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 ششمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 تابستان

 

مواجهه امام با آن یو چگونگ یعل یرالمؤمنینکارگزاران ام یلغزش مال ییچرا

 

 5/6/9011 تاریخ تأیید:                               91/91/9111 تاریخ دریافت:
  1 خانییقاض ینحس 

 
هتا اتت      های همیشگی حکومت   لغزش مالی کارگزاران یکی از چالش

هتای  این موضوع در راتتای تحقق عدال  اقتصتادی متورد تو تم زمتوز     

در  اتالمی قرار دارد  با تو م بم  ایگا  ویژ  امیرالمؤمنین حضرت علی

اتالمی، واکاوی گفتار و رفتار ایشان در این زمینم دارای اهمی    نظام اندیشم

بسیار ات   در مقالم حاضر برای دت  یافتن بم این هدف، ابتدا بتا اتتتقرا    

هتا ررداتتتم    دادن زن های لغزش متالی و چرایتی روی  ها بم وصف گونمداد 

موا هتم امتام    شود و تپس با رویکردی وصتفی ت تحلیلتی، چگتونگی     می

های مختلف لغزش مالی کتارگزاران حکتومتی بتم تصتویر      با گونم علی

 شود  کشید  می

های مالی کتارگزاران  کم بیشتر لغزش دهد می های این رژوهش نشانیافتم

روشتی   در مستامحم و چشت   عصر حکوم  امیرالمؤمنین حضترت علتی  

در علتی  حاکمان قبلی، ریشم داشتم ات  و تیر  امیرالمتؤمنین حضترت  

گری بود  ات   بدین معنا کتم  ها، عدم اغماض با هدف هدای  موا هم با زن
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گری مردمان،  در راتتای وظایف صیان  از اموال مسلمانان و هدای امام

بخشتی   ها و برتورد تنبیهی مناتب با زن، زگاهی ضمن نادید  نگرفتن لغزش

  کردند  دینی و بازنهادن مسیر اصالح را دنبال می
 

  ی،ع اا   اتصا اا   ی،، ک اگزااگا  کومم  ، اد اا م ا      یامام عل   :یدواژگانکل

 .خالا  یختاگ

 . دیباچه1

یوی از مدائلی که همماگه اگ زذگ تاگیخ، کاکما  گا به خما مشغمل ساخصه اس  ،  غ ا    

ما ی کاگزااگا  کومم  بماه اس . این مدئله اگ نظام اسالمی به ا یل نگاه خاص اسالم 

یابا و همماگه برخ مگا ب ا   ا مال و پذیراصه نبما  تعرض باا ، نمما باگزتری میبه امر بی 

کاگزااگا  خاطی اگ گاه تحقق عاا   اتصااای، امری پدنایاه و ممگا انصظاگ بماه اس  .  

های اسالمی و ش یعی، ک او  از   اگ انایشهبه ا یل جایگاه عار کاکمی  امام علی

و چگمنگی مماجه ه کر رب ب ا ای ن      میرا مؤمنینهای ما ی کاگزااگا  اچرایی  غا 

 مدئله، امری شایدصه پژوهش اس . 

های تاگیخی، کایثی و گجا ی به اسصقرای باین گوی اگ آغاز با گجمع به ایرین نمشصه

های ما ی کاگزااگا  کومم  علمی به نام و نشا  و چرایی اتهام های مرتبط با  غا اااه

با ک اگزااگ اگ مع رض   ااامه، چگمنگی مماجهه امام علی پراازیم و اگ ما ی ایشا  می

 شما. اتهام برگسی می

اگ نگاهی به سابقه پژوهش اگ این مدئله بایا زف  که خیان  ما ی امری نید  ک ه  

زرا  تاگیخ عار کومم  علمی به اوگ ماناه باشا. این ممضمع اگ آث اگی  از نگاه پژوهش

 ه ای م ا ی  سیاس   نمشصه ج ماا س لیمانی،    ا گیا  خماص اگ کومم  امیر مؤمنماننا 

طا     ب ن اب ی  ک اگزااگا  عل ی  اکب ری و س یمای    اثر محماکد ین عل ی   امام علی 

نق ش  چن ین اگ مقا  ه    اکبر ذاکری ممگا تمجه بماه اس . همبه تلم علی امیرا مؤمنین
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ه موانی و همواگا  ککاصل تال  زل اگ تأمین امنی  اتصااایکاگزااگا  امام علی

تحقیقی آماگ زمنه اس  اگ ضمن مباکث، مماگا خیان  ما ی به شیمه آماگی اگائه زرای اه  

 ان ا و  ه ای م ا ی تمج ه ااش صه    اس . با این کال، این ن مع آث اگ، تنه ا ب ه بی ا  خیان        

 ه ا، مح مگ پ ژوهش    ب ا ای ن  غ ا     چرایی گخااا این مدئله و چگمنگی مماجهه امام

 نبماه اس . 

 های مالی چرایی لغزش ها و. گونه2

های ما ی کاگزااگا  کومم  علمی، صمگب واک ای نااش صه اس  ،    باا  گوی که  غا 

با این اا راا ابص اا ب ه    تر نمع مماجهه امام علینمایا به جه  اگک مناس شایدصه می

ها بپراازیم. شایا  تمجه اس   ب ه هنگ ام س خن از ت راگ ز راصن       شناسی این  غا زمنه

ها به معرای اجما ی ایشا  اگ گاس صای ش ناخ  بد صرهای  غ ا      اگ این زمنهکاگزااگا  

ها اگ تاگیخ بایا مدصنا به شماها جا که پاسخ به چراییشما و اگ انصها از آ  ما ی تمجه می

ها، نگاهی به چرایی بروز  غا  از سمی کاگزااگ خماها تاگیخی باشا اگ صمگب یاگی اااه

های م ا ی اگ می ا  ک اگزااگا  کومم   ام ام      های ذیل از  غا  زمنهها،  شا. اگ برگسی

 ه.ق.( گصا زرایا.54 -54)علی

 . تأخیر در ارسال خراج 2-1

آوگی خراج و اممال مصعلق به کومم  از م رام  تما  به جمعاز جمله وظایف وا یا  می

بایا اضاای آ  به  کرا اگ صمگب ااونی اممالکرا آ  اشاگه کرا. اگ گاسصای هاینهو هاینه

 ز راا،  های ت اگیخی مش اهاه م ی   زرایا. اگ اااه مقر مرکای کومم  اسالمی اگسال می

 کران ا و م مگا بازخماس   ام ام      زاه کاگزااگا  اگ اگسال خراج به کماه با تأخیر عمل می

 زراصنا.  تراگ می
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کبی خمان اه  ، اگ1اگک  از تبیله هماا یایا بن تیس که به ا یل انصداب به بطن بنی 

به  جایگاه یایا چنا  بما که از سمی امام 2شا، پس از نبرا جمل، وا ی ماائن شا. می

همراه تنی چنا برای مذاکره با معاویه، تبل از شروع نبرا صفین اعاام ش ا. س خنا  او اگ   

چنین، یایا بن ت یس اگ   هم 5ناا او ااگا. ایااگ با معاویه، نشا  از عظم  جایگاه امام

و اگ  5برای نبرا با معاویه اگ سخنانی، کمای  خما گا بی ا  ااش     ب طلبی اماممشمگ

 4زما  نبرا نیا به برانگیخصن کمایا  برای مقابله با  شگر شام هم  زماگا.

کناگه زیرا، اما اگ گاه باززش  سپاه  ایازاه او به ماجرای کومیّ  سب  شا از امام

وزم با او پرااخ . اگ پی ای ن ای ااگ، یای ا     به خیمه یایا گا  و به زف  به کماه امام

برخی منابع  6زری اصفها  و گی بر عهاه وی نهااه شا.پیمس  و وا ی اوباگه به امام

از نام ه کر رب ب ه او     7ان ا. گانی او بر گی، هماا  و اصفها  سخن زفص ه از زدصره کوم

  8طقه خما، تعلل وگزیاه بما.زراا یایا اگ اگسال خراج من مشخص می
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 زر پاسخ به چرایی تأخیر وی اگ ارسصاا  خراج نیدصنا. ام ام های منابع، یاگیاااه

 ای به او ارممانا: اگ نامه

   1دانم.تو در فرستادن خراجت تأخیر داشتی. من علّت آن را نمی

اگس ال  زر آ  باشا که خطای زیا تنه ا اگ ت أخیر   تمانا کوای می این سخن امام

ا مال ب ه کر رب نرس یاه ب ماه اس  .      خراج بماه اس  و زااگشی از تعرض وی اگ بی 

زری وی زراا که نامه کررب به یایا اگ کاام اوگه وا ی مصأسفانه اگ منابع، مشخص نمی

بماه اس . ازر این نامه، مرتبط با اوگه ماائن باشا ب ه تط ع، کر مگ تأثیرز ذاگ یای ا اگ      

گانی نشا  از آ  ااگا که تعرض ی از جان      وباگه او اگ منا  کومصفین و به کاگزیری ا

ا مال صمگب نگراصه اس  و خطای گوی اااه بایا از منظر سهل انگاگی تحلیل وی به بی 

زری او نیا با تمجه به شخای  یایا بن تیس و ع ام  زراا. اگتباط نامه با اوگه اوم وا ی

 یابا.  گا با ممضمع سهل انگاگی همدا  میچرایی  غا زمنه امامبیا  برخمگا تنبیه

 . عدم احتیاط در مصرف اموال حکومتی 2-2

گسانیانا، که اممال کوممصی گا اگ جای خما به مارف میزاه کاگزااگا  کومم  با آ 

اما اگ میاا  و چگمنگی مارف امما ی که اگ اخصیاگ آنا  اس ، ات  الزم گا از خما نشا  

 اهنا. نمی

پدر عجال  که به ا یل انصداب ب ه تبیل ه    هامه.ق.( تا282زااگ  اینمگی )ا. بنا بر 

و اط راف آ  گا از   2زری منطق ه کد ور  شا، پس از نبرا باره، وا ی ازا، ازای خماناه می

 ه.ق.( ن ام تاام ه گا   254ب ن خی اط )ا.    خلیفاة که با آ  5ااگ شا.جان  امیر مؤمنا  عهاه

                                              

 .همان. 1
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ه.ق.( نی ا او گا  272، اما باا  گوی که ب الذگی )ا.  1ه اس به عنما  وا ی بحرین ثب  کرا

گانی وی اگ کدور اال   ااگنا. از نامه  شماها بیشصری بر کوم 2عامل کدور خماناه اس 

آی ا  باا  گوی که سخنی از بدصر  غا  تاامه به میا  نیاماه اس ، چنین برم ی  5کررب

 اس . که تاامه به عام اکصیاط اگ مارف اممال اچاگ بماه 

ه.ق.( گا ک ه از  54بن ت یس )ا.  به خالا  گسیا، اشعث چنین، چم  امام علی هم

ه.ق.( کاکم آذگبایجا  بما، ماب کمتاهی اگ مقامش ابق ا  54 - 25بن عفا )طرف عثما  

 بن تیس از تبیله کن اه، اص ا صی یمن ی ااش   و ب ه هنگ ام ا صو ع راق و         اشعث  5کرا.

ب ه س ب  گیاس       4ا و تا پایا  عمر اگ آ  اتام  ااش .زیری کماه به این شهر آمشول

اشعث گا از گیاس  کناه و اشعث بر تبیله کناه و جایگاه اجصماعی وی، چم  امام علی

ه.ق.( و 67بن کاتم )ا.  ق(، عای58گبیعه کناگ نهاا، برخی از یاگانش ماننا ما ک اشصر )ا. 

 6به تامیم ایشا  اعصراض کرانا. مه.ق.( با کرمگ اگ ناا اما64بن عروه )ا. هانی 

های منابع اگ ممگا  غا  ما ی اشعث، سخن آشواگی نااگنا، اما از نام ه اگس ا ی   اااه

ا مال، مصهم گوی اگ مارف بی آیا که اشعث به  غا  ما ی و زیااهکررب به وی بر می

ی اش عث  ا م ال از س م   چرایی اگ پیش زراصن چنین گاصاگی گا ندب  به بی    7بماه اس .

ه.ق.( گص ا ک را. اگ   45بن هبیره )ا. مصقلة تما  اگ زااگ  عام پرااخ  تعها ما ی می
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زمنه که عثما  تم ام ی ا بخش ی از    شما که ماقله انصظاگ ااش ، هما  جا مشخص میآ 

بخشیاه اس ، امیرا مؤمنین نیا ندب  ب ه ما قله چن ین    خراج آذگبایجا  گا بر اشعث می

 گس ا اش عث نی ا ب ر آ  ب ماه اس   ک ه کر رب ب ه          ه نظر م ی ب 1گوشی اگ پیش زیرا.

 گس  ی از وی اهصم  ام نااش  صه باش  ا و بد  ا  اوگا  عثم  ا ، بخش  ی از ام  مال گا کد  اب

 وی بخشا. بر

ب ما. او اگ  و پس از ایشا  اگ کناگ ام ام عل ی  ، صحابی خاص پیامبر2ابمگااع

کماه ب ما. ارزن اا  وی   ا مال نبراهای عار خالا  کررب کرمگ ااش  و مدئمل بی 

شما که  ها مشخص میاز مجممع زااگ  5بمانا. نیا بدا  پاگ اگ شماگ کاگزااگا  امام

ا مال گا به اخصر امیرا مؤمنین به عاگی  ااانا ت ا ب ه   بنای از بی  ابمگااع یا ارزنا  زرا 

اگ  5ی ا. نماایشا  گا به سب  این ام ر ت مبیخ م ی    عنما  زین  از آ  بهره زیرا و امام

هایی که بر کمی سن ای ن اخص ر اش اگه    چرایی این  غا  بایا زف  که بر اساس زااگ 

بماه اس  و تاا خیان   اگ   ، هاف وی شاا ساخصن اخصر امام6و سخن ابمگااع 4ااگنا

 میا  نبماه اس .
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 سرایان المال به خویشاوندان و مدیحه. بذل بیت2-3

گ ااشصن بخشی از ثروب عمممی جامع ه از س می   کاگزااگا  کوممصی به ا یل اگ اخصیا

زیرنا. ااراای که به سب  خمیشاونای یا مایحه سرایی، خما  ااراای ممگا مطا به تراگ می

بیننا یا به طمع اس  یازیا  بر اممال کومم ، خما گا مدصحق گا سااواگ اگیاا  صله می

 اهنا. نشا  می

گزااگا  مصهم به  غا  م ا ی اگ ب ذل و   ه.ق.( یوی از کا76منذگ بن جاگوا عبای )ا. 

کاگزااگ منطقه اص طخر اگ  ا مال به خمیشا  اس  که از جان  امام علیبخشش بی 

ای ن نوص ه اگ نام ه     2انا.منذگ گا ارای بخشناه و ممگا اطاع  تممش ااندصه 1ااگس بما.

 فرماید: ای به او می درنامهامام علی. شما به او ایاه می امام

خبر رسیده ... دست خود را در مال خدا برای کسانی که از خویشاانت  به من 

  3ای.آیند باز گذاشتهبه نزد تو می

ا مال مصهم ه.ق.( ایگر کاگزااگی اس  که به بذل بی 45بن هبیره شَیبانی )ا.  مَصقَلة

س عب ا بناز جان  عبااهلل  مصقلة 5شیبا  بطنی از تبیله بوربن وائل اس .بماه اس . بنی

ب ا کم ک    6ااگ ب ما. گا عهاه 4زری اگاشیر خُرَّهه.ق.( که اماگب باره گا ااش ، وا ی68)ا. 

 شما ک ه ما قله جایگ اه واالی اجصم اعی اگ می ا  ت ممش        های منابع مشخص میاااه

                                              

 .131، ص2، جکتاب جمل من انساب األشراف؛ بالذری، 11، ص1، جالطبقات الکبریسعد، ابن. 1

 .12، ص2؛ ج11، ص1، جالطبقات الکبریسعد، ابن. 2

 .131، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1

 .131، ص1، جاألنسابسمعانی، . 4

ای در فارس که به وسعت پس از ناحیه اصطخر شمرده شده اسات و شاهرهای بگرگای،    منطقه. 5

 (.32 – 31، صمسالک الممالکچون شیراز و سیراف در آن قرار داشته است )اصطخری، 

 .41، نامه البالغهنهج؛ 113، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1
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اگ تدمصی از نامه کررب به  2اااوا.های وی بر این شأ  و مقام میو بخشنازی 1ااش  

 ماقله آماه اس : 

از تو به من رسیده است که باور آن بر من گران است. گزارش رسیده  خبری

تو خراج مسلمانان را در میان بستگانت و کسانى که بار تاو درآیناد از     است که

گویی که گاردو  کنى  گو، بخش مىدروغ شاعرانها و  کنندگان و دسته درخواست

 3نمایی.را میان آنان پخش می

مره کاگزااگانی اس  که  غا  ما ی وی به بخش ش  بن عجال  اگ زهمچنین، نعما  

زُگیَ ق و اگ ش ماگ اص حاب خاگج ی     نعم ا  از بن ی   5بر خمیشاوناا  م رتبط ب ماه اس  .   

او اگ سروا  شعر مهاگب ااش  و اگ میا  تمم خما از اکص رام و جایگ اه    4بما.پیامبر

ز ری بح رین گا   او اگ گوززاگ خالا  کر رب اگ مقطع ی، وا  ی    6اجصماعی برخمگااگ بما.

ای نعما  گا به کمتاهی اگ امان  و گغب  اگ نامهجا که امام علیاز آ  7ااگ بما.عهاه

زراا، وی مشخص می 2ه.ق.(654أثیر )ا. به ضمیمه زااگ  ابن 8اگ خیان  نومهیاه اس 

 ا مال به خمیشاوناانش مصهم بماه اس . به بخشش بی 

                                              

 .242 – 241، ص4، جالفتوحأعثم، ؛ ابن122ص ،1، جاإلمامة و السیاسةقتیبة، ابن. 1

 .41، ص1، جاألنسابسمعانی، . 2

 .41البالغه، نامه ؛ نهج221، ص2، جتاریخ الیعقوبییعقوبی، . 1

 .551، ص4، جأسدالغابةأثیر، ابن. 4

 .همان. 5

 .551، ص4، جاسدالغابةأثیر، ؛ ابن1521، ص4، جاإلستیعابعبدالبر، ابن. 1

 .112، ص2، جکتاب جمل من انساب األشراف؛ بالذری، 121، صتاریخ خلیفةبن خیاط، خلیفة. 2

 .221، ص2، جتاریخ الیعقوبییعقوبی، . 1

 .551، ص4أثیر، أسدالغابة، جابن. 3
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ه ای  به جایگاه اجصماعی ای ن ک اگزااگا  و گیش ه    ها گا بایا با تمجهاین نمع از  غا 

اس صی  ای آ  عار اگ کناگ خال  زشااهوابدصگی خاناانی به ویژه اگ نظام زنازانی تبیله

ه.ق.( زمانی که نعم ا   222و بخشنازی تحلیل کرا. بر اساس زااگ  یعقمبی )ا. پس از 

ا م ال زرای ا ب ه    ی   از خیان  اگ برااشصن بخشی از ب بن عجال  مصمجه آزاهی امام

گس ی اتی ق از   تما  با تمت ع ناای اه ز راصن کد اب    این نمع گاصاگ گا می 1معاویه پیمس .

کاگزااگا  مرتبط ااند  که به گوززاگ عثما  اگ جامعه اسالمی، چه ره نش ا  اااه ب ما.    

 2ااشصی زااگ  شاه اس .نیا، چنین چشم مصقلةاگباگه 

 . مصادره خراج 2-4

آم ا ک ه اگ   اگسال آ  به مقر کومم  از وظایف وا یا  به شماگ می آوگی خراج وجمع

 زرایا.گاسصای این وظیفه، اگائه آماگ اگیاا  و پرااخ  بایا اگائه می

نام وی اگ ک ماا    5تیم بما.تیمی اگ شماگ اشراف و باگزا  تبیله بنی حُجِّیةیایا بن 

یایا از جان  کررب به والی     5.شماااگی از امیرا مؤمنین ایاه می نبرا صفین به جان 

های منابع چنین اس  که  غا  یایا، ماااگه خراج و اااه 6زماشصه شا. 4بر گی و اَسصَبی

چیای از اممال، ناا  8یایا ماعی بما 7عام اگسال بخشی از آ  به مقر کومم  بماه اس .

                                              

 .همان. 1

 .115، ص1، جالغارات؛ ثقفی، 111، ص1، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 2

 .521، ص2، جهمان؛ 215، صهمان. 1

 .54، ص5، جتاریخ األمم و الملوک؛ طبری، 123، ص1، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 4

 (.551، صالبلدانالفقیه، شهری بگرگ در میان ری و همدان بوده است )ابن. 5

 .521- 525، ص2، جالغارات؛ ثقفی، 215، ص1، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1

 .همان؛ همان. 2

 .213 – 211، ص1، جالکامل فی التاریخاثیر، ابن. 1
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که یای ا ب ا   یناو نید ، اما با تمجه به اراگ  به سمی معاویه و نفرین کررب مبنی بر ا

زراا، کامل نبما  خراج ، مشخص می1اممال مدلمانا  به جان  مرام ااسق زریخصه اس 

 .ااش  بخشی از اممال ناا یایا بماه اس به ا یل نگاه

سعا بن عمرو انااگی نیا از کاگزااگا  کررب اس  که به ماااگه خراج زراصاگ شاه 

 او اگ صفین به همراه برااگ  اگ سپاه ام ام  2ااننا. می بما. وی گا از اصحاب امام

تما  زف  که از زااگ  بدصن او انا. تنها میمنابع به چرایی  غا  وی اشاگه نوراه 5بما.

گسا،  غا  او با برنامه تبلی و به و عام مجازاب و زناا  به نظر می 5به سصمنی اگ مدجا

 ا مال نبماه اس .تاا تعرض به بی 

تما   غا  ما ی وی گا با ممضمع ماااگه خراج مرتبط ااند ، می کاگزااگ ایگری که

ه.ق.( از جان   خلیف ه اوم   44بن شعبه )ا. ة که مغیر ه.ق.( اس . زمانی45زیاا بن ابیه )ا. 

ه.ق.( به والی  باره زماشصه شا، زیاا گا به همراه خما ب را و  25 – 15عمر بن خطاب )

به گوزز اگ ام اگب عب ااهلل ب ن      4ا همماگ ساخ .به منا  ابیری زماگا و مدیر ترتی او گ

عباس به اعا ی  مش غمل  عباس بر باره از جان  امیرا مؤمنین، زیاا به عنما  کاگزااگ ابن

بما. هنگامی که عبااهلل برای نبرا صفین خاگج شا، زیاا گا به جانشینی خما بر باره تراگ 

عباس به ام اگب  سپس از سمی ابن ااگ جمع آوگی خراج باره بما وزیاا ماتی عهاه 6ااا.

 7بر ااگس و کرما  ارسصااه شا.

                                              

 .521، ص2، جالغاراتثقفی، . 1

 .11، صرجال الطوسیطوسی، . 2

 .121، ص2، جاإلستیعابعبدالبر، ابن. 1

 .111، ص2، جشرح األخبارقاضی نعمان، . 4

 .213، صاألخبار الطوالدینوری، . 5

 .121- 125، ص1، جاإلمامة و السیاسةقتیبة، ابن. 1

 .112 – 111، ص5، جتاریخ األمم و الملوکطبری، . 2
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شما که وی به  غا  ما ی زراصاگ شاه ب ما.   از نامه امیرا مؤمنین به زیاا مشخص می

اها نامه به گوززاگ مد ئم ی  زی اا اگ خ راج     بازنگاگ  این نامه اگ نهج ا بالغه نشا  می

ی که از نظر تام ، مقام بر کصاب سیا گضی باره نگاگ  یااصه اس ، اما اگ تاگیخ یعقمب

این نامه گا اگ زم ا  ام اگب زی اا ب ر     شما، امام علی ه.ق.( اس ، تاریو می546)ا. 

ت ر اس  . اگ   ااگس به وی نمشصه اس  که این مطل  با تحلیل بدصر  غا  زیاا، همدا 

 آماه اس :زااگ  بالذگی و یعقمبی که تومیل کنناه و تأییا کنناه یوایگر هدصنا، 

امیرالمؤمنین زمانی که زیاد عامل ایشان در فارس بود، رسولی را به جانب وی  

آوری شده از منطقه را از زیاد ستاند و به کوفه ببرد. زیاد گسیل داشت تا خراج جمع

وگویی با نماینده حضرت بیان داشات  کردهاای منطقاه بخشای از خاراج را       در گفت

گااه درخواسات کارد ایان     یر امر ایشان خواهم پرداخت. آناند؛ اما من به تدبنپرداخته

 1.کاری متهم گرددمطلب را از امیرالمؤمنین پوشیده بدارد، مبادا که زیاد به اهمال

که تبل از زماشصن زیاا به اماگب  اگ ممگا بدصر این  غا  ما ی اکصما ی با تمجه به این

کران ا و اگ ص اا بمان ا از     ا ی میااگس به االیلی مرام منطقه از پرااخ  خراج شانه خ

مقااگ خراج بواهنا، بنابراین به مقابله با عامال  جمع آوگی خراج هم  زماشصنا و آنا  گا 

ای گا به وج ما آوگاه  گسا، این شرایط اجصماعی، زمینهبه نظر می 2از منطقه بیرو  کرانا.

 نمما.بما که اگتباط ااا  کدری خراج به آ  بی اگتباط نمی

 . دریافت رشوه و طلب باج2-5

تما  به اگیاا   گش مه و طل      از جمله بدصرهای  غا  ما ی کاگزااگا  کوممصی می

 آماهای مخرب آ  بر نظ ام اااگی، ج ای انو اگ ن ااگا.      ای که پیباج اشاگه ااش . مدئله

                                              

 .224، ص2، جتاریخ الیعقوبی؛ یعقوبی، 132، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1

 .112، ص5، جتاریخ األمم و الملوکطبری، . 2



 04   0011 ششم، تابستانو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

 شما ک ه ا رای ب ه ن ام      مشخص می 1به کاگزااگ منا  تراوب اگ اهماز از نامه امام

ه که ناظر بازاگ منطقه بماه اس  به  غا  اگیاا  گشمه و باج طلبیا  اچاگ ب ماه  هرمابن

هرمه و نمع  غ ا  وی  اس . منابع جا زااگ  همین نامه، اطالعاب بیشصری اگ ممگا ابن

 2اهنا.به اس  نمی

 المال . مصرف شخصی بیت2-6

ا  ب ماه اس  .   ه ای م ا ی ک اگزااگ   ای ایگر از  غا برااشصن اممال برای خما، زمنه

ااند صنا و آ  گا ب ه ما رف شخا ی      ا م ال گا ک ق خ ما م ی     بی  برخی از ااراا، اممال

 گسانانا.  می

ا مال باره، بخشی از آ  گا ب ه  بن عباس به این مصهم بما که با خیان  اگ بی عبااهلل

هاش م، عم مزااه ام ام    مارف شخای گسانیاه اس . عبااهلل ارزنا عباس از خاناا  بن ی 

ااش  . اگ نبراه ای اوگا  کومم       که جایگ اه مش اوگ گا ن اا ام ام     5بماعلی

های خطیری از جان  کررب به وی سپراه شا که همراه کرا  کمایا  مأممگی  امام

 ه.ق.( 56ق(، زبی ر )ا.  56وز م ب ا طلح ه )ا.     زف  5اگ نبرا جمل، برای کمای  از امام

 ها اس .بخشی از آ  6وزم با خماگج زف  4ه.ق.( پیش از نبرا جمل،48و عایشه )ا. 

بایا زف  ک ه عب ااهلل ا رای ب ما ک ه اگ م اجرای        اگ ممگا جایگاه وی ناا امام

وزمه ا   بر آ  بما که عبااهلل به نماینازی از کر رب اگ ای ن زف      کومی ، نظر امام

                                              

 .121، ص2، جدعائم األسالمقاضی نعمان، . 1

 .512، ص2، جهمان. 2

 .12، ص4، جألشرافکتاب جمل من انساب ابالذری، . 1

 .211، صالجملمفید، . 4

 .111 – 115، صهمان. 5

 .22، نامهنهج البالغه. 1
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ماگه اگ چنین، باره اگ کناگ کماه به عنما  یوی از او شهر مهم عراق، هم هم 1کاضر شما.

 آارین بماه اس . پس از نبرا جمل که اگ باره گوی ااا، امام تاگیخ صاگ اسالم نقش

عباس تا ایام پایانی ابن 2بر آ  شا خما به کماه گوا و عبااهلل گا به والی  بر باره زماگا.

اماگب بر باره گا ااش . ب ه س ب  جایگ اهش اگ آز اهی ب ه ت رآ  و        کومم  کررب،

 اگباگه او آماه اس :  5کبر گا بر وی نهااه بمانا. کایث،  ق  بحر و

الماال براره از   ه.ق.( که مسئولیت بیت96میان عباس و ابواالسود دوئلی )د. 

ای اماام را از  جانب امام بر عهده وی بود اختالفی بروز کرد. ابواالساود در ناماه  

  4المال برره آگاه ساخت.تعرض عبداهلل به بیت

عباس سب  آ  ب ماه اس  . ب ر    گسا، اجصهاا ابنغا  به نظر میاگ ممگا چرایی این  

های امیرا مؤمنین، ارزنا عباس با تمجه به اهل اان ش   عباس به نامههای ابناساس پاسخ

ک را ک ه ام ام عل ی     چیای ارض میتر از آ ا مال ااو بمانش، سهم خما گا از بی 

 نا  آماه اس : ای از وی به امیر مؤمبرایش اگ نظر ااش . اگ نامه

الماال براره را   اما بعد، نامه تو به من رسید که در آن، برداشتن اماوال بیات  

المال، بیشتر از آن است که بزرگ دانستی. به جان خودم سوگند! حق من در بیت

   5ام.من برگرفته

                                              

 .433، صوقعة صفینمنقری، . 1

 .125، ص1، جاإلمامة و السیاسةقتیبة، ابن. 2

، 1، جاإلساتیعاب عبادالبر،  ؛ ابان 41 – 12، ص4، جکتاب جمل من انسااب األشاراف  بالذری، . 1

 .311 – 315ص

 .141، ص5، جتاریخ األمم و الملوک؛ طبری، 131، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 4

 .12، صرجال الکشی؛ کشی، 421، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 5
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جا که وی آزاه به مدائل این اسالم بماه عباس بایا زف  که از آ اگ تحلیل گاصاگ ابن

، اسصاالل وی به محق بما  نبایا مرتبط با گوززاگ اماگب وی بر با ره باش از زی را    اس 

پس بایا این انایشه گا ناظر  1بنا بما.به پرااخ  کقمق موفی به کاگزااگانش پای امام

بر اس اس   2هاشم گا از خمس ناایاه زراصه بمانا.به اوگا  خلفای تبل ااند  که کق بنی

اجصماعی گا مشاهاه کرا، به  –عباس ازرزمنی اوضاع سیاسی ابنچم   ای از امامنامه

عب اس چ م  ش رایط جامع ه گا ب ا      شما، اب ن از این نامه مشخص می 5این اتاام پرااخ .

 اگ تقابل ایا به اور جبرا  کق از اس  گاصه خما برآما. اسصمراگ کومم  امام

 بندی به تعهدات مالی. عدم پای2-7

بنای به تما  اگ مدئله عام پایگا میما ی کاگزااگا  امامزمنه ایگری از  غا  

تما  اشاگه کرا که زروه ی از اس را گا ب ه جه        تعهااب ما ی گصا کرا. برای نممنه می

ااانا. اگ بن هبیره اگ اگاشیر خرّه عبمگ می مصقلةگسانیا  به ااگا خالاه از تلمرو اماگتی 

 ص اای زریه کرانا و ماقله ها با ایا  نا  و بچّهزهنگام مماجهه ماقله با این اسیرا ، 

 زف :  ابماقله تح  تأثیر اکداس. بلنا شابه ترکم خماهی مراا  

ها صدقه دهم؛ زیرا خداوند صدقه دهندگان را خورم که بر آنبه خدا قسم می

 .  دهدپاداش می

   ب ه  ااگ پرااخ   هاین ه آزاای اس یرا  ش ا و از ااگای ی خ ما      ماقله، عهاه زاهآ 

جا که تراگ بر آ  بما ماقله مال تعها شاه گا ب ه جان     ا مال، آنا  گا آزاا کرا. از آ بی 

اگ کماه اگسال ااگا اگ پی تأخیر گوی اااه، امیرا مؤمنین مبلغ ض مان   کررب علی
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شاه گا از وی طل  کرا. ماقله بخشی از آ  گا پرااخ ، و ی اگ پرااخ  بخش ایگر ب ه  

  1.مشول اچاگ آما

اگباگه عمل ماقله که ارمما: او کاگی بد ا  باگز ا  انج ام    از سخن امام علی

ها بعا، که سالزراا هاف ماقله از این کاگ بخشنازی بماه اس . چنا ، مشخص می2ااا

اگ زفص اگی از   5کران ا.  ااراا هم تبیله با وی، ندب  به این عمل ماقله اخر اروشی م ی 

این انایشه بماه اس  که به ا یل جایگ اه و شخا یصش،   شما وی بر ماقله مشخص می

امیرا مؤمنین بدا  اوگا  عثما  یا گاصاگ معاویه، چنین اممگی گا بر کاگزااگا  خما ناای اه  

 ااگا، عثما  هر سال، بخشی از خراج آذگبایجا  گا به کاگزااگ  اش عث انگاگا. او بیا  می

 5بخشیاه اس .بن تیس می

 های مختلف لغزش مالی کارگزاران امیرالمؤمنین با گونه. چگونگی مواجهه 3

ه ای مخصلف ی چه ره    های ما ی کاگزااگا  کومم  علمی اگ زمن ه باا  سب  که  غا 

های مصف اوتی  ها بر زمنهنیا مصناس  با نمع  غا نشا  اااه اس ، مماجهه امام علی

ه ای  اگه ا ن اظر ب ه زمن ه    ک بروز یااصه اس . اگ برگسی اتااماب کررب، کاگبد  این گاه

 مخصلف  غا ، تابل گصا اس .

 گرایانه در مواجهه با تأخیر ارسال خراج . تذکر نصیحت3-1

ای این ت أخیر  اگ نامه چم  یایا بن تیس اگ اگسال خراج به کماه تأخیر کرا، امام

و  س مزی زمن ه نب ماه اس   و ب ا ال    ااا، اما بایا ااند  این تذکر ت مبیخ گا به وی تذکر 
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ای، ابصاا سخن از ت أخیر اگ اگس ال خ راج ب ه      اگ نامه گاهنمایی همراه بماه اس . امام

ک ه عل     زاه اگ ااامه با بیا  اینآوگا تا یایا گا ندب  به این مهم آزاه سازا. آ میا  می

اهمانا زااگشی مبنی بر تعرض وی به ام مال  تأخیر بر من گوشن نید  به کاگزااگ  می

 ه اس  تا مبااا ذهن وی مشم  ز راا و زمین ه خط ای بیش صر اگ گاس صای      اگیاا  نااشص

 بر خما اراهم آوگا. اراگ از مجازاب امام

کنا تا تقمای ا هی پیشه سمز، وا ی خما گا نایح  میبدا  پاگی ال زاه امامآ  

ال ا م   سازا و اجر و پااا  بنازی و تال  و مجاهاب خما گا اگ گاه خاا با خیان  به بی 

ای برای مؤاخذه خماها، خما گا از کرام به اوگ ااگا و زمینهچنین از وی می از بین نبرا. هم

1بر خما اراهم ندازا. از سمی امام
 

 روی در مصرف اموال حکومتی . تبیین اختیارات در مواجهه با زیاده3-2

وابد صه ب ه ای ن    ا مال از سمی کاگزااگ به نمعی گوی اگ مارف بی جا که زیااهاز آ 

تر اممال گا به سب  مد ئم یصش ااگا اس  ، مش اهاه    انایشه اس  که او کق تارف ااو 

اها  بنیا  این ایازاه گا هاف تراگ می زراا اگ مماجهه با این نمع  غا  ما ی، اماممی

تا با تبیین کاوا اخصیاگ م ا ی ک اگزااگ گاه ب ر کی ف و می ل ام مال بد صه ش ما. اگ نام ه          

 ه تاامه که به این نمع  غا  زراصاگ شاه بما، آماه اس : ب کررب

پس آنچه از مال خدا در نزد تو هست بفرست؛ زیرا آن مال از آن مسالمانان  

باشی، نیست. ای است و بهره تو بیشتر از مردی از مسلمانان که در میان آنان می

کاه از   گوناه فرزندم قدامه! ترور نکنی که مال کسکر برای تو مباا  اسات، آن  

 2پدرت به ارث برده باشی.
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ز راا ک ه   اگ نامه به اشعث نیا که به همین زمنه  غا  مبصال بما، مصذکر می امام

ااگ امینی اس  کومم  ابااگی برای به اس  آوگا  گزق و گوزی نید  و وا ی تنها خاانه

ی ا ارزن ا وی    اگ برخمگا با ابمگااع 1ا مال گا به مدئمل کومم  برسانا.که بایا اممال بی 

نیا، چم  اگ جماب شنیا که این عاگیه ااا  با شرط ضمان  از اممال خما مدئمل انج ام  

ک ه  تمانا چنین عاگیصی باها، کر رب او گا از ای ن  پنااشصه اس  که میشاه اس  و او می

کن ا ت ا   ااگا و ام ر م ی  اوباگه باو  اطالع ایشا  اس  به چنین کاگی بانا بر ک ذگ م ی  

  2گا بدصانا و به جای خما باززراانا.بنا  زرا 

گوی تمانا مد یر وی گا ب رای زی ااه   جا که جمع آما  اممال اراوا  ناا وا ی میاز آ 

اه ا، ام مال   کاگی مشابه به تاامه و اشعث ارما  می اگ گاه همماگ سازا. بنابراین، امام

گوی بایا تولیف زیااهکوممصی گا به سرع  به جان  امام زدیل ااگنا و اگ آخر نیا، چم  

که نیاز اس  تا ب ه ص مگب کر مگی، مش ول     زم این 5مشخص زراا، خما به کماه آینا.

 برگسی شما.

 المال به خویشان . هشدار به فروکاستن جایگاه اجتماعی در مواجهه با بخشش بیت3-3

 اگ مماجهه با این زمنه  غا ، نشا  از آ  ااگا که آ  کررب کاگ امامنمع گاه

اگ ای گا اگ نظر ااشصه اس . ام ام عل ی  من تمجه به بدصرها، تناس  اتاام مماجههض

، انصظاگ چنین گاصاگی گا 5نامی خاناانینمیدا که با تمجه به سابقه خم ای به منذگ مینامه

 ن امی   از منذگ نااشصه اس  و بر آ  بماه اس  که او نیا بدا  پ اگ، ت ام اگ مد یر خ م     
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ا مال از سمی وی به ااگا، ازر زااگ  گسیاه مبنی بر بخشش بی ا  میزاه بینها. آ می

من ا خ ما گا از اس   اااه     خمیشانش اگس  باشا، منذگ به سب  این  غا  جایگاه اگز 

اس  و کدی که به سب  مهروگزی بر خمیش اوناا  از اس صمگاب خااون ا تخط ی نمای ا      

گی بدا  آ  نخماها بماز زیرا که هر زری و اممااش  مرزها و وا یامیای به وی اگ پاس

  1گوا.  حظه از وی انصظاگ خیان  می

بن ا مال به خمیشا  از جان  نعما  زمانی هم که اتهام  غا  ما ی بر اثر بخشش بی 

زرایانه، نعما  گا ای با گویورای ممعظهبا نگاگ  نامهیابا، امام علی عجال  بروز می

 کنا:اها و بیا  میندب  به این مدیر زنهاگ می

اگر کسی راه ادای امانت و مراعات حاق الهای را در پایش گیارد، سازاوار       

است که بر درجات وی افزوده گردد و در صورت پیمودن مسیر خیانات، دنیاا و   

 آخرت خویش را تباه ساخته است.  

ش ما ک ه او از خان اانی شاید صه اگ ام ر تق می،       چنین وی گا ی ااآوگ م ی   کررب هم

ند ب  ب ه    ای باشا که اماماگی و ااای امان  اس ، پس گاصاگ  بایا به زمنهپرهیاز

بن هبی ره ب ه بخش ش خ راج      مصقلةاگ ماجرای مصهم بما   2وی، ظن نیوم ااشصه باشا.

خما بر همین این نوصه تاکیا ااگنا که خبر  اگ نامهمدلمانا  بر خمیشانش، امام علی

اا تا کقیق  امر آشواگ زراا و ازر ای ن خب ر ص حیو    کاصله گا ممگا برگسی تراگ خماها ا

وی گا خ ماگ و   از اس  خماها ااا و ام ام  ماقله اعصباگ خما گا ناا امام ،بماه باشا

  5زبم  خماها ساخ .
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ها اگ کد  اعصباگ و ااونی ی ااصن  که گیشه این  غا با تمجه به این اگ واتع، امام

ب ه س ب  ت ام     یش ا  زراا که خان اا  ا ااآوگ میجایگاه اجصماعی اس  نخد ، آنا  گا ی

انا و امیا اس ، اینا  نیا بر هما  مد یر  نهاا  بر مدیر اخالق و تقمای ا هی اعصباگ یااصه

جا ک ه  اها اگ صمگب اثباب چنین  غاشی، از آ زام برااگنا. اگ ااامه، ایشا  گا هشااگ می

 پروگازاگ گا اگ پ ی ااگا، ام ام  این زمنه مهروگزی بر خمیشا ، غر  ا هی و اوگی از 

ااگ خماها نمما، باشا که نیا از جایگاه ایشا  خماها کاس  و اعصباگشا  گا ناا مرام خاشه

های عرب صاگ اس الم، ای ن اا راا اگ    به ا یل اهمی  و جایگاه ااصخاگاب تبیله اگ انایشه

 صمگب تام نهاا  اگ مدیر  غا  اگصاا اصالح برآینا.

چنین ااراای گا شایدصگی باال برا  جایگاه اجصم اعی نید  .    مامبر اساس نامه ا

زری اصطخر عال کرا. بعا از اراخمانی منذگ به ااگا خالاه، او گا از وا ی راین، امامببنا

اگ ااامه گسیازی به این اتهام، چم  ااراای که ماعی بمانا منذگ ب ه  غ ا  اچ اگ ش اه     

خماها تا بر عام تعرض بر اممال، از منذگ می اماس ، شاهای بر اثباب ااعا نااشصنا ام

  1تدم یاا کنا و چم  چنین نورا، کبس زرایا تا تولیف مشخص شما.

از ایشا ، طل  بخش ش   بن صمکا  از اصحاب خاص امام صعصعةپس از ماتی، 

های منذگ به بد صگانش خماه ا   ااگا، خما ضامن پرااخ  نمایا و اعالم میبرای منذگ می

ب ر آ  اس   ک ه ب ه      ا غ اگاب ه.ق.( اگ 285اگ کا ی که ابراهیم بن محما ثقفی )ا.  2بما.

 نمیدنا:  ایگر منابع اگ این باگه می 5وساط  و ضمان  صعاعه، منذگ آزاا زرایا

المال را برگرفته امام به صعرعه فرمود  منذر منکر آن است که چیزی از بیت

د کناد او را آزاد خاواهم سااخت.    باشد در صورتی که بر این گفتار خود قسم یاا 
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 1سرانجام منذر قسم یاد کرد و آزاد گردید.

ااگا که  غاشی از وی بروز نیااصه اس  بر خالف منذگ، ماقله اگ هما  ابصاا بیا  می 

و کاضر اس  اگ صمگب اثباب مجازاب زراا. کررب نیا پ س از برگس ی، وی گا از ای ن    

ز ر آ  اس     بن عجال  نشا ز نامه امام به نعما  زااگ  بالذگی ا 2کنا.اتهام تبرئه می

  5کرا تا اگ صمگب بروز خیان ، مدیر جبرا  بدصه نباشا. که امام تال  می

 گیری مصادره خراج  . پی3-4

هایی که اگ اگتباط با ماااگه خراج گوی اااه اس ، کوای  از آ  ااگن ا  مطا عه  غا 

ان ا. اگ م اجرای   و اغماضی اگ آ  نااش صه  انازیر جبرا  کدری خراج بماه که کررب پی

 ، امیرا مؤمنین او گا اکراگ کرا و کدری خ راج گا مطا ب ه نم ما و ارم ما:     حجیةیایا بن 

ای؟ یایا ماعی شا ک ه چی ای گا ب ر نااش صه اس  .      چه اگیااصی گا کجا پنها  نمماهآ 

ا گا ب ر م راتبصش   وی گا با تازیانه نماخ  به زناا  انااخ  و غالمی ب ه ن ام س ع    امام

، خ ما گا از  زماش . سرانجام، یایا اگ ارصصی مناس  با اسصفااه از غفل  غ الم ام ام  

  5زرایا.ا و به معاویه ملحق یگهانمحبس 

، کاگزااگ ایگری گا به نام سعا بن عمرو انااگی که اگ مد ئله خ راج   چنین، امام هم

اگ م اجرای   4سصمنی اگ مدجا بد . اچاگ  غا  ما ی زرایاه بما تا جبرا  کدری خراج به

 ای خطاب به زیاا نمش : زیاا هم وتصی خبر کدری خراج به امام گسیا، کررب اگ نامه

                                              

 ، 2، جتااریخ الیعقاوبی  ؛ یعقاوبی،  131، ص2، جکتااب جمال مان انسااب األشاراف     بالذری، . 1

 .224 - 221ص

 .221، ص2، جهمان. 2

 .111، ص2، ججمل من انساب األشرافکتاب بالذری، . 1

 .211 – 212، ص1، جالکامل فی التاریخاثیر، ؛ ابن521- 525، ص2، جالغاراتثقفی، . 4

 .111، ص2، جشرح األخبارقاضی نعمان، . 5
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 هکا و اینمرا با خبر ساخت  نسبت به کردها اظهار داشتیچه آن ام ازفرستاده 

   1.تو سعی در کتمان آن داشتی

ا گا اگ ای ن ااع ا ص ااق    ااامه نامه بر اساس نقل یعقمبی آ  اس  ک ه کر رب، زی ا   

 ام ا اگ ز ااگ  ب الذگی و     2کن ا اانا و او گا امر ب ه اگس ال ب اتی مان اه خ راج م ی       نمی

 نهج ا بالغه آماه اس :

کنم که اگار باه   همانا صادقانه به خدا سوگند یاد میحضرت به زیاد نوشت   

بار   المال به چیز اندک یا زیاد خیانت کرده باشای من گزارش رسد که تو در بیت

   3تو سخت خواهم گرفت.

اگ بنا آخر نامه، هر سه زااگ  باوگ ااگنا که کررب، زی اا گا تهای ا ک را ک ه از ر      

خیانصی از وی آشواگ زراا، چنا  بر وی سخ  خماها زرا  که وی به خ ماگی و زب منی   

  5اچاگ آیا.

 . برکناری، رسوایی، حبس و تازیانه سزای دریافت رشوه3-5

آ  بما که ارا اه ل گش مه نباش ا ت ا م انع       کاگزااگی از نگاه امامجمله شرایط  از

هرمه آزاه زش  به تاضی خ ما  از  غا  ابن چم  امام 4ااگ نگراا.گسیا  کق به کق

 اگ منطقه نمش : 

هرمه را از نظارت بر بازار برکنار دار. او را به ماردم معرفای کان و باه     ابن

 . زندانش بیفکن و رسوایش ساز
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اها، هر کس ک ه ش اها   با تعیین مجازاب تازیانه برای وی ااامه می ه اماماگ ااام

نمع برخ مگا   1هرمه آ  گا بپرااز.هرمه از وی چیای سصاناه اس  از اممال ابناتامه کرا ابن

هرمه، هما  چیای اس  که کررب اگ اصمل خما باا  باوگمنا ب ما. اگ بخش ی از   با ابن

 اه اس : به ما ک اشصر آم ارما  امام

های فراهم شاده از  اگر یکی از کارگزارانت دست به خیانتی گشود و گزارش

طریق ناظرانت آن را تأیید کرد. بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بادنی  

گااه او را خاوار   چه به دسات آورده اسات را از وی بساتان. آن   بدو برسان و آن

   2دنامی را بر گردنش انداز.گردان و نشان خیانت بر وی بنه و طوق ب

 گیری بازگشت اموال با اصالح اندیشه ناصواب  . پی3-6

عباس اس ز زیری امام اگ اگتباط با ماجرای ابن های ما ی، بیشصرین پیاگ میا   غا 

چم   غا  وی بر اثر خطایی اگ شایدصه ااندصن خما برای برااش   ام مال ب ماه اس  .     

شما تا ه م انایش ه    اگ امان  بماه اس  و کررب برآ  می زر خیان ای که تمجیهانایشه

عب اس آز اه   ا مال باززراا. زمانی که امام از خیان   اب ن  اصالح زراا و هم اممال به بی 

 ای به وی نمش :  زرایا اگ نامه

در مورد تو به من گزارشی رسایده اسات کاه اگار آن را انجاام داده باشای       

ای و بار پیشاوایت   ت خاود را خاوار سااخته   ای و امانا خدایت را به خشم آورده

چاه  اناد آن ای. به من خبر دادهای و به مسلمانان خیانت روا داشتهعریان ورزیده

   3ای.در اختیار تو بوده است به مررف خود رسانیده

                                              

 .511 – 512، ص2، جدعائم األسالمقاضی نعمان، . 1

 .51، نامهغهنهج البال؛ 112، صتحف العقولشعبه، ؛ ابن111، ص1، جهمان. 2

 .42، نامه نهج البالغه؛ 132، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1
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 کرا خمیش گا برای ام ام خماها، کداب اگآما و هاینه عباس میاز ابن اگ ااامه امام

 زراا، هرچ ه ب ه ام ام   ماعی می عباس اگ پاسخ به نامه امام که ابنبا آ  1اگسال نمایا.

گسیاه اس ، اگوغ اس  و او کداب اممال باره گا ضبط و کفظ نمماه اس  و از کررب تقاضا 

 اگ پاسخ به وی نمش :   ، اما امام2کرا تا به سخن ااراا بازما  اگباگه او وتعی ننها

کاه باه اطاالن مان برساانی      سازم، مگر این برای من ممکن نیست تو را رها

  3ای در چه مورد بوده است.ای کجاست و آنچه خرج نمودهآنچه از جزیه گرفته

 زماگا و ارمما:عباس هم  زاه به اناگز ابنآ 

چه تو را بر آن امین قرار دادم بترس؛ زیارا متااعی را   خداوند در مورد آناز 

   4کننده است.آمدهای آن وخیم و ویران ی پیای اندک ول که تو به آن دست یافته

 نمیدا: اگ پاسخ به این نامه، ابن عباس می

کنای از  چنین فهمیدم که بر اساس اخباری که به شما رسیده است، ترور می

ام. پس برای حکومت بر برره، کسی مال مردم این دیار برای خود چیزی برگرفته

   5روم.را بفرست که من می

گوا. چ م   کنا و ب ه مو ه م ی   عباس، اماگب بر باره گا گها میکه ابنشما چنین می

نمیدا. کررب ابص اا  عباس میای سرزشااه به ابنزراا، نامهاز اراگ وی آزاه می امام

                                              

 .همان؛ همان. 1

، 5، جتااریخ األمام و الملاوک   ؛ طبری، 132، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 2

 .141ص

 .242، ص4، جالفتوحاعثم، ؛ ابن142 – 141، صهمان؛ همان. 1

 .132، ص2، ججمل من انساب األشرافکتاب بالذری، . 4

 .142، ص5، جتاریخ األمم و الملوکطبری، . 5
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با این بیا  که من، تم گا اگ امان  خما، شریک ت راگ ااام و جایگاه   ن اا م ن چمن ا       

 ارمایا: کنا. سپس می میمشاوگا  بما، گوززاگ زذشصه گا یااآوگی 

چون دیدی روزگار بر پسر عمویت ساخت گرفتاه اسات و دشامن بار وی،      

مبااالت  خشمگین و برافروخته است و امانت امت تباه گشته است و مردماان بای  

   1اند به پسر عمویت پشت کردی.گردیده

ی عباس تح  تأثیر ار ا بر آ  اس  که ابن این عباگاب نشا  از آ  ااگا که امام

نام ه  اگ بخشی ایگر از اجصماعی جامعه به این عمل اس  زاه اس . امام -سیاسی 

 نمیدا: می

چون امکان ربودن اموال بر تو میسر شد به این کار دست یازیدی و از ایان  

کار خود، احساس گناه نداری. آیاا از خادا پاروا ناداری  در حاالی کاه تاو در        

دانای  در  ه خوردن این مال را روا مای گذشته، نزد ما از نیکوخردان بودی. چگون

 حالی که به حرام بودن آن واقف هستی.  

خماها با پروا کرا  از خاا، ااگایی مرام گا باززراان ا و او گا  اگ آخر، کررب از وی می

اگ  2کنا که ازر چنین نونی و من به تم اس  یابم، آ  گا از تم باز خماهم سصانا.تهایا می

ت أثیر  عباس بر آ  اس  که وی تح یابی گاصاگ ابنل شرایط و عل با تحلی واتع، امام

اها اوضاع به جان  معاویه بچرخا و ایگر ارزناا  ازرزم  شا  شرایط چم  اکصمال می

هاش م  عباس اگ کومم  منابی نیابنا به جبرا  کقی که اگ گوززاگ خلفای پیشین از بنی

 ضایع شاه بما، اس  به این اتاام یازیاه اس .

                                              

 ؛12 – 12، صرجاال الکشای  ؛ کشای،  422، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1

 .41، نامهنهج البالغه

 .همان ؛همان؛ 421 – 422، صهمان. 2
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 نمیدا:  عباس اگ پاسخ نامه کررب میزمانی که ابن

   1.امالمال بیشتر از آن است که من برگرفتهحق من در بیت

 شما:  ای به او یااآوگ میامام اگ نامه

کاه  دانی به ایان همه شگفتی من آن است که تو خود را نزد خویشتن پاک می

اما این اندیشه، رساتگاری   ای،المال بیشتر از آن است که برگرفتهحق تو در بیت

 تو را در پی نخواهد داشت. 

 نمیدا: با یااآوگی ااازاه ا هی می اگ آخر، امام

ای و گویا باه  ای و بر پروردگارت عرضه شدهصبر کن! گویا که به انتها رسیده 

   2.ای که آرزوی بازگشت داری ... و آن هنگام، زمان فرار نیستجایگاهی رسیده

نمایا. با تمجه به زما  اراگسیا  بازخماس  ا هی گا ترسیم می امام اگ این عباگاب،

ه ا و  آخری که از ام ام ب ه اب ن عب اس گس یا، ان اگزها، اس صاالل        زااگ  یعقمبی و نامه

 5ا مال باززراانیا.تهایااب آ  کررب به ثمر نشد  و عبااهلل اممال گا به بی 

 گیری ادای دین در تعهد مالی  . پی3-7

شا، اما از اگهم و ایناگ خبری نبما. اگ این تعها ما ی ماقله، ایام سپری می اگ پی

که ما ی از آنا  به آ  میا  به کررب خبر گسیا، ماقله اسیرا  گا آزاا ساخصه اس ، باو 

 جه  آزاای طل  نمایا. بنابراین، امام ارمما: 

ست که به زودی دار شده اکه مسئولیتی را عهدهبینم جز آنمن مرقله را نمی

                                              

 .12، صرجال الکشی؛ کشی، 421، ص2، جکتاب جمل من انساب األشرافبالذری، . 1

 .همان؛ همان. 2
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   1در آن گرفتار خواهد شد.

 به وی نمش :  ماتی بعا امام

 تاو  نزدن انامسلم اموالی از حق .ها خیانت به ملّت استترین خیانتاز بزرگ

را بفرست و گرنه وقتای کاه    اموال ،وقتی که فرستاده من آمد به وسیله او ،ستا

ام کاه  ه فرستاده خود گفتهنامه مرا مطالعه کردی به جانب من حرکت کن. همانا ب

 . که مال را بفرستیمگر این ،گذاردمتو را تنها  یساعت

، ماقله به کماه آما. کررب چنا گوزی با وی از م اجرا س خن   اگ پی ارما  امام

نگف  و چم  ایامی سپری شا، مال تعها شاه گا از وی مطا ب ه ک را. ما قله بخش ی گا     

بر آ  ب ما ت ا    که آماه اس ، امامبا آ  2مانا. پرااخ  و از پرااخ  بخشی ایگر، عاجا

اگ صمگب تما  پرااخ ، مهل  الزم اگ اخصیاگ ماقله تراگ زیرا و اگ صمگب عج ا وی از  

، اما ماقله با گاصن ناا معاویه، ای ن ارص   گا از   5پرااخ ، او گا اگ ااای این یاگی گسانا

 اگ واکنش به این اتاام ارمما:  خما سل  کرا. امام

   4او چونان بزرگان بخشش کرد، ولی بسان بردگان گریخت.

به ا یل جایگاه مشول اصلی این ماجرا، آ  بما که ماقله انصظاگ ااش ، امام علی

زمنه که عثم ا  و معاوی ه،   اجصماعی وی از بازپرااخ  این تعها چشم پمشی نمایا. هما 

پس از خیان   4بما.امام علیچنین گوشی گا ااشصنا. اگ کا ی که این بر خالف سیره 

                                              

 .114، ص1، جالغاراتثقفی، . 1
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پس  1خانه وی اگ کماه گا ویرا  ساخ . ماقله و اراگ وی به جان  معاویه، امام علی

مدیر باززش  گا بر وی همماگ  تامیم به باززش  زرا  و امام مصقلهاز این خیان ، 

2گا نیاا .ساخ ، اما او تمایق کرمگ اوباگه اگ کناگ امام
 

 . حاصل سخن 4

 ه ای  غ ا  م ا ی ک اگزااگا  کومم   عل می نش ا          انجام ش اه اگب اگه زمن ه   برگسی 

ه ا اگ اگتب اط ب ا ش رایط جامع ه       اها، ااگغ از مباکث اخالتی و معنمی، چرایی  غا  می

 ای، برخ ی از ک اگزااگا    اسالمی اگ آ  اوگا  تابل تحلیل اس . ساخصاگ اجصم اعی تبیل ه  

 ه ای سیاس ی،    چن ین ن ااع   کش انیاه ب ما. ه م   گا به بذل و بخشش اممال به خمیشاوناا  

ارص  مناسبی گا برای تمجیه یا سرپم  نه اا  ب ر  غ ا  م ا ی برخ ی ایگ ر ا راهم        

 زراانیاه بما. 

های ما ی  اااوا، آ  اس  که ناایاه زراصه شا  برخی  غا  چه بر نازماگی امر می آ 

گا  گا بر این انایشه تراگ عامال  اجرایی اگ اوگا  کومم  خلفای زذشصه، برخی از کاگزاا

ها، چشم پمشی نمای ا. بن ابراین، خ ما گا خطاک اگ      نیا بایا از برخی  غا  ااا که امام

چه نم ما  ها مصفاوب بماه اس ، اما آ  با هر زمنه از  غا پنااشصنا. نمع گاصاگ امام نمی

 ا م  ال اس    ک  ه ب  ا ند  ب  ب  ه تع  رض ب  ه بی    ب  اگزی ااگا، ع  ام اغم  اض ام  ام

کرانا، کاگزااگا  کومم  یا به این اام زراصاگ نشمنا و یا اگ ص مگب   سمزی تال  می ال

  ز ری ام ام    غا  اگ صاا جبرا  برآینا. امری ک ه بای ا اگ گاس صای وظیف ه ه اای      

 تحلیل شما.
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