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 )ع(رساله حقوق امام سجادشرح 

 انظار مختلف درباره منشأ حقوق

بحث به اینجا رسید که در گام اول و قبل از تبیین انواع حقوق، باید منشأ حق برای ما معلوم شود. اینکه امام سجاد)ع( در 

از کجا  این حقوقاین بیان نورانی، حقوقی را بر انساان نسب  به دداوند، نسب  به دیرران و نسب  به دود  مرر  کرد،،  

  و تقریباً همه صاحب نظران مکاتب حقوقی، قبل از هر چیز به دنبال پاسخ به این بحث بسیار مهمی اس ناشی شد، اس ؟

این سااال بود، و هسادند که اساساً منشأ حق کجاس ا اینکه یا انسان به گردن انسان دیرر حق دارد، از کجا ناشی شد،   

 اس ؟ به چه مناسب  کسی بر من یا حقوقی دارد که من باید آن را ادا کنم؟ 

مد، در این رابره قابل ذکر اس . من ناچارم دیلی اجمالی به این بحث اشار، کنما چراکه این مسأله در فلسفه ساه نظریه   

 حقوق، معرکه آراء واقع شد، اس . 
 نظریه اول: طبیعت

این حقوق  گوییمنظریه، دو تقریر ذکر کرد، اس . اینکه می ایننظریه اول آن اس  که این حقوق ناشی از طبیع  اس . برای 

 ناشی از طبیع  اس ، یعنی چه؟

سان . طبیع  این حق را به انپیرامون ماسا  یا تقریر این اسا  که منظور از طبیع ، همین طبیعدی اسا  که    تقریر اول:

. اگر انسان حق حیات دارد، این به داطر آن اس  که طبیع  این حق را به انسان داشاده باشد حق غذا دوردن دهد که می

تواند نمی را کرد، اسا . اگر انساان غذا نرورد یا اگر ندواند از دود  دفاع کند یا اگر ندواند زندگی کند، معلوم اس  که   

انسان  برند، این اس  که اینها حق طبیعیکار می. اینها از حقوق طبیعی انسان اس . تعبیری که در اینجا به حیات داشده باشد

پوشاا  و مسکن داشده   د که زندگی کنند، غذا برورنداد و مذهب، حق دارنرنگ و نژاز ها با قرع نظر اسا . همه انساان  

 باشند و... . بسیاری از حقوق اساسی انسان، ناشی از همین طبیع  اس . 

 نظر ذکر کنیم و آن اینکه طبیع  انسان چنین اقدضایی دارد. فرق این تقریر اینی توانیم براتقریر دیرری نیز می تقریر دوم:

بیع  ط داند. یعنیطبیع  را که دارج از وجود انسان اس ، منشأ حقوق انسان می در تقریر اولبا تقریر قبلی آن اسا  که  

ار یا حقوقی را قر  المهمه موجودات این  به  نوان اینکه یا سیر و جریان و گردشی دارد، نه تنها برای انسان بلکه برای

هایی که انساان دارد، دواوصایات مادی و معنوی، دووصیات    طبق تقریر دوم، طبیع  انساان و ویژگی ولی داد، اسا .  

 مند باشد. کند که از یا حقوقی بهر،جسمی و روحی او اقدضا می

معنای چیزی که در این  الم وجود دارد و ما جزئی از آن چه بسااا تقریر اول دیلی قابل فهم و اابات نباشااد که طبیع  به 

تواند حقوقی را برای انسااان قرار دهد. غیر از اینکه این تقریر مقداری ابهام دارد، دلیلی برای آن هساادیم، آیا اساااساااً می 

ند که از کین اقدضا مطبیع  انسا تقریر دوم هم کهشود.  بررسای توانیم پیدا کنیما دلیل این تقریر باید در جای دود  نمی

در هر صورت اگر طبیع  را منشأ این هم اشکاالت جدی دارد. مقداری قابل فهم اس ا ولی حقوقی بردوردار باشد هرچند 

دود  باید بحث شود. این  دارد که در جایمشکل  –ریر اول و چه طبق تقریر دوم طبق تقچه  -حقوق انسان قرار دهیم 

 های دینی ما سازگاری ندارد.مبانی و آموز، با وبه هیچ وجه قابل دفاع نیس  
 نظریه دوم: توافق جمعی
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اند و ها از یا حقوقی بردوردار شد،نظریه دوم این اس  که حقوق ناشی از توافق جمعی  قالس . یعنی  ل  اینکه انسان

رو، و اند که مثالً فالن گاند و چنین توافق کرد،اند، آن اس  که دودشان دُور هم نشسدهنساب  به یکدیرر حقوقی پیدا کرد، 

 نوان  ها فالن حق را دارند. آن وق  یا سری حقوق را بهها، این حقوق را دارند، یا مثالً همه انسانفالن جما   از انسان

اند. اما اساس این تر را هم مرر  کرد،اندا مثل حق حیات، حق مالکی . یا سری از حقوق داصحقوق اساسی قرار داد،

اند و این ناشای از همان توافق جمعی  دود   قالس . اینکه پدر  مقرر کرد، انساانها اسا  که  قال به مرور زمان حقوقی را  

حوول اشند، اینها مشد یا بر کس، اینکه همسایران نسب  به هم حقوقی داشده بنساب  به فرزند حق و حقوقی داشاده با  

 هاس . توافق جمعی انسان

 شویم. این نظریه هم به نوبه دود  اشکاالت فراوانی دارد که ما وارد آن نمی
 نظریه سوم: خداوند

و هو اصل »فرماید: م ساجاد)ع( می نظریه ساوم که هو الحق، آن اسا  که منشاأ حقوق، دداوند تبار  و تعالی اسا . اما    

شود. تفاوت اصلی و دداوند اسا  و ساایر حقوق از این حق ناشی می   حقوق، اصال  «الحقوق و منه تتفرع سائرر الحقوق 

اساسی مبنای دینی دربار، حقوق با سایر حقوق، در همین نکده اس  که غیر از اینکه دداوند معبود و دالق اس  و قدرت 

به  نوان منشأ به آن توجه نشد، و اساساً  نو اًشأ همه حقوق هم هس . این حقی اس  که به طور کلی مرلقه اسا ، اما من 

 ها با یکدیرر، مالحظه نشد، اس . گذاران در روابط انساندر جعل قوانین، از ناحیه قانون

ها بر یکدیرر، حقی که انسان حق طبیع  بر انساان، حق انسان  مانندحقوقی که در دایر، دین برای انساان قرار داد، شاد،،   

نساب  به دود  دارد، منشاأ همه اینها دداوند تبار  و تعالی اس . این حقی اس  که به  نوان مبنای همه حقوق باید به   

ق اصلی، حق دداس  و سایر کنیم که حآن توجه شود. مسأله مهم در اینجا، اابات این مرلب اس . ما به چه دلیل اد ا می

اب  مسأله اکنیم. اگر این شود؟ این احدیاج به برهان داردا ما یا برهان  قلی بر این مرلب اقامه میشی مینا حقوق از آن

شود. واال اگر ااب  نشود که منشائی برای حق شاود، آاار زیادی دارد و بسایاری از مسائل و شبهات و مشکالت حل می  

 ی  این حقوق وجود دارد؟ی ر اوجود ندارد یا یا منشأ دیالی وجود دارد، چه الزامی برا
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