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The purpose of this study is the comparative examination of the 

youthfulness position in Imam Ali's governmental model and the 

manner of distribution of governing positions as a strategy. The 

research method is descriptive-analytical and in order to define young 

people and to present a solution for their cognition, the method of 

applying them in different areas of government has been expressed 

and according to historical reports, his strategy in selecting young 

agents for social justice was explained. In addition, while presenting a 

13-pronged strategy for determining the age of Amir al-Mu'minin’s 

(A.S.) agents, his determination in using youth was shown and their 

characteristics as the causes of this use was mentioned. The results 

showed that out of 136 appointments of Imam Ali (A.S.), 42 

appointments (31% of total appointments) were allocated to youth. 

The wide range of appointments in the governorship as the highest 

governing office indicates the importance of this portion. The active 

presence of youth in all parts of Imam Ali's (A.S.) government 

indicates the importance and Imam Ali’s special attention to this age 

group along with the benefit of the middle-aged and the elderly, which 

in addition to achieving social justice and ensuring security in his 

government, is the key factor in survival of government in training 

and replacement of young forces. 
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 01/01/0931 تاریخ تأیید:      01/8/0931 تاریخ دریافت:

 ** یمطهر یدرضاحم 

 *** محمد جواد پردل

 

 یامام عل   یحکومت یدر الگو ییگرا جوان یگاهجا یقیتطب یهدف پژوهش حاضر بررس

 – یفیراهبرد است. روش پژوهش توص یکعنوان  به یحکومت یها پست یعتوز یو چگونگ

 ی یوهش ناتت او  ش    یراهک ار ب را   ی ج وان و اراه ه   ی   منظ ور ترر  بوده و به  تحلیلی

 یه ا  و با توج ه ب ه گ شارش    یدهگرد یانب کومتمختل  ح یها آنان در حوزه یریکارگ به

شد.  یینتب یجتماعتحقق عدالت ا یدر انتخاب کارگشاران جوان برا یشانراهبرد ا یخی تار

  یرالم ممنین س ن ک ارگشاران ام   ی ین تر یبرا یا گانه 31راهکار  ی ضمن اراهه ینهمچن

عنوان عل     ها به آن های یژگیجوانان را نشان داده و به و یریکارگ اهتمام آن حضرت در به

  یانتصاب امام عل 311 یانپژوهش نشان داد  از م یجاستفاده اشاره کرده است. نتا ینا

 ی گس ترده  ی شان ه ا  ب ه جوان ان اتتص ار دارد. م     ک  انتصابدرصد  13انتصاب ) 24

 ی ن ا یتاهم ی دهنده نشان یمنصب حکومت ینعنوان باالتر به یها در بخش فرماندار انتصاب

 یحکومت امام عل   یریتیمد یها قسمت ی . حضور فرال جوانان در همهباشد یم  خشب

از  یمن د  در کنار به ره  یگروه سن ینآن حضرت به ا ی یژهو توجه و یتاهم ی دهنده نشان

                                                 
کهه در  « الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز امام علی»المللی  این مقاله مربوط است به همایش بین *

 برگزار شده است. 0931پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در اسفند 
 یههرانقهه ، ا ی،، پژوهشههگاه علههوم و فرهنههگ اسههالمیههتاهههب ب یرهو سهه یخپژوهشههکده تههار یار،اسههداد **

(h.motahari@isca.ac.ir). 
  )اویسهههنده مسههه و (  یهههران، قههه ، ااسهههالم، دااشهههگاه بهههاقرالعلوم  یخکارشهههنار ارشهههد تهههار  ***

(mohammadjavdpordel@gmail.com). 

)DOI  :( 10.22081/psq.2019.67421 
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در  ی ت امن ینو ت ام  یبر نمود تحقق عدالت اجتماع ساالن است که عالوه و کهن ساالن یانم

 .باشد یم ها  آن یگشینیجوان و جا یروهایدر آموزش ن ومتحک یرمش بقا یشان حکومت ا

 

 . یکارگزاران، امام عل یی،گرا جوان ی،حکومت علو :ها هکلیدواژ

 مقدمه

ی اسالمی با فقدان   در حالی منصب خالفت را در اخدیار گرفت که جامعه امیرالمؤمنین

عدالت اجدماعی مواجه گردیده بود و از وجود حاکمان و مس والن فاقهد الهالحیت، فسهاد    

ای  گرفدن االالحات سازاده برد. حضرت با درپیش ی راج میمالی و اخدالف طبقاتی و اژاد

)طبهری،   الخمیسةشرط، گروه (033، ص. 0ق، ج0111)اادلسی، القصص  چون تشکیب بیت ه 

، احیهای دیهوان   (0939وی،  )الکهورر تهی  ی اسهالمی   ، ضرب اولین سکه(058، ص. 5م، ج0391

های مهمی  قدم 0و ارائه منشور حکومدی در اادصاب کارگزاران (81م، ص. 0331)لبید، مظال  

میزااهی بهود کهه     را برای االالح امور برداشت. قاطعیت حضرت و تاریر این االهالحات بهه  

های اسهالمی در بهین    برآمده از آموزه برخی از مسدشرقین، حکومت ایشان را تنها حکومت

 .(159-150، الص. 0951)آاکیری، ااد  حکومت خلفا دااسده

ساالری، چهار رویه را  منظور اِعما  شایسده در اادصاب کارگزاران حکومدی به علی

 کار گرفده است: به

های گذشهده دارای منصهب    کارگیری و ابقای برخی افراد شایسده که در حکومت . به0

و  910، ص. 1، ج0101)دیلمهی،  بهن یمهان عبسهی )یمهاای( در مهدائن       ةحذیفبوداد؛ ماانهد:  

و  (119، ص. 9، ج 0113اریهر،   )ابهن ، عثمان بن حنیف در بصهره  (91، ص. 1ق، ج0105، عسقالای

 .(11، ص. 3م، ج0381کثیر،  )ابنشریح بن حارث )شریح قاضی( 

ی سیاست و حکومهت شهده بوداهد؛     . اادصاب افراد اخبه و جوان که تازه وارد عراله1

 .(919، ص. 9م، ج0395اریر،  )ابنبکر  مااند: محمد بن ابی

شهدن روابهب بهر ضهوابب در      دلیهب مقهدم   کهه بهه  ی رسو  اهلل . اادصاب الحابه9

ها فاالهله   های اسالم، از منصب های گذشده و دورشدن حکومت اسالمی از آموزه حاکمیت

)عسهقالای،  ی مخالفان حکومت ظاهر شده بوداد؛ مااند: قیس بن سعد  گرفده و یا در جبهه

                                                 
 ای از شرح وظایف در مناالب مخدلف است. امواهالبالغه  ی اهج اامه 13اامه از میان  11تعداد  .0
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 .(990، ص. 5، ج0105

ی بردگههی،  علههت سههابقه ههها )بههه فههرادی کههه جایگههاه اجدمههاعی آنکههارگیری ا . بههه1

)رقفهی کهوفی،   بودن و ...( در اگاه مردم پایین بود؛ مااند:سعد بن حهارث خزاعهی    تکفب تحت

 .(911، ص. 9، ج0959

داشدند، اوشدار حاضهر   امیرالمؤمنینهای  جاکه جوااان سه  مهمی در اادصاب ازآن

 ه  جوااان در حکومت علوی اخدصاص یافده است.گرایی و س به بررسی موضوع جوان

 شناسی  . مفهوم1

 . جوان 1.1

داانهد.   ی سنی بیست تا چهب سا  قرار داراد را جوان مهی  محققان، افرادی که در محدوده

ی شش  از بین هشت دوره زادگی ااسان اطالق کرده  ( جواای را به دوره0931لورا برک )

سهالی و   سهالی )جهواای، میهان    ی بهزر   گااه های سه است؛ اولین گام او دوره (09، ص. 0)ج

. ااسهان بها   (111، ص. 1)همهان، ج گیهرد   سالگی را دربر می 11تا  11ی  پیری( است که بازه

کوشهد   کنهد و مهی   سالگی میب به مشارکت و تاریرگذاری در اجدماع را پیدا می 11ورود به 

کارگیری کند و مسیر  در مسیر ادای دِین خود به جامعه به های خود را ها و آموزش اادوخده

. بخشی از این (111-009)همان، الص. خود در رسیدن به این هدف مقدر را هموار گردااد 

 شود. ها مرتبب می گری از حکومت های جوان به مطالبه فعالیت
قشهر را   است. برخی این جوااان مدفاوت   خواهی ها در مواجه با عدالت واکنش حکومت

و برخهی ایهز راه     احو وسیعی مورد توجه قهرار داده  رااند؛ برخی این ایرو را به  به حاشیه می
کنند و با توزیع جوااان در مناالب مخدلف در کنار  ها اادخاب می کارگیری آن میااه را در به

 براد. ها بهره می ایروهای باتجربه از آن
در  ی حکومهت امهام علهی    در زمینهه  ها و مقاالت ارزشمند و فاخری اگرچه کداب

اما این پژوهش رهیافت جدیدی است که با اسدفاده از  های مخدلف اوشده شده است، حوزه
ههایی را در تشهخیص گهروه سهنی      اطالعات موجهود در منهابع تهاریخی و رجهالی، روش    

های حکومدی و  کارگرفده و به بررسی میزان اادصاب جوااان در پست کارگزاران حضرت به
های مخدلف حکمراای، اسدااداری، قضایی، دیواای، دارایی  ها در مس ولیت ی توزیع آن احوه

 پردازد. می -کاری برای اجرای عدالت اجدماعی  عنوان راه به -و مالی، اظامی و اادظامی 
   گرایی در حکومت امام علی . میزان جوان2

ههای   بهب تهوجهی از اادصهاب   ها و شواهد تاریخی حاکی از آن هسدند کهه درالهد قا   یافده
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اادصاب )مطابق اموار  099که از مجموع   ای گواه از جوااان بوده است؛ به امیرالمؤمنین

باشد. در این میان برخی ماانهد   می ( مخصوص جوااان %90اادصاب ) 11یک در پیوست(، 

ماانهد   رافع سهه بهار و حدهی برخهی     ابی  بکر دوبار، و بعضی مااند عبیداهلل بن محمد بن ابی

 ااد. کعب چهار بار منصوب شده بن ةقرظ

 های سنی  های تشخیص گروه مؤلفه. 2.1

یکی از مشکالت اساسی این پژوهش، تشخیص سن افراد و مهالک تعیهین و بازشناسهی    

ی والدت و مر  برخی افراد  جوااان از دیگران بود. عدم وجود اطالعات تاریخی در زمینه

افهر   13باعث گردید که در این مقاله با طرح راهکارهایی در مسیر تشخیص سهن، تعهداد   

ههای زیهر    مؤلفهه افرمشخص گرداد.  39ا  از مجموع س سا  و کهن افر میان 98جوان و 

 منظور مورد اسدفاده قرار گرفت: بدین

اامه در هنگام مس ولیت؛ مااند ابو قداده ااصاری  تصریح به سن شخص در بیان زادگی

 سالگی در کوفه و در زمان خالفت امام علهی  11یا  11در سن  11یا  98که در سا  

 .(111ص. ، 1م، ج0105)عسقالای،درگذشت 

از او بن شَدّاد بجلی )ابوعااله  کهوفی( کهه     رفاعةاشاره به گروه سنی شخص؛ مااند 

 دایه  51-50سها    عنوان جواای دلیر و ایرومند در دفاع از عمرو بن حمهق خزاعهی، بهه    به

 .(583، ص. 5م، ج0391)طبری،  ااد ردهک

تصریح به تولد شخص یا تاریخ مر  او در کنار اشاره به مدت حیهات؛ ماانهد عبهداهلل    

، ص. 9ق، ج0113اریهر،   )ابهن سالگی از دایا رفت  11هجری در سن  98عبار که در سا   بن

، 5ق، ج0101)ذهبهی،  سهالگی درگذشهت    85در سن  93و ابواالسود دوئلی که در سا   (081

 .(003ص. 

عبهار   یا پس از ایشهان؛ ماانهد معبهد بهن     ر زمان پیامبر اکرماشاره به تولد وی د

هبیهره   بهن  ۀجعد ، (139، ص. 9ق، ج0101)ذهبهی،  عبهار   ، تمام بهن (193، ص. 0959)طبری، 

 .(113، ص. 9ق، ج0105)عسقالای، جارود  و منذر بن (818، ص. 0ق، ج0105)عسقالای، 

، ص. 0م، ج0339)بهالذری،  رافهع   ن ابهی اشاره به تاریخ ازدواج پدر و مادر، مااند عبیداهلل ب

هههها و  ؛ یههها تهههاریخ مهههر  حهههداقب یکهههی از آن(910، ص. 5ق، ج0105و عسهههقالای،  111

، ص. 1م، ج0383اریهر،   )ابهن حذیفه قرشهی   قرارگرفدن شخص؛ مااند محمد بن ابی تکفب تحت

و عمر بهن   (59، ص. 9ق، ج0111الحدید،  و ابن ابی 919، ص. 9)همان، جبکر  محمد بن ابی ؛(900

 .(111، ص. 0، ج 0101)طبرسی، سلمه  ابی
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ی سن فرد باشد؛ مااند ابهو ایهوب ااصهاری     دهنده ای که اشان اشاره به جریان تاریخی

اریر،  )ابنبن عمرو ااصاری معروف به ابومسعود بدری  ةعقب، (818، ص. 0ق، ج0105)عسقالای، 

، (151، ص. 1م، ج0391بههری، )طعجههالن زرقههی ااصههاری  ، اعمههان بههن(551، ص. 9م، ج0383

 .(913، ص. 1ق، ج0101)ابن عبدالبر، سلیمان بن الرد خزاعی 

، ص. 3ق، ج0111الحدیهد،   )ابهن ابهی  حنیهف   اشاره به خصوالیات جسمی؛ مااند عثمان بن

910). 

، 5ق، ج0105)عسقالای، گذاری علی بن ابی رافع  اقب جریااات کودکی شخص؛ مااند اام

یها مهورد    (081، ص. 9ق، ج0113اریهر،   )ابنعبار  ی عبداهلل بن دربارهیا دعای ایشان  (59ص. 

)عسهقالای،  عبهار   اهلل و قث  بن جعفر و عبید محبت پیامبر قرارگرفدن در کودکی عبداهلل بن

 .(910، ص. 5ق، ج0105

بودن تاریخ والدت یک یا چند افر  ی ترتیب والدت فرزادان یک شخص با معلوم احوه

دایها   عبهار بهه   عبیداهلل، قث ، معبد و تمام که هر چهارافر بعد از عبداهلل بناز ایشان؛ مااند 

 .(081، ص. 9م، ج0383اریر،  )ابنااد  آمده

علهت عهدم    ها به یا عدم ااجام آن اهلل اشاره به ااجام تکالیف شرعی در عهد رسو 

و  وههب بهن    (811، ص. 1ق، ج0101)ابن عبهدالبر،  بلوغ؛ مااند عبدالرحمن بن ابزی الخزاعی 

 .(18، ص. 5م، ج0383اریر،  و ابن 0903، ص. 1)همان، جعبداهلل سوائی 

که  های الدر اسالم )با معیار این مهاجرت شخص، حضور در عقبه و یا حضور در جنگ

و  (015، ص. 1م، ج0383اریهر،   )ابهن ساله باشد(؛ مااند قیس بن سعد عباده 05حداقب در جنگ 

 .(0519، ص. 1م، ج0111اادلسی، )عدبه)مرقا (  هاش  بن 

ق، 0101عبهدالبر،     )ابهن حنیف  ؛ مااند عثمان بنداشدن در زمان پیامبر اکرم مس ولیت

 .(015، ص. 1م، ج0383اریر،  )ابنو قیس بن سعد عباده  (0199، ص. 9ج

بهودن؛ ماانهد    دادن مسن در جهت اشان "فضالء الصحابه"یا  "کبار الصحابه"عبارات 

، ص. 1ق ج0105)عسقالای، یمان  و حذیفه بن (119، ص. 1، ج0959)رقفی کوفی،  کعب بن ةقرظ

بهودن، ماانهد وههب بهن      در جهت جهوان  "الغار تابعین"و  "الغارالصحابه"یا عبارات  (93

 .(18، ص. 5ق، ج0113اریر،  )ابنعبداهلل سوائی  

( در %19اادصهاب )  90کهه   -افر  19های فوق، گروه سنی  مؤلفهکارگیری  رغ  به علی

 احو قطعی مشخص اشده است. به -ااد  های مخدلف بوده مس ولیت بخش

ااد، کارگزاران حهداکثر   دار حکومت شده هجری عهده 95که حضرت در سا   جایی آن از
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ی مس والن جوااان در زمان زعامت  سا  قبب از هجرت باید مدولد شده باشد تا در زمره 5

در سهنخ   واای که در عههد حکومهت امهام علهی    قرار گیراد. لذا افراد ج امام علی

عبار، معبهد   عبار، قث  بن عبار، عبیداهلل بن گیراد، عبارتند از: عبداهلل بن جوااان قرار می

امهران   بکر، سعید بهن  حذیفه قریشی، محمد بن ابی ابی عبار، محمد بن عبار، تمام بن بن

زیهاد   ارت، کمیهب بهن   اب بهن خب سعد ااصاری ساعدی، عبداهلل بن همدان ااعطی، سعید بن

ابیه )عبید  هبیره شیباای، زیاد بن بن ةمصقلجارود عبدی،  سلمه ،منذر بن ابی اخعی، عمر بن

رافهع، علهی    ابی شَدّاد بجلی، عبیداهلل بن بن ةرفاعهبیره، ابواالسود دوئلی،  بن ۀجع رقفی(، 

یزیهد   بکهره، مصهعب بهن    بهی ا شراحیب، عبدالرحمن بن جعفر، یزید بن رافع، عبداهلل بن ابی بن

حهارث   ، یزیهد بهن   اجبه فزاری، محمهد حنفیهه   اسود، مسیب بن زمعه بن ااصاری، عبداهلل بن

 کعب ارحبی. روی  شیباای، مالک بن بن

 های مختلف  . توزیع جوانان در مسئولیت2.2

ای داشهدند، اادصهاب جوااهان     ساالری توجهه ویهژه   به شایسده امیرالمؤمنینجاکه  ازآن

اادصهاب   11های مخدلف مدفاوت بهوده اسهت. از میهان     ها در موقعیت براسار توااایی آن

%، امهور اظهامی و   11%، امهور مهالی   15(، در مناالب فرمااهداری  1( )مطابق امودار 90%)

ضور جوااان در فرمااهداری بها   ااد؛ ح % جوااان مشارکت داده شده5%، قضاوت 01اادظامی 

خود اخدصاص  ترین میزان را به ی جهان اسالم، بیش گااه اادصاب در تمامی مناطق پنج 03

 است.  ده  دا

اهمیت والیان و فرمااداران اواحی مخدلف و اخدیارات آاان در کنار عوامب دیگهر علهت   

هها )اعمهان    در جنهگ این امر بوده است. گاهی ایز عواملی مااند فراخواای بهرای شهرکت   

حسهان   ، شههادت برخهی فرمااهداران )اشهرر بهن     (11ی  ق، اامه0191)سید رضی، عجالن( بن

هها در برابهر دشهمن )سهعید      ، اهاتواای بعضهی از آن  (903، ص. 1م، ج0383کثیهر،   )ابن (بکری

، سههرباززدن از پههذیرش مسهه ولیت )عبههداهلل (539، ص. 1، ج0959)رقفههی کههوفی، امههران(  بههن

علهب   ، عدم پذیرش فرمااداران از سهوی مهردم بهه   (118، ص. 1م، ج0339بالذری، )عبار(  بن

، 1م، ج0391)طبری، شهاب روری برای کوفه(  حنیف برای شام و عماره بن مخدلف )سهب بن

بکر برای مصهر(، تبلیغهات    ابی تر  بر یک منطقه )محمد بن ، حضور فردی مناسب(111ص. 

، ص. 5ق، ج0105)عسهقالای،  سعد برای مصهر(   قیس بنمنفی معاویه علیه برخی کارگزاران )

 (515، ص. 1، ج0959)رقفی کهوفی،  حجیه تیمی(  شور ذهلی و یزید بن و فساد )قعقاع بن (990

ههای دیگهر    ها و تغییرات در این مس ولیت اسبت بهه بخهش   سبب گردید تا تعداد اادصاب
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ی ایروهها و از   ر میهان همهه  اادصاب د 099که از مجموع  ای گواه تر باشد؛ به حکومت بیش

(، %59اادصهاب )  19سها  و مجههو ، فرمااهداران بها      های سنی جوان و میهان  ی رده همه

(، 08اادصهاب )%  15(، امهور اظهامی و اادظهامی بها     %03اادصاب ) 19کارگزاران دارایی با 

( را به خود اخدصاص دههد  %1اادصاب ) 0( و امور قضایی %5اادصاب ) 9کاتبان و دبیران 

 .(9امودار )

 . انتصاب جوانان در بخش فرمانداری 3

 03عنهوان فرمااهدار منصهوب شهداد، تعهداد       به افری که توسب امام علی 19از میان 

سهاالن و   ( از بین میهان %19اادصاب ) 95که تعداد  ( از جوااان بوداد؛ درحالی%15اادصاب )

هها   ی سهنی آن  دقیقی از دوره( افرادی بوداد که اطالعات %13اادصاب ) 11ساالن و  کهن

 در دست ایست.
های فراوان از سوی مرزهای غربی  ، تهدیدی قلمرو حکومت امام علی البده گسدره

چنین  عنوان مرکز حکومت اسالمی و ه  در قالب جنگ و غارت، اهمیت بخش مرکزی به
اهمیت زیاد دو شهر مذهبی مکه و مدینهه سهبب شهد کهه سیاسهت حضهرت در چیهنش        

 اران در پنج منطقه )مرکزی، غربی، جنوبی، شرقی، شمالی( مدفاوت باشد.فرمااد
 . بخش مرکزی 3.1

ای برخهوردار بهود.    با محوریت کوفه از اهمیت ویهژه  بخش مرکزی حکومت امام علی
همهراه   به علت حضور اقوام عرب و ایراای در کوفه ه.ق( به99حضرت پس از جنگ جمب )

)طبهری،  ، موقیعهت جغرافیهایی و اظهامی    (099، ص. 1م، ج0339)بهالذری،  های قومی  عصبیت

، ص. 0998)دینهوری،  ، حضور سران اظهامی در کوفهه، رواهق اقدصهادی     (11، ص. 9م، ج0391

قراردادن  ، درمحوریت(038، ص. 9ق، ج0111الحدیهد،   )ابن ابی، محبوبیت ایشان در منطقه (019
 (10، ص. 0م، ج0331)دینوری، مرکز حکومت اسالمی؛ و از طرف دیگر افوذ قریش در مدینه 

مهاه از آغهاز خالفهت، مرکهز حکومهت       9و عدم وجود اسدحکامات اظامی، پس از گذشت 
 (0980)ر.ک: محرمی، بار از مدینه خارج کرده و به کوفه مندقب اموداد  اسالمی را برای اولین
 .(019، ص. 0998)دینوری، هایی را در پی داشت  که این اقدام مخالفت

ااهد   از جوااان در قسمت فرمااهداری ااجهام داده   اادصابی که امام علی 03از میان 

ی مرکزی بها دو فرمااهدار جهوان، یهازده درالهد آمهار را بهه خهود          )امودار چهارم(، منطقه

عبار و ابو اسهود   ره ااجام شده )عبداهلل بناست؛ این دو اادصاب که در بص ده  اخدصاص دا

سبب دو عامب تاریخی ذیهب،   به (088، ص. 9و همان، ج 189، ص. 11م، ج0383اریر،  )ابندوئلی( 
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اقدضای حضور جوااان فعا  در جهت حفظ آرامش و امنیت شههر را داشهده اسهت: عامهب     

ی  هنهده د ه.ق( کهه اشهان   99اخست، حضور و شکست ساکنین بصهره در جنهگ جمهب )   

؛ و عامهب  (09ی  ق، اامهه 0191)سید رضی، است  ده  بو ها با حکومت امام علی مخالفت آن

ه.ق که حضرت بها یهادآوری جریهان جنهگ جمهب و       98های بصره در سا   دوم، ااآرامی

 .(13ی  )همان، اامهشکست سپاه بصره، شورشیان را اکوهش کرده و فدنه را برطرف اموداد 

ی مرکزی ااجام شد، گروه سنی  که در سمت حکمراای در منطقهاادصابی  11از میان 

% مجمهوع اادصهابات حضهرت را در قسهمت     55اادصاب کهه   01سا  با  سا  و کهن میان

که  حالی ااد؛ در های سنی داشده ترین اادصاب را در بین گروه دهد، بیش مرکزی تشکیب می

ها مشهخص اشهده    ی که سن آنترین میزان حضور، و افراد %( ک 3اادصاب ) 1جوااان با 

 کار گرفده شداد. %( به99اادصاب ) 8است، با 

 . بخش غربی3.2

علهت حفهظ و حراسهت از مرزههای      ، بههای غربی حکومت امام علی اهمیت سرزمین

، معاویهه  است. در پی بیعت مردم با امام علهی  ده  های معاویه بو غربی در مقابب تهاج 

ههای   سر باز زد و به روش ه.ق( از بیعت با امام علی95خواهی عثمان ) ی خون بهااه به

سهازی،   بهر شهایعه   ور شد. او عالوه حمله اظامی به حکومت امام علی -مخدلف تبلیغی

، (109، ص. 0، ج0959)رقفهی کهوفی،   در مصهر   جنگ و توط ه علیه فرمااداران امام علهی 

یهک سهران جمهب بهرای     اقدامات دیگری ایز علیه حکومت آن حضرت ااجام داد. در تحر

ااداخدن جنهگ الهفین و اسهدفاده از مکهر و حیلهه در       اادازی جنگ اقش داشت و با راه راه

و زایش خهوارج شهد.    ریزی جریان حکمیت، باعث شکاف در سپاهیان امام علی طرح

ههایی   معاویه در تکمیب ضربات خود بها ههدف ایجهاد اهاامنی، رعهب و وحشهت، شهورش       

 کرد. تر می ید آورد. چنین وضعیدی اهمیت مناطق غربی را بیشرا پد "غارات"عنوان  تحت

ده  %( در این منطقه بو11اادصاب ) 1اادصاب جوااان در منصب حکمراای،  03از میان 

 است. ده  و حضرت در مرزهای ااآرام غربی از جوااان ایز اسدفاده کر

ضهرت در  اادصهابی کهه ح   08%( حکمران جهوان از میهان   99کارگیری ) مشارکت و به

( %11سا  ) سا  و کهن حکمران میان 5ااد، در مقایسه با اادصاب  قسمت غربی ااجام داده

ها در  آوری و فعا  آن ی جنگ دالیلی از جمله روحیه ها به ی اهمیت حضور آن دهنده اشان

سعد جزو اولهین فرمااهداران حضهرت در     باشد. برای مثا ، قیس بن حفظ امنیت منطقه می

ی سازش و اللح  قیس با مخالفان و کساای که با حضهرت بیعهت    د. روحیهاین منطقه بو
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در مصر شد؛ حضهرت در   گیری قیام علیه حکومت امام علی اکرده بوداد، سبب شکب

طلبی را به وی گوشزد و به وی امر کرد از همه بیعهت   ی اللح ای خطر کودتا در سایه  اامه

 .(153-109، الص. 0، ج0959و رقفی،  95-51، الص. 9ق، ج0111الحدید،  )ابن ابیبگیرد 

 . بخش جنوبی3.3

ی  اادازه علت عدم وجود مرز مشدرک با شام اموی، به به مناطق جنوبی قلمرو امام علی

ههایی از   اادازی شهورش  های غربی مورد تهدید ابود، ولی پس از جنگ الفین با راه بخش

که و مدینه و النعا و ... مهورد  با هدف ااامنی، شهر م -موسوم به الغارات  -طرف معاویه 

وآله و میهراث ابهوی در دو    علیه ی پیامبر اللی تهدید و حمالت قرار گرفت. حضور الحابه

 امود. شهر مکه و مدینه، اهمیت فرهنگی و اظامی این قسمت را افزون می

تهرین سهه  را بهه خهود      گااه، بیش اادصاب جوااان در این منطقه اسبت به مناطق پنج

ترین حضهور   ( مربوط به بخش جنوبی است که بیش%93اادصاب ) 1است؛   ده اخدصاص دا

 ااد. دهد. فرمااداران یمن، النعا و جند همگی جوان بوده را در بین مناطق دیگر اشان می

و  (011، ص.09ق، ج0111الحدیهد،  )ابهن ابهی  خطر حضور حجاج شام در ایام حهج در مکهه   

ق، 0105)عسهقالای،  ارطات  ی با ورود بسر بنهجر 93های معاویه از سا   گری شروع غارت

ی عربسدان به قسمت جنوبی حکومهت اسهالمی،    جزیره از سمت شما  شبه (181، ص. 1ج

های  های اظامی و جسارت جو را داشت تا با فعالیت اقدضای وجود فرمااداران جوان و جنگ

عبهار در     بهن های شامیان به مناطق جنوبی شواد؛ اادصاب قهث  اادازی خود مااع از دست

 ها اتفاق افداد.  در این سا  (193، ص. 0959)طبری، عبار در مدینه  مکه و تمّام بن

ی اولیه در مدینه و مخالفت مردم  قبب از غارات معاویه، حضور بزرگان قریش و معدزله

این اقدضا را داشهت تها افهراد     (100، ص. 1م، ج0339)بالذری،  مکه در بیعت با امام علی

هاشه  و تمهی     عهاص بهن   مااند خالهد بهن   -ااد  طلبی بوده که اهب تدبیر و اللح - باسابقه

در مکه و مدینه حضور  (5، ص. 9م، ج0339و بالذری،  91، ص. 1ق، ج0105)عسقالای، عمرو  بن

 ویژه درمکه و مدینه با حکومت امام علی داشده باشند. امود ظاهری مخالفت قریش به

ی الهنعا ایهز    باشد. در منطقه ا در مقایسه با اهب کوفه میه ها در جنگ راگ آن حضور ک 

ی عثماای اام گرفدند. یمن و النعا  وجود داشدند که شیعه مخالفان حکومت امام علی

؛ (535، ص. 1، ج0959)رقفهی کهوفی،   های مکرر معاویهه قهرار گرفهت     گری و جند مورد غارت

ی فرمااداران جوان بهود، بهرای گهرفدن بیعهت      عبار را که در زمره ، عبیداهلل بنعلی

 .(539)همان، ص. ها فرسداد  سوی آن به
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اادصهاب از جوااهان    1اادصابی که حضرت در بخش جنوبی ااجهام داداهد،    01از میان 

اسبت ساالن؛ این میزان همااند  ساالن و کهن ( از میان میان%11اادصاب ) 8( بود و 10%)

ی  دهنهده  حضور دو گروه در قسمت غربی، تنها با اخدالف یک اادصهاب اسهت کهه اشهان    

 باشد. همااندی این دومنطقه می

 . بخش شرقی3.3

باشد. این قسمت اسهبت   )با مرکزیت عراق(، کشور ایران می شرق حکومت امام علی

های خفیفهی ماانهد خهروج     تری برخوردار بود؛ تنها جنبش ی مناطق از آرامش بیش به بقیه

های اهالی ایشابور و ارتداد اهالی کرمان توسهب مورخهان    خوارج در قسمت اهواز، مخالفت

 .(553، ص. 1م، ج0391)طبری، گزارش شده است 

النههرین،   خیهزی بخهش بهین    اقدصادی و تجاری والیت جبا  و خراسان، حاالبرواق 

ههای   آورد؛ در کنار اهاآرامی  ذمه که حج  زیاد رروت را در این منطقه فراه  می وجود اهب

طلبی و فسهاد مهالی کهارگزاران     ، سبب رفاهمناطق  غربی و جنوبی حکومت امام علی

ای ایز عوامب  دی، تعصبات قومی و  قبیلهحضرت در این منطقه شده. فقدان هویت شخصی

کردن، فرار و شورش کارگزان ایشان در منطقه شد که  دیگری بوداد که سبب عز ، زادان

 مااند بود.  اسبت با مناطق دیگر بی

هها والهی اادخهاب شهد، عبهارت بوداهد از:        هایی که از سوی حکومت بهرای آن  منطقه

مان، همدان، فارر )االطخر( و اهواز. اادصاب خراسان، سیسدان، ری، دسدبی، االفهان، کر

دادن جوااهان در ایهن    ( مشهارکت %11، میهزان ) اادصاب امام علهی  09جوان از بین  1

اادصاب حضرت  08( از کب %11چنین ) دهد که این میزان ه  بخش حکومت را اشان می

گهزارش  ( %99اادصهاب )  9سهاالن بها    ساالن و کهن در قسمت شرقی را درمقایسه با میان

ها مشخص اشده و در مقایسهه   ( افرادی هسدند که سن آن%15اادصاب ) 8کند. تعداد  می

اگهاری اسهبت بهه حاکمهان      ترین میزان است و حاکی از خه  تهاریخ   با دیگر مناطق بیش

 باشد. اسالمی در این منطقه می

ود جهار  ، منهذر بهن  (918، ص. 0ق، ج0105)عسهقالای،  هبیره در خراسهان   اادصاب جعد بن

، زیهاد  (101، ص. 1م، ج0339)بهالذری،  هبیره شهیباای   بن ةمصقل، (113، ص. 9)همان، جعبدی 

ی حضور جوااان در  دهنده در فارر و کرمان، اشان (919، ص. 1، ج0959)رقفی کوفی، ابیه  بن

عبار و جاریه  پیشنهاد عبداهلل بن ابیه برای کرمان و فارر به باشد. زیاد بن این مناطق می

و ارتهداد اههالی ایشهابور     (113، ص. 1م، ج0395اریر،  )ابنهای این منطقه  دامه جهت فدنهق بن
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بود که اقدضای حضور ایهروی جهوان در خراسهان را داشهت.      (553، ص. 1م، ج0391)طبری، 

ی جنهگ و مقاومهت    کارگیری جوااان در مناطقی که الحنه ی به چنین گمااه شواهدی این

 .(113، ص. 1م، ج0395اریر،  )ابنکند  بوده است را تایید می

 . بخش شمالی3.3

دلیب مشکالت داخلی  ی شمالی حکومت علوی شامب آذربایجان، حلوان و اهروان به ااحیه

هجهری در پهی جریهان     98ی اههروان از سها     سزایی برخوردار بود. منطقهه  از اهمیت به

)دینوری، شد  وب میها محس ی االلی آن عنوان منطقه حکمیت شاهد حضور خوارج بود و به

ی شرقی اسبت بهه منهاطق مرکهزی، غربهی و      . این منطقه همااند منطقه(119، ص. 0998

گرفدند، از آرامهش برخهوردار    های معاویه قرار می ها و شورش جنوبی که پیاپی مورد غارت

از  (088، ص. 9، ج0913)ابهن شهرآشهوب،   ارت(  خبهاب بهن   بود و تنها یک اادصاب )عبداهلل بن

 1اادصاب جوااان در مس ولیت فرمااداری گزارش شده است. این میزان در کنهار   09 میان

ی شهمالی،   اادصاب حضرت در منطقه 1ساالن از میان  ساالن و کهن ( میان%51اادصاب )

باشد اما اشااگر این اکده ایز  می حضور جوااان در این منطقه   ی اماینده دهنده اگر چه اشان

 با توجه به امنیت اسبی آن کمدر به ایروی جوان ایاز بود.  هست که در این منطقه

سها  را در   ی آذربایجان و حلوان که کامال دارای امنیت بود، حضور افراد میهان  منطقه

دهد. رویش خوارج در اهروان و ایجاد ااامنی در منطقه سبب شهد حضهرت،    خود اشان می

دست  اش به . در پی قدب عبداهلل و خااوادهارت را به منطقه اعزام امایند خباب بن عبداهلل بن

ها، روش سیاسی خود در مورد خوارج را بهه   ی آن خوارج، حضرت بعد از بسدن عذر و بهااه

)ابن شهرآشوب، سمت خوارج اهروان حرکت کرد  اقدام اظامی تغییر داد و با سپاهیان خود به

 .(083،  ص. 9، ج0913
ی توجه امام  دهنده غربی، جنوبی و شرقی، اشانتر جوااان در مناطق ااآرام  حضور بیش

هها در   کهارگیری آن  حا  توجه به قشهر جهوان و بهه    ساالری و درعین به شایسده علی
 های کلیدی و مه  است.  پست

 . حضور جوانان در بخش نظامی و انتظامی3

های اادظامی و اظامیهان اخدصهاص    ، به گروهدومین طبقه در اظام حکومدی امام علی

کرداد. از  ای )جُند( فعالیت می ی امنیت شهری )شرطه( و منطقه رد؛ این گروه در دو حوزهدا

گهزارش   دادن جوااان در حکومت امام علهی  (، که از مشارکت%90اادصاب ) 11میان 
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اادصاب که در بخش اظامی و اادظامی الورت  15(؛ و از میان %01اادصاب ) 9شده است، 

 باشد. می سا   سا  و کهن ( میان%91اادصاب ) 09در کنار  (، حضور جوااان%11گرفده   )

 . میزان حضور جوانان در نیروی انتظامی )شرطه(3.1

اسهت؛   ده  شرطه یا پلیس همان ایروی اادظامی است که مهامور حفهظ امنیهت شههرها بهو     

مااند  -خوااداد. در برخی موارد  می "الشرطه الاحب"یا  "الشرطه رئیس"مس و  شرطه را 

شهداد، بها فرمااهده     مهی  افرادی که از طرف حضرت به ریاست آن اصهب   -اباته  غ بناالب

. افرادی کهه در  (091، ص. 0918)کشی، ااد  الخمیس( یکی بوده ةشرطایروی ویژه حضرت )

عبداهلل  ااد از: وهب بن ااد، عبارت اامیده "الشرطه الاحب"یا  "الشرطه رئیس"ها را  منابع آن

)همهان، ص.  سهعد   ، قهیس بهن  (981، ص. 1م، ج0383اریر،  )ابن "جحیفهابو "سوائی مشهور به 

حارث خزاعهی   ، سعد بن(111، ص. 9ق، ج0110)طوسهی،  روی  شیباای  حارث بن ، یزید بن(015

 5. از میان (010ق، ص. 0111)منقری، حبیب یربوعی  ، مالک بن(115، ص. 1م، ج0388)بالذری، 

همهین میهزان مربهوط بهه      (، و به%11جوااان )اادصاب این بخش، یک اادصاب مربوط به 

ها مشخص اشهده   ( کساای هسدند که گروه سنی آن%91اادصاب دیگر ) 9ساالن، و  میان

 است.

عبداهلل سوائی )ابو جحیفه(  مشارکت جوااان در بخش اادظامی در پی اادصاب وهب بن

ی خود امام بهوده و وی   وسیله به سمت رئیس پلیس کوفه به (981، ص. 1م، ج0383اریر،  )ابن

 را مس و  حفاظت و امنیت شهر کوفه اموداد.

 . میزان حضور جوانان در نیروی نظامی)جند(3.2

ها اغلب فرمااداران و حکمرااان ایشان در مناطق مخدلهف   فرماادهان و ارکان االلی جنگ

شهداد. بررسهی    مهی  نوان فرمااده منصهوب  ع بوداد که برای حضور در جنگ فراخوااده و به

به جوااان و اقش  امیرالمؤمنینحضور جوااان در پست فرماادهی جنگی بیااگر اهدمام 

اادصاب ااجام داداد کهه از   11مین امنیت است. حضرت  در این سه جنگ، أاین گروه در ت

اهروان از منظر است. سه جنگ جمب، الفین و  ده  ( جوااان بو%15اادصاب ) 5ها  میان آن

 دیگر تفاوت داراد. میزان حضور و مس ولیت جوااان با یک

 . جنگ جمل1.2.4

خهواهی در   خهواهی و سهه    هجهری در پهی زیهاده    99الثاای سا   جنگ جمب در ربیع

ریهزی   عوام پهی  اهلل و زبیر بن عبید بن ةطلحمناالب حکومدی از سوی برخی الحابه مااند: 

( و زبیر والیت عراق )یا بصره( را درخواست کهرده بوداهد   شد. طلحه والیت یمن )یا کوفه
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عبهار در   . میان ازدیکان امام افرادی مااند عبداهلل بن(195-111، الهص.  1م، ج0391)طبری، 

ها را تاکید کرد  ی آن اظر گشده و خواسده ها ه  مقام خیرخواهی و مصلحت حکومت با آن

سهاالری و   ی شایسهده  ومت امام که بر پایهه ؛ ولی در مقابب، حک(10، ص. 0، ج0998)دینوری، 

ها پاسخ مثبت  ها را مشروع ادااست و به آن ی آن عدالت اجدماعی اسدوار شده بود، خواسده

. این در حالی است که اسدفاده از جوااان شایسده (91و  010ی  ق، خطبه0191)سید رضی، اداد 

ت. همراهی برخهی دیگهر از   اس و غیرقرشی در حکومت حضرت از همان ابددا وجود داشده 

خهواهی عثمهان،    و برافراشدن پرچ  خون اسدفاده از جایگاه همسر پیامبر الحابه، سوء

بار در تاریخ اسالم دو گروه مسلمان حق و باطهب را مقابهب هه  قهرار داد کهه       برای اولین

 ، 1جق، 0111الحدیهد،   )ابهن ابهی  رابهت   ای مااند حسهان بهن   هایی در افراد و حدی الحابه تردید

 که قدرت تشخص اداشدند را در پی داشت. (3ص. 

( از میان پنج اادصهاب در  %91اادصاب ) 9ی مه ،  میزان حضور جوااان در این عراله

سهالی   سا  و کههن  ( افراد میان%51دهد که این میزان مساوی ) بخش اظامی را اشان می

ن و ارکهان االهلی   های مه  جنگی قرار گرفدند. فرمااهدها  است که در این جنگ در پست

 :(151، ص. 0ق، ج0111الحدید،  )ابن ابیباشد  می شرح ذیب  ی سنی به جنگ جمب در دو رده

اظهام و میسهره(، مالهک اشهدر      سا : عمار یاسر )فرمااهده سهواره   سا  وکهن افراد میان

 )فرمااده میمنه(؛ 

کهر )فرمااهده   ب ابهی  عبار )فرمااده گروه مقدم سپاه(، محمد بهن  افراد جوان: عبداهلل بن

 اظام(. پیاده

 . جنگ صفین1.2.2

درازی معاویهه و سهپاهیان شهام بهه      در پهی دسهت   91جنگ الفین در ماه الفر سا  

حکومت اسالمی واقع شد. مکاتبات مدعدد امام با معاویه در مسیر گرفدن بیعت اسهبت بهه   

ههای   اامهه ااداخدن پاسخ  اادخاب و مقبولیت مردمی حضرت کارساز ابود. معاویه در تعویق

توااسهت   (91ق، ص. 0111)منقهری،  عبداهلل بجلی(  کردن پیک امام )جریر بن حضرت و جلب

م، 0330)ابن اعث  کوفی، هزار افری را برای حمله به حکومت اسالمی فراه  آورد 011لشکر 

هزار افری از کوفه، بصره و مدائن را فراه  81. حضرت ایز برای مقابله، سپاه (193، ص. 1ج

شهدن   . مصهادف (090، ص. 0ق، ج0111الحدیهد،   )ابن ابهی ها مواجه شد  در الفین با آن امود و

الحرام و سخنان و جواامردی امام در این جنگ سبب شد تا جنگ سهه   جنگ با ماه محرم

ههای   . ههر روز حضهرت آرایهش و اادصهاب    (039ق، ص. 0111)منقری، طو  بیااجامد  ماه به
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اسامی فرماادهان و ارکان االهلی سهپاه  حضهرت در     داد. جدیدی برای سپاهیان ااجام می

عدبه )مرقا (، عمار یاسر، محمد  حنیف، هاش  بن ااد از: مالک اشدر، سهب بن الفین عبارت

 عبار. حات ، عبداهلل بن مسعود رقفی، عدی بن حنفیه، سعد بن بن

و حنفیهه(   عنوان فرماادهان دو قسمت مه ، میمنه )محمد بهن  جوااان در این جنگ به

عبار( اادخاب شداد که از پنج اادصاب حضرت در بخش فرماادهی این  میسره )عبداهلل بن

 درالد از جوااان بوداد. 11جنگ، دو اادصاب یعنی 

 . جنگ نهروان1.2.4

علهت خیااهت برخهی افهراد ماانهد اشهعث        هنگام پیروزی مسلمااان در جنگ الفین به

کهردن   که برای معاویه اسبت بهه عملیهاتی   در پیامی (083، ص. 1)یعقوبی، بی تها ، ج قیس  بن

بصیرت حضرت تحت گهروه خهوارج    ی عمروعاص داشت، سبب شد که سپاهیان بی اقشه

ی  دیگهر در چههره   هها بهر یهک    تن به حکمیت داده و بعد از آن با ابطا  حاکمیهت ااسهان  

 ظاهر شواد.  ی دشمنان امام علی ای در زمره مأبااه مقدر

ی حرورا ازدیک کوفه مسهکن گرفدنهد و بها     گروه در منطقه در بازگشت از الفین، این

جها را مقهر خهود قهرار      وهب راسبی تصمی  گرفدند به اهروان رفده و آن اادخاب عبداهلل بن

. ابددا سیاست حضهرت بها آاهان در جههت ههدایت ایشهان،       (119، ص. 0998)دینوری، دهند 

که در اهروان و مناطق دیگر  هایی برخورداری از تمام خدمات حکومدی بود، لیکن خشوات

ماه از جریان حکمیت، بها سهپاه    9را بر آن داشت تا پس از  ها سر زد، امام علی از آن

ی  هها رفدهه و ریشهه    سوی آن طرف شام، به دادن سپاهیان به هزار افری، قبب از حرکت01

مهاه الهفر    . رویایی دو سپاه اسالم و مهارقین در (101، ص. 0998)دینوری، ها را بخشکااد  آن

 هجری در اهروان شکب گرفت. 98سا  

بهر حضهور جوااهان وجهود      در این جنگ در بین فرماادهان حضرت هیچ گزارشی مبنی

سها  و   ای از میهان گهروه سهنی میهان     شهده  ادارد. فرماادهان این جنگ که افراد شهناخده 

اظهام(، ابهو قدهاده     زید ااصار )فرمااده سواره ااد از: ابو ایوب خالد بن سا  بوداد، عبارت کهن

عدی )فرمااده میسره(، قیس  ربعی )فرمااده میسره(، حجر بن اظام(، شبث بن )فرمااده پیاده

 .(910، ص. 1م، ج0339)بالذری، عباده  سعد بن بن

حضور فرماادهی جوااان در این بخش را باید در عوامهب مدعهددی از جملهه:     علت عدم

هها،   های معاویه از سمت غهرب و حرکهت سهپاهیان حضهرت بهرای دفهع آن       شروع غارت

تر این اکدهه دااسهت    مه  های شام که توسب عمروعاص شکب گرفده بود؛ و ازهمه ااآرامی
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، افهراد  ی حکومهت امهام علهی    ان از بداهه دلیهب جهدایی آاه    که مقابله با این گروه بهه 

ریهزی آاهان را بهه آغهوش حکومهت       کرد تا شاید بدوااند بدون خون ای را طلب می باتجربه

 برگردااند.

 . میزان حضور جوانان در بخش قضایی3

وظیفه قاضی، فصب خصومت بین مردم، و اظارت بهر مسهائب شهرعی و قضهایی هماانهد      
ی حدود است. قضات اقش مهمی  یمان و مجااین و اقامهازدواج، طالق، ارث، سرپرسدی ید

در تامین امنیت جامعه داشدند و در تاریخ الدر اسالم از اهمیهت زیهادی برخهوردار بوداهد     
الخالفه  ی اصب قضات به این احو بود که خلفا قاضی دار . قاعده(11ق، ص. 0119)ماوردی، 

و عز  قضات را برعهده داشهدند   کرداد و فرمااداران مناطق مخدلف ایز اصب را اصب می
 .(598، ص. 9م، ج0391)طبری، 

ی شهخص امهام الهورت     وسهیله  اادصاب قاضی دارالخالفه و قاضی بخهش کوفهه بهه   

چه  اموداد؛ چنان می گرفت و در مواردی ه  قضات مناطق دیگر را ایز خود امام معرفی  می

 .(111، ص. 0، ج0985حیون، )ابن عنوان قاضی اهواز اادخاب شد  شداد بجلی به بن رفاعة
ااهد کهه    گر آن هسدند که حضرت سه قاضهی اصهب امهوده    های تاریخی بیان گزارش

، ص.  9ق، ج0105)عسهقالای،  حارث کندری )شریح قاضهی( در کوفهه    ااد از: شریح بن عبارت

شَّهداد بجلهی    بهن  رفاعدةو  (901، ص. 8م، ج0389کثیهر،   )ابن، ابو اسود دوئلی در  بصره (111
 در اهواز. (111، ص. 0، ج0985)ابن حیون، وعاص کوفی( )اب

( اادصهاب  %5، میهزان ) ( جوااان در حکومت امهام علهی  %90اادصاب ) 11از میان 
علت جایگاه علمی و  باشد. وجود این میزان اادصاب به می جوااان مربوط به بخش قضاوت 

شهواد؛ لهذا در    اهدرت عهز    شهد بهه   می اجدماعی قاضی در حکومت اسالمی بود که سبب 
شداد )مااند شریح قاضی(. محدودیت  می مواجه  مواردی فقب مورد تذکر از سوی امام

 ها ایز در این امر دخیب بوده است.  اادصاب
اادصابی که در این  9( از میان %91اادصاب ) 1اسبت حضور جوااان در منصب قضا با 

ه با وجود اهمیت شرعی، گر این واقعیت است ک بخش توسب حضرت الورت گرفده، اشان

تنها به حضور جوااان در مقام قضها   اه امیرالمؤمنینعلمی و اجدماعی منصب قضاوت، 

اسهت و   ده  تهر توجهه کهر    های دیگر به جوااهان بهیش   توجه ابوده، بلکه اسبت به بخش بی

ااد. این  (( داشده%99ساالن، یک اادصاب ) تری اسبت به دیگران )میان جوااان، حضور بیش

ی جوااان در شنیدن دعهاوی و پهذیرش    علب مدعدد، از جمله البر و حوالله مکن است بهم
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شهداد   بهن  رفاعدةها باشد. جواااای که در این بخش حضور داراد، ابو اسود دوئلی و  اشدباه

اظر مسدقی  امام  پرداخدند و تحت باشند که هردو ایز خارج از کوفه به قضاوت می می بجلی 

 دهنده اعدماد و وروق امام به این قشر است. انابوداد؛ این امر اش

 . میزان حضور جوانان در بخش دارایی6

ههای   ی تنظهی  سیاسهت   های حکومهت اسهت کهه وظیفهه     ترین بخش اهاد دارایی از مه 

ی فرایندهای مالی حکومت و  های مالیاتی، اظارت بر همه اقدصادی و مالی، اجرای سیاست

است. جایگاه مه  این اهاد مااع آن اشده  ده  دار بو عهدهحفظ و اگهداری اموا  عمومی را 

ههای مخدلهف ایهن اههاد اسهدفاده اکنهد.        از حضور جوااان در قسمت بود تا امام علی

 کارگیری و اادصاب جوااان در این بخش بعد از فرمااداری، در جایگاه دوم قرار دارد. به

(، دیوان خراج و جزیهه  %91ری )دا های مخدلف این اهاد: خزااه توزیع جوااان در بخش

های حضرت در اهاد دارایهی   باشد. میزان اادصاب می (%91(، دیوان زکات و الدقات )01%)

ها مشخص شده  اادصاب بوده، که از این میان  گروه سنی بیست افر از آن 19طور کلی  به

اادصهاب   01جوااهان  میزان کامال برابر بوداد؛  ساالن به است. دو گروه سنی جوااان و میان 

ااد کهه در   %( در این بخش را به خود اخدصاص داده98اادصاب ) 01ساالن  %( و میان98)

 است. ده  تر بو داری و دیوان زکات، مشارکت جوااان بیش دو بخش خزااه

 داری  المال و خزانه . حضور جوانان در بین کارگزاران بیت6.1

ی مسلمااان )امهوا  عمهومی( در آن اههاده     مهالما  جایی است که اموا  مربوط به ه بیت
. ایهن امهوا    (93، ص. 8ق، ج0111)کلینهی،  ی خود برسهد   شده شد تا به مصرف مشخص می 
)سهید رضهی،    کرداهد   تعبیهر مهی   "اهلل مها  "قدری ازد حضرت محدرم بوداد که از آن بهه   به

رین اشهخاص بهر آن   ت میزاای بود که امین . جایگاه الاحب این منصب به(91ی  ق، اامه0191
های جنگی، خمس،  . حج  زیاد اموالی که در قالب غنیمت(90ی  )همان، اامهشد  می گمارده 

ی حکومهت سهرازیر    آوری و بهه خزینهه   اافا ، فیء، مالیات بر تجارت )عشر( و زکات جمع
در مواردی مااند: رؤسهای اسهباع، عرفها، مهوالی      شد؛ سپس در حکومت امام علی می 

ی  عطا و رزق، حقوق حاک  و رهبهر مسهلمان، حقهوق کهارگزاران، پرداخهت دیهه      ایراایان، 
ها مدوجه دولت باشد، مخارج زاداایان، تشویق قاریهان قهرآن، ازدواج    ی آن افرادی که دیه

 غیهره ی شههدا، مخهارج اسهیر و     ی غیرمسلمان اابینا، ایاز مؤذن، خااواده همسران، افقه بی
احو مساوی در بین عرب و عج ،  . این اموا  به(911ص. ، 1، ج0981)ذاکری، شد  مصرف می

 .(051ق، ص. 0109)مفید، شد  می پوست و سفیدپوست، عبد و مولی تقسی   سیاه
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شهرح   داری گماشده شداد، در سه منطقهه بهه   افراد جواای که از طرف حضرت به خزااه

)طوسی، رافع  ابی ه، علی بن؛ کوف(110ق، ص. 0111)منقری، رافع  ابی ااد: مدینه، عبیداهلل بن ذیب

، 5ق، ج0113اریهر،   )ابهن اهلل سوائی معروف به ابوجحیفه  عبد و وهب بن (050، ص.01ق، ج0110

و ابهو اسهود دئلهی     (095، ص. 9ق، ج0105)عسهقالای،  بکر  ابی ؛ بصره، عبدالرحمن بن(18ص. 

 .(980، ص. 9م، ج0395اریر،  )ابن

( از آاهان در  بخهش   %91یی، شش اادصهاب ) از میان ده اادصاب جوااان در بخش دارا

ی سنی در این بخهش و   ترین اسدفاده از این طبقه ی بیش دهنده داری بوده که اشان خزااه

 09اعدماد ویژه آن حضرت به جوااان است. در همهین بخهش خزااهه داری هه  از میهان      

( و %93سها  )  نسا  و که اادصابِ میان 5( از  جوااان بود که در مقایسه با %19اادصاب، )

ساالری امام و  ی شایسده دهنده است، اشان  ها مشخص اشده ( که سن آن%05اادصابی ) 1

 باشد.  می ی حضرت به جوااان، در مقایسه با طبقات دیگر در این بخش  اهدمام ویژه

 . حضور جوانان در دیوان خراج و جزیه6.2

شد.  می شده به دولت اسالمی پرداخت  های فدح ای بود که از زمین های سالیااه خراج، درآمد

شهد تها در قبها  آن، از امنیهت در      مهی  جزیه ایز مالیاتی بود کهه از غیرمسهلمااان گرفدهه    

شواد. دیوان خهراج و جزیهه اهمیهت زیهادی بهرای خالفهت        مند  های مسلمان بهره کشور

 شهد. ایهن دیهوان مسه و      ترین منبع مالی دولت محسهوب مهی   اسالمی داشت؛ زیرا مه 

پیشهنهاد   . دیوان خراج به(001، ص. 0931)فیرحی، د  آوری، تنظی  و حب مشکالت آن بو جمع

 خطاب در جریان فدوحات عراق )سواد( تشکیب شد.  در زمان خالفت عمر بن امام علی

یزیهد   اهام مصهعب بهن    ( بهه %01دادن یهک جهوان )   گر مشارکت اطالعات تاریخی بیان

باشهد. میهزان    مهی  اادصهاب در ایهن بخهش     9از میهان   (111ق، ص. 0111)اجاشی، ااصاری 

هها گهزارش    ( و افرادی کهه سهن آن  %51اادصاب ) 9سا   سا  و کهن مشارکت افراد میان

تهرین مشهارکت    ( که  %01شواد. این میزان با ) می ( را شامب %99اادصاب ) 1است،  اشده 

 دهد. ها را اشان می اادصاب از آن 01جوااان در بخش دارایی با وجود 

است که ایاز به براامه، تجربه و تدبیر  ده  علت این امر ایز در شرح وظایف این دیوان بو

هها بهه مرکهز خالفهت،      کهردن آن  هها، حوالهه   داشت: چگواگی گردآوری خراج از سهرزمین 

بندی مسلمااان بهرای تعیهین خهراج دریهافدی از      چگواگی تقسی  آن بین مسلمااان و رتبه

بهرداری مسهلمااان از زمهین،     است که با گسدرش فدوحات و بههره  ده  وظایف این دیوان بو

 شد. می تر  تر و پیچیده وظایف دیوان خراج گسدرده
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 . میزان حضور جوانان در گردآوری زکات 6.3

این دیوان به جمع آوری وجوهات شرعی اع  از زکات و الدقه و دیگر درآمدهای شرعی 

توزیهع ایهن درآمهدها در مهوارد مصهرفی آن      پرداخت و مطابق بها قواعهد شهرعی بهه      می

، فقرا و مساکین، ورشکسدگان و مقروضین، بردگان، آزادی بردگان، عامالن ةالقلوبمؤلف)

 . (001، ص. 0931)فیرحی، امود  می اقدام  (91)توبه،سبیب(  اهلل و ابن زکات، سبیب

رر، آوری زکات را در منشهور حکهومدی  بهه دوری از ایجهاد ته      حضرت عامالن جمع

برخورد ااساای، دریافت عادالاه، اگرفدن ما  معیوب، مالطفت با حیوان و جلب اطمینهان  

 .(19و  15ی  ق، اامه0191)سید رضی، کرداد  الاحب ما  توالیه می

هها حضهور داشهدند، همهراه بها محهب        افرادی که به امایندگی از جوااان در این بخش

اجبه  و مسیب بن (091، ص. 00، ج0331سعد، )ابن اسود بن ةزمعبنماموریت عبارتند از: عبداهلل 

)طوسی، یزید ااصاری در مدائن  ، مصعب بن(191، ص. 9ق، ج0105)عسقالای، فرازی در کوفه 

 .(003، ص. 1ق، ج0110
گهر سهه  مهه      ( از میان ده اادصاب جوااان در بخش دارایی، بیهان %91سه اادصاب )

حضور هفت کارگزار در دیوان خراج و جزیهه  ها در این بخش است. این میزان از میان  آن
تهر   ( حضور بهیش %18سا  ) سا  و کهن باشد که در مقایسه با دو اادصاب میان می ( 19%)

 دهد.  جوااان را در این بخش اشان می

 . میزان حضور جوانان دربخش کاتبان و دبیران 7

را بایهد در   امیرالمهؤمنین های حضور جوااان در مناالب حکومدی  یکی دیگر از عراله
دلیب اشراف به اسرار حکومدی از اهمیت  که به وجو کرد؛ جایی بخش کدابت و دبیری جست

خطاب بهه مالهک    59ی  ای که در اامه ای برخوردار است. حضرت در منشور حکومدی ویژه
ی  اشدر هنگام والیت بر مصر مرقوم اموداد، در آخرین منصب دولدی از بین هفهت طبقهه  

ههای   ی کاتبان و دبیران اام برده و به مهالک  از طبقه (59، ص. 9، ج0981ی، )ذاکراجدماعی، 
 پردازاد. ها می اادصاب و شرح وظایف آن

م، ص. 0331)ابن طقطقهی،  کاتب و دبیر، مس و  اگارش اامه و تدوین مسائب دیواای بود 

شت. ها اشراف دا های حکومت با حاکمان اواحی مخدلف و دیگر حکومت و به ارتباط (051

ی  اگاشت، ولی بخش عمده می ها را  خود حضرت بخشی از اامه در حکومت امام علی

اوشدند. دبیران حضرت به دو بخش دبیران عهام و دبیهران خهاص     می آن را کاتبان ایشان 

. دبیران عهام شهامب دبیهران خهراج،     (59ی  ق، اامه0191)سید رضی، شداد  می )سرّی( تقسی  
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؛ (81ق، ص. 0119)مهاوردی،  گویی مردم و دبیهران قضهایی بوداهد     سخدبیران سپاه، دبیران پا

های سری حکومت را  شداد، اامه می که با عنوان دبیر عام ظاهر  بر این دبیران خاص عالوه

 .(901، ص. 9ق، ج0110)طوسی، اگاشدند  می ایز 

 کاتبان و دبیران جواای که در حکومت حضرت حضور داشدند، عبارت بوداد از: 

امهران همهداای    ، سعید بهن (59، ص. 5ق، ج0105)عسقالای، رافع  ابی ان عام: علی بندبیر

، (99، ص. 1ق، ج0105)عسهقالای،  جعفهر   ، عبداهلل بهن (539، ص. 1، ج0959)رقفی کوفی، ااعطی 

 .(510، ص. 9ق، ج0105)عسقالای، شراحیب ااصاری  یزید بن

 .(111، ص. 0ج م،0339)بالذری، رافع  ابی دبیران خاص: عبیداهلل بن
های حکومدی،  ها در مس ولیت اادصاب آن 11میزان حضور جوااان در این بخش از میان

( در مقابب تنهها  %89است؛ این میزان ) ده  ( را به خود اخدصاص دا%01اادصاب بود که ) 1
اادصابی که حضهرت در ایهن    5سا  از میان  سا  و کهن ( از افراد میان%01یک اادصاب )
ساالن  ترین مشارکت جوااان در مقابب حضور میان ی بیش دهنده ااد، اشان داده بخش ااجام

باشد که از اعدمادحضرت، توااایی علمی جوااهان و حفهظ    می با  محوریت عدالت اجدماعی 
 اسرار توسب این گروه حکایت دارد.

هایی  های مخدلف حکومدی، از رهیافت ساالن در مناالب و بخش توزیع جوااان و میان
اماید. حضور جوااان در کنار  می است که میزان تناسب بین شغب و گروه سنی را مشخص 

ی سالیان طوالای، آموزش مواجهه بها مشهکالت را بهه     گروه سنی باتجربه که با  اادوخده
سا  از فعالیت جوااان  سا  و کهن ی گروه سنی میان دهند؛ از طرفی بهره جوااان اشان می

دیگهر ضهامن    شود؛ لذا این دو رکن در کنار یهک  می یایی حکومت سبب رشد، فعالیت و پو
 باشند. می بقای حکومت 

 گیری نتیجه

 ای برای تعیین سن کارگزاران امیرالمؤمنین گااه 09ی راهکار  این پژوهش ضمن ارائه
عنوان علب  ها به های آن کارگیری جوااان را اشان داده و به ویژگی اهدمام آن حضرت در به

 این اسدفاده اشاره کرده است.
ها( به جوااان اخدصاص  کب اادصاب 90اادصاب ) % 11اادصاب حضرت،  099از میان 

د، در ای کهه خهود ایشهان از جامعهه ااجهام داداه       بنهدی  ها در طبقهه  دارد که توزیع اادصاب

های فرمااداری، اظامی و اادظامی، قضایی، دارایی، دبیران و کاتبان مدفهاوت بهوده    قسمت

عنوان باالترین منصب حکهومدی   ها در بخش فرمااداری به ی اادصاب است. میزان گسدرده
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ی مرکزی، غربی، جنوبی، شرقی  منطقه 5باشد که در  می ی اهمیت این بخش  دهنده اشان

ترین حضور جوااان را شاهد بوده که  مناطق جنوبی، غربی و شرقی بیش ترتیب و شمالی به

ها در این مناطق ااآرام تناسهب دارد. در بخهش اظهامی و     ی فعا  و تاریرگذار آن با روحیه

ههای   کارگیری جوااان در امنیت شهری و فرماادهی جنگ اادصاب، به 11اادظامی از میان 

احهو برابهری دو گهروه  جهوان و      در این بخش به جمب، الفین و اهروان ایز اهمیت دارد؛

که دو رکهن   -  آوری و قدرت در کنار تجربه ی جنگ ااد تا جنبه کار گرفده شده سا  به میان

اادصاب از آن گهزارش   9تکمیب گردد. در اهاد حسار قضایی که تنها  -باشند  می اظامی 

بودن جهوان،   رزدن توه  عجو رغ  کنا اادصاب از میان جوااان بوده که علی 1است،  شده 

است. اههاد دارایهی کهه در زمهان      قدرت تشخیص و داوری درست را بر قامت او پوشااده 

داری، دیوان خراج و جزیه، و دیوان الدقات و زکهات تشهکیب    حضرت از سه قسمت خزااه

سهاالن مشهارکت    سهاالن و کههن   شده بود، جوااان در قسمت خراج در مقایسهه بها میهان   

اادصابی که حضرت  5احو در بخش دبیران و کاتبان ایز از میان  همین اشدند. بهتری د بیش

تهر از دیگهران  بهوده کهه ایهن       اادصاب، بیش 1مندی از جوااان با  ااجام داداد، میزان بهره

 باشد.  می برتری در هر دو بخش در تناسب با توان باالی فعالیت اجدماعی آاان 

 هههای مههدیریدی حکومههت امههام علههی تی قسههم حضههور فعهها  جوااههان در همههه

منهدی از   ی آن حضرت به این گروه سنی در کنار بهره ی اهمیت و توجه ویژه دهنده اشان

بر امود تحقق عدالت اجدماعی و تامین امنیت در  ساالن است که عالوه ساالن و کهن میان

 باشد. می ها  حکومت ایشان، رمز بقای حکومت در آموزش ایروهای جوان و جایگزینی آن
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 .العلمیةداطالکتب  :بیرول

 ( 4839ابن شهرآشوب مازنداطانی .).قم: نشر عالمه.المناقبق . 

 تحقینق   .الفخرىفىاآلدابالسلطانیةوال ولاالسالمیة ق.(.4143م./4993. )ع.م ،ابن طقطقى

 .داطالقلم ال ربى :بیرول .محمد مایو .ع

 البجناو   .م.تحقیق ع .االستیعابفىمعرفةاألصحابق.(. 4141م./4991. )ي.ع، بن عبد البرا .

 .داطالجیل :بیرول

 ( .4141ابن عبد طبه آندلسی، ا.م .).تحقیق م.س. عریان. بیرول: داطالکتاب ال لمیهعقد الفریدق .. 

 داط بیرول -داط صادط  :بیرول .الکامل فی التاطیخ(. 4831م./4991. )ح ،ثیرا ابن. 

 داطالفکر :بیرول .أس الغابةفىمعرفةالصحابةق.(. 4149م./4939. )م.ح، ثیرا بنا. 

 تحقینننق شنننیر ، .تحقینننق ع .الفتنننوحق.(. 4144م./4994.ا. )اعنننام الکنننوفى، م  بننننا.  

 .داطاألضواء :بیرول

 داط الفکر :بیرول. الب ایةوالنهایةق.(. 4143م./4939. )ا.ف ،کایر الدمشقى بنا. 

 ( .4141امینی، م.ه .)بیرول: داطالکتاب اسالمی.امیرالمؤمنینق . 

 ( .4811آنکیري، گ .)ترجمه ک. عمادي. تهران: سپهر.شهسواط اسالم . 

 ( .4811برقی، ا.م .)تهران: انتشاطال دانشگاه تهران.طجال برقی . 

 ( .4891برک، ل .)ترجمه ي. سید محمدي. تهران: اطسباطان.طوانشناسی طشد . 

  زکناط و ط  .تحقینق س . کتاب جمل من انسناب األشنراف  ق.(. 4143م./4999. )ي، ا.بالذط .

 .داط الفکر :بیرول .زطکلى

  .الهالل مكتبةداط و  :بیرول .فتوح البلدانم.(. 4993)بالذط ، ا.ي. 

 ( .4148بیهقی، ا.ا .).بیرول: دالم رفه.سنن الکبريق . 

 انجمن آثاط ملى :تهران .حسینى اطمو  .ج تحقیق. الغاطال (.4818. )ا.ثقفى کوفى، ا. 

  منشوطال الرضى :قم .عامر .م.تحقیق ع. األخباط الطوال(. 4893. )ا.ح ،دینوط. 
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 تحقینق ع  .اإلمامةوالسیاسةالمعدرو بتداریاالخلفدا  ق.(.4144م./4994. )ع.م.ق، دینوطي .

 .داطاألضواء :بیرول .شیري

 ( .4831ذاکري، ع.ا .)قم: بوستان کتاب.امیرالمؤمنینطالب  ابی سیماي کاطگزاطان علی بن . 

 ( .4143ذهبی، م.ا .).الرساله. ةموسس. بیرول: سیر اعالم النبالءق 

 تهران: سمت.نگاطي دط اسالم تاطیخ(. 4898زاده، ه. ) سجادي، ص. و عالم . 

 ( .4181سیدطضی، ح.م .)النشر االسالمی. ةموسس. قم: البالغه نهجق 

 ( .4143طبرسی ، ا.ف .).آل البیت. ۀ. قم: موسساعالم الوطي باعالم الهديق 

 ( .4819طبري، م.).مكتبةالق سى. قاهره: القربى ذخائر ال قبى فی مناقب ذوي ق. 

 بینرول . أبوالفضنل ابنراهیم   .م. تحقینق . تاطیخ األمم و الملوک(. 4833م/4993. )ج.مي، طبر: 

 .داطالتراث

 ( .4144طوسی، م.ح .).تحقیق ح. موسوي. بیرول: داطالت اطف.تهذیب االحکامق . 

 .قم: جام ه مدطسین.طجال الطوسیق.(. 4141) طوسی، م.ح . 

 ( .4141عسقالنی، ح .).بیرول: داط الفکر.تهذیب التهذیبق . 

 .هداط الکتب ال لمی. بیرول: اإلصابةفيتمییزالصحابةق.(. 4141) عسقالنی، ح. 

 تهران: سازمان سمت.نظام سیاسی و دولت دط اسالم(. 4891ی، د. )فیرح . 

 ( .4934قدامه، ج .).ت لیق م.ح. زبیدي. عراق: داطالرشید.الخراج و صناعه و الکتابهم . 

 ( .4813کشی، م.ع .) مشهد: دانشگاه  مشهد.الرجال )طجال کشی( ةمعرفاختیاط . 

 ( .4143کلینی، م.ي .).المیه.سغفاطي. تهران: داط الکتاب اال. تصحیح ع.ا. الکافیق 

 قابنل دسنترس دط:    وي الکنوثر تنی  (. 4899وي. ) الکوثر تی .www.fa.alkawthartv.com .

 .4899فرودین  1تاطیخ بازیابی: شنبه 

 ( .4991لبید، ا.ا .).داد: جام ه البغداد.. بغاالسالمیه فی عصر االموي ةالعربیةال ولم 

 ( .4149ماوطدي، ح .).قم: مکتب االعالم االسالمی.احکام السلطانیه و الوالیال الدینیهق . 

 ( .4144مس ودي، ع.ح .).بیرول: منشوطال موسسه االعلمی للمطبوعال.مروج الذهبق . 

 ( .4148مفید، م.ن .).قم: کنگره شیخ مفید.االختصاصق . 

  المؤسسددةالعربیددة ه:القنناهر. هنناطون . تحقیننق م. صننفینوق ننۀ  (.4831. )م.ن، منقننر

 .الح یثة

 قم: بوستان کتاب.اصحاب امام علی(. 4839زاده قمی، ا. ) ناظم . 

http://www.fa.alkawthartv.com/
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 ( .4143نجاشی، ا.ع.).قم: جام ه المدطسین.طجال النجاشی ق . 

 داط صادط :بیرول. اطیخ الی قوبىتتا(.  . )بیي.ا، ی قوبى. 
- www.tarikh.nashriyat.ir 
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