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لغزش مالی کارگزاران یکی از چالشهای همیشگی حکومت هتا اتت
این موضوع در راتتای تحقق عدال

اقتصتادی متورد تو تم زمتوز هتای

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

در

نظام اندیشم اتالمی ،واکاوی گفتار و رفتار ایشان در این زمینم دارای اهمی
در مقالم حاضر برای دت

بسیار ات

یافتن بم این هدف ،ابتدا بتا اتتتقرا

داد ها بم وصف گونمهای لغزش متالی و چرایتی رویدادن زنهتا ررداتتتم
میشود و تپس با رویکردی وصتفی ت تحلیلتی ،چگتونگی موا هتم امتام
علی

با گونم های مختلف لغزش مالی کتارگزاران حکتومتی بتم تصتویر

کشید میشود
یافتمهای این رژوهش نشان میدهد کم بیشتر لغزشهای مالی کتارگزاران
عصر حکوم

امیرالمؤمنین حضترت علتی

حاکمان قبلی ،ریشم داشتم ات

در مستامحم و چشت روشتی

و تیر امیرالمتؤمنین حضترت علتی

موا هم با زنها ،عدم اغماض با هدف هدای گری بود ات

در

بدین معنا کتم

 .1استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.)H.qazikhani@isca.ac.ir( :
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در راتتای وظایف صیان

امام

و چگونگی مواجهه امام با آن

از اموال مسلمانان و هدای گری مردمان،

ضمن نادید نگرفتن لغزش ها و برتورد تنبیهی مناتب با زن ،زگاهی بخشتی
دینی و بازنهادن مسیر اصالح را دنبال میکردند

کلیدواژگان :امام عل ی

 ،ک اگزااگا کومم  ،اد اا م ا ی ،ع اا

اتصا اای،

تاگیخ خالا .
 .1دیباچه

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
به امر بی ا مال و پذیراصه نبما تعرض باا  ،نمما باگزتری مییابا و همماگه برخ مگا ب ا
کاگزااگا خاطی اگ گاه تحقق عاا

اتصااای ،امری پدنایاه و ممگا انصظاگ بماه اس .

به ا یل جایگاه عار کاکمی امام علی

اگ انایشههای اسالمی و ش یعی ،ک او

چرایی غا های ما ی کاگزااگا امیرا مؤمنین

از

و چگمنگی مماجه ه کر رب ب ا ای ن

مدئله ،امری شایدصه پژوهش اس .
باین گوی اگ آغاز با گجمع به ایرین نمشصههای تاگیخی ،کایثی و گجا ی به اسصقرای
اااههای مرتبط با غا های ما ی کاگزااگا کومم علمی به نام و نشا و چرایی اتهام
ما ی ایشا میپراازیم و اگ ااامه ،چگمنگی مماجهه امام علی

با ک اگزااگ اگ مع رض

اتهام برگسی میشما.
اگ نگاهی به سابقه پژوهش اگ این مدئله بایا زف که خیان ما ی امری نید ک ه
از نگاه پژوهش زرا تاگیخ عار کومم علمی به اوگ ماناه باشا .این ممضمع اگ آث اگی

ماننا گیا

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

امام علی

اثر محماکد ین عل یاکب ری و س یمای ک اگزااگا عل یب ن اب یطا

امیرا مؤمنین

به تلم علیاکبر ذاکری ممگا تمجه بماه اس  .همچن ین اگ مقا ه نق ش
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کاگزااگا امام علی

اگ تأمین امنی اتصااای کاصل تال

زلموانی و همواگا که

تحقیقی آماگ زمنه اس اگ ضمن مباکث ،مماگا خیان ما ی به شیمه آماگی اگائه زرای اه
اس  .با این کال ،این ن مع آث اگ ،تنه ا ب ه بی ا خیان ه ای م ا ی تمج ه ااش صهان ا و
چرایی گخااا این مدئله و چگمنگی مماجهه امام

ب ا ای ن غ ا ه ا ،مح مگ پ ژوهش

نبماه اس .
 .2گونهها و چرایی لغزشهای مالی

باا گوی که غا های ما ی کاگزااگا کومم علمی ،صمگب واک ای نااش صه اس ،
شایدصه مینمایا به جه اگک مناس تر نمع مماجهه امام علی
زمنهشناسی این غا ها بپراازیم .شایا تمجه اس

با این اا راا ابص اا ب ه

ب ه هنگ ام س خن از ت راگ ز راصن

کاگزااگا اگ این زمنهها به معرای اجما ی ایشا اگ گاس صای ش ناخ بد صرهای غ ا
ما ی تمجه میشما و اگ انصها از آ جا که پاسخ به چراییها اگ تاگیخ بایا مدصنا به شماها
تاگیخی باشا اگ صمگب یاگی اااهها ،نگاهی به چرایی بروز غا

از سمی کاگزااگ خماها

شا .اگ برگسیها ،زمنههای ذیل از غا های م ا ی اگ می ا ک اگزااگا کومم
علی

ام ام

(54 -54ه.ق ).گصا زرایا.

 .1-2تأخیر در ارسال خراج

از جمله وظایف وا یا میتما به جمعآوگی خراج و اممال مصعلق به کومم از م رام
و هاینهکرا آ اشاگه کرا .اگ گاسصای هاینهکرا اگ صمگب ااونی اممال بایا اضاای آ به
مقر مرکای کومم اسالمی اگسال میزرایا .اگ اااههای ت اگیخی مش اهاه م یز راا،
زاه کاگزااگا اگ اگسال خراج به کماه با تأخیر عمل میکران ا و م مگا بازخماس
تراگ میزراصنا.

ام ام
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یایا بن تیس که به ا یل انصداب به بطن بنیاگک از تبیله هماا  ،1اگکبی خمان اه
میشا ،پس از نبرا جمل ،وا ی ماائن شا 2.جایگاه یایا چنا بما که از سمی امام

به

همراه تنی چنا برای مذاکره با معاویه ،تبل از شروع نبرا صفین اعاام ش ا .س خنا او اگ
ایااگ با معاویه ،نشا از عظم جایگاه امام
مشمگب طلبی امام

ناا او ااگا 5.همچنین ،یایا بن ت یس اگ

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

زما نبرا نیا به برانگیخصن کمایا برای مقابله با شگر شام هم زماگا.
ایازاه او به ماجرای کومیّ سب شا از امام

4

کناگه زیرا ،اما اگ گاه باززش سپاه

به کماه امام

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

اوباگه به امام

پیمس و وا یزری اصفها و گی بر عهاه وی نهااه شا 6.برخی منابع

از زدصره کومگانی او بر گی ،هماا و اصفها سخن زفص هان ا 7.از نام ه کر رب ب ه او
مشخص میزراا یایا اگ اگسال خراج منطقه خما ،تعلل وگزیاه بما.

8

 .1سمعانی ،األنساب ،ج ،1ص.151
 .2منقری ،وقعة صفین ،ص11؛ دینوری ،االخبار الطوال ،ص.151
 .1ابناعثم ،الفتوح ،ج ،1ص.21 - 22
 .4منقری ،وقعة صفین ،ص121؛ ابناعثم ،الفتوح ،ج ،2ص.542
 .5منقری ،وقعة صفین ،ص242؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.11 – 12
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص121 – 122؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک،
ج ،5ص.15
 .2طوسی ،رجال الطوسی ،ص.11
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساباألشراف ،ج ،2ص113 – 111؛ یعقوبی ،تااریخ الیعقاوبی ،ج،2
ص.222
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اااههای منابع ،یاگیزر پاسخ به چرایی تأخیر وی اگ ارسصاا خراج نیدصنا .ام ام
اگ نامهای به او ارممانا:
تو در فرستادن خراجت تأخیر داشتی .من علّت آن را نمیدانم.

این سخن امام

1

میتمانا کوای زر آ باشا که خطای زیا تنه ا اگ ت أخیر اگس ال

خراج بماه اس و زااگشی از تعرض وی اگ بی ا مال ب ه کر رب نرس یاه ب ماه اس .
مصأسفانه اگ منابع ،مشخص نمیزراا که نامه کررب به یایا اگ کاام اوگه وا یزری وی
بماه اس  .ازر این نامه ،مرتبط با اوگه ماائن باشا ب ه تط ع ،کر مگ تأثیرز ذاگ یای ا اگ
صفین و به کاگزیری اوباگه او اگ منا کومگانی نشا از آ ااگا که تعرض ی از جان
وی به بی ا مال صمگب نگراصه اس و خطای گوی اااه بایا از منظر سهل انگاگی تحلیل
زراا .اگتباط نامه با اوگه اوم وا یزری او نیا با تمجه به شخای یایا بن تیس و ع ام
بیا برخمگا تنبیهزمنه امام

چرایی غا

گا با ممضمع سهل انگاگی همدا مییابا.

 .2-2عدم احتیاط در مصرف اموال حکومتی

زاه کاگزااگا کومم با آ که اممال کوممصی گا اگ جای خما به مارف میگسانیانا،
اما اگ میاا و چگمنگی مارف امما ی که اگ اخصیاگ آنا اس  ،ات الزم گا از خما نشا
نمیاهنا.
بنا بر زااگ

اینمگی (ا282 .ه.ق ).تاامه پدر عجال که به ا یل انصداب ب ه تبیل ه

ازا ،ازای خماناه میشا ،پس از نبرا باره ،وا یزری منطق ه کد ور 2و اط راف آ گا از
جان امیر مؤمنا عهاهااگ شا 5.با آ که خلیفاة ب ن خی اط (ا254 .ه.ق ).ن ام تاام ه گا
 .1همان.
 .2منطقهای در عراق که بین بصره و کوفه واقع بوده است (حموی ،معجم البلدان ،ج ،4ص.)411
 .1دینوری ،األخبار الطوال ،ص.151
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به عنما وا ی بحرین ثب کراه اس  ،1اما باا گوی که ب الذگی (ا272 .ه.ق ).نی ا او گا
عامل کدور خماناه اس  2شماها بیشصری بر کومگانی وی اگ کدور اال
کررب 5باا گوی که سخنی از بدصر غا

ااگنا .از نامه

تاامه به میا نیاماه اس  ،چنین برم یآی ا

که تاامه به عام اکصیاط اگ مارف اممال اچاگ بماه اس .
همچنین ،چم امام علی

به خالا گسیا ،اشعث بن ت یس (ا54 .ه.ق ).گا ک ه از

طرف عثما بن عفا (54 - 25ه.ق ).کاکم آذگبایجا بما ،ماب کمتاهی اگ مقامش ابق ا
کرا 5.اشعث بن تیس از تبیله کن اه ،اص ا صی یمن ی ااش

و ب ه هنگ ام ا صو ع راق و

شولزیری کماه به این شهر آما و تا پایا عمر اگ آ اتام ااش  4.ب ه س ب گیاس
اشعث بر تبیله کناه و جایگاه اجصماعی وی ،چم امام علی

اشعث گا از گیاس کناه و

گبیعه کناگ نهاا ،برخی از یاگانش ماننا ما ک اشصر (ا58 .ق) ،عای بن کاتم (ا67 .ه.ق ).و
هانی بن عروه (ا64 .ه.ق ).با کرمگ اگ ناا امام
اااه های منابع اگ ممگا غا

به تامیم ایشا اعصراض کرانا.

6

ما ی اشعث ،سخن آشواگی نااگنا ،اما از نام ه اگس ا ی

کررب به وی بر میآیا که اشعث به غا

ما ی و زیااهگوی اگ مارف بی ا مال ،مصهم

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

عام پرااخ تعها ما ی مصقلة بن هبیره (ا45 .ه.ق ).گص ا ک را .اگ

 .1خلیفة بن خیاط ،تاریخ خلیفة ،ص.121
 .2بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.111
 .1همان.
 .4منقری ،وقعة صفین ،ص22؛ بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.111
 .5ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص122 – 33؛ ابنقتیبه ،المعارف ،ص.111
 .1منقری ،وقعة صفین ،ص.112
 .2همان ،ص21 – 22؛ بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.111
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آ جا مشخص میشما که ماقله انصظاگ ااش  ،هما زمنه که عثما تم ام ی ا بخش ی از
خراج آذگبایجا گا بر اشعث میبخشیاه اس  ،امیرا مؤمنین نیا ندب ب ه ما قله چن ین
گوشی اگ پیش زیرا 1.به نظر م ی گس ا اش عث نی ا ب ر آ ب ماه اس

ک ه کر رب ب ه

کد ابگس ی از وی اهصم ام نااش صه باش ا و بد ا اوگا عثم ا  ،بخش ی از ام مال گا
بر وی بخشا.
ابمگااع ،2صحابی خاص پیامبر

و پس از ایشا اگ کناگ ام ام عل ی

ب ما .او اگ

نبراهای عار خالا کررب کرمگ ااش و مدئمل بی ا مال کماه ب ما .ارزن اا وی
نیا بدا پاگ اگ شماگ کاگزااگا امام
ابمگااع یا ارزنا

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

عنما زین از آ بهره زیرا و امام
چرایی این غا

بمانا 5.از مجممع زااگ ها مشخص میشما که
ایشا گا به سب این ام ر ت مبیخ م ینمای ا 5.اگ

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

ااگنا 4و سخن ابمگااع ،6هاف وی شاا ساخصن اخصر امام

بماه اس و تاا خیان

اگ

میا نبماه اس .
 .1ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص.115
 .2ابورافع با نام اسلم ،غالم عباس عموی پیامبر

بود که به حضرت بخشیده شاد و بعادها باه

دست ایشان آزاد گردید .درباره تاریخ وفات او ،اختالف است.
 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،4ص55 – 54؛ بالذری ،کتاب جمل من انسااب األشاراف ،ج،2
ص113 – 111؛ نجاشی ،رجال النجاشی ،ص2 -4؛ ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج ،1ص.15 – 11
 .4طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص151؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،12ص.151
 .5سیدرضی ،خصائص األئمة ،ص.23
 .1طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.151
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 .3-2بذل بیتالمال به خویشاوندان و مدیحهسرایان

کاگزااگا کوممصی به ا یل اگ اخصیاگ ااشصن بخشی از ثروب عمممی جامع ه از س می
ااراای ممگا مطا به تراگ می زیرنا .ااراای که به سب خمیشاونای یا مایحه سرایی ،خما
گا سااواگ اگیاا صله میبیننا یا به طمع اس یازیا بر اممال کومم  ،خما گا مدصحق
نشا میاهنا.
منذگ بن جاگوا عبای (ا76 .ه.ق ).یوی از کاگزااگا مصهم به غا
بخشش بی ا مال به خمیشا اس که از جان امام علی

م ا ی اگ ب ذل و

کاگزااگ منطقه اص طخر اگ

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

به او ایاه میشما .امام علی

درنامهای به او میفرماید:

به من خبر رسیده  ...دست خود را در مال خدا برای کسانی که از خویشاانت
به نزد تو میآیند باز گذاشتهای.

3

مَصقَلة بن هبیره شَیبانی (ا45 .ه.ق ).ایگر کاگزااگی اس که به بذل بی ا مال مصهم
بماه اس  .بنیشیبا بطنی از تبیله بوربن وائل اس  5.مصقلة از جان عبااهلل بنعب اس
(ا68 .ه.ق ).که اماگب باره گا ااش  ،وا یزری اگاشیر خُرَّه 4گا عهاهااگ ب ما 6.ب ا کم ک
اااههای منابع مشخص می شما ک ه ما قله جایگ اه واالی اجصم اعی اگ می ا ت ممش
 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص11؛ بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.131
 .2ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص11؛ ج ،2ص.12
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.131
 .4سمعانی ،األنساب ،ج ،1ص.131
 .5منطقهای در فارس که به وسعت پس از ناحیه اصطخر شمرده شده اسات و شاهرهای بگرگای،
چون شیراز و سیراف در آن قرار داشته است (اصطخری ،مسالک الممالک ،ص.)32 – 31
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص113؛ نهجالبالغه ،نامه .41
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ااش  1و بخشنازیهای وی بر این شأ و مقام میاااوا 2.اگ تدمصی از نامه کررب به
ماقله آماه اس :
خبری از تو به من رسیده است که باور آن بر من گران است .گزارش رسیده
است که تو خراج مسلمانان را در میان بستگانت و کسانى که بار تاو درآیناد از
درخواستکنندگان و دستهها و شاعران دروغگو ،بخش مىکنى گویی که گاردو
را میان آنان پخش مینمایی.

3

همچنین ،نعما بن عجال اگ زمره کاگزااگانی اس که غا

ما ی وی به بخش ش

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

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

اجصماعی برخمگااگ بما 6.او اگ گوززاگ خالا کر رب اگ مقطع ی ،وا یز ری بح رین گا
عهاهااگ بما 7.از آ جا که امام علی
اگ خیان نومهیاه اس  8به ضمیمه زااگ

اگ نامهای نعما گا به کمتاهی اگ امان و گغب
ابنأثیر (ا654 .ه.ق 2).مشخص میزراا ،وی

به بخشش بی ا مال به خمیشاوناانش مصهم بماه اس .
 .1ابنقتیبة ،اإلمامة و السیاسة ،ج ،1ص122؛ ابنأعثم ،الفتوح ،ج ،4ص.242 – 241
 .2سمعانی ،األنساب ،ج ،1ص.41
 .1یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص221؛ نهجالبالغه ،نامه .41
 .4ابنأثیر ،أسدالغابة ،ج ،4ص.551
 .5همان.
 .1ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج ،4ص1521؛ ابنأثیر ،اسدالغابة ،ج ،4ص.551
 .2خلیفةبن خیاط ،تاریخ خلیفة ،ص121؛ بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.112
 .1یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.221
 .3ابنأثیر ،أسدالغابة ،ج ،4ص.551
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و چگونگی مواجهه امام با آن

این نمع از غا ها گا بایا با تمجه به جایگاه اجصماعی ای ن ک اگزااگا و گیش هه ای
وابدصگی خاناانی به ویژه اگ نظام زنازانی تبیلهای آ عار اگ کناگ خال زشااهاس صی
و بخشنازی تحلیل کرا .بر اساس زااگ
بن عجال مصمجه آزاهی امام

یعقمبی (ا .پس از 222ه.ق ).زمانی که نعم ا

از خیان اگ برااشصن بخشی از بی ا م ال زرای ا ب ه

معاویه پیمس  1.این نمع گاصاگ گا میتما با تمت ع ناای اه ز راصن کد ابگس ی اتی ق از
کاگزااگا مرتبط ااند که به گوززاگ عثما اگ جامعه اسالمی ،چه ره نش ا اااه ب ما.
اگباگه مصقلة نیا ،چنین چشمااشصی زااگ

شاه اس .

2

 .4-2مصادره خراج

جمعآوگی خراج و اگسال آ به مقر کومم از وظایف وا یا به شماگ میآم ا ک ه اگ
گاسصای این وظیفه ،اگائه آماگ اگیاا و پرااخ بایا اگائه میزرایا.
یایا بن حُجِّیة تیمی اگ شماگ اشراف و باگزا تبیله بنیتیم بما 5.نام وی اگ ک ماا
نبرا صفین به جان ااگی از امیرا مؤمنین ایاه میشما 5.یایا از جان کررب به والی
بر گی و اَسصَبی 4زماشصه شا 6.اااههای منابع چنین اس که غا

یایا ،ماااگه خراج و

عام اگسال بخشی از آ به مقر کومم بماه اس  7.یایا ماعی بما 8چیای از اممال ،ناا
 .1همان.
 .2بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص111؛ ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص.115
 .1همان ،ص215؛ همان ،ج ،2ص.521
 .4بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص123؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.54
 .5شهری بگرگ در میان ری و همدان بوده است (ابنالفقیه ،البلدان ،ص.)551
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص215؛ ثقفی ،الغارات ،ج ،2ص.521- 525
 .2همان؛ همان.
 .1ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،1ص.213 – 211
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به سمی معاویه و نفرین کررب مبنی بر اینکه یای ا ب ا

او نید  ،اما با تمجه به اراگ

اممال مدلمانا به جان مرام ااسق زریخصه اس  ،1مشخص میزراا ،کامل نبما خراج
به ا یل نگاهااش بخشی از اممال ناا یایا بماه اس .

سعا بن عمرو انااگی نیا از کاگزااگا کررب اس که به ماااگه خراج زراصاگ شاه
میااننا 2.او اگ صفین به همراه برااگ

بما .وی گا از اصحاب امام
بما 5.منابع به چرایی غا

اگ سپاه ام ام

وی اشاگه نوراهانا .تنها میتما زف که از زااگ

به سصمنی اگ مدجا 5و عام مجازاب و زناا به نظر میگسا ،غا

بدصن او

او با برنامه تبلی و به

تاا تعرض به بی ا مال نبماه اس .
کاگزااگ ایگری که میتما غا

ما ی وی گا با ممضمع ماااگه خراج مرتبط ااند ،

زیاا بن ابیه (ا45 .ه.ق ).اس  .زمانیکه مغیرة بن شعبه (ا44 .ه.ق ).از جان

خلیف ه اوم

عمر بن خطاب (25 – 15ه.ق ).به والی باره زماشصه شا ،زیاا گا به همراه خما ب را و
به منا ابیری زماگا و مدیر ترتی او گا همماگ ساخ  4.به گوزز اگ ام اگب عب ااهلل ب ن
عباس بر باره از جان امیرا مؤمنین ،زیاا به عنما کاگزااگ ابنعباس به اعا ی مش غمل
بما .هنگامی که عبااهلل برای نبرا صفین خاگج شا ،زیاا گا به جانشینی خما بر باره تراگ
ااا 6.زیاا ماتی عهاهااگ جمع آوگی خراج باره بما و سپس از سمی ابنعباس به ام اگب
بر ااگس و کرما ارسصااه شا.

7

 .1ثقفی ،الغارات ،ج ،2ص.521
 .2طوسی ،رجال الطوسی ،ص.11
 .1ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج ،2ص.121
 .4قاضی نعمان ،شرح األخبار ،ج ،2ص.111
 .5دینوری ،األخبار الطوال ،ص.213
 .1ابنقتیبة ،اإلمامة و السیاسة ،ج ،1ص.121- 125
 .2طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.112 – 111
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چرایی لغزش مالی کارگزاران امیرالمؤمنین علی

از نامه امیرا مؤمنین به زیاا مشخص می شما که وی به غا
بازنگاگ

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

باره نگاگ

یااصه اس  ،اما اگ تاگیخ یعقمبی که از نظر تام  ،مقام بر کصاب سیا گضی

(ا546 .ه.ق ).اس  ،تاریو میشما ،امام علی

این نامه گا اگ زم ا ام اگب زی اا ب ر

ااگس به وی نمشصه اس که این مطل با تحلیل بدصر غا
زااگ

ما ی زراصاگ شاه ب ما.

زیاا ،همدا ت ر اس  .اگ

بالذگی و یعقمبی که تومیل کنناه و تأییا کنناه یوایگر هدصنا ،آماه اس :
امیرالمؤمنین زمانی که زیاد عامل ایشان در فارس بود ،رسولی را به جانب وی
گسیل داشت تا خراج جمعآوری شده از منطقه را از زیاد ستاند و به کوفه ببرد .زیاد
در گفت وگویی با نماینده حضرت بیان داشات کردهاای منطقاه بخشای از خاراج را
نپرداختهاند؛ اما من به تدبیر امر ایشان خواهم پرداخت .آنگااه درخواسات کارد ایان
مطلب را از امیرالمؤمنین پوشیده بدارد ،مبادا که زیاد به اهمالکاری متهم گردد.

اگ ممگا بدصر این غا

1

ما ی اکصما ی با تمجه به اینکه تبل از زماشصن زیاا به اماگب

ااگس به االیلی مرام منطقه از پرااخ خراج شانه خا ی میکران ا و اگ ص اا بمان ا از
مقااگ خراج بواهنا ،بنابراین به مقابله با عامال جمع آوگی خراج هم زماشصنا و آنا گا
از منطقه بیرو کرانا 2.به نظر میگسا ،این شرایط اجصماعی ،زمینهای گا به وج ما آوگاه
بما که اگتباط ااا کدری خراج به آ بی اگتباط نمینمما.
 .5-2دریافت رشوه و طلب باج

از جمله بدصرهای غا

ما ی کاگزااگا کوممصی میتما به اگیاا

گش مه و طل

باج اشاگه ااش  .مدئلهای که پی آماهای مخرب آ بر نظ ام اااگی ،ج ای انو اگ ن ااگا.
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص132؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.224
 .2طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.112
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از نامه امام

04

به کاگزااگ منا تراوب اگ اهماز 1مشخص میشما ک ه ا رای ب ه ن ام

ابنهرمه که ناظر بازاگ منطقه بماه اس به غا
اس  .منابع جا زااگ
به اس نمیاهنا.

اگیاا گشمه و باج طلبیا اچاگ ب ماه

همین نامه ،اطالعاب بیشصری اگ ممگا ابنهرمه و نمع غ ا

وی

2

 .6-2مصرف شخصی بیتالمال

برااشصن اممال برای خما ،زمنهای ایگر از غا ه ای م ا ی ک اگزااگا ب ماه اس .
برخی از ااراا ،اممال بی ا م ال گا ک ق خ ما م یااند صنا و آ گا ب ه ما رف شخا ی
میگسانانا.
عبااهللبن عباس به این مصهم بما که با خیان اگ بی ا مال باره ،بخشی از آ گا ب ه
مارف شخای گسانیاه اس  .عبااهلل ارزنا عباس از خاناا بن یهاش م ،عم مزااه ام ام
علی
امام

بما 5که جایگ اه مش اوگ گا ن اا ام ام

ااش  .اگ نبراه ای اوگا کومم

مأممگی های خطیری از جان کررب به وی سپراه شا که همراه کرا کمایا
اگ نبرا جمل 5،زف وز م ب ا طلح ه (ا56 .ق) ،زبی ر (ا56 .ه.ق).

برای کمای از امام

و عایشه (ا48 .ه.ق ).پیش از نبرا جمل 4،زف وزم با خماگج 6بخشی از آ ها اس .
اگ ممگا جایگاه وی ناا امام
کومی  ،نظر امام

بایا زف ک ه عب ااهلل ا رای ب ما ک ه اگ م اجرای

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

 .1قاضی نعمان ،دعائم األسالم ،ج ،2ص.121
 .2همان ،ج ،2ص.512
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،4ص.12
 .4مفید ،الجمل ،ص.211
 .5همان ،ص.111 – 115
 .1نهج البالغه ،نامه.22
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و چگونگی مواجهه امام با آن

کاضر شما 1.همچنین ،باره اگ کناگ کماه به عنما یوی از او شهر مهم عراق ،همماگه اگ
تاگیخ صاگ اسالم نقشآارین بماه اس  .پس از نبرا جمل که اگ باره گوی ااا ،امام
بر آ شا خما به کماه گوا و عبااهلل گا به والی بر باره زماگا 2.ابنعباس تا ایام پایانی
کومم کررب ،اماگب بر باره گا ااش  .ب ه س ب جایگ اهش اگ آز اهی ب ه ت رآ و
کایث ،ق بحر و کبر گا بر وی نهااه بمانا 5.اگباگه او آماه اس :
میان عباس و ابواالسود دوئلی (د96 .ه.ق ).که مسئولیت بیتالماال براره از
جانب امام بر عهده وی بود اختالفی بروز کرد .ابواالساود در ناماهای اماام را از
تعرض عبداهلل به بیتالمال برره آگاه ساخت.

اگ ممگا چرایی این غا

4

به نظر میگسا ،اجصهاا ابنعباس سب آ ب ماه اس  .ب ر

اساس پاسخهای ابنعباس به نامه های امیرا مؤمنین ،ارزنا عباس با تمجه به اهل اان ش
بمانش ،سهم خما گا از بی ا مال ااو تر از آ چیای ارض میک را ک ه ام ام عل ی
برایش اگ نظر ااش  .اگ نامهای از وی به امیر مؤمنا آماه اس :
اما بعد ،نامه تو به من رسید که در آن ،برداشتن اماوال بیاتالماال براره را
بزرگ دانستی .به جان خودم سوگند! حق من در بیتالمال ،بیشتر از آن است که
من برگرفتهام.

5

 .1منقری ،وقعة صفین ،ص.433
 .2ابنقتیبة ،اإلمامة و السیاسة ،ج ،1ص.125
 .1بالذری ،کتاب جمل من انسااب األشاراف ،ج ،4ص41 – 12؛ ابانعبادالبر ،اإلساتیعاب ،ج،1
ص.311 – 315
 .4بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص131؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.141
 .5بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص421؛ کشی ،رجال الکشی ،ص.12
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اگ تحلیل گاصاگ ابنعباس بایا زف که از آ جا که وی آزاه به مدائل این اسالم بماه
اس  ،اسصاالل وی به محق بما نبایا مرتبط با گوززاگ اماگب وی بر با ره باش از زی را
امام

به پرااخ کقمق موفی به کاگزااگانش پایبنا بما 1.پس بایا این انایشه گا ناظر

به اوگا خلفای تبل ااند که کق بنیهاشم گا از خمس ناایاه زراصه بمانا 2.بر اس اس
چم ابنعباس ازرزمنی اوضاع سیاسی – اجصماعی گا مشاهاه کرا ،به

نامهای از امام

این اتاام پرااخ  5.از این نامه مشخص میشما ،اب نعب اس چ م ش رایط جامع ه گا ب ا
اسصمراگ کومم امام

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

 .7-2عدم پایبندی به تعهدات مالی

زمنه ایگری از غا

ما ی کاگزااگا امام

گا میتما اگ مدئله عام پایبنای به

تعهااب ما ی گصا کرا .برای نممنه میتما اشاگه کرا که زروه ی از اس را گا ب ه جه
گسانیا به ااگا خالاه از تلمرو اماگتی مصقلة بن هبیره اگ اگاشیر خرّه عبمگ میااانا .اگ
هنگام مماجهه ماقله با این اسیرا  ،زنا و بچّهها با ایا ماقله زریه کرانا و ص اای
مراا به ترکم خماهی بلنا شا .ماقله تح تأثیر اکداساب زف :
به خدا قسم میخورم که بر آنها صدقه دهم؛ زیرا خداوند صدقه دهندگان را
پاداش میدهد.

آ زاه ماقله ،عهاهااگ پرااخ

هاین ه آزاای اس یرا ش ا و از ااگای ی خ ما

به

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

اگ کماه اگسال ااگا اگ پی تأخیر گوی اااه ،امیرا مؤمنین مبلغ ض مان

 .1قاضی نعمان ،دعائم األسالم ،ج ،1ص.111
 .2طیری ،جامع البیان ،ج ،12ص.1
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص422؛ کشای ،رجاال الکشای ،ص12 – 12؛
نهج البالغه ،نامه.41
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و چگونگی مواجهه امام با آن

شاه گا از وی طل کرا .ماقله بخشی از آ گا پرااخ  ،و ی اگ پرااخ بخش ایگر ب ه
مشول اچاگ آما.

1

از سخن امام علی

اگباگه عمل ماقله که ارمما :او کاگی بد ا باگز ا انج ام

ااا ،2مشخص میزراا هاف ماقله از این کاگ بخشنازی بماه اس  .چنا که سالها بعا،
ااراا هم تبیله با وی ،ندب به این عمل ماقله اخر اروشی م یکران ا 5.اگ زفص اگی از
ماقله مشخص میشما وی بر این انایشه بماه اس که به ا یل جایگ اه و شخا یصش،
امیرا مؤمنین بدا اوگا عثما یا گاصاگ معاویه ،چنین اممگی گا بر کاگزااگا خما ناای اه
انگاگا .او بیا میااگا ،عثما هر سال ،بخشی از خراج آذگبایجا گا به کاگزااگ
بن تیس میبخشیاه اس .

اش عث

5

 .3چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با گونههای مختلف لغزش مالی کارگزاران

باا سب که غا های ما ی کاگزااگا کومم علمی اگ زمن هه ای مخصلف ی چه ره
نشا اااه اس  ،مماجهه امام علی

نیا مصناس با نمع غا ها بر زمنههای مصف اوتی

بروز یااصه اس  .اگ برگسی اتااماب کررب ،کاگبد این گاهکاگه ا ن اظر ب ه زمن هه ای
مخصلف غا  ،تابل گصا اس .
 .1-3تذکر نصیحتگرایانه در مواجهه با تأخیر ارسال خراج

چم یایا بن تیس اگ اگسال خراج به کماه تأخیر کرا ،امام
گا به وی تذکر ااا ،اما بایا ااند این تذکر ت مبیخزمن ه نب ماه اس

اگ نامهای این ت أخیر
و ب ا الس مزی و

 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص111؛ طبری ،تااریخ األمام و الملاوک ،ج،5
ص112 – 121؛ مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،2ص421؛ ابناعثم ،الفتوح ،ج ،4ص.245 – 244
 .2ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص.111
 .1سمعانی ،األنساب ،ج ،1ص.41
 .4بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،1ص111؛ ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص.115
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گاهنمایی همراه بماه اس  .امام
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اگ نامهای ،ابصاا سخن از ت أخیر اگ اگس ال خ راج ب ه

میا میآوگا تا یایا گا ندب به این مهم آزاه سازا .آ زاه اگ ااامه با بیا اینک ه عل
میاهمانا زااگشی مبنی بر تعرض وی به ام مال

تأخیر بر من گوشن نید به کاگزااگ

اگیاا نااشصه اس تا مبااا ذهن وی مشم
اراگ از مجازاب امام
آ زاه امام
سازا و اجر و پااا

ز راا و زمین ه خط ای بیش صر اگ گاس صای

بر خما اراهم آوگا.
بدا پاگی السمز ،وا ی خما گا نایح میکنا تا تقمای ا هی پیشه
بنازی و تال

و مجاهاب خما گا اگ گاه خاا با خیان به بی ا م ال

از بین نبرا .همچنین از وی میخماها ،خما گا از کرام به اوگ ااگا و زمینهای برای مؤاخذه
از سمی امام

بر خما اراهم ندازا.

1

 .2-3تبیین اختیارات در مواجهه با زیادهروی در مصرف اموال حکومتی

از آ جا که زیااهگوی اگ مارف بی ا مال از سمی کاگزااگ به نمعی وابد صه ب ه ای ن
انایشه اس که او کق تارف ااو تر اممال گا به سب مد ئم یصش ااگا اس  ،مش اهاه
میزراا اگ مماجهه با این نمع غا

ما ی ،امام

بنیا این ایازاه گا هاف تراگ میاها

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
کررب

به تاامه که به این نمع غا

زراصاگ شاه بما ،آماه اس :

پس آنچه از مال خدا در نزد تو هست بفرست؛ زیرا آن مال از آن مسالمانان
است و بهره تو بیشتر از مردی از مسلمانان که در میان آنان میباشی ،نیست .ای
فرزندم قدامه! ترور نکنی که مال کسکر برای تو مباا اسات ،آنگوناه کاه از
پدرت به ارث برده باشی.

2

 .1یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.222
 .2بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.111
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اگ نامه به اشعث نیا که به همین زمنه غا

و چگونگی مواجهه امام با آن

مبصال بما ،مصذکر میز راا ک ه

کومم ابااگی برای به اس آوگا گزق و گوزی نید و وا ی تنها خاانهااگ امینی اس
که بایا اممال بی ا مال گا به مدئمل کومم برسانا 1.اگ برخمگا با ابمگااع ی ا ارزن ا وی
نیا ،چم اگ جماب شنیا که این عاگیه ااا با شرط ضمان از اممال خما مدئمل انج ام
شاه اس و او میپنااشصه اس که میتمانا چنین عاگیصی باها ،کر رب او گا از ای نک ه
اوباگه باو اطالع ایشا اس به چنین کاگی بانا بر ک ذگ م یااگا و ام ر م یکن ا ت ا
زرا بنا گا بدصانا و به جای خما باززراانا.

2

از آ جا که جمع آما اممال اراوا ناا وا ی میتمانا مد یر وی گا ب رای زی ااهگوی
همماگ سازا .بنابراین ،امام

اگ گاهکاگی مشابه به تاامه و اشعث ارما میاه ا ،ام مال

کوممصی گا به سرع به جان امام زدیل ااگنا و اگ آخر نیا ،چم بایا تولیف زیااهگوی
مشخص زراا ،خما به کماه آینا 5.زم اینکه نیاز اس تا ب ه ص مگب کر مگی ،مش ول
برگسی شما.
 .3-3هشدار به فروکاستن جایگاه اجتماعی در مواجهه با بخشش بیتالمال به خویشان

نمع گاهکاگ امام

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

ضمن تمجه به بدصرها ،تناس اتاام مماجههای گا اگ نظر ااشصه اس  .ام ام عل ی

اگ

نامهای به منذگ مینمیدا که با تمجه به سابقه خم نامی خاناانی ،5انصظاگ چنین گاصاگی گا
از منذگ نااشصه اس و بر آ بماه اس که او نیا بدا پ اگ ،ت ام اگ مد یر خ م ن امی
 .1منقری ،وقعة صفین ،ص21 – 22؛ نهج البالغه ،نامه.5
 .2طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص151؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،12ص.151
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص111؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.222
 .4خوش نامی از شروط حضرت در انتخاب کارگگاران در عهدنامه مالک اشتر برشمرده شده است
(قاضی نعمان ،دعائم األسالم ،ج ،1ص111؛ ابنشعبه ،تحف العقول ،ص112؛ نهجالبالغة ،نامه.)51
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گسیاه مبنی بر بخشش بی ا مال از سمی وی به

مینها .آ زاه بیا میااگا ،ازر زااگ

جایگاه اگز من ا خ ما گا از اس

خمیشانش اگس باشا ،منذگ به سب این غا

اااه

اس و کدی که به سب مهروگزی بر خمیش اوناا از اس صمگاب خااون ا تخط ی نمای ا
امیای به وی اگ پاسااش مرزها و وا یزری و اممگی بدا آ نخماها بماز زیرا که هر
حظه از وی انصظاگ خیان میگوا.
زمانی هم که اتهام غا

1

ما ی بر اثر بخشش بی ا مال به خمیشا از جان نعما بن

عجال بروز مییابا ،امام علی

نامهای با گویورای ممعظهزرایانه ،نعما گا

با نگاگ

ندب به این مدیر زنهاگ میاها و بیا میکنا:
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.

کررب همچنین وی گا ی ااآوگ م یش ما ک ه او از خان اانی شاید صه اگ ام ر تق می،
پرهیازاگی و ااای امان اس  ،پس گاصاگ

بایا به زمنهای باشا که امام

ند ب ب ه

وی ،ظن نیوم ااشصه باشا 2.اگ ماجرای مصهم بما مصقلة بن هبی ره ب ه بخش ش خ راج
مدلمانا بر خمیشانش ،امام علی

اگ نامه خما بر همین این نوصه تاکیا ااگنا که خبر

کاصله گا ممگا برگسی تراگ خماها ااا تا کقیق امر آشواگ زراا و ازر ای ن خب ر ص حیو
بماه باشا ،ماقله اعصباگ خما گا ناا امام
زبم خماها ساخ .

از اس خماها ااا و ام ام

وی گا خ ماگ و

5

 .1بالذری ،کتااب جمال مان انسااب األشاراف ،ج ،2ص131؛ یعقاوبی ،تااریخ الیعقاوبی ،ج،2
ص224 – 221؛ نهج البالغه ،نامه.21
 .2بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص111؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.221
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.113
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اگ واتع ،امام

و چگونگی مواجهه امام با آن

با تمجه به اینکه گیشه این غا ها اگ کد اعصباگ و ااونی ی ااصن

جایگاه اجصماعی اس نخد  ،آنا گا یااآوگ میزراا که خان اا ایش ا ب ه س ب ت ام
نهاا بر مدیر اخالق و تقمای ا هی اعصباگ یااصهانا و امیا اس  ،اینا نیا بر هما مد یر
زام برااگنا .اگ ااامه ،ایشا گا هشااگ میاها اگ صمگب اثباب چنین غاشی ،از آ جا ک ه
این زمنه مهروگزی بر خمیشا  ،غر ا هی و اوگی از پروگازاگ گا اگ پ ی ااگا ،ام ام
نیا از جایگاه ایشا خماها کاس و اعصباگشا گا ناا مرام خاشهااگ خماها نمما ،باشا که
به ا یل اهمی و جایگاه ااصخاگاب تبیله اگ انایشههای عرب صاگ اس الم ،ای ن اا راا اگ
صمگب تام نهاا اگ مدیر غا
بر اساس نامه امام
بنابراین ،امام

اگصاا اصالح برآینا.

چنین ااراای گا شایدصگی باال برا جایگاه اجصم اعی نید .

بعا از اراخمانی منذگ به ااگا خالاه ،او گا از وا یزری اصطخر عال کرا.

اگ ااامه گسیازی به این اتهام ،چم ااراای که ماعی بمانا منذگ ب ه غ ا
اس  ،شاهای بر اثباب ااعا نااشصنا امام

اچ اگ ش اه

از منذگ میخماها تا بر عام تعرض بر اممال،

تدم یاا کنا و چم چنین نورا ،کبس زرایا تا تولیف مشخص شما.
پس از ماتی ،صعصعة بن صمکا از اصحاب خاص امام

1

از ایشا  ،طل بخش ش

برای منذگ مینمایا و اعالم می ااگا ،خما ضامن پرااخ های منذگ به بد صگانش خماه ا
بما 2.اگ کا ی که ابراهیم بن محما ثقفی (ا285 .ه.ق ).اگ ا غ اگاب ب ر آ اس

کهبه

وساط و ضمان صعاعه ،منذگ آزاا زرایا 5ایگر منابع اگ این باگه مینمیدنا:
امام به صعرعه فرمود منذر منکر آن است که چیزی از بیتالمال را برگرفته
باشد در صورتی که بر این گفتار خود قسم یااد کناد او را آزاد خاواهم سااخت.
 .1همان ،ج ،2ص.131
 .2همان؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.224 - 221
 .1ثقفی ،الغارات ،ج ،2ص.522
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سرانجام منذر قسم یاد کرد و آزاد گردید.

1

بر خالف منذگ ،ماقله اگ هما ابصاا بیا میااگا که غاشی از وی بروز نیااصه اس
و کاضر اس اگ صمگب اثباب مجازاب زراا .کررب نیا پ س از برگس ی ،وی گا از ای ن
اتهام تبرئه میکنا 2.زااگ
که امام تال

بالذگی از نامه امام به نعما بن عجال نشا ز ر آ اس

میکرا تا اگ صمگب بروز خیان  ،مدیر جبرا بدصه نباشا.

5

 .4-3پیگیری مصادره خراج

مطا عه غا هایی که اگ اگتباط با ماااگه خراج گوی اااه اس  ،کوای از آ ااگن ا
که کررب پیزیر جبرا کدری خراج بماهانا و اغماضی اگ آ نااش صهان ا .اگ م اجرای
یایا بن حجیة ،امیرا مؤمنین او گا اکراگ کرا و کدری خ راج گا مطا ب ه نم ما و ارم ما:
آ چه اگیااصی گا کجا پنها نمماهای؟ یایا ماعی شا ک ه چی ای گا ب ر نااش صه اس .
وی گا با تازیانه نماخ به زناا انااخ و غالمی ب ه ن ام س عا گا ب ر م راتبصش

امام

زماش  .سرانجام ،یایا اگ ارصصی مناس با اسصفااه از غفل غ الم ام ام
محبس گهانیا و به معاویه ملحق زرایا.
همچنین ،امام
اچاگ غا

 ،خ ما گا از

5

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

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

زیاا هم وتصی خبر کدری خراج به امام گسیا ،کررب اگ نامهای خطاب به زیاا نمش :
 .1بالذری ،کتااب جمال مان انسااب األشاراف ،ج ،2ص131؛ یعقاوبی ،تااریخ الیعقاوبی ،ج،2
ص.224 - 221
 .2همان ،ج ،2ص.221
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.111
 .4ثقفی ،الغارات ،ج ،2ص521- 525؛ ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،1ص.211 – 212
 .5قاضی نعمان ،شرح األخبار ،ج ،2ص.111
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و چگونگی مواجهه امام با آن

فرستادهام از آنچه نسبت به کردها اظهار داشتی مرا با خبر ساخت و اینکاه
تو سعی در کتمان آن داشتی.

1

ااامه نامه بر اساس نقل یعقمبی آ اس ک ه کر رب ،زی اا گا اگ ای ن ااع ا ص ااق
نمی اانا و او گا امر ب ه اگس ال ب اتی مان اه خ راج م یکن ا 2ام ا اگ ز ااگ

ب الذگی و

نهج ا بالغه آماه اس :
حضرت به زیاد نوشت همانا صادقانه به خدا سوگند یاد میکنم که اگار باه
من گزارش رسد که تو در بیتالمال به چیز اندک یا زیاد خیانت کرده باشای بار
تو سخت خواهم گرفت.

اگ بنا آخر نامه ،هر سه زااگ

3

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
اچاگ آیا.

5

 .5-3برکناری ،رسوایی ،حبس و تازیانه سزای دریافت رشوه

از جمله شرایط کاگزااگی از نگاه امام

آ بما که ارا اه ل گش مه نباش ا ت ا م انع

گسیا کق به کقااگ نگراا 4.چم امام

ابنهرمه آزاه زش به تاضی خ ما

از غا

اگ منطقه نمش :
ابنهرمه را از نظارت بر بازار برکنار دار .او را به ماردم معرفای کان و باه
زندانش بیفکن و رسوایش ساز.
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص132؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.224
 .2همان.
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص132؛ نهج البالغه ،نامه.22
 .4همان؛ همان؛ یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی.
 .5قاضی نعمان ،دعائم األسالم ،ج ،2ص511؛ نهج البالغه ،خطبه.111

44

سال بیست و دوم ،شماره هشتاد و ششم ،تابستان 0011

اگ ااامه امام

با تعیین مجازاب تازیانه برای وی ااامه میاها ،هر کس ک ه ش اها

اتامه کرا ابنهرمه از وی چیای سصاناه اس از اممال ابنهرمه آ گا بپرااز 1.نمع برخ مگا
با ابن هرمه ،هما چیای اس که کررب اگ اصمل خما باا باوگمنا ب ما .اگ بخش ی از
ارما امام

به ما ک اشصر آماه اس :
اگر یکی از کارگزارانت دست به خیانتی گشود و گزارشهای فراهم شاده از
طریق ناظرانت آن را تأیید کرد .بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بادنی
بدو برسان و آنچه به دسات آورده اسات را از وی بساتان .آنگااه او را خاوار
گردان و نشان خیانت بر وی بنه و طوق بدنامی را بر گردنش انداز.

2

 .6-3پیگیری بازگشت اموال با اصالح اندیشه ناصواب

اگ میا غا های ما ی ،بیشصرین پی زیری امام اگ اگتباط با ماجرای ابنعباس اس ز
چم غا

وی بر اثر خطایی اگ شایدصه ااندصن خما برای برااش

ام مال ب ماه اس .

انایشهای که تمجیهزر خیان اگ امان بماه اس و کررب برآ میشما تا ه م انایش ه
اصالح زراا و هم اممال به بی ا مال باززراا .زمانی که امام از خیان

اب نعب اس آز اه

زرایا اگ نامهای به وی نمش :
در مورد تو به من گزارشی رسایده اسات کاه اگار آن را انجاام داده باشای
خدایت را به خشم آوردهای و امانات خاود را خاوار سااختهای و بار پیشاوایت
عریان ورزیدهای و به مسلمانان خیانت روا داشتهای .به من خبر دادهاناد آنچاه
در اختیار تو بوده است به مررف خود رسانیدهای.

3

 .1قاضی نعمان ،دعائم األسالم ،ج ،2ص.511 – 512
 .2همان ،ج ،1ص111؛ ابنشعبه ،تحف العقول ،ص112؛ نهج البالغه ،نامه.51
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص132؛ نهج البالغه ،نامه .42
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اگ ااامه امام

و چگونگی مواجهه امام با آن

از ابنعباس میخماها ،کداب اگآما و هاینهکرا خمیش گا برای ام ام

اگسال نمایا 1.با آ که ابن عباس اگ پاسخ به نامه امام

ماعی میزراا ،هرچ ه ب ه ام ام

گسیاه اس  ،اگوغ اس و او کداب اممال باره گا ضبط و کفظ نمماه اس و از کررب تقاضا
کرا تا به سخن ااراا بازما اگباگه او وتعی ننها ،2اما امام

اگ پاسخ به وی نمش :

برای من ممکن نیست تو را رها سازم ،مگر اینکاه باه اطاالن مان برساانی
آنچه از جزیه گرفتهای کجاست و آنچه خرج نمودهای در چه مورد بوده است.

3

آ زاه به اناگز ابنعباس هم زماگا و ارمما:
از خداوند در مورد آنچه تو را بر آن امین قرار دادم بترس؛ زیارا متااعی را
که تو به آن دست یافتهای اندک ولی پیآمدهای آن وخیم و ویرانکننده است.

4

اگ پاسخ به این نامه ،ابن عباس مینمیدا:
چنین فهمیدم که بر اساس اخباری که به شما رسیده است ،ترور میکنای از
مال مردم این دیار برای خود چیزی برگرفتهام .پس برای حکومت بر برره ،کسی
را بفرست که من میروم.

5

چنین میشما که ابنعباس ،اماگب بر باره گا گها میکنا و ب ه مو ه م یگوا .چ م
امام

از اراگ وی آزاه میزراا ،نامهای سرزشااه به ابنعباس مینمیدا .کررب ابص اا

 .1همان؛ همان.
 .2بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص132؛ طبری ،تااریخ األمام و الملاوک ،ج،5
ص.141
 .1همان؛ همان ،ص142 – 141؛ ابناعثم ،الفتوح ،ج ،4ص.242
 .4بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص.132
 .5طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.142
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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

مشاوگا بما ،گوززاگ زذشصه گا یااآوگی میکنا .سپس میارمایا:
چون دیدی روزگار بر پسر عمویت ساخت گرفتاه اسات و دشامن بار وی،
خشمگین و برافروخته است و امانت امت تباه گشته است و مردماان بایمبااالت
گردیدهاند به پسر عمویت پشت کردی.

این عباگاب نشا از آ ااگا که امام

1

بر آ اس که ابنعباس تح تأثیر ار ای

سیاسی  -اجصماعی جامعه به این عمل اس زاه اس  .امام

اگ بخشی ایگر از نام ه

مینمیدا:
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
گذشته ،نزد ما از نیکوخردان بودی .چگونه خوردن این مال را روا مایدانای در
حالی که به حرام بودن آن واقف هستی.

اگ آخر ،کررب از وی میخماها با پروا کرا از خاا ،ااگایی مرام گا باززراان ا و او گا
تهایا میکنا که ازر چنین نونی و من به تم اس یابم ،آ گا از تم باز خماهم سصانا 2.اگ
واتع ،امام

با تحلیل شرایط و عل یابی گاصاگ ابنعباس بر آ اس که وی تح ت أثیر

ازرزم شا شرایط چم اکصمال میاها اوضاع به جان معاویه بچرخا و ایگر ارزناا
عباس اگ کومم منابی نیابنا به جبرا کقی که اگ گوززاگ خلفای پیشین از بنیهاش م
ضایع شاه بما ،اس به این اتاام یازیاه اس .
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص422؛ کشای ،رجاال الکشای ،ص12 – 12؛
نهج البالغه ،نامه.41
 .2همان ،ص421 – 422؛ همان؛ همان.
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و چگونگی مواجهه امام با آن

زمانی که ابنعباس اگ پاسخ نامه کررب مینمیدا:
حق من در بیتالمال بیشتر از آن است که من برگرفتهام.

1

امام اگ نامهای به او یااآوگ میشما:
همه شگفتی من آن است که تو خود را نزد خویشتن پاک میدانی به ایانکاه
حق تو در بیتالمال بیشتر از آن است که برگرفتهای ،اما این اندیشه ،رساتگاری
تو را در پی نخواهد داشت.

اگ آخر ،امام

با یااآوگی ااازاه ا هی مینمیدا:
صبر کن! گویا که به انتها رسیدهای و بر پروردگارت عرضه شدهای و گویا باه

جایگاهی رسیدهای که آرزوی بازگشت داری  ...و آن هنگام ،زمان فرار نیست.

اگ این عباگاب ،امام
زااگ

2

زما اراگسیا بازخماس ا هی گا ترسیم مینمایا .با تمجه به

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

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

5

 .7-3پیگیری ادای دین در تعهد مالی

اگ پی تعها ما ی ماقله ،ایام سپری میشا ،اما از اگهم و ایناگ خبری نبما .اگ این
میا به کررب خبر گسیا ،ماقله اسیرا گا آزاا ساخصه اس  ،باو آ که ما ی از آنا به
جه آزاای طل نمایا .بنابراین ،امام ارمما:
من مرقله را نمیبینم جز آنکه مسئولیتی را عهدهدار شده است که به زودی
 .1بالذری ،کتاب جمل من انساب األشراف ،ج ،2ص421؛ کشی ،رجال الکشی ،ص.12
 .2همان؛ همان.
 .1یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص225؛ نهج البالغه ،نامه.22
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در آن گرفتار خواهد شد.

ماتی بعا امام

1

به وی نمش :
از بزرگترین خیانتها خیانت به ملّت است .اموالی از حق مسلمانان نزد تاو

است ،وقتی که فرستاده من آمد به وسیله او ،اموال را بفرست و گرنه وقتای کاه
نامه مرا مطالعه کردی به جانب من حرکت کن .همانا به فرستاده خود گفتهام کاه
ساعتی تو را تنها مگذارد ،مگر اینکه مال را بفرستی.

اگ پی ارما امام  ،ماقله به کماه آما .کررب چنا گوزی با وی از م اجرا س خن
نگف و چم ایامی سپری شا ،مال تعها شاه گا از وی مطا ب ه ک را .ما قله بخش ی گا
پرااخ و از پرااخ بخشی ایگر ،عاجا مانا 2.با آ که آماه اس  ،امام بر آ ب ما ت ا
اگ صمگب تما پرااخ  ،مهل الزم اگ اخصیاگ ماقله تراگ زیرا و اگ صمگب عج ا وی از
پرااخ  ،او گا اگ ااای این یاگی گسانا ،5اما ماقله با گاصن ناا معاویه ،ای ن ارص گا از
خما سل کرا .امام اگ واکنش به این اتاام ارمما:
او چونان بزرگان بخشش کرد ،ولی بسان بردگان گریخت.

4

به ا یل جایگاه

مشول اصلی این ماجرا ،آ بما که ماقله انصظاگ ااش  ،امام علی

اجصماعی وی از بازپرااخ این تعها چشم پمشی نمایا .هما زمنه که عثم ا و معاوی ه،
چنین گوشی گا ااشصنا .اگ کا ی که این بر خالف سیره امام علی

بما 4.پس از خیان

 .1ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص.114
 .2همان ،ص115 – 114؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.112 – 123
 .1ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص111؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.112
 .4همان؛ همان.
 .5ثقفی ،الغارات ،ج ،1ص112 – 111؛ طبری ،تااریخ األمام و الملاوک ،ج ،5ص112 – 123؛
مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،2ص421؛ نهج البالغه ،خطبه .44
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ماقله و اراگ وی به جان معاویه ،امام علی

خانه وی اگ کماه گا ویرا ساخ  1.پس

از این خیان  ،مصقله تامیم به باززش زرا و امام
ساخ  ،اما او تمایق کرمگ اوباگه اگ کناگ امام

و چگونگی مواجهه امام با آن

مدیر باززش گا بر وی همماگ

گا نیاا .

2

 .4حاصل سخن

برگسی انجام ش اه اگب اگه زمن ه ه ای غ ا

م ا ی ک اگزااگا کومم

عل می نش ا

می اها ،ااگغ از مباکث اخالتی و معنمی ،چرایی غا ه ا اگ اگتب اط ب ا ش رایط جامع ه
اسالمی اگ آ اوگا تابل تحلیل اس  .ساخصاگ اجصم اعی تبیل های ،برخ ی از ک اگزااگا
گا به بذل و بخشش اممال به خمیشاوناا کش انیاه ب ما .ه مچن ین ن ااعه ای سیاس ی،
ارص مناسبی گا برای تمجیه یا سرپم

نه اا ب ر غ ا

م ا ی برخ ی ایگ ر ا راهم

زراانیاه بما.
آ چه بر نازماگی امر میاااوا ،آ اس که ناایاه زراصه شا برخی غا های ما ی
عامال اجرایی اگ اوگا کومم خلفای زذشصه ،برخی از کاگزااگا گا بر این انایشه تراگ
ااا که امام

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

نمی پنااشصنا .نمع گاصاگ امام

با هر زمنه از غا ها مصفاوب بماه اس  ،اما آ چه نم ما

ب اگزی ااگا ،ع ام اغم اض ام ام
السمزی تال
غا

ند ب ب ه تع رض ب ه بی

ا م ال اس

ک هب ا

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

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

تحلیل شما.
 .1ابنقتیبه ،المعارف ،ص421؛ بالذری ،کتاب جمل مان انسااب األشاراف ،ج ،1ص111؛ ثقفای،
الغارات ،ج ،1ص111؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.112
 .2ابنقتیبه ،اإلمامة و السیاسة ،ج ،1ص121 – 122؛ ابناعثم ،الفتوح ،ج ،4ص.241 – 241
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 .11بالذری ،احمد بن یحیی ،کتاب جمل من انساباالشراف ،بیروت :دار الفکر1412 ،ه.ق.
 .12ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،قم :دار الکتاب1412 ،ه.قق.
 .11حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر1335 ،م.
 .14خلیفة بن خیاط ،تاریخ خلیفةبن خیاط ،بیروت :دار الکتب العلمیة1415 ،ه.ق.
 .15دینوری ،ابوحنیفه ،االخبارالطوال ،قم :رضی.1111 ،

 .11ذاکری خمی ،علیاکبر ،سیمای کارگگاران علیبان ابایطالاب امیرالمانمنین

 ،قام :دفتار

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.1125 :
 .12سید رضی ،محمد بن حسین ،خصائص األئمة ،مشهد :آستان قدس رضوی1421 ،ه.ق.

 .11سلیمانی ،جواد ،ریگش خواص در حکومت امیرالمنمنین

 ،قم :نشر معارف.1134 ،

 .13سمعانی ،عبدالکریم ،األنساب ،حیدر آباد :مجلس دائرة المعارف العثمانیة1112 ،ه.ق.
 .22طبری ،محمدبن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،بیروت :دار التراث1112 ،ه.ق.
 .21اااااااااااااا ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفة1412 ،ه.ق.
 .22طوسی ،محمدبن حسن ،تهذیب األحکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1422 ،ه.ق.
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و چگونگی مواجهه امام با آن

چرایی لغزش مالی کارگزاران امیرالمؤمنین علی

 .21اااااااااااااا ،رجالالطوسی ،قم :نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم.1121 ،

 .24علیاکبری ،محمدحسین ،سیاستهای مالی امام علی

 ،قم :پژوهشاگاه علاوم و فرهناگ

اسالمی.1132 ،
 .25قاضی نعمان ،دعائم اإلسالم ،قم :منسسه آل البیت.1115 ،
 .21اااااااااااااا ،شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار ،قم :جامعه مدرسین1423 ،ه.ق.
 .22کشی ،محمد بن عمر ،اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشای ،قام :منسساه آلالبیات
إلحیاء التراث1424 ،ه.ق.
در تاممین امنیات اقتصاادی»،

 .21گلمکانی ،وجیه و همکاران« ،نقش کارگگاران امام علای
پژوهشکده تاریخ اسالم ،1131 ،شماره .14

 .23مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :دار الهجره1423 ،ه.ق.
 .12مسکویة رازی ،ابوعلی ،تجارب األمم ،تهران :سروش.1123 ،
 .11مفید ،محمد بن محمد ،الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة ،قم :کنگره شایخ مفیاد،
1411ه.ق.
 .12منقری ،نصر بن مگاحم ،وقعة صفین ،قم :مکتبة آیةاهلل مرعشی نجفی1421 ،ه.ق.
 .11نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم :نشر اسالمی.1115 ،
 .14نهجالبالغه ،سیدرضی ،قم :هجرت1414 ،ه.ق.
 .15یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تاریخالیعقوبی ،قم :اهلبیت

 ،بیتا.

