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چكيده
امروزه در چارچوب مناسباتي كه كل يا بخشي از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع
ميشود ،مي توان از انواع مختلفي از تعامالت حقوقي انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت
كرد .اين ارتباطات توسط گروهي از نظريهپردزان ذيل «نظريه حقوق فراملي» تشريح
شدهاست .نظريه حقوق فراملي به مثابه نظريهای با سابقه نه چندان طوالني از زمان طرح،
مسائل و مباحث زيادی را پيرامون خود به همراه داشتهاست .در اين ميان ارزيابي چرايي
ظهور حقوق فراملي مسألهمسألهای كليدی و بلكه اولين قدم مهم در بررسي نظريه حقوق
فراملي است كه مطالعه آن دو مبنای نظری الزم را در همين راستا در اختيار انديشمندان قرار
ميدهد.
از نقطهنظر مباني نظری ظهور حقوق فراملي ميتوان گفت كه حقوق فراملي متأثر از دو عامل
مختلف يعني تكثرگرايي و جهانشمولگرايي ظهور نمودهاست كه هر دوی اين عوامل،
پيامدهای جهانيشدن قلمداد ميشوند .در اين مقاله تالش بر آن است تا ضمن ارزيابي دو
مباني نظری ظهور حقوق فراملي يعني تكثرگرايي و جهانشمولگرايي حقوقي ،اين
مسألهروشن شود كه چرا حقوق فراملي ظهور نمودهاست تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور
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هنجارهای حقوق فراملي ،مبادی و مباني نظری ذیربطي كه توجيهكننده پذيرش ديدگاه ظهور
حقوق فراملي است ،مورد مطالعه قرار گيرد و عالوه بر آن ،به كمك اين مباني ،راه شناخت
فرآوردههای هنجاری متمايزی كه در قلمرو حقوق فراملي ظهور مينمايند قابل شناسايي ،فهم
و نقد شود.
واژگان كليدي :مبنای نظری ،حقوق فراملي ،جهانشمولگرايي ،تكثرگرايي.

 .1مقدمه
طرح نظريه «حقوق فراملي» 1نسبت به ساير مفاهيم حقوقي نظير حقوق ملي و حقوق
بينالملل ،سابقه پردازشي چندان طوالني ندارد .به زعم بسياری از نويسندگان ،هرچند
بسياری از تابعان ،روابط يا موضوعات جديد ،در مجموعه حقوقي مشخصي به نظم
در آمدهاند و زيرمجموعه يكي از نظامهای حقوقي شناخته شده ملي يا بينالملل قرار
گرفته اند ليكن برخي از اين مناسبات وضعيتي متمايز به خود گرفته به نحوی كه ادعا
ميشود موضوع نظام حقوقي متمايزی قرار ميگيرند ( دهدار ،1929 ،ص .)127-182
وضعيت خاص اين مناسبات را در دو قسم كلي ميتوان طبقهبندی نمود :قسم اول
مناسباتي كه تنها متعلق به يكي از اين نظمهای حقوقي (ملي يا بينالمللي) نيستند و
وضعيت حقوقي آن ها را بايد با امعان نظر به بيش از يك نظم حقوقي مورد توجه
قرار داد؛ 2قسم دوم ،مناسباتي كه كل يا بخشي از آنها خارج از قلمرو حقوق دولتي
(دولت-ملت) شكل ميگيرند و واقع ميشوند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Transnational Law
 .2برخي از آن با عنوان نظم حقوقي غيردولتي ياد كردهاند .بنگريد به :وكيلي مقدم و شيروی ،1922 ،ص.118
 . 9ريشه اين تحول مبنايي در عملكرد دولت را بايد در تحول مفهوم حاكميت جست .به منظورمطالعه در اين
خصوص بنگريد به :ويژه و پتفت ،1922 ،ص .22
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در تشريح قسم اول اين مناسبات ،ميتوان به عنوان نمونه ،به فهرستي كه كری
مانكل مدو از چنين مواردی ارائه نمودهاست ،اشاره كرد 1.ويژگي مشترك موارد
مدنظر وی آن است كه يك واقعه يا عمل ،در يك نظام حقوقي قرار نگرفته و شناخت
ابعاد حقوق مختلف آن ،مستلزم امعان نظر به دو يا چند نظام حقوقي است.
اما در قالب قسم دوم يعني مناسباتي كه كل يا بخشي از آنها خارج از قلمرو
حقوق دولتي (دولت-ملت) ،اعم از نظم حقوقي ملي يا نظم حقوقي بينالمللي ،شكل
ميگيرد ،بايد به جنس ديگر مناسبات حقوقي توجه داشت ()Cotterrell, 2012, p. 500
مواردی اين چنيني ،مثالهايي هستند كه بيرون از مرزهای حقوق دولتي (يعني حقوق
منبعث از دولت-ملت خواه در قلمرو حقوق بين الملل و خواه در قلمرو حقوق ملي)
نضج و نما نموده است و اجرا ميشود ( مدني ،1980 ،ص.)228 ،290 ،299
ويژگي مشترك اين دو قسم از مناسباتي كه وضعيتي متمايز و خاص نسبت به
مناسبات معمول مطرح در حقوق دولتي دارند ،اشتمال آنها بر وضعيتها و
پديدههای فراملي است .وضعيتها و پديدههای فراملي در معنايي عام ،اعمال يا
وقايعي هستند كه يا ناشي از تعلق موضوع به بيش از يك نظم حقوقي هستند و يا
ناشي از تكوين ،خارج از ساحت حقوق دولتي (يعني يكي از دو نظام حقوقي متعارف
ملي يا بينالملل يا تركيبي از آن دو) ميباشند.
اين سنخ از روابط كه توسط برخي نظريهپردازان ،با عنوان روابط «فراسيستمي»

2

تعريف شده است ،پديدههايي هستند كه زمينه تغيير و تحول در پارادايم حقوقي غالب
و حاكم بر حقوق بينالملل را فراهم آوردهاند به نحوی كه برخي از تغيير شكل دولت
( )Leibfried, and Zürn(eds), 2005, p. 37.و برخي از محو آن ( Rhodes, 1996, p.

 )661صحبت نمودهاند.
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 .1به منظور آشنايي با مثال هايي ديگر از اين قبيل بنگريد بهMenkel-Meadow, 2011, p. 98-99.:
2. Transsystemic
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دولت-ملت هماكنون شناختهشدهترين شكل سازمان اجتماعي و قوام پارادايم
حقوقي حاكم است و لذا حقوق منبعث از آن و حاكم بر آن نيز متعارفترين گونه
حقوق تلقي ميشود .همانگونه كه هرمان موسلر اظهار داشتهاست ،ديرزماني است
اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق بينالمللي وجود دارد كه بر جامعه بينالمللي (جامعه
دولت-ملتها) حاكم است .تشكيل جامعه بينالمللي (تحت نظم حقوقي دولتي) ،به
اعتقاد موسلر منوط به تحقق دو عنصر است :وجود واحدهای مستقل متعدد ايجاد
شده بر اساس استقالل سرزميني و اعتقاد به اينكه اين واحدها ملزم به رعايت
چارچوبهای حقوقي مشخصي هستند ( .)Mosler, 1974, p. 17-18مبتني بر همين
انگاره ،ريچارد فالك خصايص حقوق دولتي را از نظر بينالمللي «اقتدار بينالمللي
دولت-محور ،حاكميت-محور 1و چارچوببندیشده در محدوده قلمرو سرزميني»
تعريف مينمايد و آن را «معرف نظم جهاني از نظرساختاری دارای سلسلهمراتب كه
توسط فعاالن سياسي هژمون يا غالب مديريت ميشود» مفهومپردازی مينمايد (
 .)Falk, 2004, p. 2-3.ميشل زورن همچون بسياری از انديشمندان ،ترجمان حقوقي
اين نوع از جامعه (جامعه بينالمللي ايجاد شده تحت نظم دولت-محور و حاكميت-
محور) را اصل عدم مداخله در امور داخلي ميداند (.)Zurn, 2012, p. 731

با اين همه اگرچه دولت-ملت و حقوق آن ،مأنوسترين گونه حقوق قلمداد ميشود
ولي ساير شيوههای تشكيل جامعه و هويتيابي آن نيز در مناسبات انسانها شكل
گرفته و قابل شناسايي است ( .)Berman, 2002(21), p. 314-316.به اين ترتيب،
علي االصول هرگاه كه اعمال يا وقايعي از جامعه ملي فراتر رود ،پديدهها و مناسبات
فراملي كه هويتبخش اجتماع/جامعه فراملي هستند ،شكل ميگيرند .در اين حال،
صحبت از حقوق فراملي ميسر ميشود .از اين رو ،پديدهها و مناسبات فراملي
عبارتند از موجوديتها ،رويدادها يا وضعيتهايي كه بيش از يك سيستم حقوقي-
سياسي(دولت-ملت) را به خود مشغول مينمايد (.)Bekker, 2013, p. 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به منظور مطالعه فرآيند تحول مفهوم حاكميت بنگريد بهRabkin, 2005, p. 52-70.:
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به هر روی ،پرداختن به چنين مسائلي ناگزير صحبت از مباني نظری حقوق فراملي
را پيش ميكشد .در مباني نظری ظهور حقوق فراملي ،تالش بر توضيح چرايي
پديداری حقوق فراملي متمركز است .به اين ترتيب چگونگي ورود نظريه حقوق فراملي
به قلمرو انديشه ورزی حقوقي مورد كنگاش قرار مي-گيرد و زمينه فهم تحوالت
حقوقي روی داده و در حال وقوع در عالم حقوق روشن ميشود.
به واقع چنانچه پذيرفته شود كه پيدايش حقوق فراملي تحت تأثير نيروهای
سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و در يك كالم اجتماعي است ( Leibfried and Zürn(Eds),

 )2005, p.11 ,99.با غور در آثار مرتبط با حقوق فراملي ،ميتوان ريشه نظری
انديشه حقوق فراملي را به دو مبنای حقوقي متمايز و از قضا متناقض يعني
تكثرگرايي حقوقي و جهانشمول گرايي حقوقي مرتبط دانست .در ادامه اين دو مبنا
تشريح و ارزيابي خواهد شد.

1

 .2حقوق فراملي بر مبناي جهانشمولگرايي حقوقي
«جهانشمولگرايي»

2

يكي از مباني نظری حقوق فراملي تلقي ميشود.
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جهانشمولگرايي به عنوان يكي از پيامدهای جهانيشدن شناخته ميشود .به زعم
مارك توشنت جهانيشدن مسألهای است كه هيچ انديشمندی دقيقاً نميداند معنای آن
چيست ،اما همگي آثار آن را بر زندگي خود احساس مي كنند .اين بيان گواه بر
پيچيدگي مسأله جهانيشدن است .با وج ود اين ،فارغ از مفهوم و حدود جهانيشدن،
آنچه كه مهم است تشريح اثر آن بر حقوق و تحوالت آن به ويژه حقوق بينالملل
است .او خود اثر جهاني شدن را تضعيف دولت و انتقال اقتدار دولت به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ميری دلماس مارتي ،هر دو مبنای جهانشمولگرايي و تكثرگرايي حقوقي را محصول جهانيشدن ميداند.
مارتي ،1908 ،ص.199-197
2. Cosmopolitanism
 .9از مبنای جهانشمولگرايي نيز در آثار برخي صحبت شده است؛ بنگريد به :سيدفاطمي.1922 ،
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موجوديتهايي كه در دو سوی باالدست( 1نظير سازمانهای فوقملي) و پاييندست
(نظير نهادهای محلي و منطقهای) دولت هستند ،ارزيابي نموده است.

2

9

در رابطه با مفهوم جهانشمولگرايي دو برداشت وجود دارد؛ به زعم انديشمندان
متأثر از نظريه آمريكايي «سياستورزی جهاني» 2در نتيجه جهاني شدن ،حقوق
جهاني نه در قالب حقوقي متكثر بلكه در چارچوب حقوقي متمركز و متفاوت از حقوق
دولت-محور ،ظهور خواهد نمود .از اين منظر جهانيشدن نوعي «يكسانسازی
جهاني» 2است كه در زمينه حقوق اتفاق ميافتد ( .)Berman, 2012(1), p. 11.اين
برداشت ،برداشتي است كه جهانشمولگرايي را به عنوان عامل «يكسانسازی
جهاني» مينگرد و بدينسان از «جهانشمولگرايي يكساني جهاني» 1صحبت ميكند
(« .)Dinh, 2004, p. 879.جهانشمولگرايي يكساني جهاني» با بهرهبرداری از دو
فن حقوقي اصلي يعني «هماهنگسازی» 0و «استانداردسازی» 8محقق ميشود .در اين
وضعيت ميتوان از ظهور «حقوق جهاني» 2به معنای خاص صحبت نمود ( Berman,
 )2012(1), p. 9, 12كه متناظر با جامعه فراملي به معنای خاص و مضيق ،نمايان
ميشود.
جريان ديگری نيز وجود دارد كه از جهانشمولگرايي در معنايي متمايز از جريان
اول ،صحبت ميكند .در اين نگاه ،جهانشمولگرايي به مثابه چارچوببندی تكثرگرايي
جوامع مختلف ،تلقي مي شود كه بر اساس ضابطه فراتر رفتن از مرزهای دولت-ملت
فهم ميشود .به واقع در اين برداشت ،جهانشمولگرايي به واسطه پذيرش تكثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Upward
2. Downward
 .9چگونگي تحقق اين مهم را نيز ضمن اذعان به پيچيدگي آن تشريح نموده است .بنگريد بهTushnet, 2003, p. :
142.
4. World Polity
5. Universalism
6. Universal Cosmopolitanism
7. Harmonization
8. Standardization
9. World Law
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جوامع و حقوق متناظر با آنها و تالش برای چارچوببندی اين تكثر در شكلي واحد
به واسطه آيينها و روشهايي مشخص كه همانا استفاده از هنجارهای شكلي

1

هستند ،روی ميدهد ( ) Berman, 2012(1), p. 12-13اين برداشت از
جهانشمولگرايي با عنوان «تكثرگرايي جهانشمولگرا» 2نيز معرفي شده است
( )Berman, 2012(1), p. 1اين برداشت از حقوق فراملي تا حدود زيادی متناظر با
مفهوم جامعه فراملي به معنای موسع ،ميباشد.
آن-ماری سالتر خالصه و گويا ويژگي خاص جهاني شدن و اثری كه بر
جهانشمولگرايي و در نتيجه جهانيشدن حقوق دارد را تشريح نموده و بدين ترتيب
ريشه اين دو برداشت از جهانشمولگرايي را رديابي كرده است .او جهانيشدن را از
لحاظ حقوقي متناقض ميداند .به زعم او جهانيشدن از يك سو متضمن اين ايده است
كه مسائل جمعي و مشتركي در جهان وجود دارد كه حل آنها تنها به واسطه اقدام
در سطح جهاني ميسر است و انجام اين اقدام نيز محتاج ايجاد نهادهای جهاني است
كه قادر باشند هنجارهايي را در سطح جهاني وضع نموده و اجرا كنند (لزوم ايجاد
اقتدارات جهاني به منظور حل مسائل جمعي) .از ديگر سو ،انگاره ديگر جهانيشدن آن
است كه تجربه تجمع اقتدار و صالحيت در موجوديتي به نام دولت ،گواه بر آن بوده
است كه چنين تجمع اقتداری واجد خطر برای حقوق و آزادیهای بشر است .اين وجه
موضوع نيز جنبه ديگر جهانيشدن در ديدگاه وی است (لزوم پرهيز از تجمع اقتدار
به منظور حل مسايل جمعي) ( .)Slaughter, 2004, p. 8به زعم او پيش از دهه 27
ميالدی ،به جهت تمركز بر جنبه اول اثر جهانيشدن بر حقوق (لزوم ايجاد اقتدارات
جهاني به منظور حل مسائل جمعي) ،هدف نيل به نوعي «دولت جهاني» بود اما از دهه
 27ميالدی به بعد به جهت بروز مشكالت عديده در راستای شكلگيری دولت جهاني
و البته به جهت تمركز بر وجه دوم جهانيشدن (لزوم پرهيز از تجمع اقتدار به منظور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اين ،ديدگاه ،ريشه در پارادايم روشمحور( )Proceduralist Paradigmيورگن هابرماس دارد .بنگريد به:
Habermas, 1996, pp. 267, 427.
2. Cosmopolitan Pluralist
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حل مسايل جمعي) ،تالش برای شكلگيری دولت جهاني جای خود را به تالش برای
تحقق الگوی «حكمراني جهاني» 1داد .حكمراني جهاني به زعم او اداره امور با توسل
به « سازمان جمعي و وضع هنجارهای فاقد قوه قهريه» است 2.در اين رويكرد ،ابزار
اصلي حكمراني جهاني ايجاد «شبكههای سياستگذاری جهاني» 9است .توسل به
شبكههای سياستگذاری جهاني به نوبه خود منجر به بازسازی دولت و مفهوم و
نقش آن شده است به نحویكه شكل گيری و حضور بازيگران غيردولتي در عرصه
فعاليتهايي كه قبالً دولت در آن نقش ايفا مينمود ،يعني مشخصاً وضع و اجرای
حقوق و به قضاوت نشستن در خصوص آن ،رايج شد.
به اين ترتيب با جايگزيني الگوی حكومت با حكمراني ،مرز بين مسائل داخل دولت
و امور خارج از آن ،كمرنگ و كمرنگتر ميشود .در نقد نتايج حاصل از اين وضعيت،
سالتر به نقل از جان بولتون ،اذعان مي دارد كه الگوی حكمراني و جامعه مدني نيز به
حل اين تناقض و محظور جهاني شدن ،كه پيش از اين سالتر تشريح كرده و بدان
اشاره نموديم ،كمك نمينمايد بلكه اوالً به تشكيل «حكمراني صنفي» 2منجر شده است،
ثاني ًا به جهت فقدان ساختار متمركز و مؤثر ،مشكالتي را ايجاد كرده است و ثالث ًا
نظارت بر عملكرد اين شبكهها در رعايت حقوق و منافع اشخاص نيز مسأله ديگری
در اين زمينه خواهد بود كه حل آن خود محظور ديگری برای اين انديشه است.
بنابراين از نظر سالتر آنچه كه مورد نياز است الگويي است كه در آن «هنجارهای
جهاني بدون قدرت متمركز ولي با فعاالن دولتي كه بتوان آنها را به واسطه انواعي
از سازوكارهای سياسي مسؤول قلمداد نمود [ ...و عالوه بر آن] با طيف وسيعي از
سازمانهای غيردولتي نيز در ارتباط باشند»  ،تدارك ديده شود .او راهكار ارائه شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global Governance
 .2تعاريف ديگری نيز برای جهاني شدن ارائه شده است؛ به عنوان نمونه ميشل زورن جهانيشدن را «كليت
مقرراتي كه با نظر به حل مسائل مشخص غيرمليشده و غيرمنطقهای شده يا تأمين امور خير مشترك فراملي
مطرح ميشود» تعريف نمودهاست .بنگريد بهZurn, 2012, p. 730.:

28

3. Global Policy Networks
4. Corporatism
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در اين فرآيند را تشكيل «شبكههای حكومتي» 1معرفي مينمايد .راهكاری كه توسط
روبرت كوهن و جوزف نای با طرح ايده فعاليت «فراحكومتي» 2به عنوان زيرمجموعه
كوچكي از فعاليت فراملي ،معرفي شد.
به زعم وی ،شبكههای حكومتي نظير «آی او اس سي يو» 9يا «شبكه بينالمللي
برای رعايت و اجرای زيستمحيطي» 2در همين راستا تشكيل شدهاند و كميت و
كيفيت فعاليت آنها به تدريج توسعه يافتهاست به نحویكه امروزه از جمعآوری
اطالعات تا ارائه كمكهای فني را هم به دولتها ،هم به سازمانهای بينالملل و هم
اشخاص و  ...در بر ميگيرد (.) Slaughter, 2004, p. 9-11.
بر اساس شرحي كه گذشت ،به هر حال جهاني سازی مستلزم نوعي اداره زندگي
بشريت در كل است .سالتر سه شيوه متمايز مطرح (دولت جهاني ،حكمراني جهاني و
شبكههای حكومتي) برای اداره زندگي بشر را به اين صورت ،تشريح نمود .نكته
مشترك مرتبط با هر يك از اين سه شيوه متمايز آن است كه كليه اشكال مذكور را
مي توان فنون متمايز ايجاد حقوق جهاني تصور نمود كه هر يك به شكل خاص خود
و با بهرهبرداری از اقتضائات خاص خود به شكلگيری و ظهور حقوق جهاني منجر
ميشوند.
اين سه شكل و شايد ساير تمامي اشكال جهانشمولگرايي در حقوق جهاني ،در
دو شكل امكان ظهور دارد و ساير اشكال حقوق جهاني به عنوان مسائل زيرمجموعه
يكي از اين دو نوع حقوق جهاني قابل تشريح هستند :حقوق جهاني در قالب «دولت
جهاني»(2ديدگاه نئوليبراليستي) و حقوق جهاني بدون دولت جهاني (ديدگاه نئوكانتي)
(. (Calliess and Zumbansen, 2010, p.24; Michaels and Jansen, 2006, p. 865

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Government Networks
2. Transgovernmental Activity
)3. International Organization of Securities Commissions (IOSCO
)4. The International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE
5. Global/World State
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هر دو شكل پيش گفته ،حقوقي منسجم و يكپارچه را در سطح جهاني منادی هستند
با اين تفاوت كه در ايده حقوق جهاني به وجود آمده در چارچوب دولت جهاني (نگاه
نئوليبراليستي) ،نقش محوری در شكل گيری حقوق جهاني به دولت جهاني تعلق دارد؛
درحاليكه در تكوين حقوق جهاني از نگاه نئوكانتي ،نكته اساسي ،محو دولت(ها) و
شكل گيری حقوقي با جوهره و ماهيتي متمايز از حقوق دولتي در راستای اداره و
تدبير امور حكمراني در سطح جهاني است .بر اين اساس ،حقوق جهاني نئوكانتي را
«حقوق خصوصي جهاني» 1و حقوق جهاني نئوليبراليستي را «حقوق عمومي جهاني»

2

ميتوان قلمداد نمود (.)Michaels and Jansen, 2006, p.867
شيوه حكمراني جهاني الگويي است كه ميتواند در راستای تشكيل ديدگاه نئوكانتي
حقوق جهاني به كار گرفته شود؛ شيوه دولت جهاني را ذيل ديدگاه نئوليبراليستي
ميتوان قرار داد و شيوه شبكههای حكومتي مطرح توسط سالتر نيز به نحوی برخي
ويژگي های هر دو شيوه نئوكانتي و نئوليبراليستي برخوردار است .دو شيوه اول و
سوم را ميتوان فراملي كردن حكمراني و شيوه دوم را فراملي كردن حكومت تلقي
كرد« .فرامليكردن حكمراني» 9به نظر ميشل زورن به «فرآيندی اشاره دارد كه در آن
بازيگران فراملي غيردولتي مقررات و فعاليتهای فراملي را بيآنكه ضرورتاً از طرف
دولتها مجاز باشند ،توسعه ميدهند .چنين مقرراتي بر اصل خود-حكمراني 2مبتني
است و اقتدار خصوصي 2را توليد ميكند» .بر اساس اين تعريف ،وی كدهای رفتاری
شركتهای چندمليتي يا عملكرد سازمان عفو بين الملل را از مصداق اين مورد ميداند
(.)Zurn, 2012, p. 730-731
در هر دو نگاه نئوكانتيو نئوليبراليستي 2 ،نكته مشترك جود دارد :اول اينكه در هر
دو ديدگاه ،نظم حقوقي كه واحد و دارای سلسلهمراتب است شكل ميگيرد و دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global Private Law
2. Global Public Law
3. Transnationalization of governance
4. Self-Governance
5. Private Authority
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اينكه مهمترين نقطه آغاز در هر دو نگاه ،تغيير مفهوم دولت و جايگاه آن است .با اين
همه اين دو نگاه تنها در همين دو نكته اشتراك دارند و لي در ساير جهات ،تمايزات
آنها روشن ميشود.
در نگاهي كه «حقوق خصوصي جهاني» 1در آن مطرح است (ديدگاه نئوكانتي)،
دولت ،محو يا نقش آن دگرگون ميشود ،در نتيجه انسجام و وحدت حقوقي از
مرجعي غير از دولت ايجاد ميشود؛ لذا چنانچه گفته شد ميتوان نظم حقوقي
محصول اين فرآيند را نظمي حقوقي خصوصي دانست كه در پرتو شكلگيری
مناسبات سلسله مراتبي توسط اشخاص يا نهادهای خصوصي نظير نهادهای
غيردولتي يا شركتهای چندمليتي ايجاد ميشود .در اين معنا جهانيشدن حقوق ،به
معنای «خصوصيسازی حقوق» 2است كه با فاصله گرفتن از نظم حقوقي دولت-
محور معنا مييابد (  .)Michaels and Jansen, 2006, p. 867بر اساس اين فرض
است كه برخي از «حقوق خصوصي خصوصي شده» 9در مقابل «حقوق خصوصي
دولتي» 2صحبت كردهاند.

2

برعكس در نگاهي كه حقوق عمومي جهاني در آن مطرح است (ديدگاه نئوليبرالي)،
دولت محو يا نقش آن دگرگون نميشود بلكه تنها قلمرو ايفای نقش دولت عوض
مي شود؛ در اين حال ،انسجام و وحدت حقوقي از دولت نشأت ميگيرد1؛ لذا ميتوان
نظم حقوقي محصول اين فرآيند را نظم حقوقي عمومي دانست كه در پرتو شكلگيری
مناسبات سلسلهمراتبي توسط دولت ايجاد ميشود .با اين تفاوت كه مراد از دولت،
دولتي دارا و اعمال كننده اقتدار و صالحيت جهاني است و نه صرفاً واجد صالحيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global private law
2. Privatization of Law
3. Non-State Private Law/ Privated Private Law
4. State Private Law
 .2اصول يونيدوغوآ را به عنوان معرفي نمودهاند .بنگريد بهZurn, 2012, pp. 730-731.:
 .1برای مطالعه بيشتر بنگريد بهKing, 2003, p. 76, King, 2005, p.535. :
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تفويض شده به وی از ناحيه دولتهای متعدد 1.در ادبيات علمي مرتبط با حقوق
فراملي ،اين گونه از حقوق فراملي« ،حقوق عمومي جهاني» 2يا «حقوق فوق ملي» 9تلقي
ميشود (.)Michaels and Jansen, 2006 p. 867-868
به هر روی در هر دو مبنای نئوليبرالي و نئوكانتي است كه حقوق جهاني در پرتو
جهانيشدن ،از دولت در مفهوم كنوني عبور كرده است و از اين نقطه نظر ميتوان آن
را حقوق فراملي تلقي نمود با اين تمايز كه يكي منادی حقوق فراملي عمومي (حقوق
فوق ملي) و ديگری حقوق فراملي خصوصي (حقوق بّعد ملي) است 2.در هر دو
خوانش از جهانيشدن ،حقوق فراملي متأثر از جهانيشدن ظهور نموده و چرايي
ظهور حقوق فراملي به چارهانديشي در راستای مواجهه با جهانيشدن از طريق
جهانشمولگرايي باز ميگردد.

 .3حقوق فراملي بر مبناي تكثرگرايي حقوقي
در نقطه مقابل مبنای جهانشمولگرايي (جهان وطنگراييِ) حقوقي ،به عنوان يك مبنا
در راستای توضيح چرايي ظهور حقوق فراملي ،تكثرگرايي حقوقي به عنوان مبنای
ديگر آن قرار دارد .جالب آنجاست كه ريشه اين مبنا نيز همچون مبنای اول به فرآيند
جهانيسازی باز ميگردد .بر اين اساس ،برخي مبنای نظری ظهور حقوق فراملي را
به ويژه در معنای جامعهشناختي آن (كه رويكرد انحصاری سنتي نسبت به حقوق به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دولت جهاني به نظر ميشل و جانسن به واسطه دو فن حقوقي امروزه در فرآيند ظهور قرار دارد :فن اول
تشكيل سازمانهايي با اقتدارات و صالحيتهای منحصر به فرد نظير اتحاديه اروپايي است؛ فن دوم نيز اجرای
فراسرزميني قوانين توسط دولتها است؛ بنگريد بهMichaels and Jansen, 2006, pp. 867-868.:

2. Global public law
3. Supranational law
 .2دو مفهوم حقوق بّعد-ملي و حقوق فوق ملي در ادامه بعد از تعيين مفهوم حقوق فراملي و ضمن تشريح
اصطالحات مشابه با آن ،توضيح داده خواهد شد.
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عنوان حقوق دولتي موضوعه را سؤال ميبرد ،)1انديشه مكتب تكثرگرايي حقوقي 2كه
معتقد است حقوق دولتي تنها يكي از اشكال حقوق در جهان موجود است ،مرتبط
ميدانند ( (Ferreri, 2011, p.6د ر خصوص معنای تكثرگرايي حقوقي دو ديدگاه
متمايز وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره ميكنيم و اثر آن بر چرايي ظهور
حقوق فراملي نيز ارزيابي خواهد شد.

 .1-3ظهور شيوههاي جديد خلق حقوق (تكثر و انباشت جوامع هنجاري)
يكي از اصليترين معاني برشمرده شده برای تكثرگرايي حقوقي ،تكثرگرايي حقوقي
به دليل ظهور شيوه های جديد و متعدد خلق هنجارهای حقوقي است كه از آن با
عنوان تكثر در «جوامع هنجاری»  9ياد ميشود .انديشمندان مختلف اين معنا از
تكثرگرايي حقوقي را به اشكال مختلف توضيح دادهاند.
از نظر برمن ،تكثرگرايي حقوقي  2به عنوان محصول جهاني شدن ،به معنای اعتقاد
به وجود «...بازيگران ،هنجارها و فرآيندهای حقوقي نو »...است كه منجر به ظهور
«...اقتدارات حقوقي همپوشان  »...شده است و «چندگانگي حقوقي »2را با خود به
همراه دارد .به زعم او در تكثرگرايي حقوقي ،عمل يا شخص واحد موضوع چند رژيم
يا شبه رژيم حقوقي و در نتيجه قواعد حقوقي متعدد ،متمايز و همپوشان كه منبعث از
منابع حقوقي متعدد هستند ،قرار مي گيرد .بنابراين تكثرگرايي حقوقي از نظر وی به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برخي از پايان حقوق در اين معنا صحبت نمودهاند و علل آن را خصوصي شدن حقوق ،ابهام و از بين بردن آن
معرفي نمودهاند؛ بنگريد بهPerschbacher and Bassett, 2004, pp. 15, 32, 54.:
 .2به منظور مطالعه تاريخ تكثرگرايي حقوقي بنگريد بهTamanaha, 2008, pp. 377-390.:
شكل كالسيك تكثر هنجاری از نظر وی مربوط به دوران استعمار و همزيستي حقوق استعماری با حقوق
سرزمينهای تحت استعمار است و صورت امروزی آن را مرتبط با چندفرهنگي يا تنوع فرهنگي ميياشد.
3. Normative Community
 .2برخي انديشمندان به جای استفاده از واژه تكثرگرايي حقوقي ،از اصطالح تكثرگرايي هنجاری( Normative
 )Pluralismيا تكثرگرايي مقرراتي( )Regulatory Pluralismصحبت نمودهاند .بنگريد بهTamanaha, 2008, :
p. 394.
5. Legal Hybridity
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معنای تعدد قواعد حقوقي معتبر قابل اعمال نسبت موضوع واحد است Michaels ( 1

 )and Jansen, 2006, p.971اين معنا از تكثرگرايي حقوقي را ميتوان تكثرگرايي در
معنای مضيق آن دانست.
تاماناها تكثرگرايي حقوقي را صرف وجود مراجع و فرآيندهای متعدد كه در كنار
و به موازات يكديگر –خواه در قلمرو واحد يا در حوزههای متعدد -به وضع قواعد
حقوقي ميپردازند ،تعبير نمودهاست؛ از نظر وی ،ضرورتاً تكثرگرايي حقوقي به
معنای وجود هنجارهای متعدد در قلمرو واحد نيست بلكه صرف وجود مراجع متعدد
ولو در قلمروهای متعدد ،به معنای تكثرگرايي حقوقي است ( Tamanaha, 2008,

 .)p.396در همين راستا نيز  1سيستم ناظم هنجاری تدارك ديدهاست 2.اين معنا از
تكثرگرايي حقوقي را ميتوان معنای موسع آن دانست.
كاليس و زامبانسن ،تكثرگرايي حقوقي را تعدد سيستمهای حقوقي رسمي و عالوه
بر آن تعدد سيستم های هنجاری غيررسمي و ارتباط و تزاحم و تعارض اين
سيستمها با يكديگر قلمداد نمودهاند (Calliess and Zumbansen, 2010(37), p.26-

 .)27اين معنا از تكثرگرايي محدودتر از معنای مدنظر تاماناها و شبيه معنای مطرح
توسط برمن است با اين تفاوت كه قيد رسميت و غيررسمي بودن در سيستمها را
مورد توجه و تأكيد ويژه قرار داده و به اين ترتيب به مقوله حقوق نرم ،به مثابه يكي
از اجزای نظم هنجاری به صورت كلي ،توجه نموده است.
آنچه قدر متيقن تمامي اين ديدگاهها است آن است كه جوامع هنجاری دولتي (اعم
از ملي و بين المللي) و غيردولتي به توليد هنجارهای حقوقي مبادرت مينمايند و اين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1او دو واكنش نسبت به چندگانگي حقوقي را احصا ميكند كه عبارت است از حاكميتگرايي سرزميني
( )Sovereigntist Territorialismو جهانشمولگرايي ()Universalism؛ خود او نيز ايده جهانوطن گرايي
تكثرگرا ( )The Cosmopolitan Pluralistرا طرح نموده و تشريح ميكند .بنگريد بهXavier, 2013, p. 982.:
 .2سيستمهای حقوقي رسمي؛ سيستمهای هنجاری فرهنگي/عرفي؛ سيستم های هنجاری مذهبي/فرهنگي؛
سيستمهای

هنجاری

اقتصادی/كاپيتاليستي؛

سيستمهای

اجتماعي/فرهنگي .بنگريد بهTamanaha, 2008, p. 397.:
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معنای تكثر جوامع هنجاری است ( .)Berman, 2012(1), P. 23بنابراين تكثر حقوقي
در اين معنا ،تكثر حقوقي ناشي از جوامع هنجاری است .جوامع هنجاری ،اجتماعاتي
هستند كه در آن ها ،توليد و وضع هنجار روی ميدهد .تكثر اين جوامع ناشي از تعدد
و تكثر بخشهای متمايز «جامعه جهاني»  1يا «جامعه مدني جهاني»  2است ( Teubner

 .)and Fischer-Lescano, 2004, p.1004اين تعدد با شكلگيری بخشهای مختلف در
مناسبات جامعه جهاني منجر به شكلگيری وضعيتي «چندكانوني» 9در فرآيند جهاني
شدن تكثرگرای حقوق ،شده است .وضعيت چندكانوني مشتمل بر وجود سيستمها و
رژيمهای حقوقي متعدد و متضمن تعارض اجتنابناپذير و حلنشدني آنهاست .اين
وضعيت را وضعيت «تفاوت كاربردی» 2نام نهاده اند كه در آن برقراری وحدت
حقوقي به واسطه سلسلهمراتب هنجاری در ميان بخشهای دارای كاركرد متمايز
جامعه جهاني دشوار و به قول لومان كه معتقد است «گناه تفاوت ديگر هيچگاه پاك
نميشود؛ بهشت از دست رفته است» ،ناشدني است (Teubner and Fischer-

.)Lescano, 2004, p.1007
در اين حالت ،دولت و سيستم حقوقي مبتني بر آن ديگر تنها موجوديتهای حقوقي
نيستند كه به خلق و وضع هنجار ميپردازند .بر اين اساس است كه به محض عبور
از انحصار دولت در خلق هنجار ،بهرهبرداری از «نظريه رژيم» 2و ظرفيت رژيمهای
حقوقي به منظور توصيف مفهوم و حدود حقوق ضرورت مييابد ( Calliess and

.)Zumbansen, 2010(37), pp.24-25
بنابراين تكثرگرايي حقوقي به عنوان يكي از آثار جهاني شدن با اثرگذاری بر دولت،
به صورت مستقيم با مسأله «حكمراني جهاني» 1ارتباط مييابد؛ در اينجا است كه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global Society
2. Global Civil Society
3. Polycentric
4. Functional Differentiation
5. Regime Theory
6. Global Governance
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حكمراني ،كاركردی برابر با «حقوق» دارد؛ لذا ميتوان اصطالح «حكمراني جهاني» و
«حقوق جهاني» 1را از نقطه نظر كاربردی به جای يكديگر به كار برد.
در همين راستا ساری انگل مری برای تكثرگرايي حقوقي ناشي از ظهور شيوههای
جديد و متعدد خلق هنجارهای حقوقي  2ويژگي بيان ميكند كه عبارتند از اينكه )1
حقوق در مراجع مختلف وضع شود؛  )2حقوق مذكور پراكنده ،ناهناهنگ و متعارض
باشد؛  )9پيوندی بين حقوق توليد شده در مراجع متعدد مذكور وجود نداشته و )2
حقوق در تعامل بين نظمهای حقوقي مختلف شكل گيرد (.) Merry, 2013, p. 2-3
از اين نقطه نظر حقوق جهاني (حقوق فراملي) ،اوالًحقوقي نوظهور است؛ ثانياً از
فرآيندهای جهانيسازی متعدد در بخشهای متفاوت جامعه مدني ،مستقل از حقوق
دولت-ملت ظهور مينمايد؛ ثالث ًا نظمي حقوقي در مفهومي متمايز از نظم حقوقي ملي و
سنتي است و در نهايت ،در پيوندی تنگاتنگ با فرآيندهای اجتماعي-اقتصادی و در
پاسخ به اقتضائات آن شكل ميگيرد (.)Teubner (Ed.), 1997, p. 2.
با اين شرح ميتوان گفت ،مفهوم «حقوق جهاني» ،متناظر با مقوله حكمراني جهاني،
به عنوان يكي از رويكردهايي كه در واكنش به پديده تكثرگرايي حقوقي ظهور نموده،
مطرح شده است .حقوق جهاني به مثابه حقوق حاكم بر جامعه جهاني ،بر سيستم
اجتماعي واحد حكومت مي كند كه بر خالف حقوق ملي ،وحدت آن ناشي از ساختار
(ساختار-مبنا )2نيست بلكه فرآيند-محور 9است؛ به اين معنا كه از گونههای مختلف
ارتباطات بين عملياتهای حقوقي ناشي ميشود كه خصيصه الزامآوری را بين
نظمهای حقوقي كامالً متباين تبادل مي كنند .اين ويژگي حقوقي جامعه جهاني را
ويژگي «بينا-حقوقيِ» 2حقوق جهاني ناميدهاند .عمليات «بينا حقوقي» به فرآيند انطباق
حقوقي بين سيستمها يا نظامهای حقوقي متعارض حاكم بر بخشهای متفاوت جامعه
جهاني اطالق ميشود ( .)Teubner and Fischer-Lescano, 2004, p. 1008.در اين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global law
2. Structure-Based
3. Process-Based
4. Inter-Legality
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معنا ،حقوق جهاني در پرتو پذيرش تعامالت حقوقي «رسمي» 1و «غيررسمي» 2و
كم رنگ شدن تمايز سنتي حقوق ملي و حقوق بين الملل ظهور نموده و به جهت از بين
بردن نقش انحصاری حقوق دولتي ايجاد شده است و از اين رو ميتوان از حقوق
جهاني به عنوان حقوق «مابَعد ملي»  9صحبت كرد.
به اين ترتيب تكثرگرايي حقوقي با مسأله حكمراني جهاني پيوند مييابد و
همان گونه كه اشاره شد ،به محض صحبت از حكمراني جهاني ،مفهوم حقوق جهاني
كه در اين ديدگاه معادل حقوق فراملي است ،به ذهن متبادر ميشود.
با چنين برداشتي از حقوق جهاني ،برخي متأثر از تكثر ناشي از جهاني شدن و در
راستای تشريح و توصيف وضعيت حقوقي جهان ،ايده «تكثرگرايي حقوقي فراملي»

2

را طرح نمودهاند ) Xavier, 2013, p. 986.(.از نظر ايشان ،ترجمان حقوقي ديگر حقوق
جهان ي ،ايده حقوق فراملي متكثر است .از اين منظر ،حقوق فراملي موضعي در مقابل
يگانگي حقوقي(اين كه حقوق موجوديتي واحد و يكپارچه است) ،تمركزگرايي حقوقي
(اينكه حقوق تنها از دولت و اراده آن ناشي ميشود) و پوزيتيويسم حقوقي (اينكه
حقوق بر اساس آيين و تشريفات رسمي و مشخصي توليد ميشود) است ( Janda,

.)2005, p. 973.
هر سه ويژگي برشمرده شده به نحوی به تكثرگرايي حقوقي كمك كرده و ابعاد
متمايز حقوق فراملي را نشانگر هستند .بر اين اساس ،حقوق فراملي محصول
جهانيشدن در چارچوب تمايز كاربردی بخشهای مختلف جامعه مدني جهاني از
يكديگر است كه متأثر از آن ظهور مي كند و با سه ويژگي برشمرده شده برای آن،
سه ويژگي اصيل حقوق دولتي (يگانگي حقوقي ،تمركزگرايي حقوقي و پوزيتيويسم
حقوقي) را به چالش كشيده و انحصار مفهوم حقوق در آن چارچوب را رد ميكند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Formal
2. Informal
3. Post-National
4. Transnational Legal Pluralism
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حقوق فراملي در اين معنا به قول آرتور به فهم پديده پيچيده و خاص جهانيسازی
كه عامل توسعه نظامهای حقوقي رقيب است كمك مينمايد و به نظر رابرت وی
«چارچوب عالي مفهومي در راستای شناخت رقابت هنجاری ميان نظامهای هنجاری
دولتي و غيردولتي جامعه جهاني كنوني» را فراهم مينمايد ( Wai, 2008, p.107,

)110
بر همين اساس ،از نظر زامبانسن ،حقوق فراملي «چالشي شديد برای هر
نظريه پردازی در رابطه با حقوق است زيرا كه [طرح حقوق فراملي] شكنندگي و
دستنايافتني بودن حقوق را به ما متذكر ميشود» ( Zumbansen, 2008(39), p,

 .)738به زعم وی ،پيچيدگي حقوق فراملي ،محصول غيرقابل اجتناب واقعيت اجتماعي
است و اساساً طرح حقوق فراملي به دليل كافي نبودن ابزار مفهومي ارائه شده توسط
گفتمانهای سنتي حقوق برای فهم اين پيچيدگي است؛ زيرا « پويايي مفيد حقوق فراملي
در ظرفيت آن برای تبيين پيچيدگي روزافزون گفتمانهای حقوقي-اجتماعي و سياسي
غيرمتمركز و به شدت پراكنده راجع به فعاليتهای فراملي است» ( Zumbansen,

 .)2008(39), p. 738در همينجا بايد توجه نمود تحسين اين ظرفيت حقوق فراملي نزد
طرفداران آن به معنای پذيرش ارزش مطلق پديده متناظر با آن يعني
جهانيشدن/سازی نيست (.)Ferreri , 2011, p. 9.
در اين نوع نگاه به حقوق ،وجود و ظهور حقوق در قلمرو خارج از صالحيت دولت،
پذيرفته شده است و لذا حقوق جهاني از جهت خروج فرآيند وضع و توليد حقوق از
صالحيت انحصاری دولت  ،حقوق فراملي با كيفيت و وضعيتي متكثر قلمداد ميشود.
مفهوم تكثرگرايي هنجاری و ارتباط آن با حقوق فراملي در اين قسمت تشريح شد.
مفهوم تكثرگرايي حقوقي ناشي از شيوههای جديد حكمراني به مثابه مبنای نظری
ديگری كه در زمينه چرای ظهور حقوق فراملي مطرح شدهاست ،در قسمت بعد تشريح
خواهد شد.
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 .2-3ظهور شيوههاي جديد حكمراني (تكثر و انباشت جوامع شناختي)
برخي از مبنای حقوق فراملي به نحوی ديگر سخن راندهاند .مفروض ايشان نيز
شناسايي اثر جهانيشدن كه از نظر اين عده ،همان فرامليشدن است ،بر مفهوم حقوق
است .به زعم ايشان ،در اثر جهانيشدن (فرامليشدن) ،نقش مطلق و متمركز دولت در
فرآيندهای توليد و اجرای هنجارهای حقوقي نسبي 1گرديده و از آن تمركززدايي

2

شده است .در اين محيط جديد با شكلگيری بخشهای اجتماعي متعدد ،متمايز و
تخصصي ،الجرم ،هنجارهای حقوقي در محيطي جديد و به روشهايي نوين توليد و
اجرا ميشوند (.)Zumbansen, 2012(38), p. 1269
به اين ترتيبات جديد ميتوان از دو منظر نگريست :منظر نگاه سنتي و نگاه جديد.
در ديدگاه اول و با نگاهي سنتي به مفهوم حقوق ،اين قببيل سازوكارها ،ترتيباتي
غيرحقوقي قلمداد ميشوند؛ زيرا با مختصات مفهومي شناخته شده از حقوق و هنجار
حقوقي هيچگونه تطابقي ندارند .در ديدگاه دوم ،آيينها و روشهای جديد خلق هنجار،
در بستر مفهومي جديد ،تأويل و فهم ميشوند.
برخي از طرفداران ايده حقوق فراملي ،در مواجهه با اَشكال جديد و مسألهساز در
قلمرو حقوق ،ديدگاه دوم را برگزيده و در تشريح ديدگاه خود ،روشي دو قسمتي
دارند كه اين دو قسمت را در دو مرحله به صورت متوالي به كار ميگيرند تا فهم
خود از حقوق را تشريح كنند :قسمت اول روش آنان كه در مرحله اول به كار گرفته
مي شود ،شبيه روش طرفداران ديدگاه مطرح در قسمت اول است به اين معنا كه با
توسعه قلمرو مفهومي حقوق ،تالش ميكنند تا نظريه خود راجع به حقوق را توضيح
دهند .ايشان با تغيير كانون بحث ،از مسأله تمايز حقوق از غيرحقوق ،تالش ميكنند تا
به اهميت چرايي طرح مسأله تفاوت حقوق با غيرحقوق ،پاسخ دهند .از نظر ايشان
اهميت اين مسأله به نقشي كه موضوعات ظاهراً غيرحقوقي پيرامون بشر در تنظيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Relativized
2. De-Centred
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مناسبات او ايفا مي كنند و تأثيری كه بر اداره جامعه دارد ،باز ميگردد 1.ايشان در
پاسخ به اينكه موضوعات ظاهراً غيرحقوقي چگونه ميتوانند به ايفای نقش در
مناسبات انسانها بپردازند ،با استفاده از مفهوم «زمينه» 2پاسخ ميدهند .قدرت
نقشآفريني و تأثيرگذاری امور پيش گفته بر زندگي بشر به بستری كه اين پديدارها از
قبيل استاندارد ها ،اصول راهنما ،كدها و  ....به پشتوانه آن خلق و وضع ميشوند ،باز
مي گردد .به زعم ايشان هم قدرت و هم مشروعيتيابي در اداره امور جامعه ،به
ارتباطي كه پديدارهای پيشگفته با زمينه و بستر توليد آنها يعني با «بيرون» 9از خود
دارند ،باز ميگردد .ايده ملحوظ در اين ديدگاه با عنوان «نظريه زمينه محاطي حقوق»

2

معرفي ميشود.
از اين رو ،امروزه به واسطه جهانيشدن ،از قدرت دولت در خلق عوامل اداره و
حكمراني جامعه تمركززدايي شده و اين قدرت برای دولت نسبيشده است و در پرتو
اين واقعيت زمينه های بسيار تخصصي توليد هنجار ايجادشده است .بر اين مبنا،
تعيين ماهيت حقوقي يك پديدار ،صرفاً با ارزيابي پيوند آن با دولت و دارابودن برخي
ويژگيهای ظاهری منبعث از حقوق دولتي ممكن نيست؛ بلكه از ديدگاه ايشان ،نظريه
زمينه محاطي حقوق ،امروزه نقشي حياتي در ارزيابي ماهيت حقوقي هنجارها و
فرآيند خلق ،اجرا و تأثيرگذاری آنها دارد .بر اين اساس آنچه كه در چارچوب
زمينههای بسيار تخصصي جامعه جهاني توليد ميشود ،به واسطه وضع در بستری
كه قادر است آن را اعمال نمايد ،مبدل به حقوق ميشود ( Zumbansen, 2012(38), p.

.)1270.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دراينجا به اين دليل از قيد «ظاهراً» استفاده شد كه بر اساس نگاهي كه در قست اول همين بند تشريح شد ،اين
امور ،حقوقي تلقي مي شوند و اال از منظری كه در قسمت حاضر به ارزيابي اين پديدهها پرداخته ميشود ،اين امور
حقوقي قلمداد نميشوند.
2. Context
3. Outside
4. Theory of The Context In law
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اما قسمت دوم روش ايشان ،متمايز از قسمت اول آن است .در اين قسمت،
برخالف قسمت اول ،ايشان مفهوم كالسيك حقوق را توسعه نميدهند بلكه تالش
دارند تا با ارائه بستر مفهومي وسيعتر از انحای اداره مناسبات بشری ،جايگاه حقوق
و مواردی كه در چارچوب معنای متداول حقوق نميگنجد را تشريح نمايند .اين بستر
مفهومي جديد «حكمراني جهاني» است .حكمراني جهاني در اين برداشت ،معنايي
متمايز از آنچه كه در قسمت اول از همين بند بدان اشاره شد ،داراست .حكمراني در
قسمت قبل از نظر كاربردی معادل حقوق قلمداد ميشد؛ اين در حالي است كه
حكمراني در مفهوم مطرح در نگاه ايشان در اين قسمت ،معنايي عامتر از حقوق دارد
به اين معنا كه حكمراني در شرايط كنوني جهاني به واسطه عوامل مختلفي محقق
مي شود و در اين حال ،حقوق تنها يك نوع يا الگوی خاص از حكمراني قلمداد
مي شود .ايشان با استخراج دو الگوی حكمراني قراردادی 1و حكمراني عمومي به
واسطه وضع قوانيني و مقررات ،2معتقد هستند كه حقوق به معنای متداول تنها معادل
مفهو م حكمراني عمومي به واسطه وضع قوانيني و مقررات است .اين در حالي است
كه حقوق(به مثابه الگوی حكمراني عمومي به واسطه وضع قوانيني و مقررات) را به
عنوان يك مصداق از اين انحا توصيف مينمايند و ساير موارد يعني مواردی از قبيل
هنجارهای اجتماعي و خود-مقررهگذاری( 9را به عنوان مصاديق الگوی حكمراني
قراردادی) به مثابه مصداق ديگر اداره مناسبات بشری معرفي ميكنند.

2

در تشريح چگونگي قابليت يافتن الگوی حكمراني قراردادی در تنظيم و اداره
تعامالت بشری ،ايشان نظريه توجه به «انتظارات شناختي» 2در خصوص حكمراني را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contractual Governance
2. Public Regulatory Governance
3. Self-Regulation
 .2بدون شك ،مصاديق الگوی حكمراني قراردادی را ميتوان بر اساس نظريه زمينه محاطي حقوق توصيف نمود
ولي گويي ايشان در اين قسمت از روش خود ،قصد دارند تا خوانندگان را به افقي كامالً متمايز از فهم وضعيت
كنوني حكمراني و اداره مناسبات بشر متوجه كنند.

5. Cognitive Expectations
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مطرح ميكنند .حكمراني و اداره جامعه دو گونه ظهور ميكند :ظهور اول آن در امكان
برقراركردن ارتباط بين منطق های اجتماعي موجود از قبيل منطق حاكم بر سيستم
اقتصادی ،سياسي ،مذهبي ،هنری و  ...است (نظريه «انتظارات شناختي» حكمراني).
ظهور دوم آن در نقشآفريني به عنوان عامل نيل به «انتظارات هنجاری»(1ارزشها و
ساير بايسته های اجتماعي نظير اهداف و  )...است كه حقوق در معنای متداول معادل
همين معنا ميباشد.
چنانچه روشن است ايشان ،حقوق را تنها يكي از اشكال حكمراني ميدانند؛ لذا
اشكال ديگری از حكمراني نيز وجود دارد كه كامالً متمايز از حقوق ميباشد .لذا اين
تنها حقوق در معنای متداول نيست كه ميتواند در تنظيم مناسبات بشری نقش ايفا
نمايد بلكه حكمراني به واسطه برقراری تعادل بين انتظارات شناختي نيز الگوی ديگر
حكمراني خواهد بود .حكمراني قراردادی در زمينه حقوق بازرگاني فراملي از نظر
ايشان نمونهای از اين نوع حكمراني است كه انتظارات واقعي فعاالن حوزه بازرگاني
بينالمللي را تنظيم مينمايد و به تعادل ميرساند 2.انواع حكمراني قادر هستند تا
مبادرت به توليد الزام و اجرای آن نمايند و حقوق تنها يكي از اشكال توليد اين الزام
است لذا ساير اشكال نيز ظرفيت توليد چنين الزامي را دارند.
البته ايشان معتقد هستند كه بين دو الگوی حكمراني بر اساس انتظارات شناختي و
هنجاری ارتباط برقرار است به نحوی كه ميتوان الگوی انتظارات هنجاری (معنای
متداول از حقوق) را با الگوی انتظارات شناختي ادغام نموده (توسعه معنای حقوق) و
حقوق را دارای هر دو وجه دانست .تا پيش از طرح اين ارتباط ،ايشان از محدوديت
معنايي حقوق در معنای سنتي صحبت به ميان آوردند و حقوق را تنها يكي از اشكال
الزام آور اداره و حكمراني در مناسبات بشری معرفي نمودند اما با طرح ارتباط نظريه
انتظارات شناختي و هنجاری ،قدمي فراتر رفته و تالش ميكنند تا معنای حقوق را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Normative Expectations
 .2البته در توجيه مشروعيت و كارايي اين روش حكمراني نيز نظريه زمينه محاطي حقوق ميتواند كارايي داشته
باشد.
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توسعه دهند .در واقع بر اساس نظريه انتظارات شناختي ،حقوق به واسطه ،ميانجي و
ترجمان اركان دانشي و شناختي بخشها و سيستمهای اجتماعي مختلف و رقيب
مبدل ميشود .بر اين اساس ،حقوق در معنای توسعه يافته ،فرصتهای كسب دانش
در هر يك از اين بخشها را ميسر و تسهيل ،نهادينه و در نهايت يكسان ميكند و به
واقع تسهيلكننده ارتباط بين بخش های متنوع و پييچيده اجتماعي است .در اين معنا
حقوق هر آن چيزی است كه اين ارتباط را رقم ميزند و به اين ترتيب يكي از
ابزارهای ارتباطات اجتماعي است و هرآنچه كه به برقراری ارتباطات اجتماعي در
لساني تجويزی كمك ميكند ،حقوق تلقي شود (معنای جديد از حقوق) .در اين معنا،
حقوق به دنبال تحقق اهداف مشخصي نيست بلكه تنها بين اجزای مختلف اجتماعي
ارتباط و هماهنگي برقرار ميكند (.) Zumbansen, 2012(38), p. 1273-1274.

 .4نتيجه
توجه به مباني نظری چرايي ظهور حقوق فراملي ،در راستای فهم دقيق مفهوم و
حدود معنايي آن الزم و ضروری است .بر اساس آنچه گذشت ،حقوق فراملي متأثر
از دو عامل مختلف يعني تكثرگرايي و جهانشمولگرايي ظهور نمودهاست .هر دوی
اين عوامل ،پيامدهای جهانيشدن قلمداد ميشوند .هر دو مبنايي كه در زمينه چرايي
حقوق فراملي تشريح شد ،به نحوی دو وجه يا نيروی مختلف كه علت شكلگيری
حقوق فراملي را در خود گنجاندهاند ،تشريح مينمايند .بر اين اساس ،حقوق فراملي،
تحت تأثير هر دو عامل به دو صورت مختلف ،به حيات خود ادامه داده و رشد
كرده است .اثرگذاری اين دو مبنای حقوقي بر تكوين فرآيند حقوقي چنان است كه
برخي حقوق فراملي را در برگيرنده «چندگانگي جهانوطنگرايانه نظامهای هنجاری»

1

تلقي نموده اند .اين ايده به واقع به نوعي تالش نموده است كه بين تكثرگرايي و
جهانشمول گرايي حقوقي آشتي برقرار نمايد .براين اساس حقوق فراملي محملي برای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cosmopolitan Multiplicity of Normative Orders

55

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،22شماره  ،1بهار 1931

پذيرش تحوالتي است كه جهانشمولگرايي و تكثرگرايي حقوقي معلول آن ميباشند
وبه اين صورت پاسخگوی اقتضائات جهانشمولگرايي و تكثرگرايي حقوقي خواهد
بود.
چنانكه اشاره شد ،نظريه حقوق فراملي ،با نظرياتي كه در زمينه تدارك مبنای
نظری در جهت تشريح چرايي ظهور وضعيتهای حقوقي جديد مطرح شدهاند (يعني
تكثرگرايي حقوقي ،رژيم حقوقي ،جهانشمولي و سياستورزی جهاني) ارتباط و
اشتراكاتي دارد .با اين حال متمايز از آنها نيز ميباشد.
نظريه حقوق فراملي هرچند همچون نظريه تكثرگرايي حقوقي بر تعدد سيستمها،
رژيمها و نظامهای حكمراني (جوامع هنجاری و شناختي) يا حقوقي (جوامع هنجاری)
و تعارض يا تزاحم نظام های حقوقي ملي ،بينالمللي و فراملي و ساير نظامهای
هنجاری تأكيد دارد ولي برخالف نظريه تكثرگرايي كه به همين ميزان اكتفا نموده و به
دنبال حل مسائل ناشي از تكثرگرايي نيست ،به حل اين تعارضات به واسطه
فرآيندهای فراملي نيز توجه خاص دارد .نظريه حقوق فراملي هرچند همچون نظريه
رژيمهای حقوقي تمركز را از فعاليت انحصاری دولتها در فرآيند وضع حقوق
برميدارد ولي فراتر از آن رفته و بر انحای قابليت بازيگران و تابعان غيردولتي در
توليد حقوق و هنجارهای حقوقي نيز توجه دارد .عليرغم اينكه حقوق فراملي همچون
نظريه جهانشمولي و سياست ورزی جهاني به فرآيند پايين به باال در خلق هنجارهای
حقوقي جهاني و جديد در قالب فرآيند جامعهپذيری جهاني توجه دارد ولي تنها به اين
فرآيند مهم در خلق حقوق توجه ندارد بلكه عالوه بر آن ،به فرآيندهای باال به پايين و
تعامل دوسويه اين دو فرآيند در خلق هنجارهای حقوقي نيز توجه دارد.
بر اين اساس نظريه حقوق فراملي را ميتوان نظريهای واقعگرايانه دانست؛ زيرا از
ظهور وضعيتي حقوقي كه محصول عوامل بيروني است نشأت ميگيرد .اين نظريه،
اوالً برخي مضامين آن با  2نظريه تكثرگرايي حقوقي ،رژيم حقوقي ،جهانشمولي و
سياست ورزی جهاني در زمينه توضيح چرايي ظهور وضعيتهای حقوقي جديد
02
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مشترك است و ثانياً برخي از مباني آن مصروف پركردن خألهای نظری ساير
نظ ريات در توصيف چرايي ظهور هنجارهای فراملي است .بيشك اين نظريه حقوقي
با مباني مختص به خود ،قادر است تا قدرت توصيفي قابل توجهي به تغييرات و
تحوالت حقوقي در جريان در قلمرو انديشهورزی و عملكرد حقوقي ارائه نمايد.
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