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نــشــســت هـــم انـــدیـــشـــی »ظـــرفـــیـــت شــنــاســی 
محوریت  با  وضعی  احکام  ــاره  درب حکومتی  حکم 
سلسله  از  نشست  ســومــیــن  غــیــررســمــی«  اســنــاد 
با  تــعــارض  در  رسمی  اســنــاد  بــررســی  نشست های 
اســـام  والمسلمین  حجج   ــه  ارائـ بــا  عـــادی  اســنــاد 
مدیر  و  هیئت  علمی  )عضو  کبریان  علی ا حسنعلی 
گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و حقوق 
محمدجواد  اسامی(،  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
کاظم  ج حوزه علمیه قم(،  ارسطا )استاد درس خار
پــژوهــشــی فرهنگی  )رئــیــس مــؤســســه  قـــاضـــی زاده 
فهیم( و سیف اهلل صرامی )رئیس پژوهشکده فقه و 
حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی( و دبیری 
پژوهشگاه  همت  بــه  آقابابایی  اسماعیل  علمی 
ادامــه  در  کــه  شــد  بــرگــزار  اســامــی  فرهنگ  و  علوم 

بخش هایی از آن را خواهید خواند.

جایگاه حکم والیی در احکام وضعی
نــــشــــســــت  ایــــــــــــــــن  ابــــــــــــــتــــــــــــــدای  در 
پاسخ  در  کبریان  علی ا حجت االسام والمسلمین 
ــوان از ظــرفــیــت حکم  ــی ت کــه آیـــا م ــؤال  ــه ایـــن سـ ب
معتبر  را  رسمی  اســنــاد  و  کــرد  استفاده  حکومتی 
دارد،  پیش فرض  دو  بحث  »ایــن  گفت:  دانست، 
اسناد  با  تعارض  در  حتی  عادی  اسناد  اینکه  یکی 
رسمی، معتبر هستند و در پیش فرض دوم چالش 
دارد،  وجود  عادی  اسناد  اعتبار  برابر  در  سنگینی 
و  عــادی  سند  تــعــارض  هنگام  در  کــه  چالش  ایــن 
سند  تــعــارض  ــدون  ب می کند،  پیدا  تحقق  رسمی 
عادی  سند  اعتبار  اصــل  دارد.  چالش  هم  عــادی 
این چالش ها را ایجاد می کند و این ها چالش های 
در  کــه  پرسش  ایــن  ح  طــر بــا  وی  نیستند«.  کمی 
چنین مواقعی آیا می توان به سراغ احکام حکومتی 

کرد، ادامه داد:  رفت و با این احکام مشکل را حل 
»به دلیل اینکه سند )چه عادی و چه رسمی( دال 
حکم  که  کــرد  بحث  باید  اینجا  اســت،  مالکیت  بر 
والیی، قانون و دخالت حکومتی در ناحیه احکام 
که مالکیت هم جزو احکام وضعی است، آیا  وضعی 

جایز است یا نیست؟
می تواند  حکومت  هستند  قائل  کــه  کسانی 
حکومتی  تصرفی  ثانویه  عناوین  ــوع  وق فــرض  در 
بر اساس آن، عنوان  و  کند  ناحیه حکم شرعی  در 
اولی  برخاف حکم  را  یا حکم والیی  قانون  ثانوی 
کند، در یک طیف تشکیکی هستند. برخی  صادر 
معیار  به  را  اجازه  این  مباح  احکام  ناحیه  در  فقط 
مصلحت به حکومت می دهند و برخی عاوه بر آن 
به احکام الزامی سرایت می دهند و آن  هم به معیار 
اقدام  این  می تواند  حکومت  که  می گویند  تزاحم 

گزارش نشست ظرفیت شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی با حضور 
حجج  اسالم حسنعلی، ارسطا، قاضی زاده، دبیری و آقابابایی:

حکومت اسالمی می تواند سند 
رسمی را الزامی کند/ ولی فقیه 

اختیار صدور حکم وضعی هم دارد


