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حال تغییر و تحول فعلی بشر شده است و توانایی 
اینجا  در  ــــدارد«.  ن را  اجتماعی  روابـــط  تنظیم گری 
بروز مشکات  آیا وجود دین سبب  که  باید پرسید 
پیدا  غلبه  اتفاقًا  یا  اســت  شــده  اسامی  جامعه  در 
کردن عقانیت متضاد و متعارض مورد ادعای وی 
که منبعی جز »عرف« ندارد و هر روز به شکلی  است 
درمی آید، باعث ایجاد چنین معضاتی شده است؟

بنابراین ریشه مشکات در اجرا نشدن احکام 
کــه راســـخ مــدعــی آن  دیــنــی اســـت؛ زیـــرا عقانیتی 
نتوانسته  نیز  کشورها  دموکراتیک ترین  در  اســت، 
هر  و  کند  بهتر  جوامع  این  تابعان  بــرای  را  شرایط 
کم بوده، سبب توسعه  جا اصول بنیادین دین حا
و  تحجر  و  شده  تعالی  و  رشد  امنیت،  شکوفایی  و 
کرده است. دین نه تنها عامل  عقب افتادگی را طرد 
است،  نبوده  دینی  جامعه  مشکات  و  معضات 
به  عقانیت  دارد  وظیفه  ذاتــًا  دینی  اندیشه  بلکه 
حل وفصل  را  مشکات  رفاه  ایجاد  با  و  دهد  ج  خر
پیشرفت  و  شکوفایی  مــایــه  دیــن  واقـــع  در  کــنــد. 
ــای  کــه آرمــان هــا و ارزش هـ اســت و هــر جــامــعــه ای 
ح شده، تعالی معنوی و مادی بیشتری  دینی مطر
و  عقب افتادگی  تحجر،  مقابل  در  ــن  دی و  یافته 
در  دین  مثال  به طور  است.  ایستاده  کهنه پرستی 
جامعه  متحرک  موتور  به مثابه  اسامی  جمهوری 
که  کرده، امری  به سمت پیشرفت و توسعه عمل 
اســت. مقایسه جامعه  راســخ  ادعــای  کامًا خــاف 
توسعه  وضعیت  بــا  پهلوی  دوران  متجدد  صــرفــًا 
امر  ایــن  مؤید  مــی تــوانــد  انــقــاب  از  بعد  ــادانــی  آب و 
جوامع  همین  فشارهای  و  تحریم ها  گرچه  باشد. 
کاستی ها و نواقص  به اصطاح متجدد سبب برخی 

کشور شده است. در 
که  اســت  کــرده  اظــهــار  همچنین  راســخ  دکتر 
به سمت  آنچه  و  نکرده ایم  کم  را حا اراده مردم  ما 

»حکومت  بلکه  نیست؛  »جمهوری«  می رویم  آن 
کم  را حا اراده اسام  اسامی« است و در واقع »ما 

می کنیم؛ نه اراده مردم را«.
و  فرودین 58  در  و  اسامی  انقاب  ابتدای  از 
که  کرده اند  تمامی مراحل دیگر، مردم رسمًا اعام 
اسامی  اراده  به مثابه  عمومی  اراده  می خواهند 
باشد و اجرای احکام اسامی را مطالبه می کنند. با 
این شواهد، مشخص نیست مقصود وی از اراده ای 
نظرسنجی های  در  می کند، چیست.  ح  مــطــر کــه 
مختلف انجام شده، بیش از 70 تا 80 درصد مردم 
کم باشد؛  معتقدند باید احکام اسامی در ایران حا
ظواهر  از  بعضی  شاید  کــه  وضعیتی  در  بنابراین 
کمرنگ شده باشد، اعتقاد مردم به دین از  اسامی 
بین نرفته است و الزم است دکتر راسخ پاسخ دهد 
از  را  کــرده انــد دیــن  اعــام  مــردم  کجا قاطبه  که در 
کنون نخواسته اند و مردم ساالری  ابتدای انقاب تا

دینی به آن ها تحمیل شده است؟
که »باید فقه  ادعای دیگر دکتر راسخ این است 
را با تفکر، عقانیت و روشنفکری آشتی دهیم«. در 
که اتفاقًا »فقه عین  گفت  پاسخ به این بخش باید 
دینی  عقانیت  نشانه  ــن  ای ــا  آی اســـت.  عقانیت« 
که فقه احکام را به احکام »اولیه« و »ثانویه«  نیست 
اولیه  احــکــام  بــر  موقتًا  را  ثانویه  احــکــام  و  تقسیم 
رسمیت  به  را  اجتماعی  مصلحت  می کند،  کم  حا
می شناسد، منفعت و مصلحت اجتماعی را به عنوان 
کم بر احکام اولیه شناسایی می کند  معیار و منبع حا
و به فقیه اجازه می دهد به مقتضای زمانی و مکانی 
اولویت دهد؟  اولیه حتی  بر احکام  را  ثانویه  احکام 
کارآمدی اندیشه اسامی بوده،  که نشانه  موضوعی 
اقتضایی،  درک  ایــن  به مثابه  و  درک  را  اقتضائات 

احکام اجتماعی و قانونی را وضع می کند.
نظام  را  فقهی  نظام  خــود،  اظهارات  در  راســخ 
دینی ندانسته، نظام دینی را فقط منبعث از عرف و 
گفت، این  عقل می داند. در پاسخ به این ادعا باید 
حرف در تنافر با قرآن و نصوص شرعی است. در اصل 
فقه و دین عرف و عقل را تکفیر نمی کنند؛ ولی آن ها 
را بابنابراینت اصیل هم نمی دانند. او فقه را در تنافر 
گر  که ا با عرف و عقل می داند و این در حالی است 
نظامات  می فهمید  می کرد،  رجوع  فقهی  منابع  به 
گر  ا فقهی ما مبتنی بر عرف و عقل بنا شده است. 
اآلن  پــس  اســت  عقل  و  عــرف  و  نیست  فقه  دیــن 

یادداشت سردبیر

گل غربی هم جوامع دینی هستند.  جوامع پای در 
فردی  دین  بوی  و  رنگ  جوامع  این  در  درحالی که 
هم در حال از بین رفتن و اضمحال است. محدود 
کردن دین در ساحت فردی در جوامع غربی باعث 
باشد  مهجور  نیز  فــردی  ساحت  در  دیــن  که  شــده 
به  اجتماعی  دین  از  غربی  جوامع  از  بسیاری  در  و 
دین فردی و از دین فردی به دین زدایی و از آن به 
رسیده اند.  زدایــی  خدا  به  سرانجام  و  دین ستیزی 
دین  از  فقه  تفکیک کننده  بی اساس  اندیشه های 
در عمل سبب توسعه تفکر خداستیزی و درنهایت 
آنچه در جامعه متجدد  یعنی  ضدبشری می شود، 

خ دادن است. غربی نیز در حال ر
مانع  »فقه  می کند:  ادعا  پایان  در  راسخ  دکتر 
فهم حکمت احکام است و در نظام فقهی و نظام 
و  کنیم  درک  را  احکام  حکمت  نمی توانیم  دینی 
احکام  مقهور  و  نماییم  تعطیل  را  عقل  مجبوریم 

اسامی باشیم«.
بـــرخـــاف احـــکـــام فـــــردی، اســــام در حـــوزه 
احــکــام  اقــتــضــای  و درک  فــهــم  ــع  ــان م اجــتــمــاعــی 
اجتماعی نشده است. شریعت در احکام اجتماعی 
و  نـــداده  قــرار  عقل  از  استفاده  بــرای  محدودیتی 
شناخته  رسمیت  به  هم  را  عرفی  عقانیت  حتی 
نکرده  منع  را  حوزه  این  در  تفکر  و  اندیشمندی  و 
بر  را  اجتماعی  احکام  اســت  قــرار  گــر  ا اتفاقًا  اســت. 
را  احکام  این  حکمت  باید  کنیم  اجرا  اسام  طبق 
بدانیم و با فلسفه آن ها آشنا باشیم تا احکام الهی 
کم  حا حتی  کنیم.  اجــرا  آن هــا  بر  کم  حا روح  با  را 
که ضابطه و اصل محکمی  اسامی در حوزه هایی 
مبتنی  می تواند  نیز  دارد  وجــود  اسامی  حــوزه  در 
در  را  احــکــام  بــرخــی  شــرعــی،  و  عمومی  مصالح  بــر 
کند و این تغییر و  اقتضای زمانی و مکانی متحول 

تحول حتمًا مبتنی بر عقانیت است.
مــی تــوان  پیش گفته  مــطــالــب  بــه  عــنــایــت  بــا 
حوزه  اســتــادان  اســت  الزم  که  کــرد  درک  به وضوح 
حوزه  مسائل  بررسی  و  تحلیل  برای  انسانی  علوم 
با مداقه و استمرار در فهم و  دین، فقه و شریعت 
به  اقــدام  فقهی  و  دینی  مقتضیات  و  مسائل  درک 
است  ممکن  صــورت  ایــن  غیر  در  کنند؛  نظر  ــه  ارائ
که با واقعیت های دینی در تضاد و تنافر  مطالبی را 
اسامی  مبانی  و  به ساحت شریعت  مطلق است، 

نسبت دهند.

از  بــعــضــی  ــد  کــه شــای   در وضــعــیــتــی 
ــده بــاشــد،  ظــواهــر اســامــی کــمــرنــگ شـ
است  نرفته  بین  از  دین  به  مردم  اعتقاد 
و الزم است دکتر راسخ پاسخ دهد که در 
را  دین  کرده اند  اعام  مردم  قاطبه  کجا 
و  نخواسته اند  تاکنون  انقاب  ابتدای  از 
مردم ساالری دینی به آن ها تحمیل شده 

است؟ 


