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 تامل دراظهارات رئيس جمهور فرانسه

 درمورد اسالم
  حقوقدان -اميرفيض

اتی فرانسه اظھار کشور ن درآرابطه با اسالم وجريان  قای فرانسوا اوالندا رئيس جمھوری فرانسه درآ
  -ستھا داشته است که نه تنھا وارد نيست که دربردارنده مصيبت

) تاکيد بيشترايشان اين ١نيست ( مدعی شده که سکوالريسم فرانسه مانع اعتقاد عملی به اسالمايشان 
 است که او برحق مسلمانان کشور فرانسه درپيروی ازعقايد وعمل به فرائض دينی خود تاکيد کرد  و

المی به ھيچ چيزدرمفھوم سکوالريسم فرانسه وجود ندارد که باعمل به فرائض اسباالخره اضافه کرد <
  )٢( >شرطی که خالف قانون نباشد مخالفت کند

  ايرادات 

ن به عملی ويا نظری ويا آيات قرآتقسيم بندی  ،اسالم قابل تقسيم به عملی وغيرعملی نيست ) ١(
ولی  ايمان واقعی  ،ن شناسان انجام شده استآن ازسوی قرآقصص ومسائل اخالقی ومشابھات 

   .است يات واحکام عملی اسالمآسلمان درمحدوه يعنی عمل به اسالم وحرکت ماسالم  به

ن قابل آ) که درابتدای قرفرائض = واجباتن که کتاب دينی مسلمانان است مشتمل است براحکام (آقر
يات احکامی آ ،ن درباره مسائل اعتقادی استآقر اواخر ن درباره مسائل اخالقی وآمالحطه است اواسط قر

يعنی  ن عمل کندآمده است مسلمان کسی است که به احکام قرآم تعريف اسال در وشمار است  ۵٠٠ن آقر
    .اسالم عملی

مراحل  ن مربوط ودستورالعمل مسلمانان نسبت به غيرمسلمانان است که ازآيات قرآ بخش عمده ای از
غارت  ن شروع وتا به قتل وآماليات وخرابکاری وامثال  نپرداختن دوستی ومعاشرت و کوچک مانند عدم

اسالمی  کشور حقوق مسلم مسلمانان ھست تا ھنگاميکه در اينھا ھمه از ؛) ختم ميشوديانفرانسو( رکفا
 ،نھا عليرغم تداوم تکليف مسلمانآ وقتی که درکشورھای کفرسکنی ميکنند اين حقوق از سکونت دارند و

تعارض دراظھارات  اينجاست که تامل و و جانب کفر متوقف ميگردد از ی اجباريعن اجبار مسلمان بطور از
به  يک طرف حق اجرای احکام اسالمی را يعنی از ی رئيس جمھوری فرانسه بوضوح ديده ميشودقاآ

بنابراين  ،شماردمشروط به عدم وجود قانون خاص مي نراآفرانسه ميدھد ولی  مسلمانان مقيم کشور
نھا بوسيله وضع قانون آ رانسبت به اجرای تکاليف دينی نميتوان گفت که دولت فرانسه حق مسلمانا

  .ميکند غصب

 احکام اسالمی دارند مخالفت با ھرنوع قانونی است که در يکی ازحقوقی که مسلمانان فرانسه به اعتبار
. دراينصورت چگونه ممکن است قانونی که منافات با حقوق عملی اسالم است سبب فرانسه وضع گردد
رانسه حقوق عملی ف تعارض است يعنی اگر ،؟ اين امرسالم بشودنھا نسبت به اآقطع حقوق عملی 
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سکوالريسم فرانسه حق  اگر و نرا متوقف کندآمحترم ميشمارد نميتواند باوضع قانون حرکت  مسلمانان را
زادی عمل به احکام آ، پس مسلمانان فرانسه را متوقف کند یداشته باشد با وضع قانون حرکت احکام عمل
  .اسالمی برای مسلمانان فرانسه وجود ندارد

  ترس ويا مالحظات 

 واھمه ويا مالحظات سياسی برخورداراست  اظھارات درھم وبرھم رئيس جمھوری فرانسه ازنوعی ترس و
   .که مسئله را طوری طرح کرده که نه سيخ بسوزد ونه کباب

برخالف تصور مسئولين فرانسه اين قبيل اظھارات چند پھلو مسلمانان فرانسه وحتی کشورھای ديگررا 
صه که قسمت اول اظھارات رئيس جمھوری فرانسه کامال منطبق با خاورد آبصورت معارض جدی درمي

اين بدان معناست که  و ن برعکس يک تصميم مخالف اسالمی استآ خرآحقوق اسالمی است وقسمت 
   .بشوند ن سوارآ مسلمانان فرانسه قسمت نخست اظھارات رئيس جمھوری فرانسه را بقاپند وبر

کشورھای غيراسالمی متوطن شده اند  ھيچگونه  انانی که دررئيس جمھوری فرانسه مسلم برخالف تصور
نھا خود کسانی ھستند که برخی از احکام عملی اسالمی آ ) ندارند زيرااحکام اسالمحقی براسالم عملی (
 چون احکام اسالمی قابل تفکيک به اينکه مسلمانان برخی را و خود ساقط کرده اند را با قصد وارده از
ن آوايجاد ايمان ميگردد  لذا  وعه احکام يک واحد عملی به اسالمومجمست ي، نندقبول وبرخی رارد کن
شده است نميتواند مدعی  يشگام نقض احکام عملی اسالماراده خود پ ر که به ميل وفمسلمان مقيم کشور ک

  .احکام اسالم بشود برخی ازحقوق ناشيه از

 منظور اسالم خارج شناخته ميشوند و د ازمده انآ اينکه مسلمانانی که به تابعيت کشورھای کفردر ديگر
   .داشتتن حقوق احکام عملی اسالم برای کسيکه اسالم را ترک گفته مبنای منطقی ندارد

  حفظ سالمت جامعه 

حفظ سالمت جامعه ازھرجھت که مورد نظرقرارگيرد اين است که مسلمانان ويا پيروان اديان ديگر که به 
   .نھاآباشد نه احکام دينی  ن کشورآنھا قوانين آمورد عمل  د احکامنکشورھای غيروارد وسکنی ميگزين

ن رودخانه تبعيت ميکند آب باريکه ای که وارد يک رودخانه ميشود ازجريان آمثالش روشن است يک  
ادبيات ما ايرانيان  در راه طبيعی حرک خواھد کرد. ورد ازآق خاصی نميتواند برای خود بوجود راه وطري و

  .>خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو<بيانی ھست که ميگويد 

 قانون و از فرانسه بشوند وفرانسويان مقيم بايد ھمرنگ  ويا کشورھای ديگر مسلمانان مقيم فرانسه
تمايلی ندارند وخودرامقيد به اجرای احاکم اسالمی ميدانند براحتی  اگر نان تبعت کنند وآحقوق اجتماعی 

   .تخاب کنندميتوانند کشورمسلمانی رابرای اقامت خود ان

تصميم فرانسه به  تعدي وزياده خواهي مسلمانان مقيم كشورهاي 
   .غيرمسلمان جوازحقوقي خواهد داد


