
 
  زمان غیبت از منظر فقها  درمصرف سهم امام

 
  1سجاد یوسفی

 )01/09/1393: ـ تاریخ پذیرش نهایی 08/10/1392 :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

هان معاصر شیعه در ی بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقهمقالاین هدف 
 رفتار ۀمورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوز

 ر، اخیۀ و در سدبوده  اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت،کومتی و فقهح
شود که این تغییر  ده است، این پرسش مطرح میکر شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا

در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ   مصرف حقوق امامۀچه اثری بر مسئل رویکرد
با روش   تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم،به این پرسش

 .توصیفی و تبیینی بررسی شده است
 ۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀهم در حوز که دست آمد بهپایان مقاله این نتیجه در 
های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا   مکتب، قمۀعلمی
های   بخشی از هزینهکنندۀ  حقوق امام را تأمین،و بر اساس همین نگرشاند  کرده

یکرد حکومتی به فقه بود و برخی از  امام خمینی آغازگر رو.اند حکومت اسالمی دانسته
 نجف نیز ۀ علمیۀ و این گرایش در حوزکردندشاگردان ایشان از این رویکرد پیروی 

د و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان کرنضج پیدا 
 .یافتایشان توسعه 

 
 .، مکتب نجفب قم مکت رضایت،ۀنظرینظریۀ تتمیم، حقوق امام، : ی کلیدیها واژه
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 مقدمه 
های دستوری و قانونی بر مبانی اعتقادی و باورهای اساسی بنا نهاده  همواره نظام

 ، کالمی شیعه عنصر امامت استۀهای نظری مهم در عقید نیانبشوند و یکی از  می
های زندگی بشر در   آرمانۀداند که هم  دین میۀترین استوان مهمامام را مذهب تشیع 

 فقه درهمین عقیده نیز مبنای  و بر شود حاصل میقق حقیقی این جایگاه صورت تح
حقوقی است که  ،ها  این موقعیتۀ از جمل وده استشای برای امام تعریف  جایگاه ویژه

 .قائل هستندبرای امام 
ن غیبت و عدم امکان ا اما در زم،مام در زمان حضور مشخص استامصرف حقوق مالی 

د؟ این پرسشی است که همواره ذهن کرچگونه این حقوق را مصرف باید دسترسی به امام 
به آن ای   است و در هر دوره و عصری پاسخ ویژهکردهفقیهان شیعی را به خود مشغول 

 .اند  تاکنون به بعد تاریخی این مسئله نپرداختهشدهاند و متأسفانه تحقیقات انجام  داده
 ایشان بوده و با تغییر ۀ از رویکرد ویژ مزبور تابعیۀ مسئلۀهان درباریگیری فق موضع
ترین تحول در رویکر   شاید بتوان گفت مهم. استکرده تغییر هم نظر فقهی ،رویکرد

ن نوع نگاه ایشان به حکومت و وظایف آو هان شیعی در قرن معاصر اتفاق افتاده یفق
این در  .دهد  والیت فقیه تشکیل میۀصلی آن را نظری اۀ که جوهراستکومتی فقیهان ح

فقیهان معاصر  شود که مشخص میتحقیق با استفاده از روش توصیفی و استنباطی 
 .اند  این مسئله چه اعتقادی دارند و بر اساس چه مبانی به این نظر رسیدهۀدربار

 از زمان محقق نراقی تا عصر ، مصرف حقوق امام بر حسب کشف رضایت امامۀنظری
ده و سه سده است که بزرگان فقاهت کر جلب حاضر نظر بسیاری از فقیهان امامی را

های متفاوتی  ها و استدالل  اما در درون این رویکرد و جریان، نگاه،اند  آن را پذیرفتهشیعه
 و است که توجه به آن نشانگر پویایی دورنی این نظریه وجود دارد مسئله دربارۀ

 . کند  بعدی روشن میۀبه دوررا چگونگی منتهی شدن آن 
 ی عصر غیبت تا زمان مرحوم محقق حلی نگاه فقیهان فقط به حق مالکاز ابتدا

 ۀ اما محقق اول سخن از تکالیف امام را رایج کردند و نظری،غایب معطوف بود) امام(
مرحوم نراقی  .محقق نراقی دارای شهرت عمده بودزمان تتمیم حق دیگر اصناف تا 

رمودند خلق عیال امام هستند و  ف،گفتند  رضایت سخن میۀهنگامی که از تأیید نظری
 پس امام راضی خواهد بود که حق ،اند خود امامان به اهتمام امر مسلمین توصیه فرموده

 چونو ) 135: 10، ج 1415نراقی،  (کار گرفت او را در مورد حل مشکالت شیعیان به
 .دکررد مصرف اتوان در آن مو س می پ،خواهد مشکالت شیعیان حل بشود امام غایب می
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های   یکی از زمینهشایدفرمایند که  ای را می  تتمیم نکتهۀشیخ انصاری در نقد نظری
 ایشان در پاسخ به این استدالل که . حکومتی حقوق امام باشدۀقوی برای پیدایش نظری

 کرد، استفادهتوان از سهم امام   پس می،تتمیم برای دیگر اصناف بر امام واجب بود
 نه از ،ی باشد امام از احکام ریاست، والیت و سلطنت ظاهرفرمایند شاید این تکلیف می

شیخ انصاری با این بیان تکالیف امام را به ). 336: 1415انصاری،  (احکام امامت و حجیت
 به حجیت دیگر حاکمیت و بعضی ۀجنببه  برخی از وظایف کنند که دو دسته تقسیم می

است مربوط حقوق امام به قسم اول  آیا کهآید  است و اینجا پرسشی پیش میمربوط امام 
یا قسم دوم؟ پاسخ مرحوم شیخ چنین است که چون امام در زمان غیبت سلطنت ظاهری 

 همین پاسخ خویش، بر ۀشود و بر پای  این حقوق به تکالیف قسم اول صرف نمی،ندارد
 ۀبه جنب) تتمیم حق دیگر اصناف(  این تکالیفگیرند که اصالً  تتمیم خرده میۀنظری
 ۀ و این جنبه در زمان غیبت مفقود است و نظریمربوط هستندلطنت ظاهری امام س

 . شود محسوب می حقوق امام پاسخ متفاوتی به همین پرسش ۀمعاصر حکومتی دربار
 ۀف و حوز نجۀ مقدسۀ از حوزتندعاصر عبارهای علمیه در قرن م پویاترین حوزه

 مصرف ۀب فقهی درونی اینها به نظریترین مکات زندهکه  در این قرن شاهدیم . قمۀعلمی
 این ۀاند و در این مقاله رشد و توسع المال حکوت اسالمی روی آورده حقوق امام در بیت

 نجف و مکتب شهید ۀ قم و مکتب امام خمینی و حوزۀن را در دو حوزآنظریه و مبانی 
 .دهیم صدر نشان می

 
 قم یفقه مکتب کردیرو. 1

 این ۀاند و از جمل ناف بودهصز فقهیان قائل به تتمم دیگر ا رضایتی برخی اۀقبل از نظری
و ) 752: 1418حائری، ( است قم ۀ علمیۀمرحوم حائری مؤسس حوزفرزند ان هفقی

 .سپس رویکرد حکومتی طرح شد و پیروانی یافت
 
  ینیخم امام توسط امام حقوق یحکومت مصرف ۀینظر نیتکو. 1. 1

 امام کردند،ومتی در باب حقوق امام را طرح  جدید حکۀاولین فقیهی که نظری
دهند که تمام نظریاتی که   ایشان با بررسی این مسئله نشان می.بودند) ره(خمینی

فرض بوده است و با نقد   و پیشا بر اساس یک مبن،اند فقیهان شیعی در مورد حقوق داده
 :فرمایند  قاطع میصورت آورند و به فرض مسیر نوینی را در این مسئله پدید می آن پیش
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 غیر از آن چیزی است که فقیهان ،شود فرض آنچه برای من آشکار می در باب این پیش
 ).49: 2، ج 1410امام خمینی، (اند  شیعه آن را افاده نموده

نقدی که این فقیه بزرگوار شیعه بر تمام نظریات فقهی شیعه تا عصر خود وارد 
های   زیرا در دورهکامالً متفاوت است، دیگر  با اشکاالت و نقدها در ادوارکنند، می

 پیشین نقد ۀ دورهای  برخی از استدالل دربارۀ بعدیۀان دوره پیشین فقیۀچهارگان
فرض تمامی این نظریات   اما در این دوره امام خمینی نقد خود را متوجه پیشداشتند،
 اًگویند اساس ان می ایش.اند  آن سخنی نگفتهۀبا فرض قرار دادنش درباردیگران  که کردند

ای  ای این نظریه در جایگاه ویژه خاطر همین نقد پایه ه ب،فرض نادرست است این پیش
 . دهد میصورت آشکار نشان  هتطور فقهی شیعه را در این مسئله ب قرار داردکه
 بررسی علت تطور ، استمقاله ولی خارج از بحث این ، نکات مهمی که مرتبطزیکی ا
ری در این مسئله و با این پرسش که چرا فقه شیعه دچار چنین تطود،خواهد برویکردها 
 یا اینکه برخی اند آیا تمامی تحوالت در بررسی دالیل این مسئله پنهان شده شده است؟

 در این اختالف رویکردها دخیل بوده است؟ ،بلکه خارج از علم فقهو مبانی خارج از مسئله 
 زیرا ،کند ها می مایند ما را متوجه این پرسشفر  نظری که مرحوم امام مطرح میۀنکت

 تغییر نگرش کلی به امور حکومتی ،شدهرو  هدر قرن معاصر با آن روبفقه شیعه تحولی که 
 از .دخیل استتوان گفت همین نگاه در تطور مهم تاریخی معاصر در فقه شیعه   و میبوده
  .اشاره کنیمیخی  به این تحول تاردطور معاصر بایترو برای فهم دوره و  این

 رسیدند دیدگاه یک تحلیل به این ۀواسط هامام خمینی با بررسی کلیات فقه شیعه ب
 خواهند بودفرض درست   فقط با یک پیش،دنهایی که در فقه وجود دار لفهؤکه چنین م

 . و آن ضرورت حکومت اسالمی است
 :فرمایند میدهند و   خمس انجام میۀایشان همین روش تحلیلی را در بررسی مؤلف

سادات  یبرااى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد  به چنین بودجه یکسادات «
است، تا چه رسد به بازار تهران و  یکافعلمیه و تمام فقراى مسلمین  یها حوزهو تمام 

داللت دارد  یهنگفتبه این  یا بودجهتعیین . بازار اسالمبول و بازار قاهره و دیگر بازارها
عمدۀ حوایج مردم و انجام  یبرا.  تشکیل حکومت و ادارۀ کشور است،بر اینکه منظور

آیا ... قرار داده شده است یعمرانو  یدفاعو  یفرهنگو  یبهداشت، اعم از یعمومخدمات 
یا براى این  ا بریزیم؟ یا زیر خاك کنیم تا حضرت بیاید؟این بودجۀ فراوان را باید به دری

 پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید است که آن روز مثالً
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 یمقدارحق سادات و فقرا به دانیم   یمکه  یصورتدر ! بدهند که ندانند چکارش کنند؟
 یدرآمدطور است که هر  منتها طرح بودجۀ اسالم این. نداست که با آن امرار معاش کن

صدقات و  یبرایک صندوق مخصوص زکات و صندوق دیگر . داردی معین یاصلمصارف 
سادات از صندوق اخیر تأمین معاش . خمس است یبراتبرّعات و یک صندوق هم 

 ).32: 1423امام خمینی،  (»کنند مى
ای برای وجود نظام حکومتی  شناسی خمس را نشانه  استفاده از روش نشانهایشان با
 . دانند اسالم می

های حکومت  امام خمینی برای اثبات این ادعا که مورد مصرف حقوق امام هزینه
توان به نظر   چگونه می:فرمایند  و میکنند  رضایت شروع میۀ از نقد نظری،اسالمی است

 چنین است؟دیم که امام به این امر راضی کرقطع حاصل  و گفت کردامام دست پیدا 
 ).489: 2، ج 1410امام خمینی،  (شود قطعی برای انسان حاصل نمی

اند  کنند که نظر من در مورد خمس غیر از آن چیزی است که گفته ایشان اظهار می
 بلکه خمس و انفال را حقی برای والی حکومت و ،دندان و خمس را حق شخصی امام نمی

 و برای اثبات این )495 و 490: 2 ، ج1410امام خمینی، ( دانند صاحب این منصب می
 . شمارند میبرای را  ادعای مهم ادله

) ع( و با استناد به روایتی از امام علی کنند یخمس آغاز م ۀمرحوم امام از تحلیل آی
: 12، ج 1365حر عاملی، (  امارت و والیت خلق آمده استۀفرمایند این آیه در جنب می

 .)491: 2، ج 1415امام خمینی،  (نیستمربوط پس خمس به ملک شخصی امام  )341
 خمس را بررسی »برای خدا بودن« معنای اند و سپس به تحلیل مفهومی آیه پرداخته

 نه مالکیت اعتباری یا تکوینی ستفرمایند معنای آن والیت تصرف خدا  و میکنند می
 به یک ، آمده است»لله« پس از عبارت » لذوی القربیلرسوله و«خداوند و چون عبارت 

 این است ،امام بودن خمس رو مفهوم آیه در مورد برای رسول و  از این. خواهد بودامعن
امام  (که ایشان والیت تصرف این اموال را دارند نه اینکه ملک شخصی آن حضرات باشد

بالجمله « :فرمایند ریع میایشان براساس این تفسیر از منبع تش ).492: 1410خمینی، 
المال و  من تدبر فی مفاد اآلیه و الروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت

هللا و االئمه وبیانه   و الظاهر ان االنفال ایضا لم تکن ملکا لرسول...الوالی ولی التصرف فیه 
مال است و ال خمس جزو بیت). 496ـ495: 2، ج 1410امام خمینی، (» یظهر مماتقدم

 انفال نیز مانند انفال ملک شخصی اًظاهر و ...والی و حاکم والیت تصرف درآن را دارد
شود؛ ایشان همان تحلیلی را که  امام و پیامبر نیست و بیان آن از مطالب قبلی روشن می
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 بودن را »لله« مفهوم اند و کرده در مورد انفال نیز ارائه ، خمس انجام دادندۀدر مورد آی
 .دانند گیرند و همین مفهوم را در مورد پیامبر جاری می یت تصرف میوال

 مزبور ۀ قم به بررسی نسبت مسئلۀ علمیۀمحقق داماد یکی از فقیهان اثرگذار در حوز
 اگر خمس :فرمایند  تصدق میۀ والیت فقیه پرداخته است، ایشان در نقد نظریۀبا نظری

 ندارد و اگر جزو اموال افقیه در آن معن نیابت ،جزو اموال شخصی و حقیقی امام است
 ).434: 1418داماد یزدی، (  نداردا تصدق در آن معن،متعلق به جایگاه حقوقی امامت باشد

 والیت فقیه ۀفرماید این مباحث با قطع نظر از نظری  بحث خویش میپایانوی در 
صارفی چون تتمیم  م، والیت فقیه و اثبات چنان والیتی برای فقیهۀ اما با لحاظ ادل،است

 حق را دو بای) عنوان امامت هب( زیرا حق متعلق به امام است یست،دیگر اصناف صحیح ن
 آن را به ،بی و با رساندن حق و مال به نااستب امام یبه صاحبش رساند و فقیه نا

 ،صورت حق را به صاحبش برسانیم توانیم به این ایم و وقتی ما می صاحبش رسانده
این نظر وی یکی ). 438: 1418داماد یزدی،  (مصارف دیگری قرار دهیمتوانیم در  نمی

 ۀ میان چگونگی مصرف حقوق امام و نظریدفرمایند بای از نقاط عطف مهمی است که می
 ،بی ایصال حق به نا،پذیریم  و اگر نیابت فقیه را میکنیموالیت فقیه ارتباط برقرار 

 .ایصال به مالک و صاحب است
 

 توسط ، امام در مکتب فقهی قمۀویکرد حکومتی به فقه و نظری رۀتوسع. 2. 1
 شاگردان امام خمینی 

هللا منتظری   آیت، حکومتی مصرف خمسۀیکی از پیروان مهم امام خمینی در نظری
 که امامت حیثیت تعلیلیه اعتقاد داشتند حقوق امام ۀصورت صریح دربار  ایشان به.بودند

 بلکه ،ثیت تقییدیه که شخص امام بودن قید باشدبرای والیت تصرف امام است نه حی
 و 61: 1412منتظری، ([خمس و انفال برای مقام امامت و امارت قرار داده شده است 

کنند که رویکرد جدیدی   اضافی را مطرح میۀ و برای استدالل به این امر سه نکت)305
 . گشاید را در این نظریه می

ها و معادن و دریاها و   زمینۀکه اسالم هم فرض این:گویند هللا منتظری می آیت
ها و مانند آن را به شخص یک فرد اختصاص دهد با عدالت و انصاف اسالم  زار بیشه

تا اینکه میان ثروتمندان ؛ لکی الیکون دوله بین االغنیاء منکم« ۀسازگار نیست و با آی
 شایدیگری که  مهم دۀنکت). 61: 1412منتظری، (  منافات دارد»شما جمع ثروت نشود

های حکومتی دیگر   معمول نظامۀمبنای جدیدی را در مسئله بگشاید، الگوگیری از شیو
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های دیگر نیز برخی از حقوق و اختیارات برای  کنند که در حکومت  ایشان بیان می.است
 ،ها منصب حاکمیت قرار داده شده است و فرق میان حکومت اسالمی و دیگر حکومت

و در نهایت ) 61: 1412منتظری، ( لح در حکومت اسالمی استعدالت و علم به مصا
برای مقام امامت و )  دنیاۀو هم(کنند این است که انفال   سومی که ایشان اضافه میۀنکت
 ۀهم؛ خلق لکم ما فی االرض جمیعا« مردم است ۀ شئون مسلمین بلکه برای همۀادار

 زمام امور آنها به دست امام یتدر نها .»آنچه در زمین است برای شما آفریده شده است
بر ). 349: 1412منتظری، ( است که آنها را در جهت مصالح امام و امت استفاده کند

 . ها و جوامع است  انسانۀ همۀ حقوق منصب حاکمیت برای ادار، حقوق امامااین مبن
رانی نیز همان استدالل و تحلیل مرحوم امام را در شرح کهللا فاضل لن مرحوم آیت

  ).268: 1423فاضل لنکرانی، ( دهند البیع امام ارجاع می  به کتاب وکنند میریرالوسیله نقل تح
 ،اند کومتی خمس افزودهح ۀیکی از فقیهان معاصر که بر غنای استداللی نظری

 ایشان هم در تحلیل و تفسیر آیات مرتبط و هم در .هستندهللا اشتهاردی  مرحوم آیت
 . اند کرده جدیدی را طرح های نظر،توجیه نظریه ، برایتبیین روایات مربوط

 خمس دارای مفهوم ۀ در آی»لله و لرسوله«فرمایند لفظ  مرحوم اشتهاردی می
 یعنی برای مقام خداوندی و مقام رسالت چنین حقی است و در ،اللوهیته و لرسوله است

انند دو سهم خاطر نزدیکی آنها با پیامبر است و م ه نیز ب»لذوی القربی«نهایت عبارت 
خداوند و پیامبر برای تقویت الوهیت و دین هست و سپس ایشان برخی از روایات را 

 ).426: 23، ج 1417پناه اشتهاردی، ( کنند عنوان شاهد و دلیل این نظریه ذکر می هب
سهم (کنند که بر اساس روایت جعفی پیامبر خمس خدا  هللا اشتهاردی بیان می آیت

ای   وسیلهدهللا است و بای  پس مصرف این سهم سبیل،دهد رار میرا در راه خدا ق) خدا
 در این فقره مقصود »الرسل القاربه خمس«اند  برای شناخت خداوند باشد و سپس فرموده

 الرسول  حق خمس،عنوان امام ه فلذا امامان بهستند،ان خاص است که امامان کنزدی
هللا برای حجت  فرماید سهم رسول  میابن محمد  و در روایت احمدندرا دار) الرسول سهم(

الرسول برای ولیّ امر  کند که سهم بن عیسی بیان میداست و همچنین در روایت حما
که حق مذکور برای دهد   میکار رفته و نشان  عنوان حجت به،است که در هر دو روایت

 ).427: 23، ج 1417پناه اشتهاردی، (مقام حجیت و والیت است 
کنند و   امامت مطرح می  تعلق خمس بهۀ تأیید نظریبرایو انفال را فیء  ایشان زکات،

 متعلق ،کند و در صورت زیادت میگویند اگر زکات کم آمد والی جبران   روایات می:فرمایند می
کس معتقد نیست زکات ملک شخصی والی است و خمس هم  که هیچ  در حالی،به والی است
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: 23، ج 1417پناه اشتهاردی، (مانند زکات است که والی مسئول خمس است نه مالک آن 
در  انفال همه اعتقاد دارند که مصرف آنها در مصالح عامه است و اما در مورد فیء و). 42

 پس ، آمده استهم و انفال برای خمس اند یا اینکه همان عبارات فیء مدهآروایات اینها با هم 
 .)429 و 423: 23، ج 1417پناه اشتهاردی، ( مصرف آنها نیز یکی خواهد بود

 نفی ملک شخصی امام از برایهللا اشتهاردی   که مرحوم آیتهایی نبهیکی از ج
 ، اگر خمس ملک امام بود. فلسفه و هدف تشریع خمس است،کنند خمس استدالل می

که هدف از تشریع خمس پاک   در حالی،شده باشد نفعتی در مالک تشریعخاطر م ه بدبای
 تطهیر دیگران به امام واگذار شده است نه دلیل ه پس مصرف خمس ب،دن مال استکر

 .)426: 23، ج 1417پناه اشتهاردی، (از باب ملک شخصی امام 
 

  نجف یفقه مکتب کردیرو. 2
های فقهی نیز در  و تأثیرگذارترین حوزهترین  عنوان یکی از عمده همکتب فقهی نجف ب

توان آن را رویکرد غالب  نمی گرچه ،مسیر رویکرد حکومتی فقهی شیعه قرار گرفته است
 سپس به بررسی رویکرد ورویکرد فقهی غالب در نجف به رو ابتدا   از این.دانست

 .پردازیم حکومتی می
 
 امام حقوق مصرف یتیرضا ۀینظر. 1. 2

 رضایتی که مصرف حقوق امام ۀ نجف عبارت است از نظریۀ علمیۀدر حوزرویکرد غالب 
 مرحوم نراقی در این زمینه پس از آنکه اقوال و دالیل .داند را در موارد رضایت امام می

شده دارای اشکال   درست است که بسیاری از این وجوه شمردهگوید ، میآورد آنها را می
 ایشان سپس چند مقدمه را .آید از شاهد حال برمیکه داللت دارند  اما بر اذنی ،هستند

 :فرمایند  عالمه نراقی می.گیرند  می  نتیجه واند  در کنار هم چیده
  .ب صاحب این حق استیامام زمان غا) الف
  .صاحب حق به این مال احتیاج ندارد) ب
  .تواند آن را به صاحب حق برساند  نمی، او هستۀکسی که حق بر ذم) ج
 .)نگه داشتآن را توان  نمی(ر معرض تلف و ضایع شدن است مال د) د
  .برند می سر  دوستداران و پیروان امام غایب و صاحب حق در نهایت احتیاج و فقر به)   ه

رسند که امام صاحب حق راضی  ایشان از تصور این مقدمات به این تصدیق می
  .دج خود را رفع کننی پیروان وی حوا،هستند که با مال ایشان
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 :شمارند یّد بر این ادعا میؤیند استدالل، ایشان شش وجه مآپس از این فر
 به ،ندارند ازین که یهنگام .دندکر یم ثاریا ،داشتند ازین خودشان یوقت امامان. 1
  .دانست خواهند مجاز یاول قیطر

 ازین الیع صاحب و هستند او الیع منانؤم و است نیزم بر خداوند نیجانش امام. 2
  .دکن یم طرف بر را یو

 زین خود پس ،اند کرده هیتوص کار نیا به و هستند کرامت و بخشش منبع امامان. 3
  .ندکن یم را کار نیا اموالشان مورد در

 خود پس .ستین مسلمان ،نکند اهتمام نیمسلم امر به کس هر اند فرموده امامان. 4
  .بود خواهند مسلمانان مشکالت حل به یراض اند و کرده اهتمام شانیا

 نیا .دانند یم مال ۀواسط هب مواسات را یگرید بر مسلمان حقوق از یکی امامان. 5
  .است مال با مواسات قیمصاد از هم مورد
 به ،برساند صله ما به نتوانست کس هر :دیفرما یم دیز بن  محمد تیروا در امام. 6

  است صله خمس یاعطا و )456 :10، 1365،یعاملر ح (برساند ما انیعیش
 زیرا . اباحه نیستۀدهند که این نظریه همان نظری مرحوم نراقی سپس توضیح می

 اما مورد مصرف آن رضایت مالک است و بر ،دکر حق امام را پرداخت یدطبق ادله با
 نیازمندی است و فرقی میان سادات و دیگران یمبنای این نظریه مالک جواز اعطا

 ). 135ـ132 :10، ج 1415نراقی، (وجود ندارد 
 ایشان .کنند  میل پیدا میا صاحب جواهر نیز به این مبن،پس از مرحوم نراقی

فرمایند نیکی پندار نسبت به امام زمان اقتضا دارد که حضرت به مصرف حق خود در  می
 بلکه دور نیست که بگوییم حق ،مورد اصناف ثالثه یا حتی غیر از آنها مؤاخذه نفرماید

شده مانند وصیت و دفن، مال را   زیرا دیگر مصارف شمرده،تعین داردامام در این مصرف 
 ). 177: 20ج تا،  بی :نجفی(د نده در معرض تلف قرار می

احوال امام و احوال ضعیفان (فرمایند اگر ما طرفین نسبت  مرحوم شیخ انصاری نیز می
است که با سهم وی کنیم که امام راضی   یقین می،را تصور بکنیم و به هم نسبت دهیم) شیعه

  :آورند عای خود مید سپس چند تأیید اضافی بر ا. شیعیان رفع حاجت شوند،از خمس
 چنین اعطایی احسان محض است و علیه فاعل ،گرچه علم به رضایت هم نباشد) الف

  .احسان حجتی نیست
  .د به شیعیان ما برسان،که هرکس نتوانست ما را صله کند عمومیت روایت محمدبن زید) ب
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در وجوه خیر استفاده باید اند   روایات فرموده،در مواردی که مالک مالی معلوم نیست) ج
هللا برای زوّار و صرف وصیتی که مصرفش فراموش شده   مانند صرف نذر قربانی بیت.شود

 . در امور خیریه،در کارهای خیر و مصرف موقوفاتی که ارباب آنها معلوم نیستاست، 
در روایت طبری  )ع(نی است که امام رضا یامام مشمول یکی از عناومصرف در رضایت ) د

 ).365: 2، ج 1365حر عاملی، ( » بر دین و عیال و دوستان ما هستخمس کمک ما«فرمود 
 تتمیم اصناف ثالثه و تصدق از طرف امام را جزو ۀ دو نظری، دو نکتهۀایشان با ارائ
 مالک :فرمایند  رضایت میۀات نظری در ذکر مؤید ودانند  رضایت میۀمستندات نظری

 عدم توانایی رساندن مال به اوست ولو مالک معلوم باشد و ما با ،تصدق از طرف مالک
رسانیم و در قسمتی   مال او را به وی می،مصرف در رضایت امام تصدق از طرف امام و

همین فرمایند بر اساس روایت یکی از مصارف خود امامان تتمیم حق دیگر اصناف و  می
  . رضایت استۀمورد یکی از مصارف بر مبنای نظری

شوند این مطلب است که ادعا در  یکی از نکات مهمی که مرحوم شیخ متذکر می
از امام در دست ما که  بلکه هر مال دیگری ، نداردآن اختصاصمورد مصرف خمس به 

 ).335ـ332: 1415انصاری، (است  مشمول این حکم ،هست
 ایشان .پردازند  رضایت میۀخ، شیخ آغا رضا همدانی به تقویت نظریپس از مرحوم شی

صورت قطعی  هفرمایند ب کنند و می عنوان مؤیدی برای این نظریه یاد می هاز روایات اباحه ب
 توسعه بر شیعیانشان ،ترین شیء برای امامان شود که مطلوب از این روایات استفاده می

د که امام بر کرتوان استفاده   از این روایات میپس). 159: 3، ج 1416همدانی، (است 
 ولی در نهایت .شود بر مبنای همان رضایت مصرف دمصرف سهم خود رضایت دارد و بای

کنند که شاید صرف حق امام در غیر از اصناف  محقق همدانی اظهار شک و تردید می
 ،ه اصناف ثالثه زیرا با وجود انسداد علم و ورود روایاتی مختص ب،ز نباشدیثالثه جا

فرمایند البته مقدمات این دلیل   سپس می.دکرتوان از آنها به برخی ظنون تجاوز  نمی
 .)160: 3، ج 1416همدانی، ( شود که ما قطع به رضایت نداشته باشیم وقتی درست می

 ، ما دلیلی نیافتیم که جهت مصرف سهم امام را تعیین کند:فرمایند مرحوم حکیم می
 مانند زمان ما که اکثر دینداران .توانیم تصرف کنیم  می،دیمکرت را احراز اما وقتی رضای

: 9، ج 1416کیم، ح(د کر دین مصرف ۀ در اقامداند و بای از واجبات دینی منسلخ شده
طور قاطع  هی نیز این مسیر را بیدنبال ایشان محقق خوانساری ومحقق خو به ).582

 ).330: 25، ج 1418، ییخو؛ 139: 2، ج 1405، خوانساری( دهند ادامه می



  357 مصرف سهم امام در زمان غیبت از منظر فقها

 قابل ،دنهایی که در این مسئله وجود دار کنند که اکثر نظریه ی بیان مییمحقق خو
 رضایت و تصدق از جانب امام ارزش و اهلیت بحث ۀد و جزء دو نظرینتعرض نیست

 ).330: 25، ج 1418خویی،  ( دن را ندارندکر
 ،)ره(ییقهی نجف و شاگردان محقق خو معاصر نیز فقیهان متعلق به مکتب فۀدر دور

شیخ جواد تبریزی و  مانند مرحوم سید محمد روحانی، سید محمد صادق روحانی،
تا،  روحانی، بی؛ 284: 1422سیستانی،  (هستند رضایت ۀهللا سیستانی مدافع نظری آیت
 ،و مکتب فقهی قم) ره( و حتی شاگردان امام خمینی )314: 1422 روحانی، ؛512: 7ج 
 هللا سبحانی در نهایت این نظریه را رانی و آیتکهللا فاضل لن انند مرحوم آیتم

  ).415: 1420؛ سبحانی، 265: 1423فاضل لنکرانی،  (اند پذیرفته
 

 توسط امام حقوق یحکومت مصرف ۀینظر و فقه به یحکومت کردیرو نضج. 2. 2
  صدر دیشه

 مبارکه ۀدید در فقه، در این حوزترین فقیهان تأثیرگذار و صاحب مکتب ج یکی از مهم
 همان نگاه حکومتی به )ره( ایشان با پیروی از امام خمینی است،شهید محمدباقر صدر 

 . کنند مصرف حقوق امام را در نجف ترویج می
دهد که مالکیت امام بر   نشان میداده است،شهید صدر با تحلیل مفصلی که انجام 
رو مصرف آن حقوق بر مبنای مصرف   و از ایناین حقوق به نحو حقوقی است نه حقیقی

 . نه مصرف شخصیت حقیقی،شود حقوق جایگاه حقوقی تعیین می
ملکیت شخصی بر : دکن بندی می شهید صدر مالکیت امام را در چهار سطح طبقه

ملکیت بر موارد مخصوص برای مصلحت عام محدود  ؛ها اموال خویش مانند دیگر انسان
 مانند ، چیزهایی که برای مصلحت عامه و بدن محدودیت است ملکیت بر؛مانند اوقاف

: 2، ج 1420صدر، (ست  زمین که به لحاظ والیت داراۀانفال و مالکیت امام بر هم
توان به ملکیت شخصی  کنند که در سطح سوم نمی ایشان سپس استدالل می. )100ـ92

 ،نیز استفاده شده است زیرا همین تعبیر الم در مورد خمس برای خدا ،امام معتقد شد
 و سیر پیابر و امامان نشان داده است که نیستکه ملکیت شخصی معنادار  در حالی

 آن ۀ پس مالکیت امام بر انفال و نحو،اند داده  ایشان این اموال را در مصارف عمومی قرار
 ).100: 2، ج 1420صدر، (ملکیت شخصی نیست 

امکان یک از این سطوح   که کدامندکن مید بحث رپس از آن شهید صدر در این مو
فرمایند در صورت   ایشان می. استیک از اختصاصات امام  و کدامدارندواگذاری به غیر 
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 اما اگر امام ، ایشان است باحضور امام یا وکیل خاص او روشن است که تدبیر و والیت
نظریۀ س  در مورد اموال عمومی چه باید کرد؟ بر اسا،وکیل خاصی نداشتو حاضر نبود 
 اما سطوح والیت فقیه در چه سطوحی شود، حسوب می فقیه وکیل امام م،والیت فقیه

 و سطح چهارم) اموال شخصی(دهد که در سطح اول  ؟ وی پاسخ میپذیرفتنی هستند
صورت قطعی فقیه والیتی بر تصرف از جانب امام ندارد و در صورت بسط  به)  زمینۀهم(

 الامو(  اما در مورد سطح سوم،نیز والیت دارد) حدوداموال عمومی م(ید بر سطح دوم 
تواند آن را داشته   والیت تصرف است که فقیه نیز می،مالکیت امام مفهوم) عمومی مطلق

 .)104ـ100: 2، ج 1420صدر، (باشد 
ی امام نیست وص جزو اموال خص،اند خمس و انفال طبق تحلیلی که ایشان انجام داده

 بلکه مالکیت امام ، امام باشدبایت شخص امام یا تصدق از جانکه به مصارف مورد رض
عنوان وکیل عام  ه که فقیه باستصرف در مصالح عمومی برای معنای والیت تصرف  به
 .دکن صرف در این موارد تصرف برایتواند  می

 
 مصرف حکومتی حقوق امام ۀتعمیق رویکرد حکومتی به فقه و نظری .3. 2

 ر توسط شاگردان شهید صد
 حکومتی را در ۀهللا شاهرودی نیز نظری  آیت،در حال حیاتو از میان فقهیان معاصر 

 ملک شخصی ، رضایتۀفرض نظری اند پیش اند و فرموده فته مورد خمس و انفال پذیر
تعلق امامت  که این حقوق به منصب حکومت و  در حالی،ن خمس برای امام استدبو

آورند   دو دلیل می، خمسۀ عالوه بر تحلیل آی،د و سپس ایشان برای این مطلب خودارد
یکی اینکه متفاهم عرفی در مقام این است و دیگری اینکه اگر سهم متعلق به شخصیت 

 پس مربوط .که چنین نیست  در حالی،رفت  با وفات ایشان از بین می،حقیقی رسول بود
 نیز ن با قبول فرض ملک شخصی بودنآبه شخصیت حقوقی ایشان است و پس از 

 زیرا ،تفاوت داردن با دیگر اموال آ جهت ،فرمایند اگر ملک شخصی امام هم باشد می
 لزوم این ، مصرف در شئون عامه قرار داده است و با نبود امامبرایخدواند این مال را 

 ، طبق اذن او باشد،رود و چون امام ظاهر نیست برآورده کردن این مصالح از بین نمی
 ).440ـ438: 2 ج ،1425هاشمی، (ت  نیساذن شخص ایشان الزم
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 گیری نتیجه
 ۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀ در فقه معاصر شیعه، هم در حوزشده بر اساس تحقیق انجام

دند و بر اساس کرهای فقهی به رویکرد و کارکرد حکومتی گرایش پیدا   مکتب، قمۀعلمی
های حکومت اسالمی  نه بخشی از هزیکنندۀ همین نگرش مصرف حقوق امام را تأمین

فرض ملک شخصی   امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و پیش.اند دانسته
 اشتهاردی این  وهللا منتظری  و شاگردان ایشان مانند آیتکردبودن حقوق امام را نقد 

 .دندکررویکرد را تبیین و توصیف 
هللا حکیم و  آیت اری،انی مانند مرحوم نراقی، شیخ انصه نجف فقیۀ علمیۀدر حوز
 اما با تغییر رویکرد شهید صدر به دریافت ، پذیرفتندای رویکرد رضایت ریمحقق خو

د و کر نجف نیز نضج پیدا ۀ علمیۀحکومتی از مصرف حقوق امام، این گرایش در حوز
 رویکرد حکومتی در مکتب قم بیشتر از ۀ، البته توسعیافتتوسط شاگردان ایشان توسعه 

 .اند  رضایتی را پذیرفتهۀ برخی از فقیهان قم نیز نظری ووده استمکتب نجف ب
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