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 چکیده

 قدرت و اختیار ،قضا حکم و ،افتا منصب سههر یک از  بر اساس الشرایطی جامع مجتهد هر
 دهد فتوا شرعی ئلۀمس مورد در تواند می مجتهد ،افتا منصب اساس بر. کند پیدا میخاصی 
 ،نیز حکم منصب مبنای بر مجتهد چنینهم. است مند روش یاجتهاد حاصل فتوااین  که

، آن مصلحت دلیل به کاری ترک یادادن  انجام بر الزام بر که یابد می حکم صدور قدرت
 و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مبتنی الفراغ و جدای از احکام ثانویه ةویژه در منطق هب

 دعاوی فصل و حل به ،قضا منصب اساس بر مجتهد این بر  عالوه .است مقام و منصب والیت
 ،ال مطرح است که آیا منصب افتا و حکمؤاکنون این س. پردازد می افراد بین خصومت و
  و جدای از جهت اعتبارماهیت ۀدر حوز ،در مقام ثبوتمنصب مستقل فقیه،  عنوان دو به
ی  این واکاو و عملی علمیۀثمر؛  که اگر دو امر مستقل باشند دارای استقالل هستند؟هم،
از آن موضوع شود که بحث   بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می مقام اثبات و دردر

 تحلیلی و با رجوع به منابع  وبا رویکرد توصیفی در این مقالهاین بنابر.  نیستهاین مقال
بتوان معیار  تا بر اساس آن  هستیمال اساسیؤدنبال پاسخ به این س  به،معتبر فقهی

 .نصب را معین کردتشخیص این دو م
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 مقدمه 
رای داولی فقیه  فقیه، ۀ والیت مطلقۀنظریاساس روشن است که در زمان غیبت بر 

در این مختلف دینی مراجع رنگ و تأثیرگذار  پرحضور منصب والیت است و از طرفی 
  همزمانای شاهد حضور بنابراین در چنین جامعه. شود محسوب می ناپذیر  انکاردوران

 حال با این اوصاف .شوند فتوا و حکم حکومتی خواهیم بود که الزاماً از دو نفر صادر نمی
 گاهی به ،اساس آن شخص مکلفکه برگاهی شاهد تعارض و تزاحم این دو امر هستیم 

دادن  انجام عضلبا م ، اسالمی بودنۀ مقلد بودن و گاهی از حیث شهروند جامعدلیل
، واکاوی ماهیت این ن چرایی ایجاد این تعارض و تزاحمبرای یافت. شود میمواجه تکلیف 
ها و مصادیق   که از طریق شناسایی شرایط، ویژگیتأثیر بسزایی خواهد داشت؛دو امر 

 .رفت از این چالش خواهد بود راهکار برون یافتنآن  ۀ و ثمرشود این دو مورد حاصل می
 و ابعاد  هر کدام دو عنوان فتوا و حکم حکومتی در پرتو ماهیتاست الزم رو این از

شناسی فتوا و حکم   به مفهومرسد نظر می به ضروری زمینهدر این . بازبینی شوندمربوطه 
اشتراک و نقاط ین وسیله ه اد تا بشوحکومتی پرداخته و خصوصیات ذاتی هر یک بیان 

 .دشو ماهیتی این دو امر مسجل استقالل ور شناخته تفکیک از یکدیگ  به، این دواختالف
 

 فتوا . 1
 .شود  بررسی آن مفهوم باید فتوا، ماهیت دقیق شناخت برای

 
  فتوا مفهوم .1. 1

 ،1412 اصفهانی، راغب( است احکام مشکالت به دادن پاسخ معنای به لغت در فتوا
 دادن خبر از است عبارت فتوا: است شده تعریف چنین افتو اصطالح فقه علم در .)4/15
 کتاب، (چهارگانه لیدال به استناد با اخبار این که یکل موضوعات در یاله یکل حکم از

 در یا القا خبر صورت به فتوا این است ممکن حال. شود می بیان) اجماع و عقل سنت،
 :1387 ،والیی( »نخورید شراب« یا »است حرام شراب«: مثال عنوان به. دشو بیان امر قالب
 بیان فتوا از جانب مفتی صورت .)436 :1427؛ مکارم، 156 :1413؛ عاملی، 230
 استنباط یتوانای هب یدستیاب یمقدمات گیرد و در واقع مفتی فقیهی است که مراحل می

 احکام استنباط که یمختلف علوم یفراگیر قبیل از را آنها ۀادل از یفرع یشرع احکام
و  اصول بر فروع رد يچگونگ در یکاف ۀتجرب آوردن ستد به و است متوقف آنها بر یشرع
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 پیدا ثبات او وجود در یا ملکه صورت به استنباط یتوانای این و گذاشته سر پشت غیره را
 فتوا صدور به احکام یمبان به استناد با کهاست  گرفته قرار یمقام در اکنون و کرده
 انیمقلد یدارا که یمجتهد به رو، این  از.)2/147 ،1379 ملکی اصفهانی،( کند  یماقدام 
 او و بخواهند او فتوا از ،)غیرنوپیدا و نوپیدا از اعم (مختلف موضوعات و وقایع در که باشد
 است آن مجتهد با یمفت  فرق.دشو  یم اطالق یمفت ،کند بیان آنها یبرا را خود یفتوا
 را یشرع احکام استنباط قدرت و اجتهاد ۀملک که کس هر رایب و است عام مجتهد، که
 دارد انی هممقلد دارد، اجتهاد ۀملک اینکه بر عالوه ،يمفت اما کند،  یم صدق باشد، دارا
 اصطالح  کاربرد.باشد نیز دادن فتوا شرایط یدارا باید رو  از این و کنند  یم استفتا او از که
 لیدتق مرجع یفرد چنین به شیعه یول است، رایج سنت اهل نزد معنا، این در یمفت
 به و است کرده پیدا هم یدیگر کاربرد سنت اهل نزد در لفظ این اًاخیر اما گوید،  یم

 هرچند( کنند  یم نقل او انمقلد یبرا را آن و رنددا علم یمجتهد یفتوا به که یکسان
: اسالمیمرکز اطالعات و مدارک ( است شده اطالق نیز )نباشد مجتهد خودش ناقل،
 بلکه در زمان ، نیستی نوظهورۀعنوان فقیه و فقاهت پدید ذکر است که شایان .)763

 و بوده آن ملتع و تعلیم و مجید قرآن اصحاب به توجه  تمام)ص(حضرت رسول 
  از.اند کرده  یم قرائت را مجید قرآن که اند بوده یکسان عصر آن در یاسالم دانشمندان

 عنوان ینه اب و رسیده ر مینظ به تر مناسب ایشان یبرا »یقار «عنوان عهد آن در رو این
ن زمان محسوب آ فقیهان ۀمنزل به اشخاص همان حقیقت در لیکن. اند بوده معروف 

 عنوان  هب های بعد، زمان در و تکامل پیدا کرده عنوان آن دیگر عبارت به و شدند می
 توجه است که در مذهب شیعه ادوار مختلف فقهی شایان .است شده تبدیل »فقیه«
بندی و تبویب،   تشریع، تبیین و تدوین فقه، دستهۀخورد که در ده دور چشم می به

 مسائل فقهی، استدالل، گسترش استدالل و تنقیح، رشد و تکامل، تدقیق و ۀتوسع
 فقه خالصه ۀجانب کاربرد همه و اندیشی در مباحث فقهی، تلخیص مباحث فقهی ژرف
 این نوشتار خارج است ۀوصلها از ح های این دوره  که شرح ویژگی و نوآوریشود می

 .)60ـ25، 1374 جناتی،(
 

  فتوا خاص  الفاظ.2 .1
 ،»مکروه «،»حرام «،»واجب «مانند کلماتی.  فتوا وجود داردۀتعبیرهاي مختلفی در زمین

 ،»است آن اظهر «،»یاقو بر بنا «،»است آن یاقو «مانند یعبارات یا؛ »مباح «و »مستحب«
 ازی خال «،»البأس «،»یاقو احوط «،»است آن یاول «،»نیست بعید «،»است چنین ظاهر«



 1393ار و تابستان ، شمارۀ یکم، بههفتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و       60

 در ،»اشبه «و »اقرب «،»است آن اصح «،»الاشکال «،»نیست قوت از یخال «،»نیست وجه
 »تأمل یعل «یا »اشکال یعل یجب «مانند یتعبیرهای چنانچه. روند  یم کار به فتوا مقام
 .)1/640 ،1426 ،هاشمی(است  وجوب به مجتهد یفتوا بیانگر
 

 فتوا خصوصیات .3. 1
 .پردازیم می آن ماهوی خصوصیات بررسی و تبیین به شد روشن فتوا تعریف که حال

 
 صدور مرجع .1. 3. 1

 اختیارات او قرار ۀ و هم در زمراست الشرایط جامع مجتهد فقیههم از وظایف  فتوا صدور
 مسئله یک در یاله یلک حکم یافتن یرامکلف است ب مجتهدی هربه بیان دیگر . دارد
 استنباط یبرا که یمخصوص هاى شیوه از یگیر بهره با و کند مراجعه یدین منابع به

 و از طرفی دهد قرار خود مقلدان اختیار در و آورد دست به را مزبور حکم دارد، وجود
 رو همین از .کندای سکوت اختیار کند و فتوا صادر ن فقیه این حق را دارد که در مسئله

 و کنند پیروی آنان از است واجب مردم عموم بر و فقهاستحقوق  و فیوظا از فتوا
 .)189 :1417 نراقی،( بندند کار به را آنان فتاوی
 

 فتوا قلمرو .2. 3. 1
 فرعی امور به نسبت را شارع ۀاراد اسالم، شارع ۀگفت بنابر فقیه که است مواردی در افتا
 بیان فتوا قالب در خویش مقلدان ایبر را آن سپس و دریافت و استنباط دین به قلمتع
 محمول یا موضوع یا وضعی حکم یا باشد شرعی حکم که کند نمی تفاوتی حال. دکن می
 همه نه است دین از بخش این به محدود تنها افتا و اجتهاد. باشد شرعی حکم متعلق یا
 .)192 :1417نراقی، ( دین نئوش

: است چنین آن ۀخالص که دهد می حتوضی را فوق عبارت مثالی ذکر با نراقی مرحوم
: مثالً ؛است واجب آن در تقلید ،دهد می خبر دینی فرعی امور از فقیه که مواردی ۀهم
 نماز در و است عنبی عصیر نجس شراب و است نجس شراب که کند استنباط فقیه اگر
 پیروی وا از حکم این در باید او انمقلد و است واجب او بر افتا ،کرد اجتناب باید آن از

 مفهوم در و است عنبی عصیر همان شراب که ،موضوع تعیین در همچنین. کنند
 موضوع برای محمول ثبوت که حکم در و باشد نماز در آن از اجتناب وجوب که ،محمول
 .ندکن تقلید او از باید ،باشد عنبی عصیر از اجتناب وجوب و نجاست یعنی
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  حکم حکومتی. 2
 حکومتی حکممفهوم و اقسام  .1. 2

اند و نبود تعریف جامع و مانع در تمام  فقها تعریف دقیقی از حکم حکومتی ارائه نکرده
هایی  الی کلمات فقها تعریف حال از البه مباحث مربوط به آن مشهود است؛ با این

 ،حکومتی حکم. های حکم حکومتی را تبیین کند که تا حدودی ویژگیتوان یافت  می
 مانند آزادی زندانی یا از قبیل الزام مانند پرداخت دین، ،طالقصدور دستوراتی از قبیل ا

در مسائل اجتهادی و غیراجتهادی است که دو نفر در امور معیشتی خود با هم اختالف 
 حکومتی احکام که است ضروری نکته این به توجه البته .)1/320 تا، بی اول، شهید( دارند
 حکومتی حکم ۀصادرکنند مرجع که نیست نامع ه اینب و باشد الهی احکام طول در باید
 ،نکته این به نظر با. کند صادر حکومتی حکم و بگیرد نادیده را الهی احکام دارد حق
 حکم یک به کردن عمل یبرا حاکم یسو از است یدستور یحکومت حکم گفت توان می
 حاکم انفرم حکومتی حکم ی،تر وسیع تعریف بر بنا و) 93 :تا بی بهرامی،( یتکلیف یشرع

 به عمل یا) مانند اجرای حدود( تکلیفی شرعی حکم به کردن عمل بر) متعال خدای نه(
 مورد در دو، آن موضوع به عمل یا) مانند بطالن معامله با بعضی از کفار( وضعی حکم
 ایجاد شود شبهه این شاید با توجه به این تعریف .)40/100 ،1404نجفی، ( است خاص

نی که در کالم ی حکم قضایی است نه حکم والیی؛ اما با توجه به قراکه مراد از این تعریف
 مطلق حکم حاکم است، خواه ،توان گفت که مقصود  می،صاحب جواهر موجود است

ن این است که در خصوصیت این حکم یقراجملۀ از .  جامعهحاکمعنوان قاضی و خواه  به
نجفی، ( گیرد  هالل تعلق می چنین حکمی به ثبوت رؤیت،که بدون تردیداست گفته شده 

در ضمن .  از احکام حکومتی است،و روشن است که حکم رؤیت هالل) 40/100 ،1404
 که مصدر جعل حکم داردبه دو خصوصیت بارز حکم حکومتی اشاره مذکور تعریف 

  .قرار داردحکومتی حاکم است و حکم حکومتی در طول حکم شرعی 
 صادر زمان مصلحت رعایت با و شریعت های انونق ۀسای در حکومتی حکم نتیجه در
مذکور  احکام که تفاوت این با دارد، اعتبار شریعت همچون و ستاالجرا الزم و شود می
 ،1387 طباطبایی،( است شده آنها صدور سبب که هستند مصلحتی تابع ،بقا برای

 زا شده صادر یوالی حکم از اطاعت که گونه همان شک بدوناین،  وجود با .)1/164
 یوالی حکم از اطاعت است؛ واجب همگان بر )ع( معصوم امام نیز و )ص( خدا رسول
 حصول عدم صورت در )او یبرا یوالیت چنین ثبوت به قول بر بنا( شرایطال جامع فقیه
خر و أدر کتب فقهای مت .)3/364 ،1426 ،هاشمی (است واجب آن، اشتباه به یقین
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 حکم «،»حاکم حکم «،»والیی حکم «مانند دیگری های نام با حکومتی حکممتقدم، 
؛ که مراد از اکثر این ذکر شده است نیز »سلطانی حکم «و »متغیر حکم «،»نظامی
 حراست از مصالح شرعی مکلفان ۀ حکمی است که از سوی حاکم شرع به انگیز،تعبیرات

 شود و حاکم خواستار اجرای آن از سوی همگان است و حفظ نظام، صادر می
 .)685 و 675 :1388، دوست علی(

توان چنین برداشت   می، احکام حکومتیۀدرباربرخی از سخن  ذکر است که شایان
؛ 10/484 ،1408شهید صدر، (  احکام حکومتی همان احکام ثانویه هستندکرد که

 الزم است ههشببرای دفع این . نیستگونه  این در حالی که )49/89 ،1371جعفری، 
یکی دیگر از موارد تقسیمات . دشو آن با حکم حکومتی بیان حکم ثانویه تعریف و تفاوت

 حکمی است که شارع با توجه به هحکمی اولی. حکم، تقسیم حکم به اولیه و ثانویه است
کند؛ اما حکم ثانویه حکمی است  مصالح و مفاسد موجود در خود موضوع، آن را جعل می

،  شیرازیمکارم( شود جعل میکه با نظر به حالت خاص و استثنایی مکلف، توسط شارع 
 چنین حکمی تابع شرایط خاصی هم در مقام .)37ـ36 :1382رحمانی، ؛ 215 :1427

وجود چنین شرایطی حکم ثانوی را از حکم حکومتی که . انشا و هم در مقام اجراست
که در شوند  ارائه می خاصی ۀ چرا که احکام ثانویه در ضمن عناوین ثانوی،کند متمایز می
 تشخیص موضوع در این شده، که هرچند توسط شارع جعل  بیان شده است1فعحدیث ر

که احکام حکومتی به قلمرو مصالح و   در حالی.خواهد بود شخص مکلف ۀاحکام بر عهد
دست حاکم  جعل و تشخیص موضوع آن بهمحدود و مربوط به حکومت اسالمی  ،مفاسد

 آنات این دو مقوله حاکی از  افتراق،بنابراین .)55ـ50 :1417، تسخیری( شرع است
 امتنان و ضرورت ۀای که بر اساس قاعد از نظر ماهوی، احکام ثانویه ،قطع  بهاست که

در .  متفاوتند که تابع مصلحت نوعیه هستند؛احکام حکومتی اند با شخصیه وضع شده
 دننتیجه احکام حکومتی قسم مستقلی از احکام هستند که مبانی خاص خود را دار

 .)335ـ14/333 ،1374ز نویسندگان، جمعی ا(
 .کرد تقسیم مختلف های نبهج از را حکومتی احکام توان می
 ):حاکم (مصدر لحاظ به حکومتی حکم .1

                                                                                                                                                                        
: 2/463ق،  1407اإلسالمیة،  دارالکتب اسحاق، الکافي، چاپ چهارم، تهران، بن یعقوب بن کلینی، محمد .1

بْدِاللَّهِ « دَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَ مَ مَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْ یْنُ بْنُ مُحَ سَ عَ عَنْ  )ص(اللَّهِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ) ع(الْحُ ضِ  وُ
مُونَ ایَعْلَ یَانِ وَ مَا لَ سْ طَأُ وَ النِّ خَ صَالٍ الْ عُ خِ سْ ِتي تِ مَّ یقُونَ وَ  أُ طِ ایُ یَرَةُ وَ  وَ مَا لَ یْهِ وَ الطِّ هُوا عَلَ کْرِ تُ یْهِ وَ مَا اسْ وا إِلَ طُرُّ مَا اضْ

د وْ یَ سَانٍ أَ رْ بِلِ مْ یُظْهِ ا لَ سَدُ مَ کُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَ ةُ فِي التَّفَ وَسَ  .»الْوَسْ
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ه رسول حکومتی احکام جزو) الف   ؛)ص( اللّ
  و)ع(معصومین ائمۀ حکومتی احکام جزو) ب 
 .ستفقها حکومتی احکام جزو) ج 
 که غیراجرایی و اجرایی احکام از است عبارت حکم نوع از جنبۀ حکومتی حکم. 2
 :است قسم دو بر خود اجرایی احکام
 به حکم مانند ،است خاص معنای به الهی احکام اجرای آن موضوع که احکامی )الف 
  ؛)ص(النبی سب مصداق عنوان به رشدی سلمان قتل به حکم و حد اجرای زکات، آوری جمع

 و عزل مانند است نظام ۀادار یا حفظ به طمربو محضاً آن موضوع که احکامی) ب
 حکم موارد از و اجرایی و قضایی مختلف های بخش در حکومت اجرایی النسئوم نصب

 .برد نام هالل رؤیت به حکم از توان می غیراجرایی
 اجتماعی، اقتصادی،: دارد مختلف اقسام حکم، موضوع از نظر حکومتی حکم .3

 .)83ـ82 :1387 ؛ طاهروند،7 :1380 رحمانی،.. (.و عبادی جزایی، سیاسی، فرهنگی،
 

 حکومتی حکم خصوصیات .2. 2
 حکم ماهوی خصوصیات بررسی و تبیین به ،شد روشن حکومتی حکم تعریف که حال

 .پردازیم می حکومتی
 

 صدورو قلمرو  مرجع .1. 2. 2
 جعل مقتضای و گیرد می نشأت والیت جعل از احکامی چنین مشروعیت اینکه به نظر با

 ،حکومتی احکام ۀصادرکنند مرجع ، پساست اجتماع ۀادار برای اوامری صدور ،والیت
 حضرات امر متولی معصوم، حضور زمان در که خواهد بود اسالمی حکومت متولی

 حاکم اگر حال. است منصب این دار عهده فقیه ولی غیبت، زمان در و هستند معصومین
 اداره را کشور تواند نمی وجه هیچ به ،باشد نداشته را احکامی چنین جعل حق اسالمی
 خاصیت بی و اثر بی والیت و حکومت جعل و آید می پدید کشور در مرج و هرج و کند
 خواهد بود ضروری نکته این به توجه است؛ اسالمی حاکم صدور مرجع که حال. دشو می
 اختیارات ۀزحو گستردگی به توجه با بلکه ،کند والیت اعمال تواند نمی فقیهی هر که

 و است الزم نیز دیگری شرایط مستحدثه، موضوعات فراوانی و امور پیچیدگی و حاکم
بر  بنابراین. بگیرد قرار جامعه رأس در تواند نمی ،باشد عادل و فقیه فردی اینکه صرف
 ۀدربار که است کسی حکومت، برای فرد ترین شایسته) ع( علی حضرت سخن مبنای
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 حکومت و زمامداری ۀدربار خدا دستورات از مردم داناترین نیز و اترینن   توا امت امر ۀادار
 حاکم مقام برای خصوصیات این بر دال که روایاتی .)558: 1379 االسالم، فیض (باشد

 که معتقدند روایات از دسته همین به توجه با نیز خمینی امام و بسیارند ،است اسالمی
 و جامعه مفاسد و مصالح تشخیص توانایی ولی ،باشد اعلم خود زمان علوم در فردی اگر
 ،باشد گیری تصمیم قدرت و صحیص بینش فاقد و باشد نداشته را ناصالح و صالح افراد
 امام (ندارد را اسالمی حکومت ۀادار توانایی و نیست مجتهد حکومتی مسائل در فرد این

 . کند نمی کفایت والیت مقام برای ،احکام در اجتهاد صرف پس). 21/47 ،1369 خمینی،
 از. بندی کرد توان قلمرو احکام صادره از سوی حاکم اسالمی را دسته از دو منظر می

 :هستند قسم پنجحکومتی  احکام موضوعی قلمرو نظر
 حاکم احکام، این اساس بر که هستند ییانشا و ییجز احکام حکومتی، احکام از برخی .1
 مختلف مناصب برای ،است شایستگی یدارا شریعت موازین طبق که را شخصی اسالمی
 .مدیران و استانداران قضات، لشکر، فرماندهان انتخاب مانند .کند می نصب حکومتی

 مانند است، خود مصادیق بر یهاول احکام یکبرا تطبیق از ناشی کهی خاص احکام .2
 براى نیرو بسیج نیز و خود یجا در آن کردن هزینه و خمس و زکات یگردآور به امر
 .صلح و جنگ زمان تعیین و هادج

 مانند است، آن مصادیق بر یهثانو احکام یکبرا تطبیق آن منشأ که یخاص احکام. 3
 یبرقرار مقدمۀ که ها جاده و ها خیابان سطح در مرور و عبور مقررات رعایت وجوب به امر
 و ، استیثانو احکام از واجب مقدمۀ وجوب و است شهروندان جان حفظ و جامعه در نظم
 شکستن هم در منظور به بیگانگان با یسیاس یا یتجار روابط یبرخ تحریم مانند نیز

 .مسلمانان امور در دخالت از ایشان دست کردن کوتاه و آنان عظمت و شوکت
 مانند شود،  یم صادر دیگران حقوق به تجاوز و ستم دفع یراستا در که یاحکام .4
 نیز و ضرورت هنگام آن در موجود یکاالها تنفروخ و محتکران انبار درِ گشودن به امر
 مردم بر اجحاف و اجناس یگران از یپیشگیر یبرا مردم نیاز مورد یکاالها یگذار نرخ

 .)3/363 ،1426 ،هاشمی ؛501ـ500 :1422 ، شیرازیمکارم(
 در این . شریعت در آن دستور و نص خاصی نداردای که  احکام صادره در حوزه.5

 شهید صدر تبلور ۀدر اندیشاولین بار الفراغ هستیم که ةنوان منطقحوزه شاهد تحقق ع
دخالت دولت تنها به تطبیق « :الفراغ حاکی از این است کهة منطقۀنظری. یافته است

شود، بلکه از سویی بر این تطبیق اصرار  احکام ثابت شرعی بر موارد معین خالصه نمی
های زمانی و مکانی در   با ظرفیتورزد و از سویی دیگر به وضع قوانین متناسب می
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پردازد تا اهداف عام اقتصاد اسالمی و عدالت اجتماعی مورد  های خالی از تشریع می حوزه
 این نظریه مدافع قدرت مانور پس .)680 :1408هید صدر، ش( »نظر اسالم پیاده شود

دند که  در مقابل برخی معتق. هر چه بهتر جامعه استۀحداکثری حاکم جامعه برای ادار
الفراغ از حکم یا سند شرعی وجود ندارد؛ بنابراین آنچه که در قالب حکم ةدر شریعت منطق

های شرعی است و چیزی جز تطبیق کلیات بر مصادیق و رد   دارای پایه،شود بیان می
بدون شک هر یک از مدافعان این  .)718ـ717 :1388دوست،  علی( فروع به اصول نیست

 . فرصتی برای بحث و تفصیل آن نیستمقالهرا دارند که در این  دالیل خود ،دو نظریه
 به توجه با .هستنداما قلمرو این احکام از حیث شرایط زمان و مکان نیز مختلف 

 تابع هم امور این ،است اجتماعي مفاسد و مصالح و ضروریات احکام این منشأ اینکه
 حکم بنابراین،. روند مي بین از ،مکاني و زماني شرایط تغییر با و هستند ضروریات همین

 نتیجه در. است موضوع انتفاع به سالبه اصطالح به و یابد نمي موضوعیتي دیگر حکومتي
 آنها ایجاد موجبات که هستند االجرا الزم زمانی تا تنها و هستند موقتی حکومتی احکام
 و پیامبر زمان موقتی احکام از هایی نمونه توان می ادعا این اثبات برای. باشند برجا پا
 ینه اب روایتي ،میوه فروش بحث در الشیعه وسائل در مثال باب از. کرد ذکر ائمه

 از قبل میوه خرید جواز به راجع) ع( صادق امام از شخصي«: است شده نقل مضمون
 و گردید نزاع امر این در خدا رسول زمان در: فرماید مي امام کند، مي سؤال آن رسیدن
 رسیدن از قبل میوه فروش از ،رود نمي بین از آنها نزاع و خصومت دیدند پیامبر چون
 عاملی، حر( »بود خصومت رفع جهت به نهي این و نکردند تحریم اما ،نمودند نهي

 حکومتي موقت دستور یک پیامبر نهي آن: فرماید مي امام روایت این در). 3/6 ،1367
 خود زمان در )ع( امام رو این زا ابدي؛ ثابت حکم یک نه است، بوده خصومت رفع براي
 قتل به حکم) ع (علي امام«: است آمده روایتي در  یا.دهند مي بیعي چنین جواز به حکم
 ابد حبس مرتد زن شرعي حد دانیم مي اینکه با ،»بود شده مرتد که دادند مسلماني زن
 تروای این توضیح در طوسي شیخ دهد؟ مي مرتد زن آن قتل به حکم امام چرا ،است
 را حکم آن اش درباره) ع (علي که است موردي همان به محدود حکم این«: است گفته
 در نتیجه ).18/550، 1367 عاملی،  حر( »کند نمي سرایت دیگر موارد به و نمودند صادر

رو بر حاکم الزم است که به  این احکام متغیر و تابع شرایط زمان و مکان است و از این
بکند و متغیرات در احکام و موضوعات توجه الزم را معیارهای سنجش ثابتات 

  .)717 :1388دوست،  علی(
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 صدور شرایط و اسباب .2. 2. 2
 چه به و شرایطي چه در که است آن ،حکومتي حکم صدور شرایط و اسباب از مراد

 و سبب. شود مي صادر اسالمي حاکم جانب از حکومتي احکام اهدافي چه براي و سببي
 شاید گرچه. است شده بیان ترتیب ینه اب محور چهار در حکومتي محک صدور مالك
 اکثر توان مي اما باشند، داشته نظر در دیگر فقهاي یا برسد ذهن به هم دیگري اسباب
 .دکر خالصه مذکور محور چهار همین در را آنها

 حاکم که کند می اقتضا نظام مصالح ،اسالمی ۀجامع بهتر ۀادار برای: نظام مصلحت. 1
 و اقتصادي نظامي، اداري، مقررات مانند د،کن وضع را احکامي ،مصالح آن تأمین براي
 ... غیره و ها مالیات وضع
 در اختالل موجب امري ترك یا کاريدادن  انجام اگر :نظام در اختالل از جلوگیري. 2
 موجب یا کار آندادن  انجام مانع تواند مي اختالل آن رفع براي اسالمي حاکم ،شود نظام

 خالف عمل از جلوگیري براي قاچاقچیان مجازات قانون وضع مانند شود، امر آن تحقق
 . ندکن مي ایجاد اختالل اقتصادي امور در مختلف یانحا به که کساني تعزیر یا قاچاق
 بقا برای که ای مفسده رفع یا جلوگیري براي تواند مي اسالمی حاکم: مفسده نفي. 3
 ، شودجلوگیري حاصله مفاسد از تا کند صادر حکم است؛ ینآفر خطر جامعه پیشرفت و

 از برخي با انگیز مفسده سیاسي و اقتصادي روابط تحریم و حکومتي تعزیرات مانند
 . غیره و ها دولت
 مانند شوند، مي انمکلف برای حرج و عسر ایجاد سبب ،احکام از برخی: حرج نفي. 4
 اما دارد، گرفتن طالق قصد و است جحر و عسر در زن و نیست صالح شوهرش که زني

 اختیارات براساس تواند مي اسالمی حاکم مواقع این در.دهد نمي طالق را او شوهرش
 به که دهد طالق را زن حکومتي، اختیارات اساس بر و ببرد بین از را حرج این ،حکومتي

 ).56 :1379 فر، نمازی( گویند مي حکومتي طالق طالق، این
 را محور چهار این اسالمي شوراي مجلس نمایندگان به خطاب انيبی در خمیني امام
 : اند کرده تشریح چنین
 در اخالل موجب آن ترك و فعل که دارد دخالت اسالمي جمهوري نظام حفظ در آنچه«
 ترك یا عمل آنچه و است فساد مستلزم آن ترك و فعل که دارد ضرورت آنچه و شود نظام
 شوراي مجلس وکالي اکثریت ۀوسیل به موضوع تشخیص از پس ،است حَرَج مستلزم آن

 موضوع، رفع از پس و است محقق موضوع که مادام بودن، موقت به تصریح با اسالمي
 ). 15/188 ،1369 خمینی،امام ( »آن اجراي و تصویب در مجازند ،شود مي لغو خود خودبه
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 آزمایي بخت هاي بلیت حرمت نتوانیم اگر هم فرض بر«: است آورده   دیگر جاي در یا
 را آن مسلمین اقتصادي مصالح خاطر به شرع حاکم عنوان به توانیم مي ،کنیم ثابت را

 ). 2/217 ،1374 خمینی،امام ( »نماییم تحریم
 ،است مسلمین صالح به که را اقدامي هر تواند مي مسلمین والي و امام«: اند فرموده یا
 ). 2/626 ،1390 خمینی،امام ( »....کاال قیمت تثبیت قبیل از ،دهد انجام
 

 مصادیق .3. 2. 2
 صادر حکومتی احکام از مختلفی های نمونه و مصادیق کنون تا اسالم صدر زمان از

ند محور جزایی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، چ موضوعی در ۀکه از حیث دامن اند شده
 لحاظ از توان می این با وجود .)131 :1390بابایی، ( شوند قضایی و عمرانی خالصه می

 .دکر تقسیم مختلف ۀدور دو به رامصادیق حکم حکومتی  ،زمانی
 اول قسم. دکر تقسیم قسم دو به توان می را دوره این: انمعصوم ضورح زمان) الف
 که آنچه بر بنا که است) ع (و امام حسن) ع( علی حضرت و )ص( پیامبر حکومت زمان
 صادر حکومتی احکام مواردی در اکرم نبی مسطور شده است، اسالم تاریخ و اخبار در

 ۀبیرون کردن بازو از جام:  احکام عبادی.1: دنشو که در چند محور خالصه می اند کرده
  وجوب شرکت در نماز جماعت،)9/429، 1409حر عاملی، ( احرام و هروله در طواف

، حر عاملی( وجوب خضاب کردن ،)1/488 ،1408نوری، ؛ 9/429 ،1409حر عاملی، (
 احکام .2 ؛)13/151، 1408 ،نوری(  مدیونۀ نخواندن نماز بر جناز و)2/87، 1409
 منع از ذخیره کردن ،)17/333 ،1409حر عاملی، ( منع فروش آب و مرتع: اقتصادی

  قرار دادن شرط برای تجارت بعضی افراد،)10/148 ،1409حر عاملی، ( گوشت قربانی
مدتی   برایاهلى مانند االغ حیوانات گوشت خوردن  منع،)12/286، 1409حر عاملی، (
امام ( ضرار مسجد کردن خراب به حکم:  احکام جزایی.3 ؛)3/142، 1390طوسی، (

حر (  تعیین مقدار و نوع جزیه،)11/95 ،1409حر عاملی، ؛ 488 :1409حسن عسگری، 
 ،1409حر عاملی، ( بن جندب  حکم به کندن درخت سمره،)11/95 ،1409عاملی، 

 ،1409حر عاملی، ( موقت در جنگ خیبر ازدواج منع:  احکام اجتماعی.4 ؛)17/111
نامه   صلحیهای مختلف دیگر، امضا  بستن عهدنامه با گروه:احکام سیاسی. 5 ؛)14/440

رحمانی،  (با دشمنان، صدور دستور جنگ و فرستادن پیک به دربار شاهان و غیره
 حکومت دوران در نیز) ع (لیع حضرت .)29ـ28 :1380؛ صرامی، 101ـ92 :1385
 که اند دهاقدام کر حکومتی حکم صدور به بسیاری موارد در ،خود داد و عدل از سرشار
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 به مستحبی نماز خواندن: نظیر عبادی احکام .1: کرد بندی دسته چنین را آنها توان می
 المال  بیتۀان در مقطعی برای جبران کسری بودجاسب بر زکات دادن قرار جماعت،

 ۀ مصادر:مانند اقتصادی احکام .2 ؛زکات پرداخت واگذاری ،)3/530، 1407لینی،ک(
 المال به اطرافیان و خویشان او بخشیده شده بود اموالی که در زمان عثمان از بیت

 منع بازار، های مغازه ۀاجار از عفو، )57: 1414 ؛ سید رضی،1/396 ،1385حیون،  ابن(
 از برخی خوردن از منع شهرها، در کبوتر شکار از منع صرافی، تجارت از ذمه اهل

 خراج، و جزیه تعیین در تفاوت اموال، ۀمصادر محتکر، اموال سوزاندن حالل، های گوشت
 وی که جزغیرمجاز های ساختمان تخریب: همچون اجتماعی احکام .3 ؛گذاری قیمت

 ،)4/36، 1408، نوری( ای بلند  حکم به تخریب مأذنه،)51: تا قرشی، بی(اند  بازار بوده
 نگهداری برای ساختمان ایجاد ،)41/117 ،1362مجلسی، ( فاضالب مجاری بستن

 ؛معابر در مردان نشستن منع و موقت ازدواج از منع سخنرانان، امتحان گمشده، حیوانات
 مجازات ،)2/368تا،  بالذری، بی( سرایان داستان مجازات: قبیل از جزایی احکام .4

حکومت  زماندر  .)11ـ8 :1380 رحمانی، (هرزه افراد تجمع محل تخریب و منجمان
ترین حکم حکومتی ایشان صلح با معاویه و تنظیم   مهم)ع(حسن  امام ۀماه شش
هرچند با صلح امام در قسم دوم . است بر اساس مصالح آن روز بوده نامه است که  صلح
حکام حکومتی  ا، اسالمی از دست امامان معصوم خارج شدۀ جامعۀادار) ع(سن ح

 .ده استش صادر این بزرگوارانمختلفی از 
ی یکه حامل هدایا(ها را   کاروان یمینی،در مسیر خود به کوفه )ع ( امام حسین.1

 .)4/289تا،  ، بیطبریال(  مصادره کرد)برای یزید بود
 کردند  بعضی از ائمه در مقاطع خاصی خمس را بر شیعیان خود حالل اعالم می.2

مطابق بعضی از روایات اصرار به ) ع(که امام رضا  ی در حال)9/542، 1409حر عاملی، (
 .)9/539، 1409حر عاملی، ( گرفتن خمس داشتند

 گرچه زکات و صدقات باید در مورد فقرای :فرمایند به زراره می) ع(  امام صادق.3
رای  امروز تو و یارانت باید زکات خود را فقط به مصرف فق،همه مسلمانان مصرف شود

 .)7/102 ،1408نوری، ( شیعه برسانید و به مخالفان چیزی ندهید
 در زمانی به )ع ( امام صادق، با وجود اینکه از نظر شیعه نکاح موقت جایز است.4
تا (بن خالد  های عمار و سلیمان  آن را بر دو نفر از یاران خود به نام، مصلحتیۀواسط

 .)21/32، 1409عاملی، حر (  حرام کردند)وقتی که در مدینه بودند
 تقسیم  بخش به دودورهاین :دوران از زمان غیبت حضرت حجت تاکنون) ب
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 با وجود اینکه هیچ : دوران غیبت تا قبل از تشکیل حکومت اسالمی ایراناز. دشو می
توان پنداشت که در این   نمی است،حکومت اسالمی تحت زعامت فقهای شیعه نبوده

های   بلکه فقهای شیعه با نظر به اینکه حکومت، است دهدوره احکام حکومتی تعطیل ش
کردند  تالش می حاکمیت اعمال منصب مبنای  بر،دانستند زمان خود را فاسد و جائر می

احکام حکومتی صادره از جانب . د احکام شریعت را اجرا کنندستنتوان تا جایی که می
  :کردبندی  توان در دو سطح مختلف دسته فقهای این زمان را می

،  فقها نایبان عام حضرت حجت هستند، با توجه به اینکه از منظر مذهب شیعه.1
که از پرداختند  نیز می فقها عالوه بر استنباط احکام و صدور فتوا به امور اجرایی پس

مانند مواردی از قبیل گرفتن خمس و زکات و . سوی حکومت وقت مزاحمتی نداشت
 و غایبان، قضاوت در انعامه، والیت بر محجورمصرف آن، تولیت موقوفات خاصه و 

نهی از منکر و حتی در مراتبی باالتر که به  دعاوی، حکم به ثبوت هالل، امر به معروف و
 .های اسالمی  اجرای حدود و مجازاتشد،  میمنجر قتل و جرح 

و مقبولیت شود که دارای قدرت  روشن است که دو مورد آخر به فقهایی مربوط می
 .)36ـ33 :1380صرامی، ( اند  کافی بودهاجتماعی

 ۀمنزل  صادر شده که به  حکومتیی زمانی نیز احکام،در مقاطع خاصی از این دوره. 2
دال بر این نوع از احکام در  مختلفی و مصادیقگیری سیاسی و اجتماعی است  موضع

 ملهج از فقها از برخی توسط مشروعیت از حمایت لزوم بر حکم .1:  مانند،دست است
 خارجی های لباس و پارچه تحریم .2 ؛مازندرانی و خلیلی خراسانی، آخوند عظام آیات

 توسط انگلیس و ایتالیا علیه جهاد حکم. 3 ؛یزدی کاظم محمد سید هللا آیت توسط
 آقا حاج هللا آیت توسط حجاب کشف با مبارزه حکم .4 ؛یزدی کاظم محمد سید هللا آیت
 تقی محمد سید هللا آیت توسط نفت صنعت دنش ملی به حکم .5 ؛قمی یحسین

 تحریم حکم .7 ؛حکیم هللا آیت توسط کمونیسم حزب کفر به حکم .6 ؛خوانساری
حکم به  ،)1387:29 باقرزاده،( شیرازی میرزای هللا آیت توسط تنباکو و توتون استعمال

 سید  قاجار و جهاد علیه انگلیس و تحریم برخی کاالهای خارجی توسطۀانحالل سلسل
 ۀ روزنامۀ فتوا، ضمیمۀحماس( عبدالحسین الری با تشکیل حکومت در الرستان

 .)51 :)7/12/1370(جمهوری اسالمی، 
حکم به حرمت تقیه : قبل از تشکیل جمهوری اسالمی احکام حکومتی امام خمینی

و حکم به ) 1/177، تا بیخمینی، امام ( 13/1/1342 در تاریخ در راه مبارزه با طاغوت
خمینی، امام ( 17/3/1346  در تاریخیم روابط سیاسی و تجاری مسلمانان با اسرائیلتحر
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در تاریخ داران آمریکایی با ایران  و حکم به تحریم قراردادهای سرمایه )2/139، تا بی
 .)2/278 ،تا بیخمینی، امام ( 20/4/1349

 مدت طول در. را در بر دارد تاکنون اسالمی حکومت تشکیل زمان از دوم بخشاما 
 صادر فقیه ولی مقام جانب از مختلفی حکومتی احکام نیز ایران اسالمی جمهوری حکومت

: است زیرقرار  به احکامی) ره (خمینی امام زعامت زمانمصادیق این احکام در . ده استش
 به حکم .2 ؛)5/426تا،   خمینی، بیامام( 22/11/1357 در انقالب شورای تشکیل حکم .1

 حکم .3 ؛)6/267تا،  خمینی، بیامام  (9/12/1357 تاریخ در پهلوی ۀسلسل اموال ۀمصادر
خمینی، امام ( 17/11/1366 در تاریخ نظام مصلحت تشخیص مجمع تشکیل بر مبنی
 .)30 :1387 زاده، باقر( حج تعطیلی به حکم .4 ؛)20/463، تا بی

 
 فتوا و حکم حکومتی افتراق و اشتراک وجوه .3 

  اشتراک وجوه .1. 3
 شرعی تکلیف تحقق سبب دو هر که است این در حکم و فتوا بارز اشتراکاگرچه 
؛ اما در عین حال نقاط اشتراک دیگری هم وجود دارد؛ مانند استفاده از روش شوند می

مند، مبتنی بودن این احکام بر منابع فقهی و اصولی، تحقق مصلحت و جلوگیری  اجتهاد
 .از مفسده در هر دو مورد

 
 افتراق وجوه .2. 3

 باید عوامل ایجاد اختالف ماهیتی را در ،افتو و حکم ماهیتی اختالف اثبات برای
  :عبارتند ازاین وجوه افتراق به تفکیک . های مختلف بررسی کرد حوزه
 

  موضوعۀدر حوز
 ،فتوا در.هستند متفاوت یکدیگر با نیز موضوع بودن ییجز و کلی نظر از حکم و فتوا

 بودن، کلی لحاظ به بنابراین. دهد می کلیات به متعلق شرعی کلی محک از خبر مجتهد
 بول و خمر مالقی اینکه مثل گیرد، نمی قرار نظر مد انمکلف خاص شرایط و مصالح
 ءشی در دو آن موضوع یا وضعی یا شرعی حکم اجرای فرمان حکم اما. است نجس

 اشخاص و انمکلف مصالح و شرایط ی بودنیجز و موردی لحاظ  پس به،است مخصوص
 ۀدر حوز حکماین  اینکه از اعم شود، می رعایت و گرفته نظر در حقوقی یا حقیقی
  .)678 :1388دوست،  ؛ علی40/100 ،1404 نجفی، (اجتماعی باشد یا سیاسی مسائل
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   صدورۀدر حوز
 مجتهد عالوه بر ،گاهی مرجع صدور حکم حکومتی شخص حاکم است که در این حالت

 حکومت ۀادار اسالمی حاکم عنوان به و باشدنیز  والیت مقام دارایاید بمقام فقاهت 
  کافی فتوا صدور  برای اجتهاد و افتا  منصب صرف در حالی که .ددار شو را عهده اسالمی
 بلکه افراد ،دشو  توسط حاکم صادر نمیاًمی در مواردی حکم حکومتی مستق،است

اقدام  به صدور حکم حاکم، سوی از یضیتفو اختیارات ۀمنصوب از جانب ایشان در حوز
در واقع این . یست فقاهت در آن اشخاص شرط نۀصورت وجود قو  که در اینکنند می

تفاوت دیگر فتوا و حکم . شوند طور غیرمستقیم از جانب حاکم صادر می هنوع از احکام ب
ست و ا تنفیذ و جعل و انشا به حکومتی حکم قوام است که آندر این زمینه حاکی از 

 از آنکه نه ،شود می صادر است که بر اساس آن حکم فقیه انشای حکومتی در واقع حکم
 حاصل توجه به اصول و پرده برداشته شود و چنین حکمی ای ئلهمس در شارع حکم

به و  است کشف به فتوا قوام اما ، استانانمبانی شرع با لحاظ مصلحت اسالم و مسلم
  کند، می تنفیذ را آن نه و جعل را حکمی نه ،استنباط و فتوا مقام در بیان دیگر فقیه
حاصل  اربعه ۀاستباط فقیه از ادلاست که این مهم با  شارع نظر و یأر فهم بلکه کار او

  .)40/100 ،1404 نجفی، ؛1/320 تا، بی اول، شهید( شود می
 

  بیانۀدر نحو
 شکل ان حکم در فتوا به بیۀ نحو،است عموم یبرا یکل حکم بیان با توجه به اینکه فتوا

اما بیان . است حرام مردم ۀهم یبرا مخدر مواد مانند اینکه. خواهد بود »حقیقیه ۀیقض«
در زمان مشخصی  مشخصی کار ترك یا دادن انجام به دستور از که حاکی حکم حاکم

 مردم یبرا یاسرائیل یکاالها تحریم مانند ، است»شخصیه قضیۀ «شکل  به،است
 .)437 :1427،  شیرازیمکارم( خاص یزمان ۀبره در بخصوص

 
  تطبیقۀدر حوز

 اختیار در موضوع تشخیص و آن مورد به یشرع حکم کردن تطبیق یفقه یفتوا در
و در واقع حاکم به  است حاکم نظر به آن، تطبیق حکم صدور مورد در یول ،است مردم

 بنابراین )670 :1388دوست،  علی( کند میاقدام  تطبیق آن وکارشناسی موضوع 
رؤیت  به حاکم حکم مانند. ندارند یدخالت گونه هیچ تطبیق با رابطه در حکم، مخاطبان
 .)437 :1427،  شیرازیمکارم(رمضان  مبارك ماه هالل
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 در قلمرو زمانی
  ای تازه  یأر و  بدیا تغییر مجتهد،  تشخیص  اینکه مگر  ،است دائمی و ثابت امری فتوا
 تطور در  حکم  موضوع  اینکه یا بداند  اشتباه را  سابق  رأی  که معنا  ینه اب ،کند صادر
 قمار،  آلت  عنوان هب را  شطرنج  مثالً. آید  بیرون اولی،  عنوان  تحت از و  بدیا  دگرگونی زمان،
 اما. کند صادر  آن بر  حلیت  حکم بودن، قمار  آلت از  شطرنج  خروج از  پس و  بداند  حرام

،  طایشر  رفتن  بین از با و  است  یخاص  مکان و  زمان  به  مختص و یتموق امری »حکم«
  تحریم  حکم صدور  مثالً. شود  صحیح واست   بوده  غلط  اینکه  نه شود می  ملغی  حکم
  بلکه  ،نیست ها مکان و اعصار  ۀهم  برای تنباکو  استعمال  حرمت  ایمعنه ب هرگز تنباکو،
 .شده است صادر  حکمی  چنین  انایر در  ی،خاص  شرایط در

 
 نمشموال ۀحوزدر 

 فقط فتوا ییعن است؛ مطلق حکم، گسترۀ یول است، ینسب و محدود معموالً فتوا گستره
 و یشرع حجت آنها بر تنها و االجراست الزم او مقلدان و فتوادهنده مرجع خودِ ۀحوز در

همچنین  و قیه حاکمف مقلدان بر یاسالم حاکم حکم که یحال در است، آور تکلیف
 ملغی حکم که زمانی تا نیز دیگر مراجع و حاکم خود بر حتی ودیگر  مراجعمقلدان 
حتی بر مجتهدی که اعلم از حاکم باشد . است االتباع واجب و یشرع حجت ،باشد نشده

 .)1/329 ،1418 ؛ خوئی،1/20، 1419 یزدی،(نیز حجت است و نقض آن جایز نیست 
اعت از حکم حکومتی در موارد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز  ذکر است که اطشایان

 نظر بر بنا البته. خواهد بودبر شهروندان غیرمسلمان ساکن در کشور اسالمی واجب 
 .)10/418 ،1415 نراقی،( نیست االجرا الزم همه بر حاکم حکم ،فقها از ای عده

 
 گیری نتیجه

شود که این دو امر   روشن می،ی ذکر شدبا توجه به آنچه در مفهوم فتوا و حکم حکومت
های   یک مستقل از دیگری و البته ویژگی  یک نهاد واحد نیستند و ماهیت هرۀبه منزل
 دو ماهیتی که مستقل از یکدیگر اًپس قاعدت. یک مؤیدی بر این استقالل است  خاص هر
صدور، وع، موض ۀهای اساسی در حوز  که این تفاوتهم دارندهای بارزی   تفاوت،هستند

 نیز ه وجوه افتراق ذکرشد که اینند؛شو  و قلمرو زمانی ظاهر مینمشموالبیان، تطبیق، 
در این دو مقوله   اشتراکۀالبته نقط. تأییدی بر استقالل این دو نهاد استمهر خود 
 چرا که هر ، عمل متحیر شودۀ فرد مکلف در مرحل کهشود سبب می ،آوری  الزامۀزمین
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 پس با این شوند، باید اجرا وشوند  ر سبب تحقق تکلیف شرعی مییک از این دو ام
برای مکلف حالت گیرد؛ که در این   شکل میای به نام تزاحم حکم و فتوا پدیدهشرایط 

 برایرسد که بهترین راهکار  نظر می تنها امکان امتثال به یک تکلیف وجود دارد و به
 و نهاد مزاحم کنار بر دیگری مقدمو از این دیکی  این است که ،خروج از این مزاحمت

ی ها  وجود تفاوتوکومتی و فتوا ح استقالل ماهیتی حکم البته با نظر به. گذاشته شود
حکم حکومتی بر و اولویت  تقدم حکم به توان می ،های مختلف در قلمرواساسی این دو 

است و  اسالمی و مسلمین ۀ مصلحت جامعۀ چرا که حکم حکومتی در بردارند،فتوا داد
 ،ند و به حکم عقلک ات جامعه توجه خاص دارد و منفعت عام را دنبال مییبه ضرور

پس بر اساس این تقدم، در مقام عمل، تکلیف . شود رعایت مصلحت عام مقدم می
همچنین در . دشو همگان اعم از مراجع تقلید و مقلدان آنها و مقلدان حاکم مشخص می

ینکه حجیت قطع ذاتی است؛ حکم حکومتی بر صورت تقدم حکم حکومتی با نظر به ا
. برد  تحقق یقین را برای مجتهد از بین میۀشود و زمین آور مجتهد حاکم می  قطعۀادل
اعلمیت  از قبیل تأثیر ،موارد مختلفی بررسی شودباید  ، اولویت حکم حکومتیدر البته

 از حاکم یا  وضعیت تقلید مکلف موجب صدور فتوا وۀمجتهد در صدور فتوا، قوت ادل
  . فرصت بحث آنها نیستهکه در این مقال، مجتهد دیگر
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