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چکیده: برخالف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط 
تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین 
مبین اسالم نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با 
جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت 
کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسالم همه حقوق انسانی اعم از 
فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همة 
مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی 
را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با 
بررسی و تبیین ترابط و تالزِم حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسالم با 
استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسالم بزرگ ترین 
حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای 
دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تالزم حق و تکلیف در آن از 
جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و 

مشرف شدن او به مقام خلیفةاللهی گردد.
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مقدمه
خداوند در قرآن بنی آدم را از ابتدای خلقت با عبارت »لََقْد َکرَّمْنا بَني آَدَم« )اسراء: 70( موردتکریم 
قرار داده و همه امکانات عالم را مسخر او ساخته و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی 
پاکیزه را برای انسان مقرر داشته و بدین وسیله او را بر بسیاری از موجودات برتری داده و گل 
سرسبد موجودات معرفی کرده است )مکارم شیرازی و دیگران 1367 ج 12: 196(. همة این امتیازها 
و حقوق برای انسان، عطیه و هدیه الهی است و کسی نمی تواند آن را از انسان بگیرد؛ برای آن که 
خداوند وقتی خلعت کرامت را تنها بر قامت انسان می پوشاند، نگاه همگانی به موضوع دارد و 
شامل هر نژاد، جنس و زبان می شود و تفاوتی بین آن ها قائل نیست. البته الزمه حفظ کرامت 
انسانی، رعایت حقوق افراد در اجتماع بشری و تعهد سپاری در عدم تخطی از آن است که با 
عنوان تکلیف از آن یاد می شود؛ بنابراین صاحب شریعت خواسته است تا انسان برای دریافت 
حقوق خود ملزم به رعایت تکالیفی گردد، به همین جهت او را مکلف کرده تا حقوق خود را 
احیاء کند. با این وصف بازگشت انجام تکالیف الهی به احیای حقوق انسانی است. دین مبین 
اسالم، حقوق و تکالیف را باهم تبیین نموده است، یعنی هر جا سخن از حق می شود تکلیفی هم 
در مقابل آن هست و اگر انفکاکی فرض شود، فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فرض است. 
به عبارت منطقی، مفهوم حق و تکلیف از مفاهیم متضایفان هستند. روی دوم سکه داشتن حق، 

وجود تکلیف در طرف مقابل است، مانند حق والدین و تکلیف فرزندان )مظفری 1389: 120(.
از منظر دیگر، حقوق بدون تکلیف امری نامأنوس و بی مصداق است و دین آفرین همان 
انسان آفرین است و انسان آفرین به حقیقت انسان و مصالح و منافع او آگاه است، ازاین رو برای 
انسان، تعالیم و تکالیفی تدوین نموده و در  تضمین حقوق در راستای احیای منافع و مصالح 
مجموعه ای به نام دین عرضه کرده است تا بشر به حقوق خود دست یابد. همه بایدها و نبایدها و 
حالل ها و حرام های شرعی که از آن به تکالیف دینی تعبیر می شود، برای احقاق حقوق انسان ها 

بوده و همواره بین حق و تکلیف تالزم وجود دارد.

ضرورت تحقیق
مسئله حقوق شهروندی1 و حقوق بشر2 که در چند دهة اخیر موردتوجه سازمان های بین المللی 
و دولت ها و ملت ها قرارگرفته، هم اکنون به ابزاری در دست قدرت های استکباری تبدیل شده 

1. Citizenship rights.
2. human rights.
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اجرایی  دنیا  تمام  در  می بایست  می نامند،  شهروندی  و  بشر  حقوق  آنان  آنچه  هر  که  است 
تا  می شود  دوچندان  کنونی جهان  در شرایط  تحقیق  اهمیت  و  دلیل ضرورت  همین  به  شود. 
حقوق شهروندی در اسالم که به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی است، همراه با تکالیف 
به  تبیین گردد که نگاه اسالم  به جهانیان  این حقیقت،  اثبات  برای  بیشتری  با دقت  شهروندی 
ابعاد  با جامع نگری و در نظر گرفتن  بوده و  نگاه بشری  از  فراتر  حقوق و تکالیف شهروندی 
و سعه وجودی انسان است. ضرورت دیگر، پاسخ به مدعیان حقوق بشر امروزی است که به 
نفی حق محوری دین پرداخته و با استدالل های غلط، اتهاماتی را به دین روا می دارند که اوالً 
ادبیات حاکم بر دین، یعنی بایدها و نبایدها مختص نظامات تکلیف مدار است نه حق محور، 
ثانیاً رابطه دین و صاحب شریعت با مردم، ارتباط موال با عبد است و این دقیقاً سیستم عبد محور 
و تکلیف مدار است، ثالثاً مجازات دنیوی و اخروی دین مشتمل بر تخلف از دستورهای دینی 
است که در قلمرو تکلیف تبیین شده، نه در قلمرو حق و رابعاً دین توانایی استیفای همه حقوق 
بشر را ندارد که می توان با استفاده و تحقیق از منابع دین اسالم و با استدالل های منطقی در ابطال 
این اتهامات، در این شرایط جواب مناسبی را تبیین نمود و درنهایت ضرورت انجام این تحقیق 
در جهت اثبات ابعاد و صور تالزم حق و تکلیف در اسالم با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی 

است که در نوع خود بدیع است.

تعریف واژه ها و مفهوم شناسی:
به  که  شهروندی  حقوق  و  تالزم  تکلیف،  حق،  از:  عبارتند  کلیدی  واژه های  تحقیق  این  در 

ریشه یابی و مفهوم شناسی آن ها اشاره می گردد:

الف( حق:

حق در فرهنگ لغات به معنای ثبوت، ضد باطل، صدق، وجوب، شایسته، یقین پس از شک، 
حزم، احاطه، امر مقتضی، مال، قرآن، خصومت، نصیب و بهره، حکم مطابق با واقع و موجود 
ثابت است )ابن منظور 1405 ج 10: 54-49؛ انیس و منتصر 1372 ج 1: 188؛ جوهری 1399 ج 4: 
1461-1460(1؛ وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد، یعنی معادل هستی پایدار است )جوادی آملی 

1. همچنین ر. ک. به: )فراهیدی 1405 ج 3: 6؛ عسکری 1412: 194-193؛ ابن فارس 1404 ج 2: 19- 15؛ مرعشلی 
1974 ج 1: 281؛ ابن عباد 1414 ج2: 288-286؛ رضا 1377 ج2: 133؛ فیروزآبادی 1412 ج 3: 323-322؛ راغب 

اصفهانی 1362: 25؛ فیومی 2001: 2-1، 43،144؛ زبیدی 1306 ج 6: 316-315؛ شرتونی لبنانی 1889: 215(.
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1393: 74(. در ادب پارسی به معنای درست، راست، سزا، سزاوار و عدل آمده است )کاتوزیان 
1380: 370(. لغت نامه ها این واژه را به معنای امتیاز1 آورده اند و می گویند امتیاز، عبارت است از 
تبلور عنصر یا عناصری از توانایی بهره گیری فرد یا جمعیتی از آن چیزی که سزاوار آن است 

)دهخدا 1370 ج 1: 352(.
از منظر دیگر واژه حق، اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع 
و عرف، قراردادی برای انسان ها لحاظ شده و در اصطالح، قواعد و مقرراتی است که روابط 
انسان ها را با هم در حقوق فردی و اجتماعی و روابط بین حاکمان و مردم را در حقوق عمومی 

و اساسی تنظیم می کند.
مفهوم حق در اسالم و قرآن مفهوم اعمی است که پایه و اساس همه حقوق انسانی را در 
ارتباط با ذات حق تعریف می کند و همه خیرات و برکات و انوار در حیات فردی و اجتماعی 
انسان ها از احقاق حقوقی سرچشمه می گیرد که بنیان آن معرفت و محبت الهی و کمال ارتباط 

به ذات ربوبی است.

ب( تکلیف2:

تکلیف از ریشه کلََّف به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار است )طریحی 1375 
ج 5: 115(. در اصطالح و فرهنگ دین، تکلیف به فرمان الهی اطالق می شود.

در تعریف فقهی تکلیف آمده است که خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر 
بین آن دو و در اصطالح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می شود )هاشمی 

شاهرودی 1426 ج 2: 610(.
البته برخی بزرگان با افقی عارفانه به تکلیف نگریسته و مکلف شدن انسان در زمان تکلیف 
را به نوعی حضور و تشرف به بارگاه ذات ربوبی تعبیر کرده اند. رضی الدین علی بن طاووس 
حلی با توجه به حکمت تکلیف، آن را نشأت گرفته از نیاز طبیعی انسان دانسته و بزرگ داشتی 
از سوی ذات باری در حق بشر می داند )حلی 1418: 248(. امام خمینی در این باره می  گوید: »تمام 
تکالیف الهیه الطافی است الهی و ما خیال می کنیم تکالیفی است. همه اش الطاف است« )امام 

خمینی 1385 ج 3: 237(.

1. Points.
2. duty(responsibility).
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ج( تالزم1:

کلمه »تالزم« مصدر ثالثي مزید و از باب تفاعل و داّل بر رابطه دوطرفه میان دو فاعل است؛ اصل 
این باب آن است که در میان دو کس باشد. تالزم در لغت نامه ها به معني همراه بودن، به یکدیگر 

وابسته بودن، در میان همدیگر درآمدن و داخل شدن و الزم هم بودن است )معین 1386: 458(.
تالزم در اصطالح خصوصیتي بین دو چیز است که هر یک دیگري را الزم سازد؛ یعني 
هر یک پل یا مسیري حتمي براي رسیدن به دیگري باشد، به گونه ای که )دو ظرف مالزمه( از 
هم جدا نباشند و یکي بدون دیگري یافت نشود. تالزم یا مالزمه به معناي لزوم طرفیني میان دو 

چیز است.

د( حقوق شهروندی:

منظور از حقوق شهروندی کلیه حقوقی است که یک شهروند بر اساس قوانین و مقررات و 
ارزش های مشترک در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق به ویژه در ارتباط دولت و 
دولتمردان، شهروندان و آحاد جامعه مدنظر است که باید از طرف گروه نخست مورد رعایت و 

احترام قرار گیرد )احمد پور 1387: 119-142(.
بر این اساس حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیع بوده و شامل حقوق فردی، اجتماعی، 
ارکان  و  دولت  و  مردم  بین  روابط  چگونگی  که  است  اقتصادی  و  فرهنگی  مدنی،  سیاسی، 
به منظور  این ها  تنظیم می کند و همة  برابر یکدیگر  را در  تکالیف آن ها  حکومت و حقوق و 

رعایت و حفظ حقوق افراد جامعه در بخش کالن و در چارچوب قانون اساسی کشور است.

تالزم حق و تکلیف در اسالم
ازآنجایی که اسالم آخرین و کامل ترین دین خداوند است، با اندک تأمّلی در آموزه های دینی 
ازجمله؛ قرآن کریم، نهج البالغه و رساله حقوق امام سجاد)ع( تا احادیث مأثوره از معصومان 
علیهم السالم و متون فقهی و معارف اسالمی، این نکته به اثبات رسیده که اسالم همه حقوق 
انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه 
همه ملت و بشریت را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی 

را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است.

1. concomitance.
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به میزان حیطه وجودی خود، دارای حق  بلکه هر موجودی  انسان،  نه تنها  از منظر اسالم، 
حقوق  از  است،  خاکی  عرصه  این  در  وجودی  قلمرو  گسترده ترین  واجد  که  انسان  و  است 
بیشتری برخوردار است؛ چراکه انسان مخلوق ویژه خداوند است که با خصلت ها و استعدادهای 
انسان  از  بار  متمایز است. در قرآن کریم 65  به طور کامل  از سایر موجودات  گوناگون خود 
موجود  »انسان،  نموده؛  توصیف  بی نهایت  دو  میان  در  را  او  که  )عبدالباقی 1364: 93(  یادشده 

متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب تا فنا در الوهیت« )امام خمینی 1385 ج 7: 338(. 
در نگاه اسالم، از سوی خداوند برای انسان حقوق و تکالیفی معین شده است که از جامع نگری 
و شناخت ابعاد وجودی انسان برخوردار است و کسی جز صانع انسان بر این ابعاد احاطه کامل 
ندارد؛ پس تعیین کننده حقوق و تکالیف باید محیط بر او و عالم به نیازهای انسان باشد؛ بنابراین 
عقل حکم می کند این خالق انسان است که می تواند حقوق و تکالیف و ابزار و اسباب وصول به 
آن را برای او تعیین کند. به طور نمونه در مقدمه کتاب سّرالصلوة امام خمینی در توصیف راز نماز 
که از تکالیف روزانه انسان است، آمده است آن موجب تعالی انسان و رسیدن به کمال انقطاع و 

اوج کرامت و بندگی که بزرگ ترین حق انسان است می شود )امام خمینی 1377: 10(.
امام خمینی)ره( با تأکید بر حقوق مردم به هر دو موضوع یعنی حق و تکلیف عنایت ویژه 
دارد. در واقع اگر امام از تکالیف و وظایف مردم در حکومت سخن می گوید، به طور قطع بیش 
از آن از حقوق آنان و تکلیف دولت اسالمی نیز گفته است. به عنوان نمونه امام در مورد تالزم 

حق و تکلیف متقابل دولت و ملت می گوید:
همه می دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح 
هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم 
می باشند، و جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی 
توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته یکی 
از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری اسالمی و 
اسالم بزرگ، اگر چه در دراز مدت، حتمی است. بنا بر این، ترک این خدمت 
بزرگترین  از  می شود  منتهی  اسالمی  و جمهوری  اسالم  به شکست  که  متقابل 
گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود، چنانچه این خدمت از واجبات 

بزرگ است که باید به آن قیام نمایند )امام خمینی 1385 ج 17: 391(. 
در حقیقت امام خمینی معتقد است مردم بنا بر موقعیت، عملکرد و تکالیفی که در سطح 
جامعه دارند، از یک سری حقوق بهره مند شده و مکلف به اجرای برخی تکالیف شده اند. این 
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انگیزه ها  مبانی،  به  توجه  با  دارد که کارگزاران  تعامل گرایانه  رابطه  تکلیف  و  رابطه حق  نوع 
به طور کل شکل گیری حقوق  اقدام می کنند؛  به آن  نسبت  پی آن هستند،  اهدافی که در  و 

شهروندی در اندیشه امام خمینی برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسالم است.
در دیدگاه اسالم، شهروند در قبال حقوق شهروندی می بایست تکالیف و مسئولیت هایی 
را بپذیرد، به طوری که می توان گفت حقوق و تکالیف آن چنان به هم آمیخته اند که هر حقی 
با تکلیفی به وجود می آید تا جایی که حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( فرموده اند: »کسی را حقی 
نیست، جز آن که بر او نیز حقی است و بر کسی حقی نیست، جز آن که او را نیز حقی است. اگر 
بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد، آن کس تنها خدای متعال است و نه مخلوقات 

او« )نهج البالغه: خطبه 216(.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تمام سخن فلسفه حقوق اسالمی در حوزه حقوق شهروندی 
در همین کالم امیرالمؤمنین علی)ع( نهفته است. توضیح آن که در این تعامل حقوق جمعی، کسی 
نیست که تنها تکلیف داشته باشد و کسی هم یافت نمی شود که تنها حق داشته باشد )جاوید و انواری 
1389: 70(. لذا به دنبال بحث حق وحقوق، با مفهوم تکلیف و تکالیف نیز مواجه می شویم. با روشن 
شدن مفهوم حق و در پرتو آن، مفهوم تکلیف نیز مشخص خواهد شد )جاوید و انواری 1389: 66(؛ 
بنابراین حتی مفهوم کالسیک شهروندی در دهه های پایانی قرن بیستم به تدریج مورد انتقاد قرار 
گرفت و به نوعی از مفهوم شهروند ذی حِق صرف، به مفهوم شهروند مسئول تغییر کرد که درواقع 

مکمل و نه جایگزین آن بود )قاری سید فاطمی 1386: 34(.
با این توصیف نتیجه حاصل می شود احکام و تکالیف دینی که از سوی خداوند برای بشر 
وضع شده است، دیگر به معنای سختی و مشقت و محدودیت نیست و در حقیقت مکلف شدن همان 
مشرف شدن به معنای باریابی به مقام خلیفةاللهی و کسب اجازت برای دریافت پیام الهی است که 
باعث استعالی آدمی و عروج به مقام انسانی و معنوی و جایگاه واقعی انسان که حق اوست، می شود 
و این همان بازگشت به حقوق است که انسان با انجام تکالیف به آن دست می یابد. به طور نمونه اگر 
نماز واجب گردید برای آن است که موانع استیفای حقوق انسان را از سر راه بردارد )عنکبوت: 45( 

و امنیت و آرامش راکه حق انسان است به او اعطا کند )طه: 14؛ رعد: 28(.
امام خمینی با وسعت نگاه در این باره می  گوید: 

در هر یک از عبادات و مناسک شرعیه عالوه بر آنکه خودش دارای صورت 
اخروی ملکوتی است، که به آن تعمیر بهشت جسمانی و قصور آن تهیه غلمان 
و حوران شود... همین طور در هر یک از عبادات اثری در نفس حاصل شود و 
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کم کم تقویت اراده نفس کند و قدرت آن کامل گردد، و لهذا عبادات هر چه 
مشقت داشته باشد مرغوب است )امام خمینی 1371: 126(.

پس آنچه انجام می دهیم برای تعالی و صعود معنوی خودمان است و این گونه نیست که 
خداوند از تکالیف برای خود طلب خدمت کند و انسان هم موظف به ارائه خدمت. حتی اگر 
خداوند طلب خدمت کند، می گوید به خود خدمت کن. از همین اشاره به این نتیجه می رسیم 
که در نظام دینی رابطه خداوند با مردم، ارتباط موال و عبد به معنی برده داری نیست؛ چراکه 
نظام  در  است.  دیگر  انسان  یک  موال  بردگی،  نظام  در  و  است  خداوند  موال  دینی،  نظام  در 
برده داری یکی خدمت می کند و دیگری خدمت می پذیرد، ولی در نظام دینی، خدمت کننده 
همان دریافت کننده خدمت است؛ همچنین موال در نظام دینی، منبع خیر و کرم است، برخالف 
نظام برده داری که جز شّر و زورگویی چیزی در آن وجود نداشت؛ بنابراین در نظام الهی و 
تعالیم دینی ارتباط میان خدا و بنده از نوع ارتباط و پیوندی نیست که خداوند و خالق هستی 
سود خویش را طلب کند، چون خود او منشأ نفع و منبع سود و سرچشمه بخشش و جود است.

در مورد اینکه مجازات دنیوی و اخروی دین مشتمل بر تخلف از دستورات دینی، داللت 
بر تکلیف محوری دین دارد نه حق محوری، باید گفت که عذاب و مجازات مترتب بر ترک 
نیست؛ زیرا هرگونه عقاب و مجازاتی در  بر تکلیف گرایی و حق ستیزی دین  تکالیف، دلیلی 
دین، نتیجه سوء و اثر عدم استیفای حقوق انسان است، نه عقوبتی از جانب شخص ثالث. تحصیل 
نکردن حقوق، آثار زیانباری خواهد داشت که یکی از آن آثار شوم، مجازات مطرح شده در دین 
است و اینکه مجازات مجرم در حقیقت نجات دادن اوست و نجات یافتن هم حق انسان است. در 
نگاه ایجابی هم باید گفت هر انسانی از راه استیفای حقوق بشری خود به مقام واالی انسان کامل 
می رسد؛ بنابراین حقوق بشر گذرگاهی برای دستیابی انسان به آن نورانیتی است که به دلیل آن 
خلق شده است و نورانی شدن غایت قصوی و هدف آفرینش انسان است )جوادی آملی 1388: 82(.

در  و  می کند  سیئه دوری  اعمال  از  دینی،  تکالیف  انجام  با  انسان  اینکه  نگاه ظریف تر  از 
حقیقت مانع اثرات مخرب آنها می شود؛ چرا که از دیدگاه امام خمینی »اعمال سیّئه تأثیرش در 
قلب بسیار زودتر و شدیدتر است، زیرا که انسان چون ولیده عالم طبیعت است و قوای شهوت و 
غضب و شیطنت با او قرین و متصرف در او هستند... لهذا وجهه قلب به مفسدات و امور موافقه 
با طبیعت است و به مختصر مددی از خارج، چه از جوارح انسانی باشد یا خارج از آن، مثل 

مصاحب و رفیق زشت و بد خلق، در قلب اثر شدید واقع شود« )امام خمینی 1371: 375(.
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نکته آخر اینکه اصل دین مجموعه منظمی است که همة معارف آن وحیانی است و چون 
علم الهی به همه اشیاء احاطه دارد، قوانینی را تنظیم کرده که اصول و کلیات آن ثابت و جزئیات 
و فروع آن متغیر است و آن اصول و فروع بیان کننده و برآورنده همة نیازها و حقوق انسان هاست. 
پس وقتي با نگاه عمیق و نگرش دقیق به دین نگریسته شود، معلوم مي شود که دین، جامع و کامل 
است و در همه مسائِل مربوط به انسان دستور دارد. امام خمیني مي گوید: »قرآن مجید و سنّت 
شامل همة دستورات و احکامي است که بشر براي سعادت و کمال خود احتیاج دارد... تمام آنچه 

ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست؛ و در این شکي نیست« )امام خمینی 1381: 29(.

ابعاد و صور تالزم حق و تکلیف در اسالم 

با توجه به مطالب پیشین در رابطه و نسبت حق و تکلیف، برای اینکه موضوع به صورت دقیق تر 
روشن شود، در این بخش می خواهیم بدانیم تالزم میان حق و تکلیف در چه مواردی از حقوق 
و  دیگر  فرد  برای  تکلیفی  مستلزم  فردی  برای  حقی  هر  ثبوت  آیا  است؟  اجتماعی  و  فردی 
تالزم  رابطه  و  اجتماعی؟  یا حقوق  است  تکلیف  مستلزم  فردی  آیا حقوق  است؟  دیگران  یا 
به چه شکل است؟ آیا همه حقوق  با تکلیف مقابل و مجامع  آن ها چگونه است؟ تالزم حق 
رابطه  داریم؟ حق مالزم و حق غیرمالزم در  اسقاط شدنی هم  یا حق  واجب االستیفاء هستند 

تکلیف چگونه است؟ و آیا تالزم حق و تکلیف فراگیر است یا مقید و مشروط؟
با توجه به سؤاالت مطروحه و ده ها سؤال دیگر می توان گفت موضوع تالزم و رابطه حق و 
تکلیف از مسائل چالشی و بحث برانگیز در میان دانشمندان و پژوهشگران علم حقوق و حوزه 
فلسفه حق1 است؛ و هر کس بر اساس جهان بینی و اعتقادات خود نسبت به جهان هستی و خالق 
آن و انسان که موضوع حق و تکلیف است، اقدام به ارائه نوع ارتباط و تالزم حق و تکلیف و 

رهیافت خود کرده است.
به طور کل در اسالم بحث تالزم حق و تکلیف به پنج صورت قابل تصور و بررسی است:

اول( ثبوت حقی برای کسی در حوزه فردی مستلزم ثبوت تکلیف برای خود آن فرد است.
دوم( ثبوت حقی برای کسی مستلزم ثبوت تکلیف برای دیگری و مکلف بودن هرکسی به محق 

بودن دیگری داللت می کند.
سوم( هر فرد در عرصه زندگی اجتماعی همچنان  که صاحب حق است، مکلف نیز هست.

چهارم( مردم و دولت و حکومت در قبال یکدیگر رابطه متقابل در حق و تکلیف دارند.

1. Philosophy of right.
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پنجم( رابطه حق و تکلیف در مقایسه خداوند با انسان متفاوت با رابطه انسان با انسان است.
قبل از ورود به بحث تفصیلی پنج صورت تالزم حق و تکلیف، باید دانست که در تالزم یا 
عدم تالزم حق و تکلیف، مراد از تکلیف دو قسم است: یا تکلیف مقابل است و یا تکلیف مجامع.

تکلیف مقابل، تکلیف فرد یا افرادی است که مقابل صاحب حق قرار دارند، به صورتی 
که استیفای حق صاحب حق، مستلزم ادای تکلیف از سوی آن فرد یا افراد است. در این قسم 
یک مناسبات دیگری نیز متصور است و آن اینکه حق نسبت به تکلیف مقابل یا مالزم است یا 
غیرمالزم. حق مالزم با تکلیف مقابل را بیشتر اندیشمندان مسلمان قبول داشته و بدان معتقدند 
)جوادی آملی 1385: 255؛ مصباح یزدی 1377: 31-30(؛ ولی حق غیرمالزم با تکلیف مقابل را فقط 

در مورد خداوند قابل فرض می دانند.
تکلیف مجامع، یعنی اینکه تکلیف نیز متوجه خود صاحب حق است. به این صورت که هم 
حق و هم تکلیف در صاحب حق جمع است و تکلیف متوجه فرد یا افراد دیگر نمی شود. در 
این قسم نیز یک مناسبات دیگری متصور است و آن اینکه حق و تکلیف مجامع یا مالزم است 
یا غیرمالزم. منظور از حق و تکلیف مجامع مالزم، این است که صاحب حق، وظیفه دارد حق 
خود را استیفا نماید و آن حق واجب االستیفاء بوده و قابل اسقاط نیست و این تکلیف مجامع 
با حق نام دارد؛ اما منظور از حق و تکلیف مجامع غیرمالزم آن است که بر صاحب حق الزم 
نباشد حق خود را استیفا نماید، بلکه اگر بخواهد می تواند از آن صرف نظر کند، درنتیجه حق با 
تکلیف جمع نمی شود. به چنین حقی، حق غیرواجب االستیفاء می گویند. بیشتر حق های جهان 

در این دسته قرار دارند.
گفتنی است در دانش حقوق، فقط به حق هایی حق می گویند که صرف نظر کردن از آن ها 
جایز باشد؛ به تعبیر دیگر، حق ها به اعتقاد حقوقدانان همواره جایزاالسقاط هستند. در علم حقوق 
به حق هایی که استیفای آن ها بر صاحبان حق واجب است حکم می گویند؛ یعنی به حقی که 
با تکلیف صاحب حق در قبال استیفای آن توأم باشد، حکم می گویند، نه حق که در بخش 
مفاهیم توضیح داده شد. درنتیجه حق همچون ملک، امری است اعتباری که قابل اسقاط یا نقل 

یا معاوضه یا انتقال به ارث است، برخالف حکم که این آثار در آن به وجود نمی آید.
همان گونه که مالحظه مي گردد، تکلیف هم در برابر حق قرار مي گیرد و هم در برابر حکم، 
با این تفاوت که رابطه بین حکم و تکلیف، رابطه علّي و معلولي است، اما بین حق و تکلیف 
رابطه تالزم برقرار است؛ یعني الزمه وجود حق براي کسي، تکلیفي براي دیگري است و نیز 
بالعکس؛ یعني اگرچه از هر دوي آن ها مي توان به تکلیف رسید و تکلیفي را استنتاج نمود، لکن 
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در یکي با توجه به رابطه علیت به این امر دست پیدا مي کنیم و در دیگري به خاطر رابطه و تالزم.

صورت اول: 

منظور از صورت اول تالزم حق و تکلیف این است که اثبات حقی برای کسی در حوزه فردی 
مستلزم ثبوت تکلیف برای خود آن فرد می شود و این صورت بیشتر در حوزه اخالقی مطرح 
است. در این باره برخی معتقدند که منشأ حق قانون است و قوانین دودسته اند: حقوقی و اخالقی. 
قانون حقوقی1، قانونی است که قانون گذار آن را وضع می کند و برای آن ضمانت اجرا قرار 
می دهد. این دسته از قوانین پس از وضع، از نظارت و حمایت نیروی قهری حکومت مانند قوه 
قضائیه و پلیس بهره مند است. امروزه به چنین قانونی، قانون موضوعه و مصوب می گویند؛ خواه 
واضع این قانون یک شخص مثل پادشاه بوده و یا نمایندگان مجلس قانون گذاری باشند؛ ناقضان 
این ضمانت اجرایی  به  نیروی قهرآمیز قدرت حاکم مجازات می شوند که  با  قانون،  نوع  این 

بیرونی می گویند.
در مقابل، قانون اخالقی2، قانونی است که ضمانت اجرا )بیرونی(، یعنی پشتوانه قوه قهری 
ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر قانونی نقض شود و قوه قهری وجود نداشته باشد که ناقض آن را 
مجازات کند، به آن قانون اخالقی می گویند، پس قانون اخالقی با وضع در نظام قانون گذاری 
متقابل حقوق و تکالیف در  به همین جهت روابط   .(Meyers 1985:118) نمی آید  به وجود 
حقوق اخالقی، به صراحت حقوق قانونی یافت نمی شود )جاوید 1387: 124(. باوجوداین حقوق 
و تکالیف ناشی از قواعد اخالقی که در ذهن و وجدان احساس می شوند، آن چنان زیاد و آمیخته 
با زندگی انسان هاست که غیرقابل اغماض است. بر این اساس چون حق همواره از قانون ناشی 
می شود، قانون اخالقی موجب پیدایش حق اخالقی و قانون حقوقی باعث به وجود آمدن حق 

قانونی است؛ بنابراین حق نیز به تبع تقسیم قوانین، دودسته است: اخالقی و قانونی.
مصباح یزدی با اشاره به این تقسیم بندی می نویسد: »باید توجه داشت که جعل حق و انشاء 
بایدها و نبایدها، در عرصه رابطه انسان با خودش نیز وجود دارد که این گونه حقوق در قلمرو 
اخالق قرار می گیرند« )مصباح یزدی ب1382 ج 1: 10(. حق اخالقی غالباً فراگیر است؛ یعنی شامل 
همه انسان ها می شود و نژاد، زبان، رنگ، فرهنگ و سایر عوامل تفاوت انسان ها، عمدتاً موجب 
نمی شود برخی افراد از حق اخالقی بهره مند شوند و برخی دیگر بی بهره باشند؛ مگر عرف خاص 

1. Legal law.
2. Moral law.
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.(Regan1983 :268) که واضع حقی اخالقی باشد
به طور کل در قوانین اخالقی، انسان درواقع به حکم عقل و وجدان خود آن ها را رعایت 
می کند و الزام بیرونی وجود ندارد و همه این امور در حوزه اخالق کالسیک مطرح است، اما در 
اخالق دینی مقصود از حق، تنها صحبت از حق ثابت برای انسان نیست، بلکه حق خدا بر انسان 
نیز مطرح است و از آن بحث می شود. نتیجه آن این است که هرچه انسان در فضائل اخالقی 
بیشتر رشد کند، حق جایگاه بهتری پیدا می کند. فرد و جامعه به اندازه اهمیت دادن به ارزش های 
اخالقی به حقوق یکدیگر پایبندی از خود نشان می دهند. امتیازات و حقوق فردی در جامعه ای 

که متخلق به اخالق شده اند، بسیار مستحکم است. امام خمیني در این رابطه مي گوید:
مثاًل دعوت به توحید و تقوا که بزرگترین دعوت هاست در اسالم؛ چنانچه تهیه 
سازوبرگ زندگانی معنوی را می کند در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم 
کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد، یک توده اگر با توحید 
و تقوا بودند چنان که روح آنها بزرگ و کامل می شود، کشور آنها نیز باعظمت و 

زندگانی اجتماعی و سیاسی آنها نیز باعظمت می شود )امام خمینی 1327: 312(.
جوادی آملی نتیجه می گیرد که اخالق در بسیاری از موارد، نقشی مهم تر از قانون در باب 
احیای حقوق افراد ایفاء می کند، چون عامل بازدارنده درونی و ثبات و استقرار بیشتری نسبت 
با  افراد  به عوامل خارجی دارد )جوادی آملی 1385: 47(؛ زیرا قانون که تعامل متقابل حقوقی 
یکدیگر است، جامعه را ساکت می کند، ولی ساکن و آرام نمی کند )جوادی آملی 1391: 451(.

همچنین می توان گفت حق با اخالق رابطه متقابل دارند؛ زیرا اگر فرد یا جامعه به اخالق 
انسانی گردن ننهند، حق معنای نسبی خواهد داشت نه مطلق، برای اینکه هر کس مایل است حق 
را مطابق میل و خواسته خویش تعریف کند و حقوق دیگران را به نفع خود تصاحب نماید و 
آنجا که دیگران حقی را از او طالب باشند، به راحتی راضی نمی شود آن را از دست بدهد. انسان 
بدون فشار قانون و عوامل خارجی زمانی راضی به حق خویش و رعایت حقوق دیگران می شود 
که از فضایل اخالقی و سالمت نفس برخوردار بوده و خوی استکبار و خودخواهی در وجودش 
نباشد. امام خمیني در این رابطه مي گوید: »اول باید از خودتان شروع کنید، هر کسی از خودش 
باید شروع کند و عقاید و اخالق و اعمالش را با اسالم تطبیق بدهد و بعد از اینکه خودش را 
اصالح کرد، آن وقت دنبال این باشد که دیگران را اصالح کند« )امام خمینی 1385 ج 14: 244(.

امام سجاد)ع( در رساله حقوق که سراسر آن را عطر سجایای اخالقی خوشبو ساخته است، 
ُُّفُهْم َواْستِْصَلُحُهْم  فُْق بُِمِسیئِِهْم َوتَأل َلَمِة َوالرَّْحَمِة لَُهْم َوالِرّ َّتَِك إِْضَماُر السَّ می فرماید: »َوَحقُّ أَْهِل مِل
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َو ُشْکُر مُْحِسنِِهْم َوَکفُّ اْلََذى َعنُْهْم َو تُِحبُّ لَُهْم ما تُِحبُّ لِنَْفِسَك و تَْکَرهُ لَُهْم ما تَْکَرهُ لِنَْفِسَك« 
)آل بحرالعلوم 1403 ج 2 :625(؛ »حق هم کیشان تو بر تو آن است که در باطن خویش خواستار 
سالمت آنان بوده و نسبت به ایشان مهربان باشی و با بدان آن ها مالیمت و مدارا نمایی و با آنان 
انس بگیری و طالب اصالحشان باشی و از خوبان ایشان سپاسگزار بوده و خویش را از آزار و 
اذیت رساندن به آنان بازداری و برای آنان دوست بداری آنچه برای خود دوست می داری و 

ناپسند شماری آنچه برای خود ناپسند می دانی«.
آن حضرت حقوق مسلمان بر مسلمان را در هفت بند خالصه کرده که هیچ یک از آن ها نیز 
بدون اتصاف به صفات اخالقی بر کسی مقدور نیست؛ سالمت نفس و اصالح خویشتن، دوستی 
دیگران به میزان محبت و عالقه خویش، احترام به پیران به منزله پدر، تکریم به جوانان به منزله 
برادران و شخصیت دادن به نوجوانان و کودکان به جای فرزندان، ارزش نهادن به پیرزنان به جای 
مادر، تأمین خرسندی دیگران، یاری مظلومان، سیر کردن گرسنگان، تدارک پوشش برهنگان، 
نیاز حاجتمندان، هر یک مؤلفه های مهم اخالقی است که  عیادت معلوالن و مریضان و رفع 
موجب استقرار و استمرار حق و دستیابی افراد به حقوق حّقه خویش می گردد، هرچند وجود 
مقررات مدون تحت عنوان قانون را نمی توان نادیده انگاشت. پس حق و اخالق دو مقوله به 
هم پیوسته ای هستند که فقدان یکی موجب تزلزل دیگری می شود، چنان که احیای حق مستلزم 
وجود فضای اخالقی در شخص و جامعه بوده و حق محوری و حق مداری باعث و برانگیزنده 

صفات نیک اخالقی و تهذیب و طهارت نفسانی است.

صورت دوم :

منظور از صورت دوم تالزم حق و تکلیف این است که اثبات حقی برای کسی مستلزم تکلیفی 
برای دیگری، غیر از صاحب حق می شود. بر اساس رویکرد اسالمي، در رابطه بین حق و تکلیف 
نیز مي توان از حق به تکلیف رسید و یا از تکلیف به حق؛ چرا که هر جا براي کسي حقي وضع 
مي شود، براي دیگران هم یکي از دو تکلیف ایجابي یا سلبي جعل مي گردد. اگر براي مشتري 
حق فسخ در نظر گرفته مي شود، فروشنده مکلف است به این حق احترام بگذارد و مانع اعمال 
حق او نشود یا اگر براي کسي حق مالکیت بر چیزي پذیرفته مي شود، همگان مکلفند این حق را 
محترم شمرده و متعرض آن نگردند. لکن علت این  که عقل از حق به تکلیف مي رسد و از هر 
تکلیف، وجود حقي را برداشت مي کند، رابطه »تالزم« است، نه »علیت«. توضیح آن که بین حق 
و تکلیف رابطه تالزم برقرار است؛ یعني الزمه وجود حقي براي کسي، تکلیفي براي دیگران 
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است و نیز الزمه وجود تکلیفي براي کسي، وجود حقي براي سایرین است. در مقابل هر صاحب 
حقی یک یا چند دارای تکلیف وجود دارد و نیز بالعکس. البته باید به این نکته توجه شود در 
موجودی که حق برای او ثابت می شود هیچ گونه شرطی وجود ندارد، اما در موجودی که تکلیف 
برای او ثابت می شود، امکان و قدرت و دیگر قیود تکلیف شرط است )مطهری 1377 ج 3: 240(. 
به طور نمونه حق فرزندان تحصیل علم و رفتن به مدرسه است؛ ولی ممکن است خانواده امکانات 

الزم را برای تحصیل فرزندان نداشته باشد.
بنا بر دیدگاه دینی، حق و تکلیف دو مفهوم متالزم و دو روی یک سکه اند. این دیدگاه 
توسط برخی از حقوقدانان نیز این گونه تبیین شده که »آدمی هم موضوع حقوق است و هم 
موضوع تکالیف، حق و تکلیف دوروی یک ورق اند« )جعفری لنگرودی 1386 ج 2:  1403(؛ 
یعنی صرف اثبات حق برای یک طرف، مستلزم اثبات تکلیف برای طرف مقابل است. پس اگر 
درجایی حقی ثابت شد، بدون احتیاج به دلیل دیگری ما می توانیم حکم کنیم که تکلیفی نیز 
برای فرد یا افراد دیگری ثابت می شود؛ مثاًل اگر شما دلیلی آوردید بر اینکه فرزند حق نفقه و 
تأمین زندگی بر پدر خود دارد، دیگر احتیاج به دلیل دیگری نیست که اثبات کند پدر باید این 
کار را بکند؛ زیرا معنای دلیل اول که می گفت فرزند بر پدر این حق را دارد، این است که پدر 
مکلف است این کار را انجام دهد. با اقامه دلیل بر یکی از دو طرف حق یا تکلیف، خودبه خود 
ثابت می شود و این همان تضایف حق و تکلیف با یکدیگر است؛ یعنی نمی توان حقی را اثبات 
کرد که در مقابل آن تکلیفی نباشد. به طور مثال امام خمینی درمورد حقوق و تکالیف متقابل 

زن و شوهردر تحریرالوسیله می گوید:
هر یک از زوجین برطرف دیگر، حّقی دارند که قیام به آن واجب است اگرچه 
حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که زن او را اطاعت کند و 
نافرمانی او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو این که نزد اهل 
خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد؛ بلکه وارد 
شده است که در صدقه و هبه و نذر در مال خودش، حق انجام امری را با وجود 
شوهرش ندارد، مگر این که با اذن شوهر باشد، البته نه در حج یا زکات یا نیکی 
به والدین یا صله خویشانش؛ و تفصیل این به محل خودش موکول می باشد. و 
اما حق زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر زن نادانی 
کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند)  امام خمینی 1392 ج 2 : 323(.
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در یک جمع بندی می توان بهترین سخن دراین باره را کالم امام علی )ع( دانست که می فرماید: 
»اَل يَْجِري ِلََحٍد إِلَّ َجَرى َعلَیِْه، َو َل يَْجِري َعلَیِْه إِلَّ َجَرى لَُه؛ َو لَْو َکاَن ِلََحٍد أَْن يَْجِرَي لَُه َو َل 
ُسبَْحانَُه ُدوَن َخلِْقهِ« )نهج البالغه: خطبه 216(؛ »کسی را حقی   ِ ِلَّ يَْجِرَي َعلَیِْه لََکاَن َذلَِك َخالِصاً 
نیست، جز آن که بر او نیز حقی است و بر کسی حقی نیست، جز آن که او را نیز حقی است. 
اگر بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد، آن کس تنها خداوند متعال است و نه 

مخلوقات او«.

صورت سوم:

مراد از صورت سوم این است که هر فرد در روابط اجتماعی با جامعه که صاحب حق است در 
مقابل جامعه نیز مکلف است. این امکان ندارد که فردی در جامعه صاحب حق باشد و نسبت 
به جامعه خود هیچ گونه تکلیفی نداشته باشد. در روابط اجتماعی بین انسان ها هیچ گاه حق از 
تکلیف جدا نمی شود و در تمامی مواردی که حق را در مورد امور اجتماعی و روابط انسان ها با 

هم به کار می بریم، حق مالزم با تکلیف است.
از دستاوردهای اجتماع، همه آحاد جامعه را  افراد  بهره مندی  به حق  با توجه  امام خمینی 

موظف و مسئول به بهره رسانی به دیگران در اجتماع دانسته و می گوید:
امروز روزی است که همه قشرهایی که در این کشور هستند مسئول هستند. هیچ 
فردی از افراد این کشور، چه از نویسنده و روشنفکر و چه روحانی و دانشگاهی 
و چه ارتش و سپاهی و بسیج و عشایر و چه مردم بازار و مردم خیابان ها نمی توانند 
اسالمی  این کشور  به  نتوانستیم  عذر  فالن  برای  ما  اینکه  به  بکنند  پیدا  عذری 
خدمت کنیم. تمام عذرها را خدای تبارک و تعالی راهش را بسته و حجت را 
بر همه ما تمام کرده است. و امروز ایران میدان کار است، میدان نبرد است با 
شیاطین، و میدان سازندگی جوانان است، و میدان خدمت به اسالم و خدمت به 

مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان )امام خمینی 1385 ج 17: 235(.
مصباح یزدی نیز دراین باره می گوید: »این رابطه یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف 
است. در این حالت، مقام جعل و تشریع - نه مقام مفهوم - مدنظر است. مصالح زندگی انسان ها 
اقتضا دارد اگر برای کسی حقی جعل و تشریع می گردد، بایستی برای او تکلیفی نیز قرار داده 
شود.« ایشان ادامه می دهد: »هرکس در اجتماع از دستاوردهای دیگران بهره می برد، موظف به 
بهره رسانی به دیگران نیز هست. نمی توان برای فردی حق استفاده از منافع مردم قائل شد، اما هیچ 
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تکلیفی در خدمت به مردم برای او در نظر نگرفت« )مصباح یزدی الف1382 ج 2: 36(.
پس اگر کسی حقی دارد، تکلیفی هم همراه آن حق دارد. چراکه پیغمبر)ص( فرمود: »َملُْعوٌن 
َُّه َعلَی النّاِس« )کلینی 1369 ج 4 :12 ح 9(؛ از رحمت خدا دور و مشمول لعنت  َملُْعوٌن َمْن اَلْقی َکل
خداوند است آن کس که سنگینی خود را روی دوش مردم بگذارد، یعنی از حقوق عمومی 

استفاده بکند و تکلیفی انجام ندهد )مطهری 1385: 59(.
در آموزه های دینی هم فرد مسلمان بر اساس حقی که در جامعه اسالمی دارد، نسبت به امور 
مسلمانان دیگر نیز تکلیفی بر گردن اوست که درباره سرنوشت برادران دینی خود باید احساس 
مسئولیت و تکلیف نماید و این وظیفه و تکلیف الهی آن چنان دارای ارزش و اهمیت واالیی است که 
در حدیث منسوب به پیامبر اکرم)ص( آمده است: »َمْن أْصبََح و ل يَْهتَُمّ بِاُموِر الُْمْسلمیَن فَلَیَْس بُِمْسلٍِم« 
)حر عاملی 1409 ج 11: 559( یعنی چنانچه روزی بر مسلمانی بگذرد و وی در آن روز نسبت به امور 

مسلمانان اهتمام نداشته باشد، از جرگه مسلمانان خارج است و نمی توان او را مسلمان نامید.
معلمی،  مثل  خاصی  مسئولیت  و  شغل  پذیرش  جهت  به  جامعه  افراد  برخی  میان  این  در 
روحانی بودن، نظامی بودن و ... تکالیف بیشتری نسبت به سایرین در قبال جامعه دارند. در یک 
جامعه خوب، تک تک افراد می بایست در جهت اصالح امور جامعه و دعوت به خیر و نیکی و 
رفع مشکالت جامعه گام بردارند و نسبت به آن ها احساس تکلیف نمایند، همان طوری که انتظار 
دارند دیگران نسبت به آن ها همان کار را انجام دهند و این همان همبستگی و اتحاد برادران 
دینی است که نتیجه آن وحدت و همدلی اجتماعی و عمل به دستورات خداوند در چنگ زدن 
به ریسمان الهی است که رساله حقوق امام زین العابدین)ع( مشحون از این حقوق و تکالیف است.

امام خمینی در تکالیف مهم تر دو قشر حوزه و دانشگاه می گوید:
تکلیف مهم، آنی است که متوجه به این قشر است، و این قشر یعنی روحانیون، 
دانشگاهیها و دانشجوها... مغز متفکر جامعه، شما دو طایفه هستید. و آن قشری که 
می تواند خنثی کند آن توطئه هایی که با کمال دقت برای شکست دادن نهضت 
از  طایفه  دو  شما  برای  تکلیف  هستید.  شماها  هم  آن  است،  تکوین  ُشُرف  در 
سایرین زیادتر است؛ و مسئولیتتان بسیار زیاد، همه مسئول اند، لکن شما دو طایفه 

مسئولیتتان زیادتر است )امام خمینی 1385 ج 8: 464(.
پیامبر اکرم)ص( دراین باره می فرماید: »نزدیک ترین شما به من و بهره مندترین شما از شفاعت 
من در روز قیامت؛ راستگوترین، امانت دارترین، خوش اخالق ترین و نزدیک ترین شما به مردم 

است« )شیخ صدوق 1362: 508(.
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در آموزه های دینی رعایت برخی اصول و قواعد اجتماعی که دارای کارکردهای اجتماعی 
بوده و در حقیقت حقوق و تکالیف فرد نسبت به اجتماع و افراد جامعه نسبت به یکدیگر است، 
بهترین گواه جامعه نگری دین مبین اسالم است ازجمله؛ اصل تعاون در خوبی ها و فاصله گرفتن 
از بدی ها، اصل الضرر و الضرار، اصل تسارع در خیرات، اصل ال یَْظلُِموَن وال تُْظلَُموَن و اصل 

پیشرفت و تکامل.

صورت چهارم:

با صورت سوم متفاوت و تخصصی تر  مراد از صورت چهارم تالزم حق و تکلیف که کمی 
است، مربوط به رابطه مردم و گروه ها با دولت و حکومت به شکل متقابل است، درحالی که در 
صورت قبلی بیشتر رابطه فرد و یا افراد با جامعه در امور اجتماعی بدون در نظر گرفتن دولت و 

حکومت بود.
در طول تاریخ اگرچه شکل حکومت ها برای اداره زندگی جوامع انسانی متفاوت بوده است 
و بشر نظام های سیاسی مختلفی را تجربه کرده، اما همه آن ها در یک اصل ضروری اتفاق نظر 
داشته اند و آن وجود حکومت بوده است )بابایی و آقایی 1365 ج 1: 15(؛ چراکه بسیاری از کارهای 
عمومی مثل برقراری امنیت، بهداشت عمومی، اجرای قوانین، مجازات مجرمان و... از عهده افراد 
برنمی آید؛ به طوری که امام اعتقاد دارد »دولت از اموری است که باید در مملکت باشد. از 
واجبات حسبیّه ای است که واجب است برای حفظ نظم، دولت باشد« )امام خمینی 1385 ج 13: 
113(. از طرفی نبود دولت و حکومت و حاکم موجب هرج ومرج و به زحمت افتادن انسان ها 
می شود و بر همین اساس است که امام علی)ع( وجود امیر عادل و یا فاجر را برای مردم ضروری 
می داند )نهج البالغه: خطبه 40(. همچنین همه نظام های سیاسی همواره تالش خود را به دو امر 
کسب مشروعیت و مقبولیت معطوف داشته اند. در نظام های سیاسی مبتنی بر اومانیسم مشروعیت 
و مقبولیت حکومت با مشارکت سیاسی تحقق پیدا می کند؛ اما در نظام سیاسی الهی، مقبولیت 

نظام سیاسی با مشارکت تحقق می یابد )صابریان 1387: 30(.
و  حقوق  به  خود،  سرنوشت  در  مردم  مشارکت  و  حکومت  وجود  ضرورت  با  بنابراین 
تکالیف متقابل مردم و حکومت می رسیم. در این صورت هم حق و تکلیف متالزمند و رابطه 
متقابل دارند. وقتی می گوییم مردم بر حکومت حق دارند، این بدین معناست که حکومت در 
برابر مردم مکلف است تا حق آن ها را ادا نماید. همچنین این سخن که حکومت بر مردم حق یا 
حقوقی دارد، به این معناست که مردم در برابر حکومت مکلف هستند تا به وظایف خود عمل 
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نمایند. پس با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف برطرف مقابل اثبات می گردد. به طور مثال اگر 
وظیفه دولت این است که امنیت مردم را تأمین کند، برای این کار باید ابزار و امکانات الزم در 
اختیار آن قرار داده شود؛ یعنی تکلیف مردم است که امکانات مالی را در اختیار دولت قرار دهند.

در این زمینه امام خمینی در آثار مذهبی و فقهی خویش بر نقش و جایگاه مردم در حکومت 
تأکید جدی داشته و به صورت »حقوق محور«1 به این موضوع پرداخته است؛ درواقع اگر امام از 
تکالیف و وظایف مردم در حکومت سخن می گوید، قطعاً بیش از آن از حقوق آنان نیز گفته 
است. پس رابطه امام با مردم بر معادله »حق - تکلیف« و به صورت دوجانبه یعنی میان مردم و 
رهبران استوار است. ریشه حقوق مردم و سپس رابطه آن ها با رهبر سیاسی به نوع انسان شناسی 
امام بازمی گردد که جرقه آن ها را می توان در نخستین آثار عرفانی و فلسفی امام جست وجو 
کرد. آنچه محور این امر است، اختیار مردم در پذیرش دین است. اگر دین بر مردم تحمیل شود، 
تنها ظاهر آن تحقق می یابد، درحالی که پیامبران با هدایت و تربیت مردم خیر و سعادت را برای 
ينِ«  آنان به ارمغان می آورند، سعادت با زور حاصل نمی شود و شاید معنی آیه »ل إِْکراَه فِی الِدّ

همین باشد )امام خمینی 1394: 37(.
براساس دیدگاه امام خمینی برخالف حکومت های استبدادی که حکومت، همه کاره و 
)امام خمینی  مردم، هیچ کاره و بی نقش اند، در دوره حاکمیت اسالم، مردم ولی نعمت هستند 
1385 ج 16 :25( و کارگزاران حکومت اسالمی، خدمتگزار و امانت دار مردم هستند؛ »خدمتگزار 
باشید به این ملتی که آن دست های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما اآلن 
امانت بزرگی از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است که آن را به طور 

شایسته حفظ کنید« )امام خمینی 1385 ج 18: 78-79(.
در دیدگاه امام، دولت مردمی نیازمند مشارکت شهروندان و مردم بوده و این مشارکت هم 
حق است و هم تکلیف. در حکومت اسالمی، شهروند با مشارکت در برنامه های عمومی، خود 
را در نظام اجتماعی سهیم و بار مدیران را سبک می کند واین همان پاسخی است به دعوت 
قرآن به تعاون، پاکی و نیکی )مائده: 2(. در نگاه امام خمینی دایره مشارکت گسترده است و 
شامل دفاع از کشور، تعلیم و تربیت، صرفه جویی در طرح های اقتصادی و... می شود. ایشان با 
انتساب موفقیت های کشور در گذشته به مشارکت های مردم می گوید: »شما مردم شریف ایران 
در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به 
خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها 

1. Rights based.
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را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید و با 
تأیید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید« )امام خمینی 1385 ج 6: 518(.

صورت پنجم:

مراد از صورت پنجم طرح رابطه حق و تکلیف، در نسبت خداوند با انسان است. البته همان طوری 
که قباًل اشاره شد، اگر بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد آن کس تنها خداوند است، 
اما شکل این ترابط و تالزم با صورت های چهارگانه متفاوت است؛ چراکه در رابطه انسان با خدا 
نمی توان حق و تکلیف را در دو رتبه علت و معلولی قرار داد و اینکه هرکدام از حق و تکلیف برای 
انسان از عامل جدا و دلیل متمایزی ناشی می شد. منشأ حق انسان، رحمت، عدالت و حکمت خدا بود 
و دلیل تکلیف انسان، کمال مطلق بودن خدا و ثواب و عقاب او بود. هرچند با توجه به اصل وحدت 
صفات با ذات الهی، نهایتاً عامل اصلی حق و تکلیف، ریشه در ذات الهی دارد، لکن به هرحال 

نمی توان آن دو را رتبه بندی نمود و حق تقدم یکی بر دیگری را مدلل ساخت.
برابر دیگران، جامعه و  پس مسئله حق و تکلیف در حوزه فردی و زندگی اجتماعی در 
دولت با مسئله حق و تکلیف نسبت به خداوند با انسان فرق دارد؛ زیرا حقي که  او بر بندگان دارد 
به معناي حظ و بهره نیست که در عوض دین او به عهده  او بیاید، این معاني درباره مخلوقات 
صادق است که از یکدیگر بهره  مي برند و به یکدیگر بهره مي رسانند، خداوند غني و فیاض 
مطلق است، در نظام تکوین، مخلوقات در یکدیگر تأثیر دارند و از یکدیگر متأثر مي شوند، 
به یکدیگر بهره مي دهند و از یکدیگر بهره مي برند، در نظام اجتماع هم بر طبق نظام تکوین، 
حقوق  و دیوني وضع شده که همه از یکدیگر بهره ببرند و به یکدیگر بهره برسانند تا اجتماع سیر 
تکاملي خودش را طي کند، اما ذات اقدس الهي از این معاني  منزه است، هر چه از ناحیه ذات 
اقدس او به بندگان رسیده و مي رسد همه  تفضل است، احسان است، جود است؛ و به همین دلیل 
مخلوقات سراسر وجودشان نسبت به ذات اقدس الهي دین است، یکپارچه مسئولیت و مدیونیت 
بر کار او خرده  )انبیاء: 23(؛ »هیچ کس نمي تواند  يُْسألُونَ«  ُهْم  َو  يَْفَعُل  ا  َعَمّ يُْسأُل  مي  باشند. »َل 

بگیرد؛ ولي در کارهاي آن ها، جاي سؤال و ایراد هست«.
البته خدا از باب لطف و تفضل نسبت به بندگان خود، در مقابل حق خود بر بندگان، حقوقی 
ًل مِنُه«  هم برای آن ها بر عهده خودش قرار داده است »و َجَعَل َجزاءُهم علَیِه مُضاَعَفَة الثّواِب تََفضُّ
)نهج البالغه: خطبه 216(. آن حقی که خدا بر بندگان دارد، حق بندگی کردن است. بنده، باید 
بندگی کند، اگر بندگی نکند، چه کند؟ پس حقی که خدا بر بندگانش دارد، اطاعت و عبادت 
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است؛ ولی این حق را یک طرفه قرار نداده، بلکه فرموده، من حق دارم به شما دستور بدهم که 
عبادت کنید، اما شما هم حق دارید که اگر عبادت کنید پاداشش را از من دریافت نمایید. اگر 
بنا بود که حق یک طرفی باشد، خدا سزاوارتر بود که حق بر بندگانش داشته باشد و بندگان حقی 
بر او نداشته باشند؛ ولی خدا حتی این را برای خودش نپسندید. وقتی این حق برای او ثابت بود 
که دستور بدهد به بندگانش که او را اطاعت کنند و حق اطاعت و بندگی بر مردم داشته باشد، 
در مقابلش هم یک حقی برای مردم قرار داد. بااینکه خودشان حقی نداشتند، اما خدا این حق 
را قرار داده است تا این توازن بین دو حق برقرار شود. البته غیر از این، حقوق دیگری هم قرار 
داده است؛ مثاًل در قرآن می فرماید: »َو َکاَن َحّقاً َعلَیْنَا نَْصُر الُْمْؤمِنِینَ« )روم: 47(. یکی از حقوقی 
که مؤمنان بر ما دارند این است که آن ها را یاری کنیم. این حق را چه کسی قرار داده؟ مردم 
خودشان چه حقی داشتند؟ این خداست که این حق را برای مؤمنین قرار داده، که اگر بر ایمانشان 
َُّهْم لَُهُم الَْمنُْصوُروَن َو  استوار باشند آن ها را یاری کند: »َو لََقْد َسبََقْت َکلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا الُْمْرَسلِیَن إِن
إِنَّ ُجنَْدنَا لَُهُم الَْغالِبُوَن« )صافات: 173-171(؛ و این هم حقی است که خدا برای بندگانش قرار 
داده است. یک حق این است که پاداششان بدهد در آخرت، یک حق هم این است که در دنیا 
پیروزشان کند. آن هایی را که در راه او قدم برمی دارند یاریشان کند، کمک های غیبی بفرستد، 
اسبابی فراهم کند تا آن ها پیروز شوند. در مقابل چه چیزی این حق را پیدا می کنند؟ در مقابل 
ِّْت أَقَْداَمُکْم« )محمد: 4(؛  َ يَنُْصْرُکْم َو يُثَب َِّذيَن َءاَمنُوا إِْن تَنُْصُرواالَّ نصرت خدا و دین او: »يَا اَيَُّها ال
ُّنَا اّلُ ثُمَّ  َِّذيَن قَالُوا َرب اگر استقامت در ایمان داشته باشند، خدا هم آن ها را یاری می کند: »إِنَّ ال
اْستََقامُوا تَتَنَزَُّل َعلَیِْهُم الَْملئَِکُة أَلَّ تََخافُوا َو لَ تَْحَزنُوا...« )فصلت: 30(. به هرحال این دو حق نیز با 
هم متوازن هستند و هرکدام تکلیفی می طلبد؛ یعنی خدا وقتی حق دارد بر بندگانش، بندگان باید 
اطاعت کنند )حق برای خدا و تکلیف بر بندگان(، از طرفی هم بندگان حقی پیدا می کنند بر خدا 
که وقتی عبادت کردند خدا پاداششان می دهد )حق برای بندگان و تکلیف بر خدا(؛ منتها این 
»باید« را خداوند خودش از سر لطف و تفضل برای بندگان قرار داده است؛ به عبارت ساده تر، 
ما نمی توانیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم، اما خدا از باب لطف به بندگان، برای خودش تعیین 
ُُّکْم َعلَی نَْفِسِه الرَّْحَمَة« )انعام: 54(؛ یعنی خدا بر خودش  تکلیف کرده است؛ مثاًل فرموده: »َکتََب َرب
این تکلیف را واجب کرده که نسبت به بندگانش رحمت داشته باشد. البته این رحمت شرایط 
دارد و شامل کسانی می شود که استعداد و لیاقتش را داشته باشند، که شرایطش را در جای دیگر 

تعیین کرده است )اعراف: 156-157(.
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امام خمینی در رابطه با اینکه اعمال و تکالیف خالص بندگان موجب دریافت پاداش ویژه 
الهی می شود، می گوید:

یاد منحصر شده باشد به یاد خدا. آنجا نفس »مطمئن« می شود. آن وقت است که 
َُّة ای نفسی که به آنجا  َّْفُس الُْمْطَمئِن َّتُها الن مورد این خطاب واقع می شود که یا أَي
رسیدی که مطمئن شدی؛ از لغزش بیرون رفتی و توجه نداری به جای دیگر. يا 
ِِّك حاال دیگر هیچ چیز دیگر برای تو نمی شود.  َُّة اْرِجعی  إلی  َرب َّْفُس الُْمْطَمئِن َّتُها الن أَي
ِِّک«. ربِّ نفس مطمئنّه. فَاْدُخلی  فی  ِعبادی  نه  تو برگرد به سوی خدای »خودت«: »َرب
، عباد صالحین نه. »عبادی«. با این ریزه کاری. وقتی که واقع شدی در عباد،  عباد اللَّ
آن وقت َو اْدُخلی  َجنَّتی  نه الجنَّه. آن جنت مال دیگران است. آن جنت با همه عرض 

و طولش مال »عباد صالح« است، »عبادی« نیست )امام خمینی 1385 ج 14: 207(.
الهی  تکلیف وکسب رحمت  انجام  ترابط و تالزم  به  اشاره  با  بیانی دیگر  امام خمینی در 

می  گوید:
اگر ما تعهدمان را نسبت به خدای تبارک و تعالی حفظ کنیم خداوند رحمتش را 
به ما حفظ می کند؛ و خدا نیاورد آن روزی را که ما در مقابل خداوند تبارک و 
تعالی تعهدی را که داریم حفظ نکنیم؛ و خدا می فرماید شما به عهدتان وفا کنید، 

من هم به عهدم وفا می کنم )امام خمینی 1385 ج 17: 387(.
درنتیجه احساس تکلیف در انسان می تواند ناشی از حق اطاعت خدا باشد که چون خالق 
باید از دستورات الهی پیروی نماید. بسیاری معتقدند که احساس  انسان است و حاکم بر او، 
تکلیف مسئولیت در برابر خدا ناشی از عظمت و ذات مستجمع صفات جالل و جمال الهی است 
و انسان با دریافت معرفت الهی خود را در برابر این عظمت بیکران ناگزیر از اطاعت و تکلیف 
می بیند. در این میان هستند کسانی که احساس تکلیف در برابر خدا برای آن ها صرفاً جنبه ترس 
و طمع دارد و از خدا اطاعت می کنند و خود را مسئول می بینند تا به وعده های الهی برسند و از 

نعمت های موعود او بهره مند گردند یا از عقاب الهی در امان باشند )حر عاملی 1409 ج 1 :25(.

نتیجه گیری:
در این مقاله از طرح مسئله، تشریح اهمیت موضوع، رابطه و تالزم حق و تکلیف و تبیین ابعاد آن 

دو از منظر اسالم و دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان نتایج ذیل حاصل گردید:
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1. در مسئله حقوق شهروندی و حقوق بشر که هم اکنون به ابزاری در دست قدرت های 
استکباری تبدیل شده است، می بایست با تبیین جامع نگری اهداف عالیه اسالم، مصادیق فراوان 
حقوق بشر و شهروندی در قرآن و معارف دین و همچنین جایگاه واالی انسان در نگاه دینی را 

به جهانیان اعالم کرد.
2. موضوع حق و تکلیف که از مباحث پر چالش دنیای امروز است، نیاز به تحقیق و پژوهش 

بیشتر دارد و پژوهشگران اسالمی می بایست در تبیین آن تالش زیادی داشته باشند.
3. برخالف تبلیغات تفکر لیبرالیسم علیه اسالم که می گویند دین فقط تکلیف محور است، با 
استدالل های صورت گرفته و استنادات اسالمی و غیر اسالمی، این نتیجه حاصل گردید که اکثر 

تکالیف و احکام دینی برای تعالی بشر و دستیابی به حقوق آن وضع شده است.
به طوری که هر حقی  بین حق و تکلیف تالزم وجود دارد،  اساس آموزه های دینی  بر   .4
مستلزم تکلیف و هر تکلیفی مستلزم حقی است و در بیشتر مواقع تکلیف به حق بازگشت دارد و 

این نتیجه، تبلیغات علیه حق محوری دین را به طور کامل رد می کند.
5. تشریح ابعاد ترابط و تالزم حق و تکلیف در رابطه فرد با خود، فرد با دیگری، فرد با 
جامعه، مردم با دولت و حکومت و فرد با خدا گامی به جلو در تبیین گستردگی و جامع نگری 

تفکر دینی در حوزه حق و تکلیف است.
6. حق در اسالم مفهوم اعمی است که پایه و اساس همه حقوق انسانی را در ارتباط دیگران 
اقتصادی و... شامل  و جامعه و دولت و حکومت و حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
و  عالیه  مقامات  به  انسان  و رسیدن  تعالی  تکامل،  به عنوان سکوی  دین  در  تکلیف  و  می شود 
مکلف شدن در حقیقت همان مشرف شدن به معنای باریابی به مقام خلیفةاللهی و کسب اجازت 

برای دریافت پیام الهی است که دنیای غرب و بشر غرق در مادیات، از آن غافل است.
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