
 

 
 

 حق اهلل و حق الناس
 یمنزو  نقیعلیدکتر 

، مارس  1359، بهار 6 ۀ ، شمار71 ف یرد ۀ شمار خ،یکاوه، مون ۀمجل

 19 –  17 ۀ، سال شانزدهم، برگ1397 کمی  ی ، جماد1379

 کوشش به

ذاکر   میمحمدابراه



 
 

 ریزگفتار

 
 1 ................................................................................................................................ حق الله و حق الناس 

 1 ........................................................................................................................شطرنج  ۀقلندران عرص

 1 .................................................................................................................................... حق الله

 2 .................................................................................................................... ی گزارقانون  یهادوره

 4 ....................................................................................................................................احکام اربعه

 4 ....................................................................................................................................... جهاد

 4 ............................................................................................................................... قضا و حدود 

 4 .......................................................................................................................... یاسیس ینمازها

 7 ...................................................................................................................................... نامهکتاب 

 7 ........................................................................................................................ کتاب و مقاله یۀنما

 

 



 

 

 

 الله  حق شطرنج   ۀعرص قلندران

 

1 

 حق الله و حق الناس  حق الله و حق الناس 
 منزوی  نقیعلی دکتر 

، سال شانزدهم، 1397، جمادی یکم 1379، مارس 1359، بهار 6، شمارۀ 71مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 

 19 – 17برگۀ 

 قلندران عرصۀ شطرنج 
 1358/ 2/10شنبه یک   1358ماه مذاکرات انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی به تاریخ دوم دی صورت 

پور،  جلسۀ انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی به ریاست جناب آقای دکترعلی اکبرسیاسی و با شرکت آقایان دکتر آریان 

دکتر برکشلی، جاللی نایینی، دکتر فوالوند، دکتر  دکتر استعالمی، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، دکتر باستانی پاریزی،  

نیم بعد از ظهر روز    منزوی ساعت پنج و  نقیعلیمجتبایی، دکتر مشکور، سید محمد محیط طباطبایی، دکتر مقدم، دکتر  

جوان تشکیل شد. جناب آقای دکتر سیاسی رسمیت جلسه را اعالم  در محل کانون فرهنگی ایران   1358/  10/  2شنبه  یک 

 د و آقای دکتر منزوی سخنرانی خود را تحت عنوان »حق الله و حق الناس« آغاز کردند و چنین بیان داشتند: کردن

 حق الله
با توبه قابل شستشو   آن  از  با خدا و تخطی  انسان  به روابط  از مقررات مربوط  الله« عبارت است  در اصطالح فقه »حق 

های دیگر و تخطی از آن جز با رضای طرفین  ط به روابط انسان با انسان باشد و »حق الناس« عبارت است از مقررات مربومی

 قابل حل نیست. 

 شود یا میدان عمل مذهب تنها حق الله است؟ اینک آیا مذهب شامل حق الله و حق الناس هر دو می 

داشتن روابط    دهد مردم را بههای معینی که حق الله را تشکیل میکردن عبادتشک نیست که مذاهب در کنار برقرار 

 کند و این همانا »حق الناس« است. حسنه و اجرای عدل و انصاف با یکدیگر نیز دعوت می 
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 های مختلف در ادوار مختلف تاریخ از چگونگی مداخلۀ مذهب در حق الناس مختلف بوده است.  ولی برداشت ملت  حق الله و حق الناس 

دانسته و مقررات و قوانین  ها خود را نمایندۀ خدا در کشور میتوان گفت پیش از انقالب کبیر فرانسه تمام حکومت می

می تلقی  خدا  دستورات  را  از  خود  پس  اما  حکومت کردند،  تعداد  از  تاکنون  کبیر  بر  انقالب  و  شده  کاسته  مذهبی  های 

کند. از  های مذهبی از عدد انگشتان تجاوز نمیهای الئیک افزوده گشته به طوری که در قرن بیستم تعداد حکومت حکومت 

 اند. های گوناگون داشتهنظر تاریخ نیز ملل مختلف از چگونگی مداخلۀ مذهب در حقوق برداشت 

 ی راز گن وناق یاههر ود

 گزاری را در ایران به سه دوره تقسیم نمود: توان تاریخ قانون ررسی برداشت مردم ایران از این مسئله می برای ب

 دورۀ فرۀ ایزدی )قبل از اسالم(.  الف:

 دوران عصمت امام )سه قرن اول اسالم(.  ب:

 هجری، سال غیبت امام زمان تاکنون(.  260دوران والیت فقیه )از  ج:

ها  هندیان و یونانیان احکام و قوانین را ساخته و پرداختۀ راشین   گوید:هجری می  4401  در ابوریحان بیرونی متوفی  

دهند و کتب  کنند و تغییر می شمردند و ایشان آن را با کمک الهام الهی متناسب با احتیاجات جامعه وضع می)حکما( می 

 .  2دانند قوانین را جایز می رو، هندیان فسخ ها است. ازاین آسمانی ساختۀ فکر و زبان راشین

و کراجکی صوری    576، صفحۀ  شرح االصول الخمسةهجری در    415عبدالجبار معتزلی همدانی متوفی در  

ها  شمرند و لذا آن یهودیان همۀ قوانین و سنن اجتماعی را الهی می   گویند:می   102، صفحۀ  کنز الفوایددر    449متوفی در  

 دانند.  ی را ابدی و ازلی و غیر قابل فسخ م

 .  3هجری نیز همین مطلب را دربارۀ یهود تأیید کرده است   602ابن میمون یهودی متوفی در  

 
 . 340: اصلیمتن  1
 . 81  - 80  برگۀ ق(،440  – 363، ابوریحان محمد فرزند بیرونی )ماللهندتحقیق  2
 . 415  – 416 برگۀ ،چاپ استانبولق(، 602میمون )د: ، ابنئرینالحاة دالل 3
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 در حکومت ساسانی نیز قانون همیشه در حال تغییر بوده است.   حق الله و حق الناس 

گزاری بود و چون به قول فارابی در رأس داشت منشاء قانون ترین قدرت سیاسی و مذهبی را در دست میشاه که عالی 

زد و لذا مدعی ارتباط داشتن با عقل فعال و دارا بودن فرۀ ایزدی بود  ترین مردم قالب می فاضله قرار داشته خود را عالم   مدینۀ

 آمد.  و دستورات او معصوم از خطا به شمار می 

 داد. کرد و در مورد لزوم تغییر میحق الله و حق الناس هر دو را او تعیین می  و گزار بودشاه قانون 

گزاری شاهان ساسانی  یان هندیان و یهودیان بر سر ِقدم و حدوث قوانین و کتب  آسمانی و نیز در بارۀ حق قانون اختالف م

شاپور و سورا و نصیبین مورد بحث بود و فقط اندک مدتی به سبب  های جندی که قبل از اسالم در مجامع علمی و دانشگاه 

  قرآندوم هجری دوباره در بغداد مورد بحث قرار گرفت، ولی این بار یورش عرب در قرن اول هجری مسکوت مانده بود در قرن  

 ...، پس حدوث و قدم قرآن مدتی مورد بحث قرار گرفت.    وداو  اوستاو  تورات کتاب آسمانی رسمی بود نه 

 شمردند.  های ایرانی آن را حادث می دانست و گنوسیست مذهب رسمی ُسنی، قرآن را قدیم می 

نامیدند و به او مانند پیامبر حق وضع قانون و نسخ و تغییر آن را  های ایران، جانشین پیامبر اسالم را امام می گنوسیست 

مل  ها و مذهب رسمی ُسنی ایشان، قوانین را نازل شده بر محمد صلی الله و غیر قابل تفسیر و تکادادند. درصورتی که عرب می

ها  ندیم و ابوحیان توحیدی و مقاالت اشعری و فرق بغدادی و جز آن های میان این دو گروه در کتب ابن شمردند. بحث می

 منعکس است. 

در مذهب ما شیعه در فلسفۀ سیاسی دو دوران غیبت و حضور امام، اختالف بسیار هست. دورۀ اتحاد مذهب و سیاست  

 شود.  ق با غیبت امام تمام می 260ال به صورت فرۀ ایزدی و عصمت امام در س

دانستند، اما شیعه م که خالفت عثمانیان منقرض شد، حق الله و حق الناس را با هم به دست خلیفه می 1923ُسنیان تا 

 اند. ها را از هم جدا کردهق در کتب خود، آن 460از زمان غیبت به وسیلۀ شیخ طوسی متوفی در 
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 احکام اربعه  حق الله و حق الناس 
نمازهای    - 4حدود؛    - 3قضا؛    - 2جهاد؛    - 1شمرند:  سیاسی اسالم را متوقف بر وجود امام معصوم می ایشان چهار حکم  

 سیاسی. 

 د اهج

یعنی اشاعۀ دین به وسیلۀ شمشیر در مذهب ما منحصر به وقت حضور امام به حق است. اضافه بر تصریح علما    جهاد:  -1

 عقیده را دلیل بر کفر روافض آورده است.  از شیخ طوسی تا امروز بدین شرط، اشعری در مقاالت خود نیز این

 دودح و اضق

در کتب فقه شیعه تصریح شده که قضای مذهبی، جز با حکم امام؛ یا نایب خاص او امکان ندارد   قضا و حدود: -3و    2 

و این نه به معنی هرج و مرج است؛ بلکه تمام احکام جزایی باید به وسیلۀ محاکم عرف اجرا گردد و شیعه در زمان غیبت تابع  

 .1محاکم عرف است 

 یسا یس یاهز امن

بویه، غازان خان، سربداران، هیچ  در هیچ یک از ادوار که حکومت به دست شیعه بود، مانند آل   نمازهای سیاسی:  -4

کدام از این چهار حکم از توقیف بیرون نیامد؛ زیرا که مشروط به حضور امام معصوم است نه حکومت شیعه، ولی در اواخر دورۀ  

برای دفع   این دولت  وارد می صفوی  ایرانیان  بر  استانبول  از طرف حکومت  بودن که  الصلوة  تارک  و  الحاد  شد، شیخ  تهمت 

عبدالله تبریزی را به ترکیه فرستاد. او که از خلیفۀ ترک لقب افندی گرفت با سه مجلد خطبۀ نمازجمعه به وطن برگشت. در  

رساله که در نفی و اثبات آن در   120پذیرفتند و نام حدود  دورۀ صفویه نمازجمعه برقرار شد، اما علمای شیعه به سادگی آن را ن

 
 الخراج  1

ّ
ای ق(، چاپ در مجموعه940ی، محقق الثانی، محقق کرکی )د:  کرک، غلی فرزند حسین فرزند عبدالعالی  قاطعة اللجاج في تحقیق حل

 ق.1413ق؛ دیگر: مؤسسۀ التشر االسالمی، قم، 1315، کلمات المحققینها نام از کتاب
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گزاری؛ یا بدعت و حرام است؛ و یا  ها جمعهشود و در بیشتر آن دیده می  82ـ    62  ،15ج  ،همین تاریخ نوشته شده و در ذریعه حق الله و حق الناس 

دانند و این را تمام  ی حداکثر مباح شناخته شده است، نه واجب. شیعه، اولواالمر واجب االطاعه را منحصر در چهارده معصوم م

شد و  اند. در حال غیبت امام، حق الله با والیت فقیه حل میهجری تا امروز تصریح کرده  548مفسران از طبرسی متوفی در  

 و عقد«؛ یا ریش 
ّ

 و عقد؛ یا ریش سفیدان محل میحق الناس به وسیله »اهل حل
ّ

سفیدان یگانه مرجع حق  شود. )اهل حل

های الئیک  شود، خواه حکومت خلفای جور باشد و خواه حکومت رود و شامل هر گونه حکومت محلی میالناس به شمار می 

 امروز.  

 الخراجق در کتاب  943کرکی متوفی در  
ّ

 مسائل مربوط به حق الناس را در حکومت جائر،    قاطعة اللجاج في حل
ّ

لزوم حل

 کند.  مثل عثمانی بیان می 

افتخارات مذهب شیعه است و الزمۀ سطح تمدن عالی است. اخباری که بر و الیت فقیه داللت دارد، اصل والیت فقیه از  

 بیست  ها، والیت و استقالل فقیه، هر دو را ثابت می مانند مقبولۀ عمر بن حنظله بسیار است. این روایت 
ً
کنند، یعنی اگر ما فرضا

ها فقط در حق الله امکان دارد که »الطرق إلی الله  و این استقالل هزار فقیه مجتهد داریم، بیست هزار واحد مستقل داریم  

بعدد انفاس الخالئق«؛ زیرا که در حق الناس اولین شرط کشورداری مرکزیت و اجرا و انعکاس قانون است. تعدد قانون در حق  

 برد. الناس اقتصاد کشور را نابود و امنیت را از میان می 

ها به حق الناس نیز مداخله کردند، ولی  مت مرکزی برخی از روحانیون در شهرستان در عصر قاجاریه به سبب ضعف حکو

علی شاه و ناصرالدین شاه کوششی به عمل آمد تا با ایجاد رکن رابع؛ یا مظهر امام دو قدرت سیاسی و  پا نگرفت. در زمان فتح 

 مذهبی را توأم سازند، اما مورد قبول مراجع شیعه واقع نشد. 

ها به حق الناس نیز مداخله کردند، ولی  ه به سبب ضعف حکومت مرکزی برخی از روحانیون در شهرستان در عصر قاجاری

پا نگرفت. در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه کوششی به عمل آمد تا با ایجاد رکن رابع؛ یا مظهر امام دو قدرت سیاسی و  

 د.  مذهبی را توأم سازند، اما مورد قبول مراجع شیعه واقع نش 

*** 
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سخنرانی آقای دکتر منزوی در ساعت هفت و نیم پایان یافت و آقایان محیط طباطبایی و فوالدوند نظرهای خود را اعالم   حق الله و حق الناس 

داشتند و چون مطالب زیادی برای بحث و گفتگو بود، آقای دکتر اسالمی ندوشن پیشنهاد کردند که بحث در این خصوص در  

یید و تصویب قرار گرفت و آقای دکتر سیاسی ضمن قدردانی و سپاسگزاری از  أهاد مورد تجلسۀ آینده نیز ادامه یابد. این پیشن 

 موکول گردید.  1358/  11/  7شنبه آقای منزوی در ساعت هشت و ربع ختم جلسه را اعالم کردند و جلسۀ بعد به روز یک 
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 نامه کتاب  حق الله و حق الناس 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
م(، تحقیق و  1۰۶۸ق /  4۶۰الطائفة، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  ، شیخ  االستبصار فیما اختلف من األخبار

 ق. 1۳۹۰تصحیح حسن موسوی خرسان، دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، 

 م؛ دیگر: به کوشش احمد امین، بیروت. 1942، ابوحیان علی وحیدی، قاهره، األمتاع و المؤانسة

 ، موسی )ص(، پیامبر یهود. تورات 

 َ
ْ

م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر  1۰۶۸ق /  4۶۰، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د: ْحکامتَْهذیُب اال

تهران،   نجف،  1۳1۸و    1۳17قوچانی،  خرسان،  موسوی  حسن  تصحیح  محمدجعفر  1382  –  1378خ؛  تصحیح  ق؛ 

 اکبر غفاری، اسالمیه، تهران. الدین، بیروت؛ تصحیح علیشمس 

النا و حّق  الله  کاوه منزوی،    نقیعلی ،  سحّق  ردیف  مجلۀ  شمارۀ  مونیخ،  شمارۀ  71،  بهار  6،  مارس  1359،   ،1379  ،

 . 19  -  17، سال شانزدهم، برگۀ 1397جمادی یکم  

الحائرین ) داللة  قرطبی  عبیدالله  فرزند  میمون  فرزند  موسی  ابوعمران  فریدلندر،  1204  –  1135،  مایکل  ترجمه  م(، 

 . 1۹۵۶دوم، نیویورک، انتشارات دوور، ویرایش 

الشیعة تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  الجزء  احمد منزوی، دانشگاه    –عشر، صابون  ،  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  عیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

ق(، تصحیح عبدالکریم عثمان، قاهره،  415، عبدالجبار فرزند احمد قاضی معتزلی همدانی )د:  شرح االصول الخمسة

 ق. 1432سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت،  ق؛ تصحیح 1384

ق(، تصحیح 429، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محّمد اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  1328م  الکوثری،  بیروت،1948ق؛ چاپ دیگر: تصحیح محمد  م؛  1977  م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  
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ابن  حق الله و حق الناس  ابن الندیم فهرست  اسحاق،  فرزند  ابوالفرج محمد   ، ( چاپ  385ـ    297ندیم  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  ق؛ 1348ق(، 

ق( به کوشش برگردان 385ـ    297یم ) ند دیگر: دارالمعرفة، بیروت؛ فهرست یا فوز العلوم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن 

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ به کوشش مهین جهان   1346تهران،   رضا تجدد،

، ابوریحان بیرونی، محمد فرزند احمد  تحقیق ماللهند،  في تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل او مزدولة مالهند

 . 1391دوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  ؛ برگردان منوچهر ص 1958ق(، چ هند،  440  -   363) 

 الخراج 
ّ

ق(، 940، غلی فرزند حسین فرزند عبدالعالی کرکی، محقق الثانی، محقق کرکی )د:  قاطعة اللجاج في تحقیق حل

 ق. 1413ق؛ دیگر: مؤسسۀ التشر االسالمی، قم، 1315ها نام کلمات المحققین،  ای از کتاب چاپ در مجموعه 

 ، پیامبر اسالم )ص(. قرآن

الفوائد  ابوالفتح محمد فرزند علی فرزند عثمان کراجکی طرابلسی صوری )د:  کنز  انتشارات مصطفوی، قم 449،  ق(، 

 ق. 1410ق؛ دیگر: تصحیح عبدالله نعمه، دارالذخائر، قم، 1410

  17، سال شانزدهم، برگۀ  1397، جمادی یکم  1379، مارس 1359، بهار 6، شمارۀ 71، مونیخ، شمارۀ ردیف مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی ، حّق الله و حّق الناس،  19. 19 -

 م. 1970، ابوحیان توحیدی، دانشگاه ادبیات بغداد، چاپخانه ارشاد مقابسات 

؛ علی فرزند اسماعیل اشعری، تصحیح هلموت ریتر، دارالنشر فراز  اشعریمقاالت  ،  مقاالت االسالمین و اختالف المصلین

 اشناینر، بیروت، لبنان.  

 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.  noormagsورمگز،  ن

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

