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     1          امير المؤمنين در كتابهاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى
[عبدالحسين طالعى]

درونماية بيشتر كتاب هايى كه در زمينة امامت نوشته شده اند، تا حد زيادى به هم شباهت دارد؛ 
به گونه اى كه پژوهشگر اين عرصه با نگاهى شتاب زده مى تواند چند كتاب را برگزيند كه با 

مطالعة آنها از غالب منابع امامت بى نياز شود. 
ديگر  از  را  كتاب  آن  كه  گرفته اند  پيش  در  ابتكارى  رويكردى  كتابها  برخى  ميان،  اين  در 

كتاب هاى امامت كامًال ممتاز مى كند. 
اين كتاب هاى ابتكارى غالباً در پى برخورد به يك نياز تازه يا آشنايى با فضايى جديد به شيوة 

ميان رشته اى يا در پاسخ به يك پرسش روز تهيه مى شوند. 
نو آورى و روزآمدى كه در اين كتابها ديده مى شود، آنها را بر سر دوراهى قرار مى دهد كه آيا 

در محتوا قصد تجربة فضاى جديد را دارند يا در نوع عرضه نيز چنين است؟ 
بارى، هدف از اين قلم انداز، بررسى اين مقوله نيست كه به مجالى مستقل نياز دارد. بلكه هدف، 

معرفى پژوهشى در باب امامت است كه در نوع خود كم مانند است. 
كتاب امام على از زبان اهل سنت نوشته محمد باقر ياورى (اصفهان: انتظار سبز، 1381 ، 
208 ص ) مرورى است بر كتاب هاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى در 
مورد امام امير المؤمنينـ  صلوات اهللا عليهـ  كه نويسندة كتاب طى دو سال تدريس در دوبى 

در سالهاى 1374 و 1375 تدوين كرده است. 
براى تدوين و نگارش اين كتاب، هفتاد كتاب از متون درسى دوبى بررسى شده، و از ميان آنها 
36 كتاب كه در آنها از امير المؤمنين ياد شده، مورد استفاده بوده است. فهرست اين كتابها 
در صفحه 192 و 193 آمده است: 8 عنوان دورة ابتدايى، 14 عنوان دورة راهنمايى، 13 عنوان 
دورة دبيرستان و يك عنوان دورة شبانه. اين متون از سال 1986 تا 1997 را در بر دارد، كه 
برخى از آنها بيش از 17 بار چاپ شده اند. برخى از عناوين مشترك آنها چنين است: التربية 

االسالمية، التطبيق اللغوى، تاريخ الدولة االسالمية. 
نويسندة مطالب كتاب هاى درسى را با منابع معتبر سنيان تطبيق داده تا استناد آنها روشن شود. 
براى اين كار، از 193 كتاب ياد كرده كه نويسندگان آن متون بدانها استناد داده اند. (ص194 تا 201)

نويسنده كتاب، خود در ميان اين منابع، به 62 كتاب مرجع، رجوع و استناد كرده كه فهرستى از 
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آنها را در صفحات 202 تا 206 آورده است. 
پس از مقدمه، مطالب كتاب در 15 فصل و يك خاتمه سامان يافته اند:

ف 1. مولود كعبه؛
ف 2. در آغوش پيامبر (دوره كودكى)؛

ف 3. فضائل و مكارم؛
ف 4. مأموريت ها و مسؤوليت ها از سوى پيامبر؛ 

ف 5. پيكار با دشمنان اسالم؛
ف 6. جمع آورى قرآن؛
ف 7. فصاحت و بالغت؛

ف 8. مقام علمى و اخالقى حضرتش؛
ف 9. خطبه ها، سخنان و اشعار؛

ف 10. همراه و همراز پيامبر از بعثت تا رحلت؛
ف 11. در دوران سه خليفه؛

ف 12. دورة خالفت؛
ف 13. جمل و صفين و نهروان؛

ف 14. اشاره اى گذرا؛
. ف 15. على و فاطمه و دو فرزندشان

خاتمه. قصيده علويه منسوب به محمد عبدالمطلب و قصيدة كميت. 
از نكات جالب مقدمه، آمارهايى از چند كتاب معتبر تسنن است كه توجه اين متون به چهار 

خليفه را به شيوه مقايسه اى در آنها مى توان ديد. 
الف) مسند ابن حنبل (ج 1، ص 5 تا 252)

خليفة اول 20 صفحه / 82 حديث
خليفة دوم 66 ص/ 318 ح
خليفة سوم 30 ص/ 162 ح

امير المؤمنين 131ص/ 821 ح
 ب) تاريخ يعقوبى (ج 2 ص 127 تا 213)
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خليفة اول 12 ص
خليفة دوم 23 ص
خليفة سوم 16 ص

امام 36 ص
ج) حلية االولياء ( مبتنى بر فهارس ج 11)

خليفة اول 23 ح 
خليفة دوم 144 ح
خليفة سوم 28 ح
امام 166 ح

د) مجمع الزوائد (ج 9، ص 40 تا 100)
خليفة اول 20 صفحه / 7 باب
خليفة دوم 19 ص / 21 ب
خليفة سوم 20 ص / 16 ب

امام 45 ص / 30 ب
جدا از بررسى كيفى و محتوايى اين منابع، ِصرف بررسى كّمى ميان اين مطالب، خود نوعى 

مؤيد بر افضليت امام امير المؤمنين است. 
به هر حال، اين پژوهش، يادآور خألهاى پژوهشى در حوزة امامت و شناخت امامان معصوم 

است كه اميد است اهل نظر اين ضرورت را جدى بگيرند. 




