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سرمقـاله

دکتر غالمحسن خدایی
مدیر مسؤول

رعايتحـقالنـاس؛
واجبفراموششـده
سالمت باالترین نعمتی است که خداوند به هر انسانی
عنایت فرموده است .لذا یکی از حقوق مهمی که مردم
در مورد خودشان و کارکنان نظام سالمت در مورد
آن نیازمند توجه الزم هستند ،اين است که عالوه
بر سالمت مردم بهعنوان حقالناس ،فضای فیزیکی،
تجهیزات ،دارو و مجموعه امکانات ارایه خدمات نيز
امانتی از طرف مردم دراختیار کارکنان نظام سالمت
است که با حفظ آن میتوان خدمات با کیفیتی به مردم
ارایه داد .چنانچه هرگونه قصوري در حفظ اموال و یا
در نحوه ارایه خدمات کوتاهی شود ،درواقع حق مردم
ضایع شده است که جبران آن با سایر عبادات مانند
نماز ،روزه ،حج و ...امکانپذیر نیست.
بنابراین ،هرگونه تجاوز ،تقلب ،غش،کم فروشی در ارایه
خدمات ،معامالت ربوی ،رشوه ،خرید و فروش اجناسی
که فایده منطقی و عقالنی در آنها نباشد ،تحت این
قانون کلی قرار دارند.
در کتب روایی نیز توجه فراوانی به رعایت حق الناس
شده است به طوری که اگر تمام روایات مربوط
جمعبندی شود ،چندین جلد کتاب خواهد شد اما در
اینجا به چند نمونه از روایات اشاره میشود.
حضرت علی علیه اسالم میفرمایند« :ا َ ّما ّ
الظلم الّذي
ال يُ ُ
ظلم العباد ب َ ُ
عض ُهم بعض ًا» «اما ظلمی که
تركَ ،ف ُ
بخشوده نمیشود ظلمی است که بعضی از بندگان خدا
بر بعضی دیگر می کنند» (نهج البالغه ،خطبه )175
و در روایت دیـــگری آن حضـــرت حتی ادای
«ج َ
عل
حقالناس را از حق ا ...مهمتر دانسته و میفرمایدَ :

«حق الناس» در قرآن و روایات معصومان(ع) و سایر متون اسالمی جایگاه
خاصی دارد .برپاداشتن قسط و عدل و برقراری عدالت اجتماعی و ادای حقوق
مردم یکی از عمدهترین اهداف بعثت پیامبران بوده است.
در اینجا چون صاحب حق مردماند ،رعایت و نادیده گرفتن آن ارتباط مستقیمی
با عدالت خداوند دارد .خداوندی که یکی از صفاتش عادل بودن است و دینی
که یکی از اصولش عدل است ،چگونــه ممکن است حقــوق انسـانها برایش
کماهمیت باشد؟
در دین اسالم ،رعایت حقوق انسانها از جهتی شاید بر حق خداوند نیز رجحان
دارد به طوری که خداوند ممکن است در روز قیامت از حق خود بگذرد اما هیچ
گاه از حق بندگان نخواهد گذشت .البته باید توجه داشت که حقالناس خود
نوعی از حق ا ...هم هست .زیرا هیچ کس جز خدا اصالتا و ذاتا حقی ندارد و
حقوق مردم از جانب خدا تعیین شده و تضییع آن مخالفت با حکم الهی و در
واقع مخالفت با «حق ا »...است  « .ل َ َق ْد أَ ْر َس ْلنا ُر ُس َلنا ب ِال ْ َبي ِّ ِ
نات َو أَن ْ َزلْنا َم َع ُه ُم
ِس ِط » (سوره حدید ،آیه « :)25ما رسوالن
تاب َو الْم َ
الْكِ َ
ِيزان ل ِ َي ُقو َم الن ُ
َّاس ب ِالْق ْ
خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق
از باطل را نازل کردیم تا مردم عدالت را بر پادارند.».
این نشان از آن دارد که احترام به حقوق دیگران و ادای آن یکی از اساسیترین
اهداف ادیان آسمانی است .قرآن کریم در آیات بسیاری مؤمنان را چه در باب
مسایل اقتصادی و چه در باب حقوق اجتماعی و ...دعوت به احترام به حقوق
مردم کرده است .در اینجا تنها به دو نمونه از این آیات اشاره میکنیم.
«يا أيّها الّذين آمنوا ال ت َْأ ُك ُلوا أَ ْموال َ ُك ْم ب َ ْين َُك ْم بِالْباطِ ِل» «ای کسانی که ایمان
آوردهاید ،اموال یکدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید » (نساء )29
یعنی ،هرگونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و
عقالنی بوده باشد ممنوع شناخته شده است.
قرآن کریم به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنان میفرماید:
«َ ...و أَ ْك ِل ِه ْم أَ ْم َ
َّاس بِالْباطِ ِل( » ...نساء « )161آنان در اموال مردم بدون
وال الن ِ
قام
مجوز و به ناحق تصرف میکردند» ناگفته پیداست که مراد از خوردن در این آیه اهلل ُس
قد ً
ُ
بحانه ُحقوقُ عبا ِد ِه ُم ّ
مه ع َلي ُحقُوقهِ َف ْ
من َ
حقوق اهلل»
كان ذلك مؤ ّدي ًا الي
القيام ب ِ
ِ
ِ
کنایه از هرگونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن و بِح ُقوقُ عباداهلل َ
؛ «خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار
یا سکونت و یا غیر آن و چنین تعبیری در زبان فارسی نیز رایج است.
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داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند ،حقوق الهی را نیز رعایت خواهد
کرد» (محمدی ری شهری ،میزان الحکمه ،ج  ،2ص )480
باید گفت بر اساس آیات و روایات اسـالمی ،مردم و مؤمنان دارای سـه
نوع حق و احترام هستند.
 .1احترام به مال مردم

در دیـدگاه اسلامی ،مال و دارایـی مؤمن و گاهی اموال دیگران محترم اسـت
و مصونیت دارد و اتالف و تجاوز در آن مجاز نیسـت ،بنابراین اگر کسـی از راه
ربا ،رشـوه ،فریبکاری ،سـرقت و باالخره هرگونه تصرف نامشـروع ،مالی را از
کسـی خـورده باشـد ،بایـد به تحصیـل رضایت صاحب مـال و یـا بازپسدادن
آن مال اقـدام کند.
 .2احترام به جان مردم

جان مسلمان از نظر اسالم حرمت خاصی دارد ،بنابراین هیچ کس نمیتواند به
جان مسلمان ،لطمهای از قبیل ضرب و جرح وارد آورد یا با دادن غذای فاسد
و مسموم و یا اعتیاد به مواد مخدر و آلوده کردن محیط زندگی ،کوتاهی در
ارایه خدمات ،سالمتی کسی را به خطر اندازد .بنابراین احترام به جان و بدن و
سالمتی افراد ،تا آن حد مورد اهمیت و مؤاخذه است که حتی خداوند هم از آن
صرف نظر نمیکند ! امام علی علیه السالم فرمود :خداوند میفرماید« :به عزت
و جالل خودم سوگند ،از ظلم هیچ ظالمی نخواهم گذشت ،اگر چه به اندازه
دستبردستزدنی باشد ،یا با فشاردادن دستی از روی ستم ،محقق شده باشد»
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(عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،6ص )29
عالوه بر احترام و حرمت جسم و بدن دیگران،
انسان نمیتواند با ترساندن و اندوهگین ساختن،
آزردن و خالصه هرگونه عملی که موجب
ناراحتی اعصاب و روان دیگران شود ،در غیر
اینصورت باید همه ضربهها و خسارتهای
وارده را جبران کند و اگر چنین نکند در دنیا و
آخرت کیفر کردار ناروای خویش را خواهد دید.

 .3حفظ آبروی دیگری و احترام به آن

عِرض و آبروی افراد هم ،دارای حرمت و مصونیت
فوق العادهای است و از مواردحق الناس به شمار
میآید .بنابراین انسان نمیتواند به وسیله غیبت،
تهمت ،افشاگری و هرگونه رفتار دیگری ،به آبرو
و حیثیت دیگری ضربه و آسیبی وارد کند ،زیرا
در غیر این صورت مرتکب ظلم بزرگی در حق
او شده که باید به جبران آن بپردازد .چنان که
كس َر
امام صادق علیه السالم میفرمایدَ « :من َ
مؤمِن ًا َفع َل ْيه َج ْب ُر ُه» «هرکس حیثیت مؤمنی را
بشکند ،بر او واجب است که آن را جبران کند.
(عالمه مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص »351

نتیجهگیری
حاصل آن که ،حقالناس از نظر اسالم با عدالت و حکمت الهی رابطهای تنگاتنگ داردو دارای گستره وسیعی است.
بهعبارتی حقالناس در همه ابواب فقه وجوددارد و میتوان گفت که بابی از ابواب فقه اسالمی نیست ،مگر این که مسایل
فراوانی در زمینه حق الناس وجود دارد .پس باید دانست که جامعه بر عهده هر یک از اعضای خود حقوقی دارد که همگی
به احترام و ادای آن موظفند و عمل به آن چه آدمی  ،خود انتظار انجام آن را از دیگران دارد ،پایینترین درجه آن است.
چنان که از امام صادق علیه السالم درباره حق مؤمن بر مؤمن سؤال شد ،آن حضرت فرمودند ...« :اَيْ َس ُر َح ٍّق مِنها ا َ ْن
له ما تَك َر ُه ل ِ َن ْف ِس َ
ُحب ل ِن ْف ِس َ
ك « »....کمترین میزان حقوق برادرت بر تو آن است که آن چه را برای خودت
ك و ت َْكر ُه ُ
ت ُّ
دوست میداری برای او نیز دوست بداری و آن چه را برای خودت نمیپسندی ،برای او نپسندی( ».عالمه مجلسی بحار
ِن َد ِم َّ
الديْن َفا َِّن َكفا َرتُه
الشهيد َكفار ُة ل ُِذن ُوبِه اِالَّ َّ
االنوار ،ج  ، 74ص  ) 224و در جای دیگری میفرمایند « :ا َ ّو ُل َق ْط َرة م ْ
َقضائه» « :اولین قطره خون شهید ،کفاره گناهان او است ،مگر بدهکاری که کفاره آن ادای دین است» (من ال یحضره
الفقیه ،ج  ،3ص  ،183ح ) 3688
نتیجه آن که اگر خدا از حق محض خود بگذرد از لطف اوست ،اما در مورد حق الناس پای دیگری در میان است و اگر
او نگذرد ،بدون احقاق حق عدالت اجرا نشده است.
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