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زماني که به تاريخ براي بررس�ي علل زوال حکومت ها 
مراجعه مي کنيم، عمدتًا با عناص�ري چون بي تدبيري 
و ستم پيشگي حاکمان مواجه مي ش�ويم که به تعبير 
حض�رت اميرالمومنين)ع( از جمله عل�ل قطعي فناي 
يک نظ�ام حکومتي اس�ت )الملک يبقي م�ع الکفر و 
اليبقي مع الظللم( اما آنجا که در طول تاريخ با مواردي 
معدود از ش�کل گيري حکومت صالحان و غيرطاغوت 
مواجه مي ش�ويم، در مطالعه نحوه از قدرت افتادن آن 
حکومت و ناپاي�داري آن بايد عوامل ديگ�ري را مورد 
بررس�ي قرار داد. به عنوان يکي از بارزترين مصاديق، 
مي توان به حکومت علوي اشاره نمود که به رغم آنکه 
امام معصوم)ع( بر صدر آن قرار دارد و به هدايت جامعه 
مي پردازد، اما مدتي کوتاه پس از شهادت ايشان، اين 
حکومت ني�ز در ظاهر از مي�ان رفته و افس�ار هدايت 
جامعه اسالمي به چنگال معاويه بن ابي سفيان مي افتد. 
در يادداشت زير برخي مصاديق اجتماعي که مي توانند 
باعث س�قوط حکومت هاي صالحه ش�وند ب�ا توجه به 
تجربه حکومت علوي مورد بررس�ي قرار گرفته است. 

   
  فقدان ولي و راهنما

براي بررسي علت ناپايداري حکومت صالحه مي توانيم به 
بندهايي از دعاي افتتاح مراجعه کنيم که در آن از وضعيت 
اجتماعي به خدا شکايت برده شده است. از اين دعا که در 
آن از پنج مسئله به درگاه خداوند به عنوان مسائل اجتماعي 
مبتال  در عصر غيبت نام برده شده است، مي توان مؤلفه هاي 
خطرآفرين در مس��ير هدايت ام��ت و پايداري مس��ير را 
اس��تخراج کرد. همانگونه که در فراز مهم��ي از اين دعاي 
شريفه مي خوانيم: »اللهم انا نشکو اليک فقد نبينا و غيبه 
ولينا، و کثره عدونا، و قله عددنا و ش��ده الفتن بنا، و تظاهر 
الزمان علينا«، يکي از مهم ترين مسائلي که قابل شکايت 

دانسته شده، فقدان نبي و نبود ولي در جامعه است. 
نقش امام در هدايت جامعه اسالمي جايگاهي کليدي است 
به گونه اي که در تعابير اميرالمومني��ن )ع( امام به عنوان 
محور و قطب آس��ياب جامعه مطرح ش��ده اس��ت. ايشان 
هنگامي که در خطبه اي به عدم مشروعيت خلفاي پيشين 
در مسند حکومت اش��اره مي کنند، جايگاه امام جامعه را 
اينگونه توصيف مي کنند: » اما واهلل لقد تقمصها فالن و انه 
ليعلم ان محلي و منها محل القطب من الرحا ينحدر عني 

السيبل و اليرقي الي الطير.«
)هش��يارانه بنگريد قس��م به خدا فالني خالف��ت را چون 
تن پوشي به تن کش��يد در حالي که چون قطب در سنگ 
آسياب است. از وجود من سيل جريانات و حرکت ها در امت 
سرازير مي گردد و هيچ پرنده اوج گيري ياراي رسيدن به قله 

اين وجود برتر را ندارد.(
ايشان همچنين در خطبه ۱۱۹ نهج البالغه، موقعيت خود 
در جايگاه امام را اينطور توصيف مي کنند: »موقعيت من 
محور آهنين سنگ آسياب اس��ت که بايد کارها بر محور 
وجود من بگردد و من در جايگاه خود ثابت باشم که اگر از 
مرکزيت جامعه بيرون آمدم حرکت ها متوقف و بي هدف و 

سنگ زيرين نيز دچار اضطراب و آشفتگي مي گردد.« 
همين نقش محوري ش��خصيتي همچون اميرالمؤمنين 
در مدار حرکت امت اسالمي سبب مي شود فقدان ايشان 
مشکالت فراواني براي جامعه پديد  آيد. از آن جمله مي توان 

به تفرق و چنددستگي مردم پس از ايشان اشاره کرد. 
حضرت امير)ع( خطراتي را که جامعه پس از حضور ايشان 
متحمل شود، در ايام حيات بارها به عنوان هشدار متذکر 
شدند. از آن جمله مي فرمايند: »به خدا سوگند پس از آنکه 
مرا از دست داديد، سرگرداني شما چند برابر مي شود. زيرا 
حق را پشت سر گذاش��تيد و از نزديک ترين فرد به پيامبر 

بريده و به دورترين شخص به پيامبر متصل مي شويد.«
ايشان بهره مندي حداکثري از امام جامعه در زمان حيات 
را موجب سعادت امت برش��مردند و بارها خطاب به مردم 
خواستند:» از من بخواهيد و راهنمايي بگيريد تا پيش از آن 

که مرا از دست بدهيد.«
لذا فقدان حضرت امير)ع( و شهادت ايشان را مي توان يکي 
از علل تضعيف حکومت اسالمي و اختيار گرفتن عنان مردم 

به دست معاويه دانست. 
  قلت اعوان

يکي ديگر از عوامل محتمل شکست حکومت هاي صالحه، 
کمي ياران حق و امام شناسان مطيع »ولي جامعه« است. 
يک حکومت هرچه داراي اقتدار سياسي و نظامي باشد و 
به جانب حق نيز ميل کند اما در صورتي که حاميان جريان 
حق تعدادشان در حدي نباشد که بتوان با اتکا به آنان امور 
هدايت جامعه را پيش برد، خداوند الجرم نعمت حکومت 

صالح را از چنين جماعتي بازخواهد ستاند. 
به همين دليل است که در فراز دعاي شريفه افتتاح، از کمي 
ياران حق )قله عددنا( به عنوان مانعي براي برپايي حکومت 

صالح مهدوي به درگاه الهي شکايت مي بريم. 
حضرت امير)ع( خود پيش از بر عهده گرفتن حکومت در 
پاسخ به خرده گيراني که از ايشان علت عدم قيام و احقاق 
حق را خواس��تار مي ش��دند، به کمي عده و ياران اش��اره 
داشتند و متأسفانه چندي پس از آن که به واسطه »حضور 
الحاضر« حکومت را پذيرفتند، بر اثر عواملي چون فتنه ها 
و عافيت طلبي و ش��هادت گروهي از ياران صديق ايش��ان 
رفته رفته ياران حضرت کاسته شد تا جايي که فرياد »اين 

عمار« سر دادند. 
ايشان در توصيف ياران بازمانده خود و قياس آنان با اصحاب 
حضرت رسول چنين مي فرمايند: »من ياران محمد)ص( 
را ديده ام. کسي از شما را مانند آنان نمي بينم. اصحاب آن 
حضرت )از مداومت جهاد( ژوليده مو و غبارآلود بودند؛ در 
حالي که شب را در سجده و قيام به صبح مي رساندند. گاه 
پيشاني و گاه صورت در پيش��گاه حق زمين مي نهادند. از 
ياد معاد مضطرب و پريشان بودند. پيشاني آنان از سجده 
همچون زانوي بز پينه داشت. چون ياد خدا مي شد اشک 
از ديدگانش��ان سرازير مي ش��د و گريبانش��ان از گريه  تر 

مي شد.«
بس��ياري از بيعت کنندگان با اميرالمؤمنين)ع( ايشان را 
از جايگاه خليفه اي همچون خلفاي پيش��ين مي ديدند و 
برايش��ان تفاوتي ميان پيروي از ايشان و س��ايرين وجود 

نداش��ت و همين مسئله نيز سبب ش��د به زودي بسياري 
از بيعت کنندگان به »بيعت ش��کنان« و »خارج شدگان« 
معروف شوند و از جرگه ياران ايش��ان خارج شوند. اين در 
حالي بود که قرارگيري حضرت در جايگاه حکومت به معني 
قرين شدن امامت و خالفت براي نخستين بار پس از پيامبر 
اسالم )ص( بود. اميرالمومنين نه تنها حاکمي با رفتارهاي 
سياسي بلکه امامي براي هدايت امت به سمت سعادت بود . 
چنانچه مي فرمودند: »اگر مرا اطاعت کنيد، شما را ان شاء اهلل 
به سوي مسير بهشت هدايت مي کنم، حتي اگر با سختي 

شديد و دشواري هاي تلخ همراه باشد.« 
  کثرت اعداء

در دعاي شريف افتتاح از زيادت دشمنان نيز به درگاه الهي 
شکايت شده است. وجود دش��منان فراوان براي پيشبرد 
اهداف هر حکومتي يک مانع اساس��ي به شمار مي آيد. در 
طول چهار سال حکومت حضرت امير، حداقل سه گروه از 
دشمنان عليه ايشان قيام کردند که تا حدود بسيار زيادي 

زيرساخت ها و بنيه حکومت علوي را تضعيف کرد. 
البته بايد اشاره کرد که کثرت دشمنان في نفسه نمي تواند 
عاملي براي براندازي و تضعيف حکومت صالحان به شمار 

رود. همانگونه که قرآن نيز با اش��اره به عده زياد دشمنان 
در غزواتي که پيامبر با آنان مواجه مي شد، وعده نصرت و 
پيروزي داده و غلبه مؤمنين بر دشمنان خدا را تضمين کرده 
اس��ت؛ لکن اين پيروزي براي مؤمنين به شرطي است که 

واجد دو ويژگي اساسي يعني بصيرت و صبر باشند. 
در قرآن کريم به صراح��ت صفت صبر را الزم��ه تفوق بر 
کثرت اعدا دانسته اس��ت )ان تکم منکم عشرون صابرون 

يغلبوا. . . (. 
همچنين بصيرت و دشمن شناس��ي موضوع��ي به غايت 
مهم براي مواجهه با نيرنگ هاي آنان اس��ت. خصوصاً آنجا 
که با دشمن زيرکي همچون معاويه طرف باشيم. حضرت 
اميرالمؤمنين در بخشي از نهج البالغه اصلي ترين دشمن 
دوران حکومت خود را اينگونه توصيف مي کنند: »به خدا 
قسم معاويه زيرک تر از من نيست، ولى او خيانت مي ورزد 
و گناه مي کند و اگر مکر نکوهي��ده نبود من از زيرک ترين 
مردمان بودم، ولى هر نيرنگى معصيت است و هر معصيتى 
نوعى کفر است و هر نيرنگ بازى را در قيامت نشانه اى است 

که به آن شناخته مي شود.«
همانطور که از مضمون اين نقل قابل برداشت است، امام)ع( 
تلويحاً به حقه ب��ازي و نيرنگ معاويه اش��اره مي کنند که 
متأسفانه جامعه اسالمي تحت حکومت ايشان فريب نيرنگ 

بازي وي را خوردند و تسليم مکر هاي وي شدند. 
  شدت فتنه ها

فتنه ها س��همگين ترين بالياي نازله بر پيکر حکومت هاي 
صالحه اند چراکه امر را بر مردم و پيروان حکومت مش��تبه 
ساخته و با ايجاد شبهات ذهني پيوند ايشان و حکومت را 

زايل مي سازند. يکي از بسترهاي مهم بروز فتنه، عدم ادراک 
و فهم افعال ولي جامعه اس��ت. پيش افتادن از ولي جامعه 
مي تواند منجر به آن شود که امام )ع( بر اساس فشار جمع 
تن به حکميت با حضور ابوموسي اشعري دهد و نيز ممکن 
است روزي امام و رهبر جامعه توسط گروهي از شيعيان با 

صفت »مذل المومنين« خوانده شود  . 
يکي ديگر از بس��ترهاي بروز فتنه، دور کردن آنها از مباني 
ديني و ايجاد تفرقه ميان مردم و دس��ته دسته کردن آنان 
اس��ت. امام علي )ع( ش��رايط جامعه تحت هدايت خود را 
چنين توصيف مي کند: »بدانيد که ش��ما پس از دينداري 
بي دين شديد و بعد از الفت و برادري حزب، حزب شديد و 
تعلقي به اسالم جز نام آن نداريد و از ايمان جز نشانه هاي 

ظاهري اش را نمي دانيد.«
 در بازار فتنه، تنها بصيرت و روشنگري است که مي تواند 
همچون ش��عله نوري رهروان را از مس��ير ضاللت برهاند. 
به تعبير حضرت امير)ع(: »بين ش��ما و اه��ل قبله )ديگر 
مسلمانان( باب جنگ گشوده ش��د و اين پرچم را به دوش 
نمي کشد مگر آنکه اهل بصيرت و استقامت و داناي بحق 

باشد.«
  تظاهر زمان

دنياپرس��تي و ظاهرگرايي مردم و کارگ��زاران حکومت و 
طلب حکومت براي منفعت شخصي از ديگر عوامل تضعيف 
حکومت هاي صالح است. امام )ع( تعارض هدف خود و مردم 

را در خصوص قيام اينگونه عنوان مي کند:
»مسئله من و مسئله شما يکي نيست. من شما را براي خدا 

مي خواهم و شما مرا براي خودتان مي خواهيد.«
در نهج البالغ��ه عبارات فراوان ديگري ني��ز وجود دارد که 
حضرت از رفتارهاي مسرفانه يا دنياگرايي برخي کارگزاران 
درجه يک حکومت ابراز خشم کرده و حتي برخي را طرد و 

از حکومت اخراج مي کنند. 
وجود چنين عباراتي در بيان امام نشان مي دهد دنياخواهي 
و نفس پرستي در س��طح جامعه و حتي کارگزاران ممکن 
است چنان نفوذ نمايد که حق گرايي و ميل به جهاد تبديل 
به سستي و باطل گرايي مي شود. در چنين شرايطي امام)ع( 
نمي تواند س��خن حق خود را به مردم بقبوالند و آنان را به 

جهاد در مسير حق ترغيب کند. 
  فرجام سخن

با برش��مردن عوامل فوق مي توان چنين نتيجه گرفت که 
تضمين پايداري حکومت تنها با صالح بودن ش��خص ولي 
جامعه ممکن نيس��ت چراکه حتي حضور امام معصوم در 
رأس حکومت اميرالمؤمنين به دليل عدم همراهي مردم و 
نبود کارگزاران شايسته پس از ايشان تضعيف شد و نهايتاً 
به غصب معاويه درآمد. خالصه سخن آن که همانطور که 
حکومت صالح موظف به رعايت حق رعيت است، رعيت نيز 
تکاليفي در مقابل حکومت برعهده دارد که بقاي حکومت 
در گرو تعهد امت به آن است. همانگونه که حضرت امير )ع( 
مي فرمايند: »خداوند از حقوق خ�ود حق�وقي را ب�ر بع�ض 
م�ردم نس�بت ب�ه بع�ض ديگ�ر واج�ب گرداند و آن حقوق 
را در جهات و حاالت با هم برابر قرار داد و بعض�ي را در براب�ر 
بعض�ي ديگر واجب کرد و بعضي واج��ب نگردد مگ�ر ب�ه 
انج�ام حقي ک�ه در براب�ر آن اس���ت. بزرگ ترين چيزي 
که از اين حقوق واجب فرم��ود حق رعي�ت ب�ر ح�اکم ب�ر 
رعي�ت، و ح�ق رعي�ت ب�ر  ح�اکم. اين فر يضه اي است که 
خداون�د ب�راي ه�ر ي�ک نس�بت ب�ه ديگ�ري واج�ب کرده 
و اين حقوق را موجب برقراري الفت و ارجمندي دينشان 
قرارداد. رعي�ت اص�الح نش�ود مگ�ر ب�ه اص�الح حاکم�ان 
و حاکم�ان اص�الح نگردن�د مگ�ر ب�ه اس��تقامت رعيت... 
ازجمله حقوق واجب خدا بر بندگان اين است ک�ه ب�ه اندازه 
طاقت خود به خيرخواهي يکديگر برخيزند و در کمک به 
هم براي اقام�ه ح�ق در بين خود اقدام کنند و هيچ کس � 
گرچه منزلتش در حق عظ�يم باش�د و فض�يلتش در دين 
بر ديگران پيشي داشته باشد- چنان نيست که در اداي حق 
که خ�دا ب�ر او واج�ب کرده محتاج به کمک نباشد و هيچ 
کس � گرچه او را کوچک شمارند و در ديده حقي�ر بينند� 
کمتر از آن نيست که در اداي حق به ديگران کم�ک کن�د يا 

از س�وي ديگ�ران کمک شود.«

يک�ي از عوام�ل محتم�ل شکس�ت 
حکومت ه�اي صالحه، کمي ي�اران حق 
و امام شناس�ان مطي�ع »ول�ي جامعه« 
اس�ت.  خداون�د نعمت حکوم�ت صالح 
را از چني�ن جماعتي بازخواهد س�تاند

دنياخواهي و نفس پرس�تي در س�طح 
جامع�ه و حت�ي کارگ�زاران ممک�ن 
اس�ت چنان نفوذ نمايد که حق گرايي 
و مي�ل ب�ه جه�اد تبديل به سس�تي 
و باطل گراي�ي مي ش�ود. در چني�ن 
ش�رايطي ام�ام)ع( نمي تواند س�خن 
حق خود را ب�ه مردم بقبوالن�د و آنان 
را به جهاد در مس�ير حق ترغيب کند

پیروی از ولّی صالح الزمه بقای حکومت است
کنکاشی در علل معرفتی ناپايداری حکومت علوی

 مه�دي نصيري نويس�نده و پژوهش�گر 
حوزه هفت�ه گذش�ته يادداش�تي تحت 
عنوان »باالخره فقه نظام س�از اس�ت يا 
خير؟« منتش�ر ک�رد که بس�امد زيادي 
ميان اهالي انديش�ه داش�ت. در بخشي 
از اين يادداش�ت ک�ه در آن در خصوص 
ت�وان فق�ه ب�راي نظام س�ازي در عصر 
کنوني تش�کيک ش�ده بود، آمده است:

»اساس��اً مس��ئله و معضل عدم کفايت فقه 
سنتي و موجود براي اداره جامعه مربوط به 
يک قرن اخير است و در قرون گذشته چنين 
موضوعي تقريباً مطرح نبوده اس��ت و مردم 
مسلماني که مقيد به ديني و فقهي زندگي 
کردن بوده اند بر اساس همين فقه همه امور 
زندگي خود را انجام و س��امان مي داده اند و 
اگر در آن دوران، حکومتي فقهي و ديني هم 
تشکيل مي شد همين فقه از عهده اداره امور 
جامعه تا حد زيادي برمي آمد و به هيچ وجه 
با اين حجم از گره هاي نظري و عملي کنوني 

مواجه نمي شد. 
بنا براين س��ؤال اساسي اين اس��ت که چه 
اتفاقي در يک قرن اخير رخ داده اس��ت که 
چالش ناتواني فقه سنتي در اداره امور جامعه 
و ضرورت ارتقا يا انطب��اق آن با مقتضيات و 
پيشرفت زمانه مطرح ش��ده است؟ روشن 
است که اتفاق رخ داده چيزي جز مدرنيته و 
تمدن جديد غرب و ورود و رسوخ آن به شرق 
و جوامع اس��المي نيست که س��اختارهاي 
تمدني را در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي 
و اجتماعي و سياسي دگرگون و با تغييراتي 
عميق مواجه کرده است اما مسئله مهم اين 
است که حوزه ها و فقه ما درباره اين پديده 
فوق العاده تاثيرگذار و ساختار آفرين و نظام 
ساز کمترين بحث و تحليل و موشکافي اي 
ندارد. همان ح��وزه و فق��ه و اصولي که در 
برخي از موشکافي هايش دنيايي از بحث و 

قيل و قال بعضاً کم فايده وجود دارد. 
حوزه و فقه ما مثل عم��وم مردم تحت تاثير 
نظريه سير خطي پيش��رفت تاريخ و تمدن 
)که هيچ اس��تناد علمي و تاريخي درست و 
ثابت ش��ده ندارد و برخالف نصوص قرآني 
و صدها روايت اس��ت اما به دليل القاي آن 
در نظام آموزشي مدرن و رسانه هاي جديد 
شهرت و قطعيتي غيرقابل بحث يافته است( 
معتقد ب��ه مش��روعيت و مطلوبيت تمدن 
جديد در س��احت معيشت و س��اختارهاي 
مادي مانند بانک و بورس و بيمه و رسانه و 
حمل و نقل و. . . اس��ت. البته در مطلع ورود 
مظاهر مدرنيته به جامعه م��ا مخالفت ها و 
نقدها و مقاومت هايي از سوي برخي علما و 
فقها در برابر آن صورت گرفت اما نتوانست 
در برابر سيالب س��همگين نظري و عملي 

مدرنيته تاب بياورد و لذا به محاق رفت. 
 فقه در قياس با جامعه و تمدن سنتي ماقبل 
مدرن )جداي از مشکل غيبت امام معصوم(، 
ارزش ها و احکامش با نظام ها و ساختارهاي 
حاکم در تالطم وتناسب بوده و اساساً بحث 
نظام س��ازي )مقص��ودم در اينجا تاس��يس 
حکومت و نظام سياسي نيست که مشروعيت 
انحصاري آن براي دين و فقه در عصر حضور 
و غيبت ثابت اس��ت( مطرح نيس��ت اما در 
روزگار کنوني نظام سازي مستقل و خالص و 
يکدست ديني و فقهي در قبال ساختارها و 
نظامات مدرن اغلب غيرعملي و منتفي است 
و تنها بايد به طور نس��بي و در حد مقدور به 
تغيير و اصالحات دست زد و البته اين توان 
محدود و نسبي تمدن سازي در زمانه جديد 
)صرف نظر از مانعيت غيب��ت که آن هم به 
مردم برمي گردد( نه به دليل ضعف و نقصان 
دين و فقه و فقها به عنوان علت فاعلي بلکه 
به جهت انحطاط و ويراني عل��ت قابلي که 
بستر تمدني مدرن اس��ت، برمي گردد و از 
اين رو تحليل روش��نفکران که اين مسئله 
را به عقب ماندگي فقه و دين و پيشرفتگي 
و کمال يافتگي تمدن جديد ربط مي دهند، 

مردود است.«
 به دنبال انتش��ار اين مقاله، حجت االسالم 
رضا غالمي استاد حوزه و دانشگاه، مطلبي 
را با تيتر »س��خني با مه��دي نصيري« در 
پاس��خ به مطل��ب نصيري منتش��ر کرد که 
نقدي ب��ر ادعاي نصي��ري ب��ود. گرچه اين 
نامه بيش��تر به حواش��ي پرداخته و اساساً 
رويکرد و ش��خصيت نصيري و سواد وي را 

مورد س��ؤال قرار داده بود اما در بخش��ي از 
اين نامه نيز به پاس��خ ادع��اي وي پرداخته 
است: » اگر از موضع کالم سياسي اسالم به 
بحث هاي ايشان بنگريم، گوهر مباحث آقاي 
نصيري به خنثي سازي حکومت اسالمي در 
دوران غيب��ت معصوم )ع( منجر مي ش��ود. 
ايشان با زبان پنهان و آش��کار اين پيام را به 
مخاطبش��ان منتقل مي کنند که حکومت 
اس��المي در دوران غيبت با محوريت فقه و 
فقيه اقامه مي ش��ود و در جايي که دستگاه 
فقه ما قدرت پاس��خگويي به انتظارات، من 
جمله نظام س��ازي ندارد، حکومت اسالمي 
در دوران غيب��ت، يک حکوم��ت حداقلي 
اس��ت و نبايد آرزوي احياي تمدن اسالمي 

را داشته باشد. 
به بيان ديگر، پيام وي اين است که باز کردن 
دايره حکومت اس��المي، باال بردن توقعات 
و قدم نهادن در مس��ير پيشرفت اسالمي و 
تمدن سازي جزو تالش هاي بي حاصلي است 
که در اين دوران صورت مي گيرد و صحيح 
اين است که همه منتظر ) به معناي دعاگو( 
ظهور امام زمان ) ارواحنا فداه ( بنشينيم و 

دست از اين ادعاهاي گزاف برداريم. 
آقاي نصيري در ش��رايطي وارد فاز زيرآب 
فقه زدن ش��ده اند که قباًل به زعم خودشان 
حقانيت ميراث فلسفي ش��يعه به خصوص 
حکم��ت صدراي��ي را نف��ي کرده ان��د و از 
صالحي��ت مطلق فق��ه اخباري نس��بت به 
فلسفه سخن رانده اند و حال که چندي است 
وارد کوتاه سازي قد و قواره فقه و به تبع آن 
حوزه هاي علميه شده اند، معلوم نيست نهايتاً 
در منظر او چه چيزي از انديشه اسالمي باقي 
مانده است و آيا از نظر ايشان امروز کاري جز 
به انتظار ظهور نشس��تن و دعاگويي، باقي 

مانده است يا خير.«
در چند روز گذش��ته مهدي نصيري با دفاع 
از اظهارات خ��ود به اين بخش از س��خنان 
حجت االسالم غالمي طي نامه اي پاسخ داد 
که بخشي از آن بدين شرح است: »قصدم در 
مباحث اخير پيرامون »فقه و تمدن سازي« 
زدن زيرآب فق��ه )به تعبير آق��اي غالمي( 
نيس��ت بلکه به زعم خودم )چقدر درس��ت 
باشد واهلل اعلم و البته آقاي غالمي نگويد بيا 
سراغ من يا فالن عالم جليل القدر تا مطمئن 
شوي درست است يا نه، چون اين اطمينان 
فقط با مراجعه ب��ه فصل الخطاب معصوم به 
دست مي آيد و تا او در پرده غيبت است بنده 
اگر به نظري متفاوت با بزرگان غير معصوم 
برسم، حق ندارم از نظرم دست بردارم مگر 
آن ک��ه به هر دلي��ل بطالن نظ��ر کنوني ام 
برايم باورمند ش��ود( نجات دادن فقه عصر 
غيبت و زمانه سيطره مدرنيته از زير بار يک 
توقع و انتظاري است که بر عهده او نيست و 
گذاشتن چنين تکليفي بر دوش فقه و به تبع 
آن بر دوش نظام مبارک جمهوري اسالمي 
به مصلحت دين و فقه و نظام نيست. قصدم 
اين است که انتظارات واقعي و عملي را )که 
البته دس��تاوردهايي بس��يار عظيم خواهد 
داشت و تا کنون داشته است( از فقه و نظام 
در تحقق احکام و آرمان هاي اسالمي در اين 
روزگار ترس��يم کنم و بار فق��ه و جمهوري 
اسالمي را براي تداوم حاکميت واليت فقيه � 
که به باورم تداوم واليت رسول اهلل و اهل بيت 
عليهم الس��الم در عصر غيبت است � سبک 
کنم تا ان شاء اهلل همگي در آينده اي نزديک 
پرچم اين نهضت و انقالب ش��کوهمند را به 
دست بقيه اهلل االعظم � ارواحنا لتراب مقدمه 

الفدا � بسپاريم.«
موضوع نقش فقه در تمدن اسالمي موضوعي 
مهم است که برآيند سخنان امام و رهبري 
نيز به توان فقه در اين زمينه اذعان دارد؛ اما 
آنچه در ارتباط با اين مناظره مکتوب قابل 
اشاره است اينس��ت که اساسا بحث و تناظر 
آرا در اين خصوص پديده اي مبارک است ولو 
آن که شخصيتي بنابر تحليل خود معتقد به 
ناکارامدي فقه در عرصه تمدن سازي باشد. 
در هر صورت باب آزادانديشي بايد باز باشد 
و پاسخ به يک ادعاي ولو غيرعلمي از سوي 
جريان فکري منتسب به انقالب اسالمي بايد 
به صورت کامال علمي و مبنايي پاسخ گويد 
که متأسفانه در برخي موارد – مانند حواشي 
نامه نگاري اين دو شخصيت فکري- مغفول 

واقع مي گردد. 

گزارشي از يک مناظره مکتوب پرحاشيه

باالخره فقه نظام ساز داريم يا نه؟
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