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 شرح رساله حقوق 

خودش  رکند، حق انسان بعرض کردیم اولین حقی که امام سجاد)ع( در این رساله در رابطه با انسان نسبت به خودش بیان می

است. حق خداوند بر انسان بیان شد؛ اما حق انسان بر خودش. ما گفتیم اوالً اینکه انسان یک حقی دارد، این خودِ انسانی 

ماهیت نفس چیست؟ این را یک توضیح مختصری دادیم و گفتیم برای اینکه نفس را بشناسیم، باید  ولی انسان یک حقی دارد

غایت خلقت انسان متوقف بر شناخت ماهیت انسان است و باز شناخت ماهیت اخت شنغایت خلقت انسان را بشناسیم و 

انسان متوقف بر پی بردن به کماالت انسانی است. هر موجودی کمالش رسیدن به غایتش است. کمال انسانی چیست؟ این 

ا باید هایی است که اینجبحثتوان به این کمال انسانی رسید؟ این یک سؤال است که باید پاسخ دهیم. دوم اینکه چگونه می

 تر کرد. شود خیلی گستردهمطرح شود؛ گرچه دامنه بحث را می
 یچیستی کمال انسان

اش جدال و گفتگو صورت گرفته است. کمال این یک مسأله بحث برانگیز قدیمی در بین دانشمندان بوده و تا امروز درباره

انسانی چیست؟ سعادت انسان چیست؟ آیا سعادت و کمال انسان فقط در این دنیاست؟ یا سعادت انسان هم دنیوی است و 

، فالسفه یونان باستان، از افالطون و ارسطو اقوالی دارندر کدام انظار و هم اخروی است؟ اینجا مکاتب الهی، مکاتب مادی، ه

اند سعادت انسانی و کمال انسانی را تبیین کنند. یکی معتقد است سعادت انسان این و سقراط بگیرید تا امروز، همه سعی کرده

ز این دنیا و تواند لذت ببرد است که تا میمند کسی ااست که در این دنیا رنج کمتر ببیند و لذت بیشتر ببرد. انسان سعادت

گوید کمال و سعادت انسان فعلیت یافتن های موافق با جسم و طبیعت او. یکی میکمتر رنج ببیند؛ آن هم لذت و رنج

 گوید سعادت انسان در ثروت و رفاه است. گوید کمال انسان در علم است، یکی میهای اوست؛ یکی میاستعداد

ها توجه به نیازهای جسم انسان ی و مکاتب مختلفی وجود دارد. مهم این است که در بسیاری از این دیدگاههرحال مبانبه

شده است. به تعبیر دیگر خودِ حیوانی انسان مالک قرار گرفته و طبیعتاً سعادت انسانی وقتی بر مبنای نگاه به خودِ حیوانی 

ء و انظار خواهم وارد این آرای باشد، نتیجه متفاوتی به بار خواهد آورد. من نمیباشد، کامالً با آن وقتی که مبتنی بر خودِ انسان

از دید قرآن انسان خلقتش یک غایتی دارد، سعادت انسان در گروی مسلم است و اختالفات در این مکاتب شوم، اما اجماالً 

هست. وقتی خداوند  ز در آنهمه چییک چیز است؛ کمال انسان در گروی یک چیز است و آن هم قرب به حق تعالی. این 

هم در خواجانشین می «انی جاعل فی االرض خلیفة»خواست خلق کند، خطاب به مالئکه فرمود تبارک و تعالی انسان را می

زمین قرار دهم. طبیعتاً بین خلیفه و مستخلف عنه سنخیت و قرابت باید باشد و اال خالفت معنا ندارد. خلیفه از حیث صفات، 

 تر است. ها در واقع اشبه از سایرین به مستخلف عنه است، نزدیکها و ویژگیییتوانا

، نوع انسانی را با این ظرفیت خلق (نه اینکه بالفعل همه این چنین هستند)خداوند تبارک و تعالی یک چنین موجودی را 

ده ماالتی که در این آیه وجود دارد گفته شکرده که خلیفه بشود. ما این را در ذیل این آیه قبالً به تفصیل بحث کردیم؛ احت

است. نوع آدمی این ظرفیت را دارد که به این مقام و به این موقعیت برسد. این غایت خلقت انسان است؛ خداوند تبارک و 

اند که این هتاینجا اتفاقاً برخی گف «أ فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»تعالی انسان را عبث خلق نکرده است؛ 

ل کند. به چه دلیاین عالم خدایی دارد و این خدا کار عبث نمی کهاین آیه  بهکند هست، استدالل می یک استدالل لمی در آن
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گردند؛ این استدالل لمی است. یعنی قیامت و بازگشت به خداست که در کند؟ برای اینکه همه به سوی او برمیکار عبث نمی

اال کنند و اینکه حگردند به آن سمت؛ همه به آن نقطه مراجعت میت این عالم است. باالخره همه برمیواقع توجیه کننده خلق

کند. بازگشت به خدا، گردند، این در واقع دارد کأن حکمت خلقت این عالم و انسان را ذکر میفرماید به آن سو باز میمی

 مه موجودات است.ت انسان و بلکه هرجوع به خداوند. این در واقع اساس خلق

. حاال پرستش و بندگی فقط مناسک نیست؛ «و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»فرماید در آیه دیگری خداوند می

عبودیت و بندگی خدا در تمام ابعاد، عبودیت خداوند یعنی اینکه نه فقط در مقام فکر و نظر خداوند را مبدأ خلق این عالم 

ه تواند باشد. توحید بهم به اینجا برسد که همه چیز خداست. بفهمد که تنها هدف انسان او می بداند، بلکه در هدف و غایت

 معنای عامش، توحید نه فقط از حیث باور و اعتقاد به این امر، بلکه مبدأ و معاد این عالم را خداوند بداند. 

ت که به مقام خالفت الهی برسد و مقرب شود اگر غایت خلقت انسان کمال و سعادت اوست، کمال و سعادت او هم به این اس

 شود به همین؛ قرب بهو نزدیک شود و سنخیت با مستخلف پیدا کند، پس همه چیز در این عالم در مورد انسان محصور می

نی و احق تعالی. لکن این با اختیار است و با اجبار نیست. از آنجا که انسان دو بُعد جسمانی و روحانی دارد، یا دو بُعد انس

 ر بُعد حیوانی به این مقام برسد.حیوانی دارد، او مختار است که در این مسیر با غلبه ب

ان اهلل عزوجل رکبّ فی المالئکة عقالً بال شهوة و رکبّ فی البهائم شهوة بال عقل و رکبّ فی » :فرمایدمی )ع(امیرالمؤمنین

خداوند تبارک  1.«المالئکة و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائمبنی آدم کلیهما و من غلب عقله شهوته فهو خیر من 

و تعالی مالئکه را عقل محض آفریده و هیچ شهوتی در آنها نیست؛ یعنی آن جنبه حیوانی مادی و میل به مشتهیات عالم 

از این عالم و شهوتشان  طبیعت در آنها نیست؛ حیوانات را هم شهوت محض قرار داده، یعنی تنها همّ و غم آنها اکل و شرب

سی شود و اگر کاست. اما آدم را مرکب از این دو عنصر قرار داد. اگر کسی عقلش بر شهوتش غلبه کند، از مالئکه برتر می

رای این در واقع ب «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» فرماید شهوتش بر عقلش غلبه کند، از حیوان هم بدتر. اینکه می

گوید ما راه را نشان دادیم؛ راه غلبه عقل بر شهوت را نشان دادیم؛ راه ه در این مسیر خودش باید انتخاب کند؛ میاست ک

ر اشود شکرگزرود میدر این راه میکه غلبه شهوت بر عقل را هم نشان دادیم. ما نشان دادیم که راه درست کدام است. کسی 

 ناسپاس. نرفتن به این راه خودش ناسپاسی است. شود می کند و کسی که این راه را طی نمی

پس اینکه کمال انسانی در چیست، در یک جمله کمال انسانی رسیدن به نهایت استعداد و ظرفیتی که خدا برای او قرار داده 

 است. همه موجودات کمالشان همین است؛ استعدادهایشان شکوفا شود. چه استعدادی را خدا در انسان قرار داده است؟

اش استعداد خالفت الهی. منظور از خالفت، نه یعنی حکمرانی به معنای متعارف؛ یعنی مثل او شدن که البته مثل او شدن الزمه

ه این توانیم بحکمرانی هم هست، حکمرانی حتی در عالم تکوین چه برسد به عالم تشریع. این کمال انسان است. چگونه می

 آینده باید پاسخ دهیم.   کمال برسیم؟ این سؤالی است که جلسه

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
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