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مقدمه

خداوند در قرآن بنیآدم را از ابتدای خلقت با عبارت «ل َ َق ْد َک َّرمْنا بَني آ َد َم» (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 بدینوسیله او را بر بسیاری از موجودات برتری داده و گل
سرسبد موجودات معرفی کرده است (مکارم شیرازی و دیگران  1367ج  .)196 :12همة این امتیازها
و حقوق برای انسان ،عطیه و هدیه الهی است و کسی نمیتواند آن را از انسان بگیرد؛ برای آنکه
خداوند وقتی خلعت کرامت را تنها بر قامت انسان میپوشاند ،نگاه همگانی به موضوع دارد و
شامل هر نژاد ،جنس و زبان میشود و تفاوتی بین آنها قائل نیست .البته الزمه حفظ کرامت
انسانی ،رعایت حقوق افراد در اجتماع بشری و تعهد سپاری در عدمتخطی از آن است که با
عنوان تکلیف از آن یاد میشود؛ بنابراین صاحبشریعت 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 میشود 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 .)120 :1389

از منظر دیگر ،حقوق بدون تکلیف امری نامأنوس و بیمصداق است و دین آفرین همان
انسان آفرین است و انسان آفرین به حقیقت انسان و مصالح و منافع او آگاه است ،ازاینرو برای
تضمین حقوق در راستای احیای منافع و مصالح انسان ،تعالیم و تکالیفی تدوین نموده و در
مجموعهای به نام دین عرضه کرده است تا بشر به حقوق خود دست یابد .همه بایدها و نبایدها و
حاللها و حرامهای شرعی که از آن به تکالیف دینی تعبیر میشود ،برای احقاق حقوق انسانها
بوده و همواره بین حق و تکلیف تالزم وجود دارد.
ضرورت تحقیق

مسئله حقوق شهروندی و حقوق بشر که در چند دهة اخیر موردتوجه سازمانهای بینالمللی
و دولتها و ملتها قرارگرفته ،هماکنون به ابزاری در دست قدرتهای استکباری تبدیلشده
1

2

1. Citizenship rights.
2. human rights.
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است که هر آنچه آنان حقوق بشر و شهروندی مینامند ،میبایست در تمام دنیا اجرایی
شود .به همین دلیل ضرورت و اهمیت تحقیق در شرایط کنونی جهان دوچندان میشود تا
حقوق شهروندی در اسالم که بهعنوان آخرین و کاملترین دین الهی است ،همراه با تکالیف
شهروندی با دقت بیشتری برای اثبات این حقیقت ،به جهانیان تبیین گردد که نگاه اسالم به
حقوق و تکالیف شهروندی فراتر از نگاه بشری بوده و با جامعنگری و در نظر گرفتن ابعاد
و سعه وجودی انسان است .ضرورت دیگر ،پاسخ به مدعیان حقوق بشر امروزی است که به
نفی حقمحوری دین پرداخته و با استداللهای غلط ،اتهاماتی را به دین روا میدارند که اوالً
ادبیات حاکم بر دین ،یعنی بایدها و نبایدها مختص نظامات تکلیفمدار است نه حق محور،
ثانیاً رابطه دین و صاحبشریعت با مردم ،ارتباط موال با عبد است و این دقیقاً سیستم عبد محور
و تکلیفمدار 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 میتوان با استفاده و تحقیق از منابع دین اسالم و با استداللهای 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 واژهها و مفهومشناسی:

در این تحقیق واژههای کلیدی عبارتند از :حق ،تکلیف ،تالزم و حقوق شهروندی که به
ریشهیابی و مفهومشناسی آنها اشاره میگردد:
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  1405ج 49-54 :10؛ انیس و منتصر  1372ج 188 :1؛ جوهری  1399ج :4
1)1460-1461؛ وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد ،یعنی معادل هستی پایدار است (جوادی آملی
 .1همچنین ر .ک .به( :فراهیدی  1405ج 6 :3؛ عسکری 193-194 :1412؛ ابن فارس  1404ج 15 -19 :2؛ مرعشلی
 1974ج 281 :1؛ ابن عباد  1414ج286-288 :2؛ رضا  1377ج133 :2؛ فیروزآبادی  1412ج 322-323 :3؛ راغب
اصفهانی 25 :1362؛ فیومی 43،144 ،1-2 :2001؛ زبیدی  1306ج 315-316 :6؛ شرتونی لبنانی .)215 :1889
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 .)74 :1393در ادب پارسی به معنای درست ،راست ،سزا ،سزاوار و عدل آمده است (کاتوزیان

 .)370 :1380لغتنامهها این واژه را به معنای امتیاز 1آوردهاند و میگویند امتیاز ،عبارت است از
تبلور عنصر یا عناصری از توانایی بهرهگیری فرد یا جمعیتی از آن چیزی که سزاوار آن است
(دهخدا  1370ج .)352 :1
از منظر دیگر واژه حق ،اختیارات ،تواناییها و قابلیتهایی است که بهموجب قانون ،شرع
و عرف ،قراردادی برای انسانها لحاظ شده و در اصطالح ،قواعد و مقرراتی است که روابط
انسانها را با هم در حقوق فردی و اجتماعی و روابط بین حاکمان و مردم را در حقوق عمومی
و اساسی تنظیم میکند.
مفهوم حق در اسالم و قرآن مفهوم اعمی است که پایه و اساس همه حقوق انسانی را در
ارتباط با ذات حق تعریف میکند و همه خیرات و برکات و انوار در حیات فردی و اجتماعی
انسانها از احقاق حقوقی سرچشمه میگیرد که بنیان آن معرفت و محبت الهی و کمال ارتباط
به ذات ربوبی است.
ب) تکلیف:2

تکلیف از ریشه کلَّ َ
ف به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار است (طریحی 1375

ج  .)115 :5در اصطالح و فرهنگ دین ،تکلیف به فرمان الهی اطالق میشود.
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 میشود (هاشمی
شاهرودی  1426ج .)610 :2
البته برخی بزرگان با افقی عارفانه به تکلیف نگریسته و مکلف شدن انسان در زمان تکلیف
را بهنوعی حضور و تشرف به بارگاه ذات ربوبی تعبیر کردهاند .رضیالدین علی بن طاووس
حلی با توجه به حکمت تکلیف ،آن را نشأت گرفته از نیاز طبیعی انسان دانسته و بزرگداشتی
از سوی ذات باری در حق بشر میداند (حلی  .)248 :1418امام خمینی در اینباره میگوید« :تمام
تكاليف الهيه الطافى است الهى و ما خيال مىكنيم تكاليفى است .همهاش الطاف است» (امام
خمینی  1385ج .)237 :3

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

كلمه «تالزم» مصدر ثالثي مزيد و از باب تفاعل و دا ّل بر رابطه دوطرفه ميان دو فاعل است؛ اصل
اين باب آن است كه در ميان دو كس باشد .تالزم در لغتنامهها به معني همراه بودن ،به يکديگر
وابسته بودن ،در ميان همديگر درآمدن و داخل شدن و الزم هم بودن است (معین .)458 :1386
تالزم در اصطالح خصوصيتي بين دو چيز است که هر يک ديگري را الزم سازد؛ يعني
هر يک پل يا مسيري حتمي براي رسيدن به ديگري باشد ،بهگونهای که (دو ظرف مالزمه) از
هم جدا نباشند و يکي بدون ديگري يافت نشود .تالزم يا مالزمه به معناي لزوم طرفيني ميان دو
چيز است.
د) حقوق شهروندی:

منظور از حقوق شهروندی کلیه حقوقی است که یک شهروند بر اساس قوانین و مقررات و
ارزشهای مشترک در یک کشور از آن برخوردار است .این حقوق بهویژه 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 .)119-142 :1387
بر این اساس حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیع بوده و شامل حقوق فردی ،اجتماعی،
سیاسی ،مدنی ،فرهنگی و اقتصادی است که چگونگی روابط بین مردم و دولت و ارکان
حکومت و حقوق و تکالیف آنها را در برابر یکدیگر تنظیم میکند و همة اینها بهمنظور
رعایت و حفظ حقوق افراد جامعه در بخش کالن و در چارچوب قانون اساسی کشور است.
تالزم حق و تکلیف در اسالم

ازآنجاییکه اسالم آخرین و کاملترین دین خداوند است ،با اندک تأمّلی در آموزههای دینی
ازجمله؛ قرآن کریم ،نهجالبالغه و رساله حقوق امام سجاد(ع) تا احادیث مأثوره از معصومان
علیهمالسالم 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 آنها تعیین کرده و به ازای حقوق ،تکالیفی
را بهعنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است.
1. concomitance.
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از منظر اسالم ،نهتنها انسان ،بلکه هر موجودی به میزان حیطه وجودی خود ،دارای حق
است و انسان که واجد گستردهترین قلمرو وجودی در این عرصه خاکی است ،از حقوق
بیشتری برخوردار است؛ چراکه انسان مخلوق ویژه خداوند است که با خصلتها و استعدادهای
گوناگون خود از سایر موجودات بهطور کامل متمایز است .در قرآن کریم  65بار از انسان
یادشده (عبدالباقی  )93 :1364که او را در میان دو بینهایت توصیف نموده؛ «انسان ،موجود
متحرك است؛ از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب تا فنا در الوهيت» (امام خمینی  1385ج )338 :7.
در نگاه اسالم ،از سوی خداوند برای انسان حقوق و تکالیفی معینشده است که از جامعنگری
و شناخت ابعاد وجودی انسان برخوردار است و کسی جز صانع انسان بر این ابعاد احاطه کامل
ندارد؛ پس تعیینکننده حقوق و تکالیف باید محیط بر او و عالم به نیازهای انسان باشد؛ بنابراین
عقل حکم میکند این خالق انسان است که میتواند حقوق و تکالیف و ابزار و اسباب وصول به
سرالصلوة امام خمینی در توصیف راز نماز
آن را برای او تعیین کند .بهطور نمونه در مقدمه کتاب ّ

که از تکالیف روزانه انسان است ،آمده است آن موجب تعالی انسان و رسیدن به کمال انقطاع و
اوج کرامت و بندگی که بزرگترین حق انسان است میشود (امام خمینی .)10 :1377
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 میگوید ،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 میگوید:
همه مىدانيد و بايد بدانيم مادامى كه ملت ،پشتيبان مجلس و دولت و قواى مسلح
هستند و دولت و مجلس و قواى مسلح در خدمت ملت بويژه قشرهاى محروم

مىباشند ،و جلب رضاى خداوند را در اين خدمت متقابل ،مىنمايند ،هيچ قدرتى
توانايى آسيب رساندن به اين نظام مقدس را ندارد ،و اگر خداى نخواسته يكى

از اين دو يا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شكست جمهورى اسالمى و
اسالم بزرگ ،اگر چه در دراز مدت ،حتمى است .بنا بر اين ،ترك اين خدمت

متقابل كه به شكست اسالم و جمهورى اسالمى منتهى مىشود از بزرگترين
گناهان كبيره است كه بايد از آن اجتناب شود ،چنانچه اين خدمت از واجبات

بزرگ است كه بايد به آن قيام نمايند (امام خمینی  1385ج )391 :17.

در حقیقت امام خمینی معتقد است مردم بنا بر موقعیت ،عملکرد و تکالیفی که در سطح
جامعه دارند ،از یک سری حقوق بهرهمند شده و مکلف به اجرای برخی تکالیف شدهاند .این
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نوع رابطه حق و تکلیف رابطه تعاملگرایانه دارد که کارگزاران با توجه به مبانی ،انگیزهها
و اهدافی که در پی آن هستند ،نسبت به آن اقدام میکنند؛ به طور کل شکلگیری حقوق
شهروندی در اندیشه امام خمینی برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسالم است.
در دیدگاه اسالم ،شهروند در قبال حقوق شهروندی میبایست تکالیف و مسئولیتهایی
را بپذیرد ،بهطوریکه میتوان گفت حقوق و تکالیف آنچنان به همآمیختهاند که هر حقی
با تکلیفی به وجود میآید تا جایی که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودهاند« :کسی را حقی
نیست ،جز آنکه بر او نیز حقی است و بر کسی حقی نیست ،جز آنکه او را نیز حقی است .اگر
بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد ،آنکس تنها خدای متعال است و نه مخلوقات
او» (نهج البالغه :خطبه .)216

به عقیده بسیاری از صاحبنظران ،تمام سخن فلسفه حقوق اسالمی در حوزه حقوق شهروندی
در همین کالم امیرالمؤمنین علی(ع) نهفته است .توضیح آنکه در این تعامل حقوق جمعی ،کسی
نیست که تنها تکلیف داشته باشد و کسی هم یافت نمیشود که تنها حق داشته باشد (جاوید و انواری
 .)70 :1389لذا به دنبال بحث حقوحقوق ،با مفهوم تکلیف و تکالیف نیز مواجه میشویم .با روشن
شدن مفهوم حق و در پرتو آن ،مفهوم تکلیف نیز مشخص خواهد شد (جاوید و انواری )66 :1389؛
بنابراین حتی مفهوم کالسیک شهروندی در دهههای پایانی قرن بیستم بهتدریج مورد انتقاد قرار
گرفت و بهنوعی از مفهوم شهروند ذی ِ
حق صرف ،به مفهوم شهروند مسئول تغییر کرد که درواقع
مکمل و نه جایگزین آن بود (قاری سید فاطمی .)34 :1386
با این توصیف نتیجه حاصل میشود احکام و تکالیف دینی که از سوی خداوند برای بشر
وضعشده 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 ،میشود
و این همان بازگشت به حقوق است که انسان با انجام تکالیف به آن دست مییابد .بهطور 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 (طه14 :؛ رعد.)28 :
امام خمینی با وسعت نگاه در اینباره میگوید:
در هر يك از عبادات و مناسك شرعيه عالوه بر آنكه خودش داراى صورت

اخروى ملكوتى است ،كه به آن تعمير بهشت جسمانى و قصور آن تهيه غلمان
و حوران شود ...همين طور در هر يك از عبادات اثرى در نفس حاصل شود و
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كمكم تقويت اراده نفس كند و قدرت آن كامل گردد ،و لهذا عبادات هر چه
مشقت داشته باشد مرغوب است (امام خمینی .)126 :1371

پس آنچه انجام میدهیم برای تعالی و صعود معنوی خودمان است و اینگونه نیست که
خداوند از تکالیف برای خود طلب خدمت کند و انسان هم موظف به ارائه خدمت .حتی اگر
خداوند طلب خدمت کند ،میگوید به خود خدمت کن .از همین اشاره به این نتیجه میرسیم
که در نظام دینی رابطه خداوند با مردم ،ارتباط موال و عبد به معنی بردهداری نیست؛ چراکه
در نظام دینی ،موال خداوند است و در نظام بردگی ،موال یک انسان دیگر است .در نظام
بردهداری یکی خدمت میکند و دیگری خدمت میپذیرد ،ولی در نظام دینی ،خدمتکننده
همان دریافتکننده خدمت است؛ همچنین موال در نظام دینی ،منبع خیر و کرم است ،برخالف
شر و زورگویی چیزی در آن وجود نداشت؛ بنابراین در نظام الهی و
نظام بردهداری که جز ّ
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 تکلیفمحوری دین دارد نه حقمحوری ،باید گفت که عذاب و مجازات مترتب بر ترک
تکالیف ،دلیلی بر تکلیفگرایی و حقستیزی دین نیست؛ زیرا هرگونه عقاب و مجازاتی در
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 مطرحشده 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
میرسد؛ بنابراین حقوق بشر گذرگاهی برای دستیابی انسان به آن نورانیتی است که به دلیل آن
خلقشده است و نورانی شدن غایت قصوی و هدف آفرینش انسان است (جوادی آملی .)82 :1388
از نگاه ظریفتر اینکه انسان با انجام تکالیف دینی ،از اعمال سیئه دوری میکند و در
حقیقت مانع اثرات مخرب آنها میشود؛ چرا که از دیدگاه امام خمینی «اعمال سيّئه تأثيرش در
قلب بسيار زودتر و شديدتر است ،زيرا كه انسان چون وليده عالم طبيعت است و قواى شهوت و
غضب و شيطنت با او قرين و متصرف در او هستند ...لهذا وجهه قلب به مفسدات و امور موافقه
با طبيعت است و به مختصر مددى از خارج ،چه از جوارح انسانى باشد يا خارج از آن ،مثل
مصاحب و رفيق زشت و بد خلق ،در قلب اثر شديد واقع شود» (امام خمینی .)375 :1371
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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 بیانکننده و برآورنده همة نیازها و حقوق انسانهاست.
پس وقتي با نگاه عميق و نگرش دقيق به دين نگريسته شود ،معلوم ميشود كه دين ،جامع و كامل
است و در همه مسائلِ مربوط به انسان دستور دارد .امام خميني ميگويد« :قرآن مجید و سن ّت
شامل همة دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد ...تمام آنچه
ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست؛ و در اين شكي نيست» (امام خمینی .)29 :1381
ابعاد و صور تالزم حق و تکلیف در اسالم

با توجه به مطالب پیشین در رابطه و نسبت حق و تکلیف ،برای اینکه موضوع بهصورت دقیقتر
روشن شود ،در این بخش میخواهیم بدانیم تالزم میان حق و تکلیف در چه مواردی از حقوق
فردی و اجتماعی است؟ آیا ثبوت هر حقی برای فردی مستلزم تکلیفی برای فرد دیگر و
یا دیگران است؟ آیا حقوق فردی مستلزم تکلیف است یا حقوق اجتماعی؟ و رابطه تالزم
آنها چگونه است؟ تالزم حق با تکلیف مقابل و مجامع به چه شکل است؟ آیا همه حقوق
واجباالستیفاء هستند یا حق اسقاط شدنی هم داریم؟ حق مالزم و حق غیرمالزم در رابطه
تکلیف چگونه است؟ و آیا تالزم حق و تکلیف فراگیر است یا مقید و مشروط؟
با توجه به سؤاالت مطروحه و دهها سؤال دیگر میتوان گفت موضوع تالزم و رابطه حق و
تکلیف از مسائل چالشی و بحثبرانگیز در میان دانشمندان و پژوهشگران علم حقوق و حوزه
فلسفه حق 1است؛ و هر کس بر اساس جهانبینی 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 قابلتصور 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 میکند.
سوم) هر فرد در عرصه زندگی اجتماعی همچنانکه 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 255 :1385؛ مصباح یزدی )30-31 :1377؛ ولی حق غیرمالزم با تکلیف مقابل را فقط

در مورد خداوند قابل فرض میدانند.
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 نمیشود .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 واجباالستیفاء 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 میتواند از آن صرفنظر کند ،درنتیجه حق با
تکلیف جمع نمیشود .به چنین حقی ،حق غیرواجباالستیفاء میگویند .بیشتر حقهای جهان
در این دسته قرار دارند.
گفتنی است در دانش حقوق ،فقط به حقهایی حق میگویند که صرفنظر کردن از آنها
جایز باشد؛ به تعبیر دیگر ،حقها به اعتقاد حقوقدانان همواره جایزاالسقاط هستند .در علم حقوق
به حقهایی که استیفای آنها بر صاحبان حق واجب است حکم میگویند؛ یعنی به حقی که
با تکلیف صاحب حق در قبال استیفای آن توأم باشد ،حکم میگویند ،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 نمیآید.
همانگونه که مالحظه ميگردد ،تکليف هم در برابر حق قرار ميگيرد و هم در برابر حکم،
با اين تفاوت که رابطه بين حکم و تکليف ،رابطه علّي و معلولي است ،اما بين حق و تکليف
رابطه تالزم برقرار است؛ يعني الزمه وجود حق براي کسي ،تکليفي براي ديگري است و نيز
بالعکس؛ يعني اگرچه از هر دوي آنها ميتوان به تکليف رسيد و تکليفي را استنتاج نمود ،لکن
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در يکي با توجه به رابطه علیت به اين امر دست پيدا ميکنيم و در ديگري 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 میشود و این صورت بیشتر در حوزه اخالقی مطرح
است .در اینباره برخی معتقدند که منشأ حق قانون است و قوانین دودستهاند :حقوقی و اخالقی.
قانون حقوقی ،1قانونی است که قانونگذار آن را وضع میکند و برای آن ضمانت اجرا قرار

میدهد .این دسته از قوانین پس از وضع ،از نظارت و حمایت نیروی قهری حکومت مانند قوه
قضائیه و پلیس بهرهمند است .امروزه به چنین قانونی ،قانون موضوعه و مصوب میگویند؛ خواه
واضع این قانون یک شخص مثل پادشاه بوده و یا نمایندگان مجلس قانونگذاری باشند؛ ناقضان
این نوع قانون ،با نیروی قهرآمیز قدرت حاکم مجازات میشوند که به این ضمانت اجرایی
بیرونی میگویند.
در مقابل ،قانون اخالقی ،2قانونی است که ضمانت اجرا (بیرونی) ،یعنی پشتوانه قوه قهری
ندارد؛ بهعبارتدیگر ،اگر قانونی نقض شود و قوه قهری وجود نداشته باشد که ناقض آن را
مجازات کند ،به آن قانون اخالقی میگویند ،پس قانون اخالقی با وضع در نظام قانونگذاری
به وجود نمیآید ( .)Meyers 1985:118به همین جهت روابط متقابل حقوق و تکالیف در
حقوق اخالقی ،به صراحت حقوق قانونی یافت نمیشود (جاوید  .)124 :1387باوجوداین حقوق
و تکالیف ناشی از قواعد اخالقی که در ذهن و وجدان احساس میشوند ،آنچنان زیاد و آمیخته
با زندگی انسانهاست که غیرقابلاغماض است .بر این اساس چون حق همواره از قانون ناشی
میشود ،قانون اخالقی موجب پیدایش حق اخالقی و قانون حقوقی باعث به وجود آمدن حق
قانونی است؛ بنابراین حق نیز بهتبع تقسیم قوانین ،دودسته است :اخالقی و قانونی.
مصباح یزدی با اشاره به این تقسیمبندی مینویسد« :باید توجه داشت که جعل حق و انشاء
بایدها و نبایدها ،در عرصه رابطه انسان با خودش نیز وجود دارد که اینگونه حقوق در قلمرو
اخالق قرار میگیرند» (مصباح یزدی ب 1382ج  .)10 :1حق اخالقی غالباً فراگیر است؛ یعنی شامل
همه انسانها میشود و نژاد ،زبان ،رنگ ،فرهنگ و سایر عوامل تفاوت انسانها ،عمدتاً موجب
نمیشود برخی افراد از حق اخالقی بهرهمند شوند و برخی دیگر بیبهره باشند؛ مگر عرف خاص
1. Legal law.
2. Moral law.
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که واضع حقی اخالقی باشد (.)Regan1983 :268
بهطور کل در قوانین اخالقی ،انسان درواقع بهحکم عقل و وجدان خود آنها را رعایت
میکند 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 میشود .نتیجه آن این است که هرچه انسان در فضائل اخالقی
بیشتر رشد کند ،حق جایگاه بهتری پیدا میکند .فرد و جامعه بهاندازه اهمیت دادن به ارزشهای
اخالقی به حقوق یکدیگر پایبندی از خود نشان میدهند .امتیازات و حقوق فردی در جامعهای
که متخلق به اخالق شدهاند ،بسیار مستحکم است .امام خميني در این رابطه ميگوید:

مث ً
ال دعوت به توحيد و تقوا كه بزرگترين دعوتهاست در اسالم؛ چنانچه تهيه

سازوبرگ زندگانى معنوى را مىكند در زندگانى مادى و كمككارى به نظم

كشور و حيات اجتماعى و اساس تمدن دخالت كامل دارد ،يك توده اگر با توحيد

و تقوا بودند چنان كه روح آنها بزرگ و كامل مىشود ،كشور آنها نيز باعظمت و
زندگانى اجتماعى و سياسى آنها نيز باعظمت مىشود (امام خمینی .)312 :1327

جوادی آملی نتیجه میگیرد که اخالق در بسیاری از موارد ،نقشی مهمتر از قانون در باب
احیای حقوق افراد ایفاء میکند ،چون عامل بازدارنده درونی و ثبات و استقرار بیشتری نسبت
به عوامل خارجی دارد (جوادی آملی )47 :1385؛ زیرا قانون که تعامل متقابل حقوقی افراد با
یکدیگر است ،جامعه را ساکت میکند ،ولی ساکن و آرام نمیکند (جوادی آملی .)451 :1391
همچنین میتوان 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 ،بهراحتی راضی نمیشود آن را از دست بدهد .انسان
بدون فشار قانون و عوامل خارجی زمانی راضی بهحق خویش و رعایت حقوق دیگران میشود
که از فضایل اخالقی و سالمت نفس برخوردار بوده و خوی استکبار و خودخواهی در وجودش
نباشد .امام خميني در این رابطه ميگويد« :اول بايد از خودتان شروع كنيد ،هر كسى از خودش
بايد شروع كند و عقايد و اخالق و اعمالش را با اسالم تطبيق بدهد و بعد از اينكه خودش را
اصالح كرد ،آن وقت دنبال اين باشد كه ديگران را اصالح كند» (امام خمینی  1385ج .)244 :14
امام سجاد(ع) در رساله حقوق که سراسر آن را عطر سجایای اخالقی خوشبو ساخته است،
میفرمایدَ « :و َحقُّ أَ ْهلِ مِلَّت ِ َ
ك إ ِْض َما ُر ال َّس َل َم ِة َوال َّر ْح َم ِة ل َ ُه ْم َوال ِّرفْقُ ب ِ ُم ِسيئ ِ ِه ْم َوتَأل ُّ ُف ُه ْم َوا ْست ِ ْص َل ُح ُه ْم
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ف َْ
ک و ت َْک َر ُه ل َ ُه ْم ما ت َْک َر ُه لِنَ ْف ِس َ
ب لِنَ ْف ِس َ
َو ُش ْك ُر مُ ْح ِسن ِ ِه ْم َو َك ُّ
ک»
ب ل َ ُه ْم ما ت ُِح ُّ
ال َذى َعن ْ ُه ْم َو ت ُِح ُّ
(آل بحرالعلوم  1403ج )625: 2؛ «حق همکیشان تو بر تو آن است که در باطن خویش خواستار
سالمت آنان بوده و نسبت به ایشان مهربان باشی و با بدان آنها 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 میداری و
ناپسند شماری آنچه برای خود ناپسند میدانی».
آن حضرت حقوق مسلمان بر مسلمان را در هفتبند خالصه کرده که هیچیک از آنها 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 بهمنزله پدر ،تکریم به جوانان بهمنزله
برادران و شخصیت دادن به نوجوانان و کودکان بهجای فرزندان ،ارزش نهادن به پیرزنان بهجای
مادر ،تأمین خرسندی دیگران ،یاری مظلومان ،سیر کردن گرسنگان ،تدارک پوشش برهنگان،
عیادت معلوالن و مریضان و رفع نیاز حاجتمندان ،هر یک مؤلفههای مهم اخالقی است که
موجب استقرار و استمرار حق و دستیابی افراد به حقوق ح ّقه خویش میگردد ،هرچند وجود
مقررات مدون تحت عنوان قانون را نمیتوان نادیده انگاشت .پس حق و اخالق دو مقوله به
هم پیوستهای هستند که فقدان یکی موجب تزلزل دیگری میشود ،چنانکه احیای حق مستلزم
وجود فضای اخالقی در شخص و جامعه بوده و حقمحوری و حقمداری 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 میشود .بر اساس رويکرد اسالمي ،در رابطه بين حق و تکليف
نيز ميتوان از حق به تکليف رسيد و يا از تکلیف بهحق؛ چرا که هر جا براي کسي حقي وضع
ميشود ،براي ديگران هم يکي از دو تکليف ايجابي يا سلبي جعل ميگردد .اگر براي مشتري
حق فسخ در نظر گرفته ميشود ،فروشنده مکلف است به اين حق احترام بگذارد و مانع اعمال
حق او نشود يا اگر براي کسي حق مالکيت بر چيزي پذيرفته ميشود ،همگان مکلفند اين حق را
محترم شمرده و متعرض آن نگردند .لکن علت اينکه عقل از حق به تکليف ميرسد و از هر
تکليف ،وجود حقي را برداشت ميکند ،رابطه «تالزم» است ،نه «علیت» .توضيح آنکه بين حق
و تکليف رابطه تالزم برقرار است؛ يعني الزمه وجود حقي براي کسي ،تکليفي براي ديگران
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است و نيز الزمه وجود تکليفي براي کسي ،وجود حقي براي سايرين است .در مقابل هر صاحب
حقی يک يا چند دارای تکلیف وجود دارد و نيز بالعکس .البته باید به این نکته توجه شود در
موجودی که حق برای او ثابت میشود هیچگونه شرطی وجود ندارد ،اما در موجودی که تکلیف
برای او ثابت میشود ،امکان و قدرت و دیگر قیود تکلیف شرط است (مطهری  1377ج .)240 :3
بهطور 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 سکهاند .این دیدگاه
توسط برخی از حقوقدانان نیز اینگونه تبیین شده که «آدمی هم موضوع حقوق است و هم
موضوع تکالیف ،حق و تکلیف دوروی یک ورقاند» (جعفری لنگرودی  1386ج )1403 :2؛

یعنی صرف اثبات حق برای یکطرف ،مستلزم اثبات تکلیف برای طرف مقابل است .پس اگر
درجایی حقی ثابت شد ،بدون احتیاج به دلیل دیگری ما میتوانیم حکم کنیم که تکلیفی نیز
برای فرد یا افراد دیگری ثابت میشود؛ مث ً
ال 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 میگفت 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 ،خودبهخود
ثابت میشود و این همان تضایف حق و تکلیف با یکدیگر است؛ یعنی نمیتوان حقی را اثبات
کرد که در مقابل آن تکلیفی نباشد .به طور مثال امام خمینی درمورد حقوق و تکالیف متقابل
زن و شوهردر تحریرالوسیله میگوید:
هر يك از زوجين برطرف ديگر ،ح ّقى دارند كه قيام به آن واجب است اگرچه
حق زوج اعظم است .و از حق او بر زن اين است كه زن او را اطاعت كند و

نافرمانى او را ننمايد و از خانهاش بدون اذن او بيرون نرود ولو اينكه نزد اهل

خودش برود ،حتى اگر براى عيادت پدر يا در عزاى پدرش باشد؛ بلكه وارد
شده است كه در صدقه و هبه و نذر در مال خودش ،حق انجام امرى را با وجود

شوهرش ندارد ،مگر اينكه با اذن شوهر باشد ،البته نه در حج يا زكات يا نيكى

به والدين يا صله خويشانش؛ و تفصيل اين به محل خودش موكول مىباشد .و
اما حق زن بر شوهر اين است كه او را سير كند و او را بپوشاند و اگر زن نادانى
كرد او را ببخشد و صورت را براى او زشت نكند(امام خمینی  1392ج 2.)323 :
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در یک جمعبندی میتوان بهترین سخن دراینباره را کالم امام علی (ع) دانست که میفرماید:
ل َح ٍد إ َِّل َجرى َعلَي ِهَ ،و َل ي ْجرِي َعلَي ِه إ َِّل َجرى ل َ ُه؛ َو لَو َكانَ ِ َ
ال ي ْجرِي ِ َ
ل َح ٍد أَ ْن يَ ْجر َِي ل َ ُه َو َل
َ
« َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
يَ ْجر َِي َعلَي ْ ِه ل َ َكانَ َذل ِ َ
ك خَ الِصاً ِ َّل ِ ُسب ْ َحان َ ُه ُدونَ خَ ل ْ ِقهِ» (نهج البالغه :خطبه )216؛ «کسی را حقی
نیست ،جز آنکه بر او نیز حقی است و بر کسی حقی نیست ،جز آنکه او را نیز حقی است.
اگر بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد ،آنکس 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 هیچگونه تکلیفی نداشته باشد .در روابط اجتماعی بین انسانها هیچگاه حق از
تکلیف جدا نمیشود و در تمامی مواردی که حق را در مورد امور اجتماعی و روابط انسانها با
هم به کار میبریم ،حق مالزم با تکلیف است.
امام خمینی با توجه به حق بهرهمندی افراد از دستاوردهای اجتماع ،همه آحاد جامعه را
موظف و مسئول به بهرهرسانی به دیگران در اجتماع دانسته و میگوید:
امروز روزى است كه همه قشرهايى كه در اين كشور هستند مسئول هستند .هيچ

فردى از افراد اين كشور ،چه از نويسنده و روشنفكر و چه روحانى و دانشگاهى
و چه ارتش و سپاهى و بسيج و عشاير و چه مردم بازار و مردم خيابانها نمىتوانند

عذرى پيدا بكنند به اينكه ما براى فالن عذر نتوانستيم به اين كشور اسالمى
خدمت كنيم .تمام عذرها را خداى تبارك و تعالى راهش را بسته و حجت را

بر همه ما تمام كرده است .و امروز ايران ميدان كار است ،ميدان نبرد است با

شياطين ،و ميدان سازندگى جوانان است ،و ميدان خدمت به اسالم و خدمت به

مسلمين و خدمت به مستضعفان جهان (امام خمینی  1385ج .)235 :17

مصباح یزدی نیز دراینباره میگوید« :این رابطه یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف
است .در این حالت ،مقام جعل و تشریع  -نه مقام مفهوم  -مدنظر است .مصالح زندگی انسانها
اقتضا دارد اگر برای کسی حقی جعل و تشریع میگردد ،بایستی برای او تکلیفی نیز قرار داده
شود ».ایشان ادامه میدهد« :هرکس در اجتماع از دستاوردهای دیگران بهره میبرد ،موظف به
بهرهرسانی به دیگران نیز هست .نمیتوان 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 الف 1382ج .)36 :2
پس اگر کسی حقی دارد ،تکلیفی هم همراه آن حق دارد .چراکه پیغمبر(ص) فرمودَ « :مل ْ ُعو ٌن
َمل ْ ُعو ٌن َم ْن اَلْقى َكل َّ ُه َعلَى الن ِ
ّاس» (کلینی  1369ج  12: 4ح )9؛ از رحمت خدا دور و مشمول لعنت
خداوند است آنکس که سنگینی خود را روی دوش مردم بگذارد ،یعنی از حقوق عمومی
استفاده بکند و تکلیفی انجام ندهد (مطهری .)59 :1385
در آموزههای 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 آنچنان دارای ارزش و اهمیت واالیی است که
س ب ِ ُم ْسل ِ ٍم»
أصبَ َح و ال یَ ْهتَ ُّم بِاُمو ِر ال ْ ُم ْس َ
در حدیث منسوب به پیامبر اکرم(ص) آمده استَ « :م ْن ْ
لمین فَلَی ْ َ

(حر عاملی  1409ج  )559 :11یعنی چنانچه روزی بر مسلمانی بگذرد و وی در آن روز نسبت به امور
مسلمانان اهتمام نداشته باشد ،از جرگه مسلمانان خارج است و نمیتوان او را مسلمان نامید.
در این میان برخی افراد جامعه به جهت پذیرش شغل و مسئولیت خاصی مثل معلمی،
روحانی بودن ،نظامی بودن و  ...تکالیف بیشتری نسبت به سایرین در قبال جامعه دارند .در یک
جامعه خوب ،تکتک افراد میبایست در جهت اصالح امور جامعه و دعوت به خیر و نیکی و
رفع مشکالت جامعه گام بردارند و نسبت به آنها احساس تکلیف نمایند ،همانطوری که انتظار
دارند دیگران نسبت به آنها 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 زینالعابدین(ع) مشحون از این حقوق و تکالیف است.
امام خمینی در تکالیف مهمتر دو قشر حوزه و دانشگاه میگوید:
تكليف مهم ،آنى است كه متوجه به اين قشر است ،و اين قشر يعنى روحانيون،

دانشگاهيها و دانشجوها ...مغز متفكر جامعه ،شما دو طايفه هستيد .و آن قشرى كه

مىتواند خنثى كند آن توطئههايى كه با كمال دقت براى شكست دادن نهضت

در ُش ُرف تكوين است ،آن هم شماها هستيد .تكليف براى شما دو طايفه از

سايرين زيادتر است؛ و مسئوليتتان بسيار زياد ،همه مسئولاند ،لكن شما دو طايفه
مسئوليتتان زيادتر است (امام خمینی  1385ج .)464 :8

پیامبر اکرم(ص) دراینباره میفرماید« :نزدیکترین شما به من و بهرهمندترین شما از شفاعت
من در روز قیامت؛ راستگوترین ،امانتدارترین ،خوشاخالقترین و نزدیکترین شما به مردم
است» (شیخ صدوق .)508 :1362
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در آموزههای 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 خوبیها و فاصله گرفتن
از بدیها ،اصل الضرر و الضرار ،اصل تسارع در خیرات ،اصل ال یَ ْظل ِ ُمونَ وال ت ُ ْظلَ ُمونَ و اصل
پیشرفت و تکامل.
صورت چهارم:

مراد از صورت چهارم تالزم حق و تکلیف که کمی با صورت سوم متفاوت و تخصصیتر
است ،مربوط به رابطه مردم و گروهها با دولت و حکومت به شکل متقابل است ،درحالیکه 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 حکومتها برای اداره زندگی جوامع انسانی متفاوت بوده است
و بشر نظامهای سیاسی مختلفی را تجربه کرده ،اما همه آنها در یک اصل ضروری اتفاقنظر
داشتهاند و آن وجود حکومت بوده است (بابایی و آقایی  1365ج )15 :1؛ چراکه بسیاری از کارهای
عمومی مثل برقراری امنیت ،بهداشت عمومی ،اجرای قوانین ،مجازات مجرمان و ...از عهده افراد
برنمیآید؛ به طوری که امام اعتقاد دارد «دولت از امورى است كه بايد در مملكت باشد .از
واجبات حسبيّهاى است كه واجب است براى حفظ نظم ،دولت باشد» (امام خمینی  1385ج :13
 .)113از طرفی نبود دولت و حکومت و حاکم موجب هرجومرج و بهزحمت افتادن انسانها
میشود و بر همین اساس است که امام علی(ع) وجود امیر عادل و یا فاجر را برای مردم ضروری
میداند (نهج البالغه :خطبه  .)40همچنین همه نظامهای سیاسی همواره تالش خود را به دو امر
کسب مشروعیت و مقبولیت معطوف داشتهاند .در نظامهای سیاسی مبتنی بر اومانیسم مشروعیت
و مقبولیت حکومت با مشارکت سیاسی تحقق پیدا میکند؛ اما در نظام سیاسی الهی ،مقبولیت
نظام سیاسی با مشارکت تحقق مییابد (صابریان .)30 :1387
بنابراین با ضرورت وجود حکومت و مشارکت مردم در سرنوشت خود ،به حقوق و
تکالیف متقابل مردم و حکومت میرسیم .در این صورت هم حق و تکلیف متالزمند و رابطه
متقابل دارند .وقتی میگوییم مردم بر حکومت حق دارند ،این بدین معناست که حکومت در
برابر مردم مکلف است تا حق آنها 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 یکطرف ،تکلیف برطرف مقابل اثبات میگردد .بهطور 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 بهصورت «حقوق محور» 1به این موضوع پرداخته است؛ درواقع اگر امام از
تکالیف و وظایف مردم در حکومت سخن میگوید ،قطعاً بیش از آن از حقوق آنان نیز گفته
است .پس رابطه امام با مردم بر معادله «حق  -تکلیف» و بهصورت دوجانبه یعنی میان مردم و
رهبران استوار است .ریشه حقوق مردم و سپس رابطه آنها با رهبر سیاسی به نوع انسانشناسی
امام بازمیگردد که جرقه آنها را میتوان در نخستین آثار عرفانی و فلسفی امام جستوجو
کرد .آنچه محور این امر است ،اختیار مردم در پذیرش دین است .اگر دین بر مردم تحمیل شود،
تنها ظاهر آن تحقق مییابد ،درحالیکه پیامبران با هدایت و تربیت مردم خیر و سعادت را برای
آنان به ارمغان میآورند ،سعادت با زور حاصل نمیشود و شاید معنی آیه «ال إِ ْکرا َه فِی ال ِدّینِ»
همین باشد (امام خمینی .)37 :1394

براساس دیدگاه امام خمینی برخالف حکومتهای استبدادی که حکومت ،همه کاره و
مردم ،هیچکاره و بینقشاند ،در دوره حاکمیت اسالم ،مردم ولی نعمت هستند (امام خمینی
 1385ج  )25: 16و کارگزاران حکومت اسالمی ،خدمتگزار و امانتدار مردم هستند؛ «خدمتگزار
باشيد به اين ملتى كه آن دستهاى خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به شما سپرد .شما اآلن
امانت بزرگى از دست اين ملت تحويل گرفتيد و مقتضاى امانتدارى اين است كه آن را به طور
شايسته حفظ كنيد» (امام خمینی  1385ج .)78-79 :18
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 برنامههای عمومی ،خود
را در نظام اجتماعی سهیم و بار مدیران را سبک میکند 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 ،صرفهجویی در طرحهای اقتصادی و ...می شود .ایشان با
انتساب موفقیتهای کشور در گذشته به مشارکتهای مردم میگوید« :شما مردم شريف ايران
در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد و توانستيد با اتكال به
خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها
1. Rights based.

مقالــه

مقاله علمی -پژوهشی ابعاد و صور تالزم حق و تکلیف در اسالم123 ...

را بلرزانيد .اكنون نيز با خوديارى و همكارى براى مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با
تأييد الهى به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد» (امام خمینی  1385ج .)518 :6
صورت پنجم:

مراد از صورت پنجم طرح رابطه حق و تکلیف ،در نسبت خداوند با انسان است .البته همانطوری
که قب ً
ال اشاره شد ،اگر بتوان کسی را یافت که حق دارد و تکلیف ندارد آنکس تنها خداوند است،
اما شکل این ترابط و تالزم با صورتهای چهارگانه متفاوت است؛ چراکه در رابطه انسان با خدا
نمیتوان 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 میشد .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 بههرحال
نمیتوان آن دو را رتبهبندی نمود و حق تقدم یکی بر دیگری را مدلل ساخت.
پس مسئله حق و تکلیف در حوزه فردی و زندگی اجتماعی در برابر دیگران ،جامعه و
دولت با مسئله حق و تکلیف نسبت به خداوند با انسان فرق دارد؛ زيرا حقي ک ه او بر بندگان دارد
به معناي حظ و بهره نيست که در عوض دين او به عهد ه او بيايد ،اين معاني درباره مخلوقات
صادق است که از يکديگر بهر ه ميبرند و به يکديگر بهره ميرسانند ،خداوند غني و فياض
مطلق است ،در نظام تکوين ،مخلوقات در يکديگر تأثير دارند و از يکديگر متأثر ميشوند،
به يکديگر بهره ميدهند و از يکديگر بهره ميبرند ،در نظام اجتماع هم بر طبق نظام تکوين،
ق و ديوني وضعشده که همه از يکديگر بهره ببرند و به يکديگر بهره برسانند تا اجتماع سير
حقو 
ي منزه است ،هر چه از ناحيه ذات
تکاملي خودش را طي کند ،اما ذات اقدس الهي از اين معان 
اقدس او به بندگان رسيده و ميرسد هم ه تفضل است ،احسان است ،جود است؛ و به همين دليل
مخلوقات سراسر وجودشان نسبت به ذات اقدس الهي دين است ،یکپارچه مسئوليت و مديونيت
ميباشندَ .
«ل ي ُ ْسأ ُل َع َّما يَ ْف َع ُل َو ُه ْم ي ُ ْسألُونَ» (انبياء)23 :؛ «هیچکس نميتواند بر کار او خرده
بگيرد؛ ولي در کارهاي آنها ،جاي سؤال و ايراد هست».
البته خدا از باب لطف و تفضل نسبت به بندگان خود ،در مقابل حق خود بر بندگان ،حقوقى
ّواب تَ َف ُّض ً
هم براى آنها بر عهده خودش قرار داده است «و َج َع َل َجزاء ُهم علَی ِه مُضا َع َف َة الث ِ
ال مِن ُه»
(نهج البالغه :خطبه  .)216آن حقى كه خدا بر بندگان دارد ،حق بندگى كردن است .بنده ،بايد
بندگى كند ،اگر بندگى نكند ،چه كند؟ پس حقى كه خدا بر بندگانش دارد ،اطاعت و عبادت
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است؛ ولى اين حق را يكطرفه قرار نداده ،بلكه فرموده ،من حق دارم به شما دستور بدهم كه
عبادت كنيد ،اما شما هم حق داريد كه اگر عبادت كنيد پاداشش را از من دريافت نماييد .اگر
بنا بود كه حق يكطرفى باشد ،خدا سزاوارتر بود كه حق بر بندگانش داشته باشد و بندگان حقى
بر او نداشته باشند؛ ولى خدا حتى اين را براى خودش نپسنديد .وقتى اين حق براى او ثابت بود
كه دستور بدهد به بندگانش كه او را اطاعت كنند و حق اطاعت و بندگى بر مردم داشته باشد،
در مقابلش هم يك حقى براى مردم قرار داد .بااینکه خودشان حقى نداشتند ،اما خدا اين حق
را قرار داده است تا اين توازن بين دو حق برقرار شود .البته غیر از این ،حقوق ديگرى هم قرار
داده است؛ مث ً
ال در قرآن مىفرمايدَ « :و َكانَ َح ّقاً َعلَيْنَا ن َْص ُر ال ْ ُم ْؤمِنِينَ» (روم .)47 :يكى از حقوقى

كه مؤمنان بر ما دارند اين است كه آنها را يارى كنيم .اين حق را چه كسى قرار داده؟ مردم
خودشان چه حقى داشتند؟ اين خداست كه اين حق را براى مؤمنين قرار داده ،كه اگر بر ايمانشان
ين إِن َّ ُه ْم ل َ ُه ُم ال ْ َمن ُْصو ُرونَ َو
استوار باشند آنها را يارى كندَ « :و ل َ َق ْد َسبَ َق ْ
ت َكل ِ َمتُنَا ل ِ ِعبَا ِدن َا ال ْ ُم ْر َسل ِ َ
إ ِ َّن ُجن ْدَ ن َا ل َ ُه ُم الْغَالِبُونَ » (صافات)171-173 :؛ و اين هم حقى است كه خدا براى بندگانش قرار
داده است .يك حق اين است كه پاداششان بدهد در آخرت ،يك حق هم اين است كه در دنيا
پيروزشان كند .آنهایی را كه در راه او قدم برمىدارند ياريشان كند ،كمكهاى غيبى بفرستد،
اسبابى فراهم كند تا آنها پيروز شوند .در مقابل چه چيزى اين حق را پيدا مىكنند؟ در مقابل
ين َءا َمن ُوا إِ ْن تَن ُْص ُر َّ
ت أَقْدَ ا َم ُك ْم» (محمد)4 :؛
واالل َ يَن ُْص ْر ُك ْم َو يُثَب ِّ ْ
نصرت خدا و دين او« :يَا اَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين قَالُوا َربُّنَا ّ
الل ُ ث ُ َّم
اگر استقامت در ايمان داشته باشند ،خدا هم آنها را يارى مىكند« :إِ َّن ال َّ ِذ َ
ا ْستَ َقامُوا تَتَنَ َّز ُل َعلَي ْ ِه ُم ال ْ َمالئ ِ َك ُة أَال َّ تَخَ افُوا َو َ
ال ت َْح َزن ُوا( »...فصلت .)30 :بههرحال اين دو حق نیز با
هم متوازن هستند و هرکدام تكليفى مىطلبد؛ يعنى خدا وقتى حق دارد بر بندگانش ،بندگان بايد
اطاعت كنند (حق براى خدا و تكليف بر بندگان) ،از طرفى هم بندگان حقى پيدا مىكنند بر خدا
كه وقتى عبادت كردند خدا پاداششان میدهد (حق براى بندگان و تكليف بر خدا)؛ منتها اين
«بايد» را خداوند خودش از سر لطف و تفضل براى بندگان قرار داده است؛ به عبارت سادهتر،
ما نمىتوانيم براى خدا تعيين تكليف كنيم ،اما خدا از باب لطف به بندگان ،براى خودش تعيين
ال فرمودهَ :
تكليف كرده است؛ مث ً
ب َرب ُّ ُك ْم َعلَى ن َ ْف ِس ِه ال َّر ْح َمةَ» (انعام)54 :؛ يعنى خدا بر خودش
«كتَ َ
اين تكليف را واجب كرده كه نسبت به بندگانش رحمت داشته باشد .البته اين رحمت شرايط
دارد و شامل كسانى مىشود كه استعداد و لياقتش را داشته باشند ،كه شرايطش را در جاى ديگر
تعيين كرده است (اعراف.)156-157 :

مقالــه

مقاله علمی -پژوهشی ابعاد و صور تالزم حق و تکلیف در اسالم125 ...

امام خمینی در رابطه با اینکه اعمال و تکالیف خالص بندگان موجب دریافت پاداش ویژه
الهی میشود ،میگوید:

ياد منحصر شده باشد به ياد خدا .آنجا نفس «مطمئن» مىشود .آن وقت است كه
س ال ْ ُم ْط َمئِن َّ ُة اى نفسى كه به آنجا
مورد اين خطاب واقع مىشود كه يا أَيَّتُها الن َّ ْف ُ

رسيدى كه مطمئن شدى؛ از لغزش بيرون رفتى و توجه ندارى به جاى ديگر .يا
س ال ْ ُم ْط َمئِن َّ ُة ا ْر ِجعى إلى َرب ِّ ِ
ك حاال ديگر هيچ چيز ديگر براى تو نمىشود.
أَيَّتُها الن َّ ْف ُ

تو برگرد به سوى خداى «خودت»َ « :رب ِّ ِ
رب نفس مطمئن ّه .فَا ْدخُ لى فى ِعبادى نه
ك»ِّ .
عباد َّ
الل ،عباد صالحين نه« .عبادى» .با اين ريزهكارى .وقتى كه واقع شدى در عباد،

آن وقت َو ا ْدخُ لى َجنَّتى نه الجنَّه .آن جنت مال ديگران است .آن جنت با همه عرض
و طولش مال «عباد صالح» است« ،عبادى» نيست (امام خمینی  1385ج .)207 :14

امام خمینی در بیانی دیگر با اشاره به ترابط و تالزم انجام تکلیف وکسب رحمت الهی
میگوید:
اگر ما تعهدمان را نسبت به خداى تبارك و تعالى حفظ كنيم خداوند رحمتش را

به ما حفظ مىكند؛ و خدا نياورد آن روزى را كه ما در مقابل خداوند تبارك و

تعالى تعهدى را كه داريم حفظ نكنيم؛ و خدا مىفرمايد شما به عهدتان وفا كنيد،
من هم به عهدم وفا مىكنم (امام خمینی  1385ج .)387 :17

درنتیجه احساس تکلیف در انسان میتواند ناشی از حق اطاعت خدا باشد که چون خالق
انسان است و حاکم بر او ،باید از دستورات الهی پیروی نماید .بسیاری معتقدند که احساس
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
میبیند .در این میان هستند کسانی که احساس تکلیف در برابر خدا برای آنها صرفاً جنبه ترس
و طمع دارد و از خدا اطاعت میکنند و خود را مسئول میبینند تا به وعدههای الهی برسند و از
نعمتهای موعود او بهرهمند گردند یا از عقاب الهی در امان باشند (حر عاملی  1409ج .)25: 1
نتیجهگیری:

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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 .1در مسئله حقوق شهروندی و حقوق بشر که هماکنون به ابزاری در دست قدرتهای
استکباری تبدیلشده است ،میبایست با تبیین جامعنگری 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.
 .2موضوع حق و تکلیف که از مباحث پر چالش دنیای امروز است ،نیاز به تحقیق و پژوهش
بیشتر دارد و پژوهشگران اسالمی میبایست در تبیین آن تالش زیادی داشته باشند.
 .3برخالف تبلیغات تفکر لیبرالیسم علیه اسالم که میگویند دین فقط تکلیف محور است ،با
استداللهای 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 وضعشده است.
 .4بر اساس آموزههای دینی بین حق و تکلیف تالزم وجود دارد ،بهطوریکه هر حقی
مستلزم تکلیف و هر تکلیفی مستلزم حقی است و در بیشتر مواقع تکلیف بهحق بازگشت دارد و
این نتیجه ،تبلیغات علیه حق محوری دین را بهطور کامل رد میکند.
 .5تشریح 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 جامعنگری
تفکر دینی در حوزه حق و تکلیف است.
 .6حق در اسالم مفهوم اعمی است که پایه و اساس همه حقوق انسانی را در ارتباط دیگران
و جامعه و دولت و حکومت و حوزههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و ...شامل
میشود و تکلیف در دین بهعنوان سکوی تکامل ،تعالی و رسیدن انسان به مقامات عالیه و
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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