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جاری شود«.
کید  حجت االسام والمسلمین قاضی زاده با تأ
گر  بر حوزه اختیارات والیت فقیه اظهار داشت: »ا
ادله  اساس  بر  را  مطلقه  والیت  حوزه  نتواند  کسی 
حکومتی  حکم  باب  از  ظرفیتی  قاعدتًا  کند،  ثابت 
مـــورد بحث  تکلیفی  احــکــام  یــا  احــکــام وضــعــی  در 
و  نــدارد  عــادی وجــود  اسناد  یعنی در خصوص  ما 
خاصی  ــوارد  م مگر  کــرد،  استفاده  آن  از  نمی شود 
که  که شاید عناوین اضــطــرار و ضــرورت ذکــر شــود 
و تحقق آن خیلی  بقیه  ثانویه مورد قبول  عناوین 
گر بر اساس مبنای والیت مطلقه  سخت است؛ اما ا
این  که  نمی کند  فرقی  بــرود،  پیش  خواست  کسی 
یا  ببرید  کار  به  تکلیفی  احکام  در  را  والیــت  اطــاق 
که آنچه در این  در احکام وضعی. علت این است 
تشخیص  است،  حکومتی  حکم  این  معیار  بخش 
مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی 
گر قرار باشد تشخیص  ع است و ا یا حکم وضعی شر
ع شود،  مصالح بتواند مانع اجرای حکم اولیه شر
این تشخیص مصلحت می تواند مانع اجرای حکم 

وضعی هم بشود«.
ــیــس مــؤســســه پــژوهــشــی فــرهــنــگــی فهیم  رئ
که به  کرد: »شاید بتوان تمهیداتی جست  تصریح 
لحاظ موضوعی قبل از رسیدن به  حکم حکومتی، 
وزن کشی  حــوزه  در  که  تشخیصاتی  با  را  چالش ها 
اسناد عادی و اسناد رسمی و بّینه در سیره عقا در 
کنیم؛ به نظر خیلی  دوران معاصر وجود دارد، حل 
که نیازی به بخش حکم حکومتی  بعید هم نیست 

کشف ظرفیت هایش نباشد«. و 

احکام  بــه  جامعه  اداره  نــگــاه  بــا  وقــتــی کــه 
بین  تفاوتی  کنیم،  نگاه  تکلیفی  و  وضعی 

آن     ها نخواهیم داشت
نــــــشــــــســــــت،  ایـــــــــــــــــن  ادامـــــــــــــــــــــــــه  در 
به طور   « گفت:  صرامی  حجت االسام والمسلمین 
اســاســًا  بلکه  تــعــارض،  هنگام  در  نه فقط  طبیعی 
که  غــیــررســمــی در شــرایــطــی  اســنــاد  ادلـــه حجیت 
شهود  مثل  غیررسمی  اسناد  آن  حجیت  موضوع 
حکم  نمی آید.  هم  حکمش  نباشد،  فراهم  غیره  و 
و  مسائل  همه  پاسخگوی  اســام  یعنی  حکومتی 
موضوعات در تمام زمان ها است؛ به فرض بگوییم 
زمان  این  در  ــرار،  اق و  شهود  مثل  غیررسمی  اسناد 
معتبر و حکم شرعی و موضوعش تمام است، ولی 
ــه رو شــده اســت و مثًا  روبـ بــا چالش هایی  اجــرا  در 

مبنای  مــی رســد.  حکومتی  حکم  اجــرای  به  نوبت 
که فقط اسام  از این است  حکم حکومتی عبارت 
پــاســخــگــوی هــمــه مــســائــل و مــوضــوعــات در تمام 
کثری مدعی آن است  زمان ها است و به صورت حدا
کند و تمام مسائل  که می تواند فرد و جامعه را اداره 
فــردی و اجتماعی و بین حکومت  روابــط  حقوقی، 
باشد. پاسخگو  را  بین المللی  و  داخــلــی  و  ــردم  م  و 
حکم حکومتی نهادی است که در ساختار و سازمان 
گذاشته  شده است،  فقه برای تکمیل پاسخگویی 
و  صحیح  اجتهاد  جمله  از  دیگری  ابــزارهــای  البته 
اجتهاد همراه با شناخت درست مسائل هم وجود 
دارد. حکم حکومتی نگاهش به تمام احکام شرعی 
است. دلیل و نشانه چنین ادعایی از سوی فقه این 
که مجموعه احکام و اهداف اسام برای فرد  است 
در  را  این ها  حکومتی  حکم  و  می بیند  را  جامعه  و 
کرده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی  خود تعبیه 
که  نیست  این طور  کند،  حل  را  مسئله  می خواهد 
همان طور  بلکه  باشد،  حکم  یک  به  تنها  نگاهش 
که نگاهش به تمام احکام شرعی است، به اهداف 
ع به  کلی شر ع نیز هست و از قضا اهداف  کرسی شر

که مسئله ای عقایی است. این باشد 
از  امــنــیــت، عــدالــت و نظم  بــه عــنــوان  مــثــال، 
اجتماعی  و  ــردی  فـ ــــط  رواب در  عــقــا  کــلــی  اهــــداف 
هستند و اسام هم با نگاه و قرائت خود این ها را 
کلی می بیند و وقتی ادعا می کند  به عنوان اهداف 
که  پاسخگوی همه مسائل است، یعنی همان طور 
احکام شرعی را در اختیار دارد و حکومت اسامی 
است  مکلف  کند  اجرا  را  اهــداف  این  است  مکلف 
ــد؛ تا  ع مــی خــواهــد، نشان ده ــار کــه ش اهــدافــی را 
و  به سعادت دنیوی  اهــداف  آن  را طبق  انسان ها 

اخروی برساند«.
به حکم  نــگــاه  نــوع  اهمیت  بــر  کید  تأ بــا  وی 
ما  وقتی  که  است  این  جهت  »از  گفت:  حکومتی 
کنیم  بررسی  و  ببینیم  این گونه  را  حکومتی  حکم 
که ضوابط تشخیص حکم حکومتی بر اساس این 
و  بود  مبنا چیست، مسئله خیلی سخت نخواهد 
که  تفاوتی نیست  بین حکم وضعی و تکلیفی هم 
غ باشد؛ زیرا در اداره جامعه و حکومت  در اینجا فار
که در فقه  بر اساس فقه به طور طبیعی همان طور 
اداره  نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، در 

جامعه نیز به هر دو نیاز داریم«.
اوقــات  گاهی  تکلیفی  احــکــام  کــه  همان طور 
می شود  خــود  اهــم  و  چالش  یک  مبتابه  اجــرا  در 

وضعی  حکم  گــذاشــت،  کنار  شرایطی  در  باید  که 
مبنایی  تفاوتی  با  که  وقتی   است.  همین گونه  هم 
و  وضعی  حکم  بین  تفاوتی  کنیم،  نگاه  مسئله  به 
تکلیفی نخواهیم داشت، اما نکته مهم این است 
که حکم حکومتی را به درستی بشناسیم و ظرفیت 

کنیم«. آن را در هر موردی به درستی اجرا 
رابطه  در  صرامی  حجت االسام والمسلمین 
ــط مــهــم اجــــرای حــکــم حــکــومــتــی اظــهــار  ــواب ــا ض ب
حکم  اجـــــرای  مــهــم  ــوابـــط  ضـ از  داشـــت: »یـــکـــی 
یعنی  است،  موضوع  آن  در  کارشناسی  حکومتی، 
مختلف  زمینه های  در  که  آمــاری  دیــد  باید  واقعًا 
آیــا واقــعــًا ناشی از شــهــادت شهود  ارائـــه مــی شــود، 
معتبر است یا حکمش، مثًا شهادت شهود یا اقرار 
فردا  از  فــرض  بر  گــر  ا یعنی  نمی شود؛  اجــرا  درســت 
باطل  و  کنیم  اعــام  بی اعتبار  را  غیررسمی  اسناد 
غیررسمی  سند  این  که  شود  روشن  باید  بدانیم، 
تام و توسعه یافته آن(  )به معنای  امنیت  با هدف 
می خواهد  حکومتی  حکم  وقتی که  دارد.  منافات 
صادر شود، باید در راستای تحقق امنیت، عدالت 

کارشناسی شده باشد«. و نظم بوده و 
پژوهشگاه  حقوق  و  فقه  پژوهشکده  رئیس 
در  ضابطه  اینکه  بیان  با  اسامی  فرهنگ  و  علوم 
که اهــم و مهم صــورت بگیرد،  ایــن  بــاره آن اســت 
اســنــاد  حجیت  ــه  ک کنید  فـــرض   « کـــرد:  تــصــریــح 
غیررسمی را حکم شرعی می دانیم، بتوانیم هدفی 
که در خصوص مثًا امنیت اقتصادی است، اهم  را 
از حجیت حکم شرعی در ارتباط با سند غیررسمی 
این  در  می طلبد.  زیادی  کارهای  این ها  و  بدانیم 
کلی  ــداف  اه راســتــای  در  ضابطه  سه  باید  راســتــا، 
موردش  در  شده  مهم  و  اهم  و  کارشناسی  ع،  شار

گرفته باشد«. صورت 
ــادآوری  ی صرامی  حجت االسام والمسلمین 
که مصدر حکم حکومتی  کرد: »باید به نهادهایی 
این  با  کنند،  حل  را  مسئله  می خواهند  و  هستند 
توضیح  به عنوان مثال،  ــرد.  ک کمک  ضابطه  ســه 
اعتبار  ناحیه  از  که  زمین خواری  بحث  شود،  داده 
عدم  و  امنیت  به  چطور  اســت،  غیررسمی  اسناد 
کشور ضرر می زند  تحقق عدالت در جهات مختلف 
و چطور این مسئله اهم از 100 مسئله دیگر است و 
کتاب و تحقیق میدانی  این نیازمند صدها مقاله، 
و مبنایی است تا این بحث ها روشن و منقح شود 

و بتوانیم پاسخ به سؤال را ارائه دهیم«.


