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حقها و تاافین متفاوت به تصویر کشیده شاده اسات .پیاماد سانج مزباور نشاان از امااان
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مقدمه
گفتمان حق در زمان معاصر گفتمان غافب در ساحت حقاوق و سیاسات اسات باهگوناهای کاه
میتوان زمان کنونی را عصر حق نامید .ارز های بنیاادینی واون آزادی ،براباری و عادافت در
گفتمان یادشده با بهرهمندی از واژۀ حق و ظرفیت مفهومی آن بیان میشاود الگگلاین:1388 ،
 .)251متعلق هر اراده وابسته به موضوع گزارههای بیانی است .حق نیز دانا واژهای اسات کاه
مفهوم آن به جایگاه و موضع بهرهگیری وابسته است .حق 1در معنای حقداشتن 2بدینمعناست
که دارندۀ آن در وضعیت و موقعیت خاصی قارار دارد و نظاام حقاوقی کشاور دارنادۀ آن را در
جایگاه ویژهای قرار داده است و به تعبیر هوفلد دگفت بار هرگوناه مزیات قاانونی اعام از ادعاا،
امتیاز ،قدرت یا مصونیت دارد ال .)Hohfeld, 1917: 717ایان تبیاین حاق را از ساایر ماوارد باه
کارگیری در مفاهیم دیگر از جمله حقبودن 3متمایز میکند .حقبودن به معنای درستباودن و
برحااقبااودن اساات ال« .)Dworkin, 1977: 9-188درساات» در فلساافۀ اخااالق براساااآ آرای
4
صاحبنظران این علم از معانی متعددی برخوردار است که یای از آنها به معنای اخالقاً خوب
در مقابل غلط یا اخالقاً بد 5است .در این صورت «درست» صافت فعال انساان واقاع مایشاود
النبویان1386 ،افن.)162 :
در رویارد دینی حق در موجودات ممان الممانافوجاود) از اماور اعتبااری اسات .ثباوت و
ایجاد هر حقی نسبت به هر موجود ممانی تابع اعتبار از جانب خداوند است و عقل بشاری باه
جهت ناتوانی در درک و معرفت همهجانبۀ موجاودات و افعاال متناساب باا کمااگت مطلاوب و
روابط پینیدۀ آنها قادر به ثبوت حق نیست الهمان 169 :و .)176
صیانت از ارز انسانی و کرامت وی غایت حقهاست .حق زمانی ظهور مییابد کاه کرامات
انسانی و فاعلیت اخالقی او در معرض مخاطره افتد الراسخ .)383 :1388 ،حقداشاتن در حاوزۀ
مفهومی خود نیازمند تبیین قلمرو و ماهیت است .تحلیل هوفلد از حق هویتهاای متفااوت آن
را نشان میدهد .مفاهیم حقوقی هوفلد ناظر به حقهای حقوقی و درون یک نظام حقوقی دارای
دستگاه ضمانت اجراست و فاا روابط وهارگانه را درون روابط قضایی بررسی میکند .در تفایک
وهارگونه ارتباط متقابل و متالزم از حق گزم و ملازومهاای منادرد در رواباط و موقعیاتهاای
قانونی ،معادلهای منطقی و متعارضها متناقضهای منطقی آنها هساتند الراینبوفات:1394 ،
 )25که قابل فروکاستهشدن به یادیگر نیستند و وهار رابطه و قلمرو متفاوت و متمایز را تبیین
میکنند .روابط یادشده متضمن هشت مفهوم حقاوقی بنیاادینیاناد ال)Hohfeld, 1917: 7-716
1. right.
2. to have right.
3. to be right.
4. morally good.
5. morally evil.
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که در هر فهم نظری مناسب از قانون سهم ویاژه و اساسای ایفاا مایکنناد و موجاب شافافیت
حقهای قانونی و دقتیافتن مبانی تحلیل میشوند.
برخی بر این باورند که تقسیمبندی هوفلد که مقسم حق را مطلق حق قرار داده است شامل
حقهای اخالقی 1نیز میشود ال ،Pojman, 1984: 164به نقل از طافبی و حسینینساب:1388 ،
 .)162اما توجه به تصریح هوفلد بر حق ها و روابط قانونی که وابساته باه نظاام حقاوقی و ارادۀ
قانونگاار و خارد از دامنۀ حقهای اخالقی است مشخص میکناد وی وناین ارادهای نداشاته
است ال ،Hohfeld, 1919: 71به نقل از طافبی و حسینینسب .)162 :1388 ،فاا وی حق قاانونی
را به حقی اطالق میکند که پس از ارادۀ قانونی ایجاد میشود و یک طرف را در تراز اساتحقاق
قرار میدهد یا دیگری را مالن میکند .تقسیمبندی هوفلد هیچ دگفت مستقیمی بر حاقهاای
غیرقانونی 2و بر ایناه تنها حقهای قانونی وجود دارند نیز ندارد التبیت.)157 :1384 ،
با وجود این ،برخی قابلیت تعمیم تحلیل یادشده بار موقعیاتهاای غیرحقاوقی را نیازمناد
بررسی بیشتر میدانند و برخی دیگر برآنند که نگر هوفلد به حاق تاوان تعمایم باه دامناۀ
حقهای اخالقی را داراست الوفمن 206 :1387 ،و جونز 22 :1387 ،و  )74-9و دیدگاه تحلیلی
وی را میتوان به فراتر از نظام قانونی و روابط قضایی رهنمون کرد .حق اخالقی ،حقی است کاه
به فحاظ منشأ «حق اخالقی» به شمار میآید و حاکم و مقدم بر قانون و ماقبل دوفات و قادرت
است نه موفود حاومت .این نوع حق نیز در معنای «آننه درواقع درست است» در نظار گرفتاه
شده است نه آننه جامعه یا جوامعی خاص آن را درست میپندارند.
افبته در برخی نگر ها مانند دورکین حق قانونی را باید بهگونهای از حق اخالقی فهم کارد
الهارت .)394 :1390 ،فوفر نیز بهگونهای دیگر این ارتباط را بیان میدارد و بر این باور است که
برای متابعت از قانون همیشه دفیل اخالقی وجود دارد الآفتمن .)123 :1385 ،با این حاال ایان
دو در هدف ،ضمانت اجرا ،منبع و قلمرو متفاوتاند ،اما تمایزهای مزبور مانع ارتباط ژرف مبتنی
بر اصول مشترک بین آنها نمیشود القرباننیا .)55 :1394 ،رویاردهای جدایی و ارتبااط باین
اخالق و حقوق دو نگر مهم در متون و ادبیات حقوقی و فلسافه حقاوق اسات کاه هار یاک
پیروان خاص خود را دارند.
نظام مردمساگر که ضرورتاً با رأی اکثریت شال میگیرد در صورتی از تهدید و ورطۀ جدی
دیاتاتوری و اقتدارگرایی اکثریت و توجه انحصاری به منافع آنان رهاایی خواهاد یافات کاه باا
رویارد حقوقبشری عجین شود ،زیرا ماهیت قدرت سیر به مطلقطلبی و تحدیدناپایری اسات؛
وه این قدرت برخاسته از زور و قدرت مسئوفیتناپایر الیک دیاتاتور یا پادشاه مطلقگرا) باشاد
وه از رأی اکثریت مردم .بنابراین ،همخوانی دموکراسی با موازین حقوقبشر ،هر نظاام سیاسای
1. Moral rjghts.
2. non legal rights.
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مدعی مردمساگر را در حد و مرزهای استفادۀ ابازاری از انساان متوقان مایکناد .دموکراسای
هنگامی بهمثابۀ یک شیوۀ حاومت شایسته تلقی میشود که با اصول ماهوی مرتبط با حقوق و
آزادیهای بنیادین محدود شود و از این طریق به پاسداشت و تضامین حاق تعیاین سرنوشات
فردی ،که تجلی بارز آن حق مشارکت سیاسی است ،نایل شود.
حق همگان در نظارت بر قدرت از جمله مظاهر و پیامدهای حق بنیادین تعیاین سرنوشات
اجتماعی و سیاسی است که برگردان ارز آزادی و اختیار انسان و در پیوندی عمیاق باا حاق
آزادی بیان قرار می گیرد .این حق از مصادیق مهم حقهای جمعی و پیامد آزادی فاردی اسات
القاری سیدفاطمی 1.)132 :1382 ،با وجود این ،بعد فردی ایان حاق را نیاز نمایتاوان نادیاده
گرفت .تحلیل اخیر ماهیت فردیبودن این حق را نیز نشان میدهد .نق تضمینی این حق ،آن
را به دموکراسی پیوند میدهد .مفهومی که حداقل از نظر اخالقی تا حدود زیادی نسابت بادان
توافق وجود دارد .دموکراسی اخالقی و هنجاری نظامی است که حق تعیین سرنوشات باهمثاباۀ
بنیادیترین حق بشری به وی واگاار شده است الهمو1388 ،ب .)126-7 :توان محصل از این
حقها به اثرگااری فزونیافتهای در روابط قدرت و فرد میانجامد و وی را از موجودی منفعل به
انسانی فعال و نق آفرین مبدل میکند.
حق نظارت همگانی انفرادی و نهادی بر قدرت ،از مؤثرترین شیوههای تضمینی حق تعیاین
سرنوشت بهمنزفۀ جلوهای از بنیادیترین حقهای اخالقی و بافمآل حقوقی است که بی آن نظام
سیاسی دموکراتیک استمرار نخواهد یافت .فاا میتوان حق بر نظارت را از وهرههای این حاق و
از ابزار پاسداشت آن دانست .حق یادشده درواقع حق مردم ساکن در سرزمین بر تعیین ساختار
سازمان سیاسی خود است .برخی با تایه بار اهمیات خاودآیینی فارد ،باه ضارورت و اهمیات
خودآیینی جمع یا گروه میرسند .همانگونه که خودآیینی اساآ آزادی و رفاه فرد است ،حاق
گروه بر رفاه اعضای آن نیز ضروری است و از این رو ،حق گروه بر تعیین سرنوشت خود باید باه
رسمیت شناخته شود الراسخ .)233-4 :1392 ،برای فهم دقیق مفهوم نظارت همگانی بر قدرت
بهمثابۀ یک حق در نظام حقوق بشری کنونی ،آن را در دستگاه فاری هوفلد و روابط وهارگاناۀ
حق بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

حق-ادعا

2

حق در این دان واژه در مفهوم بسیار مضیق استفاده شده و در نوشاتار هوفلاد حاق-ادعاا باه

 .1برای بررسی بیشتر تمایز بین حقهای جمعی و فردی ر.ک .به:
Jones, Peter, Human Rights, Group Rights and People Rights, accessible at, http://www.Jstore.org.
2. claim-right.
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معنای دقیق کلمۀ حق و به معنی وظیفه است ال .)Ibid, 1917: 717این نوع حق از آن جهت که
به مفهوم حق دریافت ویزی از سایرین است به «حق دریافت» 1نیز تعبیر شاده اسات الجاونز،
 .)31 :1392مطلق حق در یک تعبیر به معنای منشأ ادعای مشروع است الافساان.)14 :1385 ،
حق مطافبه همیشه با تالین 2و وظیفه همراه و در پیوند و هماهنگی باا وظیفاۀ متقابال اسات
بهگونهای که بی آن قابل تصور نیست .بهترین واژه بارای انتقاال ایان معنای ادعاسات 3ال.)Ibid
متعلق این حق مستقیماً مطافباه از دیگاری اسات الویااس76-9 :1389 ،؛ جاونز20 :1387 ،؛
طافبی و حسینینسب 69 :1388 ،و نبویان1386 ،ب .)224 :گزماۀ حاق-ادعاا ،وجاود تالیان
نسبت به طرف مقابل و اثبات حق در تالزم با اثبات تالین است .فاا با توجه به ماهیت اینگونه
حقها که ماهیتی حق-ادعایی بر دیگری است ،وجودشان مالزم تحقق وظیفه بر عهدۀ دیگری و
نقیض آن نیز مطافبهنداشاتن 4اسات القااری سایدفاطمی1388 ،افان 29 :و نبویاان1386 ،ب:
 .)225بنابراین ،حق و تالین دو مفهوم متضایناند الصانعیدرهبیدی .)21 :1384 ،در ایان ناوع
حق ،رابطۀ دوجانبهای بین دو شخص وجود دارد که نسبت به یک طرف استحقاق و نسابت باه
طرف دیگر تالین میآفریند .به سخن دیگر ،وون اینگونه حقها ،ادعای بار دیگاری هساتند،
تالین دیگری در انجام و اجرای آنها نتیجه و پیامد آن است الIbid: 8-716؛ قاری سیدفاطمی،
29 :1388؛ راسخ152 :1387 ،؛ خداپرست 388 :1392 ،و جونز.)31 :1392 ،
در نگاه کانت حق مجموعه شرایطی است که براساآ آن «گزین هار کاس طباق قاانون
کلی اختیار با گزین افراد دیگر منطبق میگردد» الصانعیدرهبیدی .)21 :1384 ،تالین ،فعلی
است که انسان نسبت به خود یا دیگری ملزم بدان است« .افزام عباارت اسات از وابساتگی ارادۀ
کسی که مطلقاً خیر نیست به اصل استقالل یا خودبسندگی .در حافی که تالین عبارت است از
ضرورت برونذهنی العینی) یک عمل» الصانعیدرهبیدی.)21 :1384 ،
هگل با پیوند حق و تالین با آزادی ،هر حقی را نمود مفهوم آزادی میداناد و بار آن اسات
که «حق ویزی است مطلقاً مقدآ به این دفیل ساده که وجود مفهوم مطلق آزادی خودآگاهی
است .اما شالگرایی حق و همننین وظیفه از مراحل گوناگون تحول مفهوم آزادی برمیخیازد
 ...هر حقی تجسم مفهوم آزادی است» الهگل .)59 :1394 ،بادینترتیاب پیوناد حاق ،آزادی و
تالین را روشن میکند.
نظارت همگانی بر قدرت بهمثابۀ حق بشری را میتوان حق-ادعا یا حق-مطافباه نسابت باه
دوفت دانست که تکتک آحاد جامعه ،همننین جامعه به نحو کل ،ذیحق آن به شمار میآیند
و ساختار قدرت نیز مالن آن است .هوفلد به این ناته توجه داشته است که هر یک از دو سوی
1. right of recipience.
2. duty.
3. claim.
4. no-right.
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حق-ادعا میتواند فرد ،گروه یا یک جماع باشاد ال .)Ibid: 718بناابراین ،شاهروندان باه صاورت
انفرادی یا از طریق مؤسسههای مردمنهاد توان مطافبۀ آن را خواهند داشت .این حق از یکسو
حق-ادعای منفی است که بر مداخلهناردن و ممانعتناردن مبتنی است و از سوی دیگر حاق-
ادعای مثبت نیز است ،زیرا نیازمند پاسخ مثبت از سوی قدرت و فاراهمکاردن سااز و کارهاای
ضروری برای تسهیل اعمال این حق است.

 .1جلوۀ سلبی (حق-ادعای منفی)

1
2

3

یای از ویژگیهای این نوع رابطه ،حق بر مداخلهنداشتن و تاوین آن تنها بار اقادام منفای و
خودداری دیگران استوار است الجونز )32 :1392 ،و به موجب آن صاحب حق ،حاق دارد تارک
فعل یا عدم کن یا کن های خاصی را از مالن تقاضا کناد .حاق-ادعاا در تاالزم باا تالیان
دیگری است ،بهگونهای که این وظیفه رکن مقوم حق به شمار مایآیاد و بای آن قابال تحقاق
نیست.
حق نظارت همگانی بر قدرت در جلوۀ حق-ادعای منفی ،ذیحق را محق به اعماال حاق و
مطافبۀ عدم کن مضر و مداخلهنداشتن مخرب و طرف مقابل را بدان مالن میکند .بناابراین،
هم رکن مطافبۀ کن خاص و هم تالزم باین حاق و تالیان در ایان حاق النظاارت همگاانی)
مشهود است .تالزم این دو مفهوم به دو نحو قابل تصور است :نخست تالزم حقداشاتن ذیحاق
با تالین دیگری است .مالزمۀ مندرد در این نوع حق اینگونه است .اگار حقای بارای شخصای
ثابت می شود ،این ثبوت در افتزام با ثبوت تالین نسبت به دیگاری اسات .ادای حاق باهمنزفاۀ
تالین بر عهدۀ مالن است تا حق ذیحق را ادا کند .مالزمۀ ناوع دوم اجتمااع حاق و تالیان
در یک فرد است .هر ذیحقی مالن نیز اسات .در یاک نگار کلای باه ارتباطاات اجتمااعی،
اماان حقداشتن بی آناه تالیفی بر عهاده قارار گیارد نااممان اسات .هار شاهروندی اگار از
حقها بهره مند است ،باه فحااظ زنادگی در جامعاه وظاایفی نیاز بار عهاده دارد .تاالزم اخیار
میتواند در بررسی حق نظارت همگانی بر قدرت تحلیل شود ،اماا در ایان ناوع حاق ،ماوردنظر
نیست.
در یک نظام حقوقی تمامی شهروندان جامعۀ سیاسی از یکسو صاحبان این حق باه شامار
میآیند و قادرند بهمنظور تضمینیابی حقهای بشری وه در جلوۀ انفرادی و وه در بعد جمعی
از حق نظارت همگانی بر قدرت بهمنزفۀ ابزار استیفای سایر حقهاا بهارهمناد شاوند و از ساوی
دیگر ،دوفت و تمامی ارکان مالزم آن ،همننین سایر اشخاص از هرگونه کنشی که اماان اعمال
1. negative claim-right.
2. non interference.
3. negative action.
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و اجرای این حق را با مشال مواجه کند ،ممانعت ورزند .با توجه به اینااه محتاوای حاق-ادعاا
بهگونهای جداییناپایر با محتوای تالین مرتبط است الهمان) و محتوای وظیفه محدودۀ حق را
مشخص میکند ،فهم قلمرو حق نظارت همگانی بر قدرت ،ما را به درک حد و مرز ساحت حاق
رهنمون می کند .بنابراین ،باید حوزۀ اقدامات سلبی دقیقاً معین شود تا محادودۀ حاق و حاوزۀ
عمل آن را بتوان مشخص کرد .بالشک تمامی اقدامات حااومتی نمایتوانناد نظاارت همگاانی
شوند و حاومت بنا به مصلحت عموم توان اقدامات ایجابی را در جلوگیری از اعمال ایان حاق
در برخی حوزه ها داراست .این حق همنون حق آزادی بیان به صورت موجهی است و در برخی
موارد باید محدود شود القاری سیدفاطمی1388 ،ب .)141 :هر اقدام محدودکننادۀ آزادی بایاد
به دفیل موجهی که مبین فزونبخشی حقوق شهروندان اسات ،مساتند شاود .دگیال تاوجیهی
نسبت به تحدید حقهای بنیادین باید بهگونهای متفاوت با دگیل موجهسازی تحدید حاقهاای
عادی ،متضمن تحایم و استواری حق به معنای قوی باشد ال .)Dworkin, 1977: 2-191تعیاین
حوزههای مشمول منع باید در یک رویارد مردممحورانه بهگونهای تبیاین شاود کاه اوگً قلمارو
منع به صورت کامالً استثنایی فحاظ شود و ثانیاً محدودههای یادشده تنها در عرصههایی تعرین
شوند که نظارت عموم و دریافت اطالعات از آن حوزهها با فلسافۀ وجاودی آن در تیاایر باشاد.
تحدیدهای موجه و ضروری هر حقی را به حقی کامالً شاننده مبدل میکند الهمان) .تحدیدات
موجه قدرت سیاسی را در توسعۀ گسترۀ آن توانا میکند و مسیر آسیبپایری ذیحقان جامعه
را بهخصوص هنگامی که در جلگۀ اقلیت واقع شوند فراهم میآورد.
بعد منفی حق-ادعای نظارت همگانی ،آن را به حق بر نوع 1پیوند مایدهاد .حاق بار ناوع،
حقی است که نسبت به تمامی اشخاص مطر میشاود و تالیان ماالزم آن حاداقل بار عهادۀ
تمامی اشخاصی است که در قلمرو نظام حقوقی قرار دارند و در نگاه حداکثری ،وظیفاۀ وابساته
بر عهدۀ تمام آحاد بشری است ال Hohfeld, 1917: 716و جونز .)32 :1392 ،بنابراین ،از یکسو
فهم این حق بهمنزفۀ حق نوعی ،تمامی شهروندان را بهمثابۀ مالفان عدم کن منع و مداخالت
تخدیشی نسبت به فرد ذیحق در مرحلۀ اعمال آن مطر میکند .بنابراین ،با توجاه باه تاالزم
حق الذیحق) و وظیفه الطرف مقابل) ،وناننه حق نظارت بهوسیلۀ موظفان تأمین نشاود ،حاق
یادشده نقض شده است و متعهدان به تالین خود اقدام ناردهاناد .از ساوی دیگار ،شاهروندان
جامعۀ سیاسی بهمنزفۀ ذیحقان نظارت همگانی براساآ ماهیت مطروحه ،میتوانند اجرای حق
را از قدرت سیاسی و با بهرهمندی از ساز و کارهای ضمانت اجارا مطافباه کنناد ،زیارا مالان و
متعهد اصلی این حق دوفت است .دوفت متعهد است هم خود مانعی در مسیر اعمال حق ایجااد
ناند و هم از ایجاد مانع از سوی سایرین جلوگیری کند .جایگاه دوفت و ارتبااط آن باا دساتگاه
قضایی و همراهی غافب با آن ،اماان شاایت و طر دعوا علیه قدرت و رسایدگی بایطرفاناه و
1. right in rem.
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عادگنه به آن را با مشال مواجه میکند .فاا دادرسی حقمدارانه در هر جامعهای به میزان نق
و اثرگااری مردم در شالگیری قدرت ،ابتنای آن باه رأی و نظار شاهروندان ،وابساتگی دوام و
بقای آن به انتخاب آنان و حساسیت افاار عمومی نسبت به حقهای بشری وابسته است .متعهد
ثانی این ارتباط سایر مردم جامعهاند که در صورت ایفاناردن وظیفاۀ سالبی و نقاض عهاد باه
مداخلهناردن ،می توان از ساز و کارهای قضایی و ضمانت اجراهای قاانونی پای بینایشاده در
نظام حقوقی بهرهمند شد.

 .2جلوۀ ایجابی (حق-ادعای مثبت)

1

تالین طرف مقابل ،رکن تاوینی حق-ادعاست و بی آن اماان تحقق حق فراهم نمیشود ،زیارا
ماهیت مطافبهای و استواری آن بر وظیفه ونین ایجاب میکند .در این بعاد ،وظیفاه بار انجاام
کن متقابل واجد وهرۀ مثبت و ایجابی و مساتلزم انجاام فعال و پاساخ مثبات مالان اسات
بهگونهای که بی آن حق مزبور قابلیت تاوین نمییابد .حق-ادعاای مثبات ،حاق بار اماوال یاا
خدمات است که با کن ایجابی طرف دیگر مالزمه دارد القاری سایدفاطمی1388 ،افان 50 :و
جونز .)31-3 :1392 ،با توجه به وابستگی وجودی تالین به حق که بخ جداییناپایر آن باه
شمار می آید و با توجه به ایناه محتاوا و محادودۀ تالیان ،محتاوا و محادوده حاق نظاارت را
مشخص میکند ،فاا تعیین عرصۀ حق وابسته به تعیین قلمرو تالین است.
قدرت و تمامی نهادهای وابسته مستقیم و غیرمستقیم متعهاد اصالی ایان وظیفاهاناد و در
مقابل دارندگان حق نظارت باید کن های ایجابی متقابل را بهگوناهای ارائاه کنناد کاه امااان
استیفای حق نسبت به عموم و تحقق نظارت بر قدرت بدون هرگونه ماانعی فاراهم شاود .ارائاۀ
هرگونه تسهیالت ضروری در این قلمرو قرار میگیرد.
حق-ادعای مثبت ،حق بر شخص 2است که تنها نسبت به افراد معینی قابلیت طر مییاباد
و به موجب آن وظیفه بر دو شخص یا اشخاص معینی قرار مایگیارد ال Ibidو جاونز:1392 ،
 .)32از آنجا که هدف نظارت ،ارزیابی کن های قدرت سیاسی در ساحت حقهای بشری آحااد
جامعۀ سیاسی است ،نوع کن ضروری برای تحقق این حق انحصاراً در حاوزۀ شایساتگیهاا و
صالحیت های قدرت سیاسی قرار دارد .فاا تنها شخص متعهد در این بخ شخصایت حقاوقی
دوفت است که انجام تمامی اقدامات بایستۀ ضروری و تحققبخ حق نظارت همگانی بر قدرت
را میبایست فراهم کند.
بدیهی است بر عاس آننه در وجه منفی حق-ادعای نظارت بیان شد و به موجب آن مردم
در کنار دوفت و قدرت در برابر اعمالکنندگان حق ،مالن و متعهد به شمار میآمدند ،در اینجاا
1. positive claim-right.
2. right in personam.
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ونین تعهدی وجود ندارد و مردم هیچگوناه تالیفای در ارائاۀ تساهیالت و تمهیادات ضاروری
اعمال حق بر دو نخواهد داشت.
با وجود این ،اگر حق نظارت همگانی بر قدرت را حقی بدانیم که افراد ناامعین در برابار آن
تالین مثبت دارند الحق-ادعای مثبت نوعی) و باید اقدام خاصای را در مسایر اجارای حاق در
برابر اعمالکنندۀ آن انجام دهند ،اگر وظیفه بر عهدۀ تکتک افراد به نحو مشخص قرار نگیرد و
یک اقدام ،متعهدان متعدد نامشخص داشته باشد ،فرد مشخصی در برابر ذیحق ،متعهد نیسات
و ذی حق اماان مطافبۀ آن را از هیچ شخصی نخواهد داشت .بناابراین ،قاراردادن حاق نظاارت
همگانی در زمرۀ حق -ادعای مثبت ناوعی کاه تماام شاهروندان جامعاۀ سیاسای نسابت بادان
مالناند ،بهظاهر تأثیر مفیدی در مرحلۀ اجرای حق نخواهد داشت و قابل مطافبه نخواهد بود.
قلمرو تعهدات دوفت در این حوزه نسبت به حداقلهای ضاروری حاق-ادعاا تعهاد فاوری و
صرفنظر از اماانات و معاذیر استنادی قدرت است ،اما در سطح حداکثری آن تعهد به وسیله و
منوط به فراهمشدن اماانات و تمهیدات با توجه به توان دوفت است.
شایان یادآوری است حقهای مدنی و سیاسی از هر دو جلوۀ مثبت و منفی حق برخوردارند،
زیرا گزمۀ آن مداخلهناردن قدرت است ،اما بدون وجود نظام یا نظامهای پشتیبان که مساتلزم
اقدامات ایجابی دوفت است ،استیفای آنها محقق نخواهد شد .فاا حقهای مدنی و سیاسی حق
مثبت و هم منفی به شمار می آیند .جونز بر این باور است کاه گااه ایجااد تماایز باین حاق بار
شخص و حق بر نوع 1و حق شخصی 2و عینی 3یا حق نسبی 4و مطلاق 5مایتواناد در شاناخت
محتوای حق-ادعا مفید باشد ،اگروه درنهایت به غیرمفیدبودن این تمایز بارای کشان حقیقات
نظر میدهد.
ماهیت وجودی حق-ادعا وه در تجلی مثبت و وه در جلوۀ منفی وابساتگی آن باهتصاریح
مقنن و ارادۀ او را نمودار میکند ال نبویان1386،افان .)226 :برخای اندیشمندان حق آزادی بیان
را حق-ادعا ،حق-آزادی و حاق-مصاونیت دانساتهاناد الراینبوفات .)69 :1394 ،از این نگر
میتوان ونین استنباط کرد کاه شارط تااوین بخا ارادۀ قاانونی مؤففۀ حق-ادعا نیست و
می توان آن را نادیده انگاشت ،زیرا اگر تصاریح قاانونی شارط وجاودی تلقی شود با مؤففۀ نقیض
آن در حق-آزادی الکه وجود آن نیازمند ارادۀ صریح قانونی نیست) در تعارض قرار میگیرد .مگر
آناه اینان حق یادشده را بهمنزفۀ حق اخالقی بررسی کرده باشند که طبیعتاً نیازمند قصد و
تصریح قانون نیست.
1. right in rem.
2. personal.
3. real.
4. relative.
5. Absolute.
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حق-آزادی

1

هوفلد اصطال حق-امتیاز 2را برای این رابطاه برگزیاده اسات کاه باه جهات ابهاام در معناا و
گمراهکنندگی ،برخی اندیشمندان کاربرد آن را مناسب ندانستهاند الجونز 36 :1392 ،و نبویاان،
 .)226 :1386برخی فیلسوفان و حقوقدانان متأخر دان واژۀ «آزادی» را دقیاقتار و رسااتر از
«امتیاز» برای مقصود هوفلد میدانند الوفمان495 :1392 ،؛  ،Campbell, 2006: 31باه نقال از
طافبی و حسینینسب 173 :1388 ،و راینبوفت.)44 :1394 ،
تعرین هوفلد از آزادی قانونی ،تعریفی رابطهای است .آزادی قانونی ،در هر مورد آزادی یاک
طرف در برابر طرف دیگر و متضاد منطقی تالین قانونی است الوفمان .)494-5 :1392 ،حاق-
آزادی در مالزمه و به معنای آزادبودن از هرگوناه تالیان میاایر آن اسات الجاونز36 :1392 ،؛
بینمور 163 :1389 ،و جونز )20 :1387 ،و بر هیچ تالین مستقیمی دگفات نمایکناد ،بلااه
صاحب حق را نسبت به انجام فعل یا ترک آن توانا و مجاز بادان مایدارد .گزماۀ آن بایحقای
دیگران و نقیض آن وظیفهداشتن ذیحق است .دیگران در برابر صاحب حق وظیفهای نه ایجابااً
و نه سلباً ندارند تا اماان تقاضای انجام آن برای وی میسور باشد .فقدان تالین در این نوع فقط
نسبت به وظیفه مصر است ،اما میتواند تالین ضمنی دربر داشته باشاد ،زیارا تااوین عینای
حق در افتزام وظیفۀ سایرین به شناسایی حاق و عادم کان مناع اسات الجاونز28 :1392 ،؛
ویاااس76-9 :1389 ،؛ نبویااان1386 ،ب232 :؛ طااافبی و حسااینینسااب 173-4 :1388 ،و
راینبوفت .)36-28 :1394 ،آزادی در باور هابز به معنای فقدان ماانع خاارجی اسات کاه اغلاب
بخشی از تواناییهای انسان را در تحقق خواستههای سلب میکند الهابز .)160 :1384 ،ظاهراً
وی تنها به یای از ابعاد این مفهوم پرداخته است و آن را در مفهوم آزادی در انجام مدنظر قارار
داده در حافی که هوفلد آن را هم در جلوۀ آزادی در فعال و هام آزادی در تارک فعال تحلیال
کرده است.

 .1جلوههای حق-آزادی
حق-آزادی در دو بعد انجام فعل و انجامندادن آن ظاهر میشود.

 .1 .1حق-آزادی نسبت به انجام
حق-آزادی فرد نسبت به انجام یک عمل بدینمعناست که در صورت افازامنداشاتن قاانونی باه
انجامندادن فعل ،او هیچ تالیفی در انجام آن نادارد و از حاق-آزادی در انجاام فعال برخاوردار
1. liberty-right.
2. Privilege-right.
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است .به دیگر سخن شخص صاحب حق تالیفی نسبت به ترک فعال خاصای نادارد .منظاور از
تالین وظیفهای است که مدفوف دقیقاً ضد امتیااز ماوردنظر باشاد ال ،Hohfeld, 1919: 39باه
نقل از وفمن1392 ،؛ جونز 36 :1392 ،و نبویان.)227 :1386 ،

 .2 .1حق-آزادی نسبت به انجامندادن
صاحب ونین حقی از حق-آزادی انجامندادن آن فعل نیز بهارهمناد اسات ،بادینمعناا کاه در
صورت فقدان افزام قانونی به انجام عمل ،وی از حق-آزادی انجامندادن فعل نیز برخوردار اسات،
زیرا وی در ونین حافتی مالن به ترک فعل خاصی نشده است .بنابراین حق-آزادیها به جهت
فقدان هر قاعده یا تالین میایر وجود خواهند داشت .ذیحاقباودن در ایان رابطاه باه معناای
بیتوجهی تالین بافقوه و رهایی شخص از وظیفه است .به عبارت دیگر ،رهایی از هر نوع تالین
میایر با حق-آزادی گزمه و همبستۀ آن الجونز 36-7 :1392 ،و قاری سایدفاطمی)30 :1388 ،
و وظیفهداشتن نقیض آن است .شخصی که صاحب حق-آزادی شناخته میشود ،وظیفه ندارد و
طرف مقابل نسبت به وی حقی نخواهد داشت؛ بر عاس آننه در حق ادعا گفته شد که ذیحق
میتوانست فعل یا ترک آن را از دیگری مطافبه کند.

 .2شرایط تحقق
حق-آزادی در سیر تحقق خود نیازمند دو شرط است:

 .1 .2نبود منع قانونی
نبود منع قانونی و هرگونه وظیفه نسبت به فعل یا نبود آن مبنای تاوینی این نوع حق اسات و
هیچگونه ادعایی از سوی سایرین در برابر آن قرار نمیگیرد ،فاا گسترۀ شمول ماوارد آن در هار
جامعهای بسیار زیاد است الجونز.)36 :1392 ،

 .2 .2بینیاز از تصریح
به فحاظ ناممانبودن تعیین مصادیق نامحدود از سوی ارادۀ قانونی ،وجاود آن نیازمناد تصاریح
قانونی نیست .در غافب نظامهای حقوقی انجام هر آننه منع نشده آزاد است و شهروندان جز در
موارد منع ،نسبت به انجام سایر امور آزادند .تمامی گسترۀ بیحد افعال انسانی کاه ماورد مناع
قانون قرار نگرفته است در ذیل عنوان حق-آزادی قرار میگیرد که دامنهای نامحدود از حقهای
بنیادین و غیربنیادین ،کلی و جزئی را دربر میگیرد.
حق-آزادی با فقدان هر قاعدۀ قانونی میایر و فقدان هر تالین کلی میایر در تاالزم اسات و
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در نبود هر دو آنها وجود مییابد .این رابطه یا موقعیت قانونی ممان است بهوسایلۀ قاانون در
وهاارۀ معافیاات شااال گیاارد الجااونز 36-7 :1392 ،و نبویااان1386 ،ب )227 :یااا بااا وجااود
ضرورتنداشتن تصریح ،قانونگاار بنا به اهمیت موضوع یا جهاتی خاص ،مورد یا مواردی از این
نوع را بهمنزفۀ قاعدۀ قانونی وضع کند .بنابراین ،تصریح قانونی ماهیت آن را متحول نمیکند.

 .3 .2تکلیف ضمنی
حق-آزادی متضمن تالین شخص دیگری نیست ،اما بهگونهای ضمنی میتواند ایان معناا را در
پی داشته باشد الجونز .)28 :1392 ،از سوی دیگر ،هر حقی مفهوم واقعای و کاارکردی خاود را
زمانی می یابد که سایرین تالین داشته باشند اوگً این حق را شناسایی کنند و ثانیاً متعهاد باه
عدم کن منع و ایجاد مانع در مسیر اعمال و اجرای حق باشند .در غیر این صورت نمیتوان به
حقداشتن شخص نظر داد ال ،Lyons, 1994: 25به نقل از نبویان1386 ،ب ،)235 :زیارا وناین
حقی تاوین نمییابد و درنظرگرفتن مفهوم حق برای آن بیمعناست.
اثربخشی حق-آزادی به باور هارت متضمن حق-ادعاهای حمایتی و پشتیبان است که آن را
همراهی میکند .هر حق-آزادی ممان است از سوی یک یا وند حق-ادعای مرتبط پشاتیبانی
شود .وجود و برخورداری از این حمایت آزادی را در جایگاه حق قارار مایدهاد .شناساایی هار
حقی از سوی دیگران و ممانعتناردن آنان در مرحلاۀ اجارای حاق ،شارط وجاودی آن اسات
ال ،Hart, 1982: 173به نقل از جونز 39 :1392 ،و نبویان1386 ،ب .)228 :وضع طبیعی هاابز را
مصداق نقض این رویارد ذکر کردهاند ،اما یافتن موارد دیگر بسیار مشال است الجاونز:1392 ،
 ،)40زیرا در اکثر قریب به اتفاق مصادیق این نوع حق بهوسیلۀ حق-ادعاهای قانونی پشاتیبانی
میشود.

 .3تحلیل رابطه
نظارت همگانی بر قدرت در ساحت نظام فاری حقمحورانه و در دستگاه اندیشۀ هوفلد ،تاوان
ظهور بهمثابۀ حق-آزادی را داراست و میتوان آن را حقی به تصویر کشید که ارکان این مفهاوم
را بهخوبی نشان دهد و هیچ تنافی با شناخت آن در وارووب رابطۀ حاق-ادعاا نداشاته باشاد.
حقهای مدنی و سیاسی و از جمله حق نظارت همگانی بر قدرت نسبت به دارنده ،ماهیت حق-
آزادی و نسبت به دوفت ماهیت حق-ادعاا دارناد .در هنگاامی کاه تنهاا باه آزادباودن فارد در
استفادهکردن یا ناردن از آن ،بدون انضمام به تالین وهره نمایان میکند ،در ساحت استحقاق
انجامدادن یا ندادن الحق-آزادی) واقع میشود و در زمانی که نسبت آن با دوفات و وظیفاۀ وی
سنجیده میشود ،یک حق-ادعا به شمار میآید.
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 .1 .3فقدان الزام قانونی
استفاده از حق نظارت همگانی بر قدرت سیاسی از یکسو ،توان و صالحیتی را برای شاهروندان
فراهم میکند تا بتوانند خط سیر قدرت را در مرزهای حقها و آزادیهای عمومی تعقیب کنند.
تمامی شهروندان جامعۀ سیاسی در استخدام این حق در مسیر صیانت از کرامت ذاتی ،استقالل
فردی و درنهایت حق بر تعیین سرنوشت خوی  ،محق و آزادند ،اما هیچگوناه افازام قاانونی در
استفادهکردن یا ناردن از آن ندارند و هیچ تالیفی آنها را در این خصوص به بهرهمندشدن یاا
نشدن از آن وادار نمیکند .گزم به توضیح است که هوفلد از قدرت عمومی باا واژۀ اقتادار 1و از
قدرت خصوصی با واژۀ صالحیت 2نام میبرد الطافبی و حسینینسب .)178 :1388 ،حق-آزادی
نظارت همگانی بر قدرت سیاسای بادینمفهاوم اسات کاه در صاورت افازامنباودن قاانونی باه
انجامندادن فعل نظارت ،ذیحق هیچگونه تالیفی در انجام آن نخواهد داشت .از سوی دیگر ،در
صورت فقدان افزام قانونی به انجام نظارت ،وی از حق-آزادی انجامندادن نظاارت نیاز برخاوردار
است.

 .2 .3حق-ادعاهای حمایتی

3

حق-آزادی اوگً به مفهوم فقدان هرگونه تالین فرد به انجام یا ترک فعل اسات .ثانیااً متضامن
هیچگونه ادعایی نسبت به دیگری نیست و ذیحق به نحو مثبت یا منفی مطافباهای از دیگاری
ندارد .با وجود این ،با توجه به نگرشی که تاوین عینای حاق را در افتازام وظیفاۀ ساایرین باه
شناسایی حق و عدم کن منع میداند و درنهایت به استناد رویارد هارت کاه قرارگارفتن هار
آزادی در تراز حق را مستلزم همراهی حق-ادعاهای حمایتی میداند؛ میتوان نظاارت همگاانی
بر قدرت را حق رابطهای از نوع آزادی دانست .ذیحق با آناه در اعمال یا ترک آن کامالً آزاد از
هرگونه افزام قانونی است و نسبت به دیگران نیز هیچگونه ادعایی ندارد ،در اجارای آن نیازمناد
ممانعتنشدن از سوی سایرین و پشتیبانی و حمایت از سوی حق-ادعاهاست .هنگام اساتفاده از
این حق ،وهرۀ دیگر آن یعنی حق-ادعا ظاهر میشود ،زیرا اعمال حق با تالین دیگران القدرت
و سایرین) به آننه نباید انجام دهند ،ارتباط مییابد .حق نظارت همگانی در عرصاۀ اساتخدام و
کاربرد وون با وظیفۀ قدرت و سایر اشخاص بر ممانعتناردن و نبود هرگونه اقدام مخل هماراه
است ،ادعایی است که در وارووب رابطۀ حق-ادعا مطر خواهد شد .درواقع حق-آزادی نظارت
همگانی بر قدرت در عرصۀ کاربرد نیازمند استظهار به حق-ادعاهایی است که بتواند با تایه بار
آن و وظیفه و تالین منبعث از آن ،جلوه یابد و از قوه به فعل درآید .تقریباً تمامی حق-آزادیها
1. authority.
2. capacity.
3. protective claim-rights.
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بهوسیلۀ حق-ادعاهای حمایتی ،پشتیبانی میشوند و حاق-آزادی نظاارت همگاانی نیاز وناین
است.

 .3 .3مالزمات مفهومی نظارت همگانی بر قدرت
حق اخالقی یا حقوقی نظارت همگانی بر قدرت در واقع مبین دو محور اساسی است:
 )1تالین به رعایت همبستههای کرامت انساانی؛ امااان نظاارت و ارزیاابی کاردار قادرت
بهمثابۀ تالین به رعایت مالزمات کرامت انسانی و استقالل فردی و نبود هرگونه اقدام تخدیشی
است .به دیگر سخن ،حق نظارت همگانی بر قدرت در درون مفهوم خوی به نحو تضمن دگفت
بر وظیفۀ قدرت بر محتوای حق است و محتوای حق محتوای تالین را تعیین میکند.
 )2حق ناظر بر اجرای تااافین قادرت؛ رکان اخیار مفهاوم همبساتۀ نظاارت اسات ،زیارا
پی بینی نظارت همگانی بی آن ،سامان یادشده را بیمعناا مایکناد .بناابراین ،صارف امااان
نظارت وه در نظام اخالقی و ماقبل قادرت و واه در نظاام حقاوقی و مابعاد قادرت سیاسای،
متضمن و مبین حقی است که همگان بهمنزفۀ ناظر بر اجرای تالین یا تااافین تحات نظاارت
دارند و همان حق مبنای تاوین نظارت بر آن کردار شده است .ایان تحلیال ایاراد کساانی کاه
شناسایی هر حقی از سوی سایرین را شرط تحقق آن میدانند و بر این باورند که هیچ حقی تاا
زمانی که دیگران آن را شناسایی نانند و در برابر آن مالن نباشند و خود را موظن نبینناد ،در
ذیل عنوان حق قرار نمیگیرد ،نمیتواند برطرف کند.

نتیجهگیری
تحلیل نظارت همگانی بر قدرت بهمثابۀ رابطۀ مبتنی بار آزادی قاانونی الحاق-آزادی) ،شاهروند
جامعۀ سیاسی را در مسند شخص ذیحقی مینشاند که:
اوگً به فحاظ فقدان افزام قانونی به انجام نظارت ،وی از هرگونه تالین و افزامای کاه مادفول
آن نقیض آزادی در ایفای این حق است در برابر سایرین ،همننین قدرت سیاسی رها و از حق-
آزادی در انجام نظارت بهرهمند است.
ثانیاً از حق-آزادی انجامندادن نظارت نیز بهرهمند است .داشتن حق نظارت در این خصوص
در تالزم با رهایی از هرگونه تالین میایر است .فقدان وظیفه ،اماان هرگونه حقی را نسبت باه
طرف مقابل منتفی میکند و وی هیچگونه حقی بر ناظر نخواهد داشت .بنابراین ،هرگونه مطافبه
و درخواستی از سوی قدرت ،همننین سایرین نسبت به ایفای وظیفۀ نظارت اماانناپایر است.
ثافثاً سایرین هیچگونه وظیفۀ مستقیم مثبت یا منفی در مقابل ناظر و صاحب حاق نظاارت
همگانی ندارند .با وجود این ،از آنجا که تاوین عینی حاق ،همبساتۀ شناساایی حاق نظاارت و
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ایجادناردن مانع از سوی ساایرین و قادرت اسات ،قرارگارفتن نظاارت همگاانی بار قادرت در
وضعیت حق-آزادی ایجاب میکند تا قدرت سیاسی بهمنزفۀ نهاد هدف باشد و ساایر اشاخاص،
حق یادشده را شناسایی کنند .عالوه بر این ،اشخاص مزبور باید از اعمال هرگونه کن منع که
در تضاد با اعمال و اجرای نظارت است متعهدانه پرهیز کنند.
حق نظارت شهروندان بر قدرت ،نسبت به حاکمیت و نهادهاای حااومتی حاق-مطافباه یاا
حق-ادعا و متضمن تالین طرف مقابل است .بر این اساآ ،اوگً هر فرد جامعه به صورت منفرد
یا جمع نسبت به عدم کن منع محق است .در این مرحله تاوین حق تنها بر وظیفۀ سالبی و
اقدام منفی قدرت و دیگر اشخاص ابتنا دارد ،بهگونهای که هرگونه اقدام مداخلهجویانه ،میایر باا
حق-ادعای نظارت همگانی بر قدرت به شمار میآید .شناسایی و تحلیل نظارت همگانی بهمثابۀ
یک حق-ادعا ،اماان مطافبۀ وظیفه را از قدرت و سایرین فراهم میکند و ذیحق الناظر) توان
بهرهمندی از ساز و کارهای تضمینی جامعه را نسبت به رفع هرگونه مانع التالین) دارد.
ثانیاً از آنجا که وظاین سلبی بهتنهایی اماان تحقق حق-ادعای نظاارت همگاانی را تاأمین
نمیکند ،عالوه بر تاافین سلبی ،باید از جلوۀ ایجابی و وظاین مثبت نیز بهرهمند شاود .قادرت
سیاسی متعهد این رابطۀ قانونی است .شفافسازی کردارهای قادرت در ساطح امار سیاسای و
اداری و پیامد آن ،پاسخگویی ،مجموعه اقدامات مثبتی را تشایل میدهد که انحصاراً بار عهادۀ
دوفت است .بنابراین ،تحلیل تالین مالزم حق نظاارت باهمنزفاۀ اقادام ایجاابی ،تنهاا قادرت و
حاکمیت را در برابر وظاین ایجابی مالن میکناد .مطافباۀ ایان تعهاد از طریاق دساتگاههاای
ضمانت اجرای جامعه در صورت استقالل سازمانی فراهم است.
ثافثاً حق نظارت همگانی بر قدرت بهمنزفۀ حق اخالقی در معنای «واقعاً درست» و مقادم و
حاکم بر قانون و مستقل از آن ،صارفنظار از ارادۀ مقانن وجاود دارد و تالیان همبساتهای را
نسبت به دیگران ایجاد میکند .وجود ،قلمرو و محتوای آن مساتقل از ارادۀ قادرت اسات .حاق
یادشده بهمنزفۀ حق اخالقی هم بهدرستی و خوبی آن ،هم به استحقاق ذیحق و هم به امااان
مطافبۀ آن دگفت دارد .اگر حق نظارت همگانی را درون نظام حقوقی و در رابطۀ قانونی هوفلد یا
موقعیت قانونی وفمن در نظر بگیریم ،به فحاظ تضمن بر تالین ،مستلزم ارادۀ ایجابی قاانونی در
مرحلۀ تاوین است.
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