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دکتر سمیه قنبری

چکیده
نظریههای روابط بینالملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بینالملل نپردازند ،بهصورت
ضمنی با آن در ارتباط بوده که بهشکل بهرهگیری از رویکردها ،زبان و اصطالحاتی متفاوت اما
نزدیک به حقوق بینالملل همچون هنجارها ،نهادها و رژیمها منعکس میشود .در این میان ،سنت
جامعه بینالملل از ظرفیتهای بیشتری در اتصال میان دو رشته حقوق بینالملل و روابط بینالملل
برخوردار است .پرسش محوری مقاله اینگونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت سنت
جامعه بینالملل در برقراری پیوند میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل در چیست؟» فرضیهای
که مقاله حاضر در صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی اساسی موفقیت سنت جامعه
بینالملل در ایجاد سازگاری میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل ،تمرکز بر مفهوم جامعه
بینالملل (بهمثابه نمود عینی کاربست مباحث هنجاری مورد عالقه حقوق بینالملل در عرصهی
روابط بینالملل) بوده که با اتخاذ موضع میانه این سنت بین واقعگرایی (با تأکیدش بر مسایل
روابط بینالملل) و آرمانگرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بینالملل) همراه شده است ».نوع
پژوهش طی این مقاله ،توصیفی-علی بوده و از روششناسی استنباطی و رویکرد میانرشتهای
استفاده شده است .یافتههای مقاله نیز درستی فرضیه پژوهش را نشان میدهند.
کلیدواژگان
مکتب انگلیسی (رهیافت جامعه بینالملل) ،جامعه بینالملل ،هنجارهای بینالمللی ،حقوق
بینالملل ،روابط بینالملل.

* نویسنده مسئول ،استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران  /ایمیلs.ghanbari@pnu.ac.ir :
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مقدمه
نظریههای روابط بینالملل به مسایل مهم حقوق بینالملل همچون منشأ تعهدات دولتها و
قواعد رفتار مناسب در نظام بینالملل اهمیت میدهند و تبعیت یا تخطی دولتها از حقوق
بینالملل و کشف دالیل آن ،برای نظریهپردازان روابط بینالملل حائز اهمیت است .نظریههای
روابط بینالملل در عین حال بیش از آنکه به ماهیت حقوقی موضوع مورد مطالعه بپردازند،
تأکیدشان بر تبیین رفتار دولتها ،نهادها و اشخاص در نظام بینالملل است ،رفتارهایی که عمدتاً
هم بر مبنای یکسری قواعد و هنجارهای ازپیش موجود صورت میپذیرد و هم در عین حال
میتواند منشأ تأسیس هنجارهای جدید بهشمار آیند.
از اینرو ،اندیشمندان و نویسندگان روابط بینالملل مترصد فهم این مهم هستند که بازیگران
بین المللی در چه شرایطی قادر به خلق هنجارها بوده و چرا تالش برخی دولتها معطوف به حفظ
و ح مایت از برخی هنجارها است ،اما برخی دیگر حاضر به تبعیت از آنها نبوده و با رفتار خود در
صدد تغییر آنها برمیآیند؟ درحالیکه نظریهپردازان حقوقی بینالمللی بر محتوا و مشروعیت
هنجارهای بینالمللی و روند تعامالت حقوقی که منجر به همگرایی افقی یا عمودی آن میشود
تأکید دارند.
«در واقع ،اگرچه ادبیات روابط بینالملل و حقوق بینالملل هر دو دسته رویکردهای مبتنی بر
انتخاب عقالیی و مبتنی بر هنجار را برای فهم انتشار هنجارهای بینالمللی عرضه میکنند» (True-
 ،) Frost, 2007: 123اما تأکید اندیشمندان هر یک از این دو رشته بر اولویت و نقش این دو
رویکرد در هنجارسازی بینالمللی متفاوت است .با وجود این« ،طی سه دهه گذشته گفتمان
مشترک جدیدی میان آن دسته از نظریهپردازان روابط بینالملل که به ساخت اجتماعی هویت
عالقهمند بوده و بر نقش هنجارها در سیاست بینالملل تمرکز دارند ،با اندیشمندان حقوق
بینالملل که تکامل هنجاری جزئی ضروری و الینفک از ابزار تحلیل آنها بهشمار میآید ،شکل
گرفته است» (.)Brunnée and Toope, 2013: 119
این دسته از متفکران عالقهمند به هنجار در حوزه روابط بینالملل ،عمدتاً ذیل دو نظریه
سازهانگاری روابط بینالملل و مکتب انگلیسی (رهیافت جامعه بینالمل) قرار میگیرند .با این
همه ،اگرچه رهیافت جامعه بینالملل شباهتهای انکارناپذیری با بسیاری از مباحث سازهانگاری
بهویژه تأکید بر نقش هنجارها و قواعد در جامعه بینالمللی دارد ،اما بهدلیل قابلیتهای انکارناپذیر
مفهوم جامعه بینالملل در پیوند میان واقعگرایی و آرمانگرایی ،رهیافت جامعه بینالملل از
ظرفیتهای تبیینی بهمراتب بهتری برای اتصال دو رشته روابط بینالملل و حقوق بینالملل بهرهمند
است .بخش اعظم این قابلیت به مفهوم جامعه بینالملل بهمثابه هسته اصلی مکتب انگلیسی باز
میگردد.

مفهوم جامعه بینالملل و تالش برای پیوند میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل 9 
بنابراین ،هم بهدلیل بهرهمندی رهیافت جامعه بینالملل از ظرفیتهای هر دو مکتب واقعگرایی
و آرمانگرایی (بهمثابه نماد دو رشته روابط بینالملل و حقوق بینالملل) و هم بهدلیل برخورداری
هنجارهای مدنظر اندیشمندان این رهیافت از ابعاد حقوقی یا دستکم کارکرد حقوقی ،رهیافت
جامعه بینالملل نماینده بهمراتب بهتری برای فهم اتصال و نزدیکی دو رشته حقوق بینالملل و
روابط بینالملل با یکدیگر است .ضمن اینکه ،نظریهپردازان رهیافت جامعه بینالملل صراحتاً بر
واقعیتهای مادی نیز تأکید داشته و الزم نیست همچون سازهانگاران جدید بخشی از توان خود را
صرف ارائه دلیل و برهان برای اثبات آن نمایند.
هدف مقاله حاضر آن است تا با بررسی ریشههای دو رشته علمی حقوق بینالملل و روابط
بین الملل در جهان معاصر پس از جنگ جهانی اول با تکیه بر مفهوم جامعه بینالملل ،دالیل برتری
رهیافت جامعه بینالملل در تلفیق رویکردهای مطالعاتی این دو رشته و موفقیت آن در پیوند میان
موضوعات مورد عالقه نظریهپردازان حقوق بینالملل و روابط بینالملل را کشف نماید .از اینرو
سؤال محوری مقاله اینگونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت رهیافت جامعه بینالملل در
برقراری پیوند میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل در چیست؟» فرضیهای که مقاله حاضر در
صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی موفقیت رهیافت جامعه بینالملل در ایجاد
سازگاری میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل ،تمرکز بر مفهوم جامعه بینالملل (بهمثابه نمود
عینی کاربست مباحث هنجاری مورد عالقه حقوق بینالملل در عرصهی روابط بینالملل) بوده که
با اتخاذ موضع میانه این رهیافت بین واقعگرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بینالملل) و
آرمانگرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بینالملل) همراه شده است».
نوع پژوهش طی این مقاله ،توصیفی-علی بوده و از روششناسی استنباطی استفاده شده است.
در بخش یافته های پژوهش ابتدا با تکیه بر مفهوم جامعه بینالملل به ریشههای حقوق بینالملل و
روابط بینالملل معاصر پرداخته شده و نسبتشان با دو مکتب آرمانگرایی و واقعگرایی سیاست
بینالملل بهبحث گذاشته شده است؛ سپس حقوق بینالملل از منظر روابط بینالملل و بهویژه سنت
جامعه بینالملل و مفهوم جامعه بینالملل بررسی شده؛ در ادامه موضوع هنجارهای بینالمللی
بهمثابه فصل مشترک دو رشته حقوق و روابط بینالملل و جزءسازنده مفهوم جامعه بینالملل ارائه
شده؛ و نهایتاً نیز رویکرد رهیافت جامعه بینالملل در قبال هنجارهای بینالمللی و تالش
نظریهپردازان این سنت برای پیوند میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل از طریق مفهوم جامعه
بینالمللی مطرح گردیده است.
 -1پیشینه پژوهش
جستجوها برای یافتن پژوهشی منطبق با موضوع مقاله حاضر بینتیجه بوده است .با این همه،
برخی آثار پژوهشی نزدیک به موضوع مقاله حاضر وجود دارند که میتوان از یافتهها و نتایج آنها
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استفاده کرد.
محسنی و قوام ( )1394در مقالهای با عنوان «پیوند میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل در
پرتو سازهانگاری :یک نگاه بین رشتهای» بیان میدارند که چون حقوق بینالملل بر حسب ماهیتش
بر هنجارها تمرکز کرده و به ایجاد ،تحول و زوال هنجارها عالقهمند است ،این امر میتواند
قویترین نقطه اتصال میان برخی از محققان حقوق بینالملل و سازهانگاران بهشمار رود .چنین
پیوندی محور اصلی مقاله ایشان را تشکیل میدهد.
قوام و فاطمینژاد ( )1378در مقاله «مکتب انگلیسی بهعنوان یک نظریه کثرتگرا :تبیین مفاهیم
نظام بینالملل ،جامعه بینالملل و جامعه جهانی» بر این باور هستند که نظریهپردازان مکتب
انگلیسی همواره کوشیدهاند تا با درپیشگرفتن موضعی میانه ،خود را در بین سه مفهوم
واقعگرایی ،خردگرایی و انقالبیگری و هماهنگ با سنت خردگرا جلوه دهند .در نتیجه بر
مفاهیمی همچون نهادهای بینالمللی ،ارزشهای مشترک ،هنجارهای مشترک ،همکاری
بینالمللی و وجود جامعه در سطح بینالمللی تأکید دارند.
کالی )2010( 1در مقاله «حقوق بینالملل برای روابط بینالملل :یافتههایی برای مطالعه میان
رشتهای» به بررسی رابطه میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل با هدف ارائه مناسبترین راه
جهت درک این رابطه پرداخته است .از دیدگاه وی ،میان این دو مقوله همپوشانی وجود دارد ،اما
در عین حال مجزا هستند .این مقاله شرح میدهد که چگونه روابط بینالملل و حقوق بینالملل
میتوانند به پدیدههای مشترک بپردازند –گاهی بهدالیل یکسان و گاهی نیز بهدالیل متفاوت.
ویلسون )2009(2در مقاله «رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بینالملل» یکی از ویژگیهای
مهم مکتب انگلیسی را تأکید بر قوانین هنجاری و بهویژه قواعد حقوق بینالملل عنوان میدارد .با
این همه ،به عقیده وی موضع مکتب انگلیسی در حقوق بینالملل در هیچکجا بهدرستی تنظیم
نشده است .هدف اولیه ویلسون در این مقاله نیز ارائه گزارشی نسبتاً مفصل از موضع مکتب
انگلیسی در حقوق بین الملل است.
 -2مبانی نظری پژوهش
پیوند میان حقوق و قدرت در همه آنچه که در نظام بینالملل روی میدهد قابل مشاهده و
تشخیص است و هر زمان که یکی از دو سوی طیف حقوق/قدرت با قرار گرفتن در رأس
اندیشههای سیاسی نتوانسته مانع فجایع بزرگ بشری شود ،سوی مقابل میدان را بهدست گرفته
است .به این ترتیب ،از یک طرف ،حقوق بینالملل در مرحله معاصر خود نهادسازی و تدوین
. Basak Cali
. Peter Wilson
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مفهوم جامعه بینالملل و تالش برای پیوند میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل 11 
مقررات را بهعنوان واکنشی در برابر ترسهای ناشی از جنگ جهانی اول ارائه داد و از طرف
دیگر دو دهه بعد ،روابط بینالملل بهعنوان دانش اجتماعی واقعگرایانه خودساخته از امور
میاندولتی ،از دل ویرانههای جنگ جهانی دوم و در پی تردید فراگیر در آرمانگرایی میان دو
جنگ ظهور یافت.
«بر این اساس ،رشتههای حقوق بینالملل و روابط بینالملل ،هر یک ریشههای معاصر خود را
در جنگ جهانی متفاوتی پیدا میکنند که گفته میشود علت آن پذیرش مجموعه ایدههایی است
که از دیگری امتداد مییابد» (« .)Simpson, 2000: 448-449از این منظر ،شکست آرمانگرایی
میان دو جنگ جهانی بهمثابه پیروزی واقعگرایی قلمداد شد .در واقع ،حقوق بینالملل و
آرمانگرایی در اذهان بسیاری از واقعگرایان آمیخته بههم محسوب میشدند .بنابراین شکست
آرمانگرایی ،شکست حقوق بینالملل نیز محسوب میشد .بهعنوان نمونه ،هانس مورگنتا1،
واقعگرای برجسته آمریکایی دوره پس از جنگ ،پیشتر حقوقدانانی بینالمللی بود که راه خود را
از آرمانگرایی جدا کرد .به این ترتیب ،پیروزی ذهنی واقعگرایی بر آرمانگرایی بود که شرایط
را برای ایجاد رشته جدید روابط بینالملل ایجاد نمود» (.)Danchin, 2010: 56
«نگرانی اصلی واقعگرایان از نهادگرایی آرمانخواه ویلسونی این پیشفرض آرمانگرایانه بود
که ترکیب دموکراسی و سازمان بینالمللی میتواند جنگ و سیاست قدرت را مغلوب نماید.
وودرو ویلسون-2پایهگذار ایده اخالقگرایی/قانونگرایی در سیاست خارجی ایاالت متحده -در
زمان جنگ جهانی اول اندیشه تأسیس درونی دولت لیبرال قاعدهمند را برای فائق آمدن بر
آنارشی ذاتی نظام بینالملل در ذهن میپرواند .دلیل صفآرایی واقعگرایان در مقابل
آرمانگرایان نیز اعتقاد نظریهپردازان واقعگرا مبنی بر قطبیت حقوق و قدرت بود که اعتقاد به
یکی از آنها را بهمعنای رد دیگری میپنداشت .به این ترتیب بود که مفاهیم دوگانه داخلی در
برابر بینالملل ،آمال هنجاری در برابر توصیفات واقعی ،همکاری در برابر مناقشه ،نرم در برابر
سخت ،آرمانگرایی در برابر واقعگرایی ،و حقوق بینالملل در برابر روابط بینالملل پدید آمد .از
دیدگاه واقعگرایان ،دولتها در صحنه بینالملل تنها مدافعان منافع ملی خود بودند و حقوق
بینالملل قیدی بر رفتار دولت ایجاد نمیکرد» (.)Danchin, 2010: 56-57
«از سوی دیگر ،حقوق بینالملل در دوره پیش از آن نیز به شیوهای موازی و مشابه نوسازی و
نهادینه شده بود .اینبار ،شکست موازنه قدرت واقعگرایی در جنگ بزرگ (عنوانی که تا پیش از
بروز جنگ جهانی دوم برای جنگ جهانی اول استفاده میشد) بود که زمینه را برای تجدیدنظر

. Hans Morgenthau
. Woodrow Wilson
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نهادی فراهم آورد .پروژههای نهادی بزرگ نظم پساورسای 1،همگی با این تفکر شکل گرفتند
که سیاست قدیم دیپلماسی پنهان ،بازدارندگی ،خودیاری و جنگ مشروع (موضوعات مورد
عالقه واقعگرایان) ناکارآمد شده و مسئول جنگی بهشمار میآمدند که اروپا را ویران کرد و
میلیونها مرد و زن اروپایی جوان را بهکام مرگ غیرضروری فرستاد .این واقعه ،اندیشمندان
اخالقگرا و متفکران حقوق بینالملل را متقاعد ساخت که رفتار دولتها در نظام بینالملل باید
مبتنی بر یکسری قواعد حقوقی بینالمللی باشد ،قواعدی که از سوی نهادهای حقوقی فراملی
وضع شده باشند .بنابراین حقوق بینالملل با همان هدف و قدرتی که روابط بینالملل در دوره
پس از جنگ جهانی دوم داشت ،وارد دوره پس از جنگ جهانی اول شد» ( Slaughter, 1993:
.)209
تا اینکه پس از نیم قرن از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس ملل متحد ،اندیشمندان حقوق
بینالملل و روابط بینالملل بهدنبال مطالعه و آشتی این دو جریان فکری در نظام سیاسی میاندولتی
برآمدند .بر این اساس ،امروزه این دیدگاه وجود دارد که حقوق بینالملل و روابط بینالملل
یکدیگر را بازکشف نمودهاند و نظریههای رقیب جدید زیادی در خصوص کشف مسایل
مشترک حقوق بینالملل و روابط بینالملل از جمله در حوزه هنجارها ،رژیمها و نهادها پدید
آمده است.
در پی این تالشها بود که اندیشمندان سنت جامعه بینالملل (مکتب انگلیسی) مفهوم جامعه
بینالملل را ارائه نمودند .تالش این دسته از اندیشمندان بهخوبی نشان داد جامعه بینالملل به همان
میزان که از واقعیتهای مادی تشکیل شده و از این رو وامدار مکتب واقعگرایی است و موضوع
روابط بینالملل واقع میشود ،شامل ایدهها و هنجارها و واقعیتهای غیرمادی هم هست و بنابراین
از اندیشههای آرمانگرایی نیز سیراب شده و در حیطه موضوعی حقوق بینالملل قرار میگیرد.
 -3حقوق بینالملل از چشمانداز روابط بینالملل
بدیهی است که الصاق لفظ بینالمللی به حقوق و تشکیل حقوق بینالملل تنها در صورت
وجود محیط بینالمللی قابل اطالق است و بنابراین پیدایش و توسعه حقوق بینالملل از آغاز
تاکنون مدیون رشد و گسترش روابط بینالملل بوده است .با این حال ،توسعه رشته حقوق
بینالملل بهگونهای بوده است که امروزه هیچ مبحث و موقعیت مهمی در مناسبات بینالمللی را
نمیتوان یافت که نفوذ و تأثیر حقوق بینالملل در آن مشهود و نمایان نباشد .بنابراین ،حقوق
بینالملل با روابط بینالملل و مناسبات میاندولتی پیوندی انداموار و ناگسستنی دارد.
. Post-Versailles

1

مفهوم جامعه بینالملل و تالش برای پیوند میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل 13 
به همین دلیل امروزه هر مشکلی که در روابط بینالملل و تعامالت میان بازیگران بینالمللی
رخ دهد ،یکی از ابعاد مهم آن به حقوق بینالملل بازمیگردد و پای قواعد ،هنجارها و قوانین
بینالمللی بهمیان کشیده میشود .از این منظر ،حقوق بینالملل که با پسوند عمومی از حقوق
بینالملل خصوصی جدا میشود ،به حقوق میان دولتها و جامعه بینالمللی بازمیگردد .به عبارت
دیگر ،حقوق بینالملل عمومی ،حقوق حاکم در روابط میان دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی
است؛ در حالی که حقوق بینالملل خصوصی ،روابط میان اشخاص (اشخاص حقیقی یا حقوقی)
را در حیات بینالمللی (میان کشوری) تنظیم میکند.
2
دیوان دایمی دادگستری بینالمللی 1نیز طی رأی خود در قضیه لوتوس (فرانسه در برابر
ترکیه ،سپتامبر سال  )1927تعریفی از حقوق بینالملل (عمومی) ارائه داده است که امروزه نیز
همچنان به آن استناد میشود« :حقوق بینالملل (عمومی) ،حقوق حاکم بر روابط میان دولتهای
مستقل است .قواعد حقوق بینالملل برخاسته از اراده آزاد دولتها بوده که یا در معاهدات
گنجانده شده و یا بهصورت عرف پذیرفته شدهاند .رعایت قواعد این حقوق از سوی دولتها
الزامی است .حقوق بینالملل مناسبات میان جوامع مستقل که با یکدیگر همزیستی دارند را تنظیم
میکند» (.)Hertogen, 2016: 912
بر این اساس ،اگرچه حقوق بینالملل و روابط بینالملل هم از لحاظ آکادمیک و هم از منظر
کاربردی دو رشته و حوزه جداگانه بهشمار میآیند ،اما با یکدیگر همپوشانی دارند .این دو حوزه
دانش و عمل ،حاوی مجموعهای از قواعد بنیادین متعدد در خصوص تعریف یک موضوع واحد
بوده و تنها در خصوص فهم و اعمال این قواعد بنیادین است که میان حقوقدانان بینالمللی و
اندیشمندان روابط بینالملل اختالفنظر وجود دارد .بر این اساس ،میزان دوری و نزدیکی روابط
بینالملل و حقوق بینالملل از یکدیگر ،به نقطهنظرها و چشماندازهای هر یک از این دو رشته و
اندیشمندان آنها پیرامون ماهیت امور بینالمللی بستگی دارد .حقوق بینالملل و روابط بینالملل
نگرانیهای مشترک و در عین حال ،تمایزاتی اساسی درباره ماهیت امور بینالمللی و اقدام
بازیگران در این عرصه دارند.
هرچند ارائه فهرستی مشخص و قابل اجماع از تفاوتها و شباهتها میان حقوق بینالملل و
روابط بینالملل ممکن نیست اما میتوان با تکیه بر شواهد موجود و تدقیق در نظریههای آنها به
چنین فهرستی نزدیک شد .اساسیترین شباهت حقوق بینالملل و روابط بینالملل به ارتباط هر
دوی آنها به پدیدههای بینالمللی بازمیگردد .این دو رشته از دانش علوم اجتماعی ،به نحوه
شناخت پدیدههای بینالمللی ،چگونگی ارتباط پدیدههایی از این دست با امور داخلی و
. Permanent Court of International Justice
. The Lotus case
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تأثیرگذاری بر آن و نیز تأثیرپذیری مسایل داخلی دولتها از پدیدههای بینالمللی میپردازند .بر
این اساس ،حقوق بینالملل و روابط بینالملل هر دو به پرسشهای زیر عالقه نشان میدهند.
 چگونه دولتی جدید وارد نظام بینالمللی میشود؟ رفتار بازیگران در روابط بینالملل روزمره تحت تأثیر چه عواملی است؟ علت پیدایش سازمانهای بینالمللی چیست؟ چرا دولتها تقریباً در هر حوزه سیاست عمومی ،به ایجاد و انعقاد معاهدات بینالمللی مبادرتورزیدهاند؟
 اهمیت دولتهای قدرتمند یا ائتالف آنها در چیست؟ تفاوت اختیارات و ظرفیتهای دولتها و بازیگران غیردولتی در چیست؟تمامی این پرسشها به پدیدههای بینالمللی مربوط هستند که بر اهمیت ،نقش ،ارزش افزوده
و آینده سازمانهای بینالمللی ،همکاری بینالمللی و نظارت بینالمللی بر امور بینالملل تمرکز
دارند .درک اینکه چرا پرسشهایی از این دست با هر دو مقوله حقوق بینالملل و روابط
بینالملل ارتباط دارد ،دشوار نیست .روابط بینالملل در پی شناخت و توضیح تمهیدات و نهادهای
موجود در سطح بینالمللی بوده و شناخت الگوها یا کلیاتی در مورد رفتار در روابط بینالملل را
در دستورکار خود دارد .هدف گرایشهای هنجاری روابط بینالملل نیز آن است که تشخیص
دهد دولتها چه وظایف ،حقوق و تعهداتی در قبال یکدیگر و در قبال اشخاص یا گروهها دارند
و چه اصولی بر نهادها و تعامالت بینالمللی حاکم است.
با اینهمه ،اینکه هر دو رشته حقوق بینالملل و روابط بینالملل به پدیدههای یکسانی
میپردازند ،لزوماً به معنای داشتن انگیزههای یکسان ازسوی آنها نیست .همچنین به معنای اتخاذ
یک رویکرد روششناسانه مشابه برای مطالعه این پدیدهها هم نیست .بنابراین انگیزههای حقوق
بینالملل و روابط بینالملل از مطرح ساختن پرسشهای باال هم میتواند مشابه وهم متمایز باشد.
این دو رشته از دانش همچنین میتوانند به شیوهای متفاوت یا یکسان به این پرسشها پاسخ دهند.
«حقوق بینالملل و روابط بینالملل ممکن است به دالیلی متفاوت ،به پدیدههایی یکسان
بپردازند .هرچه دالیل پرداختن به پدیدههای بینالمللی متفاوتتر باشند ،این دو از هم دورتر
میشوند و در مقابل ،هرچه دالیل طرح پرسشهای مربوط به یک پدیده مشابه به هم نزدیکتر
باشد ،همپوشانی این دو بیشتر خواهد بود .بهعبارت بهتر ،مجزا بودن یا نبودن این دو رشته ،به
چگونگی تدوین پرسشهای طرح پژوهش بستگی دارد .با این تفاسیر ،دو متغیر «انگیزههای طرح
یک پرسش» و «روش پاسخ به یک پرسش» است که ماهیت رابطه حقوق بینالملل و روابط
بینالملل را مشخص میسازد» (.)Cali, 2010: 8-9
«در این میان ،نظریههای آرمانگرا/کثرتگرا ،سازهانگاری و رهیافت جامعه بینالملل به نسبت
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دیگر نظریههای روابط بینالملل اهمیت بیشتری برای حقوق بینالملل قائل هستند» ( Smith,
 .)Hadfield and Dunne, 2008: 8در این بین ،رهیافت جامعه بینالملل به دلیل تأکید همزمانش بر
اهمیت قدرت و قواعد در سیاست بینالملل و نیز اتخاذ موضعی میانه واقعگرایی و آرمانگرایی بر
پایه تأکید بر مفهوم جامعه بینالملل ،از دیگر نظریههای کثرتگرای روابط بینالملل قابل تمیز
است.
 -1-3حقوق بینالملل از چشمانداز رهیافت جامعه بینالملل
اغلب نظریههایی که به بررسی حوزه مشترک حقوق بینالملل و روابط بینالملل میپردازند بر
یک یا تعداد محدودی موضوع یا واحد تحلیل تمرکز دارند تا یافتههایی در مورد ماهیت یا
ویژگی این حوزه مشترک ارائه دهند .در حالی که برخی از نظریهپردازان ممکن است خواهان
تغییر یا کاهش قدرت دولت بهنفع حقوق بینالملل باشند ،اما دولتها تا این لحظه از موضع خود
بهعنوان بازیگران اصلی روابط بینالملل کوتاه نیامدهاند.
«بنابراین تغییر روابط بیندولتی و موضوعات جدیدی که جهان با آنها مواجه است ،در حال
حاضر مستلزم بهرهگیری از ظرفیتهای روابط بینالملل ،بدون ترک کامل اولویتهای نظریههای
واقعگرایانه روابط بینالملل است .اما در عین حال ،توجه به رویکردهای جدید و انسانگرایانهتری
که تحت عنوان نظریههای انتقادی شناخته میشوند نیز الزم و ضروری است .یکی از این
رویکردها که میتواند دریچهای نظری به عرصه نظریهپردازی مبتنی بر تعامل میان موضوعات
روابط بینالملل (قدرت) و حقوق بینالملل (خیر جمعی بشر) بگشاید ،سنت جامعه بینالملل
است» (.)Dunne, 1998: 78-80
جامعه بینالملل در نظریه روابط بینالملل که بعضاً واقعگرایی آرمانگرا ،مکتب انگلیسی یا
نهادگرایی انگلیسی نیز خوانده میشود ،اساساً به مفهوم جامعه دولتها مربوط میشود .اساس این
مکتب در کتاب جامعه آنارشیک 1هدلی بول )1977( 2آمده است ،آنجاکه بول رویکردهای
انگلیسی در قبال روابط بینالملل را با رویکردهای واقعگرایانه و آمریکایی که دولتها را غالباً
تحت تأثیر سیاست قدرت و مادیگرایی صرف مبتنی بر خودپرستی (حاکمیت قانون جنگل)
میداند ،مقایسه میکند.
رهیافت جامعه بینالملل روشی سهگانه برای فهم اینکه جهان چگونه عمل میکند ،ارائه
میدهد .این سنت در قرائتهای نخستین خود برای ایجاد پیوند میان دو نظریه اصلی واقعگرایی و
آرمانگرایی پدید آمد که هر یک بنا به فراخور خود سعی در توضیح رویدادها و نتایج بینالمللی
. Anarchical Society
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دارند .نظریهپردازان رهیافت جامعه بینالملل برای اینکه به فهم کاملتری از روابط بینالملل دست
یابند ،بهدنبال پاسخ به این پرسش اساسی بودند که «چطور میتوان میان بعد همکاریجویانه روابط
بینالملل و فهم واقعگرایانه ماهیت جنگطلبانه نظام بینالملل پیوند برقرار نمود» ( Roberson,
 .)2002: 2طبق منطق رهیافت جامعه بینالملل ،سه حوزه مجزا در صحنه سیاست بینالملل وجود
دارد و این سه عنصر همواره همزمان عمل میکنند که شامل الف) نظام بینالملل -با تأکید بر
مفهوم واقعگرایی ،ب) جامعه بینالمللی -با تأکید بر مفهوم خردگرایی -و ج) جامعه جهانی -با
تأکید بر مفهوم انقالبگرایی -است (جکسون و سورنسون.)220 :1394 ،
باری بوزان )2001: 474(1برای هر یک از این سه حوزه توضیحی ارائه میدهد:
«الف) نظام بینالملل (هابزی/ماکیاولی) در مورد سیاست جهانی میان دولتها است و
واقعگرایی ،ساختار و روند آنارشی بینالملل را در محور نظریه روابط بینالملل قرار میدهد .این
موضع تا حد زیادی موازی با واقعگرایی سنتی و واقعگرایی ساختاری بوده و بنابراین کامالً
توسعهیافته و بهطور واضح مورد فهم قرار گرفته است.
ب) جامعه بینالملل (گروسیوس) در مورد نهادسازی ،هویت و منافع مشترک میان بازیگران
است و خردگرایی ،ایجاد و حفظ نهادها ،قواعد و هنجارهای مشترک را در مرکز نظریه روابط
بینالملل قرار میدهد .این موضع مطابق با نظریه رژیم ،برگرفته از آرمانگرایی است ،اما با عمقی
بیشتر.
ج) جامعه جهانی (کانتی) افراد ،سازمانهای غیردولتی و نهایتاً جمعیت جهانی را بهمثابه یک
کل در نظر میگیرد ،چراکه تمرکز هویتها و ترتیبات اجتماعی جهانی و تحولگرایی ،اولویت
را بر نظام دولتی در مرکز نظریه روابط بینالملل قرار میدهد .تحولگرایی بیشتر در خصوص
اَشکال جهانشمولگرایی جهانگرا است .این عنصر میتواند کمونیسم را شامل شود ،اما
همانگونه که اُل ویور 2خاطرنشان میسازد ،این روزها بیشتر به معنی آرمانگرایی بهکار رفته
است».
3
«بنابراین ،رهیافت جامعه بینالملل که در تقسیمبندی مارتین وایت -از پیشگامان این
رهیافت -در سنت خردگرایی یا گروسیوسی جای میگیرد ،به این معنی که در عین پذیرش
ماهیت آنارشیک روابط بینالملل (مانند واقعگرایان) ،بر اجتماعی بودن روابط و وجود اهداف و
هنجارهای مشترک و همکاری میان دولتها نیز تأکید دارد (مانند آرمانگرایان) .با این همه،
اگرچه سنت جامعه بینالملل انگارههای واقعگرایانه مانند تأکید بر برتری دولتها در نظام
1

.Barry Buzan
. Ole Wæver
3
. Martin Wight
2
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آنارشیک را میپذیرد ،اما فهم واقعگرایانه را با مفهوم عنصر بشری که از حوزه داخلی ظهور
میکند ،پیوند میدهد» (.)Alderson and Hurrell, 2000: 4
«در عین حال ،باید خاطرنشان ساخت که رهیافت جامعه بینالملل نیز همچون دیگر مکاتب
فکری بشر کامالً یکپارچه نیست و صداهای متفاوتی از آن بیرون میآید .ریشه این تقسیمبندی در
رهیافت جامعه بین الملل به تأکید بر یکی از دو اصل حاکمیت دولت و حقوق بشر باز میگردد.
پیروان شاخه کثرتگرای این رهیافت بر اهمیت حاکمیت دولتها تأکید دارند و معتقدند افراد
تنها از حقوقی برخوردارند که توسط دولتهایشان به آنها اعطا شده است و بنابراین دولتها حق
مداخله در امور داخلی دیگر دولتها با هدف حمایت از حقوق بشر را ندارند .در مقابل ،پیروان
شاخه همبستگیگرا بر اهمیت افراد بهعنوان اعضای نهایی جامعه بینالملل تأکید دارند و معتقدند
دولتها از یکسری حقوق و در عین حال وظایفی برخوردارند که در موارد آالم بشری میتوانند
بهنفع آنها در امور داخلی دیگر دولتها مداخله کنند» (جکسون و سورنسون.)221-222 :1394 ،
البته در هر دو شاخه «در چارچوب قواعد حقوق بشر بینالمللی ،موجودیتهای انسانی منفرد
به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومتها حامالن تعهدات اساسی در نظر گرفته شدهاند که
نقض این تعهدات موجب مسئولیت بینالمللی آنها میشود»(رحیمی ،)65 :1397 ،با این حال،
میزان نزدیکی و دوری دو شاخه کثرتگرا و همبستگیگرای سنت جامعه بینالملل به مفاهیم
واقعگرایانه روابط بینالملل و آرمانگرایانه حقوق بینالملل متفاوت از یکدیگر است .با این همه،
در مجموع تأکید رهیافت جامعه بینالملل در سطحیترین بخش مباحث هستیشناسی (واحد
مطالعه) بر جامعه بینالملل بهجای نظام بینالملل است و نظام بینالملل ،مجموعهای از دولتها
است که با یکدیگر در تماس بوده و یکدیگر را در محاسبات خود مورد لحاظ قرار میدهند .در
مقابل ،جامعه بینالملل در شرایطی وجود دارد که «گروهی از دولتها با آگاهی از برخی منافع
مشترک و روش های مشترک ،به یک جامعه شکل دهند ،به این معنا که در روابطشان با یکدیگر
خود را مقید به مجموعهای مشترک از قواعد تصور کنند و در کارکرد نهادهای مشترک ،سهیم
باشند» (.)Bull, 1977: 11-13
«رهیافت جامعه بینالملل تأکید دارد دولتها در جامعهای از دولتها قرار دارند که شامل
ارزشها ،قواعد و نهادهایی است که دولتها عمدتاً آنها را پذیرفتهاند و امکان کارکرد نظام
دولتی را میدهند .آنچه به نظم در قلمرو بینالمللی قوام میبخشد ،هنجارهای مربوط به قرارداد و
حفظ قول یا وفای به عهد است» ( .)Ruggie, 1998: 12-14وضعیت جامعه بینالملل بهخوبی در
عبارت «جامعه آنارشی» هدلی بول خالصه شده است ،جامعهای که در آن یک نظم اجتماعی
جهانی متشکل از دولت های مستقل وجود دارد .بول تمایز مهمی را بین نظام بینالملل و جامعه
بینالملل قائل است .در این معنی ،روابط بینالملل بیش از آنکه صرفا «یک نظام» باشد «یک
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جامعه» با دامنهای گسترده محسوب میشود که جهان سیاست در چارچوب آن یک تمدن انسانی
مشخص با هنجارها و ارزشهای خاص خود پدید میآورد» (جکسون و سورنسون-220 :1394 ،
.)219
«از دیگر ویژگیهای هستیشناسانه سنت جامعه بینالملل ،نگاه تاریخی این سنت به پدیدههای
اجتماعی از جمله دولت و نظام بینالملل است .وایت نیز خود اساسا مورخی بود که در حوزه
ایدههای تاریخی فعالیت داشت و بهدنبال نشاندادن تعامل پویای مفاهیم و پیشفرضهای بنیادین
روابط بینالملل بود» (جکسون و سورنسون .)227 :1394 ،از این رو ،برخالف واقعگرایان که نظام
بینالملل را امری مفروض میپندارند ،اندیشمندان رهیافت جامعه بینالملل به چگونگی
شکلگیری تاریخی این نظام و امکان شکل گرفتن آن بهگونهای دیگر توجه دارند« .از چشمانداز
این سنت ،سیاست بینالملل مستقل از فهم کنشگرانی نیست که آنرا میسازند .وجه گفتمانی
سیاست بینالملل مورد توجه جدی رابرت جکسون1از نویسندگان این مکتب بوده است .وی بر
آن است که دیپلماسی ،حقوق بینالملل و عرف بینالملل جاری در گفتمان اروپایی ریشه دارد
که در ادامه از سوی دیگر مراجع سیاسی در سراسر جهان پذیرفته شد» (.)Jackson, 2000: 10
بنابراین رهیافت جامعه بینالملل از آن جهت که یکی از معدود رویکردهای روابط بینالملل
است که منشأ جامعه بینالملل را مستقیماً (و ریشههای نظام حقوق بینالملل را تلویحاً) در اروپا و
گسترش آن به سایر نقاط جهان در سرتاسر حکومت استعماری و فضای امپراتوری جستجو
میکند ،رویکردی مهم و تاریخگرا محسوب میشود« .درحالیکه نظریهپردازی واقعگرا یا
آرمانگرا بهسمت نادیده انگاشتن موضوع ریشههای نظام بینالمللی فعلی گرایش دارند و عمدتاً
نیز رویکردی غیرتاریخی در قبال روابط بینالملل اتخاذ میکنند» ( Adamson and Sriram, 2010:
.)39
«مارتین وایت نیز مهمترین شاهد دال بر وجود جامعه بینالملل را وجود حقوق بینالملل
میداند .بنابراین از چشمانداز رهیافت جامعه بینالملل ،قواعد از اهمیت خاصی در نظام بینالملل
برخوردار هستند .مهمترین بحث معرفتشناختی-روششناختی رهیافت جامعه بینالملل نیز موضع
میانهای است که این رهیافت میان سنتگرایان و علمگرایان اتخاذ نموده است .با وجود این،
بدبینی رهیافت جامعه بینالملل به مطالعه علمی کمیگرایانه یا روایت آمریکایی از علمگرایی در
روابط بینالملل ،شاخصترین جهتگیری معرفتشناسانه مکتب انگلیسی است .به همین جهت
نگاه تفسیرگرای مکتب انگلیسی مورد توجه بسیاری از مفسران و شارحان این مکتب قرار گرفته
است .در کل ،در بعد معرفتشناختی ،نگاه مکتب انگلیسی بیشتر نگاهی تاریخی و تفسیری است
. Robert H. Jackson

1
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که همراه با تأکیدی که بر ابعاد گفتمانی واقعیت بینالمللی دارد و نقش قواعد را در تکوین آن
بسیار مهم تلقی میکند ،با هستیشناسی آن سازگاری دارد» (مشیرزاده« .)154-150 :1396 ،با این
همه ،آن دسته از نظریهپردازان معاصر رهیافت جامعه بینالملل که از رویکرد سنتی مارتین وایت و
هدلی بود فاصله گرفتهاند ،عالوه بر تأکید مضاعف بر نقش ایدهها ،هنجارها و هنجارها در روابط
بینالملل به رویکرد علوم اجتماعی مطرح در روابط بینالملل نزدیک شدهاند» (جکسون و
سورنسون.)223 :1394 ،
 -4هنجارهای بینالمللی و اجزای سازنده جامعه بینالملل
 -1-4چیستی هنجار بینالمللی
جانیس تامسون )1993: 81(1استدالل میکند که مفیدترین تعریف هنجار بینالملل «این است
که «بهعنوان یک قاعده» ،دولتها در پذیرش و کاربست چنین اعمالی متعهد میگردند ».تعریفی
که تمامی الگوهای رفتاری مشاهده شده را در بر میگیرد .کسلرود« )1986: 1097( 2به همین
منوال ،هنجارها را بهعنوان رفتارهای استاندارد تعریف میکند ،هرچند وی این قید را نیز اضافه
مینماید که بازیگران غالباً وقتی از هنجار تخطی میکنند ،تنبیه میشوند .اما با این تعریف ،این
اصطالح هیچ تمرکز تحلیلی خاصی ایجاد نمیکند .این تعریف همه رفتارهایی که آشکارا تحت
تأثیر محرکهای مادی کوتاهمدت هستند را شامل میشود و بنابراین تمایزی میان رفتارهایی که
بهوسیله روابط ساده قدرت مشخص میشوند با رفتارهایی که تحت تأثیر هنجار انجام میگیرند،
ایجاد نمیکند» (.)Florini, 1396: 364
نکته کلی ادبیات هنجارها بررسی آن بعدی است که اکثر مواقع از نظریههای روابط بینالملل
دور نگه داشته شده است :چگونه است که دولتها منافع خود و نقش ساخت اجتماعی در
شکلدهی به رفتار را تعیین میکنند .این بعد ،به معنای بایستی3اشاره دارد که بهلحاظ تحلیلی از
دیگر رفتار دولت ها مجزا است و اگرچه به معنای تعهد اشاره دارد ،اما برای نامیدن آن ،به یک
اصالح خاص نیاز میشود که همان هنجار است .با تعریف هنجار بهعنوان معیارهای رفتار و نه
فقط قواعد رفتاری ،بر یک نکته اصلی تمرکز میشود و آن اینکه هنجارها در مورد رفتار هستند،
نه مستقیماً در مورد ایدهها.
این مورد با شناختهشدهترین تعریف هنجار در ادبیات نظری روابط بینالملل که در ادبیات
رژیمها یافت میشود ،همخوانی دارد ،تعریفی که هنجار را بهعنوان یک عنصر تشکیلدهنده
رژیم در نظر میگیرد .از نظر کراسنر رژیمها« ،اصول ،هنجارها ،قواعد و روندهای تصمیمگیری
1

. Janice Thomson
. Robert Axelrod
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هستند که انتظارات بازیگر حول آنها در یک حیطه موضوعی خاص همگرا میشود» که به
خدمت «به حداکثر رسانی قدرت کوتاهمدت ،فوری و محدود درمیآید» (.)Krasner, 1983: 1-3
«هنجارهایی که به ایجاد رژیمها کمک میکند ،تحت عنوان «معیارهای رفتاری که بر حسب
حقوق و تعهد تعریف میشوند» تعریف میشوند» (.)Krasner, 1983: 3
«با وجود این ،دلیلی برای محدودکردن هنجار به حصار حیطه موضوعی خاص ،آنگونه که
در نظریه رژیمها مشاهده شد ،وجود ندارد .تعریف بهتر ،هنجارها را بهعنوان «مجموعهای از
فهمهای بین موضوعی واضح برای بازیگران که مطالبات رفتاری را در آن بازیگران ایجاد
میکند» درنظر میگیرد .بر طبق این تعریف ،این موارد بین موضوعی یا مشترک هستند و صرفاً
خصوصیات اخالقی فردی نیستند .در عوض ،این هنجارها الگوهای گستردهای از این نوع را که
علوم اجتماعی سعی بر توضیح آن دارد ،ایجاد میکنند» (« .)Finnemore, 1996: 154-155این
الگوها از این جهت برای نظریهپردازان روابط بینالملل حائز اهمیت است که در نهادهای
اجتماعی تعبیه گردیده ،مانند ساختارها عمل کرده و رفتار دولتها را شکل میدهد» ( Thomson,
.)1993: 72
تعریف فوق همچنین این نکته را که جوهره تمایز یک هنجار در معنای بایستی آن است تأیید
میکند .این معنای بایستی ،از اینکه چطور باید رفتار کرد ،میتواند به بازیگر بینالمللی و نیز
دیگرانی که شاهد رفتار بازیگر بوده و آنرا ارزیابی میکنند نیز تسری یابد« .مهمترین مشخصه
یک هنجار این است که بهعنوان مطالبه رفتاری مشروع در نظر گرفته میشود .مهم نیست که
چگونه یک هنجار پدید میآید ،باید پیش از آنکه بهعنوان یک هنجار تلقی شود ،رایحهای از
مشروعیت را بهخود بگیرد» (.)Florini, 1996: 364
«از منظر کاربردی ،یک طبقهبندی سهگانه از هنجار را میتوان ارائه نمود :سازنده؛ رویهای؛ و
تنظیمکننده .هنجار سازنده ،تعیین میکند که چه کسی و تحت چه شرایطی ،بازیگر مشروع
بهحساب میآید .برای مثال ،حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملی ،هنجار سازنده محسوب
میشوند .هنجار رویهای ،چگونگی اتخاذ تصمیمات جمعی از سوی بازیگران را مشخص
میسازد .بنابراین هنجارهای رویهای ،اساساً شیوههایی که طی آن گروهها باید اقدام کنند را تعیین
میکند .هنجارهای تنظیمکننده ،بر رفتار بازیگران در تعامالتشان با دیگر بازیگران حاکم است؛
مانند مسئولیت حمایت یا تابوی هستهای» (.)Donion, 2015: 6-7
در مجموع میتوان ادعا نمود که توافقی نسبی در خصوص تعریف هنجار بهعنوان معیار رفتار
مناسب برای بازیگران با یک هویت مشخص وجود دارد .اما برخی موضوعات مفهومی مرتبط،
همچنان باعث سردرگمی و منازعه میشود .نخست ،در حالیکه سازهانگاران در روابط بینالملل
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به زبان هنجارها صحبت میکنند ،جامعهشناسان برای اشاره به همین قواعد رفتاری ،با زبان نهادها
صحبت میکنند .از این رو ،مارچ 1و اولسن« ،)1998: 948( 2نهاد را بهعنوان مجموعه اعمال و
قواعد نسبتاً باثباتی تعریف میکنند که رفتار مناسب را برای مجموعهای خاص از بازیگران در
وضعیتهای خاص مشخص میسازند» .با وجود این ،قواعد مذکور ویژه را چه هنجار بخوانیم و
چه نهاد ،در اصل وجود آنها ،میان حقوقدانان بینالملل و اندیشمندان روابط بینالملل اختالفنظر
نیست.
 -2-4هنجارسازی در محیط بینالمللی
«اگرچه حجم ادبیات نظری حقوقی و سیاسی که منحصراً به حوزه هنجارسازی پرداخته باشد،
زیاد نیست ،اما چگونگی خلق هنجارهای بینالمللی بخش مهمی از برخی نظریههای انتقادی
روابط بینالملل را تشکیل میدهند .موضوع منابع هنجار ،در اغلب این مطالعات ،بر کارگزار
انسانی ،ابهام ،شانس و وقایع مبتنی بر عالقه تأکید دارد که از روش تعقیب روند یا تبارشناسی
استفاده میکند» ( .)Kowert and Legro, 1995: 453با تجمیع این یافتهها ،دو عنصر مشترک را
میتوان در ایجاد موفقیتآمیزتر هنجارهای جدید تشخیص داد :پیشگامان3هنجار و خطمشیهای
سازمانی که این پیشگامان از طریق آنها اقدام میکنند.
«هنجارها فیالبداهه بهوجود نمیآیند .هنجارها را کارگزارانی که فهمی عمیق در مورد رفتار
مناسب یا مطلوب در جامعه خود دارند ،ایجاد میکنند .بنابراین پیشگامان هنجار برای ظهور هنجار
مهم هستند ،به این دلیل که آنها توجهات را به موضوعات خاص جلب میکنند و یا حتی
موضوعات را با استفاده از زبانی که با تفسیر و بزرگنمایی همراه است ،بیان میکنند.
نظریهپردازان جنبش اجتماعی این روند بازتفسیر یا تغییرنام را قالبسازی4میگویند» ( Snow et
.)al, 1986: 464
«ایجاد قاعدههای شناختی ،عنصر مهم راهبردهای سیاسی پیشگامان هنجار هستند ،به این خاطر
که قاعدهای جدید در صورت موفقیت در ایجاد ،فهم عمومی گستردهتری را منعکس میسازد و
بهعنوان شیوههای جدید صحبت در مورد فهم موضوعات ،مورد پذیرش واقع میشوند .پیشگامان
هنجار در ایجاد قاعدههایشان ،با هنجارها و قواعد جایگزینی که درک جایگزینی از مناسبت و
منافع ایجاد میکند روبه رو میشود» (.)Finnemore and Sikkink, 1998: 897-898
بنابراین فرآیند ایجاد هنجار اساساً با گروهها و افرادی که در پی ارتقای معیار رفتاری دولتها
1
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و دیگر بازیگران هستند ،آغاز میشود .پیشگامان هنجارها اساساً شبکه مدافعان فراملی1را شکل
میدهند :گروههای جامعه مدنی جهانی که وقف امور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خاص هستند.
شبکه مدافعان فراملی امروزه مجموعه فعاالنی را تشکیل میدهد که در تعقیب موضوعات
هنجاری مشترک شامل حقوق بشر ،محیط زیست ،عدالت سیاسی/اقتصادی ،حقوق زنان ،سقط
جنین و موارد مشابه هستند .کار فعاالن اینگونه شبکهها آن است تا افکار عمومی نخبگان و
شهروندان در کشورهای مختلف را نسبت به موضوعات خاصی که در حوزه عالقه آنها میگنجد،
حساس نمایند.
«بنابراین برای اینکه یک اصل یا ایده بهعنوان یک هنجار نهادینه شود ،معیار رفتاری که بر
اساس آن اصل یا ایده مشخص میشود ،باید بهعنوان یک حق اخالقی و مناسب برای یک
جمعیت به اندازه کافی بزرگ ،مورد پذیرش قرار گیرد« ( .)Donion, 2015: 10-11در این میان،
بعضی از اصول با توجه به ماهیتی که دارند بهسرعت در سطح جهانی پذیرفته و به هنجار تبدیل
میشوند ،مانند تابوی هستهای؛ 2اما برخی دیگر همچون موضوعات زیستمحیطی یا حقوق زنان
بهدلیل استقامت دولتها یا پیش کشیدهشدن بحث نسبیگرایی فرهنگی ،با برهم خوردن اجماع،
بهکندی پیش میروند.
در هر صورت ،پدیده هنجارهای بینالمللی و فرایند ایجاد آنها به هر طریقی که فهم شوند ،بار
معنایی مهمی برای نظام بینالملل دارند و آن اینکه روابط بازیگران در این نظام از قالبهای
سخت صرفا مادی خارج شده و بهسمت روابط مبتنی بر پذیرش یکسری قواعد در حرکت است.
در این شرایط ،قدرت دیگر بر پایه تواناییهای صرفاً نظامی و اقتصادی قابل تعریف نیست و
قدرت هنجاری بخش بزرگی از داراییهای استراتژیک دولتها را بهخود اختصاص میدهد.
بههمین منوال ،مفاهیم واقعگرایانه روابط بینالملل دیگر بهتنهایی قادر به توصیف نظام بینالملل
نیستند و لزوم بهکارگیری ابعاد آرمانگرایانه حقوق بینالملل بیش از پیش احساس میشود .دقیقاً
در همین نقطه است که مفهوم جامعه بینالملل در رهیافت جامعه بینالملل متولد میشود.
 -5هنجارها و گذار از نظام بینالملل به جامعه بینالملل
همانگونه که رزالین هیگینز« ،)1994: 1(3قاضی اسبق دیوان بینالمللی دادگستری ،اظهار
داشته است ،حقوق بینالملل مجموعه قواعد نیست ،بلکه نظامی هنجاری است .تمام ساختارها و
گروههای سازمانیافته ،نیازمند نظامی از رفتار هنجاری هستند ،رفتاری که هر بازیگر هم بهعنوان
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یک جزء و هم بهمثابه بخشی از یک کل بزرگتر رعایت آنرا ضروری میپندارد (حتی اگر همیشه
به آن پایبند نباشد) ،اجباری است و نقض آن متحمل هزینه است» .نظامهای هنجاری ،آن درجه از
نظم که جامعه برای رسیدن به خیر مشترک به آن نیازمند است را ممکن میسازد و در واقع برای
اجتناب از آشوب در روابط دوجانبه و چندجانبهای است که ذیل جامعه قرار میگیرند.
1
از این منظر ،حقوق ،توضیح هنجاری نظام سیاسی است .در این راستا ،لوئیس هنکین( 1979:
«- )47از مشهورترین محققین در عرصه حقوق بینالملل -به تطبیق عملکرد قوانین در جوامع
داخلی و نظام حقوقی بینالمللی اشاره میکند .قوانین داخلی ،ترکیبی از هنجارها ،معیارها ،اصول،
روندها و نهادهایی است که اهداف جامعه را برآورده میسازد ،نظم را ایجاد کرده و حفظ
میکند ،اعتبار انتظارات را افزایش میدهد ،از اشخاص و دارایی آنها حمایت میکند ،رفاه افراد
را ارتقا میبخشد و دیگر ارزشهای اجتماعی (عدالت ،زندگی خوب و جامعه خوب) را گسترش
میدهد» .حقوق بینالملل نیز بههمین منوال محصول نظام سیاسی و جامعه خود است .این حقوق
نیز محصول هنجارها ،معیارها ،اصول ،نهادها و روندها است .بنابراین اهداف حقوق بینالملل بسیار
شبیه اهداف حقوق داخلی است.
از دیدگاه هنکین ،تلقین تفوق سیاست قدرت بر حقوق در نظام بینالملل ،ناشی از فهم غلط
رابطه میان حقوق و سیاست است .واقعگرایان دوگانگی مطلقی بین سیاست (آزادی انتخاب،
دیپلماسی ،معامله و سازش) و حقوق (نظامی هنجاری است که در آن ناتوانی در انجام تعهدات
حقوقی ،مستلزم جبران خسارات حقوقی است) قائل هستند .از نظر مورگنتا (،)1967: 4-5,25-26
تنها قوانین مناسب ،قوانین سیاست هستند و سیاست ،نزاع برای قدرت است .اما این تمایز فریبنده
است .در چشمانداز هنکین ،حقوق سیاست است .قوانین را بازیگران سیاسی از طریق روندهای
سیاسی برای اهداف سیاسی ایجاد میکنند.
پیدایش قوانین ،نتیجه نیروهای سیاسی است .سیاستمداران به قوانین تکیه میکنند تا به
اهداف مطلوبشان نائل گردند .بههمین منوال نفوذ قوانین بر رفتار دولت را نیز نیروهای سیاسی
تعیین میکنند« .تعهدات دولتها در قبال حکومت قانون در روابط بینالملل ،هنجارهای حقوق
بینالملل که بهواسطه نظام توسعه یافتهاند ،و معیارهای تبعیت از آن هنجارها در دورهها و
زمانهای مختلف ،همه و همه منعکسکننده نیروهای سیاسی بزرگ در نظام و پاسخ به تغییر
دورهای در آن نظام است» (.)Weisbord, 2016: 1316
رهیافت جامعه بینالملل نیز با پذیرش واقعیت سیاست قدرت بر این عقیده است که بهرغم
شرایط آنارشی ،پذیرش یکسری از هنجارها توسط دولتها ،باعث پدیدارشدن جامعهای از
دولتها در سطح بینالملل شده است .سنت جامعه بینالملل بر این عقیده است که ایدهها نیز در
. Louis Henkin
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کنار ظرفیتهای مادی ،رفتار سیاست بینالملل را شکل میدهند و بنابراین شایسته تحلیل و نقد
هستند .هدلی بول (« )1977 :69بر این عقیده است که دولتها منفعت مشترک مشخصی دارند
(معموالً ترس از خشونت نامحدود) که آنها را بهسمت توسعه مجموعه قواعد معینی سوق
میدهد» .بنابراین وی در تعریفی مشترک با آدام واتسون 1،جامعه بینالملل را بهعنوان یک
موجودیت اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای از دولتها (یا بهطور کلیتر ،گروهی از جوامع
سیاسی مستقل) که صرفاً یک نظام را -به این معنا که رفتار هر یک از آنها عاملی ضروری در
محاسبات دیگران است تشکیل نمیدهند ،بلکه همچنین بهواسطه گفتگو و نهادها و قواعد
مشترک رضایت که برای هدایت روابطشان تأسیس شده است باهم در ارتباط هستند و نفع
مشترک خود را در حفظ این ترتیبات تشخیص میدهند» (.)Bull and Watson, 1984: 1
«از دیدگاه بول ،هر نوع جامعهای نیازمند داشتن قواعدی در خصوص محدودیتهای استفاده
از زور ،در خصوص حرمت موافقتنامهها و در مورد حقوق مالکیت است .بدون این سه عنصر،
جامعهای وجود نخواهد داشت .این قواعد ،از طریق مجموعه نهادهایی بیان میشوند که ساختار
هنجاری هر جامعه بینالمللی را تشکیل میدهند .در تفاسیر سنتی از رهیافت جامعه بینالملل ،این
قواعد شامل موازنه قدرت ،حقوق بینالملل ،دیپلماسی ،جنگ ،و نظام مدیریتی قدرتهای بزرگ
میشدند ،بهویژه در بهرسمیت شناختن دوجانبه حاکمیت از سوی دولتها» (Bull, 1977: 95-
.)96
هدلی بول در اینجا ،حقوق بینالملل را مجموعه قواعدی تعریف میکند که «دولتها و دیگر
کارگزاران بینالمللی را در سیاست جهانی و در روابطشان با یکدیگر ،بههم پیوند میدهد و این
برداشت وجود دارد که از منزلت قانون برخوردار است» ( .)Bull, 1977: 127امروزه به این نهادها
میتوان ملیگرایی ،قلمروگرایی ،بازار و برابری انسانها را نیز اضافه نمود .از آنجایی که این
قواعد بهلحاظ حقوقی الزامآور نیستند و نهادهای تنظیمکنندهای برای آنها وجود ندارد ،صحبت از
هنجارها شاید مناسبتر باشد .دولتهایی که به این قوعد اساسی احترام میگذارند ،جامعه
بینالمللی را تشکیل میدهند.
براون 2و اینلی« ،)2009: 48-52(3جامعه بینالملل را بهعنوان رابطه هنجارمحوری تعریف
میکنند که اعضای آن میپذیرند که آنها دستکم مسئولیتهای محدودی در قبال یکدیگر و در
قبال جامعه -بهعنوان یک کل -دارند .بنابراین دولتها اگرچه در جامعه بینالملل منافع خود را
دنبال میکنند اما هزینه تکروی در آن زیاد خواهد بود .در مقابل ،نهادها و رژیمهای بینالمللی
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میتوانند با کاهش بیاعتمادی میان دولتها ،هزینههای همکاری جمعی را کاهش دهند».
از دیدگاه مکتب انگلیسی ،نهادها و رژیمهای بینالمللی که حد واسط حقوق بینالملل و
روابط بینالملل قرار دارند ،بخش مؤثر جامعه بینالملل را تشکیل میدهند .از این منظر ،نهادهای
بینالملل برای دولتها و حتی دولتهای قوی صرفاً میدانی جهت تعقیب منافع شخصی نیست،
بلکه زمینهای برای جامعهپذیری و ترویج هنجارها نیز محسوب میشوند .هویتها و منافع دولت
طی تعامل با نهادهای بینالمللی تغییر یافته و با یکدیگر همگرا میشود .نهادهای بینالمللی بانیان و
سازماندهندگان هویتها و هنجارهای جدیدی هستند که میتوانند اساساً اولویتهای بازیگران
دولتی را بازتعریف نمایند .نهادهای بینالمللی قادر هستند دولتها را جامعهپذیر نمایند تا به
خودشناسیهای جدیدی دست یابند و رویههای جدیدی را بر عهدهدار شوند.
بر این اساس ،نظریهپردازان رهیافت جامعه بینالملل بنا بر اعتبار طرح مفهوم جامعه بینالملل،
عقایدی مشابه با اندیشمندان حقوق بینالملل در پیش گرفتهاند ،هرچند که بنا بر ماهیت سیاسی
رشته خود ،زبان و رویکردی متفاوت را به کار میگیرند .بنابراین ارتباط سنت جامعه بینالملل با
حقوق بینالملل قابل انکار نیست .تأکید بر درونیسازی هنجارهای جدید و تغییر هویتها از
طریق تعامل در جامعه بینالملل ،گویای این واقعیت است که دولتها از تعهدات حقوقی
بینالمللی صرفاً بهدلیل ترس از مجازات یا منافع داخلی تبعیت نمیکنند بلکه از نقش ارزشها،
اعتقادات و تمایالت هنجاری در ایجاد توافقات حقوقی بهمنظور ساخت جهانی قاعدهمند نیز
آگاهی دارند .در این میان« ،حقوق بین الملل ،با آزمون دشوارتری مواجه است که چند صدایی و
تکثر خوانشها و تنوع معناها را به رسمیت بشناسد»( )Azadbakht, 2019: 19یا به وضعیت سنتی
خود ادامه دهد.
این نزدیکی میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل از طریق مفهوم جامعه بینالملل ،بیش از
هر کجای دیگر در حوزه نظریههای هنجاری ،عدالت بینالمللی و حقوق بشر بینالمللی مشهود
است .اندیشمندان حقوق بشر و بشردوستانه بینالملل بر این عقیدهاند که دولتها در نظام حقوقی
بینالمللی تعهدات حقوق بشر جای گرفتهاند و تأکیدشان بر نهادها ،کنوانسیونها و
موافقتنامههایی است که آنها را ملزم به حفظ اصول و قواعد حقوق بشر میسازد.
نظریهپردازان جامعه بینالملل بهویژه آنهایی که در شاخه همبستگیگرا جای میگیرند نیز به
نحو گستردهتری بر تحکیم هنجارهای حقوق بشر و بشردوستانه بینالمللی تمرکز دارند ،اما
پذیرش و تحقق اینگونه هنجارها را بهمثابه رویهای اجتماعی مورد بررسی قرار میدهند تا تعهد
حقوقی صرف .همچنین مجموعه اصطالحات مورد استفاده از سوی اندیشمندان رهیافت جامعه
بینالملل ،متفاوت از حقوقدانان بینالمللی است .در حالی که کارشناسان حقوق بینالملل به
توسعه حقوق بینالملل و هنجارهای آن عالقه نشان میدهند ،نظریهپردازان جامعه بینالملل به
رویههای جامعهپذیری و به پیدایش ،گسترش و تعمیق هنجارهای بینالمللی میپردازند.
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نتیجهگیری
تمامی نظریههای روابط بینالملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بینالملل نپردازند،
بهصورت ضمنی با آن در ارتباط بوده که این ارتباط اغلب در بهرهگیری نظریهپردازان روابط
بینالملل از رویکردها ،زبان و اصطالحاتی متفاوت اما نزدیک به حقوق بینالملل منعکس
میشود .چراکه دانش روابط بینالملل اساساً قادر به بیتوجهی به توافقات حقوقی بینالمللی و
نهادهای قانونی و نقش آنها در عرصه سیاست قدرت بینالملل نیست و بنابراین نظریهپردازان
روابط بینالملل ناگزیر به استفاده از زبان هنجارها ،نهادها و رژیمها برای ارتباط با مسایل حقوقی
بینالمللی هستند.
از میان نظریههای روابط بینالملل ،رهیافت جامعه بینالملل با طرح مفهوم جامعه بینالملل که
معتقد به وجود جامعهای میان دولتها بر پایه پذیرش نظام هنجارها از سوی بازیگران بینالمللی
در روابط خود با یکدیگر است ،توانسته پلی میان دو رشته حقوق بینالملل و روابط بینالملل
برقرارسازد و حقوق و سیاست را در صحته تعامالت بینالمللی بهیکدیگر پیوند بزند .رهیافت
جامعه بینالملل با توصیف اینکه چگونه حقوق بینالملل میتواند از طریق مباحث هنجاری در
بطن روابط میان دولتها پدیدآمده و بر رفتار آنها تأثیر بگذارد ،فهم غنیتری از نقشهای
مشخص مجموعه هنجارهای مختلف در جامعه بینالملل ارائه میدهد .تالش رهیافت جامعه
بینالملل متمرکز بر ایجاد هنجارهای اجتماعی از طریق تعامل بوده و مسیرهایی که از طریق آن،
هنجارها میتوانند بر بازیگران تأثیر بگذارند را مشخص میسازد.
تأکید نظریهپردازان سنت جامعه بینالملل بر اهمیت هنجارها در تعامالت میان بازیگران
بینالمللی ،با تأکید همزمان آنها بر واقعیتهای مادی و ذهنی همراه بوده است که دلیل عمده آن
نیز موضع میانه این مکتب در دوگانه آرمانگرایی/واقعگرایی است .در واقع ،از آنجاکه ریشههای
حقوق بینالملل معاصر را باید در آرمانگرایی پس جنگ جهانی اول و ریشههای روابط بینالملل
معاصر را در واقعگرایی پس از جنگ دوم جهانی جستجو نمود ،این موضع میانه سنت جامعه
بینالملل میان آرمانگرایی و واقعگرایی ،منجر به تبدیل این مکتب به فصل مشترک دو رشته
حقوق بینالملل و روابط بینالملل شده است که هنجارهای بینالمللی بهمثابه پایه جامعه بینالملل
دولتها ،نمود عینی و در عین حال مهمترین استدالل این اشتراک است.
بنابراین علت اصلی موفقیت رهیافت جامعه بینالملل در ایجاد پیوند میان روابط بینالملل و
حقوق بین الملل را باید در تأکید اندیشمندان این سنت بر مفهوم جامعه بینالملل جستجو نمود.
جامعه بینالملل مرحلهای مابین نظام بینالملل و جامعه جهانی بهشمار میآید که اولی بر مفاهیم
واقعگرایانه روابط بینالملل مبتنی است و دومی بر پایه مفاهیم آرمانگرایانه حقوق بینالملل

مفهوم جامعه بینالملل و تالش برای پیوند میان حقوق بینالملل و روابط بینالملل 27 
تدوین شده است .بر این اساس ،مفهوم جامعه بینالملل بهمثابه نمود عینی کاربست مباحث
هنجاری مورد عالقه حقوق بینالملل در عرصهی روابط بینالملل محسوب میشود که حتی میزان
گرایشهای هنجاری در آن میان متفکرین رهیافت جامعه بینالملل نیز متغیر است.
این اختالفنظر به ماهیت وجودی رهیافت جامعه بینالملل مبنی بر اتخاذ موضع میانه بین
واقعگرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بینالملل) و آرمانگرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق
بینالملل) بازمیگردد .اختالفنظر مذکور در عین اینکه به تفاوت اهمیت مفاهیم واقعگرایانه
روابط بینالملل یا آرمانگرایانه حقوق بینالملل در فرایند شکلگیری جامعه بینالملل نزد
شاخههای کثرتگرا و همبستگیگرا رهیافت جامعه بینالملل اشاره دارد ،بیش از همه نشاندهنده
موفقیت این سنت در برقراری پیوند میان مفاهیم واقعگرایانه روابط بینالملل یا آرمانگرایانه
حقوق بینالملل با خلق مفهوم جامعه بینالملل است.
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