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»ما می گوییم احکام وضعی موضوع چندین حکم 
انتزاع  تکلیفی  حکم  چندین  از  یا  هستند  تکلیفی 
حکم  با  مرتبط  تکلیفیِه  احکام  آن  گــر  ا شــده انــد، 
گر  ا یعنی  شده اند،  ثانوی  عنوان  مشمول  وضعی 
پنج حکم تکلیفی مرتبط با این حکم وضعی است، 
شده اند؛  ثانوی  عنوان  یک  مشمول  مورد  پنج  هر 
مالکیت  حــکــم  ایـــن  کــه  تکلیفیه ای  احــکــام  چـــرا 
ــا اســت و مشمول اضــطــرار و  تــمــام آن هـ مــوضــوع 
وضعی  حکم  آن  کــه  نپذیریم  مــا  شـــده،  ــرورت  ضـ
مشمول است؟ به  عبارت  دیگر، حکومت می تواند 
جای  به   ثانوی  عنوان  آن  در  والیــت  اعمال  بــرای 
اینکه تمام آن احکام تکلیفیه را با اعمال والیت و 
کند، سیاقه قانونی است  مقید یا منتفی یا تعطیل 
پنج  و  قانون دربــاره حکم وضعی  که می تواند یک 
کند؛ بنابراین  قانون درباره پنج حکم تکلیفی وضع 

آن مشکل اولی حل است«.
پژوهشگاه  علمی  هیئت   عضو  کبریان  علی ا
این  دوم  »مشکل  گفت:  اسامی  فرهنگ  و  علوم 
که فقط  که یک حکم وضعی این طور نیست  است 
گر بخواهید در این  ا بلکه  یک حکم شرعی باشد، 
کنید، چندین حکم تکلیفی  دخل و تصرف والیی 
متأثر  هــم  ــا  آن هـ و  مــی دهــد  ــرار  قـ تحت الشعاع  را 
که  می شود. نمی شود مثًا پنج حکم تکلیفی داریم 
موضوعش مالکیت است، تحت الشعاع والیت قرار 
گیرد و قانونی برخاف  بگیرد و تصرفی در آن صورت 
اولیه  احکام  اما  کنیم؛  وضع  اولی  حکم  و  شریعت 
دست نخورد. این طور نمی شود و تمام آن ها متأثر 
گفت  باید  پاسخ  در  می شود.  والیــت  اعمال  آن  از 
باشد،  ثانویه  تکلیفی عنوان  احکام  تمام  بر  گر  ا که 
هم  وضعی  حکم  آن  و  اســت  هم  وضعی  حکم  آن 
والیت  اعمال  و  بگیرد  قــرار  تحت الشعاع  می شود 
گــر آن عــنــوان اضــطــرار و ضـــرورت برخی از  شــود و ا
کرده باشد، دیگر اینجا  این احکام تکلیفیه را درگیر 
ندارد،  را  حکومت حق تصرف در آن حکم وضعی 
دیگری  تکلیفی  حکم  در  تــا  مــی شــود  سبب  زیـــرا 
عنوان  هیچ  و  نــدارد  چالشی  اصًا  که  شود  تصرف 

ثانویه ای آن را درگیر نکرده است«.

و  نــدارد  ــزام  ال اخــذ سند رسمی در شریعت 
حکومت می تواند آن را الزامی کند

عضو هیئت  علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
چنین  حکومت  گام به گام  تصرفات  دربــاره  اسامی 
که حکومت ببیند آیا  گفت: »مرحله اول این است 

چالش ها بدون اعمال والیت در ناحیه احکام شرعی 
حتی مباحات صورت می گیرد؟ مثل اینکه اخذ سند 
کند و موانع را بــردارد و  رسمی را تسهیل و تشویق 
که  گلوگاهی قرار ندهد  این سند رسمی را به عنوان 
کند و مردم  توسط آن طلب های خود را از مردم اخذ 
این طور  گــر  ا بگیرند.  مشکل  بــدون  را  رسمی  سند 
را هم ندارد؛  شد، حتی حق تصرف در حکم مباح 
گر این طور حل نشد، احکام مباح است. مثل  اما ا
را به تهیه سند رسمی  اینکه حکم حکومتی مردم 
کرد، جرم انگاری می کند یعنی  کند و وقتی الزام  الزام 
کرد، مجرم محسوب می شود و  که تخلف  هرکسی 
این ها تصرف در ناحیه احکام مباح است؛ زیرا اخذ 
الــزام نــدارد و مباح است و  سند رسمی در شریعت 
الزامی  چــون  کند؛  الــزامــی  را  آن  می تواند  حکومت 
که دیگر جرم انگاریش تصرف در  گمان نکنیم  کرد، 
ناحیه الزامیات است، بلکه به محض اینکه حکومت 
مشروع یک الزام شرعی حتی در ناحیه مباحات بر 
شرعی  حکم  یک  کند،  تخلف  هرکسی  کــرد،  مــردم 
کم مشروع است،  از حکم حا اطاعت  که وجوب  را 
تخلف کرده و به عنوان حکم شرعی تعزیر دارد و دیگر 
گر  جرم انگاری اش مشکلی ندارد و تصرفی نیست. ا
چالش  حل  یا  نکرد  چالش  حل  و  کفایت  مباحات 
حکومت  هنوز  چالش  باقی مانده  از  مقدار  آن  کرد، 
کرده،  را در آن عنوان ثانویه اضطرار و ضرورت درگیر 
در  تصرف  بــه  نوبت  اســـت،  باقی  چالش  کــه  هنوز 
احکام تکلیفی می رسد؛ مثل وجوب وفا که حکومت 
با سند رسمی  تعارض  در  گــر  ا  ، عــادی  بگوید سند 
وفا  وجــوب  موقت  به طور  گرفت،  قــرار  دیگری  فــرد 
ندارد، نه اینکه بگوید مالکیت ندارد و حق ندارد در 

کند. مالکیت دخل و تصرف 
گفته می شود حکومت فقط برای اسناد  اینکه 
رسمی ضمانت اجرا قرار دهد، به معنای تصرف در 
گر چالش به این هم  احکام تکلیفیه الزامی است و ا
حل نشد، ترک نوبت به حکم وضعی می رود و آن 
مالکیت  وضعی  حکم  در  دارد  حق  حکومت   وقت 
از  نــداری،  رسمی  سند  که  تو  بگوید  و  کند  تصرف 
از  را  نظر والیی مالک نیستی؛ یعنی اصل مالکیت 

بین ببرد«.
ــه حــکــومــت  کـ ــتــی  ــاوت حــال ــفـ تـ ــاره  ــ ــ وی دربـ
حالتی  یا  کند  تصرف  وضعی  حکم  در  می خواهد 
تصرف  الــزامــی  تکلیفی  حــکــم  در  مــی خــواهــد  کــه 
دوره  یک  خودش  موارد  »این  داشت:  اظهار  کند، 
سند  چالش  که  اســت  یک وقت  اســت؛  گام به گام 

هم  را  وضعیه  احکام  کمتری  عده  دهــد.  انجام  را 
که  به گونه ای  قرار می دهند،  اختیارات  این  داخل 
برخی حتی تصریح می کنند حکومت حق دخالت 

در احکام وضعی را ندارد.
احکام  خــصــوص  در  چــرا  اینکه  بــه  پــاســخ  در 
دو  گفت:  باید  دارد  ــود  وج بحثی  چنین  وضعیه 
مسئله در اینجا به عنوان منشأ قابل حدس است: 
مثل  ثــانــویــه  عــنــاویــن  بگوییم  کــه  اســت  آن  یکی 
اضطرار و ضرورت شامل احکام وضعی نمی شوند؛ 
یعنی هیچ گاه یک حکم وضعی مشمول ضرورت، 
عناوین  سایه  بنابراین  نمی شود؛  تزاحم  و  اضطرار 
ثانویه روی احکام وضعیه نمی افتد. نکته دوم این 
تکلیفیه  احکام  با  مرتبط  وضعیه  احکام  که  است 
شیخ  مبنای  به  بنا  چه  هستند؛  متعدد  و  فــراوان 
انصاری از چندین حکم تکلیفی یک حکم وضعی 
می گویند  که  دیگران  مبنای  بر  چه  و  کنیم  انتزاع 
موضوع  امــا  دارد  هم  مستقل  جعل  وضعی  حکم 
بخواهد  حکومت  گر  ا می گیرد؛  قرار  تکلیفی  احکام 
کند، چندین حکم تکلیفی  تصرفی در حکم وضعی 
احکام  از  اعــم  اســـت،  داده  قـــرار  تحت الشعاع  را 
که مرتبط با این حکم وضعی هستند؛ این  مباحی 

کامًا از هم متمایز هستند«. دو نکته 
عضو هیئت  علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
در  حکومتی  حکم  دخــالــت  بــا  رابــطــه  در  اســامــی 
ح  که در رابطه با آن مطر احکام وضعیه و شبهاتی 
کــه عناوین  ــن شبهه  ای ــه  کـــرد: »ب بــیــان  مــی شــود 
تحت الشعاع  را  وضعی  احکام  نمی توانند  ثانویه 
پاسخ  پاسخ متفاوت می توان داد.  قرار دهند، دو 
که معتقد است در  نخست مبنایی است، مبنایی 
باب احکام در حکم حکومتی می خواهیم ببینیم 
که عناوین ثانویه شامل آن ها شده اند یا نه. ذات 
کم  حا نیستند،  وضــعــی  و  الــزامــی  و  مــبــاح  احــکــام 
احکام  جمیع  بــایــد  کــه  دارد  وظــیــفــه ای  اســامــی 
از تکلیفی و وضعی و همچنین مقاصد  اسام اعم 
خود  والیــت  اعمال  و  قــانــون گــذاری  در  را  شریعت 
کند؛ این به عنوان یک واجب شرطی است. رعایت 
واجب  این  موضوع  وضعیه،  احکام  بنابراین 
حکم  یک  شرطی  واجــب  چــون  و  هستند  شرطی 
ثانویه  عناوین  مشمول  می تواند  اســت،  تکلیفی 
شامل  فقط  ثانویه  عناوین  اینکه  فــرض  به  شــود؛ 

تکلیفیات می شود«.
در  کبریان  علی ا حــجــت االســام  والمسلمین 
داشت:  اظهار  شبهه  به  پاسخ  دوم  روش  با  رابطه 


