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 شرحی بر رساله حقوق امام سجاد)ع(

وق هرامردا  05یا  05دانید، این رسااهه هه نووان رسااهه وقوش اواه ه ادا اس د در این رساهه ود د   همان طور که می

مات این هحث هپردازیم؛ اما اجماالً د  مطلب را قبل از  ر د هه ارح کلمات امام هواهیم تفصیالً هه مقداادا اسا د ما نمی  

سجاد)ع( هاید توضیح دهیمد یکی ایوکه معوای وق چیس ؟ د م ایوکه موشأ وق چیس ؟ امام سجاد)ع( در ایوجا کلمه وق 

اند؛ وق اهلل نلی اهواس، وق اهواس نلیهم، وق اهواس نلی نفساهد سه قسم از وقوش در ایوجا  هار تکرار کردا 05را هیش از 

 ها هر یکدیگر، وق انسان هر هودشد وق انسان مطرح ادا اس : وق هدا هر هودگان،

 معنای لغوی حق

هواهیم هبیویم در ایوجا چه معوایی از وق مورد نظر اسا ؟ در هت  ااید ود د هیس  معوا هرای  وق هه چه معواسا ؟ می 

اس  که در مورد یک کلمه چوین گس ردگی معوایی داا ه هاادد از صدش، نداه ، ثبوت   یقین  مهموق ذکر اادا اسا د   

 ری اند، ااید سه معوا اهرت هیشتا مرگ، د راندیشی، مطاهق  ها وق    اقعد اما در هین همه معانی که هرای وق گف ه ف هگر

کویم   کارهرد  اژا وق را در معانی مخ لف هشماریم،  اوصادارد   هیش ر اس فادا ادا اس ؛ یعوی اگر هخواهیم معانی وق را 

گزافه نیس  که هگوییم وق در این سه معوا، هیش از سایر معانی اس عمال ادا اس د یکی ثبوت، که اگر معوای  صفی آن را 

گوییم می یسلطو ، سیطرا   سومی هم مطاهق  ها  اقع؛  ق  دیگریدرنظر هگیریم، هه معوای ثاه  اسا د اهحق یی اهااه د  

 ی در هت  هیش ر اس عمال ادا اس داین سه معوا از سایر معانیک چیزی وق اس ، یعوی مطاهق ها  اقع اس د 

 معنای اصطالحی حق

 اژا وق از اهفاظی اس  که در نلوم مخ لف، معانی مخ لفی پیدا کردا اس د وق در فلسفه   نرفان هه معوای اصطالوی  اما

یک معوا؛ در  ادی وقوش یک معوا داردد من یک گزارش  ه یک معوا؛ در ووزا نلوم ساایاساای ههدر فقه   کالم ه معوایک 

 کومداجماهی از معوای اصطالوی وق ذکر می
 معنای حق در فلسفه

در فلسافه   وکم ، چودین معوا هرای وق ذکر اادا اسا ؛ اااید هف  یا هشاا  معوا هرای وق آمدا اس د اما مرووم     

وَ أما الحق فقد یعنی به الوجود فی »اس :  چویناند؛ نبارت ایشان ، چهار معوا هرای وق ذکر کردااسفارصادراهم أههین در  

األعیان مطلقاً، فحقیه کل ِّ شییییح  حو وجودل العینی، و ید یعنی به الوجود الدا و، و ید یعنی به الواجذ لها ه، و یدی عو عنه 

گوید وق ایشان می 5د«ایع فی األعیان، فیقال: هها یول حقِّ، و هها اعتقاد حقِّحال القول و العقد من حیث مطابقتعما لما هو و

 چهار معوا دارد؛

گویودد وق آن چیزی اس  که  جود  جودِ هه معوای هسا ی اسا د یعوی هه طور کلی هس ی در ناهم انیان را، وق می   .1

 هکاند هه این معوا د همه موجودات این ناهم وق«وجودل العینیفحقیه کل ِّ شیح  حو »فرماید: کود؛ هذا میدارد   تعیّن پیدا می

  جود نیوی دارندد

 د دائم   همیشگی   مس مر اس د جو .2

 دا فقط وق اس    غیر ا  وق نیس د اجب اهوجود؛ وق یعوی هداد ه .3
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طاهق  ر انیان، مکه ها  اقعی  دگوییم قول وق یا ان قاد وق، یعوی قوهی مطاهق  ها آنچه که  اقع در انیان اس د هذا می .4

 ا  اقعی  در انیان، مطاهق  داردددارد؛ ان قادی که ه

هه غیر از این چهار معوا که در فلسفه   در هین فیلسوفان مسلمان مطرح اس ، معانی دیگری هم گف ه ادا  اس ؛ از جمله 

ی که یک غای  نقلی داا ه هاادد ود داً ایوکه وق آن چیزی اسا  که هر چیزی اایس گی رسیدن هه آن را داردد یا چیز 

 انددهف  یا هش  معوا در دایرا نلوم نقلی   فلسفه هرای وق گف ه
 معنای حق در فقه

 اند؛معوا هرای وق ذکر کردا در دایرا فقه، چود

وکم را مطرح اند؛ آنجا که هحث وق   اید   مرووم ایخ هه آن ااارا کرداکه در مکاسب و ماً هواندا)سالطو  فعلیه   .1

 کوود(دمی

ف از گویود وق یک مرتبه ضعیگویود وق یک سلطو  اس ؛ هرهی میها مید هعضیاز آن ملکی   هی یک مرتبه ضعیف .2

 ه وق یک مرتبه ضعیفی از ملک اس دای دارد کملک اس ، مال مرووم سید که در واایه مکاسب چوین نقیدا

هلکه از آثار   هوازم سلطو  اس د اهب ه هود سلطو  از آثار   هوازم  سا  نیهرهی مع قدند وق، هودِ سالطو    ملک   .3

 اودد در وقیق  کأنّملک اسا د وق نیز از آثار   هوازم سالطو  اس ؛ هذا مع اهواسطه از آثار   هوازم ملک محسوم می  

اودد هه هر وال می کرذدانود که دارای آثار مخصاوصی اس د این در مورد وق هیار   وق افعه  وق را یک ان باری می

ا یک معوا را ذکر کویم؛ ی چوداگر هخواهیم نصارا نظر فقها   معوای اصطالوی وق را در دایرا فقه هدانیم، هیش ر هاید همین 

 ای از ملکدنحو از سلطو  یا یک مرتبه ضعیفه
 معنای فقه در حقوق

 اند؛در وقوش نیز وق را هه چودین معوا ذکر کردا

که وق نبارت اایع تر اس  اند، این معوا نلم وقوش مخصاوصااً در د ران اهیر گف ه   ای که نلمایمعانیاااید در هین   .1

 تا ه وانود کاری را انجام دهودد دهداس  از یک اق داری که قانون هه ااخاص می

 ری که دارای پش وانه قانونی اس دیا ماالً یک امر ان با .2

 پردازددهه ومای  از ااخاص می قانون  که از سوی اند وق یک نفعی اسیا ماالً گف ه .3

توان گف  وق هرای انسان در نلم نلی یی وال این تعاریف مورد هحث   هررسای   ااکال هم قرار گرف ه؛ اما اجماالً می 

هخشااد؛ یا هه تعبیر دیگر یک ام یاز   نفع م علق هه وقوش، چیزی اساا  که یک نوع اق دار   آزادی نمل هه اااخ  می 

یعوی یک ام یاز اس    یک نفعی دارد که م علق هه ا س د این ام یاز  گوییم این اخ  وق دارد،اااخاص اس ؛  ق ی می 

   نفعی که  جود دارد، مانع از آن اس  که دیگران دس رسی هه آن پیدا کوودد 

ن؛ کود، هه پش وانه قانویجاد میهه هر وال یک مفهوم ان باری اسا  که یک ام یاز   اق دار   موفع ی را هرای صاوب هود ا 

هرای آن ذکر  چود معوا  چه قانون هشرید در نلم سیاس  نیز وق هه چود معوا  ارد ادا؛ در نلم اهالش هم  ارعچه قانون 

 اندد را هرای وق ذکر کردا ا اس د قرآن   ر ایات هم معانی مخ لفیاد

«اهحمد هلل رم اهعاهمین»  


