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 نقد سوم بر دووکراسی
که در دووکراسی  نقد سوم بر دووکراسی از ناحیه خالهای ونطقی وتعددی است 

 دارد:وجود 
کهی در نظریه دووکراسی، وردوی کهیت انتخاب   که به حا رای داده و او را برای حا

کهان وی وی که خود دارای آن نیستند کنند، حقی را به حا و دلیل ونطقی برای  ،دهند 
که از سوی  داشتن چنین حقی از سوی وردم وجود ندارد؛ زیرا در نظریه دووکراسی حقی 

کهیت دارو کن و حا گفته شود هر شخصی  ده ویدم به حا که  شود، این چنین نیست 
کن را انتخاب وی کهیت  که حا کن داده باشد؛ بر کند، فقط حق حا خودش را به حا

کهیت بر تهام وردم و جاوعه بلکه  که در این جاوعه غایبان و نابالغانی وجود _ حق حا
کن نداده دارند، و آیندگانی وی که این حق را به حا کهیت بر تهام و حق  _اند آیند  حا

کن داده وی که هیچ فرد از افراد جاوعه،  ونابع انسانی و طبیعی به حا شود. در حالی 
کهیت بر جاوعه باشد را ندارند تا اینکه بخواهند به دیگری  که حق حا چنین حقی 

کنند.   واگذار 
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کهیت بر جاوعه  که دیکتاتورها حق حا افراد جاوعه این حق را ندارند به ههان دلیل 
که عهل را  ندارند. و اگر بگویین افراد جاوعه چنین حقی دارند به وعنای این است 

 کنند. دیکتاتورها را نیز درست بدانین؛ و بگویین آنها هن از ههین حق استفاده وی
کن باشد و  :نکته که یک شخص حا تفاوت بین استبداد و نظام عدل در این نیست 

که در یا ده تن؛ بلکه فرق اساسی این اس است و فراوین رواستبداد، هوای نفس فروانت 
روا باشد، ویا یک خواهد یک نفر فروان شود، حال وی بخواهی داده وی بر اساس دل

که بر اساس دلحزب و یا تهام وردم، تف کنند،  اوتی ندارد و ههین  بخواهی حکووت 
 شود حکووت استبدادی. وی

به عدل باشد، فعل او،  اگر یک نفر باشد ولی وعصوم باشد، و عهل او، عهلحال 
شود حکووت عدل و باید قدرت در اختیار او باشد و یک نفر  فعل عدل باشد، این وی

 بودن وانعی برای عدل بودن حکووت نیست. 
که اراد کهیت این است  کن، برتر از اراده  ه     حقیقت حا  وردم باشد. وعنای اراده   حا

کن چیزی را خواست و وردم چیز دیگری را خواستند، خواست  که اگر حا برتر این است 
کهیت وختص به نظام اسالوی کن وقدم بر خواست وردم است. این وعنای حا هن  حا

کن، قانون نیست و در هر نظاوی ها و   کند و باید گذاری وی اینگونه است؛ لذا حا
کردن ارادهکند؛ اصال قانون یعن هایی وضع وی  نباید وردم. و به ههین دلیل  ی ی وحدود 

کن برتر است وی که اراده   تواند والیات بگیرد،  تواند تصهین جنگ بگیرد، وی حا
فرواید:  تواند سرباز بگیرد و... و وردم هن حق سرپیچی ندارند. اینکه در قرآن وی وی

ِسِهْم > ف ُّ ب ْ
ن َ ِمن ْ ا َ ي  ِمن ِ ؤ ْ اْلمُّ ْولٰى ب ِ

ي  ُّ ا َ ب ِ
کن دارداراده   برتری ههین به هاشار 1<َالن  َ یعنی خواست  ؛حا
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کهیت  کهیت و این قوام حا رسول اکرم بر خواست وردم وقدم است، این یعنی حا
 است. 

که این اراده   آید؟ آیا  دووکراسی از کجا وی ام دربرتر برای حک   سوال این است 
 رد پس این اراده  برتر ندا تک وردم دارند؟ و حال اینکه هیچ شخصی در جاوعه اراده   تک

کجا وی  افزاید.  هن چیزی بر آن نهی ،آید؟ و انضهام هیچ به هیچ برتر از 
کهیت  که حا کن بر وردم در نظام اسالوی یعنی برتریت اراده   ؛این وسئله  به   حا

کنند و  پوشی وی های دیگر از آن چشن  اوا در نظامخوبی بیان شده و تنقیح شده است؛ 
کهیت  وی های خودشان   وردم است، تا بتوانند حکووت وا عین اراده   اراده  گویند در حا

کهیت بر برتریت اراده   که اساس حا کنند، در حالی  کن است، خواه  را حفظ  حا
کهیت اسالوی کهیت دیگری.   حا  و الهی باشد و خواه هر حا

 


