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 کمال نفوس انسانی، غایت جعل حقوق و تکالیف

ست. به طور کلی فلسفه جعل تکالیف و ها گذاشته، این برای کمال مامتعال حقوقی را به گردن ما انساناگر خداوند 

حقوق، چه حقوقی برای خودش و چه حقوقی برای دیگران و چه حقی بر انسان نسبت به خودش، اینها همه در 

براساس مصالحی این حقوق را جعل هاست. اگر خداوند متعال منشأ همه حقوق است، اگر راستای اکمال نفوس انسان

ها حقوقی قرار داده و حقوقی را برای خودش قرار داده، اینها همه یک هدف را انسانکرده، اگر اوست که نسبت به 

ک حیات و خلقت خودش برسد و نزدی این حقوق و تکالیف، به مقصد اعالی کند و آن اینکه انسان با رعایتتعقیب می

 شود. 

همسایه، حق معلم، حق رحم،  اویه به حقوق نگاه کنیم؛ مثالً حق پدر و مادر بر فرزند و بالعکس، حقاگر ما از این ز

و اجداد، حق خودِ خدا، این حقوق همه برای آن است که اگر کسی این حقوق را مراعات کند، به مقام قرب  حق آباء

ند سان داشته، همانضی در پی خلقت انده و غررسد. اگر خداوند متعال انسان را خلق کرده و خلقت انسان عبث نبومی

د ـ لذا شوـ بنابر آنچه که از ادله استفاده میترین کار خداوند تبارک و تعالی، خلق انسان بوده مهم سایر افعالش و

بایست برای اشرف الموجودات که به اهمّ االغراض و ترین اغراض هم در پی خلقت انسان بوده است. پس میمهم

 ه، راه وصول به آن مقصد و منزل را هم تعیین کند که این راه را تعیین کرده است. خلق شدالغایات 

تعیین حقوق و جعل تکالیف، همه برای رسیدن به آن مقصد است. بنابراین اگر کسی گمان کند که صرفاً با عمل پس 

با عمل  صرفاً گمان کنداگر کسی  تواند به آن مقصد برسد، در اشتباه است.به واجبات و بدون رعایت این حقوق می

تواند به آن مقصد برسد، در اشتباه است؛ بله، در روایات داریم که عمل به نوافل و مستحبات، به حدیث قرب النوافل می

کند. اگر ما عمل به این حقوق را مستحب بدانیم، این به معنای عام مستلزم کمال است؛ یک قربی برای انسان ایجاد می

کسی صرفاً با عمل به واجبات دینی و  ممکن نیستین حقوق و این تکالیف یک تفکیکی قائل شویم، دیگر ولی اگر ب

تکالیف بخواهد به آن مقصد برسد. بله، اگر ما گفتیم حق و تکلیف مالزم هستند و در کنار هر حقی یک تکلیفی است، 

شود که برای رعایت هم شامل الزاماتی می گیرد وآن وقت تکلیف به معنای عام هم مستحبات و هم واجبات را می

شود ما تکالیف را فقط نسبت به عبادات و نماز و روزه بدانیم و از این حقوق شده است. پس نمی جعل این حقوق

حق به ضمیمه واجبات و تکالیفی که به گردن ماست، همه از ناحیه خداوند برای این  15غافل شویم. به هر حال این 

ین حقوق و عمل به بحث از ا وارد خلقت نزدیک کند. با این نگاه باید اعالیجعل شده که ما را باال ببرد و به مقصد 

«الحمد هلل رب العالمین»                                                              این حقوق شویم.                                 


