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Abstract 
Modern political and theological changes have made new opportunities for Shiite and Sunni 

scholars. One of the outcomes is downgrading prejudices that made possible a clearer and 

more realistic look at the events of early history of Islam, especially the governance of Imam 

Ali (AS). For example, Shiite reading of the events that was marginal for centuries got the 

attention of Sunni intellectuals. Taha Hussein was one of the thinkers that, influenced by the 

situation, began rereading the events of Imam Ali’s era. This makes exploring his viewpoints 

and analyses significant. The study, then, focused on understanding Taha Hussein’s 

descriptions and analyses of the characteristics of Imam Ali’s governance. In addition to 

applying a descriptive method for exploring his standpoint, an analytical approach to the text 

of The Great Upheaval (ا-012/ا-,+*ی) was adopted using the indices of Laclau and Mouffe’s 

discourse analysis theory. Taha Hussein claims that his narration and analysis is scientific 

but his method is a mixture of historical research and supernatural and religious looks. 

Religion and, in a lower level, Beia are the most important criteria determining his thought. 

He narrates and analyzes events based on the two criteria. Such issues as hereafter, truth, 

Muslim's interests, unity and avoiding division among Muslims, and justice are other themes 

related to the two criteria that strengthen them. The scholar sees Imam Ali as the best 

symbol and criteria for the truth of religion and related issues. All over the text one can see 

that the writer uses words and concepts related to the themes when talking about the 

personality of Imam Ali. On the contrary, he uses world-related words and concepts when it 
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comes to talk about the opponents of Imam Ali. The author approved the political and 

religious merits of Imam Ali using religious and historical analyses at the same time. He 

emphasized that Imam Ali, in spite of declaring his right for caliphate, pledged allegiance to 

previous caliphs for the sake of the unity and interests of Muslims. Imam Ali preferred the 

right to the worldly greed throughout his life. But his opponents in three groups of the 

companions of Camel, Muawiya, and Khawarij as a result of mammonistic behavior, caused 

Fitna and division in the Islamic world. Taha Hussein, however, cannot make himself free of 

believing in the justice of Companions of the Prophet of Islam and appoint the position of 

some of outstanding personalities such as Zubayr and Aisha to the others. Moreover, the 

author cannot explain or is not interested in explicating such cases as the actions of Iraqis 

and Levantines. So, the people and groups remain in the space between the self and the 

other. It can be concluded that Taha Hussein, through strong arguments, rejected the positive 

relationship between Imam Ali’s politics in his caliphates and failures, but states that the 

failure is the result of historical conditions beginning in conquest era and ending in putting 

him aside of political scene in caliphates’ era.  

The present study showed that Taha Hussein’s standpoint and analyses have roots in his 

belief instead of being based on scientific methods. In his analyses, one can see the influence 

of Shiite reading of the events. He believes that all Imam Ali’s behaviors and actions in 

different aspects of governance are in full compliance with religion and commitment 

principles. He also connects the actions of Imam Ali’s enemies to mammonistic behavior 

and breaking allegiance.  
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  صالملخّ 
تقـــدمي  بعـــد التغيـــريات السياســـية والفكريـــة املختلفـــة وغريهـــا يف الفـــرتة املعاصـــرة، متّ 

احلصـول علـى و التحامـل . التقليل من حّدة فرص جديدة للمفكرين الشيعة والسنة
خالفـــة أمـــري الســـّيما ، و صـــدر اإلســـالمفهـــم أوضـــح ورؤيـــة أكثـــر واقعيـــة ألحـــداث 

إّن القــراءة الشــيعية . علــى ســبيل املثــال، ، تُعــّد مــن أبــرز هــذه الفــرصاملــؤمنني (ع)
كـان ويف هذا البـني   .لفت انتباه علماء السنةواليت كانت تُعترب هامشية، أّدت إىل 

وأعــــادوا قــــراءة روا بــــاألجواء املــــذكورة طــــه حســــني مــــن هــــؤالء املفكــــرين الــــذين تــــأثّ 
ا فـــإّن هـــذ ومـــن هـــذا املنظـــار،(ع).  حكـــم اإلمـــام علـــياألحـــداث الواقعـــة يف فـــرتة 

ــّد  لــذلك، كــان إدراك وفهــم كيفيــة  مهًمــا يف رؤيــة وحتليــل هــذا املفكــر.البحــث يُع
 .حمـورا هلـذه الدراسـة(ع)  صـائص خالفـة اإلمـام علـيخلوصف وحتليل طه حسـني 

اعتمــدنا نهج التحليلــي لــنص الفتنــة الكــربى املــ باإلضــافة إىل املــنهج الوصــفي، فــإنّ 
مــن خــالل النتــائج  للخطــاب. هعلــى اســتخدام خصــائص نظريــة الكــال وموفــفيــه 

ت مــن وجهــة نظــر اإلميــان بــدًال مــن آراء وحتلــيالت طــه حســني متّــتوصــلنا إىل أّن 
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؛  تـــأثري القـــراءة الشـــيعية لألحـــداث واضـــح يف هـــذه التحلـــيالت إنّ و املــنهج العلمـــي 
(ع) يف خمتلــــف  م مجيــــع أعمـــال وســــلوك اإلمـــاميــــروي ويقـــيّ  كمـــا أّن طــــه حســـني

متاًمـا مـع الـدين وااللتـزام املسـتمر بقواعـد الـوالء والبيعـة، فـق جوانب احلكومـة مبـا يتّ 
  الوالء.نقض بفئة الدنيوية و  وعلى النقيض من ذلك، يربط أعداءه

 .(ع)، اخلالفة، طه حسني علياإلمام  ة:رئيسالكلمات ال

  

  المقدمة. 1
واإلمــام ما اخلليفــة الثالــث احلــديث عــن خصــائص وأداء حكومــة اخللفــاء األوائــل، والســيّ إّن 

خاصــة أّن اجلماعــة العثمانيــة  يومنــا هــذا. حــّىت  خالفــتهم واســتمرّ مرحلــة (ع) بــدأ مــن علــي 
ــــذ زمــــن ظهــــرت  ــــق  (ع).مــــام علــــي اإلالفــــة خمن نتمــــون ملختلــــف املو  نؤيــــدو املوهكــــذا، عّل

رين بــآرائهم اإليديولوجيــة أو مصــاحلهم السياســية واالجتماعيــة، اجلماعــات اإلســالمية، املتــأثّ 
ة بــني املناقشــات املهّمــإحــدى أبــرز  ،يف القــرون التاليــة، كانــت هــذه القضــية حكمهــم. علــى

خمتلــف الطوائــف مثــل الشــيعة والســنة واخلــوارج واملعتزلــة، والــيت لعبــت دورًا رئيســًيا يف حتديــد 
ت قراءتــان شــيعيتان أو ســنيتان خمتلفتــان حلكــم هويــام. خــالل هــذه القــرون تقريبًــا، اســتمرّ 

حـدود هـذه اآلراء واضـحة وغـري  وغالبـا مـا كانـت (ع) اإلمام علـي هما فيمب اخللفاء األوائل،
  متغرية إىل حد كبري.

ت إعـادة تّمـفرات التعليمية والثقافية منذ ظهور احلداثة، بعد التطوّ و يف الفرتة املعاصرة أّما 
ـــاريخ  قـــراءة قضـــايا حكـــم اخللفـــاء األوائـــل، مـــن قبـــل جمموعـــات  هـــاإلســـالم، مبـــا فيصـــدر ات

املستشرقني والنخب اإلسالمية الذين، على عكس جمموعة  ،جديدة. مشلت هذه اجلماعات
إعــادة قـــراءة إّن النخبــة التقليديــة، تلقـــوا تعليمــاً غربيــاً داخـــل أو خــارج األراضــي اإلســـالمية. 

وأضــاءت حديثــة اءات قــر  ، قــّدمتبــل هــذه اجلماعــات اجلديــدةإلســالم مــن قِ تــاريخ صــدر ا
إىل حـد مـا احلـدود التقليديـة  هـدمت اكمـا أّـ؛  ة للقـرون األوىلآفاقا جديدة من الزوايا اخلفيّـ

يف أن ينظــر املفكــرون الســنة إىل القــراءة الشــيعية الــيت  وقــد ســّببت  للقــراءتني الشــيعية والســنية
  كانت على اهلامش سابًقا.
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 مسئلة البحث 1.1

رين متــأثّ  ولقــد كــانوا حــول هــذه القضــية ب اجلديــدة نفــس املنظــوربــالطبع، مل يكــن لــدى النخــ
قــــدموا أيًضــــا  ؛ كمــــابــــامليول املختلفــــة مثــــل الليرباليــــة واالشــــرتاكية واإلســــالموية ومــــا إىل ذلــــك

دراسة وجهـات نظـر هـذا النـوع مـن النخـب وإعـادة قـراءم  تفسريات خمتلفة. لذلك، من املهمّ 
ة، يّـــعصـــر اخللفـــاء األوائـــل. بـــالنظر إىل هـــذه األمهّ اإلســـالم وخاصـــة  صـــدراخلاصـــة ألحـــداث 

املفكــر املصــري املعاصــر يف القــرن  إىل فهــم وجهــة نظــر وقــراءة طــه حســني ــدف هــذه الدراســة
  (ع). العشرين، فيما يتعلق خبالفة اإلمام علي

  
  أسئلة البحث 2.1

  وقد تطرّقنا إىل سؤالني أساسيني مها:
  ؟(ع) مام عليل حكم اإلوحلّ  كيف وصف طه حسني - 
  ة اإلمام علي (ع)؟ خلالفطه حسني  اخلصائص اليت اعتربها ما هي - 

(ع)  ه وعلى الرغم من حماولة طه حسـني وصـف حكـم أمـري املـؤمننيفرضية هذا البحث أنّ 
حتلـــيالً قـــّدم ر بشخصـــيته األدبيـــة ومعتقداتـــه، وقـــد ه تـــأثّ  أنّـــوحتليلـــه مـــن وجهـــة نظـــر علميـــة، إّال 

طـــه اختيـــار هـــذا املوضـــوع فريجـــُع إىل أّن  الســـبب يفأّمـــا  األدب والعقيـــدة.بـــني العلـــم و  خمتلطـــاً 
وشـــهرته يف جمـــال األدب العـــريب قـــد مـــن الشخصـــيات البـــارزة يف األدب املعاصـــر يُعـــّد حســـني 

الــيت تركــت تــأثريا بليغــا آرائــه األدبيــة والثقافيــة والتارخييــة األخــرى و أّدت إىل لفـت االنتبــاه صــوب 
  املتلقني. يف أجيال عديدة من 

  

  منهج البحث 3.1

 ، متّ الفتنــــة الكــــربىلتحليــــل نــــص يعتمــــد هــــذا البحــــث علــــى املــــنهج الوصــــفي والتحليلــــي و 
 كــلّ فــإّن  . وفًقــا هلــذه النظريــة، لــــ الكــال وموفــه اســتخدام املفــاهيم الــواردة يف نظريــة اخلطــاب

يصــبح حــّىت إلثبــات نفســه و  ومــدلوًال خاصــاً ويربطهمــا معــاً  )signifier( يســتخدم داالً  خطـاب
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املقصـود؛  دة يف اخلطـاب اإلشارات هي مفاهيم ورموز تنتج معاين حمـدّ إّن . اجتماعياً  اً ممفهو 
وضـــع  الـــيت يـــتمّ  )nodal point( النقطـــة العقديـــة يطـــاب هـــاخل يففكـــرة ال ةجـــوهر  كمـــا أنّ 

مـن أجـل املعاين هي عالمات وشخصـيات تثـري اإلشـارات. أيضـا، فــ إشارات أخرى حوهلا. 
ذا وهلـ م كل خطاب نفسـه بشـكل جيـد وواضـح، جيـب أن يقـول مـا هـو لـيس كـذلكأن يقدّ 
 . يـرتبط مفهـوم اآلخـر بطبيعتـه)otherness/ antagonism( ينخرطـون يف اآلخـر/ العـداء السبب

 مبفهــوَمي التهمــيش والتمييــز مــن أجــل مــيش املنــافس والعــدو وإثبــات صــداقة املــرء ونفســه
على سبيل املثال )؛ و ش1377( )، هوارثش1389( يورگنسنات، انظر: ملزيد من املعلوم(

)، جنفيـان ش1393( استخدام هذه النظرية يف املوضوعات التارخيية، انظـر: جعفريـان وگلريـز
أي نـــص أو فكـــرة مبنيـــة علـــى عقليـــة املؤلـــف  وفًقـــا هلـــذه النظريـــة، فـــإنّ  ).ش1395( رضـــوی

لـذا ملعرفـة كيفيـة والصـديق والقطـب اآلخـر والعـدو. األنـا وخطابه اخلاص، تشمل قطبني مـن 
تقطيب رؤية طه حسني، سعينا إىل استخراج وفهم قطب األنـا والصـديق والقطـب املخـالف 

حتديـد اخلصـائص الـيت  إنّ مبفهومهـا التهميشـي واملتميـز. اسـطة املفـردات والعبـارات واجلمـل بو 
 (ع) ؤيـــة املؤلـــف لشـــخص اإلمـــامب يف معرفـــة ر (ع) تســـبّ  يعتربهـــا املؤلـــف ملعارضـــي اإلمـــام

  .بصورة كاملة
 

  خلفية البحث 1.٤

حــــىت اآلن، مت إجــــراء الكثــــري مــــن األحبــــاث حــــول طــــه حســــني، والــــيت ميكــــن تصــــنيفها حتــــت 
حياتــــه، والســــمات األدبيــــة ألعمالــــه، وكتبــــه التارخييــــة، باإلضــــافة إىل  موضــــوعات أربعــــة، منهــــا

 حول طه حسني. ترتبط معظم األحبـاث حبيـاة طـه حسـني، وميكـن ذكـر مـا يلـي ةعام اتتعليق
سرگذشـــت دکـــرت طـــه «)، ش1393( "طـــه حســـني" يف جملـــة العـــرب : نصـــب تـــذكاري لــــمنهـــا

مــع البــاحثني تعامــل العديــد مــن لقــد ). ش1350(جــم،  »(قصــة الــدكتور طــه حســني) حســني
ــــيت ميكــــن تســــميتها باأل ــــة لطــــه حســــني، وال ــــة: اخلصــــائص األدبي مظــــاهر األدب «عمــــال التالي

 فـــــــر  زمـــــــانی» الشـــــــتبية و االســـــــتعاره فـــــــی ثـــــــالث کتـــــــب...«)؛ 1930(جيـــــــب،  »العصـــــــری
(نقـــد ومراجعـــة  نقــد و بررســـی آرا و آثــار انتقـــادی طــه حســـني در ادب عربــی«)، ش1386(
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ق بالنقــد فيمــا يتعلّــ. )ش1375نظــری،( »آراء طــه حســني وأعمالــه النقديــة يف األدب العــريب)
(إمساعيـل  »تراث طـه حسـني« هناك تعليقات مثرية لالهتمام يف ، توجدفكر طه حسنيالعام ل
 »حتــديث الفکــر العــريب طــه حســني و« ؛هـــ)1354( العقــاد» طــه حســني«)؛ 1423علــي، 

ال اتمــع زو طــه حســني و «)؛ ش1396( بقلــم بــريك» حنــن وطــه حســني«)، م2011(دراج، 
  ).ش1378(أمني،  »طه حسني«) وم1990العراقي، منقول من ( من شرف »التقليدی

 عمــل توفيــق كمــا أنّ   ؛هنــاك العديــد مــن األعمــال حــول دراســة النظــرة التارخييــة لطــه حســني
وجهــــة نظــــر هــــذا الكاتــــب قــــد تطــــّرق إىل  »طــــه حســــني والشــــيخان«حتــــت عنــــوان ) 1401(

ديــــدگاه طــــه حســــني پريامــــون « بعنــــوان آخــــر علــــى عمــــل نــــاُعثر وقــــد . للخليفــــة األّول والثــــاين
ونــد وعلــوی،   (آيينــه »وعيت خالفــت امــوی (رأي طــه حســني يف شــرعية اخلالفــة األمويــة)مشــر 

(ثنـــائی  )، ومقـــال عـــن وجهـــة نظـــر طـــه حســـني فيمـــا يتعلـــق باغتيـــال اخلليفـــة الثالـــثش1389
األمــــويني  حــــولوجهــــة نظــــر الكاتــــب املصــــري ب هاتــــان الدراســــتان رتبطتــــ). 1397وجمتهــــدی،

الـــدکتور طـــه حســـني و  أنّ  بالدراســـة احلاليـــة. علـــى الـــرغم مـــنا مـــوخالفـــة عثمـــان وال عالقـــة هل
النقــد األديب للكتــاب.  تنــاول(ع)، لكنــه  يــدور حــول علــي وبنــوه )م1954اخللفــاء... (بــری،

  يُعترب موضوع هذه الدراسة جديد وحديث يف نوعه.  لذلك،
  

 (ع) من منظور طه حسين علي اإلمامخالفة . 2

(ع)، ومهـا  هيـ(ع) وبن لإلمـام علـي الفتنـة الكبـرىكتـاب ص طه حسـني الـد الثـاين مـن  خصّ 
مـن  .علي وبنـوهبــ  العنوان الفرعي للكتابّمسي هلذا  (ع). سنياحل(ع) واإلمام  سناحلاإلمام 

الواقعــة يف زمــن أولئــك األئمــة الــثالث  حـداثيعتــُرب األ ؤلــفامل أنّ خييّــُل للقــارئ بــلوهلـة األوىل، ا
 .إىل جانب اخلليفة الثالث، نقطة انطالق التفرقة والعداوة يف األمة

إعـادة قـراءة القضـية وحتليلهـا بطريقـة غربيـة، بغـض النظـر عـن  الكاتـب ، حيـاوليف هذا البني
بدايــة اّختــذ نقطــة  وقــد) 5- 4/ 1 :ســني، د تح( املشــاعر واحلــاالت املزاجيــة كمــؤرخ حمايــد.

واخلليفـة األّول  )ص( مـن وقـت وفـاة النـيبه ومـا بعـده ولـيس 23من عام  بني املسلمنيالتفرقة 
مــن املشـــاعر الدينيـــة الشـــيعية  وختلـــوطريقتـــه تســـتند إىل املــنهج العلمـــي  . ووفقـــا لـــه، فــإنّ والثــاين
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حماولــة طــه ناجحــة إىل حــد مــا، ولكــن يف نــص الكتــاب، غالبــاً مــا نــأت لقــد كانــت والســنية. 
 ؛ كمـــا أنّ املقالـــة) بقيـــة(انظـــر: تأثّرهـــا باملـــذهب والعقيـــدة بنفســـها عـــن املـــنهج العلمـــي بســـبب 

إحـــدى طـــرق الـــنص العلمـــي التـــارخيي هـــي ذكـــر املراجـــع وكـــذلك الوثـــائق عنـــد قبـــول أو رفـــض 
. يف الـــد الثـــاين مـــن هـــذا لـــة أو ذكـــر املراجـــعمل يـــأيت بإحا لكـــن طـــه حســـني ،عنصـــر إخبـــاري

 كمـا  ؛الكتاب، يستشهد بالذری أكثر من الطـربي، ممـا يـدل علـى ثقتـه البليغـة يف هـذا املصـدر
املؤلـف لكـن أنـا «ذكر عبـارات مثـل بـفـي تطه حسني يف رفض أو قبول بعض الروايات، يك أنّ 

  ).25: 2012سني، (ح» / اعتقد...على هذا الرأي
 

 (ع) إلى الخالفة طه حسين من كيفية وصول اإلمام علي موقف 1.2

وكيفيـــة (ع) أثنــاء الثـــورة علـــى اخلليفــة الثالـــث و  وقــف اإلمـــامبالنســـبة ملوجهــة نظـــر طــه حســـني 
ورفـض االـام الـذي مبوجبـه تـورط علـي(ع) يف  لـرأي ، تقـع يف نقطـة التقابـلإىل اخلالفة وصوله

، ـــج البالغــــة(مثـــال: اإلمــــام علـــي(ع)،  الثـــورة ضـــد عثمــــان وعلـــى نفســـه أن يأخــــذ اخلالفـــة
معرفــة تســاعد يف  إىل حججــه النظــر). 590- 593/ 1: م2009؛ طوســي، 28، 10رســائل

 (ع). علي اإلمام موقفه يف بداية حكم 

، لكــــــن مــــــن حّقــــــه (ص) خلالفــــــة بعــــــد وفــــــاة النــــــيب(ع) اعتــــــرب ا اإلمــــــام علــــــي د أنّ ويؤّكــــــ
(ع) اإلمـــام علـــي (لكنـــه مل حيـــدد أي املهـــاجرين؟!). لكـــن هـــذا احلـــّق جتـــاهلوا » املهـــاجرين«

بـــايع... کراهيـــة الفتنـــة وايثـــارا للعافيـــة ونصــــحا «ثـــالث مـــرات خوفـــاً مـــن الفتنـــة واالنقســــام 
 فـض اقـرتاح عبـاس وأيب سـفيانوهلذا السـبب ر » نفسه علی مکروهها. صّرب  وإّمناللمسلمني... 

فـی أن  يعلـ شـكيمل « خالل الس املكون من سـتة أعضـاء، ).23- 25: م2012 (حسني،
ـــه حبقـــه ورأی أال يـــدعو الـــی نفســـه وأال يســـتکره النـــاس علـــی مـــا  قريشـــا التـــری رأيـــه و التـــؤمن ل

، نفسـه املرجـع( من مستضـعفني كانواوالذين   عدد قليل من املختارينوكان معه  »اليريدون..
اإلســــالم يــــرّجح (ع) كــــان  اإلمــــام علــــي تــــدل علــــى أنّ كانــــت هــــذه األحــــداث   ). كــــلّ 24

 يفّضــلونخــرون اآلهــاجرون كــان امل، بينمــا  علــى أشــياء أخــرى اإلســالمي واحلفــاظ علــى اتمــع
  اكتساب القوة واملصاحل الدنيوية.
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ـــة مـــع النـــيبع(لـــي طـــه حســـني يؤهـــل ع )، األســـبقية يف ص( ) ملنصـــب اخلالفـــة مثـــل القراب
هـذه وتضحياته الكثـرية يف سـبيل اسـتحكام اإلسـالم. إّن هـدف طـه حسـني مـن ذكـر اإلسالم 

بــل املــراد  (ص)، بعــد رســول اهللا أحــّق باخلالفــة(ع) كــان الســوابق ليســت لالعــرتاف بــأّن عليــاً 
أفضـــل مـــن أي أن يقـــود النـــاس  يـــتمّكن مـــنه أنّـــيف  يتجلّـــى يف أحّقيـــة علـــي (ع) علـــى عثمـــان

کان يری أن علّيا أشبه الناس به فی شـدته فـی احلـق « عمر، إىل طريقة وأسلوبص آخر شخ
لتفسـري املؤلــف يف وقـت وفــاة  قـاً وأيًضــا، وف .)21- 20(نفــس املصـدر،  »وإذعانـه للحـق و...

، اخلالفـة(ع) إىل  وصـل علـي لـو يف النتيجـةلمسـلمني، األحـوال مرضـية ل تاخلليفة الثاين، كانـ
وأّدى إىل  الوضـــع تغـــّري  ،هــــ 35بينمـــا يف عـــام  ل أيضـــاً وفقـــاً ملـــراد املســلمني.فــــ لكانـــت األحـــوا

املؤلـــف  تنّبـــؤ حيـــاة العـــامل اإلســـالمي (نفـــس املصـــدر). ويف احلجـــة أعـــاله، فـــإنّ  فســـاد وضـــياع
 واضح متاًما.

للخليفـــة الثالـــث، وعلـــى عكـــس الـــزبري  اً خملصـــ كـــان(ع)عليـــاً  د طـــه حســـني أنّ كمـــا أّكـــ
، نفــس املصــدر( الــدفاع عــن عثمــان وحتــذيرهو اول حتــذير النــاس مــن الثــورة كــان حيــوطلحــة،  

 كـــان يعتـــربه  (ع)، علـــى الـــرغم مـــن أنّـــ اإلمـــام علـــيإّن بعـــد اغتيـــال اخلليفـــة، ). 11-37-25
مـــه املتمـــردون قدّ الـــذي اقـــرتاح اخلالفـــة  رفـــض كمـــا أنّ   ؛نفســـه خمـــوالً للخالفـــة، مل يطلـــب ذلـــك

بســـبب ديـــده بالقتـــل وطلـــب املهـــاجريني وبعـــد ذلـــك و ت. الـــذين غـــزوا املدينـــة يف ذلـــك الوقـــ
. واألنصــار الــذين تعهــدوا بــالوالء للخلفــاء الســابقني، مل يكــن لديــه خيــار ســوى قبــول اخلالفــة

البيعـة وتـرك ی علـأحـداً مل جيـرب  (ع)عليـاً  بـأنّ  أي املؤلـفتكرار هـذا احلـدث مـن ِقبـل  يبدو أنّ 
 )، كإشــارة إىل أنّ 12,19,20,24,25 ،س املصــدرنفــ( أولئــك الــذين مل يتعهــدوا بــالوالء لــه

 اخلالفة بأي مثن. مل يطمح إىل(ع) علياً 

(ع) إىل اخلالفة خباصيتني خمتلفتـني عـن  ينظر مؤلف الكتاب يف كيفية وصول أمري املؤمنني
اخللفاء السابقني. أوالً، يف عصره، على عكس الفرتات السابقة، بقي عدد قليـل مـن الصـحابة 

وحـروب رّدة. تـويف الكثـري مـنهم خـالل األحـداث املاضـية مثـل الفتوحـات وقد  املنورة يف املدينة
مـا كانـت جبـّو  (ع) علـى عكـس اخللفـاء السـابقنيعلـي  خالفة اإلمامهي أّن فرتة  وامليزة الثانية

ضــطراب. تفســري املؤلــف يف هــذا القســم هــو االالقلــق و بــأجواء مــن خالفتــه وإّمنــا بــدأت  مرضــي
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ــا إىل اخليــال.  متــاثّر ؛ كمــا أنّــهالعلمــيخــروج عــن مــنهج  إّن طــه متاًمــا بوجهــة نظــره األدبيــة جنًب
كمـا لـو كـان لـدى   ؛يصف حتليله للوضـع بطريقـة روائيـة مـن لغـة عقـول النـاس وخمـاوفهمحسني 

مســلمي املدينــة املنــورة وأهــل ذلــك الوقــت قــدرة كبــرية علــى التنبــؤ باألحــداث والتعــرف عليهــا! 
ف تشــمل مــا يلــي: الــوعي العــام يمنــة املتمــردين علــى املدينــة واخلليفــة، هــذه املخــاو  ويــرى أنّ 

أخذ اخلالفة مـن بـين . من حكم اإلمام علي (ع) ونقص معرفة حمافظي عثمان وخاصة معاوية
عتــزال إميــة وبــين هاشــم وعــدم بيعــة و أ، اســتمرار العــداوة القدميــة بــني بــين هاشــم بواســطة قــريش

  ).17- 20 - 11، نفس املصدر( (ع) بعض الصحابة البارزين لإلمام
  
 (ع) مع قتلة الخليفة الثالث قراءة طه حسين لسلوك اإلمام علي 2.2

، إضــافة إىل تعيــني اخلليفــة، يعتــرب مقتــل اخلليفــة الثالــث مشــكلة الفتنــة الكــربىمؤلــف كتــاب 
) لقتلـــة عثمـــان ع(علـــی  روايتـــه عـــن نـــوع معاملـــة اإلمـــامو هــــ.  35أخـــرى للمســـلمني ســـنة 

(ع) قبـل رأي  اإلمام علـي أنّ بذكر ي. أوًال، تعارضواملتمردين املوجودين يف املدينة املنورة يف 
ه جيـب أن يُعـاقبوا. ووعـد تـقتل عثمان قُتِـل وأنّ بأّن الصحابة، مبن فيهم املهاجرون واألنصار، 

 قــاً عامل مــع األمــر وفه بعــد ايــة هيمنــة املتمــردين علــى الشــؤون احلكوميــة، ســيتالصــحابة بأنّــ
(ع) غري مكتمل  حتقيق اإلمام علي ی. ولكن من وجهة نظر طه حسني، بقوسنتهألمر اهللا 

اً علـى سـؤال اإلمـام، بكر يف اغتيال اخلليفـة املقتـول. وردّ    د بن أيببسبب شائعة مشاركة حممّ 
األوىل للخليفة دت زوجة عثمان ذلك. يف رأيه، كانت املشكلة د مقتل اخلليفة وأكّ نفى حممّ 

الرابــع، مثــل املشــكلة األوىل للخليفــة الثالــث، هــي مواجهــة ابــن اثنــني مــن اخللفــاء الســابقني 
ســبب عــدم إمتــام  الــذين امــوا بالقتــل. مــن ناحيــة أخــرى، يشــري هــذا املؤلــف ضــمنًيا إىل أنّ 

عواطفــه الشخصـــية. مــن ناحيــة أخـــرى، بــدون حتليــل وفقـــط  تاخلليفــة اجلديــد للبحـــث كانــ
متنـع اسـتمرار عمليـة حتقيـق (الظـروف)  »املوجـودةالظروف «حتت عنوان  عبارة غامضة بذكر

ه تــرك  أنّـ ؛ كمــا)15-14: م2012(طــه حسـني،  د بــن أيب بكـراخلليفـة بعــد إزالـة اــام حمّمـ
بكــر، مل يكــن هنــاك شــك يف مقتــل  ه بينمــا اــم ابــن أيبغامضــة، علمــا أنّــ» االــام«كلمــة 

  ابن عمر! اهللاهرمزان على يد عبيد 
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 موقف األديب المصري من سياسة وأداء اإلمام علي (ع) في حروب الخالفة 3.2

ا كانــت (ع) خمتلفــة بشــكل كبــري عــن املعــارك الســابقة يف أّــ كانــت حــروب زمــن اإلمــام علــي
االختالفـــات بـــني صـــحابة  أول حـــرب أهليـــة بـــني أصـــحاب النـــيب(ص). علـــى الـــرغم مـــن أنّ 

املعركة حىت عهـد اخلليفـة الرابـع.  إىلا مل تنته  أّ ظهرت بعد وفاته بوقت قصري، إّال  (ص) النيب
ة يف األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصـادية حـىت ، كانت هذه احلروب مهمّ من هذا املنظار

مناقشتها والبحث فيها كثريًا. يعتمـد فهـم موقـف طـه حسـني مـن أداء اإلمـام (ع) يف  اليوم ومتّ 
املعــــارك علــــى االعــــرتاف برأيــــه يف أداء معارضــــي اإلمــــام (ع). لــــذلك، يف هــــذا القســــم،  هــــذه

 (ع) وأصحابه ومعارضيه. اإلمام علي يقسمحسني يف طه موقف سُندرس 

(ع) علـــى حـــق يف كـــل حـــروب عصـــره  ، اإلمـــام علـــيالفتنـــة الكـــربىيعتـــرب مؤلـــف كتـــاب 
(ع)  شــرعية مواقــف اإلمــام علــيويضــعه يف دائــرة الــذات واحلقيقــة. طــه حســني يشــرح ويفســر 

البيانـــــات بستشـــــهاد الباســـــتخدام نـــــوعني مـــــن األســـــاليب. أوًال، التمســـــك بـــــاملنهج العلمـــــي وا
  .واملعتقداتاألديان  ى حسبعل(وجهة نظر علمية أرضية) والقراءة الثانية  التارخيية

 »بيعــةال«مــن حيــث املــنهج العلمــي، طــه حســني، مــن خــالل إقامــة صــلة قويــة بــني كلمــة 
(ع) قبــل اخلالفــة ي علــ اإلمــام وتقــدمي أدلــة تارخييــة، يســعى إلثبــات أنّ » (ع) اإلمــام علــي«و

(ع) إلجبـــار  أمرياملــؤمنني لـــذلك كانــت الطاعـــة واجبــة علـــى املســلمني. مل يســـع ،بإصــرار كبــري
لعـادات وقواعـد الـوالء والبيعـة، اعتـرب أولئـك  قـاً أولئك الذين مل يتعهدوا بالوالء/البيعة، ولكن وف

االلتـزام بـالوالء. مل يبـدأ هـو أهم مبدأ إّن ). 25، املرجع نفسه( ذين يتعهدون بالوالء مطيعنيال
بـالوالء  بـين أميـةوبذل قصارى جهده ملنع احلـرب. أيضـا، مل يتعهـد قـريش  باحلروب الثالثةأبداً 

 .ه(ع) بسبب موقفهم العصيب والتنافس القبلي، وحاربو إلمام علي ل

أكثــر مــن  (ع) مــن املــنهج العلمــي ويعيــد قــراءة حكــم اإلمــام علــيلكــن طــه حســني يقــيم 
مرتبطــة مبعــايري کانــت (ع)   طبيعــة حكــم علــي نظــور ديــين. طــوال الــنص، شــدد مــرارًا علــى أنّ امل

(ع)، يــتم حتفيــز الفكــرة يف ذهــن  . يف قراءتــه لتــاريخ اخلالفــة لإلمــامواآلخــرة احلقيقــة والــدين
ايضــا يــربط اإلمــام علــي (ع) بالــدين.  إنّــه».اآلخــرة«اختيــار (ع) هــو رمــز  عليــاً  أنّ بــ املتلقــي

يذكرنا بتفضيل اإلميان الدائم على املصاحل الدنيوية، وخاصة اكتساب السلطة السياسية كما 
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ــــة انظــــر: جــــدول رقــــم (ع) جــــاء يف أقــــوال وأفعــــال اإلمــــام علــــي و  1(للحصــــول علــــى أمثل
 ). 100- 31- 23- 21- 16، املصدر  نفس

يضـع الـبعض مـنهم يف دائـرة  بـليف املقابل، ليس لطه حسـني نفـس املوقـف جتـاه املعارضـة. 
 الــدائرةموقــع موحــد يف  ملــيس هلــيف املقابــل يضــع الــبعض الــذين منــذ البدايــة.  واألعــداءالغربــاء 

عائمــة. ويرجـــع ذلـــك إىل الدائرة بالـــاخلاصــة وأحيانًـــا يف الــدائرة اخلارجيـــة، والـــيت ميكــن تســـميتها 
ه حيــاول ة الصــحابة الرفيعــة يف رأي أهــل الســنة مبــن فــيهم طــه حســني. علــى الــرغم مــن أنّــمكانــ

يستطيع الـتخلص متاًمـا مـن هيمنـة هـذا  التحدث بطريقة علمية وبيانات تارخيية موثقة، لكنه ال
  يُفّضـل االنضـمام إىل سـرد جيـد،). لفهـم هـذا االسـتقطاب بشـكل ةاملقالـبقيـة (انظـر:  التفكري

  طه حسني. كل حرب بلغة

  حول حرب الجمل موقف طه حسين من حكم اإلمام علي(ع)  1.3.2

وأثنـاء احلـرب وبعـدها.  احلـربقبـل  ثـالث فـرتاتطه حسني يصف سـلوك أصـحاب اجلمـل يف 
(ع). مستشــهداً بتحليــل  البيعــة إلثبــات شــرعية علــي يبــدأ اســتقطاب املؤلــف مــن وقــت الــوالء/

معظـم املـؤرخني، مل يضـطر طلحـة والـزبري إىل التعهـد تارخيي قوي، خلص إىل أنـه، خالفـاً لـرأي 
 البيعــة البيعــة ألن معاملــة اإلمــام علــي للمهــاجرين واألنصــار الــذين مل يتعهــدوا بــالوالء/ بــالوالء/

هـذا االدعـاء بـاإلكراه والـرتدد يف الـوالء بعـد أن مل  طرحَ سبب تارخيي قوي لـرفض هـذا االدعـاء.
 ).26- 25: م2012(طه حسني،  ذلك الوقت اخلليفة يفالوفاء مبطالبهم مع  يتمّ 

بعنـــف علـــى مطالبتهمـــا  ا(طلحـــة وزبـــري) أصـــر  »نيالشـــيخ« حســـني، فـــإنّ  تعريـــف وحبســـب
 (ع) متساًحما ولطيًفا ، مل يكن اإلمام علييف املقابل. حبكم البصرة والكوفة مث التوجه إىل مكة

 .)31- 30- 26- 25،ابقاملرجـع السـ( الصـراحة يف القـول والفعـليف سبيل احلـق وکـان يفّضـل 
إىل  وأشـارل مكـة إىل مركـز املعارضـة، عـاد وصـفا مفصـال لكيفيـة حتـوّ طه حسـني م قدّ  وبعد أنّ 

). نأى طـه حسـني 33- 37، املرجع نفسه( (ع) يف االغتيال عثمان عدم مشاركة اإلمام علي
مؤسسـي اجلمـل، ويف الوقـت  بيعـةمرة أخرى عن املنهج العلمي، معربًا عـن آرائـه الشخصـية يف 
 (ع). حبسب قراءته: الذي يهمش فيه قادة اجلمل، دفاًعا عن شرعية حكم اإلمام
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[طلحه و زبري] أن يفيا بالعهد و خيلصـا للبيعـة التـی أعطياهـا فـان کرهـا  کان احلق عليهما«
بــی وقــاص،... أبــن  اإلذعــان لعلــي(ع).... فقــد کانــا يســتطيعان أن يعتــزال کمــا اعتــزل ســعد

مــن خيــار اصــحاب النبــی، فــال ينصــبا حربــا واليــدفعا النــالس إليهــا وال يفرقــا املســلمني علــي 
فکـان احلـق علـی طلحـة والـزبري واملعتـزلني أيضـا أن ميسـکوا » «هذا النحو املنکر الذی سرتاه

 يف كعـن رضـی ال عـن کـره، وأن جيتهـدوا معـه بعـد ذلـ يوأن يبـايعوا لعلـ كاألمر ما استمسـ
وضع نظام مستقر دائم الختيار اخلليفة وتدبري أمـور  الثائرون من جهة ويفد سأف اصالح ما

الدولــة حبيــث اليتعــرض املســلمون ملثــل ماتعرضــوا لــه مــن الفتنــة واحملنــة أيــام عثمــان مــن جهــة 
ما عائشـة... وکـان عليهـا أن تفعـل أيـام علـی کمـا کانـت تفعـل أيـام اخللفـاء مـن أ« .»أخری

عــن املنکــر دون أن ختــالف عمــا امــرت بــه مــن القــرار فــی بيتهــا قبلــه، تــأمر بــاملعروف وتنهــی 
قد أبت أن تبايع عليا أو تؤمن له باخلالفة ملا  .. کما فعلت من أمهات املومنني. ولو.لتذکر

  .)38- 39، نفس املصدر( »تکرهه...اً وجدت منه شيي

م، وذّكـرهم اخلليفـة آنـذاك ومعارضـه ومعارضـتهمخ قـادة احلكـم لعـدم مـرافقتهم ، وبّـومـن مثّ 
ي علـــ اإلمـــام لثبتـــت أعمـــدة حكومـــةرّدة،  واقعـــةبكر يف اســـاعدوه، كمـــا ســـاعدوا أبـــ لـــوأـــم 

 موســى األشــعري. وكــان أبــو ). وحيــدث االغــرتاب نفســه فيمــا يتعلــق بــأيب39، املصــدر  نفــس(
(ع) اإلمــام علــي موســى حــاكم الكوفــة يف ذلــك الوقــت، ممــا منــع الكــوفيني مــن االنضــمام إىل 

د أّكــکمــا  ؛)4/482؛ طــربي، د ت: 1/184: ش1397(ابــن خيــاط،  يف احلــربواملشــاركة 
واعتـــرب  علـــى ضـــرورة التمســـك بـــالوالء وبالبيعـــة، وهـــو مبـــدأ عـــريب إســـالمي،أيضـــاً طـــه حســـني 

 لكــان وإّال  ا اإلمـام علـي (ع)كـان ممّـن جيــب أن ينصـرو  هموسـى غـري صــحيح، ألنّـ ف أبـوتصـرّ 
 .)41: م2012(طه حسني،  حملايدةاموعة اوينضّم إىل عليه أن يستقيل 

زبري الــهمـيش طلحـة و يقــوم بت ،الفتنـة الكـربىيف روايـة األحـداث قبــل احلـرب، مؤلـف كتــاب 
لكســر الــوالء للخليفــة » الشــيخني«بــذكر عــدة شــهود تــارخييني. تقــدمي أدلــة مثــل عــدم كفايــة 

بـني ة والتفرقـ(ع) وطرده من البصـرة، ممـا تسـبب يف االنقسـامات  اإلمام وايلوانتهاك العهد مع 
، واالختالفـات الظاهريـة، اجلماعـة صـالة تـويل علـى همابين واالختالفأهل البصرة واملسلمني، 

هذه األدلة التارخيية. وملـا كـان تُعّد من أبرز وجود خماوف وشكوك خفية بني أصحاب اجلمل و 
ات والعبــارات الدنيويــة، فــإن التفضــيل العــاملي علــى اآلخــرة، هــذا التهمــيش قائًمــا بتكــرار الكلمــ

، نفــس املصــدر( ، جبــوار أمســاء رؤســاء اجلمــل»تفريــق کلمــة املســلمني«و» النکــث واخلــالف«
  .)1؛ اجلدول 45- 44, 47- 49؛105- 100



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    242

(ع) ورفاقـــه وحكمـــه  التأكيـــد علـــى صـــالبة إميـــان علـــي يف املقابـــل، يف روايـــة طـــه حســـني، متّ 
(ع) يف ضـرورة قيـادة  (ع) بسبب واجب اإلمام يعرب عن شرعية حرب اإلمام علياجلدير. وإذ 

العديــد مــن صــانعي الــوالء معــه، والســعي مــن أجــل الســالم ومنــع احلــرب عــن طريــق إرســال ســفراء 
والــدعوة علــى املفاوضــة قبــل احلــرب  علــی الــرمحالقــرآن جعــل وممثلــني إىل معســكر قــادة اجلمــل، 

الرتكيــز بشــكل كبــري  ومــع ذلــك، فقــد متّ  .اســتخدامها التارخييــة الــيت متّ  الوثــائقمــن  بواســطة اخلليفــة
) و باطلة مسار قادة اجلمل يف مجلتني، وهو أمر ع( على إثبات املسار اجلدير حلكم اإلمام علي

ولو كان يعلم اإلمام الثالثة تسببوا يف االنقسام بني املسلمني،  املؤلف على أنّ  . يصرّ جدير الذکر
 ألنّ . خالفته ستسبب االنقسام، لكان قد جتاهلها، كما فعـل يف الفـرتات السـابقةّن علي (ع) با

(ع)  يعلـــ اإلمـــامجلـــواب  املؤلـــف . حتليـــلمصـــلحة الـــدين واتمـــع الـــديين كانـــت مبثابـــة قـــانون لـــه
النقطـة الرئيسـية  هـي، زبري وعائشـة متـواطئني يف الباطـلالحول ما إذا كان طلحة و  أصحابهلسؤال 

ه إذا كنـت تعـرف الباطـل، فسـتعرف أيًضـا (ع) أنّـ يف حتليـل إجابـة اإلمـام .قف املؤلـفيف فهم مو 
ليس حصرًا ألي فرد وال أي شخص يف أي موقف  احلقّ  أهله، يكتب طه: هذه أفضل إجابة أنّ 

علـى بعـد طـه حسـني عـن  هذا البيـان يـدلّ  .)59- 45, 47، نفس املصدر( ال خيلو من اخلطيئة
. لكــن اســتمرارية هــذه الفكــرة ســطحي والــيت ال خيضــع للســؤال واجلــوابال اإلميــان بعــدل الصــحابة

 ومسافة املؤلف عن منهجه العلمي يف وصف مصري قادة اجلمل واية احلرب تظهر.

املعركــة وبعــد ذلــك، بــني قــادة اجلمــل، يبقــى طلحــة جــزءًا مــن  مليــدانيف وصــف طــه حســني 
علــى مواصــلة احلـرب علــى الــرغم مــن قطـب العــدو مــن خـالل تقــدمي أدلــة مثــل تشـجيع خلفائــه 

ه مل يقاتـل. مـن خـالل يعتقـد املؤلـف أنّـفزبري، الـ أّما). 51- 54، 57، نفس املصدر( إصابتهم
حتليــل املؤلــف ينتقــل  ة الـزبري يف النبــوءات النبويــة، فــإنّ يّــوأمهّ  صــحايبإبـراز فضــائل الــزبري باعتبــاره 

الــزبري كــان يف دائــرة  لــى الــرغم مــن أنّ عــن املــنهج العلمــي ويقــرتب مــن النثــر األديب البحــت. ع
کـان «طـه حسـني:  قـراءةنقله إىل دائـرة املطلعـني خـالل املعركـة. يف  الغرباء قبل احلرب، فقد متّ 

» (ص). زبري رقيق القلـب، شـديد اخلـوف مـن اهللا، شـديد احلـرص علـی مکانتـه مـن رسـول اهللا
(ع) بتذكر حـديث  ياسر علي زادت شكوكه وقلقه عندما رأى حرية أهل البصرة، ورافق عمار

(ع)  علــی اإلمــام(ص) عــن عمــار ونفســه وانســحب مــن احلــرب. يعــرب فقــط عــن وعــد  النــيب
 .)54 ،، نفس املصدر( مبصري اجلحيم لقاتل الزبري!
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احلـرب وإراقـة الـدماء بـني املسـلمني اسـتمرت  ا عن عائشة، فيقبـل الكاتـب تقريـر املـؤرخني بـأنّ أمّ 
يع عائشــة. ومــع ذلــك، ينــوي وضــع عائشــة يف قطبهــا اخلــاص مــن بعــد اغتيــال طلحــة بســبب تشــج

(ع) بعـد انتهـاء معركـة مجـل، والـيت  خالل التعبري عن سـلوكها وكلماـا، وكـذلك سـلوك اإلمـام علـي
إّن اإلمـــام علـــي (ع) بعـــد احلـــرب عفـــا عـــن عائشـــة وأهـــل البصـــرة ميكـــن ذكرهـــا علـــى النحـــو التـــايل: 

بينهــا وبــني  بغــض وخــالفه ال يوجــد ينــة، أخــربت النــاس أنّــعنــدما عــادت عائشــة إىل املد .مباشــرةً 
 ).54- 59, 66، املصدر  نفس( (ع) ما قالتهعلي  د اإلمامأكّ  ؛ كما(ع)علي  اإلمام

 هما مـنأسـفت(ع) بعـد احلـرب و  بني عائشة واإلمـام علـيإلجياد رابطة قريبة  حماولة الكاتب
املؤلـف نفسـها. وحبسـب روايتـه، مـن ا احلرب والفتنة إىل حد جعل عائشة تدخل دائـرة مدخوهل

(ع) هــو األكثــر. بينمــا كانــت  بــني املهــزومني، حــزن عائشــة وبــني املنتصــرين، كــان نــدم اإلمــام
)، بكـــت ومتنـــت املـــوت قبـــل احلـــرب 33األحـــزاب/ ( (وقـــرن فـــی بيـــوتکن) اآليـــة تلـــوعائشـــة ت
ی عشـرة بنـني عن يوم اجلمل ألحب إلی لو أتيح لی من أن يکون لـ يواهللا إن قعود«وقالت: 

لــو «(ع)، مثــل عائشــة، املــوت قبــل ذلــك وقــال:  ومتــىن اإلمــام علــي»  (ص). مــن رســول اهللا
 ) يوضــح اجلــدول66- 65، نفــس املصــدر( »دخلــت فيــه. عرفــت أن األمــر يبلــغ بنــا مــا بلــغ ملــا

  :الفتنة الكربىهذا االستقطاب يف نص  1 رقم
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 صفينموقف حسين من حكم اإلمام علي(ع) حول حرب  2.3.2

ــج طــه حســني ملنظمــي معركـــة صــفني واضــح وموحــد متاًمـــا،  علــى عكــس معركــة مجــل، فـــإنّ 
بالنســبة لطــريف  حسـنيلطــه الوصـف التــارخيي  . وباختصــار، فــإنّ ولكنـه متنــاقض مــع معسـكرهم

 والدين.الدنيا ويضعهم يف طيفي  إيديولوجياحلرب هو وصف 

 نوايا وأفعال أبوسفيان وابنه معاوية مناملسافة احلادة بني يف أغلب نصه يربز طه حسني 
الـذي  » سرية الرجـل العربـی اجلـواد الداهيـة« حتت عنوان م سرية معاويةقدّ إنّه ياإلسالم.  دين

کـان يــذهب ، وهلـذا الســبب  »أن يتــألفهم مـن الرؤســاء والقـادة« كـان جيـود علــى النـاس حـّىت 
م دليًال تارخيياً، ). وبينما يقدّ 70، نفس املصدر( (ع) إىل علي والزّهادالطامعون إىل معاوية 

لـو قــد آثــر الســلم والعافيــة أن «ه يهمـش كــل ادعــاءات معاويــة: بتحليـل رئيســي وتكــراره، فإنّــ
 »بــــن عمـــــهإيبــــايع ويطيــــع أوال مث يتقـــــدم إلــــی اخلليفـــــة طالبــــا أن ينصــــفه مـــــن اللــــذين قتلـــــوا 

-71-70-68-67-23؛ للحصــول علــى أمثلــة أخــرى انظــر: 78-38، املصــدر نفــس(
 ).2 رقم واجلدول 78

العاص كأحد الصـحابة هـو    بن   من شخصية عمروکانت ذروة نظرة اآلخر عند املؤلف   إنّ 
ه خـالل احلكـم، أنه يتحدى وجهة نظر عدل الصحابة باإلشارة إىل دوره وممارسته التارخييـة: أنّـ

املســلمني،  ، اعتقــد أنّ »رجــال تقيــا ورعــا مســح الــنفس، رضــی اخللــق« الــذي كــانو  موســى أبــو
 112، نفـس املصـدر( ن ينزلوا علی الغدر، فأخلف ظنه عمروأ(ص)،  وخاصة أصحاب النيب

 ).73- 75وأيضا راجع 

(ع) كأفضــل ممثــل  التأكيــد علــى الطريقــة املناســبة حلكــم علــيطــه حســني  مــرة أخــرى، يــتمّ 
لـى ذلـك أنّـه  والشـاهد عالختيار شريعة ومصاحل اتمع اإلسالمي عندما يواجه الـدين والعـامل. 

مجيـع  نّ ملؤلـف، فـإاملـا جـاء بـه . ووفقـاً قط ممثلني ورسائل ملنع احلرب ومل يبدأ املعركة ان يرسلك
سياسات اإلمام كانت األفضل، لكن الظروف، وخاصـة عـدم دعـم قواتـه، حالـت دون جناحـه 

). لكن موقف طه حسني من أهل الشـام والكوفـة 73- 83، رجع السابق(امل يف معركة صفني
احلـــرب ضـــرورية بســـبب  اعتـــربواأهـــل الشـــام  مض يف بعـــض األحيـــان. مـــن ناحيـــة، يـــذكر أنّ غـــا

(القصــاص لقتلــة عثمــان) وعــدم الــوالء الراغــب لعلــي(ع). ومــع ذلــك،  تــأخري أحــد حــدود اهللا
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إىل ثـالث جمموعـات وفًقـا ألهـدافهم، الـذين قـاتلوا ألغـراض أهل الشـام ويف مكان آخر يقسم 
اجلـاه والسـلطة خمتلفة من املشاعر الدينية، والتحامل ما قبل اإلسالم أو العلمـاين، والسـعي وراء 

 ).99- 92، نفس املصدر(

واملهـــاجرون واألنصـــار أن طاعـــة اخلليفـــة واجبـــة  أهـــل العـــراقمـــن ناحيـــة أخـــرى، اعتـــرب 
الشام. بسبب  أهلن واألنصار، ونتيجة لذلك، اعتربوا وجوب حماربة بسبب والء املهاجري

حلــــــرب يف ا(ص)، كــــــانوا متقــــــدمني علــــــى بعضــــــهم الــــــبعض  (ع) مــــــن النــــــيب  قــــــرب علــــــي
 كيــف أنّ   يصــمت مــذهوالً ). لكــن طــه حســني 91- 88، الســابق  املرجــع( »شــهادةال«و

 هـــــــــؤالء النـــــــــاس أنفســـــــــهم خـــــــــالل معركـــــــــة صـــــــــفني و بعـــــــــد ذلـــــــــك مل يتخطـــــــــوا املعركـــــــــة
 ؟!عليها  ويتسابقوا

عــدم إىل  يشــريفقــط إّن طــه حســني عنــد رفــع القــرآن علــى الرمــاح يف معســكر معاويــة 
(سـبب  علـى اآلخـرة الـدنيابسبب تفضيل  اإلمام علي (ع)خيانة بعض قادة جيش و  وفاء

وجهـــة نظـــره، مل حيـــدث هـــذا احلـــادث والتحكـــيم عـــن  وأيـــديولوجي). مـــن طبيعـــي مـــاورائي
ا . يف هـذبـني فـريقني طـالبني للـدنيا يف املعسـكرين املـؤامرة نتيجـةه کـان طريق الصدفة، لكنـ

عـرب اسـتخدامه لعمرو بن العـاص وأشـعث بـن قـيس  كثر موّجهاألالتهميش نالحظ ، البني
ما  كانوا يعرفون أنّ ». يتهمماکر أهل العراق و داهيتهم...ماکر أهل الشام و داه«عبارة 

م أمثــــال أشــــعث يف صــــاحل معاويــــة هــــو أيضــــا يف صــــاحلهم بســــبب الدنيويــــة. ومــــن مث حــــرّ 
، نفــس املصــدر(ك فرحــوا لــذلوحلفــاؤه اخلليفــة مــن حريــة العمــل وأطلقــوا عمليــة التحكــيم و 

  ).94- 93؛ 98- 100
فقـط  رلكنـه ذكـ، الصحابة البارزين شـوهدوا يف اجليشـني طه حسني، يف حني أشار إىل أنّ 

(ع)، وخاصــــة عمــــار ياســــر. يعتمــــد حتليلــــه  اإلمــــام علــــي أصــــحابمــــن الشخصــــيات البــــارزة 
 أنّ بالنسبة لعمـار الـذي قُتـل علـى يـد الفئـة الباغيـة (ص)  أيديولوجياً على احلديث النبوي للنيب

ض أّمــا املؤلــف بالتحليــل واالســتدالل القــوي يــرف »مسيــة! تقتلــک الفئــة الباغيــة. وحيــک يــا ابــن«
رأي ااملــؤرخني بالنســبة إىل دور عبــداهللا بــن ســبأ وأعوانــه يف مقتــل عثمــان ووقــوع حــرب اجلمــل 

  ).101- 104 ,88- 91 ،نفس املصدر(
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  (ع) من النهروان إلى الشهادة حكم اإلمام عليل بالنسبةموقف طه حسين  4.2

معركة النهـروان، (ع) يف هذا الوقت ما يلي:  يتضمن مضمون رواية الكاتب حلكم اإلمام علي
علـى اجلهـاد، ونقـص الـدعم  أهـل العـراق(ع) حـول تشـجيع  وحمتوى مجيع خطب اإلمـام علـي

من حلفائه، وقمع مترد اخلوارج وـب معاويـة وإمهـال صـحابة اإلمـام والتقلـيص التـدرجيي هليمنـة 
ة، عــار لجهــاد مــع معاويــل مــع أهــل بيتــه (ع) اخلالفــة علــى الواليــات، وأخــريًا روايــة قــرار اإلمــام

(طـه حسـني،  ملجـم واستشـهاده   بضربة ابن ووعدهم للبيعة واليت انتهت زعماء القبائل الكوفية
احتــازوا علــى أعلــى نســبة مــن اخلــوارج، معاويــة وحلفــاؤه وقــريش  ). إنّ 121- 182: م2012

 وضــع بعــض العناصــر . ولكــن مثــل وصــف وحتليــل طــه حســني يف حادثــة مجــل، متّ االســتقطاب
ـــــني الصـــــواب واخلطـــــأ، والـــــذي ســـــيتم  اإلمـــــام وعمـــــالء املعســـــكر( (ع)) يف القطـــــب العـــــائم ب

 أدناه.  شرحه
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 ؛)115- 119، نفـس املصـدر( هلـا فصـل قصـري فقـط الفتنة الكربىمعركة النهروان يف كتاب 
بـــني  ختلـــو مـــن الصـــراعات التارخييـــة واخلطابيـــةقضـــية اخلـــوارج وحـــادث النهـــروان وكمـــا كانـــت 

للخــوارج وحلفــاء وصــف األعمــال العنيفــة  يهــتم ــا كثــريًا. متّ مل  طــه حســنيفــإّن املســلمني، 
، نفـس املصـدر( يف ب املمتلكات وقتل املسلمني بعد النهروان بشيء مـن التفصـيل معاوية
 ).127-129؛ 163-149

ـــة يف هـــذه الفصـــول لتربيـــر ســـلوك  ـــرغم مـــن وجـــود حماول  وأهـــل العـــراق المعســـكرعلـــى ال
احلقيقة والباطـل مـن وجهـة نظـر املؤلـف.  بني قطيب يعومونم  أّ ، إّال (ع)علي  وحكام اإلمام

(ع) بشـكل أفضـل بعـد حادثـة النهـروان، مـن املهـم اإلمام علي لفهم وجهة نظر املؤلف حلكم 
حيـاول تربيـر عـدم اهتمـامهم باسـتمرار احلـرب هـو قطـب العـائم. لل بالنسبةأوًال النظر إىل موقعه 

ا كانــت يف حالــة ألّــ ضــاً اجليــوش كانــت بريئــة أي لــه، فــإنّ  اً ة ــروان. ووفقــمعرکــ مــع الشــام بعــد
كــانوا م  . خاصــة وأّــروحيـاً (ع) وكانــت منهكــة  حـرب مســتمرة منــذ بدايـة اخلالفــة لإلمــام علـي

الــرحم وقتــل اإلخــوة واألطفــال أمــام صــالت مــن احلــرب هــي قطــع حصــتهم الوحيــدة  أنّ يــرون بــ
ـــاء وا اب بعـــض أبـــرز الصـــحابة مـــن هـــذه احلـــروب انســـح كمـــا أنّ   ؛واحلـــزناألنـــني اإلخـــوة واآلب

مــن ذلــك، مت متــويلهم مجيًعــا مــن اخلزانــة ومل يكــن لــديهم عــزم  األهــمّ و جعلهــم أكثــر تشــكًكا. 
للعديد من أصـحاب  ياهلدايا والرشاو يقّدم معاوية كان (ع). باإلضافة إىل ذلك،   وإميان علي

سـتنكر مـن الكتـاب، ي ة). ولكن يف الصفحات التالي121- 125، نفس املصدر( (ع) اإلمام
املؤلـــف أوقـــات فـــراغهم وراحـــتهم بســـبب تفضـــيلهم للمصـــاحل الدنيويـــة علـــى اإلميـــان واآلخـــرة: 

الــذين مــن خــالل عصــيام،  هــؤالء، »الســلم وفزعــا مــن املــوت زادهــم ايثــار للعافيــة ورغبــة يف«
ة دمــروا خطــة اخلليفــة وتســببوا يف نســب خاطئــة مــن قــريش يف عــدم قــدرم علــى إتبــاع سياســ

  ).176- 175- 157- 152- 148، نفس املصدر( احلرب
لبحـث مؤلـف  اً (ع). ووفقـ حكـام و عمـال أمرياملـؤمنني مـعاملزيد من االغرتاب  ولكن متّ 

عـــن اثنـــني فقـــط. والبـــاقي، خاصـــة يف جمـــال امللكيـــة  راضـــياً (ع)  الكتـــاب، كـــان اإلمـــام علـــي
لتقاليـد زمـن شـيخني، هـو تقـدمي  اً (ع) والناس، بينما كان واجبهم، وفق اإلمام خانواالعامة، 

هـــذا ). يف 175-129-128، نفـــس املصـــدر(مثـــال:  وثـــائق إىل اخلليفـــة يف ذلـــك الوقـــت
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 (ع).لإلمام علي عباس، أحد أقرب الناس  حول ابنس طه حسني مناقشة طويلة ، كرّ البني
مـام يسعى املؤلف لتربير ابن عباس علـى أنّـه كـان قـد اّختـذ موقفـا بالنسـبة لتفرقـة أصـحاب اإل

علي (ع) وأنّه كـان قـد تعـب مـن احلـروب واهلـزائم ولكنـه يف األخـري احنـرف عـن الطريـق وزاد 
على مهوم اإلمام علـي (ع) وأصـبح ال يعتـين بـآراء اآلخـرين وغلـب عليـه الطمـع والسـرقة مـن 

ويف الوقـت  بيت املال؛كما كان عامًال يف حتريض معاوية على التمّرد والفوضى يف البصرة ()
(للحصــول علــى شــرح كامــل،  يف دائــرة الصــديق ويف دائــرة العــدو طــه حســني وضــعهنفســه، 

  ).54، 142-135نفس املصدر، : أنظر
(ع) يف أحــداث هــذه الفــرتة. يــروي  طــه حســني ينســب الشــرعية إىل اإلمــام علــي يــذكر أنّ 

ه أيـديولوجي إىل حـد  . حتليلـه، رغـم أنّـ(ع) الطويلـة لإلمـام والرسائلطب اخلاملؤلف العديد من 
مـام اإللتنفيـذ سياسـات  أّن الظـروف مـا كانـت متـوفرةم تفسرياً مفصًال صلب. يقدّ لکنه كبري، 
ومع ذلك، مل يستسـلم ». خيانة من الولی وکيدا من العدو« (ع) كان يعاين كثرياً بسببعلي 

كانت سياسـته يف العراق على اجلهاد.   وأهل(ع) أبداً واستمر يف تشجيع حلفائه  أمري املؤمنني
ومــا كــان جيــرب احــداً أو يقــوم بإعطــاءه الصــلة حــّىت يشــارك يف  احلــربإىل تشــجيع الاحلــرب هــي 

ه ألنّـ حـق الـدين.مبنيـاً علـى احلـّق تقـّدم الـدين علـى كـل شـيء.  (ع) . كـان مبـدأ اإلمـاماحلـرب
طريــق عــن احلفــاظ علــى الــدين لــه أســبقية علــى االحتفــاظ بكرســي اخلالفــة  (ع) كـان يعتقــد أنّ 
ض إىل أعدائــه إّال إذا تقــّدموا علــى اخلــوارج مــا کــان يتعــرّ  علــى عكــس عمــر،الباطــل والشــبهة. 

، ومـــن واحـــرتام آرائهـــمتشـــاور مـــع النـــاس اللديـــه سياســـة التســـامح واللطـــف، و  ت. كانـــومعاويـــة
، نفــس املصــدروالــدين (مثــال:  إىل مســألة اجلهــاديــدعوهم کــان خــالل تشــجيعهم وتــوبيخهم،  

131 -135 -142 -148 -157.( 

(ع) يف اجلــزء األخــري مــن  حتليــل املؤلــف للسياســة العســكرية لإلمــام علــي ومــع ذلــك، فــإنّ 
(ع)   اإلمـام علـي . على سبيل املثال، كتب أنّ أي القدر والتنبؤ ،ثانويتنيخالفته مرتبط بفئتني 

ملرجــع (ايف حــديث النــيب (ص) هــم اخلــوارج  »أشــقى النــاس«القصــد مــن كلمــة  كــان يعــرف أنّ 
(ع)، يكتب بنربة حزينة بعـد فـرتة وجيـزة مـن  طه حسني، متأثراً باستشهاد اإلمام .)128، نفسه

 لـو كـان(ع) إىل هدفـه علـي سيصل کان وعد زعماء القبائل بالتعاون مع اإلمام حملاربة الشام:  
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اذا القضـــاء يقـــول کلمـــة، فيـــنقض عليـــه و علـــی أهـــل «و» النـــاس يـــدبرون وامـــر اهللا غالـــب...«
  )157- 158، نفس املصدر(  »کل تدبري.العراق  

    
 سياسات اإلمام المدنية وتحليل فشل أو انتصار سياسته علی موقف طه حسين 5.2

 تـأثّرت(ع)، والـيت  األحـداث العسـكرية حلكـم اإلمـام علـييـتكّلم عـن معظـم الكتـاب أّن ومع 
م )، يقـيّ 37- 39( يف ثالثـة فصـول مـن الفصـول النهائيـةفإّن طه حسـني  بظروف زمن املؤلف.

 الرباهـــنيالتأكيـــد علـــى معظـــم  (ع) وحكومتـــه بالكامـــل. وقـــد متّ ي علـــ السياســـة املدنيـــة لإلمـــام
 (ع) يف هذه الفصول.علي على حكم  والدالئل

كـــان (ع)، باإلضـــافة إىل الشـــؤون العســـكرية،   وحبســـب وصـــف املؤلـــف، فـــإن اإلمـــام علـــي
صـــالة اجلماعـــة. لقـــد كـــان يقـــيم ال(ع) علـــي أيضـــاً بالشـــؤون السياســـية والدينيـــة. كـــان يعتـــين 

ليفـة کاخل  .وعملـهقـه ؛ كما كان يدعو الناس إىل الـدين والـدنيا عـرب منطم، والقائداخلليفة، واملعلّ 
. عــالوة الثــاين ومعاملتــه مــع أهــل املدينــة، هــو أيضــاً  كــان يــدعو النــاس إىل التقــوى واإلنصــاف

مل يکــن ينســـی اهللا . «ة واملناجــاة لــيالً كــان ممّــن يكثــرون الصـــالعلــى ذلــك، مل يــنس اهللا أبـــداً و 
حلظة من الليل والنهار...شديد احلـرص علـی أن حيقـق املسـاواة بـني النـاس فـی قولـه و عملـه و 

  .)160- 159: م2012 (طه حسني، »فی وجهه
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(ع) مل يكـــن رجـــالً بســـيطا يف السياســـة، خالفـــا لتصـــور  اعليـــ طـــه حســـني علـــى أنّ  يصـــرّ 
بعـد الغـدر ونفـاذ البصـرية والوصـول الـی «هيات العرب، كان لديه أعدائه، ولكن مثل باقي الدا

كانـت ســرية علـي مماثلـة لســرية اخلليفـة الثــاين ». اعمـاق النفـوس ولکــن يـوثر الصـراحة والصــدق
يـــوّبخ املتجـــاوزين علـــى البيـــت املـــال شـــجع اخلـــدم، و يالظـــاملني و كـــان يعاقـــُب . الـــوالة خبصـــوص
» قاحلـــ«جتـــاه الشـــعب إىل  ة(ع) السياســـي ام علـــيكمـــا اســـتندت آراء وســـلوك اإلمـــ  ويعـــزهلم؛

مل يكـــن أبـــًدا علـــى اســـتعداد للتضـــحية باحلقيقـــة مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى ســـلطة  ».صـــدقال«و
أو ا علــى اآلخــرة لتفضــيل الــدنيخالفتــه. مل جيــرب أي شــخص علــى طاعتــه ومل مينــع أي شــخص 

 ).160- 169، نفس املصدر( إىل معاوية أو اخلوارج الذهاب

 (ع)، ال حيــبّ  طــه حســني، يف خضــم كــل هــذه التعريفــات ملزايــا حكومــة األمــري يبــدو أنّ 
(ع) يف حالة واحدة. ومع ذلـك، حيـاول وصـفها وقبوهلـا بنـاًء علـى  نتائج السياسة املالية لإلمام

"نظرة متعاطفـة". اجلملـة التاليـة تعكـس بـــحياول شرح هذه السياسـة فهو (ع).  معايري اإلمام
(ع)  لإلمـام معسـكر أهـل العـراقيشـرح املؤلـف أسـباب عـدم مرافقـة : طه حسنيوجهة نظر 

ه جيــب أن يقســم اخلزانــة بالكامــل أنّــكــان يعتقــد (ع)   األمــري يف احلــرب ضــد الشــاميني، ألنّ 
 اعتــــاد اجلنــــود علــــى كســــب املــــال بســــهولة وبــــدون حــــرب ومــــن هــــذا املنظــــار بــــني املســــلمني

فکــان عمــر أحــزم فــی سياســته «حالــة أخــرى مــن هــذه العبــارة هــي:  .)122 ،نفســه املرجــع(
(ع) أشد احتياطا لنفسـه إن أمکـن أن حيتـاط إمـام لنفسـه علي وأنظر للمصلحة العامة و کان 

 ).161، نفس املصدر( »أکثر مما احتاط هلا عمر

ه ونظـام اخلالفـة بأكملـ علـي (ع)وفًقا للتقييم النهائي لطه حسني، فشـلت حكومـة اإلمـام 
يف توســــيع ســــلطتها يف مجيــــع أحنــــاء احلكومــــة اإلســــالمية، وانتهــــت حقبــــة اخلالفــــة بــــالعودة إىل 

يف التحليــل إّن مــنهج طــه حســني امللكيــة. مبتنيــة علــى األنظمــة السياســية الســابقة، وأصــبحت 
نت هـذه العوامـل تضـمّ  . وحبسـب حتليلـه، فـإنّ وحمكـموحججه حول سبب هـذا الفشـل علمـي 

 من ذلك، االقتصاد. عرب قبل اإلسالم، واألهمّ معتقدات وحتيزات ال

وخلـوه ، النـاسإميـان كمـال بسـبب  إنشـاء واسـتمرار نظـام اخلالفـة كـان  حسني أنّ طه ويرى 
، كــانوا قلــة  كتــب يف حتـٍد لعدالــة الصـحابة: املؤمنــون احلقيقيـونوقـد   الــنفس. وهـوىمـن املصــاحل 

، وانتهاء مرحلـة الـوحي (ص) الرسول. بعد وفاة ذنوبالومع ذلك مل يكونوا خاليني من بعض 
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 ،نفـــس املصــــدر( يف النتيجـــة ظهــــرت العصـــبية اجلاهليـــة العربيـــة. زاد عـــدد املنـــافقني وامللحـــدين
  ).143- 140 , مثال:171،172

إّن طــه حســني يقــّدم حتلــيال جيــدا بالنســبة للمتمــّردين الــذين كــانوا يف مرحلــة خالفــة عثمــان 
 إىل غربــة اإلمــام علــي (ع) بــني ناســه وعــدم إطاعتــه. أّدتتــی واألحــداث ال واإلمــام علــي (ع)

ت الفتوحـات أدّ  على الرغم مـن أنّ و . »الفتوح«ّن املؤلف يربط هذه األحداث ويعللها مبسألة إ
ـــادة الـــدخل، وبالتـــايل إىل قـــوة اخلالفـــة،  ـــأثرياً علـــى إىل تنميـــة األرض وزي ولكنهـــا كانـــت أشـــّد ت

ت الفتوحـــات إىل قبـــول اإلســـالم خوفًـــا مـــن األمـــم املســـلمني وإميـــام. أدّ  تصـــرفاتاالقتصـــاد و 
 يف فــرتةومارســوها بوضــوح  الــدول املغلوبــةرســتقراطية مــن األيــاة احلم العــرب املهزومــة. لقــد تعلّــ
زيادة الثروة يف مجيع فئات اتمـع مـن العبيـد واملسـلمني اجلـدد والغـزاة وقـادة  خالفة عثمان. إنّ 

منـــــو زاد مــــن قــــوة الــــدين و  ، قلــــل(ص) النـــــيبأصــــحاب  بعــــض الصــــحابة و وحــــّىت  املعســــكرات
قبـــول  أي علـــى اآلخـــرة الـــدنياتفضـــيل أّدى إىل وأخـــريًا،  والطمـــع واجلشـــع فـــيهماألرســـتقراطية 

 ).172- 180، نفس املصدر( (ع) معاوية بدًال من علي
 

 النتائج. 3

. أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر (ع) األحـــداث العســـكرية حلكـــم اإلمـــام علـــيبطـــه حســـني  اهـــتمّ 
(ع) علــى حتديــد رؤيتــه ملعارضــي اإلمــام  د فهــم موقفــه مــن خالفــة اإلمــام علــييعتّمــلــذلك، 

مــن ذلــك، اكتشــاف املفــاهيم املركزيــة لفكــره وراء روايتــه لتــاريخ هــذه الفــرتة.  (ع)، واألهــمّ  علــي
روايــة هــذا الكاتــب وحتليلــه هــي مــزيج مــن املــنهج التــارخيي والرؤيــة  علــى عكــس ادعاءاتــه، فــإنّ 

املعــايري املوجــودة  الــدين ويف الرتبــة التاليــة الــوالء والبيعــة مهــا أهــمّ  .النظــرة اخلارجيــةاإليديولوجيــة و 
اآلخــرة، واحلقيقــة، إّن . ، يقــوم بالروايــة والتحليــلخلــف عقــل وفكــر طــه حســني واســتنادا إليهــا

ـــة  مرتبطـــة هـــي فئـــات أخـــرى والقســـط ومصـــاحل املســـلمني، والوحـــدة وجتنـــب االنقســـام، والعدال
طــه حســني عمومــا يعتــرب شخصــية اإلمــام  ).2(الرســم البيــاين رقــم ملــذكورين وتقــويهمباملعيــارين ا
الكلمـــات ب مشـــحونالـــنص و  .بـــه عيـــار الـــدين ومفاهيمـــه ذات الصـــلةملأفضـــل رمـــز  علـــي (ع)
، كـــل مـــن يعـــارض يف املقابـــل(ع). اإلمـــام علـــي علـــى هـــذه املواضـــيع عـــن املشـــتملة والعبـــارات 

). 3رقــم (الرســم البيــايناملرتبطــة ــا (ع) ورد ذكــره بعنصــر الــدنيا والعبــارات والكلمــات  اإلمــام
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(ع) مـــن خـــالل التحليـــل لإلمـــام علـــي نفـــس الوقـــت املزايـــا التارخييـــة والدينيـــة  يفيثبـــت املؤلـــف 
 اخلالفـة، (ع)، على الرغم من اعرتافه حبقّ  اإلمام د أنّ البيعة. وأكّ ملقولة اإليديولوجي والتارخيي 

تعهد بالوالء للخلفاء السـابقني حتـت رايـة الـدين بسـبب مصـاحل املسـلمني ووحـدم وظـل ثابتًـا 
يف حــني  .دائمــاً يــة و املطــامع الدنيو أاجلشــع  علــی (ع) يف حياتــه احلــقّ  فّضــل اإلمــام علــي فيــه.

مـل ومعاويـة واخلـوارج سـبًبا كبـريًا أصـحاب اجلوالذين هم ثـالث جمموعـات أي أصبح معارضوه 
  .طلبهم الدنياة واالنقسام يف العامل اإلسالمي بسبب للفتن

   
  : المفاهيم المرکزية لفکر طه حسين في بناء قطب الصديق1 الرسم البياني

  
  : المفاهيم المرکزية لفکر طه حسين في اإلغتراب2 الرسم البياني

الدين

الدنيا



 253   )مرمي عزيزيان... ( حكم اإلمام علي(ع) من منظور املعاصرين السنة

طـه حسـني ال يسـتطيع أن يـتخلص متاًمـا مـن عـدل الصـحابة وحيـتفظ مبكانـة  مع هذا، فإنّ 
هـــذا  بعـــض الشخصـــيات البـــارزة مثـــل الـــزبري وعائشـــة يف عـــامل الغربـــاء واألعـــداء. كمـــا يبـــدو أنّ 
أهــل املؤلـف ال يســتطيع أو ال يريـد اختــاذ قـرار حاســم يف تفسـريات مثــل التعليـق علــى تصـرفات 

 هـــؤالء األفـــراد واجلماعـــات يف دائـــرة القطـــب العـــائم، حيـــث متّ  الشـــام. وبالتـــايل، يقـــعالعـــراق و 
 .عليهم تطبيق كل من مفاهيم القطب الداخلي والعدو

مــام اإلبشـكل عـام، نفــى طـه حســني، مستشـهداً حبجــج قويـة، الصــلة بـني فشــل سياسـات 
مــــه نتيجــــة للظــــروف التارخييــــة الــــيت بــــدأت يف عصــــر قدّ بــــل (ع) أثنــــاء اخلالفــــة وعجــــزه. علــــی 

حزنًــا هلــذا و اخلالفــة مــن املشــهد السياســي.  (ع) وعصــرعــزل اإلمــام علــي ت إىل وحــات وأدّ الفت
 هذا الفشل بقضية املصري.طه حسني الوضع، ربط 

 

  والمراجع المصادر

  الکتب
 القران الكرمي

  ج البالغة
 ،الثانيـــة، حتقيـــق: أكـــرم ضـــياء العمـــري، الطبعـــة تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـــاط)، ش1397( ابـــن خيـــاط، ابـــوعمرو

  بريوت: مؤسسه الرساله. 
  .  جزءان، ، قاهره: دارالکتب والوثائق القوميةتراث طه حسين)، ه1423( امساعيل علی، سعيد

)، الــدکتور طــه حســني و اخللفــاء؛ عــرض و نقــد ادبی...فــی کتــاب الفتنــةالکربی(علی م1954( بــري، عبــداهللا
  و بنوه)، بريوت: دارالفکر للطباعه والنشر.

    .، جده: امهطه حسين والشيخان)، ه1401( مدعمرتوفيق، حم
    .بريوت: مرکز دراسات الوحده العربية ،طه حسين وتحديث الفکر العربي)، م2011( دراج، فيصل

أبوالفضـــــل إبـــــراهيم، القـــــاهرة:  ، حبـــــث: حممـــــدتـــــاريخ الرســـــل والملـــــوك(د.ت)،  جريـــــر الطـــــربي، حممـــــد بـــــن
 داراملعارف.

  .1زاده، قم: انديشه هادی، الد.  ، صادق حسنأمالي)، ش1388( طوسي، حممدبن حسن
 .(ع)) ، مصر: املعهد اهلندوسي ، اجلزء الثاين (علي و بنوهالفتنة الكبرى)، م2012( طه حسني



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    254

 .، مصر: دار املعارف. اجلزء األول (عثمان)الفتنة الكبرى(د.ت)،  طه حسني

  ، هادی جليلي، طهران: ين. گفتماننظريه و روش در تحليل  )، ش1389( يورجنسن، ماريان
  

  الرسائل
پايـــــان نامـــــه  ، »الشـــــتبية واالســـــتعاره فـــــی ثـــــالث کتـــــب لطـــــه حســـــني...« )،ش1386( زمـــــاين فـــــر، اشـــــرف
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