
 

 

 ؟ب؟
 آیت اهلل اراکی؟بد؟  یاسیدرس خارج فقه نظام س 62 مطالب جلسه دهیچک

   99_ 99سال تحصیل   
 نقد دوم بر نظریه دموکراسی

که بر نظام دموکراسی بیان می که در ءداریم، خالدومین نقدی  این های مشروعیتی است 
که این خال  باشند:ها الاقل از سه جهت میءنظام وجود دارد، 

 مشروعیت  ءاولین خال
که تصرف انسان در جهان این مشروعیت در نظام دموکراسی از  ءاولین خال جهت است 

که می توان در این نظام برای طبیعت در نظام دموکراسی توجیه معقولی ندارد. و تنها توجیهی 
ت انسان، مالکیت مردم و یا دولت بر منابع طبیعی و به طور تصرف انسان در طبیعت،مالکی

است یعنی « سلطه بر طبیعت»کلی تمام تصرفات انسان در جهان هستی یافت، توجیه 
کنم، پس مشروع است»  «. چون سلطه بر این طبیعت دارم و میتوانم در آن تصرف 

گر بنای مشروعیت تصرف انسان در طبیعت بر  بنا نهاده شود، « سلطه»در این صورت ا
که قدرت در  هر شود  وشود و تمامی استبدادها قابل توجیه میها باز میباب تمام غصب کس 

که می کند.اختیار اوست باید بتواند در هر چیزی   تواند، تصرف 
که اساسا   االنسانی باشد و ارتباط مشروعیت با قدرت باید مشروعیت باید قبل در صورتی 

که  توانم انجام چون من می»نه اینکه « دهمروع است، من انجام میچون مش»اینگونه باشد 
قدرت از آن مردم است، اما مشروعیت باید از یک منبع «. دهم ، پس مشروع است

که مردم  االنسانی باشد؛قبل که انجام میدر این صورت است  و  ندمسئول دهنددر برابر افعالی 
که هرکاری انسان انجام میاین می ه، نتیجاالنسانی تصور نشوداگر مشروعیت قبل دهد و شود 

گذاشتن مسئولیتمی کنار  ها و اخالقیات و توجیه تمام خواهد، خوب است و این یعنی 
که نماد استبداد در قرآن است اینگونه نقل جنایت کریم از فرعون  ها و استبدادها. قرآن 
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رٰى > کند:می
لا ٰ ٰما أ َ ُكْم أ ِ ِري 

ْرَعْون ُ ٰما أ ُ اَل ق ِ اِد  ق ٰ ٰ س  َل َألر َ ي  لا ٰ َسب ِ ُكْم أ ِ ْهِدي 
گفت فرعون هم می 1 <َو ٰما أ َ

  گویم درست است. هرچه من می
 مشروعیت  ءدومین خال

کنیم، نظام دموکراسی حکومت همگان نخواهد ۲ که فرض  . هر نوع از نظام دموکراسی را 
که به هر حال بخشی از جامعه بالغ نشده گیری اصال بخشی موقع رایاند، شد؛ به این دلیل 

کاندیدای  متولد نشده بودند ولی در طول مدیریت دولت متولد شدند، و بخشی به این 
حکومت اقلیت بر اکثریت  تیجهندر ا برای حکومت قبول ندارند؛ اند و او رمنتخب رای نداده

کند و اینک که بخواهد مشروعیت اراده این اقلیت را بر اکثریت توجیه  ه اقلیت برای و چیزی 
 اکثریت تصمیم جنگ وصلح و...بگیرند هیچ توجیهی ندارد.
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