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پیامبر اكرم(ص) ميفرماید« :در جستجوی علم و دانش ،یار و پشتیبان همدیگر باشید .بعضي از شما علمش را برر
دیگری كتمان نكند كه خیانت كردن در علم ،از خیانت در مال سختتر است».
از این حدیث به دست ميآید كه یكي از رسالتهای مهم طالب ،دانشپژوهان و معلمان این است كه امانتداری
كنند و امانتداری علم در این است كه آن را به دیگری انتقال دهند .در حدیث دیگری آمده است:
مثل مؤمنان در اجتماع ،مانند پیكره و بدن انسان است .در دوستيها و ترحم و مهرورزی نسبت به یكدیگر ،مانند
اعضای یک پیكرند كه اگر یكي از آن اعضا به درد آید ،سایر اعضا نیز به درد ميآید و سایر اعضرا را نیرز تر
ميگیرد.
موضوعي كه بررسي خواهد شد ،آزادی بیان و مباني جرمانگاری توهین به مقدسات است .به دلیل كمبود زمران،
برخي بحثها خالصه ميشود و به منابع ارجاع داده ميشود.
مهمترین مبحثي كه در این جلسه بررسي خواهد شد ،توهین به پیامبر اكرم(ص) است و اینكه در این مورد ،آنچه
در فقه مطرح است ،با قوانین و انتظار جامعه جهاني ،متفاوت است و به دلیل این تفاوت ،این سه دیدگاه مطررح و
مقایسه ميشود.
در مورد بحث آزادی بیان كه هم در قانون اساسي و هم در كت و اسناد بینالمللي آمده ،باید دانست كره آزادی
مطلق وجود ندارد و آزادی بیان هم باید منوط به این باشد كه به دیگران صدمه وارد نشود .اگر بنا باشد بره نرام
آزادی بیان ،به مقدسات یا اعتقادات عدهای توهین شود ،این آزادی خدشهدار است .در غررب هرم اگرچره آزادی
بیان مطرح شده است و تصریح ميكند كه این آزادی تا جایي است كه توهین به مقدسات نباشد ،ولي تروهین بره
مقدسات را در توهین به دین مسیحیت محدود ميكند؛ یعني آزادی بیاني كه به دین مسیحیت توهین كند ،خرال
است و توهین به ادیان دیگر را ایراد نميدانند.

این مسئله را آقای میرمحمد صادقي در كتاب خود با اسناد و مدارک بررسي كرده اسرت .ایشران گفتره« :سرلمان
رشدی از آزادی بیان استفاده كرده و به مقدسات مسلمانان توهین كرده است .به دنبال شكایاتي كه شرد ،دادگراه
بیان مي كند كه قوانین موجود ،در مورد توهین به مسیحیت است .لذا از نظرر مرا سرلمان رشردی قابرل محاكمره
نیست».
موارد از این دست را در كتابي كه معرفي شد و دیگر منابع ميتوانید مطالعه كنید .آزادی بیان چیزی نیسرت كره
كسي بخواهد جلو آن را بگیرد .رفتار امامان و پیامبر اكرم(ص) نشان از آزادی بیان داشته و مرا نیرز بایرد آن را
حفظ كنیم ،ولي آزادی بیان نباید به توهین به مقدسات بینجامد.
تا اینجا در مورد مباني توهین به مقدسات بین غرب و اسالم تفاوتي وجود ندارد .این مطل نیرز كره تروهین بره
مقدسات جرم است ،چه درغرب و چه در اسالم ،امری مسلم است.
از نظر فقهي ،توهین به پیامبر جرم است .كسي كه مرتك این عمل شود ،مستوج مرگ است .این حكرم فقهري
وارد قانون نیز شده است كه عاقبت توهین به پیامبر اكرم(ص) مرگ است .به همین شكل در قانون ایران و سرایر
كشورهای اسالمي نیز وارد شده است .تا اینجا بحث ،پیچیده نیست ،اما برای اجرای این قانون چند مشكل وجرود
دارد؛ یكي قوانین فراملي ،دوم ،مسأله فقهي و دیگری قوانین داخلي است.
در اسناد بینالمللي فرض بر این است كه هیچ كسي را نميتوان بدون محاكمه و بدون دادن حرق دفراع ،محكروم
كرد و مجازات نمود .اینكه مردم خود تصمیم بگیرند و كسي را مجازات كنند ،برخال قوانین بینالمللري اسرت.
ایران و بسیاری از كشورها متعهد شدهاند كه به این قانون احتررام بگذارنرد .پرک یكري از ابهرامهرای مجرازات
توهینكنندگان به پیامبر ،قوانین فراملي و فرامذهبي است؛ زیرا در قوانین بینالمللي مجازات فراقضایي پذیرفتره-
شده نیست.
از نظر فقهي نیز اگرچه توهین به پیامبر جرم است و مجازاتش مرگ است ،ولي چند ابهام وجود دارد .یكري ایرن
است كه مجری حكم كیست؟ برخي ميگویند كسي كه توهین را ميشنود ،باید شخصاً تروهینكننرده را مجرازات

كند .بعضي ميگویند هركه از این توهین باخبر شد ،باید توهینكننده را مجازات كند .نظرر سروم ایرن اسرت كره
مجازات چنین كسي فقط در صالحیت حكومت است .بدیهي است كه دیدگاه اول و دوم ،مجازات فراقضایي است
و از نظر بینالمللي مردود است؛ زیرا بدون تشكیل دادگاه و محاكمه قضایي ،حكم اجرا شده است.
فقهایي كه ميگویند شنونده خود باید مجازات كند ،شرطي هم گذاشتهاند و گفتهاند :به شرطي كه ضررر نداشرته
باشد .حال این پرسش مطرح ميشود كه ضرر چیست؟ آیا فقط خسارت جاني ،ضرر محسوب ميشود و یرا مرثالً
حبک و ...نیز از مصادیق ضرر است؟ آیا فقط ضرر فردی ،ضرر است ،یا ضرر اجتماعي نیز در ایرن حكرم فقهري
ميگنجد؟ كسي ميداند كه اگر اقدام كند ،حتماً به فرد توهینكننده دسترسي پیدا ميكنرد و او را خواهرد كشرت،
ولي بعد نمي تواند حر خود را ثابت كند و اگر دادگاهي تشكیل شود ،محكوم خواهد شرد .وییفره ایرن شرخ
چیست؟
باز پرسش دیگری مطرح ميشود :كسي كه به پیامبر توهین ميكند و كشته ميشود ،آیا به این دلیرل كره مرترد
است ،كشته ميشود یا دلیل دیگری دارد؟ بعید نیست مسلماني كه از دین برگشته و به پیرامبر تروهین كررده ،بره
دلیل ارتدادش كشته ميشود؛ زیرا یكي از ضروریات دین را منكر شده و چنین كسي مرتد است .برا ایرن پاسر ،
این ابهام مطرح ميشود كه برخي از توهین كنندگان حق توبه دارند .با این افراد چه باید كرد؟ اگر حكم قتل چنین
كسي را نه از باب ارتداد ،بلكه حكم خاص بدانیم؛ یعني اگر توبه هم بكند ،سودی برای وی نخواهد داشرت ،ایرن
مشكل نیز حل خواهد شد.
در مورد حدی یا غیر حدی بودن مجازات كسي كه به پیامبر توهین ميكند ،برخي گفتهاند حدی اسرت .بنرابراین
اجرای حد نیز در اختیار حاكم اسالمي است .پک افراد نميتوانند خود اقدام كننرد .دربراره اینكره تروهینكننرده،
پیامبر را ميشناسد یا بدون شناخت توهین ميكند ،حكم چیست؟ برای مثال در كشرورهای غربري ،پیرامبر مرا را
چندان نمي شناسند .حال اگر كسي بدون شناختن پیامبر به ایشان توهین كرد ،تكلیف چیست؟ آیا توهینكننده باید
مسلمان باشد تا مجازات شود یا خیر؟

پک مي بینیم كه برای اجرای مجازات چنین كسي ،شرایط متعددی را باید در نظر گرفت؛ مسلمان است یرا خیرر؟
توبه كرده یا نه؟ و...
جمع بندی سخن تا اینجا این است كه در فقه ،مجازات توهینكننده را مرگ تعیین كردهانرد ،ولري بره جزییرات و
شروط آن توجه كافي نشده است .اگر بدون توجه به این شرایط ،قانون بنویسیم ،به نام دفراع از پیرامبر ،خرود را
زیر سؤال برده ایم؛ یعني بر ما ایراد خواهند گرفت كه چرا بدون محاكمه و تشكیل دادگاه و بدون دادن حق دفراع،
فردی را كشتهاید؟
برای حل این مسأله گامي از سوی كشورهای غربي باید برداشته شود و گامي هم ما بایرد بررداریم .غررب بایرد
بپذیرد كه توهین به مقدسات جرم است و این مقدسات ،مربوط به هر دیني كه باشد ،مقدس است و توهینكننرده
باید مجازات شود .ما نیز باید محاكمه این فرد را در چارچوب دادگاه و قانون بپذیریم تا گرفتار تهمرت محاكمره
فراقضایي نشویم.
البته باید این پیشنهاد را از این بُعد كه آیا مبنای فقهي دارد ،یا نظری شخصي است كه ميخواهیم اینگونه باشد،
بررسي نمود .این نظر اگرچه با برخي قوانین فقهي ناسازگار است ،ولي خود مبنای فقهي دارد .باید ایرن نكتره را
آموخت؛ زیرا برای دفاع از دین و پیامبر ،باید از مباني فقهي استفاده كرد.
در ماده  592قانون مجازات اسالمي آمده است« :هر كک به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمره
طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید ،اگر مشمول حكم «ساب النبي» باشد ،اعدام ميشود» .براز در ایرن
قانون ابهام وجود دارد كه آیا مجازات به دست افراد است یا به دست حكومت.
در فقه ،برخي گفتهاند كشتن چنین كسي واج است و نیازی به اذن حاكم ندارد .برخي دیگر گفتهاند تعزیر مري-
شود؛ اگر توبه كرد كه هیچ ،ولي اگر توبه نكرد كشته ميشود .برخي دیگر داستان خروار را مطررح مريكننرد و
مي گویند شمشیر كشیدن علیه امام ،بسیار باالتر از توهین است .با این وجود ،حضرت امیر مؤمنان آنان را دعوت
به توبه كرد .البته مي توان گفت امام از حق شخصي خود گذشرت ،ولري مرا حرق نرداریم از آن بگرذریم .محقرق

اردبیلي در كتاب خود این احتمال را مطرح ميكند كه چه بسا بتوان توهینكننده را دعوت به توبره نمرود و اگرر
توبه نكرد ،مجازات بعدی را اجرا كرد .عدهای دیگر ميگویند توبه مجرم ،اثری ندارد و تروهینكننرده بره پیرامبر
اگر توبه نیز بكند ،باید مجازات شود .نظر این دسته از فقها این است كه كشتن این فررد از براب ارترداد نیسرت،
بلكه حكم خاص است و اگر توبه نیز بكند ،توبهاش پذیرفته نیست .در قانون ما نیز این نظر مرالک دانسرته شرده
است؛ یعني اصالً مهم نیست كه توهین كننده مرتد است یا خیر ،مسلمان اسرت یرا غیرر مسرلمان .بلكره چرون بره
مقدسات توهین كرده ،مجازاتش مرگ است.
نظر عدهای دیگر بر این است كه شنونده ،جایز است اقدام كند ،نه اینكه بر او واج باشد .با پذیرفتن این سرخن،
حكم به كلي تغییر ميكند .گروهي از فقها ميگویند باید بررسي كرد كه توهینكننده عامداً و عالماً تروهین مري-
كند یا به شخصیت پیامبر اكرم(ص) جاهل است؟ تشخی

این شرایط از عهده مرردم عامره خرار اسرت و آنران

نميتوانند به قطع در این مورد قضاوت كنند.
برخي فقها در مواردی كه خطری وجود دارد ،جواز مجازات دادهاند و برخي نه .از دیگر اختال های فقها ،زمراني
است كه دشنام و توهین به صراحت نباشد ،بلكه به كنایه توهین كند كه برخي آن را مصداق توهین دانسرتهانرد و
گروهي آن را از نمونههای توهین برنميشمارند.
حال بحث مهم این است كه مجری حكم كیست؟ شنونده است یا حاكم؟
گروهي از فقها گفتهاند بر شنونده واج است كه اقدام كند .بعضي دیگر اقدام در این مورد را فقط در صرالحیت
حاكم اسالمي دیدهاند .برخي دیگر هم اقدام به كشتن توهینكننده را در اختیار حاكم اسالمي یرا كسري كره از او
اذن دارد ،ميدانند .در كتاب مختلف الشیعه جلد نه ،صفحه  ،462این نظر را از قول شی مفید نقرل مريكنرد كره
چون دشنام به پیامبر مستوج حد است و حد را فقط باید حاكم اسالمي اجرا كند ،بنابراین كشتن این فرد فقط به
دست حاكم است .شی طوسي نیز نظر مفید را پذیرفته است.

در فقه آمده كه اگر اجرای حكمي موج ضرر اجتماعي شود ،نميتوان حكم را اجرا نمود .برای نمونره در مرورد
كشتن فرد توهین كننده ،ممكن است هر قاتلي بگوید كه مقتول به پیامبر توهین كرد و به ایرن دلیرل او را كشرتم.
این روند ،هر و مر را در جامعه رقم ميزند .پک نميتوان برای آن مجوز قانوني صادر نمود.
این چندگانگي حكم ،در سیره معصومان نیز به چشم ميخورد؛ گاهي امامان ،شخ

دشنامدهنده و مجازاتكننرده

را تعیین كردهاند ،گاه به شخصي گفتهاند فقط خود ،حق كشتن فرد را داری و نه دیگری .گاهي نیز از كشتن نهري
كردهاند .از همه اینها مهمتر اگر در كشتن یا نكشتن توهینكننده تردید كنیم ،همین تردیرد در عردم جرواز كرافي
است .به این دلیل كه محل احتیاط در نفوس است و باید به احتیاط عمل نمود.
پک جمعبندی سخنان چنین مي شود كه مجازات توهین به پیامبر ،مرگ است ،اما به این شرط كه دادگراهي برپرا
شود و فرد در آن محاكمه شود و در صورت محكومیت ،حكم اجرا شود .در غیر این صورت هم ممكرن اسرت از
نظر فقهي مورد خدشه باشد كه پیشتر بحث شد و هم از نظر بینالمللي و حفظ آبروی اسالم مشكلسراز خواهرد
شد .بر این اساس باید قانون به صورت كامل و مبرهن نوشته شود تا بتوان به خوبي از دین و پیامبر دفاع كرد.
پرسش و پاس
پرسش :اگر در كشوری قانوني نوشته شود ،آیا آن قانون ،مجوز اجرا دارد؟
پاس  :قانوني بینالمللي مي گوید هر كشوری برای خودش و با توجه به شرایط خود ،حق وضع قروانین و اجررای
آنها را دارد كه به آن حق حاكمیت سرزمیني مي گویند .بر این اسراس ،هریچ كشروری حرق نردارد بررای كشرور
دیگری قانون بنویسد و یا قانون خود را در كشور دیگر اجرا نماید .به همین دلیل ميبینیم كه مثالً مجازات اعدام
در برخي كشورها قانوني است و در برخي دیگر از كشورها ،غیر قانوني .استثنای این قرانون نیرز در مرورد تبعره
كشوری در كشور دیگر است كه كشور اول ميتواند قانون خود را در مرورد تبعره خرود در كشرور دیگرر اجررا
نماید.

برخي از جرایم نیز در نظام بینالملل ،جرم شناخته شده است .توزیع مواد مخدر اینگونه است و در سطح جهران،
آن را جرم مي دانند .بنابراین ،تبعه هر كشوری در هر كشوری كه مرتك چنین جرمي شرود ،طبرق قرانون همران
كشور قابل مجازات است .ما نیز ميگوییم توهین به مقدسات و از جمله توهین به پیرامبر اكررم(ص) بایرد چنرین
جنبهای پیدا كند تا اگر كسي مرتك چنین جرمي شد ،در هر كشوری  -اسالمي یا غیر اسالمي -قابرل پیگررد و
مجازات باشد .این كار مستلزم نوشتن قانوني كامل و بدون ابهام است تا در هر نظام حقوقي قابرل دفراع و اجررا
باشد .اگر قانون ،محكم ،بدون ابهام و بدون ورود موراد فراقضایي نوشته شود ،ميتوان با نظامهای حقوقي غررب
نیز منایره كرد و پیروز از میدان خار شد.
پرسش :اگر فردی آمریكایي به مسلماني توهین كرد ،آیا در كشور آمریكا او را مجازات ميكنند ،یا مسلمانان
حق دارند او را مجازات كنند؟
پاس  :كشورهای اسالمي باید به سمت جرمانگاری توهین به مقدسات (به شكل جهاني) پیش روند؛ یعني
مسلمانان باید جامعه آمریكا ،مجامع بینالمللي و سازمان ملل را به این سمت سوق دهند كه توهین به مقدسات
همه ادیان جرم است و مجرم باید مجازات شود ،نه اینكه فقط گفته شود مثالً توهین به مسیحیت جرم است .هم-
اكنون چون چنین قوانیني جهاني نشده است ،در كشورهای مختلف توهین به مقدسات دیگر ادیان و كشورها جرم
نیست و توهینكنندگان مجازات نميشوند.
گام اول این است كه مسلمانان بگویند ما (برای مثال) به مسیحیت توهین نميكنیم و توهینكننده به این دین را
مجازات مينماییم و انتظار داریم كساني كه به اسالم توهین ميكنند نیز مجازات شوند .چون این قدم هنوز
برداشته نشده ،طبیعي است كه توهینكننده به اسالم در دیگر كشورها را به صورت قانوني مجازات نميكنند.
پرسش :اگر در كشورهای دیگر ،توهینكنندگان به دین اسالم مجازات نشدند ،آیا خود مسلمانان حق مجازات آن
افراد را دارند؟

پاس  :از نظر حقوقي این حق به ما داده نميشود؛ چون هر كشوری ميتواند فقط در حیطه سرزمین خود قوانین
كیفری مخصوص خود را پیاده كند .برای مثال نميتوان به استناد قانون ایران در كشوری دیگر ،حكمي قانوني را
اجرا كرد ،اما اگر به استناد فقهي بخواهیم حكمي ر اجرا كنیم ،در برخي كشورها امكان دارد .در برخي كشورها با
استناد به باورهای مذهبي ،اگر كسي عملي مجرمانه مرتك شد ،مستحق جزا است.
پرسش :با توجه به مطال

گفته شده ،چرا حكم اعدام سلمان رشدی كه در كشوری دیگر مرتك جرم شده بود،

در ایران صادر شد؟
پاس  :در مورد سلمان رشدی ،نكته مهم این است كه اگر این حكم از سوی سازماني دولتي یا مرجع قضایي
صادر شده بود ،این اشكال به حكم اعدام سلمان رشدی وارد بود .درحاليكه حكم اعدام سلمان رشدی ،حكم
قاضي نبود .بلكه این حكم ،نظر امام خمیني(ره) بود كه رهبری مذهبي بود .دلیل محكم بر این ادعا این است كه
پک از تعیین جایزه برای قتل سلمان رشدی ،هیچ ارگان دولتي در تأمین این جایزه دخالت نكرد .بنابراین ،باید
توجه داشت كه حكم اعدام سلمان رشدی ،حكم قضایي یا دولتي نبود ،بلكه حكمي مذهبي بود كه از نظر علمای
اسالمي ،كساني كه مرتد ميباشند ،قتلشان جایز است.
پرسش :آیا توهین به مقدسات آنقدر مهم است كه باید برای آن انساني را كشت؟ آیا مجازات اعدام در این
مورد مجازاتي است متناس با جرم شخ ؟
پاس  :همین پرسش را باید از جوامع غرب پرسید .در همان جامعه ،وقتي گالیله ادعا كرد كه كره زمین به دور
خورشید ميچرخد ،چون این نظر گالیله مخالف با مقدسات آن زمان كلیسا بود ،در دادگاههای كلیسا او را محكوم
به اعدام كردند .وقتي ایهار نظر علمي ،متقن ،قابل اثبات كه ربطي هم به دین ندارد ،با عقاید كلیسا همسو
نیست ،محكوم به اعدام ميشود ،پک چرا توهینكننده به مقدسات اسالم نباید محكوم به اعدام شود؟
خواسته ما این است كه توهین به مقدسات نیز جرم محسوب شود .حال حكم مجازات آن اگر اعدام نباشد ،ولي
باید مجازاتي برای آن در نظر گرفته شود كه توهین به مقدسات را جزو آزادی بیان به شمار نیاورند.

در كشور ایران ،توهین به ائمه معصومین(ع) از نظر فقهي مستحق اعدام و توهین به دیگر پیامبران الهي مستحق
تعزیر ميباشد .اینكه توهین به مقدسات را در كشور ایران جرمانگاری ميكنند و اجازه نميدهند به نام آزادی
بیان به مقدسات توهین شود ،نكته افتخارآمیزی برای كشور ایران است و دیگر افتخار ما این است كه توهین به
هر پیامبری را مشمول این حكم ميدانیم و از نظر رعایت این حقوق ،كشور ایران از دیگر كشورها جلوتر است.
درباره نكتهای كه در ابتدای بحث بیان شد (داشتن كمي اشكال فقهي در این مسئله) ،باید به این نكته توجه
داشت كه زماني امامان ،بیان داشتند افراد عادی ميتوانند توهینكننده به مقدسات اسالم را بكشند كه حكومتي
نبود ،یا اگر حكومتي بود ،مورد تأیید معصوم(ع) نبود .ازاینرو ،هنگام برقراری حكومت اسالمي این حكم تغییر
كرده است .در روایت آمده است كه اگر كسي حقش را با حكم حاكم جور گرفت ،حتي اگر آن حكم درست بود،
حق تصر در آن حق را ندارد؛ زیرا آن حكومت مورد تأیید امام معصوم(ع) نیست .امام معصومي كه حاكمیت
جور را قبول ندارد ،هرچند كارشان درست باشد ،آیا انتظار ميرود اجرای حكم اسالمي را به حكومت جور بدهد.
در زماني كه حكومت اسالمي برقرار است ،اگر هر كک بخواهد خودش توهینكننده به اسالم را مجازات كند،
ممكن است این عمل درست نباشد.
پرسش :قوانین كشور های اسالمي در سطح جهاني قابلیت اجرایي ندارد .آیا بهتر نیست این قوانین ابتدا در سطح
جهاني ایجاد شود؟
پاس  :این پیشنهاد خوب است ،اما كشورهای اسالمي ،كمي خود را باختهاند .آقای محقق داماد در چند مصاحبه
بیان كرده است (و در پي مستندات آن برای نگارش است) ،هنگام نگارش قوانین فرانسه ،فرانسویان در
كشورهای اسالمي تفح

كرده و قوانین این كشورها را استخرا كردند و كتاب و مجله را گرفته ،ترجمه نموده

و به نام قوانین فرانسه ثبت نمودهاند .درحاليكه ما قوانین فرانسه را گرفتیم و به آن عمل ميكنیم .غربیان ابتدا
قوانین اسالم را گرفتند و سپک آن را به خورد كشورهای اسالمي دادند.
نكته اول این است كه ما در نظام قانوني جهان تأثیرگذار بودهایم.

نكته دوم این است كه بحث از اسالم نیست ،بلكه بحث از بشریت است.
كار دیگری نیز شما كه غیرایراني هستید ،باید انجام دهید .مشكلي اساسي كه شما باید آن را حل نمایید ،این
است كه وقتي پرسشي در سطح جهاني مطرح ميشود ،متأسفانه مردم نميتوانند جواب بدهند و چون مردم نمي-
توانند جواب دهند ،وقتي دولتها پاس گو ميشوند ،كشورهای مخالف ایهار ميكنند كه پاس ها سیاسي است و
آن را نميپذیرند.
همیشه در كشورهای غربي ،این مسئله بیان ميشود كه دولت جمهوری اسالمي ایران ،زنان را وادار كردهاند كه
چادر بپوشند .وقتي دولت پاس ميگوید كه زنان مجبور نیستند ،بلكه خودشان انتخاب كردهاند ،چون این پاس
از طر

دولت داده ميشود ،آن را نمي پذیرند .اسالم از زبان دولتها نميتواند جهاني شود .اسالم را ملتها

باید جهاني كنند.
وییفه شما این است كه احكام اسالم را به درستي یاد بگیرید و آن رابه ملتهای غیر مسلمان آموزش و انتقال
دهید .آن روز ،احكام اسالم جهاني ميشود.
در كشورهای غربي این پرسش مطرح است كه آیا حكومت ميتواند مردم را ملزم به رعایت تعهداتي كند كه بر
اساس دین به هم دادهاند؟
برای مثال زوجیني كه در آمریكا ازدوا كردهاند ،آیا ميتوانند تعهداتي مثل مهریه را كه جزو قوانین آمریكا
نیست ،مطالبه كنند؟
پاس  :بله ميتوانند.
پرسش :دیدگاه اهل سنت در این مورد چگونه است؟
پاس  :اهل سنت در یک جا از ما جلو و در جایي دیگر عق اند؛ از این نظر كه حقوقدانان اهل سنت به فقه
آشنایي دارند و اینكه مفتیان اهل سنت نیز به قوانین حقوقي اشرا

دارند ،كمي از ما جلوترند .دانشمندان آنها

قوانین غرب را ميگیرند ،با احكام اسالمي مخلوط ميكنند و ماده قانون مينویسند.

اشكال اساسي اهل سنت این است كه سردمداران آنها و سران حكومت ،تابع محض حكومتهای غیردینياند.
حكم اسالمي را در كتابشان مينویسند ،ولي هرگز اجرا نميكنند و از این نظر از ما عق ترند.

