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  چكيده
هاي فراواني در راستاي ايجاد  پردازي ناييني از جمله علماي حامي مشروطه است كه نظريه

االمـة و تنزيـه     تنبيه«است. وي در كتاب  هاي اساسي مشروطيت انجام داده و تحكيم بنيان
ها مهمي بـه شـبهات و    پاسخبسياري از مفاهيم نوآيين را تبيين نموده و در كنار آن، » الملة

عبـارتي  » حقوق مشتركه نوعيـه «است.  مغالطات مطروحه از جانب مخالفان مشروطه، داده
كنـد و بـدون هـر گونـه      است كه ناييني در دو بخش از كتاب مـذكور، بـه آن اشـاره مـي    

هـاي   پـردازي  گذرد. با توجه به عبـارت  توضيحي در خصوص اين عبارت، از كنار آن مي
چنين لزوم توجه به تاريخ مفاهيم  ني و دقت نظر وي در به كار بردن عبارات و همدقيق نايي

و انديشه الزم است به طور جدي و دقيق به چنين عباراتي پرداخته شـود. نگارنـدگان در   
پردازد و  مقاله پيش رو به بررسي معنا و مفهوم عبارت مذكور از منظر لغوي و محتوايي مي

باشـد. در همـين    هاي محقق نـاييني مـي   ورزي ين عبارت در انديشهبه دنبال يافتن مبناي ا
حقـوق  «راستا، مفهوم برابري و ابعاد و زواياي مختلف آن، به عنوان مبنا و اسـاس مفهـوم   

  گردد. در انديشه ناييني بررسي مي» مشتركه نوعيه
  .حقوق مشتركه نوعيه، ناييني، مشروطه، برابري، تاريخ حقوق :ها واژكليد

  
 مقدمه. 1

مشروطه از همان آغاز، مخالفان و موافقان زيادي داشت. اختالف نظرهاي موجود از طرفي 
فكران و فقها و از طرف ديگـر، ميـان فقيهـان بـا يكـديگر شـكل گرفـت. امـا          ميان روشن
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اهللا و  ترين جدال اين دوره، جدال ميان فقيهان بود كه در يـك سـوي آن شـيخ فضـل     اصلي
د و در سوي ديگر، آخوند خراساني و شـاگردانش. نـاييني از جملـه    فكرانش قرار داشتن هم

شاگردان آخوند خراساني است و با صرف نظر از اختالف نظرهـاي جزيـي موجـود ميـان     
توان گفت ناييني غالبا در فضاي كلـي انديشـه آخونـد     ها و تفكرات اين دو فقيه، مي انديشه

نمايد. اگرچه به گفتـه درسـت برخـي     ه مياش از انديشه آخوند تغذي كند و انديشه تفكر مي
اسـت   محققين، آنچه در عمل رخ داد به مانعي در فهم نظريه مشروطيت ايـران منجـر شـده   

پـردازي مشـروطيت ايرانـي بـر مبنـاي       ) اما نـاييني قهرمـان نظريـه   1388:93(طباطبايي فر، 
وران جديد ايران هاي شيعي است كه با تكيه بر سنت توانست مبنايي براي ورود به د انديشه

طراحي كند؛ يعني نوآوري فقهي بر پايه فقه و اصول براي استنباط سـطنت عادلـه از متـون    
هـاي   ). وي در راسـتاي تحكـيم بنيـان   103: 1388ديني با رويكـرد فقهـي (طباطبـايي فـر،     

كـه مصـادف اسـت بـا     - هجري قمري 1327را در سال » االمة و تنزيه الملة تنبيه «مشروطه، 
و » تمليكيـه «كند. او در اين كتاب، حكومـت را بـه دو شـق     تاليف مي - بداد صغيردوره است

كند كه مبناي شق اول، قهر و غلبه و استبداد بر مردم و مبناي شـق دوم،   تقسيم مي» واليتيه«
). ناييني اسـتبداد را مـالزم شـرك، و آزادي را    43- 40: 1388امانت و واليت است (ناييني، 

كنـد كـه اطاعـت از هـر گونـه اراده خودسـرانه، بردگـي و         و بيان مي داند مالزم توحيد مي
). از نظـر نـاييني،   59: 1388باشـد (نـاييني،    عبوديت و در نتيجه، شرك به ذات احديت مي

) و او بـر مبنـاي همـين    176: 1394آزادي و برابري، اسـاس مشـروطيت اسـت (فيرحـي،     
  . پردازد هاي خود مي ريزي به بيان ساير انديشه پايه

اسـت كـه تـاكنون    » حقـوق مشـتركه نوعيـه   «يكي از مفاهيم مهم انديشه ناييني مفهـوم  
انـد جايگـاه آن را در    و نتوانسـته   برداري نكرده شارحين انديشه ناييني و محققين از آن پرده

كند، اشاره بسيار كوتاه  نظام انديشه ناييني روشن و مشخص كنند. آنچه اين كار را دشوار مي
رسد فهم و بسط آن بر عهـده   است كه به نظر مي اين مفهوم و بسط ندادن آن بودهناييني به 

اخالف باشد. البته در چند سال اخير كه رويكردهاي جديدي به انديشه ناييني آغاز شـده و  
انـد بـه ايـن مفهـوم      است، چند تن از محققين سعي كرده او مورد توجه بيشتري قرار گرفته

اند از سر اشارتي فراتر برونـد. او حـداقل در دو بخـش از تنبيـه بـه       اشاره كنند، اما نتوانسته
صراحت به اين مفهوم اشاره كرده و در چند جا نيز به صورت مبهم، وجوهي از اين مفهوم 

است. ناييني در جايي از كتاب تنبيه، پس از بيان قسم اسـتبدادي حكومـت    را برجسته كرده
علمي ملت است به وظايف سلطنت و  داد] همان بياصل اين شجره خبيثه [استب«نويسد:  مي
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و قوام آن به عدم مسئوليت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در ميـان   حقوق مشتركه نوعيه
چنين وي در جاي ديگري بعد از بيان اقسام حكومت،  ). هم43: 1388(ناييني، » نبودن است

حقـوق  حـد مشـتركين در   رجوع حقيقت سلطنت اسالميه ... بـه بـاب امانـت و واليـت ا    «
را از اظهر ضروريات دين اسـالم و  » بدون هيچ مزيت براي شخص متصدي مشتركه نوعيه

  ).71: 1388است (ناييني،  تمام شرايع و اديان برشمرده
چيست و » حقوق مشتركه نوعيه«اين مقاله به دنبال اين پرسش است كه منظور ناييني از 

تـوان بـراي آن    بنـايي ايسـتاده و چـه مصـاديقي مـي     ناييني براي طرح اين مفهوم، بر چـه م 
» حقوق مشـتركه نوعيـه  «برشمرد؟ به منظور تبيين اين مسايل، ابتدا به بررسي لفظي عبارت 

پرداخته، سپس محتوا و ماهيت اين عبارت را بيان كرده و پس از آن، مبنا و اسـاس آن را از  
  نمود.  وجو خواهيم هاي ناييني جست البه الي تأمالت و انديشه

  
 »حقوق مشتركه نوعيه«بررسي لفظي . 2

» نوعيـه «و » حقوق«براي فهم لفظي اين مفهوم الزم است معناي لغوي و اصطالحي واژگان 
ها اشـاره دارد.   به مجموع حق» حقوق مشتركه نوعيه«در عبارت » حقوق«بررسي شود. واژه 

ها معاني متعددي براي واژه  نامه است. در لغت حق در لغت در معاني گوناگوني به كار رفته
راست كردن سخن، درست كردن وعـده، يقـين نمـودن، ثابـت     شود، از جمله:  حق ذكر مي

تعال. همچنين براي حـق،  شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند م
ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضي، حزم، چون  معاني هم

اي عربي بـه   واژه» حق «گردد كه  شد، روشن مي گفتهبا توجه به آنچه شود.  ر، بيان مياواسز
 گـوييم چيـزي تحقـق دارد، يعنـي ثبـوت دارد      است و وقتي مي» تحقق «و » ثبوت «معناي 

؛ شـود  به كار بـرده مـي  » هستي پايدار«در زبان فارسي  حقمعادل ). گاه 20: 1380(مصباح، 
  ). 75: 1375(جوادي آملي،  مند باشد، حق است ثبات و پايداري بهرهيعني هر چيزي كه از 

است و فقيهـان متعـددي بـه بيـان      حق در اصطالح فقهي، در معاني مختلفي به كار رفته
اند. ليكن در اين متن، مجال طرح و بررسي همه اين معاني وجود نـدارد.   معني حق پرداخته

و تقابل ايـن  » حكم«از » حق«د، تفكيك مفهوم رس آنچه در اين قسمت قابل ذكر به نظر مي
باشد. در خصوص مفارقت حق و حكـم، اخـتالف    دو مفهوم در انديشه فقهاي اسالمي مي

شود اما بنا بر نظر اكثر فقهـا، حـق و حكـم،     نظرهاي فراواني در انديشه اسالمي مشاهده مي
اي اعتباري  حق، سلطه اموري اعتباري هستند كه واقعيتي جز جعل از جانب خداوند ندارند.
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است كه زمامش در دست صاحب حق است و هم او قادر به اعمال يا اسقاط آن است. امـا  
زمام حكم، نه در عهده انسان، بلكه دست شارع است و هم اوست كه آن را اعمال يا اسقاط 

). در نتيجه بسياري از فقهـا مـالك تفكيـك حـق از حكـم را      105: 1391كند (فيرحي،  مي
دانند؛ به طوري كه حق، قابل اسقاط است اما حكم قابليت اسقاط نـدارد.   ت اسقاط ميقابلي

البته قائل بودن به چنين تفكيكي، اطالق ندارد و در انديشه برخي فقهاي معاصر شيعه، حق 
و حكم، از اين جهت كه هر دو قائم به اعتبـار شـارع هسـتند، حقيقـت يكسـاني دارنـد و       

). به هـر حـال، چنـين    47 - 45: 1377ندارد (الموسوي الخوئي، تمايزي ميان آن دو وجود 
نمايد كه تقسيم اعتبارات شرعي به دو قسم حق و حكم، به اعتبار تفاوت در جنس ايـن   مي

ها، نه به  دوگانه، امري رايج و مقبول در ادبيات فقه شيعه است. شايد برخي اختالف ديدگاه
نشأ اعتبارات شرعي برگردد، يعني اين كه حـق  نفي و انكار اين دوگانگي، بلكه به وحدت م

شـوند و بـه اعتبـار وحـدت منبـع       و حكم هر دو از منشأ شارع مقدس صادر و جاري مـي 
صدور، هر حقي به نوعي حكم، و هر حكمي نيز به نوعي حـق، بـه معنـاي عـام و نـه در      

  ). 110 - 109: 1391شود (فيرحي،  اصطالح رايج فقهي، خوانده مي
، در منابع فقهي شيعه به حـق  مكاسب شيخ انصاري پيش از نگارش كتابشود  گفته مي

انصارى، به مناسبت مبحث   كه شيخ و مصاديق آن اشارات مختصري شده بود، اما پس از آن
دانـان   نويسان و شارحان آن و، بـه تبـع آنـان، حقـوق     حاشيه، بيع، به اقسام حقوق پرداخت

هاي حق و رابطه آن با مفاهيمي چون ملكيـت و   معاصر به تفصيل به بررسي مفهوم و گونه
از احكام و آثـار   ،سلطهخراساني به نظر آخوند). 157- 152: 1374(صفري،  حكم پرداختند

ماننـد   ؛اعتباري خاص است كه آثـاري ويـژه دارد  ، واقع، حق در نه ماهيت حق. ،استحق 
). 339- 338: 1412(توحيدي،  كه اثري چون سلطنت بر فسخ دارند حق خيار و حق شفعه

در شـود،   ي آخوند خراساني، شاگرد شيخ انصاري محسوب مي كه به واسطهيني يميرزاي نا
: 1418(ناييني، » عتحق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منف«گويد:  مي حقتعريف 

، او، اما به نظر ستا اثر حق را سلطنت شناختهشود، ناييني  ). همان گونه كه مالحظه مي106
تر است و تنها شامل برخـي شـئون    لطنت از آنچه در مالكيت تام وجود دارد، ضعيفاين س
در نتيجه از نظر ناييني، حق، آن چيزي است كه ايجاد سلطه و سلطنت هرچند  .گردد آن مي

  كند. به صورت غيرمطلق براي مالك آن مي
ـ نيز در واقع منسوب به نوع است. نوع در لغت بـه معنـي   » نوعيه«  ،جـور  ،سـم ه، قگون
در علم منطق، اصطالحي است » نوع«است.  همچنين  و ... آمده كيفيت، دسته ،گروه، جنس



 193   در انديشة ناييني »حقوق مشتركه نوعيه«مفهوم 

و ت عين ذا كه كلي ي استمفهومشود و عبارت از  كه ذيل مبحث كليات خمس مطرح مي
باشد و در نظر آوردن آن، مساوي است بـا در نظـر آوردن تمـام     افراد خود مي تمام ماهيت
  .ذات افرادش

توان به آثار شارحين انديشه ناييني و شـاگردانش نگـاهي    به منظور فهم مفهوم نوعيه مي
نويسد  انداخت. محمدتقي آملي، شاگرد مهم ناييني، در توضيح و تفسير سخنان استادش مي
هـا در   امور نوعيه يعني مسائل مربوط به تدبير كشور و سياست و جمع خراج و صـرف آن 

رت ديگر هر چيزي كه وظيفه سلطان و حاكم در كشور است جزء مصالح عمومي و.. به عبا
كند كـه   ). يكي از شارحين انديشه ناييني نيز اشاره مي140: 1394امور نوعيه است(فيرحي، 

حقوق در انديشه ناييني دو قسم است؛ يا شخصي است يا نوعي، و حقوق نوعي يا نوعيـه  
هـا هسـتند و    معه ملزم به رعايـت آن يعني آن دسته از حقوق مشترك كه شهروندان يك جا

). يكي ديگر از محققين بر اين بـاور  350: 1394باشد(فيرحي،  مستلزم مشاركت همگان مي
است كه اساس سلطنت واليتيه بر مشاركت تمام مردم در نوعيات مملكت است و نوعيات 

تند و حـاكم  اند. اين امور نوعيه اساسا اسالمي نيسـ  اموري هستند كه از دايره شريعت خارج
خود يكـي از مشـتركين اسـت. بـه همـين دليـل لزومـي نيسـت كـه نماينـدگان مسـلمان            

). زيرا آنها امر نوعي را نمايندگي مي كنند كـه لزومـا   109 - 108: 1388باشند(طباطبايي فر، 
حقوق مشـتركه  «در عبارت » نوعيه«رسد واژه  درخل در دايره شريعت نمي باشد. به نظر مي

ارد به نوع انسان؛ يعني انسان بما هو انسان. با مشخص شدن معناي لفظي اين اشاره د» نوعيه
  دو واژه در ادامه خود اين مفهوم و جمع اين دو واژه را بررسي خواهيم نمود. 

  
  »حقوق مشتركه نوعيه«بررسي ماهيت . 3

علمي ملـت اسـت بـه وظـايف      اصل اين شجره خبيثه [استبداد] همان بي«ناييني در عبارت 
، ريشه استبداد را ناآگـاهي مـردم از وظـايف حكومـت و     »طنت و حقوق مشتركه نوعيهسل

داند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه اين حقوق، چه چيزهايي  حقوق مشتركه نوعيه مي
  شود؟  ها باعث استبداد مي علمي نسبت به آن هستند كه بي

منظومـه تفكـر او ديـد و     براي فهم اين مفهوم كليدي در انديشـه نـاييني بايـد آن را در   
مفاهيم مشابه به كار رفته توسط او را براي فهم بهتر اين مفهوم بررسي كرد. از جملـه ايـن   

است؛ چنانكه ناييني در بحـث آزادي و مسـاوات، حفـظ    » حقوق مليه«مفاهيم يكي مفهوم 
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رسد اين  ) كه به نظر مي64: 1388داند (ناييني،  حقوق مليه را منوط به آزادي و مساوات مي
  كند. مفهوم به نوعي حقوق درون يك كشور اشاره مي

هاي سـلطنت اسـالمي را    است. ناييني وقتي ويژگي» مشاركت در نوعيات«مفهوم ديگر 
نويسد ابتناي سلطنت اسالمي  كند ضمن تاكيد بر محدود بودن و الحد نبودن آن، مي بيان مي

). 83: 1388قالسـت (نـاييني،   بر مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت و مشـورت بـا ع  
يعني در امور نوعيه يك مملكت، بايد تمام سكنه كشور مشـاركت داشـته باشـند. بـه بـاور      
ناييني، حاكم هم بايد از مرزها دفاع كند و هم در درون كشور امور نوعيه را اداره كند. يعني 

است يا به واسطه شان معلوم  دولت مدنظر او بسيار حداقلي است، و اين امور نوعيه يا حكم
اند كه البته بسته به زمان و مكان قابل تغييرنـد. بـه مفهـوم     عدم اندراج، به صالحديد وابسته

نويسـد   است؛ آنجا كه ناييني در بـاب مسـاوات مـي    نوعيات در جاي ديگري نيز اشاره شده
 ).  پس به بـاور 50: 1388حاكم با همه آحاد ملت در جميع نوعيات مساوي است (ناييني، 

اي وجود دارد كه همه مردم يـك كشـور در آن مشـتركند و آن همـان      ناييني نقطه و حوزه
حوزه نوعيات است. اين حوزه نوعيات راه را برمفهوم ديگري در انديشـه ايرانيـان گشـوده    
است و آن مفهوم ملت است. توضيح آنكه در دنياي مدرن مجموعـه تمـام افـراد در درون    

دم هستند در كليت و در هيات جمعي خود ملـت ناميـده   يكي سرزمين خاص كه همان مر
مي شوند كه چيزي متفاوت از تك تك آن افراد است و بـراي نمونـه نماينـدگان مجلـس،     
مبعوثان و نماينده آن ملتند نه تك تك افراد يا حوزه انتخابيه خود و از اين رو مصـلحت و  

  منافع ملت را بر هر چيزي اولويت خواهند داد.  
است. وي مصاديق ايـن مفهـوم را   » عناوين اوليه مشتركه بين عموم اهالي«يگر مفهوم د

امنيت بر نفس و عرض و مـال و مسـكن، عـدم تعـرض بـدون سـبب،       «مواردي از جمله 
» تجسس نكردن از خفايا، نفي نكردن بي موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشـروعه 

شهروندان اختصاص بـه گـروه خاصـي    ) مشتركات نوعي 102: 1388شمرد (ناييني،  بر مي
ندارد و مشترك بودن اين عناوين بين عموم سكنه يك كشور هم امري عقاليي است و هم 

). اين عناوين اوليه حقي بـراي  306: 1394اختصاص به يك مذهب خاص ندارد (فيرحي، 
  ملت و تكليفي بر عهده حكومت هستند.

يح قـانون اساسـي و كـارويژه آن    اسـت. نـاييني در توضـ   » مصالح نوعيـه «مفهوم ديگر 
) 47: 1388دهد (ناييني،  االقامه را از غير آن تمييز مي نويسد اين قانون، مصالح نوعيه الزم مي

االقامه، عبارت از سياسات عرفيه و شرعيات  كه به اعتقاد يكي از محققين، مصالح نوعيه الزم
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اي از  ، مصالح نوعيـه را دسـته  ). اين محقق143: 1394باشد (فيرحي،  العموم مي مشترك بين
: 1394هاسـت (فيرحـي،    داند كه خارج از حوزه حـاكميتي دولـت   حقوق مشتركه نوعيه مي

). به باور ما نمي توان مصالح را در زمره حقوق برشـمرد و مشـخص كـردن مصـاديق     354
  حقوق مشتركه نوعيه نياز به دقت نظرهاي بيشتري دارد.

اين مساله است كه نـاييني در كجـاي كتـاب خـود و در     نكته ديگر در فهم اين مفهوم، 
كند. ناييني حداقل در  ضمن اشاره به كدام مباحث اين مفهوم را وارد كرده و به آن اشاره مي

نويسـد   چهار جا به اين مفهوم اشاره مي كند: نخست در بحث مساوات است كه ناييني مـي 
تند. دوم در بحث سلطنت و نقش آحاد مردم با سلطان در حقوق مشتركه نوعيه مساوي هس

دانـد كـه در حقـوق مشـتركه نوعيـه       حاكم است كه ناييني حاكم را يكي از افراد ملت مـي 
اند؛ يعني او خود مشمول و از دارندگان اين حقوق است. سوم در بحث نماينـدگي   مشترك

ر انتخابات توانند نماينده شوند و د است كه ناييني قايل به اين است كه غيرمسلمانان نيز مي
شركت كنند و اين هم به خاطر اشتراك در ماليات دادن است و هم بـه خـاطر اشـتراك در    
امور نوعيه. يعني اموري وجود دارد كه ارتباطي به اين كه فرد چـه عقيـده يـا دينـي داشـته      
باشد، ندارد و بين همه مشترك است. ناييني همچنـين در پايـان كتـاب خـويش در علـت      

نويسد حافظ حقوق نوعيه هر قومي، به همان جامعـه نوعيـه منحصـر     يانحطاط يك قوم م
ترين اين حقوق را حريت رقاب و ناموس اكبر كيش و آيين و استقالل وطـن   است كه مهم
داند. به گفته يكي از شارحين، اين عبارت به اين معناست كه جامعه نوعي بـر   و قوميت مي

فقط در جامعه نوعي ممكن است كه حفظ مشتركات نوعيه استوار است و حقوق هر قومي 
اسـت(فيرحي،   - از جملـه آزادي - بشود و استحكام اين جامعه، شرط تامين حقوق نـوعي  

1394 :500.(  
كند كه در سطح جامعـه و   رسد ناييني از حوزه جديدي از حقوق صحبت مي به نظر مي

فـاوت قـومي،   شود و مابين همه افراد ملت، فـارغ از هـر گونـه ت    زندگي سياسي مطرح مي
مذهبي، زباني و نژادي، مشترك است و احقاق اين حقوق، تكليفي براي حكومت محسوب 

اند، ناييني بـرخالف آن چـه    گونه كه برخي نويسندگان به درستي اشاره كرده شود. همان مي
است، ملت را به مفهوم مدرن آن و به عنوان يك واحد سياسي  تا قبل از مشروطه رايج بوده

كننـد،   ساير واحدهاي سياسي، كه درون مرزهاي جغرافيايي مشخص زندگي مـي مستقل از 
شناسد. اين در حالي است تا پيش از مشروطه، ملت به مفهوم پيروان يك دين يا مذهب  مي

در - شد. به اين ترتيب ناييني در كنار ساير اقسام حق، كه شامل حق شخصي  به كار برده مي
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و حق  - در حوزه قراردادها و ارتباط فرد با ديگران- ،حق مدني  - حوزه زندگي شخصي فرد
: 1394است (فيرحي،  - ها الملل و حقوق مشترك ميان ملت ناظر بر حقوق بين - المللي  بين

كند كه مشترك ميان  )، حوزه جديدي از حقوق را در سطح جامعه سياسي شناسايي مي146
نيز به مباحث مربـوط بـه روابـط    فقها و علماي شيعه در گذشته  همه افراد ملت است. البته

هـا و   اما رويكرد آنان به نقش مردم در حكومت، با انديشـه  ،مردم و حكومت توجه داشتند
آن را  هنظريات مدرن تفاوت داشت؛ بدين معنا كه علماي شـيعه در گذشـته بيشـتر دغدغـ    

نكـردن   دفـاع كننـد. ظلـم     جـائر داشتند كه از حقوق مردم تحت حاكميت يـك حكومـت   
ت به مردم، حفظ مال، جان و آبروي مردم و برخورد عادالنه با آنان از سـوي حكـام   حكوم

بيشترين نكات مورد تاكيد در نظريات علماي شيعه در گذشته بود. اما در نظريـات جديـد،   
نيـز مـورد نظـر قـرار      سيس و تشكيل نظـام أعالوه بر اين تاكيدات، ورود مردم به عرصه ت

 گيردحقوقي كه بايد از سوي حكومت مورد توجه قرار بر نظريات كالسيك در  گرفت. مي
؛ در تاكيد مـي شـد   ترين عنصر آن رعايت عدالت نسبت به رعايا و پرهيز از ظلم بود و مهم
سـيس و  أكه در نظريات جديد عالوه بر تاكيد بر حفظ حقوق مردم، به نقش آنان در ت حالي

و ناييني در اين خصوص، يكـي از   شود تشكيل حكومت و نظام سياسي نيز اهميت داده مي
او نيـز در  » حقوق مشـتركه نوعيـه  «شود و مفهوم  ترين فقهاي عصر جديد محسوب مي مهم

  گردد. همين راستا مطرح مي
نويسـد   كنـد و مـي   ناييني در جاي ديگري از كتاب تنبيه مجددا به اين مفهوم اشاره مـي 

ان به باب امانت و واليت احـد  رجوع حقيقت سلطنت اسالميه بلكه در جميع شرايع و ادي«
اسـت. همـان   » مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه بدون هيچ مزيت براي شخص متصـدي 

شود، وي حقيقت حكومت اسالمي و حتـي سـاير اديـان را حكومـت      گونه كه مالحظه مي
داند كه خود او نيز با ساير افراد ملت در حقوق مشـتركه نوعيـه، مشـترك     توسط فردي مي

راند. در نتيجه هيچ مزيتي نسبت به سايرين براي  بناي امانت و واليت، حكم مياست و بر م
توان متصور شد و شايد علت اين امر، اشتراك وي در حقوق مشتركه نوعيه با ساير  وي نمي

  افراد باشد. برابري حاكم با همه افراد جامعه نكته بديعي است كه ناييني مطرح مي كند.
  

  »حقوق مشتركه نوعيه«رويكرد ناييني به برابري: مبناي اصلي . 4
هايي است مشـترك   ناظر بر حق» حقوق مشتركه نوعيه«با توضيحات فوق مشخص شد كه 

يابد. حال بايد ديد مبناي ناييني  ميان نوع انسان، كه در چارچوب يك واحد سياسي معنا مي
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توان  اييني را ميدر طرح چنين مفهومي، بر چه چيزي استوار است و كدام بخش از انديشه ن
كه تا پيش از وي، اگـر نگـوييم   - ها  اساس اعتقاد به وجود حقوقي مشترك ميان همه انسان

در نظر گرفت؟ براي پاسـخ بـه    - سابقه بوده، دست كم در ميان فقها به ندرت ديده شده بي
است  توان به موارد مختلفي اشاره كرد؛ يكي از اين موارد، استبدادستيزي نائيني اين سوال مي

دهد. در واقع تنها پس از رفع استبداد از دامان يك  كه بخش مهمي از انديشه او را شكل مي
توان به حقوق مردم آن جامعه پرداخت و از طرف ديگر، هر چه حقوق  جامعه است كه مي

يابـد.. امـا ، در بيـان مبنـاي      مردم بيشتر تضمين و تأمين شود، استبداد كمتر امكان ظهور مي
مهم ترين عنصر، اعتقـاد راسـخ نـاييني بـه     » حقوق مشتركه نوعيه«اييني به مفهوم رويكرد ن

تـرين   مفهوم برابري است. بنابراين در ادامه به طور مبسوط به مفهوم برابري به عنوان اصلي
  شود. پرداخته مي» حقوق مشتركه نوعيه«مبناي نائيني در طرح مفهوم 

  
  مشروطهمفهوم برابري و منازعه فقيهان عصر  1.4

شود. مخالفان مشروطه از آن جـا   در دوره مشروطه، دو برداشت متفاوت از برابري ديده مي
كه قائل به تفكيك ميان قانون شرعي و قانون عرفي نيستند، تساوي در مقابل هر قـانوني را  

پندارند. به همين خاطر است كه شيخ فضـل اهللا نـوري    به معناي تساوي در احكام شرع مي
مملكت اسالميه مشروطه نخواهـد شـد، زيـرا كـه     «...نويسد:  حرمت مشروطه ميدر رساله 

حال اي برادر ديني تأمل كن به احكام اسالمي كه چـه  محال است با اسالم حكم مساوات. 
مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معامالت و تجارات و سياسات 

ز و غير مميز، عاقل و مجنون، صـحيح و مـريض، مختـار و مضـطر،     از بالغ و غير بالغ، ممي
راضي و مكره، اصل و وكيل و ولي، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غني و فقير، عالم 

و معسر، كافر ذمي و حربي، و  و جاهل، شاك و متيقن، مقلد و مجتهد، سيد و عامي، موسر
در نتيجه، شـيخ و  ». يخفي علي الفقيهكافر اصلي و مرتد، مرتد ملي و فطري و غيرها مما ال 

كننـد و بـا ذكـر     پيروانش، مساوات را به معناي تساوي مكلفين در تكاليف شرعي بيان مـي 
ها  هاي فراوان از تفاوت افراد در احكام شرعي و اذعان به عدم امكان جمع اين تفاوت نمونه

  دهند. و تمايزات با مفهوم برابري، حكم به بدعت بودن مفهوم برابري مي
در سوي ديگر اين جدال، حاميان مشروطه از جمله آخوند خراساني و شاگردان وي (از 

  نويسد:  هايش مي جمله ناييني) قرار دارند. آخوند خراساني در يكي از نامه
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مشروطه و عدالت و مساوات در كلية امور حسبيه به شرع اقرب از استبداد است.[زيرا] 
يه و كامنة اشياء را بهتر از يك عقل ادراك مي كند بديهي است عقول عديده جهات خف

تر  و ظلم و جور و تعدي و اجحاف با فعاليت و حكمراني مبعوثان ملت به درجات كم
  ).214: 1385خواهدبود (كديور، 

ناييني نيز به درستي مغلطه مخالفان مشروطه در خصوص مفهـوم برابـري را تشـخيص    
است و بديهي  ه تفاوت مابين افراد و اصناف پذيرفته شدهكند ك دهد و در رفع آن بيان مي مي

ها نيست. علت اين امر اين است كـه   است كه منظور از مساوات، ناديده گرفتن اين تفاوت
وي به تفكيك و تمايز قانون شرعي از قانون عرفـي اعتقـاد دارد و منظـور از مسـاوات را،     

  ).302 :1394داند (فيرحي،  تساوي در برابر قانون عرف مي
). از نظـر او،  100: 1388داند (ناييني،  ناييني، برابري را اساس عادالنه بودن حكومت مي

هـاي واليتيـه    مشاركت و برابري شهروندان در تمام امور مملكت، از جمه اصول حكومـت 
رسـي ملـت بـر دولـت و مسـئوليت كـارگزاران        است كه نتيجه آن حق نظارت و حسـاب 

رابري مردم با حاكمان و عدم امكان مشاركت در امور مملكت، از باشد. در مقابل، عدم ب مي
گـويي و   اي جـز عـدم پاسـخ    هاي تمليكيه (استبدادي) است و نتيجه جمله اصول حكومت

  ).50- 49: 1388فقدان مسئوليت در ارتكابات حاكم در پي ندارد (ناييني، 
و سيادت، دوره توقف،  كند: دوره تفوق ناييني تاريخ مسلمانان را به سه دوره تقسيم مي

و دوره تنزل و انحطاط. از نظر او علت تفـوق و سـيادت مسـلمانان در دوره اول، اجـراي     
اصول آزادي و مساوات در صدر اسالم اسـت.در دوره دوم، كـه دوره تبـديل خالفـت بـه      

ي آن، مسـلمانان   شـود و در نتيجـه   سلطنت معاويه است، آزادي و برابري از افراد سلب مي
شوند. در دوره سوم، توقف مسلمانان با بيـداري و هوشـياري غـرب همـراه، و      ميمتوقف 

شود. وي، بيداري و هوشياري غرب و توجه به اصول  منجر به انحطاط و تنزل مسلمانان مي
). نـاييني  156- 1394،155كنـد (فيرحـي،    آزادي و مساوات را عامل پيشرفت آنان بيان مـي 

كند و در اين راستا در مقابل  ان اساس مشروطيت مطرح ميبرابري را در كنار آزادي، به عنو
ايستد، شـبهات مطروحـه از جانـب مخالفـان      تمامي مخالفان مشروطه و منتقدان برابري مي

كند و بخشي از كتاب خويش را به پاسـخ بـه چنـين مغالطـاتي      برابري را، مغلطه عنوان مي
  دهد. اختصاص مي
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هـا را در   خصوص مفهوم برابري را بيـان، و آن  در اينجا الزم است دو دسته تفكيك در
هـا بـه    بندي انديشه ناييني بررسي كنيم تا مشخص شود ناييني در مورد هر يك از اين دسته

  كدام قسم از اقسام برابري معتقد است:
نخست تفكيك بين برابري در امور سياسي و در امور شرعي است. همان گونه كه گفته 

ها در خصوص مفهوم برابري و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن، شد، مبناي اختالف نظر فق
باشـد.   اختالف در اعتقاد به تفكيك امر سياسي از امر شرعي يا عدم تفكيك اين دو امر مـي 

بـه صـورت مسـتقيم و     تنبيـه االمـة و تنزيـه الملـة    هاي مختلفـي از كتـاب    ناييني در بخش
دهد و معتقد است كـه مسـاوات،    يز ميغيرمستقيم، امر سياسي و عرفي را از امر شرعي تمي

). بنـابراين وي قائـل   102: 1388است (ناييني، » اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسيه«
به برابري صرفا در امور سياسي است و از نظر او، برابري در امور و احكـام شـرعي جـايي    

مواصلت «از مساوات  كند كه منظور ندارد. براي مثال ناييني در جايي از كتاب خود بيان مي
). در نتيجـه او  66: 1388نيسـت (نـاييني،   » با يهود و نصاري و تسويه مـابين بـالغ و نابـالغ   

  چنان معتقد به عدم برابري در حوزه امور شرعي است. هم
مفهـوم  » برابـري در مقابـل قـانون   «از مفهوم » برابري در قانون«دوم تفكيك بين مفهوم 

 ايـن  بـر اسـاس   باشد. مي» قانون يكسان براي همه«اصل وياي در واقع گ» برابري در قانون«
شـوند و ارزش هـر    برانداختـه مـي   و مذهبي و... برابري، تبعيضات نوعي و نژادياز مفهوم 

. در راسـتاي همـين مفهـوم از    رسد و به جامعه ميا از كه خواهدبود نفعي شخص به اندازه
) قيـد شـده بـود:    1789فرانسـه ( برابري، در اصل نخست اعالميه حقوق بشـر و شـهروند   

ماننـد و امتيـازات و شـئونات     شوند و آزاد و برابر مي ها آزاد و با حقوق برابر زاده مي انسان
بـدين  » در قـانون  برابـري «توانند مبنايي جز منافع نوعي داشته باشند. بنابراين  اجتماعي نمي

مـذهب يـا    جنسـيت،  د،هاي فردي خويش نظير نژا ست كه شهروندان فارغ از ويژگيا معنا
برابـري در مقابـل   «د. امـا مفهـوم   تحت سيطره نظام حقوقي واحد قرار گيرن ،طبقه اجتماعي

ايسـتند،   حامل اين معنا است كه اهالي مملكت آن هنگام كه در حضـور قـانون مـي   » قانون
شوند و قانون همه را  ديده مي» جهات شخصيه و اضافات خاصه«همگي در مقابل او بدون 

 ). 81- 80: 1391بيند (سلطاني، چشم مي به يك
اصل تساوي در مقابل قانون، همان است كه در مباحث فقهي نيز با عنـوان تسـاوي در   

ميان افـراد  » المجلس االشاره و في النظر و في في«مقابل و در حضور قاضي آمده و قاضي بايد 
ن اصلي است كه غالب )؛ و نيز اين اصل هما428، 13به مساوات رفتار كند (شهيد ثاني، ج 
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به دنبال آن بودند. تاكيد بر عموميت قانون و  - فكران اعم از فقها و روشن- خواهان  مشروطه
خواهان، به معناي تضمين اصل تساوي همگان در   استثناء ناپذير بودن آن در انديشه مشروطه

  ). 81: 1391است (سلطاني، برابر قانون بوده
در «فصل  يلدر مقابل قانون، ذ يمشروطه، اصل برابر يمتمم قانون اساس نويس يشدر پ

محفوظ است.  يتامملكت كل يحقوق اهال«بود:   شده بيني يشپ ينچن ينا »يرانحقوق ملت ا
حقوق  يثاز ح ها يرانيا يعنيحقوق نخواهد بود.  ينموجب تبا يهشئونات و درجات شخص

كه در آن صورت گرفـت   يو اصالحات ييراتاصل با تغ ين. ا»هستند يكساندر مقابل قانون 
 الحقـوق  يمتسـاو  يدر مقابل قانون دولتـ  يرانمملكت ا ياهال«ثبت شد:  يربه شكل ز يهالنها

اهللا نوري با ايراد به اصل مذكور در متمم قانون اساسـي مشـروطه     شيخ فضل ».خواهند بود
راد مملكـت  يكي از مواد آن ضاللت نامـه (قـانون اساسـي) ايـن اسـت كـه افـ       «نويسد: مي

اي برادر ديني، اسالمي كه اين قـدر تفـاوت گـذارد بـين موضـوعات      ....اند الحقوق متساوي
: 1387(زرگري نژاد، » شود گفت كه [معتقد به] مساوات است. مختلفه در احكام چگونه مي

264 -267.(  
رسد علت مناقشات نوري در اصل مساوات را بتوان در برداشـت و دريافـت    به نظر مي

وجو كرد. جداي از اين كه نوري قائل به عـدم تفكيـك قـانون     مفهوم برابري جستوي از 
شرع از قانون عرف است، احتماال آن مفهوم از برابري در ذهن او وجود دارد كه بـا عنـوان   

  بيان شد؛ آن هم برابري در قانون شرع، و نه در قانون عرف.» برابري در قانون«
پاسخ نماند و فقهاي حامي مشروطه چنين دريافتي از  بيالبته اين ايرادات شيخ فضل اهللا 

برابري را رد كردند. براي نمونه، شبخ اسماعيل محالتـي در الئـالي المربوطـه فـي وجـوب      
  نويسد: المشروطه مي

شود، به اين معناست كه هر حكمي كه بر هر عنواني  مساوات، كه در اين دوره گفته مي
د در اجراي آن حكم فرقي مابين مصاديق آن گـذارده  از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باش

نشود... هر كس كه در تحت آن عنوان داخل شد حكم آن عنوان بر او جاري است شاه 
  ).519: 1387باشد يا گدا، عالم باشد يا جاهل (زرگري نژاد، 

  نويسد:  ناييني نيز در پاسخ به اين ايراد شيخ مي
  اسـت    مطلبي  نه  انحاء تكاليف  به   نسبت  مكلّفين  افاصن  اختالف  است   معلوم  بالضروره
  حتـي  ، و  اسـت    مطرّد و جاري  و اديان  شرايع  جميع  در   ، بلكه اسالم  دين  به   مخصوص
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  به   مرحله اجراء نسبت  در باشد،   كه   عقالئيه  احكام  البته  هم  و اديان  شرايع  تمام  منكرين
  و اضـافات   شخصـيه   شـود؛ جهـات    مجري  تفاوت  و بدون  بالسويه  و افرادش  مصاديق

  ، و ابـواب  و عفـو مسـلوب    و اغمـاض   و رفع  ملحوظ، و اختيار وضع  غير خاصة رأسا 
  عنـاوين   به   نسبت مسدود باشد.  كلّي  به   حكمراني  بخواهانه  و دل  گيري  و رشوه  تخلّف

  عـدم  و   و مسـكن   و مـال   و عـرض   بر نفس  مانند امنيت  ياهال  عموم  بين   اوليه مشتركه
و   موجـب   بـي   نكـردن   و نفـي   خفايا و حبس  از   نكردن  و تجسس  سبب  بدون  تعرّض
و   مشـترك   العمـوم   بـين    آنچـه   از   ذلـك  و نحو   مشروعه  اجتماعات  از   نداشتن  ممانعت

  بين   هم  خاصه  عناوين  در شود، و   مجري  ، بطور عموم نيست  اي فرقه خاصه  مخصوص
، اصال  عنوان  آن   در   دخول  از   بعد   مملكت  اهل  عموم  به   نسبت  عنوان  آن و افراد   مصاديق

  شـرعي   حكـم ... شـريف   يـا  باشد   وضيع  عليه   نباشد، مثال مدعي  بين   در   امتياز و تفاوتي
  بـردار نباشـد، و احكـام     گردد و تعطيل  الحكومة بر او مجري نافذ  شرع  حاكم  از صادر 

  از   هـر يـك    اشـخاص   بـين    تفاوت  بدون  ذمه  اهل  يا     مسلمين  خصوص  به   مخصوصه
و   مسـاوات   حقيقـت   اسـت    المختلفة؛ ايـن   العناوين  من   ذلك   غير   إلي اجرا يابد   فريقين
  ).102 - 101 :1388(ناييني،  .تسويه  معني

شود از نظر ناييني، دريافت نوري از برابري، نه تنهـا مخـالف    همان گونه كه مالحظه مي
عناوين اوليـه  «دين اسالم بلكه مخالف تمام شرايع و اديان است. ناييني از مفهومي با عنوان 

 شـمرد را  كند. مصاديقي كه ناييني براي ايـن عنـوان برمـي    ياد مي» مشتركه بين عموم اهالي
اي بـه نـام    توان از جمله مصاديق حقوق مشتركه نوعيه دانست. از طرفي، ناييني از مقوله مي

شـود   رسد منظور وي، هر عنواني باشد كه باعث مـي  برد. به نظر مي نام مي» عناوين خاصه«
گروهي از افراد مشمول يك حكم يا قانون، استثنا شوند، البته استثنائي كه همراه با اسـتدالل  

باشد. به باور ناييني،  يه منطقي و عادالنه است و مستلزم شرايط و اوصاف خاصي ميو توج
همين استثنائات نيز بايستي عموميت داشته باشد، به طوري كه بر هر فردي كه واجد شرايط 
و اوصاف الزم براي ورود بـه حيطـه آن اسـتثنا گـردد، بـار شـود. يعنـي؛ رعايـت برابـري          

  برابرها.  ميان
  دهد:  وي در ادامه توضيح مي

  بالضـروره   پـس ... ،  مسـاوات   اين  از   ، عبارت سياسيه  قوانين  تمام  و روح  عدالت  اساس
  بـه    نسـبت   خاصـه  يـا  عامـه   عنـاوين   آن   از   بر هر يك  رتّبهتم  ، احكام جز آنكه  مساوات
  نداشته  بر آنها حاكميت  وانيهشه  مجرا گردد و ارادات  آنها بالسويه  موضوعات  اشخاص

 ...مراد نباشد،  معني  جز اين  مساوات  قانون  از   هم  نزد ساير ملل  باشد، نخواهد بود؛ بلكه
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و   شـريف   از   امتيـاز وضـيع    عـدم  جـز    مساوات  مبارك  قانون  اين  به   بر التزام  بالضروره
ه   نبوت و سيره مقدسه  سنّت  و احياي  ضعيف  از   قوي و   -  عليهـا   اللّـه   صـلوات   -   ختميـ
ه    و اختيارات  ارادات  حاكميت  سلب دسـتورات   الغـاي  يـا  اجـرا و   در   جائرانـه طاغوتيـ  

 نتواند بود  مترتّب  ديگري  ، اثر و نتيجه تجاوزات  از   مسئوليت  اساس  و استحكام  مذكوره
  ).105 - 102: 1388(ناييني، 

فكران ايـن   چون روشن خواه نيز هم شود كه فقهاي مشروطه روشن ميبا اين توضيحات 
بودند. چرا كه براي مثال، مستشـارالدوله  » تساوي در برابر قانون«عصر به دنبال تثبيت اصل 

  گويد:  نيز در رساله يك كلمه، درباره اصل مساوات در اجراي قانون مي
اعلـي و ادنـي و وضـيع و     يعني اجرا شدن احكامي كه در قانون نوشته شـده در حـق  

شريف و قوي و ظريف به طريق مساوات باشد و به هـيچ وجـه امتيـاز نداشـته باشـد      
عليه ذات امپراطور باشد حكم قانون چـون ديگـران بـر او نافـذ      اگرچه مدعي و مدعي

  ).36: 1386(مستشارالدوله، .است

توجه به آنچه گفته شد،  حال بايد ديد ناييني به كدام مفهوم از برابري معتقد است؟ آيا با
هـايي از اعتقـاد بـه     توان ريشـه  اكتفا كرده و يا اين كه مي» برابري در مقابل قانون«به صرف 

  وجو كرد؟  را نيز در انديشه وي جست» برابري در قانون«
  
  هاي مفهوم برابري موضع ناييني در خصوص برداشت 2.4

بر هر موضوع و عنواني بـه طـور    حقيقت مساوات از نظر ناييني آن است كه هر حكمي كه
قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسـبت بـه مصـاديق و افـرادش     

). ناييني مساوات آحـاد ملـت بـا    303: 1394بالسويه و بدون تفاوت مجري شود (فيرحي، 
داند: مساوات در حقوق، مساوات در احكام و مساوات در مجـازات   سلطان را سه قسم مي

). وي در توضيح جهـل بـه عنـوان يكـي از قـواي حـافظ اسـتبداد نيـز         60: 1388(ناييني، 
  جميـع   در   و مسـاواتش   خدادادي  ، آزادي بيچاره  انسان  كه   است   واسطه جهل  به «نويسد:  مي

  خـود طـوق    دسـت   بـه  و   ، رأسا فراموش را   ملّيه  و حقوق  حرّيت  و غاصبين  امور با جبابره
). عالوه بر اين، ناييني در چند جاي ديگر 141: 1388ناييني، »(گذارد مي  گردن  به   را   قّيتشانر

از كتاب نيز به ضرورت و حقيقت مساوات ملت در جميع امور با جائرين و سالطين اشاره 
  نويسد:  كند؛ براي نمونه در بيان اساس سلطنت واليتيه مي مي
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  همـان   به و   نوعيه  بر اقامه مصالح  واليت  از   عبارت  دانستي  كه [واليتيه]  دوم  قسم  اساس
منحوسه   رقّيتو   اسارت  اين  از   ملّت  رقاب  ، بر آزادي آن   عكس  به   است محدود   اندازه
  نوعيـات   جميـع   در   سـلطان   با همديگر و بـا شـخص    و مساواتشان  و مشاركت  ملعونه
  و مسـئوليت   ملّـت   داشـتن   و مراقبـه   ّ محاسـبه  و حـق   و غيرها، مبتني  ماليه  از ،  مملكت
  ). 50- 49: 1388(ناييني،   است   دو اصل  اين  فروع  از   هم  متصديان

  نويسد:  هاي سلطنت واليتيه مي چنين در توضيح ويژگي هم
  و سؤال  بر مؤاخذه ، حقوق  در   و مساواتشان  مشاركت  اقتضاي  به   مملكت  افراد اهل  تمام

ــراض ــادر و ايمــن  و اعت ــراض  در ، و  ق ــار اعت ــوق  اظه و   مســخّريت  خــود آزاد و ط
نخواهنـد    گـردن   در   را   و سـاير متصـديان    شخصيه سـلطان   ارادات  تحت  در   مقهوريت

  ).45: 1388... (ناييني،  داشت

نگاه ناييني به برابري را محـدود   توان رسد نمي با توجه به مطالبي كه بيان شد به نظر مي
انـد   كرد. برخالف آن چه برخي نويسندگان عنـوان كـرده  » برابري در مقابل قانون«به مفهوم 
است، بلكه با توجه » برابري در مقابل قانون«) مرحوم ناييني نه تنها معتقد به 1391(سلطاني،

برابـري در حقـوق و   « به مستنداتي كه ذكر شد و اشارات فـراوان محقـق نـاييني بـه لـزوم     
تـوان بـه وجـود وجـوهي از مفهـوم       ميان افراد با يكديگر و با شخص حاكم، مي» نوعيات

توان به شرايطي  چنين مي در انديشه ناييني پي برد. در اثبات اين مدعا هم» برابري در قانون«
  شمارد، اشاره كرد:  كه ناييني براي نمايندگان مجلس بر مي

ه   در   اشتراكشـان   بـه  هرچند نظر   هم  اسالميه  غير   فرق  به   نسبت  حتي...  و غيرهـا و    ماليـ
ت   واسطه توقّـف   به   هم ت   تماميـت   و رسـميه   شـوروي امـر    در   بـر دخولشـان    عموميـ

كنند حفظ   انتخاب  را   خود كسي  صنف  از اگر   شوند، و البته  بايد داخل  محاله  ال   انتخاب
  هـم   آنـان   از   و نـوع   وطـن   به   نسبت  خير خواهي  لكن نباشد،   او مترقّب  از   دين  ناموس
 اسـت    كـافي   عضـويت   بـراي   صـالحيت   در   مـذكوره   اوصـاف   به   و اتّصافشان  مترقّب
  ). 125: 1388(ناييني،

شود، ناييني مسـلمان بـودن را از جملـه شـروط الزم بـراي       همان گونه كه مالحظه مي
داند و نمايندگي غيرمسلمانان را به دليل اشتراك ايشان در پرداخت ماليات و  ندگي نمينماي
چنين توقف شورايي بودن حكومت بر حضور نمايندگان همه افراد و اصناف من جملـه   هم

توان ناظر بر اعتقاد وي بـه تسـاوي    شناسد؛ و همين امر را مي غير مسلمانان، به رسميت مي
  ابين افراد دانست.حقوق عرفي و سياسي م
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در جاي جـاي  » برابري در مقابل قانون«بايد توجه كرد كه تاكيد فراوان ناييني بر مفهوم 
كتاب خويش، دليلي جز پاسخ به انتقادات و ايرادات مخالفان برابـري و مشـروطه نـدارد و    

رد. كـ » برابري در مقابـل قـانون  «نبايد اين موضوع را حمل بر اعتقاد ناييني به صرف مفهوم 
بـه عنـوان يـك     - اش هاي متجددانه رغم همه انديشه علي- البته الزم به ذكر است كه ناييني 

برابري «چنان در خصوص قواعد فقهي و تمايزات مطروحه در شرع، معتقد به عدم  فقيه، هم
است و اعتقاد وي به برابري در قانون و حقوق را بايد منحصر به حقوق عرفي و » در قانون

، نه حقوق شرعي. ناييني معتقد به برابـري در امـور سياسـي و عرفـي ميـان      سياسي دانست
و معتقد به عدم » برابري در قانون عرفي و سياسي«جميع افراد است و از از اين رو قائل به 

  باشد. در آن حوزه مي» برابري در مقابل قانون«برابري در حقوقي شرعي و بنابراين 
اسـت.   خود را از استادش آخوند خراساني اخـذ كـرده  ناييني بسياري از مفاهيم انديشه 

هـاي   است، اما در برخـي از نوشـته   آخوند اگرچه به طور مستقيم به اين مفهوم اشاره نكرده
توان از طريق آن از مفهوم حقوق مشتركه  است كه به باور ما مي خود به مسايلي اشاره نموده

نويسـد   كند و مي بابت كارهايش تشكر مي ماالسال ثقةاي به  نوعيه رمزگشايي كرد. او در نامه
مساعي جميله و حسن مراقبت و مواظبت او در احقاق حقوق و تنبيه ملت به وظايف مليـه  
خود و..... تخطي از آنچه اساس تمدن و سياست و حفظ حقـوق مشـتركه مقتضـي اسـت     

كه ). آخوند در اين عبارت حفظ حقوق مشتر220: 1385موجب كمال شكر است (كديور، 
داند كه تخطي از آن خالف تمدن است و آن را بـه حقـوق ملـت     را يك مساله اساسي مي

كند و از آن جا كه ملت در انديشه خراساني نه اهل  يك ديـن كـه سـاكنان يـك      وصل مي
شود. آخوند در نامه ديگري هنگام حمله عساكر  كشورند، شامل همه افراد ولو غيرشيعي مي

مان  اساس قويم مشروطيت و استقالل وطن بلكه اركان دين«تنها  نويسد نه روس به ايران مي
: 1385(كـديور،  » مان لگدكوب گرديده حقوق وطنيه ، مليه و بلكه بشريه«و » در خطر است

اند (كـديور،   مان را پايمال ساخته نويسد حقوق مليه بلكه بشريه ). يا در نامه ديگري مي269
اي باشد كه آخوند  يه ناييني مترادف با حقوق بشريهرسد حقوق نوع ). به نظر مي292: 1385

  كند. به آن اشاره مي
  

  منابع ناييني در اشاره به حقوق مشتركه نوعيه .5
تحـت  » حقوق مشتركه نوعيه«اي تحت عنوان  پاسخ به اين سوال كه ناييني در طرح انديشه

توان بيان كرد. بـه   هايي قرار داشته است، موارد مختلفي را مي تأثير چه كساني يا چه انديشه
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ترين منابع ناييني، حضور او در جرگه فقهاي اصولي است كه پس از  رسد كه از مهم نظر مي
قوت گرفتند. در واقع نائيني به تبعيت از استاد خويش (آخوند خراسـاني) در  شيخ انصاري 
گرا بود كه منبع عقل را در كنار كتاب و سنت و اجماع، به عنوان يكي از منابع  جرياني عقل

شناختند. ابتناي او بر مفهوم عقل و توجه به بنـاي عقـال، ايـن امكـان را      اصلي فقه شيعه مي
رح مفاهيم جديد و متناسب با اقتضـاي زمـان دسـت يـازد. هرچنـد      كرد كه به ط فراهم مي

اهللا نوري، نيز يكي از اصـوليون بـود و از نحلـه     ترين فقيه مخالف مشروطه، شيخ فضل مهم
شد؛ اما استنباط فقهي متفاوت اين دو گـروه از فقهـا و گـرايش     شيخ انصاري محسوب مي

صولي، باعث قرار گرفتن ايـن دو طيـف   خواه چون ناييني به مباحث ا بيشتر فقهاي مشروطه
  شد.  در برابر هم مي

انديشمند ديگري كه در منابع مختلف به عنوان يكي از افـراد مـؤثر بـر انديشـه نـاييني      
اسـت.  » طبـايع االسـتبداد  «مطرح شده است، عبدالرحمان كواكبي، صاحب رساله معـروف  

كتاب برگرفتـه اسـت و خـود    ناييني بسياري از مباحث خود در خصوص استبداد را از اين 
- اش در اين كتاب را از ترجمه تركي دالتيرانـده، اثـر ويتوريـو آلفيـري      كواكبي نيز انديشه

گرفته است. البته ، ادعاي اين كـه كتـاب    - انديشمند ايتاليايي كه تحت تأثير مونتسكيو بوده
رسد (حائري،  ناييني به طور كامل برگرفته از كتاب كواكبي است چندان درست به نظر نمي

توان ادعا كرد كه ناييني از كواكبي، به طور مسـتقيم، و از سـاير انديشـمندان     )، اما مي1381
غربي همچون مونتسكيو، به طور غير مستقيم، اثر پذيرفته است. چراكـه نـاييني در فضـاي    

حوزة كرد، و از طرف ديگر،  دولت عثماني كه عجين با طرح مباحث جديد بود، زندگي مي
آيـةاهللا  در آن زمان به زعامت مرجع بزرگ شـيعه   كه مركز تحصيل ناييني بود، يه سامراعلم

 كـانون  		عنـوان  بـه  ديني 		و علمي 		مركزيت 		بر عالوه و شد مي اداره 		»ميرزاحسن شيرازي«
چـون   اي مباحث تـازه بنابراين . شد مي شناخته استعماري 		ضد 		و 		استبدادي ضد 		مبارزات

ري ملل شرق، استبداد و استعمار، اتحاد و احياي اسالم و اصالحات علل ضعف اسالم، بيدا
در آن خطه گسـترش  كرد،  مطرح مي» سيدجمال الدين«هايي كه  نوگرايانه و مخصوصاً ايده

  .تأثيرات جدي بر افكار و انديشة ميرزاي نائيني گذاشتفراواني داشت و 
فكران عصـر مشـروطه بـر     روشنهاي  توان به اثرگذاري انديشه عالوه بر اين موارد، مي

انديشه ناييني اشاره كرد، چراكه ايشان چندين سال پيش از ناييني به بيان مفـاهيم جديـد و   
الخصوص آراء طالبوف، بر انديشـه نـاييني    ها، علي بسط آن پرداخته بودند و از تأثير آراء آن

  نبايد غافل بود.
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  »جهات مشتركه عموميه«مفهوم . 6

مفهوم ديگري اسـت كـه در تاليفـات نـاييني مـورد اشـاره قـرار        » جهات مشتركه عموميه«
نباشـد. نـاييني در بخـش    » حقوق مشتركه نوعيـه «است و احتماال بي ارتباط با مفهوم  گرفته

پاسخ به مغالطات منتقدان و مخالفان مشروطه و در پاسخ به مغالطه دربـاره هيـأت نظّـار و    
ه    جهات  آن   از   با اغماض«... يسد: نو مجلس شوراي ملي، مي از   و خارجـه   مشـتركه عموميـ  

  مـع    آنچـه   ، و غايـت  متعـين   وجـه   بر همـين   هم  واليتيه  جهت  همين  نفس  از ،  واليات  باب
  اصـل   توانـد بـود، وقـوع     الرعايـه   الزم االحتياط  باب  من   جهت  اين  رعايت  ، محض التمكّن
  بـه    مبعوثان  هيئت  ، و با اشتمال مجتهد نافذ الحكومه  اذن  به   است   داخله منتخبينو م  انتخاب

...«   و تنفيـذ آراء صـادره    تصـحيح   بـراي   عظام  مجتهدين  از   اي بر عده  طور اطّراد و رسميت
  مالياتي  جهت  از   كه آن  از   گذشته  لكن و«... نويسد:  ) و در ادامه مي114- 113: 1388(ناييني، 

  كه   مشتركه عموميه  ساير جهات  از   شود و هم مي  داده  نوعيه  اقامه مصالح  در   صرف  براي  كه 
  ممكـن   شـرعيه   وكالت  باب  به   ندارد، تطبيق  آنها واليت  در   احدي  اللّه  من   منصوب  جز ولّي

  ).114: 1388.(ناييني،  است 
مفهومي است كه بررسي آن نيازمنـد تحقيقـي مسـتقل    » موميهجهات مشتركه ع«مفهوم 

گنجـد. امـا چنانچـه بخـواهيم      باشد و تأمل جدي در آن، در چارچوب متن حاضر نمـي  مي
» جهـات مشـتركه عموميـه   «توضيحي اجمالي در خصوص اين مفهوم ارائه دهـيم؛ مفهـوم   

ه نـوعي در مقابـل آن   است و يا ب» حقوق مشتركه نوعيه«مفهومي است كه يا اعم از مفهوم 
اي از حقوق و تكاليف افراد در  يا اشاره به مجموعه» جهات«گيرد. با اين توضيح كه  قرار مي

سطح جامعه دارد و يا صرفا ناظر بر تكاليف افراد است. همان گونه كه بيان شد، در انديشه 
يه، و همـان  ناييني، افراد جامعه برخوردار از حقوقي هستند تحت عنوان حقوق مشتركه نوع

گيرد، تضمين و تمكين از اين حقوق نيز به نظـر   طور كه هر حقي در مقابل تكليفي قرار مي
باشد.  مي - كه خود برخواسته از دل ملت هستند–رسد كه از وظايف متصديان حكومت  مي

كند و آن را ذيـل امـور حسـبيه و از     را عنوان مي» جهات«در كنار اين حقوق، ناييني مفهوم 
داند كه پرداخت ماليات از جمله مصاديق آن است. در نتيجه  مور سياسي و عرفي ميجمله ا

ها در  ممكن است ناظر بر مجموع حقوق شهروندان و وظايف آن» جهات مشتركه عموميه«
قبال حكومت باشد و يا صرفا به تكاليف شهروندان و اختيارات حكومت اشاره داشته باشد. 

در كنار مقوله ماليات، فـرض و امكـان   » جهات مشتركه عموميه«البته با توجه به ذكر مفهوم 
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توان آن را، همان گونه كـه يكـي از نويسـندگان نيـز بيـان       رسد و مي تر به نظر مي دوم قوي
  ). 354: 1394اي همگاني و قابل واگذاري به ديگران دانست (فيرحي،  است، وظيفه كرده

  
  گيري نتيجه. 7

در » حقـوق مشـتركه نوعيـه   «يحاتي در خصـوص مفهـوم   در اين نوشته تالش شد كه توض
به تكوين تـاريخ   - هرچند ناچيز–انديشه ناييني ارائه شود تا شايد بدين وسيله بتوان كمكي 

تـرين متفكـران    مفاهيم و به طور كلي، انديشه كرد. چرا كه ناييني از جمله نخسـتين و مهـم  
طه و رفـع اسـتبداد در ايـران،    دوران جديد ايران است كه در راستاي ايجـاد دولـت مشـرو   

هـا در اسـتفاده از    توان تكيه بر سـنت  است و اهميت كار وي را مي هاي فراواني كرده تالش
  هاي سنتي و مورد قبول دانست.  مفاهيم متجددانه و بررسي اين مفاهيم در قالب عنوان

نـوع  الشـمول و مشـترك ميـان     گويا مفهوم حقوق مشتركه نوعيه به حقوقي كلي و عام
ها دارد كه هر فردي به صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه مشخصه قومي، نـژادي،   انسان

تـوان بـه حـق     باشد و از جمله اين حقـوق مـي   ها مي زباني و حتي مذهبي، برخوردار از آن
حيات، حق آزادي، حق كرامت ذاتي، حق مساوات در برابر قوانين و حق تعلـيم و تربيـت،   

 همـه  ميان مشترك رت ديگر، حقوق مشترك نوعيه عبارت است از حقوقاشاره كرد. به عبا
گويند (جوادي آملي،  انساني حقوق را حقوق از قسم اين اند. انسان كه جهت آن از ها انسان
 حتماً عيني حقيقت آن و است عيني موجود انسان، حقيقت ). با عنايت به اين كه10: 1388

 يافت بشر افراد تمام در جامع، حقيقت آن ديگر سوي از و است برخوردار خاص حقوق از
 اصـل  لـيكن  انـد،  هـم  غير وجودي، هاي خصوصيت جهت از گرچه مزبور افراد و شود مي

 حقوق داراي خويش، حقيقي و جامع جهت اعتبار به همگان لذا است؛ يكي آنها همه جامع
  ).276: 4، ج1386خواهند بود (جوادي آملي، مشترك

كند كه امروزه با عنـوان   توان ادعا كرد كه ناييني از حقوقي صحبت مي با اين تفاسير، مي
شناسيم، با اين تفاوت كه تأليف كتاب تنبيـه االمـة و تنزيـه الملـة حـدودا       مي» حقوق بشر«

ميالدي 1948شود، در حالي كه اعالميه حقوق بشر در سال  ميالدي مي1909مربوط به سال 
الملـل كـه    توان به اشراف ناييني به مفهوم حقوق بين اثبات اين مدعا نيز مي انتشار يافت. در

كند، اشاره كرد. بـراي مثـال نـاييني از جملـه      وي در جاي جاي كتاب خويش از آن ياد مي
عنوان » الملل مجتهد بودن در فن سياست و حقوق مشتركه بين«شرايط نمايندگان مجلس را 

گر اين است كه او نسـبت بـه چنـين مفـاهيم و      اين امر بيان ) و124: 1388كند (ناييني،  مي



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان تاريخي جستارهاي   208

است. البته الزم به ذكر است كه آن چه از مفهوم حقوق بشـر در   موضوعاتي بي اطالع نبوده
انديشه ناييني وجود دارد، طبعا مقيد به اصول و موازين شـرعي و اسـالمي اسـت و دقيقـا     

اين امر نيز آن است كـه نـاييني فقيهـي     باشد، و علت منطبق با مفهوم غربي حقوق بشر نمي
اعتنا به عقايـد خـويش، بـه     تواند بي است كه در دل سنت رشد و تربيت يافته و طبيعتا نمي

پردازي در اين خصوص بپردازد. همچنين بايد به اين نكتـه توجـه كـرد كـه از منظـر       نظريه
ناييني به عنـوان   تاريخ تكوين و تحول مفاهيم طرح يك بحث و بسط نيازمند زمان است و

نقطه آغاز گام بزرگي برداشت و البته كه نمي توانست به همه آثار مفهـوم حقـوق بشـر بـه     
در انديشه وي، محدود » حقوق مشتركه نوعيه«معناي مدرن آن پايبند باشد. به همين جهت، 

شـود. بنـابراين مفهـوم     گردد و به حوزه امور شـرعي وارد نمـي   به امور سياسي و عرفي مي
كند، حتي نابرابري جنسيتي  وق بشر مفهومي مطلق است كه هر گونه نابرابري را نفي ميحق

كند، با توجـه بـه    مطرح مي» حقوق مشتركه نوعيه«و مذهبي را. اما آنچه ناييني تحت عنوان 
هاي فقهي ايسـتاده اسـت، مفهـومي     آن كه ناييني انديشمندي است كه بر مبناي فقه و آموزه

و موازين شرعي. بنابراين حقـوق مشـترك نـوعي مـورد نظـر نـاييني،        است مقيد به اصول
هاي شرعي در آن  باشد؛ بلكه نابرابري حقوقي مطلق در همه امور و مربوط به همه افراد نمي

شود. امـا در گسـتره اجتمـاعي و در برخـورد بـا امـور سياسـي و عرفـي، حتـي           لحاظ مي
شود و اين مهم را نـاييني در چنـدين جـاي     هاي جنسيتي و مذهبي نيز فاقد اثر مي نابرابري

  رساله خود بيان كرده است. 
توان بـه مـورادي    در خصوص ريشه و مبناي اين مفهوم نيز همان گونه كه بيان شد، مي

تـرين   هاي فقهي اشاره كرد، امـا اصـلي   همچون استبدادستيزي ناييني و يا ابتناي او بر آموزه
بايستي اعتقاد راسخ ناييني به مفهوم مسـاوات و برابـري   مبناي ناييني در طرح اين مفهوم را 

دانست. با اين توضيح كه، از آن جا كه ناييني افراد را در حوزه امور سياسي و عرفي، برابر و 
چـون   گردد كه مـواردي هـم   ها مي داند، قائل به حقوقي مشترك و برابر براي آن شأن مي هم

انـد از جملـه مصـاديق ايـن حقـوق باشـد.       تو آزادي، امنيت و عدم تعرض بدون سبب مي
همچنين به تفصيل بررسي شد كه اين برابري اوال، صرفا در سطح جامعه و در حوزه امـور  

شـود و هـم    سياسي وجود دارد و ثانيا، هم شامل برابري در قوانين عرفي (غير شرعي) مـي 
پـيش از آن كـه   برابري در مقابل قانون (اعم از شرعي و عرفي). نكتـه آخـر اينكـه نـاييني     

كند، بر مبنايي استوار به نام برابري ايستاده است و اعتقاد » حقوق مشتركه نوعيه«صحبت از 
راسخ وي به برابري است كه او را به طرح مفاهيم عميقي همچون وجود حقوقي مشـترك  
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ثير هايي را با تأ دهد و او چنين انديشه ها، فارغ از هر گونه تفاوتي، سوق مي ميان همه انسان
هـاي مطـرح در فضـاي عثمـاني و      از انديشه اصولي به جا مانده از شيخ انصاري، و انديشه

فكـران عصـر مشـروطه مطـرح      آثاري همچون طبايع االستبداد كواكبي و نيز تأمالت روشن
  كرده است.
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