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 در این پیوند، برخی از معاصران، نظری به قرار ذیل دارند:

پذیرد و در عصر غیبت عشر )ع( نصب از طرف خداوند صورت میدر زمان حضور پیامبر )ص( و امامان اثنی

الغیبة المواصفات. و لعل امامة الفقهاء فی عصر  کان لالمة حق االنتخاب و لکن ال مطلقا، بل لمن وجد الشرائط و»

 1«.من هذا القبیل. فاالمامة تنعقد اوالً و بالذات بالنصب و بعده بانتخاب االمة بمرحلة واحدة او بمراحل

 )با تلخیص(: گویدبسط بیشترـ می وی در مجالی دیگر ـ با

ل بلک جواز ذقتضی ملو قلنا بکون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصر واحد منصوبین بالنصب العام کان »

و صورت رضیه، دوی سپس برای این ف« الرئاسة وجوب تصدی کل واحد منهم بالوجوب الکفائی لشؤون الوالیة و

 کند:را بیان می

ر این دانند، دحکومت است و فقیهان مزبور حاکم متصدی را واجد شرایط میصورتی که فقیهی متصدی امر أ.

 صورت باید از حکم او متابعت کنند؛

هر مة التجاقول بحران امکن ال طاعة قهراً والتجب اال»این صورت  اعتقادی ندارند؛ در صورتی که بقیه چنینب.

 «.بالمخالفة

 دهد:دامه مینین اچایشان با فرض مناقشه در اصل والیت داشتنِ بالفعل همه فقها در عصر  غیبت، سخن خود را 

فیه ثبوتاً او اثباتاً ـ بل قلنا بکون الفقیه الواجد و اما اذا قلنا بعدم کون الفقهاء منصوبین للوالیة فعالً ـ للخدشة »

بمرحلة واحدة او  صالحاً له و اصلح من غیره و انما تنعقد والیتهم بالفعل بانتخاب االمة للشرائط اهالً للوالیة و

الیة بالفعل الة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته االمة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الوبمرحلتین فال مح

 2«.و ال یجوز للباقین و ان وجدوا الشرائط مباشرتها اال تحت امره و نظره

 

 ثیری در آن چه بیان گردید، ندارد!که حاصل آن، تأ 3دهدوی سپس بحث کوتاهی پیرامون تعدد دولت ارائه می

مطرح « االمامة بانتخاب االمةفی ما یمکن ان یستدل به لصحة انعقاد »نویسنده در مجالی دیگر بحثی را با عنوان 

واضح است که با پذیرش انگاره دوم در  4.کندوجه تمسک می 26قصد خویش به کند و در راستای اثبات ممی

معاصران در پاسخ به دیگر از  یکی ائل نیز به این انگاره معتقد است.کالم فوق، تعدد حاکمیت منتفی است و ق

تی قابل تأمل دارد. سؤال این استنکا دد برای تصدی والیت،بودن افراد متعسؤال ذیل در فرض واجد
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پاسخ وی به  و« قهاء؟ف الفلمن حقّ النظارة و الوالیة؟ هل هو لفقیه واحد او لجمیع الفقهاء؟ و ما الحل اذا اختل»

 )با تلخیص(: قرار ذیل است

د، اما رة البالی ادا؛ االختالف فان اختالف الفقهاء ـ علی العموم ـ یتخلص فی مجالین: االختالف فی الفتوی»

ن من البدیهی لثانی فاامجال االختالف فی القسم االول فال ینطوی علی أیة توالی فاسدة؛ و اما اختالف الفقهاء فی ال

 ر:دهد، بدین قراوی سپس سه راه حل ارائه می«. ان مثل هذا االختالف یوجب اضطراب االمة و اختالل النظام

ار امور البالد فقهاء تدوری التختار عدة من افضل الفقهاء الجامعین للشرائط لقیادة البالد لتشکیل شالطریق االول ان 

 اذا وقع اختالف فی آرائهم اتبعوا احسن اآلراء... تحت نظرهم و

 فقطباید  کند، لکن مردموی در این مجال انتخاب مردم را مطرح می« و اما الطریق الثانی و هو انتخاب االعلم...

 1.داندفقیه را انتخاب کنند. طریق سوم در کالم ایشان قرعه است که البته آن را در عصر حاضر غیر مقبول می

داند و آن را مستند به ادراک عقل با فرض تعدد فقها انتخاب افقه را توسط مردم الزم میایشان در مجالی دیگر 

 2االفقه فی االمور االجتماعیة(.) ددانکند و معیار را افقه در امور اجتماعی و سیاسی میمی

 دلبته بایت و انقطه اشتراک دو متن پیش رو، حل عویصه اختالف فقیهان واجد شرایط زعامت به رأی مردم اس

 کرد. تن موافقتشده دراین دو مجایگاه رأی مردم در انتخاب حاکم معلوم گردد تا بتوان با کلیت اندیشه منعکس

ی ضعیت تصددند، ومغفول مانده است که اگر مردم به هیچ فقیه جامع شرایطی رأی ندادر هر دو متن این نکته 

 شود؟ ه میچشود؟ و وضعیت حکومتی که مردم رئیس آن را انتخاب کرده لکن از فقیهان نیست، فقها چه می

نتخاب الم یسعوا ضة و للو ترک الناس العمل بهذه الفری» البته صاحب دراسات اشارتی کوتاه به این بحث دارد که:

 ....«بة ب الحستصدی الفقهاء الواجدین للشرائط لالمور المعطلة من باالحاکم الصالح امکن القول بوجوب 

 سازد.در پیوند با مسأله حاضر روشن می را واضح است که ادامه مباحث ما در مسائل آتی نکات زیادی

 .والحمد هلل رب العالمین
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