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تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع »حّق الّناس«، از دیرباز، بین دانشـمندان رشـته های 

بـا  اندیشـمندان،  نیـز،  معاصـر  دوران  در  اسـت.  بـوده  متـداول  انسـانی،  علـوم  مختلـف 

گـون دینـی، مذهبـی و فکـری، پژوهـش در ایـن زمینـه را رهـا نکرده انـد.  گونا گرایش هـای 

به ویـژه حقوق دانـان، بـا بهره گیـری از قوانیـن رایـج و مبانی علم حقوق، اقسـام حقوق مردم 

را از منابـع آن اسـتخراج و منتشـر سـاخته اند.

تبییـن  زمینـۀ  در  اسـام،  انسان سـاز  و  مبیـن  دیـن  کـه:  گفـت  می تـوان  میـان،  ایـن  در 

حقـوق انسـان، در بیـن همـۀ ادیـان و مذاهـب پیشـتاز بـوده و در ایـن خصـوص، سـخنان 

ارائـه دارد. مهـم و برجسـته ای بـرای 
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در واقـع، حّق الّنـاس، در معـارف الهـی و در آموزه هـای قـرآن و عتـرت، جایـگاه بسـیار بـا 

اهمّیتـی دارد و بـه آن توجـه خاّصـی مبـذول شـده اسـت. 

کریـم و روایـات  کتـاب پیـش رو، آیـات نورانـی قـرآن  محـور اساسـی و اصلـی مباحـث 

در  تحقیـق  بـرای  جایگزیـن،  بـدون  منبـع  دو  به عنـوان  کـه  اسـت  اهل بیـت؟مهع؟  شـریف 

گرفتـه اسـت. زمینـۀ »حقـوق انسـان«، مـورد توجـه و اسـتفاده قـرار 

در ایـن نوشـتار، عـاوه بـر تمّسـک بـه حـدود یکصد و پنجاه آیه از قرآن شـریف، دسـت 

کـم چهارصـد و سـی مرتبـه، بـه سـخنان نورانـی و روایـات ارزشـمند معصومیـن؟مهع؟، بـا 

ّیت »حّق الّناس«، استشـهاد شـده اسـت. به یقین، آیات و روایت اسـتفاده شـده در  محور

کتـاب، تنهـا ُبرشـی از جایـگاه برجسـته و واالی حّق الّنـاس در تعالیـم ثقلیـن اسـت و  ایـن 

نمی توانـد مبّیـن و آشـکار کننـدۀ تمـام آن جایـگاه عظیـم باشـد.

ه العالی« 
ّ
کتاب حاضر، حاصل دروس اخاق فقیه اخاقی، آیت اهلل العظمی مظاهری»مّدظل

در سـال 1389 شمسـی اسـت. متـن آن درس گفتارهـا، پـس از تنظیـم و تحقیـق، بـه شـکل 

گردیده اسـت. حاضر، در شـش فصل، تدوین 

کتـاب، »حقـوق« از نظـر اسـام، بـه سـه قسـِم »حقـوق نفـس«، »حقـوق  در فصـل اّول 

خالـق هسـتی« و »حقـوق مخلوقـات« منقسـم شـده و حقـوق مخلوقـات، در سـه عنـواِن 

»حـّق طبیعـت و محیـط زیسـت«، » حـّق حیوانـات« و »حّق مردم«، تبیین گردیده اسـت.

فصـل دّوم، عهـده دار تبییـن جایـگاه حّق الّنـاس در تعالیـم قرآن و عترت اسـت. در این 

راسـتا، عواقـب اخـروی و دنیـوی تضییـع حقـوق مـردم، بیـان شـده و برخـی از جلوه هـای 

اهتمـام معصومیـن؟مهع؟ و نیـز عالمـان دینـی بـه رعایت حّق الّناس، حکایت شـده اسـت. 

گردیـده  در فصـل سـّوم، تقسـیم بندی های حقـوق مـردم، بـه اعتبارهـای مختلـف بیـان 

اسـت. از جملـۀ آن تقسـیمات، تقسـیم بـه اعتبـار ارتباطـات انسـانی، سـن و جنـس، دین و 

م، جایگاه اجتماعی افراد و و نیز به اعتبار مقولۀ سیاست، می باشد.  
ّ
مذهب، تعلیم و تعل
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کـه در قالـب چهـار مرتبـۀ »حـّق  فصـل چهـارم، در برگیرنـدۀ مراتـب حّق الّنـاس اسـت 

تکریـم و خوش رفتـاری«، »حـّق خدمـت و یـاری«، »حـّق دفاع و نجـات« و »حّق منع ظلم 

و آزار«، از منظـر دیگـری، بـه معّرفـی حقـوق مـردم می پـردازد. در ادامـۀ فصـل چهـارم، مسـألۀ 

»سـوء اسـتفاده از حـق« نیـز به صـورت مختصـر، طرح و بررسـی شـده اسـت.  در این راسـتا، 

کید شـده اسـت.  بـا مـروری کوتـاه بـر قاعـدۀ فقهـی »الضـرر«، بر حرمـت اضرار به دیگران، تأ

سـپس، »قانـون عـدل و انصـاف« تعریـف شـده و از آن، به عنـوان حل کننـدۀ بسـیاری از 

مشـکات و مسـائل، یاد شـده اسـت.   

فصـل پنجـم کتـاب، بـه بیـان تفصیلـی و مشـروح یکـی از مهم ترین اقسـام حّق  الّناس، 

بـا عناویـن »حّق الّنـاس مالی«، »حّق الّناس آبرویـی« و »حّق الّناس فرهنگی« اختصاص 

دارد؛ و در آن، بـه ذکـر و شـرح مصادیقـی از انـواع حّق  الّنـاس یـا انـواع ظلـم، بـه حقـوق مـردم 

پرداخته شـده است.  

در فصـل ششـم، راهکارهـای توبـه از »حـّق اهلل« و »حّق الّنـاس« بیـان شـده و نیـز روش 

جبـران تضییـع حقـوق، نشـان داده شـده اسـت.

امیـد آنکـه تـاش حاضـر، مقبـول درگاه الهـی و مایۀ خشـنودی اهل بیـت؟مهع؟، به ویژه، 

حضـرت ولّی عصـر؟جع؟ باشـد و شـیفتگان اخـاق و معنوّیـت را مفید افتد. 

»اّنه	ولّی	الهدایة	و	الّتوفیق«
مؤّسسه	فرهنگی	مطالعاتی	الزهراء؟اهع؟
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