفرض استوارند كه
فرمالیسم ،نخست و بیش از هر چیز« ،نظرية قضاوت»(90به معناي نظريهاي براي فیصلة اختالفات) و
موجد نوعی از فن «مديريت اختالف» و شناسايی قواعد خاص جهت حل اختالفات حقوقی است.
1ـ .3شکلگرایی ،ارادهگرایی و دولتمحوری
در ادبیات حقوقی ،همچنین فرمالیسم مترادف سازكار تشخیص قاعدۀ حقوقی بر پاية رضايت و
ارادۀ انحصاري دولت دانسته شد 91.بر اساس اين تفسیر ،فرمالیسم كنايه از تضمین اقتدار مداوم
دولت قلمداد میشود 91.متون حقوق بینالملل قرن نوزدهم اغلب ترويجگر چنین برداشتی از
فرمالیسم بود كه در نهايت به تأيید حاكمیت مطلق دولتها انجامید .تصمیم ديوان دائمی
دادگستري بینالمللی در ابتداي  5306در پروندۀ مشهور لوتوس 96اغلب به اشتباه بهعنوان نقطة
اوج ارتباط فرمالیسم و ارادهگرايی تفسیر میشود كه به آن اجازۀ ادامة حیات در تحقیقات حقوقی
91
در قرون  02و  05را داد.
 .31اين موضوع بهطور دقیق توسط ديويد كِنِدي توضیح داده شده است .براي مطالعة بیشتر در اين خصوص ،ن.ک:
David Kennedy, “When Renewal Repeats: Thinking Against the Box”, New York University Journal of
International Law, vol. 32, 2000, p. 335.
32. Mechanical jurisprudence

 .33اصطالح معروف رسکو پوند که در  8091به کار برده است .ن.ک:
Roscoe Pound, “Mechanical Jurisprudence”, Columbia Law Review, vol. 8, 1908, p. 605.
34. Theory of adjudication

 .35اين درک در بسیاري از شئون تحقیقات حقوقی بینالمللی معاصر رسوخ كرده است .بهعنوان نمونه ،ن.ک:
Jutta Brunnée and Stephen Toope, ”An Interactional Theory of International Legal Obligation”,
University of Toronto Legal Studies Research Series, No. 08–16, July 2008, pp. 31-33.
36. Anthony Carty, ”Conservative and Progressive Visions in French International Legal Doctrine”,
European Journal of International Law, vol. 16, 2005, pp. 525-537.
37. Lotus case, PCIJ, series A, no. 10, 1927.

 .30براي مطالعة بیشتر در خصوص انتقادات مطروحه در خصوص ارادهگرايی ،ن.ک:
Allain Pellet, “The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-Making”, The Australian
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بدون شك اگر فرمالیسم با ارادهگرايی تلفیق شود ،بهطور جدي با تناقض مواجه میشود و در
ارائة نظرية رضايتبخش به منظور تبیین ماهیت الزامآور حقوق بینالملل موفق نخواهد بود.
میتوان اذعان كرد كه ارادهگرايی در وهلة نخست ،رويكردي به اقتدار و مشروعیت حقوق
بینالملل دارد كه مسئلهاي متفاوت از تشخیص قاعدۀ حقوقی است .گرچه نمیتوان تأثیر


93

تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی بر اقتدار و مقبولیت حقوق بینالملل را ناديده گرفت ،فرمالیسم به
خوديِ خود به دنبال توضیح چرايی الزامآوربودن حقوق يا چرايی پیروي تابعان حقوق بینالملل از
قواعد آن نیست .بدين ترتیب ،فرمالیسم و اصالت اراده ،دو مقولة متفاوت تلقی میشوند.
نیز ممكن است گفته شود كه از آنجا كه فرمالیسم به بازنگري در نظرية منابع حقوق
بینالملل میپردازد ،ايجاد حقوق بینالملل را ناگزير از منظري دولتمحور مینگرد زيرا
برداشتهاي رايج از منابع حقوق بینالملل عمدتاً با رضايت دولت تغذية اطالعاتی میشوند .با
اين حال ،ويژگی دولتمحور برداشتهاي رايج در مورد منابع حقوق بینالملل مستلزم آن نیست
كه فرمالیسم در تشخیص قاعدۀ حقوقی بايد ضرورتاً بهعنوان اصل با خواست دولتها همخوانی
داشته باشد ،چونان كه آثار محققین پیشامدرن و كالسیك حقوق بینالملل چنین گواهی میدهد.
فرمالیسم به اين معنا نیست كه حقوق منحصراً از دولت ناشی میشود زيرا فرمالیسم نسبت به
منابع مادي (يعنی ماهوي) و واقعیِ 02حقوق بیتفاوت است .در واقع ،معیارهاي تشخیص شكلی
قاعدۀ حقوقی میتواند علیرغم اينكه ريشه در خواست دولتها ندارند ،به شناسايی اصول
مشخص بهعنوان قواعد حقوقی بینجامند .بهعنوان نمونه ،در نظام حقوقی كثرتگراي معاصر،
كامالً قانعكننده است كه حقوق از نهادهاي غیردولتی ناشی شود ،در حالی كه شناسايی همچنان
بر مبناي معیارهاي شكلی صورت میپذيرد 05.با وجود اينكه فرمالیسم نقش تشخیص قاعدۀ
حقوقی را به رضايت دولتها محدود نمیداند ،عكس اين امر نیز صادق است .رضايت ،به خوديِ

Yearbook of International Law, 1988-1989, p. 26.

 .39در اين راستا ،كاسكنیمی در فصل پنجم كتاب «از مدافعه تا آرمانشهر» ذيل بحث از «منابع» توضیح میدهد كه حقوق
همواره براي معنادهی به نظم حقوقی به بیرون خود محتاج است .با اين حال ،توجه به بیرون حقوق ،ماهیت هنجاريِ قواعد
حقوقی را متزلزل میكند .در عین حال ،براي فهم قواعد حقوقیاي كه زادۀ ارادۀ دولتها هستند ،چارهاي جز توجه به وقايع
اجتماعی (بیرون از حقوق) وجود ندارد .بر اين اساس میتوان نتیجه گرفت كه در صورت پذيرش ارادهگرايی ،نمیتوان در آنِ
واحد به فرمالیسم در فهم قواعد نیز پايبند ماند.
Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, op.cit., pp. 385387.
40. Actual material source

 .01در خصوص تكثر حقوق بینالملل و نقش بازيگران غیردولتی ،ن.ک:
Jean d’Aspremont (ed), Participants in the International Legal System—Multiple Perspectives on NonState Actors in International Law, Routledge, 2011.
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خود ،توسل به هیچ معیار تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی را درگیر نمیكند 00.بهعنوان نمونه،
زمانی كه قواعد عرفی به منزلة ظهور ضمنی رضايت دولتها تفسیر میشود 09،اين قواعد ديگر
به وسیلة معیارهاي شكلی شناسايی نمیشود.
ضرورت تفكیك بین فرمالیسم و رضايت دولت روشن میسازد كه چرا فرمالیسم در مورد
هويت بازيگرانی كه حقوق از آنها ناشی میشود ،پیشداوري نمیكند .بدين ترتیب ،مباحث
ارائهشده در اين نوشتار با امكان نظري اينكه قواعد حقوق بینالملل بهواسطة نهادهاي غیردولتی
ايجاد شوند مخالفتی ندارد .در واقع ،فرمالیسم صرفاً دغدغهمند چگونگی شناسايی قاعده است،
فارغ از اينكه چه كسی يا چه چیزي نیروي اولیة سازندۀ قاعده بوده است.
1ـ .0شکلگرایی و توصیف حقوق بینالملل
بیشتر منتقدان فرمالیسم ،آن را با نظرية كلی توصیفی حقوق بینالملل مرتبط دانستهاند .در اين
معنا ،فرمالیسم به دنبال ارائة رويكردي است تا كلّ پديدار حقوق و چگونگی ايجاد حقوق
بینالملل و دلیل تبعیت از آن را ترسیم كند 00.حقوق بینالملل پديدۀ پیچیدهاي است كه قطعاً

نمیتوان آن را به سازكارهاي تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی فروكاست .بدون ترديد ،تشخیص

شكلی قاعدۀ حقوقی قادر به توصیف پديدۀ پیچیدۀ شكلگیري حقوق بینالملل نیست .به همین
ترتیب ،گرچه احراز شكلی قاعدۀ حقوقی ،شرط الزم براي اعتبار 01حقوق بینالملل است،
تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی فینفسه نمیتواند محتواي تعهد حقوقیِ مندرج در قاعده را روشن
كند .افزون بر اين ،بسیار چیزهاي ديگر الزم است تا قاعده كه با شاخصهاي شكلی تشخیص
داده شده است بتواند رسانندۀ محتواي تعهد در میان مخاطبان خود باشد .فرمالیسم بهعنوان
نظرية تفكیك «حقوق» از «ناحقوق» بر اساس شاخصهاي شكلی ،با «ادراكات مشترک» 01كه
قاعده را ايجاد كرده است 06ارتباطی ندارد؛ فارغ از اينكه آن ادراكات حقیقتاً به متابعت و پیروي از
حقوق بینالملل بینجامند يا خیر.
بدين ترتیب به نظر میرسد كه گرچه میتوان در احراز قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق
 .02براي ديدن نقدي از اين نگرۀ قرن نوزدهمی و استفاده آن به منزلة ابزار روايت پیشرفت ،ن.ک:
David Kennedy, ”International Law and Nineteenth Century: History of an Illusion”, Nordic Journal of
International Law, vol. 65, 1996, p. 385.
43. Grigory Tunkin, The Theory of International Law, Harvard University Press, 1974, p. 124.
44. Jutta Brunnée and Stephen Toope, Legitimacy and Legality in International Law. An Interactional
Account, Cambridge University Press, 2010, pp. 46-52.
45. Validity
46. Shared understandings

 .07در خصوص ادراک مشترک در جامعة بینالمللی ،ن.ک:
Brunnée and Toope, Ibid., pp. 56-87.
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بینالملل از رويكرد فرمالیستی كمك گرفت ،همانگونه كه منتقدين اعالم داشتهاند ،نمیتوان
ثمرۀ رويكرد فرمالیستی در اين خصوص را برابر و معادل فهمی كامل از كلّیت حقوق بینالملل
در نظر گرفت .به تعبیر ديگر ،براي توصیف و تبیین حقوق بینالملل و قواعد مندرج در آن بايد
وراي فهمی شكلگرايانه حركت كرد تا بتوان دركی جامع از اين نظم حقوقی عرضه داشت.
1ـ .5پوزیتیویسم و شکلگرایی
ازجمله مفاهیم مشابه با فرمالیسم ،پوزيتیويسم حقوقی است كه اغلب با آن همسان به نظر میآيد.
منظور از پوزيتیويسم در بحث حاضر بهطور كلی نظرگاهی است كه حقوق را صرفاً در چارچوب
مالحظات «موضوعه» طبقهبندي میكند و ورود مالحظات غیرموضوعه را در حقوق برنمیتابد.
درهمآمیختن پوزيتیويسم و شكلگرايی به هیچ وجه اتفاقی نمینمايد زيرا پوزيتیويستهاي
حقوقی نهتنها معموالً در بحثهاي حقوقی از فرمالیسم دفاع میكنند 01بلكه پرشورترين طرفداران
فرمالیسم در تشخیص قواعد بینالمللی نیز به شمار میآيند 03.در واقع ،پوزيتیويستهاي حقوقی از
طرح دقیقی در ارتباط با تشخیص شكلی قاعدۀ حقوقی (مانند نظرية منابع) حمايت میكنند.
همانطور كه در باال توضیح داده شد ،نظرية منابع حكايت از اين دارد كه حقوق بهوسیلة منابع آن
مشخص میشود و در نتیجه ،شناخت حقوق به بررسی ريشههاي آن تقلیل داده میشود.
هرچند پوزيتیويستهاي حقوقی از نظر پیشینه ،استفاده از فرمالیسم را براي اهداف تشخیص
شكلی قاعدۀ حقوقی بسط دادهاند ،بايد فرمالیسم را تنها يكی از اليههاي مهم پوزيتیويسم
15
حقوقی دانست 12.بنابراين تمايز بین اين دو مفهوم ،بسیار و قابل توجه است.
در واقع اگر پوزيتیويسم نوعی نظرية حقوقی است كه محتواي مباحث حقوقی را تحتالشعاع
خود قرار میدهد و حقوق را با حقوق موضوعه مساوي میانگارد ،در مقابل ،شكلگرايی ،نظريهاي
 .00گرچه بايد تأكید كرد كه اين حكم ،استثنائات مهمی چون هربرت هارت دارد .ن.ک:
H.L.A. Hart, ”American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”,
Georgia Law Review, vol. 11, 1976-1977, pp. 978-989.
49. Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford
University Press, 2008, pp. 51-60.

 .54در خصوص تمايز بین فرمالیسم و پوزيتیويسم حقوقی ،ن.ک:
Anthony J. Sebok, ”Misunderstanding Positivism”, Michigan Law Review, vol. 93, 1995, pp. 2054-2132.
 .51براي ديدن نظر موافق در اين خصوص ،ن.ک:
Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, op.cit., p. 191.
عالوه بر نظريهپردازان حقوق بینالملل ،حقوقدانان بینالمللی اي كه در عرصة كارهاي عملی نیز سرآمد هستند ،از چنین
سخنی دفاع كردهاند ،مانند برونو سیمّا ،قاضی پیشین ديوان بینالمللی دادگستري و داور كنونی در ديوان داوري دعاوي ايرانـ
اياالت متحده (كه خود را پوزيتیويستی روشنانديش به حساب میآورد) .ن.ک:
Bruno Simma and Andreas Paulus, ”The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in
Internal Conflicts: A Positivist View”, American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 307.
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در منطق حقوق است كه شكل و ظاهر حقوق و قواعد مندرج در آنها را مشمول واكاويهاي
تحلیلی قرار میدهد و بهطور كلی بر اين نظر است كه حقوق و قواعد حقوقی را بايد با سنجه و
محكهاي شكلی شناسايی ،و در اين میان بايد از مالکهاي ماهوي دوري كرد .به بیانی تمثیلی،
فرمالیسم به «ظرف» ،و پوزيتیويسم به «مظروف» حقوق و قواعد حقوقی توجه دارند.
1ـ« .6فرهنگ فرمالیسم»
نخستین بار مارتی كاسكنیِمی ،استاد حقوق بینالملل دانشگاه هلسینكی عبارت «فرهنگ
فرمالیسم» 10را ارائه كرد كه در سالهاي اخیر از شهرت بسیاري برخوردار شده است 19.اين جنبه
از انديشة كاسكنیِمی ،او را از ساير دانشمندان مطالعات انتقادي حقوق 10و واسازيگرايی
(شالودهشكنی ،تفكیك گرايی) 11متمايز میسازد زيرا دعوت او بهصورت تالشی براي كاستن از
برخی آثار واگرايی فهمیده شده است .بحث از نظريات مكاتبی چون مطالعات انتقادي حقوقی ،در
بخش دوم مقالة حاضر خواهد آمد .در اينجا كافی است اشاره شود كه علیرغم وجود اشتراكی
لفظی ،برداشت رايج از «فرمالیسم» با «فرهنگ فرمالیسم» كاسكنیِمی بهكلی متفاوت است.
آشنايان با تفكرات كاسكنیِمی بر اين امر واقفاند كه فهم فرهنگ فرمالیسم او آسان نیست .در
حقیقت ،او در آثار خود در توضیح اين مفهوم بسیار موجز سخن گفته است .با اين حال ،فرهنگ
فرمالیسم از خودِ آثار كاسكنیِمی و تفسیرهاي صورتگرفته از آنها بهصورت فرهنگ مقاومت در
برابر قدرت ،پاسخگويی بهعنوان روية اجتماعی ،گشودگی (انفتاح) 11و برابري فهمیده میشود كه
آنها را نمیتوان به مواضع سیاسی طرفین اختالف فروكاست .بهطور خاص ،فرهنگ فرمالیسم در
حالی كه به جهانشمولی باور ندارد ،امكان استداللهاي حقوقی جهانشمول را فراهم میآورَد؛ به
شكلی كه با كنارهگیري از امپريالیسم ،از خطرات ناشی از آن اجتناب میكند و به دنبال فرصتی
براي شنیدهشدن سخنان و ادعاهاي جايگزين در مورد كاستیهاي حقوق است .در اين معنا،
فرهنگ فرمالیسم در مباحث استدالل حقوقی« ،ضدفرمالیستی» است كه بايد از آن بهعنوان
«انديشة تنظیمی 11 »16يا «افق» دستنیافتنیِ ،13ضروري تعبیركرد 12.مطابق نظر كاسكنیِمی،
52. Culture of formalism
 .53در خصوص ادعاي معروف كاسكنیِمی در خصوص فرهنگ فرمالیسم ،ن.ک:
Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960,
Cambridge University Press, 2002, pp. 502-509.
54. Critical legal studies
55. Deconstructivism
56. Openness
57. Regulative ideal
58. Martti Koskenniemi, “What is International Law For?“ in Malcolm Evans (ed), International Law,
Oxford University Press, 2006, p. 70.
’59. Unattainable ‘horizon
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فرهنگ فرمالیسم همواره با «نقد» حقوق همراه است زيرا فرهنگ فرمالیسم امري است كه از
فرايند نقد حراست میكند تا آنان كه سابق بر اين با نگاهی ابزاري به حقوق ،ادعاهاي خود را
جهانشمول میدانستند و سعی بر پنهانكردن اهداف سیاسی خود دارند ،از آن سوءاستفاده نكنند.
فرهنگ فرمالیسم ،سنگ بناي پروژۀ كاسكنیِمی است كه از حقوقدانان بینالمللی دعوت میكند تا
15

ذاتیبودنِ ادعاهاي خود را برمال و بر جهانشمولی همة مدعیات حقوقی تمركز كنند.
فرهنگ فرمالیسم كاسكنیِمی ابزاري نیست كه نتیجة استدالل حقوقی را ديكته كند يا
راهحلهاي حاضر و آمادهاي را براي مسائل سیاسی كه حقوق در آنها اعمال میشود ارائه دهد.
فرهنگ فرمالیسم ،يك فن ممارستی يا فرهنگ ارتباطاتی است كه آرزوي جهانشمولی
استداللهاي حقوقی را محض رضاي آزادي و گشودگی در سر میپروراند .به تعبیر برخی،
« صرفاً آن دسته از مدعیات حقوقی كه بتوانند علیه خودمان نیز اقامه شوند ،معتبر هستند» 10.اين
سخن بدين معناست كه نمیتوان در اظهار عقیده با «معیارهاي دوگانه» رفتار كرد و يك ادعا را
صرفاً تا آن زمانی پذيرفت كه به نفع گوينده باشد .بنابراين ،فرهنگ فرمالیسم ،يك نوع «نگهبان
تفسیري» 19محسوب میشود 10.در اين معنا« ،فرهنگ فرمالیسم» بیترديد خود را در هیچگونه
شاخصی بروز نمیدهد.
بنا توضیحات باال ،بهوضوح میتوان مشاهده كرد كه «فرهنگ فرمالیسمِ» مطرحشده توسط
كاسكنیِمی در واقع در فضايی كامالً متفاوت با رهیافت فرمالیستی (به معناي مدنظر در نوشتار
حاضر) مطرح شده است .حتی میتوان اعالم كرد كه اساساً نظريات كاسكنیِمی نهتنها با رهیافت
فرمالیستی ارتباط چندانی ندارد ،بلكه عموماً به نظرية رقیب آن (يعنی رهیافت انتقادي) قرابت دارد،
و همانطور كه در بخش بعد با تفصیل بیشتري خواهد آمد ،مكتب هلسینكی بهعنوان يكی از
نتايج و ثمرات رهیافت انتقادي ،اساساً دستپروردۀ كاسكنیِمی محسوب میشود .در اين معنا،
اشتراک «رهیافت فرمالیستی» با «فرهنگ فرمالیسم» صرفاً اشتراک لفظی قلمداد میشود.
 .2رهیافت انتقادی در تفسیر قواعد حقوق بینالملل
در مقابلِ رهیافتهاي فرمالیستی كه اهمیت بیشتري به شكل و قالب قواعد حقوقی میدهند،
60. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960, p.
508.

61. D’Aspremont, op.cit., p. 28.
62. Ibid.
63. Interpretative safeguard
64. Jason Beckett, “‘Rebel Without a Cause?’ Martti Koskenniemi and the Critical Legal Project”,
German Law Review, vol. 7, 2006, p. 1070.
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رهیافتهاي انتقادي از فرمالسیم حقوقی عبور میكنند تا پديدار حقوقی را با مقتضیات و واقعیات
روز جامعة بینالمللی سازگارتر كنند و با كنار هم قراردادن برداشتها و تفاسیر متفاوت از اصول و
قواعد حقوقی ،به فهمی واقعگرايانه دست يابند .در اين مسیر ،رهیافت انتقادي بیشتر به تضادها و
حركتهاي اجتماعی موجود در زمان «وضع» و «تفسیر» قاعده توجه نشان میدهد 11.برخالف
رهیافتهاي فرمالیستی كه در حقوق بینالملل پیشینهاي طوالنی دارد ،رهیافتهاي انتقادي
سابقة كمتري دارند .بنابراين جا دارد در ادامه ،نخست ،بنیانهاي نظري اين رهیافتها به اختصار
بررسی و پس از آن به جايگاه اين رهیافت در مهمترين مكاتب معاصر حقوق بینالملل مانند
مكتب نیوهِیوِن و هلسینكی اشاره شود.
2ـ .1بنیانهای نظری رهیافتهای انتقادی حقوق
منظور از «رهیافتهاي انتقادي» 11در حقوق بینالملل ،عموماً ديدگاههايی هستند كه با انديشة
راست (مكتب فلسفی لیبرالیسم) همسويی ندارند و با انتقاد از روايتهاي رايج لیبرال ،به ارائة
مدلهاي جايگزين آن میپردازند .اين رويكردها در حقوق بینالملل ضمن دوري از پوزيتیويسم و
فرمالیسم ،به دنبال آن هستند تا حقوق بینالملل را به سمت غايات اصلی اين نظام حقوقی
متمايل كنند و از ارادهگرايی محض فاصله بگیرند .علیرغم تمام تفاوتهايی كه میان انواع
رهیافتهاي انتقادي وجود دارد ،میتوان دو ويژگی زير را بیش از همه نشانه گرفت.
الف .دورشدن از رویکردهای سنتی حقوق بینالملل
رويكردهاي سنتی در حقوق بینالملل (كه عموماً با پوزيتیويسم كالسیك در ارتباط هستند)
میكوشند تا با ترسیمِ خط فارقی مطلق میان «حقوق» و «ناحقوق» يا «امور فراحقوقی» ،از
تمامی مباحث معرفتشناسانه (كه از قضا در تعیین تكلیف مسائلِ حقوقیِ مهم از بیشترين اهمیت
برخوردارند) بر حذر دارند يا آنها را بیاهمیت جلوه دهند و به استغناي حقوق از ساير دانشها
حكم كنند .با اين حال ،تحوالت دهههاي اخیر در زمینة نظريههاي حقوق بینالملل نشان داده
است كه میتوان نظريههاي جديدي را براي بررسی و كاوش در حقوق بینالملل به كار گرفت و
از رويكردهاي سنتی دور شد .در اين مسیر ،رويكردهاي جديد بر اين عقیدهاند كه حقوق با ساير
علوم در ارتباط مداوم است و در نتیجه نیازمند آن است كه با آنها وارد گفت و گو شود .بدين
ترتیب ،ديگر نمیتوان مانند گذشته میان حقوق و ساير دانشها مرزهاي قاطع و روشنی كشید.
 .65براي ديدن بحثی در خصوص تفاوت رهیافتهاي فرمالیستی و انتقادي در چارچوب چند مثال ،ن.ک :فلسفی ،هدايتاهلل؛
سیر عقل در منظومة حقوق بینالملل :اصول اساسی روششناسی ،صص .030-039
66. Critical approaches

66



مجلة حقوقی بینالمللی /شمارة  / 66بهار ـ تابستان 1041

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهیافتهاي انتقادي در اين مسیر میكوشند تا با تأكید بر اين نظريههاي جديد در حقوق
16
بینالملل ،ديدگاههاي سنتی را نقد كنند و به مطالعات میانرشتهاي روي آورند.
ب .قرابت با رویکردهای معطوف به نظریههای روابط بینالملل
يكی از ويژگیهاي بارز رويكردهاي انتقادي به حقوق بینالملل را بايد در تقابل با رويكردهاي
سنتی از اين جهت توضیح داد كه رويكردهاي سنتی غالباً خود را به تفسیر و اِعمال قواعد حقوقی
در معناي اخص كلمه محدود میكنند اما رويكردهاي انتقادي ،ضمن توجه به سیاق و محیط
پرورش قواعد مذكور در زمینه ،به ساير دانشهاي بینالمللی ،بخصوص روابط بینالملل ،توجهی
ويژه نشان میدهند.
تفاوتهاي زيادي میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل وجود دارد اما واقعیتی واحد آنها
را به هم پیوند میدهد؛ اين واقعیت« ،موضوعِ» اين دو دانش است :در واقع ،هر دوي حقوق
بینالملل و روابط بینالملل از «دولت»« ،امنیت»« ،صلح»« ،قدرت»« ،سازمانهاي جهانی» و
من حیثالمجموع از «پديدار بینالمللی» سخن میگويند .همین نكته است كه اين دو را شبیه به
اعضاي خانوادهاي واحد میكند كه در عینِ تفاوتهاي بنیادين ،داراي «شباهتهاي خانوادگی»
هستند .به سخن ديگر ،حقوق بینالملل همان حقوق روابط بینالملل است.
هانس مورگنتاو پیشگام نظرگاه حقوقی بینالمللی معطوف به روابط بینالملل است .وي
تحصیالت خود را از عالم حقوق شروع كرد اما از جايی سر در آورد كه اكنون «روابط بینالملل»
11
خوانده میشود و به همین تعبیر میتوان او را پدر اين رشتة تازه متولدشده دانست.
رئالیسمِ مورگنتا به بیانی ساده ،بدين معناست كه دولتها بهعنوان مهمترين اعضاي جامعة
بینالمللی ،به دنبال مفاهیمی آرمانگرايانه چون «خیر مشترک»« ،حكومت قانون»« ،حقوق
بشر» و «صلح بینالمللی» نیستند ،بلكه سیاست را مبارزۀ قدرت تلقی نموده و میخواهند منافع و
قدرت خود را به حداكثر برسانند ،چرا كه قدرت ،ابزاري براي تعقیب اهداف است .به بیان ديگر،
مفهوم منافع است كه در چارچوب قدرت به واقعگرايی سیاسی كمك میكند تا جايگاهش را در
عرصة سیاست بینالملل مشخص كند .لذا دولتها در صدد ايجاد موازنة قدرت يا مهار قدرت در
13
روابط بین خود هستند .بنابراين ،همكاري میان دولتها را بايد در اين راستا فهم و تحلیل كرد.
67. Andrea Bianchi, International Law Theories. An Inquiry into Different Ways of Thinking, Oxford
University Press, 2016, p. 24.
68. Ibid., pp. 110-111.

 .69هانس جی .مورگنتا؛ سیاست میان ملتها :تالش در راه قدرت و صلح ،ترجمه :حمیرا مشیرزاده ،انتشارات وزارت
امورخارجه ،صص .59-51
براي مطالعه در خصوص نسبت روابط بینالملل و حقوق بینالملل بهعنوان نمونه ،ن.ک :آبوت ،كنث؛ «نظرية روابط بینالملل،



تأملی بر رهیافتهای «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بینالملل

66

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين میان ،رهیافتهاي انتقادي ،برخالف رهیافتهاي فرمالیستی كه تالش میكنند
محضبودن حقوق را حفظ كنند ،در تكاپوي آن هستند تا توجهها را به يافتههاي قطعی روابط
62
بینالملل جلب كنند.
2ـ .2مکاتب مرتبط با رهیافت انتقادی
مكاتب و نظريههاي بسیاري را میتوان در حقوق بینالملل يافت كه با رهیافتهاي انتقادي
همراهی میكنند  .در اين میان ،سه نظرگاه اصلی شايان بررسی است تا بتوان از آن طريق به
فهمی كاملتر از مبانی نظري رهیافتهاي انتقادي دست يافت.
الف .مکتب نیوهِیوِن
اين مكتب بیش از هركس ،با انديشههاي مايرِس مكدوگِل و سپس هارولد السوِل و مايكل
رايزمن 69در ارتباط است و به دلیل اينكه بیشتر نظريهپردازان آن در دانشكدۀ حقوق يِیل تحصیل
كردهاند به «مكتب يِیل» نیز شهرت دارد .مطابق اين نظرگاه كه از رئالیسمِ حقوقی 60نَسَب
میبرَد ،اين مدعاي پوزيتیويسم كه حقوق ،عینی و بیطرف است به باد انتقاد گرفته میشود ،چرا

65

60

كه مطابق اين مكتب ،حقوق در خأل شكل نمیگیرد بلكه آدمیان خالق آن هستند؛ آدمیانی كه در
كنار قوۀ عاقله و منطق ،آمیزهاي از تعلقات ،انگیزهها و احساساتی هستند كه لزوماً پاية عقالنی
61
ندارند و از قضا همین تعلقات ،انگیزهها و احساسات در عقالنیتِ شخص نیز تأثیر میگذارند.
مكتب نیوهِیوِن تالش دارد از میان سیستمهاي مختلف حقوق بینالملل ،يكی را جهت
تحقق شأن و كرامت بشر ،از طريق موازنة هرچه مؤثرتر قدرت و ايجاد تعادل بیشتر در تعامالت
61
انسانی در فرايند اجتماعی ،با توزيع هرچه بیشتر ارزشهاي اساسی و خواستهها انتخاب كند.
حقوق بینالملل و رژيم حاكم بر فجايع ارتكابی در مخاصمات داخلی» ،نیمنگاهی به روششناسی حقوق بینالملل ،ترجمه:
علیرضا ابراهیمگل ،خرسندي ،5939 ،صص .591-505
 .74فلسفی؛ همان ،ص .030
71. Myres Mc. Dougal
72. Harold Lasswell
73. Michael Reisman
 .70به بیان ساده ،رئالیسم حقوقی بدين معناست كه حقوق را نبايد بهصورت انتزاعی و صرفاً ذهنی ديد و گمان كرد كه
حقوق صرفاً مجموعهاي از اصول و قواعدي است كه قاضی صرفاً بر مبناي آنها و كامالً بیطرفانه و در خأل به قضاوت
میپردازد .به اعتقاد واقعگرايان حقوقی ،حتی صبحانة قاضی هم میتواند در نحوۀ قضاوت او تأثیر بگذارد.

75. Bianchi, op.cit., pp. 94-96.
 .76موثق ،هومن؛ «شناخت مكتب يیل و نقد آن» ،سالنامة ايرانی حقوق بینالملل و تطبیقی ،روزنامة رسمی كشور ،شمارۀ
دوم ،5911 ،ص .920
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اين مكتب با نقد مفهوم قدرت ناب بهعنوان هستة سخت حقوق بینالملل و نقش آن در ساختن
هنجارها و اصول بنیادي حقوق و روابط بینالملل ،بر منطق جديد قدرت تأكید میكند و حقوق را
برآيند تضارب قدرتهاي جهانی در فرآيند رويههاي دولتها و بازيگران غیردولتی میداند و
66
بدينسان جامعة مشتركات بینالمللی را جايگزين مفهوم سنتی قدرت میكند.
نظرگاه نیوهیون و فرآيندمحور ،با آشتیدادن امر حقوقی و امر سیاسی يا به تعبیري ،همكاري
حقوقدانان با دانشمندان علوم سیاسی ،به اموري میپردازند كه در رويكردهاي سنتی ،تحت عنوان
«فراحقوق» شناخته میشوند و بنابراين از لحاظ حقوقی ،بیاهمیت يا بیمعنا هستند .در رويكردهاي
فرآيندمحور كه عموماً در اياالت متحدۀ آمريكا رشد و نمو يافته است ،حقوق صرفاً مجموعهاي از
اصول و قواعد نیست ،بلكه «فرآيند» شكلگیري ،تفسیر و اجراي آن اصول و قواعد نیز در نظام
حقوقی ،بالمره دخیلاند .بدين ترتیب ،مكتب نیوهِیوِن با انكار فرمالیسم و پوزيتیويسم حقوقی ،بر
61
اين باور است كه حقوق وجودي پويا دارد و بهطور مداوم ساخته و پرداخته میشود.
بدين ترتیب ،نیوهیون ،بابی را به روي حقوق بینالملل گشود كه ديگر ،استفاده از محتوا و
روششناسیهاي موجود در سیاست و روابط بینالملل را مغالطه و تخطی از روششناسی حقوقی نمیشمارد.

ب .مکتب مطالعات انتقادی حقوق
اين نظرگاه ،همانگونه كه از نام آن يعنی «جنبش مطالعات انتقادي حقوقی» برمیآيد ،كامالً
بر مبناي رهیافتهاي انتقادي استوار شده است .اين نظرگاه با استعانت از نظريات جديد در
زبانشناسی و معرفتشناسی ،كامالً برخالف نظرگاههاي سنتی كه حقوق را صرفاً مجموعهاي از

63

اصول و قواعدِ خشك میدانند معتقد است كه حقوق ،مشتمل بر اصول ،قواعد و زمینههاي
تفسیريِ آن را نمیتوان در خأل و خارج از زمینة بحث فهم كرد .قواعد حقوقی را بايد در ظرف
زمان و مكان و مخاطبِ قاعده سنجید ،چرا كه قواعد حقوقی ،بسته به آنكه در چه وضعیتی به
كار گرفته شوند ،معانی مختلفی از خود به نمايش میگذارند .به تعبیر ديگر ،برخالف نظرگاههاي
فرمالیستی (صورتگرا) كه معتقدند «حقوق ،حقوق است و بس» و كار حقوقدان تنها بررسی
ضوابط حقوقی است (و نه ضوابط اقتصادي ،سیاسی ،جامعهشناسی و 12،)...مطالعات انتقادي حقوق بر
 .77محبی ،محسن و سهیال ابراهیمی لويه؛ «مكتب نیوهیون در حقوق بینالملل :بازخوانی رابطة قدرت و حقوق بینالملل»،
مجلة راهبرد ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،10بهار .5931
78. Ingo Venzke, How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative
Twists, Oxford University Press, 2012, p. 33.
79. Critical Legal Studies Movement

 .04بهعنوان نمونه ،هانس كلسن (بهعنوان يكی از نظريهپردازان فرمالیسم در حقوق بینالملل) معتقد است كه «جداكردن
حقوق از سیاست» نهتنها ممكن ،كه واجب است .ن.ک:
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اين نظر است كه «حقوق ،سیاست است و بس»؛ 15كه البته در اينجا منظور از سیاست ،نه قدرتِ
برهنه و نظامیِ ابرقدرتها و نفی بنیانهاي نظام حقوقی ،كه زمینهها و مفروضاتِ غیرحقوقیِ
فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی است.
پژوهشگران اين نحلة فكري در حقوق بینالملل ،بیشترين سرمايهگذاري را بر مفهوم «عدم
تعیُّن» 10بنا كردهاند .اين اصطالح به اجمال بدين معناست كه معناي قواعد حقوقی ،پیشاپیش
معلوم ،روشن و بديهی نیست و نمیتواند بهتنهايی متعیِّن باشد ،چرا كه قواعد حقوقی ذاتاً مبهم و
نامتعیِّناند و اين ،مفروضات و معلومات پیشینی و غیرحقوقیِ شخص است كه به فهم او از قاعده
سمت و سو میدهد 19.در همین راستا ،بنیانگذار «جريان جديد»  10در حقوق بینالملل ،يعنی
ديويد كِنِدي كه بُنماية اين جريان را از جنبش «مطالعات انتقادي حقوقِ» افرادي چون رُبرتو
آنگِر 11میگیرد ،از ويژگیِ جدلیالطرفینیبودنِ مسائل حقوق بینالملل پرده برمیدارد و به همین
دلیل ،به بیپايانبودن مناقشات موجود در آن صحه میگذارد و بر اين امر تأكید دارد كه اساساً
چیزي به نام پاسخ حقوقیِ درست وجود ندارد .بر اين اساس ،آوردۀ اصلیِ «جريان جديد» اين
است كه زبان نهتنها حقوق و نظام مرتبط با آن را توضیح میدهد ،بلكه آفرينندۀ آن نیز هست و
11
هر لحظه ،به بازآفرينیِ آن میپردازد.
ج .مکتب هلسینکی
از دل جنبش مطالعات انتقادي حقوق و جريان جديد ،انديشة ديگري نیز در عرصة حقوق
بینالملل بیرون آمده است كه تحت عنوان «مكتب هلسینكی» شناخته میشود و بیش از همه،

معطوف به نظرگاه خاص مارتی كاسكنیِمی ،استاد حقوق بینالملل دانشگاه هلسینكی است كه با
ارائة «تحلیلی واپسگرايانه» 16به تأسیس نظريهاي خاص در مورد حقوق بینالملل انجامیده
Hans Kelsen, The Law of the United Nations, The Lawbook Exchange, Ltd., 1950, p. viii.
81. Martin P. Golding and William A. Edmundson, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and
Legal Theory, Blackwell 2006, p. 80
82. Indeterminacy

 .03به تعبیر هارت« :حتی زمانی كه قواعد عامِ صورتبنديشده در قالب الفاظ استفاده میشود ،ممكن است عدم قطعیت در
خصوص شكل رفتار مدنظر آنها در موارد ملموسِ مشخص بروز كند .رخدادهاي مشخص ،منتظر ما نمیايستند تا پیشاپیش
آنها را از هم تمیز دهیم و آنها را مصاديقی از قاعدۀ عامی بدانیم كه اِعمال آن ،محل بحث است؛ نیز هیچيك از اين قواعد،
مصاديق خود را مشخص نمیكنند .محدوديتی ذاتی در ماهیت زبان در تمام حوزههاي عمل ،و نه فقط حوزۀ قواعد در
خصوص راهنمايی كه زبان عام میكند ،موجود است» .ن.ک :هارت؛ همان ،ص .020
84. New Stream
85. Roberto Mangabeira Unger
86. Bianchi, International Law Theories. An Inquiry into Different Ways of Thinking, 2016, p. 142.
87. Regressive analysis
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است 11.به نظر او و البته به اقتضاي نظرگاه مطالعات انتقاديِ حقوق ،حقوق بینالملل ،چیزي
نیست جز «سیاست حقوق بینالملل» 13.با اين حال ،او «سیاستِ حقوق بینالملل» را از منظر
ديگري نیز كاويده است .او گفتة لوترپاخت در خصوص «انتخاب» در حقوق بینالملل را گامی به
جلو بُرد .پیشتر ،لوترپاخت در رابطه با اشتغال قضايی تأكید كرده بود كه در بیشتر مواقع ،قاضی
بايد میان استدالالت مختلف دست به انتخاب بزند .انتخاب معموالً میان ادعايی كه بر قاعدۀ
حقوقی استوار است و ادعايی كه چنین نیست صورت نمیگیرد ،بلكه بین ادعاهاي مختلفی
صورت میگیرد كه هركدام داراي درجهاي از مقبولیت حقوقی هستند 32.اينجا بود كه كاسكنیِمی
اعالم كرد« :انتخاب ،میان حقوق و سیاست نیست ،بلكه میان يك سیاست حقوقی و سیاست
حقوقیِ ديگر است» 35.بدين ترتیب ،او پروژۀ خود را از مطالعات انتقادي آغاز كرد اما آن را در
افقهاي ديگري در كتاب از مدافعه تا آرمانشهر 30پروراند.
نتیجه
بررسی تاريخ انديشههاي حقوقی بینالمللی نشان میدهد كه رويكردهاي غالب در حقوق
بینالملل به رهیافت فرمالیستی نزديك بوده است .در واقع ،در ابتداي ظهور نظام حقوق
بینالملل ،به جهت تفوق ارادهگرايی و دولتمحوري ،توجه به منابع صوري و احراز شكلی قواعد
حقوقی بینالمللی با رهیافتهاي فرمالیستی ،ضامن وجود حقوق بینالملل تلقی میشد .با اين
همه ،در دهههاي اخیر و با رشد مطالعات میانرشتهاي ،تا حد زيادي اين انديشه جا افتاده است
كه صِرف توجه به مبانیِ شكلی و فرمالیستی حقوق بینالملل نشاندهندۀ چارچوبی كامل و جامع
از اصول و قواعد حقوق بینالملل نیست.
علیرغم اين ،رهیافتهاي انتقادي گاه آنچنان در مسائل نظري و انتزاعی غوطهور شدهاند
كه عمالً نتوانستهاند در ادبیات حقوقی بینالملل معاصر جايگاه مستحكمی بیابند .همچنین با
 .00براي مطالعه در خصوص «تحلیل واپسگرايانة» كاسكنیِمی ،ن.ک :كدخدايی ،عباسعلی و امیرعباس امیرشكاري؛
«درآمدي بر تحلیل قهقرايیِ مارتی كاسكنیِمی در ارزيابیِ ساختاريِ حقوق بینالملل» ،فصلنامة مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ
 ،01شمارۀ  ،9پايیز .5930
89. Politics of international law.
كاسكنیِمی در كتاب سیاست حقوق بین الملل خود سعی كرده است اين مفهوم را در موضوعات مختلف حقوق بینالملل به
نمايش بگذارد .ن.ک:
Martti Koskenniemi, Politics of International Law, Hart Publishing, 2011.
90. Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, Praeger,
1958, p. 399.
91. Martti Koskenniemi, “International Law in Europe: Between Tradition and Renewal”, European
Journal of International Law, vol. 16, no. 1, 2005, p. 123.
92. Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument,
Cambridge University Press, 2005.
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ورود انتقادات وسیع به فرمالیسم در حقوق بینالملل ،طرفداران اين رويكرد تالش كردهاند تا
نسخههاي تعديلشده اي از اين رهیافت ارائه نمايند و در نتیجه با بازسازي خوانش خود ،در برابر
رهیافتهاي انتقادي مجدداً قد علم كنند.
توجهِ دوباره به رهیافتهاي فرمالیستی در حقوق بینالملل در دهههاي اخیر ،بیش از همه،
معلول ورود نظريههاي آمريكايی به عرصة نظريهپردازي در اين زمینه است كه گاه به دنبال
تحكیم منافع ملی اين كشور در پوشش ارزشهاي واالي بشري ديده میشود .در واقع ،برخی
نظريات حقوق بینالملل در تالشاند تا با قلب معانی مندرج در قواعد حقوقی بینالمللی ،ارادۀ
خود را بر اين نظام حقوقی تحمیل كنند .به همین جهت ،رهیافتهاي فرمالیستی میتوانند تا حد
زيادي در مقابل اين نظرگاهها بايستند و يادآور حكومت نسبی قانون در عرصة بینالمللی شوند.
به نظر میرسد كه براي ارائة نظريهاي قابل دفاع در عرصة حقوق بینالملل نمیتوان از هیچيك
از رهیافتهاي مذكور غافل ماند ،چرا كه هريك از اين رهیافتها و رويكردها برخی از جوانب حقوق
بینالملل را پوشش میدهند و هركدام به نوبة خود بر غنا و پويايی حقوق بینالملل میافزايند.
بهطور كلی رهیافتهاي فرمالیستی با عطف توجه به امنیت حقوقی ،پیشبینیپذيري و حكومت
قانون ،در تالشاند تا با ارائهدادن چارچوبی شكلی و فارغ از ماهیت و محتواي قواعد حقوقی ،به
شناسايی و احراز حقوق بینالملل و قواعد مندرج در آن بپردازند و از اين طريق ،قطعیتی را براي
حقوق بینالملل به ارمغان آورند .از سوي ديگر ،رهیافتهاي انتقادي با اشارهكردن به ويژگی
تغییرپذير نیازهاي اجتماعی و تحوالت نظام حقوقی در زمان ،به دنبال پوياكردن حقوق بینالملل از
طريق فرمالیسمزدايی از فرآيند شناسايی قواعد حقوقی بینالمللی هستند .با اين همه ،بررسی اين
رهیافتها در نوشتار حاضر نشان میدهد كه میتوان عالوه بر توجه به سويههاي فرمالیستی و
شكلیِ احراز قواعد حقوقی ،به حفظ پويايی و تأكید بر توسعة حقوق بینالملل نیز همت گمارد و به
نوعی میان اين دو رهیافت كلی جمع كرد و به موازنهاي معقول و منطقی دست يافت .اين امر البته
جز با بازنگري در فهم رايج از حقوق بینالملل و نقد رويكردهاي سنتی قابل حصول نیست .در
واقع ،نظرية مختار نوشتار حاضر آن است كه میتوان از فرمالیسم بهعنوان نقطة شروع در احراز
قواعد حقوق بینالملل استفاده كرد اما نبايد در آن متوقف شد و بايد به ساير مالحظات و نظريات
حقوقی ،ازجمله نظرية «واقعگرايی حقوقی» نیز توجه كرد .به تعبیر ديگر ،براي تبیین واقعگرايانه در
نظام حقوق بینالملل در كلّیت آن بايد از فرمالیسم فراتر رفت؛ امري كه گاه برخی حقوقدانان
بینالمللی آن را «پوزيتیويسم روشنانديشانه» 39خواندهاند.

93. Enlightened positivism. See: Bruno Simma and Andreas Paulus, op.cit.
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