تئوري حق -تکليف
مصطفي السان

چکيده
مطالعه در تاريخ انديشههاي فلسفي بيانگر آن است که به «حق» بيش از واژة مقابل آن ،يعني «تکليف» ،توجه شده است .با
اين حال ،اين مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکليف ,همزمان در شخصي واحد جمع شود ،يا اينکه حق
تنها وسيلة انجام تکليف باشد ،آنگاه رابطة دارندة حق ـ تکليف و مدعيان تعهد چنين شخصي را چگونه بايد تحليل کرد.
«تئوري حقـ تکليف»  ،به دنبال تحليل اين وضعيت و پاسخ به مسائلي است که در اين زمينه مطرح ميشوند .اثر اين تئوري
در مسئوليت دولت در قبال شهروندان نيز موضوع بحث خواهد بود.
واژگان کليدي :فلسفة حق؛ تئوري حقـ تکليف؛ تقسيمبندي حقها؛ تئوري دولت مسئول و حقوق بشر.

در ميان مفاهيم علم حقوق ،شايد «حق» بيشترين عامل قرابت اين رشته با دانشهايي چون
فلسفه ،سياست و علوم اجتماعي باشد؛ چندان که ميتوان ادعا کرد« ،فلسفه» در تحليل اين مفهوم،
از حقوق پيشيگرفته و غنيتر است« .حق» ،در عين حال ،نقطة شروع تعلقات انسان و پيرامون
اوست .در واقع ،تمام تخيل انسان با «داشتن» آغاز ميشود و بهترين چيزي که ميتوان در اين
تصور گنجاند« ،حق» است .اما اين حقيقت نيز انکار نشده که حق «گرفتني» است و تالش براي
گرفتن آن ،در گذشتة روابط انساني ،اغلب با شورش و يورش عليه غاصبِ حق يا کافرِ آن همراه
بوده است .اين از آن دوست که گاه موضوعِ مقابل حق (تکليف) با آن در تضاد است ،مانعي در راه
رسيدن به حق موجود است ،تضميني براي تحقق آن در ميان نيست يا تحميل تکليف به شخص
مدعي ،مانع از بهرهمندي کامل او از حق ميشود .بدون ترديد ،تمام اين فروض و حاالت ديگري
که قابليت طرح دارند ،حول محور دو مقوله مهم حق و تکليف ميچرخند و اگر از يکي از آنها دور
باشند ،به شدت با ديگري همگِرا ميشوند .در اينجا هدف ،بررسي اين فروض نيست؛ بلکه افزودن
پزسشي ديگر در حوزة تحليل مفهوم فلسفي حق و رابطة آن با تکليف است.
براي شروع بحث ،بايد پرسشي را که بيشتر با علوم تجربي ارتباط مييابد ،طرح کرد :از

حقوق بشر ،جلد  ،1ش ( 1بهار و تابستان . 52-33 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382
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کداميک شروع شد؛ حق يا تکليف؟ اعتقاد به همراهي اين دو با هم و مالزمة آنها در اکثر موارد،
34

مدار تمام مباحث فلسفي در باب «حق» را تشکيل ميدهد .گريز از عنوان کردن تعهد يا تکليف در
پاره اي از نامه
شمارهدر چند دهة اخير و از سوي نوانديشان ،بيشتر ناشي از واهمه از تکاليفي
مفيدبه /ويژه
موارد،
هشتم /
تاريخمهرپرو فراز و نشيب بشريت ،به حق و يا گاهي اوقات به ناحق ،بر دوش قشر
سي وطول
است که در
آبان 1382

عظيمي از انسان ها نهاده شده است .ادعاي دوبارة همگامي حق و تکليف و قائل شدن به نوعي
اختالط بين اين دو واژة به ظاهر متضاد ،اوج عصيان بر ترقي انديشهها و نقض آشکار بنيان منطقي
تقسيمهايي است که به تازگي از حق ارائه شده است.
اما بررسيها34نشان ميدهد که با گذار از آن گذشتة شوم به عصر شناسايي حقوق بنيادين بشر
براي همگان ،پايدار شدن مفاهيم انسانمحور حق و اقدام عليه منکرين آن ،زمينه براي برداشتن
تم
گامي ديگر فراهم آمده است .تئوري حقـ تکليف در همين راستا تحليل ميگردد و البته داراي آثار
خصوصي ،به مفهوم خاص آن ،ميباشد.
حقوق مفيد /
سودمندي در نامه
شماره سي و هشتم
نگرشي بر تقسيمبنديهاي معمول حق
 34در صدد بررسي تمام اين تقسيمبنديها باشيم ،بايد خاطرنشان کنيم که
بدون اينکه
معروفترين آنها توسط هوفلد ( )Hohfeldارائه شده است .از نظر وي ،حق در شرايط مختلف به
مفيد /
دارد و نميتوان آن را در تمام استعمالها داراي يک معنا دانست .هوفلد،
گونهاي متفاوتنامهکاربرد
سي و
هشتم «حق» ،بدون توجه به تحوالت تاريخي آن معطوف ميکند و البته خود
ِرف واژة
شمارهبه ص
توجه خود را
را در اين /کارمهر و
آبان نشان ميدهد .از نظر او ،حق به چهار قسم زير تقسيم ميشود (راسخ،
بسيار موفق

.)1551382
-152 :1381

الف .حقـ ادعا ) (claim-rightکه الزمة آن وجود وظيفهاي بر عهدة طرف مقابل است؛ مثل
طلب الف از ب.
آزادي يا حقـ امتياز ) .(liberty/privilege rightامتياز فرد در نداشتن تکليف است
ب .حقـ34
و با آن نقض شده است.
تم
ج .حقـ قدرت ) (power-rightتوانايي منحصر به فردي است که ديگري در اختيار ندارد و
امکان دارد حقوق يا تکاليف وي را تحت تأثير قرار دهد؛ مثل حق دولت در اعطاي يارانه.
34

د .حقـ مصونيت

)(Immunity-right

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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به معناي آن است که دارندة حق در برابر اعمال
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مالکيت واز حيث
حقوقبودن آن،
ديگران تحت حمايت قرار گرفته باشد؛ ما نند نظام کاپيتوالسيون (که البته حق
3
نظم بازارهاي کارآمد
منشأ حق و آثار سياسي نامطلوب محل ترديد است).
5

تقسيم هوفلد نمايانگر نوعي از مفاهيم سنّتي در باب حق نيز هست .ايراد تقسيمبندي وي ،از
ت و نظم بازارهاي
جمله ،در آن است که به هيچ وجه نميتوان حق را در قالبهاي او محصور کرد .از نوع اصطالحات
کارآمد
به کار رفته از سوي او نيز ،به هيچوجه نميتوان رابطه حق و تکليف را دريافت .به همين خاطر،
مباني سنّتي
وي و
برخي از انديشمندان فلسفة حقوق به دنبال ايجاد پلي ميان اصطالحات بديع
مالکيت و
حقوق
«حق» بودهاند ).(see: Anderson, 1971: 29-38
نظم بازارهاي کارآمد
البته نقش هوفلد را نبايد ناديده گرفت .در واقع با او بود که مفهوم حق به طور جدي مطرح
شد و تقسيمبنديهاي او زمينة تعميق در مفاد و گسترة حق را فراهم ساخت .هوفلد ميان هشت
حقوق مالکيت و
گزاره ،ادعاها ،تعهدات ،آزاديها ،بيادعايي ،قدرت ،مسئوليت ،مصونيت و ناتواني (نقص) ،قائل به
نظم بازارهاي کارآمد
تفکيک شده ،اساساً همان را مبناي تقسيمبندي حق به چهار دستة عمده قرار ميدهد (Hohfeld,
).2001
ت و نظم بازارهاي
تحليل ،حقوق به
تقسيمبندي ديگري نيز از حق ارائه شده است ) .(Feinberg, 1980در اين
کارآمد
حق سازماني

)(institutional rights

و غيرسازماني

)(non-institutional rights

تقسيم ميشوند.

حقوق مالکيت
مباحث ،واطراف
قانون ،ساختاري م ملو از اقسام پيچيده حق و گاه در ابهام است و اصوالً اکثر
کارآمدمرجعي
بازارهاي توسط
نظميا نهادي،
حقوقي است که به موجب قانون شناسايي شدهاند .بنابراين حق سازماني
خاص و طي تشريفات تعريف ميشود و لزوماً ريشه در سنّتها ندارد .البته ايجاد اين دسته از
حقوق  -براي قشري خاص و به نحو تبعيضآميز  -را به وضوح ميتوان در طول تاريخ مشاهده
کرد.
حق غيرسازماني ،به آن دسته از حقوق اطالق ميگردد که مستقل از نهادها به شمار ميآيند.
اين دسته از حقوق نيز به نوبة خود طبقهبنديهاي مختلفي دارند« .حقوق عرفي (سنّتي)»
)(conventional rights

حقوق شکلگرفته به موجب عرف محسوب ميشود و آداب و رسوم

فرهنگي در اين دسته قرار دارند .براي اين مورد ،ميتوان به حق داشتن بيش از يک زن در برخي
از فرهنگها اشاره کرد« .حقوق اخالقي» به آن دسته از حقوق اطالق ميگردد که منطبق با اصول و
قواعد اخالقي ايجاد ميشوند .حقوق بشر يکي از زيرمجموعههاي عمدة اين دسته به شمار ميآيد.
ذکر اين نکته اهميت دارد که به لحاظ استعمال عبارت «حقوق طبيعي» در معاني مختلف و
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وجود قرائتهاي مختلف از اين مفهوم ،ضرورت بررسي جداگانة آن احساس نميشود.
36

شمارهحق و تکليف
اجرايي
مفهومي و
تقابل
مفيد /
نامه
حقوو تکليف را از هم جدا کرده ،دومي را با مقداري محدوديت با عنوان
سي واست
اشتباه
هشتمکه /مهر
1382
در يکي از تقسيمهاي حق (حقـ ادعا) ،مقابل حق قرار دهيم .حق و تکليف
آبانتنها
«تعهد» ،آن هم

هميشه وجود دارند .تنها امکان دارد که فروض مختلف ،اين رابطه را از حالت مستقيم (داين و
مديون) خارج کرده ،آن را با اسلوبهايي چون «تضمين» يا «مساعدت» در اجراي حق همراه
سازد .به عبارت ديگر ،رابطة حق و تکليف ممکن است به يکي از اشکال زير محقق گردد:
36

 .1حق به طور مستقيم منجر به تکليف بوده ،به گونهاي که بدون آن قابل تصور نباشد؛ مانند
حق الف بر تم
گردن ب که تنها از شخص اخير قابل مطالبه و به طور منطقي ،تنها به اموال او  -و نه
ورثة وي  -قابل انتقال است .تنها در اين حالت« ،انتقال حق» مطرح ميشود ،بدين مفهوم که
نامه مفيد /
ممکن است حق (و از سوي ديگر ،تکليف) ،در يک جريان يکسويه يا دووجهي ،از داين و مديون
شماره سي و هشتم
اصلي به شخص يا اشخاص ديگر انتقال يابد .تبديل و انتقال تعهد و ضمانِ ناقل ذمّه در حقوق
همين مبنا تحليل ميشوند« .قابليت انتقال» ،اين امکان را فراهم ميسازد که حق ،بر
خصوصي ،بر 36
حسب مصاديق و حالتهاي مختلفي که در روابط انسانها به وجود ميآيد ،قابل انکار ،قابل زوال،
مفيد /
محل ترديد يا نامه
سقوط و اسقاط باشد .در يک تحليل منطقي از مفهوم دستة نخست حقوق،
مستحق

ماهيتهشتم
شمارهدرسي و
رابطة «حق» و «تکليف» نهفته است .پيوند گسستني اين دو به دليل تنيده
علت اين امر
مهر و
حقوق وآبانتکاليف خصوصي و شکل گرفتن رابطة دوسوية حق و تکليف (دارايي)
بودن تار/و پود

1382که حقوق خصوصي  ،اعم از اينکه ناشي از عمل يا واقعة حقوقي باشند ،تمام
ميباشد؛ چرا
قابليتهاي فوق را دارا هستند و همين امر مهمترين عامل تميز اين حقوق از دستههاي ديگر است
که در زير به آنها پرداخته ميشود .قبل از طرح بحث ،بايد توجه داشت که هرچند بخش عمدة
36حقوق خصوصي» تعلق دارد ،آنچه بيشتر منجر به چالش در ميان انديشمندان شده،
حقوق ،به حيطة «
حقوق بشر به مفهوم خاص آن است و بر همين اساس ،بيشتر مباحث اين مقاله حول محور همين
بحث طرح تم
خواهد شد.
 .2حق تنها زماني متصور باشد که دارندة آن تکليفي نداشته باشد .در حالت دوم ،اوالً ،امکان
36

تحميل تعهد يا تکليف به دليل ضرورتهايي باالتر از حقِ مشمول اين دسته وجود دارد .ثانياً،
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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مالکيت
حقوق
است.واگرچه
موجود
معلوم نيست که چه تضميني براي اين امر که دارندة حق داراي تکليفي نباشد،
3
کارآمد
بازارهاي
نظم ارتباط و همبستگي اين
امکان دارد عده اي اين بحث را خارج از مفهوم حق بدانند ،اما نبايد منکر
7

دو ،به ويژه در حيطة حقوق بشر ،شد .نميتوان کسي را محق شناخت و بدون هيچ تضميني براي
ت و نظم بازارهاي
حق وي ،او را در اجرا ،استناد يا توسل به حق خود ،آزاد گذاشت؛ زيرا در اکثر موارد ،امکان
کارآمد
اجراي حق ،و از جمله برداشتن موانع اجراي آن ،همچون مکلف بودن شخص داراي حق ،نيازمند
«تضمين مناسب» است و بايد به فکر معرفي راهکارهايي در اين زمينه بود .حقوق مالکيت و
حاضر را با
ميتوان
تقسيمکارآمد
بازارهاي
 .3حق تنها زماني موجود باشد که «تضمين» گردد .از اين منظر،نظم
نظرية حقـ نفع مقايسه کرد که به مفهوم تضمين منافع دارندة حق ميباشد (wanderson, 2005: 237-

) .238در آن صورت ،دولت يا هر شخصي که ملزم به تضمين است ،مکلف به اين امر و در صورت
حقوق مالکيت و
خودداري ،مسئول خواهد بود .اين حالت به ويژه ارتباط تنگاتنگي با حقوق بشر دارد.
نظم بازارهاي کارآمد
 .4حق تنها زماني متصور باشد که ديگران حقي نداشته باشند .در اين حالت ،عليالظاهر تقابل
خويشتنداري و
ديگرانو بهنظم بازارهاي
حق و تکليف از ميان ميرود .اما تعميق نشانگر آن است که تعهد ت
کارآمد اين حالت ،با
شناسايي حق ذيحق باقي است .تنها تفاوت آن است که به رسميت شناختن حق در
عدم اقدام عليه شخص داراي حق ،محقق ميشود و اقدام ديگري در اين خصوص مورد نياز نيست.

مالکيت و
تنها زماني بحث «تضمين حق» مطرح ميگردد که حق در معرض تجاوز قرارحقوق
مزاحمتي در
گيرد يا
تحليل کارآمد
بازارهاي
مسير بهرهبرداري کامل ذيحق ،مطرح باشد .در همين قسم است که مي نظم
فلسفي مفهوم
توان به
«تصرف»« ،مزاحمت» و «ممانعت از حق» در حقوق خصوصي پرداخت که رويداد هر کدام ،دخالت
مقام قضايي را براي پاسداري از حق ايجاب مينمايد.
برخي از تقسيمبنديهاي حق ممکن است با همديگر تداخل کنند و به عبارتي ،حقي داخل در
دو يا چند قسم باشد .اين امر بر دو مهم داللت دارد :نخست اينکه ارائة هر تفکيکي از «حق» با
ادعاي استقالل هر کدام از ديگري ،به دليل پيچيده بودن اين مقوله و تحول مفهوم آن در گسترة
ز مان ،امکان ندارد .دوم اينکه آنچه مهم است ،رسيدن به مطلوب و شاخههاي نويني از حق در
صيانت از حقوق بشر و حتي «زيست بشري» به عنوان هدف غايي است و در همين راستا بايد اين
واقعيت را پذيرفت که نميتوان حصول اين هدف عالي را با محصور ماندن در قالب تعاريف و
اقسام و وسواس در اين زمينه ،به تأخير انداخت .با اين همه ،پارهاي از اقسام ديگر که واجد اهميت
عملي هستند ،ذکر مي شوند و سرانجام به آن دسته از حقوق که موضوع مطالعة مقالة حاضر هستند،
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خواهيم رسيد.
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 .5حق تنها زماني متصور باشد که حاوي سود (نفعي) براي دارندة آن باشد .اين تحليل جداي از
در  /شماره
چيزي استنامهکهمفيد
تقسيمات مبتني بر «سود انگاري» از حق ،ارائه شده است

(penner, 1997: 300-

سي و
مهر واين قسم« ،حق تحصيالت عالي» است .اعمال اين حق ،در نگاه نخست با
هشتم /براي
مناسب
) .304مثال
آبان 1382

مانعي روبهرو نيست؛ اما در نظر آناني که از جمله« ،حقوق ناشي از عرف و رسم» را در فهرست
حقها محسوب ميدارند ) ،(see: finnis, 1980اگر اين حق مالزم با «حق دسترسي به شغل
متناسب با تحصيالت عالي» باشد ،آنگاه هرگونه ممانعت در برابر اين حق محکوم خواهد بود؛ زيرا
38دانش  -آن هم در سطح عالي و براي کسي که با طي مراحل قانوني توفيق
به طور عرفي ،نفع
گذراندن آن دوره را يافته  -عرفاً در به کارگيري آن در وهلة نخست ،و نيز دست يافتن به
تم
موقعيت متناسب با آن از نظر اقتصادي و اجتماعي در وهلة ثاني است .حال ،اگر با وجود کوشش
هر نوع در اين راه بروز کند ،توجيهکنندة «نقض حق» نخواهد بود.
موانعي از
مفيد /
شخصِ ذيحق ،نامه

حق ،منوط به تضمين آثار اجرا و يا استناد به آن حق باشد .براي مثال« ،حق
 .6وجود
بقايهشتم
شماره ياسي و

آزادي بيان» نبايد استفادهکننده از حق را در معرض مخاطرات بعدي قرار دهد .در اين حالت،
تکليف دولت به38تضمين حقِ ناشي از حق (حقـ مصونيت ناشي از حقـ آزادي) مطرح ميگردد.
 .7چنانچه مالحظه ميشود ،تقسيمبندي حق به چهار دستهاي که تشريح گرديد ،همواره
نامه مفيد /
کفايت نميکند .هرچند اين تفکيک موجب سهولت مطالعه در مفهوم و فلسفة حق است ،به هيچ
شماره سي و هشتم
وجه نميتوان حقوق را به دستههاي مذکور محدود کرد .تحول حقوق بشر از ابتداييترين مفاهيم به
 /مهر و آبان
آن قسم از حقوقي که گاه «نسل سوم حقوق بشر» ناميده ميشوند (سيدفاطمي ،)37 :1382 ،مبيّن
1382
اين واقعيت است که نبايد بر تقسيمبندي خاصي اصرار داشت و بايد همانند گذشته ،با مطالعه و
تحليل مفاهيم جديد با مباني موجودي که کمتر مورد توجه بودهاند ،به تکميل ساختارها فکر کرد .از
اين رو ،معرفي قسم ديگري از حقوق ضروري به نظر ميرسد.
حق و 38
تکليف ،اجزاي جداييناپذير ساختاري واحد هستند .اين تقسيمبندي فراموششده را

بايد زيربناي بسياري از مفاهيم حقوقي محسوب کرد .در اين حالت ،عنوان حق و تکليف در يک
تم
شخص جمع ميشود؛ اما همانند فرض مالکيت مافيالذمّه در حقوق خصوصي نيست که وجود حق
به سقوط تکليف38منجر شود.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
382
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حقوق مالکيت و

39

حق ـ تکليف و حقوق بشر
نظم بازارهاي کارآمد
حق ـ تکليف ،همسو با نيازهاي امروز است .تحليل اين تأسيس نشان خواهد داد که 9چگونه

3

ميتوان به تضمين حقوق بشر از طريق تحميل حقـ تکليف به دولتها و گاه به شهروندان (اعم از
ت و نظم بازارهاي
شهروندان داخلي يا جهاني) ،دست يافت .به عبارت بهتر ،با تأسي به تئوري حقـ تکليف:
کارآمد
ـ تعهدات دولتها به روشني مشخص ميگردد و نقض آنها ،نقض حقوق بشر خواهد بود.
ارتباطو آنها با
شمول ،يامالکيت
ـ دولت نميتواند آن دسته از تعهداتي را که به لحاظ حجم و گسترة حقوق
کارآمدملزم به
خود نيز
نظم نمايد؛
شأن انسان ،قابليت خصوصيسازي ندارد ،به نهادهاي غيردولتي واگذار
بازارهاي
مراعات و اجرا يا تضمين دقيق و معرفي راهکارهاي الزم و همسو با نيازهاي زمان براي تحقق اين
حقوق است.
حقوق مالکيت و
ـ به رسميت شناختن حقوق بشر ،اکنون در مرحلهاي قرار دارد که انکار آن به منزلة انکار
نظم بازارهاي کارآمد
امري يقيني محسوب ميشود و هرگونه تالش براي گريز از آن از سوي هيچ دولتي پذيرفته نيست.
بازارهايجامعة
عنوان اعضاي
با اين شرايط ،به نظر ميرسد زمان آن فرا رسيده تا «تعهداتي» به شهروندانتبه و نظم
جهاني تحميل شود.
کارآمد
تحليل «حقـ تکليف» در اين عرصه نيز ياريگر ما خواهد بود؛ چرا که براي مثال ،حق (به
سايرمالکيت و
حقوق
کشورها  -به
مفهوم توانايي ،در صورت تمايل) به کمک و مساعدت به انسانهايي که در
کارآمد حقوق
بازارهايمغاير با
دليل بيماريهاي واگير ،بالياي طبيعي ،جنگ و - ..در معرض مرگ يانظمآسيبهاي
بنيادين بشر قرار گرفتهاند ،در اين حالت تبديل به «تکليف» ميشود.
اين طرز تلقي از مسئله ،حداقل از حيث «فلسفة حق» به سختي قابل پذيرش است .ايراد آن
است که بهرغم تمايل و به نوعي ايجاد روية جهاني در کمکرساني به آسيبديدگان در باليايي که
دولت يا دولتهاي درگير به جهت وسعت و عمق فاجعه از مديريت ،کنترل ،مهار يا ترميم
آسيبهاي بشري آنها ناتوان هستند ،اين تصور که دولتهاي خارجي در وهلة نخست ،و شهروندان
جهاني در مرحلة پيشرفته و با فرض پذيرش نظريه ،ملزم به کمک به حادثهديدگان (بيگانگان)
باشند ،آنقدر بعيد به نظر ميرسد که نميتوان آن را حداقل با مباني موجود ،توجيه قطعي ،منطقي
و عقلپسند نمود.
ايراد تحليل ،از جمله ناشي از بيسابقه بودن امر در روية داخلي و خارجي ميباشد .از آن
جهت که براي مثال ،قانون موضوعهاي که دولت را ملزم به پيشگيري از حادثه يا جبران حتمي،
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قطعي و کامل خسارتهاي وارده نمايد ،وجود ندارد و اقدام دولت در اين باليا بيشتر حالت
40

«اعانه» و «لطف» دارد .از سوي ديگر ،حتي شهروندان يک کشور هم داراي چنين الزامي به لحاظ
حقوقي نامه
شمارهدليل ،اولويت شهروندان جهاني (بر فرض تصور اين مفهوم) ،در خروج از
مفيدبه/همين
نيستند و
هشتم  /مهر
آشکار واست که نيازي به توضيح بيشتر ندارد .اما اين آشفتگي را ميتوان با يک
سي وچنان
حکم تکليفي
آبان 1382

چيز سامان داد« :اخالق»؛ آن هم آنجا که با «زيست بشر و محيط او» ارتباط مييابد .اکنون در پي
تحليل اخالقي و سخن گفتن از اين نکتة بيمناقشه که حق ،پيش از آنکه وابسته به الزام دولتي
باشد ،ريشة اخالقي دارد ،نيستيم و آن را به مجالي ديگر واميگذاريم.
40تکليف براي گذار از اين مرحلة سخت است؛ تنها نظريهاي که با جرئت تمام در
تئوري حق ـ
معرض نقد قرار گرفته است .اتخاذ اين رويکرد در مفهوم «حق» ،بيشتر به اين علت بوده که
تم
تحوالت جهاني به خوبي بيانگر گرايش جمعي به سوي تشکيل سازمان امداد بينالمللي در راستاي
بنيان/هاي حقوقي نظير حق زندگي و سالمتي است .حداقل در بالياي طبيعي
حمايت از بدوي
نامهترينمفيد

همسايه در سالهاي اخير ،به وضوح اين واقعيت به منصّه ظهور رسيده است.
کشورمان و
کشورهايهشتم
شماره سي و

بنابراين تضمين حقي که سالها براي اثبات و دوام آن استدالل و جانفشاني شده (زندگي) ،ايجاب

ميکند که براي40حمايت عملي و واقعي از آن ،تمسک و استناد به حق سختگيرانهتري (حقـ تکليف)
ميسر باشد.
نامه مفيد /
اما پرسش آن است که بر چه مبنايي ميتوان حق به کمک و امداد به خارجيان را با نوعي
شماره سي و هشتم
تکليف در هم آميخت و در صورت امتناع دولتها از اين اقدام ،از طريق سازوکارهاي بينالمللي
 /مهر و آبان
موجود (و لو با نقصي که در همه حال همراه با اين تدابير است) ،اقدام به مطالبه اين حقـ تکليف کرد.
1382
ايراد عمدة تئوري حق ـ تکليف آن است که حداقل به لحاظ نظري و طبق آنچه از ظاهر
فروض و مباحث آن برمي آيد ،به دنبال افزايش تعهدات و تکاليف است .اين رويکرد ،با تالشهاي
نسل اندر نسل بشر براي مبارزه با تکليفسازي و تحميل تعهد به انسان مغايرت دارد .اين ايده را
بايد با تمام 40
وجود پذيرفت که تالش توأم با ايثار و گاه شورش انديشمندان و مردم در طول اعصار

براي رهايي بشر و تثبيت حقوق ،هيچ وقت نبايد فراموش شود تا مبادا زمينة بازگشت به گذشتهاي
تم
آنچنان غيربشري فراهم گردد.
تدقيق در40مسئله ،بيانگر هماهنگي تئوري با ضرورت حفظ مباني حقوق بشر است :گذار از
تکاليف با آن اوصاف  -که حتي از تعريف حقوقي تکليف و تعهد نيز فراتر رفته ،بردگي عدة
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
382
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زيادي از انسانها را در پي داشته است  -پيشينهاي شايستة احترام و ثمرهايحقوق
مالکيت ودارد .در
مستحق دفاع
4
کارآمد
روند براي
بازارهاياين
نظم استمرار
اينجا همه چيز بر تأييد اين تحول استوار ميشود و اساساً حقـ تکليف
1

تحقق مفهومي و اجرايي «حقوق بشر» در مورد همگان ،و نه آنها که به ندرت در معرض نقض
ت و نظم بازارهاي
حقوق قرار ميگيرند ،است و يا کساني که توان دفاع از خويش در برابر قهر طبيعت يا خودکامگي
کارآمد
حکومت را ندارند و به همين دليل ،نقض حقشان مستور ميماند.
حقوقاز مباني:
حقـ تکليف ،شروعي براي معرفي نسل چهارم حقوق بشر است ،با دو دسته
مالکيت و
ندارد:
وجود
نظم به آنها
دستة اول ،مبانياي که ترديدي در پذيرش همگان يا اکثريت نسبت
کارآمد
بازارهاي
 .1حقوق بشر مفاهيمي جهانشمول ،متکي به ذات انسان ،و نه ويژگيهاي وي ،غير قابل
سلب و هميشگي ميباشند .بند ( )1از مادة دوم اعالمية جهاني حقوق بشر در اين مورد مقرر
حقوق مالکيت و
ميدارد« :هرکس ميتواند بدون هيچگونه تمايز ،مخصوصاً از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،
نظم بازارهاي کارآمد
مذهب ،عقيده سياسي يا هر عقيدة ديگر و همچنين مليت ،وضع اجتماعي ،ثروت ،والدت يا هر
بهرهمند
نظم است،
ذکرو شده
بازارهاي
موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و کلية آزاديهايي که در اعالمية حاضر ت
گردد».
کارآمد
 .2حقوق بشر ،از هرحيث ،مفاهيمي رو به پيشرفت و تحولاند و البته تحول آنها در سطح
مالکيت و
گسترش
حقوقبه سوي
جهاني (در وهلة اول) و در سطح کشورهاي توسعهنيافته (در وهلة دوم) ،بايد
دامنة شمول آنها و تعدد مصاديق اين حقوق باشد.

نظم بازارهاي کارآمد

 .3دولتها ،نهادهاي بينالمللي رسمي و مؤسسات غيرانتفاعي به صيانت از حقوق بشر از
طريق تضمين حقوق ،ارائة راهکار ،مديريت ،نظارت و گزارش موارد نقض ملزم ميباشند .اين
تکليف ،از يک سو غيرقابل انکار و غيرقابل واگذاري ،و از سوي ديگر ،همراه با پارهاي اختيارات
و تواناييهايي است که در قالب قوانين داخلي ،اسناد الزامآور بينالمللي ،اساسنامة مؤسسات يا
اخالق و وجدان جمعي به رسميت شناخته شدهاند.
 .4نقض حقوق بشر ،از سوي دولتها يا بيتوجهي دولتها به نقض حقوق شخص يا
اشخاصي از اتباع يا مقيمان (اعم از قانوني و غيرقانوني يک کشور) از سوي فرد يا افراد يا
نهادهايي دي گر ،به مفهوم نقض حقوق بشر از سوي همان دولت محسوب ميگردد؛ زيرا در شرايط
فعلي ،دولتها تابعان حقوق بينالملل به شمار ميآيند و هر مسئوليتي از اين حيث متوجه ايشان
است .اين نقض ،اگرچه اغلب با ضمانتهاي اجرايي و ملموس پاسخ داده نميشود ،اما گزارش
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نقض يا توسل به تصميمات الزامآور بازوهاي تقنيني و اجرايي سازمان ملل متحد ،ميتواند
42

عکسالعمل متعارفي در مقابل تخلفات مذکور باشد.
مفيد /
شمارهحقـ تکليف ،البته بر پارهاي از مباني نيز استوار ميشود که لزوماً مورد
تئوري
دستةنامهدوم،

سي و هشتم  /مهر و
حداقل به طور رسمي شناسايي نشدهاند .براي مثال ،اين امر که اعطا يا
پذيرش قرار نگرفته ،يا
آبان 1382

لحاظ حق ،تنها با هدف امکان تحميل تکليف باشد و بنابراين عدم انجام تکليف ،در واقع اصل
استحقاق را در معرض تزلزل قرار دهد ،ممکن است چندان مقبول نباشد؛ زيرا احراز اين رابطة
مستقيم محل ترديد است و در فرض وجود رابطه ،اثبات اين امر که تعهد نقض شده نيز چندان
آسان نيست42 .
پرداختن به رابطه به نحو عيني شايد مسئله را سادهتر کند .البته با ادعاي اينکه دولت

بدان دليل حق اعمال کيفر بر مجرمين دارد که مکلف به برقراري نظم هست ،باز هم دو نکتة مهمْ
تم
حلناشده باقي ميماند :آيا مي توان بين کيفر مجرمين و نظم ،ارتباط مستقيمي برقرار کرد؛ زيرا
نيازمند ارکان ديگري همچون ارتقاي فرهنگ ،همکاري مردم و ...نيز باشد.
انتظام،
مفيد /
امکان دارد کهنامه
ناامني ،چگونه ميتوان اثبات کرد که اين امر ناشي از عدم برخورد دولت با
دوم اينکه در
فرضو هشتم
شماره سي
مجرمين است؛ چرا که اين وضعيت ممکن است ناشي از فعل افرادي باشد که سابقة جرم نداشتهاند.
42

ماهيت حق ـ تکليف
مفيدبر /جان و تن ،حق بر آزادي ،حق زندگي و ...را ميتوان از آن حيث که
نامه حق
حق واليت،
ندارند ،هشتم
شماره سي و
ديگران نميتوانند اين حقوق را براي دارنده ناديده بگيرند و حتي گاه تکاليف
قابليت اسقاط
حفظ وآن آبان
مستقيمي/در مهر
حقوق براي وي دارند« ،حکم» محسوب کرد -تحليلي که گاه براي توجيه

 1382بودن حقي ارائه ميشود .اما ايرادات آشکاري به اين طرز تلقي وارد است؛ از جمله
غيرقابل اسقاط
اينکه :منشأ «حکم» و مرجع و نحوة تشخيص «احکام» به شرح فوق چيست؟ ثانياً ،آيا ميتوان دامنة
حکم را محدود کرد يا بر تعداد و قلمرو آنها افزود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،تنها در صورتي
 42سوءاستفاده مقاومت کرد که تحديد يا توسعه به موجب قانون و با لحاظ منطق
ميتوان در مقابل
حقوقي باشد .ثالثاً« ،حکمها» به شرح فوق با همديگر تفاوت اساسي دارند .براي مثال ،حکم زندگي
با حکم ارث تم
بردن جنين به شرط حيات در حين تولد (در حقوق برخي از کشورها ،به شرط استقرار
حيات) ،به لحاظ آثار اجتماعي و حقوقياي که دارد ،بسيار متفاوت است .رابعاً ،هدف از «حکم»
42

قلمداد کردن مفاهيم و نهادهاي مختلف ،با هم متفاوت است .براي نمونه ،حکم واليت که به منظور
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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مالکيت و
حکم بودن
حقوقشده با
دفاع از حقوق معنوي وليِ قهري و حقوق ماديـ معنوي طفل تحت واليت مقرر
4
کارآمد
بازارهاي
اذن يا رد در «عقد فضولي» 1يا حکم بودن رياست شوهر در عقد نکاحنظم
داراي وجوه افتراق اساسي
3

است.
ت و نظم بازارهاي
با توضيحات فوق مي توان به اين نتيجه رسيد که قواعد آمره ،آنجا که با حق ارتباط يافته و
کارآمد
در جهت تثبيت (قهري کردن) يا التزام مستقيم ديگران باشند« ،حکم» ناميده ميشوند .براي مثال،
ميتو ايجاد
حقوقديون
حکم «ارث» براي ورثه ،حق بهرهمند شدن از ترکه را پس از کسر مخارج و
مالکيت
کارآمدايقاع آن
بازارهايپس از
وصايت»،
مي کند و اين حق ،حداقل در حقوق ايران ،قابل اسقاط نيست؛ يا حکم «نظم
از سوي موصي ،براي وصيِ ناآگاه ،تکليف وصايت ايجاد ميکند.
تفاوت ماهيت «حکمها» ،مؤيد اين مطلب است که بهرغم اعم بودن عنوان حکم در مقايسه با
حقوق مالکيت و
حقـ تکليف ،مناسب آن است تا در مطالعة حقـ تکليفها ،آنها را جدا از احکام مدنظر قرار دهيم.
نظم بازارهاي کارآمد
اين شيوه در عين حال با برخي از مسائل روبهروست که در مورد حکم نيز البته صادقاند .براي
بازارهايمطلق
نظمرا به طور
ت وحکم
نمونه ،نميتوان مصاديق حقـ تکليف يا حکم را به طور قاطع مشخص کرد يا
حقـ تکليفها را
و از حيث همة آثار در مقابل «حق» قرار داد .البته محصور نبودن شمار احکام يا
کارآمد
بايد ذاتيِ اين مفاهيم و عامل تحول مفاهيم حقوقي در طول اعصار محسوب داشت؛ زيرا حق و

مالکيت
تکليف در گذر زمان تحول پيدا ميکنند و همين امر نگرش فلسفي به اين دوحقوق
متأثروساخته،
مقوله را
کارآمد
منجر به تحوالت فرهنگي ،سياسي و اجتماعي ميگردد .تنها با ايننظم
چرايي و
بازارهايتوان
استدالل مي
چگونگي پيدايش حقوق آکادميک و اسناد بينالمللي در اين زمينه را توجيه منطقي کرد .قرابت
«حکم» و «حقـ تکليف» با يکديگر و حتي قائل شدن به اين امر که عنوان اخير ،قرائتي اخص از
«حکم» ميباشد ،فينفسه موجد اين اختيار است که در تحليل حقـ تکليف به ريشة نسبتاً
شناختهشدة آن رجوع نماييم.
در بيان تفاوتهاي حقـ تکليف و حکم ،بايد از جمله به اين مهم توجه داشت که حکم ،بنا بر
تعبيري غيرصريح  -ابرازنشده ،اما قابلِ اسقرا از مصاديق  -ناشي از قانون بوده يا ريشه در شرع
دارد و به هر حال ،متصل به يک نهاد «حکمساز» است .اين امر ،لزوماً در مورد حقـ تکليف صادق
نيست .حقوق طبيعي به مفهوم خاص آن در ماهيت و ويژگيهاي ذاتيِ حيات دنيوي تحليل
ميشوند  ،بدون اينکه در قالب قانون يا شرع تعريف شده باشند .به عبارت ديگر« ،حقوق طبيعي»
قبل از مطرح بودن قانون يا هر فرمان ديگري ،به عنوان مصاديق بارز حقوق بنيادين مطرحاند و
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برخي از آنها مشمول عنوان و آثار «حقـ تکليف» ميباشند.
44

پرسشي که مطرح ميشود اين است که اثر عملي مطالعة جداگانة حکم و حقـ تکليف
فِ مفيد /
چيست .هدنامه
شمارهاز جمله بايد اين باشد که اگر تفاوتي وجود ندارد ،پس تحليل اين مفهوم
پاسخ نيز
هشتم  /مهر و
زير لواي سي و
غيرمنطقي خواهد بود .در پاسخ بايد اذعان داشت که دايرة حکمها از يک سو،
جديد،
آبان 1382

وسيع و از سوي ديگر ،نامعلوم است .فقها ،اگرچه به آثار عملي حق به مفهوم خاص ،و حکم به
همين مضمون توجه داشتهاند ،در مورد مصاديق مختلف به تفکيک حق بودن يا حکم بودن حالت
مورد بحث پرداخته ،از يک بررسي جامع در مبنا ،مفهوم و ماهيت اين دو اصطالح  -که گاه حتي
مقابل هم قرار مي44گيرند  -امتناع کردهاند .براي مثال ،اينکه «رد مالک» در عقد فضولي« ،حکم» ،و
فسخ عقد خياري« ،حق» باشد ،تنها به استناد سابقه و ماهيت خاص نهاد حقوقي مطرح بوده است،
تم
بدون اينکه به چرايي آن توجه شود .لذا احراز جهات افتراق و اشتراک اين دو ،تنها با مقايسة
مفيدآنها /اعتقاد به حق يا حکم بودن عمل وجود داشته ،امکانپذير است.
مصاديق مختلفينامهکه در

هشتم» گاه به مسائلي ارتباط مييابد که هيچ ارتباطي با حق يا تکليف يا هر
ديگر،و «حکم
از سوي
شماره سي

دو با هم نمييابند و حتي گاه به ظاهر با حقوق بشر در تعارضاند .براي مثال ،حکم رياست شوهر
بر خانواده44 ،
اگرچه تکليف اطاعت زن را به همراه دارد ،يا حکم طالق شوهر ،هرچند امکان دارد با

شناختن چنين حقي براي زن و يا تدابيري ديگر تعديل شود ،به هر حال وجود دارند و از سوي
نامه مفيد /
کسي که حکم به سود اوست ،قابل تمسکاند .همچنانکه تحليل حکم بودن «رد مالک» در معاملة
شماره سي و هشتم
فضولي ،که منجر به نابودي عقد و عدم امکان اجازة بعدي اوست ،يا حکم به نامسموع بودن انکار
 /مهر و آبان
پس از اقرار ،واجد هر دو عنوان حق و تکليف نيست يا اين دو تحت مبناي واحدي قابل بررسي
1382
نيستند« .رد مالک» منجر به از بين رفتن يک امر اعتباري (عقد متزلزلِ فاقد اثر حقوقي) ميگردد و
نميتوان مدعي شد که «حق» مالک بر استرداد مبيع يا «تکليف» فضولي و اصيل به بازگرداندن آن
به مالک از اين حکم ناشي ميشود؛ زيرا دو شخص اخير ،مجوزي براي تسليم و تسلّم نداشتهاند و
اين حق و 44
تکليف ،بدون اينکه ارتباطي به «رد» داشته باشد ،ناشي از قاعدة ضمان است .به همين

ترتيب ،اقرار موجد حقي براي مقرّله و التزام مقرّ به آثار آن است و انکار بعدي  -حتي اگر قابل
تم
تحقق و داراي اثر حقوقي باشد  -تنها حق مقرّله را زايل ميکند ،بدون اينکه موجد تکليفي براي
وي باشد.

44

بنابراين مالک قطعي حقـ تکليف را بايد همواره مدنظر داشت« :جمع بودن عنوان محق و
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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مکلف نسبت به موضوع واحد در يک شخص» .در اين رابطه تفاوت منشأ ياحقوق
مالکيت وتکليف،
ماهيت حق و
4
کارآمدالمحاله
بازارهايخويش،
نظممشروع
تغييري در ماهيت قضيه ايجاد نميکند .حق وليِ عاقل به واليت طفل
5

تکليف او را به اعمال واليت نيز به همراه دارد و امتناع او از تکليف به طور عيني ،مسئوليت وي را
ت و نظم بازارهاي
به جبران خسارات وارد به موليعليه يا از سوي وي به ديگران ،موجب ميشود .حالت کامالً منحصري
کارآمد
که در آن ،دارندة حق به اين دليل مهم که تکاليف وي با استحقاق او گره خوردهاند ،توان اسقاط آن را
عاجزند.
حقوق آن
ندارد .اين ساختار به قدري منسجم است که حاکم يا قانون نيز از به هم ريختن بنيان
مالکيت و
کارآمدبه همين
بازارهاي بشر،
حقوق بنيادين
حق بر جان و تن ،به عنوان يکي از مصاديق مشهور و مسلّم نظم
نحو ،حقـ تکليف به شمار ميآيد 2.نکتة مهم آن است که به کار بردن عنوان «حق» در اسناد حقوق
بشري براي حقيقت هايي از اين قبيل ،نشانگر ناشناخته يا کامل نبودن عناوين ديگري همچون
حقوق مالکيت و
«حکم» محسوب ميگردد؛ زيرا در مورد افرادي که از بيرون به وابستگي يک شخص و دارايي او
نظم بازارهاي کارآمد
از نوع حق ـ تکليف مي نگرند ،اين رابطه ،بيشتر صبغة «حقمدارانه» دارد تا اينکه «تکليف» باشد3.
بازارهايحق بر
نظمميکند:
تعديل
همين نکته است که اسقاط حق را ناممکن ،اما جدال با تکليف را به نوعيت و
کارآمدعوامل عاطفي،
جان به هيچ وجه قابل اسقاط نيست؛ اما تکليف بر زندگي ممکن است تحت تأثير

ميهن دوستي يا بيماري در معرض سقوط قرار گيرد .بنابراين خودکشي يک نفر در شرايط عادي به
مالکيت و
حقوق
قانون جرم
موجب
دليل تعرض به حق زندگي ،به هيچوجه قابل قبول نيست  -حتي اگر به
بازارهايبهکارآمد
وطنپرستي
محسوب نگردد 4.اما خودکشي براي تکليفي مهمتر از تکليف حيات،نظممثل تعهد
رزمندهاي که داراي اسرار جنگي بوده و در معرض تخلية اطالعاتي دشمن است ،به خوبي توجيه
ميگردد .با همين مبنا ،مرگ خودخواسته براي گريز از بيماري العالج نيز قابل تحليل است.
دايرة حق  -تکليف را شايد بتوان از جهاتي گسترش داد .حق موجود در اين ساختار ،امکان دارد
تنها از آن جهت اعطا يا لحاظ شده باشد که براي انجام تکليف بدان نياز است :دولت حق دريافت
ماليات از اقشار مشخص را دارد؛ زيرا مکلف به پرداخت هزينههاي عمومي و توزيع درآمد است .پس
دولتي که چنين تکليفي را احساس نميکند ،اليق چنان حقي نخواهد بود  -هرچند حق دولت بر
ماليات و  ...و تکليف او به امنيت و خدمات عمومي ،اکنون عنواني شناختهشده و غير قابل انکار در
حقوق اساسي به شمار ميآيد .پدر حق تأديب فرزند ناخلف را دارد ،چون هموست که بايد تکليف
جبران خسارت ناشي از مسامحة خويش در اين زمينه را بر دوش کشد .همين بحث را ميتوان در
حيطة حقوق بشر نيز مطرح ساخت :اگر قرار باشد که تصدي امور در اختيار مرجعي داراي اقتدار
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باشد ،در آن صورت مطالبة مراعات حقوق نيز علياالصول بايد از همان مرجع به عمل آيد.
46

تکليف
حق/ـشماره
تئوريمفيد
کاربرد نامه
مشروع و تکليف ،مبدأ قبول حق ديگران است .جايي که حق نباشد ،ادعا
ادعايمهر و
منشأهشتم /
حق،سي و
آبان 1382
بنابراين نميتوان تکليف يا تعهدي را بر کسي تحميل کرد .تالش همواره براي
مشروع نيست و

يافتن مبناي حق بدين نحو توجيه ميگردد .انعکاس معکوس حق شخص در ديگري که عنوان تعهد
يا تکليف بدان اطالق ميشود ،هميشه صادق نيست .گاه شخص داراي حق است ،براي آنکه بتواند
از عهدة تکاليفي که بر عهده او نهاده شده ،برآيد .با اثبات دو نکتة مهم ،يعني مشروعيت حق و
46

اعطاي کامل آن به شخص مذکور ،ميتوان مشروعيت تکليف و انتظار انجام آن را از وي داشت.
اين تعبير ،تم
حاوي تمام ابعاد حقـ تکليف نيست .گاه حق يک شخص به مفهوم «توانايي و اختيار»
انجام امري است که در همان شرايط براي ديگري عنوان «تکليف» را دارد .براي مثال ،شهروندان
نامه مفيد /
«ميتوانند» به هنگام بروز بالياي طبيعي به دولت (اعم از دولت متبوع يا دولت خارجي که در
شماره سي و هشتم
مقابل عنوان «شهروندان جهاني» قرار ميگيرد) کمک کنند .اين توان و اختيار در مساعدت و
تحقق يکي از دو قيد مهم تبديل به «تکليف» ميشود :دولت به لحاظ مالي ،نيروي
همياري ،با
46
انساني ،وسعت حادثه يا هر دليل ديگري ،توانايي مساعدت نداشته باشد يا به هر علت (همچون
مفيد /
سياست سرکوب و ،)..از انجام تکاليف خويش امتناع ورزد .با تحقق يکي
جنگ و ش ورشنامهداخلي،
مذکور ودرهشتم
شماره سي
مورد شهروندان يک کشور ،حقـ تکليف مذکور براي شهروندان جهاني
از دو شرط
مهر و
آبانادلّه ديگر و پارهاي از اسناد بينالمللي نيز ميتوان تحقق حقـ تکليف را
توسل به
ايجاد مي/شود .با
1382اثبات کرد.
در حالت اخير
برخي از مواد و بندهاي اسناد بينالمللي ،تلقينکنندة اين طرز تفکر هستند که ميتوان
تعهداتي را در سطح بينالمللي به دولتها و يا حتي شهروندان جهاني تحميل کرد :بنابر بند سوم
منشور ملل متحد« ،حصول همکاري بينالمللي» در حل مسائل بينالمللي داراي
مادة نخست
46
جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي يا بشردوستانه است و پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر
و آزاديهاي تم
اساسي براي همه «بدون تمايز از حيث نژاد ،جنس ،زبان يا مذهب» از جمله اهداف
ملل متحد محسوب ميگردد .اگرچه در اين بند ،از اهداف «ملل» سخن به ميان ميآيد ،اما در مقام
46

همکاري تنها دولتها دخالت دارند .البته اين امر را بايد از جهت تنظيم روابط بينالمللي و حفظ
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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مالکيت و
حقوق
مردم ملل
ابتدا از «
حاکميت کشورها توجيه کرد؛ همانگونه که در مقدمة منشور ملل متحد نيز
4
کارآمد
بازارهاي
نظماعضاي اصلي ملل متحد
متحد» سخن به ميان ميآيد ،حال آنکه در مادة سوم به اين نکته که «
7

دولتهايي هستند »...اشاره ميشود ،که اين به عضويت دولتها ـ و نه افراد ـ در سازمان ملل
ت و نظم بازارهاي
متحد داللت دارد.
کارآمد
اعالمية جهاني حقوق بشر را بايد يکي از مهمترين اسناد بينالمللي محسوب داشت که حقوق
شناسد .با
رسميت مي
مالکيت و
مردمان را بدون قائل شدن به تفاوت مبتني بر سن ،جنس ،نژاد ،مذهب و ...بهحقوق
نشده ،اما
پيشبيني
نظم بشر
اينکه در اعالميه (به لحاظ ماهيت آن) ضمانتي اجرايي براي رعايت حقوق
کارآمد
بازارهاي
شمارش حقوق بنيادين در اين سند فينفسه ارزشمند به شمار ميآيد .در مقدمة اعالميه ،مباحثي
مطرح شده که به روابط مردم جهان جنبة ارزشي ميدهد و شناسايي برخي از حقوق از سوي همة
حقوق مالکيت و
آنها را يادآور ميشود .براي مثال ،در قسمتي از آن چنين آمده است« :از آنجا که مردم ملل متحد
نظم بازارهاي کارآمد
ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي مرد و زن مجدداً در
محيطي
کنند و در
بازارهاي
کمکو نظم
منشور اعالم کردهاند و تصميم راسخ گرفتهاند که به پيشرفت اجتماعي ت
خطاب قرار ميدهد.
آزاد وضع زندگي بهتري بوجود آورند» .اين متن به صراحت مردم را مورد کارآمد
البته به هنگام اجراي حقوق بشر در مقدمه بيشتر به دولتها توجه شده است و در واقع ،تنها «دول
مالکيت و
عضو متعهد شدهاند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهايحقوق
همکاري
اساسي را با
سازمان ملل متحد تأمين کنند».

نظم بازارهاي کارآمد

در همين راستا ،بند نخست از ماده چهارم ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،به گونهاي
در صدد ايجاد يک همبستگي جهاني است .به موجب بند مذکور« ،هرگاه يک خطر عمومي
استثنايي (فوق العاده) موجوديت ملت را تهديد کند و اين خطر رسماً اعالم بشود ،کشورهاي طرف
اين ميثاق ميتوانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق ،به ميزاني که وضعيت حتماً
ايجاب مي نمايد ،اتخاذ نمايند ،مشروط بر اينکه تدابير مزبور با ساير الزاماتي که بر طبق حقوق
بينا لملل بر عهده دارند ،مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد ،رنگ،
جنس ،زبان ،اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود» .اگرچه اين بند از حيث مختار ـ و نه ملزم
کردن ـ دولتها در اقدام هماهنگ بينالمللي در مواقع اضطراري داراي اشکال است ،اما آشکارا
ميتوان از آن دريافت که چگونه امکان دارد فراگير شدن يک خطر و تهديد موجوديت يک ملت
توسط آن ،اقدام هماهنگ جهاني را براي مقابله با آن برانگيزد .در اين بند نيز اقدامات جهاني
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48

محدود به دولتها شده است و نميتوان به شهروندان جهاني اين اختيار را داد که در موارد
48

اضطراري رأساً تصميم گيري کنند .روح ماده بيشتر بر اين امر داللت دارد که احساس تعلق مردم
به شماره
مفيد /
همديگر است که به نوعي اين قانونشکني را مجاز ميدارد و به دولتها اجازه
تمامي نقاطنامهجهان
تدابيري /مهر و
ميدهد کهسي« و هشتم
خارج از الزامات مقرر در ميثاق» را ،البته مشروط به عدم تبعيض ،اتخاذ

نمايند.

آبان 1382

جايگاه حق ـ تکليف در مطالعات فلسفة حق
يکي از مباحث مطرح در فلسفة حق ،بحث تعارض آن با ساير مفاهيم است ).(kamm, 2002: 488-513
48

براي نمونه ،اين بحث که در تضاد حق با اخالق و منافع عمومي و در تعارض اهمّ و مهم ،کداميک
اولويت داده تم
شود؛ چالشي پايانناپذير که البته در حقوق خصوصي نيز سابقه دارد .واضحترين مثال،
تعارض حق تسليط با قاعدة الضرر است که ارجحيت دومي را موجب ميشود و شايد بتوان آن را
نامه مفيد /
با اولويت حقوق ديگران يا تعارض اهم و مهم توجيه کرد.
شماره سي و هشتم
در اينجا پرسش آن است که آيا ميتوان حقـ تکليف را از مصاديق تعارض دو مؤلفة حق و
استثنايي در مورد شخص واحد محسوب داشت و با همان سياق مورد بررسي قرار
تکليف به طور
48
داد .پاسخ مثبت منجر به نوعي بنبست ميشود؛ زيرا هدف از حقـ تکليف اين نيست که يکي از
نامه مفيد
اولويت /داده شود يا در حالت تعارضِ بدون دليل بر رجحان ،ساقط شوند .حقـ
اين دو بر ديگري
اعطايهشتم
مفهومسي و
تکليف بهشماره
حقوق براي امکان تعيين تکليف يا تبديل حق (به مفهوم توانايي و اختيار)
شرايط آبان
به تکليف /درمهر و
اضطراري است و همين امر به خوبي حکايت از استقالل اين بحث از ساير
مقولههاي1382
فلسفة حق دارد.
با مشخص شدن جايگاه حقـ تکليف دو پرسش عمده مطرح شود :نخست اينکه چه تضميني
براي تعيين حقـ تکليف و تحميلِ گردن نهادن به آن از سوي دولتها يا شهروندان وجود دارد.
پرسش دوم که48بيشتر با ماهيت مستقل حقـ تکليف ارتباط مييابد ،اين است که آيا ميتوان بر
شمار يا گسترة حق  -تکليفها افزود و اگر چنين امري ميسر باشد ،اختيار آن با چه مرجعي است.
در پاسختمبايد اذعان داشت ،ضمانت اجرا رکن قويم هر نهاد حقوقي محسوب ميگردد و بدون
آن بايد حقـ تکليف را صرفاً مقولهاي اخالقي به شمار آورد .در اين مورد ،دولتها ،در سطح
48

داخلي براي شهروندان ،اشخاص حقوقي داخلي و دولت به مفهوم عام؛ و سازمانهاي مُجاز
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
382
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حقوق
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مالکيت و
بينالمللي براي دولتها و شهروندان جهاني ميتوانند موجد حقـ تکليفحقوق
گونه که
باشند .همان
4
کارآمد
قوانين و مقررات داخلي يک کشور توان تعريف حقـ تکليف و نظم
مسئوليت
بازارهايطريق
تضمين آن از
9

مدني يا کيفري را دارا هستند ،در سطح بينالمللي نيز اين امر بايد در قالب کنوانسيونها،
ت و نظم بازارهاي
اعالميهها و توصيهنامهها انجام شود و با تضمينهاي مشروع بينالمللي همراه گردد.
کارآمد
افزودن بر شمار حقـ تکليفها نيز با توضيحي که ذکر شد ،تنها از سوي مراجع مجاز
مالکيتـ وتکليف
پيشينة حق
امکان پذير است .اين امر به مفهوم تعارض طرز تلقي فعلي با آنچه در موردحقوق
مربوط به
عرفي،
نظم مفاهيم
گفته شد ،نيست؛ زيرا ريشه داشتن اين نهاد در حقوق طبيعي و فطري يا
کارآمد
بازارهاي
زماني بوده که سازمان و قانون به شکل امروزي موجود نبوده است .بررسي نحوة شکلگيري حقـ
تکليف ،مبيّن آن است که تحقق عناوين جديد يا توسعة مفهومي يا اجرايي حقـ تکليفهاي موجود
حقوق مالکيت و
مستلزم همگامي فرهنگي ،عرفي و مردمي در اين زمينه در سطح داخلي ،و همفکري و همگرايي در
نظم بازارهاي کارآمد
بعد بينالمللي است .براي مثال ،کمک به خسارتديدگان از بالياي طبيعي در سطح فراملي و
وسيع ،منجر به شکلگيري گونهاي حقوق بشر و حقوق بينالملل بالياي طبيعي گرديده است5.
بازارهاي
ت و نظم
کارآمدبدين مفهوم که
بحث ديگر اين است که آيا ميتوان از مقولة «تکليفـ حق» نيز سخن گفت،

تحقق تکليف ،مقدمهاي براي استحقاق باشد .يافتن مثال براي اين حالت دشوار است :در حيازت
مالکيت
مادي،و «قصد
حقوقفعل
مباحات ،شخص تنها زماني ميتواند ادعاي شروع به حيازت نمايد که با انجام
کارآمد
بازارهاي
براي حقـ
مصداقي
نظمتوان
حيازت» خويش را نمايان ساخته باشد .آشکار است که اين مورد را نمي
تکليف محسوب داشت؛ زيرا هيچ کس ملزم به حيازت ،يا در صورت شروع به آن ،مجبور به
استمرار فعل مادي خويش نيست .در حيطة حقوق بشر ،شايد بتوان تکاليف سازمانهاي بينالمللي
در ز مينة حمايت از حقوق بشر را به عنوان مبنايي براي استحقاق آنها در گزارش موارد نقض و
تقاضاي توسل به ضمانتهاي اجرايي محسوب داشت .در اين وضعيت نيز ادعاي تکليف مقدم و
حق مؤخرِ وابسته به تکليف ،به سختي ،قابل اثبات است .ضمن اينکه خطر «دور» وجود دارد .به هر
حال ،با يد به اين تفکيک ظريف اهميت داد و در صدد بررسي ابعاد و يافتن مصاديق و آثار آن بود.
تئوري حق ـ تکليف و تئوري دولت مسئول
چنانچه مشاهده شد ،تئوري حق ـ تکليف ،مبيّن نوعي تحول در نحوة تحليل مفاهيم حقوقي
مرتبط با حق ،به ويژه حقوق بشر ،مي باشد .اکنون جاي طرح اين بحث است که آيا ميتوان با

50
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توسل به تئوري مذکور ،يک گام در عملي ساختن حقوق بشر پيشتر رفت و از «تئوري دولت
50

مسئول» سخن گفت .تئوري اخير ،جداي از حق ـ تکليف ،بر مباني ديگري نيز استوار است .از
جمله اين نامه
شمارهتوجه بوده که ساختارها ،سياستها ،فرهنگها و حتي حوادث عوض
مفيد /مورد
عقيده
شده اند وسي و
مهر وهمگام با اين تحوالت ،برنامهها و سياستگذاري هاي کالن و پايدار
هشتم /بايد
دولت ها
آبان 1382

خويش را ارائه نمايند.

واقعيت اين است که تا دولتي مسئول نباشد ،نميتوان تأمين رفاه مردم را در حد استانداردها
و توان اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به آن دولت تحميل کرد .تئوري دولت مسئول ،انعکاس
واقعي «اجتماعي50بودن» مفاهيم حقوقي به شمار ميآيد و در واقع همين امر زيربناي بسياري از
تحليلهاي فلسفي مفاهيم حقوقي محسوب ميگردد ).(urbina, 2005
تم
حقوق قابل توجه دولت مسئول و اختياراتي که در يک جامعة مردمساالر ،شهروندان به عنوان
مفيددر /اختيار دولت قرار دادهاند ،حاوي تکاليف بس سنگيني نيز براي دولت
جمعي»
«نمايندة اراده نامه

هشتممقام «سرپرست» ظاهر ميشود .مسئوليت او چيزي بيش از عامل زيان
مسئول ،در
است :دولت
شماره سي و
است که به طور قهري مسئول جبران خساراتي ميشود که به فعل يا ترک خويش موجب آن شده

است .دولت 50
مسئول پيشگيري از حوادث طبيعي تا سرحد ممکن است و قصور وي مسئوليت جبران

کامل خسارات و مسئوليت مستقيم کيفري و غير مستقيم حقوقي کارکنان آن را در پي خواهد داشت.
نامه مفيد /
چنانچه مالحظه ميشود ،يکي از مهمترين کارکردهاي تئوري ،تکليف دولت به پيشگيري از
شماره سي و هشتم
رويداد يا تخفيف آثار بالياي طبيعي است و هرگونه بهانهتراشي پس از وقوع حادثه به دليل تن در
 /مهر و آبان
ندادن به تکليف مسلّم ،مورد پذيرش نخواهد بود .حقـ تکليف ،دولت را به گونهاي در چنگ
1382
مسئوليت گرفتار ميکند که براي اين نهاد مردمي چارهاي جز وضع قوانين و مقررات ،برنامهريزي،
مديريت و اجراي سريع طرحهاي پيشگيري باقي نميماند .اقدامات سطحي و تبليغاتي ـ نظير
ادعاي اطالعرساني يا پيش بيني حوادث ،بدون آنکه منجر به توجيه علت عدم انجام تکليف باشد ـ
ديگر چارهساز 50
نيست .با اين تحليل« ،دولت مسئول» برجستهترين ويژگي حکومت «مردمي» است؛

زيرا دولت مردمي آن قدر منعطف است که نيازهاي زمان ،او را وادار به پذيرش تعهداتي نمايد که
تم
در ساختار سازماني آن ،جايگاهي براي چنين تکاليفي وجود نداشته است .تنها تحديد در اين زمينه،
ناتواني عقلي و50عرفي از انجام تعهدات است که تجربة ساير کشورها در مهار و کنترل حوادث،
مؤيد امکان تحقق آن تعهدات و لذا مانع از بهانهجويي در اين مورد به شمار ميآيد.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
382
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حقوق مالکيت و

51

نتيجهگيري
نظم بازارهاي کارآمد
تاختن به بنياد متين حق ،نه آسان و نه مشکل است :اين کار بارها صورت گرفته و هيچ1گاه به

5

نتيجهاي منتهي نشده است که مقبول همگان و معيار پژوهشهاي بعدي باشد .علت اين امر ،از
ت و نظم بازارهاي
جمله ،در ماهيت حق ،تنوع حقوق و شناور بودن اين مقوله در گسترة تحوالت زندگي بشر نهفته
کارآمد
است .اقدام به تقسيمبندي حق با رويکرد فلسفة حقوق بشر ،زماني دشوار ميشود که نقطة مقابل
امروزوبايد به
شود.
حق ،يعني «تکليف» هم وارد مجادله شود و بدتر از آن ،با خود «حق» گالويز
مالکيت
حقوق
پيشرفتي
بازارهايچنان
حقوق بشر آن
کارآمد
اي ن امر افتخار کرد که با تحت فشار قرار دادن دولتهاي خودکامه ،نظم
داشته که مي توان از تثبيت اين حقوق (حداقل به لحاظ نظري) و تالش براي معرفي راهکارهاي
عملي و در عين حال سختگيرانهتر جهت تحقق آنها سخن گفت.
حقوق مالکيت و
تئوري حقـ تکليف ،همانند اکثر تقسيمبنديها ،از حقوق خصوصي سرچشمه ميگيرد؛ اما باز
نظم بازارهاي کارآمد
هم به وادي حقهايي جريان مييابد که يا کمتر مورد توجهاند ،يا عدم اقدام عملي همهجانبه براي
تحميل ايدة
پايدار شدن آنها همه را به ستوه آورده است .فرصت زيادي براي تثبيت اين
تئوري وبازارهاي
ت و نظم
کارآمد الزم است .تا
«دولت مسئول» ،از طريق اجبار دولتها به وضع قوانين موضوعه و اجراي آن،
انتهاي اين مهلت که مجبور به کاستن آن  -به خصوص در بالياي طبيعي و حوادث قابل پيشبيني
مالکيت
شفافو کردن
حقوق جز
که جان هزاران نفر را در کشورهاي توسعهنايافته تهديد ميکند  -هستيم ،چارهاي
دولتکارآمد
بازارهاي
مسئول» در
نظمتئوري
هرچه بيشتر مباني نظري مرتبط و توجيه دولتمردان به پذيرش همهجانبة «
جهت صيانت از حقوق بنيادين بشر (از جمله ،حق زندگي) نيست .وقتي آن «فرصت متعارف»
پايان يابد ،به جرئت ميتوان در مورد دولتهايي که احساس مسئوليت نميکنند ،چنين گفت :با
کشته شدن جمع کثيري از مردم در حادثهاي که در درازمدت ،امکان پيشگيري يا تخفيف معتنابه
آثار آن وجود داشته« ،متأسفانه حقوق بشر نقض شده است»؛ هرچند در آن زمان نيز بهترين گزينه
همان افسوس و توجيه هميشگي خواهد بود.
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