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Mohammad-Hossein Naini and Exploration of 
Common Denominator among the Public  

Abstract 

This research aims to indicate the roots of public law in the Constitutionalism 
in which the prerequisites for the citizens of the country to participate in 
public affairs as well as the basis for developing the concept of political 
participation were provided. This study examines the topic in the works of 
one of the famous jurists of this era. The concept of political participation 
should be developed by restricting both claims and obstacles. First, it had to 
constitutionalize the independent monarchy that it considered the whole 
country as its absolute property, and then recognized an authority for the 
public in public affairs, which was previously under the authority of the 
jurists. Both of these obstacles were removed through the concept of political 
equality. It was for years that concepts were being prepared in the workshop 
of Constitutionalism to create equality of humankind. Even a concept like 
representation was the result and implication of the concept of political 
equality. Within concepts such as "common house", "thirty crores" and 
"public affairs", the notion of political equality of the people of the country 
was developed and with the help of such foundation, thinking about such 
concepts was made possible. The present paper indicates that the emergence 
of these concepts was a sign of a fundamental change in the basis of 
sovereignty and its transfer from the king to the people on the one hand and 
the establishment of a kind of the public authority on the other hand. 

Keywords: Common Denominator, Political Equality, Participation Right, Public 
Authority, Public Affairs. 
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 یو کشف مخرج مشترک میان افراد اهال ینیینا نیمحمدحس
 مملکت

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،ی حقوق عموم اریاستاد    سید ناصر سلطانی 

 
 

به»جهات شخصی نسبت   ... غیرملحوظ،  اضافات خاصه رأساً  و    ه 

نحو   و   ... امنیت  مانند  اهالي  عموم  بین  مشترکه  اولیه  عناوین 

آن  از  بین ذلک  بهچه  و  مشترک  اختصاص    العموم  خاصي  فرقه 

 ( 102االمه، ص ناییني، تنبیه) ندارد بطور عموم مجری شود.« 

 

 چکیده
    ي است كـه مقـدمات محـق و سـه   ت ي در مشروط   عموميق  حقو   های شه ی ر   اندن ی پژوهش نما   ن ی مسئله ا   

  ا يـدر آن مه   ، ياسـي مفهوم مشـاركت س   ن ی تدو  ی فراه  و مباد   يمملكت در امور عموم   يشدن افراد اهال 
. مفهـوم  كنـد يم   يدوره بررسـ  ن یـنـامور ا   ی از فقهـا   يكـی را در آثـار    يموضـوع   ن ي چن   ق ي تحق   ن ی شد. ا 

سلطنت    د ی . نخست با كرد يو مانع عرض اندام م   يو مدع د   د ی و تحد   د يي با تق   ست ی با يم   ياس ي س   شاركت م 
عموم    ی برا   يت ی و سپس وال   دانست يرا ملكِ طلقِ خود م   ها ي كه مملكت و ماف  كرد يمستقل را مشروط م 

مدد مفهوم   به موانع    ن ی فقها بود. هر دو ا   ت ي از آن در صالح   ش ي حوزه پ   ن ی كه ا   شناخت يدر امور عامه م 
خلق    ی برا   يم ي مفاه   يخواه مشروطه  شه اندی  كارگاه  در  كه  بود   ها شته شد. سال بردا  ان ي از م   ياس ي س   ی برابر 
بـود. در    ياس ي س   ی مفهوم برابر   ج ی از آثار و نتا   يندگ ی مانند نما   يمفهوم   ي. حت شد ينوع تدارک م   یِ برابر 

مملكـت    ياهـال   ياسـي س   ی فكر برابر   موم« كرور« و »امور ع   يمانند »خانه مشترک«، »س   يم ي اندرون مفاه 
پژوهش نشان    ن ی . ا شد يممكن م   يم ي درباره چنان مفاه   دن ي ش ی اند   ، ی اد ي بن   ن ي مدد چن كرده بود و به  خانه  

و انتقال آن از شـاه بـه    ت ي حاكم   ی در مبنا   ين ی اد ي بن   ينشانه دگرگون     ي مفاه   ن ی شدن ا   دار ی دهد كه پد يم 
   . بود   گر ی د   ی عموم از سو   ت ی از وال   ای شعبه   ر سو و استقرا   ك ی مملكت از    يافراد اهال 

 .يعامه، امور نوع تیحق مشاركت، وال ،ياسيس یمخرج مشترک، برابر  واژگان کلیدی:
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  مقدمه

اما  با وجود پژوهش  انجام شده  نایيني  اندیشه و آثار محمدحسين  بسياری كه درباره  های 
استدالل اهميت  معدرباره  و  نایيني  نكات    انيهای  هنوز  است  مندرج  او  مفاهي   در  كه 

كه باید امكانات بيشتری برای كشف    اریخ اندیشه حقولي ناگفته ماندهمهمي از دیدگاه ت
آن توضيح  اندیشه و  للمرو  در  مشروطيت  در  كه  تحولي  از  مهمي  بخش  بست.  بكار  ها 

ضروری است تا چنين ميراث مهمي كه    توضيح مانده است.چنان بيحقولي ر  داده ه  
شود. مطالعه  مانده  دور  به  حقولي  اندیشه  دیدگاه  منطق  يكوشباید    از  تا  مفاهي  د    برخي 

ای از صاحب تنبيه است  در این سطور همه كوشش ما توضيح جمله  .توضيح دادنایيني را  
مبنای حك  بر    ینور ای . از نظر نایيني بسياری از اوصافي كه  كه بر صدر این مقاله نشانده

پای بر  نایيني  بود كه  منطق دوراني  از  بود خارج  لرار داده  اهالي  نابرابری  از  ه سرشت آن 
مي مشترک  مخرج  اضافات  مملكت  و  »جهات شخصيه  آن  مبنای  بر  كه  دوراني  گرفت. 

 شد.  اثر و »رأساً غيرملحوظ« ميبایست بيخاصه« مي
اندیشه مشروطه از وجهي  مقاله  بررسي مياین  نایيني را  بدان خواهي  تاكنون  كند كه 

است بدیع  مقاله  موضوع  این حيث  از  و  نشده  مقصود  توجه  كه  است  این  مقاله  پرسش   .
نایيني از جمله كليدی و مشكلي كه در باال ذكر شد چيست؟ و چه آثار و نتایجي بر چنين  

مشروطه اندیشه  در  ميعبارتي  پژوهش تالش  این  در  است؟  مترتّب  از یك خواهي  شود 
و از سوی  سو با مراجعه به مهمترین كتاب نایيني، اجزا و لوازم فكر او را بازسازی كرده  

پيچيده روشن   عبارت  این  از  او  مقصود  استادش، آخوند خراساني،  آثار  بررسي  با  دیگر 
 شود. 

حوزههنگامي مشروطيت  اهالي  كه  افراد  همه  برای  را  مشاعات  و  مشتركات  از  ای 
مملكت شناخت، »جهات شخصيه و اضافات خاصه« باید از شمول لاعده عام یعني لانون  

لانون بعن خارج مي كه امور نوعي  مادامي  وان لاعده عام بر چنين مبنایي ممكن شد.شد و 
نمي لرار  نوع  صالحيت  نميدر  ممكن  كلمه  دليق  معنای  در  لانونگذاری  شد.  گرفت 

مادامي دیگر  لرار  بعبارت  عامه  والیت  و  صالحيت  حوزه  در  عمومي  و  نوعي  امر  كه 
نمي نوع ملت  لاعده  نگيرد، عموم و  بنابراین  توانند درباره آن موضوع  بگذرانند.  لانون  و 

مي ایشان  ابتدا  در صالحيت  نوعي  امور  سپس  و  بشوند  برابر  مملكت  اهالي  افراد  بایست 
توانند درباره امور نوعي، لاعده نوعي  لرار گيرد و تنها پس از این است كه افراد برابر مي
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نایيني نظر  از  ترتيب  بدین  بين  تدوین كنند.  »آنچه  و  تنها  مشترک  فرله خاصي    به العموم 
مي مجری  عموم  بطور  كه  بود  خواهد  لانون  عام،  لاعده  مبنای  ندارد«  شود.  اختصاص 

 .داده شودشرایط امكان پدیدار شدن این مفهوم در مشروطيت توضيح   شودميكوشش 
سال از  مشروطيت  به  پدران  پيش  امور ها  در  نوع  مداخله  و  عموم  برابری  ضرورت 

پي ميرزا  نوعي  بودند.  این  برده  یادآوری  برای  فرصتي  هر  از  مستشارالدوله  خان  یوسف 
كرد. او حتي در متن نخستين لانون اساسي رسمي دولت ایران در پرده به  فكر استفاده مي

« بود:  اشاره كرده  موضوع  آناین  و جميع  و حكام  سروزراء  در  كه  هستند    هایي  كارها 
كيل یافته، خود را باید وجود واحد  ها تشعموم اهالي ایران، را كه هيئت دولت ما از آن 

بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در همه حال با كمال خلوص و صدق  
دهد:  وزراء و حكام دستور مي  شاه به  در این عبارت  «.نيت و صفا و صدالت اتفاق نمایند

ها  ت دولت ما از آناول: »عموم اهالي ایران ... خود را باید وجود واحد بدانند« دوم: »هيئ 
به  چنين  است.  یافته«  تشكيل  ایران[  اهالي  مي  ]از  بهنظر  اخير  عبارت  كه  از    رسد  معنایي 

حاكميت ملي اشاره دارد. بيان این جمله كه »هيئت دولت ما از اهالي ایران  برابری و سپس  
الي ایران و  تشكيل یافته« است یعني اینكه اجزا و اركان این دولت و ابتنای لدرت آن بر اه

داني  بيان این فكر در این دوره تنها در  این دولت ناشي از اهالي ایران است. هر چند مي
؛ اما 1ای در والعيت مناسبات حكومت نداشت های نویسنده این متن بوده و پایهحد اندیشه

حقوق مي  نظریه  ایران  جوانه عمومي  نخستين  بعنوان  اشارات  این  به  چنين  بایست  های 
 باید توجه داشته باشد.  فكری

؛ مفاهي   افتاديسلطنت مستقل م  اركان  در  رخنه  ،مملكت  اداره  در  اخالل  با  كه  جیبتدر
شد و این دستگاه مفهومي جدید ها پيدا ميمخالف دیگری بعنوان رليب آن در افق بحث 

را   خود  مفهومي  دستگاه  ترتيب  بدین  و  تعریف  آن  و عكس  در خالف جهت  را  خود 
بدیل مي  همچون  تدارک  مستقل  همه  سلطنت  عامل  بعنوان  مستقل  سلطنت  كرد. 

بخش مفهوم سلطنت مشروطه بود و مفهوم اخير، اجزای دستگاه  های مملكت، الهامخرابي
با ضد خود تعریف مي  و  مستقل  و  فكری خود را در جهت خالف اجزای سلطنت  كرد 

مي بنا  جدیدی  فكری  دستگاه  ترتيب  عموبدین  امر  مفهوم  از  نهاد.  یكي  بعنوان  مي 
 شد. پدیدار ميمستقل  سلطنت جهت خالفترین اجزای سلطنت مشروطه در  اساسي

 

 . 197( ص  1392وارزمي، ، چاپ چهارم )تهران: خ اندیشه ترلي و حكومت لانون. فریدون آدميت، 1
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 ي نوع امور در نوع تی وال  ،مشروطه حکومت. 1
كردند؛ ادله  در اینجا پس از بيان دیدگاه مخالفان و اشكاالتي كه بر چنين فكری وارد مي

مي ارزیابي  و  بررسي  فضلطرفين  بي شود.  در  نوری  »آن اهلل  اشكاالت  از  یكي  ان 
السالم، مرجع در حوادث، فقهاء از شيعه  نویسد: »در زمان غيبت امام عليهنامه« ميضاللت

همچنين وضع لانون را در هر شكلي حتي موافق   1ید ایشان است«.  هستند و مجاری امور به
عامه  داند و امور  شرع و در صغرویات اعمال مأمورین دولت، خارج از صالحيت نوع مي

مي  شارع  مخصوصات  از  ميرا  و  جعل  شمارد  برای  از  اساس  این  كه  فرض  »بر  نویسد: 
در   یعني  عامه  امور  در  كنند  تكل   كه  بودند  البدّ  ولي  نبود،  است  كفر  كه  لانون جدید 

به بلكه سوای امور عامه را از وظيفه    اموری كه مربوط  باشد،  افراد رعایای مملكت  تمام 
مي خارج  به    دانستند.خود  چرا  پس  وصف  این  ميبا  وكيل  آن  مگر  اعضای  گفتند: 

است.  نمي شرعيه  والیت  باب  باب،  این  و  نيست  وكالت صحيح  عامه  امور  در  كه  دانيد 
السالم و نواب  امام عليهیعني تكل  در امور عامه و مصالح عمومي ناس مخصوص است به  

به او و ربطي  غير آن   عام  ندارد و دخالت  نمودن  ها در  دیگران  امور حرام و غصب  این 
 2السالم است«.مسند پيغمبر )ص( و امام عليه 

رساله متن  در  همچنين  تنبيه  مشروطيت  صاحب  مخالفان  از  یكي  از  مدعيات  یكي   ،
آورده  را  تبریز  امر   جَهَله  در  امت  مداخله  جواز  عدم  بر  دالّه  اخبار  و  آیات  »كتابچه  كه 

مداخله در امر امامت و   نوشته بود: »رعيت را به نجف فرستاده و    امامت« گردآورده و به
است؟«  كار  چه  فداه  ارواحنا  عصر  ولي  بر  سلطنت  شرعي  اشكال  مهمترین  اشكال  این   .

دليل اهميت  به آن داده شود. به  مبنای مشروطيت بود و از این جهت الزم بود تا پاسخي  
لسان علمي است و مانند  ه به  الجملاین اشكال، نایيني درباره آن گفته است: »این شبهه في

پا نيست«.سایر تلفيقاتِ واهيه چندان بي این حيث جدال مهمي بود    3سر و  از  این منالشه 

 

نوری،  1 اهلل  فضل  شيخ  زرگریمشروطه  حرمت  رساله.  غالمحسين  در  )نژاد،  ،  مشروطيت  الیحه  18رسایل  و  رساله 

 . 166( ص 1374)تهران: كویر،  درباره مشروطيت(

ه درباره  رساله و الیح  18رسایل مشروطيت )، در غالمحسين زرگری نژاد، الغافلتذكره  رسالهشيخ فضل اهلل نوری، . 2
 . 184و   171( صص 1374)تهران: كویر،  مشروطيت(

( ص  1393، تصحيح سيدجواد ورعي، چاپ سوم )ل : بوستان كتاب،  تنبيه االمه و تنزیه المله. محمد حسين نایيني،  3

112 . 
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كه مشروطيت حكومت نوع بود و والیت در امور نوعي را در صالحيت عموم مردم لرار 
حيت  خواهان والیت در این حوزه را در عصر غيبت در صال كه مشروعهداده بود در حالي

مي عوام  نه شغل  و  مجتهدین عدول  و  عام  مشروطهنواب  اما  امور  دانستند؛  اداره  خواهان 
 شناختند. نوعي را در عصر غيبت در صالحيت جمهور مسلمين مي
مشروطه اندیشه  درباره  نوری  مغالطاتي كه  از  به  صرفنظر  نایيني  و  است  خواهي كرده 

شكن« پاسخ داده است؛ اما این اشكال    دلت آن مغالطات را باز كرده و با »سنگ دندان
مشروعه اساسي  و  عمده  جدال  نوری  فقهای  اخير  كه  بود  مشروطيت  اندیشه  بر  خواهان 

آن رأس  در  و  پاسخ  نجف  در  شاگردانش  و  خراساني  آخوند  آرایش  ها  اشكال،  این  به 
به   نظریهجدیدی  و  داده  سنت  كردهمفاهي   طر   تق ای  و  تحریر  نوری  اینجا  در  ریر اند. 

خواهان ارائه كرده است و فقيهان  خواهان و مشروطهدرستي از اختالف ميان فكر مشروعه
به اهميت این منالشه همه كوشش خود را در دفع این ایراد مه   خواه نيز با التفات  مشروطه

بسته بكار  تاریخي  پاسخ  و  كه  داشت  اهميت  چنان  ایراد  این  در  اند.  اجتهاد  با  آن جز  به 
حك مشروطهمباني  فكر  اهميت  حيث  این  از  و  بود  ناممكن  شيعي  جور  خواهي  ومت 

نظریه عمده  تدارک  نظریه  كه  پاسخي  چنين  بود.  مشروطيت  برای  شرعي  ای 
بوده است  مشروطه فقهای نجف  خواهي در حول آن گرد آمده است مهمترین دستاورد 

 شود اجزای آن توضيح داده شود.كه در اینجا تالش مي
نویسد: »معلوم  نوع مردم ميز بحث و در بيان ضرورت ليام حكومت به  نایيني در آغا

نوع  به ليام امارتشان است به    است كه حفظ شرف و استقالل و لومّيتِ هر لومي ... منوط
كلي نيست و نابود  خودشان، و الّا جهات امتيازیه .... و شرف استقالل وطن و لومّيتشان به

ت كه در شریعت مطهره، حفظ بيضه اسالم را از اه ّ جميع خواهد بود ... از این جهت اس
دهد: »تولف حفظ شرف و لومّيت هر لومي  اند«. نایيني ادامه ميتكاليف ... مقرر فرموده

به دو اصل است: اول: حفظ نظامات داخليه مملكت... دوم:  امارت نوع خودشان منتهي  به  
نویسد: »و احكامي كه  گيری از این بحث ميهتحّفظ از مداخله اجانب ...«. او در مقام نتيج

در شریعت مطهره برای الامه این دو وظيفه مقرر است« و همچنين »شدت اهتمام عُظمای  
از سالطين متقدمين فُرس و روم در انتخاب حكمای كاملين در عل  و عمل برای وزارت  

لطنت و وضع خراج  ها ه  ... از این جهت بوده و بلكه ابتدای جعل سو تصدی و لبول آن
در  و  بوده  امور  این  تمشيت  و  این وظایف  الامه  برای  ... همه  نوعيه  لوای  سایر  ترتيب  و 
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مقرر  وجه،  همين  بر  آن،  ليود  و  شرایط  بيان  و  نوالص  تكميل  با  ه ،  مطهره   1شریعت 
 2اند«.فرموده

سالطين  نایيني ابتدا با بيان اینكه مداخله نوع در امور نوعي در شریعت و نزد عظمای  
كند و با رویكردی تاریخي  فُرس و روم مشترک بوده، بنابراین هر خصوصيتي را نفي مي

به آبشخور حكومت »ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتيب سایر لوای  و بازگشت  
داند و معتقد است كه شریعت  نوعيه« را برای الامه وظایف نوعي و تمشيت امور نوعي مي

ن افزوده در تداوم همان راه،  بر آن  ليود«ی  »و شرایط و  تكميل كرده  امور را  این  والص 
 است.

یا سلطنت را شناسایي مي نوع حكومت  از  نایيني دو  استبدادی و مشروطه. پس  كند: 
مي اول  نوع  بيتوضيح  فقط  خبيثه  شجره  این  »اصل  به  نویسد:  است  ملت  وظایف  علمي 

به آن  لوام  و  نوعيه  مشتركه  حقوق  و  م  سلطنت  و  عدم  محاسبه  و  ارتكابات  در  سئوليت 
 3مرالبه در ميانه نبودن آن«. 

امور   را حفظ  سلطنت«  »وظایف  كتاب شروع كرده،  آغاز  در  كه  سيری  ادامه  در  او 
همين دليل است كه سلطنت باید در برابر این  داند و به  نوعي و حقوق مشتركه نوعيه مي

تواند »لوای نوع از ر ميان باشد و نميامور مسئوليت داشته باشد و اساس محاسبه و مرالبه د 
خود« مرادات  نيل  در  را  غيرها  و  متعلق    4ماليه  و  نوعي  امور  این  كه  چرا  كند  به  صرف 

 همگان هستند و عموم مردم در آن مالكيت مشاعي دارند. 
مي حكومت  دوم  نوع  بيان  و  در  وظایف  همان  الامه  بر  فقط  سلطنت  »اساس  نویسد: 

بر متولفه  نوعيه  به  مصالح  سلطان  استيالی  و  مبتني  و    وجود سلطنت  اندازه محدود  همان 
او »حقيقت والعيه و لُبّ« این    5عدم تجاوز از آن حد، مقيد و مشروط باشد«. تصرفش به  

الامه وظایف راجعه   بر  را »والیت  و  نوع حكومت  مالكيت  نه  و  نظ  و حفظ مملكت  به 
داند و لوای مملكت باید »در  است« ميامانتي نوعيه در صرف لوای مملكت كه لوای نوع 
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مي سپس  نایيني  افتد.  بكار  خود«  شهوات  در  نه  و  مصارف  با این  ملت  »آحاد  نویسد: 
به   ماليه و غيرها از لوای نوعيه شریك و نسبت همه  ها، متساوی و  آنشخص سلطان در 

افراد تمام  و   ... مخدوم  و  مالك  نه  نوعند  امين  همگي  امور،  متصدیان  و  اهل    یكسان 
التضای مشاركت و مساواتشان در لُوی و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض    مملكت به

لادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و... در تحت ارادات شخصيه سلطان و سایر 
صاحب تنبيه، اساس و شالوده سلطنت را الامه وظایف و مصالح نوعيه    1متصدیان« نيستند. 

 نوعيه است و لوای مملكت باید صرف آن شود. داند كه امانت مي
به آن اشكاالت پس از بيان اینكه »نه طهران ناحيه مقدسه است ... و نه    نایيني در پاسخ

به ملت  مبعوثان  نه  و  بزرگوارانند  آن  مقام،  و تحدید   مغتصبين  از جلوگيری غاصب  غير 
مبعوثند« دیگر  مقصد  برای  جوری  مبن2استيالی  كه  آنجایي  از  اهالي  ؛  برابری  برای  ایي 

شناسد و كتاب تنبيه االمه را در جهت چنين دركي از برابری سامان داده لذا  مملكت مي
امور امت از وظایف حسبيه و از باب والیت است، پس  در مقابل این اشكال كه »ليام به  

ین الامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در ا
پاسخ   است«  اغتصاب  انحاء  از  و  غيراهل  تصدی  باب  از  و  بيجا  مبعوثان  انتخاب  و  امر 

 دهد. مي
پاسخ   احصاء  از  ميپيش  نایيني  اشكاالت،  این  و  به  »اوالً  سياسيه  وظائف  نویسد: 

بالذات« از وظایف حسبيه و نه از تكاليف عمومّيه است. لبل از آنكه وارد بررسي دالیلي  
د این اشكال الامه كرده، این نكته را باید توضيح داد كه در كنار »اوالً و  كه نایيني در ر

بالذات« كه نایيني گفته است »]ثانياً و بالعرض[« نيز در متن او در تقدیر است و عبارت »و 
از آن ادلهلكن گذشته  تقدیر داللت دارد.  ليد در  بر همين   »... ادامه  كه  در  نایيني  ای كه 
وضو  برای عدول از چنان حك  اوليه »اوالً و بالذات« و نشان دادن  به  همين جمله آورده،

ناگزیر بودن حك  ثانویه »]ثانياً و بالعرض[« آورده شده است كه در ادامه بررسي این ادله  
 عرضه خواهد شد. 

][ نظر به-1» ] از این جهت  ... عموم ملت  [ و  -2شورویه بودن اصل سلطنت اسالميه 
دهند، حق مرالبت و نظارت دارند،  تي كه از برای الامه مصالح الزمه ميه  از جهت ماليا
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ها از جهات  [ عالوه بر همه آن-4[ و ه  از باب منع تجاوزات در باب نهي از منكر ... ]-3]
مغصوبيت مقام و عدم تمكن از تحدید صحيح جز بر این  سياسيّه ه  وظيفه فعليه نظر به  
[ عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و كفایت اذن او در  -5] وجه، موجب تعّين آن است ...  
[  ... آن  مشروعيت  و  موجب  -6صحت  وظایف،  آن  الامه  از   ... عام  نواب  تمكّن  عدم   ]

به الامه  در  والیت  نوبت  بلكه  نباشد،  به    سقوطش  ایشان  تمكن  عدم  با  و  مومنين  عدول 
»به   تنبيه،  صاحب  ترتيب  بدین  بود«.  خواهد  منتهي   ... با  اتفعموم  اماميه«  فقهای  كل  اق 

از سوی    1رساند. »عدم تمكّن نواب عام و ... عدول مومنين« نوبت والیت را »به عموم« مي
تدریج مقدمات عدول از آن »اوالً و بالذات« را    دیگر نایيني با احصای این ادلّه متعدد به

مي  به  فراه   نایيني  عبارات،  این  ادامه  در  ميكند.  چوتصریح  »و  الامه  نویسد:  وسيله  ن 
به  ... الزمه  بين وظایف  رسمّيه  مشروطيت  گذاشتن  همين  كنار  با  است  منحصر«   ... الملل 

صُوری كه بر شمرده »ولوع اصل انتخاب منتخبين« را »به اذن مجتهد نافذ الحكومه« بعنوان  
مي عرضه  است،  بالعرض[«  و  »]ثانياً  همان  كه  را  نهایي  حل  اینراه  الامه  با  نایيني    كند. 

داند و در برابر والیت نواب عام در امور  دالیل، مداخله نوع در امور نوعي را صحيح مي
كند و بدین ترتيب مهمترین ایراد شرعي  عامه والیتي برای نوع در امور نوعي شناسایي مي

 كند. بر مبنای مشروعيت را دفع مي

 مشترک  مخرج کشف . 2
مشروعه كه  مشروطهاشكالي  فكر  اساس  بر  و  خواهان  اساسي  بودند  كرده  وارد  خواهي 

نحوی صحيح و  توانست به  بنيادین بود و منالشه نوری بر مباني مشروطيت از این جهت مي
نظریه جور شيعي صورت از ورود خراساني و حوزه  ذیل  پيش  تا  این اشكال  بندی شود. 

بنابرای فكری بود.  رایج  و  سنتي  روایت  شيعي،  جور  نظریه  بر  بنا  بحث  این  در  ن  اش 
ميمشروطه ناگزیر  مشروطيت  از  دفاع  برای  پاسخي  خواهان  مه   بایست  اشكال  این  به 

 نوبه خود و در لفای خراساني كوشيد تا این اشكال را دفع كند.دادند. نایيني به مي
»مغالطه راجعه آنجا كه درباره  كند، كوشيده  به اصل طاهر مساوات« بحث مي  نایيني 

هایي كه ميان ایشان رغ  تفاوتهمه افراد اهالي مملكت علياست تا مخرج مشتركي ميان  
شود  هست، انتزاع و استخراج كند. هر چند او همه نتایجي را كه بر چنين انتزاعي بار مي
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»ملت« را فراه  كرده است.    دهد اما مقدمات انتقال از »افراد اهالي مملكت« بهنشان نمي
مشت  بر مخرج  با تكيه  اهالي مملكت  و  افراد  بودند  ركي كه همگان در آن محق و سهي  

شدند و بنابر همان حق و سه  مشترک در امور نوعي  مشمول حك  مساوات و برابری مي
عناصر مفهومي    ،توانستند نمایندگاني انتخاب كنند. در تعریف نایيني از اصل مساواتمي

لي مملكت نشان  وجود دارند كه كوشش او را برای انتزاع مخرج مشتركي ميان افراد اها
به    نویسد: »جهات شخصيه و اضافات خاصه رأساً غيرملحوظ، ... نسبتدهند. نایيني ميمي

بين  آنچه  از  ذلك  نحو  و   ... امنيت  مانند  اهالي  عموم  بين  مشتركه  اوليه  العموم  عناوین 
 1.فرله خاصي اختصاص ندارد بطور عموم مجری شود«  مشترک و به

نایيني پس از آنكه »جهات شخصيه و اضافات خاصه« را  در لسمت اخير عبارت باال  
به عناوین اوليه مشتركه بين    افزاید: »نسبتانگارد، ميدر وضع لانون »رأساً غيرملحوظ« مي

بين  آنچه  از  ذلك  نحو  و   ... امنيت  مانند  اهالي  بهعموم  و  مشترک  خاصي    العموم  فرله 
مخرج مشترک ميان اهالي مملكت  اختصاص ندارد بطور عموم مجری شود« در همين جا  

استخراج مي یعني حوزهرا  به كند  دارد كه  اهالي وجود  ميان عموم  مشاع  و  مشترک    ای 
 گروه و صنف خاصي اختصاص ندارد و همگان در آن مشتركند. 

حاشيه راندن »جهات شخصيه و اضافات خاصه« كوشيد تا    خواهي با بهاندیشه مشروطه
بين مشتركه  اوليه  باال    »عناوین  فِرَق  همه  ميان  كه  عناویني  كند.  انتزاع  را  اهالي«  عموم 

نمونه  مملكت  ترلي  و  آزادی  و  امنيت  بود.  بودند. مشترک  مشترک  عناوین  این  از  هایي 
كه بود  انواعي  همه  خانه  كه  وطن  از    اهللفضل  سرنوشت  یكي  است،  شمرده  بر  نوری 

مس بود كه غيرمسلمان و  اهالي  بين همه  مشتركه  نميعناوین  مرد  و  لمان و زن و  شناخت 
بي  و هراس خراب شدن سقف خانه   اگر خراب شود بر سر همه خراب خواهد شد. در 

همه سهي  و شریك بودند. خاص و    ،به وضع طبيعي و هرج و مرج  مملكت و بازگشت
مدارج و  مدارک  اختالف  وجود  با  مملكت  برده   به  پي  عام  آن  مهالك  و  مخاطرات 

 2. بودند
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دنبال شناسایي »عناوین اوليه مشتركه بين عموم اهالي« بعنوان سنگ بنای نظام    بهنایيني  
»بين كه  عناویني  است،  ندارند.  جدید  اختصاص«  خاصي  فرله  »به  و  اند  مشترک«  العموم 

توانند حوزه مشتركي از منافع را تأمين  عناویني كه در آن اشتراک دارند و از طریق آن مي
»نسبت عناوی  كنند:  بر[ به  ]امنيت  و  نفس  بر  امنيت  مانند  اهالي  بين عموم  مشتركه  اوليه  ن 

بين آنچه  از  ذلك  نحو  و   ... مسكن  و  مال  و  بهعِرض  و  مشترک  خاصي    العموم  فرله 
 .اختصاص ندارد بطور عموم مجری شود« 

به   منطقي چنين  ترتيب  نظر  مياز  نایيني حوزهنظر  ابتدا  را  رسد كه  نوعي  امور  از  ای 
به همه افراد اهالي مملكت است؛ این امور    كرده كه این حوزه مربوط و مرتبطشناسایي  

نوعي و عمومي مصالحي هستند كه موجب رفاه نوع و انتظام امور نوع هستند. سپس در  
مرحله دوم چنين موضوعي را داخل در صالحيت و والیت نوع و امر نوعي دانسته است.  

استد مرحله سوم  در  جا  از همين  اداره  نایيني  برای  را  ملت  مبعوثان  نمایندگي  مفهوم  الل 
 كند كه منشعب و منبعث از والیت نوع و عموم است.  امور نوعي استنباط مي

این به بحثبا توجه   نایيني در  و  به  های خراساني  توجه  با  این  باره و همچنين  فراواني 
با این موضوع چنين به  ها و بعالوه رویكرد سهل ایشان در مواجهه  نوع مفاهي  در آثار آن 

رسد كه این مفهوم حتي پيش از مشروطيت نزد فقها شناخته شده بود و فقها از این  نظر مي
اند و راهي نه چندان دشوار پيش روی خود  ای از مفاهي  دسترسي داشته زرّادخانهحيث به  

رسد كه  نظر مين به  اند. چنيها را برداشتهنفس و استوار این گام  اند و با اعتماد بهدیدهمي
 اند.بردهسهولت دست در این خزانه مفهومي ميخراساني و شاگردش، نایيني، به 

نایيني   نظر  به از  اساسي معطوف  لانون  مندرج در  نوعي و عمومي است؛    لواعد  امور 
»شرعياتي   یا  و  شده  مقرر  للنظام  حفظاً  كه  است  عرفي  یا  آن  تفصيليه  دستورات  بنابراین 

بين  غيرمختلفالاست  و  مشترک  استعموم  در    1. الصنف«  اساسي  لانون  دیگر  بعبارت 
حوزه امور مشتركه نوعيه نوشته شده كه غير مختلف الصنف است. از همين روست كه  

مي به  نویسد:نایيني  نسبت  را  ملت  تمام  اساسي  بيان    لانون  متضمن  یك  هر  »كه  ـ  لوانين 
مخصوصي   موضوع  یا  و  عام  عنوان  برای  ميحك  خاص  مساوی  ـ  كه    داند؛است«  چرا 

همين  شوند و به  لوانين در حوزه امور نوعي لرار دارند و برای موضوعات نوعي نوشته مي 
»پس بالضروره مساوات جز آنكه احكام مترتبه بر هر    اند؛جهت همه در برابر آن مساوی
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ری گردد ها بالسویه مجاشخاص موضوعات آن  یك از آن عناوین عامه یا خاصه نسبت به
این لانون    ها حاكميت نداشته باشد نخواهد بود« و آثار »التزام به و ارادات شهوانيه بر آن 

و سلب حاكميت    ... از ضعيف  لوی  و  از شریف  وضيع  امتياز  مساوات جز عدم  مبارک 
الغا یا  و  اجرا  در  طاغوتيه  جائرانه  اختيارات  و  اساس    یارادات  استحكام  و  دستورات 

این لانون مبارک »اثر    زات« نخواهد بود. بجز موارد مذكور، بر التزام بهمسئوليت از تجاو
بود«. نتواند  مترتب  نتيجه دیگری  اساسي    و  لانون  امكان  نایيني شرط  نظر  از  ترتيب  بدین 

حوزه حوزه  وجود  این  در  و  است  اساسي  لانون  موضوع  كه  است  مشتركه  امور  از  ای 
 رابرند و در این حوزه والیت دارند.مشتركه همه افراد اهالي مملكت با ه  ب

مشروطه تاریخ  كوششچنانچه  زمان  از  بلندتر  افق  در  را  ایران  پدران  خواهي  های 
یوسف ميرزا  و سخنان  كني   نظاره  بهمشروطيت  نامه  در  را  مستشارالدوله  مظفرالدین  خان 

ازه و زوری ]الزم بلكه زور ت ...  »ایرانيان را زور الزم است  یادآوری  كه گفته بود:  ميرزا به
شود مگر  این فقره ممكن نمي...    است[ كه هميشه باعث نصرت و فيروزی ابدی تواند بود

آنكه تالش نموده طوایف مختلفه را كه در ایران سكني دارند در خير و شرّ وطن عموماً با 
  فرازی از نامه فقهای نجف توجه كني  كه نوشته و همچنين به    1«ه  شریك و سهي  نمایند

های دراز در خصوص حرّیت طبيعي و خدادادی ملت ایران از دولت مستبده  سالبودند: »
-حل؛ خواهي  دید كه مشروطيت راهي برای نجات ایران بود و راه2ها بود«خود كشاكش
مشروطه بههای  معطوف  كه    خواهان  نوری  مانند  كسي  بنابراین  و  بود  وضعيتي  چنين 

چنين مسائل    توانست بهرفت، نميشرعي فراتر نمي  هایهای او از رعایت صورتدغدغه
و  پي    خطيری نایيني  و  مستشارالدوله  مانند  كساني  تنها  كند.  پيدا  آن  از  دركي  و  ببرد 

چنين »سابقه    های دراز را در نظر داشتند و در احكام و آرای خود بهخراساني كه این سال
توانستند  نگریستند ميموضوع ميد به  كردند و از موضعي تاریخي و بلن تاریخيه« توجه مي

برای   راهي  و  كنند  پيدا  سالفه«  »لرون  با  آن  مغایرت  و  لرن«  این  »مقتضيات  از  تصوری 
 3خروج از »اضمحالل و انقراض« بيابند.

 

ب. ناظ  االسالم كرماني،  1 ایرانيانتاریخ  بنياد فرهنگ    1، به اهتمام علي اكبر سعيدی سيرجاني، جلد  يداری  )تهران: 

 . 172-177  ( صص1362ایران و آگاه، 

 . 197( ص 1385، ریكو، به كوشش محسن كدیور، چاپ اول )تهران: سياستنامه. محمد كاظ  خراساني، 2
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گفته دیگری  مقاله  از    در  لانون  مقابل  در  برابری  مفهوم  بر  نوری  ایرادات  كه  شد 
چنان  حقولي،  و  فقهي  نایيدیدگاه  كه  كه  است  كاری«  »مغلطه  و  »مغالطه«  بود  گفته  ني 

اما ایراد او درباره والیت نوع در امور نوعي منطبق با    1»حتي طفل ممّيز ه  تواند فهميد«.
خواه در برابر چنين اشكالي و با اجتهاد در مباني  نظریه جور شيعي است. فقهای مشروطه

خاصه اضافات  و  شخصيه  »جهات  كردن  دور  با  تا  مخرج كوشيدند  لانون  للمرو  از   »
 مشتركي برای همه افراد اهالي مملكت استخراج كنند. 

مي  نقل  االمه كالمي  تنبيه  لسان  نایيني در رساله  از  كه  ابالغات شفاهيه  »طي  كه  كند 
به   اسالميه  مشيخه  بهحضرات  و  اشرف«  سيل    نجف  »این  بودند:  نوشته  خراساني  آخوند 

سمت ممالك اسالميه سرازیر است، اگر ماها  غرب به    نام تمدن بشری از بالدعظي  كه به
به كاماًل  را  اسالمي  تمدن  و  نكني   جلوگيری  اسالم  اساس    رؤسای  نگذاری ،  اجرا  مولع 

بود«. نابود خواهد  و  محو  عظي   سيل  آن  آثار  از  تدریجاً  با    2مسلماني  نيز  كفایه  صاحب 
روز عقالی عال  متفقند كه  »امچنين آگاهي از موضوعي كه پيش روی اوست نوشته بود:  

لدیمي جز  مسلك  بر  بقای  و   ... است  سالفه  لرون  مقتضيات  با  مغایر  لرن  این  مقتضيات 
اسالم   بيضه  محترمه حفظ  امور  این  تاسيس  داد. پس  نخواهد  نتيجه  انقراض  و  اضمحالل 
است و در معنا این اعمال یك نوع جهاد دفاعي است كه بر عامه مسلمين واجب و الزم  

  كه  يل ي سخواه از بنابراین درک فقهای مشروطه 3«. بلكه در شرعيات اه ّ از این نيست است 
»تكميل  بود و در سایه چنين شناختي از موضوع، كمر همت به    گرسانی دافتاده بود،    راه   به

اشكال،   این  چارچوب  در  بودند.  بسته  شيعي  جور  نظریه  در  اجتهاد  و  آزادی«  نوالص 
ه چنين دریافتي از موضوع نداشت؛ لذا اساس چنين مغایرتي را  اهلل نوری از آنجا ك فضل
توانست ضرورت و مقدمات چنان مخرج مشتركي را فه  كند  پذیرفت و بنابراین نمينمي
 های امكان آن در نظام مفاهي  سنت بيندیشد.روش  و به
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 مشترک  مخرج  کشف در  ينیینا يمفهوم ی ابزارها. 3
ها بوده مفهوم  همه مقدماتش دستمایه مهمي برای این بحث   همراهیكي از مفاهيمي كه به  

مشروطه فقهای  و  است  بوده  فقه  اصول  در  ليسيده«  »ماهيت  و  جنس  خاصه  اس   و  خواه 
مشروطه مباني  از  دفاع  برای  بسياری  استفاده  آن  مقدمات  و  مفهوم  این  از  خواهي  نایيني 

 كرده است. 
ر آن عناوین اوليه بين عموم اهالي مشترک  نایيني برای ساختن و تأسيس لدر متيقني كه د 

العموم مشترک  باشد جهات شخصيه و اضافات خاصه را از تعریف خارج و تنها آنچه بين 
  كند تا بتواند با استقرار مشتركات فرله خاصي اختصاص ندارد را در تعریف وارد مي  و به

توان گفت  ین ترتيب ميبدمفهوم افراد محق و سهي  اهالي مملكت )شهروند( را بنا كند.  
است.   بوده  شهروند  مفهوم  سازنده  عنصر  اهالي  عموم  بين  مشتركه  اوليه  بدین  عناوین 

مي نایيني  مباحث  این  از  كه  ترتيب  گرفت  نتيجه  چنين  اضافات  توان  و  شخصيه  جهات 
بين آنچه  و  بهخاصه  و  نيست  مشترک  عناصر    العموم  ورای  دارد  اختصاص  خاصي  فرله 
 است.  سازنده شهروندی

در انقالب فرانسه، فقيه فرانسوی، ژوزف ایمانوئل سي یس، تالي نایيني، چنين مخرج 
مشتركي را با نفي جهات خاصه و اضافات شخصيه بر اساس »طبيعت ثانوی« افراد اهالي  

مباني نایيني و مفاهيمي  رسد با توجه به  نظر مياما به    1مملكت شناسایي و استخراج كرد.
لي  ماهيت  مشروطهمانند  فقه،  اصول  در  جنس  اس   و  دیگری  سيده  راه  ایران  خواهان 

یس بر پایه طبيعت ثانوی كه بر پایه  اند و برابری افراد اهالي مملكت را نه مانند سيپيموده
كرده استنباط  و  استخراج  نوع  و  عموم  اولي  و طبيعت  ليسيده  انسان  دیگر  بعبارت  اند. 

 در او رأساً غيرملحوظ باشد برابر است.  انساني كه جهات شخصيه و اضافات خاصه
پس از نفي این عناوین غير مشتركه خصوصيه و شناخت عناوین مشتركه عموميه بود  

مي مملكت  اهالي  سواه «    2توانستند. كه  ما  علي  واحدهٍ  كيدٍ  اتحادیه  وحدانيه  »هيات  در 

 

1. Emanuel-Joseph, Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers état (Paris: édition de Boucher, 

2002) p. 88; Lucien, Jaume, Hobbes et Etat représentatif moderne (Paris: 

PUF,1986) p.190-194. 

، سال  مجله مطالعات حقولي دانشگاه شيرازفهوم نمایندگي«،  »مشروطيت و جدال فقيهان در م  سلطاني،   سيدناصر.  2

 ؛  156(، ص 1389) ،دوم، شماره یك، بهار و تابستان

Pascal Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution en France (Paris: Odile 

Jacob, 1998) p. 100 sq. 
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شد اوالً  ایي نميپدیدار شوند. مادامي كه چنين ما به االشتراكي ميان اهالي مملكت شناس
 توانستند »ید واحده« و »هيات وحدانيه« شوند.شدند و ثانياً نمياین افراد برابر نمي

دار  اهل مملكت »ذمهو عموم  چنين عناوین اوليه مشترک بين عموم اهالي، نوع    ر پایهب
مصالح« عمومي و انتظامات مملكت شدند »چرا كه مملكت خانه نوع است و خرابي خانه  

و  نوع خ تصویب  در  سهي   و  محق  افراد  ترتيب  بدین  و  بود«  خواهد  اشخاص  خانه  رابي 
نظارت امور عموم یعني شهروند پدیدار شدند. پدیدار شدن و رواج مفاهيمي مانند »نوع«  

امور نوعي و عمومي است كه موضوع مشترک و حوزه مشاع اهالي  و »خانه نوع« مبتني بر  
ای  فرض گرفتن چنين حوزهبدون پيش  ابری است.مملكت است. همين اشتراک، مقدمه بر
برابری چنين مفاهيمي پدیدار نمي نيستند و نمياز  »نوع«  نابرابر  افراد  توانند در »خانه  شد. 

 . و در امور نوع مشاركت كنند نوع« سكني گزینند
به اشخاص«  »خانه  سرنوشت  پيوند  و  وابستگي  آگاهي  شدن  »خانه    نمایان  سرنوشت 

دی نمونه  این  نوع«  مشروطيت  در  بود.  اهالي  عموم  ميان  مشتركه  اوليه  عناوین  از  گری 
ست كه برپا  اباالتر از سقف »خانه اشخاص«    آگاهي ملي پدیدار شد كه سقف »خانه نوع« 

به وابسته  اشخاص  است  بودن خانه  آن  و    1. پایداری  مملكت  اهالي  افراد  مشترک  مخرج 
شد. در این حوزه تفاوت زن و  رد استخراج ميبرابری آنان در امور نوع و عموم از این موا

مرد و غير مسلمان و مسلمان همانند تفاوت ميان دارا و ندار، پير و جوان و ... است و هيچ  
تفاوت  این  از  نمي یك  عمومي ها  و  نوعي  امور  در  مساوات  طاهر  اصل  بر  یعني    توانند 

نوع   خانه  اداره  و  مشترک  سرنوشت  مانند  كنن مواردی  وارد  مشروطيت  د د.  خدشه  ر 
 بنا شدند.مخرج مشترک بر پایه این  2مفاهيمي مانند »سي كرور«

 

كرد زبان مشترک بود اما این عامل در مشروطيت  خلق مي. یكي دیگر از عوامل مهمي كه این حس از برابری را  1

های مهمتری وجود داشت كه زبان  محل توجه نبود و هنوز اهميت آن بر جامعه معلوم نبود و گویي عوامل و آرمان

 های بعد آشكار خواهد شد. در مقایسه با آن فرصت عرض اندام نداشت. این عامل در سال

كند بكار رفته است. در  »ملت«، اشاره مي،  خواهي در مقام مفهومي كه به یك كل»سي كرور« در متون مشروطه.  2

توان آینده مفهومي نو )ملت( را دید كه محتوا و مضمون آن در شكل »سي كرور« بيان  آیينه و آتيه این اصطال  مي

تعبيری ه مي ایران را ذیل خود جمع ميشود.  تمام مردم  »سي كرور« كه  تحت عنوان جمعي    كرد و همه راچون 

ای از برابری پيدا شدن  العموم ممكن شد. بدون وجود حوزه شناخت تنها به مدد عناوین مشتركه اوليه بينواحدی مي

 چنين عنواني ناممكن بود. 
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مي گفته  خياالت  شد  ولتي  دستخوش  را  خلق«  كرور  سي  »حقوق  سلطنت  استبداد 
مي خود  شخصيه  اغراض  پایمال  و  حق  ؛ كردنفسانيه  سي  یعني  جامعه  هيئت  برای  هایي 

به و خدشه  مملكت وجود داشت كه صدمه  اهالي  به  كرور  افراد  از  هر یك  معنای   حق 
ای،  استناد چنين كليت پيوسته  رخنه و تزلزل در كل »حقوق سي كرور خلق« بوده است. به

وظيفه مشترک دفاع و اهتمام در آن بر عال  و عامي الزم است. مشروطيت از این حيث  
  امری نوعي و عمومي و در حوزه مشاعات بود چرا كه از این جهت مشروطيت یكي از 
موضوعاتي بود كه نسبتي برابر با اهالي مملكت داشت و بود و نبود آن زندگي همه اهالي  

كرد. فایده مشروطيت دولت عبارت از »خالصي عموم رعيت از ظل « است و  را متاثر مي
همين جهت سعي نمودن در استحكام اساس آن بر همگان واجب    نفع آن شامل همه و به

 رسد و از همين حيث امر نوعي و عمومي است. نوع ميبه چرا كه نفع و ضرر آن  1ت اس
شكلي از مفهوم »جهات شخصيه« پيشتر در بحث درباره اصل هشت  متم  لانون اساسي  

همچنين سه دهه لبل از طر  این بحث    2.های اوليه این اصل پدیدار شده بودو در صورت
 3ميان آورده بود   ین مفهوم را بهروزنامه اختر در مقاله »مساوات برابری« ا  ، از سوی نایيني

چنين مفهومي را    اما این بحث در ميان اصوليين سابقه داشت و ایشان مقدمات عزیمت به
بحث  ميدر  بخوبي  اصولي  كارگاه های  در  پيشتر  مفهومي  چنين  و  نظری شناختند  های 

معني و  ایشان آبدیده شده بود. اصوليين در سده متاخر، ذیل مفهوم اس  جنس )هو نفس ال
»ماهيت   مفهوم  فقه،  اصول  مباحث  در  اصاًل(  شيء  معه  الملحوظ  غير  المفهوم  صِرف 

 4.ليسيده« را وارد كرده بودند

 

نژاد  غالمحسين.  1 )،  زرگری  مشروطيت  مشروطيت(  18رسایل  درباره  الیحه  و  كویر،    رساله  ص  1374)تهران:   )

513-510 . 

»مفهوم برابری در مقابل لانون در متم  لانون  سلطاني،    سيدناصر  ؛284ص    همان، مستشارالدوله،  خان  یوسف. ميرزا  2

حقول مطالعات  مجله  مشروطيت«،  ش  ياساسي  زمستانرازيدانشگاه  شماره  4دوره    ،،  اهالي (.  1391)  ،2،    »حقوق 

است.   محفوظ  كليتاً  تباین  شخصيه   درجات  و  شئوناتمملكت  ایراني  موجب  یعني  بود.  نخواهد  از حيث  حقوق  ها 

 حقوق در مقابل لانون یكسان هستند.« 

 . 82-81 صق، ص 1293االول،  ربيع 12 ،(1383، چاپ اول )تهران: سازمان اسناد ملي ایران، روزنامه اختر. 3

بـ.  4 لسان بعض االعاظ   یعبر عنه في  ليسيده "  »و  في ك«؛ شيرازی، سيد محمد،  "ماهية  ،  3، ج  فایه االصول الوصول 

مفهوم »هر كس« و »هر شخص« و مانند این كه در ابتدای    ؛. به تعبير سيد محمد لاری سيد فاطمي226ص  ق،  1426

مي آورده  لانوني  لوهمواد  با  شهروندی  حقوق  »رابطه  نشست  در:  است.  شده  ممكن  مبنایي  چنين  اساس  بر    شود 
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ماهيت   آن  افراد  همه  شامل  و  شده  وضع  ماهيت  یك  بر  داللت  برای  جنس  اس  
بهمي موضوعٌ  شود.  دیگر  گرفتن  بيان  نظر  در  بدون  است  ماهيت  نفس  جنس،  اس   له 

آنصفا   ، حاالت افراد  مختلف  خصوصيات  و  ماهيت    1.ت  و  ذات  برای  انسان  لفظ  مثاًل 
ها و صفات و »جهات شخصيه و اضافات خاصه« و »مالبسات و  انسان وضع شده و ویژگي

همين جهت شامل همه مصادیق انسان    مالحظات و حصص« در آن غير ملحوظ است و به
  2. شودمي

و   را شناخت  نوعي  امر  آنكه  از  آن  نایيني پس  و والیت  و  تمشيت  نوع  را در صالحيت 
مفاهيمي داشت تا  عموم ملت لرار داد آنگاه در دستگاه مفاهي  فقهي اصولي دسترسي به  

آن پایه  بر  لالبي  بتواند  در  را  مفهوم  این  و  دهد  لرار  نوع  در صالحيت  را  نوعي  امور  ها 
صورت گزارهحقولي  این  كند.  بهبندی  حقولي  مفاهي   های  ظهور  »ماهيت  مدد  مانند  مي 

نشانه  كه  شد  ممكن  است.  ليسيده«  شده  ظاهر  نيز  نایيني  اثر  در  آن  از  مفاهي   هایي  این 
به آن  از  دفاع  و  برابری  مفهوم  استقرار  برای  مي  ابزارهایي  مشروطيت  مدافع  داد.  فقيهان 

 مدد چنين ابزارهای مفهومي حقولي استوار شد. بنيادهای مشروطيت به

 ت یمشروط در  شترکم  مخرج سابقه . 4 
در سرمقاله خود با عنوان »مساوات   1293ربيع االول    12روزنامه اختر در شماره چهارشنبه  

تحقيق بفهمي  كه آیا    نویسد: »این یكي را باید بهبرابری«، با تأكيد بر معنای این مفهوم مي
چيست  عبارت  این  از  آن ؟مقصود  تحقيقي  فه   اهميت  چرایي  توضيح  از  پس  و   »

 

. ماهيت البشرط مقسمي یا ماهيت مهمله مثل لحاظ انسان  28/11/94الملل،  عمومي و بين  لضایيه«، پژوهشكده حقوق

اصل   مثالً  است.  كليه  و  نوعيه  ليسيده  ماهيت  یك  انسان  اینجا  در  و حصص،  مالحظات  و  مالبسات  از  نظر  لطع  با 

ماهيت انسان در مقابل بقر و غن  لحاظ شود ولي هيچ خصوصيتي ملحوظ نيست بلكه اصل ماهيت بدون لحاظ شيئي  

مياز   لحاظ  ليود  ميسایر  السامي  به  منقس   كه  است  همان  ماهيت  و  مفهوم  این  سایر شود كه گفتهشود.  مقس   اند 

، ص  2، ج نهایه االفكارآلا ضياء عرالي،  همچنين رک:    ویرایش دوم.  درس خارج اصول استاد اشرفي.  السام است

 . 256، ص 6، جهالمباحث االصولي؛ فياض، 15، ص 5، جمحاضرات؛ ابوالقاس  خویي، 504

انتشارات حوزه و دانشگاه و    :تهران چاپ یازده  )، جلد اول،  اصول فقه كاربردی  ،شریعتيسعيد  و    لافي. حسين  1

 . 285( ص 1393سمت، 

كوشش2 این  لانون.  در  مهمي  لوازم  نظری  مقدمات  و  توفيق نویسيها  و  بودند  آتي  زمينه  های  در  بعدی  های 

 ني بوده است.نویسي مبتني بر چنين مبالانون
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مراتب  نمي و  است  اصطالحي  معني  از  غير  مساوات  لغوی  معني  كه  این  علت  »به  ویسد: 
نویسنده این مقاله آنگاه    .ها متفاوت است«استعمال مدلول اصطالحي آن ه  در ميان ملت

  فراست نكاتي را سه  معنای مساوات و تحدید حدود آن، به  با یادآوری اهميت توجه به
این   از جدال  دهه پيش  است. از نظر او در همه    كرده  آن یادآوریمفهوم و خلط    بر سر 

ها كه برای حصول امنيت مال و جان و عرض و ناموس اهالي  های مشترک زندگاني»شعبه

»شعبه یا  عمومي  حوزه  بنابراین  شود.  مرعي  مساوات  حك   باید  مشترک  است«  های 
بوط است للمرویي است كه  امور زندگاني عمومي و امنيت مطلقه« مر  زندگي« یا »آنچه به

باید حك  مساوات در آن رعایت شود و همه اهالي مملكت در آن محق و سهيمند و در  
 1.بایست رایزني كننداداره و تمشيت آن مي

در مفهوم امور نوعي، معنایي از برابری نهفته است و بنابراین صورتي از عدالت است  

به مانند هر  چرا كه  »فضيلت آن،  ارسطو  پيوند دادن    تعبير  از عدالت در  صورت دیگری 
بود«. شده  فرض  یكدیگر  با  بين  مشروطه  2مردم  مشتركه  اوليه  »عناوین  جعل  با  خواهان 

»شعبه یا  زندگانيعموم«  مشترک  بههای  ميها«  مردم  دادن  و هماناندیشيدهپيوند  طور  اند 
یوسف ميرزا  بهكه  نامه  در  مستشارالدوله  گفتهخان  ميرزا  و    مظفرالدین  نجات  راه  بود 

 فيروزی ابدی ایران در این پيوند بود. 
 

نایيني وجود دارد شاید بتوان این فرض را پيش  1 به تشابه بسياری كه ميان این عبارات و بخشي از رساله  . با توجه 

كرده است و شباهت ميان  هایي فراه  ميخواهي را طي سالياني دنبال و یادداشتهای مشروطهكشيد كه نایيني بحث

نایيني پيش از    خواهي نزد نایيني بوده است.مباني شرعي اندیشه مشروطههای  این دو عبارت ناشي از پيگيری بحث

( این  35، ص  30های سياسي اجتماعي ولت مراوده داشت )مجله حوزه شماره  عزیمت به عراق با برخي شخصيت

عراق در    ارتباط در عراق ه  ميان ایشان ادامه داشت و نایيني گاهي ميزبان آنان بوده است. نایيني پس از عزیمت به 

بوده   او  ميرزا كاتب و محرّر  اواخر عمر  ميرزای شيرازی شد و در  از شاگران برجسته  افكند و  الامت  سامراء رحل 

( الشيعهاست  جاعيان  شمرده 54، ص6،  تنباكو  نهضت  ماجرای  در  شيرازی  ميرزای  مشاوران  جمله  از  را  او  به  (.  اند 

ورت تلگرافي برای ارسال نزد ناصرالدین شاه تهيه و به محضر  كه به درخواست ميرزا، او و بقيه شاگردانش صطوری

نامه حماسه فتوا(. پس از درگذشت ميرزای  ، ویژه 1370استاد بردند )سيدرضي شيرازی، روزنامه جمهوری اسالمي،  

در نجف در درس آخوند خراساني حاضر شد و از اصحاب مجلس استفتای او شد    1314شيرازی، نایيني در سال  

 (. 593، ص 2، ج، نقباء البشررگ تهراني)آلا بز

ارسطو،  2 سوم    سياست، .  چاپ  عنایت،  حميد  اسالمي)ترجمه  انقالب  آموزش  و  انتشارات      ( صص 1371،  تهران: 

1287 ،b1277 ،a1252  ،b1255  . 
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مي ادامه  مقدمات  این  بيان  از  پس  اختر  و  سرمقاله  جان  و  مال  محافظت  »امر  دهد: 
عرض و ناموس مردم از اعالء و ادني و غریب و بومي و شریف و وضيع بطور مساوات  

به متعلق  كه  حقولي  و  شود  منظور  نظ  باید  در  است  مذكوره  و امور  ملكداری  عادالنه  ر 
به بالجمله  و   ... شود.  گرفته  یكسان  همه  زندگاني  و  نظ   ...  پاسداری  شخصيه  امور  جز 

امور زندگاني عمومي و امنيت مطلقه مربوط است باید بطور مساوات باشد   تمامي آنچه به

ميان    ها بهآن كه فرلي از جهت شخصيات و اعتبارات خارجه و امور مذهبيه و مانند این بي
آورده شود و غني و فقير و وضيع و شریف و مسل  و غير مسل  در نظر عادالنه محاك  و  

ميان این جمالت    1. محاكمات و در حضور لوانين و نظامات یكسان و مساوی گرفته شود« 
شود.  و عبارات صاحب تنبيه شباهات بسيار است و كلمات مشابه در این عبارات دیده مي

نایي  گفت  بتوان  یاشاید  و  مطالعه  را  منابع  این  موضوعات  داشتدني  این  درباره  هایي 

االمه از رایزني محافلي بهره برده است  كه در نوشتن تنبيهكرده است یا اینگردآوری مي
 اند. كه با چنين منابعي ارتباط داشته

امنيت جان، مال و ناموس كه در ابتدای سرمقاله اختر آمده است در زمره عناوین اوليه  
و  مش نيست  اهالي  از  یك  هيچ  ميان  فرلي  حوزه  این  در  كه  است  اهالي  عموم  بين  تركه 

اختالل در هر یك از این عناوین مشتركه و در این حوزه مشاع، عموم و نوع را آشفته و  
مي سالپریشان  ترتيب  بدین  اندیشه  كند.  االمه،  تنبيه  رساله  شدن  نوشته  از  پيش  ها 

امشروطه شرایط  ایران  در  اهالي  خواهي  ميان  مشترک  مخرج  استخراج  و  استنباط  مكان 

مي تمهيد  را  ميمملكت  آماده  فكری  چنين  مصالح  و  مواد  بتدریج  »مجتهد  كرد.  تا  شد 
پشتوانه زرّادخانه مفاهيمي كه در دست دارد    سترگ« و حقولداني ظهور كند كه بتواند به

گرده  آورد و تفسير وفالي  همه این اجزا را در دستگاه فكری منسجمي    2با »تفسير دليق«
 از مسائل الخالف بدهد. 

ها پدیدار شده بود چنين  خواهي در افق بحث هایي كه مقدمات فكر مشروطهدر سال

»شعبه  مفهوم  بودند.  شده  ظاهر  نيز  زندگانيمفاهيمي  مشترک  سرمقاله  های  این  در  ها« 
از نایيني  و  یافت  تكامل  نایيني  رساله  در  بعدها  كه  است  به    عنواني  اوليه  آن  »عناوین 

 

 . 82-81. اختر، همان، صص 1

 . 42ص  ( 1394شارات صدرا،  ، چاپ چهل نه  )تهران: انت های اسالمي در صد ساله اخيرنهضت. مرتضي مطهری، 2
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»شعبه ه   جا  همان  در  سرمقاله  نویسنده  كرد.  خواهد  یاد  اهالي«  عموم  بين  های  مشتركه 
امور زندگاني عمومي و امنيت مطلقه« مربوط است معنا  ها« را »آنچه به  مشترک زندگاني

به  مي اخير  تعبير  در  نویسنده سرمقاله  نو كند.  یا  ... عمومي«  »امور  عنوان  را  صراحت  عي 
نتيجه مي گيرد كه در این حوزه باید مساوات ميان اهالي  وارد كرده است و از این بحث 

به   امور  مملكت مراعات شود. رعایت مساوات در این حوزه  معنای لبول والیت نوع در 

مي مملكت  مردم  نوع  و  است  نظر  عامه  از  كنند.  مشاركت  و  مداخله  امور  این  در  توانند 
تر در والیت امور نوعي و عمومي هيچ یك از افراد اهالي مملكت از  نویسنده سرمقاله اخ 

این  مانند  و  مذهبيه  امور  و  خارجه  اعتبارات  و  »شخصيات  همه  جهت  و  ندارند  فرلي  ها« 
 شوند.یكسان و مساوی گرفته مي

این  از  پيش  اضافات«  »اسقاط  اسقاط  تعبير  آن  از  و  داشته  سابقه  فارسي  ادب  در  نيز  ها 

معنای اعتبار یگانگي ذات در همگي ذرّات عال  امكان  شده است و به  اد مي اعتبارات مر
مي حقيقي  توحيد  را  معنایي  چنين  و  است:  بود  آمده  صوفيه  اصطالحات  در  و  گفتند 

شاید از این حيث بوده است كه برخي از معاصرین اثر نایيني    1»التوحيد اسقاط االضافات«. 
 2اند.هرا »تفسير دليق از توحيد عملي« گفت

برابری شأن افراد اهالي مملكت و غيرملحوظ شدن جهات شخصيه و اضافات خاصه  
و  ره مصالح  تشخيص  در  را  مملكت  اهالي  افراد  همه  كه  بود  مشروطيت  ارمغان  و  آورد 

با این تمهيدات نظری بود كه ایرانيان در مسائل نوعي و    .مضار مملكت محق و سهي  كرد 

كه پيش از آن تمشيت و اداره امور نوع یا در در حالي   3. عمومي صاحب رأی و نظر شدند

 

كه »التوحيد  /اندت از خراباتنشاني داده . شيخ محمود شبستری در گلشن راز ذیل »اشارت به خرابات« گفته است:  1

االضافات بياخراب«.  اسقاط  جهان  از  استت  است  /مثالي  الابالي  عاشقان  است.  مقام  جان  مرغ  آشيان    / خرابات 

  / ز سر بيرون كشيده دلق ده تو . همه نه مؤمن و نه نيز كافر ر/  سپا و بيندر او بيا گروهي. خرابات آستان المكان است

یكي پيمانه خورده از  .  همه رنگ سياه و سبز و ازرق  /فرو شسته بدان صاف مروق.  مجرد گشته از هر رنگ و هر بو 

مانند غير ملحوظ  رسد كه در جعل عبارات و اصطالحاتي  .« به نظر ميشده زان صوفي صافي ز اوصاف  /صافمي

 بودن اضافات خاصه و جهات شخصيه، چنين تعابير و مفاهيمي در ادب فارسي نقش داشته است.  

 . 42مطهری، همان، ص  . 2

مهدی  3 محمد  كاشاني،  .  روزگارشریف  در  اتفاليه  سعدوندیان، والعات  سيروس  و  اتحادیه  منصوره  كوشش  به   ،

 . 342( ص 1362 )تهران: نشر تاریخ ایران، چاپ اول 



 99 |سلطانی   |مملکت یو کشف مخرج مشترک میان افراد اهال  ینیی نا  نیمحمدحس 

عامه   امور شرعيه  یا در حوزه  بود  داشت  دست شاه  بهلرار  »ليام  از    و  امت  امور  سياست 
كه:    گرفتندشد و از این مقدمه چنين نتيجه ميوظایف حسبيه و از باب والیت« شمرده مي

است نه شغل عوام و مداخله آنان    »پس الامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول
مقام   اغتصاب  انحاء  از  و  اهل  غير  تصدی  باب  از  و  بيجا  مبعوثان  انتخاب  و  امر  این  در 

 1. است« 

ای در تاریخ ایران بود كه مشتركات نوعيه و عناوین مشتركه عموميه  مشروطيت لحظه 
د كه امور بر  ای آغاز شبر جهات شخصيه و اضافات خاصه فائق آمد. با مشروطيت، زمانه

ای كه بقا و حفظ مملكت را  گشت؛ زمانهمدار و محور امور نوعي و نه امور شخصي مي
دید. عناوین مشتركه بين عموم ميدر عبور از جهات شخصيه و اضافات خاصه و گذر به  

مقدمه چنين  این  كرد.  مشروطيت  پدیدار  ملت  مفهوم  شدن  پدیدار  برای  بر  ای  تكيه  با 

م اوليه  بين عموم اهالي« و حق و سه ِ »عناوین  نيز مي  شتركه  را  از آن گبر  با  ناشي  رسيد 
   2.های نوری، تا پا بر مسند امور عامه بگذاردوجود مخالفت 

ملت و    ؛مفهوم  از كشف  پس  مملكت«  اهالي  »لاطبه  و  »عموم«  »نوع«،  كرور«،  »سي 
این   كشف  شدند.  پدیدار  مملكت  اهالي  افراد  ميان  مشترک  مخرج  مخرج استخراج 

بود. مفاهي   آن  شدن  پدیدار  امكان  شرط  مشتركي    مشترک  مالک  و  مناط  مفاهي   این 
مابه پایه  بر  مفاهيمي  چنين  اساساً  و  مي دارند  ممكن  عام االشتراكي  مفاهي   شوند. ساخت 

یا هر مفهوم عام دیگری مستلزم حوزه و للمرو مشتركي است و    ... مانند نوع و عموم و 

مانن  مفهومي  ماداميبنابراین   ... و  اهالي مملكت  نوع، عموم،  یا  د ملت،  مشتركه  كه حوزه 
توانند ساخته و پرداخته شوند و شرط امكان  االشتراكي ميان موضوعات آن نباشد نميمابه

مابه چنين  وجود  عام  آنگاه  مفاهي   مفاهي   این  مشروطيت  در  بنابراین  است.  االشتراكي 
ان موضوعات آن فراه  شده بود و بدین ترتيب  پدیدار شدند كه پيش از آن مشتركاتي مي 

 توانستند ذیل یك عنوان كلي لرار گيرند.ها ميآن

كه در مشروطيت، اداره امور نوعي در حوزه صالحيت عموم لرار گرفت، ریشه و این 
اذن  سابقه از  پيش  یعني  دارد.  نوعي  امور  در  عموم  دانستن  برابر  و  انگاشتن  برابر  در  ای 

 

 . 112، ص  . نایيني، همان1

 . 184. زرگری نژاد، همان، ص 2
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این امور پذیرفته شده  مداخله نوع در   ایشان در تصرف و مداخله در  برابری  امور نوعي، 
بود و بدین ترتيب بود كه اصطال  و مفهومي با عنوان امور نوع پدیدار شده بود. بنابراین 

حوزه چنين  نتيجه  ولتي  در  بود  شده  پذیرفته  عموم  و  نوع  ميان  سياسي  برابری  از  ای 
به  حكومت سياسي مشروع، حكومتي بود كه   نوع ملت و عموم مردم در اداره امور نوع 

پذیرفته  كه حوزهمتوسل شود. در چنين شرایطي   مملكت  اهالي  افراد  برای  برابری  از  ای 

شده است و همين حوزه مشتركه مبنای مداخله نوع در امور نوعي است؛ در این شرایط  
دهد تا بتوان بر ينفي جهات شخصيه و اضافات خاصه سوق م  این حوزه مشتركه ما را به

مبنای آن حوزه مشتركه و عناوین اوليه مشترک بين عموم مبنای مداخله عموم را در امور  
های طبيعي و تفاوت  انكار تفاوتنوع پایه گذارد. ظهور این حوزه مشتركه نوعيه ما را به  
مي مملكت  اهالي  افراد  منزلت  و  جایگاه  در  احوال  از در  یك  هيچ  ترتيب  بدین    رساند. 

به نسبت  بيشتری  سه   و  مملكت حق  در    اهالي  مداخله  برای  مملكت  اهالي  افراد  دیگر 
و   سياسي  والیت  اعمال  در  مملكت  اهالي  افراد  از  یك  هر  بنابراین  ندارد.  نوعي  امور 

برابر مشاركت كند.   مبنای شرایط  بر  باید  تا جایي كه ممكن است  امور عامه  مداخله در 
مشروطهاین كوشش  به    خواهانهای  مهمي  گام  مشروطيت  در  مفاهيمي  چنين  پيدایش  و 

 سوی دخالت عموم در تصویب و نظارت امور عموم بوده است. 

 گیریجهینت
-نایيني نه تنها در ميدان مفاهي  فقه و اصول بلكه در زمينه و فضای فكری مشروطيت مي 

مشرو »فقيه  یك  مقام  در  بلكه  فقيه  یك  شأن  در  و  بعنوان  فقط  نه  یعني  خواه«  طهنوشت 

مي آنسخن  برای  ناگزیر  بنابراین  به  گفت.  دهد  كه  پاسخ  مشروطه  مخالفان  اشكاالت 
به نظ  جدیدی  او    آرایش و  مفاهي  در رساله  بدین ترتيب مضمون  مفاهي  داده است و 
شد تر از این مفاهي  دریافت مي ای بيشتر از آنچه پيشخواهانهفربه شده و معنای مشروطه

 شود.  او فه  مي در متن رساله 
همه پيكاری  مشروطيت،  در  این جدال  از  و  بود  جدید  نظام  از  دفاع  برای  رو  جانبه 

كساني مانند خراساني و حوزه فكری او همه امكانات مفاهي  فقهي و اصولي را برای دفاع 
به   و  آرایش  آن،  همين از  از  و  بودند  كرده  اصول  صف  نایيني  رساله  بر  تقریظ  در  رو 
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دانست كه نایيني آن را بخوبي تبيين كرده بود.  مأخوذ از شریعت محقّه ميمشروطيت را  
با روشنفكران از مشروطيت وجود دارد  تفاوت عمده ای كه در دفاعيات فقها در مقایسه 

هایي است كه از ميراث اصولي و فقهي شده و با تكيه بر چنين  در همين ظرایف و استفاده 
نو والیت  و  مشروطه  بنای  كردهماتَرَكي  استوار  را  این عيه  از  جای  اند.  همچنان  رو 

حقوق  كوشش  نظریه  در  فقهای  هایي  فكری  مقام  و  ارج  شناساندن  برای  عمومي 

 خواه خالي است. مشروطه
حوزه طالب  و  بر  علمي  مرتبه  و  مقام  كه  است  آشكار  دیگران  از  بيش  علميه  های 

اهلل نوری لابل  خاصه با فضل  اصولي نایيني با هيچ یك از مخالفان اهل شریعت مشروطه و
حوزه  در  امروز  تا  كه  نایيني  علمي  مرجعيت  كه  نكته  این  نيست.  علميه  لياس  های 

بایست بعنوان یكي از عناصر مه  تحليل حقولي مشروطه لحاظ شود و از  پابرجاست؛ مي

فقه   ها نيز بسيار با ه  تفاوت دارد. تبحرّ نایيني در اصول این حيث زبان فقهي و حقولي آن
كه  اند بطوری و تفاوت وی با الران و امثالش چنان بود كه او را »مجددّ عل  اصول« گفته

به   او  درس  »موشكافيحوزه  توجه  دليل  محل  تحقيقاتش«  »غموض  و  دليق«  های 
بر اساس آثار ماندگاری كه نایيني از خود برجای گذاشت    1صاحبنظران لرار گرفته بود. 

بنابراین در یك بررسي دليق و صحيح، نميكه همچنان متن درسي هستند توان آنها را  ، 
و   ایدئولوژیك  خالیي  در  تنها  تن  دو  این  اندیشه  مقایسه  و  آورد  همدیگر  ردیف  در 

پاسخي  سياسي مي برای تدارک  بر همين اشراف علمي و كوشش  بنا  باشد.  تواند ممكن 

و تفقّه  با  نایيني  كه  بود  مشروطه  مخالفان  ایرادات  بر  مفاهي     مبنایي  زرّادخانه  در  تولّف 
بر فقهي و اصولي مي با اجتهاد در اصول راهي برای استقرار مشروطه بگشاید.  كوشيد تا 

توان استواری استدالل این دو گروه را یكسان انگاشت. برای  پایه همين درجه علمي نمي 
نایيني معتقد است كه مخالفان مشروطه و   لانون  برابری در مقابل  در رأس مثال در بحث 

 

الشيعه:  .  1 اعالم  آلا بزرگ طهراني، طبقات  العشرنقباءمحمد محسن  الرابع  القرن  في  اول )مشهد:  ،  2، جالبشر  چاپ 

پژوهش اسنادبنياد  مركز  و  موزه  اسالمي،  شورای  مجلس  رضوی،  لدس  آستان  اسالمي  ص  1396،  های  ؛  593( 

 .13( ص 1393)ل : بوستان كتاب،  تنبيه االمه و تنزیه المله د ورعي، پيشگفتار  سيدجوا
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»مغلطهآن نوری  »مغالطه مغرضانه«ها  ملحدانه« و  »مغالطه  اساساً بحث  مي  1كاری«،  كنند و 
 مخالفان مشروطه گفتگویي علمي نيست. 

هر چند او در مقایسه با استاد خود، آخوند خراساني، كه گفته بود: »حكومت در عصر  
ردارد اما مواد و مصالحي  غيبت با جمهور مسلمين است« نتوانسته باشد چنان گام بلندی ب

چنان سمت و سویي توسعه داد و    توان منطق استدالل او را بهفراه  كرده كه بنابر آن مي

نتایجي برای والیت و مشاركت عموم در امور نوعي استنباط كرد. بدین ترتيب نایيني با  
ت را در زمره  سياست امور امتكيه بر چنين مفاهيمي راهي گشود تا در آینده بتوان ليام به  

 تكاليف عمومّيه شناخت. 
حق مرالبت و نظارت ملت در امور نوعيه توسط نمایندگان با استناد    تصریح نایيني به

دالیلي مانند سلطنت شورویه و نهي از منكر و پرداخت ماليات متضمن لوازم و نتایجي    به

ر عهده آحاد  موجب آن در حكومت مشروطه والیت در امور عامه و نوعي ب  است كه به
تصریح   فوق  ادله  ادامه  در  نایيني  شد  ذكر  نيز  پيشتر  چنانچه  بود.  خواهد  مملكت  اهالي 

كند: »عدم تمكّن نواب عام ... از الامه آن وظائف، موجب سقوطش نباشد، بلكه نوبت  مي
به   الامه  به  والیت در  ایشان  با عدم تمكن  و  بود«. عدول مومنين  منتهي خواهد   ...  2عموم 

نایيني را ميبناب منسج  دید كه  راین رساله  مقام یك كل واحد و  از یك سو در  بایست 
بایست در  حاوی دستگاه مفهومي مشروطه است و از سوی دیگر این دستگاه مفهومي مي

كه   شود  دانسته  نيك  نكته،  این  نهایت  در  و  شوند  عرضه  نایيني  مفاهي   كليه  با  نسبت 

مشروط حكومت  از  دفاع  در  تنبيه  لذا  صاحب  و  كرده  ترلي   و  تحریر  را  رساله  این  ه 
 .  خود گفته باشد تواند سخني در نقض دستگاه فكرینمي

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد
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