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تعارض  در  نیز  غربی  جــوامــع  یــهــودی  و  مسیحی 
است.

ح در این وبینار »دائمی بودن  نکته دیگر مطر
بشری  جوامع  تحوالت  و  تغییر  و  اسامی  قوانین 
جــوامــع  کــه  هستند  معتقد  راســـخ  دکــتــر  اســــت«. 
بشری همیشه در حال تغییر و تحول و اصاح است 
و  ثابت هستند  اسامی  و چارچوب های  قوانین  و 
با  را  خود  نتوانند  می شود،  باعث  بودن  ثابت  این 
نتیجه  در  و  کنند  همخوان  تحوالت  و  تغییر  ایــن 
کاربرد  و  کارکرد  کنونی  دنیای  در  اسامی  قوانین 

الزم را ندارند.
ــه بــرداشــت  ــون ــتــر راســــخ ایــن گ از ســخــنــان دک
رجــوع  اســام  فلسفی  مبانی  بــه  وی  کــه  مــی شــود 
و  نداشته  اسامی  مبانی  به  جامعی  نگاه  و  نکرده 
نصوصات شرعی را ندیده  است. ادعای او مبنی بر 
ثابت و غیرقابل تغییر و تحول بودن قوانین اسامی 

نیز از همین رو مخدوش است.
آیه  مــصــداق  و  کــامــل  و  جــامــع  اســـام  مبانی 
مبین«  کتاب  فــی  اال  یابس  ال  و  »الرطـــب  شریفه 
کلی  به صورت  و چارچوب ها  مبانی  این  و  هستند 
می گیرند.  بر  در  را  اجتماعی  تحوالت  و  تغییر  تمام 
خلق  بــرای  اســام  که  کرد  توجه  مهم  این  به  باید 
تکنیک ها و روش های جزئی نیامده و اصًا هدفش 
عقلی،  ریــز  متدلوژی های  و  روش  تکنیک،  خلق 
ریاضی و تجربی نبوده است. چارچوب ها و مبانی 
اسام همیشه ثابت بوده و در عرف اجتماعِی تمام 
اتفاقًا  است.  گرفته  قرار  تأیید  مورد  مسلمان  ملل 
بشری،  عقل  بــه  روش  و  تکنیک  حــوزه  در  اســام 
کامًا اختیار داده تا برای  عقل ریاضیاتی و تجربی 
این  ولی  کنند؛  کار  جامعه  آسایش  و  رفــاه  صــاح، 
کلی به  روش ها و تکنیک ها باید در قالب چارچوب 
کلی، مبانی، اصول،  کار روند. اسام این چارچوب 
و  کــرده  طراحی  را  اصلی  معیارهای  و  شاخصه ها 
تعارض  در  اصول  با  که  جایی  تا  را  روشی  جزئیات 
تکنیک  و  روش  به  اســام  نمی کند.  نفی  نباشند، 
که هر روز در آن  موجود در حوزه ریاضی و تجربی 
نمی شود؛  متعرض  می گردد،  ایجاد  تحول  و  تغییر 
در  بخواهند  تکنیک ها  و  چارچوب ها  این  گر  ا ولی 
و  انسانی  پیامدهای  و  کنند  ورود  اجتماعی  حوزه 
اجتماعی به بار آورند، همواره برای پیامدهایشان 

چارچوب و حدود در نظر داشته است.
مبانی  و  نظری  چارچوب های  اسام  واقع  در 
توجه  ــا  آن هـ تــبــعــات  و  ــار  آثـ بــه  و  مشخص  را  کــلــی 

بر  مبتنی  و  عقلی  صرفًا  روش گـــذاری  ولی  می کند؛ 
در  دانست.  دین  هدف  نمی توان  را  بشری  تجربه 
غیر این صورت تناقض عقل بشری و تکامل تجربه 
به  مــی شــویــم  مجبور  را  انــســانــی  دســتــاوردهــای  و 
از  که صدالبته ساحت دین  حساب دین بگذاریم 

این تناقضات مبرا است.
پرداخته  آن  به  راســخ  دکتر  که  دیگری  نکته 
مردم  ایــران  اسامی  جمهوری  »در  که  اســت  ایــن 
نمی توانند قانون بنویسند«. این ادعا خاف رویه 
تاریخ انقاب و سیره رهبران آن است. با توجه به 
ایران،  اسامی  جمهوری  نظام  کمیت  حا سال   40
قانون گذاری  حوزه  در  کنون  ا آنچه  که  می فهمیم 
با  مختلف  ــراد  افـ وجـــود  ثــمــره  دارد،  وجـــود  ــران  ایـ
هم  با  متعارض  گاه  و  متنوع  ذائقه های  و  سایق 
کشور به انحاء  که در بستر نظام قانون گذاری  بوده  
وی  اینکه  مگر  است؛  داشته  ظهور  و  بروز  مختلف 
معتقد باشد تعدادی از افراد همواره حذف شده  و 
در بستر قانون گذاری اجازه ظهور و بروز نیافته اند. 
ــول دمــوکــراتــیــک  ــ ــا نــیــز بــنــا بـــر اص ــ الــبــتــه ایـــن ادع
کــه در تمام  ــمــی رســد؛ چــرا ن نــظــر  بــه  پــذیــرفــتــنــی 
برای  چارچوب هایی  دنیا  دموکراتیک  نظام های 
قانون گذاری  نظام  و  سیستم  در  قانون گذار  یک 
فیلترینگ  سیستم  یک  آن هــا  همه  و  دارد  وجــود 
ایران  فیلترینگ  سیستم  از  مــواردی  در  که  دارنــد 
بازتر نیست؛ ولی وی مدعی است در جوامع غربی 
جمهوری  در  ولــی  می کنند؛  قانون نویسی  مــردم 

اسامی مردم قانون نمی نویسند.
ادعــا خاف  ایــن  که  گفت  باید  مــورد  ایــن  در 
واقع است و با نگاهی به رویه نظارت در انتخابات 
مــی تــوان خاف  بــه وضــوح  فرانسه  کــشــوری چــون 
ح  کرد. به این ترتیب پرسش مطر بودن آن را ثابت 
و  آمریکایی  الکترال  نظام  وجــود  آیا  که  است  این 
نشانه  او  نظر  از  غیرمستقیم  انتخاب  با  نظام های 

غیردموکراتیک بودن این نظام ها است؟
در  ــردم  »م که  اســت  ایــن  بعدی  ح  مطر نکته 
قّیم  فقه  متخصصان  بوده،  صغیر  اسامی  جامعه 
دکتر  گفت  باید  پاسخ  در  می شوند«.  تلقی  ــان  آن
که در پارادایم اسامی سخن می گویند، الزم  راسخ 
است به لوازم آن نیز توجه و تسلط داشته باشند؛ 
گر معیار سیره پیغمبر اسام؟ص؟ باشد، خاف این  ا
می توانست  پیغمبر  که  چرا مــی گــردد؛  اثبات  ادعــا 
کند،  عمل  مذهبی  مبلغ  و  مبشر  یــک  به عنوان 
و حفظ  برای تشکیل  و  داد  ولی تشکیل حکومت 

کرد و چارچوب های اجتماعی نیز معین  آن جهاد 
که امکان پذیر  نمود. ائمه معصومین نیز تا آنجایی 
بوده برای قانون گذاری و تعیین روابط و ضوابط در 

کرده اند. بین مسلمانان تاش 
که وقتی می گوییم  دکتر راسخ اظهار می کنند 
فــانــی »ولـــی امـــر« اســـت، یعنی مـــردم     قــاصــرنــد یا 
که  همانند مجانین »ولی« می خواهند؛ در صورتی 
معنای والیت ولی     مجانین نیست، بلکه معنای آن 
»والیت بر جامعه« است. ممکن است افراد جامعه   
قصوری  نه  که  باشند  کمال  با  و  ذکــاوت  با    خیلی 
دارند، نه طفل هستند و نه مجنون؛ ولی     جامعه به  
دلیل اینکه نقایصی دارد، بدون ولی رفع نمی شود؛ 
مثًا یکی     از نقایص آن اختاف در تصمیم گیری ها 
دیگر  جماعتی  می دهند     و  رأیــی  جماعتی  اســت؛ 
اختاف ها،  این  حل  با  باید  که  می کنند  مخالفت 
کــثــریــت هــم دلیل  کـــرد.     والیـــت ا ــجــاد  یــگــانــگــی ای
پس  نــدارد؛  اصالت  دینی  مبانی  در  که  می خواهد 
که آیا   اقلیت می تواند بگوید  ح این است  سؤال مطر
متابعت  کثریت  ا از  که  مجنونم  یا  صغیر  من  مگر 
که بسیاری از خصایص  کنم. نقص   دیگر این است 
را نمی شود برای شخصیت حقوقی جامعه  مثبت 
می توان  هیئت  یا  فرد  درحالی که     برای  کرد؛  جمع 

جمع نمود. 
کـــردن این  بــنــابــرایــن وجـــود »ولـــی«   بـــرای پــر 
نمی شود  والیت  حضور  با  جز  و  است  الزم  نقایص 
کرد. تشخیص ولی به دست مردم  آن ها را     جبران 
صغیر  ایــن  پــس  انتخاب     می کنند؛  مــردم  و  اســت 
و مجنون  آن صغیر  با  آمــده  فقه  در  که  و مجنونی 
که آن صغیر و مجنون هیچ گاه  متفاوت است؛ چرا
حق  اجتماعی  صغیر  ولــی  نـــدارد؛  نظر  و  رأی  حق 
انتخاب و اعطا یا تحقق مشروعیت ولی را هم دارد. 
والیــت  بحث  در  فقها  برخی  تعبیر  اســاس  ایــن  بــر 
از  مــراد  عمل  در  و  است  ذهنی  قرابت  جهت  فقط 
)حکومتی(  اجتماعی  و  فـــردی  حــقــوق  در  صغیر 

یکسان نیست.
این خوانش از اسام خوانش فردی و مختص 
که به عنوان واقعیت تاریخ اسام  دکتر راسخ است 
و سیره معصومین؟س؟ بیان می شود و اتفاقًا ملهم 
از اندیشه و تفسیر غرب گرایانه از اسام است. اینکه 
می تواند  اســت،  اســام  دیــن  در  مــردم  قیم  فقیه 
زیرا الزمه اش  اتهام به پیغمبر خدا؟ص؟ هم باشد؛ 
که ادعا شود ایشان نیز خود را قیم مردم  این است 
از  مــی کــردنــد!  قلمداد  صغیر  را  آنـــان  و  مــی دیــدنــد 


