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 سند رساله حقوق

 :آنچه که به عنوان رساله حقوق امام سجاد معروف شده، در واقع یک مطلبی است که از امام سجاد نقل شده و منبع آن

های رجالی درباره کهاب تحف العقول و اعهبار یا عدم اعهبار آن تحف العقول استت که اب  شعبه حرانی نوشهه  در بح   .1

قمری تتتت آمده است  م تل تحف  183  ای  روایت، در کهاب تحف العقول تألیف اب  شعبه حرانی تتتت مهو ی بح  کردیم

العقول چه بستا ای  است که  روایا  را با سند نقل نترده است  یعنی روایاتی که در کهاب تحف العقول آمده، نوعا  سند آن  

 ذکر ن ده است  

 183نی شی  ددوق مهو ی سال بعد از اب  شعبه حرانی  و  کرده  یع دیگری، کهاب خصتال شی  ددوق است که یک  .2

 قمری است 

 سند دیگرش، م  الیحضره الفقیه است که ای  هم برای شی  ددوق است   .3

از نظر سندی، اگر بخواهیم کهاب و مؤلف کهاب را مالحظه کنیم، قهرا  در بی  ای  سه منبع، م  الیحضره الفقیه اعهبار بی هری 

اره اعهبار کهب اربعه  ما ای  نظر را اخهیار کردیم که کهب اربعه معهبر های رجالی یک بحثی داشتتتهیم دربد  ما در بح دار

ذکر شتده، یعنی کا ی، استهبصتار، ته یب و م  الیحضتره الفقیه، اگر دوستهان خواسهند       اربعههستهند  روایاتی که در کهب  

براهی  اعهبار کهب اربعه را م تتتاهده کنند  در بی  کهب اربعه، کهاب کا ی یک وی گی توانند آنجا مراجعه کنند و ادله و می

 از جمله مرحوم محقق همدانی داحب مصباح الفقیه خادی دارد  کسانی هم که قائل به اعهبار کهب اربعه هسهند، کم نیسهند 

 یا مخصودا  در مورد کهاب کا ی مرحوم نائینی ای  عقیده را دارد  

های ال با توجه به اینته ای  روایت در م  الیحضر ذکر شده، به نظر ما ای  روایت معهبر است  البهه ای  روایت نقلبه هر ح

ها های جزئی دارند  در اینته ای  تفاو خصال با نقل م  الیحضر با نقل تحف العقول، یک تفاو مهفاوتی دارد  یعنی نقل 

رده که جا تصریح نت قط در م  الیحضر که ای  بیان امام سجاد را نقل کرده، آن هایی اشاره کردیم چیست، شاید به مناسبت

 است  ل ا از ای  جهت م تلی نیست   کردهای از امام سجاد است  اما در خصال ای  را به دراحت بیان ای  یک رساله

کند  اما وقهی شی  ددوق در م   ناکتواند روایت را از حی  سند شبههدر تحف العقول، ستند روایت ذکر ن تده و ای  می  

ای  مطلب  کند ولو مرستال  هم باشد، اما مثل مسانید اوست  در مورد مرسال  شی  ددوق، الیحضتر ای  روایت را نقل می 

م هور است  برخی معهقدند که آن دسهه از مرسال  شی  ددوق که به دور  قطعی به امام نسبت داده  مثال  گفهه عَ  ابی 

، در واقع کأن مثل ای  است که او قطع به ددور آورده عَ  ابی جعفر یا عَ  ابی عبداهلل)ع( تعبیرنیاورده ولی  جعفر)ع(، سند

ای  روایت از امام معصتوم داشتهه ولی سند آن را ذکر نترده است  ای  دسهه از مرسال  شی  ددوق حهما  در حتم مسند   

ت توانیم بگوییم، ای  اسای  روایت می اساس آنچه که در مورد سندشده باشد  بر ای  است و مثل آن است که سند آن ذکر 

 که ای  معهبر است  

 که ای  از معصوم دادر شده است تواند قرینه باشد از مسأله سند، مضامی  ای  رساله، خودش می به غیر
 محتوای رساله

مبیّ  سه ضلع از روابطی است که انسان در ای  یک من ور جامع و کاملی از حقوق است که در واقع به هر حال ای  رساله 

ای با طبیعت و   رابطه انسان با دیگران  البهه انسان یک رابطه1  رابطه انسان با خودش 3  رابطه انستان با خدا  3دنیا دارد: 
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ه نحو د ولی مجموعه شتعب روابط انستانی از ای  سته خاری نیست  در ای  رساله امام سجاد ب   محیط پیرامون خودش دار

اند  البهه عمده آن مربو  به شود را ذکر کردهها رابت میمستهو ی حقوقی را که در ارر ای  ارتبا  سته ضتلعی برای انسان   

 رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگران است  یعنی حقوق انسانی  

ی ستایر حقوق است که م  خواهم گفت  اساسا   اند  آن هم از ای  باب که یک مبنایی برادر بدو امر حقّ اهلل را مطرح کرده

حق که در اینجا ذکر شده، علی رغم اینته یک  13یا  13مبنای حقوق انسانی و من أ آن همان حق اهلل است  شاید از ای  

ل که بح  ای  حقوق را مطرح کرده، یک حقی را به عنوان حق حج ذکر کرده که در اخهال اتی وجود دارد، مثال  در خصتتتا

حق مربو  به  15العقول یا برخی دیگر، ای  مطلب ذکر ن ده است  ای  تفاو   عال  مورد نظر نیست  اما اجماال  شاید  تحف

 حقوق انسانی است و یک حق به عنوان حق اهلل که آن هم خیلی کلی بیان شده و ما إن شاء اهلل شرح خواهیم داد  

مقدماتی داشهه باشیم  اساس و محور ای  بیان امام سجاد)ع( و ای   مسأله عمده ای  است که الزم است در اینجا یک بح 

ای که بیش از سایر کلما  در ای  رساله بر آن رستاله، حق استت  حق اهلل، حق االنستان، اعضتای انسان  یعنی شاید کلمه    

ام ا چیست؟ چون م  دیدهاست  ما باید ای  را ب ناسیم که اوال  حق یعنی چه؟ منظور از حق در اینج کلمه حقتأکید شتده،  

 رماید حق انسان بر زبانش یا بر چ مش یا اند  آیا اینته امام سجاد)ع( میها ای  حق را به معنای تتلیف گر ههکه بعضتی 

 حق همسایه، ای  یعنی چه؟ یعنی تتلیف؟ ای  یک حتم است؟ اوال  معنای حق باید معلوم شود  

ها رعایت کنم، ای  است ها و سخنرانیکنم ای  را در بح ودم معموال  سعی مینتهه مهم مخصودا  در مباح  اخالقی که خ

  الزم با وعده و وعید البهه ای که یک طوری ادول اخالقی تحلیل و تبیی  شود که انسان خودش رغبت پیدا کند و نه در ا 

حقوق را بداند، یعنی زیربنای ای  امور است اما مسأله مهم ای  است که اگر انسان خودش را ب ناسد، حق را ب ناسد، من أ 

 شود  برای او روش  شود، تمایل و گرایش و رغبت او به کسب  ضائل بی هر می

ته ای  حقوق از کجا ناشی شده است، و این دانیم مخهصری درباره معنا و ماهیت حق، من أ حقما بر ای  استاس، الزم می 

نای مع ل ایک کسی ممت  است بگوید م  ای  حق را قبول ندارم  ای  حق از کجا ناشی شده است   مطالبی را عرض کنیم 

م، د ای  وادی شویهایی است که مقدمها  باید درباره آن سخ  گفت  البهه ما بخواهیم وارها بح حق و من أ حق و انواع، ای 

سه مطلب است: معنا و ماهیت معلوم شود   رقی که با  های زیادی درباره حق و حقوق مطرح استت  اما عمده ای  دو بح 

 تتلیف دارد  انواع حق معلوم شود و من أ آن  

«الحمد هلل رب العالمی »  

 


