مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /06بهار ـ تابستان  /8931صفحات  811ـ 808
____________________________________________________________________

جايگاه نظريه ،فرانظريه ،روش و روششناسی
در مطالعه حقوق بینالملل


عليرضا ابراهيم گل



محمدصالح عطار

شناسه ديجیتال اسناد)10.22066/cilamag.2019.35081 : (DOI

تاريخ پذيرش6231/63/63 :

تاريخ دريافت6231/23/32 :

چکیده
روابط انسانها با يكديگر و با محيط پيراموني ،در طول تاريخ ،پيوسته تغيير کرده است .ازاينرو تحول،
ويژگي جداناشدني حيات انسان است .اين تحوالت به خلق و محو پديدههاي مختلف اجتماعي و مناسبات
ميان آنها ،بهعنوان موضوع علم حقوق منجر ميشود .علما و انديشمندان حقوقي با درك اين وضعيت،
وظيفه خود را تدوين ايدهها و نظرياتي ميدانند که هرچه بهتر بر اين پديدهها انطباق داشته و به بهترين
نحو با طراحي و توسل به بهترين فنون ،بتواند نظم ميان آنها را توصيف و راهبري کرده يا در صورت
فقدان نظم ،به تنظيم مناسبات اين پديدهها کمك کند و همزمان به افقهاي مطلوب پيش رو هدايت نمايد.
مسائل نظري حقوق بينالملل به مثابه آوردگاه برخورد ديدگاههاي متمايز در قلمرو زندگي و مناسبات
انساني ،امروزه بيش از پيش محتاج هدفمندشدن و انسجاميافتن است .بايد ابزارها ،اسلوب و فنون حقوقيِ اين
مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بينالملل دنبال کرد .بر همين اساس در اين مقاله ،چهار مفهوم نظريه،
فرانظريه ،روش و روششناسي با هدف برداشتن قدمي ولو اندك در راستاي آگاهانهکردن مبادي دانشورزي
در قلمرو مسائل پژوهشي در حقوق بينالملل مطالعه خواهد شد و به اين ترتيب ،اهميت مسائل نظري و
روشهاي نظريهپردازي حقوقي در ساحت حقوق بينالملل با تأکيد بر فايده و ضرورت مطالعه چندروشي در
قلمرو حقوق بينالملل ،با کمكگرفتن از فنّ فرانظريهپردازي حقوقي بازانديشي ميشود.
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مقدمه
هر نوع پژوهش از مبنا يا مباني نظري مختص به خود آغاز ميشود؛ خواه اين مباني تدوين شده
و منقح باشند و خواه نباشد .اين مباني با تعريف چيستي مفهومي مفاهيم اصيل مورد استفاده در
آن پژوهش ،يعني مبادي تصوريّه پژوهش آغاز و با شناخت چگونگي پردازش آن ادامه مييابد.
تعيين اين مبادي تصوريه و در پرتو آن ،مبادي تصديقيه ،به نوبه خود در تعيين اينكه چه انواعي
از مسائل پژوهشي معنادار يا مفيد هستند و چه دادههايي بررسي ميشوند يا بايد بررسي شوند و
اينكه اين دادهها چگونه تحليل و ارزيابي ميشود (روش) اثر مستقيم دارد.
مبادي تصوريه و تصديقيه ،عمدتاً غيرآگاهانه و معموالً بر مبناي چگونگي تبادر اوليه يك
موضوع به ذهن ،در پژوهشها مفروض تلقي ميشود و بر فرآيند و برآيند پژوهش اثر ميگذارد.
جريان پژوهش ،همان روش تحقيق و برآيند آن ،همان نظريه پژوهش است .بنابراين بهتر است
که هر پژوهشگر ،اين مبادي را در تحقيق خود که بر روش و نظريه پژوهش او اثر ميگذارد،
آگاهانه تبيين کرده و به آن ملتزم باشد.
به جهت اختالف در همين مبادي و روشهاي مطالعه حقوق بينالملل ،از ديرباز راجع به
ماهيت و جوهره حقوق بينالملل نزد دستگاههاي فكري و طرفداران آنها اختالفنظر وجود
داشته و کماکان نيز دارد 6.هرچند که از نظر فرانك« ،حقوق بينالملل به مرحله
فراهستيشناسي 3وارد شده است[و] حقوقدانان بينالمللي نيازي به دفاع از وجود حقوق بينالملل
ندارند .ايشان با رهايي از محدوديتهاي هستيشناسي تدافعي[2حقوق بينالملل] ،هماکنون قادر
به ارزيابي انتقادي محتواي 4آن هستند» 5.با اين همه ،الترپاخت معتقد است از آنجا که
نويسندگان ،نقاط عزيمت متفاوت و نوعاً نامشخصي اتخاذ ميکنند ،تعجببرانگيز نيست که
پيروي از پيشفرضهاي نظري به نتايج مختلفي در خصوص حقوق بينالملل منجر ميشود 1.به
هر روي در اين پژوهش با رويكردي عقالني ،هدف آن است تا جايگاه نظريه ،فرانظريه ،روش و
روششناسي در حقوق بينالملل تشريح شود .با انجام اين مهم ،روشن ميشود که اوالً ،هرچند
به بيان فرانك ،حقوق بينالملل به مرحله فراهستيشناسي وارد شده است ،اين به آن معنا نيست
1. Tomuschat, Christian, International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New
Century, General Course on Public International Law, Hague Academy of International Law, The
Collected Courses, vol. 281, 2001, p. 25.

 :Post-ontological Era .2چنانچه وي در ادامه عبارت خود توضيح ميدهد مراد از اين عبارت آن است که امروزه راجع به
اصل وجود گرايشي نظري در قلمرو دانشورزي و کارورزي حقوقي به نام حقوق بينالملل ،ترديدي وجود ندارد؛ ازاينرو
مباحث حقوق بينالملل بيشتر راجع به حدود مفهومي آن است و نه اصل وجود آن.
3. Defensive ontology
4. Critical assessment of its content
5. Franck, Tom, Fairness in International Law and Institutions, Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 6.
6. Lauterpacht, Hersch, The Function of International Community, Oxford: Clarendon Press, 1933, p. 57.
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که دانشجويان ،استادان و صاحبان انديشه در اين حوزه ،از انديشيدن در خصوص مسائل
هستيشناختي حقوق بينالملل بينيازند و ثانياً ،الزم است تا ايشان روششناسي مختص به خود
را در اين حوزه تعيين نمايند و به آن ملتزم باشند و ابعاد توسل و التزام به روششناسي خاص
خود را در نظر داشته و مستمراً فعاليت علمي خود را با ارجاع به اين روششناسي ارزيابي نمايند و
در نهايت در خصوص محدوديتهاي روششناسي مدنظر خود ،انديشيده و تالش کنند تا با
توسل به اسلوبها و فنون با ظرفيت بيشتر (نظير فرانظريه) از محدوديتهاي توسل به مطالعه
تكروشي حقوق بينالملل بگريزند .در اين پژوهش ،با طرح مفهوم دکترين حقوقي ،نسبت آن با
نظريه حقوقي تشريح ميشود .سپس با معرفي نظريه به کمك سه مفهوم سيستم ،روش و
پارادايم ،فنّ فرانظريهپردازي حقوقي مورد بحث قرار گرفته و کارکرد آن در حقوق بينالملل
تبيين و ارزيابي خواهد شد.
الف .نظريه و فرانظريه
برخي معتقدند در فضاي دانشورزي حقوق ،کالنترين مفهوم ،دکترين حقوقي است .در اين
معنا ،دکترين حقوقي 7بهعنوان مفهومي که در مقابل عملكرد حقوقي 8قرار ميگيرد ،طيف وسيعي
از موضوعات دانش حقوق از مسائل فلسفي هستيشناسانه ،معرفتشناسانه و روششناسانه تا
مسائل فني و محتوايي حقوق را در بر ميگيرد .ازاينرو برخي دکترين حقوقي را معادل علم
حقوق 3و به معناي مطالعه علمي حقوق در معناي وسيع کلمه ميدانند62.
مطالعه علم 66حقوق (دکترين حقوقي) به کمك روشهاي متمايز ،قابل انجام است .از ديگر
سو از آنجا که حقوق ،دانشي چندوجهي است ،پرداختن به آن از نقطهنظر هر وجه ،شيوه متمايز
مطالعه حقوق از همان وجه است .از همين روست که مكاتب حقوقي مختلف ايجاد شده است .با
اين بيان ،روشها و وجوه متمايز و متنوع مطالعه حقوق (بينالملل) در چارچوب مكاتب مختلف
ظهور ميکنند و اين مكاتب نيز در فضايي کليتر به نام دکترين حقوقي متجلي ميشوند63.
7. Legal doctrine
8. Legal practice
9. Legal science
 .86شايان ذکر است که ديدگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد؛ در اين ديدگاه ،دکترين حقوقي متمايز از علم حقوق
است .بر اين اساس ،کارکرد دکترين حقوقي ،توليد حقوق است .در نقطه مقابل علم حقوق ،تحليل پديده حقوقي موجود است.
براي مطالعه بيشتر ،ن.ك:
Chevallier, Jacques, Doctrine Juridique Et Science Juridique, Droit Et Société, vol. 50, 2002, p. 105.
 :Science .88علم ،روش يكدست و سيستمي کسب دانش تعريف شده است:
Van Hoecke, Mark, Methodologies of Legal Research, Which Kind of Method for What Kind of
Discipline?, Oxford and Portland, Oregon, 2011, p. 21.
12. Ibid., p. viii-ix.
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بر اين اساس ،حقوق« ،رشتهاي علمي به معناي خاص خود با روششناسي مشخصي است
که در بنياديترين ويژگيهايش ،کامالً قابل قياس با روششناسي مورد استفاده در ساير
رشتههاي علمي است» و دکترين حقوقي ابزار اصلي مطالعه حقوق است .با اين بيان ميتوان
دکترين حقوقي را معادل علم حقوق دانست62.
مطالعه علم حقوق و دکترين حقوقي ،به کمك ابزار نظريات حقوقي ميسر ميشود؛ 64اين
نظريات ،هريك از نقطهنظر و وجهي خاص 65به مطالعه علمي حقوق ميپردازند و داراي نكات
اشتراك و افتراق با يكديگرند .نظريهپردازي حقوقي در قلمرو حقوق بينالملل به جهت اينكه
اوالً ،نسبت به ساير حوزههاي حقوق ،مولودي کمسابقهتر است و ثانياً ،در خصوص حقوقبودن
آنچه موسوم به حقوق بينالملل است ،اختالفنظر زيادي وجود داشته و دارد ،کمرنگتر نمايان
شده است .با اين همه ،در ساليان اخير ،به جهت رشد روزافزون وجه حقوقي حقوق بينالملل در
اداره مناسبات بشر ،نگاه نظريهمند به اين حوزه ،بيشتر احساس شده است .نظر به اين نياز و با
عنايت به اينكه مطالعه حقوق بهصورت کلي و حقوق بينالملل بهصورت خاص ،بهعنوان حوزه
دانشي ،مستلزم داشتن نظريه و روش متناظر با آن است ،خواه اين نظريه و روش ،آگاهانه مورد
توجه صاحب آن باشد و خواه ناآگاهانه از آن استفاده کند 61،در اين قسمت از مقاله ،مفهوم و
جايگاه نظريه و سپس مفهوم فرانظريه در ساحت حقوق بينالملل ،تشريح و ارزيابي خواهد شد.
 .8نظريه
بسياري از متفكرين حوزه حقوق ،مايل نيستند که صراحتاً خود را نظريهپرداز بداند؛ اين امر در
وهله اول و تا حدود زيادي ناشي از بيمي است که انديشمندان از دشواريهاي پرداختن به
«نظريه» دارند و در وهله دوم ،منبعث از اين ديدگاه رايج در ميان بيشتر علماي حقوق بينالملل
13. Ibid., p. 17.
 .81البته برخي نظريه و دکترين را معادل يكديگر ميدانند .بهعنوان نمونه ،ملكم شاو در جاي جاي کتاب حقوق بينالملل
خود ،اين دو واژه را در معنايي مشابه و در موارد مختلف به کار گرفته است .او  262مرتبه از اصالح دکترين و  634مرتبه از
اصطالح نظريه بهره برده و در اين زمينه تعريف و تفكيك مشخصي ارائه ننموده است .بسياري از انديشمندان و نويسندگان
شناختهشدة حقوق بينالملل ،اين روش را به کار بردهاند .به منظور مطالعه در اين خصوص بهصورت کلي ،ن.ك:
Shaw Qc, Malcolm N., International Law, Cambridge University Press, 6th Edition, 2008.

 .85حقوق داراي ابعاد هرمن وتيك ،استداللي ،تجربي ،توضيحي ،منطقي و هنجاري است .ميتوان حقوق را از نقطهنظر
هريك از اين ابعاد مطالعه کرد .هر بُعد ،روش خاص خود را در مطالعه حقوق عرضه خواهد نمود .اختالفات انديشمندان در
زمينه نظريات حقوقي خود و دکترين حقوقي تا حدود زيادي راجع به نقطهنظر مطالعه علمي حقوق است .ن.ك:
Ibid., pp. 4-11.
16. Cryer, Robert, Tamara Hervey, Bal Sokhi-Bulley with Alexandra Bohm, Research Methodologies in
EU and International Law, Oxford and Portland, Oregon, 2011, p. 5.
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مبني بر اين است که بين نظريه و عمل ،فاصله زيادي وجود دارد 67.برخي ديگر نيز معتقدند که
اساساً در قلمرو حقوق بينالملل ،صحبت از نظريه ،نادرست است .يان برونلي معتقد است «بدون
هيچ شكي ،نظريه ،عامل آسيب به پژوهش حقوقي شده است» 68.البته ديدگاه برونلي در باب
نظريه نيز خود نوعي نظريه است و چنانچه گفته شد ،هيچ پژوهشي از مؤلفههاي نظري خالي
نبوده و نخواهد بود.
برخي نظير ثريلوي نيز عليرغم اعتقاد به اهميت و جايگاه نظريه معتقدند «بسيار
غيرمحتمل است که حقوقدان مدرن بتواند ايدهاي طرح کندکه در دوران خود او يا در دورههاي
بعد ،قادر به انجام کاري باشد که «پدران بنيانگذار» حقوق بينالملل نظير گروسيوس ،واتل،
بينكرشوك ،پوفندورف و سوآرز انجام دادهاند .عصر نظريه سپري شده است و شايد هيچگاه
بازنگردد» 63.در اين نگاه نيز هرچند امكان طرح نظريهاي که همسنگ نظريات مطرح و موجود
باشد منتفي تلقي شده است ،بهصورت ضمني بر اين مهم داللت دارد که فهم نظريات و مبناي
تحليل و انتخاب از ميان آنها کمترين وظيفهاي است که هر پژوهشگر بايد آن را بهخوبي در
ابتداي پژوهش انجام دهد .با اين مقدمه ميتوان گفت که مقدمه هر پژوهش ،تعيين ارتباط آن با
مسائ ل نظري است و اين امر خود مستلزم تعريف نظريه است .تعريف از نظريه حقوقي بهصورت
کلي ونظريه حقوق بينالملل را ميتوان به دو نوع تعريف کانتي (عقالني) و غيرکانتي (تجربي)
تقسيم کرد32.
کانت نظريه را اينگونه تعريف ميکند« :مجموعهاي از قواعد ،اگرچه مشتمل بر قواعد عملي،
نظريه ناميده ميشود ،به اين شرط که قواعد مذکور ،اصولي با ماهيت نسبتاً عمومي تلقي شوند و
از شرايط متعددي که در هر حال ،کاربرد عملي آنها را لزوماً تحت تأثير قرار ميدهد ،انتزاع
شود .در نقطه مقابل ،همه اعمال ،رويه تلقي نميشوند ،بلكه تنها تحقق اعمالي با هدف خاص
که منطبق با برخي اصول عمومي رويهاي است ،رويه تلقي ميشوند» 36.اين تعابير کانت به اين
معناست که کارکرد نظريه ،تدارك و هدايت عملكرد با طرح چارچوبي نسبتاً انتزاعي به منظور
 .87بر اين اساس ،فعاالن قلمرو دانشورزي حقوق به دو دسته انديشمند ( )scholarsو دانشورز ( )practitionerتقسيم
شدهاند.
 .81ن.ك:
Brownlie, Ian, The Reality and Efficacy of International Law, 1981, British Yearbook of International
Law, vol. 52, Iss. l, p. 627.

 .83ن.ك:
Hwa, Thirlway, International Customary Law and Codification, Leiden: Sijthoff, 1972, p. 33.
20. Golding, Martin P. and William A. Edmundson (Eds), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law
and Legal Theory, Blackwell Publishing, 2005, p. 201.
21. Scobbie, Iain, “A View of Delft:Some Thoughts about Thinking about International Law”, in
International Law, Edited By Malcolm Evans, Oxford University Press, First Published 2003, p. 63.
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فهم و تصميمگيري در خصوص عمل است .البته او معتقد است که نظريه کافي نيست .دانش
تجريدي 33ارائهشده در نظريه «بايد بهواسطه عمل قضاوت فعاالني که موارد اعمال قاعده را از
موارد عدم اعمال آن تميز ميدهند ،حمايت شود» 32.ولي از نظر کانت در هر حال ،نظريه الزم
است زيرا طرحي روشنفكرانه و عقالني 34به منظور فهم جهان يا ابعاد خاصي از فعاليتهاي
بشري را فراهم ميکند .کانت معتقد است «هيچکس نميتواند ادعا کندکه در شاخهاي از علم
بهصورت منظم کار ميکند و درعينحال با نظريه بهعنوان امري بياهميت برخورد کند جز اينكه
نشان دهد در موضوع مورد ادعاي خود ،فاقد آگاهي است .بدون ترديد ،انسان ميتواند تصور کند
که بهواسطه نظريه به بيش از آنچه صرفاً با اشتغال به تجارب و آزمايشها بدون توسل به اصول
مجتمع مشخص (که نظريه ناميده ميشود) و بدون مرتبطکردن فعاليتهايش ،به کلي يكپارچه35
(که چنانچه بهصورتي روشمند انجام شود ،از ديدگاه اين پژوهش سيستم تلقي ميشود ،خواهد
بود) نايل ميشود ،دست يابد»31.
بهواقع ،کانت سيستم را مجموعهاي منسجم از دانش تلقي ميکند و نه مجموعهاي ساده از
قواعد عام فاقد ارتباط ،و انسجام اين مجموعه را در پيوند آن با نظريه ميداند و از اين رهگذر
عالوه بر تعريف نظريه ،بر جايگاه و کارکرد آن تأکيد دارد .نظريه ،اطالعات ذيربط رشتهاي
مشخص يا مجموعهاي از دانش را با تدارك ساختاري معين و با انسجامبخشيدن به رشته يا
مجموعه مشخصي از دانش ،قابل فهم ميکند .البته کانت بسيار هوشمندانه ،مفهوم نظريه را با
مفهوم سيستم نيز پيوند ميدهد؛ به اين معنا که سيستم محصول تعينيافتة نظريه و ظهور عملي
و بيروني آن است37.
البته نظريه از نقطهنظرات ديگري نيز تعريف شده است .نظريه در تعريف غيرکانتي ،فرضيه
قابل بررسي که از منظر تجربي اثبات شده ،تعريف شده است و برخي ديگر آن را توصيفي از
بخشي از جامعه بيان کردهاند 38.اين تعاريف ،از نقطهنظري عملي و تجربي به نظريه مينگرد.
عليرغم اختالفاتي که در باب تعريف نظريه وجود دارد ،ميتوان قدر متيقن مورد قبول بيشتر
تعاريف از نظريه را استخراج کرد.
بر اين اساس ،نظريه حقوقي« ،سيستمي منسجم از گزارهها ،ديدگاهها و مفاهيم متجانس
22. Abstract knowledge
23. Ibid.
24. Intellectual blueprint
25. Integral whole
26. Ibid.
27. Ibid.
28.Mattheis,Clemens, “The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the
World Society”, Goettingen Journal of International Law, No. 4, 2012, p. 627.
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است که مرتبط با سيستم حقوقي ،يا جزئي از آن سيستم بوده و به نحوي پردازش شدهاند که
ميتوان از آنها فرضياتي را در خصوص وجود (اعتبار) و تفسير مفاهيم ،قواعد يا اصول حقوقي
انتزاع کرد»؛ نظريه حقوقي ،مشتمل بر مفروضاتي (اصول متعارفه و اصول موضوعه) است که
چارچوب پارادايميك آن نظريه را در بر دارد 33.در ادبيات تحليل گفتماني ،اين مفروضات که
چارچوب پارادايميك نظريه را در بر دارند ،با عنوان «دالّ مرکزي» شناخته ميشوند .دالّ مرکزي
«شخص ،نماد يا مفهومي است که ساير دالها حول محور آن» شكل ميگيرد« .دالهايي را که
حول دالّ مرکزي گرد هم ميآيند ،وقته مينامند» 22.با استفاده از اين ادبيات ميتوان نظريه
حقوقي را مجموعهاي از وقتههاي هنجاري دانست که حول دالّ مرکزي هنجاري شكل ميگيرد.
بر اين مبنا در يك معناي عام ،نظريه/نظريات گزاره(هاي) دانشي منسجم (سيستمي) و متضمن
بستر دانشي مختص به خود هستند که مدعياند ميتوانند مسئله يا مجموعه مسائلي از امور را
توصيف و براي حل معضالت آنها راهحل ارائه و صحت يا کارايي راهحل خود را اثبات کنند.
نظريه حقوق بينالملل نيز معنايي مشابه با معناي نظريه حقوقي دارد ،با اين تفاوت که
نظريات حقوق بينالملل ،گزاره(هاي) دانشي منسجم (سيستمي) و متضمن بستر دانشي مختص
به خود هستند که مدعياند ميتوانند مسئله يا مجموعه مسائلي از امور مرتبط با حقوق بينالملل
را توصيف و براي حل معضالت اين قلمرو از دانش حقوق ،راهحل ارائه و صحت يا کارايي راهحل
خود را اثبات و از اين رهگذر به تشكيل سيستم حقوقي بينالمللي کمك کنند.
با اين تعريف ،ارائه نظريه حقوقي به منزله نظريهسازي 26است و از آنجا که نظريه ،چنانکه
در نظريه کانت هم بهروشني آمد ،شأن و مبناي ذهني سيستم تلقي ميشود ،بهواقع ارائه نظريه
به معناي سيستمسازي 23است .بر اين مبنا ،هدف از نظريهسازي ،ترکيب تفاسير خاص مفاهيم،
اصول و قواعد حقوقي به نحوي است که يك کل سيستماتيك را شكل دهد 22.بر اين اساس،
ميتوان گفت که نظريه و سيستم ،دو روي يك سكهاند.
 .2فرانظريه
يكي از توسعههاي رويداده در قلمرو فلسفه علوم و در راستاي بهرهبرداري از ظرفيت نظري
ديدگاههاي مختلفي که هريك به وجه خاصي از حقوق نظر دارند و با روشي خاص ،آن وجه را
29.Van Hoecke, Mark, op. cit., p. 15.
 .96حاجيحسيني ،بهاره و عزتاهلل سام آرام؛ «تحليل گفتمان دولت اصالحات و جايگاه فقرزدايي در آن» ،فصلنامه
برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي ،شماره  ،36زمستان  ،6232صص .7-8
31. Theory building
32. Systematisation/Systemizing
33. Van Hoecke, Mark, op. cit., p. 17.
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نظريهمند ميکنند ،طرح مفهوم «فرانظريه» 24است 25.امروزه استفاده از پيشوند «فرا» و ترکيبات
مختلف آن نظير «فراـ تحليل» 21در ادبيات علوم مختلف رايج شده است27.
از فرانظريه در علوم ،تعاريف متعدد و متفاوتي ارائه شده است .با وجود اين ،فرانظريه «يك
انگاره اصلي و عنصر کانوني دارد که قدر متيقن» اين تعاريف است28.
فرانظريه ،نظريهاي ناظر بر نظريات ديگر است؛ لذا ميتوان آن را نظريه نظريات دانست.
بهصورت کلي و عام ،فرانظريه به فرآيند و برآيند توليد ديدگاهي که ترکيبي يكپارچه و منسجم از
چند نظريه است ،اطالق ميشود 23.طراحي فرانظريه معموالً از مفروضات (اصول متعارفه و
موضوعه) نظريات مطرح در قلمرو دانشي خاص آغاز ميشود و با استفاده از فنون متعدد و پيچيده
ازجمله انتزاع ،تعميم و  ....تدوين ميشود و در اين مسير ،حسب مورد ،امكان بهرهبرداري از فنون
و اسلوبهاي متمايز عقالني و تجربي نيز وجود دارد .حقوق بينالملل نيز در بهرهبرداري از اين
فن ،از ساير ساحتهاي دانشورزي مستثنا نبوده ،هرچند اندکي ديرتر نسبت به آن قلمروهاي
دانشورزي از اين مهم بهره برده است42.
نيكوالس آنوف معتقد است ،فرانظريه در قلمرو حقوق بينالملل به جهت نقصان گزارههاي
نظريات موجود در زمينه گزارشگري و قابليت توصيف جهان و واقعيات پيراموني مطرح شده
34. Meta-theory
 .95بر اساس گزارش دانشنامه بريتانيكا اين مفهوم براي اولين بار در قلمرو رياضيات توسط ديويد هيلبرت استفاده شد و در
ادامه در ساير علوم نيز به کار گرفته شد .بهعنوان نمونه ،رادولف کارناپ نيز در فرامنطق زبان از آن بهره برده است .ن.ك:
https://www.britannica.com/topic/metatheory (visited at 10/3/2018).
36. Meta-analysis

 .97به منظور مطالعه در اين خصوص ،ن.ك:
Sarbo, Janos J., “Meta-theory for Knowledge Representation”, Radboud University, ICIS, Nijmegen, The
Netherlands, Available at: http://ceur-ws.org/Vol-1100/paper14.pdf (visited at 2017), Ravi S. Gajendran
and David A. Harrison, “The Good, the Bad, and the Unknown about Telecommuting: Meta- Analysis of
Psychological Mediators and Individual Consequences”, Pennsylvania State University, Journal of
Applied Psychology, The American Psychological Association, 2007, vol. 92, No. 6, 1524–1541, “Love,
Terence, Philosophy of Design: A Meta-Theoretical Structure for Design Theory”, Design Studies, vol.
21, No. 3, 2000, pp.293–313, Fay, Brian, Theory and Metatheory in Social Science- Or, Why the
Philosophy of Social Science Is So Hard”, Metaphilosophy, vol. 16, Issue 2-3, 1985. Spaak, Torben,
Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch, Law And Philosophy, 2009, vol. 28, pp.
261–290. Elaine Barnett-Page and James Thomas, “Methods for Research Synthesis Node, Evidence for
Policy and Practice Information and Co-ordinating” (EPPI-) Centre, Social Science Research Unit,
Institute of Education, 18 Woburn Square, London WC1H 0NS, Available at:
http://eprints.ncrm.ac.uk/690/1/0109%2520Qualitative%2520synthesis%2520methods%2520paper%252
0NCRM.pdf (visited at 10/3/ 2018).

 .91دهقاني فيروزآبادي ،سيد جالل؛ نظريهها و فرانظريهها در روابط بينالملل ،مخاطب ،6234 ،ص.8
39. Wallis, Steven, “Integral Review, Emerging Perspectives of Metatheory and Theory: A Special Issue
of Integral Review”, Editorial, 2010, vol. 6, No. 3, p. 3.

 .16برخي از همين مفروضات به فرانظريهها تعبير کردهاند .ن.ك:
Van Hoecke, Mark, op. cit., p. 15.
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است 46.بر اين اساس ،هسته معنايي پيشگفته از فرانظريه نيز در حقوق بينالملل صادق است .با
وجود اين ،از فرانظريه در حقوق بينالملل به شيوههاي متفاوت و موضوعات متنوع بهره برده
شده است43.
استفاده از ظرفيت مفهومي فرانظريه در آثار انديشمندان حقوق بينالملل به دو شيوه متمايز
روي داده است .در شيوه اول ،از فرانظريه به منظور مطالعه نظريه کالن ،عام و کلي حقوق
بينالملل ياد ميشود .در روش دوم ،از فرانظريه با هدف بررسي يك موضوع خاص در قلمرو
حقوق بينالملل استفاده شده است .بنابراين ميتوان فرانظريه حقوق بينالملل را دو قسم
فرانظريه کالن و فرانظريه خرد تلقي کرد.
در خصوص روش اول استفاده از فرانظريه (کالن) در حقوق بينالملل ميتوان به اثر
الكساندر پژنيك که فرانظريه را در زمينه تعيين نظريه مطلوب در مطالعه حقوق بينالملل مطرح
کرده است ،اشاره داشت 42.توماس کليدن نيز با طرح نظريه قانون اساسيگرايي ،اين ادعا را که
قانون اساسيگرايي ميتواند نقش فرانظريه در حقوق بينالملل ايفا کند ،مطرح کرده است44.
استفاده از روش دوم فرانظريه يعني فرانظريه خرد در حقوق بينالملل را در آثار افرادي نظير
ماتياس گولدمن که به فرانظريه حقوقي در خصوص منابع حقوقي حقوق بينالملل پرداخته و در
اين ميان از مرز نظريه فراتر رفته است 45و دانيل آستين گرين که از فرانظريه به منظور ارائه
ديدگاه خود در خصوص تفسير بر مبناي هرمونتيك از حقوق بينالملل بهره برده است ،اشاره
کرد41.
جرمي برومنتال از فرانظريه اي که فرانظريه خرد در حقوق بين الملل تلقي مي شود ،به
فراـ تحليل 47تعبير کرده است .فراتحليل از نقطهنظر وي ،عبور از محدوديتهاي تحليلي يك
41. Onuf, Nicholas, “The Constitution of International Society”, European Journal of International Law,
 .12از تعابير فراـ حقوق ( ،)Meta-Lawفراـ قانون ( ،)Meta-Lawsفرا قاعده ( )Meta-rulesو
فرا حقوق عرفي ( )Meta-customary Lawو  ...نيز در همين راستا بهره برده شده است .ن.ك:

vol. 5, 1994, p. 3.
فراهنجار (،)Meta-norms

Kammerhofer, Jörg, “Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International
–Law and Some of Its Problems”, European Journal of International Law, vol. 15, No. 3, 2004, pp. 523
553.
43. Peczenik, Aleksander, “Theory Choice in Jurisprudence”, Stockholm Institute for Scandianvian Law,
2010, p. 295.
44. Kleinlein, Thomas, “Alfred Verdross as a Founding Father of International Constitutionalism?”,
Goettingen Journal of International Law, vol. 4, Iss. 2, 2012, p. 414.
45. Goldmann, Matthias, “Meta-Theory of the Sources of International Law, Exploring the
Hermeneutics, Authority and Publicness of International Law”, Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law; Goethe University Frankfurt - Research Center SAFE; Goethe
University Frankfurt - Cluster of Excellence Normative Orders; Goethe University Frankfurt, 2016.
46. Green, Daniel Austin, “Intention and Interpretation: Towards a Meta-Theory of Legal
Hermenuetics”, John Templeton Foundation, 2009, p. 5.
47. Meta-analysis
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ميکند48.

نظريه خاص است بيآنكه ادعا کند محدوديتهاي نظري نظريات ديگر را برطرف
چنانچه اشاره شد ،نظريه حقوقي از يك سو ويژگي سيستمي دارد و از ديگر سو ،متعلق به
چارچوب پارادايميك خاصي (مفروضات يا اصول متعارفه و اصول موضوعه ويژه خود) است .با
اين فرض که فرانظريه مشتمل بر دو يا چندنظريه است و هر نظريه نيز خود متعلق به يك
چارچوب پارادايميك است ،ميتوان اذعان کرد که فرانظريه بهواقع نوعي فراپارادايم است .از آنجا
که يكي از ويژگيهاي اصلي هر نظريه ،روش خاص آن است ،در ادامه ،مفهوم روش و
روششناسي با تمرکز بر حقوق بينالملل ارزيابي ميشود.
ب .روش و روششناسی حقوقی حقوق بینالملل
در قسمت پيشين نشان داده شد که نظريه ،نوعي سيستم است و هر سيستم به شيوه مختص به
خود عمل ميکند .اين شيوه عملكرد هر سيستم (نظريه) ،روش مختص آن نظريه (سيستم)
است .از همين رو به منظور فهم صحيح هر نظريه الجرم بايد روش آن را دريافت.
در اين قسمت ،ابتدا مفهوم کلي روش و روششناسي توضيح داده و سپس معناي اين دو
مفهوم در حقوق بينالملل ،تشريح و ارزيابي خواهد شد.
8ـ مفهوم كلی روش و روششناسی
در فرهنگ آکسفورد ،روش 43،شكل خاصي از آييني که در هر شاخه از فعاليت ذهني براي
تدريس ،تشريح و تحقيق و بررسي به کار گرفته ميشود ،تعريف شده است 52.در فرهنگ
تخصصي لالند ،روششناسي 56زيرمجموعه منطق است و موضوع آن ،مطالعه بعدي روشها و
خصوصاً روشهاي علمي تعريف شده است53.
چنانچه از تعاريف واژگاني ارائهشده در اين دو فرهنگ واژگان مالحظه ميشود ،از نظر لغوي،
معناي روش ،عامتر از معناي روششناسي است .با اين حال ،بهتدريج با تبديل روششناسي به
يكي از شاخههاي علوم و توسعه تخصصي آن ،تمايز آن از روش نمايانتر شد.
از منظر اصطالحي ،روششناسى ،شناخت شيوههاى انديشه و راههاى توليد علم و دانش در
48. Blumenthal, Jeremy A., “Meta-Analysis: A Primer for Legal Scholars”, Temple Law Review, vol. 80,
p. 203.
49. Method

 .56راتنر ،استيون آر .و آن ماري اسلوتر؛ «ارزيابي روشهاي حقوق بينالملل :راهنمايي براي خوانندگان» ،در :نيمنگاهي به
روششناسي حقوق بينالملل[،ترجمه مقالههاي شماره آوريل  6333از مجله امريكايي حقوق بينالملل]،ترجمه :عليرضا
ابراهيمگل ،خرسندي ،6233 ،ص.32
51. Methodology
 .52پيشين؛ مقدمه هدايتاهلل فلسفي ،ص .3
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عرصه معرفت بشرى است و موضوع اين دانش ،شناخت روش کسب علم و معرفت است .روش در
ارتباط مستقيم با عواملى نظير موضوع معرفت ،هدف معرفت ،هستىشناسى و معرفتشناسىاى است
که معرفت بر اساس آن شكل مىگيرد .با اين همه ،معرفت در روش خود از نظريهاى که مبتنى بر آن
است نيز تأثيرپذير است52.
تعامل روششناسى با علوم تعاملى ،دوسويه و ديالكتيكى است .علوم ،برخى از مبادى و اصول
موضوعه روششناسى را تأمين مىکنند و روششناسى ،راه و شيوه صحيح انديشه را به آنها
مىآموزد و بدين ترتيب ،هريك از اين دو به غنا و گسترش مباحث ديگرى مىافزايند .ويژگى
اين تعامل از ديرباز مورد توجه متفكرين و منطقدانان بوده است .آنان کوشيدهاند تا اين تعامل را
به گونهاى سامان بخشند تا مصون از برخى مشكالت روششناختى نظير دور يا تسلسل باشد.
اصول اوليه منطق ،گزارههاي هستىشناسانهاي است که از فلسفه اخذ مىشود ،نظير مبدأ عدم
تناقض که به عدم امكان جمع يا رفع هستى و نيستى حكم مىکند و اينگونه اصول از زمره
اوّلياتى است که فلسفه در وصول به آنها نياز به تالش علمى ندارد (اصول موضوعه) .فلسفه در
مراحل نخستين ،با استفاده از اصول اوليه منطقى ،اصول موضوعه و گاه موضوعات نوينى را براى
کاوشهاى منطقى تهيه مىکند و روششناسى با استفاده از آن اصول به افقهاى جديدى از
معرفت راه مىيابد و بدين ترتيب ،تعامل مستمر روششناسى و علوم در سطوح مختلف ادامه پيدا
مىکند54.
برخي معناي «روششناسي» را متفاوت از معناي «روش» و در عين حال ،مرتبط با آن
ميدانند .به زعم ايشان ،روش ،شيوهاي است که در آن ،طرح پژوهشي دنبال ميشود ـ آنچه به
منظور باالبردن سطح دانش ،آزمون ايدهها يا پاسخ به مسائل پژوهشي در عمل انجام ميشود ـ به
اين معنا که روش ،تحليل و ارزيابي کمي يا کيفي است؛ ساده يا تطبيقي است؛ روشهاي
جمعآوري دادهها ـ مرور ادبيات ،تحليل و ارزيابي متنمحور ،مشاهده ،مطالعه موردي و مصاحبه ـ
است.
از ديدگاه ايشان «روششناسي» معناي نظري دارد .بهعالوه ،روششناسي با زمينه پژوهش،
ارتباط دارد .روششناسي انديشه يا طرح سؤال از يك موضوع يا در يك زمينه پژوهش را هدايت
ميکند .ايشان سپس تعريف خود را با مثال توضيح ميدهند« :اگر پژوهشگر معتقد باشد ،حقوق
محصول نوشتهشدة بررسيها و مذاکرات بين نهادهاي خاص ،مثالً در اتحاديه اروپايي ،محصول
کار کميسيون اروپايي ،پارلمان و شوراي اروپايي ،و در حقوق بينالملل ،محصول مذاکرات
 .59ساروخاني ،باقر؛ «روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي» ،چاپ دوم ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
 ،6275ص .34
 .51پارسانيا ،حميد؛ «روششناسي و انديشه سياسي» ،فصلنامه علوم سياسي ،شماره  ،38زمستان  ،6282ص .62
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معاهدات چندجانبه است ،شيوهاي که از طريق آن پژوهش در باب حقوق انجام ميشود ،عبارت از
بررسي و تحليل متون توليدشده بهواسطه مذاکرات است .در مقام ارائه مثال ديگر در قلمرو حقوق
بينالملل ميتوان گفت اگر پژوهشگر معتقد باشد که حقوق بايد ابزاري از لحاظ اخالقي صحيح
براي سازماندهي مناسبات بينالمللي ،مثالً در خصوص دولتهاي درگير در مخاصمات مسلحانه
باشد ،بر اين اساس و در اين معنا ،روششناسي پژوهش در حقوق شامل بررسي و ارزيابي آنچه
روش «اخالقاً صحيح» ورود به مخاصمات مسلحانه است ،خواهد بود و شايد عالوه بر اين،
شامل بررسي و ارزيابي اين مسئله که آيا اساساً هنجار «اخالقاً صحيح» پذيرفته شده است يا خير
و اينكه چگونه اين پذيرش واقع شده است نيز باشد»55.
فيشر و سايرين ،روششناسي را معادل آييني سازمند 51که انديشمندان بهعنوان بخشي از
فعاليت فكري 57به کار ميبرند ،تعريف ميکنند و به توصيف ديويد فلدمن از دانش خوب بهعنوان
الزام به تمرکز بر روششناسي ،بازخورد و ارتباط متقابل نقادانه توجه ميکنند 58.آنها متذکر
ميشوند که «التزام به ارزش روششناسي ،التزام به روششناسي خاصي نيست بلكه التزام به
توسعه روشهايي است که «بهترين تناسب» را با نوع سؤاالت مطرح دارند53.
برخي ديگر روششناسي را «مطالعه علمي روشها [ ...که هدف از آن] .....کسب معرفت
راجع به ماهيت موضوعي معين نيست بلكه استفاده عقالني از معارف مكتسب است» ميدانند12.
به اين ترتيب ميتوان براي روششناسي ويژگيهايي را برشمرد :اول اينكه زيرمجموعه علم
منطق است و نوعاً به محتواي گزارههاي علمي توجهي ندارد و معطوف به آيينها يا فرآيندهاي
استداللي نيل به اين گزارهها است16.
دوم اينكه روششناسي نسبت به علوم دسته اول ،ماهيتي پسيني دارد؛ به اين معنا که ابتدا
بايد «معلوماتي درباره موضوع مورد نظر» 13وجود داشته باشد تا با شناخت اين معلومات بتوان
روش نيل به اين معلومات را ارزيابي و معرفي کرد؛ لذا روششناسي از اين منظر ،علمي آلي است
نه موضوعي و ازاينرو در پاييندست ساير معارف قرار ميگيرد.
سوم اينكه روششناسي علمي در راستاي اثبات و تفسير معارف موجود است و نه ايجاد
55. Cryer, Robert, op. cit., p. 5.
56. Systematic procedure
57. Intellectual enterprise
58. Feldman, D., “The Nature of Legal Scholarship”, Modern Law Review, vol. 52, 1989, pp. 498–517.
59. Crawford, James, Chance, Order, Change: the Course of International Law General Course on
Public International Law, The Hague, 26 July 2013, p. 227.

 .06فلسفي؛ همان ،ص .3
 .08پيشين.
 .02پيشين.
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معلومات جديد؛ 12البته نبايد تصور کرد که روششناسي صرفاً دانش دسته دوم پسيني است.
درست است که روششناسي از مطالعه روش مورد استفاده در علوم دسته اول آغاز ميشود ولي
در سطح بررسي چگونگي آيينها يا فرآيندهاي استداللي نيل به گزارههاي دانشي موجود باقي
نميماند بلكه با دستيافتن به معلومات جديد در خصوص اين روشها ميتواند مسيرهايي را
براي توليد و اثبات گزارههاي جديد علوم نيز معرفي و عرضه کند .لذا ميتوان روششناسي را
دانش دسته دوم پيشيني نيز تلقي کرد .ازاينرو روششناسي هم شأن پسيني دارد و هم ميتواند
شأن پيشيني داشته باشد.
2ـ روش و روششناسی در حقوق بینالملل
براي اولين بار ،السا اوپنهايم بهصورت منسجم و خاص در مقاله «علم حقوق بينالملل :وظايف و
روشهاي آن» در سال  6328ضرورت توجه به روششناسي را در حقوق 14بينالملل مطرح
کرد15.
در قلمرو حقوق بينالملل ،در ابتدا روش و روششناسي دو معناي متمايز نداشتند و در يك
معنا به کار گرفته ميشدند .به همين دليل نويسندگان پيشرو در اين زمينه ،روش را در معناي
روششناسي بهصورت بهکاررفته در آثار نويسندگان متأخر به کار ميبردند 11.بهعنوان نمونه
اوپنهايم ،آگاهي نسبت به روش را حرکتي در راستاي دستيافتن به دانش و آگاهي صحيح از
وظايف علم حقوق بينالملل ،چگونگي استفاده از منابع و ديدگاه صحيح در مورد ارزيابي و
سنجش اين منابع ميداند17.
نويسندگان متأخر نظير استيون آر .راتنر و آن .ماري استونر براي اشاره به مفهوم پيشگفته،
بيشتر از اصطالح روششناسي استفاده ميکنند .ايشان روششناسي را متمايز از روش و به
معناي «درك ساختارهاي فراگيري که حيطههاي متنوع درون حقوق بينالملل را به يكديگر
مرتبط ميکند» و براي تعيين حدود مفهومي «پيشفرضها ،مفاهيم و مأموريتهاي حقوق
بينالملل» ضروري است ،تعريف کردهاند 18.در عين حال ،برخي چنين معنايي را مدنظر داشته و
 .09پيشين ،ص .3
 .01از منظر روششناختي ،حقوق ميتواند بهواسطه روششناسيهاي مورد استفاده در علوم ديگر نظير روششناسي فلسفه،
تاريخ ،جامعهشناسي ،روانشناسي ،زبانشناسي ،مرمشناسي و  ...مورد تحقيق و تتبع قرار بگيرد .پيشين ،ص.66
65. R. Ratner, Steven, Anne-Marie Slaughte, “Symposium on Method in International Law, Appraising
the Methods of International Law: a Prospectus for Readers”, American Journal of International Law,
1999, p. 291.

 .00به منظور آگاهي از ديدگاه نويسندان متقدم در اين زمينه ،ن.ك :راتنر و اسلوتر؛ همان ،صص .63-32
 .07پيشين ،ص .68
 .01پيشين ،ص .63
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دانستهاند13.

در عين حال ،آن را با هر دو واژه روش و روششناسي برابر
به هر روي ،بدون هيچگونه ترديدي« ،الزمه شناخت حقوق بينالملل يا هر نظام حقوقي
ديگر ،وجود شيوههاي مناسب منطقي ،استدالالت متنوع و احتجاجات بديع ،ابزارهاي فني
متناسب ،طبقهبنديهاي اصولي ،واژهها و تعابير درست و بيان بليغ و بيطرفانه است ،که همه
اينها متضمن اسلوبهايي معين براي جمعآوري اطالعات و تنظيم و تفسير داده است  ...براي
تحقيق و تتبع  ...بهيقين بايد از روشهاي علمي معيني تبعيت کرد  ...به عقيده فرانسوآ ژني ...
هر کار حقوقي الزاماً بايد بر روشهاي عقالني و روششناسي مبتني بر اصول منطقي متكي
باشد76 ،72.»...
در همين راستا «روش[شناسي]» در حقوق بينالملل« ،اعمال دستگاه فكري يا چارچوب
مفهوميـ يك نظريه حقوق بينالمللـ نسبت به مسائل بغرنج جامعه بينالمللي» تلقي شده است.
اين تعريف مورد قبول برخي متخصصان اين حوزه قرار گرفته و آن را معادل «نظريه» يا
«رويكرد» ميدانند73.
شايان توجه است که نظر به فقدان توان پاسخگويي يك نظريه خاص در باب مسايل حقوق
بينالملل ،برخي با توسل به همين فن جديد ،سعي در برطرفکردن ايراد ناشي از توسل به يك
نظريه داشتهاند 72.ايشان ترکيبي از بينشهاي پيشگفته را در ارائه نظريه حقوقي خود در حقوق
بينالملل اتخاذ کردهاند .نظر به اينكه يكي از ويژگيهاي اصلي هر نظريه ،روش(شناسي) خاص
آن است 74و با عنايت به اينكه فرانظريه مشتمل بر نظريات متعدد است ،استفاده از فن فرانظريه
حقوقي ،مطالعه حقوق با استفاده از چند روش(شناسي) است .اين روش ،همان بهرهبرداري از
فرانظريه حقوقي در قلمرو مسائل حقوقي است .ميتوان استفاده از اين روش را در آثار اخير برخي
نويسندگان فارسيزبان نيز مشاهده کرد .ايشان با تلقي اينكه نظام حقوقي سه بُعد ارزشي ،صوري
و جامعهشناختي دارد معتقدند که مطالعه جنبه ارزش نظام حقوقي به حقوق طبيعي ،جنبه صوري
آن به پوزتيويسم حقوقي و جنبه جامعهشناختي آن به جامعهشناسي حقوقي بازميگردد .بنابراين
تنها با توسل به هر سه مكتب حقوقي ميتوان به حقيقت نظام حقوقي پي برد .بنابراين ايشان نيز
با آگاهي از محدوديتهاي نظري هر مكتب ،ضعف آن را با دستاوردهاي نظري مكتب ديگر

69.Van Hoecke, Mark, op. cit., p. viii.
 .76فلسفي ،هدايتاهلل؛ حقوق بينالملل معاهدات ،چاپ دوم ،فرهنگ نشرنو ،6282 ،ص .32
 .78وي بهصراحت و دقت ،روششناسي مبتني بر جامعهشناسي حقوقي را ترسيم کرده است .پيشين ،صص .34-31
72. Van Hoecke, Mark, op. cit., p. 3.
73. Ibid., p. 15.
74.Cryer et al, 2011, p. 12.
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نمودهاند75.

جبران
برخي معتقدند که رابطه روششناسي و نظريه ،رابطه ميان امر نظري و اعمال آن است.
برخي متفاوت انديشيده و هرچند نظريه را امري ذهني ميپندارند ،روششناسي را چگونگي
اعمال مفاهيم انتزاعيتر بر مسائل ملموستر معرفي کردهاند71.
با تمام اين اوصاف ميتوان روششناسي را متمايز از نظريه دانست .ميتوان گفت که هر
نظريه محتوايي ،يك نظريه روشي دارد و اين در حالي است که اين روش خود به نوعي يك
نظريه است .بنابراين ميتوان اذعان داشت که هر نظريه (حقوقي) بهواقع متشكل از يك نظريه
روششناسانه و يك نظريه محتوايي است؛ به اين معنا که روش ،از اين منظر يك نظريه
(سيستم) است ولي نظريهاي است که روش و شيوه کارکرد نظريه محتوايي را تعيين ميکند.
الزم است به منظور روشنشدن اين موضوع ،مثالي طرح شود .بهعنوان مثال ،يك خودرو ،روش
ساخت ،روش کار و روش نگهداري دارد .در عين حال ،خود خودرو متمايز از اين سه روش است
درحاليکه از اين سه روش نيز جدا نيست .ارتباط نظريه با روش نيز شبيه ارتباط خودرو با سه
روش مرتبط با خود است .هر نظريه عليرغم اينكه ارتباطي ناگسستني با روش خود دارد ،با
روش خود يكي نيست بلكه ـ با درنظرداشتن مثال خودرو ـ چنانچه روش توليد آن نظريه در نظر
گرفته شود ،نظريه ،معلول روش خود است؛ چنانچه روش کار نظريه در نظر گرفته شود ،نظريه،
علت روش مذکور است و چنانچه روش نگهداري از آن در نظر گرفته شود ،نظريه با اين روش،
الزم و ملزوم يكديگر تلقي ميشوند.
مراد از روششناسي در حقوق (و شايد هر دانش ديگر) ،مفهومي شبيه شيوه ساخت (توليد) و
شيوه کار در مثال خودرو است .ازاينرو نظريه حقوقي با روش خود ارتباطاتي از نوع منطقي دارد؛
ارتباط نظريه با روش ،ضروري است زيرا نظريه معلول روش ساخت خود و علت روش کار خود
است .انديشمندان ابتدا با توسل به روشي مشخص ،نظريات خود را تدوين ميکنند و بعد از
نظريهسازي ،اين نظريات ،به روش مختص به خود کار ميکنند .بهعنوان نمونه ،کلسن با توسل
به روشهاي منطقي (روش نئوکانتي مكتب ماربورگ) ،تحليل و هنجاري ،نظريه محض حقوقي
خود را پردازش کرد .اين نظريه بعد از ايجاد ،به روش مختص به خود (سلسلهمراتب هنجاري که
نظريهاي توضيحي ـ استداللي است) عمل ميکند 77.البته روش توليد با روش کار پيوند عميق
دارد ليكن اين دو متمايز از يكديگرند (الزم است در اين زمينه باز به مثال خودرو توجه شود).
 .75فلسفي ،حقوق بينالملل معاهدات ،همان ،ص71؛ همو؛ سير عقل در منظومه حقوق بينالملل ،اصول روششناسي حقوق
بينالملل ،فرهنگ نشر نو ،6231 ،صص .353 ،23
 .70راتنر و اسلوتر؛ همان ،ص .36
77. Golding, Martin P. and William A., op. cit., p. 33.
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از آنجا که از يك سو نظريه ،معادل مفهومي سيستم تلقي شد و از ديگر سو هر نظريه واجد
روششناسي خاص معرفي شد ،ميتوان گفت که هر سيستم متضمن روششناسي خاص خود
است .بر اين اساس از اين حيث که سيستم (نظريه) از منظر عملكرد دروني مطالعه شود يا از
منظري بيروني ،ميتوان روششناسي را به درونسيستمي و برونسيستمي تقسيم کرد .برخي
«رويكردهاي دروني» 78را روششناسي مشخصي که «به الزامات و آثار هنجاري حقوق يعني
مسائل تعهد حقوقي 73متمايل» است ،تعريف کرده و «ديدگاههاي بيروني» 82را آن روششناسي
که «به الزامات اجتماعي و آثار حقوقي يعني مسائل تجربي» 86توجه شده است ،تعريف کردهاند.
از اين نقطه نظر« ،هريك از اين ديدگاهها ،نگاه متفاوتي راجع به وجود نظم بينالمللي و مباني
مشروعيت آن را اخذ ميکنند»83.
از نقطهنظر ديگر نيز ميتوان مطالعه درونسيستمي و برونسيستمي را تعريف کرد .مراد از
روش مطالعه درونسيستمي ،مطالعه وضعيت ،تحوالت و تغييراتي است که در «اصول ،هنجارها و
قواعد» 82يك رژيم [حقوقي] بدون درنظرگرفتن تأثيرپذيري از رويدادها و تغييرات رويداده در ساير
رژيمها [ـي حقوقي] واقع ميشود 84.البته شايد در عالم خارج ،انطباق مضمون مطالعه اين نوع
تكامل بر مصاديق خارجي آن ،فارغ از تحوالتي که در ساير رژيمهاي حقوقي اتفاق ميافتد و
78. Internal perspectives
79. Normative Prerequisites and Effects of Law, Namely in Questions of Legal Obligation
80. External perspectives
81. Social Prerequisites and Effects of Law, Namely in Empirical Questions
82. Goldman, Matthias, “We Need to Cut Off the Head of the King: Past, Present, and Future
Approaches to International Soft Law”, Leiden Journal of International Law, 2012, vol. 25, p. 339.

 .19اصول به مثابه باورهاي مربوط به واقعيت و عليت معنا شده و معني اصول را بسط نميدهد .اصول را بايد در رابطه با
اهداف معنا کرد .بهعنوان مثال ،اگر يك قرارداد بين دو دولت ،بهعنوان رژيم تلقي شود ،هدف اصلي آن قرارداد ،اصل آن رژيم
خواهد بود .در منشور سازمان ملل به اصول و اهداف منشور اشاره ميشود؛ مثالً در مقدمه منشور« ،حفظ صلح و امنيت
بينالمللي» يك اصل است .يك رژيم ابعاد مختلفي دارد و هر بُعد آن ميتواند «اصول» مختلفي داشته باشد .بهعنوان مثال،
در رژيم امنيت دستهجمعي ،دوسه بُعد مهم ديده ميشود :الف .ايجاد صلح ،ب .حفظ صلح ،ج .اجراي صلح .هريك از اين ابعاد
داراي اصول هستند .ضمناً هريك از اين ابعاد داراي زيرمجموعه هستند و در هر زيرمجموعه نيز اصول خاص وجود دارد.
هنجارها در رابطه با رفتار بازيگران است يعني معيارهاي رفتار مبتني بر حقوق تكاليف .پس از اصول ،هنجارها اهميت خاصي
دارند .بهعنوان مثال ،هنجار رژيم امنيت دستهجمعي نيز در منشور سازمان ملل متحد ،در مقدمه ماده  ،6بخش  6است که
«اقدامات» در واقع «ازميانبرداشتن تهديدات عليه صلح» و «سرکوبي اعمال تجاوزکارانه يا موارد ديگر نقض صلح» است .يا
در ماده  3به «حلوفصل اختالفات بينالمللي از طريق ابزار صلحآميز» اشاره ميشود و دولتها موظف ميشوند که هرگونه
کمك (الزم) را به سازمان ملل ارائه کنند.
قواعد نهتنها مربوط به امر و نهيهاي مربوط به اعمال و رفتار است بلكه بايد گفت نحوه اجراي اصول و هنجارها را با نص
صريح بهصورت مواد پيشبيني ميکنند .در واقع ،قواعد ترتيباتي هستند که اصول و هنجار بهوسيله آن عملي ميشوند.
ابومحمد عسگرخاني؛ «نظريه رژيمهاي بينالمللي» ،مجله حقوقوعلومسياسي ،شماره  ،57پاييز  ،6286صص .686-683
 .11مفهوم حقوقي رژيم در ادامه توضيح داده خواهد شد.
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تأثيري که اين مسئله به تكامل يك رژيم حقوقي ميگذارد ،دشوار يا غيرممكن باشد ليكن اين
شيوه از مطالعه در بحث تكامل رژيمهاي حقوقي اين مزيت را دارد که در قدم اول و بهصورت
انتزاعي ،منصرف از وضعيت ساير رژيمهاي حقوقي تحوالت رويداده در يك رژيم حقوقي
مشخص شده و سپس و در گام بعد با ارزيابي اثري که ساير رژيمهاي حقوقي بر تحوالت اين رژيم
ميگذارند ،موارد تكامل درونسيستمي و برونسيستمي رژيمهاي حقوقي تميز داده ميشود.
مراد از مطالعه برونسيستمي ،مطالعه وضعيت ،تحوالت و تغييرات است که در «اصول،
هنجارها و قواعد» يك رژيم [حقوقي] با درنظرگرفتن تأثيرپذيري از رويدادها و تغييرات رويداده
در ساير رژيمها [ي حقوقي و حتي غيرحقوقي] واقع ميشود.
برخي در زمينه چگونگي مطالعه حقوق بينالملل ،سه روششناسي را که متعارض نيستند
معرفي کردهاند :روش توصيفي ،روش تحليل علمي و روش فراحقوقي يا سياسي 85.روش
توصيفي به مطالعه «پديدارهاي موجود از درون سيستم حقوق بينالملل پرداخته و سيماي واقعي
آن را آشكار ميکند» 81.در روش تحليل علمي اعتقاد آن است که «از آنجا که حقوق بينالملل
در حد سيستم يا نظام حقوقي است ،ارزش هريك از عناصر حقوقي (هنجار ،نهاد ،آيين و
سازوکار) بايد به لحاظ کلّ نظام سنجيده شود» 87.در روش فراحقوقي يا سياسي« ،حقوق
بينالملل همچون بخشي از يك مجموعه وسيعتر [از نقطهنظر اجتماعي] مشاهده و بررسي و
مطالعه شده است» 88.با توجه به تعريفي که از مفهوم روش درونسيستمي و برونسيستمي ارائه
شده ،به نظر ميرسد که در تقسيمبندي سهگانة پيشگفته ،روش توصيفي ،روشي درونسيستمي
است و دو روش تحليل علمي و فراحقوقي يا سياسي ،روش برونسيستمي مطالعه حقوق
بينالملل قلمداد ميشوند .با توجه به مالکات و ضوابط ديگر ،انواع مختلفي از روششناسي در
حقوق بينالملل و طبقهبندي آن مطرح شده است83.
 .15فلسفي؛ همان ،ص .34
 .10پيشين.
 .17پيشين.
 .11پيشين.
 .13برخي نظر به تقدم و تأخر زماني تحوالت روششناختي در حقوق بينالملل ،سه نوع متمايز از روششناسي را در حقوق
بينالملل شناسايي کردهاند که مشتمل بر رهيافتهاي اصلي فلسفه ،رهيافتهاي مدرن و انتقادي و رهيافتهاي «حقوق و»...
است .ن.ك:
Cryer, Robert, op. cit., pp.10-11.

برخي فارغ از طبقهبندي اين روشها ،ضمن احصاي برخي از آنها نظير پوزيتيويسم حقوقي ،فرايند حقوقي ،سياستمحور،
فمنيسم ،حقوق و اقتصاد و  ...نتايج متفاوت اعمال هر روش را نسبت به موضوع واحد ارزيابي کردهاند .ن.ك :راتنر و اسلوتر؛
همان ،صص.36 ،65 ،66
Van Hoecke, Mark, op. cit., p. viii.
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در بحث روششناسي در حوزه حقوق بينالملل بايد به چند مسئله توجه داشت:
اول اينكه به جهت انباشت ديدگاهها در حوزه حقوق بينالملل ،ارائه فهرست کامل و شامل با
طبقهبندي دقيق و منطقي در اين خصوص بهسختي ميسر ميشود و شايد بتوان گفت ارائه چنين
فهرستي با چنين ظرفيتي غيرممكن مينمايد.
دوم اينكه رويكردهاي موجود حقوق بينالملل از برخي جهات ،متباين و سنجش ناپذيرند زيرا
تالش ميکنند که امور متفاوتي را به دست آورند .بهعنوان مثال ،پوزيتيويسم حقوقي بهصورت
کلي با رويكردهاي انتقادي در تعارض شديد نيست زيرا ممكن است هرکدام از اين رويكردها به
دنبال پاسخ به سؤاالت متفاوتي باشند .سنت فلسفه تحليلي به دنبال ارائه پاسخ به اين سؤال
است که معناي انتزاعي حقوق چيست و اين مفهوم انتزاعي چه ارتباطي با اخالق دارد ولي سنت
فلسفه حقوق آنگلوامريكن به دنبال يافتن پاسخ براي سه سؤال است :اينكه چه چيزي به حقوق
معنا ميدهد ،حقوق چگونه عمل ميکند يا چگونه تغيير ميکند 32.بنابراين ،رويكردهاي مختلف
عمدتاً به جهت اختالف در مسائل است که مضامين متفاوتي دارند و نه تناقض الينحل مضامين
مفروضهها يا گزارههاي مطرح در اين سنتهاي فلسفي و مكاتب ذيل آنها؛ لذا جمع
دستاوردهاي آنها غيرممكن نيست.
در نهايت و سومين موضوعي که فهم روششناسي را دشوار مينمايد ،مسئله بغرنج
اصطالحات است .استفاده از اصطالحاتي خاص براي هر رويكرد ،علياالصول به اين معناست که
آن رويكرد از رويكرد ديگر متمايز و کامالً متباين است .اما اين مسئله در رابطه با
روششناسيهاي مطرح در حقوق بينالملل هميشه صادق نيست .همپوشاني و شباهت در
گزارههاي مطرح بين رويكردهاي مختلف قابل مشاهده است .بهعنوان مثال ،رويكرد ايدهآليسم
با حقوق طبيعي ،رويكرد قانون اساسيگرايي با رويكرد حقوق و علوم سياسي يا رويكرد
مارکسيسم با نظريههاي انتقادي همپوشاني دارد .لذا اصطالح وضع يا استعمالشده براي هر
رويكرد به معناي تباين و تناقض آن رويكرد با ساير رويكردها نيست36.
نتیجه
نظريات حقوقي مطرح در چارچوب دکترين حقوقي (علم حقوق) درباره ماهيت نظريه حقوقي و
نظريه حقوق بينالملل ،نقطهنظر واحدي ندارند .با اين همه ،نقطه اشتراك اين ديدگاههاي متمايز
دو امر است :اول ،لزوم داشتن نظريه و دوم اينكه نتيجه نظريهپردازي ميتواند سيستمسازي و
تكرار و تجديد آن باشد .با اين تعبير ،نظريه (سيستم)پردازي فعاليتي مستمر در دکترين حقوقي
90. Shaffer, Gregory, “The New Legal Realist Approach to International Law”, Leiden Journal of
International Law, vol. 28, No. 2, 2015, p. 189.
91. Cryer, Robert, op. cit., pp. 13-14.
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است 33.هر نظريه يا طيف مشخصي از نظريات ،از منظري خاص به حقوق (بينالملل) مينگرند؛
ازاينرو حقوق بهصورت عام و حقوق بينالملل را بهصورت خاص ،ذيل بينش خاص خود ،در
مييابند .برخي به حقوق از نظر توصيفي (هرمونتيك/تفسيري) 32مينگرند .برخي در چارچوبي
استداللي34در حقوق کنكاش ميکنند؛ عدهاي از منظر تجربي 35به حقوق توجه ميکنند؛ گروهي
نگرشي توضيحي 31به حقوق دارند؛ جمعي از نظري منطقي 37و برخي نيز ديدگاهي هنجاري38
نسبت به حقوق دارند .هريك از ايشان نيز معتقدند که حقوق صرفاً از همان نظر ايشان وجود و
اعتبار دارد يا حداقل ،منظر مدنظر آنها مبين ويژگي اصيل حقوق است.
به جهت پاسخگونبودن يك نظريه خاص در باب مسائل حقوق بينالملل ،برخي با توسل به
فنوني جديد ،سعي در برطرفکردن ايراد فني ناشي از توسل به يك نظريه داشتهاند .ايشان

92. Van Hoecke, Mark, op. cit., pp. 17-18.
 :Descriptive .39در نگاه توصيفي ،بهواقع حقوق گرايشي علمي است که شيوه مطالعه آن ،تفسير مضامين حقوقي است که
بر اساس ديدگاههاي مختلف متفاوت است .در اينجا حقوق با ادبيات و فنون هرمونتيك ،پيوند عميقي مييابد .ن.ك:
Wacks, Raymond, Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2006, p. xivxv.

 :Argumentative, .31در نگاه استداللي ،حقوق گرايشي علمي است که به منظور اثبات مضمون يا تفسيري خاص از آن
مضمون خاص ،از آن بهره برده ميشود و بدين ترتيب از متون و زمينههاي حقوقي در اين راستا استفاده ميشود .ن.ك:
Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation, Translated by R. Adler and N. MacCormick, Oxford,
Clarendon Press, 1989; Dworkin. Ronald, Law’s Empire, London, Fontana Press, 1986, p. 1314.

 :Empirical .35در نگاه تجربي ،حقوق گرايشي علمي است که ماهيت و شيوه مطالعه آن ،همچون مدل تجربي ـ فيزيكي
است .اين نوع نگاه داراي شعبات و فروع متعددي است که از پوزيتيويسم حقوقي تا واقعگرايي حقوقي (مكتب اسكانديناويايي
و امريكايي) ،مكتب تاريخي (آلماني و امريكايي) و رفتارگرايي حقوقي (جامعهشناسي ،روانشناسي ،اقتصادي و )...را در بر
ميگيرد .ن.ك:
Holmes, Oliver Wendell, “The Path of the Law”, 1897, vol. 10, Harvard Law Review, pp. 457–78.
Available at: http://www.constitution.org/lrev/owh/path_law.htm (Visited at 2017).
 :Explenative .30در نگاه توضيحي ،حقوق گرايشي علمي تلقي ميشود که تمرکز مطالعه آن بر دليل اعتبار ـ که ميتواند

بيروني (بيرون از حقوق نظير ريشهداشتن در تاريخ ،جامعهشناسي و )...يا دروني (ناشي از اعتبار برگرفته از خود حقوق) باشد ـ
قواعد حقوقي است .ن.ك:
Smits, Jan M., “Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline”, in F.
Grünfeld et al and F. Coomans (eds.), “Methods of Human Rights Research”, Antwerp, Intersentia 2009,
p. 46.

 :Logical .37در نگاه منطقي ـ که شكل افراطي آن نگاه آکسيوماتيك ( )Axiomaticبه حقوق است ـ حقوق گرايشي
علمي است که شيوه مطالعه آن ،مطالعه سازمان منطقي حقوق است .در اين بينش ،حقوق با منطق و قوانين آن مرتبط
ميشود .اين بينش از منظر ساير رويكردهاي التفات به حقوق ،کم و بيش کاربرد دارد .ن.ك:
Dewey, Jom, “Logical Method and Law”, The Cornell Law Quarterly, vol. 10, 1924.

 :Normative .31در نگاه هنجاري ،حقوق گرايشي علمي تلقي ميشود که موضع هنجاري دارد؛ به اين معنا که از منظر
توجه به ارزشها و منافع خنثي نبوده و گزينشگرانه در اين زمينه عمل ميکند تا به حقوق بهتر نايل آيد .ن.ك:
Kelsen, Hans, General Theory of Norms, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 22–25.
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ترکيبي از بينشهاي پيشگفته را در پرتو تباين و در عين حال« ،سنجشناپذيري» 33نظريات
مختلف ،در ارائه نظريه حقوقي خود در حقوق بينالملل اتخاذ کردهاند 622.اين روش همان
بهرهبرداري از فرانظريه حقوقي (اعم از کالن و خرد) در قلمرو دکترين حقوقي است.
(فرا)نظريات حقوقي جديد بيشتر رويكردي چندروشي به بررسيهاي حقوقي دارند 626.در
اينجا (فرا)نظريه با دو مفهوم روش و روششناسي پيوند ميخورد .در ادبيات حقوق بينالملل،
روش و روششناسي در آثار برخي نويسندگان ،به جاي يكديگر استعمال ميشوند و در عين حال،
جمعي نيز اين دو مفهوم را متمايز از يكديگر ميدانند .فارغ از اين دو نوع نگاه ،روش و
روششناسي متمايز از نظريه و بالتبع فرانظريه هستند و در عين حال اين مفاهيم با يكديگر
ارتباط تنگاتنگي دارد.
نظريه مفهومي عام است که در قلمرو روششناسي نيز کاربرد دارد .بهواقع نظريه
(غيرروششناسانه) ـ فارغ از روش فرض ،نيل و اثبات گزارههاي علوم ـ گزارههاي دانشي هستند
که مدعياند مي توانند مسئله يا مجموعه مسائلي از امور پيرامون ما را توصيف و براي حل
معضالت آنها راهحل ارائه کنند.
در نقطه مقابل ،روششناسي ،چگونگي و کيفيت فرض ،نيل و اثبات مفروضهها و گزارههاي
نظريات غيرروششناسانه را نشان ميدهد که البته خود نيز ذيل يك نظريه طرح و اثباتشده
 :Incommensurability .33سنجش ناپذيري نظريات حقوقي در مناسبات بيشتر نظريات مذکور حاکم است و در اين ميان
تنها نظريات موسوم به نظريات دوگانه نظير ليبراليسم و سوسياليسم يا رئاليسم و ايدهآليسم که در مفروضات آنها در مقابل
انگارههاي يكديگر سربرافراشتهاند و به اين ترتيب هويت يافتهاند ،با يكديگر امكان تطبيق و سنجش دارند .بر اين مبنا
بهعنوان نمونه ،پوزيتيويسم با مكتب عملگرايي امريكايي ،يا ايدهآليسم با مكتب انتقادي قابل سنجش ،به اين معنا که در
نقطه مقابل يكديگر تلقي شده و لذا انگارههاي آنها قابل جمع نباشد ،نيستند .ازاينرو جامعهشناس حقوقي ميتواند رويكرد
انتقادي نيز داشته باشد يا طرفدار رويكرد جهانسومي به حقوق بينالملل ميتواند رهيافت فمنيسيتي اتخاذ کند يا پوزيتيويست
ميتواند واقعگرا باشد يا ايدهآلگرا ميتواند انگارههاي مكتب حقوق و اقتصاد را بپذيرد و  . ....ن.ك:
Cryer et al, op.cit., p. 12.

 .866هريك از اين منظرهاي مطالعه حقوق ،زيرمجموعههاي مختص به خود را دارد که اين زيرمجموعهها با ترکيب با
يكديگر ،ترکيبي متمايز از ديدگاههاي حقوقي را دربرميگيرند .شايد بتوان ادعا کرد که هر نوع انديشهورزي حقوقي راجع به
حقوق از توصيف مطلق ( )Pure Descriptionبهره برده و در ادامه براي حرکت به سمت ساير سطوح توصيف از بينش
استداللي ،توضيحي و منطقي استفاده ميکند .استفاده از بينش تجربي نيز در هر حال ممكن است و بدون ترديد ،بينش
هنجاري در کليه اين مراحل حاکم خواهد بود .بنابراين حقوق همزمان اگر نه تمامي ،ولي عمده اين ابعاد را در خود جاي داده
است .بهواقع ،فعاليت علمي کافي در حقوق بايد چنداليه باشد.
Van Hoecke, Mark, op. cit., p. 15.

بهعنوان نمونه ،نظريه حقوقي کلسن ،از نقطهنظري هنجاري ،منطقي و دروني به حقوق نگريسته است و فاقد وجه تجربي
اصيل است.
Ibid, p. 10.
101. D’amato, Anthony, “The Interdisciplinary Turn in Legal Education”, Northwestern University
School of Law Public Law and Legal Theory Series, No. 06-32.
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است .لذا روششناسي هرچند خود يك نظريه است ،نظريهاي متمايز از نظريات روششناسانه
است زيرا ساير نظريات (يعني نظريات غيرروششناسانه) ،در خصوص روش فرض ،نيل و اثبات
گزارههاي علوم (در اينجا علم حقوق و مشخصاً حقوق بينالملل) گزارهاي نداشته و فاقد محتوا
هستند و تنها راجع به محتواي گزارههاي موضوعي و محتوايي قلمرو موضوعي خاصي ،مضامين
مدنظر خود را طرح کردهاند .بنابراين نظريه و روششناسي ،هر دو از جنس امور ذهني و نظري
هستند منتها روششناسي بهعنوان يكي از مصاديق يا انواع نظريه در خصوص چگونگي فرض،
نيل و اثبات ساير نظريات (که نظريات غير روششناسانه هستند) ،انگارهها و گزارههاي خاص و
منسجم ارائه ميکند.
ازاينرو ميتوان گفت در قلمرو حقوق بينالملل همچون ساير حوزههاي دانشي ،دو نوع
نظريه وجود دارد( :فرا)نظريه/نظريات روششناختي و (فرا)نظريه/نظريات غيرروششناختي .بنا بر
آنچه گذشت« ،نظريه» و «روششناسي» بهشدت به يكديگر پيوند خوردهاند .اين دو در کنار
يكديگر از «رويكرد» کلي که هر پژوهش حقوقي اتخاذ کرده است خبر ميدهند623.

102. Cryer, Robert, op. cit., p. 5.
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