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و نوع مواجهه  ابتدا تکلیف  باید  این رو دکتر راسخ 
کنند  کنند و سپس ادعا  خود را با پیغمبر مشخص 
تشکیل  اسامی  حکومت  به عنوان  کنون  ا آنچه 

شده به مثابه قیمومیت است یا حکومت!
دکتر راسخ در بخش دیگری از اظهارات خود 
جمعی  منافع  تأمین  ــرای  ب قــانــون  کــه  ــرده  ک ــا  ادع
که بتواند منافع جمعی  است و قانونی معتبر است 
در  اسامی  مبانی  با  نیز  ادعــا  ایــن  کند.  تأمین  را 
که اسام هیچ گاه اصالت  تناقض و تنافر است؛ چرا
را به منفعت جمع نداده  است. آنچه در اسام به 
رسمیت شناخته می شود، »مصالح جمعی« است 
و نه منفعت جمعی. حتی ممکن است این مصالح 
بــرای  ــی  ول بــاشــد؛  جامعه  اقلیت  نفع  بــه  جمعی 
همان  مصلحت  و  باشد  داشــتــه  مصلحت  عموم 
و  مادی  بهره  آن  از  جامعه  فضای  عموم  که  است 
اسام  در  قانون  هــدف  واقــع  در  می برند.  معنوی 
نیز  اهداف شریعت  و  اهداف شریعت است  تأمین 
هم مادی و هم معنوی است. هدف قانون گذاری 
این  که  نیست؛ چرا اجتماعی صرف  نفع  اسام  در 
و  اومانیسم  اندیشه های  حقوقی  ادبــیــات  در  امــر 

ماتریالیسم ریشه دارد.
گر جدا از برخی شذوذات  موضوع دیگر اینکه ا
اسام  در  حکومت  راســخ،  دکتر  اعتقاد  به  فقهی، 
ــس در  یــعــنــی مــــردم صــغــیــر و مــحــجــور هــســتــنــد، پ
بر  کثریتی  ا کــه  نیز  غربی  دموکراتیک  نــظــام هــای 
بر  کثر  ا جمع  »قیمومیت  می شوند،  کم  حا اقلیتی 
جمع اقل« وجود دارد. همچنین در حکومت های 
مــی دهــد،  خ  ر امــر  ایــن  کــه  الیگارشی  و  سلطنتی 
که این مسئله  ح است و در صورتی  قیمومیت مطر
را در همه جوامع صادق بدانند، این نقد به همه 
وارد  و دموکراتیک جهان  نظام های سیاسی  انواع 
مهد  در  موجود  سلطنتی  نظام های  حتی  اســت؛ 

تمدن اروپایی.
که  ح می کند  گزاره  را مطر راسخ در ادامه این 

وارد  که  را  مصداقی  نخست  اسامی  جوامع  »در 
که رایج شد،  می شود، حرام دانسته، بعد از مدتی 
اعام می کنند، خود ما هم این مورد را داشته ایم«. 
گــفــت، ممکن است  بــایــد  ــن ادعـــا  ای بــه  پــاســخ  در 
به صورت شاذ و موردی این گونه نظرات در جاهای 
ح شده باشد، ولی به هیچ وجه چنین  مختلف مطر
تاریخ  در  ــت.  اس نداشته  رواج  فقه  در  دیدگاهی 
با  کــه  ــد  ــوده ان ب افـــرادی  و  گــروه هــا  شیعی  فقاهت 
تفکرات متحجرانه و افراطی اظهاراتی داشته اند و 
کرده باشند؛  ممکن است اموری را نیز حرام اعام 
نیست.  اسامی  رایــج  متدلوژی  به مثابه  ایــن  امــا 
به جوامع اسامی در  ما  گــر  ا که  اســت  ایــن  ســؤال 
تا 13  از سده هشتم  یا  و 5 هجری قمری  قرون 4 
این  آیا  کنیم  نگاه  اســام(  طایی  )دوران  میادی 
وقتی  هستند؟  عقب مانده  یا  کهنه پرست  جوامع 
کنیم،  کلی نگاه  به تاریخ اسامی به عنوان یک روح 
رویه  یک  به عنوان  ادعــا  ایــن  به  نمی شود  قاعدتًا 
کرد و این رویه هیچ گاه در جوامع  اسامی استناد 
فناوری،  با  اسامی  جوامع  اســت.  نبوده  اسامی 
و  اجتماعی  اداره  جدید  تکنیک های  و  نـــوآوری 
سیاسی می شوند و اتفاقًا تکفیر علم و دانش بشری 
در تمدن غربی و اروپایی وقتی زبانزد خاص و عام 
زندگی  متجددانه  بسیار  مسلمان  جوامع  که  بود 

می کردند.
اسامی  جــوامــع  در  راســـخ  دکــتــر  گفته  طبق 
بورس حال و »فارکس« حرام است؛ چون فارکس 
او  که  اســت  تعجب  جــای  اســت.  جدیدالتأسیس 
شبکه های  و  فارکس  بــودن  حــرام  علت  نمی داند 
کوئیست« آثار و تبعات اجتماعی  پولی مانند »گلد 
نه  اســت؛  ابــزارهــا  ایــن  امنیتی  ضــد  و  اقتصادی  و 
اینکه  ــا.  آن ه بــودن  فناورانه  و  تکنولوژیک  صــرف 
هستند  کامل  و  جامع  حد  ایــن  تا  اسامی  مبانی 
که اتفاقًا 1400 سال پیش امکان شناسایی ضرر به 
کم فراهم شده است جزو  جامعه اسامی برای حا

افتخارات دین است؛ نه وسیله تخطئه دین.
را  موضوع  این  فقها  و  فقه  نقد  با  راســخ  دکتر 
را  معاطاتی«  »نکاح  اســام  که  اســت  کــرده  ح  مطر
پذیرفته،  ولی در مقابل »ازدواج سفید« صف آرایی 
روی  از  بی محتوا  کامًا  حرف  این  گفتن  می کند. 
مبانی  در  او  که  می رسد  نظر  به  و  اســت  گاهی  ناآ
نشناخته  را  فقه  و  داشته  اندکی  مطالعه  اسامی 
شیعه  فقهای  قاطبه  نظر  از  اینکه  نخست  اســت. 
قائلین  و  اســت  نشده  داده  معاطاتی  نکاح  جــواز 

نیز  راســخ  که  همان طور  دوم،  دارد.  کمی  بسیار 
واقعی،  معنای  بــه  معاطاتی  نکاح  کـــرده ،  ح  مطر
رضایت  با  طــرف  دو  که  اســت  شرعی  نکاح  همان 
اندازه مختصر شرایط  این  به  انجام عملی حتی  و 
ازدواج سفید این  اما در  را می پذیرند؛  عرفی نکاح 
سفید  ازدواج  در  همچنین  نـــدارد.  ــود  وج حالت 
اعــام صریح قصد  بر  با وجــود شواهد، عملی دال 

طرفین انجام نمی شود.
کرده اند  فقهای قائل به نکاح معاطاتی حکم 
رعایت  موقت  و  دائــم  ازدواج  شرایط  همه  باید  که 
شود و مثًا در عقد موقت شروط از جمله ذکر زمان 
سفید  ازدواج  در  که  گــردد  مــراعــات  باید  مهریه  و 
چنین نیست. در نکاح شرعی برای دختران وجود 
اذن پدر الزم و ضروری است؛ درحالی که در ازدواج 
ندارد. احکام  کثر موارد وجود  ا این اذن در  سفید 
تفاوت های  از  نیز  و...  ارث  و  نفقه  و  عــده  طــاق، 
در  چــون  اســت؛  معاطات  با  سفید  ازدواج  آشکار 
معاطات صرف نحوه ایجاب و قبول غیرلفظی شده 
نکاح  نوع  این  بر  شرعی  نکاح  تبعات  و  آثار  دیگر  و 
نیز بار می شود؛ ولی در ازدواج سفید خبری از این 
و  مخالف  درصد  صد  سفید  ازدواج  نیست.  مــوارد 
مغایر مبانی عقلی و عرفی حتی جوامع غربی است 
نکوهش  هم  اروپــایــی  کشورهای  از  بسیاری  در  و 

می شود.
نظام  کــه  کــرده  ح  مطر ادامـــه  در  راســخ  دکتر 
جامعه  خارجی  و  داخلی  روابــط  تنظیم گر  حقوقی 
است؛ ولی نظام فقهی فقط تنظیم گر روابط داخلی 
این  روابط داخلی  تنظیم گری  از  گر منظور  ا است. 
اجتماعی  روابــط  در  می تواند  فقط  فقه  که  اســت 
است؛  غلطی  حرف  باشد،  قانون گذار  مسلمانان 
جامعه  داشتن  ارتباط  و  بــودن  فعال  به  گر  ا چون 
کنیم،  مسلمان با سایر جوامع در طول تاریخ توجه 
ادعای وی به راحتی رد می شود. جوامع اسامی با 
برقرار  ارتباط  غیرمسلمان  و  مسلمان  جوامع  دیگر 
بوده  آنــان  ــط  رواب سامان دهنده  فقه  و  می کردند 
چارچوب  و  ضابطه  نیز  آن  جزئیات  بــرای  حتی  و 
کرده است. چگونه می شود در طول تاریخ،  تعیین 
ســازمــانــی  مسلمانان  خــارجــی  ــــط  رواب ــرای  بـ فــقــه 
نداشته باشد، ولی بتواند ارتباط جامعه مسلمانان 
هیچ  فقها  ســازمــان  دهــد.  و  سامان   سایرین  با  را 
و اساسی  بنیادی  به صورت  که  را  نوع محدودیتی 
کند  محدود  را  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  روابــط 
نادرستی  حــرف  ایــن  و  نــکــرده انــد  مشهور  تأیید 

یادداشت سردبیر

آیا  که    پس ســؤال مطرح این است 
صغیر  مــن  مگر  بگوید  مــی تــوانــد    اقلیت 
کنم.  متابعت  اکثریت  از  که  مجنونم  یا 
ــه بــســیــاری از  نــقــص   دیــگــر ایـــن اســـت ک
ــرای  بـ نــمــی شــود  را  خــصــایــص مــثــبــت 
کرد؛  جمع  جامعه  حقوقی  شخصیت 
می توان  هیئت  یا  فرد  درحالی که     بــرای 

جمع نمود.  


