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  چكيده
 هاي پديده تكامل يعني ،حقوق خصيصه اين. ندتغيير و محو خلق، حال در دائم حقوقي هاي پديده

 پيش چندان نه مراحل كه الملل بين حقوق در است، اجتماعي هاي پديده تكامل از تابعي كه حقوقي
 از الملل بين حقوق واقع، در. نماياند مي رخ تر بيش قوتي با گذارد مي سر پشت را خود تكامل از رفته

 فرايند در نو به نو آن، محصول اجرايي و اداري هايفرايند تا گرفته خود شناسانه جهان مبادي
 حقوق. ستين مستثنا مقوله اين از نيز الملل بين قوقح منابع عرصه. برد مي سر به تبدل و تبديل
. گيرد مي قرار الملل بين حقوق منابع زمره در سازي قاعده جديد هايفرايند از يكي عنوان به نرم

 با كه برآنيم. نمايد مي ينحل ال و بغرنج اول نظر در حتي و زياد آن ماهيت با رابطه در نظر اختالف
 نظام در جديد نسبتاً پديده اين از مفهومي ارائه به حقوق مفهوم تحليل در مختلف مبناي دو طرح
 مقوالت در واقعاً نرم حقوق كه را مسأله اين رهگذر اين از ،يافته دست الملل بين حقوق منابع

  . دهيم قرار تحقيق ردمو است حقوقيغير اي پديده كه اين يا و گيرد مي جاي حقوقي
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  مقدمه. 1
اين . لي استالمل نيبسازي  دهاي قاعدهفراين ،لالمل نين مباحث حقوق بيتر مهميكي از 

نتيجه، امروزه  در. وقفه بوده است   بيز تاكنون دچار تحول و تكاملباد از ديرفراين
كه تنوع در م يهستلي المل نيبسازي   در قاعده1شاهد دو دسته سازوكارهاي حقوقي

 هاي  و روش2سازي سنتي قاعدههاي  روش: ل را در پي داشته استالمل نيمنابع حقوق ب
ل بر مبناي ترتب زماني ايجاد المل نيبيان فوق از منابع حقوق ب .]220-215، ص 1[جديد 

توان تقسيم   نيز ميها ناما اين منابع را بر مبناي ترتب امكان استناد بدا. بوده استها  آن
 3سته اول به منابع اصليد: شوند ل سه دسته ميالمل نيبر اين مبنا منابع حقوق ب. دكر

وسايل  بلكه ،منبععنوان  به نه ،دسته سومو ند هست 4منابع فرعي، دسته ديگر. ندموسوم
  .ند اساسنامه ديوان38فرعي تعيين قواعد حقوقي مورد اشاره ماده 

هاي آن در  ل و ويژگيالمل نيبتوان اذعان داشت كه نظام منابع حقوق  با اين بيان مي
هاي كلي نظام منابع حقوق  يكي از خصيصه. طول زمان سير تكاملي خود را پيموده است

اين وضعيت كه از آن به . مراتب در محتواي منابع مختلف بود  فقدان سلسله،لالمل نيب
تدريج دچار  ياد شده است، بهنيز ] 15، ص 2[» لالمل نيبحران در سيستم منابع حقوق ب«

 تحول و تكامل ظهور قاعده آمره بود تا ،تغيير شد كه سرآمد و نقطه اوج شكوفايي آن
  . ل ايجاد شودالمل نيبراي اولين بار ترتبي محتوايي و ماهيتي در محتواي منابع حقوق ب

در زمينه ها  آنترين  كي ديگر از تحوالت رخ داده كه شايد آخرين و البته پيچيدهي
حقوق «اي با عنوان ل باشد، ظهور پديدهالمل نيتكامل شكلي و ماهوي نظام منابع حقوق ب

هاي موجود در تفصيل برخي از خأل  در اين مقاله سعي داريم به.]3، ص 3 [ است5»نرم
ل المل نيع حقوق بآخرين تحول نظام منابعنوان  بهپردازي در اين موضوع را  مفهوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2[: رجـوع كنيـد بـه     . انـد  كـرده سـازي حقـوقي      هاي قاعده  از اين مقوله تعبير به فنون و روش       استادان  برخي از   . 1
  .]20ص

2. law-making 

3. primary source 

4. secondary source  
5. soft law 
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تئوري نرم « يعني،ن مفهومياين در اين پژوهش برآنيم تا ابنابر. مورد بررسي قرار دهيم
  2.كنيم، تبيين و ارزيابي يات حقوقي را در ادب1»الملل بيناز حقوق 

  

  كرديتعريف حقوق نرم با دو رو. 2
تالش براي درنورديدن مرزهاي ري از كه مظهـ  در پاسخ به چيستي مفهوم حقوق نرم

 در يت عاميق و با مقبوليف دقيد گفت كه تعريبا ـ المللي است كالسيك نظم حقوقي بين
حقوق نرم وجود ندارد و به ديگر بيان، اين مفهوم پيچيده، ماالمال از   ازيات حقوقيادب

 با .]173-165، ص 4[ كننده است جيي گحد تا هاي مفهومي و حتي ابهام و دشواري
كه زحمت تعريف آَن تقبل  آن بيـ  در ادبيات حقوقي رسميتنها  نه، اين مفهوم نياوجود 
المللي نيز موارد متعددي به اين  شمار به كار رفته، بلكه در رويه بين بيـ  ]6، ص 5[شود 

ف حقوق يش از تعريرسد پ  مياما به نظر. ]442-426، ص 6[ ندا دهعنوان شناخته ش
است يا » مفهومي حقوقي«ا حقوق نرم يپاسخ داد كه آسؤال ن يد به اينرم، با

است ا وصف حقوق، قابل اطالق به برداشتي نرم از آن ي؟ به بيان ديگر، آ»غيرحقوقي«
كه  شود يا اينوصف در كنار حقوق آورده عنوان  بهتواند   مي3»نرمي«يا خير و قيد 

ز به نظر يچنين اتصافي تحقيقاً نادرست خواهد بود؟ البته پيش از پرداختن به اين مهم ن
ضرورت اين روش كار از اين امر ناشي . ن گرددييرسد بايد مفهوم حقوق تب مي
شوند، به صورتي  شود كه تمام تعاريف و مباحثي كه در باره حقوق نرم مطرح مي مي

  .]1077، ص 7 [فهوم حقوق پيوند خورده استاجتناب ناپذير با م
ف حقوق نرم، خود محل ترديدها و يمفهوم بنيادين و پيش شرط تعرعنوان  بهحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the theory of the softness of international law 

اين بعد نسبت آن با منـابع  .  مورد ارزيابي قرار دادتوان  كه حقوق نرم را از بعد ديگري نيز مي  شايان توجه است  . 2
له أايـن بعـد از مـس   .  يعني معاهدات، عرف، اصول كلي حقوقي، رويه قضايي و دكترين است،شكلي حقوق بين الملل   

برسـي آن   و   شـود   محـسوب مـي    هكه موضوع اين مقال   است   متوقف بر شناخت مفهوم حقوق نرم        ،به لحاظ منطقي  
 .مستلزم مجالي ديگر است

3. softness 
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مطالعات حوزه تر در  نظران است و پرداختن به آن مجالي فراخن صاحبي ب1اختالفات
روايت مشهور عنوان  بهاز آن را جا تعريفي  بايد در ايناما الجرم . طلبد فلسفه حقوق مي

نظام هنجاري داراي الزام و «بر همين مبنا حقوق را . از حقوق مبناي بحث قرار دهيم
و مبناي بحث در زمينه حقوق نرم قرار خواهيم كرده تلقي » سازو كارهاي مربوط بدان

خصوص حقوق حاضر دررسد در تمام تعاريفي كه بعد از اين در نوشته  به نظر مي. داد
  . ها بوده است  اشاره خواهد شد، همين تعريف نقطه مشترك تمام تحليلها ننرم بدا

 مباني و ها ديدگاه با اند، پرداخته نرم حقوق مفهوم بررسي به كه نظرانيصاحب
 بندي جمع ل،يدل نيهم به. ندا هپرداخت مبادرت آن تحليل به متناقض حتي و متضاد متفاوت،

 موضوع، به اجمالي نگاه در. نمايد مي دشوار شده ارائه فيتعار از گيري نتيجه و
 يبرا كه يكسان: است مشاهده قابل مقوله اين در رانصاحبنظ از گروه دو آرايي صف
-1 ص ،5 ؛3 ص ،3 [وضعيت اين مخالفان و] 426 ص ،6 [لندئقا حقوقي حيثيت نرم حقوق

  . خورد يم چشم به يمتفاوتي ها شيگرا هم رانصاحبنظ از طيف ره در .]6 ،2
 اين .گردد ر باز ميي تمام مباحث مربوط به حقوق نرم به قريب نيم قرن اخيريشه فكر

به . استها  آنحل  منازعات و البته راهمنشأ  فلسفي، -اي منطقي پشتوانه فكري با ريشه
 نويسندگان آگاهانه يا ناآگاهانه يكي از رويكردهاي مورد بحث در تر  بيشرسد مينظر 

  .ندا ده به دنبال اثبات رويكرد منتخب خويش بويو با طرح مباحثكرده اين حوزه را اتخاذ 
توان بر اين نكته صحه گذارد كه گرايش علمي متكفل بحث درباره  با اين وصف مي

 متنوع و جالب ،مباحث مطرح در اين رويكرد.  است2طق و آن هم منطق فازياين مبنا، من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمه محمد راسخ، فهوم قانونمهربرت ليونل آدولفوس هارت، [:  بهرجوع كنيدبراي مطالعه در اين زمينه . 1
  .]1390 ،نشر ني

Finnis, Mitchell John,  Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press 1980; 9th 

impression, 1997. 

Finnis, Mitchell John,, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, Oxford University Press, 

1998. 

2 .Fuzzy Logic .يلهاي فازي به وسيله پروفسور لطفع منطق فازي اولين بار در پي تنظيم نظريه مجموعه 
باني منبوي، لطف اهللا، [: بهرجوع كنيد تر  براي مطالعه بيش. در صحنه محاسبات نو ظاهر شد) م1965(ده زاعسگر

  .]1384همان،  ،دانشگاه تربيت مدرس، ناسيش وشر ونطق مباني م  و1390، انتشارات سمت، ديدجنطق م
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در واقع، . گذاري است كيفيت نظام ارزش، اما محور تمام موضوعات آن،ندتوجه
اي و دو سطحي به سمت رويكردي چند  گذاري در اين نظام از رويكردي دو درجهارزش
منطق «پذيرد كه الزاماً در تمام موارد، نظام   ميوكرده اي و چند سطحي حركت  درجه

گوي انديشه و حيات بشري و مبين عمق انديشه او و معرف پاسخ 2»دو ارزشي
ست، بلكه اين نظام محتاج تكميل با يالگوهاي فكري به كار گرفته شده توسط بشر ن

ويكرد با مباحث  پيوند اين ر،اين ميان  در5.است 4»منطق چند ارزشي«نظامي داراي 
ن رويكرد، مفاهيم يبه هر روي در ا. استشناختي و فلسفه تحليلي بسيار قابل توجه زبان

تر  ، قابل فهم شده و به طبيعت انديشه بشري نزديك7ها  و گستره6ها  در قالب طيف
ل شك از اين رويكرد بهره خواهيم برد و بلكه در ح ما در فهم حقوق نرم بي. شوند مي
  .نخواهد بوداين اي هم غير از   چاره، غامضمسألهاين 

خود در مورد آن، يكي از اين دو نظرهاي پژوهشگران حوزه حقوق نرم نيز در بيان 
 كه ي كساندر ابتدا نظر. ندا دهل خود قرار دايمبناي تحل -آگاهانهآگاهانه يا ناـ رويكرد را 

 شود نظر  ميي و سپس سعياند، بررس ن مقوله نگريستهبه اي» منطق دو ارزشي«با 
  .ل گردديتحل» منطق چند ارزشي«طرفداران نظام 
 نقطه مشتركي وجود دارد و آن ،يك از دو رويكردطرفداران هرنظرهاي در ميان 

 نظر اين اتفاق. الزاماً متفاوت از حقوق سخت است -هرچه كه باشد  - حقوق نرم كه اين
نظرها بنا به اهميت دادن به عوامل و عناصر  گران است و اختالفنقطه عزيمت تمام تحليل

حداقل ـ لذا اين نتيجه كه حقوق نرم فاقد . ابندي  بروز ميمختلف در بيان اين اختالف
 كه در يالؤاما س. مختصات حقوق سخت است، مورد اتفاق حقوقدانان استـ بعضي از 

ا حقوق نرم از آن جهت كه فاقد برخي ين است كه آيكند، ا جا به ذهن خطور مي نيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. two-valued logic ( also binary-valued logic) 

2. many-valued logic (also multi- / multiple-valued logic) 

قرار داشته  اين رويكرد با طرح مفاهيم مشكك و متواطي مورد توجه ،رسد در منطق كالسيك اسالمي  به نظر مي.3
 .بحث تشكيك و تواطي، 1388آگاه، تهران، ، نطق صوريم، خوانساري، محمد: ك.ر. است

6. spectrum 

7. continuum 
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 و لذا اطالق ردهاي حقوق سخت است، ديگر شايستگي پذيرش وصف حقوق را ندا ويژگي
توان با اين وجود، به   ميكه اينحقوق به اين مقوله از نوع وضعي مجازي است؟ يا 

  ؟كردحقوق را بر وضعيت مورد بحث اطالق وصف ) و نه مجازي (وضعي حقيقي 
تر نيز عنوان شد، متوقف بر اتخاذ و  گونه كه پيش مذكور همانسؤاالت پاسخ به 

پذيرش يكي از دو نگرش دو ارزشي يا چند ارزشي و نيز تعريف ارائه شده از حقوق 
ك ديدگاه بر ي كه ابتناي از اين نكته نيز نبايد غافل بود. يك از اين دو ديدگاه استدر هر

  .  گذارد ميتأثير نظام دو ارزشي يا چند ارزشي بر رويكرد اتخاذي تعريف حقوق 
  

  »يمنطق دو ارزش«مفهوم حقوق نرم در پرتو . 2-1
 با تعريفي كه از آن در ابتداي مقاله -» حقوق« استعمال لفظ ، حقوقدانانتر  بيشدر نظر

 از ]420، ص 7[. است» حقوق سخت«كننده مفهوم ترادف و متبادر م معموالً-ارائه شد
يك مفهوم يا متضمن اوصاف و عناصر ، »منطق دو ارزشي«نظر حقوقدانان قائل به 

اگر آن . ستيا ني از وصف حقوق هست ي برخورداريف حقوق برايمذكور در تعر
ر يدر غ و د گرفت خواهي جايم حقوقيمفهوم متضمن اين اوصاف بود، در زمره مفاه

 در اين رويكرد، تعريف .]420، ص 7[  محروم خواهد بود»حقوق«ن صورت از وصف يا
 خواه مفهوم حقوق مفهومي بسيط ،به عبارت ديگر. در نتيجه مذكور نداردتأثيري حقوق 

اي در تشكيل مفهوم آن دخيل باشند، با  و تك عنصري باشد و خواه عناصر عديده
. ف حقوق، آن مفهوم ديگر حقوقي نخواهد بودييك عنصر از عناصر تعرفقدان حتي 

چيستي و تعريف مفهوم حقوق نيست، مؤثر، عامل » منطق دو ارزشي«بنابراين در نظام 
ها برگزيده  بلكه روشي است كه در برخورد آن تعريف با ساير تعاريف و وضعيت

ا غير خود تنافر و تغاير دارد و چون در اين روش، تعريف حقوق هرچه باشد ب. شود مي
را نفي و مانع اطالق لفظ ها  آندرنگ  نشيني با ساير تعاريف را ندارد، بي قابليت هم
 به ديگر سخن، نزاع در اين نيست كه حقوق را .]1076، ص 8[ شود ميها  آنحقوق به 

رد، بلكه بعد از تعريف حقوق، كه حقوق نرم را هم در بر بگيكنيم چنان تعريف  آن
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 ،اگر واجد عناصر مورد بحث بودند. مصاديق مطرح، يا حائز اين عناصرند يا نيستند
شوند و اگر فاقد يكي از آن عناصر بودند، عنوان حقوق نرم بر  تلقي مي) سخت(حقوق 

گرا اطالقمنعطف و به اصطالح غيراين رويكرد كه رويكردي  در. اطالق خواهد شدها  آن
شوند و لذا اطالق عنوان حقوق نرم  ر حقوق تلقي نمييمصاديق اخ، ]413، ص 9[ است

  .دهد با حملي مجازي روي مييا   وبدان از حيث تساهل و تسامح
بندي قابل توجهي با عنايت به ضوابط تعريف   البته در ميان قائلين به اين رويكرد، دسته

 و گروهي ضابطه دهر تحليل خود ضابطه شكلي را مد نظر قرار داگروهي د. حقوق وجود دارد
  .كرد در ادامه مواردي چند از اين تعاريف را بررسي خواهيم 1.ندا دهكرماهوي را لحاظ 

  
  ي قاعده حقوقي بر محتواف حقوق نرم با ابتنايتعر. 2-1-1 

ق نرم به محتواي حقوق عنايت برخي نويسندگان در اتخاذ رويكرد خود نسبت به حقو
، ص 9[ ن حقوق توجه داشتهيت ايز به ماهين و گروهي  ]515-499، ص 10[ اند داشته
در اين ميان يكي از . ندا دهف كريتعر» حقوق فاقد هر نوع تعهد« حقوق نرم را ،]414

كند كه تنها  ح مي، تصريهل خود قرار دادي تحلي حقوق را مبنايران كه محتواصاحبنظ
و ضوابط ] 500، ص 10[ ست اها ن محتواي آ،ضابطه تميز حقوق نرم از حقوق سخت

 وي در 2.داند شكلي را به هيچ وجه در تعيين نرم يا سخت بودن حقوق معتبر نمي
را به چند دسته ها  آن ،المللي هاي بين نامهبررسي مفهوم حقوق نرم با تمركز بر موافقت

ق بند يالملل كه از مصاد  توسط تابعان حقوق بينهاي منعقد نامهموافقت: دكن يم ميتقس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـاد ) soft negotium(و حقـوق نـرم مـاهوي    ) soft instrumentum(برخي از اين تقسيم به حقوق نرم  شـكلي . 1
  :بهرجوع كنيد تر  براي مطالعه بيش .اند كرده

d’Aspremont, Jean, "Softness in International Law: A Self-Serving Quest for New Legal Materials", 

The European Journal of International Law, Vol. 19, No. 5, EJIL 2008, pp. 1075–1093. 

) positivist(گرا و در ادبيات حقوقي اثبات) rationalist(گرا د ايشان در ادبيات علوم سياسي عقلرس به نظر مي. 2
  : به رجوع كنيد گذاري ديدگاه فلسفه سياسي بر رويكردهاي حقوقي تأثيربراي آگاهي از نحوه . ندهست

K Abbott, R Keohane, AM Slaughter, and D Snidal, The Concept of Legalization: Hard and 

Soft Law in International Governance, (2000), pp. 424-434. 
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هاي وين  المللي دادگستري بوده و قواعد كنوانسيون  اساسنامه ديوان بين38اول ماده 
هاي  نامهرا موافقتها  آنحاكم خواهد بود كه وي ها  آن حقوق معاهدات بر 1986 و1969

الملل منعقد  هايي كه گرچه توسط تابعان حقوق بين هموافقتنامنامد و   مي1يا عهدنامه
هاي  هموافقتنامگفته را ندارند كه وي اين موارد را شوند، اما دو وصف پيش مي

كند كه توسط  هايي اشاره مي سنده سپس به موافقتنامهين نويا. نامد  مي2اي غيرعهدنامه
ها نيز  هموافقتنام اين 3.شوند  منعقد مييهاي نزاكت هموافقتنامعنوان  بهها  دولترؤساي 

ها منعقد  دولترؤساي گفته را نداشته و به اعتبار حيثيت و جايگاه دو وصف پيش
سط نهادهاي ذيربط كند كه تو اد مييهايي  هموافقتناموي در دسته چهارم از . شوند مي
را ها  آنشوند كه وي   منعقد مي-ها  آن نه خود –الملل  ر مجموعه تابعان حقوق بينيو ز

  .]500، ص 10[ نامد  مي4هاي بين نهادي  هموافقتنام
ها  هموافقتناميك از اين  نوع   حقوق نرم را موضوع هيچ، ويبندي با اين تقسيم

ف حقوق، يكند كه برخي طرفداران ضابطه شكلي در تعر داند، هرچند اذعان مي نمي
 ،سنده مذكورياز نظر نو. دانند هاي نوع دوم را از مصاديق حقوق نرم مي هموافقتنام

ها قابل طرح است كه تنها  هموافقتنامحقوق نرم مورد بحث در قالب دسته پنجمي از 
 بلكه ،اي عهدنامهغيرهاي  هموافقتنامالملل منعقد و البته نه از نوع   بينتوسط تابعان حقوق

دارد كه تنها تفاوت اين نوع  شان در تشريح نظر خود بيان مييا. اند يا عهدنامه
 ،ورد اولاين است كه م اي در هاي عهدنامه هموافقتنام اي با ساير هاي عهدنامه هموافقتنام

. است، اما مورد دوم فاقد اين شرط استمتضمن دقت و تفصيل الزم در ادبيات خود 
كه آيا اين سؤال پذيرد و در پاسخ خود به اين  حقوق نرم ميعنوان  بهوي اين موارد را 

داند، اما در  هدات نميرا منبع حقوق و تعها  آنكه   آنموارد حقوق هستند يا نه، ضمن
  .]515، ص 10[كند  زمره حقوق تلقي مي

اعتقاد « :نويسد  ميكرده،ز اشاره يسندگان نيشان به نظر مخالف اكثر نويالبته ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. treaty agreements 

2. non-treaty agreements 

3. gentelemen agreements 

4. inter-agency agreements 
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به نظرآقاي . [..عمومي بر اين است كه اين مقررات به دليل فقدان تعين، قابل اجرا نيستند 
 را با ي مشكالت الينحل،ابهام داشته زيرا ؛اعتبار و ناقصند اين مقررات بي] لوترپاخت

 وي كه مخالف اين ديدگاه است، دقت يا فقدان دقت .]500، ص 10[» خود به همراه دارند
اي ندانسته،  هاي عهدنامه هموافقتنامآور بودن يا نبودن  در مقررات را عامل تعيين الزام

االجرا بودن   بودن را در الزميا  عهدنامهيعني ،شكل مقررات مورد نظردر واقع، بلكه 
، ايشان برخي از قواعد را كه به لحاظ  اين وجودبا. داند كننده مي قواعد حقوقي تعيين

 يعني مصاديق حقوق سخت، متفاوت و غيردقيق هستند، ،محتوا نسبت به برخي ديگر
لي را المل نيهاي ب هموافقتنامدهاي سياسي اين نوع  اگرچه كاركر؛كند  مييحقوق نرم تلق

دهند تا   چرا كه به اطراف متعاهد خود اجازه مي،داند مشابه كاركردهاي معاهدات مي
  .]515، ص 10[كنند خود را توجيه هاي   رفتارها و كنش

. ]2-1، ص 5[ ندا دهكرف ي تعرييز حقوق نرم را از بعد محتواي نيگريسندگان دينو
حقوق عنوان  به حقوق ي را در تلقي عناصر متعدد،ف خود از حقوق نرميشان در تعريا

ل و ين عناصر، وصف سخت حقوق زاي از ايكيكه با فقدان  اند سخت معتبر دانسته
  . شود ل مييقواعد مورد نظر به حقوق نرم تبد

 1ياتي عمليفي، از حقوق نرم تعري قواعد حقوقير محتوا ب با ابتنايگريسنده دينو
د يج وجه قادر به تولي كه به هيلالمل ني بيها، اصول و هنجارها نييآ«: استكرده ارائه 

 ي دادگستريللالمل نيوان بي اساسنامه د38ماده   و خارج ازستندي نيني معيآثار حقوق
 االجرا الزمجاد حقوق و تعهدات ي اي براآور الزام ي هنجاريحتواا فاقد ميرند يگ قرار مي
  .]168، ص 11[ »هستند
  

  ي بر شكل قاعده حقوقف حقوق نرم با ابتنايتعر. 2-1-2
 از .]62، ص 12[ ندا دهكر از حقوق نرم ارائه ي شكليفي تعر،سندگاني از نويگريدسته د

 كه يقواعد رفتارها  آن است كه در ينرم متشكل از اسناد مكتوبحقوق «نظر ايشان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. working deffinition 
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و مثال بارز آن را ] 166، ص 13[»  باشد، وجود ندارديجاد الزام حقوقياها  آنغرض از 
ن ي از ايگريدانان دحقوق. دانند ست مييط زيو در مورد توسعه و محي ر1992ه ياعالم

دانند  لي ميالمل ني در روابط اقتصادي بعد قابل اجرا حقوق نرم را قوا،سندگانيدسته نو
كه   آنشوند؛ مثل در بسياري موارد، در قالب عباراتي ماليم و غيراجباري تنظيم مي«كه 

؛ يا قواعدي در باره نحوه اقدام » كنندبايد اعطا«به جاي ، » خواهند كرداعطا«كشورها 
كه وضعيت جا  آنتا «: خورد عباراتي اين چنين به چشم ميها  آنشود كه در  وضع مي
  .]80، ص 14[» كنداقتضا ها  آناقتصادي 

، 3[ توان به خانم شلتون ند، ميا دهكر كه رويكردي شكلي اتخاذ يدر ميان  نويسندگان
ف اول يتعر: كند ميارائه ف از حقوق نرم يل خود دو تعريوي در تحل. كرداشاره ] 3ص 

 يف شكليدر تعر. ن مفهومي از ايي محتوايف دوم با برداشتي و تعري شكليدر پرتو نگاه
ر از معاهده است كه متضمن ي مكتوب غيلالمل نيهر سند ب«:  حقوق نرم،يمنتخب و

ن معنا ي او در ا.]3 ، ص3[ »استر مظاهر رفتار مورد نظر يا ساياصول، هنجارها، ضوابط 
كننده تعهد در جاديداند و نه ا  مييحي رفتار ترجين نوعيرا مب) يعني حقوق نرم(اين اسناد 

 ين در جهت همكاري معيح به دنبال تحقق رفتارين ترجيا. ا ترك فعلي از اشكال فعل يكي
 ،ل خوديه تحل در اداميو.  استيلالمل نيدن به اهداف مشترك بي رسيتابعان حقوق برا

 ارائه يلالمل ني بيها نز از مفهوم حقوق نرم در مورد عملكرد سازماي نيي محتوايفيتعر
 اسناد يتلق «يبه نظر و. ستيبه وجود حقوق نرم نقائل  ،ن موضوعي اما در ا؛كند مي
 گونه هيچ – نوع نرم آن  چه از نوع سخت آن و چه  از–حقوق عنوان  به آور الزامريغ

يا   وفيمقررات ضع« به يات حقوقيكند كه حقوق نرم در ادب  اذعان مييو. » ندارديهيتوج
 حقوق نرم ،ن مواردي در ا.]3، ص 3[ »شود ز اطالق ميي نآور الزام ابهام در معاهدات يدارا

 ين معنايتراو متداول.  استرت مذكو در معاهدا2يجي يا ترو1 يحتي نصياتيمتضمن ادب
ن يكرد داده و اير روييسرعت تغ  اما به؛داند ن مقوله مييها هم حقوق نرم را نزد دولت

اگر معاهدات «: ديافزا  مييو. كشد  به چالش مييي محتواي دوم را با برداشتيمعنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. hortatory language 

2. promotional language 
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ند، آور الزامز ينها  آنرج در ه تعهدات مندي باشند، كلي و متضمن تعهدات حقوقآور الزام
سنده به ين نوياهرچند  .]3، ص 3[» ف باشديا ضعي يكلها  آنان يات و بي اگر ادبيحت

كشد، اما اذعان دارد كه   اساس مفهوم حقوق نرم را به چالش مي،ميرمستقيصورت غ
ر ي در آن محجور و غيدگاه وي دش رفته كهي پيا  به گونهيات حقوقي در ادبيه عموميرو

ت را عملكرد تابعان مختلف حقوق ين وضعيشه اي ريو .]3، ص 3[د ينما قابل قبول مي
ران صاحبنظداند كه با تساهل و تسامح توسط   مييلالمل نيل در عرصه روابط بالمل نيب
  1.رفته شده استيز پذين

ن است كه تعهدات يسنده اين نويان كالم و اعتقاد ارسد ج ان  به نظر ميين بيبا ا
 آور الزامها  آناگر شكل و ظرف طرح . نهيا   وندا دهان شي بآور الزام يا در قالبي يلالمل نيب

ن ير ايغ  در وندآور الزامت كه باشند، يفيت و كيبه هر وضعها  آنباشد، جمله مندرجات 
ن يدگاه اي ما د،كردين رويبنا بر هم. اند ي حقوقيم فاقد وصفي آن مفاه اساساً،صورت

 يكرد شكلين رويهمبراساس  يو. ميكرد ي تلقيل حقوق نرم، شكليسنده را در تحلينو
را در دو قالب ها  آن ،م مذكور از حقوق نرميجاد مفاهيل و ايد تشكفراينت يو با محور

 قرار يل و بررسي مورد تحل3ينيا پسيه ي و حقوق نرم ثانو2ينيشيا پيه يحقوق نرم اول
ل، ي به منظور تشكيجاد اسنادي، انشا و اينيشيا پيه ي حقوق نرم اول،ي از نظر و4.دهد مي

 ؛]4، ص 3 [د هستنديهاي جد تيو وضع) هنجارها و ساختارها(تحقق و استقرار نهادها 
 تحقق ي به منظور نظارت بر چگونگيجاد اسنادي انشا و ا،ينيا پسيه ياما حقوق نرم ثانو

  .]5، ص 3[اند  هيحقوق نرم اول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و رويه ناچار به تحليل حقوق نرم از همين رويكرد  هاي بعد خود به  به همين دليل است كه در تحليلدقيقاً. 1
 .د كن كل صحت تصور اين مفهوم را رد ميپردازي و تحليل حقوقي ب چند درمقام مفهوم هر؛موجود مي پردازد

2. primary soft law 

3. secondary soft law 

واعد حقوقي به تعهدات بندي تعهدات و ق  متفاوت از تقسيم،بندي حقوق نرم به حقوق نرم اوليه و ثانويه تقسيم. 4
تر  براي مطالعه بيش. نددر حقوق نرم هم هر دو نوع اوليه و ثانويه از نوع تعهدات قابل تصور. ستيناوليه و ثانويه 

  :بهرجوع كنيد 
Crawford J.ames Crowford , Pellet A.lain Pellet, Olleson S.imon Olleson, The  Law of 

International Responsibility, Oxford University Press , 2010, pp160-180. 



  ...»حقوق نرم«ارزيابي مفهوميــــــــــــــــــــــــــ ـــو همكار ـــــ  زاده توكل حبيب       

 12

  

را در تحقق محتوا گذاري هم شكل و هم تأثيرشايان ذكر است كه نويسندگاني نيز 
  .]429، ص 7[ اند حقوق نرم پذيرفته

  

  حقوق نرم از نگاه منطق چند ارزشيمفهوم . 2-2
ارائه » يمنطق دو ارزش «مي در پاراداي پرداخته شد، همگها نهايي كه تاكنون بدا ليتحل
ن يا.  استيز قابل بررسين» يمنطق چند ارزش «ا مفهوم حقوق نرم از نگاهام؛ ديگرد مي
 آبوت و يآقا.  قرار گرفته استسندگان مورد توجهيگر از نويداي  هكرد توسط دستيرو

سندگان از ين نويا .]456-421، ص 6[ ندا دهنه ارائه كرين زمي در ايل جالبي تحليهمكار و
 اگرچهشان يبه نظر ا. ندا دهل قرار داالمل نيهمان ابتدا تمركز بحث خود را بر نظام حقوق ب

 2يلالمل نين بيا تقن شده است، ام1 و قانونمندي حقوقيادي زل معاصر تا حدالمل نيروابط ب
 از نهادها يشان تنها تعداد اندكياز نظر ا. ار استيهاي بس ي تنوع و گوناگونيكماكان دارا

ند و ا دهك شي حقوق سخت نزديده نظري به اينه قانونمندي در زميلالمل نيو موضوعات ب
، به ]421، ص 6[ هستند» نرم« مختلف يل كماكان به انحاالمل نيحقوق ب مقررات تر بيش
لذا . مي هستيلالمل نين بي شاهد درجات و اشكال مختلف تقنيلالمل ني كه در عرصه بينحو

وجود سازي  نه قاعدهيل در زمالمل ني در حقوق بي متعدديبات حقوقيسازوكارها و ترت
ن مقوله كه يا. خواهد داشت  را در بريت حقوقي حاكم3تر ت، اشكال نرمين وضعيا. دارد

ن ي از انواع مختلف تقنيكي، ده شدهيل برگزالمل نيگران حقوق بيآگاهانه توسط تابعان و باز
تر و   عامي مفهوم، حقوق،ن فضايشان در ايبه نظر ا.  استيلالمل ني بيدر روابط نهاد

رد و ما شاهد درجات و اشكال بسيار يگ م به خود مييا افتهيكنون در تاتر از آنچه شامل
  . هستيمالمللي  مختلف تقنين در عرصه بين

 مضيق از حقوق ي به ارائه مفهوميلالمل نين بينه تنوع تقنين مقدمه در زميايشان با ا
 مفهوم عام حقوق با حقوق سخت انطباق ،سندگانين نويادگاه ياز د. پردازند سخت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. legalized  
2. international legalization  
3. softer forms of legalized governance 
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. ق آن، حقوق سخت استي از مصاديكي دارد كه ي عامي حقوق معناراي ز1؛كامل ندارد
 تقنين ي حقوقهاييكي از سازوكارعنوان  بهشان حقوق سخت را يكرد، اين رويبا ا
ا آن را نقطه  ام،كنند  مي قواعد حقوقي تلقي ن تشكيل2ار و مبناييمثابه مع ، بهيلالمل نيب

شان حقوق سخت را يا. گيرند ف حقوق نرم در نظر ميي تعري برايشروع مناسب
 و اجرا نزد و توسط ثالث يق بوده و قابل دادخواهي كه دقي حقوقياالجرا الزمتعهدات «

ت ين ظرفي استفاده از ا3يها ها و فرصت نهيه به هزو در ادامكنند  ميف ي، تعر»هستند
 در نظر ايشان حقوق سخت از تجميع سه ،بنابراين ]421، ص 6 [.پردازند  ميينيتقن

 در الفاظ و عبارات و 5»دقت« ، وجود4»تعهد«  داشتني يعن،در يك مفهوم عنصر
  . ابدي  براي تفسير و اجراي اين تعهدات معنا مي6»نمايندگي«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) از ميان نـسب چهارگانـه بـين مفـاهيم يـا تـصورات      (به اصطالح منطقي نسبت دو تصور حقوق و حقوق سخت        . 1
 . بلكه عموم و خصوص مطلق است،تساوي و تساوق نيست

2. typical international legal arrangement  
 منافع) 1: صت اين سبك از تقنين از دو جهت قابل توجه استفر -به نظر ايشان برآيند بررسي هزينه. 3
)interests( ( مالحظات هنجاري يا ارزشي) 2؛ normative considerations /normative values .( الزام به

تقنين به واسطه ند يفرا. ست اها هنجاري مفروض آنهاي  تعهدات، الزام به مجموعه هنجارهاي مبنايي و نيز ارزش
 تقنيني موفق است كه ،شود و در نتيجه ها واقع مي ضوابط هنجاري موجود و محاسبات مرتبط با منفعت ذاتي آن

د و لذا حقوق قابليت اشتمال بر هر دو وجه را به صورت همزمان دار. كندها را تحديد حدود  حقوق،  منافع و ارزش
ها را ناديده   يعني الزم نيست كه به منظور لحاظ منافع، ارزش؛ متنافر و متنافي نخواهند بودلذا اين دو مقوله الزاماً

: دانند كنند و حقوق را شامل هر دو مقوله مي ايشان تناقض اين دو مقوله را در تقنين رد مي. گرفت يا بالعكس
 تعادل در منافع و كارويژه ميثاق تعادل در ،؛ كار ويژه قرارداد)covenants(و ميثاق ) contracts(قرارداد 
 ).Abbott and Snidal, 2000: 422(ها است  ارزش

1 . obligationاالتباع باشد  هايي است كه الزم ها دستور يا معناي دستوري گزاره ؛ تعهد از نظر آن)Abbott and 

Snidal, 2000: 421 .(هاي  اساس آييناي ديگر اين مفهوم را به الزام تابعان حقوق به رعايت آن رژيم بر نويسنده
  ).  Trubek, Cottrell, and Nance, 2005:6 (است كرده حقوقي تعريف 

2. precision قي است  ي حقوها هقابليت استخراج معناي دقيق از گزارها   آن؛ دقت از نظر)Abbott and Snidal, 

كرده هاي الزم، مجاز يا توصيه شده تعريف اي ديگر اين مفهوم را دقت در تعريف رفتارنويسنده). 421 :2000
 ).  Trubek, Cottrell, and Nance, 2005: 6( است

3 .delegation لث در تفسير و اجراي تعهدات است  واگذاري قدرت به ثاها   آن؛ نمايندگي از نظر)Abbott and 

Snidal, 2000: 421 .( 
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شان امكان يدگاه اي مفهوم و گستره حقوق نرم از د،ايه اين معنا از حقوق سختبر پ
 از سه عنصر يكيا ضعف در ي حقوق نرم با بروز نقص ،به نظر ايشان. ابدي طرح مي
، ص 6[ابد ي معنا مي» نمايندگي«و » دقت«، »تعهد «يعني ، تحقق حقوق سختيالزم برا

ز قائل به وجود درجات ين سه عنصر نياز اهريك شان در مورد ين، ايعالوه بر ا .]424
ن درجات يشود كه ا  ميتر بيش يزمانها  آنه ي نظريدگيچيپ.  متفاوت هستنديمفهوم

. هاي مختلف را دارند بي در ترك1گشتيت جاي قابل،مختلف در مفهوم هر سه عنصر
  . دانند را مصداق حقوق نرم مي يهاي حقوق تيف گسترده از وضعين طيشان ايا

. دانند  از حقوق سخت مييشان حقوق نرم را انحرافير مشخص شد كه اين تفاسيبا ا
در . دقت و نمايندگي است،  مركب از سه عنصر تعهديمفهومها  آنحقوق سخت از نظر 
ران معتقد حبنظصاگر از ي ديز مانند برخيسندگان نين نويرسد كه ا نگاه اول به نظر مي

 واجد هر سه عنصر يتين معنا كه اگر وضعيبه ا، اند ي بودن نظام حقوقيبه دو ارزش
ن سه مورد وجود ي از ايكي ي كه حتيشود و در صورت  ميي تلقيمذكور باشد، حقوق

عنوان  به يتي وضعيالبته شرط تلق.  خواهد شديق حقوق نرم تلقينداشته باشد، از مصاد
كه  ني شرط ا،جهيدر نت. ن سه عنصر استي از ايكي حقوق نرم، داشتن حداقل مصداق
  از سه عنصر حقوق سخت و البته الزاماًيكي مصداق حقوق نرم باشد، نداشتن يتيوضع

ن مفهوم ياهرچند  ،ن سه عنصري از ايكيلزوم فقدان .  از آن سه عنصر استيكيداشتن 
 بلكه ،سازد  ميل ني آن را زايا وصف حقوقكند، ام از حوزه حقوق سخت خارج ميرا 

و اما كند  مي آن مفهوم را از حوزه حقوق سخت به حقوق نرم منتقل يات حقوقيتنها ح
ز ي متمايرحقوقي غيت مدنظر را از فضاي وضع،ن سه عنصري از ايكيلزوم وجود 

  . ساختخواهد 
گر از ي دي با برخيز چندانير كه تماين تعابيهمسندگان به ين نويدگاه اي افق داام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جايگشت اصطالحي است كه در مجموعه مباحث علم رياضيات و در بحث احتماالت در مورد امكان تركيب . 1
ظ از اين لف. شود اي خاص به كار گرفته مي هاي مختلف به منظور تعيين تمام فروض قابل تحقق در زمينه وضعيت
 . به منظور تعيين همين فروض در زمينه حقوق نرم استفاده شده استجا دقيقاً در اين
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ن به يشان كه بعد از ايپردازش قابل توجه ا. شود  ميمشابه ندارد، خالصه نهاي  دگاهيد
 از يپرداز در مفهوم. كند ميرا منحصر به فرد ها  آنكرد يروكرد، م يآن اشاره خواه

 تعهد، دقت و نمايندگي درجات و سطوح مختلف از  سه عنصريشان براي ا،حقوق نرم
تنها  نه از آن است كه يشان ناشي اي و دقت تئوريدگيچيپ. پذيرند  را ميييگستره معنا

 از يكيا فقدان حداقل ي از وجود ي ناشيهاي حقوق تي از وضعيبه وجود طبقات مختلف
رش وجود مراتب و يبا پذها  آنها در نظر  تين وضعين سه عنصر اذعان دارند، بلكه ايا

ر يرش وصف نرم تكثيهاي قابل پذ تي از وضعيدرجات مختلف، به تعداد قابل توجه
  .شود  از حقوق نرم به حقوق سخت مي1اين امر منجر به شناسايي طيف تقنين. ابندي مي

اي  هاگر مقرر. مرا بهتر توضيح دهيآن كوشيم  ميت ين وضعيتر شدن ا  روشنيبرا
 متصف به ،نين متفكريهر سه عنصر تعهد، دقت و نمايندگي را داشته باشد، از نظر ا

. ابدي ن نقطه به بعد معنا ميياما مفهوم حقوق نرم از هم. وصف حقوق سخت خواهد بود
ا دو يك ين مقرره فاقد يكند كه هم دا ميي مصداق پيطي حقوق نرم در شراي از معانيكي

 حقوق نرم پا به عرصه وجود ،تيدر آن وضع. گانه مذكور باشد عنصر از عناصر سه
چ يت متضمن هيب باشد، آن وضعي غايطيخواهد گذارد و اگر هر سه عنصر در شرا

  . رديگ  قرار مييهاي حقوق تيره وضعي خارج از دا نخواهد بود و كامالًي حقوقيمعنا
اگر هر سه . ز امكان تحقق داردي نيگريرض ددگاه در فين دياما حقوق نرم در ا
 و اكمل آن عناصر جمع ي كنار هم جمع شوند، اما مراتب اعليعنصر مذكور در مفهوم

 حقوق نرم به خود خواهد يره حقوق سخت خارج و معناينباشد، باز مقرره مذكور از دا
درجه باشند،  يهاي خود در اعل يژگيا دو عنصر فاقد ويك ي اگر ،بين ترتيبه هم. گرفت

ن درجه از كمال مفهوم آن عنصر انحراف داشته باشد، درجات يزان كه ايبه هر م
ت هر يجه به فراخور وضعيجاد خواهد شد و در نتين عناصر اي از ايي معنايمختلف

ن سه عنصر در يك از اي چيكه هجا  آن شود تا يتر تلق تواند نرم و نرم فرض، حقوق مي
ره حقوق ي مفهوم مورد بحث از دا،ن مرحلهيدر ا. بل تصور و اثبات نباشدقااي  همقرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. spectrum of legislation 
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  . شود خارج مي
 از ييك فرض استثنايان ي نوبت به ب،سندگانين نوي ايكرد كليح رويبعد از تشر

 يي عقاليشان انحرافنظر دور ميرسد كه از قاعده كل شان ميي مدنظر ايقاعده عموم
ن فرض، اگر از يا بر بنا. است» دقت «يعني ،نصر دوم مذكور درمورد عياستثنا. دارد

 درجه حاضر، اما عنصر ي دو عنصر تعهد و نمايندگي در اعل،سه عنصر مورد بحث
ط در زمره حقوق سخت قرار ين شراي ايت باشد، مفهوم داراين وضعيدقت فاقد ا

شان كمال ي ااز نظر. ت روشن شودين وضعيو دقت علت اتأمل  يد با اندكيشا. رديگ مي
ان، تحقق حقوق يگر بي به د1.ستي شرط الزم در تحقق حقوق سخت ن، درجه دقتيو اعل

 درجه يكه متوقف بر وجود اعل ي در حالست،يسخت متوقف بر وجود حد كمال دقت ن
نه انعقاد ياي از دقت زم ن دو وجود اندك درجهيبه نظر ا. تعهد و نمايندگي خواهد بود

رقابل يت را غين موقعي ا،گري كه در دو عنصر ديحال آورد، در فراهم ميحقوق سخت را 
 ،گرياز دو عنصر دهريك گر در ي ديتيرا در صورت وجود وضعي ز؛دانند قبول مي

.  در زمره حقوق نرم قرار خواهد گرفتماند  مييو آنچه باقشود  ميوصف سخت زائل 
 حقوق سخت يت حقوقيساز كمال وضع نهيمزاي  ه حد كمال دقت در مقرر،جهيدر نت

 كه ي در حال؛جاد و امكان اطالق وصف حقوق سخت به آن مفهومياست و نه شرط ا
 ،در هر حال. است شرط صحت اطالق وصف سخت به حقوق ،كمال تعهد و نمايندگي
  .گردد  مي پديدار2بندي متصلي از سختي و نرمي در حقوق  درجه،در نتيجه اين رويكرد

 قابل توجه يبند فيشان به طيژه ايافت ويگردد نگاه و ره گونه كه مالحظه مي همان
ن يص اي و تشخيي شناسا،شانيبه اذعان خود اهرچند شود كه   منجر مييقيو دق

لحاظ درجات يا   وا فقداني بنا به وجود 3زنجيره حقوق از حقوق نرم به حقوق سخت،
هاي متنوع با  ميست، اما رژ ا دشوار و طاقت فرساي كار،ن عناصريا ييمختلف معنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ضروري نيست كه در خود عبارات تحصيل شود اما الزاماً،دقت در الفاظ و عبارات حقوقي امري الزم است. 1
 .كندمي تواند دقت در عبارات را ايجاد بعدي بلكه مقام مجري يا قاضي يا تقنين 

2. continuous gradation of hardness and softness 

3. hard law- soft law continuum 
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  .كرد ي و طراحينيب شي پيل و حتيتوان در آن درك، تحل  متفاوت را مييالگوها
گيري كلي   كه جهتاز حقوق نرم ارائه شدهبسياري  تعاريف متعدد و ،به هر حال

  .كه بيان شد، قابل مالحظه استدر يكي از مواردي ها  آنيك از هر
  

  گيري نتيجه. 3
در . توان در دو پارادايم متفاوت مورد توجه و بررسي قرار داد  حقوق نرم را مياساساً

در اين رهيافت از دو دريچه متفاوت به . غيرحقوقييا   واند  مفاهيم يا حقوقي،پارادايم اول
كرد شكلي، حقوق يطرفداران رو. حتواييكرد ميكرد شكلي و رويرو: اند حقوق نگريسته

سخت را معادل حقوق دانسته و حقوق نرم را اصوالً پديده حقوقي تلقي نكرده و براي آن 
ق آن را مجازي يا همراه يارزش حقوقي قائل نيستند و اطالق عنوان حقوق نرم بر مصاد

 ي برايجهي حقوق است، اساساً وي انتقاديافتيدر اين رهيافت كه ره. دانند با تسامح مي
موضوع و عنوان  بهرا » حقوق نرم«از حقوق وجود ندارد و مفهوم » نرم «يبرداشت

و معتقدند ] 170، ص 4[ كنند  مييقابل تصور باشد، نف» حقوق« كه در ساحت يا دهيپد
ست و نه  اآور الزام ي حقوقي نه متضمن هنجارها،چه با عنوان حقوق نرم مطرح استآن

است قرار ين حقوق و سي ب1يدر منطقه خاكستردر واقع، است و يارتباط با س   بيالبته
 نشده، و االجرا الزم معاهدات ،كنند ت ارائه ميين وضعي ايهايي كه برا  مثال.رديگ مي
ل به يها ما است كه دولتا اسنادي ي يلالمل نيهاي ب ا كنفرانسيها  هاي سازمان نامهقطع

 قواعد و اصول مذكور قبل يمند بررس ه اما عالق،ستندينها  متعهد ساختن خود به مفاد آن
 كه در اسناد –ل به اجماع را يب زمينه نين ترتي بد،به حقوق بودهها  آنل شدن ياز تبد

ه كنفرانس ي اعالم،ن مورديژه ايمثال و. كنند ي دشوار است، فراهم م-متضمن حقوق سخت
 اروپا بر يت و همكاريا اسناد كنفرانس امنيست يط زي در مورد توسعه و مح1992و ير

  . است1975 ينكي هلسيي سند نهايمبنا
 حقوق را با عناصر متعدد تعريف طرفداران رويكرد محتوايي در اين پارادايم معموالً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. grey zone  
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دانند ويا امكان تصور  ا حقوق را مجموع تمام اين عناصر در كنار هم ميايشان ي. كنند مي
 نتيجه حاصل از ،در فرض اول. پذيرند حقوق بدون وجود يك يا چند عنصر از آن را مي

 يعني حقوق نرم را در ساحت ؛انديشه ايشان با نظر طرفداران رويكرد شكلي يكسان است
وق نرم را براي اين موارد عنواني مجازي  عنوان حق،حقوق مفهومي بيگانه دانسته

هايي  تواند پذيراي مفهوم حقوق نرم شود و وضعيت اما در فرض دوم، حقوق مي. دانند مي
 اما به هر ،تر ند، هرچند درسطحي نازلكه فاقد عنصر يا عناصري از عناصر متشكله حقوق

  . شوند  حقوقي تلقي مي،حال
ك حقوق نرم ي، شكل سند را مالك تفكيكرد شكليوف طرفداران ري ط،اين پارادايم در

ك قاعده را مالك ي ي، محتوايكرد ماهوياما طرفداران رو. ندا دهاز حقوق سخت قرار دا
كند مندرجات  ن مييي تعشكل سند ،به نظر گروه اول. دانند ر حقوق مييز حقوق از غيتما
كننده  نيي تع سنديت و محتوايماه ، به نظر گروه دوماما بنا. ريا خيست  اآور الزامآن 

  .  استي حقوقيا عدم وجود تعهديوجود 
حقوق سخت به كه   اينيبرا. ق كرديكرد را با هم تلفيدو رواين د يبارسد  به نظر مي

 نرم ي باشند و براآور امالزد يو هم شكل سند بامحتوا  تام آن محقق شود، هم يمعنا
،  اينوجودبا .  باشندآور الزامريد غي سند باياك مقرره، هم شكل و هم محتويبودن تام 

 و آور الزام، محتوايا   وآور الزامر ي آن غيا اما محتو،آور الزامامكان دارد شكل سند 
نمايد و  اين فروض رخ مي نظرها در  اختالف، باشد كه در هر حالآور الزامريشكل سند غ

  .تئوري حقوقي بايد به دنبال حل اين مسائل باشد
اين . كند ميفضايي كامالً متفاوت ارائه » يمنطق چند ارزش « پارادايم،اين ميان در

 ييرش و شناساي پذيعني ،للالم پارادايم قادر است وضعيت موجود در ادبيات حقوق بين
واقعيتي موجود و نه وضعيتي متخيل را توجيه و عنوان  به» حقوق نرم«اصطالح 

يك نيز  است كه هري حقوق متشكل از عناصر مختلف،در اين پارادايم. كندپردازي  تئوري
مثابه   حقوق بهبا تعيين شرايطي براي. د را داريدر خود قابليت پذيرش مراتب گوناگون

 خاص و مستقل براي و رژيمي كامالًتوان حوزه حقوق نرم را فرض   مي،حقوق سخت
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راستاي اداره روابط  ي را درتر  بيشها و امتيازات  فرصت،و به كمك آنكرد آن طراحي 
 يااين گونه توسعه مفهوم حقوق به معن.  به دست آورد در فضايي هنجارمداريالملل بين

  .نمايد ذاته مطلوب ميحد پذيرش نظم حداكثري در مناسبات فراملي است كه في
اند كه يا به  ييهنجارها« فين تعريتوان گفت كه حقوق نرم در موجزتر ن، مييا بنابر

يا   واند ل شدن به هنجارهايي حقوقييند و البته در شرف تبدآور الزامري غيلحاظ حقوق
» )اخالقي(  از الزام حقوقي بوده يا اساساً متضمن الزامي غيرحقوقي1ميزانيمتضمن 
 يهاي محتواي از ويژگيمتأثر ا يك قاعده ناشي از شرايط شكلي ي 2ينرمكه   اين.هستند

تواند مرتبط با شكل آن   هم مي،يك قاعده حقوقي نرم بودن يعني؛ كند  مي نياست، تفاوت
   . آن باشدياهم محتو قاعده و
، آور الزامغير) 1 : نهفته استي سه عنصر اساس،جه در مفهوم حقوق نرميدر نت

 يك تعهد در معناي از ي ناشي هنجارآور الزامت يماه) 2ترويجي بودن؛  واي  هتوصي
ش از يله پ هنجارها در مرحيارزش برخ) 3 و 3؛تر مي مالي اما به صورت،ك آنيكالس
دهد و منطبق بر  عنصر اول به حقوق نرم ماهيتي غيرحقوقي مي.  ل شدن به حقوقيتبد

 يعنصر دوم به برخوردار. ستندينقائل  حقوق نرم ارزش حقوقي ينظراتي است كه برا
 اشاره دارد و عنصر سوم بر ارزش حقوق نرم قبل 4 يحقوق نرم از ارزش نسبي حقوق

 نسبتاً ي مفهوم، تمركز دارد و لذا حقوق نرم5ن آن به حقوق سختل شدياز مرحله تبد
  . و ماقبل حقوقي را در بر دارديحقوق

ت تا ين وضعي اما در حقوق نرم ا؛ است7ت اجراي و قابل6حقوق سخت متضمن الزام
 نيز اين تواند و معموالً رسد حقوق نرم هرچند مي به نظر مي. حدود زيادي متفاوت است

 رژيم حقوقي ، شود، اما در هر حاليا مكمل حقوق سخت تلقيمقدمه گونه است كه 
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1. some support 

2. softness 

3. more soft  

4. relativity of law  

5. hard-law 

6. binding  

7. enforceability 
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به اذعان اكثر قريب به اتفاق » حقوق نرم«در مورد مفهوم . داردمختص به خود را 
 اسناد و متون در يگاه برخيه جايتوج) 1:  قابل مالحظه استي سه اثر كل،نويسندگان

توجيه نقش قابل ) 2 ؛ياسيهاي س نامه و توافقيهاي نزاكت هافقتناممو مثل ،لالمل نيحقوق ب
 ين برخيي تبيالمللي برا ه و عرف بيني در رويرحقوقي غي از اصول راهنمايتوجه برخ

 قواعد حقوق ي برخيشناخت امكان توسل به كاركرد جامعه) 3؛ يلالمل نيرفتارهاي ب
در نظام » تيمشروع« و موضوع ي و معاهداتيجاد حقوق عرفيد افراينل در المل نيب

  .لالمل نيحقوق ب
به ) نگاه دوم(كرد حداكثري يو هم در رو) نگاه اول (يكرد حداقلي هم در رو،نيبنابرا
ن مفهوم تصور ي ايهاي قابل توجهي برا ، آثار فراوان و نقش آفريني»حقوق نرم«مفهوم 

  .  استيك بحث مفهوميهميت و جديت شده است كه خود گوياي ا
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