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  صدرايي در تفسير اصل برابري در حقوق بشر مدل

Using Sadrai Model to interpret the Principle of Equality in Human Rights 
 عبداهللا صلواتي
  فر شهناز شايان

  04/11/1394 :دريافت تاريخ
  02/12/1394 :پذيرش تاريخ

  چكيده
در باب حقوق بشر دو گفتمان فراقراردادي و 

 تساوي و نيز حقوق اردادي مطرح است و تساويقر
است؛ با  مستحقان تساوي به حقوق، مسبوق برابر در

در گفتمان فراقراردادي، تساوي  اين تفاوت كه
 و واحد مستحقان امري عيني است و ريشه در حقيقت

جامع دارد و در گفتمان قراردادي، تساوي مستحقان با 
هراً كثرت نوعي اما ظا. شودفرض و اعتبار تأمين مي

 تواند باهاي متباين نميانسان صدرايي با طرح انسان
پرسش محوري . تساوي حقوق مستحقان سازگار باشد

اين جستار آن است كه چگونه با پذيرش كثرت نوعي 
هاي هاي متفاوتي كه انسانانسان صدرايي و جهان

توان از تساويِ كنند، ميمختلف در آن زيست مي
ها و تساوي آنها در برابر قانون  نسانحقوق اجتماعي ا

در گفتمان فراقراردادي سخن گفت؟ دستاورد اين 
با توجه به امكانات دروني كه است  اينپژوهش 

برابري عيني «توان از دو مدل فلسفة مالصدرا مي
برابري عيني «و ) وحدت نوعي(= » بنفس امر متواطي

رد و با در تبيين اصل برابري بهره ب» غيرمتواطيدر امر 
توجه به عيني بودن اين دو مدل در فلسفة صدرايي و 
ترجيح آن بر مدل ذهني و قراردادي نيازي به طرح 

فتني گ .شده نيستدل ذهني و قراردادي در فلسفة يادم
در  »غيرمتواطيدر امر برابري عيني «مدل  است كه

.هاي اين جستار استتفسير اصل برابري از نوآوري

ق بشر، كثرت نوعي انسان، اصل حقو :كليدي واژگان
 .برابري، مالصدرا
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Abstract 
There aretwodiscoursesconcerning human rights: 

contractual and un-contractual. Equality of law and 

equality before lawis based onthe equality of the 

deserving; but, in un-contractual discourse, the 

equality of the deserving isan objective thing and 

rooted in comprehensive and unit truth. On the 

other hand, in contractualdiscourse, the equality of 

the deserving is obtained with credibility. 

Apparently, theory of human typical (generic) 

multiplicity isn’t consistent with theory of the 

equality of the deserving. The main question in this 

paper is: In un-contractual discourse how can we 

speak of social equity while we accept Multiplicity 

of type? This research achievement is that 

according to Mulla Sadra's philosophy we can 

present two models of the interpretation of the 

principle of equality: "objective equality in 

equivocal thing (or typical unity)" and "objective 

equality in the non-unequivocal thing". And 

considering that these two models are objective 

ones in the philosophy of Mulla Sadra and 

preferring those models to subjective and 

contractual one, we do not need to plan subjective 

model in philosophy of Mulla Sadra. Model 

"objective equality in the non-unequivocal thing" 

in the interpretation of the principle of equality is 

one of the innovations ofthisenquiry. 

Keywords: Human rights, Multiplicity of 
species, Equality, Mulla Sadra. 
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  مقدمه
ضروري  ، طرح چند مقدمهمسئلهپيش از ورود به 

  :است
حقوق بشر، از يك منظر، در باب تدوين ) الف

گفتمان حقوق طبيعي و . 1: دو گفتمان وجود دارد
در . قرارداديـ  گفتمان وضعي. 2فراقراردادي و 

گفتمان فراقراردادي، حقوق ريشه در طبيعت مشترك 
شمول است و ها دارد و به همين دليل جهانانسان

اين . اخالق مبناي حقوق و ضامن اجراي آن است
و فرجام آن رستگاري  گفتمان بر عدالت تأكيد دارد

اما در گفتمان وضعي، تأكيد نه بر . هاستانسان
هاي زيستي، تاريخي، قراردادي و عدالت كه بر داده

اجتماعي است و هنجارهاي حقوق بشر ساختة 
به عبارت ديگر در . هاست نه فطرت انسانيدولت

نوعي حقوق، طبيعت و خدا به گفتمان نخست، به
، 101ـ134: 1383بخت، آزاد(اند هم گره خورده

بنابراين در ). Soko, 2009: 28-29 ؛128و  122
 با صرفاً تواننمي را بشر گفتمان نخست، حقوق

كرد، بلكه بايد با استمداد از عقل و  تدوين قرارداد
 عقل به و معصوم در فضاي ديني با تكيه بر نقل

مكنون حقوق از تكوين پرداخت  هاي پيام استخراج
 يا حاكم شخص ارادة م، صرفو در گفتمان دو

است  آن مواد كنندة تعيين ملت، يا حاكمه هيئت
  ).38: 1389جوادي آملي، : رك(

آنچه در اين جستار مورد نظر است تساوي 
وضعي در گفتمان قراردادي و تساوي عيني در 

ها و گفتمان فراقراردادي است و ديگر مؤلفه
گيري شده همانند شكليادمختصات دو گفتمان 

ها يا عدم  جارهاي حقوق بشر توسط دولتهن
تأكيد بر عدالت و رستگاري يا مقابالت آنها مد 
نظر نيست و به نظر نگارندگان، گفتمان درست 
 ،همان گفتمان فراقراردادي است و كل جستار

دغدغة سازگاري نظر مالصدرا با گفتمان 
  .فراقراردادي است

 در تساوي و حقوق بايد به دوگانة تساوي) ب
حقوق توجه داشت؛ در حقوق عام و مشترك  ابربر

يابي به كمال و  همانند اصل آزادي و حق دست
تعالي هم حقوق برابر مطرح است و هم تساوي در 

هاي  بنابراين در حقوق عام، تفاوت. برابر حقوق
ها تغييري در حقوق آنها عرضي و جوهري انسان

 اما در حقوق خاص مثالً اشتغال در. كندايجاد نمي
منصب خاص، تساوي در برابر حقوق مطرح است، 

هاي جوهري و يعني در حقوق خاص، تفاوت
طبيعي در حقوق افراد تغييرآفرين بوده و متناسب با 

 و معين حق اي مرتبه صاحب هر اين تفاوت، براي
  .شود مي تدوين مشخصي قانون
بايد توجه داشت نه در حقوق عام و نه در  )ج

 رضي همانند رنگ،هاي عحقوق خاص، تفاوت
تواند هايي از اين دست نميقوميت و ويژگي ،نژاد

 بنابراين، آنچه. و نبايد تغييري در حقوق ايجاد كند
 ترين مهم از كه است عدالت اجراي است، مهم
 بايد بر همگان است، يعني حق حقوقي مباني
. تساوي مبناي بر نه شود توزيع عدل اساس
 زماني و است حقوق تساوي مقتضي گاهي عدالت
 اما بايد توجه داشت كه عدالت. تفاوت آن سبب

  .حقوق است برابر در تساوي مقتضي همواره
 برابر در تساوي و نيز حقوق تساوي) د

 مستحقان و وحدت تساوي به حقوق، مسبوق
 آنكه اگر بر بنا .است هاانسان بين جامع و حقيقي
 نشود، احراز هاانسان بين جامع و حقيقي وحدت

 كثرت همانا است، موجود خارج متن در هآنچ
است و آنچه از وجودات  محض و وجود پراكنده

شود قضاياي شخصي و پراكنده حاصل مي
شخصي است نه قضية حقيقيِ معتبر در علم 

شخصي در علوم  قضاياي كه درحالي. برهاني
  ).26 ـ27، 14ـ16 :همان( برهاني معتبر نيست

تفاوت هر چند در روايات متعدد بر ) هـ
  معادنُ  النَّاس«: از جمله ها تأكيد شده است ـ انسان

 ؛)177/ 8: 1365، كليني(» الذَّهبِ و الْفضَّة  كَمعادنِ
الْأَرواح جنُود مجنَّدةٌ، فَما تَعارف منْها ائْتَلَف، و ما «

ا اخْتَلَفنْهمجلسي، ؛ 146 :1400صدوق، (» تَنَاكَرَ م
اللَّه   لَو علم النَّاس كَيف خَلَقَ«؛ )58/65 : 1403
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لُمي ذَا الْخَلْقَ لَمالَى هتَع و كارداً  تَبأَح دأَح «
ـ  )67/144 : 1403مجلسي، ؛ 2/44 : 1365كليني، (

اما به نوعي در طايفة ديگري از روايات به تساوي 
حقوق ها در مستحقان و در پي آن به برابري انسان

» الناس في الحق سواء«: تصريح شده است؛ همانند
) ع(و نامة حضرت علي ) 18/31: 1300خويي، (

دلت را كانون مهر رعيت ساز و با آنها به «: به مالك
اي مبادا نسبت به آنها چون درنده. مهرباني رفتار كن

آشام باشي كه خوردنشان را غنيمت شمري، خون
در ديني تواند يا نظير يا برا: زيرا مردم دو گروهند

؛ 5/233: 1417ابن ميثم بحراني، (» تو در خلقت
حسيني : براي آگاهي از ديگر روايات، رك

و اين برخالف نظر  )47ـ9/58: الف1386اي،  خامنه
دارند مفهوم برابري از برخي است كه بيان مي

اكتشافات عقل جديد است و در يهود، مسيحيت و 
صانعي (نيست  اسالم، خبري از اصل برابري

تساوي اعتباري ) 88و  87ـ106: 1382بيدي،  دره
گفتمان قراردادي هر چند با وجود فطرت مشترك 

عنوان منبع حقوق در تضاد است، اما با كثرت به
زيرا وجود تساوي . نوعي انسان ستيزي ندارد

هاي متباين براي اعتباري و قراردادي در انسان
حقوق  برابر در تساوي و نيز حقوق تحقق تساوي
اما اگر گفتمان فراقراردادي را بپذيريم، . كافي است

تساوي مستحقان امري عيني است و ريشه در 
در  بشر طبيعت يا فطرت انساني دارد، يعني افراد

 حقيقت اين هستند و واحدي حقيقت آن، داراي
  .ذهني نه است عيني و موجود جامع، و واحد

(= ايي بنابراين، طرح كثرت نوعي انسان صدر
به دليل انكار وحدت ) هاي متباين و متفاضلانسان

تواند با مؤلفة تساوي عيني در نوعي انسان نمي
بنابراين، دلمشغولي . گفتمان فراقراردادي سازگار باشد

. 1: نگارندگان در اين جستار واكاوي اين مسائل است
اصل برابري در حقوق بشر در غرب و اصول ديگر 

چه ارتباطي . 2است؟  ح شدهآن در چه فضايي مطر
ها و تساوي حقوق وجود ميان اصل برابري انسان

در فضاي كثرت نوعي انسان در فلسفة . 3دارد؟ 

ها در گفتمان صدرايي، تساوي حقوق انسان
  كند؟فراقراردادي چه سرنوشتي پيدا مي

ها و اصل برابري انسان حقوق بشر در غرب. 1
  در آن

قرون وسطي، مخلوق  بيني عالم و آدم، در جهان
خدا بوده است و انسان ضمن شباهت با ديگر 

شد، يعني مخلوقات، متمايز از آنها تصوير مي
اي از عنصر مادي و روحاني بود و دقيقاً به آميزه

اش در دنيايي ديگر جاودانه دليل عنصر روحاني
در پي همين ويژگي اخير، پرورش . بود

يت بسيار هاي انساني و سركوب رذايل اهم خصلت
بيني مدرن،  اما به گزارش گريفين در جهان. داشت

. هاي فوق به دست فراموشي سپرده شدهمة ويژگي
رود كه اهميت انسان بيني تا آنجا پيش مي اين جهان

، بر »بودن«شمارد و به جاي بودن را خوار مي
تأكيد دارد؛ يعني اهميت در تملك، تسلط » داشتن«

. عي يعني ماده استو كنترل شيئي حقيقتاً واق
فضايل اخالقي ارزش عيني ندارد و اين انديشه و 

تواند فضايل را تعريف و انتخاب انسان است كه مي
؛ 45ـ48: 1388گريفين، : رك(به رسميت بشناسد 

  ).182: 1391ميرموسوي و حقيقت، 
توان از منظر ديگري سير تاريخي انسان را مي

و بربر  يلنها را به هافالطون، انسان .رصد كرد
كند و در جامعة هلني حكومت آرماني تقسيم مي

فقط ميان طبقة حاكم، زن و مرد را  ،خود
رواقيان، براي . داندبرخوردار از حقوق برابر مي

ها را در سطح جهاني نخستين بار برابري انسان
 در مقابل، ارسطو معتقد است كه. انداعالم كرده

. است طبيعت، برخي افراد را برده آفريده
كليسايي و /ها به مؤمنمسيحيت نيز با تقسيم انسان

 1ها پديد آورددنيايي، مرزي قاطع ميان انسان/كافر
يك از طبقات  و حقوق افراد را متناسب با هر

در  .)88ـ92: 1382، بيدي صانعي دره( تعريف كرد
عصر جديد نيز دكارت و الك از برابري انسان 

طور ه عقل ب«ه اند؛ دكارت بيان داشتسخن گفته
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 و الك گفته» ها تقسيم شده استرابر بين انسانب
؛ 88: همان( »شوندد ميها آزاد و برابر متولانسان«

  ).22 :1387همو، 
در اين فضاست كه پس از جنگ جهاني دوم و 

حقوق  1945 سال تأسيس سازمان ملل متحد در
جاي حقوق طبيعي و حقوق انسان مطرح ه بشر ب
صدد وضع حقوق  حقوق بشر در. شد

شمولي برآمد كه انسان به دليل انسان بودن و  جهان
فارغ از اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان 

صالحيت فردي از آن برخوردار گردد قابليت و 
اينكه  البته دربارة) 96ـ97 :1379حبيبي مجنده، (

هاي فوق را اساساً اعالمية حقوق بشر ويژگي
تي وجود دارد كه در كاالداراست ابهامات و اش

  .شودنها اشاره ميادامه به آ
ها حقوق بشر دربارة تساوي انسان در اعالمية
  :آمده است چنين و حقوق آنها

شوند و  تمام افراد بشر آزاد زاده مي« :دة يكمما
. كرامت و حقوق با هم برابرند ،از لحاظ حيثيت

همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با 
  ».اي برادرانه رفتار كنندوحيهيكديگر با ر

تواند بي هيچ گونه  هر كس مي«: مادة دوم 
تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، 

ديگر و همچنين  ةسياسي يا هر عقيد ةدين، عقيد
ملي يا اجتماعي، ثروت، والدت يا هر  أمنش

هاي  آزادي ةوضعيت ديگر، از تمام حقوق و هم
به عالوه . مند گردد يه بهرهذكرشده در اين اعالم

 نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه مبتني بر وضع
المللي كشور يا سرزميني  سياسي، قضايي يا بين

باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور 
قيمومت يا غير  يا سرزمين مستقل، تحت

حاكميت آن به شكلي  خواهخودمختار باشد، 
  ».محدود شده باشد

همه در برابر قانون مساوي هستند « :هفتم مادة
و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يكسان 

در مقابل همه حق دارند . قانون برخوردار شوند
حاضر باشد و بر  ةميهر تبعيضي كه ناقض اعال

 ضد هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل
  ».مند گردند آيد، از حمايت يكسان قانون بهره

از دو مشكل اساسي رنج شده سه مادة ياد
، 2مفاهيم كليديِ حق، بشر، آزادي. 1: برد مي

حقوق بشر تعريف  و مانند اينها در اعالميةحيثيت 
اند و حدود و تشخيص مصاديق آنها به عهدة نشده
آن ها گذاشته شده است و قلمرو و محدودة  دولت

اين اعالميه . 2 شود ومفاهيم متفاوت ارزيابي مي
حقوق برابر و «و » اتي بشررامت ذك«، »حيثيت«از 

گويد، اما براي اين سخن مي» ها ناپذير انسان انتقال
حيثيت، كرامت و برابري، مبنايي حقوقي ندارد تا 
معلوم شود كه چرا انسان داراي كرامت ذاتي 
است؟ لذا بدون اساس فلسفي يا فطري، اثبات اين 

تواند آن را كس مي فضايل ممكن نيست و هر
بنابراين، اثبات يا وضع حقوق در . مايدانكار ن

به ها اعالمية حقوق بشر يا الزام يا انتظار از دولت
پذيرش اين حقوق براي مردم يا ديگر ملل،  منظور

) ديني يا فلسفي(قيدتي بدون زير بناي فكري و ع
 ؛149ـ151 :1390اي، خامنهحسيني ( ممكن نيست

Robertson, 1997: 16, 30.(  
و ابهامات، سبب شده تا برابري ها اين كاستي

هاي دولت .يق تفسير شودها، در فضايي مض انسان
غربي به همان شيوة يونان و روم باستان، مردم را 
به دو دستة درجة يك و درجة دو تقسيم كرده و 

مردم را در دو دستة داراي حق و بدون  ،در پي آن
مردمان  حق جاي دهند و برابري حقوق را فقط در

 ،اي حسيني خامنه( قابل طرح بدانند صاحب حق
1390 :151.(  

لحاظ نظري به به عبارتي، حقوق بشر به 
حسب ساختار فلسفي، ايدئولوژيكي و حقوقي 

به ) 44: 1384وكيلي، (تابع فرهنگ غربي است 
سخن ديگر، هر نظام حقوقي بر اساس شناختي كه 

كند؛ در از انسان دارد، حقوقي براي او تعريف مي
گرايانه، انسان، ساختة اجتماع است جامعه رويكرد

و پيش از اجتماع هيچ هويتي ندارد و در رويكرد 
فردگرايانه، انسان، ساختة ارادة فردي، مادي و فاقد 



 111   صدرايي در تفسير اصل برابري در حقوق بشر مدل

 

در رويكرد الهي، . ماهيت از پيش تعيين شده است
انسان برخوردار از دو ساحت مادي و روحي 
است و هويتش ارتباط با خداست و زندگي 

بنابراين، در رويكرد . اش، سراي آخرتواقعي
. اخير، مبناي حقوق بشر، ارادة تشريعي خداست

شود آن آنچه از اعالمية حقوق بشر فهميده مي
است كه حقوق بشر براي انسان در تصوير 
فردگرايانه وضع شده است و در اين فضا، حيثيت 
ذاتي انسان تنها در رابطه با خود او و فارغ از 

جودي برتر و وظايف انسان در قبال ارتباط با مو
؛ ميرموسوي 8: 1388سليمي، ( شودآن تعريف مي

حقوق ) Soko, 2009: 31؛ 10: 1391و حقيقت، 
در  شناسيبشر بر پاية انحصار مباني معرفت

و  3بندي حقيقت جايزالخطا بودن انسان، سهم
عقل را تنها ) Talbott, 2010: 160-161(گرايي عقل

نشأ اعتبار حقوق را صرفاً انساني مرجع داوري و م
داند و در آن، هر فرد به دليل انسان بودن از آن مي

حقوق برخوردار است و اين حقوق، ارتباطي با 
به ). 8ـ9: 1384وكيلي، (خدا، وحي يا دين ندارد 

عقيدة برخي، حقوق بشر در يك نظام حقوقي 
گيرد نه نظام حقوقي  جاي مي» بشريـ  سكوالر«
؛ با اين توضيح كه قواعد در حقوق »لهياـ  ديني«

بشر، ساختة انسان، محصول وجدان اجتماعي و 
: رك(اند تفاوت يا در ستيز با تعاليم وحيانيبي

به همين دليل،  4)132ـ133: 1390پژوه،  دانش
هاي اسالمي  اند بر اساس آموزهبرخي تالش كرده

و ) 163: 1389جوادي آملي، : براي نمونه، رك(
، حقوق بشر )Newlands, 2006: viii, 3, 9(مسيحي 

  .را در ارتباط با خدا مطرح كنند
همچنين، حقوق بشر پس از تدوين، در 
ساختارهاي فكري و فرهنگي متفاوت ممالك، 

ها، تأكيد و ليبرال. تفسيرهاي متنوعي يافته است
اولويت را به حقوق مدني و سياسي اعطا كرده و 

ستردة آزادي تعريف حقوق بشر را در قالب مفهوم گ
ها در تعريف حقوق بشر، به سوسياليست. كنندمي

تري اعطا  هاي اجتماعي و اقتصادي، وزن فزونمؤلفه

كنند و آن را در قالب عدالت اقتصادي و پرورش مي
اما بسياري از كشورهاي . انداجتماعي بيان كرده

غيرغربي كمتر تمايلي به پذيرش دو ديدگاه فوق 
شر دارند و حقوق بشر را در دربارة حقوق ب

چارچوب محو استثمار در صحنة جهاني در حيطة 
اقتصادي، عدم تبعيض نژادي در حيطة روابط 
اجتماعي در روابط بين كشورها و حق تعيين 

المللي،  سرنوشت در حيطة سياسي در تعامالت بين
  ).93ـ96: 1388دهشيار، (كنند تعريف مي

، هنجارهاي در مقام عمل نيز، ممالك غيرغربي
يابند؛ بنا بر حقوق بشر را در تضاد با منافع خود مي

آنكه مبناي ارزشي هنجارهاي حقوق بشر در تضاد 
آشكار با بسياري از معيارهاي سنتي فرهنگ آنان 
است؛ دقيقاً به همين دليل آنها هنجارهاي حقوق 
بشر را ابزاري براي اشاعه، تداوم و تقويت سلطه 

به سخن ديگر، غرب ). 98 :همان(يابند غرب مي
شمولي حقوق بشر و  تواند خواهان جهانچگونه مي

 كه درحاليتعريف قواعد بنيادين حقوق بشر باشد 
هاي از پيشينة استعماري برخوردار است، تحريم

كند و در اقتصادي و تكنولوژيكي وضع مي
پشتيباني از حقوق بشر ميان كشورها تفاوت قائل 

خلة بشردوستانه و تعابير شود و به بهانة مدامي
ديگر و توجيهات فريبنده، بدترين جنايات را عليه 

شود؟ كشورهاي ضعيف و غيرغربي مرتكب مي
)Falk, 2009: 166, 179 ،28: 1388؛ ذاكريان.(  

شايد اين شكاف ميان بيان و عملِ غربي ريشه 
نوعي بر در تفكر فلسفي غرب دارد كه در آن به 

تأكيد دارد و ) يا هستي همان، سوژه(=تقدم خود 
غير صرفاً جهت سركوب يا تصاحب مورد اعتنا 

همچنين، ) 82ـ83: 1386ديويس، (گيرد قرار مي
توان شكاف يادشده را محصول نوعي تشويش مي

اي كه اخالقي در غرب دانست؛ تشويش اخالقي
اي غني شناسي يا خداشناسيدر پي فقدان جهان
). 49: 1382ن، داروال و ديگرا(آشكار شده است 

توان گفت حقوق بشر در بنابراين، به نوعي مي
هم برابرند، اما بعضي  با همه«غرب به سوي 
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  5.در حركت است» دبرابرترن

هـاي تفسـير جـامع مشـترك     بررسي مدل. 2
  ها در اصل برابري حقوق بشرانسان

 و نيز حقوق تر مطرح شد، تساوي چنانكه پيش
 تساوي به حقوق، مسبوق برابر در تساوي

در اين بخش نگارندگان در قالب . است مستحقان
  .پردازندچند مدل به ماهيت تساوي مستحقان مي

مدل برابـري عينـي بـنفس امـر متـواطي      . 1ـ2
  )وحدت نوعي(=

ها نوع واحد و مشتمل بر افراد در اين مدل، انسان
هايشان بنابراين افراد انساني با همة تفاوت. متعددند

در حقيقت ...) نژاد، قوميت و رنگ،(= در عوارض 
 جامع، و واحد حقيقت اين نوعي واحد برابرند و

بنابراين، در اين مدل، . ذهني نه است عيني موجود
اثبات يا پذيرش وحدت نوعي انسان در مقام 
تكوين، نه در ذهن و عالَم وضع، از مقومات طرح 

  ). 134: 1390پارسانيا، (حقوق برابر بشر است 

  ري عيني در امر غيرمتواطي مدل براب. 2ـ2
اين مدل، با مدل نخست در پذيرش تكويني بودن 
برابري انسان و تالزم ميان برابري تكويني با 

مشترك است اما تفاوت آن در اين  تساوي حقوق
ها را لزوماً در حيطة  است كه تساوي انسان

جانبه در ظاهر و معنا  وحدت نوعي يا تساوي همه
است اين تساوي با وحدت داند، بلكه ممكن  نمي

نوعي طبيعي در عين كثرت نوعي باطني تحقق 
ها به سخن ديگر، در صورت نابرابري انسان. يابد

در مقام تكوين به حسب عوارض يا وجود، 
توان هستة مشترك واحدي براي آنها در نظر  مي

تواند از سوي اصل وجود، گرفت كه اين هسته مي
و حقوق نيز روح مجرد و اصل عقل تأمين شود 
هاي انساني ناظر به آن قدر مشترك باشد نه تفاوت

به حسب استعداد و موقعيت در محور تفاوت 
هاي انساني به حسب مراتب عرضي و نه تفاوت

بنابراين، در مدل پيشين، . وجود در تفاوت ذاتي

محور برابري است اما در اين  تمام حقيقت شيء
 مدل نه تمام حقيقت شيء كه جامع مشترك

دار اصل مصاديق متفاضل و احياناً متباين آن عهده
  .هاست برابري در انسان

مدل برابري «گفتني است دو مدل يادشده، 
مدل برابري عيني در «و » عيني بنفس امر متواطي

در بيان ماهيت تساوي مستحقان » امر غيرمتواطي
به عبارتي، دو . منطبق با گفتمان فراقراردادي است

فسير از تساوي مستحقان در مدل يادشده دو ت
  . گفتمان فراقراردادي است

  مدل برابري ذهني و قراردادي. 3ـ2
در مطالعات اجتماعي به بركت علومي چون 

ها از لحاظ شناسي، فيزيولوژي و ژنتيك انسان روان
ها، قوا و استعدادهاي ذهني، روحي و توانايي

اند و جسماني متفاوت و متنوع ارزيابي شده
هاي هاي موقعيتر توانايي به تفاوتاختالف د

هاي هاي موقعيتشود و تفاوتاجتماعي منتهي مي
بيدي،  صانعي دره(اجتماعي يعني تحقق نابرابري 

بنابراين، در اين نگاه و ديگر فضاهاي ). 104: 1382
ها سخن  اي كه از تفاوت تكويني انسانفيلسوفانه

 گويد اصل برابري انسان نه حقيقتي ثابت ومي
ابدي كه واقعيتي پيشيني و تاريخي خواهد بود؛ با 
اين توضيح كه اصل برابري از جعليات عقل مدرن 
و زيربناي تمام حقوق انساني در فرهنگ جديد 
است اما خود از فرضيات و اصول موضوعة حقوق 

. كردني جديد است و بيشتر پذيرفتني است تا اثبات
ا بديهي هبه سخن ديگر، هر چند اصل برابري انسان

مندي براي اثبات آن عرضه نيست، اما كوشش نظام
توان آن را به عنوان يك نشده است و در نهايت مي

برخي هم برابري را از مقوالت . فرض پذيرفتپيش
اي كه در عصر اند؛ برابريپيشيني عقل عملي دانسته

البته ). همانجا(جديد صورت تاريخي يافته است 
ختار پيشيني و تاريخي در اين مدل تأكيدي بر سا

توان اين مدل را وابسته به اقتضائات نيست و مي
  .جامعه و محصول قرارداد اجتماعي دانست
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صـدرايي در تفسـير جـامع     بررسي مدل. 3
  ها در اصل برابري حقوق بشرمشترك انسان

در اين بخش به مدل مورد نظر مالصدرا دربارة 
  :شود ها پرداخته ميجامع مشترك انسان

  انكار مدل برابري عيني بنفس امر متواطي. 1ـ3
  )وحدت نوعي(= 

مالصدرا در مواضعي، از وحدت نوعي انسان 
سخن گفته است و همو در برخي تصريحاتش 
طرح كثرت نوعي انسان، يعني انكار وحدت نوعي 

: 1360صدرالدين شيرازي، (متواطي را ارائه كرد 
تلف هاي مختوان آن را در طرحكه مي) 143و  139

بنابراين، در تفكر صدرايي در مواضعي، . ترسيم كرد
مدل برابري عيني بنفس امر متواطي انكار شده و به 

هايي همانند وحدت نوعي مشكَك جاي آن مدل
وجودي صرف، وحدت نوعي مشكك ماهويِ در 
پي وحدت نوعي مشكَك وجودي و كثرت نوعي 
مشكك ماهويِ در پي وحدت نوعي مشكَك 

شود كه در اين بخش به اختصار يوجودي مطرح م
  .شودها اشاره ميبه اين مدل

  وحدت نوعي مشكك وجودي صرف. 2ـ3
مالصدرا در مواضع متعددي از آثارش به اين معنا 
از وحدت اشاره كرده است؛ معنايي كه ماهيت در 

چنانكه او در موضعي اساساً . آن ملحوظ نيست
ها را انداند و انس نفس انساني را بدون ماهيت مي

داند كه در همچون عقول، وجودات صرفي مي
: 1383، همو(شدت و ضعف از يكديگر متمايزند 

همچنين، در موضعي فارغ از تفاوت ). 8/363
ها را به حسب وجود و سعه و ضيق ماهوي، انسان

كند؛ چنانكه نزد او كمل از آن متفاوت ارزيابي مي
ي كه در برخي اهل اهللا همانند انبياء، اولياء و كسان

صفات با آنها مشتركند به واسطة وسعت و اشتداد 
وجودي و به تعبير او سعة دايرة وجودي، صفاي 

ها جوهر روح و جمعيت آن، از ديگر انسان
  ).190ـ1/189: الف1389، همو(متمايزند 

گفتني است مالصدرا وحدت نوعي مرسوم را  

 كه به نوعي برابري همة افراد انساني در ماهيت و
حقيقت است انكار كرده و وحدت نوعي با بار 
معنايي نوين، يعني وجود واحد انساني اما با افراد 

به تعبيري او ايدة . پذيردو مصاديق نابرابر را مي
كند و ايدة نوع نوع مشكك را در اينجا مطرح مي

  . كندمتواطي را رد مي
شود مبني بر شايد در اينجا اشكالي مطرح 

ع مشكَك يك مفهوم پارادوكسيكال اينكه مفهوم نو
و خودمتناقض است و اگر يك ماهيت براي 

تواند نسبت به آنها  افرادش نوع باشد ديگر نمي
مشكَك باشد بلكه بايد متواطي باشد و لذا نوع 
مشكَك مثل دايره مربع است كه اگر دايره است 

لذا اگر چيزي نوع . ديگر مربع نيست و بالعكس
بت به افرادش نيست و اگر باشد قطعاً مشكَك نس

مشكَك باشد قطعاً ذاتي افرادش نيست و لذا نوع 
  .تواند باشد آنها نمي

توان گفت در اين جستار متعلق در پاسخ مي
نوع مشكَك وجود است نه ماهيت؛ بنا بر آنكه در 
اصالت وجود آنچه متن را پر كرده و ذات شيء را 

 كه درحاليدهد وجود است و نه ماهيت، سامان مي
مدار اشكال متوجه زماني است كه متعلق نوع 

 در تفسیر قرآنمالصدرا نيز . مشكَك، ماهيت باشد
هويت و ذات شيء را وجود آن «: كندتصريح مي
  ).1/82: الف1389همو، ( »دهد شكل مي

اين تفسير از وحدت نوعي به دو حالت 
پيشيني و پسيني قابل تصور است كه در ادامه بدان 

  . پردازيم مي

وحدت نوعي مشكك ماهويِ در پي وحدت . 3ـ3
  نوعي مشكَك وجودي

الشواهد و  اسفار مالصدرا در آثار مختلف از جمله،
گويد اين امكان وجود دارد كه  در اين باره مي الربوبیه

ماهيت واحد برخوردار از وجودهايي باشد كه برخي 
به عنوان نمونه، جوهريت، . تر از ديگري استقوي

است كه گاهي مستقل بنفسه و مفارق  مفهوم واحدي
شود، مانند عقول فعال و  از موضوع و ماده يافت مي
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گاهي به وجود ضعيفي كه نيازمند ماده و همنشين 
همانند صور نوعي و  شود،  با آن است يافت مي

و زماني در طورِ ديگري كه متوسط   نفوس منفعل
، همانند صوري  بين دو نشئة يادشده است تقرر دارد

به ). 33ـ34: ب1382همو، (كند  كه انسان تصور مي
اين ترتيب او، انسان را داراي سه كينونت طبيعي، 

: الف1382همو، (داند و عقلي مي) خيالي(نفساني 
كند  افزون بر آن مالصدرا تصريح مي). 9/128

تواند داراي اكوان و وجودهاي  ماهيت واحد مي
و  متعدد و تحوالتي در وجود باشد؛ تحوالت

وجوداتي كه با وحدت نوعي، وحدت عقلي و 
  ). 126همان، (وحدت عددي آن سازگار باشد 

اين تفسير از وحدت نوعي مشكك به دو 
حالت پيشيني و پسيني قابل تصور است كه در 

  .پردازيمادامه بدان مي

كثرت نوعي مشكك ماهويِ در پي وحدت . 4ـ3
  نوعي مشكَك وجودي
) 1/54: 1383همو، ( اسفار مالصدرا در موضعي از

كند بيان مي) 41: 1371 ابن سينا، (متأثر از ابن سينا 
وجود در موجودات اختالف نوعي ندارد، بلكه 
اختالف وجود در موجودات به شدت و ضعف 
است و صرفاً ماهيات موجود، از اختالف نوعي 

بنابراين انسان به دليل ماهيتش نه . مند هستندبهره
ع حيواني تخالف نوعي وجودش، با ديگر انوا

بنابراين معنا از وحدت، وجود انساني در . دارد
عين وحدت، برخوردار از كثرت و اختالف به 
شدت و ضعف هستند و تباين نوعي ندارند اما 
ماهيت انسان در وجود ضعيف و وجود شديد، 

  .متباين با يكديگر است
طور كه گفته شد وحدت نوعي مشكَك همان

ماهوي در فلسفة مالصدرا  وجودي و كثرت نوعي
به دو صورت پيشيني و پسيني قابل تبيين و عرضه 

  .پردازيماست كه در اين بخش به آنها مي

 مدل پيشيني انواع انساني . 1ـ4ـ3

مالصدرا در مبحث كينونت عقلي نفس تصريح 

كند تحقق نفوس انساني در كينونت عقلي، بيش  مي
مايز از يكديگر از آنكه شبيه تحقق افراد نوع واحد مت

باشد شبيه به اجزاي شيء واحد به وحدت عقلي 
است و همان طور كه جواهر عقلي، وجودهاي 
محض بدون ماهيتند و تفاوت به اشديت و اضعفيت 
دارند و اشد مشتمل بر اضعف است نفوس انساني 

يعني وجود محض . شان چنينند نيز در كينونت عقلي
لي يعني پيش از در عالم عق بنابراين نفوس، . مشكك

نزول، به جهات و حيثيات عقلي متمايزند و 
صدرالدين (برخوردار از تفاوت تشكيكي هستند 

  ).403ـ8/404: 1383شيرازي، 
شايان ذكر است مالصدرا بر اساس وحدت 

ها را تبيين يادشده، رسالت و واليت برخي انسان
كند؛ به اين بيان كه تعلق علم ازلي حق، به  مي

نفوس انساني به اتفاق و گزاف رسالت برخي 
نيست، بلكه شايستگي رسالت به اختالف افراد در 
استعداد، قابليت و تفاوتشان در لطافت، كثافت، 
صفاي قلب، قلت و كثرت حجاب در نسبت با 

ها براي بهترين گردد و اعظم سعادتخدا برمي
ترين  ترين كماالت براي شريفاستعدادها و كامل

در نظر ) ع(انبياء و اولياء  ها يعني ارواحروح
ترين انبياء، روح خاتم  گرفته شده است و شريف

و سيد آنهاست و پس از آن طبقة اوليا و ) ص(
اهل بيت طاهرين قرار دارد كه خاتم آنها حضرت 

  ).7/65: الف1389، همو(است ) ع(مهدي 
بنابراين مسئلة رسالت به معناي تخصيص و  

ماهيت و لوازم  ترجيح يكي از امور متساوي در
ماهوي، بدون مرجح و داعي نيست، بلكه به دليل 
استحقاق خفي و عصمت باطني كه صرفاً خدا از 
آن آگاه است، رسالت و بعثت در عنايت ازلي به 

  ). 7/67: همان(اختصاص يافت ا ه از انسان يبرخ
مالصدرا بر اين عقيده است كه عالم ارواح، 

ب طبقات، مواطن حقيقي و معاد ارواح به حس
درجات و معادن آنهاست؛ چنانكه در حديث 

مردمان، معادنند همچون معادن طال و «آمده است 
: 1404؛ صدوق، 8/177: 1365كليني، (» نقره
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و مبادي نفوس و مواطن ارواح نيز ) 4/380
هر يك از ارواح به اصل خويش . مختلف است

: الف1389صدرالدين شيرازي، (گردند  ميباز
گفتني است الزام ). 4/1096: 1385 ؛ همو،7/274

و عدم دخالت ارادة انساني، قدر مشترك دو تنوع 
  .پيشين يادشده است

  مدل پسيني انواع انساني. 2ـ4ـ3
اين معناي وحدت از مختصات حكمت متعالية  

صدرايي است؛ بنا بر آنكه وحدت يادشده نيازمند 
اي همچون وحدت تشكيكي وجود، اشتداد  مباني

حركت جوهري و وجودي، اتحاد  و تضعف يا
عاقل و معقول و جسمانيه الحدوث و روحانيه 
البقاء بودن نفس است و چنانكه مطرح شد مباني 
يادشده به نحو سيستمي صرفاً در فلسفة مالصدرا 

دقيقاً به همين دليل مالصدرا در . شوديافت مي
همو، (كند  مبحث تنوع انسان ادعاي نوآوري مي

ا وجود آنكه پيش از او ب). 1/379: ب1389
  . اندانديشمندان بسياري از آن سخن گفته

در تنوع پيسين انسان در سه طرح پيشين  
شود وجود انساني بر پاية صدرايي گفته مي

حركت وجودي و اتحاد عاقل و معقول با علم و 
عمل، اشتداد وجودي يافته و انحاء و درجاتي از 

شكيك كند و چون در ماهيت ت وجود را طي مي
راه ندارد، وجود متحول انساني، در هر آني از 
حركت، ماهيتي را از دست داده و ماهيت جديدي 

كند و به تصريح مالصدرا بر پاية حركت  كسب مي
وجودي در هر آن به حسب تحليل عقلي، انواع 

: رك(شود  متخالف بالقوه از وجود سيال انتزاع مي
ساني به سخن ديگر، هر ان). 3/116: 1383همو، 

در محدودة ذات و كردار خود يك جهان است كه 
هاي ديگر، زندگي مستقلي دارد  متفاوت با جهان

  ).6: 1386اي، حسيني خامنه(
ها در مقام تكوين، تفاوت نوعي بنابراين، انسان

توان گفت مقام  با يكديگر دارند يا حداقل مي
ها مقدمات تفاوت نوعي را فراهم تكوين انسان

مقام پسيني، يعني با حضور در دنيا با  كند و درمي
  .شودها بيشتر ميارادة خويش، گسترة اين تفاوت

هـاي تفسـير جـامع    بررسي تطبيقي مـدل . 4
  ها در اصل برابري حقوق بشرمشترك انسان

چنانكه مطرح شد، نگارندگان در قالب چند مدل به 
در اين بخش . اندماهيت تساوي مستحقان پرداخته

پردازند كه با توجه به  اين موضوع مي به اختصار به
ها امكانات دروني فلسفة مالصدرا كدام يك از مدل

  توان در فلسفة مالصدرا سراغ گرفت؟را مي

  مدل برابري عيني بنفس امر متواطي. 1ـ4
  )وحدت نوعي(= 

عيني  جامع و نوعي واحد، در اين مدل، حقيقت
مالصدرا هم در . كنداصل برابري را تبيين مي

. گويدواضعي از وحدت نوعي انسان سخن ميم
توان از مدل يادشده در فلسفة  بنابراين، مي

  .مالصدرا براي تفسير اصل برابري بهره برد

  عيني در امر غيرمتواطي  برابريمدل . 2ـ4
در مدل مذكور، اصل برابري با وحدت نوعي 

. يابدطبيعي در عين كثرت نوعي باطني تحقق مي
ر مواضع فراواني از فلسفة چنانكه بيان شد، د

. شودمالصدرا، كثرت نوعي انسان مطرح مي
ها بنابراين، در فلسفة صدرايي، تفاوت انسان

هاي عرضي، تقويت شده، يعني با حفظ تفاوت
. هاي وجودي و ذاتي ارائه شده استتفاوت

بنابراين، در اين فضا بايد مصححي براي اصل 
جو كرد برابري انسان در محور حقوق بشر جست

  .يا به كلي اصل برابري در حقوق را انكار كرد
در اين بخش سعي شده با استناد به اقوال و 
شواهدي از مالصدرا در صدد اثبات مدل برابري 

ها در فلسفة صدرايي عيني در امر غيرمتواطي انسان
  .برآييم

كنيم كه قلمرو بحث را با اين پرسش آغاز مي
ملكات وجودي در تحقق انواع انساني برآمده از 

دنيا است يا آخرت؟ يا اگر تحقق انواع انساني به 
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تعبير مالصدرا در نشئة ثاني است، قلمرو تحقق 
نشئة ثاني كجاست؟ آيا نشئة ثاني مالصدرا پس از 

شود يا در همين نشئه  مرگ طبيعي محقق مي
  امكان وقوع دارد؟ 

برخي از سخنان مالصدرا حاكي از آن است 
افتد و  رفاً در آخرت اتفاق ميكه كثرت نوعي ص

به . در اين نشئه انسان همچنان نوع واحدي است
بدان : نويسدعنوان نمونه، او در موضعي مي

اختالف افراد انسان به حسب اين نشئه، اختالف 
به عوارض است و به حسب نشئة اخروي، 

صدرالدين شيرازي، (اختالف به ذاتيات است 
  ).188و  143، 139: 1360

ن او در موضعي، خروج نفوس از قوه همچني
به فعل، پيدايش صورت جديد و در نهايت كثرت 

هاي ملكي، شيطاني و  نوعي در قالب صورت
داند  حيواني را در اين نشئه مستلزم تناسخ مي

  ). 9/30: الف1382همو، (
در مقابل، شواهد و اقوالي از مالصدرا در 

دهد كثرت نوعي در دنيا دست است كه نشان مي
افتد، يعني ظرف حدوث انواع انساني در  اتفاق مي

همين دنياست نه در آخرت و آخرت تنها قلمرو 
ظهور آن انواع است؛ چنانكه مالصدرا در 

ها را به حسب باطن تلقي مواضعي، تنويع انسان
داند و ها را غافل از اين تنوع مي كند و انسانمي

ها را همان ظاهرشان در آخرت باطن انسان
اما كساني كه خدا پرده را از بصيرتشان . اندد مي

برداشته است در همين دنيا از تنوع باطني يادشده 
همچنين ). 2/893: 1386همو، (گردند  آگاه مي

كند به نظر عارفان، صور مالصدرا تصريح مي
اخروي، همان صور اعمال قلبي و نيات باطني 

اكنون در باطن هر انساني موجود اما  است و هم
ده از ابصار است و به دليل خفا و ضعف پوشي

همانند ايجاد لذت  صور مذكور، آثار خاص آنها ـ
كند، بلكه موطن ظهور و ايجاد ـ بروز نمي يا درد

همو، (لذت و درد آنها سراي آخرت است 
افزون بر آن مالصدرا در ). 7/435 : الف1389

موضعي معادل نشئة دنيوي از طبيعت بشري و 
: گيرد ي از باطن و روح مدد ميمعادل نشئة اخرو

پس از آنكه انسان به حسب طبيعت بشري نوع «
واحدي بوده است به حسب باطن و روح به انواع 

و اين امر به جهت . گردد مختلفي تبديل مي
» اختالف ملكات حاصل از تكرار اعمالشان است

و در موضعي، باطن ) 188و  143 :1360همو، (
داند ر او در آخرت ميانسان در دنيا را همان ظاه

و به نوعي آخرت را محل ظهورِ باطن و غيبِ دنيا 
  ).219: همان(كند تلقي مي

توان به سخن ديگر، در كثرت نوعي انسان مي
  :سه ظرف در نظر گرفت

. 2آخرت به مثابة ظرف حدوث و ظهور؛ . 1
دنيا به مثابة ظرف حدوث و آخرت به عنوان ظرف 

 .ف حدوث و ظهوردنيا به مثابة ظر. 3ظهور؛ 

ها در مقام تكوين، در حالت نخست، انسان
يعني پيش از خلقت و در مقام اراده، يعني پس از 

شان واحد خلقت و در تمام مدت زندگي دنيوي
نوعي خواهند بود و آغاز كثرت نوعي پس از 

گيرد و با همين قدر مرگ و در آخرت شكل مي
جامع از سنخ وحدت نوعي، تساوي حقوق يا 

 .شوداوي در برابر حقوق تأمين ميتس

در حالت دوم، ظهور تنوع انساني صرفاً در 
دهد و در اين دنيا فقط براي كساني آخرت رخ مي

كثرت نوعي ) عارفان(= كه قيامتشان قيام كرده 
بنابراين، در مباحث . ها قابل تشخيص استانسان

تواند مبناي كار قرار گيرد كه حقوق، امري مي
قابل تشخيص باشد و آنچه براي براي همگان 

همگان معلوم است طبيعت بشري است و 
كند كه طبيعت بشري در مالصدرا هم تصريح مي

به عبارتي، در اين حالت، . همه يكسان است
وحدت نوعي در دنيا ظاهر و كثرت نوعي باطن 
است و همين وحدت نوعيِ ظاهر مبنايي براي 

  . اصل برابري است
برابري ذهني مطرح  حالت سوم نيز در مدل

  .خواهد شد
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  مدل برابري ذهني و قراردادي . 3ـ4
در مدل يادشده، اصل برابري محصول قرارداد و 
وابسته به اقتضائات جامعه است و به عنوان يك 

  .كردني فرض بيشتر پذيرفتني است تا اثباتپيش
چنانكه مطرح شد در نسبت با حدوث و ظهور 

درا سه حالت كثرت نوعي انسان در فلسفة مالص
دنيا به مثابة ظرف (= آيد كه در حالت سوم پيش مي

توانيم از وحدت نوعي به ، نمي)حدوث و ظهور
توان مثابة جامع مشترك سخن گوييم اما مي

: هاي مشترك محتمل ديگري را جستجو كرد جامع
در پرتو نگرش وجودي و با تأكيد بر اصل . 1
عي توان گفت ظهورات نومي» وحدت در كثرت«

وجود انساني با همة تفاوتش، در اصل هستي، 
الربط بودن به  مخلوقيت، حيوان ناطق بودن، عين

حق، برخورداري از فطرت و تجرد اشتراك دارند، 
توان اين موارد را به عنوان بنابراين، در اين حالت مي

هاي غيرمتواطي در نظر جامع مشترك وجودي انسان
ل صرف يك گرفت و اين جامع مشترك، نه محصو

  . االمري است قرارداد كه امري عيني و نفس
حقوق و تساوي آن صرفاً در گفتمان . 2

هاي قراردادي و اعتباري مطرح است و تفاوت
توانند لزوماً سبب نابرابري در تكويني و ارادي نمي

حقوق شود مگر اينكه ما ارادة نابرابري حقوق در 
  .آنها بكنيم

، تكويني و گفتني است قدر مشترك نخستين
عيني است اما قدر مشترك دوم اعتباري و 

  .قراردادي است
توان در نقد قدر مشترك محتمل نخست مي

زيرا همه . ها نيست گفت مخلوق بودن ذاتي انسان
چيز مخلوق است و خود مخلوقيت از نسبت ميان 

شود و امري نسبي است،  خالق و مخلوق انتزاع مي
وي و اعتباري حيوانيت و ناطقيت هم اموري ماه

الربط بودن و  عين. شوند و حقيقي نخواهند بود مي
  .وحدت نيز بسيار عام است

قدر مشترك دوم نيز در گفتمان قراردادي 
مطرح است و به منزلة نفي هر گونه قدر مشترك 

  .هاستعيني در ميان انسان
در فلسفة مالصدرا شواهد و مستنداتي حاكي 

ها ي انسانكه حدوث كثرت نوع» حالت سوم«از 
. و ظهور آنها در دنيا باشد مشاهده نشده است

كند كه تصريح مي اسفارافزون بر آن، مالصدرا در 
تبديل انسان به انواع مختلف در نشئة ديگري 

شود و تبديل آن در نشئة دنيوي مستلزم  انجام مي
شايد ). 9/30: الف1382همو، (تناسخ محال است 

صدرا مبني بر در اينجا به نظر رسد كه سخن مال
حدوث كثرت نوعي انسان در دنيا و ظهورش در 
آخرت، به نوعي خروج از مباني فلسفي 
مالصدراست؛ چرا كه اقتضاي مباني او اين است 

در پاسخ . كه كثرت نوعي در همين دنيا رخ دهد
توان اظهار داشت بنا بر مباني صدرايي و نتايج مي

س و برآمده از آنها، اعم از حدوث جسماني نف
با (بقاي روحاني آن، انحاي تجرد و كثرت نوعي 

روح انسان، ) هايي كه ذكر آن گذشتهمة مدل
متعلق احكام يادشده به ويژه كثرت نوعي است نه 
طبيعت و بدن انسان، و روح انساني نيز جزو باطن 
است و ظهورش در نشئة اخروي است؛ با اين 
توضيح كه هر چند در اين نشئه، كثرت نوعي 

ان، احكامي و آثاري دارد اما آنچه در اين نشئه انس
ها حاكم است و ظهور دارد بر تمامي انسان

بشريت و به تعبيري، طبيعت بشري است با 
بنابراين، اين سخن . خصيصة وحدت نوعي

حدوث كثرت نوعي انسان در دنيا و مالصدرا كه 
يك از مباني او  ظهورش در آخرت است با هيچ

  .ناسازگار نيست
برابري عيني «مچنين در فلسفة او دو مدل ه

برابري «و ) وحدت نوعي(= » بنفس امر متواطي
قابل استنباط است و اين » عيني در امر غيرمتواطي

دو مدل به دليل عيني بودن بر مدل قراردادي 
توان ترجيح دارد، از مجموع اين دو سخن مي

نتيجه گرفت كه در فلسفة مالصدرا به طرح مدل 
هني و قراردادي جهت تفسير اصل برابري ذ

  .برابري در حقوق بشر نيازي نيست
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  يريگ جهينتبحث و 
حقوق،  برابر در تساوي و نيز حقوق تساوي
تا كنون دو . است مستحقان تساوي به مسبوق

به » تساوي مستحقان«طرح عمده در تفسير 
: عبارتي اصل برابري مطرح بوده كه عبارتند از

مدل « و » امر متواطيمدل برابري عيني بنفس «
اولي در گفتمان  ؛»برابري ذهني و قراردادي

  .فراقراردادي و دومي در گفتمان قراردادي
نوعي انسان  مالصدرا نيز در باب وحدت 

در مواضعي وحدت  متفاوت سخن گفته است؛
نوعي انسان و در مواردي كثرت نوعي انسان را 

در آنجايي كه مالصدرا از . مطرح كرده است
توان از نوعي انسان سخن گفته است مي وحدت

در تفسير » مدل برابري عيني بنفس امر متواطي«
اما با توجه به مواضعي كه . اصل برابري بهره برد

كند مالصدرا كثرت نوعي انسان را طرح مي
» مدل برابري عيني بنفس امر متواطي«توان از  نمي

در اين . در تفسير اصل برابري استعانت جست
حقوق و تساوي آن را صرفاً در بايد  حالت يا

هاي  گفتمان قراردادي و اعتباري گنجاند و تفاوت
تكويني و ارادي را سبب نابرابري در حقوق 
ندانست يا از طرح جديدي در گفتمان 
فراقراردادي سخن گفت كه نگارندگان به طرح 

در آن حالت  توضيح كهاند؛ با اين  جديدي رسيده
ان در دنيا و ظهورش كه حدوث كثرت نوعي انس

در آخرت باشد همان وحدت نوعي انسان 
دار تفسير اصل برابري است و در حالتي كه  عهده

حدوث كثرت نوعي انسان و ظهورش در آخرت 
باشد در عين كثرت نوعي باطني انسان، طبيعت 

اش مصحح اصل بشري با وحدت نوعي طبيعي
 هر دو حالت نيز در آثار مالصدرا به. برابري است
بنابراين، با توجه به امكانات . خوردچشم مي

برابري «توان از دو مدل دروني فلسفة مالصدرا مي
و ) وحدت نوعي(= » عيني بنفس امر متواطي

در تبيين اصل » غيرمتواطيدر امر برابري عيني «
برابري بهره برد و با توجه به عيني بودن اين دو 

هني مدل در فلسفة صدرايي و ترجيح آن بر مدل ذ
حدوث و  (=و قراردادي و فقدان حالت سوم 
به دليل بروز ) ظهور كثرت نوعي انسان در دنيا

تناسخ محال، نيازي به طرح مدل ذهني و 
  .شده نيستدر فلسفة يادقراردادي 

  ها نوشت يپ
 

اگوستين، آدمي را به دو گروه  به عنوان نمونه، .1
دارند و خدا  آنهايي كه خدا را دوست: كندتقسيم مي

دهند و آناني كه خود را بر خدا  را بر خود ترجيح مي
لي شهر اولي در هركجا باشد از اها .دهندترجيح مي

كاپلستون، (مي از اهالي شهر بابل اورشليم است و دو
1392 :150-147(.  

به دليل ابهام يادشده مؤلفة آزادي در حقوق بشر . 2
ها اعم از مشروع و نامشروع اي از آزاديطيف گسترده

بند و باري  گرفته و در كنار آزادي مذهبي، بي را در بر
زادي اعالم بازي را هم از مصاديق آ جنسجنسي و هم

  ).Talbott, 2010: 350- 351( :شودمي
حقيقت ابعاد مختلف داشته و هر كس به بعدي از . 3

توان يك سخن را به تمامه حق يا رسد لذا نميآن مي
  .باطل دانست

البته برخي، حقوق بشر موجود را برآمده از دو نگاه . 4
 :Newlands, 2006( :اندتوأمان ديني و سكوالر دانسته

viii( هاي رايج و برخي از ارتباط حقوق بشر با سنت
 :اندغربي و شرقي، سياست و تحول تاريخي دانسته

)Soko, 2009: 19.(  
پس از  )152، 28ص ( حیوانات ۀقلع/ مزرعهدر . 5

ها، يك قانون  انسان پيروزي انقالب حيوانات بر
بر روي ديوار مزرعه » هفت فرمان«اساسي معروف به 

ها آنة هم :ه شامل بندهاي زير استشود ك نوشته مي
ها كه همه آن؛ روند دشمن هستند پا راه مي كه روي دو

هيچ حيواني حق ؛ چهارپا يا بالدار هستند، دوستند
هيچ حيواني حق خوابيدن در د؛ پوشيدن لباس را ندار

هيچ حيواني حق نوشيدن الكل را ؛ تخت را ندارد
؛ ا نداردهيچ حيواني حق كشتن حيوان ديگري ر؛ ندارد
در اواخر داستان شش  اما .حيوانات با هم برابرند ةهم

از روي ديوار پاك شده و جمله هفتم  نخست فرمان
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