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ذیل ذکر  در در تعبیر ما قابل توجه است با این توضیح که ممکن است برخی از آنچه« مجموعه»کلمۀ 
شود به تنهایی نتواند مدعا را ثابت کند لکن با قرار گرفتن در کنار بقیه و تقویت هر یک به دیگری می

آید.)تعاضد حلقوی( در اثبات مطلب به کار می  
کردیم به قرار ذیل است:ای که اشاره به هر حال مجموعه  

بدون تردید و به اقتضای ادراک عقل و بیشماری از نصوص دینی از قرآن1 و روایات2، شارع مقدس 
 در بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقررات اهداف و مقاصدی دارد3 که باید در خارج پیاده شود.

ود به حد خاصی از شؤون و از آنجا که دین اسالم جامع، جهانی و جاودان است این اهداف محد
آدمیان یا مکان خاص یا زمان خاص نیست.4 پیاده شدن این اهداف هم حاکم و دولتی که متناسب با 

طلبد؛ چون این اهداف با افراد مؤمنین در فضای فاقد دولت ـ به معنای سیاسی گستره آن باشد، می
و امام را نصوص دینی، عقل و امروزین آن ـ قابل اجرا نیست؛ به همین دلیل ضرورت وجود دولت 

اند.عقال پذیرفته  
: کلمۀ حقٍ یراد بها الباطل! نعم علیه السالم قال« ال حکم اال هلل»البالغه است: لما سمع قولهم: در نهج

انه الحکم اال هلل و لکن هؤالء یقولون ال إمرة اال هلل وانه البد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی 
 إمرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر...5

در بیان جعل وجوب اطاعت از اولواالمر وارد شده: علیه السالم اضاز امام ر

                                                 
؛ 24؛ انفال آیـۀ  157؛ اعراف، آیۀ 164؛ آل عمران، آیۀ 213، 151، 129ر.ک: سورة بقره آیات . برای نمونه 1

 .2؛ جمعه، آیۀ 25و  9حدید آیات 
میهاا   ؛ 640، ص 189؛ خطبـۀ  42و  33)فـی  االسـالم( خطبـۀ اول، ص    البالغه   هجنر.ک:  . برای نمونه2
 .9268تا  9264، احادیث 1430و  1429، ص 4، ج حکم ال
  .29و27، ص فق  و مصلحت. ر.ک: 3
فـی حجـۀالوداع    قال: خطب رسول اهلل خوانیم: عن ابی جعفرابی حمزه ثمالی چنین می. در موثقۀ 4

ه وما مـن شـیء   یباعدکم من النار اال و قد امرتکم ب و یا ایها الناس واهلل ما من شیء یقربکم من الجنۀ»فقال: 
( و در صحیحۀ محمـدبن مسـلم از   2/74، کهفف  الجنۀ االّ وقد نهیتکم عنه ... )من یقربکم من النار و یباعدکم 

الحمد هلل الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بیّنتُ لالمۀ جمیع : »آمده است: قال امیرالمؤمنین امام صادق
هادی به فرازمانی و فرامکانی بودن « امۀ»((. تعبیر 319)=  366، ص 6، ج تهذیب االحکفم)« ما تحتاج الیه

حکایت از پوشش دهی دین نسبت به همۀ شؤون مـرتب  بـا اهـداف دیـن از     « جمیع ما تحتاج الیه»و تعبیر 
، ص 1کند. در این باره نصوص متعدد دیگری نیز وجود دارد از جمله دیده شود: کـافی، ج  شؤون انسانی می

 . 6، حدیث 60و ص  4الی1، احادیث 59
 .125، ص 40، فی  االسالم، خطبۀ البالغ نهج. 5
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و منها انا النجد فرقۀ من الفرق وال ملۀ من الملل بقوا و عاشوا اال بقیم و رئیس، ولما البد لهم منه فی »
 وال قوام اال بهد له منه، الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه الب امر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمۀ

فیقاتلون به عدوهم و یقسمون فیئهم و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم، ویمنع ظالمهم من مظلومهم، ومنها 
 لو لم یجعل لهم اماما قیما حافظا مستودعاً لدرست الملۀ وذهب الدین وغیّرت السنن واالحکام ...«1

 این روایت را جناب شیخ صدوق با دو سند در عیون و علل ذکر کرده است،2 بدین قرار:
محمد بن قتیبۀ النیسابوری عن  الحسن علی بنعبدوس النیسابوری عن ابیبن بن محمد عن عبدالواحد 

الفضل بن شاذان و از ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبداهلل محمدبن شاذان عن 
 الفضل بن شاذان.

است. لکن  علیهما السالم ست و از اصحاب امام هادی و عسکریکالمی در جاللت قدر فضل بن شاذان نی
را هم دارد. در مورد عبدالواحد و ابن قتیبۀ و ابن نعیم اختالف است و  علیه السالم امکان درک امام رضا

محمدبن شاذان از وکالی ناحیۀ مقدسه است. در مجموع و با توجه به مفاد روایت، روایت قابل استناد فقهی 
است. اهل سنت نیز در این باره تراثی دارند که قابل مالحظه است.3 و در قرآن برای نهی از منکر و امر به 

 معروف تشکیل نهاد »امت« پیشنهاد داده شده است.4 
و نهادهای مدنی، قضایی، و جزایی مجری حدود، قصاص، تعزیرات و ... هادی به « حسبه»حضور نهاد 

 ضرورت تشکیل دولتی شریعت محور است.
متکلمان دارد:ابن ابی الحدید نیز این سخن را از   

من قدماء اصحابنا و قال البغدادیون... ان العقل  صمّ اال واجبۀ االّ مایحکی عن ابی بکر قال المتکلمون االمامۀ»
 یدل علی وجوب الرئاسۀ و هو قول االمامیۀ«.5

اسفس شریعت در عصر غیبت در آنچ  گذشت ظرفیت اثبفت وجوب شرع  و لاوم عقل  تشکیل حکومت بر
 وجود دارد.

 
                                                 

 .321(، ص )از امام صادق تحف العقولهمچنین ر.ک:  .108، ص عیو  اخبفر الرضف. 1
  . نظر به داللت مباشر و مستقیم این روایت سند این روایت را مورد بررسی قرار دادیم.2
والیحـل  »؛ 29، ص 6، ج کنا العمهفل )« واالمارة خیرٌ من الهرج ..البد للناس من امارة برة او فاجرة.». نظیر 3
، همچنین ر.ک: سنن ابی 177، ص 20مسند احمد، ج « نفراً یکونون بارض فالة اال امّروا علیهم احدهم ۀثالثل

 .34، ص 2داود، ج 
لحـون وال تکونـوا   فیأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم الم ولتکن منکم امۀ یدعون الی الخیر». 4

الجماعـۀ  »امـت را بـه    (. و امت اخص از جماعت است105و  104)آل عمران،  «و اختلفوا...کالذین تفرقوا 
تفسهیر  انـد ) تفسیر کـرده «. ۀ الشخصووحدة یکونون بها کاالعضاء فی بنیالمؤلفۀ من افراد لهم رابطۀ تضمهم 

 (.33، ص 4، ج المنفر
  .308، ص 2، ج البالغ شرح نهج. 5


