شرح رساله حقوق امام سجاد(ع)

عرض شد در مورد منشأ حقوق ،انظار مختلفی وجود دارد .سه نظریه عمده در این باره ذکر شد؛
یکی اینکه منشأ حقوق طبیعت است ،یا طبیعت به معنای عالم طبیعت یا اینکه طبیعت انسان چنین اقتضائی دارد.
نظریه دوم این بود که حقوق زائیده توافق جمعی و قرارداد عقالیی استت .عقال با مم می نشتینند و ی

حقوقی را نسبت به

یکدیگر تعیین میکنند.
نظریه ستوم نن استت که منشأ حقوق ،اداوند تبارک و تعالی است .عبارت امام سجاد را مم اینجا ادمت شما اواندم که
طبق نن بیان ،منشأ ممه حقوق ،ذات اقدس الهی است.
اما به غیر از بیاناتی که اود ائمه معصتومینع) در این باره بعضا مرر کرده اند و ما اشاره ای به نن کردیم ،چه بسا بتوانیم
برمان مم بر این امر اقامه کنیم؛ این مستأله مهمی استت که معلوم شتود چرا انستان ما نسبت به یکدیگر حق دارند؛ اساسا
مهمترین بخش ستتلام مربوم میشتتود به حقوق انستتانما بر یکدیگر .به چه مناستتبت دیگران که با ما در این دنیا زندگی
می کنند ،ی

حقوقی به گردن ما دارند؛ یا ما ی

حقوقی نستتبت به ننها داریم؟ اینجا نقش ادا چیستتت؟ چگونه می توان

اثبات کرد که ممین حقوقی که پدر ،فرزند ،ممسایه ،ممکار ،ممشهری ،مموطن ،مم عقیده و مم دین نسبت به یکدیگر دارند،
این زائیده حق اداوند است .چون او منشأ ممه حقوق است .این ی

سلام اساسی است .به طور االصه برمانی که در این

رابره میتوانیم اقامه کنیم ،ذکر میکنم.
به طور کلی این برمان دو مقدمه و ی

نتیجه دارد.

دلیل بر نظریه سوم درباره منشأ حقوق

مقدمه اول :در جای اودش ثابت شتده که اداوند تبارک و تعالی ،االق عالم و رّ این عالم است .یعنی مم این عالم را
الق کرده و مم پروراندن و پروریدن این عالم به دست اوست .یعنی مم االقیت و مم ربوبیت اداوند با برمان عقال و نقال
ثابت شتده است .اینکه اداوند االق این عالم است ،برامین عقلی اش در جای اودش بیان شده است .اینکه رّ این عالم
است نیز با برمان ثابت شده است .یعنی بعد از نن که این عالم را الق کرده ،ربوبیت تکوینی دارد؛ یعنی این عالم مر لحظه
نیازمند به اداوند استت .اگر لحظه ای این افاضه قرع شود ،نظام عالم به مم می ریزد .پس مم حدوثا و مم بقائا ،موجودات
این عالم و از جمله انسان نیازمند اداوند تبارک و تعالی است.
در نیات قرنن نیز به وضتو بر این دو امر تأکید شتده است« .اهلل خالق کل شیء» ،1االقیت ادا نسبت به ممه این اشیاء
وجود دارد .نه تنها الق به دستت اداست ،بلکه مر شییی به بهترین وجه و نیکوترین وجه الق شده است« .الذی احسن
کل شییء خققه» ،2مر شتییی را اداوند در این عالم به نیکوترین وجه الق کرده استت؛ نظام اتم که می گویند ممین است.
یعنی کامل ترین و بهترین وجه الق ،ممین نظام موجود است .مر موجودی به بهترین وجه ممکن است الق شده است .این
البته معنایش نن نیستتت که ممه موجودات این عالم با فعلیت تامه الق شتتدهاند بلکه این مرلب با مالحظه قوة و استتتعداد
گفته می شود .ممکن است کسی بگوید اگر به بهترین وجه است ،چرا وقتی ی
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دانه گندم مینید ،تازه رشد میکند و بهترین

وجه نن وقتی است که به اوشه گندم تبدیل شود .این پاسخش نن است که الق اشیاء این عالم به بهترین وجه ،با مالحظه
قوة و استعداد ننهاست؛ اینرور نیست که ممه با فعلیت تامه الق شده باشند.
باز در این میان ،در مورد انستان بهترین الق ما صورت گرفته است .یعنی با اینکه ممه موجودات به صورت نیکو و حسن
الق شتده اند ،اما انستان احستن المخلوقین استت« .ثمّ أنشأناه خققاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین» 1پس از الق انسان
اداوند احستتن الخ القین را بر اودش اطالق کرد .پس اصتتل االقیت نن مم به بهترین وجه و نن مم در مورد انستتان ،با
نیکوترین وجوه ،این امر مسلّم است؛ مم برمان عقلی و مم برمان نقلی بر نن داریم.
پس از الق عالم مم کار تمام نشتده استت .انستان و سایر موجودات در این عالم ،برای بقا نیاز به ربوبیت اداوند دارند؛
یعنی ادا را رّ انستتتان و ممه موجودات این عالم استتتت تکوینا .ممه موجودات این عالم از ادا طلب حیات می کنند.
«یسیأله من فی السااوا و ارر

کل یم وم فی شأ » .2ممه موجودات این عالم ،مر چه در این عالم است ،این حیات

و بقا را از ادا مسألت می کند؛ نه مسألت اعتباری ،این مسألت ی
است .لذا میفرماید« :یسأله من فی السااوا و ارر

مسألت تکوینی است؛ سلام تکوینی است ،نیاز تکوینی

کل یم وم فی شأ ».

به ممین جهت و به دلیل ممین نیاز است که اداوند تبارک و تعالی میفرماید «أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل وم الغنی الحاید»،3
ممه فقر دارند ،عین نیاز و فقر به سوی ادا مستند؛ و این فقر در جزء جزء رفتارمای ما و کارمای ما مست .چون «و اهلل
خققکم و ما تعاقم » ،4نه تنها ادا شما را الق کرد ،بلکه کارمای شما را مم ادا نفرید .باز اینجا معنایش جبر نیست؛ نن
توضتی و توجیه که برای نفی جبر بیان می شود ،در جای اودش محفوظ است .پس ادا این عالم را الق کرده ،انسان را
الق کرده ،به بهترین وجه مم الق کرده ،انستتتان در ممه حانت نیازمند به اداستتتت ،نه فقا ابتدا بلکه برای بقا تا نار
محتاج اداوند است .این امری است که در ثبوت نن میچ تردیدی نیست؛ با ادله عقلی و نقلی ثابت شده است.
مقدمه دو  :اینکه االقیت اداوند نستبت به این عالم ،قهرا مالکیت برای او به دنبام دارد؛ وقتی ادا االق این عالم است،
این عالم می شتود مل

ادا .مل

ادا یعنی اداوند بر این عالم سلرنت دارد و کسی که مال

باشد ،حق تصرف در ممه

این عالم را دارد .البته اینکه جواز تصتترف در مایمل  ،حکم عقالیی استتت یا عقلی ،این فعال بماند ولی این جواز تصتترف
مست.
ی

نکته دیگر مم باید در اینجا توجه شود و نن اینکه ملکیت اداوند نسبت به این عالم ،ملکیت حقیقی است ،نه اعتباری

و از قبیل ملکیت انسان نسبت به اانه و ماشین.
به مر حام درباره این دو مرلب باید بحث مفصتل صورت بگیرد؛ یکی اینکه به طور کلی اگر چیزی مل
میتواند در مملوک اودش تصرف کند ،این ی
ی

حکم اعتباری است؛ این ی

حکمی است که در نن تردیدی نیست اما این

حکم عقلی است یا عقالیی؟ جواز تصرف در مایمل  ،حکم عقلی است یا عقالیی؟
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کسی شد ،مال

ستلام دوم اینکه اگر ملکیت ادا حقیقی استت ،چگونه احکام ملکیت اعتباری برای ادا درست میشود؟ جواز تصرف در
این عالم به نحوی که در ذمن ماستت ،مربوم به ملکیت مای اعتباری استت .صرف نظر از این دو نکته که احتیاج به بحث
دارد و ما فعال این را مفروغ عنه می گیریم که مال
در مل

حق تصترف و جواز تصرف در تمام مملوک اودش را دارد؛ حق دارد

اود تصرف کند.

نتیجه :نتیجه این دو مقدمه چه میشتود؟ وقتی ادا االق این مستتی استتت ،وقتی ادا االق انستان استتت و حق دارد در
مخلوق اودش تصترف کند ،اوستت که می تواند حقوقی را برای اودش و دیگران قرار دمد؛ و ان انسان مای دیگر به چه
مالکی حقی بر گردن دیگران داشتته باشتتند؟ از کجا این میتواند چنین حقی را اثبات کند و تأیید کند؟ عمده این استتت که
ممه اینها از اداست ،نن مم با این نکته ای که عرض کردم که «اهلل خالق کل شیء» .چون االق است ،مال

است و مال

حق تصرف در مملوک اودش را دارد؛ انسان مم مملوک اداست ،پس حق تصرف در ممه امور انسان را دارد و این حق
فقا برای او ثابت است و میچ کس در این جایگاه نیست.
«الحمد هلل رّ العالمین»
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