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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 6 جلسه:                            خارج فقه قانون گذاری            درس:          

 21/80/2911 تاریخ:                                تفاوت حکم حکومتی با فتوا موضوع:          

 حفظه ال ل  سیدمحمدعلی مدرسی :استاد          

 

 الحمدل ل رب العالمین و صلی ال ل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 با فتوا تفاوت حکم حکومتی

 ی زیادی با حکم حکومتی داریمم  همنامان کمهدر نظام اسالمی مواجهه یگذارقانوناهمیت این بحث از این جهت است که در مباحث 

روشن شد قوانین جمهوری اسالمی با فتوا ارتباط تاگاتاگی دارد و گاهی بین آن دو عیایت وجود دارد که در فصم  سمابد در ممورد آن 

 .مییگویماشاره شد که برخی از قوانین از باب حکم حکومتی هستاد که ایاجا در مورد آن سخن  همان جاسخن به میان آمد. 

 یفتوا و حکم حکومت تفاوت جوهری
در این جهت است که فتوا از ساخ اخبار است و حکم از ساخ انشاء. مفتمی از  در یک نگاه کلی تفاوت جوهری بین حکم حکومتی و فتوا

 ممکن است دچار خطا بشود و خبر او مطابد واقع در نیاید. اما حکم حکومتی حالت انشائی و ایجادی دارد.  طبعا  . دهدمیخبر  حکم ال ل 

یاکه تصویب قانون بمه چمه صمورت ر باب حقیقت انشاء درگرفته و مبانی مهمی به وجود آمده و ما در ادامه، در بحث امهمی د یهابحث

بمایعی کمه  مملال  که عقالء از انشاء، تلقی یک نوع عم  تولیدی دارند.  میکایمجا اجماال  اشاره به این بحث نیاز خواهیم داشت. این است

 ت جدیدی، در عالم اعتبار و انشماءملکیت جدید یا ریاس ،ءاز نظر عقالکاد میکسی را برای ماصبی نصب یا رئیسی که  فروشدیممتاعی 

 به وجود آمده است.

مفروض این است که حکم ال ل وجود دارد و مفتی به دنبال کشف آن است. اما در حکم حکومتی، با  ات. در فتوحکم نیز از ساخ انشاء اس

لی اعتباری نیستاد، بمه آنها هم از امور انشائی هستاد و تولید در مل  استفهام و ترجی که )البته گرددمید انشاء حاکم، نوعی حکم متول

 (.ردیگیمنحو دیگری صورت 

 تفاوت فتوا و حکم از نظر آثار 
 :  شودمیزیادی دارند که به بخش مهمی از آن اشاره  هایتفاوتفتوا و حکم به لحاظ آثار          

واقع این حکمم را بمه  در ،شرب خمر حرام است می گوید ملال و دهدمی. وقتی مفتی فتوا شودمیی به خداوند نسبت داده . حکم شرع1

)حکم واقعی یا حکم ظاهری(،اما حکم حکومتی به خدا نسبت داده نمی شود) مگر بمه  خدا نسبت می دهد، یعای می گوید: هذا حکم ال ل

 . بمه عاموان ملمال، حکممبلکه حاکم وضع کرده اما با اجازه شارع متی را خدا وضع کرده است،معای خاص(، یعای نمی گویاد حکم حکو

 توسم  این حکم را خداوند جع  کرده است. ایمن حکمم ادیگوینمو  دهادینمرا به خدا نسبت  مرحوم میرزای شیرازی در مورد تاباکو

: امدیگویمالبته برخی ص. ز حاکم است نه حرمت تاباکو به نحو خاانشاء و جع  شده است. آننه شارع جع  کرده وجوب اطاعت ا میرزا

لکمن بمه معامای ، این سخن به نحوی درست است چاد. هر شودمیوقتی اطاعت از حاکم شرعا  واجب شد، در حقیقت حکم او حکم ال ل 

کرده است، بلکه به خاطر ایاکه مصمدا   «حرام» تاباکو از حیث ایاکه استعمال تاباکو است خداوند گفت استعمال تواننمیدقید کلمه 

فرزندش امر کاد در فمالن رشمته  اگر پدر به امر والد(. باا بر وجوب اطاعت) شبیه امر پدر به فرزندد. دار« وجوب اطاعت»امرحاکم است 

( اص اسمتایاکه تحصی  در رشته خم از حیث) تحصی  در آن رشته خاص تحصی  کن به این معای نیست که خداوند دانشگاهی خاص

 (.  از حیث ایاکه اطاعت والد است، نه حیث دیگر)عبارت است از وجوب اطاعت از والد  آننه مجعول شارع است .فرموده است بواج

 مجتهمد حماکمکسانی که از  تبعیت از حکم حاکم اختصاص به  فتوا فق  در حد شخص مفتی و مقلدین او حجت است. در حالی که .2

بمه کمه اینپیمروی واجمب اسمت )باما بر بر دیگر مجتهدین  و حتی بر مجتهد اعلم همم گردد میکه شام  همه ندارد، بل تقلید می کااد

 دالیلی موجه غیر اعلم متصدی حکومت باشد(.
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ممی تتوانمد حکمم حکمومتی در شرای  خاصمی  غیر مجتهد  اما دادن ندارد. کسی حد فتوا در فتوا اجتهاد شرط است و بدون اجتهاد .3

نوبمت بمه  انمدفرمودهدر صورتی که مجتهد جامع الشرائ  موجود نباشد یا حاضر به تصدی حکومت نگردد فقهاء . افذ استو نصادر کاد 

 حکم حکومتی عدول المؤماین نیز در چاین شرائطی نافذ است. طبعا  ، رسدیمعدول المؤماین 

ادن را به دیگری واگذار کاد. در حالی کمه حکمم حکمومتی فمی د فتوا دتواننمیمجتهد ت. . فتوا قائم به شخص است و نیابت بردار نیس4

مالمک اشمتر در حموزه  طبعما  ، کاامدیممالک اشتر را به عاوان والی مصر ماصوب  (ع)الجمله قاب  تفویض و توکی  است. امیرالمؤماین 

 والیت خود حد امر و نهی دارد. 

و مجتهد دیگری در همین موضموع فتموا  دهدمیموضوع فتوا به وجوب  یک مجتهد در یک متعدد باشد. تواندمی. فتوا بر خالف حکم 5

دیگمران حمد اصمدار حکمم حکمومتی بمر  . اما حکم حکومتی واحد است. با صدور حکم حکومتی از حاکم مشروعدهدیمبه عدم وجوب 

 خالف آن ندارند.

جس است  اما دخالتی در ایاکه فالن چیمز مصمدا  : خون ندیگویمندارد. مفتی فق  د( به معای مصادی). مفتی دخالت در موضوعات 6

 در چارچوب خاص در جزئیات هم دخالت کاد.تواند میاما حاکم  )مگر ایاکه شبهه مفهومیه باشد(.است یا نه، ندارد. خون

: الزام بمه فعم  دشومی، لکن حکم حکومتی شام  دو نوع از انواع حکم تکلیفی دهدمیرا پوشش گانه پاجتکلیفی  همه ی احکام . فتوا7 

 و الزام به ترک

 .شودمیروشن  تأم دیگری از نظر مستاد و... وجود دارد که با  هایتفاوتفتوا و حکم  بین  

 


