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-به تعبیر دیگر احکام غیر فردی اسام- مهم 
ایــن دو مسئله شاید  بــه  تــوجــه  عــدم  و  اســت 
ــارکــرد درســتــی بـــرای احکام  ک بــاعــث مــی شــود 
موضوع  دو  نباشیم؛  متصور  اســام  اجتماعی 
پیاده سازی  مکانیزم  مقام  در  مقاصدالشریعه 
ــول فقه  ــ ــا و اص ــ نـــه اســتــنــبــاط آن ه احـــکـــام و 
مکانیزم  نــه  و  استنباط  مــقــام  در  اجتماعی 

پیاده سازی احکام اجتماعی اسامی است.
بی توجهی و شناخت درست از مقاصدالشریعه . ۲

بــعــد اجــتــمــاعــی احــکــام باعث  بــه خــصــوص در 
اجتماعی  احکام  پیاده سازی  مکانیزم  می شود 
مقام  در  هرچند  احکام  که  چرا ببیند؛  آسیب 
نیستند  مقاصدالشریعه  از  تابعی  استنباط 
ــا در مــقــام مــکــانــیــزم پـــیـــاده ســـازی مــتــأثــر از  امـ
بسیاری  حقیر  نظر  به  هستند.  مقاصدالشریعه 
از  متأثر  که  دانشگاهی  به خصوص  استادان  از 
مبانی اندیشه ای سکوالر، نگرش های انتقادی 
به جنبه کارکردی اسام در حوزه اجتماعی دارند 
مقام  در  اجتماعی  مقاصدالشریعه  فهم  بر  گــر  ا
پیاده سازی احکام اسامی و نه استنباط آن ها 
کارآمدی این احکام در پاسخ به  متمرکز شوند، 
کرد.  نیازهای اجتماعی انسان را درک خواهند 
چنین مکانیزم هایی که کمتر مورد اندیشه ورزی 
گر مورد  گرفته است؛ ا اندیشمندان اسامی قرار 
گیرد باعث خواهد شد احکام  اندیشه ورزی قرار 
اجتماعی اسام در مقام پیاده سازی به درستی 

کارآمد شوند. اجرا و 
به . 3 ــده  ــنـ بـ اول  ــاســـخ  پـ مــشــخــص  ــورت  ــ ــه ص ــ ب

درســت  شناخت  ــدم  ع در  بــایــد  را  ســـؤال  ــن  ای
ــری  ــی ــارگ ــه ک ب مـــقـــام  در  ــعــه  ــشــری مــقــاصــدال از 
ــازی احـــکـــام اســـام  ــاده سـ ــیـ ــیــزم هــای پـ مــکــان
و بــه کــارگــیــری مــکــانــیــزم هــای غــیــراســامــی در 
باعث  که  دانست  اسامی  احکام  پیاده سازی 
کارآمدی احکام  کارکرد و  تفاوت در برداشت از 

اجتماعی اسام می شود.
ایــن ســؤال هم . 4 به  پاسخ دوم  امــا در خصوص 

ــه اصـــول فــقــه اجــتــمــاعــی اســـام توجه  بــایــد ب
در  متفاوتی  نگرش های  و  بــرداشــت  چــرا  کــرد. 
دارد؟  وجود  اسام  اجتماعی  احکام  خصوص 
به نظرم با عینک روش شناختی پاسخ دوم نیز 
تولید  به وضوح عیان است؛ اصل مسئله عدم 
همان  یا  احکام  اجتماعی  فهم  صحیح  روش 
که  اصول فقه اجتماعی اسامی است. تا زمانی 
فقه  اصول  بر  مبتنی  ما  روش شناختی  عینک 
فردی است، امکان اداره امر اجتماعی و تولید 
اجتماعی  احــکــام  پــیــاده ســازی  مکانیزم های 
اساس  همین  بر  شــد.  نخواهد  محقق  اســام 
شریعت  مشکل  که  شود  اشاره  باید  چنین  نیز 
یا برنامه نداشتن  اسامی در اداره امر اجتماع 
روش  مشکل  بلکه  نیست؛  اجتماعی  امر  برای 
اسامی  احکام  و  مبانی  از  ما  اجتماعی  فهم 

که نیاز به تولید و اصاح دارد. است 

احکام و فقه عمل در آیــا حقوقی: راهــبــرد
عمومی اراده و عمومی خواست مقابل در آن
دینی نظام در قــانــونگــذاری جریان در اســت؟

ارادهعمومیچهجایگاهیدارد؟
در . 1 قانون گذاری  حدود  و  قانون گذاری  موضوع 

فلسفه  دامــنــه دار  بحث های  از  اسامی  نظام 
سیستم  در  متأسفانه  و  است  اسامی  حقوق 
تولید دانش دانشگاهی در حوزه دانش حقوق 
کمتر به این دست مباحث و بیشتر به مباحث 
عمل گرایانه پرداخته می شود. بر همین اساس 
که در نظام دانشی حوزوی  تئوری های الزم نیز 
اســام  قــانــون گــذاری در  مــبــانــی  در خــصــوص 
ح قرارگرفته است؛ در مجامع  مورد بحث و طر
نیست.  آرا  تضارب  و  بحث  محل  دانشگاهی 
را در  گاه این شائبه  همین خأل بحث دانشی، 
عدم  کــه  می نماید  ایــجــاد  دانشگاهی  فضای 
تئوریک  خأل  یا  نبود  معنای  به  مباحث  ح  طر
قانون گذاری است  مبانی اسامی در خصوص 
توضیح  چنین  اســت  الزم  ابتدا  همین  در  که 
دغدغه مند  افراد  و  دانشجویان  که  شود  داده 
باید برای اطاع و بهره برداری درست از چنین 
مباحثی حتمًا مباحث اساتید حوزوی و نظام 
ح شده در حوزه در این خصوص را  دانشی طر

نیز مورد بررسی قرار دهند.

دوران  در  مسائل  بحث برانگیزترین  جمله  از 
اندیشمندان  تــأمــات  از  بخشی  کــه  ایـــران  معاصر 
و  فقه  نقش  داده،  اختصاص  خــود  بــه  را  حقوقی 
احکام شریعت در سامان اجتماعی و نقش عرف در 
که اندیشمندان منتسب  تغییر آن ها است. مسائلی 
را  شریعت  آن  بــه  پاسخ  در  روشنفکری  جــریــان  بــه 
ــرای ساماندهی روابــط  ب بــرنــامــه ای  ارائـــه  از  نــاتــوان 
اجتماعی در حکومت تلقی می کنند. در این راستا 
راهبرد حقوقی با دکتر حمید باالیی، دانش آموخته 
دکتری حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام حسین؟ع؟ گفت وگویی انجام داده است که در 

ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.
ــاره ــ راهـــبـــردحــقــوقــی:تــفــاوتدیـــدگـــاهدرب
جایگاهاحکامشرعیدرتنظیمروابطاجتماعی

کجاناشیمیشود؟ از
این  اینکه  از  تشکر  و  شما  خــدمــت  ســام  بــا 
ــاب بــرخــی از  ــ کــمــی در ب فــرصــت فـــراهـــم شـــد تـــا 
زیربنای  به عنوان  می تواند  که  پایه ای  موضوعات 
باشد  اسامی  فقه  بر  مبتنی  نظام سازی  مباحث 

کنیم. گفت وگو 
ابتدا . 1 این ســؤال ضــروری است  به  پاسخ  بــرای 

احکام  اســاســًا  کــه  کنیم  ــاره  اشـ نکته  ــن  ای بــه 
دادن  سامان  به منظور  فقهی  نظام  در  شرعی 
تعبیری  به  و  انسانی صادر می شود  کنش های 
مــتــعــلــق ایـــن احـــکـــام، رفـــتـــار انــســانــی اســـت. 
که  بنابراین مبتنی بر دسته بندی رفتار انسانی 
نیز  فرد  ساحت  از  هم  و  دارد  فردی  جنبه  هم 
و  خانواده  ساخت  در  و  می کند  پیدا  گسترش 
جامعه نیز محقق می شود، احکام اسامی نیز 
احکام  شامل  هم  و  فــردی  احکام  شامل  هم 
ایــن ســاحــت است  از  فــرد مــی شــود و  از  فــراتــر 
تنظیم  در  شرعی  احکام  جایگاه  از  ســؤال  که 
به  آنچه  اما  می آید؛  وجود  به  اجتماعی  روابط 
اسام  اجتماعی  احکام  نظر حقیر در خصوص 

  بی توجهی و شناخت درست از مقاصدالشریعه به خصوص 
پیاده سازی  مکانیزم  می شود  باعث  احکام  اجتماعی  بعد  در 
مقام  در  هرچند  احکام  چراکه  ببیند؛  آسیب  اجتماعی  احکام 
مکانیزم  مقام  در  اما  نیستند  مقاصدالشریعه  از  تابعی  استنباط 

پیاده سازی متأثر از مقاصدالشریعه هستند. 


