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مديون اميرالمؤمنين  است. 
ــى گرفته  ــكالت زندگى تصميم به خودكش ماجرا از اين قرار بود كه بانوى هندو به دليل مش
ــودش تهيه كرد. همان روزى كه وى  ــود و حتى روزى هم طناب براى حلق آويز كردن خ ب
قصد خودكشى داشت در كتابخانه فوق الذكر نشريه اى به دستش مى رسد كه جمله اى بسيار 
اميدبخش نسبت به زندگى از اميرالمؤمنين  به نقل از نهج البالغه به چشمش مى خورد 
ــبت به زندگى به كلى تغيير مى دهد. همين انقالب روحى وى را به زندگى  و ديد وى را نس
عالقمند كرده و وى درصدد به دست آوردن اطالعاتى بيشتر درباره حضرت على  و نهج 
البالغه بر مى آيد. وى چند بار گفت: «من زندگى مجدد خود را مديون امام على [] هستم».
جالب آن كه در نوبت بعدى كه اينجانب سال بعد به همان كتابخانه رفته بودم، همان بانوى 
هندو را ديدم و وقتى از نهج البالغه پرسيدم، ديدم كه همان نسخه از نهج البالغه را در كيف 
خودش داشت و گفت كه لحظه اى آن را از خود دور نمى كند و پيوسته آن را خوانده و مى خواند.

  7       نگاهى به كتاب على بن ابى طالب رضى اهللا عنه،  نوشته دكتر على عطيه شرقى
[ عبدالحسين طالعى]

الخليفآل على بن ابى طالب رضى اهللا عنه: دراسآل فى شخصيته وادارآل الدولآل 
فى عهده. ، چاپ شهر اربد در كشور اردن. اربد: دار الكندى للنشر والتوزيع، ]
مشترك با: طرابلس: تالآل للطباعآل والنشر[ الطبعآل االولى، 2001، 118 صفحه.

مؤلف در مقدمه كتابـ  كه به شهادت چكيده انگليسى، پايان نامه او بودهـ  مى نويسد:
با اين كه دربارة حيات خلفاى راشدين بسيار نوشته اند، اما براى اين پژوهش، 
شخصيت خليفه على بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنهـ  را برگزيديم، به چند دليل:
1ـ شخصيت تاريخى درخشان امام على و نقش بارزى كه در دورة پيامبر و 

خلفاى راشدين داشت.
2ـ جنبة ادارى در اين دوره فهم تاريخ اسالمى، و نقش پيشوايى خليفه على 
بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنه. در اين مورد در متون كهن، كم نوشته اند، ولى 

همان اندك براى بررسى مواد زيادى به ما مى دهد.
3ـ براى بررسى دوره حكومت اين خليفه ـ با وجود گرفتارى و دشوارى ها ـ 
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بايد جايگاه پيشوايى دولتى چنان شرايطى را باز شناسيم.
نويسنده مى افزايد: 

به اين داليل، از خداى سبحانه خواستم تا توفيق باز شناساندن اين مرد بزرگ 
و شيوة ادارة حكومت در زمان او را به من عطا فرمايد.

ــامان دادم.  بدين روى، اين پژوهش را در يك مقدمه، پنج فصل و خاتمه س
(ص 13 و14)

اين كتاب شامل مقدمه و پنج فصل بدين قرار است:
مقدمه (ص 13ـ  18).

ــم و نسب، مولد، اسالم، كنيه، ويژگى ها، پيوند با پيامبر،  فصل اول،  ويژگى هاى امام : اس
فرزندان (ص 19 ـ 36).

فصل دوم،  خالفت حضرتش: نقش امام در خالفت عثمان، بيعت با آن جناب. (ص 37ـ  46)
فصل سوم، مديريت دولت در زمان خليفه علىـ  رضى اهللا عنه: چگونگى مديريت در صدر اسالم، 

سياست ادارى امام، گزينش واليان، پيگيرى امور آنها، كارهايى آغازين واليان. (ص 47ـ  70)
فصل چهارم،  سياست نظامى على بن ابى طالبـ  كّرم اهللا وجهه: انتقال پايتخت از مدينه به كوفه، 

شاخص هاى نظامى علىـ  رضى اهللا عنه، وصاياى نظامى حضرتش. (ص 71ـ  86)
ــول اهللا از شهادت آن  ــهادت على بن ابى طالبـ  كّرم اهللا وجهه: خبر دادن رس فصل پنجم،  ش
جناب، توطئه مخالفان، شهادت و وصيت او (ص 87ـ  96) خاتمه و نتيجه گيرى (ص 97ـ  98)

فهرست منابع: منابع مخطوط، منابع كهن چاپ شده، منابع جديد چاپى عربى و ترجمه شده به 
عربى، پايان نامه ها، كتابهاى انگليسى كه مجموعاً 122 منبع در بردارد (ص 99ـ  117)

چكيده انگليسى (ص 118).
ــخه هاى موجود در «مركز صدام للمخطوطات» در بغداد  برخى از مصادر مخطوط كتاب، نس
است، از جمله: كفايآل الطالب گنجى شافعى، فضائل ابن شاذان، مناقب خوارزمى، و دو كتاب: 

تاريخ االئمه و مختصر تاريخ الخلفا كه مؤلف آنها مجهول است.
ــيعى مانند الجمل مفيد، اصول كافى، بحار  در ميان منابع چاپى كتاب نيز نام پاره اى منابع ش

االنوار، ارشاد مفيد و اعيان الشيعه را مى بينيم.
مؤلف دربارة والدت و اسالم آوردن اميرالمؤمنين  مى نويسد:
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على بن ابى طالب ـ رضى اهللا عنه ـ در مكه، روز 13 رجب سال 30 از عام 
الفيل زاده شد، نه كسى پيش از او در خانه خدا زاده شد و نه كسى بعد از او، 
و اين اكرام و تعظيم خداى تعالى دربارة او بود. بدين سان، على بن ابى طالب 
ــلمان زاده شد؛ زيرا ديده گان خود را به اسالم گشود و  ـ رضى اهللا عنه، مس
هرگز بتى نپرستيد. او به فطرت خود، مسلمان بود و به طبيعت خود، شجاع.

ــول خداـ  ـ  دين را عرضه كرد، بى ترديد، على نخستين  ... آنگاه كه رس
كسى بود كه اسالم آورد. فقط در مورد سّن او در آن زمان اختالف است ميان 
8 سال (قول بخارى)، ده سال (قول ابى عبدالبر)، 7 يا 8 سال (قول خطيب 
ــر). اما به هر حال،  ــال (قول ابن حج ــال (ابن جوزى)، 15 س بغدادى)، 7 س

نخستين كسى بود كه به پيامبر پيوست. (ص 23ـ  25)
ــنن گرفتار آمده (ص 26) كه  دكتر عطيه، در مورد كنية «ابوتراب»، به مطالب جعلى اهل تس
ــيد على مير شريفى در مجله وقف  ــته س مقالة «كنية ابوتراب، افتخار امير مؤمنان » نوش

ميراث جاويدان و پاسخى به اين گونه مطالب ناروا در بر دارد. 
عطيه، فضائل علوى را فراوان مى داند و در ميان آن همه، بر حديث مؤاخات، و منزلت تأكيد 

مى كند. (ص26ـ  30)
ــان را بدون ذكر اقوال ديگر، در مصر  ــرح حال حضرت زينب ، مدفن ايش مؤلف، ذيل ش

مى داند، منطقة قناطر السباع. (ص 35).
در فصل دوم نيز، در باب روابط اميرالمؤمنين با خلفا، مطالبى آورده كه نياز به نقد و بررسى جّدى 
ــى ورزد. (ص 50) ــوم، بر ضرورت اجتهاد به رأى در مديريت حكومت، اصرار م ــل س دارد. در فص
مؤلف، فتوحات را واجد دو جنبة مثبت و منفى مى داند: جنبة مثبت آن، سرازير شدن جريانهاى 
مالى به جامعه اسالمى، و جنبة منفى آن، گرايش و دلبستگى اصحاب به مال اندوزى و دنيا طلبى 
كه به وضع دورة خليفه سوم منتهى شد. (ص50ـ  51) بدين روى، كار اميرالمؤمنين  در دوران 

حكومت، براى باز گرداندن وضع فرهنگى و اخالقى مردم به حال پيشين، بسيار دشوار بود.
ــتين اقدام مهم حضرتش، تغيير واليان و مسؤوالنى بود كه صالحيت و اخالص آنها را  نخس
قبول نداشت. ويژگى هاى مورد نظر آن جناب، همان ها بود كه در عهد مالك بيان مى دارد: اهل 
تجربه، بيوتات صالحه، پيشگامى در اسالم و... همين گونه در مورد كاتبان ديوان كه رازداران 
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مردم و دولت هستند.
گزارش تفصيلى مؤلف در مورد واليان مناطق مختلف و نظام شرطه (ص 55 ـ 60) خواندنى 
است. پس به وصاياى حضرتش به اين واليان مى پردازد (ص 60ـ  64)، از جمله: سفارش به: 

كعب بن مالك، مالك اشتر، عّمال زكات و...
مؤلف، بعضى از شيوه هاى امام  براى اداره حكومت راـ  عمدتاً از منابع سنىـ  استخراج كرده 

و گاه با شيوه هاى خلفاى پيشين مقايسه مى كند.
ضمن بحث در باب تقسيم بيت المال و رفع تبعيض هاى پيشين مى نويسد:

اين گونه بود خليفه على بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنه، كه در راه خدا هرگز 
مالمِت مالمت گران را جّدى نگرفت. هرگز مالى از كسى نگرفت يا به كسى 
نداد مگر بر اساس حق و عدل. شأن او شأن رسول اهللا بود، و بهترين نمونة 

پيامبر در عدل و مساوات. (ص 67)
مؤلف به اين نكته اشاره مى كند كه زهد امام نسبت به دنيا، دليل بر آن نشد كه در برابر ثروت، 
ــمن مى  موضع گيرد. بلكه مى فرمود: « ولير عليك اثر ما انعم اهللا عليك»؛ امام، فقر را دش
داشت: «ان الفقر هو الموت األكبر...» و به محمد بن حنفيه مى فرمود: «انى اخاف عليك 
الفقر...». بلكه به عدالت اجتماعى و رفع تبعيض هاى ناروا مى انديشيد كه ظاهر آن تمايل به 

فقرا بود. (ص 69 ـ 70).
مؤلف، فصل سوم را در اين جمله خالصه مى كند كه: 

ــانى است، كه بايد  «وصاياى خليفه على، به مثابة يك اليحه در مبادى انس
ــته باشند تا عدل و  ــم داش ــؤوالن و ديگران همواره پيش چش واليان و مس

انصاف، در ميان تمام مردم گسترش يابد» (ص 70).
فصل چهارم كتاب با عنوان «السياسآل العسكريآل لعلى بن ابى طالب كّرم اهللا وجهه» به سياست 
نظامى امام  مى پردازد. اين فصل، با بحث در باب انتقال پايتخت از مدينه به كوفه آغاز مى شود 
كه برخى از اصحاب، حضرتش را از اين كار باز داشتند، اّما آن جناب نپذيرفت. مؤلف مى نويسد: 

ــت  ــجاع بود كه در جنگ و سياس «امام على بن ابى طالب بزرگ مردى ش
جنگى، دستى توانا داشت. خبروّيت او در اين مورد، نتيجة مشاركت هاى فراوان 
او در جنگ هاى صدر اسالم بود كه از سّن نوجوانى او آغاز شده بود (ص 75).
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نيز اشاره اى دارد به پايدارى حضرتش بر اصول دينى كه سبب برخوردهاى تند با طلحه، زبير، 
ــت. اما با اين همه در مقام يك فرمانده نظامى بسيار  عقيل، اصحاب تحكيم و مانند آنها داش

موفق، چهره اى درخشان از خود نشان داد. (ص 76).
ــش، در خطبه ها و نامه ها را نقل و تحليل  ــس از آن گزيده اى از توصيه هاى نظامى حضرت پ

مى كند. (ص 76ـ  86).
در اينجا بايد به كتابى اشاره كنم كه به طور اختصاصى به اين مهم پرداخته است. دكتر على 
ــهد: كتابخانه  ــلوب على بن ابى طالب  فى خطبه الحربيآل (مش احمد عمران در كتاب اس
ــى امير المؤمنين ، 2011 م / 1432 هـ ، 560 صفحه) به خطبه هاى امام  در  تخصص
بارة مسائل نظامى پرداخته است. اين كتاب، پايان نامه دكتراى على احمد عمران بوده كه در 

سال 2006 از آن دفاع كرده است.
ــهادت امام  اختصاص داده  ــرقى فصل پنجم كتاب خود را به ش بارى، دكتر على عطيه ش
است. ابتدا اخبار غيبى پيامبر از شهادت امام  را باز مى گويد (ص 89)، سپس توطئه خوارج 
ــهادت، وصاياى آن جناب، توصيف  ــى از ش براى قتل حضرتش (ص 90ـ  93) ، آنگاه گزارش

ضرار بن خمره از حضرتش و مرثيه ابوبكر بن حماد، مى آورد. (ص 93ـ  96).
در پايان اين بخش مى نويسد:

بدين گونه امام على بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنهـ  در راه اهداف و ارزشهاى 
اسالمى به شهادت رسيد. اما قتل او به معنى مرگ آن اهداف بلند نبود، بلكه 
ــورد نظر حضرتش، ژرف تر و  ــان داد كه هدف هاى م رويدادهاى بعدى نش

گسترده تر شدند. (ص 95)
ــتى هايى كه برخى از آنها ياد شد، به دليل نگاه  ــرقى، با وجود كاس كتاب دكتر على عطيه ش

تحليلى به مقوله اى مهم، ارزش رجوع و بهره گيرى دارد.

   8       الفوائد المدنيآل، چكيده مناظره با علماى اهل سنت در 50 موضوع
[عباسعلى مردى]

ــين شيخ  ــيد حس ــول، س الفوائد المدنّيآل، حوار حول األصول في مدينآل الرس
اإلسالمى تويسركانى، مجمع جهانى شيعه شناسى، 1433ق / 1391ش، قم.




