
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
@m_ghanbarian                                                                                                               ghanbarian_ir        

 پیوست یادداشت:

 عدالت حقیقی زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

 

 

 از کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله011تا011صفحات

 اثرمحقق گرانقدرآیت الله میرزای نائینی

 درمعنای مساوات قانونی
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 011تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

 مساواتب( مغالطه دربارۀ 

به اصل طاهر مساوات است، و ظاهر است که هم چنانكه اساس ولایتیّه بودن سلطنت و  دویم: مغالطة راجع

خروجش از نحوۀ جائرۀ تملّكیّه به اصل مبارك اول که عبارت از آزادى رقاب ملّت از رقّیّت جائرین است مبتنى، 

ز تبدّل و انقلابش و از این جهت دچار آن همه مغالطات بود؛ همین طور عادله بودن آن و مسئولیت حافظه ا

هم به این اصل مبارك دوم، که عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والى در جمیع نوعیات 

که در زیارت غرّاى غدیریّه به حضرت  0«و أنت القاسم بالسّویّة و العادل فى الرّعیّة»است منتهى، و کلمة مبارکه 

داریم، ناظر به همین معنى است، و به واسطة رکنیّت عرضه مى -امعلیه و آله افضل الصلاۀ و السل -سید اوصیا

انه و بخواهاین دومین سرمایة سعادت و حیات مّلى در مسئولیّت متصدّیان و ممنوع بودنشان از استیثارات دل

ه كتجاوزات مستبدّانه، از این جهت به چنان صورت قبیحة سابقه در مقدّمه، که نه تنها مسلمانان روى زمین بل

اش دادند؛ چه بالضروره معلوم است اختلاف اصناف مكلّفین نسبت به انحاء قاطبة ملّیّین از آن بیزارند، جلوه

است مخصوص به دین اسلام، بلكه در جمیع شرایع و ادیان مطّرد و جارى است، و حتى  2تكالیف نه مطلبى

 منكرین تمام شرایع و ادیان هم البته احكام عقلائیّه که

 010الأمة و تنزیه الملة، ص: تنبیه 

لازمة نشئة بشریت و مایة تمیز از حیوانیت و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار، و دارائى و ندارى، و 

و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلك از مستقلّات عقلیّه، مختلف است، لا محاله دارند؛ و هم بالضروره  3ممیز

مختلف و از براى هر صنفى نزد جمیع ملل عالم وظیفة خاصّه و حكم  4و دولت مراتب و طبقات رجال هر ملّت

 مخصوصى مقرّر است.

و بعد از بداهت این معنى حتى طفل ممیّز هم تواند فهمید که تسویة فیما بین اصناف مختلفة الاحكام و رفع 

 و موجب ابطال قوانین سیاسیّةامتیازشان از همدیگر، با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حكم عقل مستقل مخالف 

یك از ملل متمدّنه و غیر متمّدنه اصلا صورت خارجیّه ندارد جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است و نزد هیچ

 ها کرد.کاریتا بدین وسیله توان لفظ مساوات را بر این معنى حمل و چنین مغلطه

 

                                                             
لام از پدر غدیر که امام حسن عسكرى علیه الس؛ زیارت امام على علیه السّلام در نجف و در روز عید 314، ص 79مجلسى، بحار الانوار، ج  0

 اند.بزرگوارشان امام هادى علیه السلام شنیده و نقل فرموده
 أ، د: مطلب. 2
 س: تمیز. 3
 حذف شده است.« دولت»تا « رجال»س: از  4
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 ]مساوات در اسلام[

مأخوذه از سیاسات اسلامیّه، و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین  قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکة

است. شّدت اهتمام شارع مقّدس در استحكام این دومین اساس سعادت امّت در مقدّمه اجمالا مبیّن و حقیقت 

ر وجه آن در شریعت مطهّره، عبارت از آن است که، هر حكمى که بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونیّت و ب

 کلّیّت مرتّب شده

 012تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

باشد، در مرحلة اجراء نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت مجرى شود؛ جهات شخصیّه و اضافات 

نه ابخواهگیرى و دلغیر ملحوظ، و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب، و ابواب تخّلف و رشوه خاصّة رأساً

 حكمرانى به کّلى مسدود باشد.

نسبت به عناوین اولیة مشترکه بین عموم اهالى مانند امنیّت بر نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعّرض 

موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه بدون سبب و تجسّس نكردن از خفایا و حبس و نفى نكردن بى

، بطور عموم مجرى شود، و در عناوین 0اى نیستمخصوص فرقة خاصّهالعموم مشترك و و نحو ذلك از آنچه بین

امتیاز و  خاصّه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملكت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً

ن م تفاوتى در بین نباشد، مثلا مدّعى علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم ایّا

به محاکمه احضار، و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حكم، و مغتصب  2کان

مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتدّ و اشباه ذلك هر که باشد، حكم 

بردار نباشد، و احكام مخصوصه به خصوص شرعى صادر از حاکم شرع نافذ الحكومة بر او مجرى گردد و تعطیل

مسلمین یا اهل ذمّه بدون تفاوت بین اشخاص هر یك از فریقین اجرا یابد الى غیر ذلك من العناوین المختلفة؛ 

 این است حقیقت مساوات و معنى تسویه.

 اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیّه، عبارت از این مساوات، و

 013الملة، ص: تنبیه الأمة و تنزیه 

قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطّى از آن از بدیهیّات است و انطباق فصل دستور اساسى ملّتین 

إسلامیّتین هم که متّحد المفاد و هر یك به منزلة ترجمة دیگرى و متكفّل بیان این روح سیاست و اساس 

ة مخالفه با ضرورت تمام شرایع و ادیان، حتى عدالت است، بر همین معناى ضرورى، نه بر آن مغالطة ملحدان

الحقوق بودن نزد غیر اهل لسان هم از واضحات است؛ چه، بعد از آنكه صریح عبارت هر دو دستور، متساوى

تمام ملّت است نسبت به قوانین دستوریّه که هر یك متضمّن بیان حكم خاّص براى عنوان عامّ و یا موضوع 

                                                             
 د: اختصاص ندارد.أ،  0
 س: ایا ما کان. 2
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ساوات جز آنكه، احكام مرّتبه بر هر یك از آن عناوین عامه یا خاصه نسبت به مخصوصى است، پس بالضروره م

ها حاکمیّت نداشته باشد، نخواهد بود؛ بلكه ها بالسّویّه مجرا گردد و ارادات شهوانّیه بر آناشخاص موضوعات آن

ام قوانینشان خواهد بود، نزد سایر ملل هم از قانون مساوات جز این معنى مراد نباشد، و الّا مناقض ]و[ هادم تم

و منشأ اختلافات مشهوده فیما بین سیاسات آنان با شرع اسلام، عدم انطباق قوانین تفصیلیة ایشان است بر 

احكام شریعت، نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجراى آن قوانین، و با انطباق آن دستورات تفصیلیّه بر 

ه مبتنى بر آن است. بالضروره بر التزام به این قانون مبارك مساوات احكام شرعیّه، چنانچه دستورات اسلامیّ

 -یهاصلوات اللّه عل -جز عدم امتیاز وضیع از شریف و قوى از ضعیف و احیاى سّنت و سیرۀ مقّدسة نبوّت ختمیّه

اساس  و سلب حاکمیت ارادات و اختیارات جائرانة طاغوتیّه در اجرا و یا الغاى دستورات مذکوره و استحكام

مسئولیّت از تجاوزات، اثر و نتیجه دیگرى مترتّب نتواند بود، لكن چون تمام مطلب و جان مقصد تخلیص خود 

 از

 014تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

مساوات با آحاد ملّت و رهانیدن ظالمین از این مسئولیّت و تحفّظ بر این حاکمیّت بود، از این رو این اصل و 

چنان صورت قبیحه و به لباس رفع امتیاز فیما بین اصناف مختلفة الأحكام که دانستى تمام  اساس عدالت به

ْن بَْعدِّ ٰما َعَقلُوُه َو ُهْم يَْعلَُمونَ گر شد داستان امم از آن بیزارند، جلوه ِّفُونَُه مِّ يَُحر 
هم  2لَهُْم قُلُوٌب ٰٰل يَْفَقهُونَ تجدید و مصداق  0

با وضوح آنكه اصل عقد دستور اساسى فقط براى ضبط رفتار متصدّیان و تحدید  تر آنكه،مشهود گردید. عجب

استیلا و تعیین وظائف آنان و تشخیص وظائف نوعیّة لازمة الاقامه از ما عداى آن است؛ و دستورات تفصیلیّه 

شترك و که حفظا للنظام مقرّر ]شده[ و یا شرعیاتى است بین العموم م 3هم یا سیاساتى است عرفیّه محضه

غیر مختلف الصّنف و اصلا نه به تكالیف تعّبدیه یا توصلیّه و احكام معاملات و مناکحات و سایر ابواب عقود و 

از آنچه مرجع در آن رسائل عملیّه و فتاواى مجتهدین و  -ایقاعات و مواریث و قصاص و دیات و نحو ذلك

 مداخله و ربطى -دّیان و هیئت مبعوثان است،متابعتش هم موکول به دیانت مسلمانان و خارج از وظائف متص

عزّ  -، و نه به وظائف حكومت شرعیّه و تفصیل موارد حكم به استیفاى قصاص و دیه و اجراى حدود الهیّه4دارد

 از -رتدّ فطرى و مّلى و غیر ذلك،بر مسلم و کافر اصلى و م -اسمه

 011تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

                                                             
ْن  91بقره، آیة  0 ِّفُونَُه مِّ هِّ ثُمَّ يَُحر 

نْهُْم يَْسَمُعوَن كَٰٰلَم الل ٰ نُوا لَُكْم َو قَْد ٰكاَن فَرِّيٌق مِّ رید به آیا انتظار دا بَْعدِّ ٰما َعقَلُوُه َو ُهْم يَْعلَُمونَ أَ فَتَْطَمُعوَن أَْن يُْؤمِّ

کردند، در حالى که علم و شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف مىاى از آنان سخنان خدا را مىرند، با اینكه عده)آیین( شما ایمان بیاو

 اطلاع داشتند.
 «.فهمندکنند و نمىهایى دارند که با آن اندیشه نمىها و قلبها دلآن» 097اعراف، آیة  2
 س: حذف شده است. 3
 عبارت مؤلف شده با جملات بعدى ناهمگون گشته است.س: ندارد، به دلیل تصرفى که در  4
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 -نافذ الحكومه موکول و از براى قوّۀ اجرائیّه جز انفاذ احكام صادره ابواب مداخله در آنآنچه به نظر مجتهد 

کارى دارد، و نه از ضمّ قانون مساوات به قانون محاکمات جز آنكه در این ابواب  -مسدود است -اللّه تعالىبحمد

د، تأمّل اجراء شوه هر که باشد بىباید به مجتهد نافذ الحكومه رجوع و احكام صادره هر چه باشد بر محكوم علی

به نتیجه و مفاد دیگرى توان ادّعا نمود. مع هذا کلّه براى تتمیم مغالطة مغرضانة مذکوره، اختلاف موضوعات و 

احكام شرعیّه را در ابواب مذکوره تعداد، و با قانون مساوات که نتیجه و مفادش را دانستى، منافى به خرج داده 

تر آنكه با صراحت قانون مساوات در تساوى اهل مملكت فقط شد، و از این هم عجب و ضمنا هم خودنمائى

نسبت به قوانین موضوعه براى ضبط اعمال متصدّیان ]است[، نه رفع امتیاز کلّى فیما بین آنان، و بداهت 

جیه تو مختلف الصنف نبودن آن قوانین و اجنبى بودن تمام مغالطات مذکوره به این داستان؛ مع ذلك براى

ربطى و بینونت بدیهیّه پاى مغالطة عجیبة دیگرى به میان آمد! این مغالطات و صرف اذهان از این به بى

حاصلش آنكه اگر قوانین مذکوره مطابق اسلام است با اختلافات مشهوده در ابواب مذکوره، چگونه تساوى 

للعجب، گذشته از آنكه  رساند؟! یاممكن و اگر مخالف با اسلام است، چگونه ممكن است قانونیّت به هم 

دستورات قانونیه همه به مرآى و مسمع است و این مغالطة تردیدیه محلّ ندارد، بنا بود قوانین و دستورات 

موضوعه براى تحدید استیلا و ضبط اعمال متصدّیان، مخالف اسلام نباشد نه آنچه احكام اسلام است از ابتداى 

ى سیاسیّات نوعیّه، جزء دستور العمل متصدّیان و مسئول عنه آنان شود، گویا کتاب طهارت تا آخر دیات در ط

 «هر گردکانى گرد است نه هر گردى گردکان»مثال معروف: 

 011تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص: 

کنند، به واسطة شّدت غرضانیّت و غلبة هوى، و طبع بر هم که در طفولیّت براى تمرین کودکان تعلیمشان مى

 لوب فراموش شد! و الحق اوقات اشرف از تعّرض این اقاویل و دفع این اباطیل است.ق

 

 

 




