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۲۴        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 لعلمیه.الکتب ا ، بیروت، دارتفسیر ابن کثیر ،ق1419 اسماعیل بن عمر،)، ابن کثیر(دمشقی 
 بیروت، داراحیاء التراث العربی. ،مفاتیح الغیب، ق1420، فخرالدین ،رازي

 .تابکدفتر نشر ال، قم ،مفردات االلفاظ القرآن الکریمق، 1404 بن محمد،نیحس، هانیصفراغب اال
 قم، مشعر. ،شناسی و پاسخ به شبهاتشیعه ،1387 اصغر،رضوانی، علی

 .مؤسسۀ النور للمطبوعات، بیروت ،تفسیر الجاللین، ق1416، الدینجالل ،سیوطی
 اهللا مرعشی نجفی.ت، قم، کتابخانۀ آیالدر المنثور ،ق1404 ،ـــــ 

 الطیب. الکلم دار ابن کثیر، دار دمشق، بیروت، ،فتح الغدیر ،ق1414 شوکانی، محمدبن علی،
 المعارف اسالمی.دایرةتهران، بنیاد  ،البیان عن کشف معانی القرآن نهج ،ق1413 شیبانی، محمدبن حسن،

  قم، رشید. ،من فقه الزهراء ،ق1428 شیرازي حسینی، سیدمحمد،
 .، قم، حضرت معصومهامکجامع االح ق،1417 اهللا،لطف ،یگانیگلپا یصاف

 .االعلمی للمطبوعاتمؤسسۀ  بیروت، ،االمالیق، 1400 محمدبن علی،، صدوق
 ، دفتر انتشارات اسالمی.قم ،يغفار ۀترجم ،هیحضره الفقی من ال ق،1409ـــــ ، 
 می.دفتر انتشارات اسال قم، ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ق1417 ی، سیدمحمدحسین،ئطباطبا
 القرآن الکریم. ، دارقم ،الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ،ق1413 بن حسین،علی، عاملی

 ، امیرکبیر.تهران ، چ چهارم،فقه سیاسی ق،1421 عمید زنجانی، عباسعلی،
 ، تهران، مدرسه عالی شهید مطهري.یاشانکض یرسائل فق، 1429فیض کاشانی، محمدمحسن، 

 قم، مشعر. ،الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه ،1367 نوراهللا، ،قاضی
 ئه المصریه العامه للکتاب.الهی ،مصر ،لطایف االشارات تا،بی قشیري، عبدالکریم بن هوازن،

 .، ملل متحد1984کنوانسیون ممنوعیت شکنجه، مصوب 
 مت.تهران، س چ سوم، ،تاریخ فقه و فقهاءق، 1421گرجی، ابوالقاسم، 

 قم، خیام. ، به قلم علی حسینی میالنی،القضاء ق،1401 گلپایگانی، سیدمحمدرضا،
 ر قلم.یازدهم، قم، امی، چ جامع المسائلق، 1425لنکرانی، محمدفاضل، 

  الطبع و النشر. مؤسسۀ، بیروت، االطهار ۀاالئماالنوار الجامعه لدرر اخبار  بحار ،ق1410 محمدباقر، مجلسی،
 ، اسماعیلیان.قم، چ دوم، لوامع صاحبقرآنی مشهور به شرح فقیه ق،1414 ،مجلسی، محمدتقی

 .ثیدار الحد تهران، ،میزان الحکمه ،1377محمد،  محمدي ري شهري،
 جلدي، تهران، مشعر. 73،قات حجیفصلنامه متا، مرکز تحقیقات حج، بی

 .ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀسسؤم قم، ،پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، 1380ی، محمدتق مصباح،
 .نابی، قم، آثار ۀمجموعتا، ی، بی، مرتضيمطهر

  تهران، ارغوان دانش.، هاي اسالمی و حقوق بشرمجازات ،1387 منتظري، حسینعلی،
  .مشعر قم، محمدتقی رهبر، ۀ، ترجمفاطمه زهرا، 1378، محمد عبده ،یمانی

  ۴۴ ـ ۲۵ فحهص ،۱۳۹۳پاييز و زمستان ، دومسال ششم، شماره ،   _______________________________   ب 
  

  
  
  

  یابی رضایت شهروندان در توجیه سلطۀ حکومتارز
  

      ghasemi_m33@yahoo.comآموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسیاسی مؤسس ۀفلسف/ دانشجوي دکتري  محمد قاسمی
  15/11/1393: پذیرشـ  3/7/1393: دریافت

  دهيچک
 ،گـرید يو از سـو ،اسـت یر از صدور اوامر و نـواهیناگز یاسیحکومت و حاکم س ،ک سویاز  یم روابط اجتماعیتنظ يبرا

 »سـلطۀ حـاکم بـر شـهروندان« ،اصـطالح در که ،ن نوع رابطهیگردن نهند. ا ین اوامر و نواهیالزم است افراد جامعه بر ا
ابد؟ و بـه عبـارت یین حق بر افراد جامعه سلطه میس کدامکند که حکومت بر اسایم یال را تداعؤن سیشود، ایده مینام
، اسـت مطـرح شـده مزبـورال ؤکه در قبال س ییهاهات و پاسخیان توجیاز م اطاعت کرد؟ یاسید از حاکم سیگر، چرا باید
ه یـوجت خود افراد جامعه، سبب تیه، خواست و رضاین نظرید. بر اساس ااشاره کر» ت شهروندانیرضا«ۀ یتوان به نظریم

ر فالسـفۀ بیشته به ین نظریم ایضمن تعم ،ق حاضریشود. در تحقیحکومت م ياز سو شده صادر يدهاید و نبایو اعتبار با
  شده است. یابیآن ارز یت، مستندات فلسفیرضا هاي گوناگونطهیح حیو توض یاسیس

  .ت، اکثریتیمالک ي،برابر ،شهروندان ،تیرضا ،سلطه ها:کلیدواژه
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۲۶        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  مقدمه
و در قالـب  یبشر همواره به صورت جمعـ یاز آن است که زندگ یها حاکانسان یزندگ یخیتار یبررس

 یجمعـ یمنشـأ و علـت زنـدگ دربـارة که احتمـاالً یاتیا نظریه ، فارغ از نظرینیاجتماع بوده است. بنابرا
از مـر ن ایـوجـود نـدارد. ا يفرد یبر زندگ یجمع یت زندگیاولو يبرا يدیده، تردیها مطرح گردانسان

دي و فـر یسه با زنـدگیدر مقا ـ قابل توجهی یستیل جامعه، بهزیو تشک یجمع یست که بر زندگورآن 
  مترتب است. ـ ترهبانی

 ؛ر نخواهد بـودیپذامکان یاسیبدون وجود حکومت و حاکم س یجمع یاست که آرمان زندگروشن 
ر تضاد منافع و مصـالح یرند، ناگزیگیگر قرار میکدین کنار یاز وجودات متبا ياکه مجموعه یرا هنگامیز

ن تضاد و تعـارض ینباشد تا ا آنهابر  يااگر سلطه ،جهیدر نت دهد.کس به خود حق میبه وجود آمده، هر 
 ،نیمحقـق نخواهـد شـد. بنـابرا یجمعـ یو هـدف از زنـدگ آیـدمید یـ، هرج و مرج پدبرطرف کندرا 

  ابد.ی، سامان یاسیم سبه واسطۀ سلطۀ حکومت و حاک یجمع یاست زندگ يضرور
آنـان  یات جمعـیـاست که بر افراد جامعه مسلط شود و ح یمستلزم حکومت یجمع یحال که زندگ

ن پرسـش یـدر پاسخ به ا» ن حکومت کدام است؟یبهتر«ال مطرح شود که ؤن سیند، جا دارد اکم یرا تنظ
ن حکومـت یم: بهتـرییوممکن است بگــ  دانست یاسین پرسش فلسفۀ سیترد بتوان آن را مهمیکه شاـ 

با الفـاظ  ،م تکرار سئوال استییاگر نگو ـد. پاسخ مذکور ین نمایآن است که بتواند سعادت جامعه را تأم
ح یسـت، توضـیچ »سـعادت«کند منظور از یاست، اما عالوه بر آنکه مشخص نم یقحمطلب  ـ متفاوت

، نید داشـته باشـد. بنـابرایـبا یچه مشخصات ،ن سعادت افراد جامعهیتأم يک حکومت برایدهد که ینم
  حکومت مطلوب کدام است؟  يهاا مالكیمالك  سرانجام،ماند که یجواب میال بؤن سیا همچنان

د و روز تـالزم وجـود دارد و تحقـق یان خورشیکه م گونهگرند. همانیکدیحکومت و سلطه مالزم 
وجـود دارد.  يان مالزمهیز چنینان حکومت و سلطه بر افراد جامعه یم ،است يگریمستلزم تحقق د یکی

در ، و حکمـت دانسـته ییدانا ي، حکومت را به معنایالت فلسفیاند تا به مدد تأوتالش کرده یالبته برخ
رسـد یبـه نظـر مـامـا  .)102، صم1995، ي(حائر گران بدانندیاز سلطه و تسلط بر د هگانیآن را ب ،جهینت
و  یعرفـ يهـاازمنـد برداشـتین ،ک لفـظیـ يمعنـا یرسـبر يرا برایل دارد؛ زتأمّ ين نوع نگرش جایا

  طۀ فلسفه است.یخارج از ح یکه حت یقاتیالت و تدقیو نه تأو ،میآن هست یق خارجیمصاد
 ياریـافتن حکومت مطلوب یدر تواند ما را میکه  ییهافهاز مؤلّ یکیست که ید نیترد يجا ،نیبنابرا

حـق امـر و  یچه کس ،گریان دیراد جامعه را دارد؟ به بحق سلطه بر اف یم چه کسین است که بدانید، اکن

   ۲۷ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

ن سـنخ، یـاز ا ییهـاد اذعان نمود که پرسشید اطاعت کرد؟ بایبا یر سوم، از چه کسیا به تعبیدارد؟  ینه
فالسـفۀ  يکـه از سـو يمتعـدد يهـاان پاسخیاز م ،ن حالیبا ا .به دنبال نداشته است یکسانی يهاپاسخ

، انـدکردهد یـتأک »ت شـهروندانیرضـا«ۀ یـنظرمشهور اندیشمندان سیاسی بر  نهاتنهده، یان گردیب یاسیس
ن یتـرمهـم ،هیـن نظریـ. بـر اسـاس اکندز به خود جلب یرا ن یاقبال عموم است توانستهاین نظریه بلکه 

 یکسـ ،نیت افراد جامعه باشـد. بنـابرایبرآمده از رضا محاک ۀحکومت مطلوب آن است که سلط یژگیو
  .  دداشته باش وجود تیاو رضا ییروافرمان به نسبت ندن دارد کهحق فرمان را

اب جـذّ ی،راستبه »ت شهروندانیرضا«ۀ یم، نظریل دهتنزّ یانات خطابیرا در حد ب یاسیاگر فلسفۀ س
ۀ مـذکور بـه نظریـ ـ است یاسیکه روش فلسفۀ س ـ یم به لحاظ برهانیو اقناع کننده است. اما اگر بخواه

ۀ داران نظریـن اسـاس، طـرفیـم بود. بر ایخواه يشتریب یفلسف يهاالت و دقتند تأمّازمیم، نکنیتوجه 
ا یـرد، یـگیت شهروندان بر سلطۀ مطلق حاکم تعلق مـیا رضاید پاسخ دهند که آیبا »شهروندان تیرضا«
تحقـق  يا بـرایبر فرد شود؟ آ يگریز سلطۀ دتواند مجوّیت مید است؟ اساساً چگونه رضاین سلطه مقیا

از بدنـۀ  یت بخشـیتوان رضایچگونه م ؟است يت تمام شهروندان ضروریطۀ حاکم بر جامعه، رضاسل
ۀ مـذکور، یـنظر یابیق حاضر به منظور ارزیز سلطۀ حاکم بر تمام افراد جامعه دانست؟ تحقجامعه را مجوّ

  گذارد.میرا به بحث  آنها یاحتمال يهاپاسخ ،نظر قرار داده ها را مدّن پرسشیا

  »شهروندان تيرضا«اه نظرية خاستگ
 پـیشه سلطۀ حکومت، به زمـان یدر توج »ت شهروندانیرضا«از  يدارطرف يهاشهیر :د بتوان گفتیشا
، سیاسـتدر کتـاب  ارسـطو ).66، ص1380گردد (همپـتن، یمالد بازیو به قرن پنجم قبل از م ارسطواز 

 يرومعمـار و شهرسـاز نـام ـ )Hippodame( پودامیاز حق مردم در انتخاب حکومت را به ه يدارطرف
ۀ یـنکـه نظریا يادعا ،ن حالیبا ا .)94، ص1386دهد (ارسطو، ینسبت م ـ ستیزیق م م475 قریبکه 

ن پرسـش کـه یـدر پاسخ به ا ارسطوست. یگزاف ن یافته، سخنیبسط  ارسطو يهاشهیان اندیادشده در می
  :کندین استدالل میچن» باشد؟ ید در دست چه کسیحکومت با«

توان گفت که واگذاري مناصب عالی به تودة مردم، کاري خطرناك است؛ زیـرا می، از یک سو
محروم کردن ایشان از گر، شود. از سوي دیکاري و بیداد میانصافی ایشان مایۀ زیاننادانی و بی

دست بسـیار باشـند دشـمنان در کشورهایی که مردم تهی ]ویژهبه[حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا 
آورد. پس تنها چـاره آن اسـت کـه تـودة مـردم را در کارهـاي شمار براي مردم فراهم میبی

  .)166، ص1386و دادرسی شرکت داد (ارسطو،  ]شوراي ملی[مشورتی در 
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۲۸        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 یاسـیت سـلطۀ حـاکم سیـحقان يبـرا یلـیعنـوان دلرا بـه »ت شهروندانیرضا« يتا حد ارسطواگرچه 
ث دارا بـودن حـق سـلطه و یاز حـ مالك حکومت مطلوب  ،احتبه صر افالطوناما استادش  ،ردیپذیم

 یبه کمـ یاست و حکومت ربطیس«د: یگویداند. او میم یاسیرا علم و دانش خاص س ـ یحق امر و نه
» باشـد ید دانـش خاصـیـنـدارد، بلکـه فقـط با یدسـتو تنـگ يا تـوانگری يا اجبار و آزادی، ياریو بس

ت سـلطۀ حـاکم انیـت شـهروندان را مـالك حقیرضـا افالطوننکه یعلت ا .)292، بند 1357(افالطون، 
داشـته  یراسـتهاست را بـیا سیتوانند هنر سلطنت و یت جامعه نمین است که اکثریداند در اینم یاسیس

 يرا بـرا یق قرعـه، کسـیـطر ن در جامعه حاکم نباشـد و مـردم ازیراست یاسیاگر مرد س ،نیباشند. بنابرا
 ين برخاسـته از رأیرا بر جامعـه حـاکم نمـوده، قـوان یت کسیاکثر ياساس رأ ا بری ،نندیحکومت برگز

ن یـالبتـه ا .)300بنـد  ،همانجامعه نخواهد داشت ( یجز تباه ی، حاصلسازنداده یت را در جامعه پیکثرا
بلکـه سـخن در  ،سـتیل نیقا یت و خواست مردم ارزشیرضا يبرا افالطونست که یسخن بدان معنا ن

  ند.یبینم يات شهروندان مالزمهیت و رضایان حق حاکمیم طونافالن است که یا
 افالطـونشـود، نیـز هماننـد گذار فلسفۀ سیاسی اسالمی یـاد مـیبنیانعنوان به ، که از اوفارابی

یکـی از مبـانی » تساوي و برابـري«درحالیکه  دهد.نشان نمی» رضایت شهروندان«تمایلی به نظریۀ 
مدینـۀ «هـاي ي آن را انکـار کـرده، تسـاوي و برابـري را از ویژگیشـود، ونظریۀ مذکور تلقـی می

داند. او معتقد اسـت: ایـن نـوع اجتمـاع بـر پایـۀ است ـ می» مدینۀ جاهله«ـ که از اقسام » جماعیه
ها و نبود فضیلت احدي بر دیگري، آزادي افراد در آنچـه بـدان عالقـه دارنـد، و برابري میان انسان

دار کردن این آزادي بنا شده است. رئیس این جامعه بـا ي در جهت خدشهنبود سلطۀ کسی بر دیگر
گیرد و بر اساس خواست و ارادة مردم هـم بـر اراده و خواست مردم، ریاست جامعه را بر عهده می

توان براي آن کند. اگر حقیقت این جامعه واکاوي شود نه رئیس و نه مرئوسی نمیحکومت می آنها
در اندیشۀ وي، رئیس اول کسی است که عالوه بر داشتن علـم و  .)99، صم1986نام برد (فارابی، 

هاي رسیدن به آن، توانایی ارشـاد و هـدایت دیگـران را نیـز کسب فضایل و شناخت سعادت و راه
بهتر از هر کس دیگري دارد. این مرتبه براي رئیس اول از طریق ارتباط با عقـل فعّـال پدیـد آمـده 

، حق سلطه و ریاست بر افـراد جامعـه را افالطوننیز همانند  فارابیابراین، بن .)79، صهماناست (
  داند.منوط به رضایت شهروندان جامعه نمی

  باید توجه داشت که بحث از توجیه سلطۀ حـاکم و بـه تبـع آن، بحـث از رضـایت شـهروندان
از آن در  پـیشبلکه  ،ودشینم یاسالم یاسیخ فلسفۀ سیصرفاً محدود به قدمت تار ـیشۀ اسالمیاند ـ در

   ۲۹ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

ه سـلطۀ ین و توجییت بحث در نحوة تعیکه اهم ییتا جا ،رسوخ داشته است یاسیو فقه س یاسیکالم س
ه یـن نظریتـرگر شده است. عمـدهیکدیعه و اهل سنت از یش یاسیشۀ سیز اندیموجب تما یاسیحاکم س

 ــ مینظر کنشود، صرفیان میم بصدر اسال يه خالفتِ خلفایتوج ياگر از آنچه براـ ان اهل سنت یدر م
رش یپـذ یعیشـمندان شـیدانـد. غالـب اندیم یاسیه سلطۀ حاکم سیتوج يبرا ۀالعلتمامت مردم را یرضا
 آن را صـرفاً یبرخـاین، اند. با وجود دهکر، رد و انکار یرا به صورت بالجمله و استقالل »تیرضا«ۀ ینظر
، 4، جق1417 ،یانـد (طباطبـائز کـردهین حاکم تجوییعطۀ تیو تنها در ح مبت امام معصویعصر غ يبرا

ق، 1408، ياند (منتظـرنموده یتلق یاسیه سلطۀ حاکم سیتوج يبرا ۀالعلجزءآن را هم  ياعده .)124ص
گـر ید یبرخـامـا سـتند، یل نیـقا مزبـور یۀنظر يبرا یوجه یچه برخاگر ،انین میدر ا .)504 -  503ص

طۀ یات خارج ساخته و آن را در حیعیطۀ تشریرا از ح یاسیطۀ حاکم سه سلین و توجییاند تعتالش کرده
را محـور  »شـهروندان تیرضـا«ۀ یـنظر ،جـهی) و در نت177، صم1995، يقرار دهند (حـائر یامور عرف

  اند.ه سلطۀ حاکم قرار دادهیتوج ياستدالل خود برا
نه در فلسفه و فقه سیاسـی ترین گرایش به نظریۀ مزبور را نه در یونان و باید پذیرفت که عمده

، جان الكو  ژان ژاك روسوچون هماي وجو کرد. فالسفهاسالمی، بلکه باید در فلسفۀ غرب جست
شوند. به لطف فلسفۀ سیاسی، داران حقیقی این نظریه تلقی می، پرچمتوماس هابزو با کمی تسامح، 

قابل انکار در ریک اصل غیعنوان هب عالوه بر آنکه» رضایت شهروندان«این سه متفکر، امروزه نظریۀ 
یکی از اصول مسلّم در اعالمیۀ حقوق بشر (مادة بیست و یکم، عنوان به آمده،غرب، در فلسفۀ سیاسی

داند. مقتضاي آزاد و خودمختار می ها را طبیعتاًانسان جان الكبند سوم) نیز بر آن تأکید شده است. 
مگر ، آورده باشد انسان را تحت سلطۀ خود درشتاین نگرش آن است که هیچ قدرت زمینی حق ندا

). بنابراین، تا زمانی که خود انسان 17، صم1986الك، ( قدرتی که با توافق همگان برقرار شده باشد
بـرداري از قـدرتی زمینـی نمایـد (الك، نخواهد، احدي حق نخواهد داشت که او را وادار به فرمان

مقتضی رضایت همگانی است،  ط یک قانون است که ذاتاًفق«نیز معتقد است:  روسو). 66، صم1986
کنندگان را یک زندگی جمعی، رضایت تمام شرکت ]گیريشکل[ا و آن قرارداد اجتماعی است؛ زیر

اندیشـد. می الكو روسو تر از کمی متفاوت هابز، ). در این میان106ص، م1988(روسو، » طلبدمی
شود. اي است که بر تأسیس حکومت مترتّب میثمره (امنیت)، غایت و هابزاولویت اصلی در دیدگاه 

داند، اما این بنابراین، اگرچه وي حکومتی را که بر اساس رضایت شهروندان شکل گیرد مطلوب می
  .مطلوب دانسته، آن را مذمت نمایدربدان معنا نیست که حکومت برآمده از زور و جبر را غی
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؛ مثـل یعـیق غلبـۀ طبیـاز طر یکی :افتیه قدرت مطلق دست توان بیق میبه دو طر :او معتقد است
 ،نـدیع حکومـت او نمایـکند تـا خودشـان و فرزندانشـان را مطیفرزندان خود را وادار م کسیکه  یوقت
دشـمنانش را  ،جنـگ طریـقکـه از  یا مثل کسـیکه در صورت مخالفت، آمادة مرگ باشند. و  ياگونهبه

ان یـد. راه دوم آن اسـت کـه آدمیـت از او نمایـرا مشروط به تبع آنها یگادامۀ زند ،تابع ارادة خود ساخته
لۀ او در مقابـل ینکه بـه وسـید ایاز افراد شوند، به ام یا مجمعیع فرد یان خود توافق کنند که آزادانه مطیم
 یدولـت مردمـ«ا یـ »یاسـیس یدولـت مردمـ«تـوان ین قسـم را مـیـن محافظت شوند. ااریسا ]تجاوز[

ان یـسـپس در مقـام ب يو). 121، صم1992خوانـد (هـابز،  »یدولت اکتسـاب«سم سابق را ، و ق»یسیتأس
حقـوق و  :ردیـگیجـه مـینت ،دانسـته يریـگرا در نحوة شکل آنهاز ین دو نوع حکومت، تمایان ایز میتما

  .)142ص، هماناست ( یسیب بر سلطۀ حاکم تأسهمانند حقوق مترتّ يتبعات سلطۀ پدرانه و استبداد

  »تيرضا«ية نظرن ييتب
لۀ فلسـفۀ ئمس ، صرفاًیاسیه سلطۀ حاکم سیدر توج »ت شهروندانیرضا«ۀ یروشن شد که نظر ،جانیتا بد

کسان اسـتدالل یان محدودة آن، یف و بیث تعریۀ مذکور از حیداران نظرا تمام طرفیست. اما آین یاسیس
 ییتطـابق محتـوا ي، به معنایاسیازان سپردهیان نظریۀ مذکور میت نظرکنند؟ باید اذعان کرد که عمومییم
شـهروند محسـوب  یکه چـه کسـ کنیمال را مطرح ؤن سیاگر ا ،مثالراي ست. بیشان نیان ایه مین نظریا
ق گرفتـه ت شهروندان بر سـلطۀ مطلـق حـاکم تعلّـیا رضایم که آیال را مطرح کنؤن سیا اگر ایشود؟ یم

را  یکسـانیز معتبـر اسـت؟ پاسـخ یـن يگـذارونت شـهروندان در قـانیا رضـاید؟ و آیا سلطۀ مقاست ی
  م.ینکافت یه درین نظریداران اطرف يم از سویتوانینم

  »تيرضا«ة ينظرالف. شهروند در 

ایـن در  »شـهروند«ن باشد که منظـور از یم ایبا آن مواجه شومزبور  یۀن نظرییکه در تب ین ابهامید اولیشا
، اصـرار بـه یـهنظرایـن دارن از طـرف یکیعنوان به بزها ،ن پرسشیاست؟ در پاسخ به ا یچه کس یهنظر
زنـان  ی.عیوجود دارد و نه ارباب طب یعی، نه بردة طبهابز یِعیدر وضع طب .گر داردیکدیها با انسان يبرابر

ندارنـد کـه سـبب شـود زنـان نسـبت بـه مـردان فرودسـت باشـند  ینیادیـچنـان بنو مردان تفـاوت آن
  شوند.یتمام افراد جامعه شهروندان آن محسوب م ،هابزدگاه یاز د ،نیبنابرا .)97، ص1380(همپتن،

 یانـد؛ و بنـدگگر بندهیان آزاده و گروه دیاز آدم یعت، برخین طبیبه حکم قوان ،ارسطو دگاهیاما در د
شـرکت در  يبـرا یبردگـان حقـ ياو بـرا .)16، ص1386هم سودمند است و هم روا (ارسطو،  ،شانیبرا

   ۳۱ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

هسـتند کـه در ادارة حکومـت شـرکت کننـد و از  ین فقط کسـانیهروندان راستست. شیل نیحکومت قا
بهـره باشـد، یک شهر از احترام و مناصب حکومت بـیکه در  یکس احترامات آن برخوردار شوند. اساساً

نبـود ت و یرضـا، رويبـدین .)148ص، همـان( ار کـردهیـاست کـه در آن سـکونت اخت ياگانهیمانند ب
م ین اسـاس، اگـر بتـوانیـنخواهد داشت. بر ا یچ دخالتیرش سلطۀ او، هیحاکم و پذن ییت او در تعیرضا

م کـه تمـام افـراد جامعـه، ید توجـه داشـته باشـیـم، بایبـدان »تیرضـا«ۀ یرش نظریرا ملزم به پذ ارسطو
  شهروندان آن نخواهند بود.

هستند. در نگـاه  بزهاموافق  ي،به لحاظ نظر نوین یاسیفالسفۀ س ،ترقی، و به عبارت دقالكو  روسو
 يهـاانسـان الكوجود نـدارد.  يزیر و جوان، زن و مرد، صاحب حرفه و بدون آن، و... تمایان پینان، میا

بر مساوات  یت مبتنین وضعیا :کند. او معتقد استیتصور م یعیل حکومت را در وضع طبیقبل از تشک
کـس نسـبت بـه چیه است و هیدوسو یارات قانونیقدرت و همۀ اخت ،که در آن یتیاست؛ وضع يو برابر

مگـر  ،گر برابرنـدیکـدیکننـد، بـا  يبردارفرمان يگرین مخلوقات بدون آنکه از دیندارد. ا يبرتر يگرید
ز معتقـد یـنروسـو د. یگران را عطا نمایو سلطۀ بر د يحق برتر یروشن، به کس ینکه خداوند با انتصابیا

ا یـار خود بـه دنیاخت که هر فرد، آزاد و صاحب روآند: ازیگویاو م .ان افراد وجود نداردیم يزیتما :است
(روسـو، » آوردت خـودش تحـت سـلطه دریتواند او را بدون رضـاینم یکس یچ عنوانیتحت ه ،دیآیم

  داند.یبهره از عقل میبرده و ب را ذاتاً ياعده ارسطوکه است  درحالی این .)106، صم1988
را  مکـرامبر ایـت خداونـد و نبـوت پیـاسـت کـه عبود یکسـ یشهروند واقع ی،شۀ اسالمیدر اند

م، یان دهـیسـر یشـۀ اسـالمیرا در اند »شـهروند تیرضـا«ۀ یـم نظریاگر بخـواه ،نیبنابرا. رفته باشدیپذ
 ،گـرید ریـو بـه تعب »عبـاد«و  »عبد«، از واژة »شهروندان«و  »شهروند«واژة  يتر آن است که به جامناسب

از آن اسـت  پـس د،یـآیان میها به مانسان ياز آزادسخن اگر در اسالم  ،نیام. بنابرینکاستفاده  »نیمسلم«
  اند.ن جامعهانان و مسلمادشهروندان جامعه، موح ،ن اساسیم. بر ایافرض کرده و بندة خدا که او را عبد

در اعتبار رضایت، تمایزي میان جنسیت شهروندان قایـل نیسـت. در  ،عالوه بر آن، فلسفۀ نوین
ل نیسـت؛ امـا یـتمایزي میان حاکمیت سیاسی مرد یـا زن قاـ به لحاظ نظريـ کمیت نیز تصدي حا

هـا کـه حتـی آن دسـته از رویکـرد ـ)، و اندیشۀ اسالمی ارسطوو افالطون ویژه در فلسفۀ سنّتی (به
ـ بر ایـن مطلـب تأکیـد شـده اسـت کـه حـاکم سیاسـی  اندرا پذیرفته» رضایت شهروندان«نظریۀ 

را، کـه از هـر حیـث مطـابق  مهـدي حـائري(البته در این میـان، بایـد رویکـرد  باشد تواند زننمی
  :فرمایدمی علّامۀ طباطبائیبراي نمونه،  .کرد) فلسفۀ نوین است، استثنا
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ت دارند، عبارت است یه زنان قیموممردان در آن جهات بر عامّ ۀجهات عمومى که عامّ آن
دارد، و قوام این دو مسئولیت و  آنهابستگى به  ) که حیات جامعهحکومت و قضا (مثالً :از

از زنـان اسـت تـر مردان بالطبع بیشتر و قـوى و این در وابسته است،ل نیروى تعقّ همقام ب
  ).34، ص4، جق1417(طباطبائی، 

  »رضايت« ةينظر يب. تحقق خارج

سیاسـی  ، رضایتِ شهروندان مالك و معیار حقانیت سلطۀ حـاکم»رضایت«اگرچه بر اساس نظریۀ 
انـد، شهروند پذیرفتـه شـدهعنوان به است، اما آیا این بدان معناست که باید رضایت تمام افرادي که

بر این مطلب اذعان دارند کـه » رضایت«داران نظریۀ حاصل شود؟ در پاسخ باید بگوییم: تمام طرف
وافـق بیشـتر افـراد ممکن است. به همین سبب، ترتوافق تمام افراد بر سلطۀ یک فرد معین، غی عمالً

اند؛ به این بیان که اگر اکثریت نتوانند براي کل جامعه جامعه (شهروندان) را مالك و معیار قرار داده
از هم پاشیده  فوراًجه، اي یکپارچه عمل کند و در نتیتواند به مثابۀ بدنهتصمیم بگیرند آن جامعه نمی

نظریۀ اکثریت، تبلور عملـی نظریـۀ رضـایت « ). بنابراین، اگر بگوییم:55، صم1986شود (الك، می
  .ایم، سخنی به گزاف نگفته»است

توجهی بـه رأي بر تقدّم رأي و خواست اکثریت، ناظر به عواقب ناپسند بی ارسطواستدالل 
تواننـد وي معتقد است: اقلّیت، حتی اگر دانایان جامعه باشند، نمیت است. عالوه بر آن، اکثری

). در نهایت، بـر ایـن 164، ص1386ت ترجیح داشته باشند (ارسطو، در تشخیص حق بر اکثری
تـر از مخالفـانش ورزد که براي بقاي هر حکومت، مدافعان آن باید نیرومنداصل کلی تأکید می

  تــوجهی بــه رأي اکثریــت، بقــاي حکومــت را متزلــزل خواهــد ســاخترو، بیایــنباشــد و از
  ).238(همان، ص

ت، مشروط بر آن اسـت کـه یت بر اقلّیت اکثریلسفۀ غرب، تقدم رضادر ف »تیرضا«ۀ یبر اساس نظر
ت، تقـدم بـا اراده و یـت و اکثریـصورت گرفته باشـد کـه در صـورت تعـارض اقلّ یهمگان یتوافق قبالً

  د:یگوینه مین زمیت افراد جامعه باشد. روسو در ایخواست اکثر
القـول که افـراد متفـق ییر از جایغـ ک ملت وجود نداشت باشد ین افراد یب يقرارداد اگر قبالً

وجود  ]تیبر اقلّ[اند ت انتخاب کردهیرش آنچه اکثرینسبت به پذ یچه الزامـ  رندیگیم میتصم
 ينفـر هستند از طـرف ده روافرمان که طالب ين حق، صد نفریخواهد داشت؟ بر اساس کدام

مان بـوده و یبر پ یمبتن ء صرفاًآرا تیقانون اکثر ،واقعرند. دریگیم میستند تصمیکه خواهان آن ن
  .)22، صم1988ک بار واقع شده باشد (روسو، یاست که حداقل  یمستلزم اجماع

   ۳۳ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

گویـد: زمـانی گفتـه نیز بر وجود رضایت همگانی مبنی بر تقـدّم اکثریـت اذعـان دارد. او مـی هابز
ند و پیمان ببندنـد ها با هم توافق کنشود دولتی مردمی ایجاد شده است که جمع کثیري از انسانمی

که حق نمایندگی خودشان را به واسطۀ اکثریت، به هر فرد یا هر مجمعی از افـراد بسـپارند؛ بـدین 
باید تمامی اعمال و ـ موافقان و مخالفانـ باشد و همگان آنهانمایندة  ]فرد یا گروه منتخب[معنا که 

ویی از ناحیۀ خودشـان صـادر شـده را چنان معتبر بدانند که گ ]منتخب[دستورات آن فرد یا گروه 
  .)121، صم1992است (هابز، 

آن را منطبق با قـانون  ،پا را فراتر نهادهـ  یعالوه بر وجود توافق همگانـ  تیدر اعتبار ارادة اکثر الك
قـانون اسـاس  بر د ویآیت همان عمل کل به شمار مید: عمل اکثریگویعت و عقل دانسته است. او میطب
 اسـت البتـه او نتوانسـته .)55، صم1986ت همان قدرت کـل اسـت (الك، یدرت اکثرعت و عقل، قیطب

، مقـدم یفـیت مُـرجَّح بـه لحـاظ کیـرا بـر اقلّ يت مُرجَّح به لحاظ عددیکه چگونه عقل، اکثر کند اثبات
  در حد مدعا رها کرده است. ، آن راجهیو در نت ،داردیم

ـایت یتحلیلی همانند فالسـفۀ غـرب ارائـه ممهدي حائري  دهـد. او نیـز در صـورت نبـود حصـول رض
  دهد. تحلیل او، که مبتنی بر مالکیت مشاع افراد جامعه است، چنین است: همگانی، اکثریت را مالك قرار می

ن یـمانـده ایو باق ين مشاع فراهم نگردد تنها راه بعدینش، اتفاق آراء مالکین گزیدر ا اناًیاگر اح
ت بـر یـت اکثریـحاکم ،ن هنگـامیدر ا ند. ...یت توسل جویقلت بر ایت اکثریاست که به حاکم

 ءنـۀ عـدم حصـول اتفـاق آرایت را در زمیاکثر يرأ یتخواهد بود که اقلّ ان معنیت قهراً بدیاقلّ
همگان خواهد  ءت، به دست آوردن آرایاقلّ يت از سویاکثر يرفتن رأیجتاً پذیرفته است و نتیپذ

  .)138، صم1995، يبود (حائر
نظـر کـه از ن یـت از ایـم اکثرتقـدّبه شان یافت. ایتوان یم ياهللا منتظریتآل را در آراء ین تحلیمه هیشب

 یت، نـوعیـم اکثرتقـدّ يمعتقـد اسـت: بـرا ،عالوه بـر آن کرده است.توجه لوازم زندگی جمعی است، 
  ان تمام افراد جامعه شکل گرفته است.یم یقرارداد ضمن

 قلیّـۀعلى األ یّۀقد التزم بکل لوازمها التی منها تغلیب األکثر عیۀتمااالج ةأنّ الفرد بدخوله فی الحیا
فـی  یـۀاألکثـر ةقبول فکرنفسها و ةقد التزمت بالتنازل عن فکر الحقیقۀفی  قلیۀفاأل .عند التزاحم

 یّـۀاألکثر ةاالتّفاق على کون فکروقع اإلطباق و الحقیقۀ. ففی إن اعتقدت بطالنها ذاتاّمقام العمل و
  .)576، ص1، جق1408، ي(منتظر لعملمدار ا

اسـت.  »هیامـور حسـب«بـت، از بـاب یل حکومت و سلطۀ حـاکم در عصـر غیبه تشک ینیمرحوم نائنگاه 
ل یبـود کـه تشـک ياگونـهط بـهیاگر شرا یعنیداند؛ یم یمراتبن امر را به صورت سلسلهیشان ایا ،نیبنابرا
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ت مقـدم خواهـد یـت بر اقلّیاکثر يرأ ،ن صورتیدر ار بود، یپذامکان يریگيق رأیاز طر حکومت صرفاً
ن یـشان در ایت صورت گرفته باشد. ایت بر اقلّیم اکثرتقدّ يبرا یکه توافق همگان نظرن یالبته نه از ا ،شد
  :  نویسدینه میزم

کتاب ثابت است، أخذ به ترجیحات است عنـد  ۀ اساس شورویّتى که دانستى به نصالزم
الدّوران، اقواى مرجّحات نوعیّه، و اخذ طرف اکثر عقال ارجح از  التّعارض، و اکثریت عند

هم مشعر به آن است، و با  حنظلۀعمر بن اخذ به شاذ است، و عموم تعلیل وارد در مقبولۀ 
تساوى در جهات مشروعیت، حفظا للنّظام متعیّن، و ملزمش همان ادلّۀ دالّۀ بر اختالف آراء و 

  .)116، ص1382، ینیلزوم حفظ نظام است (غروي نائ
ت هر دو در جانب حق بـوده و مـا یت و اکثریاست که اقلّ یزمان ،تیشان بر اکثرید ایواضح است که تأک

ت مقـدم یـحات، بـر اقلّاز مرجّ یکیعنوان به تیاکثر يرأ ،ن صورتیم. در ایبا مشکل تزاحم مواجه شو
ت یـانار حقّیت معیکه اکثر نیست ثین حیشان، از ایت از جانب ایاکثر يرش رأیپذن، یخواهد بود. بنابرا

ت را انکـار یـت ارادة اکثریـشـان محوریز نسبت داد. این یطباطبائ هامعلّتوان به یدگاه را مین دیباشد. هم
و  یبـه لحـاظ عملـ یاسالم عۀجامدرحالیکه  داند،یدر عصر حاضر م یمدن ۀجامعویژگی ده و آن را کر

  .)101، ص4ج، ق1417، اطباییطب( تیحق است و نه اکثر بر محور ينظر
یابد. بـر به لحاظ عملی، در قالب رأي اکثریت تبلور می» رضایت«تا اینجا، روشن شد که نظریۀ 

اعتبار رأي اکثریت، یِ اساس دیدگاه مطرح در فلسفۀ غرب و برخی رویکردهاي اسالمی، مبناي فلسف
کثریت، صورت گرفته است. اما قرارداد و رضایت همگانی است که به صورت ضمنی بر تقدّم رأي ا

هاي اسالمی، تقدم رأي اکثریت از باب مرجّح بودن اکثریت نسبت به اقلّیت بر اساس غالب رویکرد
 تواند مقدم شود که خارج از فضاي تزاحمِ اقلّیت و اکثریـتاست. بر این اساس، زمانی اکثریت می

اکثریت را  ارسطو ار باشد. در این میان،از مشروعیت و حجّیت شرعی برخورد متعلّق هرکدام، مستقالً
پذیرش رأي اکثریـت را مبتنـی بـر  ،رو، او همایناز. دهدمی به لحاظ کمّی و کیفی بر اقلّیت ترجیح

  داند.توافق همگانی اولیه نمی

  »تيرضا« ۀیج. صاحب سلطه در نظر

ایـد. گـاه رضـایت تواند بـروز نمهاي گوناگون میرضایت شهروندان در یک نظام سیاسی به شکل
کند؛ یعنی عمـوم یـا بیشـتر مـردم بـا گیري و به عبارت دیگر، قرار اجتماعی بروز میدر قالب رأي

برداري داده، از او اطاعـت کننـد. و گـاه در گذارند که به فـرد معینـی حـق فرمـانیکدیگر قرار می

   ۳۵ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

رد معینـی قـرارداد نماید؛ یعنـی عمـوم یـا غالـب شـهروندان بـا فـقالب قرارداد اجتماعی بروز می
نماینـد. کنند که طبق شروط خاصی به او حق حاکمیـت داده، از او اطاعـت میاي امضا مینانوشته

سازد. براي نمونه، در اسالم، همه یا تعـداد قابـل تـوجهی و گاهی در قالب بیعت خود را نمایان می
موظّـف اسـت قـوانین  بندي خود را در برابـر حـاکمی کـهاز مردم به وسیلۀ بیعت، رضایت و پاي
دارند. با وجود این، جاي این سؤال باقی خواهـد مانـد کـه الهی را در جامعه پیاده نماید، اعالم می

یی را روافرمـان ، حیطۀ رضایت تا کجاست؟ بـه بیـان دیگـر، زمـانی کـه مـردم»رضایت«در نظریۀ 
عـی میـان خویشـتن جمق قـرار مسـتقیم و از طریـرمستقیم از طریـق قـرارداد بسـتن بـا او، یـا غی

دهنـد؟ در نتیجـه، ایـن حـق را بـراي خـود یی را بـه او امانـت مـیروافرمـان گزینند، آیا اینبرمی
دارند که اگر هر زمان، در نظرشان الزم و ضـروري بـود آن را از او بـاز پـس گیرنـد، و محفوظ می

 آنهـا. یـا اینکـه حق نخواهد داشـت دسـتوري فراتـر از ارادة اکثریـت صـادر نمایـد روافرمان بلکه
کنـد بعـداً چـه پـیش آیـد؛ بـه هـر حـال کنند و بنابراین، فرقی نمییی را به او واگذار میروافرمان

    حاکمیت او بر آنان همیشگی است؟
برداشـت نخسـت  »اعطـا«اند که اگر تصورمان از ن استدالل کردهیچن ،ن پرسشیدر پاسخ به ا یبرخ

انـد و هرگـاه عملکـردش را خواهـد بـود کـه اسـتخدامش کـردهکارگزار مردم  یباشد، آنگاه حاکم نوع
 ،»اعطـا«توانند اخـراجش کننـد. امـا اگـر تصـورمان از یم ،ان خودیدند با توافق مینادرست و ناصواب د

او بـر آنـان  ییروافرمـان چـون، ارباب مـردم خواهـد شـد یبرداشت دوم باشد آنگاه حاکم بدل به نوع
  .)84، ص1380(همپتن،  شه نامشروع خواهد بودیه او همیاست و شورش عل یشگیهم

از آنـان سـلب شـده  ین قـدرتیا چنـیر دهند یینکه مردم بتوانند حاکم را تغیرسد صرف ایبه نظر م
ال مـذکور را در ؤتر آن اسـت کـه پاسـخ سـست. مناسبیا امانتدار دانستن حاکم نیل بر ارباب یباشد، دل
 ینکـه بـر چگـونگیا ایرد، یگیق مبر سلطۀ حاکم تعلّ صرفاًت شهروندان یا رضایآ«ن پرسش که یپاسخ ا

ت ی، رضـا»تیرضـا«ۀ یا بر اساس نظریآ ،گریان دیم. به بییجو نماوجست» ابد؟ییم میز تعمیسلطنت او ن
  شود؟یز شامل میرا ن يگذارطۀ قانونیا حین حاکم است ییشهروندان محدود به تع
  ساخت:ان مطرح توی، سه فرض را ممزبوردر پاسخ به پرسش 

ت شـهروندان اسـت، یبر رضـا ین حاکم مبتنییم: عالوه بر آنکه تعیین است که بگویفرض نخست ا
ت آنـان باشـد. یبر خواسـت و رضـا یز مبتنیشود نیکه توسط حاکم به اجرا گذاشته م یالزم است قانون

  ت: معتقد اس روسو ،نمونه راياند. بت کردهیدگاه را تقوین دیغالب فالسفۀ غرب ا
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اعمالشـان  ]در قبـال[ستند، بلکه یار مردم نیهستند صاحب اخت ییدار قدرت اجراکه عهده یآنان
در  ینقشـ آنهـا يکنند. بـرایا نصب میرا عزل و  آنهامسئول هستند، و مردم هر وقت بخواهند 

 آنهاکه حکومت به عهدة  یفیو در انجام دادن وظا ،قرارداد، جز اطاعت کردن لحاظ نشده است
حـق  ياهنکـه ذرّیبـدون ا ،خود ندارند يف شهروندیجز عمل به وظا ینقش ل کرده است،حوّم

  .)99، صم1988(روسو،  چون و چرا نمایند آنهاپیرامون  داشته باشند تا
از افراد با ابتنـا بـه  يکه تعداد یزمان« :داندین حاکم نمییتع ت شهروندان را صرفاًیز محدودة رضاینالك 
 يانـد کـه دارارا بـه وجـود آورده يواقع جامعـۀ واحـددهند، دریرا شکل م یجتماع، ایت همگانیرضا
  »کنـدیابـت از همـۀ جامعـه قـانون صـادر مـیت بـوده، و بـه نیـل اکثریـبرآمده از خواسـت و م یقدرت

  .)55، صم1986(الك، 
سـت ن خوایـو ا ،محـدود باشـد یا گروهیص فرد یبر تشخ یتواند مبتنیعملکرد حاکم نم ،نیبنابرا

  خواهد بود.  يریگمیت است که مالك تصمیاکثر
ز معتقـد اسـت کـه یـن ،کنـدیم یابیک ارزیت شهروندان را در قالب حکومت دموکراتیکه رضا ،پوپر

و نه بـا زور، آن را عـوض کننـد؛  يدانسته شود که مردم بتوانند با رأ ید حکومتیک بایحکومت دموکرات
ج یکـه از نتـا یحکومت مسئول قرار دهد تـا در صـورت يرهاکه خود شهروندان را در قبال کا یحکومت

  .)70، ص1380را سزاوار نکوهش بشمارند (پوپر،  یشتن و نه دموکراسیناخرسند بودند، خو
 ؛امانتدار اسـت صرفاًـ  ر ندهندییاتش، او را تغیاگر مردم تا آخر ح یحتـ  ن فرض، حاکمیبر اساس ا

گفتـه  »فرمانروا و صاحب سـلطه« ،و اگر به حاکم ،ت خواهد بودیراز آنِ اکث یقینکه سلطۀ حقیعالوه بر ا
ق مقـدم کـردن آن یـت را از طریـاز افراد جامعه، سلطۀ اکثر يست. پس هر فردیش نیب یشود تسامحیم

  رفته است. یش، پذیخو يبر ارادة فرد
 ،در تحقق حکومت مطلوب شـرط اسـت ت شهروندان صرفاًیم: رضایین است که بگویفرض دوم ا

اگـر ارادة  یحتـ رو،ایـنهسـت. ازز یاو ن یعیت بر ارادة تشریت آنان بر سلطۀ حاکم، رضایرضا ،نیبنابرا
ن یـدهد. در ایت خود را از دست نمیت شهروندان باشد، حکومت مطلوبیحاکم بر خالف رضا یعیتشر

 یدارانـطـرفز یـن فرض نیم اییست اگر بگویب نیفرض، حاکم ارباب، و مردم بردة او خواهند بود. عج
  :افتیتوان یم هابز يهاشهین نوع نگرش را در اندیا ،نمونهراي دارد. ب

موجـب پیمـانی متعهـد بـه پـذیرش اعمـال و  کرده، و درنتیجه، به که قبالً دولتی تأسیس آنان
وجه حق ندارند بدون اجازة او در بین خود، هـر نـوع پیمـان هیچاند، بهدستورات یک نفر شده

  .)122، صم1992موجب آن مطیع و تابع شخص دیگري شوند (هابز، د نموده و بهجدیدي منعق

   ۳۷ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

ق گرفته است؛ عالوه بر آنکـه قبـل از آن بـر سـلطۀ ت شهروندان بر سلطۀ فرد تعلّین فرض، رضایطبق ا
ن حـاکم منـوط بـه ارادة یـیرا تعیز ؛ت استیاکثر يبرا ، سلطهنیفته است. بنابراگرق ز تعلّیت نیارادة اکثر

و  یحـق امـر و نهـ ییروافرمـان مقـام يرا پـس از تصـدیـحـاکم اسـت، ز يبـراسـلطه ان است؛ و آن
  ند.ید اطاعت نمایگران بایدارد و د يگذارقانون

کـه  یت شـهروندان اسـت، امـا قـانونیبر رضـا ین حاکم مبتنییم: تعیین است که بگویفرض سوم ا
کـه  يباشـد، مگـر در مـوارد یت الهیو رضابر خواست  ید مبتنیشود بایتوسط حاکم به اجرا گذاشته م

اتفـاق محـل که  ،ن نگرشیمتعال صادر نشده باشد. بر اساس ا ياز جانب خدا یمیا تحری یحکم وجوب
 ین الهـیکه حـاکم بـر اسـاس قـوان یاست، تا زمان یدگاه اسالمیبر اساس د »تیرضا«ۀ یداران نظرطرف

  :گویدمینه ین زمیدر ا ياهللا منتظریتآر او را ندارند. ییکند، مردم حق تغیحکومت م
العقـالء أیضـا اسـتقرت  ةسیرأیضا یقتضی اللزوم والثبات وإالّ لم یحصل النظام. و ۀیطبع الوالو

ف الوالی عـن تکالیفـه ا مع تخلّاللهم إلّ - على ترتیب آثار اللزوم علیها، بحیث یذمّون الناقض لها
  .)576، صق1408، ي(منتظر وتعهداته

ن احراز نشـده باشـد، یقوان يکه تخلف او از اجرا یز حاکم امانتدار است و تا زمانیفرض نن یبر اساس ا
ن حالت بر خالف فرض دوم، حـاکم بـرده و فرمـانبردار یدر ا ،ر او را ندارند. عالوه بر آنییمردم حق تغ

ن یـبتـه از ااست. ال یارادة اله يمجر متعال است و حاکم صرفاً يق به خدابلکه سلطه متعلّ ،ستیمردم ن
ـلطۀ اکثریـتقانون شـرط اسـت،  ين مجرییت مردم در تعیث که رضایح ـاي ــ س ـه معن ت از ارادة یـتبع ب

ت مـردم یـن فرض، صاحب سلطه خدا و اکثریست. طبق ایقابل انکار نـ  قانون ين مجرییت در تعیاکثر
 خواهند بود.

  »تيرضا« ۀیمستندات نظر يابيارز
د که بهترین حکومت آن است که مبتنی بر رضایت شهروندان ، روشن ش»رضایت«بر اساس نظریۀ 

 آید منظور تمام افـراد جامعـه اسـت. امـا چـونباشد. وقتی سخن از رضایت شهروندان به میان می
ممکن اسـت، وجـود رضـایت همگـانی بـر راتفاق تمام افراد جامعه نسبت به تمام امور سیاسی غی

داد اجتماعی اولیه، فـرض گردیـده اسـت. پـس ایـن پذیرش اراده و خواست اکثریت در قالب قرار
االطـالق یـا حـاکم علـیعنوان بـه اکثریت است که در قالب قرار یا قرارداد اجتماعی دوم، فردي را

کند. اینک نوبت پاسـخ بـه مجري قوانین برآمده از خواست اکثریت افراد جامعه، انتخاب می صرفاً
  ؟دة اکثریت) مالك و میزان حکومت مطلوب استال است که چرا رضایت شهروندان (اراؤاین س

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

۳۸        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

اند پاسـخ پرسـش مزبـور را بـه وضـوح آن ارجـاع دهنـد. بنـابراین، اعتبـار برخی تالش کرده
، 1387(میلــر،  اندممکن دانســتهررضــایت شــهروندان را بــدیهی، و وجــود بــدیلی بــراي آن را غیــ

دم ارادة اکثریـت محـل اتفـاق و به تبـع آن، تقـ» رضایت شهروندان«)، و حال آنکه بحث از 14ص
نیسـت، و سـزاوار نیسـت امـر ــ اعم از اسالمی و غیر اسـالمی، پیشـین و نـوین ـفالسفۀ سیاسی 

ها موجهند؛ چـون از طریـق دولت«اند که بدیهی معرکۀ آراء باشد. برخی دیگر چنین استدالل کرده
ا به جا آورند که بـه دالیـل هایی رشوند تا نقشبه دست مردمی در سرزمینی معین خلق می ،توافق

). امـا اینـان توجـه 214، ص1380(همپـتن،  »شوندالعاده مهم تلقی میاخالقی و نفع شخصی، فوق
واقـع، چیـزي جـز تکـرار سـؤال در و در اند که این نوع استدالل مصادره به مطلوب اسـت،نکرده

  .  ودپاسخ به چرایی اعتبار رضایت مردم براي دولت و حکومت مطلوب نخواهد ب
اکثریت چنـدان روشـن نیسـت. عـالوه بـر آن، اولویـت  در چرایی اعتبار رضایت ارسطو دلیل

 اصلی براي وي در توجیه حکومت مطلـوب، وجـود قـانون مناسـب و مـدیر تواناسـت. و اساسـاً
در اندیشـۀ او وجـود نـدارد. بـا » توافق همگانی اولیه براي پـذیرش ارادة اکثریـت«عنوان به چیزي

 خالت شهروندان در حکومـت و توجـه بـه آراء اکثریـت را از بـاب خطـرات احتمـالیِاین حال، د
داند. این نوع استدالل در فلسفۀ سیاسـی نـوین چنـدان توجهی به خواست اکثریت، ضروري میبی
  .  ح نظر واقع نشده استممط

پـس  ـ یاسیت شهروندان در فلسفۀ سیاعتبار رضا يل براین دلیترین و اصلیتررسد عمدهیبه نظر م
ت فـرد بـر مـال و جـان یـمالک«فـرضِ شیبـر سـه پــ  جامعه ياز اثبات ضرورت وجود حکومت برا

 ،نی، استوار اسـت. بنـابرا»هاان انسانیم يو تساو يبرابر«، و »یبه منتخب اله یرسدست نبود«، »شتنیخو
  فرض خواهد بود. شین سه پیبر اثبات ا یمبتن »تیرضا«ۀ یاثبات نظر

  شيمال و جان خو بر ت فرديمالک
اش سلطه دارد. به بیان دیگر، هر کس مالـک و معتقد است: هر کس بر خود و امور شخصی روسو

تواند صاحب اختیار خویشتن است، و این مالکیت را طبیعت به او عطا کرده است. پس هر کس می
خواهند داشت که در رو، هر یک از افراد جامعه حق اینخود را تحت اختیار دیگري قرار دهد، و از

ضمن قرارداد اجتماعی اولیه، با هم توافق نموده، خواسـت عمـومی را بـر خـود مسـلط سـازند. او 
طور که طبیعت، انسان را نسبت به اعضایش مسلط گردانیده، قرارداد اجتمـاعی نیـز همان«گوید: می

  .)36، صم1988 (روسو، »ملت (ارادة عمومی) را نسبت به یکایک اعضایش مسلط گردانیده است

   ۳۹ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

گرچـه «د دارد. او معتقـد اسـت: یـنسبت بـه خـودش تأک کست هر ی، بر مالکروسوز همانند ین الك
حـق  ،شتنیت انسان بر خویها مشترك است، اما مالکان همۀ انسانین و هر آنچه در آن وجود دارد، میزم

دانـد، بلکـه آن را ینسبت به خودش نم کست را محدود به نفس هر یمالک الك .»خود اوست يانحصار
 گوید:می . بدین رويداندیم میز قابل تعمیاو ن يهااییبه اموال و دار

 يزیـهر چرو، ازاین رنج هر فرد، تماماً متعلق به خود اوست.و دست یتالش جسمان] حاصل[
ن نبرده، با کار خـود یاستخراج کند و آن را از ب ،شکل گرفته یعیطور طبکه به یتیرا که از وضع

ز خواهـد شـد (الك، یـمالک آن چ ،دیمتعلق به خود اوست ملحق نماکه  يزیو به چ زدیآمر د
  .)54، صم1986

دهـد، یکه بـر همگـان فرمـان مـ یداند که قدرت عمومین میت انسان در جامعه را به ایمالک ،خود يو
از  نیـز نیـشته باشـند. ات دایرفته و به آن رضایتمام مردم آن را پذ یعنیعموم مردم باشد؛  ةبرآمده از اراد

ن معناست کـه یانسان در جامعه به ا يآزاد«د. یآید می) پدیا قرار اجتماعی(قرارداد  یق توافق همگانیطر
ت شـهروندان یآمده از رضـاکه بر یقرار ندارد، مگر آن قدرت يگذارچ قدرت قانونیانسان تحت سلطۀ ه

  .)17، صم1986(الك، » باشد
م که حق اوسـت هـر کـس را کـه یید اقرار نمایم، بایرفتیشتن را پذین بر خوت انساین اگر مالکیبنابرا

تـابع  يگـریدر مِلک د یگونه تصرفت هریکه مشروع گونه. همانگرداندشتن مسلط یبر خو دوست دارد
 آنهـاق حکومت و سلطۀ بر یها از طرت تصرف بر نفوس انسانیاذن و اجازة صاحب ملک است؛ مشروع

  خواهد بود.  آنهات خود یز تابع اذن و رضاین

  فرض مالكيت اشكاالت پيش
ت از امـر و م اسـت کـه تبعیـن مطلب مسلّی، ااوالً: از دو جهت مبتال به اشکال استت یفرض مالکشیپ

 .تصرف در نفـس اسـت یبر خود، نوع يگریو مسلط کردن د ،رش سلطۀ اوستیحاکم مستلزم پذ ینه
م یتـوانیمـ یدر صـورتامـا ف مشروع و مجاز نخواهـد بـود. ن تصریبدون اجازة مالک نفس، ا رو،ایناز

 يگـریا فـرد دیع و منقاد پادشاه یمط شتن را مطلقاًیت خود، خویم انسان حق خواهد داشت با رضایریبپذ
ا یـو  ،اسـت یبر نفس و اموالش اسـتقالل يت ویم مالکییا اثبات نمای) که 130، صم1992بسازد (هابز، 

  م. یین نوع تصرف را احراز نمایبر ا یقیوجود اذن مالک حق
نیـاز بداهت بطالن مالکیت استقاللی انسان بر نفس و اموال خویش، ما را از بحث دربارة آن بی

نیـز » رضـایت«داران نظریـۀ کند. عالوه بر آن، مالکیت استقاللی انسان محل توجه و التزام طرفمی
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انسـان بـر نفـس و امـوال خـویش  روي، اصل سخن حول مالکیت اعتباريواقع نشده است. بدین
داران این نظریه بـه مالکیـت اعتبـاري در صـورتی موجـه خواهد بود. بر این اساس، استدالل طرف

خواهد بود که بتوانند محدودة مالکیت اعتباري را به پذیرش سلطۀ دیگري بر نفـس تعمـیم دهنـد؛ 
ه همـین سـبب، صـرف اثبـات زیرا تالزمی میان مالکیت اعتباري و مطلق بودن آن وجود نـدارد. بـ

کند که انسان حق دارد هر که را خود بخواهد بـر خویشـتن مالکیت اعتباري براي انسان، اثبات نمی
ایم اگر ادعا کنیم که اثبات این مهم از عهدة فلسفۀ سیاسی مسلط گرداند. البته سخن به بیراهه نگفته

اي که براي مبنـا ه و کالم سیاسی، ادلهروي، در فقخارج، و موضوع فقه یا کالم سیاسی است. بدین
شـود، بـه منظـور اثبـات اذن قرار دادن اراده و خواست مردم براي مشـروعیت حکومـت بیـان مـی

اسـت ـ  عطاي سـلطۀ بـر نفـس بـه دیگـرياحق ـ  خداوند بر تعمیم مالکیت انسان به این حیطه
  .)181، صق1424(حائري حسینی، 

شـود ین فرض بنـا مـی، بر اهابز و الك يش از سویخو ییوال و دارات انسان بر امیمالک ياً، ادعایثان
ت، به دنبـال ین مالکیحفظ ا يآمدة افراد بر اساس عدالت باشد، و سپس افراد برادیه و پدیت اولیکه مالک

و حـال  ،دیـگران محافظت نماید یرا از دستبرد و تجاوز احتمال آنهات یبگردند که مالک یل حکومتیتشک
ت یـتوان مالکیم ،اریل و معین دلیبوده و اول کالم و بحث است. به کدام یفرض صرفاً ییدعان ایآنکه چن

خـود اسـتمرار نداشـته يخوده عادالنه شکل گرفته است، چرا بهیت اولیه را عادالنه دانست؟ اگر مالکیاول
شـوند یحاضـر مـ اورند،یاند به دست برا نتوانسته یتیچ مالکیه یعیکه در وضع طب ياباشد؟ چگونه عده

  ش صاحبان ثروت است؟یت و آسایداخل شوند که به نفع مالک يدر قرارداد

  يدگان الهيبه برگز ننداشت رسيدست
گذاران براي تنظـیم اعمـال و اند که مقرراتی را که قانوناین مطلب را پذیرفته» رضایت«داران نظریۀ طرف

تر، خواسـت خداونـد هماهنـگ عت، و به تعبیر دقیقکنند باید با قانون طبیرفتار دیگران و خود وضع می
باشد؛ و چون این قانون حکم یک بیانیه را دارد و بنیان و اساس آن حفظ و مراقبت از نـوع بشـر اسـت، 

  .)74، صم1986تواند خوب یا ارزشمند به شمار آید (الك، هر حکم بشري که علیه آن باشد نمی
صاحب اختیار، اگر ناچار باشد کـه از حـق  روشن و مبرهن است که انسانِ صاحب مال و

خویشتن بر مال و نفس دست بکشد و دیگري را بر آن مسلط نماید اختیار اموال و نفسـش را 
سپارد. حال سؤال این است که مگر نه آن است که بهترین و ترین افراد میبه بهترین و شایسته

تند؟ و اگـر نـاگزیریم در جهـت ترین افراد براي این منصب، برگزیدگان خداونـد هسـشایسته

   ۴۱ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

تشکیل حکومت، سلطۀ حاکم را بپذیریم پس چرا از همان مرحلۀ نخستین، سـلطه و بهزیستی 
  ؟سپاریمیان الهی نمیروافرمان بر نفس و مال شهروندان را به

ــ بپـذیریم » رضـایت«داران نظریـۀ طبق اذعان طرفـ شود که تر میسؤال مذکور زمانی جدي
اذعـان  روسـودرسـتی تشـخیص دهنـد. بـراي مثـال، توانند مصلحت خویش را بهیعموم افراد نم

درسـتی کند که انسان هرچند همواره به دنبال خیر و صالح خویشتن است، اما همیشه آن را بـهمی
پـذیرد کـه زمینـۀ داند، امـا ایـن را هـم مـیسیرت مینیک دهد. البته او انسان را ذاتاًتشخیص نمی

وجود دارد و در این صورت است که در تشـخیص خیـر و صـالح خـود، دچـار  فساد و تباهی او
  .)34، صم1988شود (روسو، راهی میاشتباه و گم

  ارائه شده است:» تیرضا«ۀ یداران نظرطرف يکرد از سویدر مقابل پرسش مذکور دو رو
اگر خـود افـراد  ،نیه صورت نگرفته و بنابراین زمنیدر ا یعت مقدس دخالتیشر سوي: از کرد اوليرو

ص یجـز تحمـل عواقـب تشـخ ياسـت و چـارهیبر آنان ن یند حرجاهگونه افراد نرفتنیجامعه به سراغ ا
  مردم وجود ندارد.  ياشتباه از سو

پـوچ و  یاله ییروافرمان يادعادر نتیجه، ست، و یممکن ن ین شخصیبه چن رسیدست: کرد دوميرو
توانـد یکـس نمـچین ادعا را مطرح کند، اما هـیتواند ایم یانن معنا که هر کس به آسیبه ا ؛است یتوخال
ن بـدان یـا ایـگرفتـه، امـا آ یـیرواادعا کند که از خـدا فـروانکسی ممکن است  اثبات نماید.ش را یادعا

 درخصـوص یین ادعـایرش چنـیپـذ يرا به او داده است؟ ما برا ییروافرمان نیخدا ا معناست که واقعاً
وجـود نـدارد (همپـتن،  ظاهراً ین سند و مدرکیم، و چنیازمند مدرك و سند هستین ی،اسیس ییروافرمان
اهـا، مشـاهدات، یبه واسطۀ رؤ یرد که خداوند متعال ممکن است با انسانیپذیز مین هابز. )31، ص1380

، اسـت کرده یین ادعایرا که چن یکس يکند که مدعایکس را وادار نمچید، اما هیصدا و الهام سخن بگو
ا یـت و ص صـحّیتشخ يبرا یمطرح کرده باشد. ما راه یین مدعایچن ،را ممکن است به دروغیرد؛ زیبپذ

  م.ین نوع مدعا نداریکذب صاحبان ا
از اشـتباه، راهـی بـراي تطبیـق درسـت قـوانین انسان هر دو رویکرد با توجه به نبود مصونیت 

تبیین اینکه چرا سطله بر افـراد جامعـه را در نتیجه، در . اندبشري با قوانین الهی (طبیعی) ارائه نداده
  .سپاریم، عقیم هستندبه منتخبان الهی نمی

 ،)212، صم1995، يز ارائـه شـده (حـائریـشمندان مسلمان نیانداز  یبرخ يکه از سو ،کرد اولیرو
ست که در کتـب ا يات متعددیخالف اجماع و روا ،عالوه بر آن .است یباشد، فقه یش از آنکه فلسفیب

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

۴۲        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

م شـارع یل باشـیـبر آن است که قا یرا مبتنیز ؛به بعد) 59، ص1، ج1365، ینی(کلبیان شده است  روایی
  ر معتدٌبه، اهمال نشان داده است.با وجود ضر یامور واقع یمقدس نسبت به برخ

ها، مالـک حقیقـی انسـانعنوان بـه رویکرد دوم نیز مبتنی بر آن است که ممکن بدانیم خداونـد
ممکـن نیسـت، عمـالً معنـا نخواهـد  آنهـازمین قرار داده، اما چون شـناخت  برگزیدگانی بر روي

داشت که به دنبال برگزیدگان الهی بگردیم و به اوامر الهی آنان گوش فـرادهیم. روشـن اسـت کـه 
چنین برداشتی مخدوش است؛ زیرا ممکن نیست خداوند برگزیدگانی بـر روي زمـین قـرار دهـد، 

راه شناسـایی آنـان را بـراي سـایران ، وجـود ایـن ان بیان نماید، و بااحکام و دستوراتش را براي آن
نیـز  هـابزکـه چنان ـبه خداوند نیست؟ البته ممکن است . آیا این جز نسبت کار لغونسازدمشخص 

ـ بگوییم: خداوند مالکیت خـود را اعمـال نکـرده، و بنـابراین، احکـام و دسـتوراتش را مدعی شده
  راسـتی، چـرا خداونـد در عـین اینکـه مالـک حقیقـی اسـتت. اما بـهبراي احدي بازگو نکرده اس

از ایـن  ــ تواند همیشه در تشخیص مصلحت خویش مصون از خطا باشدو در عین حال که بشر نمی ـ
  ؟نظر کرده استملکیت صرف

  (شهروندان) شيبا همنوع خو يهر انسان يو برابر يتساو
رأي دارد. به بیان دیگر، هیچ نوع تفاوت کیفی میان ارادة  بر اساس این مقدمه، هر یک از افراد جامعه یک

دار شـدن براي عهـدهآن  تک افراد جامعه براي تعیین حاکم و پذیرش سلطۀ او وجود ندارد. عالوه برتک
افراد جامعـه را  الك مناصب حکومتی، هر نوع تفاوتی میان یکایک آحاد جامعه منتفی است. براي نمونه،

هـاي آن ت، در وضعیت طبیعی قرار داده و مساوات و برابري را از جمله مشخصهپیش از تشکیل حکوم
کس نسـبت بـه دانسته است؛ وضعیتی که در آن قدرت و همۀ اختیارات قانونی دوسـویه اسـت و هـیچ

  :گویدبرداري کنند، با یکدیگر برابرند. او میها بدون آنکه از دیگري فرماندیگري برتري ندارد، و انسان
  کننـدیمـ یگر زنـدگیکدیان بر اساس عقل در کنار یرا که در آن آدم ]یتیوضع [ر استاوسزا

 - بر اساس عدالت اسـت آنهاان یم يهاينبوده، و آزاد يبرتر ين دارایزم يدر رو یکس یعنی - 
  .)16، صم1986م (الك، یبدان یعیت طبیوضع

  ند. او معتقد است:یبیبرابر م کامالً یعیها را در وضع طب، انسانالك همچونز ین هابز
، هرچند ممکن اسـت کسـی است هاي جسمی و فکري کامالً برابر ساختهطبیعت آدمیان را در قابلیت

شـوند، با هم مالحظه  آنهاپیدا شود که از نظر جسمی و یا فکري برتر از دیگري باشد، ولی وقتی همۀ 
ر آن، یکـی مـدعی مزیتـی بـراي قدر قابل توجه نیست که به خـاطتفاوت میان هر یک با دیگري آن

  .)86، صم1992دیگري نتواند چنین ادعایی داشته باشد (هابز، درحالیکه  خودش باشد،

   ۴۳ ابي رضايت شهروندان در توجيه سلطة حكومتارزي

 ،سـتین قابـل پـذیرش یاسالم ۀشیرا عالوه بر آنکه در قالب اندیز قابل مناقشه است؛ زیفرض نشین پیا
نش، یاز همـان آغـاز آفـر ،ل به کمالینها در راه نوع انسان يبهره است. اگرچه برایر بین یاز برهان فلسف

  ست.یل حکومت نیاز تشک پیش یعیت طبیجاد وضعیا ين به معنایوجود ندارد، اما ا یتیمحدود
 ،هـابزکـه چنـان ـها يریگمیت در تصمیاکثر یۀم نظریتقد يبرا یت عمومیفارغ از آنکه وجود رضا

ۀ یـداران نظرفن فـرضِ طـریـم بـر ایاگـر بخـواه، گاه اثبات نشـده اسـتچیه ـ معتقدند روسوو  الك
هـا را اگر همـۀ انسـانیز ؛ل نخواهد شدیتشک یگاه حکومتچیکه ه کنیمد اذعان یم بایبند بمانیپا »تیرضا«

نسـبت بـه  یکـیح یبـر تـرج آنهاگاه ارادة چیگر ندارند، هیکدینسبت به  یتیچ مزیبا هم برابر هستند و ه
مناصـب  يتصـد يچگونـه افـراد بـرا . اساسـاًداشـتنخواهـد رجحـان ل حکومت یتشک يبرا يگرید

گاه جامعـه چیه ،ن صورتی؟ بلکه در اکنندیرا انتخاب م يگرید، نظر نمودهشتن صرفیاز خو یحکومت
  به وجود نخواهد آمد.  یحکومت ،رها نشده یو وضع جنگ یعیاز وضع طب

 گيريجهينت

معه است، اما چون در مقام عمـل بر اعتبار رضایت عموم شهروندان یک جا »رضایت«فرض نظریۀ 
شود. البته رضایت ناچار ارادة اکثریت جامعه مطرح مینماید، بهممکن میرو در خارج، تحقق آن غی

تواند داشته باشد، و آن رضـایت ضـمنی در ضـمن یـک عموم شهروندان یک مصداق خارجی می
ارادة اکثریـت در  مبناي فلسـفیِ» رضایت«قرارداد عملی بر تقدم ارادة اکثریت است. بنابراین، نظریۀ 

  . هاي سیاسی استنظام
مالکیت «فرضِ در رویکرد فلسفۀ سیاسی، مبتنی بر سه پیش» رضایت«ترین دلیل بر نظریۀ عمده

(جـدایی دیـن از » به منتخبان الهی رسیدستنبود «، »مطلق و حقیقی افراد بر مال و نفس خویشتن
محـل  فـرض اثباتـاًاستوار است. اما هر سه پیش» با یکدیگر هاتساوي و برابري انسان«سیاست)، و 

قاصرند؛ زیـرا عـالوه بـر آنکـه ایـن سـه » رضایت«در توجیه نظریۀ  روایناشکال و تأمل بوده و از
لحاظ مبنایی مخـدوش اسـت، و در رویکـرد به فرض در فلسفۀ سیاسی اسالمی مردود است، پیش

واجه است؛ زیرا مالکیت افراد بر مال و نفـس خـویش، فلسفۀ سیاسی غرب نیز با اشکاالت جدي م
تواند موجد امر (مالکیت) حقیقی شود. وجـود جز از اعتبار افراد برنیامده است، و امر اعتباري نمی

مانع است، و فرض تسـاوي و برابـري (منوط به ارائۀ معجزه) بال منتخبان الهی هم ثبوتاً و هم اثباتاً
سـلطه و  رجّح در تصدّي حاکمیت خواهد شد و در نتیجه، نباید اساساًمستلزم ترجیح بالم هاانسان

  .حاکمیتی شکل بگیرد، و حال آنکه نقض آن اثبات شده است
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