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امام عل 
خدا را! خدا را! درباره فقرا و تهیدستان ،آنها را در زندگی شریک خود سازید.
وصیتنامه حضرت علی(ع) ،نهجالبالغه ،نامه شماره۴۷

نــــگاره

ایمان نوری نجفی

خشکسالی

دعای روز بیستم

ماه مبارک رمضان

سینما میتواند ناجی زنان باشد

مریم بحرالعلومی :پتانسیلی که سینما بهعنوان یک رسانه جمعی کامالً مورد توجه دارد ،اساساًهمین است که
به معضالت جامعه کمک کند .سینما پتانسیل بسیار مناسبی دارد و حتی میتواند یکی از مهمترین ناجیهای
معضالت و مشکالت زنان جامعه ایرانی باشد .این زنان که حداقل من به انتخاب سعی کردهام برشی از زندگی
آنها را به تصویر بکشم ،کامالً واقعی هستند و تالش من و امثال من برای ساختن این قبیل فیلمها این است
که نگاه جامعه بازگشتی به سوی آنها داشته باشد ،آنها را بپذیرد ،از قضاوت عامه دور شوند و پیش از اینکه
تحلیل کنند ،مطالعه کنند و چند و چون زندگی افراد را بدانند آنها را قضاوت نکنند ،آنها را پذیرا باشند،
به آنها برچسبهایی همچون زندانی ،اعدامی ،خالفکار و… نزنند و بدانند که اساساًهر خالفکاری
خالفکار نیست و شاید صرفاًیک خطاکار باشد.

برگرفته از صحبتهای این فیلمساز با ایلنا

خبرهایــی کــه از مذاکــرات
ویــن منتشــر میشــود کمــی
هشتـگ امیدها را برای رفع تحریمها
بیشتر کرده است.خبرگزاری
بلومبــرگ اعالم کــرد که در مذاکــرات وین ،ایران
با امریــکا در مورد لغو تحریم اشــخاص و نهادها
بــه توافــق رســیدند و همچنیــن در ازای تعهدات
هســتهای ،تحریمهــای شــرکتها نیــز برداشــته
خواهند شــد .خبری کــه عباس عراقچــی هم آن
را تأییــد کــرد .در کنــار اظهارنظرها دربــاره نتایج
ایــن مذاکــرات ماننــد کاهــش قیمــت دالر در
بــازار ،محســن زنگنــه نماینده مجلــس در توئیتر
نوشــت« :خبرهــای خوبــی از ویــن نمیرســد.
مذاکرهکننــدگان ایرانی با لغــو «کلیه تحریمهای
پــس از امضــای برجــام» بهجــای لغــو «کلیــه
تحریمها» موافقت کردهاند! این یعنی بازگشــت
به ســال  .»۹۴البتــه این موضع را کاربــران زیادی
در شــبکههای اجتماعــی دارنــد کــه معمــوالً بــا
مخالفــت دیگر کاربران مواجه میشــوند .آنهایی
کــه موافــق مذاکرههــا و نتایــج آن هســتند از این
واکنشهــا انتقــاد میکننــد« :خبرهــای خوبــی از
وین نمیرســد .ممکن است-فقط ممکن است-
کمــی از آالم مــردم کاســته شــود« ،»...بنــده خدا
در جریــان نیســت فکر کــرده قراره بــه توافقهای
جدیدی برســن .هنوز نمیدونــه به برجام چیزی
قــرار نیســت اضافه بشــه تمــام تالش ایــران اینه
بــه مفــادش عمــل شــه»« ،دیدیــد؟ دلنگــران
هستند! راضی نیستند حتی به دوران قبل ترامپ
برگردیم .چــی میفهمنــد از وضعیت اقتصادی

روز معلم

دیــروز و بهمناســبت روز معلم
ماجرا شــبکههای اجتماعــی پــر بــود
از تبریــک بــه معلمهــا و گفتن
خاطرههایــی از دوران مدرســه .معلمهایــی کــه
در شــبکههای اجتماعــی فعــال هســتند هــم از
خاطرههایشــان و هدیههــای عجیــب روز معلــم
میگفتنــد و البتــه در کنار اینهــا بســیاری از کاربران
مشــکالت این شــغل و زندگی معلمان را یادآوری
میکردنــد« :پــدر مــن بعــد از  ۳۰ســال معلمــی،
هنــوز فرســنگها زیــر خط فقر اســت و با  ۷۲ســال
ســن همچنان هــرروز بیش از  ۹ســاعت کار میکند
هشــت زندگــیاش گــرو ُنــه نمانــد« ،».پــدر من
تــا
ِ
معلم بود و همچنان مســتأجر .برای ســنوات سال
 ۱۳۹۶مبلــغ  ۸۰میلیــون تومــان بهصورت قســطی
و طــی  ۶مــاه پرداخــت کردنــد کــه بــه هیــچ کاری
نیومــد .االن فقــط ســردردهای میگرنــی ناشــی از
ســروصدای بچــه دبســتانی بــراش مونــده و حرف
نــزدن (حوصلــه حــرف زدن نیســت) با ماهــا توی
خونــه»« ،آموزش و پــرورش تنها ســازمانیه که روز
معلــم ،روز زن ،مــاه رمضــون ،عیــد و ...هیچــی به
کارمنــداش نمــیده ،مطلقــاً هیچــی .معلــم فقط
حقــوق داره ،نه پاداش نه بن نه بهرهوری نه کارانه
و نــه هیچ چیز دیگــهای .فقط حقوق»« ،یه بار دوم
راهنمایــی تکلیــف ننوشــته بــودم ،معلم فرســتاد
دفتر تا مشــاورمون زنگ بزنه خونه و اطالع بده .به
مشاورمون گفتم امشب الکالسیکوئه االن اگه زنگ
بزنی خونه نمیذارن بازی رو ببینم .اونم مردونگی
کــرد و زنــگ نزد .اون شــب بــازی رو دیدم و بارســا
 ۰-۵رئــال رو بــرد .روز معلمــو بــه اینا بایــد تبریک

مــا مردم عادی»« ،مادرم در  ۹۰ســالگی و با ابتال
به ســرطان پیشرفته ،در حالی کــه خود را آماده
رفتــن کرده اســت ،اخبــار مذاکــرات در ویــن را با
حساســیت دنبال میکند و نگران اســت که مبادا
زحمات ظریف ،هدر رود و کشور با دستاندازهای
جدید ،روبهرو شــود ...زیبا اســت»« ،ســه موضوع
اســباب عصبانیــتاســرائیل از مذاکــرات احیای
برجام در وین شــده اســت -1 :ترکیب اصلی تیم
مذاکراتــی امریــکا همــان تیــم دوره اوباماســت
 -2امریــکا از بیــم ســنگ انــدازی ،تــل آویــو را از
جزئیــات مذاکــرات مطلــع نمیکنــد  -3امریــکا
فکــر میکنــد نتانیاهــو با اهــداف سیاســی تهدید
ایــران را بزرگنمایــی میکنــد»« ،تو ویــن منافقان
علیــه تیم مذاکره کننده شــعار میــدن»« ،دالر در
بــازار آزاد و صرافــی ملــی به زیــر  22تومان آمد و
همچنــان بــازار دالر در چرخه ریزش قــرار داره...
دالر همچنــان داره از مذاکــرات ویــن اثــر میگیره
و تــا  20تومان ریزشــی خواهد بــود»« ،عصبانیت
نماینــدگانمجلــس از روندمذاکرات وین نشــان
میدهد بزودی گشــایش بزرگــی در امرتحریمها
اتفــاق خواهــد افتــاد»« ،عصبانیــت مجلــس
نشــینها از مذاکراتوین ،یعنــی خبرهای خوبی
در راه است« ،».مذاکرات وین داره فرسایشی هم
رد میکنه ،ماراتن میشــه»« ،عراقچی گفته اغلب
تحریمها لغو میشود .بلومبرگ همان را به نقل
از ایران منتشــر کرده .از قــول بلومبرگ میگویند
که تحریمها لغو شد .انشاءاهلل بهزودی لغو شود
ولــی هنوز توافقی نهایی نشــده و
تحریمی لغو نشده است».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

گفــت»« ،مــا در روســتایی کــه زندگــی میکردیــم،
درروز معلــم آوردن کادو بــرای دبیــر اجباری بود.
خنــده دارتریــن و بیشــترین هدیه معلمان شــامپو
تخــم مرغی بــود ،گاهــی اوقات در یــک کالس۲۰ ،
تــا شــامپو میآوردنــد»« ،کالس اّول مــدادم افتــاد
زمیــن .همکالســیم بــرش داشــت گفت مــال منه.
بگومگــو کردیم.معلم آوردمون کنار دیوار .بهمون
گفت کاری نداره که .االن از وســط میشکنمش هر
نصفــه مــال یکیتون .اون گفت باشــه .مــن زدم زیر
گریــه .زد پــس کله اون و مداد و داد بــه من .لذاروز
ی بــاد»« ،بههــر ادارهای کــه میرویم؛
معلــم گرام 
کارمند نشسته و ارباب رجوع ایستاده! به جز کالس
درس ...کــه ارباب رجوع نشســته و معلم ایســتاده
و ایــن از بــزرگ منشــی معلــم اســت« ،».بچــه که
بودم دلم میخواســت یــه اََبر قهرمان روانشــناس
نیکوکار بشــم ،واســه همین معلم شــدم»« ،خیلی
از مــا معلمهــا حداقــل یــه عذرخواهی بــه بعضی
از شــاگردهامون بدهکاریــم« ،».در دوره راهنمایی
یــک معلــم زبــان داشــتیم بــا ماشــین پیکان ســبز
رنــگ و ســر و وضــع مرتــب و شــیک .روزی از مــن
پرســید دوســتداری چــکاره شــوی؟ گفتــم معلم
زبان! محترمانه گفت معلم نشــو! بعدها فهمیدم
معلمی ســختیهای زیــادی دارد کــه مهمترینش
ســختی زندگــی و معاش اســت و عشــق تنها چراغ
ایــن راه اســت« ،».شــیرینتر از شــنیدن تبریک روز
معلم از شــاگرد ،شنیدن تبریک از معلم سالهای
پیشه وقتی عکس کارت تبریکهایی که نگه داشته
رو میفرســته .و هنــوز یادشــه پــر دردســرترین و
زرنگترین گروه بودیم».

دعای روز بیست و یکم
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خدایا در این ماه برای من به ســوی خشــنودی ات دلیلی قرار بده و برای
شــیطان راهی به ســوی من قرار مده و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار
ده ،ای برآورنده حاجات خواهندگان.

خوشنویسی با کالم علوی عجین است

بیتردید هنر خوشنویســی در طول تاریخ زیســت
خود همــواره به عنــوان یک هنر معنــوی از ابعاد
کالمی و معنایی منابع و مواریث ارزشمند سخنان
یادداشت
بــزرگان و کالم وحــی و گفتار انبیــا و اولیا برخوردار
بوده و میراثدار چنین فرهنگ و تاریخی است که
هرگــز از چنین هویت ایرانی و اســامی خالی و به
دور نبوده است.
از ســوی دیگر و بهطور اخص هنر خوشنویســی
یداهلل کابلی بخصــوص از کالم و شــخصیت واالی حضــرت
پیشکسوت مــوالی متقیــان امیرالمؤمنین علی علیهالســام
خوشنویسی که اســوه همه زیباییهای آفرینش اســت و مظهر
اخالق ،فضیلت و مهربانی است بهرههای فراوان برده و سخنان ایشان
همیشه زینتبخش خط و خطوط خلق شده به دست هنرمندان است
و خواهــد بــود .نکتــهای که باید به آن توجه جدی داشــت و اشــاره به آن
ضروری به نظر میرســد این مســأله اســت که وقتی به هنر خوشنویسی
نــگاه میکنیــم ،متوجه میشــویم که این هنــر قدیمی همواره کوشــش
کرده تا دســتاورد ایــن تبلور بینظیری را که جانمایــه باطنی هنرمندان

سفر از میان اتاقی در بسته

#مذاکرات_وین
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خدایا در این ماه درهای بهشــت هایت را بــه رویم باز کن ،و درهای آتش
دوزخ را بــه رویــم بربنــد و به تالوت قــرآن موفقم بدار ،ای فرو فرســتنده
آرامش در دل مؤمنان.

خیــال و رؤیا آن چیزی اســت که حتــی از درهای
سنگ و
بســته هــم عبــور میکنــد ،مــرز نمیشناســد،
کاغذ و
جنسیت و محدودیتی در کار نیست و چیزی جلو
قیچی
دار قــدرت اش نخواهد بود؛ خیال و رؤیا شــانس
روزگار ســخت اســت و احیاکننــده
زندگــی در
ِ
امیدها .این روزها بچهها هم دل خوشی ندارند؛
مدتهاســت از کالسهــای درس هــر چنــد
اجباری و گاه ناخوشایند دور ماندهاند ،دور بودن
نلی محجوب
از جمعهای دوستانه ،بازیگوشی و ...تجربههایی
فعال فرهنگی حوزه
که یک سال و اندی از آنها دریغ شده است.
ادبیات کودک
آنچــه رو بــه رویشــان اســت قابهایی اســت
و نوجوان
کادربنــدی شــده ،فایلهــای صوتــی درســی،
بازیهــا و ...آنچه فرصــت میدهد تا به رؤیاها بــال و پر دهد و اندکی
از اســترس و فشــارها کم کند میتواند کتاب باشــد .شاید کتابهایی از
آن دست که قهرمانانش راه و رسم جنگیدن با سختیها را میدانند،
قهرمانهایــی که در مقابــل هیچ مانعی کم نیاوردهانــد و نمیآورند؛
میجنگنــد ،تــاش میکننــد و به آنچــه میخواهند میرســند؛ زنان و
مردانــی که برای زندگی بهتر خودشــان تالش کردهانــد و حتی باعث
شــدهاند زندگی امروز ما هم از کار آنها تأثیر بگیرد .شــناخت آدمهای
واقعی و زندگیهایشان ،کارهایی که کردهاند و راه رسیدن به هدفشان
پر از هیجان و شــگفتی اســت .پر از تجربههای در دســترس و شــور .با
شناخت این آدمها ،بچهها یاد میگیرند جسورانه فکر و انتخاب کنند
و قدم بردارند .اینجا دیگر نه جای پای امر و نهی اســت و نه نصیحت
بزرگترها .اینجا کلمات است و سرگذشت آدمها و فرصتی برای خیال
ســفر کــردن در کنار این آدمهــا یا تصور بودن ب ه جــای آنها از البه الی
تصاویر و متن.
کتــاب «ماجراجویــان بــزرگ؛ بیســت جهانگــرد شــگفتانگیز»
نوشــته الســترهامفریر با ترجمه لیدا هادی توســط نشر اطراف منتشر
شــــــــده است .نویســــــــــنده،
کتــاب را بــا ایــن جملــه آغاز
میکنــد« :قهرمانهایــی کــه
الهامبخش ما هســتند ،ما را
وادار بــه رؤیاپردازی میکنند
و بــه مــا جــرأت میدهنــد تا
کمــی بیشــتر تــاش کنیــم.
بیشــتر قهرمــــــانهای مــن
ماجراجــــــــــو هســتند .ایــن
کتاب ،داســتان شــاهکارهای
شـــــــــــــــــــجاعانه و سفرهای
شکوهمند آن جهانگردان را
تعریف میکند».
ایـــــــــــــن کتـــــــــــــــاب بــا
تصویرســازیها ،نمودارهــا و نقشــهها ایــن فرصت را فراهــم میکند تا
بچهها با ســرزمینها و ملتهای دیگر آشــنا شوند .این روزها بچهها در
اتاقها نشستهاند اما میتوانند ذهنشان را با خیال و رؤیا به سفر ببرند؛
به جاهای مختلف دنیا ،سفر از اتاقی در بسته .شاید برایتان جالب باشد
بدانیــد ایــن قهرمانان باعث شــدند تا خود نویســنده در بیســت و پنج
سالگی سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز کند.
نویسنده از امیلی ارهارت و بریل مارکهام تأثیر زیادی گرفته است،
تــا جایی که وقتی برای نخســتین بــار دور دنیا رکاب مــیزد؛ در آفریقا
همانجایــی کــه بریــل مارکهــام زندگــی میکرد ،نــام دوچرخــهاش را
«بریل» گذاشت .در این کتاب بچهها به همه جا سفر میکنند ،سفری
متنوع از زیر اقیانوس تا کره ماه .لذت تجربه ،جسارت و خیالپردازی
را به بچهها هدیه دهیم.

عکس
نوشت

خوشنویس است را در کنار ترویج شعر و ادب و حکمت گسترش دهد و
بیتردید در سایه سخنان ائمه معصومین و انبیای الهی اعتبار و اعتالی
فراوان پیدا کرده است.
تردیدی نیســت که یکــی از دســتاوردهای بزرگ خوشنویســان طول
تاریــخ و همچنین هنرمندان بزرگی که امروز میراثدار این هنر شــریف
هســتند ،نوشتن و قلمی کردن کالم حضرت موال امیرالمؤمنین (ع ) در
جمیع جهات بوده است .بنابراین ارتباط تنگاتنگ که مایه برکت ،شکوه
و عزت فرهنگ اسالمی به شمار میرود ،یکی از افتخارات در طول تاریخ
جامعه خوشنویسی است.
امیــدوارم مــا نیزکه بــا مفاهیم عرفانی و اینچنین اســوههای ســخن،
اخــاق ،فضیلت ،ایمان و عشــق روبهرو هســتیم و پیونــد عمیقی ایجاد
کردهایم بتوانیم در درازنای تاریخ شــجره شکوهمندی از مینوی اندیشه
را برای مشــتاقان و عالقهمندان و بینندگان و دوســتداران خوشنویســان
ایرانــی به ارمغــان بیاوریم .دســتیافتن بــه چنین مهمــی دور از ذهن
نیست و با توجه به دغدغه هنرمندان این حوزه و از سوی دیگر پرباربودن
و همیشــه خروشــان بودن این چشــمه معنویت ،روزبهروز این اندیشه و
این هنر متبلورتر از گذشته خواهد بود.

کلید دروازههای رحمت ربّانی

ذکــر و ذکرگویــی از مشــترکات ادیــان اســت.
شــاید نتوان دین و مذهبــی را پیدا کرد که فاقد
پیشنهاد
مناســک ذکر باشــد .توصیه ادیان و مذاهب به
تــداوم ذکــر ،در واقع ،به جهــت تحکیم ایمان
و تجدیــد عهــد با پیمــان دینــی و گواهی دادن
مســتمر مؤمن به پایبندی به اصول اعتقادی اســت .به این اعتبار،
ذکرگویــی در کنــار مناســکی همچــون قربانی کــردن ،دعــا ،زیارت،
اطعام ،خلوت و چله نشینی از اساسیترین و محوریترین آیینها
و شــعایر شــایع و مشــترک در میان تمامی ادیان و دینداران است.
ذکرها در شــرایع گوناگون ،مجموعههایی گســترده و متنوع را شکل
میدهنــد که هرکــدام کارکرد وغایتــی مجزا دارند .با ایــن همه ،در
میان سلســله اوراد هریک از ادیان ،میتوان به ذکر یا اذکاری اشاره
کــرد که محوریت و اهمیت و شــرافتی مضاعف دارند و به تعبیری
«ذکر جامع» به شمار میآیند.
ب ه نظر میرسد یکی از اذکار محوری در اسالم و خصوصاً مذهب
تشــیع ،ذکر صلوات بر نبی مکرم اسالم(ص) و خاندان پاک اوست.
فضیلت این ذکر تا آنجاست که قرآن کریم (سوره احزاب  /آیه )56
از صلوات خدا و فرشــتگان بر پیامبر اکرم سخن گفته و مؤمنان را به
درود فرســتادن بر او امر کرده است .بواسطه این تأکید قرآنی ،اینک
صلوات به شایعترین و رایجترین ذکر شیعی بدل شده و جزئی ثابت
و شریف از فرهنگ عمومی دینداری شیعیان و بلکه تمام مسلمانان
است تا آنجا که آثار تحقیقی فراوانی درباب آن فراهم آمده و تألیف
شده است.
«دایرةالمعارف جامع صلوات» یکی از مجموعههای خواندنی و
ب شأن ومرتبت این ذکر جامع است .سید مصطفی علوی
پربار در با 
که از نویســندگان کوشــا در حوزه معارف اســامی اســت در پژوهش
درازدامــن خود به ابعاد و جنبههای مختلف ذکر صلوات پرداخته و
شرافت و فضیلت وعظمت و اثرات آن را برشمرده است .این کتاب
در حجمــی بیــش از 600
صفحه مشتمل بر سیزده
فصــل و یــک پیشــگفتار
اســت .مؤلــف ،عــا وه بر
زمینههــای قرآنی ،روایی،
تاریخی ،ادبی ،داســتانی،
به موضوعاتــی اجتماعی
نظیر صلــوات در فرهنگ
عامــه یــا در کالم بــزرگان
هــم نظــر داشــته و از این
طریــق بــر جامعیــت اثــر
خود افزوده اســت .اگرچه
هیــچ کتابــی – خصوصــاً
کتابــــــــــــی که ماهـــــــیت
دائرةالمعارفــی دارد – خالــی از نقــص و کاســتی نیســت امــا کتــاب
حاضــر بــه حکم آنکــه از فضل فروشــیهای رایج دور مانــده و برای
انتقال مفاهیم ،زبانی گرم و ســاده و صمیمی را برگزیده است اثری
خوشــخوان و سودمند به شــمار میآید .موضوع پرفضیلت صلوات
بــه ضمیمه ســعی مشــکور نویســنده و همت و ســلیقه ناشــر کتابی
شــکیل رقم زده اســت که پسند مخاطبان ســخن معنوی واقع شده
و به چاپهای مکرر رســیده است .در شبهایی که دست اهل معنا
و معرفت به ســمت آســمان دراز اســت ذکرجامع صلوات در حکم
کلید دروازه رحمت ربانی است.
ëëدایرةالمعارف جامع صلوات
ëëسید مصطفی علوی
ëëانتشارات حدیث مهر

شمایلنگاری از زمان آل بویه رونق پیدا کرد و آثاری از هنرمندان قدیمی ایران
دراینزمینهدرموزههایمختلفنگهداریمیشود.
شــمایل حضرت علی (ع) اثر اســتاد محمدحسین تفرشــی که در دوره قاجار
به تصویر کشیده شــده یکی از آنهاســت .در این اثر شمایل حضرت در میان
حواشی تذهیبکاری شده قرار دارد که درون آنها بخشهایی از آیهالکرسی
نوشته شده اســت .این اثر در موزه خصوصی نسخ خطی و آثار فرهنگی دکتر
محمدصادقمحفوظینگهداریمیشود.

روز بیستم ماه رمضان

ای نور بخش آسمانها و زمین!
یک دقیقه
با خدا

عبدالرحیم
سعیدی راد

شاعر و پژوهشگر

گاهــی آنقــدر گــرد و غبار غفلــت و غرق شــدن در
زندگــی و روزمرگــی روی دلم مینشــیند کــه برای
تشــخیص راه درســت و غلــط به دردســر میافتم
و اگــر تــو دســتم را نگیری و مســیر را به من نشــان
ندهی ،راه را از چاه تشخیص نمیدهم .ای خدای
بخشنده و مهربان آرزوها و خواستههای زیادی در
دل دارم کــه گرچه خود را الیق آنها نمیدانم اما
خودت بارها فرمودهای که خواستههایتان را از من
بخواهید .در این ایستگاه بیستم میهمانی رمضان
از تو میخواهم که با رحمت بیشمارت ،نیازهای
من و همه بندگانت را برآورده کنی .همین.

روز بیست و یکم ماه رمضان

شهادت حضرت علی (ع)

اذان سحر را دوست دارم چون عطر نام تو را در جانها میپراکند.
اما ســحری که تو اذان آن را نگفته باشــی ،از شبهای بیستاره هم سیاهتر
است .و شب ،بدون تو یعنی تندبادی از دلتنگی و حسرت.
ایــن شــبها که از هر ســو فقط تنهایی میبــارد ،دیگر طنیــن گامهایت در
کوچههــای سرگشــته کوفــه به گوش نمیرســد .دیگــر دلی به یــاد گلهای
محروم نمیتپد .کســی انبانی از نان و خرما به دوش نمیگیرد .تنها شاید
کودکانی از شــدت گرسنگی ،بیداریشــان را با یاد تو تقسیم کرده باشند .یا
علی(ع)! حکایت عشق پایانی ندارد ،اما اینک روز غریبی فرزندان تو و روز
شــگفت تنهایی زمین فرا رســیده اســت .حاال دیگر ارکان زمیــن میلرزد و
سطرهای نهج البالغه خونرنگ شده است .همین

علی(ع) و اراده و انتخاب مردم

از مســائلی کــه برای برخی از پیــروان والیتمدار
ماه
امیرمؤمنــان علــی علیهالســام مطــرح بــوده
میهمانی
اســت یکی هــم این اســت که چــرا آن حضرت
خدا
در پذیــرش امــر خالفــت تعلــل کردنــد و از
مــردم و پیــروان خــود خواســتند بــرای تصدی
حکومت به سراغ فرد دیگری بروند .آیا تشکیل
حکومــت عادلــه تکلیف الهــی و برعهــده امام
نیســت؟ استنکاف علی علیهالسالم از پذیرش
حکومــت در مواضع مختلف صورت پذیرفته و
منصور پهلوان
در نهجالبالغه و ســایر متــون حدیثی و تاریخی
استاد دانشگاه تهران
گزارش شده است .از جمله:
 -١در نهجالبالغــه آمــده اســت کــه پــس از قتل عثمــان مردم ب ه گــرد او
آمدند و درخواســت کردنــد که خالفت را بپذیرد ،امــام فرمود «دعونی و
التمسوا غیری» یعنی مرا رها کنید و از دیگری بخواهید تا بر شما حکومت
کند ...اگر مرا رها کنید من مانند یکی از شــما خواهم بود بلکه شــنواترین
و مطیعترین شــما برای والی شــما خواهم بود .من اگر وزیر شــما باشــم
بهتر از آن اســت که امیر و فرمانده شــما باشــم( .نهجالبالغه خطبه ٩٢و
طبری)٤/٤٣٤
-٢محمــد بن حنفیــه گوید :پــس از قتل عثمــان ،اصحاب پــدرم نزد وی
آمدنــد و گفتنــد :ما برای خالفت ،کســی را شایســتهتر از تو نمیشناســیم.
علــی(ع) گفت :من وزیر باشــم ،بهتر از آن اســت که امیرتان باشــم .آنان
گفتند :جز بیعت با تو چیزی نمیپذیریم( .بالذری  ٢/٢١٠و طبری )٤/٤٢٧
-٣علی(ع) در جمع مهاجران  -که طلحه و زبیر نیز جزو آنان بودند -اظهار
داشت :من به هر کسی که شما انتخاب کنید ،راضیام؛ ولی آنان گفتند« :ما
نختار غیرک»؛ جز تو را نمیخواهیم( .طبری  ٤/٤٢٨و ابن اثیر )٣/١٩٠
براســتی چرا علــی(ع) درخواســت آنــان را اجابت نمیکرد؟ آیــا او از
پذیرش تکلیف الهی سر باز میزد یا آنکه تعارف و تکلم میکرد و در دل
خواستارحکومت بود؟ البته کسانی که با سیره امام آشنایی دارند میدانند
که او اهل مجامله کاری در دستورات الهی نبود و اگر تکلیفی الهی برعهده
او بــود در به جــای آوردن آن کوتاهی نمیکــرد مخصوصاً که فی الجمله
زمینه مناســبی هم فراهم آمده باشد .اســتاد عبدالحسین زرین کوب که
در مســائل تاریخی ایران و اســام صاحبنظر اســت در این بــاره میگوید:
«سخنان علی(ع) در رد خالفت ،با جدیت و از روی اعتقاد بود و قصدش
عذرآوردن و بازارگرمی نبود»( .زرینکوب .)١٠٥ /١٣٨٥حقیقت آن است
کــه تا اجماع و اتفاق امت حاصل نگردیــده بود ،امام علی(ع) از پذیرش
خالفت سر باز زده است ،خود ایشان از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده
اند« :رســول خدا(ص) مرا متعهد پیمانی کرده و فرمود :پسر ابی طالب!
والیت امتم حق توست .اگر بدرستی و عافیت ،تو را سرپرست خود کردند
و بــا رضایــت دربارۀ تو به وحدت نظر رســیدند ،امرشــان را بهعهده گیر و
بپذیر ،اما اگر دربارۀ تو به اختالف افتادند ،آنان را به حال خود واگذار؛ زیرا
خــدا برای تو گشایشــی قرار خواهــد داد( ».ابن طــاووس ١٤١٢ ،ص ٢٤٨و
مجلسی  .)٣٠/١٥نکته حائز اهمیت در این بحث تمایز مبحث امامت و
حکومت است .علی(ع) امام است و این به خواست مردم بستگی ندارد
چنان که پیامبری نیز چنین اســت و خدا بهتر میداند که چه کســی را به
پیامبری برگزیند ،اما حکومت ،با وجود آنکه علی(ع) شایســتهترین فرد
برای تصدی آن اســت ولی این حق برای مردم وجود دارد که هرکســی را
که میخواهند بدین سمت بگمارند و پیامبر بهعلی فرموده است که اگر
در حکومت او اختالف کردند کناره بگیرد و آنان را به حال خود واگذارد تا
آنان هر کسی را که بخواهند به حکومت بگمارند و علی(ع) نیز چنین کرد.
او تا زمانی که اجماع امت حاصل نشده بود از پذیرش حکومت استنکاف
میکــرد و خــود او در ایــن باره فرموده اســت« :ولکنی لمــا اجتمع رأیکم
لما یسعنی ترککم»( .ابن ابی الحدید )٧/٣٧چون رأی شما به اجماع و
اتفاق رســید دیگر نتوانستم شما را بهحال خود رها سازم .در خطبه سوم
نهج البالغه هم به هجوم انبوه مردم برای بیعت اشــاره فرموده اســت،
همــان خطبهای کــه در آن آمده :مــردم مانند موی گردن کفتــار به دورم
ریختنــد و از هر طرف به ســوی من هجوم آوردند ،بهطــوری که از ازدحام
ایشــان و بسیاری جمعیت حسن و حسین به زیر دســت و پا افتادند و دو
طرف جامه و ردای من پاره شد و اطراف مرا گرفتند مانند گله گوسفندی
که به گرد شــبان خود گرد آمده باشــد .آنگاه فرمود :لوال حضور الحاضر و
قیام الحجه بهوجود الناصر ...به خدا سوگند اگر آن جمعیت انبوه حاضر
نمیشــدند و بواســطه وجود یاری کننده ،حجت قائم نمیشد و اگر نبود
عهدی که خدا از دانایان گرفته تا بر شــکم بارگی ستمکار و گرسنه ماندن
ســتمدیده رضا ندهند و آرام ننشینند ،افسار شــتر خالفت را بر کوهانش
میانداختــم تا به هــر راهی که میخواهــد برود(....نهــج البالغه ترجمه
فیض االســام ص )٥٠آری این اســت ارزش رأی مــردم از دیدگاه پیامبر
اکرم(ص) و امام علی(ع) و این اســت معنای دموکراسی و توجه به آرای
مردم در اسالم.

