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 امام سجاد )ع( رساله حقوقشرح 

بر انسان یا حق انسان بر خداوند، نیاز به  ها بر یکدیگر و حقوق خداونداین شد که به طور کلی حقوق انسانمحصّل بحث 

حقوق ناشی از خداوند است.  منشأ دارد. علی رغم نظریاتی که درباره منشأ حقوق انسان ارائه شده، حق این است که همه

ها حقی بر خدا دارند، منشأ این هم ها بر یکدیگر حقوقی دارند، منشأ این فقط خداست. اینکه انساناینکه برخی انسان

توان بر این مطلب برهان عقلی اقامه کرد؛ هم عرض کردیم و گفتیم می را اینکه منشأ این حقوق خداوند است خداست. ریشه

ند متعال مالک این عالم و انسان است و بر انسان و این عالم سلطنت دارد، لذا له أن یتصرف فی کل شیء فی چون خداو

 ها قرار دهد. تواند حقوقی را برای انسانمی و لذا تواند در همه تصرف کندالعالم؛ می
 دلیل نقلی بر نشأت همه حقوق از خداوند

 به صراحت این مطلب بیان شده است.عالوه بر برهانی که جلسه قبل ذکر شد، در بیانات خودِ ائمه معصومین)ع( نیز 

منه تتفرع سائر الحقوق؛ به صراحت این و قبالً یک کالمی را از امام سجاد)ع( نقل کردیم که اصل الحقوق خداوند است  .1

 شود.اند که همه حقوق از خداوند ناشی میرا بیان کرده

عَلَ الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَ عَلَى حَقَّهُ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ»فرماید: میو  اندبه این مطلب تصریح کردهنیز امیرالمؤمنین)ع(  .2

. خداوند متعال حق خود بر بندگاش را اطاعت 1«عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهجَزَاءَهُمْ 

خود قرار داده است؛ این همان اولین حقی است که امام سجاد)ع( در رساله حقوق به آن اشاره کرده که إن شاء اهلل توضیح 

یم داد. جزاء بندگان را دو برابر کرده است و اینکه پاداش و جزاء اطاعت بندگان را مضاعف کرده، تفضالً و توسّعا است؛ خواه

 یعنی از روی بخشندگی و به خاطر اینکه گشایشی در امور بندگان قرار دهد، خداوند این را به عنوان یک حق قرار داد. 

 . خداوند متعال از حقوق خودش«سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ جَعَلَ»فرماید: بعد در ادامه می

کند به برشمردن بعضی از این حقوق و یک حقوقی را فرض قرار داد بر بعضی از بندگان بر بعضی دیگر. بعد شروع می

 . عجیب است که«عَلَى الْوَالِي الرعيةهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَ»گوید: می

بزرگترین حقوقی که خداوند متعال برای مردم نسبت به یکدیگر قرار داده، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است. 

جامعه، حاکمیت، هدایت امور و تمشیت امور مردم، چقدر در نظر اسالم و اهل  این حاکی از آن است که واقعاً مسأله مجتمع و

حقوق  یعنی اگر بخواهیمرا این قرار داده؛ ها بر یکدیگر بیت)ع( و به ویژه امیرالمؤمنین)ع( مهم بوده که بزرگترین حق انسان

 مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ» حق پدر، مادر، همسایه، برادر. اماحقوق بسیاری است مثل ها بشماریم، انسان

 دهیم. . این را بعداً شرح می«الِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيالوحَقُّ 

به هر حال در کلمات معصومین)ع( این مطلب که ما قبالً بر آن برهان عقلی و فلسفی هم اقامه کردیم، به صراحت بیان شده 

که ریشه و منشأ همه حقوق، خداوند تبارک و تعالی است، اوالً و بالذات هیچ انسانی حق بر گردن دیگری ندارد؛ هیچ انسانی 

این را  کند،کند، استحقاق پاداش در برابر اطاعت خداوند پیدا مین یک حقی پیدا میجایی انساحقی بر خدا ندارد. اگر یک 
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د؛ حق انسان بر خدا قهراً خودِ خودِ خدا عطا کرده و آن را قرار داده است. بعضی از امور مقداری نیاز به توضیح بیشتر دار

 یشتر از آن مقداری که استحقاق دارد. خداوند تفضالً و توسّعا قرار داده، پاداش و استحقاق پاداش؛ و حتی ب
 مالک جعل حق توسط خداوند برای انسان

یعنی اما برخی از حقوق مثل حق پدر و مادر، آنها را هم خدا قرار داده ولی آنها هم براساس یک قاعده و چهارچوب است. 

ر، اسباب مادی پدید آمدن فرزند ماد شود. مثالً پدر وهایی، یک حقوق خاصی پیدا میها و رابطهبه واسطه عروض یک نسبت

ویا کنند. در این میان گبه این جهت که یک فاعلیتی در خلق این انسان دارند، یک حقی بر گردن او پیدا مییعنی هستند؛ 

کند. این به خاطر آن است که هم او را برای مدت نه ماه حمل کرده، در دوران کودکی ای پیدا میحق مادر یک اهمیت ویژه

کنند، پدران این چنین نیستند و این بعد هم ادامه ر دادن، مراقبت، آن مقداری که نوعاً مادران از فرزندان نگهداری میشی

 برای او قرار داده است.  ویژه کند، خدا حقیکند. چون مادر نسبت به فرزند یک فاعلیتی به این نحو پیدا میمی

گری، بینید که اینها همه به نوعی یک واسطهن شاء اهلل ذکر خواهیم کرد، شما میحقی که إ 11، و همه همسایه، برادر، رحم معلم

ای از مراتب مربوط به آن شخص دارند و خداوند متعال بر اساس این فاعلیت، سببیت در یک امری از امور و در یک مرتبه

ی ضابطه حقست. خداوند متعال هم بیتأثیرگذاری و فاعلیت، یک حقوقی را قرار داده است. پس منشأ همه حقوق خداوند ا

های اند. انسان نسبت به همه انسانهی خاصها گاهی عام و گارا قرار نداده است. حق خدا در چهارچوب قاعده است؛ قاعده

دیگر یک مسئولیت و حقی دارد. ولی تقریباً اکثریت قریب به اتفاق حقوق در چهارچوب یک ضابطه و قاعده قرار گرفته و 

این حقوق و رکن این قاعده، تأثیرگذاری است که انسان در مورد دیگران دارد. فاعلیتش، وساطتش، اینها شترک همه محور م

 شود. حقوق هم تعدادش و هم شدت و ضعفش متفاوت می آیند و لذاپدید میبا توجه به مراتب مختلف فاعلیت، 

 

«الحمد هلل رب العالمین»                                                                                 

 
 


