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 شرح رساله حقوق امام سجاد)ع(

نکاتی را عرض کنیم؛ چه اینکه در رساله حقوق امام سجاد)ع( اساساً  «حق»معنای  مق متاً دربارهاست  مناسب عرض شد  

بر حق تأکی  شد ه   حقویی را در سده عدار ارتیاای ان داا بیاا کرده استت ارتیاس ان اا با ک ا که ای  ی  حق است؛     

 ش ؛ ارتیاس ان اا با کودش.بای  بیاا میکه هایی ارتیاس ان اا با دیگراا، به ح ب عر رت

ای  حقوق را بشدناسیم. فتتیم برای حق در لتت معانی ب یاری ککر ش ه  به ای  که بای  بیینیم حق چی دت، تا برسدیم    ا الً

 است؛ در اصطالح نیز به ح ب عاوم مختاف تعریتات متتا تی از آا ارائه ش ه است. معانی اصطالحی حق را در فقه، دایره

 حقوق، حکمت   فا ته بیاا کردیم.

 اخالقمعنای حق در 

تب اکالق توسط مکافا دته  انظار   آرایی که در حوزه کواهیم اما در عام اکالق، حق ی  معنای کاصدی دارد؛ الیته نمی 

ان  که هر . در فا ته اکالق، مکاتب متع دی پا به عرصه  جود فذاشتهبیاا کنیمتتصیالً  را اکالیی در ای  رابطه بیاا شد ه 

ای در . ع هان هه است. مثالً برکی اکالق را بر محور  ظیته یا اصالت  ظیته پیش برداز آنها بر ی  اساسی شکل فرفت ی 

ای هم اساس اکالق ان ؛ ع هان ؛ فر هی اساس   محور را در اکالق، بر فضیات فذاشتهاکالق به نتیجه   غایت اهمیت داده

 ان . در زن فی ان اا را بر اراده   یانوا الهی استوار کرده

رک تمام مکاتب اکالیی، ی  چیز اسدت؛ همه مکاتب اکالیی در ص د ه تن  که بیینن  چه چیزی درست   چه   جه مشدت 

را ارزیابی کنن    بگوین  فالا کار کوب   فالا کار ب  است. معیار برای  چیزی نادرست است تا بر اساس آا، افعال ان اا

ف است. اینکه فالا کار کوب یا ب  است، ای  کوبی   ب ی ای  کودش آغاز اکتالدرستی   نادرستی افعال ان اا چی ت؟ 

هر  بر همی  اساس ن .اهاز مکاتب اکالیی ی  معیار   میزانی ارائه داد ی بر چه اساسی بای  تنظیم شود؟ اینجاست که هر 

 ان .اشتهمبه تعریف حق همت فی  

فوین  عمل درست   کوب آا عمای است است، میفرایی   اصالت  ظیته ک دانی که معتق ن  اساس در اکالق،  ظیته  .1

فوین  حق عیارت ؛ مالک کوبی،  ظیته است؛ مالک ب ی، کر ج از چهارچوب  ظیته است. اینها میکه  ظیته ان اا است

 شود. است از آا عمای که ان اا  ظیته دارد آا را انجام ده . ای  معیار درستی   کوبی عمل می

ک دانی که معتق ن  معیار در اکالق، نتیجه   غایت افعال اسدت   هیک کاری به کودیخ کود نه کوب است   نه ب ، افر    .2

غایت ی  فعل کوب باشد ، ای  فعل کوب است   افر نتیجه ی  فعل ب  باش ، ای  فعل ب  است. بر اساس ای  مینا، حق  

 غایات درست   کوب داشته باشن .  در دایره اکالق عیارت است از آا افعالی که نتایج 

شود که هر چه فضیات باش ، کوب است. محور، یهراً کوب   ب  با ای  معیار   میزاا سدنجی ه می ایق مکتب فضدیات  .3

شود. ای  فضیات در در ا هر ک ی باش    فعای از فضیات ی  حالت در نی است که برای ان اا محقق میایق ای  نظر 

کوب است. هر ک ی بر اساس رکائل در نی کاری را انجام ده ، فعاش ب  است. ایق ای  مینا، حق در ا  سر بزن ، فعل ا  

حق یعنی فعلخ بر اساس فضیات؛ آنچه ده . دایره اکالق عیارت است از کارها   افعالی که ان اا براساس فضیات انجام می

 شود. که از نظر اکالیی فضیات مح وب می
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کنن ، که افر بخواهیم بخواهیم برای آنها نظیری در دایره ان یشمن اا   تب امر   یانوا الهی پیر ی میاما ک انی که از مک .4

فوین  فی نت ه فعل ح     یییح یا کوب   ب  ن اریم. هر آنچه می توانیم یاد کنیممیاشاعره از متکاماا اسالمی ککر کنیم، 

کن ، ب  اسدت. بر ای  اسداس، حق عیارت است از آا فعل      نهیآا که ک ا به آا امر کن  کوب اسدت   هر آنچه ک ا از  

 کاری که ک ا به آا امر کرده است. در مقابل، آنچه که ک ا از آا نهی کرده، یطعاً حق نی ت. 

 توانیم بگوییم حق آا چیزیهای اسالمی از حق ارائه کنیم، میافر بخواهیم ی  معنا   تت دیر صحیحی بر اساس آموزه  .5

شود   الیته کن    چیزی است که بعضاً کودش کاتاً ح   شمرده میکه هم فطرت ان اا، ا  را به سوی آا دعوت میاست 

ک ا ن  نیز امر به آا کرده اسدت؛ چوا ما یائل به ح     ییح کاتی اشیا  ه تیم؛ یائل ه تیم که امور دارای ح     ییح  

حه اهلل. لذا هر فعل   کاری که در راستای سعادت ان اا اهلل   القییح ما ییّنه ح ّن . ای  چنی  نی ت که الح  ، ما کاتی ه ت

  به تقرب ان اا به ک ا کم  کن ، حق است؛   در مقابل، چیزی که بر غیر ای  محور   اساس باش ، نادرست   یییح  باش 

 است. 

 پس در دایره اکالق، اجماالً معنای حق معاوم ش . 

 معنای حق در علم سیاست

معانی   تعاریف مختاتی برای  . در دایره ای  عامکنیما در حوزه عام سدیاسدت   عاوم سیاسی نیز با ای   ا ه برکورد می  م

توان  برای فوین  حق یعنی امتیاز. الیته ای  امتیاز میان    میکامه حق ککر ش ه است. برکی حق را به معنای امتیاز دان ته

ر هی که ی  فرد یا ی  فاست باش . بعضی معتق ن  حق به معنای ی رت یا امتیازی  ی  فرد یا برای ی  جمر ثابت ش ه

تیت با دیگری به کی من  باشن . بعضی معتق ن  حق عیارت است از استحقاق عمل به شیوه کاص یا مواجههدارد   از آا بهره

   اریقه کاص.

ها در جامعه، ان اا برایآنچه که ی ر جامر تعاریف در حوزه عاوم سدیاسی است، آا است که حق ی  امتیازی است    لی

های کواهیم اجماالً با تتا تما فقط می است.کیای عام من ی از آا ه تن . ای  ی  معنای ن یت به چیزی که شای ته بهره

 اد)ع( از حق در رساله چی ت. معنایی حق آشنا شوی ، تا بیینیم منظور امام سج

 حق در قرآن

کواهم تمام استعماالت  ا ه حق استعمال ش ه است. م  االا نمی مختاتیآییم، در یرآا حق در معانی به سراغ یرآا که می

الیی اکتوانیم بگوییم حق در یرآا فاهی به معنای حقویی به کار رفته، فاهی به معنای را در یرآا ککر کنم. امدا اجماالً می 

 به معنای لتوی به کار رفته است. به کار رفته، فاهی

سوره نور، حق به معنای لتوی  62سوره لقماا، آیه  03سدوره یونس، آیه   06   03سدوره انعام، آیات   26مثالً در آیه  .1

 است.  ای  ثیوت مطاق را به ک ا ن  تیارک   تعالی ن یت داده   ار رفته است؛ به معنای ثیوت مطاقک کودش به

حق در مورد  ،«ارسلناه بالحق»  انزال کتب ن یت داده ش ه است. فاهی حق به افعال الهی از یییل کاق، ارسدال رسل   .2

 افعال الهی متصف به حق ش ه است. کارهای ک ا ن  تیارک   تعالی به کار رفته  
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 06صدتات ک ا ن  به رفته است؛ مثل حق مطاق که در برکی از آیات، از جماه آیه    فاهی به عنواا یکی از ا صداف   .3

 به کودِ ک ا ن  ااالق ش ه است. آم ه است؛ که اساساً «رَبُّكُمُ الْحَقُّ اللَّهُ فَذلِكُمُ»سوره یونست 

 .1«فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ كُنْ يَقُولُ وْمَوَ يَ»فاهی از  یایر حتمی به عنواا حق یاد ش ه استت  .4

ش ه است؛ مثالً در آیه  توصیففاهی در معنای حکم   یضدا ت به کار رفته است؛ یعنی یضا ت   دا ری به حق بودا   .5

 سوره غافر. فاهی نیز به عنواا تکایف آم ه است.  63

مالحظه فرمودی  که غیر از آا سدده معنای اصددای لتوی که فتتیم تثیوت،  رااجماالً اسددتعماالت حق در عاوم مختاف  پس

فقه، در یرآا، اینها  ساطنت، اکتصاص[، در دایره فا ته هشت معنا دارد؛ در حقوق معانی کاصی دارد؛ در عاوم سیاسی، در

 تنوعی در معنای حق مواجه ه تیم. اای  که ما با چنی ی  بحث م تقای می

ان ؛ مِ  حق اهلل عای را استعمال کرده آاحق در رسدال  الحقوق که بارها امام سجاد)ع(   ای  اسدت که  حال آنچه مهم اسدت 

به چه معناست؟ ک ام ی  از   ایه، حق پ ر   مادر، حق ز جه، اینهاالعی  به چه معناسدت، حق دیگراا بر ان داا، حق هم  

 کنیم. ب مهمی است که إا شا  اهلل در جا ه آین ه بررسی میمعانی که ما برای حق فتتیم، در اینجا مقصود است؟ اینها مطال

 

«الحم  هلل رب العالمی »  
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