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با  می کند.  منتسب  اسامی  نظریه  به  او  که  است 
اینکه در جوامع اسامی ضوابطی برای روابط برون 
سبب  ضابطه ها  این  هیچ گاه  داشته،  وجود   دینی 
اضمحال روابط مسلمانان با غیرمسلمانان نشده 

است.
ادعای دیگر دکتر راسخ این است که »حکومت 
کنونی اسم دولت را دارد؛ ولی رسم دولت را ندارد«؛ 
رسم  دارای  دولت  به مثابه  آنچه  که  معنی  این  به 
دموکراتیک است و قاعدتًا در غرب تشکیل شده، 
را  آرمان ها و اهداف و چشم اندازی  توانسته است 
که یک جامعه غربی برای خود ترسیم  کند  محقق 
کرده است و اآلن وضعیت مطلوبی دارد. در صورتی 
از  بسیاری  در  و  نیست  این گونه  حتم  به طور  که 
نارضایتی های  نخبگان  و  مــردم  عموم  در  جوامع 
غرب  در  ــت  دول رســم  و  اســم  وضعیت  از  بسیاری 

وجود دارد.
جامعه  در  دولـــت  ــار  ــازوک س و  مبانی  اهـــداف 
اسامی دارای چارچوب ها و ضوابط و معیارهایی 
دولت  معیارهای  و  چارچوب ها  با  حتمًا  که  است 
را  ما خود  غربی متفاوت است. چگونه  در جامعه 
بودن  مسلمان  به واسطه  و  می پنداریم  مسمان 
قائلیم؛  اجتماعی  و  فردی  اهــداف  خودمان  برای 
ــداف  اه بــه عــنــوان  آنــچــه  هــم زمــان معتقدیم  ــی  ول
ــال آن هــســتــیــم، تــوســط دولــتــی  ــب ــه دن شــریــعــت ب
که صد درصد با چارچوب ها  می تواند محقق شود 

و معیارهای غربی تشکیل شده است؟!
که برای رسیدن به این اهداف  طبیعی است 
با سازوکار  با هدفی دیگر و  باید جامعه ای  اسامی 
و ســازمــان خــاص خــود بــه وجــود بیاید و اهــداف 

کند. اسامی را محقق 
»دین  که  است  این  راســخ  دکتر  دیگر  ادعــای 
عقل  مقابل  در  و  نیست  حقوقی  نظام  بــرای  اصــًا 
کنیم یا بر طبق  است. باید یا بر اساس دین عمل 

عقل«.
تاریخ  در  کــه  گفت  مــی تــوان  ــا  ادع ایــن  رد  در 
نسبت  در  اتفاقًا  دنیا،  سیاستمداری  و  حکمرانی 
با جوامع غربی در دوره های مختلف »دولت های 
دیــنــی« مــدبــرانــه تــریــن و عــقــانــی تــریــن دولــت هــا 
این   از  نمونه ای  اسامی1  امپراتوری های  بوده اند. 

1-  در دوره معاصر امپراتوری عثمانی در 1595 میادی 
کــیــلــومــتــرمــربــع،  بـــر 5.۲ مــیــلــیــون  ــغ  ــال ب مــســاحــتــی 
میادی   1690 در  )گورکانی(  هند  مغولی  امپراتوری 
 151۲ در  صــفــویــان  کــیــلــومــتــرمــربــع،  مــیــلــیــون   4.6

و  اجتماعی  درون  حــوزه  دو  در  که  هستند  مــوارد 
کرده اند  برون اجتماعی توسعه افته و مدرن عمل 
جوامع  و  خود  جوامع  رفــاه  و  پیشرفت  به  منجر  و 

تحت سیطره خود شده اند.
دانسته  عقل  با  مقابل  در  را  دین  راســخ  دکتر 
اتفاقًا  و  ندارد  و اسامی  که هیچ گونه مبنای دینی 
عقل  اهمیت  دربــاره  مختلفی  احادیث  و  روایت ها 
وجــود  اســـام  در  عقل  و  دیــن  مستقیم  رابــطــه  و 
دیرباز  از  وی  خودساخته  پیش فرض های  دارد. 
انتساب  و  شـــده  داده  پــاســخ  مفصل  بـــه صـــورت 
گزاره هایی به دین اسام در این برهه، دور  چنین 
گروه های  برخی  البته  اســت.  انصاف  و  واقعیت  از 
منتسب به اسام اعم از تکفیری و سلفی )طالبان 
که شاید هنوز چنین اعتقاداتی  و القاعده( هستند 
کنون موفق به تشکیل حکومت  داشته باشند و تا
نــشــده انــد؛ ولــی انــتــســاب ایــن مـــوارد بــه عملکرد 
روش  و  منش  اســاس  بر  ــران  ای اسامی  جمهوری 
رهبران و متفکران دینی و انقابی آن جفای محض 

است.
جمهوری  حــکــمــرانــی  ســیــره  حــاضــر  حـــال  در 
مختلف  ابزارهای  بر  مبتنی  اســام،  ایــران  اسامی 
این  بــر  نیز  مــا  ــذاری  ــون گ ــان ق نــظــام  و  ــت  اس عقلی 
شیوه عمل می کند؛ پس این ادعا، توهین به نظام 
که  ادعا  این  و  است  کشور  اجرایی  و  قانون گذاری 
نمی کند  عمل  عقل  اســـاس  بــر  جمهوریت  ــان  ارکـ
ــات  ک ادرا از  ناشی  عقل،  مقابل  در  دیــن  تعریف  و 

ناقص است.
که عقل منبع  ح است  البته این سؤال هم مطر
گی هایی دارد؟ و چه  و عقل معیار از نظر وی چه ویژ
جوامع  عقل  گر  ا اســت؟  جامعه  معیار  عقل  عقلی 
سر  بر  نیز  غربی  جوامع  همان  در  که  اســت  غربی 
همین  قانون گذاری های  و  ندارد  وجود  اجماع  آن 
کامًا با هم در تضاد  گاهی  کشورهای متجدد غربی 
تنافر  در  دیــن  با  عقل  کــدام  پس  اســت؛  تناقض  و 
ایجاد  سبب  عقانیت  ایــن  از  بخشی  چه  و  اســت 
او مدعی آن  که  شکاف و خسارت اجتماعی شده 
حکم  یک  مرتبه  چند  کنون  تا مثال  بــرای  اســت؟ 

کیلومترمربع، جایریان )دوره  میادی 3.5 میلیون 
میلیون   4 مــیــادی   747 ــلــی خــان(  ق طــهــمــاســب 
مسلمان  همگی  و  داشتند  مساحت  کیلومترمربع 
بودند. در سده های میانی نیز بیش از 15 امپراتوری 
کره  بالغ بر 35 درصــد  بر  که  مسلمان وجــود داشــت 

کرده است. زمین حکمرانی 

بـــدوی صــد درصـــد غــیــرعــقــانــی )حــتــی عقانیت 
اجرا  مسلمان  جامعه  در  راسخ(  به زعم  متجددانه 
که عامه مسلمانان هم معتقد بوده اند  شده است 
گفته، باید آن را  غیرعقانی است، ولی چون دین 
گی   ویژ این  نیز  حدی«  »قوانین  حتی  کنیم؟  اجرا 
این  در  اجماع عقانی  دربــاره  او  ادعــای  ندارند!  را 
عقانی  اجماع  و  اســت  بی اساس  کامًا  نیز  حــوزه 
گفته می شود در هیچ جامعه ای وجود ندارد و  که 
مقایسه با جوامع غربی در این فقره اساسًا اشتباه 

است.
در تفکر دینی و منابع روایی اسامی، عقل از 
برخوردار  آفرینش  جهان  در  منزلت  و  مقام  برترین 
آفرینش  اساس  و  ریشه  و  وجود  سرچشمه  و  بوده 
معیار  تکلیف،  ضابط  عقل،  است.۲  آمده  شمار  به 
وسیله  احــکــام،  استنباط  معیار  عــبــادات،  قبولی 
اعــمــال،  قــبــح  و  مــفــاســد و حــســن  و  درک مــصــالــح 
بــرتــر و  وســیــلــه درک و شــنــاخــت  شــریــعــت و دیـــن 
کامل تر، معیار شناخت  حق از باطل، عامل حیات 
ک حسابرسی در روز جزا، منبع  و بقاى شریعت، ما
دین  در  احکام  از  بسیارى  کاشف  و  درک  مطمئن 
که بنیادش بر عقل و فطرت  است و در اصل دینی 
عقلی  غیر  نمی تواند  است،  انسانی  نیالوده  و  ک  پا

کند. بیندیشد و احکامی برخاف عقل ناب صادر 
راســخ در ادامــه ادعــا می کند »دیــن سبب به 
در  بـــرای جامعه  آمـــدن مشکات جــدیــدی  وجـــود 

و  ظـــاهـــرة  حــجــة  حــجــتــیــن:  الـــنـــاس  عــلــی  هلل  »ان    -۲
حجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل و االنبیاء و االئمة 
بر مردم دو  را  الباطنة فالعقول« همانا خداوند  اما  و 
حجت و رسول است: حجت ظاهر و آشکار و حجت 
رســوالن،  آشکار،  و  ظاهر  حجت  اما  پنهان؛  و   باطن 
پیامبران و ائمه؟س؟ و حجت  باطن و پنهان، عقل ها 
کافی، ج 1، ص 16، قسمتی از حدیث  هستند )اصول 
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یادداشت سردبیر

حکمرانی  ســیــره  حــاضــر  ــال  حـ در    
مبتنی  اســام،  ایــران  اسامی  جمهوری 
بر ابزارهای مختلف عقلی است و نظام 
ایــن شیوه عمل  بــر  نیز  قــانــون گــذاری مــا 
نظام  به  توهین  ادعــا،  این  پس  می کند؛ 
قانون گذاری و اجرایی کشور است و این 
ادعا که ارکان جمهوریت بر اساس عقل 
مقابل  در  دیــن  تعریف  و  نمی کند  عمل 

عقل، ناشی از ادراکات ناقص است. 


