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ادامــه  در  ارســطــا  حجت االسام والمسلمین 
اطاق  ادله  شمول  با  رابطه  در  فقهی  استدالل  با 
والیت فقیه اظهار داشت: »شمول حکم حکومتی 
اطاق  ادله  از  می توانیم  را  وضعی  به حکم  نسبت 
والیت هم به دست بیاوریم؛ مثًا در روایت مقبول 
حکمًا  به  »فلیرضوا  می فرماید  که  حنظله  بن  عمر 
کمًا«. اطاق این روایت  فانی قد جعلته علیکم حا
»فانهم  که  زمان  امام  ناحیه  از  توقیع  آن  اطاق  و 
کند  اثبات  انا حجه اهلل« می تواند  حجتی علیکم و 
هم  وضعی  احــکــام  شامل  حکومتی  حکم  دایـــره 
باید  به آن نکته هم حتمًا  این،  بر  می شود؛ عاوه 
از صــدور حکم  که اصــواًل غــرض  کــرد  عنایت ویــژه 
مصالح  تأمین  مسلمین  امر  ولی  توسط  حکومتی 
مسلمین است و این غرض در پاره ای از موارد جز با 

صدور حکم وضعی تأمین نخواهد شد«.
پرداخت  بحث  ایــن  از  دیگری  جنبه  به  وی 
»تنبیه  کتاب  در  نایینی  عامه  »مرحوم  گفت:  و 
پـــاره ای  کــه  می کند  ح  مــطــر الــمــلــه«  تنزیه  و  االمـــه 
و  ــد  ــدارن ن شریعت  در  ثابتی  حکم  مــوضــوعــات  از 
امر  ولی  صاحدید  اساس  بر  موضوعات  این  حکم 
مسلمین یا مباشرتًا یا تثبیبًا یعنی توسط مأذونین 

از ِقَبل ولی امر مسلمین تعیین می شود«.
گفت:  ارسطا در توضیح تقریرات عامه نایینی 
که یا غالبًا یا دائمًا در  »پاره ای از موضوعات هستند 
تغییرپذیری  وضعیت  چــون  و  هستند  تغییر  حــال 
ثابتی  حکم  قبول  اصـــواًل  دارنـــد،  غالبی  یــا  دائــمــی 
که  داشــت  انتظار  نمی توان  بنابراین،  نمی کنند؛ 
ثابتی  حکم  موضوعات  از  دسته  این  برای  شریعت 
فراوانی  مثال های  موضوع  این  باشد.  کــرده  وضع 
که در قوانین مربوط به عبور و مرور  کنید  دارد؛ فرض 
مقدار  چه  سرعت  میزان  جاده ها،  و  خیابان ها  در 
باید باشد؟ آیا در خیابان ها همیشه سرعت باید 60 
کیلومتر باشد؟ آیا  کثر 1۲0  کیلومتر و در جاده ها حدا
که  همان طور  باشد؟  ممنوع  همیشه  دوبــل  پــارک 
مکانی  و  زمانی  شرایط  در  مقررات  ایــن  می دانیم، 
یا  غالبًا  که  تعداد موضوعاتی  بنابراین  متغیر است؛ 
دائمًا تغییرپذیرند، بسیار زیاد است و این موضوعات 

را نمی توانیم تابع حکم اباحه بدانیم.
را  خــود  پــول  می خواهد  ــردی  ف مثال  بــه طــور 
کتاب،  کاالهای آرایشی،  صرف خریدوفروش برنج، 
کند، علی القاعده چنین تصور می شود  موتور و غیره 
کار باید مباح دانسته شود، اما  که در نگاه اول این 
به  حکومت  یــک  کــه  اســت  غیرممکن  گفت  باید 

شکل مدرن امروزی داشته باشیم و به آن بگوییم 
کشورهای خارجی همین  در زمینه خریدوفروش با 
یــک حکومت  یعنی  کــن؛  مــراعــات  را  ابــاحــه  اصــل 
کشورهای  با  را  کــاال  یک  خریدوفروش  نمی تواند 
که نظم مناسب  خارجی تحت نظم مورد نظر خود 
برای ارائه امور می بیند، درنیاورد؛ زیرا مثًا برخی از 
کرده  کاالهایی را خریداری  خریداران ممکن است 
کاالها به داخل  کردن آن  که وارد  کنند  کشور  و وارد 
کشور موجب به هم خوردن چرخه تولید در داخل 
که  کشاورزانی  و  کنند  وارد  برنج  مثًا  شــود.  کشور 
کاالی  کاالیی مثل  برنج می کارند، متضرر شوند یا 
که از نظر فرهنگی بار خاصی را  کنند  آرایشی را وارد 

کند«. کشور  همراه با خود وارد 
بر  کید  تأ با  علمیه  حــوزه  ج  خــار درس  استاد 
اینکه هرگاه یک موضوعی بعد از تشکیل حکومت 
نمی توان  گیرد  قرار  متغیر  موضوعات  جزو  اسامی 
که قبل از تشکیل  این موضوع را مانند آن حالتی 
ــابـــی فقهی  ــورد ارزیـ ــه مــ ــت ــی داش ــام حــکــومــت اس
آقایان فقها نمی گویند  قرارداد، ادامه دادند: »مگر 
کنون این  ِله نداشت و ا

َ
که خون قبًا منفعت ُمَحّل

جایز  آن  خــریــدوفــروش  بنابراین  دارد؛  را  منفعت 
در  اســت  ممکن  تغییر  ایــن  شبیه  بنابراین  اســت؛ 
کاال  خریدوفروش  همین  که  بحث  مــورد  موضوع 
گر  ا اتفاق بیفتد؛ زیرا  و قراردادها و معامات است 
که انجام می شود تحت  دولت اسامی معاماتی را 
را  کشور  نمی تواند  دهد،  قرار  نتواند  قاعده  و  نظم 
تشکیل  با  موضوعی  تبّدل  واقع  در  کند.  مدیریت 
حکومت اسامی انجام شده و این موضوع در زمره 
که وضع حکم  گرفته است  موضوعات متغیری قرار 
در مورد آن ها بر اساس صاحدید ولی امر مسلمین 

و یا مأذونین از ِقَبل او باید صورت بگیرد«.

ولی فقیه با مصلحت می تواند جلوی احکام 
وضعی را هم بگیرد

ــی،  ــشـ ــدیـ ــم انـ هـ نـــشـــســـت  ــن  ــ ــ ای ادامــــــــه  در 
به  پاسخ  در  قاضی زاده  حجت االسام والمسلمین 
حکم  ظرفیت  اساس  بر  می توان  آیا  که  سؤال  این 
کرد اظهار  حکومتی اسناد عادی را بی اعتبار تلقی 
که ُمثِبت مالکیت یا ُمثِبت اسناد  داشت: »دالیلی 
غیرمنقول است، می تواند در دوره های مختلف با 
کند  توجه به سیره عقا هم توسعه و هم ضیق پیدا 
آیا وزن  که  گیرد  قــرار  مــورد بحث  تعارض  و هم در 
همان طور  نه؟  یا  است  یکسان  تعارض  در  این ها 

که از یکی دو نفر از فقهای معاصر ذکر شده است، 
برای تحقق اسناد رسمی  که  با مشکاتی  در واقع 
این  می گیرد،  صورت  که  دقت هایی  و  دارد  وجود 
اسناد به لحاظ سیره عقا خیلی متفاوت با اسناد 
باهم  نفر  )که شاید 50 سال پیش دو  عادی است 
کنون خط آن خوانا  که ا نوشته اند و معلوم نیست 
کسی بگوید، بر اساس ادله  است یا نه(، مگر اینکه 
قولشان  بالواسطه  شــاهــداِن  بــاألخــره  ع  شــر اولیه 

حجت است«.
ــیــس مــؤســســه پــژوهــشــی فــرهــنــگــی فهیم  رئ
برسد،  حکومتی  به  حکم  بحث  گر  »ا کرد:  تصریح 
حکم  محدوده  مــورد  در  کان  بحث های  یکسری 
که مورد  حکومتی هست؛ بخشی از حکم حکومتی 
اختاف است، اختصاص به احکام وضعی ندارد، 
و  وضعی  احــکــام  بــه  مــربــوط  مباحث  از  اعــم  بلکه 
کم بتواند  کنید حا ع است. فرض  احکام الزامی شر
کند  ع نصب  کلی شر احکامی در تطبیق دستورات 
جزئی  احکام  مثًا  و  باشد  داشته  خاصی  مــوارد  و 
و  می دهد  قــرار  اجتماعی  نهادهای  تنظیم  در  که 
ح ها؛ با مبانی  کارگزاران و تصویب طر نصب و عزل 
مسائلی  چنین  والیت فقیه،  درباره  محدود  خیلی 
و  مطلقه  والیــت  کسی  گر  ا حتی  اســت،  پذیرفتنی 
بگوید،  امور حسبیه هم  باب  از  و  نگوید  عامه هم 

مباحات مشکل خاصی ندارد.
عناوین ثانویه در بعضی از موارد، در حوزه های 
مورد  بحث  از  غیر  که  می کند  پیدا  نمود  اجتماعی 
احکام  در  اضطرار  و  ضــرر  عناوین  اســت.  اختاف 
وضعی نمی آید، بلکه در احکام تکلیف می آید؛ این 
که شاید درباره اختیارات  هم بخشی از بحث است 
مورد  مسئله  باشد.  اختاف  مــورد  کمتر  ولی فقیه 
که باید به صورت مبنایی به آن پرداخت،  اختاف 
کم بر اساس مصلحت است، نه بر  اعمال والیت حا
کسی  گر  اساس عناوین ثانویه. به لحاظ مبنایی، ا
گستردگی  ایــن  بــا  راحــل  امــام  مثل  را  والیت فقیه 
ایشان  که  ادلــه ای  اســاس  بر  و  پذیرفت  اختیارات 
فقیه  کمیت  حا اینکه  و  کمیت  حا دایــره  باب  )در 
معصوم  کمیت  حا مطابق  اخــتــیــارات  جهت  از  را 
نمی شود  قاعدتًا  داشتند،  )ص((  رســول اهلل  و  )ع( 
احکام  مــوارد  میان  تفاوتی  دیدگاه  ایــن  اســاس  بر 
که  وضعی و احکام تکلیفی قائل شد. به این معنا 
گر قرار است به لحاظ مبنایی با مصلحت بتوانیم  ا
ع را بگیریم، خیلی روشن  جلوی احکام تکلیفی شر
هم  وضعی  احکام  باب  در  می تواند  مصلحت  این 


