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از حکومت ها و  یبر برخ اتیروا نیا قیاز تطب یجد زیپره ،است یگفتن، اتیروا نیبا ا وندیآنچه در پ

آن  یاحتمال قیهرچند تطب دهند. یبا استظهار انجام م ای و قاطعانه یبه راحت یکه برخ یکار انقالب ها است،
 توسط برخی محدثان و فقیهان نیز صورت گرفته است.1

حضرات  یجابیو ا یکمک کند رفتار متفاوت سلب حیبه نظر صح دنیواند در رست یکه م یگرید نکته

 یکه با برخ یبه عنوان مثال در حال .است شانیقبل از ا ایزمان خود  یها امیبا ق -السالم مهیعل- نیمعصوم

 (فخ دیشه) ین بن علیحس امیو ق دیز امیشده است با ق یخراسان و بصره رفتار سلب، الحسن یاقدامات بن

:فرمودند -السالم هیعل-بن قاسم است که امام  صیعاز معتبره  لیشده است و نمونه آن فقره ذ یگریرفتار د  

الِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَى أَیِّ شَیْءٍ تَخْرُجُونَ وَ الَ تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ ، فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَ»

لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاکُمْ مْ یَدْعُکُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَى اَلرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ، وَ لَ
 إِلَیْهِ«.2

ة الجنازة ثم انتهى رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله إلى موضع فخ فصلى بأصحابه صال» :آمده است یتیروا درو 

قال: یقتل هاهنا رجل من أهل بیتی فی عصابة من المؤمنین، ینزل لهم بأکفان وحنوط من الجنة، تسبق 
 أرواحهم اجسادهم إلى الجنة«.3

البته نسبت به روایات اخیر و امثال آن4 می توان افزون بر مناقشه سندی مناقشه داللی کرد و گفت: تکریم و 

 اتیروا نیصدور ابر  تقیهخالف  یبا توجه به فضا نیست؛ هر چندکار آنها  دییتأبر  شاهدی خف دانیمدح شه

.رسدیموجه به نظر نم یو دالل یسند هشو همراهانش مناق نیجناب حس ینگارا دیو شه  

 لَوْالَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِیَامُ» :تمسک جسته اند زین لیذ تیبه مثل روا یبرخ ،معارض اتیذکر روا یراستا در

لْقَیْتُ حَبْلَهَا لِم، وَالَ سَغَبِ مَظْلُوم، الَیُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَا ن الاهللُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ

عَلَى غَارِبِهَا«5 ؛ »سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ)صلى اهلل علیه وآله وسلم( یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِن: »لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ الَ یُؤْخَذُ
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 لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع«1؛  »عن أبی عبداهلل علیهالسالم قال : ما قدّست أُمّة لم یؤخذ لضعیفها 

 من قویها غیر متعتع«.2 

 یم، حکومت لیتشک (مشروط  ایمطلق )وجوب  ایاز اسناد دال بر جواز  ،که دارند یبا اطالق زین اتیروا نیا

  .ندیتوانند به شمار آ

 اتیروا نیا نیمنع، عدم توازن از جهت قوت و استحکام ب اتیتضییق و روا یدر راستا گریقابل تامل د نکته

به هر حال اگر  .است یحکومت اسالم لیتشک تیدال بر جواز و مشروع یو عقل ییروا ،یو اسناد قرآن

قرار  بوجو ای زجوا سنادبتواند معارض ا دیبا ،ندیمورد گفت و گو خواسته باشد بر مسند اعتبار بنش اتیروا

شتن تعارض است که به اگانم گفته بر فرض مسلَّ نیالبته ا .وجود ندارد اتیروا نیدر ا ییتوانا نیو چن ،ردیگ

.ممکن است یوجود ندارد و جمع دالل ینظر ما تعارض  

 یاز خود به جا طلوبمحمود و م یآثار انیعیش یشرع مهین یحکومت ها خیدر طول تار غافل شد که دینبا 

 یاز خود بر جا یادیتواند آثار ز یم ،شود لیتشک عتیتر بر اساس شر کامل یحال اگر حکومت ،گذاشته اند

.گذارد  

:دینما یمناسب م یاشاره به نکات ،مسئله مهم نیدر انجام گفتگو از ا   

از لکن  ،بود عتیحکومت بر اساس شر لیوجوب تشک ایجواز  ،شدمورد گفتگو واقع ، مسئله نیاآنچه در .1 

در هرم  میعادل و حک هیبودن فق ،واضح است که شکل کامل آن ،امدین انیبه م یشکل خاص آن صحبت

.توان صحبت کرد یم زین گرید یهرچند از صورت ها و شکل ها .قدرت است  

حکومت در داشتن  کی قیتوف .کامالً مراعات شود دیدارد که با یاتاقتضائ، عتیساس شرحکومت بر ا.2

  .است میحک یو رهبران قیو کارگزاران ال رانیمد ،برنامه جامع

گستره  دیبا .ستیها ندر همه شئون انسان عتیدخالت شر یبه معنا عتیحکومت بر اساس شر لتشکی .2

نکته در نظر و عمل  نای به جهتو .و حکومت را در دست گرفت  تیریسپس مد ،را مالحظه کرد  عتیشر

.نیالحمدهلل رب العالم .سازدیاز اشکاالت را مرتفع م یاریبس  

                                                 
 .1021. همان، ص  1
 (.9، ح1)ابواب االمر و النهی، باب 120، ص 16، جاللاسرئل. 2


