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 چکیده
لـوم مختلـف و از جملـه حقـوق بـوده اسـت. در همواره مورد توجه ع  گرایي و واقع  گرایي دو تفكر آرمان

 ي نـيع اتيـواقع رشیبـر ضـرورت پـذ گرایي توجـه دارد، واقـع هاآلدهیـبر ظهـور ا  گرایي كه آرمان  ي حال
دو مكتب بـوده   نیا  یي ارو رویرصه  كامالً ع  یهنجار  ي مبان  ثياز ح  لمللاني. حقوق بكندي م  ديموجود تأك

تالش كـرده اسـت، امـا در اغلـب مـوارد در   ديبع  هایي به آرمان  ي ابيدست  یهمواره برا  جهاني است. جامعه  
از علـ  حقـوق اسـت  ایشاخه  المللنيحال، حقوق ب  نیمانده است. با ا  ي نظ  جهان  هایتيچارچوب واقع
دو تفكـر   تالقـي   نحـوه  بحـث،  مـوردمسأله    ن،یباشد. بنابرا  را در قالب هنجار داشته  هایي آرمانكه توانسته  

 الملـلنيحقـوق ب یاست كه نظام هنجار  نیاست. پرسش ا  المللنيدر حقوق ب  انهیگراو واقع  انهگرایآرمان
رابطـه از روش  نیـ. در اكنـدي م هیـتغذ یحقـوق از چـه آبشـخور نیـا  ي دارد و مبـان  هيـبر كدام تفكر تك

 گـاهیانكته است كه ج  نیو هدف پژوهش، پاسو به ا  شودي پردازش مسأله استفاده مدر    ي ليـ تحل  ي فيتوص
بـر   ت،یـ. در نهاسـتيچ  الملـلنيحقوق ب  یهنجار  ي مبان  یرگيدر شكل  گرایي و واقع  گرایي مكانب آرمان

 ي كه مبـان شودي مالحظه م ملل،النيمختلف حقوق ب های¬شاخه یمورد  ي حاصل از بررس  هایافتهیاساس  
خود را  نيقابل تحس هایمانبه آر دنيراه رس ،جهاني   جامعه  اتيالملل با ملحود نظر داشتن واقعنيبحقوق  

 . كندي م ي ط
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 الملل،نیحقوق ب  یمبان  الملل،نبی  حقوقفلسفه    ،گراییواقع  ،گراییآرمان  واژگان کلیدی:

 .یحقوق یمکاتب فکر
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 مقدمه

  حقــوق   نیــ ا   ی هنجارهــا   خلــق   به   نجر م   كه   ي فلسف  ي مبان   ث يح   از   الملل نيب   حقوق   منظومه 
  ی ســودا   ســو   ك یــ   از بــوده اســت كــه    یي ردهــا ك ی افكار و رو   یي ارو ی رو   عرصه   شوند، ي م 

  ج، یــ را   ي حقــوق   منطــق   و   نظــ    سو،   گر ی د   از   و   اند داشته   سر   به   ها دست   دور   در   یي ها آرمان 
تفكــرات    آن   گرداگــرد   را   وجــود م   ی هنجــار   نظــ    بر   ي مبتن  ي نگاه   و   ت يواقع   از   ی حصار 
  نكــه ی ضــمن ا   الملــل نيبــ   حقــوق   كــه   شــود ي مــ   ده یــ د   رو، نیــ ا   از .  است   ده يكش ي م   ي آرمان 
  ر ياســ   ، ی اســت، امــا بــه طــور جــد   ي نی هنجارآفر   ی تكاپو   در   ي آرمان   ی ها توسن  والنگاه ج 
و    ي رحقــوق يو غ   ي اســ ياســت كــه از مــراودات س   ي تيواقع   ده یيسا   آسمان   به   سر   ی وارها ی د 

 .  است   گرفته   ل شك   ، ي جهان   بر سود و منفعت در جامعه   ي مبتن  ی فضا 
  ی ها اســت ياســت كــه س  الملــل نيروابــط ب   ی ها ه یــ نظر  از   ي ك ی   1س  يرئال   ا ی  یي گرا واقع 

  كــه   ي حــال   در   كند؛ ي م   ف ی خود تعر  ي منافع مل  سر   بر   ها دولت   رقابت   اساس   ر ب   را   ي جهان 
ــ   دارنــد،   وجود   ها ده ی تنها ا   ل، يتحل   نی كه در آخر   نی بر ا   ي است مبن  ی ور با   س ، يآل ده ی ا    ذا ل

  در   ت يــ واقع   ســاختار   اســت،   مشــهود   هــ    هگــل   و   كانــت   افالطون،   آثار   در   كه   همانگونه 
  در .  شــود ي م   نييتب  عدالت   جمله   از   ي متعال   ی ها ده ی ا   به   نسبت   ي آگاه   چارچوب   در   ت ی نها 

از جملــه عــدالت در    ي هر مفهوم متعــال   ي نمع   كانت،   چون   ي نی متفكر   ي متعال   یي گرا آرمان 
معنــا    نیــ شــود. در ا   ل يذهن مدر  تحم   ی از سو   د ی كه با بل   باشد ي نم   ي ذات   ، ي رون يجهان ب 

دو    نیــ در  تفاوت ا   ق، يتحق  نی ا   مسأله   2. رد يگ ي م   قرار   یي گرا و تجربه   س  يال ی مقابل ماتر 
  ي حــال   در   اســت؛   ته رف ی پذ   ر يتأث   آنها   از   الملل نيحقوق ب است كه    ي ات ی مكتب به عنوان نظر 

  ا یــ   یــي گرا آرمــان   پــردازد، ي مــ   هست   كه   آنچه   ل يتحل   و   ف يتوص   به   شتر يب   یي گرا واقع   كه 
  خــاطر   بــه   را   ات يواقع   بر   ي مبتن  ی ا ده ی پد   و   پرداخته   ها آرمان   ف ياغلب به توص   3س  يآل ده ی ا 

روابــط    الملــل، نيب   حقــوق   فه فلســ   در   ســ  يآل ده یــ ا .  رد يــ گ ي مــ   ده یــ ناد   ي اســ يس   ی هــا آرمان 
  نگــرد، ي مــ   حقــوق   و   صــلح   عــدالت،   چــون   یي هنجارهــا    و   ها ارزش   منظر   از   را   ي ل المل نيب 

  ی هــا نداشــته و بــه قضــاوت   دهنــد، ي مــ   انجــام   ي الملل نيب به آنچه كنشگران    ي توجه چندان 

 

1. Realism . 

:  تهران)  زاده   يموال   باس   سيد  و  اميرارجمند   اردشير  ترجمه  ،عمومي  حقوق  و  سياست  در  ها كليدواژه   ،هيوود  اندرو.  2

 . 23 ص ( 1387 اميركبير، انتشارات

3. Idealism. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
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  در   درســت   منظــر   نیــ ا   از   و   ند ينشــ ي مــ   كننــد،   عمل   د ی با   چگونه   كه   نی ا   به   راجع   ی هنجار 
 1. رد يگ ي م   قرار   ي حقوق   س  يرئال   مقابل 
ام  و تبلور و تجس  آنها در نظــ   كرد ی دو رو   ي شده است ضمن معرف   ي مقاله سع   نی ا   در 
  الملــل، نيب   حقــوق   ي مبــان بــر اســاس    كه   شود   داده   پاسو   پرسش  نی به ا   ي الملل نيب   ي حقوق 
  ا یــ   یــي گرا آرمــان   ی فكــر   مكتــب   دو   از   ك یــ   كــدام   بــر   الملــل نيبــ   حقــوق   ی هنجار   نظام 
  ی بر مبنــا   توان ي را م   الملل نيب حقوق    واعد ق از    زان يچه م   و كدام    و دارد    ه يتك   ي ی گرا واقع 

  دو   نيبــ   ي تعادل   حف    و   ی ر ی رپذ يتأث .  كرد   ه يتوج   و   ی بند قه مذكور طب  كرد ی رو از دو    ي ك ی 
  هــدف در نظر گرفته شده است.    ي كل   ه يفرض   عنوان   به   الملل، نيمزبور در حقوق ب   شه ی اند 

  د یــ با   ا ی   موده يپ   ت ياقع از آرمان تا و   الملل نيب كه حقوق    ي ه را   است،   نی ا   پژوهشاز انجام  
نظــام    ي مبان   یي آن، در ضرورت شناسا   ت يو اهم   شود   گذاشته   ل يتحل   و   ي بررس   به   د، ی ما يبپ

  و   مفهــوم   نيــيتب  راســتا،   نیــ ا   در .  اســت   آن     يمفــاه   ح يصــح   در    ی بــرا   الملل نيحقوق ب 
  با   و   گر ی كد ی   با   دو   آن   ی ها تفاوت   ي بررس   گفته، شيپ   ی فكر   نظام   دو   ی محور   ی ها شه ی اند 
ــ   موضوعه   قواعد   و   ها رشاخه ی ز   ل يتحل   و   ب يرق   ی ها ده ی ا    ان ز يــ م   ث يــ ح   از   الملــل نيحقوق ب

رابطــه از روش    نیــ در دســتوركار قــرار دارد و در ا   آن،   در   ه ی نظر   دو   نی ا   از   ك ی هر   نفود 
 . شود ي م استفاده    ها داده پردازش    ی برا   ي ل يتحل ـ    ي فيتوص 

 المللنیب قوقح در یيگراآرمان و یيگراواقع میاهمفبه  کینولوژیترم نگاه. 1

  یيگراواقع يمفهوم  نییتب .1-1
 اســاس  بــر  را  يجهــان  یاهاســتي است كه س المللن ي روابط ب  یهاهینظر از  يكی یيگراواقع

 ن یدارتریــ پا  و  ن یترمه   ،یيگرا. واقعكنديم  فیخود تعر يلمنافع م سر  بر  هادولت  رقابت
 بــا  آن  يكــ ینزد  ليــ دل  بــه  هینظر  ن یا  جاذبه  معموالً.  شوديم  محسوب  المللن ي ب  روابط  هینظر

 ،یــيگراواقــع  منظــر  از  اســت؛  موجــود  اتي واقع  بر  دي تأك  علت  به  ها،دولت  ياسي س  عملكرد
 رقابــلي غ  اساســاً  و  رديــ گيمــ   قــرار  نظــر  مــورد  هســت،  چنانكــه  ياجتمــاعـ    ياســ ي س  تي واقع
 كــه آن غالب ساختار با ارتباط در را يالمللن ي ب نظام ،یيگراواقع هینظر  2.باشديم  ن یگزیجا

 

 . 123 ص  همان،. 1

2. Felix Rosh and Richard Ned Lebow, “Realism: Tragedy, Power and the Refugee 

Crisis”, In: Realism in Practice: An Appraisal, edited by Davide Orsi, J. R. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
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آن بــر اســاس  بيــ رق  یتعامــل اجــزا  واســطه  به  كه  يت ي وضع  دهد؛يم  حي توض  است  يآنارش
 1قدرت به وجود آمده است.  عیخاص توز  مشخصه

انســان در  ي  زنــدگمطالعــه و تجســّ   ،ياجتمــاع  ليــ ست از: تحلعبارت  یيگراجوهر واقع
. و ساختمان خود جامعه  « فرد و جامعه»  ن ي روابط ب  ،يجامعه، مطالعه و تجسّ  روابط اجتماع

 تيــ قابل معلــوم و علــ   ن ي است ب  ياست كه مدع يفلسف  مكتب كی  س ،ي رئال  ای  یيگراواقع
 2.كند  في كه واقعاً هست توصچنان  را  جهان  توانديم عل   يعن ی دارد؛  وجود  تطابق

جنــگ  از  پــس   دوره  بــه  آن  يرسم  ش یداي پ  اما  دارد،  یبشر  ویتار  در  شهیر  یيگراواقع
ادوارد  یاز ســو یــيگراواقــع شــهیدوم، اند ياز جنگ جهــان  ش ي . پگردديبازم دوم  يجهان
ضــمن  یــي. واقعگراده كــرضعر يعلم یيآن را به صورت الگو  4مورگانتا ه شد وئارا  3كار

در نگــرش  .اســت اســتي س  یبــرا  مستقل  یاحوزه  جادیا  خواهان  ،يانسان  تي ثر ماهقبول تك
 5.دشويمحسوب م  المللن ي روابط ب  دهندهشكل و  استي س یبناریقدرت ز  یيواقعگرا
بــر چهــار گــزاره    الملــل ن ي روابــط ب   ه یــ نظر   ی ها از ســنت   ي كــ ی به عنوان    یي گرا واقع 

 متمركز است: 

   6؛ستا كي آنارش المللن ي نظام ب  -الف
 ؛هستند  المللن ي نظام ب گرانیباز  ن یمهمتر هادولت  -ب

 1؛تندهس  یيعقال   يگرانیباز  المللن ي نظام بها در دولت  يتمام  -پ
 

Avgustin and Max Nurnus (Bristol: E-International Relations publishing, 2018) at 

9. 

1. Ken Booth, “Realism Redux: Contexts, Concepts, Contests”, in: Realism and 

World Politics, Edited by Ken Booth (London: Routledge, 2011) at 5. 

تار  ينگاه   ، رافائل  ماكس.   2 شباهنگ   یفرامرز  مدتقيمح   ترجمه ،  (ئاليس ر   یو)تار  جهان  ادبيات  یوبه    ، )تهران: 

 . 21( ص 7135

3. Edward H. Carr, The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939 (New York: Harper & 

Row, 1964). 

4. Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Pursuit of Power and Peace 

(Chicago: Chicago University Press, 1985). 

 . 48 ص(  1391 ،يزانان: نشر م)تهر الملليناصول روابط ب ي،قاسم  فرهاد.  5

رد؛ دان ها وجود  ها باشد، مافوق دولتروابط متقابل دولت  ي كه قادر به تنظ  یگریباز  يچه  -  الف  كه  توضيح  ین. با ا6

كشورها وارد    یگردر روابط با د  یدشود، خود با  یكتهها دبه آن  يقدرت مافوق   ی از سو   ینكها  یها به جادولت  -  ب

 قراردارد  يدائم يزست يت وضع  یكدر  ملل ال يننظام ب -پشوند؛  

Jonyo Fred, The United Nations Is Structurally Realist and Functionally Idealist, 

Course: United Nations and the World, University of Nairobi (2013) at 4. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 2.باشدمي  بقا  حف  هادولت  تمامي اصلي  نگراني  -ت

 4سیاسي گرایيواقع و 3حقوقي گرایيواقع .1-1- 1
ــانطور ــع هم ــه شــد، واق ــ ی یيگراكــه گفت ــ نظر از يك ــط ب یهاهی ــلن ي رواب ــه  المل اســت ك

. دكنــ يم  فیــ خــود تعر يمنــافع ملــ  ســر  بر  هادولت  رقابت  اساس  بر  را  يجهان  یهااستي س
 .شوديم  محسوب  المللن ي ب  روابط هینظر ن یدارتریپا و  ن یترمه  ،یيگراقعوا

متفــاوت و  يو فلســفه حقــوق از معــان يحقــوق هیــ در مباحث مربوط بــه نظر  یيگراواقع
اســت  ن یــ ا شــوديواژه اراده م  ن یاً از اكه غالب   يعام  یبرخوردار است. معنا  يمتعارض  دیشا

نســبت بــه   يرونــ ي ب  تيــ از جهــان اســت كــه در آن واقع  یرینــاظر بــر تصــو  ،یيگراكه واقع
 یهــامبنــا جنبش  ن ي برخــوردار اســت. بــر همــ  یو مــؤثرتر  تریاز نقش قو  يآرمان  یهاجنبه
را در   پــر تصــنع و رمزگونــه  یهاهیــ ش دارنــد التــال   یناویو اســكاند  یيكایامر  یيگراواقع

بــا   يحقــوق  یهاهیــ نظر  آزمــودن  يمعنا بــه نــوع  ن یدر ا  یيگراقلمرو حقوق طرد كنند. واقع
بســان  يعلمــ  اتيــ واقع گــرید انيــ . بــه بگــذردياست كــه در عــال  خــارج م  يت ي لحاد واقع

 تيــ منظــور از واقع  ن،یبنابرااست.    يحقوق  یهاهیاعتبار نظر  زاني مال  م  ،يخارج  اتي واقع
 5.دهنــديم  انجــام  یري گ ي ها در واقع در مقــام تصــمست كه دادگاها  یزي هر آن چ  يحقوق
 قــرن نخست مهي ن و نوزده  قرن يفلسف  جنبش  به يكل طور به يحقوق  یيگراواقع  هخچیتار
 یيگراشــكل مكتــب مقابــل در یانكــار واكــنش  ينــوع یيگراواقــع. گــردديم بــاز ســت ي ب

 مكتــب ن یــ ا عمــده و مطــرح  یهاتي شخصــ   انيــ . در ماســت  9وميــ و ه  8لي م  7بنتام،  6ن،ي آست 
( و 1842ـ    1910)  1مــزي ج  اميــ لی(، و1859ـ    1952)  10یيویــ د  جــان  چون  يكسان  از  توانيم
 

دولت1 تما.  مل دنبال   به  دارند  لیها  )اصل خود ي منافع  باشند    .است قدرت ده یپد  بر  ي مبتن  یار یخود  و(  یاریخود 

 منابع ممكن در تالش هستند.  نیشتريبه دست آوردن ب ی ها براگروه 

2. Ibid. 

3. Legal Realism. 

4. Political Realism. 

5. Brian Leiter, “American Legal Realism”, in: The Blackwell Guide to the 

Philosophy of Law and Legal Theory, Edited by Martin P. Golding and William A. 

Edmundson (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2005) at 52 

6. John Austin. 

7. Jeremy Bentham. 
8. John Stuart Mill. 
9. David Hume. 
10. John Dewey. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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 چــاردیچــون ر يپــردازان بزرگــ هیــ نظر ن ي و همچنــ ( 1914-1839) 2رسيــ چــارلز ســاندرز پ
 نام برد.  4ن پات  یالري و ه  3يرورت
 را  قدرت  كه  است  ياسي س  هفلسف   یهاهینظر  از  يكی  ياسي س  یيگراواقع  گرید  عبارت  به
 یفراتر از مرزهــا اخالق، و حقوق كه ردي گيم جهي نت  و دانسته ياسي س  عمل  هر  هدف  و  مبنا
 نــدارد، وجــود يكــه قــدرت مشــترك ي»وقتــ : دیــ گويمــ  هــابز  چنانكه  ندارد؛  وجود  هاملت
 ن یــ ا به 5.ست« ي ن ه  يعدالت يب چي ه ندارد،  وجود  حقوق  كه  یيجا  ندارد؛  وجود  ه   يحقوق
 یــيگراواقع  هك  يحال  در.  باشد  يمتك  خود  قدرت  به  دیبا  تي امن   و  بقا  یبرا  هركس   كه  نامع

 را  يقــانون  قضــاوت  و  كنــديم  بحث  موجود  یهاتي واقع  از  حقوق  گرفتن   نشات  از  يحقوق
 ،ياســ ي س  یــيگراواقــع  6.شناســديمــ   يعملــ   مشــاهدات  بــر  يمبتن   يمنطق   یفكر  تي فعال  كی
 بــا  را  خــود  یهــااســتدالل  ،يحقــوق  یيگراواقع  كه  يالح  در  برسد  حقوق  انكار  به  توانديم

 .  برديم  ش ي پ  حقوق،  تیمحور

 يحقوق سمیویتیپوز و یيگراواقع انیم ارتباط. 2-1-1

 یســر  كیــ   اســاس  بــر  گــراواقــع  ایــ   تي وسي ت یپوز  مكاتب  بر  يمبتن   یتئور  ای  دگاهید  دو  هر
 ن یــ ا و دارنــد داخلتــ  و يهمپوشــان هــ  بــا جهــات یاري بســ  در  كــه  شــونديم  بنا  یيارهاي مع

 .كنديآن دو م  جداگانه  يبررس از  ازي نيب  يگاه را  حقوقدانان  كه  است یحد  تا  يهمپوشان
ــ ن ي ب يحقــوق یــيگراواقــع مكتــب دو هــر ــ ن ي ب يحقــوق ســ یوي ت یو پوز يالملل  نقــش  يالملل

و  هســتند متمركــز  آن بــر و  وندشــ يمــ   قائل  هادولت  یبرا  را  یيابتدا  يحت   گاه  و  یانحصار
كــه  هرچندحال،  ن یا با. داننديم يالمللن ي ب يدر امور حقوق ربطیمناسب و ذ  گریا بازآنها ر
 اســاس  بــر  كــه  یــيگراشــكل  ن یا  و  1است  7یيگراشكل  ينوع  دنبال  به  يحقوق  س یوي ت یپوز

 

1. William James. 

2. Charles Sanders Peirce. 

3. Richard Rorty. 

4. Hilary Whitehall Putnam. 
5. Thomas Hobbes, Leviathan (London: Green Dragon, 1651) at 79  

6. H. J. M. Boukema, “Legal Realism and Legal Certainty”, Archives for 

Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 66, No. 4 (1980) at 469. 

7. Formalism. 
  يزمان  گرایي،شكل.  داندمي  جدا  آنها  محتوای  از  را  آن  و  نموده   تاكيد  واعدق  صورت  یا  شكل  بر  رویكرد  این»

نظام  یكردرو در  جد  بود  حقوقي   های غالب  نقد  با  امروزه  است«  یاما  شده    حميد   سيد  و  راسو   محمد)  مواجه 

 (. 69ص   ،(1395)، 74  شماره  حقوقي، تحقيقات ،«حقوق در گرایيشكل به انتقادی اهي نگ» پورسيدآقایي،



 ( 1399) زمستان|  69شماره  | 22سال | پژوهش حقوق عمومي | 266

منابع هســتند  ن یا ت،یاما در نها  شوديم  اني ب  يحقوق  منابع  عنوان  به  سخت  حقوق  و  هاعرف
 جــادیبــه ا يو مناسبات موجود كه منتهــ  ياجتماع اتي حقوق، واقع  ش یداي پ  ندیفرآ  یكه برا

 .ردي گيم بر در  را  شوديم  يالمللن ي بو   يبعد داخلهنجار در  
 یكردهــایرواذعــان دارنــد. امــا    يشكل  يقواعد حقوق  تي بر اهم  یيگراواقع  صور  اكثر

 را مــورد ن یا كه بكند را كمك ن یا  ستیوي ت یپوز  به  اندتويم  يالمللن ي ب  يحقوق  انهیگراواقع
هستند.   يحقوق  یهنجارها  جادیا  نهي زمپس   ،ياجتماع  یندهایفرآ  كه  دیفزاي ب  خود   ي مفاه  به
ــ نها در ــه تی ــ ا ب ــ رهنمــون با جــهي نت  ن ی ــ ي شــد كــه ترك دی ــ از دو د يب ــهیگراواقــع دگاهی  و ان
در  یســازقــانون  نــدیفرآ  یمــدكارآ  و  حقــوق  بهتــر  فهــ   بــه  توانديم  كه  است  وستي ت یپوز

 2.نجامدي ب  المللن ي بحقوق  
اما در كــل، بعنــوان مثــال  3.داننديم  ه   با  ناسازگار  را  مكتب  دو  ن یا  يبرخ  حال،  ن یا  با
 قــانون یزي چ چه دارد اني ب كه كنديم تالش يحقوق  س یوي ت ی»پوز  كه  دارديعنوان م  هارت
 را  هــاپرونــده  قضــات  چگونــه  بفهمــد  كــه  كنــديمــ   تــالش  يحقــوق  یيگراواقع  يول  است،

مكمــل  ،يحقــوق یــيگراواقــع ن یبنــابرا باشــد،امــر درســت    ن یــ ا  اگــر  4.كننــد« يمــ   قضاوت
   5.كنديم عمل قانون  چگونه  كنديم  اني است كه ب  يحقوق  وس ي ت یزپو

 رويــ پ انیــ گراواقــع و شــانشــهیاند در  مســتتر  یــيگراشكل  روي پ  هاستیوي ت یپوز  ن،یبنابرا
 الملــلن ي بــ  حقــوق در هــادولــت پررنــگ نقش  به قدرت، مفهوم ياعاجتم تي واقع  بر  دي تاك
 از  يناشــ   توانــديمــ   گفتــه،ش ي پــ   يكــ یزدن  جهت  از  ه،ینظر  دو  خلط  وجود،  ن یا  با.  رسنديم

بــه   ياجتمــاع  تيــ در نظر گرفته شود. چرا كه اساسا كاستن از شان واقع  یانگارسهل  ينوع
 .كندينم هبرآورد را انیگراواقع  مقصود  ،یيگراشكل از  يسطح

 

 (.71  ص همان،) ندارد مالزمه يگرایشكل با  لزوماً گرایياثبات برخي، نظر به  هرچند. 1

2. D. A. Jeremy Telman, “International Legal Positivism and Legal Realism”, In: 

International Legal Positivism in a Post-Modern World, Edited by Jörg 

Kammerhofer and Jean D'Aspremont (Cambridge: Cambridge University Press, 

2014) at 262-263. 

3. Brian Leiter, Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism 

and Naturalism in Legal Philosophy (New York: Oxford University Press, 2007) at 

59. 

4. H. L. A. Hart, The Concept of Law (New York: Oxford University Press, 1994) 

at 136–147; Karl Lewellyn, “Some Realism about Realism”, Harvard Law Review, 

Vol. 44 (1931) at 1239. 

5. H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law 

Review, Vol. 71 (1958) at 607–608. 
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 یيگراآرمان يمفهوم نییتب. 2-1
 یيگراآرمان فیتعر. 1-2-1

 یــيگراآرمان پردازد،يم هست كه آنچه لي تحل و في صتو به شتري ب یيگراواقع كهيحال  در
 یهــاآرمــان خــاطر بــه را اتيــ واقع بــر يمبتن  یادهیپد و پرداخته هاآرمان في توص به  اغلب

 را یيهــاحــلراه و طیشــرا شــتري ب گــراآرمان شهیاند گرید  طرف  از.  ردي گيم  دهیناد  ياسي س
افــراد و  خودخواهانــه یهــانگــرش و هازهیغر  بر  روديم  انتظار  كه  دهديم  قرار  توجه  مورد
 1.كنديغلبه م ،صرف یو منافع فرد  تي فراتر از امن   يمالحظات با هاگروه
با »امر واقع«   يموثق و مثبت   ارتباط  چگاهي ه  ربازیاز د  گراهاآرمان  ان،یگرار خالف واقعب

 زيــ آن ن  يعــ و بــه انكــار قط  نكــرده  اكتفــا  هــ   زانيــ م  ن یــ از آنها به ا  يبرخ  ياند و حت نداشته
 انيــ در ارتبــاط م « عين   بر  ذهن   تقدمعبارتست از: »  یيگراآرمان  یمحور  اند. گزارهپرداخته

 جهــان را آن نكــهیفــار  از ا ذهــن شناســاگرشــناخت جهــان توســط   نحوه  واقع  در.  دو  ن یا
فلســفه  ن یــ مــدار و مركــز ا  ،ساختهانسان  ياجتماع  و  ياسي س  یادهان نهجها  ای   ي بدان  عتي طب 

. دارد  رجحــان  ن ي شناخت ذهن بر عــ   ن یده در اش  اشاره  زي تر نش ي لماً همچنانكه پاست و مس
 نــدهیرفتــار آ يقــرار دهــد و حتــ  یيتواند جهان خارج را مورد شناسايم ذهن  كه معنا  ن یبد

 2.دینما  ن يي تب  و  ين ي بش ي پ  زي ا را نهانسان
 لســونیگانــه واول و طــرح اصــول چهــارده يبعــد از جنــگ جهــان  یــيگراآرمان  هینظر

دســت آورد.   هبــ   الملــلن ي ب  اســتي س  اســتمداراني س  و  دانشمند  اني م  در  را  یاري بس  طرفداران
تان، دوسبشر  ،يجهان  یهاستي طلبان، فدرالصلح  از  يعي وس  في را ط  یيگراطرفداران آرمان

 .ردي گيم بر رد  انیگراگذاران و اخالققانون

 یيگراآرمان عناصر. 1-2-2
 گــزاره ســه هیــ بر پا اول يجهانجنگ  از پس   یيكایآمر  یيراآرمانگ  ای  كي كالس  س ي دئالیا

 :گرفت  كلش عمده

 ؛تسي ن یماد یبرتر و  يخودخواه زهي انگ هیپا بر صرفا یبشر  تي ماه •

 

  ص (  1385  خارجه،  امور   وزارت  انتشارت :  تهران)  سازگار   ليال  ترجمه   ،ایيگرواقع  و  گرایيآرمان  لينكليتر،  آندرو   .1

75 . 

2. Thomas Hofweber, “Idealism and the Harmony of Thought and Reality”, Mind, 

Vol. 128, (2019), at 699. 
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 ؛دارد  يحالت جهان یاهداف بشر •

 .غلبه كرد  المللن ي حاك  بر روابط ب تي توان بر وضعيطق و استدالل ممن  قیاز طر •

. اســت یــيعقال  ارتباطــات ســتن شك جــهي نت  يالمللن ي ب ينظميجنگ و ب  ،یياز نظر آرمانگرا
 هزي دمــوكرات بــا  ن ی. بنــابراســت ي هــا هســتند و نــه سشود حكومتيبروز جنگ م  آنچه باعث

 ان،یآرمانگرا  یهاتالش  جمله  از.  كرد  یري توان از بروز جنگ جلوگيها محكومت  كردن
 اصــل  كشــورها،  تمــام  بــه  دمــوكرات  برالي ل  یها یرژ  دندا   ي تعم  چون  يمي مفاه  گنجاندن

بــود كــه   الملــلن ي ب  حقوق  موضوعه  قواعد  در  ،يجمعدسته  تي امن   ست ي س  و  سرنوشت  ن ي ي تع
 ب،يــ ترت  ن یبــد  1كــرد.يمشروع از خشــونت را ممنــوع مــ ناتفاده  اس يالمللن ي ب  جامعه نآدر  

 یفضــا  در  را  يعــ ي طب   حقــوق  یهاشهیر  توانسته  ،یبشر  یهاآلدهیا  بر  دي تاك  با  یيگراآرمان
 كند.    تیقوت  المللن ي ب  موضوعه  حقوق

 تعادل؟ ای تقابل: یيگراآرمان و یيگراواقع. 3-1
. ســتي ن ريي تغ قابل یرفتار یالگو چي است و ه كي ن  يسرشت   یبشر دارا  ان،یبه نظر آرمانگرا

دســت   دهیــ پد  كیــ گفتنــد صــلح  يم  يانسان  رفتار  و  انسان  به  ن ي شب خو  نگاه  با  انیگراآرمان
ذف كــرد. هــا و افــراد حــ دولت  اني ان از روابط متوياست. به نظر آنها خشونت را م  يافتن ی

، الملــلن ي حقــوق ب  اصــول  تیــ رعا  و، خلــع ســالح  زي آممسالت  يست یهمز  ،یآنها به همكار
معتقدنــد. بــا   اختالفــات  زي آمها و حل و فصل مسالمتدولت  اني م  روابط  در  اخالق  تیرعا

و  یيآرمــانگرا هیــ دوم، اصول نظر يو شروع جنگ جهان 1929 یاقتصاد  یهاشروع بحران
 ن ي اولــ   كــه  اســت  نقطــه  ن یــ ا  از  و  رفت  سوال  ریز  انیگراواقع  توسط  هینظر  ن یا  ن يي قدرت تب 

نگاه   ان،یگراوجود آمد. واقع  هب  المللن ي پردازان روابط بهینظر  و  دانشمندان  اني ر مناظره دم
 فیــ كشــمكش بــر ســر قــدرت تعر  را بــه منزلــه  اســتي و س  دارنــد  انســان  سرشت  به  ين ي بدب
 يپــ  در قیــ خودخواه هستند كه از هــر طر  يوداتها موجدولت  ان،یگرا. به نظر واقعدكنن يم
 و يگروهــ  ،یفــرد منــافع بيــ از نظر آنهــا تعق .  باشنديخود م  يحداكثر رساندن منافع مل  به
 اســتي اخــالق در س تيــ بــر اهم يبنــ م انیــ . آنهــا بــا نظــر آرمانگرااســت  ياســ ي س  یامر  يمل
بــا   يمفروضــات  یدارااســت    یاهیــ نظر  نكــهیا  ليــ بــه دل  یيگرامخالفند. واقع  كاماًل  المللن ي ب

 

 . 51  ص ،ني شيپ قاسمي،. 1
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ف قابــل لمــس اســت و بــه ســرعت بصورت شفا  المللن ي روابط ب  صحنه  در  ين ي ع  ینمودها
 .گرفت قرار  استمداراني مورد استقبال س

 کانت دگاهید يبررس. 4-1

 كیــ   یــيگراواقــع  بــه  او  كــردیرو  امــا.  شــوديمــ   يمعرفــ   گراآرمان  كی  الصوليعل  كانت
هــ   ن ي همــ  یانســان اســت. بــرا يو فه  حســ  ين ي ع تجربه از يناش كه است  يتجرب  كردیرو
 یكــرده و بــرا انيــ ب يماتي را با تقســ   یيگراآرمانا  مور كه  چون تام ر  سندگانینو  يبرخ
 يژگــ یمعتقدنــد كــه و  ،اســت  نهــاده  كانــت  یرهبــر  بــا  يآلمــان  ســ ي الدهیاز آن نام ا  يبخش

 بــه  و  كنــديرا رد م  يیو نمودگرا  يكیزي متاف  یيگراواقعكه  است    ن یا  يآلمان  یيگراآرمان
 1.دارديم بر گام  يت شناخمعرفت  یيو ساختارگرا  يتجرب یيگراواقع  یسو

 يكیزي متــاف  یــيگراواقــعاز جملــه ماننــد    یفكر  یكردهایحال كه به رو  ن ي در ع  كانت،
 یينمــودگرا بــه كنــد،يمــ  انكــار  را  واســطهيبــ   شــناخت  كه  یيآنجا  از  ماند،يم  يمتعهد باق
را بــه نفــع  يكیزي متــاف یــيگراواقــع اوكــه    یيدار اســت. امــا از آنجــاوفا  زي ن  يشناخت معرفت
 نــوع  هــر  بــا  كــه  مانــديمــ   يبــاق  متعهد  زي ن  یيساختارگرا  به  كند،يرد م  2يتجرب  یيگراواقع

 در  اما  است،  انهیگرانگاه كانت آرمان  اصوالً  نكهیلذا، ضمن ا  3.است  ناسازگار  یينمودگرا
 كیــ  از متفــاوت فیتعر دو هر نظر، به كه يتجرب یيگراآرمان ای  يتجرب  یيگراواقع  نهي زم
 4.شوديم  صحبت  او از  ادیز هستند؛ دهیپد

كانــت،   در اندیشــهگرایانــه اســت.  الملل نيز نگاه كانت كاماًل آرمــاندر بعد حقوق بين 
. كانــت ر قابــل توجــه اســتبســيا الملليبين  او در عرصه  طلبانهصلح  مفهوم صلح و گرایش 

هــا گریــزان اســت و در طلبي دولــتاری از نهاد دولت، از جنــگ و توســعهرغ  طرفدعلي
كنــد كــه در زمــان ها را ارائه ميصلح دائمي، طرح تأسيس مجمع جهاني دولت جویجست 

حامــل صــلح پایــدار  انترناسيوناليس  زع  كانتاو طرحي شگرف و بسيار مترقيانه است. به
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تأســيس فدراســيون  -2 ؛ي در هــر كشــورنظام جمهوری بر اساس قــانون اساســ   -1  :مستلزم
 1.هری افراد به مثابه شهروندان جهان استپذیرش حق جهانش  -3 و های آزاددولت

در حقرروق   یرريگراآرمرران  و  یرريگراواقررعراجع به    اتیو ظهور نظر  نفوذ.  2
 المللنیب

 گرایانهآرمان نظرات از المللبین حقوق . تأثیرپذیری2-1
علــوم   ریهمچــون ســا  تــرعــام  بطــور  ایــ   و  حقوق  یهاشاخه  ریسا  سانبه  زي ن  المللن ي ب  حقوق
 يمفهــوم  هــاآلدهیــ ا  مثــال،  بعنــوانبوده است.    انهیگراآرمان  تفكرات  ري تأث  تحت  ياجتماع
 كــه است ياجتماع هر یادي بن  مفهوم يعموم صلح. دهنديم  ارائه  را  يعموم  صلح  از  دیجد
 ســ ي الدهیــ كــرده اســت. ا  ن یگزیرا جا  ياجتماع  ینهادها  يبرخ  ياجتماع  سعهتو  ندیفرآ  در

 ن ي همچنــ   و  يجمعــ   یآزاد  از  ين ینو  مفهوم.  دهديئه مرا ارا  ياز رفاه همگان  دیجد  يمفهوم
 و يفنــ   یهاشرفتي پ  در  وموجود    يجوامع و مردمان در نظ  اجتماع  همه  يعموم  مشاركت

 2است.  المللن ي بق  در حقو یيگراآرمان ارمغان  همه  ،يعلم
ــ ا ــ ي آلدهی ــفهفل در س ــوق  س ــل،ن ي بحق ــط  المل ــ ن ي برواب ــر از را يالملل ــاارزش منظ  و ه

بــه آنچــه كنشــگران  ي. توجــه چنــداننگــرديچون عــدالت، صــلح و حقــوق مــ   یياهنجاره
 عمل  دیبا  چگونه  نكهیا  به  راجع  یهنجار  یهاقضاوت  به  و  نداشته  دهنديم  انجام  يالمللن ي ب

 3.ردي گيم قرار  يحقوق  س ي الرئ  مقابل در  درست منظر  ن یا  از و  ندي نشيم  كنند،
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 يســت ي آلدهیــ ا  كــردیهســتند. رو  المللن ي روابط ب  یپردازان هنجارهیها از نظرستي آلدهیا
و كانت است، به ذات   1روسو  وس،ي گرا مانند گروست گرفته از روشنفكران آرماننشأ  كه

 هدگایــ كنــد. از ديمــ   ديــ تأك  الملــلن ي ق باســت و بــر تعهــدات و حقــو  ن ي بــ ها خــوشانسان
اعــد، مقــررات و قو  تیــ وتق   قیــ از طر  يالمللــ ن ي ن رفع جنگ در صحنه بامكا  ان،یگراآرمان
هــا وجــود دولــت ن ي منــافع بــ  يهماهنگ يدند نوعمعتق   نانیوجود دارد. ا  يالمللن ي ب  ینهادها

 دگاهیــ . از دعمــل برخوردارنــد  یاز آزاد  يالمللــ ن ي ب  اســتي هــا در ســاخت سدارد و دولت
ســو و  كیــ از   يجنگــ   یو ابزارهــا  حاتي وجود تســل  جنگ،  عامل  ن یترها، مه ستي آلدهیا

بــه   يالمللــ ن ي ســازمان ب  جادین ایاست؛ بنابرا  گرید  یاز سو  يجهان  المللن ي م بساختار بد نظا
ها و نظارت بر خلــع دولت اني م مشتر  منافع  تیت و تقواختالفا  زي آممنظور حل مسالمت

 2رسد.يبه نظر م یضرور  يمسالح عمو

 یو  دگاهیــ دارد. از د  الملــلن ي به روابــط ب  نانهي بخوش  و  يست ي آلدهیا  رشنگ  وسي گروس
ــ تقو قیــ از طر الملــلن ي تــوان در ســطح روابــط بيمــ  از بــروز جنــگ  الملــلن ي حقــوق ب تی

را به عنوان مقدمه رفع جنــگ و   ي، اصولدار« یپا  »صلح  رساله  در  زي كرد. كانت ن  یري جلوگ
 يانســان  یهــااخالق و ارزش  تیتقو  ها،آن  ملهكه از ج  است  نموده  اني ب  داریپا  صلح  دجایا

باشــد و يمــ   يجهــان  صــلح  ياسي س  ري خ  ن یباالتر  ،یو  دگاهی. از داست  المللن ي ب  استي در س
 يكانــت از حقــوق مــدن ن،ی. بنــابرااســت ریپــذكــانام ياخالق دولت  قیاز طر  يصلح جهان

 یهــاآمــوزه هكانــت در بردارنــد دگاهیــ . ددیــ گويسخن مبشر   يو حقوق عموم  يالمللن ي ب
كنــد؛ يمــ  ديــ تأك يو حقــوق يســانان یاست كــه بــر هنجارهــا المللن ي در نظام ب  يست ي آلدهیا

 عــام ريــ خ نفع به خود يمل تي سازد از اقتدار و حاكميها را موظف مكه دولت  یيهنجارها
 یم بشــرعــا  منــافع  چــارچوب  در  را  خــود  ريــ خ  و  بكاهنــد  يفرامل  ینهادها  تیتقو  و  یبشر

 یهــاهنجار و دهایــ اب بــه دیــ ها توجــه نماهست به آنكه از  ش ي ب  يست ي آلدهیا  تافي بنگرند. ره
كننــد، يمــ   هيــ از حــد بــه قــدرت تك  ش ي ها بــ ستي كه رئال  يپردازد. در حاليم  رفتار  يارزش

 3ها هستند.منافع دولت  يد و معتقد به هماهنگرني گيم دهیها آن را نادستي لآدهیا
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 شــهیاند بــه كــه یمجــوز بــا كــه اســت یارزشمند ارساخت  الملل،ن ي ب حقوق  اوصاف؛  ن یا  با
بــر   نــده،یآ  بــه  روشــن   ينگاه  با  است،  داده  خود  موضوعه  بافت  رد  نفوذ  یبرا  یيگراآرمان

در   صــلحاســاس،    ن ي همــ   بــردارد.    يبــه ســازندگ  ليــ گذاشــته و م  یپــا  تيــ واقع  یهارانهیو
 ينــ ي باست. روشن   يافتن یو دشوار، اما دست    دور  هرچند  يهدف  المللن ي ب  حقوق  یهاآموزه
 ســري م را اصــالحات یبــرا شتــال  شــود،يمــ  قیــ تزر ســت ي س بــه  یــيگراآرمــان  قیطر  از  كه
 .  گردانديم

 انهیگراواقع نظراتاز  المللنیبحقوق  یریرپذیتأث. 2-2
 مــانیا  ،لــلالمن ي ب  اســتي در س  گــراواقع  پردازانهینظر  كه  است  یدیمد  مدت  شوديم  گفته

 بــر  یــيگراواقــع.  انــدگرفتــه  تمســخر  بــه  را  يالمللــ ن ي بو وفاق    يجمع  تي به امن   انهیآرمانگرا
 كــه اعتقادنــد ن یــ ا بــر آنها. است استوار يمل منافع بي تعق  و قدرت بر يمبتن  استي س  تي اهم
 چــارچوب در هــایهمكــار و مناقشــات یالگــو ،يالمللــ ن ي ب زدهآشوب و نظ يب  یفضا  در
 1قدرت است.  موازنه  طیشرا و  اتي مقتض  تابع  محور،تدول ينظام

 یســازقــانون كــه اســت تواراس يمبان ن یا بر خود  تفكرات  مركز  در  يحقوق  یيگراواقع
 ،يحقــوق قواعــد موضــوعه، حقــوق قالــب در عمــل در كــه اســت یزيــ چ  همــان  حقوق  در

 2.ردي گيم  شكل  يسنت    ي مفاه  بعنوان  يحقوق استدالل و  يحقوق  ن یدكتر
 حقــوق -الــف: كنــديخالصــه مــ  نگونهیا احقوق ر  به  یيگرانگرش واقع  تاماناها  برایان
 ایــ  قاعــده هــر -بو مشخص باشــد؛  ن ي مع تواندينم لذا و است تناقضات  و  خالء   از  آكنده

گونــاگون   جیبه نتــا  يمنته  یيقضا  هیاساس رو  ن یاست و بر ا  ياستثنائات  یدارا  ياصل حقوق
 يلــ ي تحل جهي ت ن در و  رندي گيم   ي تصم  خودشان  یهاتیاولو  اساس  برقضات    -پو    شوديم

 3.كننديم  جادیدلخواه خود ا  جهي نت   هي توج یبرا  يحقوق
  هــا آن .  شــود ي م   منتج   ز ي ن   ي ن ي بدب   به   ی حد   تا   ي حقوق   یي گرا واقع   گاه   كه   شود ي م   ده ی د   ن ی نابرا ب 

 .  دازند پر ي م  هست  آنچه  تمام   انكار  به   گاه   و  برند ي م  سؤال   ر ی ز  را   ي حقوق   قواعد   كاركرد 
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در    هیــ پا  بــر  و  دارد  یــيگراعقــل  یيمبنــا  يكل  طوربه  لالملن ي بدر حقوق    یيگراواقع
 شــروع  عقــل  از  كــه  يلــ ي تحل  يعنــ ی.  پــردازديم  يعمل  جینتا  اني به ب  يواقع  طیدرست از شرا

 نكــهیا بــا. شــوديمــ  خــت  عمــل  بــه  تیــ نها  در  حاضــر  يواقعــ   طیشــرا  از  گــذر  با  و  شوديم
 يشناســ روش در يانــدك یاهتفاوت اما دارد ن ینو يحقوق یيگراعواق در  شهیر  یيگراعقل
 از  يتــوجه  قابــل  بطــور  كــه  شــوديمــ   يالمللن ي ب  يحقوق  ن ینو  یيگراواقع  به  يمنته  كه  دارد
 حركــت كی يبه روشن   يحقوق  یيگراواقع  نكهیا  بااست.     زیمتما  يحقوق  ن ینو  یيگراواقع
 و  اســت  گــراكثــرت  و  متنــوع  ياسي س  بطور  يالمللن ي ب  يحقوق  یيگراواقع  است،  رشد  به  رو
 1.كنديم  كارمحافظه را آن  يگوناگون و  تنوع  ن یا

 درداشــت: »از    انيــ ب  نگونــهیرا ا  المللن ي باز حقوق    انیگراواقع  فیعرت  توانيم  ن یبنابرا
 الملــلن ي بحقــوق  یهنجارهــا ،يالمللــ ن ي بمشتر   یو هنجارها هاقدرت تعادل گرفتن   نظر
 یهــاینابرابر و  هادولت  یز سومنافع ا  بي مانند قدرت، تعق   يموضوعات    2.شود« يم  فیتعر
 اصــل  بــر  ديــ تاك  رغــ يعلــ   الملــلن ي بــ   حقــوق  كه  است  يجهان  جامعه  یهاتي واقع  از  ين ي ع

 یجــد انتقــاد مــورد كــه رفتــهیپذ ري تــاث یاگونــه بــه  آن از یمــوارد درناچــار  بــه ،یبرابــر
 قحقــو نظــام  بــه  را  امكــان  ن یــ ا  یــيگراواقــع  وجــود،  ن یــ ا  بــا  3.است  گرفته  قرار  دانانحقوق

. باشد  داشته  را  الزم  يگهماهن   و  تطابق  است،  حاك   آن  بر  كه  یاجامعه  با  دهديم  المللن ي ب
جــز  يخود جدا باشــد، سرنوشــت   جامعه از كه يقانون زیرا است،  توجه  قابل  تیمز  كی  ن یا

 طرد شدن نخواهد داشت.  

 تیواقع تا آرمان از: سات حقوق و نرم حقوق. 2-3
 آورالــزام  قــدرت  كــه  اســت  يحقــوق  ش یدايــ پ  شــاهد  لملــلان ي ب  حقوق  مختلف  یهاعرصه
ــرم حقــوق را آن اصــطالحاً و نداشــته ــ  ن ــوام ای ــهي نق ــ  افت ــد كــه يحقــوق خواننــد،يم  هرچن

بــه   یبنــدیو پا  يالمللــ ن ي ب  جامعه  تالش  ثمره  اما  ستي ن  آورالزام  يتعهدات  موجد  القاعدهيعل
 جامعه است.    ن یا لیو تماخواست    ،آن مورد
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 انســتتوينمــ  كه است عصر آن در آلدهیا  ياهداف  یاعال   نمونه  بشر  حقوق  ينجها  هي اعالم
 بــه لیتبــد زمــان گــذر بــا  كــه  ياهــداف.  بگــذارد  وجــود  عرصــه  بــه  پا  سخت  اسناد  قالب  در

 به خود گرفت.  يشد و قالب واقع  هادولت  نانهي بواقع  خواست
  دســت   هــا آرمــان   بــه   ي سادگ   به   تواند ي نم   كه   است   افته ی در  ي الملل ن ي ب  جامعه  ا ی گو  ن، ی بنابرا 

ــ ا ی  ــ پا   ه توســع   چــون   یي هــا آرمــان   همــواره   لــذا   و   د ب ــ شــه ی ر   دار، ی عــدالت    ج ی فقــر و تــرو   ي كن
  كــه   ي صــورت   در   تــا   كنــد ي مــ   ن ی تــدو   آور الــزام ر ي نــرم و غ   ی را در قالــب اســناد  ي ط ي مح ست ی ز 

   شود.   ل ی و سخت تبد   ي واقع   ي ورد، به حقوق آن اسناد را تاب آ  رش ی پذ   ي جهان   جامعه   ت ي واقع 

 تیواقع و آرمان تقابل و المللنیب حقوق يکنون نظم. 3
. اســت  آن  قیحقــا  افتن يــ ن  تيــ واقع  است،  روبرو  آن  با  المللن ي ب  حقوق  كه  يلشچا  ن یمهمتر
 يمتعــال اهــداف. باشــديم و  بوده  تي واقع  و  آرمان  یيارویرو  محل  همواره  المللن ي ب  حقوق

 تــا كه است ن یا مسأله  اما  شوديم  اني ب  و  یيشناسا  المللن ي ب  حقوق  در  آرمان  انبعنو  یاري بس
 هــاآرمــان  آن  از  زانيــ م  چــه  و  رفــت  ش ي پــ   توانيم  اهداف  آن  تحقق  یسو  به  رو  زاني م  چه

 واقــع در الملــلن ي ب حقــوق در مــا یهــاآلدهیــ ا كــه شودي. گفته مرندیپذيم تي واقع  رنگ
  1.باشد  هاآن  تحقق  يمعن  به  تواندينم ما هارتم و عزم صرف اما  هستند ما  اهداف
 بــه يالمللــ ن ي ب  گرانیبــاز  یبنــدیاپ  به  يالمللن ي ب  جامعه  ندهیآ  در  المللن ي ب  حقوق  گاهیجا

 هــاآرمــان  ن یا  با  را  حقوق  بتوانند  يالمللن ي ب  صحنه  گرانیباز  اگر.  دارد  يبستگ  هاآرمان  ن یا
 بــه  اگــر  مــاا.  شــوديم  يالمللن ي ب  جامعه  در  مؤثر  يحقوق  نظام  به  لیتبد  هاآرمان  ن یا  بسازند،
 كــه هســتند یبشــر  هيــ عال  یهانآرما  ن یا  نباشند،  آن  شبردي پ  فكر  به  و  شده  قانع  حاضر  وضع
  2.شونديم  هادولت آمال يقربان

 بشردوستانه المللنیبحقوق . 3-1
 يجهــان  جامعه  كه  يزمان.  است  يحقوق  یيگراواقع  از  یابشردوستانه نمونه  المللن ي ب  حقوق

 جنــگ شــوم هیســا یتماشااز  ریبه آرمان صلح دائ  ببندد و ناگز  دل  تواندينم  كه  افتیدر
 را اســت نــامطلوب یامــر االصــوليعل كه جنگ كه آمد بر  امر  ن یا  يپ  در  است،  انجه  بر

 بــه  هــ   و  مبنــا  لحاد  به  ه   ،بشردوستانه  حقوق  نفس   ن،یبنابرا.  آورد  در  قاعده  و  نظ   تحت
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 ســتي موضوع مــانع آن ن  ن یست. هرچند اا  يحقوق  یيگراواقع  ينوع  ابزار  و  ركردكا  لحاد
 داشته باشد. انهیگراآرمان  جنبه  ،آن قواعد  يبرخكه  

 بشردوستانه مداخله. 3-1-1
گفــت  يســت یبا ،الملــلن ي بشردوستانه در نظام حقوق ب مداخله  گاهیجا  و  تي وضع  يدر بررس

 د؛نــدار  وجــود  آن  تي عــدم مشــروع  ایو    تي شروعدر مورد م  يدر حال حاضر اجماع جهان
آن بــا مبنــا قــرار  بــه یااستناد نموده و در مقابــل عــدهضرورت  كیآن به عنوان  به  یاعده

  1.اندكرده وارد  یجد  انتقاداتدادن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله 
 عرضــه  كانت  ونچ  يكسان  جانب  از  كه  یاانهیگراآرمان  نگاه  به  مفهوم  ن یا  ش یداي پ  اما
 چــون  هــاتيــ واقع  يبرخ  گرفتن   دهیناد  با  رسديم  نظر  به  و  كنديم  جلوه  كینزد  اري بس  ،شد

 بــه  يابي دســت   يپــ   در  ،يالمللن ي ب  عرصه  در  آنها  یتازكهی  و  هادولت  اقتدار  ت،ي كمحا  وجود
 یاعــتال   و  آنهــا  از  ين ي ســرزم  فــرا  تیــ حما  بشــر،  افــراد  تیــ محور  چون  هاآرمان  یسر  كی

 بــا  و  انــهیگراآرمان  تفكر  طرز  ن یا  قطعاً.  دهستن   هاتي حاكم  از  فراتر  یادرجه  به  دفر  گاهیجا
 موجود است.  یهاتي واقع  گرفتن  دهیناد

 تیحما تیمسئول. 3-1-2
فار  از رنگ، نژاد و مــذهب   ينجات افراد انسان  یمداخله برا  یبشردوستانه به معنا  ةمداخل
 همخاصــم مســتلزم خود  كه  یتئور  ن یا  داد  اننش  يجهان  جامعه  تجربه  اماشده است.    فیتعر

 یبشــر افــراد از تیحما در گرید  یهادولت  نقش   ینما  تمام  نهیآ  تواندينم  است،  مسلحانه
 ضــرورت یمعنــا بــه تیــ حما تي لمسئو دهیا 2002 سال در كه است یبستر ن ي . در چن باشد

 ایــ  و ســتي خشــونت نشان قادر به حفاظت از آنها در برابر دولت كه يت ي جمع نفع به  مداخله
 كیــ   عنــوانبــه  ن یدكتــر  ن یــ ا  2گــردد.يماز آنها ندارد، مطرح    تیحما  یبرا  یااراده  نكهیا

 یهــاارزش با حقوق از رشته ن یا انطباق ظورن م به يسنت  المللن ي ب حقوق بر  ياساس  هي حاصال 
 یاجــرااســت كــه    ن یــ بــر ا  دهيــ عق   گــر،یشكل گرفته اســت. بــه عبــارت د  يالمللن ي ب  جامعه
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 نظــر  بــه  كهيحال  در.  دارد  بر  در  را  وستانهبشرد  حقوق  و  بشر  حقوق  توسعه  مذكور  ن یدكتر
 زيــ چ  اســت،  شــده  ارائــه  يانقالبــ   ن یدكتــر  عنــوان  به  كه  تیماح  تي مسئول  ن یدكتر  رسديم

 كــه اســت موجــود كــاماًل و يقبلــ  هیــ رو كیــ  ،دیــ جد شــكل را،یــ ز. نــدارد بــر در یاتــازه
   1.است بوده دیترد مورد  همواره  تش ي مشروع و یقانونمند
 ن یــ ا كــه اســت  روشــن   ت،یــ حما  تي مســئول  ن یدكتــر  تي مشــروع  ایــ   یقانونمند  از  فار 
 عمــل بــه تــا دیآ فائق هاتي واقع  بر  يست یبا  و  است  گرفته  شكل  گراآرمان  ينگاه  با  ن یدكتر

 كی  مدرن  و  بارز  نمونه  تیحما  تي مسئول  یتئور  كه  معتقدند  يبرخ  حال  ن یا  با  اما.  ونددي بپ 
 شده  كینزد  قتي حق   به  هاتي واقع  با مالحظهكه    ياست. آرمان  2نانهي بواقع  یيگرانآرما  نوع
 دارد  خــود  پشــتوانه  عنــوان  بــه  را  يآرمان  یاشهیاند  ت،یحما  تي ولمسئ   گر،ید  اني به ب  3.است
 مداخلــه،  از  شــكل  ن یــ ا  كــه  تيــ واقع  ن یــ ا  به  ينگاه  با  بشردوستانه  مداخله  نسبت  به  البته  كه
كســب مجــوز  جملــه  از  يطرقــ   بــهموجود شــود،    يالمللن ي ب  نظ   دنش  مخدوش  به  توانديم

 .تشده اس كترینزد  تي و به واقع لیتعد  ت،ي امن   یشورا

 بشر المللنیبحقوق . 3-2
 تيــ واقع  تــا  آرمــان  از  ياســت كــه راهــ   الملــلن ي باز حقوق    یيهاشاخه  جمله  از  بشر  حقوق

 تي را به واقع  هاآرمان  المللن ي بحقوق    یهاشاخه  ریاز سا  ش ي ب  دیو توانسته است شا  مودهي پ
 و  یــيگراقعوا  اني م  در:  بشر  »حقوق  عنوان  با  خود  كتاب  در  تاموشات  كریستيانند.  مبدل ك
 تــا آرمــان از آن تكامــل ري ســ  و بشــر  حقــوق  مختلف  جوانب  يلي تفص  اني به ب  « یيگراآرمان
 دارد  ن ي نــابي ب  يت ي وضــع  باز  زي ن  حاضر  حال  در  كه  است  معتقد  تینها  در  و  پردازديم  تي واقع
جوانــب كــه همچنــان   ن یــ ا  4.اســت  مانــده  يبــاق  انهیگرامانآر  همچنان  آن  جوانب  يبرخ  و

 جداگانــه نســل چهــار  بــه  آن  یبند ي تقس  وبودن حقوق بشر    يارند، جهاند  يآرمان  يصورت
. رديــ گيمــ  بــر در را كنديم صدق امر ن یا چهارم و سوم  یهانسل  قسمت  در  بخصوص  كه

 

 . 160 ص  همان،. 1
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New Global Security Norm”, Stanford MA Program in International Policy 

Studies, Stanford University, (2007), available at: http:// gevans. org/ speeches/ 

speech219.html (Last Visit: 12/02/2019). 

4. Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism (New 

York: Oxford University Press, 2003) at 387. 
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 ای  متحد  ملل  منشور  لیذ  ي،للالمن ي ب  یهاسازمان  یسازوكارها  و  هاتي فعال  حال،  ن ي ع  در  اما
 از  تیــ حما  جهــت  در  را  یامنطقــه  یهــاســازمان  و  نهادهــا  يبرخــ   زيــ ن  و  متحد  ملل  سازمان
 از را یفــرد يدادخــواه حــق بخصــوص و دانســته هــاآرمان افتن ی تي ن ي ع نمونه  ،بشر  حقوق

  1.دانديم  افتهی  تحقق یهاآرمان  یهامثال  ن یتريعال
 2000  ســال  در  متحــد  ملل  هزاره  نشست  در  آن  جادیا  دهیكه ا  2يانسان  تي امن   وني سي كم
 يزنــدگ  ياتي ح  هسته  از  تیحما...  »:  كنديم  فیتعر  نگونهیا  را  يانسان  تن ي ام  ،گرفت  شكل
 يمعنــ  بــه يانســان تيــ امن . ابــدی ارتقــا یبشــر یازهاي ن و هایآزاد كه ینحو به  بشر  ابناء   تمام
 يمعنــ   به.  باشديم  هستند،  يزندگ  از  يبخش  كه  یيهایآزاد  ؛ياساس  یهایآزاد  از  تیحما
به   است؛  گسترده  و  فرسا  طاقت  و  يبحران  یهادیتهد  و  هاتي وضع  برابر  در  مردم  از  تیحما
بــه  است؛ شده جادیا بشر افراد يتعالاست كه به منظور ارتقا و   یيندهایاستفاده از فرآ  يمعن 
 اســت  يفرهنگــ   و  ينظام  ،یاقتصاد  ،يطي محستیز  ،ياجتماع  ،ياسي س  یهانظام  جادیا  يمعن 
 3.شوند«  نائل  كرامت و عاشم  بقا،  وجود به  كه  كنند كمك افراد  به  ه  با  كه

 تيــ امن  ،یيغــذا تيــ امن  ،یاقتصــاد تيــ امن  :از اســت عبــارت  تيــ امن   ن یــ ا  انواع  و  اشكال
 4.ياسي س  تي امن  و  ياجتماع  تي امن   ،يشخص  تي امن   ،يطي محستیز  تي امن   ،يبهداشت 
 كــه  اســت  جالــب  اما  رسد؛يم  نظر  به  انهیگراآرمان  ،ستنخ  نگاه  در  عموماً  اهداف  ن یا
 و انیــ گراآرمــان انيــ م يبحثــ  كــه كننديم  اني ب  اساساً  و  ستندي ن  امر  ن یا  به  تقدمع  انیگراواقع
 و نبــوده مكتــب دو ن یــ ا از كیــ  هــر ينفــ  ســر بر  مجادله  و  ستي ن  رابطه  ن یا  در  انیگراواقع
 چگونــه كــه اســت نــهي زم ن یــ ا در  گراهــاعمــل  و  پردازانیتئــور  اني م  يتوافق   دنبال  هب  صرفاً

 5.كرد داي پ دست  عمل در داریپا صلح اهداف  به  توانيم

 

1. Ibid, at 199. 
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 جهانشــمول  و  يذاتــ   حقــوق  از  بشر  حقوق  كه  است  يمتعال  آرمان  كی  ن یا  كه  ستي ن  شك
 قواعــد بــه یاداعتقــ يبــ  جهــت بــه هــ  یــيگراواقــع  امــا  كنــد،يم  تیحما  يانسان  افراد  همه
 تیــ كــه باعــث حما 1دارد سرا   ياجتماع  اتي واقع  و  خود  هینظر  در  یيهالي پتانس  يالمللن ي ب

 وق بشر در جهان امروز شده است. ق از ح

 یامنطقه یهایهمکار و يالمللنیب یهاسازمان حقوق. 3-3
  كــه   ند ي نشــ ي مــ  ي المللــ ن ي بــ  جامعــه  انــه ی گرا آرمان  نگاه  تار   بر  ي الملل ن ي ب  ی ها سازمان  حقوق 
  در  و  دارد  ی ا فرامنطقــه  و  ي فرادولتــ  ی ســاختار  جــاد ی ا  ی ســو  بــه  ي ن جها  جامعه  ل ي م   از   ت ی حكا 
  مســتقر،  ی هنجــار  نظــ   قالــب  در  مزبــور  ي آرمان   اهداف   تحقق   ضمن   كه   شود ي م   ده ی د   ت ی نها 
  ن ی تــر ي عــال   بعنــوان   متحــد   ملل   نظام   ن، ی بنابرا .  شود ي م   ي جهان   نظ    موجود   ی ها ت ي واقع   ر ي درگ 

  بــا   نظام   ن ی ا   خود   كه   یي آنجا   از   سپس   و   رد ي گ ي م   قرار   ي بررس   مورد  ي جهان  ی ها سازمان  نمودار 
  هرچــه   شبرد ي پ   ی برا   ی ا منطقه  ی ها ی همكار  وجود  ضرورت  به  ي پ  ود موج  ی ها ت ي واقع  بر  ه ي تك 
 .  شود ي م   پرداخته   مه   ن ی ا  به  دوم  قسمت  در  برد، ي م   خود  مقاصد   و  اهداف   شتر ي ب 

 متحد ملل حقوق. 3-3-1
 تي بود كه واقع  س ي الداهیا  كی  نمونه  و  شد  ملل  جامعه  خلق  به  يمنته  لسونیو  یيراگآرمان

را تحقــق بخشــد و در   هــاالدهیا  يشد و نتوانست به خوب  تي ر واقعاما از آن سو مقهو  افتی
 بــه  يمنتهــ   ســتي الدهیــ ا  شكســت  ن یــ ا.  رديــ دوم را بگ  يجنــگ جهــان  ینتوانست جلو  جهي نت 
 يست ي الیامپر  یهانظام  ودخ  دگاهیدشد.    المللن ي بدر حقوق    ترنهایگراواقع  یهانگاه  ش یداي پ
 كــه چــرا هســت، زيــ ن گــراآرمان شك بدون ود،ب خواهد گراواقع نكهیا  ضمن   مسأله  ن یا  به

 مشــخص  حــال،  ن یــ ا  با.  بودسبك از نفوذ و تسلط خواهند    ن یا  توسعه  و  بسط  خواهان  آنان
  نــوزده قــرن یايــ تانیبر يســت ي الیامپر مدل از حاضر حال در يغرب س ي الیامپر نفوذ كه  است
 كــه  اندكرده  ادعا  زي ن  يرخب.  بود  شده  بنا  يحقوق  س یوي ت یپوز  یهاآلدهیا  بر  كه  برديم  بهره
 يدهــ شــكل  و  هيــ توج  بــه  هــ   بــا  یيكایآمر  يحقوق  یيگراواقع  كنار  در  یيكایآمر  يهژمون

 

  حال  نجها  در  هادولت  برای  بشری  جنایات  و  هانقض   تكابار  و  زور  به  توسل  هایمحدودیت  و  هاهزینه  جمله،  از.  1

 . است شده منجر بشر افراد زندگي  وضعيت ارتقای به  خود به خود كه حاضر
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امــا   1.پردازنديم  يجهان  مدو  جنگ  از  پس   يالمللن ي ب  نظام  در  یيكایآمر  يحقوق  س ي الیامپر
 كیــ داشت،    اني متحده ب  االتیا  يخارج  استي س  حیتشر  یبرا  لسونیآنچه و  حال،  ن ي در ع
 2.بود  اري ع تمام یيگراآرمان
  ملــل   ی بنــا ســنگ   و   اســاس   كــه   شود ي م   مشخص   متحد   ملل   منشور   مقدمه   به   ي نگاه   با 
ه شــده اســت.  گذاشت  گفت، ي م   سخن  آن   از   كانت   كه   ي دائم   صلح   آرمان   اساس   بر   متحد 

از بالی جنگ كه دو بــار در    ي ت های آ محفود داشتن نسل   به   مصم  ما مردم ملل متحد  » 
[.« اما    ياست، ]هست  ساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده یك عمر ان   طول 
مطلــق بــه ســر نبــرده و    صــلح   در   جهــان   گــاه چ يه   تاكنون   1945  سال   از   كه   شود ي م   ده ی د 

حاك  بر مناســبات    ت ياقع از و   ت ی بوده است كه حكا   بار بت يمص   ی ها همواره شاهد جنگ 
 .  كند ي م   ي الملل نيب 

 مقصــود  سرمنزل  همواره  ویتار  گذر  در  هرچند  جنگ،  از  یجدا  و  زي ست   از  فار   ياتي ح
 مطلــق صــلح در را جهــان همــه تــوانينمــ  چگاهي ه تي واقع در اما است، بوده يجهان  جامعه

 ویتــار  داریــ پا  عناصــر  از  يكــ ی  كه  دهديم  نشان  یبشر  اتي ح  ویتار  به  گذرا  ينگاه.  افتی
 از یاثــر آن در كــه افــتی تــوانينمــ  را ویتار از یادوره  چي ه  ن،یبنابرا  3.است  جنگ  بشر،

به اهــداف و منــافع   يابي دست   یروش برا  ن یترمه   هادولت  كه  چرا.  نباشد  جنگ  و  خشونت
 ن یترمعمول  و  دانسته  زور  كاربرد  را  يالمللن ي برفع اختالفات خود در روابط    ایخود و    يمل
توســل  هامدت تا خاطر ن ي هم به. است بوده  مسلحانه  مخاصمه  ای  و  جنگ  زور،  اعمال  وهي ش

  4.شديمجاز شمرده م  المللن ي ببه زور در حقوق  
منشور به نظــر   2ماده    4توسل به زور مقرر در بند    تي بعنوان مثال اصل ممنوع  ن،ي همچن 

 در مشــروع  دفــاع  حــق  یيشناسا  آنكه  حال  دارد،  يآرمان  یاجنبه  و  بوده  یيگرادور از واقع
 يآرمــان  یاچهــره  1  مــاده  3  بنــد  ن ي همچن .  است  جهان  به  نانهي بواقع  ينگاه  از  يناش  51  ماده
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 انيــ م يواقعــ  مناســبات  بــر  توانست  یبشر  حقوق  آوربعدها با انعقاد معاهدات الزام  كهدارد  
 2مــاده    3ور، بنــد  منشــ   انهیگرااز نگاه آرمان  گرید  ونه. نمشود  حاك   يجهان  جامعه  یاعضا
 كیــ  روشــن  مثــال وانیــ د تي الحصــ  بــه راجــع وانیــ د اساســنامه 36 و 35 مــواد امــا اســت
 .است  يحقوق یيگراواقع

 ،يســ ي تأس يمبــان ثيــ ح از متحــد، ملــل شــوديمــ  گفتــه كــه اســت فــوق جهــات بــه بنــا
  1.گراواقع  ،يالتي تشك  ساختار  ثي ح از اما  گراستآرمان

 یامنطقه يسازمان یاهیهمکار و یيگرامنطقه. 3-3-2
 در  الملــلن ي ب  حقــوق  گفتمــان  مطلــع  ،يالمللــ ن ي ب  ســند  ن یتریادي بن   بعنوان  متحد  للم  منشور

 ن یــ ا.  شــوديمــ   محســوب  هــادولت  اني م  يالمللن ي ب  یهایهمكار  وجود  ضرورت  خصوص
 اهــدافقادر به لمس   يالمللن ي ب  یهایهمكار  آرمان  حصول  بدون  نكهیا  از  يآگاه  با  سند،
مســائل المللــي در حــل همكــاری بين  بــه يابي »دســت  اول، مــاده  از  ســوم  بنــد  در  ،ستي ن  خود
های اقتصادی و اجتمــاعي و فرهنگــي یــا بشردوســتي اســت و در المللي كه دارای جنبهبين 

 يكــ یوان های اساسي برای همگان ...« را بعن پيشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی
 كــه  اســت  بــوده  متحــد  ملــل  توجــه  مــورد  آنســان  امــر  ن یــ ا.  شــماردياز اصول سازمان بر م

عنوان فصل نه  منشور شده است و سازمان بر   2« يو اجتماع  یاقتصاد  يالمللن ي ب  ی»همكار
 یمبنــا  بر  اصل،  ن یا.  دارديم  بر  گام  خود  اهداف  به  لي ن  یبرا  يالمللن ي ب  یهمكار  اصل  هیپا

 ستوار است.منشور ا 74موضوع ماده   3« یهمجوار  »حسن   تريكل ياصل
 موضــوعات در صبخصــو. دارد وجــود یامنطقــه یهمكــار  خصوص  در  یيگراآرمان

 حقــوق  وني كنوانســ   جملــه  از  یاعمده  اسناد  در.  است  شده  توجه  مه   ن یا  به  يطي محستیز
 كــه اســت شــده یامنطقــه یهمكار بر یاري بس داتي تأك، 21 كار دستور 17 فصل  و  اهایدر
 ســت،یز طي محــ  از حفاظت یبرا قهیطر ن یكارآمدتر كه نددار  اذعان  يجهان  اسناد  ن یا  همه

  4.است  یامنطقه  یهاسازوكار  توسعه

 

1. Fred, op. cit. 

2. International Economic and Social Cooperation. 
3. Good-neighborliness. 

س4 د  يزمان  دقاس  ي.  دریایي محيط از  فاظتح الملليبين حقوقي رژی  تحول»   گران،یو   مقابل در زیست 

 . 42ص   ،(1394) ،21 شماره  ي، شناسيانوس، مجله اق «كارتاگنا تا از مونتگوبي ي؛خشك در مستقر هایآالینده 
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 يفعلــ   ریتصــو.  اســت  یياروپــا  هیــ اتحاد  ،يآرمــان  یامنطقه  یهایهمكار  ن یا  بارز  نمونه
. اســت افتــهی تحقــق مــانآر كیــ   یاعــال   نمونه  ی،امنطقه  سازمان  كی  بعنوان  اروپا  هیاتحاد
 بــه  انــد   انــد   توانســت  امــا  گرفــت  شــكل  انــهیگراآرمــان  اري بس  افاهد  با  كه  يسازمان
 پــرچ   و  يپــول  واحــد  مشــتر ،  بــازار  جــادیا  مرزها،  شدن  رنگك .  بخورد  وندي پ  تي واقع

 یيهــاآرمــان همــه  عضو،  دول  بر  سازمان  مقتدرانه  تیاولو  و  كسانی  تي تابع  ش یداي پ  واحد،
 یهــادولت  رنــگ  پــر  نقــش   و  الملــلن ي ب  حقــوق  كي كالســ   یــيگراواقــع  نگاه  در  كه  است

  1.است  دسترس و  فه   از دور واحد،  گرانیباز  بعنوان  مقتدر و  منحصر

 ستیز طیمح المللنیبحقوق . 3-4
 و  نــو  ضــمن   كــه  بــود  یشاهد هنجارها و قواعــد  توانيم  ستیز  طي مح  المللن ي بحقوق    در
 جامعــه  يآرمــان  الي ام  عمدتاً  هنجارها  ن یا.  دارند  زي ن  آورامالز  ري غ  و  نرم  يحالت   ،بودن  دیجد
 بوده است.   ستیز  طي مح  نهي زم در داریپا  توسعه  به دني رس یبرا  يجهان

 متفــاوت،  يولــ   مشــتر   تي مســئول  اصــل  ،یري شــگي پ  اصل  اط،ي احت   اصل  چون  ياصول
چــون  یدتریــ جد  ي مفــاه ایو   ستیز  طي مح  يكپارچگیاصل    ،يطي محستیز  عدالت  اصل

-نگــاه آرمــان  یبر مبنــا  يمده است( همه اصولآ  س یپار  وني )كه در كنوانس  يمي عدالت اقل
 وجــود  اعتقاد  و  شده  يعرف  حقوق  به  قائل  ،آن  موارد  يبرخ  در  راگ  يحت   كه  هستند  انهیگرا

 ســخت حقــوق دي تول و گشته  نائل  يعرف  قاعده  درجه  به  اصول  ن یا  از  يبرخ  كه  باشد  داشته
 آنقدر  گاه  كه  ياصول.  شتگذ  توانينم  آنها  داشتن   یيگراآرمان  یامبن   از  ه   باز  كنند،يم

از   ياست كــه برخــ   يالمللن ي بدر روابط    ينافع ملم  تیاولو  ت ي واقع  از  دور  و  خواهانهآرمان
 كیــ   ایــ   3كــردیرو  كیــ   صــرفاً  را  آنــان  و  كننــديم  زي در مورد آنها پره  2اصل   لف   كاربرد
 .  خواننديم  4مفهوم

 

 

1. Andrew Moravcsik, “Conservative Idealism and International Institutions”, Chi. 

J. Int'l. L., Vol. 29/1 (2000) at 314. 

2. Principle. 

3. Approach. 

4. Concept. 
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 توسعه للالمنیبحقوق . 3-5
بــه   یــيگراواقــع  و  یيگراآرمان  جنبه  دو  هر  دیآيبه نظر م  لالملن ي بحوزه از حقوق    ن یا  در

 یيهــانگــاه یمبنا  بر  حقوق  ن یا  ش یداي پ  یهانهي زمكه    رسديم  نظر  به.  شوديم  دهیوضوح د
 یهاینابرابر  و  یاقتصاد  ضعف  و  فقر  مالحظه  با  يجهان  جامعه.  باشد  گرفته  شكل  نانهي بواقع

. اســت كــرده احساس را يحقوق ن ي چن  وجود  ورتضر  اند،داشته  تي واقع  همه  كه  ياجتماع
 یتــرغالــب انــهیگراآرمــان جنبــه حقــوق ن یــ ا ،لي دل دو به رسديم نظر به گرید یسو از  اما

. ابدی  تي واقع  يسادگ  به  دیآينم  نظر  به  و  است  يآرمان  اري بس  آن  اهداف  -داشته باشد: الف
 رفــاه جــادیا ،يعیتــوز عــدالت ،جوامع تمام یبرا داریپا توسعه فقر، ين كشهیر چون  ياهداف
 همــه ،ن یریمنــافع و كمــك بــه ســا عادالنه عیتوز به افتهی توسعه یكشورها الزام  همه،  یبرا

 يراهــ  تيــ بــه واقع دني تا رســ  دیآيم نظر به و داشته  يآرمان  جنبه  يكل  به  كه  هستند  ياهداف
 نــرم  یقواعد  و  اسناد  اساس  بر  شتري ب  زي نحقوق    ن یا  ودخ  جنس   -رو دارند؛ بش ي پ  يطوالن

 وجــود  دیــ ترد  زي ن  آن  خواندن  حق  ای  تعهد  در  یجد  بطور  و  است  گرفته  شكل  افتهي ن  قوام  و
و  يواقعــ  يگــاهیحقوق به جا ن یا نفس  دني رس ضرورتگام نخست،   رسديم  نظر  به.  دارد
 است.  ين ي ع

 یفریک المللنیبحقوق  .3-6
تحــت    ي المللــ نيب   ی فــر يك   وان یــ و بخصوص حقوق حــاك  بــر د   ی فر يك   الملل نيب   حقوق 

  وان یــ باورنــد كــه خــود د   نی بر ا   ي رخ قرار دارد و ب   انه ی گرا آرمان   ی ها دگاه ی د   د ی شد   ر يتأث 
امــا هنــوز بــا    ، اســت   افتــه ی بــوده اســت كــه هرچنــد تحقــق    ي آرمــان   ز ين   ي الملل نيب   ی فر يك 

  الملــل نيب در حقــوق    الملل نيب وق  حق  انه ی گرا آرمان   ی ها تالش   1. دارد   ها فاصله   ها ت يواقع 
  2ي ان جهــ   ت يصــالح   موضــوع   مثــال   بعنــوان .  شود ي م   ان ی نما   ی متعدد   ی ها نه يدر زم   ی فر يك 
  آرمــان   ك یــ   ی فــر يك   ي الملل نيب   وان ی خود د   ، مسأله   نی موارد است. در كنار ا   نی از ا   ي ك ی 

  اســت كــه   نیــ ا   الملــل نيب در حقــوق    انــه ی گرا آرمان   ی ادعاها   نی تر ي از اساس   ي ك ی   3. است 

 

1. Shahram Dana, “The Limits of Judicial Idealism: Should the International 

Criminal Court Engage with Consequentialist Aspirations?”, Penn State  Journal of 

Law & International Affairs, Vol. 3, No. 1, (2014), at 35 & 110. 

2. Universal Jurisdiction. 
3. Stephen Krasner, “Universal Jurisdiction - Pitfalls of International Idealism”, 

UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff., Vol. 8, (2003), at 62.   
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و لجــام گــذارد و    ر يقدرت حاكمان، زنج   ی بادپا   بر سمند   ي بتواند به كل   الملل نيب حقوق  
  ی بهتــر بــرا   یي جــا   ، صــورت جهــان   نیــ به قواعد خــود كنــد و در ا   د يمقرا    ها رفتار دولت 

  موضــوع   از   كــه   ي ملــ   نيقــوان   و   ی فــر يك   ي المللــ نيب   وان ی طرز تفكر در د   نی ا شود.    ستنی ز 
 1. است   نعكسم   كنند، ي م   دفاع   ي جهان   ت يصالح 
 يالمللــ ن ي ب  وانیــ د  اساســنامه  كــه  دارديمــ   انيــ ب  يانســان  تيــ امن   مفهــوم  ن ي مروج  از  يكی
 تيــ امن   و  يانســان  تي امن   دهديم  نشان  كه  است  یيگراعمل  و  یيگراآرمان  اج»امتز  ،یفري ك
   2.« ستندي دوجانبه ن  منحصراً يمل

و   كنــديم  هي تك  ن ینماد  یكاركرد  بر  يداخل  حقوق  عكس   بر  يالمللن ي ب  یفري ك  عدالت
ــ بانقر یتمندیچــون رضــا ياهــداف ــ  اقنــاعو  اميــ آمــوزش، الت  ان،ي . مراجــع كنــديرا دنبــال م

و   تیبتوانند جلب رضا  تیتا در نها  اندشده  جادیا  انهیگراآرمان  بطور  زي ن  یفري ك  يالمللن ي ب
  3.رندي بگ عهده بركردن را     ي ترم

 اهایدر المللنیب حقوق. 3-7
 تي اعمــال صــالح  محدوده  ن يي تع  یبرا  یدي كل  نقطه  یي،گراآرمان  و  یيگراواقع  اني م  تقابل
بســتر  ریــ و ز بســتر منــابع بر  ين ي سرزم  تي حصال   گسترشبر فالت قاره بوده است.    ين ي سرزم
ــ در ــ در در خــارج از محــدوده ای  یمــورد اخــتالف بــود و كشــورها یامــر ي،ن ي ســرزم یای
 حــقمخــالف آن.    گــرید  یورهااز كشــ   یاري امــر بودنــد و بســ   ن یخواهان ا  ن ي الت  یكایآمر
 یيادعــا مشــتر ، بطــور آن ریــ ز منــابع و هــاآب  و  آزاد  یایدر  از  یورداربرخ  در  گرانید

 

  ي المللنيب   تيمنا  و   صلح  حف   جهت  در  يگام  هستند  ي جهان  تيصالح  به  معتقد  كه  يكسان  نظر  در  امر  نیا  نكهی. با ا1

خواهد    بهتر  يتيوضع  زیحاجهان    ،مسأله  نیاعتقاد وجود دارد كه با ا  نیا  ،ه شد شود و همانطور كه گفتيم  محسوب

كه   يز تفكر مخالف است و معتقد است تا زمانطر  نیاز حقوقدانان و از جمله پروفسور كراسنر با ا  یاريبود، اما بس

  حقوق   ل یذ  كشورها  تمام   تيصالح  و  اقتدار  و  فكندين  ه یسا  ي جهان  ل جامعهجانبه بر كو همه  ر يفراگ  یهنجار   ي نظم

 .(.Ibid. at 63) است گزاف به  و ناممكن یزيچ ن يچن از گفتن  سخن نگردد، ديمق و  محدود یفريك المللنيب

2. Darryl Robinson, “Case Study: The International Criminal Court”, in: Human 

Security and the New Diplomacy: Protecting People and Promoting Peace, edited 

by Rob McRae and Don Hubert (London: McGill-Queen’s University Press, 2001) 

at 170-177. 

3. Stephanos Bibas and William W. Burke-White, “International Idealism Meets 

Domestic-Criminal-Procedure Realism”, Duke L.J., Vol. 59, (2010), at 652. 
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 و یــيگراواقع یكردیرو قاره، فالت  بر  يساحل  دولت  تي صالح  ادامه  اما  بود  انهیگراآرمان
  1.يمل  منافع اساس بر

 وني كنوانس  ازده ی  ش بخ  در  موجود  قواعد  و  تیبشر  مشتر   راثي م  مفهوم  گرید  مثال
 بــا  و  داشــت  يآرمــان  جنبــه  اهــایدر  اعمــاق  بر  حاك   نظام  خصوص  رد  اهایدر  حقوق  1982

 كرد.  داي پ انهیگراواقع  جنبه  ور یوي ن 1994  نامهموافقت

 يالمللنیباختالفات  حل و فصل حقوق. 3-8
 افتن،یــ  صــلهي ف یبــرا  زيــ آممســالمت  يروشــ   بــه  يالمللــ ن ي باختالفــات    همــه  احاله  قطع  بطور
. اســت انــهیگراآرمان  اري بسمنشور آمده است    2ماده    3  بنددر    دارد و آنچه  يآرمان  یاجنبه
 گرفــت؛ خواهد قرار تضاد در موجود تي وضع با كه است انتظار مورد ينظم ،ن مادهآ  طبق

 .گراآرمان  حاكمان  رنگك   نقش  با  تضاد در گرامحور واقعنظ  دولت
 از  اســتفاده  بــا  و  زيــ آممســالمت  صــورت  بــه  يالمللن ي بتالفات  اخ  هي كل  فصل  و  حل  لزوم

و اصــل قــرار  داریــ به صــلح پا یبندیپا لزوم جینتا از  يالمللن ي ب  يدادرس  ای  یداور  یهاوهي ش
 نگــاهمشــابه آنچــه كانــت در   قــاًي دق  یزيــ چ  اســت؛  هــادولــت  انيــ دادن صلح در مناسبات م

ــان ــوق  یيگراآرم ــلن ي باز حق ــ ب المل ــ  اني ــابراب. داشــتيم ــزوم اصــل ن ین  فصــل و حــل ل
 ظهــور  هبــ   یيگراواقع  ري تأث  تحت  كه  است  يآرمان  ياصل  يالمللن ي باختالفات    زي آممسالمت

 و یداور ایــ  یيقضــا مراجــع بــه مراجعــه بــودن  یاراد  اصــل  چون  یيبندها  و  دي ق  و  رسديم
 .  شوديم وارد آن بر  است،  حوزه  ن یا  در یيگرااز واقع  يكه همه ناش  تي صالح مسأله
وجــود  تيــ آرمــان و واقع انيــ تضــاد و تعــارض م ن یــ ا زي ن يالمللن ي بنزد خود مراجع   در

 اساســنامه  وفق  ،گرید  يالمللن ي بهر دادگاه    ای  یدادگستر  يالمللن ي ب  نوایدارد. بعنوان مثال د
 یبــرا.  شــوديمــ   دهید  آن  در  یيگراآرمان  از  یادیز  یهانمونه  كه  دارد  یيهاژهیكارو  خود
و هــ  در نظــام   يداخلــ   یيقضــااســت كــه هــ  در نظــام    ياستقالل قضات اصــل  مسأله  مثال
 در امــر ن یــ ا و اســت يدگي رســ  هــر ملزومــات از تعــدال به  لي ن  منظور  به  يالمللن ي ب  یيقضا

 متبــوع دولــت نــدهینما قضــات كــه  شــوديم  دهید  زي ن  یدادگستر  يالمللن ي ب  وانید  اساسنامه

 

1. Luke W. Finlay, “Realism vs. Idealism as the Key to the Determination of the 

Limits of National Jurisdiction over the Continental Shelf”, in: Limits to National 

Jurisdiction Over the Sea, edited by George T. Yates, John Hardin Young and 
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-صــلحتم  یاپــاره  ري تــأث  تحــت  آنهــا  یرأ  تــا  دارند  استقالل  زي ن  يمال  نظر  از  و  ستندي ن  خود
 ن یــ ا  امــر  تي واقع  و  ستي ن  رنطویا  شهي هم  كه  شوديم  دهید  عمل  در  اما.  ردي نگ  قرار  هايسنج
 بــارز یهــانمونه 1.دارند خود متبوع دولت به راجع يذهن  نهي زمپس  همواره قضات كه  است
 یهــاقــدرت  تبعــه  قضــات  كه  دید  توانيم  یاهسته  سالح  موضوع  با  یيهاپرونده  در  را  آن

 انتخاب  كانام  دیآيم  نظر  به  ن ي همچن .  اندنگرفته  قرار  خود  دولت  برابر  در  گاهچي ه  یاهسته
 .است  يدادرس روند بر یيگراواقع  ري تأث  بارز نمونه  ي،اختصاص  قضات
 یكــردیرو زيــ ن هــاپرونــده بــه يدگي رســ  در یدادگســتر  يالمللن ي ب  وانیخود د  كردیرو
 ينگــاه همــواره خــود قضــات يبرخــ  فخــال  بــر  وانید.  انهیگراآرمان  تا  است  نهایگراواقع
اجتنــاب  يآرمان ياستدالالت خود در پس تصورات يتردگو گس  توسعه  از  و  دارد  نانهي بواقع
 و  كنــد  روبــرو  اســت  ممكــن   مشــكل  بــا  را  وانیــ د  زيــ ن  یــيگراواقــع  ن ي همــ   گاه  اما.  كنديم

-شــكل بــه ياحتمــال اعتراضــات و مشــكالت عرفــ  یبرا  كه  است  ن یا  او  یيقضا  دیصالحد
 ویتــار  ن يــي تع  كه  شتبازدا  قرار  هي مانند قض  2را كنار بگذارد.  تي آورده و واقع  یرو  یياگر

  3.بود  دادخواست طرح زمان  ،وانید  زع به  تي صالح شروع

  یریگجهینت
 يمبــان  واقــع  در  كــه  پرداخــت  شــده  مطــرح  پرســش   پاسو  به  توانيم  ،یري گجهي نت   عنوان  به
-آرمــان ایــ  یيگراواقع هینظر دو از  يكی  به  نتسبم  تنها  توانينم  را  المللن ي ب  حقوق  یكرف

 قــرار مدنظر قي تحق  یيابتدا هي فرض در  كه  همانطور  يحقوق  نظام  ن یا  هك  چرا.  دانست  یيگرا
 آن،  مختلف  یهابخش   و  اجزا  یواكاو  و  است  بحث  مورد  كردیرو  دو  هر  از  متاثر  گرفت،

 را ياختالالتــ  كــرد،یرو دو ن یــ ا از يكی  بر  صرف  یابتنا.  است  سالهم  ن یا  یایگو  يروشن   به
 ان،يــ م  ن یــ در ا  بيــ رق  هیــ نظركــه نفــوذ    مــودنيم  جادیا  يجهان  يحقوق  نظ   ن یا  كاركرد  در

 در  الملــلن ي است هر زمان كــه حقــوق بــ   يهیفراه  ساخته است. بد  را  تعادل  به  لي م  امكان

 

1. See: Laurence Burgorgue-Larsen, Between Idealism and Realism: A Few 

Comparative Reflections and Proposals on the Appointment Process of the Inter-

American Commission and Court of Human Rights Members Notre Dame Journal 

of International & Comparative Law: Vol. 5: Issue 1 (2015). 

2. Daniel West, “Formalism versus Realism: The International Court of Justice and 

the Critical Data for Assessing Jurisdiction”, UCLJLJ, Vol. 5, (2016), at 58. 

3. International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 

Republic of the Congo v. Belgium) (2002) at 26. 



 ( 1399) زمستان|  69شماره  | 22سال | پژوهش حقوق عمومي | 286

 كــه گشــته مواجــه يانتقــادات و صینقا با وده،مي پ افراط راه كردهایرو ن یا از  كیهر  به  اعتنا
 صالح آن كمك كند.    و راه ا  لي معضل و دل  ن یا  یيشناسا  وهي ش  به  توانديم  لي تحل  ن یا

 الملــلن ي بدر حقــوق  كردینقاط قوت و ضعف دو رو  ه،ینظر  ن یا  هي توج  و  تیتقو  یبرا 
ر بصــورت محــض ضــعف را دارد كــه اگــ  ن یــ ا يالمللن ي ب يحقوق یيگراواقع :شوديم  اني ب

بــه  یيخودنمــا اجــازه هــادولــت يمل منافع برابر درو  كنديم قدرت  يباشد، حقوق را قربان
 طرف  از.  ابدیبقا    گراواقع  كاماًل  نگاه  با  تواندينم  المللن ي بحقوق    ن ی. بنابرادهديمحقوق ن

 حــد رد يحقــوق یيگراواقع كه دارد يآرمان نگاه به نسبت را  تیمز  ن یامذكور    نگاه  گرید
 یقــو  پشــتوانه  تواندينم  ياما نگاه آرمان  د،یآيم  در  اجرا  به  و  داشته  تي ن ي ع  اش،افتهی  تحقق
 یــيگراواقــع  آنكه  حال.  است  دسترس  از  دور  يتصورات  صرفاً  شهي هم  و  باشد  اشتهد  يحقوق
 .ستي ن  گونهن یا  يحقوق
 بــه  البتــه.  شــوديمــ   فــرض  تــرمناسبت  المللن ي بحقوق    یبرا  یيگراآرمان  ،حال  ن ي ع  در
 لیتبــد درســت راه. ونــددي بپ  قــتي حق  بــه  نانــهي بواقع  یهــااهنگ  قالب  در  هاآرمان  آنكه  شرط
 ملــل جامعــه سرنوشت به هانباشد آرمان نطوریاگر ا كه  شود  مودهي پ  تي واقع  به  آرمان  شدن
 اســت مه  و ياتي ح جهت ن یا از يالمللن ي ب  ينظام حقوق  یبرا  یيگراآرمان.  شونديم  دچار
 يالمللــ ن ي ب صــحنه در يملــ  منــافع رنــگ از  و  دهديم  كاهش   را  حاكمان  الي ام  در  دتضا  كه
 و مــداراخــالق یكــردیبــا رو الملــلن ي بحقــوق  یهنجارها دیشا زي جهت ن ن ی. از اكاهديم

 لیانــد  بــه قواعــد ســخت تبــد  اند   و  ابندیيدر قالب حقوق نرم ظهور م  محورعدالت
 بــه آورالــزم و نوشــته هچهر نكهیا بدون  يالمللن ي ب  تي مانند حقوق مسئول  زي و گاه ن  شونديم

 .  شونديم لیتبد  يالمللن ي ب  هجامع يعرف  تي واقع به و  گذشته آرمان  از رند،ي گ  خود
در  تــوانياست كه م ن یا المللن ي بدر حقوق    یيگراآرمان  قوت  نقاط  ن یمهمتر  از  يكی

 یحقوقــدانان بخصــوص در واد از يبرخــ از آن بهره بــرد. بعنــوان مثــال،   زي ن  يحقوق داخل
 یفري ك  مللالن ي بحقوق    انهیگراآرمان  كردیرو  كه  انددهي عق   ن یبر ا  یفري ك  للالمن ي بحقوق  

 متابعــت  مورد  زي ن  يداخل  حقوق  در  توانديكه توأم با اخالق و عدالت سرشته شده است، م
 1.كند  لیتعد را  يداخل  یفري ك نظام  خشك عملكرد و  ردي گ قرار

و   دگاهیــ د  كیــ   الملــلن ي بدر حقــوق    یــيگراواقــع  كــه  دارنــديم  نوانع  غلط  به  يبعض
البتــه  نكــهیقــانون اســت. ضــمن ا یابــر ياست كه منكــر هرگونــه نقشــ  یتك بعد  كردیرو

 

1. Bibas, op. cit. at 702. 
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 كــل در یديــ مف كــاركرد  چي هــ  الملــلن ي بمحض معتقدند كه حقــوق   یساختار  انیگراواقع
است كه معتقد است حقــوق  ن یمعاصر ا یيگراواقع ياصل ري اما در حال حاضر، مس  1ندارد،

 ملــلالن ي ببعنــوان مثــال حقــوق  2برخوردار است.  تي پر اهم  یكاركردها  يرخاز ب  المللن ي ب
 .  شوديم ترفي ضع  یهادولت با  قدرتمند  یهادولت اني م  یهمكار  لي باعث تسه

 قيــ تلف  هــ  بــا انــهیگراواقع و انهیگراآرمان یهادگاهید المللن ي بدر حقوق   ،یرو  هر  به
رحال، از هر دو نظــر وجــود دارد ه  . بهدهنديم  ادامه  خود  اتي ح  به  ه   كنار  در  گاه  و  شده

. دارد  ش ي پــ   در  تيــ واقع  یاز آرمان به ســو  یري س  المللن ي بحقوق    نكهیاست ا  اني و آنچه ع
 از  تــريعملــ   و  بهتــر  یــيگراآرمــان  الملــل،ن ي بســطح حقــوق    در  شد،  گفته  كه  همانطور  اما
 ینشــان از ارزشــمند  ن یــ به اعتقاد نگارنــدگان، ا  نكهیضمن ا  3.دش  خواهد  ظاهر  یيگراواقع
 بــه جســارت با را يافتن ي ن دست گاه یهاآرمان و هااست كه بتواند ارزش ينظام حقوق  كی

 در خود متبلور سازد.    يحقوق قاعده  شكل

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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  ي حمدتق م  ترجمه،  (س ي رئال  و ی)تار  جهان  اتي ادب  و یبه تار  ينگاه  س،ماك   رافائل، −

 (. 1357، شباهنگ :تهران) یفرامرز

 . (1391 ،زاني نشر م :تهران) المللن ياصول روابط ب  فرهاد،  ،يقاسم −

  انتشارت   :تهران)  سازگار  ال يل  ترجمه  ،یيگراواقع  و  یيگراآرمانآندرو،    تر،ي نكلي ل −

 .(1385، خارجه امور وزارت

  رارجمندي ام  ري ، ترجمه اردشيعموم حقوق و استيس  در هادواژهي كل، اندرو وود، ي ه −

 . (1387، ري ركبي ام انتشارات :تهران)  زادهيباس  موال  دي و س

 

 ها مقاله

  در   یي گراشكل  به   یانتقاد  ي »نگاه  ،یيدآقاي پورس  دي حم   دي س   و  محمد  ،راسو −

 . (1395)، 74 شماره  ،يحقوق  قاتي تحق  حقوق«،

 حقوقي رژی  تحول»آزاد،    يني حس   يدعلي و س  یمهرداد محمد   دقاس ،ي س  ،يزمان −

دریایي محيط از حفاظت الملليبين   در مستقر هایآالینده مقابل در زیست 

 . (1394)، 21  شماره  ،يشناس انوسي ، مجله اق « كارتاگنا تا از مونتگوبي ؛ي خشك

  كاربرد   تا  یري گشكل  روند  از:  تیحما  تي مسئول   ن یدكتر»  ،یمهد  ،یسرمد  يعباس  −

 . (1392) ،3، شماره 2 دوره ،يجهان استي س  فصلنامه آن«، یابزار
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1374 ) . 
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