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یک طرفه به قضاوت مسلمانی رفته اید!

سردبیر محمدعلیالفتپور

شهریور   14 وبینار  در  ــخ«  راس »محمد  دکتر 
فــقــه و  بــیــن شــریــعــت،  1399، دربـــــاره »نــســبــت 
این  که  کــرده  ح  مطر را  مختلفی  مــوارد  حقوق« 

نوشتار به نقد و بررسی آن پرداخته است.
در  راســخ  دکتر  اظــهــارات  در  نکته  نخستین 
که  مورد »نسبت بین قانون و اراده عمومی« است 
نشان می دهد، به اعتقاد وی »قانون باید تجلی 
مسلمان،  یک  به عنوان  او  باشد«.  عمومی  اراده 
قاعدتًا باید در چارچوب اسام به مواجهه با قواعد 
دینی بپردازند؛ اما در چارچوب های متصور خود 
کرده اند و ادعاهایشان با مبانی  از دین اظهارنظر 
آنچه  اســـاس  بــر  اســـت.  تنافر جــدی  اســامــی در 
اراده  از  شریعت  و  دارد  وجــود  مبین  شریعت  در 
به مثابه  عمومی  اراده  می کند،  استیفا  عمومی 
از  هــیــچ کــدام  اســـام  در  نیست.  معیار  و  قــانــون 
این  کــام اهلل مجید  و  و دینی  منصوصات شرعی 
تجلی گر  باید  قانون  که  نمی کند  تأیید  را  مفهوم 

اراده عمومی باشد.
در  بشری  تجربه  دینی،  نصوصات  بر  عــاوه 
که  مــی دهــد  نــشــان  تاریخی  مختلف  ــای  ــ دوره ه
قانون گذاری  منبع  و  مبنا  عمومی  اراده  هیچ گاه 
مستقل  بـــه صـــورت  حــکــومــت  تــشــکــیــل  حــتــی  و 
تــأســیــس حکومت  بــنــیــان  پــایــه و  ــت.  ــبــوده اسـ ن
دموکراسی  مظهر  به عنوان  کنون  ا که  کشورهایی 

است  غیردموکراتیک  می شوند،  شناخته  دنیا  در 
نیست  چیزی  آن  دموکراتیک  کشورهای  کله  شا و 
در  حکومت ها  تأسیس  منبع  و  مبنا  به عنوان  که 
جــوامــع اروپــایــی مــشــاهــده مــی شــود؛ چــون هنوز 
کنون  ا و  دارد  پادشاهی وجود  اروپا جوامع  در  هم 
مبتنی  کشورها  این  قانون گذاری  فرایند  از  بخشی 
ــه مــفــهــوم غــربــی آن اســــت؛ ولــی  ــی ب ــراس ــوک ــر دم ب
به  تا  می کنند  طی  کشورها  ایــن  که  فرایندهایی 
دموکراسی  از  موجود  تعریف  با  برسند،  دموکراسی 

غربی متفاوت است.

اراده  تجلی گر  ادعــای  دینی،  مبانی  بنابراین 
آنچه  می کند.  نفی  کامًا  را  قانون  بــودن  عمومی 
کارشناسان، مجتهدان  از شریعت می فهمیم و  ما 
مسائل  حــوزه  در  صاحب نظران  و  تقلید  مراجع  و 
نوشته اند،  و  کرده  فهم  کنون  تا اعتقادی  و  شرعی 
رد  را  آن  بلکه  نشده،  تأیید  عبارتی  چنین  نه تنها 
را  دیــن  عمل  ساخت  کــه  کسانی  حتی  می کنند؛ 
فقط به مثابه مسائل عبادی و فردی می پندارند، 

چنین اعتباری را به طورکلی نمی پذیرند.
حــال  در  دمــوکــراســی  مسئله  ــن،  ایـ ــر  ب ــاوه  عـ
حاضر در دنیای غرب با چالش های جدی مواجه 
کادمیک  است و خود جوامع غربی هم در فضای آ
دموکراسی  از  ما  را  آنچه  متدلوژی  و  مبانی  خــود، 
نقد  را  آن  بودن  عمومی  اراده  تجلی  و  پذیرفته ایم 
می کنند و این مسئله روزبه روز مخالفان جدی تری 

پیدا می کند.
این  در  مـــدرن  جــوامــع  در  خ داده  ر اتــفــاقــات 
دموکراسی  به مثابه  آنچه  مــی دهــد،  نشان   زمینه 
در  و  نیست  کثریت  ا استبداد  جز  مــی شــود،  تلقی 
کرده و  موارد بسیاری، اتفاقًا ضد حقوق بشر عمل 
کارآمدی آن برای اداره اجتماع هم زیر سؤال رفته 

است.
باید  صرفًا  قانون  که  ادعــا  ایــن  اســت،  گفتنی 
تجلی گر اراده عمومی باشد، با مبانی دینی جوامع 

نقدی به وبینار حقوقی دکتر محمد راسخ با موضوع 
»قانون گذاری در جامعه مسلمانان«

کـــامـــل و  ــی اســـــام جـــامـــع و  ــان ــب   م
یابس  ال  و  »الرطــب  شریفه  آیــه  مصداق 
کتاب مبین« هستند و این مبانی  اال فی 
و چارچوب ها به صورت کلی تمام تغییر 
می گیرند.  بر  در  را  اجتماعی  تحوالت  و 
اســام  کــه  کــرد  ایــن مهم توجه  بــه  باید 
برای خلق تکنیک ها و روش های جزئی 
تکنیک،  ــًا هــدفــش خــلــق  اصـ و  نــیــامــده 
روش و متدلوژی های ریز عقلی، ریاضی 
اســـت. چــارچــوب هــا و  نــبــوده  و تجربی 
در  و  بــوده  ثابت  همیشه  اســام  مبانی 
عرف اجتماعِی تمام ملل مسلمان مورد 

تأیید قرار گرفته است. 


