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 واليت عدول مؤمنين
 (ره)در فقه حكومتي امام خميني

 ∗2Fعلي شيرخاني
 11/11/1395 تاريخ دريافت:

 23/6/1396 تاريخ تأييد:
 

 چكيده
جوامع انساني بدون واليت و سرپرست  (ره)ام خمينيكالمي ام-در ديدگاه فقهي

معنا كه سرپرستي مردم در طول تاريخ  توانند حيات سياسي مستمري داشته باشند؛ بدين نمي
ها  بوده و در غياب ايشان، انسان غيرمعصومي از سنخ آن (ع)ي معصومين اهللا و ائمه با اولياء

صب براي امام معصوم ثابت است (مقام شود. اگرچه اين من دار مي واليت مردم را عهده
ثبوت)؛ اما در مقام اثبات، تولي حكومت براساس اقبال و بيعت مردم ميسور خواهد شد. در 

بر اساس داليل  -بنابر نظر امام خميني و بسياري از فقيهان  -عصر غيبت امام معصوم نيز 
(فقيه عالم به قوانين الهي،  الشرايط ي فقيه جامع عقلي و مؤيدات نقلي، اين مسئوليت بر عهده

عادل و برخوردار از كفايت و مديريت جامعه) نهاده شده است و او با اقبال عمومي (كه 
كند. اين اقدام از باب جانشيني امام  در صدر اسالم بيعت نام داشت) حكومت تأسيس مي

ب حسبه است. با اين وجود، برخي از فقها حكومت فقيه در عصر غيبت را از با (ع)معصوم
گيرد. بر اساس هر دو  عهده مي اند؛ در اين نگاه، فقيه از باب قدر متيقن حكومت را بر دانسته

 هنگام تعذر فقيه، تصدي امور جامعه از آنِ چه مبناي مذكور پرسش اساسي اين است كه
كسي است؟ در پاسخ به اين سوال، هر دومبنا بر اين باورند كه در چنين شرايطي نوبت به 

رسد و اوست كه بايد زمام حكومت را در اختيار  ي عدول مؤمنين) مي عادل (نظريهمؤمن 
معناي تصدي امور  بگيرد. بنابر نظر امام خميني، در اختيارگرفتن حكومت از سوي مؤمنان به

است و نه از باب واليت، مثلِ واليت فقيه. مستندات فقهي اين نظريه از نظر ايشان در سطح 
گردد. اين مقاله داليلِ واليت  حكومت در عصر عدم حضور برمي بودن كالن به حسبي

 عدول مؤمنان و تصدي امور حكومتي را از سوي ايشان مورد بحث قرار خواهد داد.
 

  كليدي: هايواژه
 واليت، عدول مؤمنين، واليت فقيه، امور عامه، امور حسبيه.

                                                      
 .)rooz1357@gmail.comدانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ( ∗
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 مقدمه
ه است كه براي جوامع انساني، هاي سياسي اسالمي اين امر مسلم انگاشته شد درنظريه

ناپذيري هستند. اين از كالم حضرت  امري به نام حكومت، حاكميت و امارت، امور اجتناب
 2ق، ج1404الحديد معتزلي،  (ابن ابي» البد لنّاس من اميرٍ برٍ او فاجرٍ«اند:  علي(ع) است كه فرموده

هاي  ي كلي: حكومت دو دستهها را به  . براساس همين كالم، عالمان اسالمي حكومت)307:
اهللا، فقيهان و مؤمنان متدين و عادل  اند. حكومت معصومين، اولياء جور و عدل تقسيم كرده

گيرند. از  هاي جور جاي مي ي حكومت هاي عدل؛ و بقيه در دسته در گروه حكومت
حكومت حق مطلق امام معصوم  (ع)ديدگاه عالمان شيعي، در فرض اول و با وجود معصوم

عشري در باب نفس حكومت آراي  ت؛ اما در عدم حضور معصومين، فقهاي شيعه اثنياس
اند. برخي بر اين باورند كه در زمان غيبت، حكومت از امور عرفيه  گوناگوني ارائه كرده

ي جمهور مردم گذاشته شده است؛ آخوند خراساني و برخي از علماي ديگر  بوده و بر عهده
. بر اساس اين نگرش، فقيهان ناظر بر حكومت )45: 1385(شيرخاني، د ان اين نظر را اختيار كرده

حكومت را مصداقي از امور حسبيه  خواهند شد تا حاكمان راه ناصواب نروند. برخي
ها نيست و خواستار تحقق آن در  اند كه شارع مقدس يقيناً راضي به اهمال در آن دانسته

طور حتم بايد متولي داشته باشد تا  عني اين امور به؛ ي)665: 2ق، ج1418(امام خميني، خارج است 
بردار نيستند. به باور اين گروه از عالمان، امور حسبيه بايد  تحقق پيدا بكنند و تعطيل

الشرايط اين امور را  ي اول بايد فقيه جامع سرپرست خاص شرعي داشته باشند. در درجه
نبود فقيه چه بايد كرد؟ آيا امور اداره و سرپرستي كند. بنابر اين رويكرد، در صورت 

شوند؟ پاسخ  ي آن امور مي دار اداره اي عهده كه عده شوند؟ يا اين حسبيه بدونِ متولي رها مي
كه فقيه واجد شرايط در  در جايي صورت (يعني اين گروه از عالمان آن است در اين

چنين اموري را  پذيري ي پرداختن و مسئوليت دسترس نبود يا شرايط خارجي به او اجازه
رسد و آنان سكّان اداره و هدايت جامعه را برعهده خواهند  نداد) نوبت به عدول مؤمنين مي

پذيري عدول مؤمنين اين پرسش مطرح است كه  داري و مسئوليت گرفت. در فرض عهده
دار  كه از باب عمل به تكليف، عهده آيا آنان در اين امور، واليت خواهند داشت؛ يا اين«

 مسئوليت خواهند شد؟اين 
برخي از عالمان شيعي، واليتي براي مؤمنان قائل نيستند. براي مثال، محقق اصفهاني در  

شرح ديدگاه شيخ انصاري براين باور است كه: شيخ اصالً چنين واليتي را براي عادل قبول 
. )416: 1383، 2(االصفهاني، جپذيرد اين است كه تكليف است، نه واليت  چه مي ندارد؛ بلكه آن

گردد؛ چرا كه اگر تصدي امور  تفاوت ميان واليت و تكليف در بحث تزاحم آشكار مي
حسبيه، تكليف محض باشد، اين تكليف واجب كفايي خواهد بود كه با اقدام نخستين فرد، 
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صورت ميان واليت فقيه با فقيه ديگر، و ميان تكليف  شود. در اين تكليف از بقيه ساقط مي
معناست؛  دهد؛ چراكه تزاحم در تكليف بي ه يا مؤمن ديگر، تزاحمي رخ نميعادل با فقي

ي كيست؟ آيا تكليف  عهده فرض اين بحث رخ دهد كه تكليف اوليه بر كه در اين مگر اين
ي فقيه  ي اول بر عهده كه در مرحله نحو واجب كفايي است؟ يا اين ي همگان و به برعهده

شود؟ در  بودن فقيه، تكليف متوجه عدول مؤمنان مين است و در صورت تعذر و در دسترس
 ي مقاله، اين مسأله از نظر امام خميني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ادامه

 مفاهيم
بايد شناخت صحيح و مختصري از مفاهيم  "واليت عدول مؤمنين"براي درك بهتر 

، "واليت"بنيادي:  ي مفهومي مذكور داشته باشيم. در اين راستا به سه مفهوم كليدي سازه
جا كه ورود مؤمنين به اداره و سرپرستي  خواهيم پرداخت. از آن "مؤمنين"و  "عدول"

از باب امور حسبيه است، بايد اين مفهوم نيز  -از جمله امام خميني  -جامعه در نظر فقها 
 كالبدشكافي شود و در مجموع چهار مفهوم كليدي مورد دقت و كاوش قرار بگيرد.

 يتالف) وال
 نويسد: از نظر موارد استعمال مي "واليت"ي  ي كلمه راغب اصفهاني درباره

معني تصدي و  معني نصرت است؛ و اما َواليت به وِاليت به«
اختياري يك كار است. و گفته شده كه معني هردو يكي است و  صاحب

 .)533ق: 1404( »اختياري است حقيقت آن، تصدي و صاحب
شود. واليت  به دو قسمِ تكويني و تشريعي منقسم مي بندي، واليت در يك تقسيم

ي  معناي تصرف در موجودات است؛ چنين واليتي از آن خداست و همه تكويني به
اي  موجودات، تحت اراده و قدرت اويند. البته خداوند به برخي از بندگان خاص خود مرتبه

ن و اولياي دين از آثار همين كند. لذا معجزات و كرامات پيامبرا از اين واليت را اضافه مي
گذاري در  كه تشريع و امر و نهي و قانون واليت تكويني است. واليت تشريعي يعني اين

دهد  اختيار صاحب واليت باشد. پيداست كه تشريع از آن خدا است و اوست كه فرمان مي
ع و تواند به اذن خدا، حق تشري ؛ اما پيامبر و امام هم مي"چه نكنيد"و  "چه كنيد"

 .)54- 51: 1392(امام خميني، گذاري داشته باشند  قانون
معنا  آيد، مفهوم تشريعي آن مراد است و بدين در فقه نيز وقتي كه سخن از واليت مي

واليت بر جامعه اعم از كشورداري و قضا و داوري در مبحث جهاد و امر به معروف و نهي 
واليت را  "واليت فقيه"ي  طرح نظريهاز منكر فقه مطرح شده است. امام خميني نيز در 

 نويسد: معناي حكومت كردن معنا كرده و مي به
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ي كشور و اجراى قوانين شرع مقدس...  واليت يعنى حكومت و اداره«
عبارت ديگر، واليت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، برخالف  به

خطير است. از امور  اى تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه
اعتبارى عقاليى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) 
قيم براى صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى 

 .)49-48: 1392(» ندارد

 ب) عدل و عدول
ي  آمده و مادهگو  معناي گواه مقبول و فرد بسيار راست در كتب لغت به "عدول"

. از اين رو بايد پرسيد كه عدل و عدالت )13912: 1373(دهخدا، اشتقاقي آن نيز عدل است 
باره نظرات  شود؟ در ميان عالمان مسلمان در اين كسي گفته مي چيست و عادل به چه

دهد؛ اما با توجه به  گوناگوني ذكر شده است كه ظرفيت مقاله مجال پرداختن به آن را نمي
ترين  اند كه در ادامه به برخي از مهم اي ارائه داده يق عدالت، متفكران اسالمي، معانيمصاد

 پردازيم. موارد مي
. موزون بودن؛ مثالً در 1معنا ذكر كرده است:  شهيد مطهري براي عدالت سه 

كار رفته است، بايد در آن، شرايط معيني از  اي كه در آن اجزا و ابعاض مختلفي به مجموعه
. 2ديگر مراعات شود؛  مقدار الزم هر جزء، و از لحاظ كيفيت ارتباط اجزا با يك حيث:

چه  حقي، آنها و عطا كردن به هر ذي . رعايت استحقاق3تساوي و نفي هرگونه تبعيض؛ 
ي مورد بحث نيز، كسي كه متصدي امور  . در مسأله)13-16: 1353(كه استحقاق آن را دارد 

نظر  جهت در فقه اسالمي و به ويژگي فوق را دارا باشد؛ بدين شود، الزم است سه جامعه مي
اي در علوم اسالمي ندارد؛ بلكه در همان  برخي فقهاي اماميه، عدالت در فقه، معناي جداگانه

باور  . به)43: 1، ج1388؛ سبزواري، 312: 12، ج1418(محقق اردبيلي، كار رفته است  معناي لغوي به
لت نه حقيقت شرعيه ثابت شده است و نه حقيقت متشرعه؛ بلكه براي عدا«اهللا خويي:  آيت

كار عدالت (در شريعت) در همان معناي لغوي خود، يعني درستي و عدم جور و انحراف به
 .)254: 1تا، ج (موسوي خويي، بي» رفته است

چون شيخ طوسي و ابن ادريس معتقدند عدالت در شريعت،  در مقابل، برخي فقها هم
(ابن اي مغاير با معناي لغوي دارد و داراي حقيقت شرعيه يا متشرعه است  نهمعناي جداگا

و أما في الشريعة، فهو كلّ من «نويسد:  باره مي . شيخ طوسي در اين)87: 2ق، ج1410ادريس حلي،
. صاحب جواهر )217: 8، ج1407(طوسي، »  ، عدالً في مروته، عدالً في أحكامه دينه  كان عدالً في

 است: نيز معتقد
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حتي اگر قائل به حقيقت شرعيه در مورد لفظ عدالت نباشيم، بدون شك «
در آن مجاز شرعي تحقق يافته است و همين مقدار (براي اثبات معناي شرعي 

 .)465: 13ق، ج1429(نخعي نجفي، » كند  مغاير با معناي لغوي) كفايت مي
ي شرط  و عدالت، درباره ي معناي لغوي و شرعي عدل امام خميني بدون ورود به مناقشه
كه بايد زمامدار داراي صفت عدالت باشد و  داري و اين عدل و عدالت در حكومت و زمام

 نويسد: عادل هم كسي است كه اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغائر دارد، مي
دار بايستى از كمال اعتقادى و اخالقى برخوردار و عادل باشد و  زمام«

جارى كند، يعنى  "حدود"خواهد  ده نباشد. كسى كه مىدامنش به معاصى آلو
المال و خرج و دخل  قانون جزاى اسالم را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت

كار  ي بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت مملكت شود و خداوند اختيار اداره
تعالى به جائر  . خداوند تبارك و)124(بقره: نباشد: قالَ ال ينالُ عهدي الظّالمين 

دار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ  دهد. زمام چنين اختيارى نمى
ها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادالنه رفتار نخواهد كرد؛  ماليات

و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و 
: 1392(رانى خويش كند  و هوسالمال مسلمين را صرف اغراض شخصى  بيت

49(. 

 ج) مؤمنين
و ايمان نيز دلبستگي نهايي انسان به   مؤمن يعني كسي كه متصف به صفت ايمان است

امور معنوي است كه آن امور براي انسان، مقدس هستند و براي آن حاضر است عشق و 
يمان، چهار نظريه ي حقيقت ا شجاعت از خود نشان دهد. در ميان انديشمندان اسالمي درباره

، )547: 3، ج1997و ايجي،  39: 1402(فخر رازي، » معتزله«، )437: 1، ج1400(العشري، » اشاعره«متعلق به: 
وجود دارد كه شرح تمام موارد،  )630: 4تا، ج عربي، بي (ابنو عرفا  )7: 6م، ج1990(شيرازي، فالسفه 

 كند. ارتباط وثقيقي با مقاله پيدا نمي
ويژه  به -ي مؤمنين در آثار متعدد خود اعم از گفتاري و نوشتاري نيز دربارهامام خميني  

ي  چه به موضوع و مسأله مطالب فراواني بيان داشته است؛ اما آن - تحريرالوسيلهدر كتاب 
شود، بايد ازمنظر فقهي به آن نگريست و امام نيز در بحث  سرپرستي جامعه مربوط مي

از شرايطش ايمان هست، ايمان را عدم كفر و اعتقاد  پرداخت زكات به مستحق كه يكي
. از اين رو شيعيان جزو مؤمنان محسوب )339: 1تا، ج (امام خميني، بيداند  عشر مي ي اثني به ائمه

اي از خلوص  شوند و با توجه به شرط عدالت، مؤمن واقعي كسي است كه به درجه مي
 امعه به او اطمينان داشته باشند.رسيده باشد و ساير افراد از سپردن مقدرات يك ج
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 د) امور حسبيه
چه كه در دو بعد دنيوي و اخروي به مصالح عمومي  امور حسبيه عبارت است از آن

داند  ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضي نيست و برپايي آن را ضروري مي
كار  دو مفهوم خاص و عام به . امور حسبيه در كلمات فقها با)257: 1ق، ج1417(الحسيني المراغي، 

رفته است. در مفهوم خاص، اموري اراده شده كه در شريعت متصدي خاص يا عامي براي 
ي بدون سرپرست، اموال فرد  آن تعيين نشده است؛ مانند سرپرستي افراد صغير و ديوانه

. )536ق: 1417(نراقي،االثر، موقوفات بدون متولي، وصاياي بدون وصي و صرف خمس  مفقود
ي اموري اراده شده كه شارع راضي به اهمال آن نيست و  اما در مفهوم عام و كلي، همه

براي جهاد  (ع)بيند؛ چه متصدي با عنوان خاص مانند امام معصوم ي آن را ضروري مي اقامه
ابتدايي، يا عام مانند فقيه واجد شرايط براي قضاوت، و مكلف آگاه به معروف و منكر 

ق، 1418(امام خميني، ف و نهي از منكر، براي آن تعيين شده باشد يا نشده باشد براي امر به معرو

498-497(. 
كند: يك گونه از آن داراي متصدي  امام خميني امور حسبيه را به سه قسم تقسيم مي
ي دوم امور حسبيه  ي پدر. گونه وسيله خاص است؛ مانند مراقبت از مال فرزندان صغير به

عام دارد؛ مانند افتا و قضا؛ اين امور به فقيه بما هو فقيه واگذار شده  اموري است كه متصدي
است؛ اين امور در عدم حضور امام  (ع)است. نوع سوم نيز منوط به اذن امام معصوم

الشرايط واگذار شده است. امام خميني  ي واليت فقيه به فقيه جامع بنا به ادله (ع)معصوم
دهد چنين است كه اگر احتمال داده شود تحقق خارجي  مياستداللي كه در اين زمينه ارائه 

يعني فقيه  -صورت بايد زير نظر يكي از سه تن  اين امور، امري الزم و حتمي است، در اين
صورت بايد  انجام گيرد؛ در اين -عادل، شخص عادل (غيرفقيه) و شخص مورد اطمينان 
هاي مورد نظر برخوردار باشد.  گيكسي را انتخاب كرد كه قدر متقين بوده و از تمام ويژ

 (همان:شود  الشرايط تعبير مي چنين شخصي فقيه عادل است كه در لسان فقها به فقيه جامع

 و همين شخص بايد متولي امور حسبيه باشد. )665
كه امور حسبيه گاهي متصدي خاص دارد (مثل تولي  از نظر فقها و امام خميني در اين 

اي نيست و تنها  ) وگاهي متصدي عام دارد مثل افتا و قضا، مناقشهپدر بر اموال فرزند صغير
مطلبي كه در اين مسأله وجود دارد اين است كه در صورت عدم وجود مجتهد مطلق، آيا 

تواند تصدي منصب قضا را داشته باشد؟ امام خميني در اين مسأله، نظرش  مجتهد متجزي مي
و در صورت وجود فقيه متجزي و عدول باشد  بر تصدي مجتهد متجزي در امر قضا مي

 .)483: 1(همان، جمؤمنين، تقدم با فقيه متجزي است 
اي است كه شخص و يا صنف خاصي براي تولي در  گونه قسم سوم از امور حسبيه، به

چه كه مراد شارع مقدس است، تحقق خارجي خير است؛ بنابراين  نظر گرفته نشده است. آن
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شود. امام خميني در اين  صورت آن خير محقق مي مايد در اينهركسي اقدام به تحقق آن بن
 نويسد: رابطه مي

ي شرعي احراز شود كه فالن شي  پس اگر [امور حسبيه] عقالً و يا با ادله«
(موضوع) مطلقاً مطلوبيت دارد و نظر شخصي در او مدخليت ندارد و بر هر 

كه آن فرد   صورت واجب كفايي تحقق آن واجب است ولو اين مكلفي به
شود،  ي ديگران ساقط مي كه تحقق پيداكرد، از عهده كافر باشد، و در صورتي

 .)671: 2(همان، ج» مانند نجات غريق
ي آن است كه اوالً احراز امور حسبيه هم عقلي و هم شرعي  دهنده عبارت فوق نشان

ي عقلي آن  هاست؛ ثانياً تقدم عقلي بر شرعي در عبارت فوق شايد دال بر اين است كه ادل
كه اقدام براي تحقق امور حسبيه از واجبات كفايي  تر از شرعي آن است؛ و ثالثاً اين بيش

 شود. ي ديگران ساقط مي است كه با اقدام به عمل، آن امور از عهده
ي عقل و شرع  وسيله ي امور خير كه به از نگاه فقهي امام خميني امور حسبيه به كليه

چون: حفظ نظام، پاسداري  توان مصاديق هم دد و در نظر ايشان ميگر احراز شود، اطالق مي
از مرزهاي اسالمي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، جلوگيري از تبليغات ضد 

 را )668-664(همان: آوري ماليات شرعي و ...  اسالمي، امر به معروف و نهي از منكر و جمع
شان موارد فوق در صورت وجود فقيه احصا كرد. در نظر اي -براي آن امور  -

اين امور  -به هر دليلي  -شود و در صورت نبود فقيه  ي او اجرايي مي وسيله الشرايط، به جامع
 رسد. صورت نوبت به تصدي عدول مؤمنين مي سرپرست گذاشته شود و در اين نبايد بي

چند امر  ي صالحيت مؤمنان در تصدي حسبه شامل ي امام خميني، گستره در انديشه
طور مطلق، مطلوب شارع مقدس بوده و شرط  است: نخست، مواردي از امور حسبي كه به

ي نخست، شرط خاصي  خاصي ندارد؛ دوم، اموري كه مطلوب شارع مقدس بوده و در درجه
اين شرط ساقط شده و  -يعني در صورت تعذر  -ي بعدي  مانند فقاهت دارد و در رتبه

گردد. تصدي امور مربوط به نظم و امنيت   ؤمنان عادل جايز ميتصدي اين امور نيز براي م
ي دوم دانست. اين امور اگرچه مطلوب مطلق خداوند متعال  توان از دسته در جامعه را مي

هستند و باري تعالي خواستار تحقق آن به هر نحو ممكن است، اما برقراري نظم و امنيت 
ي نخست با فقيه است و در  يه، در درجهكه تجلي حكومت است، بنا به داليل واليت فق

بردار  رسد؛ چراكه اين امور تعطيل صورت تعذر فقيه، بر اساس اولويت به مؤمنان عادل مي
 .(همان)نيستند 

دانند.  با توجه به تقرير فوق، برخي واليت فقيه را مصداقي از واليت عدول مؤمنان مي
فقيه، بحث از واليت عدول مؤمنان ي واليت  هاي نظريه صورت يكي از زيرساخت در اين



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

52 

خواهد بود؛ با اين استدالل كه واليت فقيه مصداق و موردي از واليت مؤمن عادل است و 
گيرد. در اين  عنوان مصداقي روشن از عادالن، تصدي امور حسبي را بر عهده مي فقيه به

ي واليت  ريهي نظ شود و اين بحث، پشتوانه فرض، واليت فقيه، مستند به واليت عدول مي
 .)49: 10، ج1417(صدر، فقيه خواهد شد 

 ه) وثاقت
باشد؛  معناي فرد معتَمد و امين ميثقه در فقه با معناي لغوي خود در ارتباط است و به

(يوسف بن احمد بودن راوي داللت دارد  اين واژه در علم رجال، بر مورد اعتماد و اطمينان 

ر اين باور هستند كه بهترين فرد براي نقل روايت و . فقيهان ب)256و 97-96: 1405بحراني، 
بودن است و در صورت نبود عادل، نوبت به افراد مورد وثوق و  تصدي امورحسبيه، عادل

رسد. دليل اين مطلب بسيار روشن است؛ زيرا عقالي عالم، تصدي امور مهم و  اطمينان مي
كارها به افراد مورد وثوق، يك امر  سپارند. بنابراين، سپردن حتي غيرمهم را به غير ثقه نمي

بر آن، مقتضاي اصل عدم واليت (ال والية الحد علي احد) نيز  عقاليي است؛ البته افزون
در متن حديث سماعه (كه در  "ثقه"ي  باشد. از سوي ديگر، واژه عدم واليت غير ثقه مي

قاسمهم ذلك كلّه فال   إن قام رجل ثقه«ي اين مقاله بدان اشاره خواهد شد) آمده است:  ادامه
صورت مفهوم شرط ذكر شده است كه داللت  . اين جمله به)218: 4، ج1404(شيخ صدوق، » بأس

كند. بر اساس اين روايت، واليت غير ثقه از اعتبار ساقط  بر نفي واليت از غير ثقه مي
عقل چه در اين روايت ذكرشده، ارشاد به حكم  شود. تذكر اين نكته الزم است كه آن مي

ي عقالئيه، اصل عدم واليت و حكم ارشادي روايت،  باشد. بنابراين سيره ي عقال مي يا سيره
بر اين است كه در امور حسبيه كه بناست غير فقيه در آن تصرف نمايد، شارع مقدس  دال

 راضي به تسلط غير موثق و غير امين بر اموال قاصر و غير قاصر نيست.
كار برده  به "وثاقت"و  "عدالت"ي  مؤمنين دو واژه ي عدول در روايات براي مسأله

ي اسماعيل اشعري براي متولي امور صغار از صفت عدالت استفاده  شده است. در صحيحه
ي سماعه، ويژگي وثوق و اطمينان براي فروش اموال يتيمان در نظر  شده و در موثقه
وثاقت است. آيا وثاقت  چه در فقه قابل طرح است، ارتباط ميان عدالت و گرفته است. آن

دار امور صغار شود؛  تواند عهده در طول عدالت است و در صورت نبود عادل، فرد موثق مي
كار برده  ديگر به  جاي يك كه فرقي ميان عادل و موثق وجود ندارد و اين دو واژه به يا اين

 شوند؟ چهار ديدگاه در اين مسأله ذكر شده است. مي
كه مراد از تصرف در اموال صغار، خريد و فروش  د در صورتياي بر اين بارون . عده1

كند، باشد؛ در اين  موجب آن، اموال آنان انتقال پيدا مياموال و يا تصرفاتي است كه به
كه  صورت، عدالت شرط است و فرد عادل بايد در اين امور تصرف بنمايد. ولي در صورتي
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صورت تقسيم اموال ميان آنان باشد، در ايني  مراد از دخالت ديگري در اموال صغار، مسأله
فرض وثاقت براي متصدي اموال كافي است. امام خميني اين نوع تعبير از ويژگي عدالت 

 .)681 ق:1418خميني،  (امامپذيرد  و وثاقت را مي
معنا  اند كه عدالت و وثاقت در هر دو روايت به يك . برخي ديگر از فقها اذعان كرده2

ي تصرفات مربوط  فردي كه واجد هر دو صفت باشد، كليه شود؛ يعني هر و اعتبار گرفته
عهده داشته باشد. در برخي از روايات نيز كه عدالت ذكر شده،  تواند به به امور صغار را مي

پذيرد و معتقد  مناسبت پرسش و سوال خاص بوده است. امام خميني اين فرض را نمي به
كه امور مالي در ميان  ويژه اين تن، بال بينه است؛ بهاست كه وثاقت و عدالت را يكي دانس

بودن است،  معناي مورد اعتماد باشد؛ و از سوي ديگر، وثاقت در عرف مردم و لغويون به
 .(همان)معناي فقهي و امامي نباشد  كه عادل به ولو اين

 كار برده شده و صورت مطلق به كه وثاقت به . برخي از فقيهان معتقدند در صورتي3
كه در  صورت وثاقت مساوي عدالت است؛ كما اين شود، در اين نسبت به شخصي داده مي

. امام خميني )30: 1415(محمدعلي اراكي، معنا استعمال شده است  برخي از روايات نيز به اين
جاي عدالت  كه در روايات اين وثاقت به بودن عدالت و وثاقت، ادعاي اين ضمن رد مساوي
 .)681ق: 1418(امام خميني، يز قبول ندارد استعمال شده را ن

آمده،  . بعضي از عالمان در آراي فقهي خود معتقدند عدالت و وثاقتي كه در روايات4
معناي طريقيت گرفته شده است تا بتوان در اموال صغار در راستاي مصلحت آنان تصرف  به

: 1(اصفهاني كمپاني، ج نحو موضوعيت در اين مسأله اعتبار نشده است كرد و اين دو صفت به

معناست كه گاهي  از اصطالحات اصول فقه بوده و بدين» طريقيت«و » موضوعيت. «)219
باشد. در هر دو مورد، اگر قطع يا ظن  صفت، قطع واقع شده و گاهي صفت اماره مي

بر تحقق آن دو باشد، از آن  (گمان) در حكم شرعي قيد شده باشند و حكم شرعي متوقف
شود و اگر اين دو (قطع و ظن) در حكم شرعي دخيل نباشند و  ياد مي» تموضوعي«به 

فقط راهي باشند براي كشف حكم يا واقع خارجي (موضوع خارجي) از آن دو با صفت 
شود. مثالً در بحث حدود، اگر اقرار متهم و شهادت شهود موضوعيت  ياد مي »طريقيت«

م شرعي فقط از اين دو طريق قابل اثبات معنا است كه زنا بر طبق احكا داشته باشد، بدان
است؛ اما اگر اقرار و شهادت را طريقي براي رسيدن به واقع بدانيم، قاضي از هر طريق 

: 1393(واليي، تواند شخص مورد نظر را مجازات كند  ديگري علم به ارتكاب زنا پيدا كرد، مي

275(. 
كه در اين نوع روايات، عدالت  معناي طريقيت و موضوعيت و اين امام خميني باتوجه به

ومرج پيش  صورت در تصدي اموال صغار هرج معناي طريقيت باشد، در اين و وثاقت به
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توانند در اين امور در راستاي مصالح صغار دخالت كرده و  هر يك از افراد مي آيد، زيرا مي
ال صغار كه عدالت و وثاقت طريق تصرف در امو حق بدانند. چون خود را در اين مورد ذي

در راستاي مصالح آنان است و اين مصلحت از طريق ديگر هم حاصل شود، مراد و مقصود 
ومرج، دليلي بر طريقيت دانستن آن دو صفت وجود ندارد  حاصل شده است. مضافاً بر هرج
 .)681ق: 1418(امام خميني، ي فقهي است  و خروج از مقتضاي قواعد و ادله

 نينداليل عقاليي واليت عدول مؤم
ي واليت عدول مؤمنين از داليل روايي استفاده  خود درباره كتاب البيعامام خميني در 

ي  درباره واليت فقيهكرده و به ديگر داليل نپرداخته است؛ ولي در همان كتاب و كتاب 
اي  به داليل عديده (ع)ي معصومين اصل تشكيل حكومت پس از پيامبر(ص) و ائمه

سو واليت عدول مؤمنين را در ذيل  امام خميني از يكجا  تمسك جسته است. در آن
اي كه در صورت اثبات، اين نوع واليت در طول واليت  گونه كند، به واليت فقيه مطرح مي

3Fگيرد. فقيه قرار مي

از سوي ديگر در نظر ايشان واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور  1
توان  لذا مي )3: 1394(امام خميني، ندارد شود و چندان به برهان احتياج  ها موجب تصديق مي آن

 همان داليل را در اين نوع واليت (عدول مؤمنين) نيز مطرح كرد.
 امام خميني در اصل وجود حكومت واليت به چند دسته داليل ذيل تمسك كرده است:

 الف. بداهت واليت
موجب ها  ايشان بر اين باور هستند كه واليت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آن

معنى كه هر كس عقايد و احكام  شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين تصديق مى
دريافته باشد، چون به واليت فقيه برسد و آن را به تصور آورد،  -حتى اجمالًا  -اسالم را 

. )9: 1394(امام خميني، درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت  بى
بردار نيستند و بايد در خارج  ا كه متعلق واليت امور حسبيه است و اين امور تعطيلج از آن

 :2، جق1417(امام خميني، باشد  ها نمي محقق شوند، چون خداوند متعال راضي به ترك آن

اي جز واليت عدول  لحاظ عقلي چاره الشرايط، به و در صورت فقد فقيه جامع )664-668
؛ زيرا اگر واليت مؤمنان عادل (در صورت نبود فقيه) در امور مؤمنان و تصدي آنان نيست
يقين شارع مقدس به  ي آن، تسلط كفار بر مسلمانان است كه به حسبي پذيرفته نشود، الزمه

 آن راضي نيست.
                                                      

. البته امام در نهايت معتقد است، واليتي براي عدول مؤمنان از سوي شارع مقدس جعل و تشريع نشده 1
 در صورت غياب فقيه، متصدي امور و اذن در تصرف دارند. است و آنان
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 ب. حفظ نظام
دسته از امور حسبي براي عنوانِ  ي فقها در امور حسبيه، تصدي آن بر اساس نظريه

گونه شرط خاصي در آن  كه مطلقاً مطلوب خداوند متعال باشد و هيچمؤمنان عادل رواست 
وجود نداشته باشد؛ مثالً حفظ نظام (اعم از نظامات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) و 

چون  ترديد مطلقاً مطلوب خداوند متعال است. در نتيجه اقداماتي هم نظم و امنيت؛ كه بي
اري و دفاع از سرزمين اسالمي و دفاع از جان و ناموس حفظ امنيت شهرها و روستاها، مرزد

طور مطلق مطلوب ذات پاك احديت است و بر  اموري هستند كه به -همه  -و اموال مردم 
ها گردند. به اعتقاد ميرزاي نائيني، بر  دار آن توانند عهده اساس اين نظريه، مؤمنان عادل مي

آن است، در صورت تعذّر فقيه بر اساس حكم عقل، اموري كه حفظ نظام متوقف بر 
 .)330: 1ق، ج1418(نائيني، ي مؤمنان عادل است  عهده

، ق1417امام خميني، (امام خميني يكي از مصاديق اتم و اهمِ امور حسبيه را حفظ نظام دانسته 

داند. هرچند ايشان از نوع وجوب سخن نگفته است،  و حفظ آن را از واجبات مي )664 :2ج
كه تشكيل حكومت و واليت فقيه را از بداهت كالمي فرض  -به مباني ايشان ولي با توجه 

شود. البته ايشان اين مطلب  حفظ نظام نيز از ضروريات زندگي بشر محسوب مي -نمايد  مي
چه  . بر اين اساس، هر آن)671(همان: را در مباحث فقهي خود از واجبات كفائيه شمرده است 

شود؛ زيرا از اموري  حكم عقل الزم و واجب مي باشد، به حفظ نظام به آن بستگي داشته
داند. در  است كه عقل، حسن و مصلحت آن را درك كرده و آن را مصلحت ملزمه مي

ترتيب كه در صورت  نتيجه حفظ نظام، امري است كه بايد در هر صورت محقق شود. بدين
ود فرد عادل، هر كس كه وجود فقيه، ايشان؛ و در صورت نبود فقيه، عادل؛ و در صورت نب

 ورزد. متمكن باشد، بدان مبادرت مي

  ج. ماهيت قوانين اسالم
بخش اين نكته است كه براى تكوين يك دولت  ماهيت و كيفيت قوانين اسالمي الهام

ي سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است؛ زيرا: اولًا، احكام  و براى اداره
سازد؛ ثانياً،  متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى شرع حاوى قوانين و مقررات

ها مستلزم  آيد كه اجرا و عمل به آن دست مي با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع به
ي اجراى احكام الهى  توان به وظيفه تشكيل حكومت است و بدون تأسيس حكومت نمى

و آن موجب اهمال و عمل كرد. واضح است كه در عدم تشكيل، مفسده وجود دارد 
 .)30-29: 1394(امام خميني، گردد  تعطيلي احكام الهي مي

  د. ضرورت استمرار اجراى احكام
 بديهى است ضرورت اجراى احكام، منحصر و محدود به زمان آن حضرت

شماري از قرآن  نيست و پس از رحلت ايشان نيز ادامه دارد. طبق آيات بي -پيامبر(ص)  -
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احكام اسالم محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و  )40و حج:  2نس: ؛ يو52(ابراهيم: 
االجراست. بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت  الزم

يابد. بدون تشكيل  دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره نيز ضرورت مى
ي جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق  كه همه حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره

آيد و فساد اجتماعى و  وجود مى ومرج به اجراى احكام تحت نظام عادالنه درآورد، هرج
گسيختگى پيش نيايد و  ومرج و عنان كه هرج آيد. پس براى اين اعتقادى و اخالقى پديد مى

ي  بخشيدن به همه و انتظاماى نيست جز تشكيل حكومت  جامعه دچار فساد نشود، چاره
. بنابراين، امروز و هميشه وجود حاكمى )28-27(همان: يابد  امورى كه در كشور جريان مى

ي نظم و قانون اسالم باشد، ضرورت دارد؛ وجود حاكمى كه مانع  كه قيم و برپا نگهدارنده
اسدار خلق خدا دار و پ ها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانت تجاوزات و ستمگري

رسد و  صورت ترتبي از امام معصوم شروع و به عدول مؤمنين مي . اين به)28-27(همان: باشد 
تواند عبور نمايد و ديگر مسلمين  كه نياز باشد از عدول مؤمنين هم مي البته در صورتي

 متصدي امور باشند.

 ه. لزوم ايجاد دستگاه اجرايي
ي اصالح و  كه قانون وسيله نيست؛ براى اين تدوين قانون براى اصالح جامعه كافى

جهت خداوند متعال در  همين ي اجرائيه و مجرى احتياج دارد. به سعادت بشر شود، به قوه
يك حكومت و دستگاه اجرا و  -يعنى احكام شرع  -ي قانون  كنار فرستادن يك مجموعه

تشكيالت اجرايى و اداره نيز تشريع كرده است. در زمان رسول اكرم(ص) ايشان در رأس 
ي مسلمانان قرار داشت. پس از رسول اكرم(ص) خليفه و جانشين ايشان همين  ادارى جامعه

ي  وجود آيد، چون قوه اى به ي مجريه وظيفه و مقام را دارند. پس از تشريع قانون بايستى قوه
ي  ام عادالنهي قوانين و احك كند و ثمره ها را اجرا مى مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه

ي  گذارى كرده، قوه طور كه قانون جهت اسالم همان همين سازد. به ها را عايد مردم مى دادگاه
ي مجريه هم هست  متصدى قوه "امر ولي"و يا  "حاكم اسالمي"مجريه هم قرار داده است. 

شان ي اي كه پيامبر و يا امام و خليفه . بر اساس نظرات امام خميني، در صورتي)25(همان: 
جا كه قوام جامعه بر اجراي قانون و شريعت استوار است، بايد  حضور نداشته باشد، از آن

كه او واليت نداشته باشد و مأذون در تصرف  دست گيرد، ولو اين حاكمي حكومت را به
 شود. ي مقاله بدين مسؤله پرداخته مي باشد. در ادامه

 "واليت عدول مؤمنين"داليل روايي 
 "االمر اولى") نقل شده است كه اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم از حضرت رضا(ع

قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد اگر امام نبود، مردم بر 
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دارند؛ مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت)  روند و قوانين الهى را برپا نمى ي معين نمى طريقه
ي  دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره شود كه عهدهامين و پاسدارى بر ايشان گماشته 

شان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدى كنند؛ زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا  حق
كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران  اى گماشته نباشد، هيچ قدرت بازدارنده

شخصى به ستم و تباهى ديگران  گذارد و در راه تأمين لذت و نفع مالزمه دارد، فرو نمى
چه  ي نظم و قانون باشد و پاسدار آن پردازد. بنابراين هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده مى

شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسالم  پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، فاسد مى
مردمان و بشريت  گشت و اين تغيير سبب فساد همگى و عهدها و سوگندها دگرگون مى

 .)25تا:  صدوق، بي (شيخشد  به تمامه مي
شود، علل و داليل متعددى تشكيل حكومت و  استنباط مى (ع)كه از فرمايش امام چنان
را الزم آورده است. اين علل و داليل و جهات، موقتى و محدود به  "امر ولى"برقرارى 

صورت ترتب رتبي و  است. لذا به زمانى نيستند و در نتيجه، لزوم تشكيل حكومت هميشگى
باشد، او متصدي امور خواهد بود و در صورت عدم حضور  (ع)در طول هم اگر امام معصوم

رسد و در صورت نبود فقيه، به هر دليلي نوبت به  الشرايط مي نوبت به فقيه جامع (ع)امام
صدي مؤمنين ي اسالمي. امام خميني براي ت رسد براي تصدي امور جامعه عدول مؤمنين مي

ي واليت عدول مؤمنين را مورد مناقشه  كند و با بررسي آنان مسأله به سه روايت استناد مي
 دهد. قرار مي

كند كه مردي از ياران ما (شيعيان) فوت كرد،  نقل مي محمد بن اسماعيل بن بزيع -1
يد، قيم در حالي كه وصيت ننموده بود؛ جريان به قاضي كوفه منتقل شد. در نتيجه عبدالحم

اموال وي شد. ميت از خود، فرزندان صغير، اموال و كنيزاني بر جاي گذاشته بود. پس 
عبدالحميد اموال را فروخت و هنگامي كه تصميم گرفت كنيزان را بفروشد، در دل سست 
شد؛ زيرا ميت به او وصيت نكرده بود و او با دستور قاضي كوفه به اين امور مبادرت 

مسأله را با امام جواد(ع) در ميان گذاشتم و گفتم: يكي از ياران ما  ورزيده بود. من اين
گذارد. قاضي يكي از ما را  كند و كنيزاني بر جاي مي ميرد و به كسي وصيت نمي مي

دهد تا او آنان را بفروشد. نظر شما در اين مسأله چيست؟ فرمودند:  سرپرست قرار مي
: 5 ق، ج1388(كليني، باشد، اشكالي در آن نيست هنگامي كه سرپرستي مانند تو و عبدالحميد 

 .)363: 17، ج1409و حر عاملي،  209
ي اين روايت احتماالت فراواني وجود دارد و احتماالت نيز ناشي از اين است  درباره

عبدالحميد را قيم در امور صغار قرار  (ع)كه شيخ طوسي در كتاب خود بيان داشته كه امام
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كه قيم مثل تو باشد.  ي روايت آمده: زماني ؛ زيرا در ادامه)240: 9، ج1407(شيخ طوسي، داده است 
 با توجه به اين مطلب احتماالت ذيل مطرح است:

 (ع)نصب قيم از سوي امام -الف
شود و روايت بدين صورت  ناشي مي» اذا كان القيم مثلك«اين احتمال از عبارت 

منصوب شده است؛ در نتيجه مثل ايشان  خواهد بود كه مثل عبدالحميد براي تكفل امر صغار
اوالً منصوب از قبل امام هستند و ثانياً جواز تصرف در اموال صغار را دارند. امام خميني اين 
نوع برداشت از روايت را قبول ندارد و معتقد است كه اين روايت نه دال بر نصب است ونه 

ه روايت دارد اين است كه دهد. نهايت داللتي ك ي تصرف در اموال صغار را مي اجازه
به عبدالحميد را  (ع)خواهد بگويد شرايط قيم بايد مثل عبدالحميد باشد و اگر جواب امام مي

اي  ي شخصيه همان مسأله از باب تنفيذ بدانيم كه به نوعي نصب در آن است، انصرافش به
 .)678ق: 1417(امام خميني، پرسيده است و نه بيش از اين  (ع)بوده كه عبدالحميد از امام

 متصدي و مسئول فروش اموال صغار -ب
دار فروش اموال گرديده  اين احتمال نيز در روايت وجود دارد كه عبدالحميد عهده

ي واليت مثل فقيه و يا نصب  است. امام خميني بر اين باور است كه اين مسئوليت نيز افاده
و جوابي كه در روايت آمده كند؛ چراكه در پرسش  به اين امور را براي عبدالحيمد نمي

كند و كنيزاني بر  كسي وصيت نمي ميرد و به بدين مضمون است كه: يكي از ياران ما مي
دهد تا او آنان را بفروشد. در اين  گذارد. قاضي يكي از ما را سرپرست قرار مي جاي مي

را  پرسش فروش اموال متوفي مطرح است و گويا قاضي، به مثل ابن بزيع امر كرده و او
دست گرفته كه مثل ابن بزيع توليت اموال صغار را بهمأمور فروش اموال نموده است، نه اين

كه قاضي او را منصوب به اين امر كرده باشد. لذا از روايت، جواز تصدي  باشد، و نه اين
شود و قدر متقين در مورد تصدي، جواز فروش و دارا  براي فروش اموال صغار استفاده مي

ام صفات ممكنه براي دخالت در اين نوع امور كه نياز به كسب اجازه دارد؛ مثل بودن تم
 .(همان)تشيع، فقاهت، عدالت، وثاقت، حسن تدبير و نهايت احتياط در مقام عمل 

 دائر بين احتماالت -ج
احتمال سومي كه شيخ انصاري مطرح كرده اين است كه مسأله فوق دائر بين احتماالت 

فرمايد:  ت، مسأله مماثلت مطرح شده است. حضرت در جواب سائل مياست؛ چون در رواي
اگر فرد مذكور مثل تو (عبدالحميد) باشد، اشكالي در جواز فروش اموال صغار وجود ندارد. 

كه شيعه نباشد؛ و يا در  اين مماثلت ممكن است در تشيع، و يا در وثاقت باشد ولو اين
كه  شود؛ و يا اين عام از سوي امام محسوب مي صورت از باب نيابت فقاهت باشد. در اين
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باور است كه احتمال فقاهت، منافات با اطالق  مماثلت در عدالت باشد. شيخ انصاري بر اين
اين اصل و مفهوم دارد كه در صورت نبود فقيه و يا تعذر او، احتمال خوف بر اموال صغار 

ها تنافي وجود ندارد؛  يع، در اينوجود دارد، ولي احتماالت ديگر كه وثاقت و عدالت و تش
ي مورد پرسش را به فاسق و خائن مخالف شيعه هم  توان مسأله چراكه در صورت خوف مي

 .)91: 1411(شيخ انصاري، سپرد 
امام خميني اين نوع احتماالت شيخ انصاري را نپذيرفته و بر آن خدشه وارد كرده و 

ع و فقاهت و حسن تدبير، معقول نيست كه براين باور است كه تكيه و تأكيد صرفاً بر تشي
كه آن فرد متصف به خيانت و ظلم باشد. از سوي  باشد، ولو اين (ع)مورد اجازه از امام

شود كه همين دو شرط را كافي بدانيم، با  ديگر، احتمال عدالت و وثاقت نيز موجب نمي
له دخالت دارند كه احتمال بدهيم كه شروط ديگري به صورت جزئي در اين مسأ وجود اين
 .)678: 1417(امام خميني، 

 توان با دو احتمال بررسي كرد: موارد ذكرشده در اين روايت را مي
ها تمثيلي هستند و اختصاص به موارد ذكر شده در  كه آيا اين نوع روايت اول اين

ه تمامي مواردي ك ي آن را به توان گستره روايت را ندارند؛ در نتيجه با الغاي خصوصيت مي
وجود متصدي و سرپرست ضرورت دارد، تسري داد. بنابراين، تمامي موارد حسبه را 

چه شيهد صدر معتقد است: اگر چه روايت داراي موضوع واحدي  گيرد. چنان مي دربر 
هست و آن، سرپرستي و اشراف بر اموال قاصرين از ايتام مورد سوال است، اما با تجريد از 

گيرد؛ بلكه شامل  قاصرين يتيم و غيريتيم را دربر مي خصوصيت (نفي خصوصيت)، تمامي
شود؛ خواه در مسائل  هر مصلحتي كه ولي شرعي ندارد (و نياز به سرپرست باشد) مي

 قاصرين باشد يا هر موضوع اجتماعي ديگري.
توان از روايت اين نتيجه را گرفت كه اگر در مواردي، مصلحتي  كه آيا مي دوم؛ اين

اي كه اگر اين دخالت نباشد  گونه نان عادل در امري را ايجاب كند، بهبر دخالت مؤم مبني
ترديد اين دخالت جايز خواهد بود؟ زيرا اگرچه موضوع اين  اي پديد خواهد آمد، بي مفسده

روايت نصب قيم در اموال يتيم است، اما از روح حاكم در اين روايات و مذاق شارع 
دنبال دارد،  وا نيست و مفسده يا مفاسدي را بهآيد در اموري كه ترك آن ر دست مي به

تصدي اين امور توسط مؤمنان بدون مانع است و با توجه به داليل ضرورت حكومت و 
آورد.  ي جامعه، و در صورت نبود حكومت، مفاسد بسياري را براي جامعه پديد مي اداره

رسد كه اين امر مهم  ميبنابراين در صورت فقدان فقيه يا تعذر وي، نوبت به مؤمنان عادل 
 را بر عهده گيرند.
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امام خميني از اين روايت چنين برداشتي ندارد و در نتيجه معتقد است كه اين روايت 
الشرايط  تنهايي بر واليت عدول مؤمنين در امور حسبيه و اموري كه مربوط به فقيه جامع به

 .(همان)است، داللت ندارد 
كه وصيتي  آن ز امام رضا(ع) پرسيدم: مردي بياسماعيل بن سعد اشعري گويد: ا -2

گذارد؛ آيا فروش  ميرد و فرزندان پسر و دختر و غالمان و كنيزاني بر جاي مي بنمايد مي
كنيزان جايز است؟ امام فرمودند: بله. دوباره سوال كردم: مردي همسفر مرد ديگري 

لغ است؛ با اموالش چه كند؟ ميرد و داراي فرزندان نابالغ و با شود و همراهش در راه مي مي
تواند اموال و چهارپايان را به فرزندان بالغ يا قاضي بدهد؟ حال اگر در آن شهر  آيا مي

اش بدهد و به ديگران اطالع ندهد و  قاضي نبود، چه كند؟ اگر اموال را به فرزندان بزرگ
كه   فرمود: هنگامي اموال از بين رود و توانايي بازگرداندن اموال را نداشته باشد، چه كند؟

كه وجود نداشت، بايد از  ي مال نمودند، در حالي فرزندان صغير بالغ شدند و از او مطالبه
دستور حاكم باشد. سوال كردم: اگر مردي  ي او به كه كرده ي خود بدهد؛ مگر اين كيسه

غالمان كه وصيت كند، بميرد و فرزندان صغير و كبير داشته باشد، آيا خريد اموال و  آن بي
اي صورت  ي قاضي و كنيزانش بدون دستور قاضي جايز است؟ اگر اين كار با اجازه

ها  گرفت كه مورد تراضي طرفين است، ولي منصوب از سوي خليفه نبود، آيا خريد دارايي
در اين فرض حالل است؟ امام فرمودند: اگر در هنگام فروش، فرزندان بالغ ميت همراه او 

روش رضايت دهند و فردي عادل بدان مبادرت ورزد، مانعي نيست باشند و وارثان به ف
 .)362: 17و حر عاملي، پيشين، ج 239؛ شيخ طوسي، پيشين، 66: 7ق، ج1388(كليني، 

امام خميني در بررسي اين روايت معتقد است كه تمام مباحث روايت ابن بزيع از قبيل 
قاضي در اين روايت قابل طرح  ي سلطاني و ي شرعي الهي و يا اجازه نصب شرعي، اجازه

كند و نه  است. امام خميني بر اين باور است كه اين روايت تكليف كلي فرد را مشخص مي
ي شخصي براي سائل و داللتي بر نصب نسبت به جان و مال  حكم كلي الهي و نه اجازه

غياب  توان واليتي براي عدول مؤمنين در كند. در نتيجه از اين روايت هم نمي صغير نمي
 .)679 :1417امام خميني، (فقيه اثبات كرد 

ي مردى  درباره -امام صادق(ع) -زرعه از سماعه روايت كرده است كه گفت: از او -3
سوال كردم كه با داشتن پسران و دختران كوچك و بزرگ بدون وصيت بميرد، در حالى 

تقسيم آن ميراث  صورت ورثه در خصوص كه خدمه، امالك و مزارعى داشته باشد؛ در اين
بايد چه اقدامى بكنند؟ امام فرمود: اگر مرد مورد وثوقى براي تقسيم همگى آن تركه ميان 

. در اين روايت )240؛ شيخ طوسي، پيشين، 422: 19(حر عاملي، پيشين، جايشان قيام كند، باكى نيست 
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 واليت عدول مؤمنين
 در فقه حكومتي
 امام خميني(ره)

 )62تا  45(

باحثي كه در ميان نيامده است، ولي امام خميني تمام م ي عدالت سخني به هرچند از واژه
 كند. صورت اختصار مطرح و از شرح آن خودداري مي روايت اول و دوم مطرح كرد، به

 سخن پاياني
با توجه به داليل عقلي و نقلي ذكرشده، تصدي امور حسبي براي مؤمنان عادل مورد 

تر فقيهي در آن ترديد روا داشته است. اگر فقيهي  مذهب است و كم اتفاق علماي امامي
 -چه ميرزاي نائيني و امام خميني بر اين باورند  چنان -ا جزء امور حسبي دانست حكومت ر

بردار نيست، نوبت به مؤمنان  جا كه امور حسبي تعطيل صورت با تعذر فقيه و از آن در اين
دست گيرند و چنين امري براي آنان با تصدي امور  رسد كه زمام حكومت را به عادل مي

معناي واليت مؤمنين نيست، بلكه  صدي در نظر امام خميني بهمشروع خواهد بود؛ اين ت
صورت بايد از اموري مانند افتاء و قضاوت  معناي تصدي امور جامعه است. البته در اين به

 كه اختصاص به فقيه دارد، پرهيز كنند و اين امور را به فقيه واجد شرايط بسپارند.
ن نتيجه گرفت كه: مقتضي احتياط اين توا ي نقلي موجود در اين باب نيز مي از ادله

است كه تا زماني كه عادل وجود داشته باشد، تصدي امور حسبيه را غير عادل و ثقه بر 
بردار نيست، نوبت به  جايي كه اين امور تعطيل عهده نگيرد؛ در صورت نبود عادل، از آن

عدد و متنوعي جايي كه امور حسبي داراي اقسام مت رسد؛ بلكه بايد گفت از آن ثقه مي
گيرد؛ چرا  هستند، مواردي كه شرط خاصي در آن وجود ندارد، اين امور را ثقه بر عهده مي

تر است و در صورت نبود ثقه،  كه احتمال خطا و لغزش در ثقه نسبت به ساير افراد كم
رسد. اما مواردي كه احتمال شرط عدالت در آن وجود دارد، از  نوبت به افراد ديگر مي

 باشد. كه قدر متيقن از روايات عدالت است، عدالت در آن الزم مي جايي آن
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