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سیره امام علی



در تقسیم بیت المال
مجتبی گراوند
شهرام خالدی سردشتی
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چکیده
از مهمهرین مسائل هاثیرگلاا د حلواد هلا م صلد اسلمم هقسلیم بیلتالملال
است .بس دنبال فتوحاعی غمامم بسیا ی بس بیتالمال مسلمانا سلرازیر شلد.
عللدم مللدیرمت د سللت بیللتالمللالی هقسللیم ناعادالنللس و وا گللاا ی امتیللازاع بللر
اساس وابستگی و ممافع سیاسی د این دو هی موبب هغییر ا زشهای اسممی
شد .بس همین سبب فاصلس طبقاهی و هضاد ممافع د بامعس اسممی امجاد شد.
امتیازهلا
امام علی برای هغییر این وضعی بر اساس قرآ و سمت پیامبر
ا لغو و بیتالمال ا بس صو ع مساوی بین مسلمانا هقسیم کرد .سوال اصلی
مقالس این است کس آسیبهای هقسیم بیتالمال قبل از حکومت امام عللی
چس بود و سلیره امشلا د هقسلیم بیلتالملال چگونلس بلود د ایلن پلژوهش بلا
بر سی ممابع ها مخی و هحلیل سیاسی دو ه املام عللی ی نشلا داده شلد کلس
د فاصلس حلت سول خدا
ها خمفت امام علی بس سبب عدم مدیرمت
د ست بیتالمالی دنیلاگرایی و سوءاسلتفاده از بیلتالملال د میلا مسللمانا
واج مافت .ا گرچس مقابللس بلا انلت خلوا ا بیلتالملال از مهمتلرین اقلداماع و
اصمحاع اقتصادی امام علی بودی با این همس آسیبهای سیاسلت اشلتباه
خلفلای اولیللس د هقسلیم بیللت المللال موبلب بللروز فتملسهای بملللی قاعللدین و
صفین د دو ه امام علی شد.
کلی دددوا ههدددا :املللام علللللی ی بیللللتالملللالی بمللللیامیللللسی عثملللا بللللن عفللللا ی
عمربنخطاب.
 .1استادما گروه ها م اسمم دانشگاه لرستا

(نومسمده مسئول)garavand.m@lu.ac.ir .

 .2دانشجوی دکتری ها م اسمم دانشگاه لرستا sh.khaledi70@gmail.com .

ها م د مافت97/08/16 :

ها م پایرش97/10/22 :

درآمد
هأسیس و ادا ه بیتالمال از ابتدای هشکیل حکومت اسممی از موضوعاع مهم و ملو د بحل

بللودهاسللت .پیللامبر

بللا هوبللس بللس آمللاع قرانللی مللوا د اسللتفاده از غمللامم و بیتالمللال ا بللرای

مسلمانا بیا کرد و امشا

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397
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ا از دنیا گرایی بر حا میداشت .سلول خلدا

بلا اعملال خلومش

بس مسلمانا میآموخت کس بیتالمال میبامست بر اساس دستو اع الهی هقسیم شود.
اهخلا سیاسلتهای اشلتباه د ابطلس بلا بیتالملال باعل هغییلر
پس از حلت سول خلدا
ا زشهای اسممی شد .امتیازهایی د بیتالمال بس افراد خاصی داده شد .د د ازمدع این افراد
امتیازها ا حق خود دانستس و حاضر نبودند ها از آ دسلت بکشلمد .برخلی فتا هلای ابتملاعی بلر
اعتقللاداع فللرد هللأثیر ممفللی می گللاا د .ایللن هللأثیراع ابتمللاعی بللسطو غیرمسللتقیم ابتللدا اخللم و
ُ
ملکللاع اخمقللی فللرد ا د گیللر می کممللد و س ل س خلللق امجادشللده بللا اندمشللسهای متعللالی ناسللازگا
میشود و فرد ا دچا هماقض فتلا یی اخمقلی و اعتقلادی و د د ازملدع اندمشلسهای فلرد هغییلر
می کمد (برزگری .)60 :1389
امتیازهای خاص مالیاهی کس بس افراد داده شدهبودی اندمشس و ا زشهای بدملدی ا د سلط
بامعس اسممی بس وبود آو د .امتیازاع و ا زشهای بدمد متعا ض با دستو اع اسمم بلود .املام
علی برای برپایی اسمم حقیقی این امتیلازاع ا لغلو کلرد .افلرادی کلس دا ای امتیلازاع خاصلی
ا
بودند معموال از طبقس اشراف و ما افراد بانفو د بامعلس بودنلد .املام خواهلا علدالت ابتملاعی و
هوزمع برابر بیتالمال میا همس مسلمانا بسصو ع مسلاوی بودنلد .ازایلن و برخلی از ایلن افلراد
پس از اممکس بس امتیازاع مدنظر خومش نرسیدند بس مخالفت با امشا پرداختمد .گروهلی نیلز بلس
مهمهرین دشمن آ حضرعی معمی معاومس پیوستمد .برخی نیز از املام کملا ه گرفتملد و از آنجلا کلس
افراد سرشماس و بانفو ی بودند بلس دنبلال امشلا بسلیا ی از ملردم نیلز د ملا ی املام عللی د
برابر معاومس دچا هردمد شدند.
بدینصللو ع بللا عللدم مللدیرمت د سللت بیتالمللال د دو ه خلفللای اولیللسی دنیللا گرایی د میللا
مسلمانا گسترش مافت .دنیا گرایی مسلمانا د د ازمدع موبب غفلت آنلا از اسلمم حقیقلی
شللد .مبللا زه امیرالمللنممین بللا ایللن امتیللازاع موبللب شللد هللا بسللیا ی از آ حضللرع کمللا ه گرفتللس و
مشکمع بسیا ی برای آ حضرع بس وبود آو ند .امیرالموممین بیتالمال ا بر اساس قلرآ
د بای حقیقی خود هزممس میکرد .ابازه نمیداد افراد خاصی بلیبهلت
و سمت سول خدا
از بیتالمال استفاده کممد.
پیشینه پژوهش
د ابطس با بیتالمال و عدالت امام علی

کتابهلا و مقلاالع بسلیا ی نوشلتس شلدهاسلت .از

بملس سول بعفرما د ها م سیاسی اسلمم (هلا م خلفلا)ی بلس مبحل علدالت اقتصلادی املام

پرداختس است .د این کتاب بس صو ع بسیا خمصس از عدالت اقتصلادی املام صلحبت شلده املا

بس مواضع امام د وا کمش بس زمادهخواها بیتالملال و نحلوه فتلا آ حضلرع بلا امشلا سلخن
بس میا نیامدهاست .چمدین مقالس نیز بلا عملاوین« :انگیزههلای مخالفلت بلا حکوملت عللوی»1ی
«سلیری بلر اوضلا و هحلوالع دو ا املام علللی

مشللکمع دو ه خمف للت امللام عل للی

»2ی «مشلکمع املام عللی بلا کلا گزا ا » 3د بللا ه

نوشللتس ش للدهاسللت .د ای للن مقللاالع چم للدا بللس مبحل ل

بیتالمال هوبس نشدهاست .برای نمونس مقالس «مشکمع امام علی
فتا امام

با کا گزا ا

بلا کلا کزا ا » فقل نحلوه

ا ملو د بر سلی قلرا دادهاسلت .د سلایر مقلاالع نیلز بحل بیلتالملال و

نحوه هقسیم آ موضو اصلی نبوده و بس صو ع گا ا بس آ پرداختلسانلد .از ایلن و ایلن مقاللس بلا

بر سللی همللس بانبللس بیللت المللال و سللیر هللا مخی آ بللرآ اسللت هللا وا کللمش بامعللس و امللام د قبللال

بیللتالمللال ا بر سللی کمللد و از ایللن طریللق نقللش بیللتالمللال ا د حللواد دو ه خمفللت امللام
وشن سازد.

مفهومشناسی بیتالمال
د مو د دایره معمایی بیتالمال و انوا آ نظراع متفاوهی وبود دا د .بیتالملال د لغلت بلس

اسللت کللس امللوال متعلللق بللس عمللوم کللس د ادا ه دولللت هزممللس مللیشللود د آ نگهللدا ی مللیشللود
(آشللتیانیی  .)24 :1404بیللتالمللال ا بللس دو نللو بیللتالمللال مسلللمین و بیللتالمللال امللام هقسللیم
کردهاند .بیتالمال مسلمین متعلق بس مصال عمومی مردم است و بامد د استای ممافع بمعی

هزممس شود .مصلدا بلا ز آ خلراج و وقلف اسلت .اختیلا هزمملس املوال بیلتالملال املام بلس دسلت
امللام و حللا کم اسللممی اسللت و مللیهوانللد هللم د مصللال عمللومی و هللم بللس صللو ع مصلللحتی د

نیازهای خاص هزممس کمد .مانمد قسمتی از خمس و ما اموالی کس مالک آ مشخص نیست.
امللام علللی

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

معملای مکلا نگهلدا ی ملال اسلت (عمیللدی  .)514 :1389د اصلطم فقهلی بیلتالملال مکللانی

د بللایی خطللاب بللس عبللداهلل بللن زمعللس کللس از او د خواسللت کمللک از بیللتالمللال

میکمدی ماهیت بیتالمال ا اممگونس بیا میفرماممد :این مال نس از آ من اسلت و نلس از آ هلوی
غمیمت بمگی همس مسللمانا اسلت اندوختلساى کلس شمشیرهامشلا اندوختلس .ا گلر بلا امشلا د

 .1ابراهیم زاده املیی نبی اهلل ()1379ی مجلس حکومت اسممیی زمستا ی شما ه 18ی ص .336- 311
 .2نعمتیی ابراهیم ()1382ی مجلس پژوهشهای نهجالبمغسی زمستا ی شما ه 8- 7ی ص.110- 94
 .3ئیسالسللاداعی سللید حسللین ()1383ی ضللوا نقمللد یی محسللنی مجلللس ادبیللاع و علللوم انسللانی (دانشللگاه بیربمللد)ی
هابستا ی شما ه 4ی صص .46- 21
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کا زا شرکت کمی هو ا نیز بهرهاى است همانمد امشا و گرنلسی چیلزى کلس دسلت آنهلا چیلده اسلت

طعمس دها دمگرا نخواهد شد (نهجالبمغسی )223 :1393؛ زیرا آ ملال از غملامم بمگلی بلود و
همها بمگجوما د آ شرکت داشتمد .عبداهلل کس د آ بمگ شرکت نداشتس بلالطبع حقلی از آ

غمامم نداشت .از طرفی بس نظر می سد ابن زمعس چمدا فقیر نبود کس چیلزی از غملامم بمگلی بلس
وی برسد .سخن امام

است .امام

خطاب بس ابن زمعس بیلانگر خل مشلی آ حضلرع د قبلال بیلتالملال

میفرماممد کس اموال بیتالمال بامد د ست د مصا فی کس خداوند فرموده مصرف

شوند و واب نبامد بر ضواب هأثیر گاا د.
بیتالمال در دوره رسول خدا
برای آ گاهی دقیقهر از سیره امام علی

سیره پیامبر

د هقسیم غمامم و بیتالمال ضرو ی است هلا ابتلدا

و وش سس خلیفس نخست مو د بر سی قرا گیرد .نخستین غمیمت د اسلمم د

سال دوم هجری د سرمس عبداهلل بن حجش نصیب مسلمانا شد (ابن هشامی بلیهلا.396/1 :
واقدیی  .11/1 :1369ابن کثیری  .)376/3 :1412د بمگ بلد مسللمانا غمیمتهلای زملادی

بس دست آو دند کس میا مسلمانا بر سلر هقسلیم غملامم اخلتمف شلد .گروهلی کلس غملامم ا بملع
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

کرده بودند آنها ا حق خود میدانستمد و گروهی دمگر کس د میدا مشلغول نبلرد بودنلد و چیلزی

بس آ ها نرسیده بود خود ا سزاوا هر از دمگلرا د غملامم میدانسلتمد .از سلول خلدا

د ملو د

غمامم سنال کردنلد .د ایلن همگلام سلو ه انفلال نلازل شلد (ابلن هشلامی  .)39/2 :1375خداونلد

برای فع اختمفاع میا مسلمانا ی غملامم ا مخصلوص خلدا و سلول خلدا
انفالی آمس61؛ واقدیی .)74/1 :1369سول خدا

دانسلت (سلو ه

د پاما بمگ غمامم ا خیره نمی کردند

هلا موبللب اخلتمف و مللو د طملع دمگللرا واقللع نشلود .امشللا بمفاصللس پللس از بملگ فللردی ا بللر
غمامم می گماشلتمد هلا چیلزی از غملامم کموکاسلت نشلود (هملا ی  .)700/2سل س بلدو د نظلر
گرفتن پامگاه ابتماعی افراد و بر اساس عدالت و دستو اع الهی همس ا برابر میدانستد و غملامم
ا بسصو ع مساوی میا همس هقسیم می کردند.

آ حضرع د بایی این موضو ا وشن می کمد کس بامگاه کسانی کس امما دا ند نسبت بس
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کسانی کس خواها دنیاممد بسلیا بلاالهر اسلت و ا گلر هلم ملالی بلس آ هلا میبخشلد بلسخلاطر امملا

آو د آ هاسللت (معقللوبیی  .)425-426/1 :1342پیللامبر

بللس ایللن امللر هوبللس داشللتمد کللس

فاصلس غملی و فقیلر میلا مسللمانا زملاد نشلود بلس هملین سلبب غملامم بسدسلتآمده از بملگ بلا

یهودملا بمللی نضللیر ا میللا مهلابرین کللس خانللس و کاشللانسای نداشلتمد و دو نفللر از انصللا کللس فقیللر

بودند هقسیم کرد (واقدیی  .28/1 :1369ابن اثیری .)1011/3 :1371
سللول خللدا

بعللد از بمللگ بمفاصلللس غمللامم ا میللا مسلللمانا هقسللیم می کردنللد .مللانع از

هصرف دمگرا د غمامم میشدند .د هقسیم غمامم نهاملت علدالت ا ابلرا می کردنلد و این گونلس

بود کس حق همس مسلمانا بدو هیچ امتیازی د نظلر گرفتلس ملیشلد و هفلاوهی میلا افلراد قائلل
نمیشد .این شیوه مانع امجاد فاصلس طبقاهی بین مسلمانا میشد.
عمربن خطاب و تشکیل دیوان
پللس از حلللت حضللرع محمللد

خلیفللس نخسللت چمللدا زنللده نمانللد هللا هصللمیم خاصللی د

ابطس با غمامم اهخا کمد .د هما اندازه کس زنده بود بر اساس سمت سول خدا

غمامم پرداخت (معقوبیی .)17/2 :1371

بس هقسلیم

دو ه خلیفللس دوم بامگللاه خمفللت مسللتحکم شللده بللود .نیروهللای بسللیا ی بللرای بهللاد بللس

نللواحی مللرزی ایللرا و وم اهللی شللدهبودنللد .خمفللت عمللر بللن خطللاب هللم زمللا بللا گسللترش
فتوح للاع اس للمم ب للود و غم للامم بس للیا ی ب للس هم للراه داش للت .خلیف للس دوم ابت للدا بیتالم للال ا ب للس

صللو ع مسللاوی میللا همللس هقسللیم می کللرد .مللدهی بعللد بللا سللرازیر شللد غمللامم و مالیاعهللای

فللراوا دیللوانی هأسللیس کللرد (همللا ی  .)40/2عمللر بللر اسللاس خومشللاوندی بللا سللول خللدا

و

(بم یی  .)629 :1337این اقدام او باع بوبلود آملد امتیازهلایی میلا مسللمانا و برهلری

برخی بر دمگرا شد.

خلیفلس دوم نیلز خللود بلساین موضللو پلی بللرده بلود کلس امتیللازاع باعل فسللاد د بامعلس اسللمم

شللده بللس گونللسای کللس د سللال پامللانی عمللر گفتللس بللود کللس د هقسللیم بیتالمللال بللس دنبللال الفللت و
دوستی ما ا

سول خدا

بوده و ا گلر هملین سلال زنلده باشلم مانملد سلول خلدا

و ابلوبکر

همس ا سهم مساوی خواهم داد (طبریی  .)614/3 :1375خلیفلس دوم بلس خوبیهلأثیر غملامم بلر
دنیللا گرایی مس لللمانا

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

سل س سلابقس د اسللمم افلراد ا بللس طبقلاع مختلللف هقسلیم کلرد و بللرای هلر کللدام سلهمی قللرا داد

ا د مافت للس ب للود .وی د ب للایی گفت للس ب للود ا گ للر بخ للواهم م للردم ا ب للا قط للع

بیتالمال کافر می کمم (اسکافیی  .)87 :1402سخن خلیفس ایلن موضلو ا آشلکا می کملد کلس هلا

چس اندازه مردم بس بیتالمال و دنیا گرایی وی آو ده بودند .مکی از مهمهرین پیامدهای هقسیم
غمللامم هوسلل خلیفللس دوم ابتهللاد وی د هقسللیم غم للامم بللود .خلیفللس سللوم نیللز بللس بیتالم للال

همچو اموال شخصی مینگرمست و گما ملیکلرد هرگونلس کلس بخواهلد میهوانلد د آ دخلل و

هصرف کمد (بعفرما ی .)156-157/2 :1392
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خلیفه سوم ،بذل و بخشش بیتالمال
خلیفس سومی بیش از خلفای قبلی بس انباشت بیتالمال اقدام کرد .وقتی د سلال  34هجلری

اعتراضاع نسبت بس او بس اوج خود سید و با برخی از فرماندا ا خود بس مشو ع پرداخلت د آ

میا عبداهلل بن ابی سرح بس او گفت :کس اموال ا از بیتالملال بیلرو آو د و میلا ملردم هقسلیم
کمد (طبریی  .)2208-2209/6 :1375این نشا از وبود اموال بسیا ی د بیتالمال بود.

عثما همچمین برای خود خانسهایی بس شکل کاخ ساختس بود (مسعودیی -690/1 :1374

 .)689اموال بیتالمال ا هر طو کس دوست داشت بس اقوام و نزدمکانش میبخشلید .چملا کلس

د نامسای کس مسلمانا معترض بس عثما نوشتمد این موضلو ا بیلا کردنلد کلس چلرا نزدمکلا

خود ا بس سرپرستی شهرها گماشتس و ما خمس آفرمقا ا بس مروا بلن حکلم داده اسلت (دمملو یی

 .)55 :1384بللال و بخشللشهای عثمللا باع ل اعتللراض مسلللمانا شللد و بللر همللین اسللاس
عبللداهلل بللن ا قللم خزانللسدا عثمللا ی از فرمللا او مبمللی بللر اعطللای امللوال گ لزاف بللس افللراد خللاص

خوددا ی کرد و از خزانسدا ی کما ه گرفت (هما ی  .)58-59او حتی کسانی چو حکم بلن ابلی
عاص ا کس د زما

سول خدا

هبعید شدهبود مأمو بمعآو ی صدقاع قبیلس خزائس قرا داد

(معقوبیی  .)69/2 :1371همچمین حکومت کوفس ا بس دست ولید داد کس فردی شرابخلوا بلود
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

و بس دست امام علی

حد خو ده بود (مسعودیی  .)693/1 :1344پسر خالس خودی عبداهلل بن

عامر ا بس ادا ه حکومت بصره گماشت (طبریی  .)2109/5 :1375وی بلا گماشلتن ایلن افلراد بلس

مماصب حکومتی و آزاد گااشتن امشا د هصرف بیتالملال و همچملین بلا انباشلت بیتالملال و

هصرف د آ و بخشش آ بس نزدمکانش باع فساد د بیتالمال شد.
سیره امام علی

در تقسیم بیتالمال

بللدعتهللای بللال و بخشللشها و ناعللدالتیهللای خلیفللس سللوم باعلل خشللم مسلللمانا شللد.

مسلللمانا شللو ش کردنللد و د نهامللت خلیفللس سللوم ا بللس قتللل سللاندند .قیللامکممللدگا د پللی

خلیفسای بودند ها بس عدالت با آنا

فتا کمد .د میا اصحاب سول خدا

ی امام علی

د

بامگاه برهری نسلبت بلس دمگلرا قلرا داشلت و نظلر عملوم مسللمانا بلس سلوی آ حضلرع بلود.
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ا گرچس د این میا افرادی مثل طلحس و زبیر و سعد بن ابی وقاص نیز با هوبس بلس قلرا گلرفتن د

شو ای خلیفس دوم بس نلوعی خلود ا شامسلتس خمفلت ملیدانسلتمد .ملردم بلس سلوی املام عللی

فتمد ها با وی بس عموا خلیفس بیعت کممد با وبود این امام از پایرفتن خمفلت خلوددا ی کلرد.

د واقع د فاصلس حلت سول خدا

ها بس خمفت سید امیرالموممینی د دو ا سلس خلیفلس

نخست اقداماهی صو ع گرفتس بود کس بامعلس مسللمانا

ا از اسلمم حقیقلی دو کلرده بلود .ملردم

بس فضای آلوده دو ا حکومتهای پیشین بس ویژه خمفت عثما خو گرفتس بودند .آنلا آملاده
پایرش احکام ناب اسمم و عامت اصول ا زشی و عدالت ابتماعی و اقتصادی نبودند .از سوی

دمگر کا گزا ا حکومتی کس از دو ه عثما ما خلفای قبل از وی بلس بلا مانلده بودنلد دستشلا د

بیتالملال بلاز بللود و بلس هلیچ وبللس حاضلر نبودنلد از امتیللازاعی شلغلهلا و پسللتهلایی کلس داشللتمد
دست بکشمد ها مطیع عدالت امام
امام علی

شوند.

زمانس خلومش ا ایلن گونلس بیلا می کملد« :ای ملردم د وزگلا ی کیملس هلوز و پلر از

ناس اسی و کفرا نعمتها صب کردهامم کس نیکوکا ی بدکا بس شما ملیآملد و سلتمگر بلس هجلاوز و
سرکشی خود می افزامد نس از آنچس میدانیم بهره میگیرمم نس از آنچس نمیدانلیم ملیپرسلیم و نلس
از حادثس مهمی هلا بلر ملا فلرو نیاملد ملیهرسلیم»( .نهلجالبمغلسی  .)57 :1393املام عللی

بلا د ک

شرام چمین بامعسای میدانست کس مردم از اسمم حقیقی فاصلس گرفتساند و از علدالت و اسلمم

حقیقی کس امام د پی پیاده کرد آ بود پیروی نخواهمد کرد.
د بای دمگر وقتی مردم برای بیعت با امام

اصرا می کردندی امیرالملنممین

بلس امشلا

فرمودنللد« :مللردم مللرا وا گاا م لد و دمگللری ا بدسللت آ مللد زیللرا مللا بللس اسللتقبال حللواد و امللو ی

می ومم کس نگا نلگ و فتملسآمیلز اسلت و بهلرههلای گونلا گو دا د و دلهلا بلر ایلن بیعلت ثابلت و
حق ناشماختس ماند .آ گاه باشید ا گر دعوع شما ا ب ایرم بر اساس آنچس کس میدانم با شما فتلا
میکمم و بس گفتا این و آ و سرزنشی سرزنش کممدگا گوش فرا نمیدهم ا گر مرا ها کمید چو

مکی از شما هستم کس شامد مطیعهر و شمواهر از شما نسلبت بلس ئلیس حکوملت باشلم .ملن وزیلر و
مشاو ها باشم بهتر است ها امیر و هبر شما گردم» (هما ی .)123

حضرع امیر د این سخما بس اوضا آشلفتس زملا خلومش اشلا ه کلردهاسلتی موضلو مهملی

کس حضرع امیر بس آ اشا ه دا دی شرط پایرش خمفت است .امام بس مردم مادآو میشود کس ا گر

خمفللت ا ب للایرد بللر اسللاس قللرآ و سللمت پیللامبر

و ابتهللاد خللومش عملل خواهللد کللرد کللس د

حقیقت ابرای هما اسمم ناب است .حضرع امیر بس خوبی میدانست کس با هوبس بلس فسلادی

کس د بامعس بس وبود آمدهبود ابرای عدالت اقتصادی بلا مخالفلت کسلانی کلس امتیلازاهی بدسلت

آو ده بودند همراه خواهد بود .بس همین دلیل امام

هأ کید می کمد کس بس سلرزنش ایلن قبیلل از

افراد هوبس نخواهلد کلرد و د ابلرای احکلام الهلی و علدالت اقتصلادی و ابتملاعی امتیلازی بلرای

کسی قائل نخواهد شد .امام

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

عقلها بس این پیملا اسلتوا نملیمانلد .افلق حقیقلت ا ابرهلای هیلره فسلاد گرفتلس و اه مسلتقیم

بس همین دالیل پیشمهاد می کمد کس ا گر مشلاو مسللمانا باشلد
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بهتر است چرا کس بامعس هاب هحمل عدالت ا د آ برهس از زما ندا د.
پس از اصرا مردم بهت بیعتی امام علی

بلا هوبلس بلس شلماخت بامعلس میدانسلتمد کلس بلس

زودی ملردم بلا وش آ حضلرع د خمفلت بلس مخالفلت خواهملد پرداخلت؛ از ایلن و بلا بلیا زش

خوانللد خمفللتی آ حضللرع دالیللل خللومش ا بللرای پللایرفتن خمفللت بیللا می کمللد .پیمللا

خداوند و عدم سلکوع د برابلر ظالملا دلیلل قبلول خمفلت از سلوی حضلرع امیلر بلود (بحرانلیی
 .)50/1 :1417هحقق عدالتی کس مهمهرین وبس آ د دو ه امام

ی عدالت اقتصادی بود.

 -1تالش برای تحقق عدالت اقتصادی

املام علللی

د پیلاده کللرد احکلام و دسللتو اع اسللممی بلر اسللاس قلرآ و سللیره پیللامبر

اقدام میکردند .بس همین بهلت همگلامی کلس خمفلت ا پایرفتملد بلر اسلاس قلرآ و سلیره سلول

خدا

بیتالمال و غمامم ا حق همس مسلمانا میدانستمد .د همین اسلتا حضلرع امیلر

د ابتدای خمفت خلومش فرمودنلد« :بلس خلدا قسلم بیتالملال هلا اج شلده ا هرکجلا کلس بیلابم بلس

صاحبا اصللی آ برملیگلردانم ا گلر چلس بلا آ ازدواج کلرده ملا کمیزانلی خرملده باشلمد زیلرا علدالت
گشامشی برای عوام است و آ کس کس عدالت بلر او گلرا آملد هحملل سلتم بلر او سلختهلر اسلت»

(نهجالبمغسی  .)39 :1393امام از ابتدای سیاست خود د قبال بیتالمال و غمامم ا بیلا داشلتمد

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

هللا همگللا بدانمللد کللس آ حضللرع همچللو گاشللتس بللرای برخللی از افللراد امتیللازی خللاص قائللل
نخواهمد شد.
املام

بللس کاهللب خللود عبیللد اهلل بللن ابلی افللع فرمودنللد« :همللس مسلللمانا از مهللابر و انصللا ی

عرب و عجم همس ا د هقسیم بیتالمال برابر سهم دهد .سهل بن حمیف کس از انصا بود بلس آ

حضرع اعتراض کردند کس سهم او و غممش ا برابر میدهد امام

هقواست کس موبلب برهلری اسلت» (ابلنابلیالحدملدی  .)38/7 :1378طلحلس و زبیلر نیلز بلس نحلوه
هقسللیم بیللتالمللال هوس ل امللام

اعتللراض کردنللد و خواهللا سللهم بیشللتری شللدند (مجلسللیی

 .)50/32 :1404آ حضرع قلرآ و سلمت سلول خلدا
صللو ع مسللاوی بیللا مللیکمللد .امللام
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د بواب او فرمودند :همهلا

ا دلیلل اصللی هقسلیم بیلتالملال بلس

نسللبت بللس بیللتالمللال کللس حللق همللس مسلللمانا اسللت

مصلحت سمجی نمی کمد و بس هیچ وبس اضلی نمیشلود کلس از بیلتالملال بلرای پیشلبرد اهلداف
شخصی استفاده کمد.

همچمین امام علی

د بسیا ی از خطبسها و نامسهای خومش بلس موضلو هقسلیم عادالنلس

بیتالمال و حساسیت این موضو پرداختس است؛ بس گونسای کس د بیشتر نامسهای آ حضلرع

بللس کللا گزا انش بللس موضللو بیللتالمللال اشللا ه شللدهاسللت .زمللانی کللس بللس امللام

پیشللمهاد شللد از

بیتالمال بس بز گا ببخشد ها بس معاومس نگروندی امام میفرماممد« :ا گلر ایلن املوال از خلودم بلود

بس گونلسای مسلاوی میلا ملردم هقسلیم ملیکلردم هلا چلس سلد کلس بلز املوال خداسلت» (بحرانلیی
 .)240/3 :1417امللام حاضللر نیسللت کللس بللس سللبب ممللافع افللرادی خللاص و بلللب ضللامت آنللا

علدالت ا هلا کلرده و از حلق محروملا چشلمپوشلی کملد زیلرا ایلن عملل مخلالف بلا قلرآ و سلمت
سلول خللدا

و عللدول از اه خداسلت .آ حضللرعی د نامللسای بللس مصلقلس پسللر هبیللرهی پللس از

بازخواسللت و هللوبی وی بللس بهللت عامللت نکللرد اصللل عللدل و انصللاف د بیللتالمللالی بللس وی
گوشزد میکمد کس حلق هملس مسللمانا د هقسلیم بیلتالملال برابلر اسلت و نباملد کسلی بلر دمگلری

هلربی داده شلود (نهللجالبمغلسی )393 :1393ی زیللرا مملافعی کلس متعلللق بلس همللس مسللمانا اسللت

بامد با عدالت بین همس هقسیم شود.
امیرالملوممین

د هقسللیم بیللتالمللال نسللبت بللس نزدمکتللرین خومشللاوندا خللود نیللز عللدالت

ا عامللت مللیکردنللد .از بملللس عقیللل بللراد آ حضللرع کللس از امشللا د خواسللت کللرده بودنللد بللس

علت سلختی معیشلت مقلدا ی از بیلتالملال ا بلس وی ببخشلد .املام

بخشلید از بیلتالملال

ا برابللر بللا دزدی از همللس مسلللمانا معرفللی کللرد و بللس عقیللل مللادآو شللد کللس بیللتالمللال از آ مللردم

است و امام نمیهواند د آ دخل و هصلرف کملد (شلرمف مرهضلیی  .)139/3 :1405همچملین د

بای دمگر وقتلی امهلانی خلواهر املام عللی

بلس خلاطر سلهم برابلر وی و کمیلز عجملش بلس املام

مفیدی .)151 :1413

د ابطس با حساسیت املام

د بیلتالملال آملدهاسلت کلس املام بلس کلا گزا ا خلومش فرملود:

«قلمهای خود ا دقیق بگیرمدی و نزدمک بس هم بمومسیدی چیلزی کلس بلرامم ملینومسلیدی مطاللب

غیلر ضللرو ی ا حللاف کمی لدی د القللاء معللانی میانللس وی نمایی لدی از زملاده وی دو ی گزممیلدی زی لرا
اموال مسلمانا نبامد ضر ببیمد و حیف و میل گردد» (مجلسلیی  .)105/41 :1404آ حضلرعی

د عامت عدالت حتی حق مخالفا
«شللما مللیدانیللد سللول خللدا

س س آنا

ا نیز د نظر میگرفت .چمانچس خطاب بس خوا ج فرمودند:

دسللت دزد ا برمللد و زنا کللا ی ا کللس همسللر نداشللتی هازمانللس زد و

ا از غمامم (بیتالمال)ی بهره دادهاسلت» (بحرانلیی  .)243/3 :1417املام عللی

بر این باو است کس بامد حقیقت اسممی عملی شود .ا گر کسی گملاهی کلردی باملد بلس هملا مقلدا ی

مجازاع شودی ولی این گملاه و مجلازاعی سلبب محلروم شلد از حقلو شلهروندی و سلهمیس او از

بیتالمال نمیشودی همانگونس کس خومشاوندی و ما موقعیت ابتماعیی سبب افلزامش سلهمیس از
بیتالمال نمیشود.

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

اعتراض کرد امام د پاس وی فرمودنلد :کلس د قلرآ برهلری علرب بلر عجلم ا ندملدهاسلت (شلی

15

 -2مبارزه با زیادهخواهی اشراف

غمیمتهای بیشما ی کس از دو ه خلیفس دوم بس سرزمینهای اسلممی اه مافتلس بلود هملراه بلا

سیاسللتهای غل ل خلفللای پیشللین باع ل فسللاد اقتصللادی بامعللس مسلللمانا شللدهبللود .مکللی از

مهمهللرین مشللکمع امللام علللی

د اه هحقللق حکومللت علللوی دنیاپرسللتی مسلللمانا بللود .بللا

بر سی حواد دو ه خمفت آ حضرع بلس خلوبی میهلوا هلأثیر اقتصلاد ا د مخالفلت بامعلس از

خمفت امیرالمنممین مشاهده کرد.
امیرالمنممین

د ابطس با دنیاخواهی ملردم زملا خلومش چملین بیلا می کمملد «وقتلی کلس

خمفت ا پایرفتم گروهی پیما شکمی کردند (نا کثین)ی گروهی از دمانت خا ج شدند (ملا قین)
و گروهی دمگر اه ظلم ا د پیش گرفتمد (قاسطین)ی گوما امما سخن خداونلد ا نشلمیده بودنلد
کس میفرمامد« :آخرع ا براى کسانی قرا دادهامم کس قصد برهرىبویی د زمین ا ندا ند و فساد

نمیکممد و سرانجام نیك براى پرهیزکا ا است» (قصص .)83/بلیی بس خدا سوگمد امما کمم

خدا ا شمیده و دانستساند ولی زممتهاى دنیا چشم آنها ا خیره کرده و بس آنها عمقسممد سلاختس
است» (نهجالبمغسی .)31 :1393
امام علی

زممتهای دنیا ا عامل ویگردانی و مخالفت گروههای مختلف د مخالفت بلا
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خومش دانستس است .زیرا بسیا ی از افراد با نفو د میا مسللمانا د دو ه خلفلای پیشلین بلس
امتیازاهی دست مافتس بودند .زمانی کلس املام عللی

بلس خمفلت سلید هملس ایلن امتیلازاع ا لغلو

کللرد .مهمهللرین اممهللا امتیازهللای مللالی بودنللد کللس خلفللا از بیتالمللال بللس افللراد خاصللی پرداخللت

می کردند .مکی از عواملی کس مانع هحقق اهداف امام علی

د امر خمفت شلد غملاممی بلود کلس

بس بیتالمال سرازیر شده بود و خلفای پیشین با عدم مدیرمت د ست آ موبب بس وبود آمد
مشکمع زمادی شدهبودند .امام علی

کس با اصرا مردم خمفت ا پایرفتمد د ابتدای خمفت

خومش بیا داشتمد بیتالمال ا بس صو ع مساوی میا همس مسلمانا هقسیم میکممد.
اشللراف از همللا ابتللدا بللس ایللن نکتللس پللی بردنللد کللس امللام

هللیچ امتیللازی بللرای امشللا قائللل

نخواهد شد؛ پس سعی کردند بس هر نحوی کس شده برای حفل مملافع خلومش بلس مقابللس بلا املام
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برخیزند .گروهی نزد امیرالمنممین فتمد و از وی د خواست کردند ها د هقسیم بیتالمال اشلراف

و صللاحبا امتیللاز ا ممحظللس کمللد و عللرب ا بللر عجللم و غممللا و بردگللا برهللری دهللد؛ امللا امللام

ن ایرفتمد (ثقفی کوفیی .)75/1 :1353

افرادی کس امتیازاهی د دو ه خلفای پیشین داشتمد بس نزد املام

فتلس و از وی خواسلتمد هلا

اموالی کس د دو ه خلفای پیشین بس ناحق از آ خود کردهاند ا امام از امشا پلس نگیلرد هلا آنلا

نیز از آ حضرع پیروی کممد (معقوبیی  .)178-179/2 :1342قاطعیت املام د ابلرای علدالت
د هقسیم بیتالمال موبب شد ها اشراف و صاحبا امتیاز بس مخالفت با امشا ب ردازند .طلحس
و زبیر بس هقسیم بیتالمال هوس امام علی

اعتلراض کردنلد .املام د بلواب امشلا فرمودنلد:

کسی کس فکر می کمد بس دلیل مصاحبت با پیامبر بر دمگلرا برهلری دا د باملد بدانلد ملمک برهلری

چیز دمگری است .از طرفی طلحس و زبیر انتظا داشتمد کس امام آنا

ا فرمانروای عرا قلرا دهلد

اما امام از د خواست امشا امتما کرد و این بیش از پیش موبب خشم و مخالفت طلحس و زبیلر

شد (هما ی .)180/2طلحس و زبیر بس نحوه هقسلیم بیتالملال هوسل حضلرع عللی
کردنللد و خواهللا امتیللازاهی بودنللد کللس د دو ه عمللر داشللتمد و آ

علی

اعتلراض

ا حللق خللود میدانسللتمد .امللام

د پاس بس آ ها مادآو ی کرد کلس وش او د هقسلیم بیتالملال مانملد سلول خلدا

و

بس صو ع مساوی است (ابن شهر اشوبی بیها .)111/2 :بمابراین بس مخالفت بلا املام پرداختملد
و بمگ بمل ا بس اه انداختمد.
امللام

دلیللل مخالفللت نللا کثین و دنیللاطلبی آنللا

ا ایللنگونللس بیللا می کممللد «همانللا نللا کثین

عهدشکن بس بهت نا ضامتی از حکومت من بس مکدمگر پیوسلتمد .آنهلا از وی حسلادع بلر کسلی

کللس خداونللد حکومللت ا بللس او بخشللیده اسللتی بللس طلللب دنیللا برخواسللتساند .میخواهمللد کللا ا بللس
گاشتس برگردانمد» (نهجالبمغسی .)229 :1393

بن زمدی عبداهلل بن عمر و از انصا کسانی همچو زملد بلن ثابلت و حسلا بلن ثابلتی عثملا بلن
بشیر و کعب بن مالک نام برد .این افراد بلس دلیلل مملافع شخصلی و امتیلازاهی کلس از دو ه خلفلای
پیشللین داشللتمدی بللا امللام علللی

حسللادعی کیمللسهللوزی و قابللت د پللیش گرفتللس از همراهللی آ

حضرع خوددا ی کردنلد .املام عللی

خطلاب چملین افلرادی فرمودنلد« :ملن شلما ا بلراى خلدا

مللیخللواهمی و شللما مللرا بللراى سللود خللومش مللیخواهیلد» (شللی مفیللدی  .)237/1 :1388معمللای

سخن مزبو این است کس حضرع امیر از چمین افرادی انتظا فرملانبردا ی دا د هلا دیلن ا برپلای و

حق ا ابلرا کملد .آنلا املام عللی
(بحرانیی .)303/3 :1417
د بای دمگر امام

ا بلس خلاطر مملافع خلود و مقلام و ممزللت دنیلوی ملیخواهملد

د با ه قاعدین فرمودند« :حق ا خوا کردهی باطل ا نیلز ملا ی نکردنلد»

(ابللنعبللدالبری  .)610/2 :1412ا گرچللس همللس ایللن افللراد بللس طللو مسللتقیم بللس مخالفللت بللا امللام

ن رداختمد اما بس دلیل این کس از خواص بوده و مردم از آنا پیروی می کردند با عدم همکا ی بلا
امام

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

عموه بر طلحس و زبیر بامد از مخالفلت افلراد سرشماسلی همچلو سلعد بلن ابلی وقلاصی اسلامس

موبب شدند ها بسیا ی بس شک بیافتمد کس شامد امام برحق نباشد .این د حالی بود کس
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ا
ما ا معاومس کامم هابع وی بودند .همین شبهسها موبب شد هلا ملا ا املام عللی
معاومس متزلزل و سست گردند.

د بملگ بلا

 - 3وا کنش امام در برابر غارتگران بیتالمال

امام علی

نسبت بس موضو خیانت د بیلتالملال بسلیا حسلاس بلود و نهاملت مجلازاع ا

برای کسانی کس بس بیلتالملال خیانلت ملیکردنلد د نظلر ملیگرفلت .امشلا د بسلیا ی از ناملسهلا

کا گزا ا خومش ا از خیانت د بیتالمال برحا میدا د .امام د ناملسای بلس زملاد بلن ابیلسی او ا

از خیانت د بیت المال برحلا ملیدا د و بلس وی مینومسلد« :همانلا ملنی براسلتی بلس خلدا سلوگمد

میخو م کلس ا گلر بلس ملن گلزا ش کمملد کلس د بیلتالملالی خیانلت کلردیی کلم ملا زملادی چملا بلر هلو

سخت گیرم کس کم بهره شده و د هزممس عیالی د مانی و خلوا و سلرگردا شلوی» (نهلجالبمغلسی

 .)357 :1393همچمین امیرالمنممین د نامسای هوبیخی بس مکی از کا گزا انش پس از نکوهش

خیانتکللا ا بللس بیللت المللالی فللرد خیانللتکللا بللس بیللت المللال ا ههدمللد بللس کشللتن می کمللد (همللا ی
 .)391دمدگاه امام

نسبت بس کسی کس بس بیتالمال خیانت می کمد و از آ برنمیگردد کشلتن

خیانتکا است .وی بس بد این موضو ا بیا می کمد و د بایی کس حق مسلمانا و بیتالمال
است از کسی گاشت نمی کمد و عدالت ا برقرا می کرد.

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397
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امام علی

بس مکی از کا گزا انش کس بلس بیلتالملال خیانلت کلرد ناملس هملدی نوشلت املام

ضلمن هلوبی و علزلی او ا احضلا ملیکملد« .ا گلر آنچلس بلس ملن گلزا ش سلیدهی د سلت باشلدی شللتر

خانساع و بمد کفشتی از هلوی بلاا زشهلر اسلت و کسلی کلس همانملد هلو باشلدی نلس لیاقلت پاسلدا ی از
مرزهللای کشللو ا دا د و نللس مللیهوانللد کللا ی ا بللس انجللام سللاندی مللا ا زش او بللاال ودی مللا شللرمک د

امانت باشد و ما از خیانتی دو ماند .پس چو این ناملس بلس دسلت هلو سلدی نلزد ملن بیلا .ا شلاء

اهلل» (بم یی  .)163/2 :1417از این و امیرمنمما موا د مصرف بیلتالملال ا از آنچلس د دو ه

خلفللای پیشللین بللود هغییللر داد .بیللتالمللال کللس د دسللت اشللراف و خللواص بللود بللس طبقللس ضللعیف

بامعس اختصاص داده شد .د همین استا امام

د نامسای بس قثم بن العباس چمین نوشلت:

«آنچس از بیتالمال نزد هو بمع میشودی د میا مستممدا و عیالممدا آ محل هقسیم کلن و
ا
مواظللب بللاش کللس ایللن امللوال حتمللا بللس مصللرف بیچا گللا و د مانللدگا برسللد و ا گللر چیللزی از آ

اضللافس مانللدی بللرای مللا بفرسللت هللا د میللا نیازممللدا اممجللا هقسللیم کمللیم» (ابللن عطیللسی :1423
 .)264/2علللی

نللس همهللا امتیللازاع گاشللتس ا لغللو کللرد بلکللس کوشللش کللرد هللا امللوال عمللومی د

مصا ف حقیقی خود مصرف شود و بس هیچ وبس ابلازه نملیداد نزدمکلانش بیبهلتی دمملا ی از

بیتالمال ا هصرف کممد.

 -4توبیخ کارگزاران خیانتکار

مکللی از مهمهللرین مشللکمع امللام علللی

دنیللا گرایی بامعللس بللود .د ایللن میللا کللا گزا ا

حکومتی با هوبس بس حا کمیتی کس داشتمد بیش از سایرین بس فساد مالی کشیده میشدند و بیش

از دمگرا بلس بیتالملال دسلت د ازی می کردنلد .د هملا ابتلدای خمفلت املامی بلس آ حضلرع
پیشمهاد شد ها برای مدهی کا گزا ا عثما

ا د بامگاهی کلس بودنلد نگلاه دا د هلا اوضلا بامعلس

آ امهر شود و آنها بس مخالفا امام ن یوندند (مسلعودیی  .)712/1 :1344املام عللی

بلا هوبلس

بس اممکس این افلراد شامسلتگی ندا نلد و علدالت ا د حکمرانلی عاملت نمی کمملد بیشلتر کلا گزا ا
عثما

ا کس افرادی ناالیق و فاسد بودند برکما کرد .حضرع امیر سعی کرد ها د میلا مسللمانا

افراد صال و مدیر و مدبر ا بس عموا کا گزا ا حکومتی بکا گیرد .با وبود گلزممش املام مکلی از

مشکمع آ حضرع همین کا گزا انی بود کلس بلس کلا گماشلتس بلود .بلا هوبلس بلس فسلاد ملالی کلس د

دو ه خلفای پیشین د بامعس گسترش مافتس بودی چ اول بیتالمال برای کا گزا ا امری علادی

شده بود .بیشتر کا گزا ا آ حضرع با هصرف د بیتالمال بس امشا خیانلت کردنلد .برخلی نیلز

با پایرفتن پیشمهاداع مالی معاومس آ حضرع ا همها گااشتس و بس معاومس پیوستمد.
قعقا بن شو هلی از طرف امام

ی حا کم گسکر بود .وی بس بیتالملال خیانلت کلرد (ثقفلی

کلوفیی  .)532/2 :1353او پللس از نکللوهش از سللوی امللام بلس معاومللس پیوسللت .یزمللد بللن حجیللس

علی

و نجاشی شاعر او و مصقلة بن هبیرةی آ حضرع ا هرك کردند و بس دالیل مالی بس سوی

معاومس فتمد (بحرانیی .)854/3 :1417

مهمهرین شخصیت از کا گزا ا امیرالمنممین کس بلس خیانلت د بیتالملال ملتهم شلد عبلداهلل

بن عباس بود .وی سخت مو د اعتماد امام علی

بود .د سلال  39طلی ناملسای بلس املام خبلر

سید کس ابلن عبلاس د بیتالملال خیانلت کلردهاسلت (بلم یی  .)169/2 :1417املام بمفاصللس

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

همیمی والی ی بود .یزمد د بیتالمال خیانت کرد .امام وی ا برکما و زندانی کرد (ابناثیلری
 .)314/2 :1371یزمد د نهامت از زندا گرمخت و بس معاوملس پیوسلتّ .
حتلی عقیللی بلراد املام

نامسای خطاب بس ابن عباس چمین نوشت« :عجب است کس نفس هو این کا ا چملین د نظلرع
بیا امد کس هصو کمی برای هو د بیتالمال حقی بیشتر از حق مک مسلما وبود دا د و ا گر باطل

هو ا این چملین امیلدوا سلازد کلس ملدعی چیلزی شلوی کلس از آ هلو نیسلت پلس هرگلز گملاه هاملت
نمی کمد و حرام ا بلرای هلو حلمل قلرا میدهلد» (ابلنعبد بلسی  .)334/4 :1940املام

نامس بس خوبی شرام و دمدگاههای کا گزا ا حکومتی بس بیتالمال ا بیا کردهاند.

د ایلن

د واقع د زما سس خلیفس نخست بس ویژه د دو ه خلیفس سوم کا گزا ا بدو بازخواسلت د

19

بیتالمللال دخللل و هصللرف می کردنللد .ایللن موضللو باع ل شللدهبللود هللا بللس مللرو زمللا هصللرف د

بیتالمال امری عادی هلقی شود و کا گزا ا حق خود ا بیش از دمگرا میدانستمد .با هوبس بس
دنیللا گرایی بامعللس مسلللمانا د آ برهللس از زمللا و همچمللین آزادی عمللل کللا گزا ا د مصللرف

بیتالمال باع شدهبود ها بسیا ی از کا گزا ا امام بس بیتالمال خیانت کمملد .کلا گزا ا ی املام
علی

ا همها گااشتس و بس معاومس میپیوستمد زیرا امام علی

مساوی عمل می کرد و آنها هحمل چمین وشی ا نداشتمد.

د هقسیم بیتالمال بس صو ع

 -5جلوگیری از چپاول غنایم و بیتالمال

شدی مسلئلس ملالی

مکی از مهمهرین عواملی کس باع قد عگیری معاومس د برابر امام علی

بلود .معاوملس مللدع بیسلت سللال واللی شللام بلود .د ایللن ملدع وی از آزادی عمللل کاملل برخللو دا

بللود .د واقللع هللیچ مللک از خلفللای قبلللی معاومللس ا بازخواسللت نکردنللد (بللم یی .)203 :1337
معاومللس وا

ام راهللو ی وم شللدهبللود .ممللابع مللالی بسللیا ی د گللا زمللا و فتوحللاع اسللممی د

نللواحی غربللی بدسللت آو د .او زنللدگی شللاهانس داشللت .حتللی خلیفللس دوم بللا همللس سللختگیری کللس

نسبت بس کا گزا ا خومش داشت هیچگلاه معاوملس ا بازخواسلت نکلرد .معاوملس از هملا ابتلدا بلا
ا
زیرکی همام مردم شلام ا مطیلع خلود کلرد .ملردم شلام کلامم گلوش بلس فرملا معاوملس بودنلد .او د
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طول دو ه طوالنی حا کمیت خود بر شامی ممابع مالی بسیا ی بمعآو ی کرد.
پس از قتل عثما ی علی

ی فرما داد ها ابزا بمگی و شترانی کس بلس عملوا زکلاعی د خانلس

عثمللا بللودی بللس بیللتالمللال برگردانمللد .وقتللی ایللن خبللر بللس عمروعللاصی د شللهر املللسی د ممطقللس

فلسطین سیدی نامسای برای معاوملس فرسلتاد و د آ نوشلت« :هلر کلا ی کلس ممکلن اسلت انجلام

بده کس پسر ابیطالبی همس اموالی ا کلس هلو بملعآو ی کلردهای خواهلد گرفلت» (مرعشلیی :1409
 .)681/28این نامس بس وضو بیانگر اموال بسیا ی است کلس معاوملس د طلول حکوملت خلود د

شام بدست آو ده بود .این اموال کس از غمامم بمگلی و بیتالملال بدسلت آملده بلود نقلش مهملی
د مخالفت وی با خمفت امام علی

داشت .معاومس بسیا ی از شامیا

ا با همین ممابع مالی

هطمیع کرد .وی با استفاده از امتیازاع دنیوی افراد مهمی ا گرد خود بمع کرد .عمروعلاص ا بلا
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بخشید والمت مصر و ابوبرمده ازدی ا با بخشش زمینی خرمد (ممقلریی 62 :1370ی 55ی .)18
دنیلا گرایی کللا گزا ا نیللز باعل مشلکمع مهمللی بللرای امللام عللی

شللد .بسللیا ی بللا خیانللت د

بیتالمال بس معاومس پیوستمد .پیوستن این افراد عموهبر این کس باعل هضلعیف ملالی و انسلانی

خمفللت امیرالمللنممین میشللد د بامعللس نیللز بازهللاب مهمللی داشللت .ایللن امللر موبللب میشللد هللا

دمگرا نیز بس معاومس ب یوندند.

غمامم از بملس موانع مهم د عدم هحقق اهداف امام علی

د خمفت بود .چ اول غمامم و

بیتالمال نقش مهمی د هضعیف ا زشهای اسممی داشلت .املام عللی

بلرای برپلایی اسلمم

حقیقی میبامست با این هحرمفاع مقابلس کمد .بس دنبال سختگیری امام د ابلرای احکلام الهلی
و عدم امتیازدهی بس افراد خاص بسلیا ی از ملردم از املام وی گلردا شلدند .بسلیا ی از سلرا و

خواص برای حف امتیازاع خلومش بلس مخالفلت بلا املام پرداختملد .گروهلی نیلز بلا کملا ه گیری از

حللق و امللام موبللب شللدند هللا بسللیا ی از مللردم نیللز از آ حضللرع بللدا ش لوند؛ زیللرا خللواص نقللش
بربستسای د بامعس داشتمد و د میا مردم صاحب قد ع و نفو بودنلد .کلا گزا ا املام نیلز بلا
دخل و هصرف د بیتالمال باع بس وبود آمد مشکمع داخلی برای امام شدند.

نتیجه
پس از حلت سول خدا

و گسترش فتوحاع د دو ه خلفای غمیمتهای بسلیا ی از شلر

و غرب بها اسمم بس بیلتالملال سلرازیر شلد .ملدیرمت بیلتالملال د آ برهلس اهمیلت ویلژهای

داشت .خلیفس دوم برای هقسیم بیتالمال دیوا هشکیل داد و بر اساس سلابقس افلراد بلس آنلا از

بیتالمال سهم داد .این عمل موبب طبقاهی شد بامعس شد .س س گروهی شکل گرفتملد کلس

دو ه خلیفس سوم نیز بیش از پیش ادامس مافت .علدم ملدیرمت بیلتالملالی اعلراب بادملسنشلین ا

بس فساد کشاند و مردم از سادهزمستی اوایل اسمم فاصلس گرفتمد .نقش دیلن د بامعلس کلم نلگ

شد و دنیا گرایی واج مافت .بامعس اسممی د آ برهس بس شدع از اسمم ناب فاصلس گرفتلس بلود.
امتیازاع اعطا شده موبب نفو افراد خاص د بامعس شدهبود .همین افراد د دو ه خلیفس سلوم

بیش از پیش بس نفو خود د بامعس ادامس دادند .زملانی کلس املام عللی

بلس خمفلت سلید ایلن

امتیازاع ا لغو کرد و بس هقسیم عادالنس بیتالمال پرداخلت .خلواص و سلرا کلس موقعیلت خلود ا

د خطر میدمدند بس مقابلس با امام پرداختمد .د حقیقت مهمهرین مخالفلا املام عللی

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

د گلا زمللا ایللن امتیللاز ا حللق خللود دانسلتس و حاضللر نبودنللد از آ دسللت بکشللمد .امتیللازدهی د

هملس

از سللرا و افللراد بللا نفللو د دو ه سللس خلیفللس نخسللت بودنللد .طلحللس و زبیللر پللس از آ کللس امللام

امتیازی بس امشا نداد بمگ بمل ا برپا کردند .قاعدین کس افراد با نفو ی بودنلد و بلا هوبلس بلس
عدالت علی

میدانستمد بامگاهی د خمفت آ حضرع ندا ندی افکا عموم ا آشفتس کردنلد.

معاومللس کللس مهمهللرین دشللمن امیرالمللنممین بللود وقتللی هوس ل امللام برکمللا شللد بللس مقابلللس بللا آ

حضرع پرداخت .سلرا قلرمش وقتلی املام عللی

املوال بیتالملال ا از امشلا پلس گرفلت بلس
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مخالفت با وی پرداختمد .حتی کا گزا ا آ حضرع بلس دالیلل ملالی و دنیاپرسلتی آ حضلرع ا

همهلا گااشلتمد .بللا وبلود همللس ایلن مخالفللتهلا و مشللکمهی کلس بللرای املام

بللس وبلود آمللدی آ

حضرع د هقسیم بیتالمال عدالت ا عامت کرده و از احکام الهی و عقیده برحق خومش دست
نکشید .از این و بس نظر می سد مسئولین نظام اسممی هموا ه بامد د اسلتای ابلرای علدالت و
احکام الهی بس وظامف خومش عمل کممد.
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منابع
_ قرآ کرمم.

_ ابن ابی الحدمدی ابو حاملد عبلد الحمیلد بلن هبلة ()1383 -1378ی شلرح نهلج البمغلة البلن أبلی

الحدمدی قمی مکتبة آمة اهلل المرعشی.

_ ابللن اثیللری عزالللدین علللی ()1371ی کامللل هللا م بللز

عباس خلیلیی ههرا ی منسسس مطبوعاهی علمی.

اسللمم وای لرا ی هربمللس ابوالقاسللم حالللت و

_ ابن شهراشوبی ابیبعفر شیدالدین محمد (بیها)ی مماقب آل ابی طالبی المطبلس العلمیلس قلمی
مطلب من مکتبس السیداسداهلل الطباطبایی و السیدمحمودالصحفی با المد سس الفیضیس قم.

_ ابن عبد بسی شهاب الدین ابوعم ()1940ی العقد الفرمدی لبما -بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ اب ل للن عب ل للدالبری أبوعمریوس ل للف ب ل للن عب ل للداهلل ب ل للن محم ل للد ()1992/1412ی االس ل للتیعاب ف ل للی

معرفةاألصحابی هحقیق علی محمدالبجاوىی بیروعی دا الجیل.

_ ابن عطیسی بمیلل حملود ( )1423ی أبهلی الملداد فلی شلرح ملنهمر علملاء بغلدادی بیلروعی منسسلة
األعلمی.

_ ابن هشام (بیها)ی زندگانی محمد

پیامبر اسلمم (هربملس سلیره المبوملس)ی هربملس سلید هاشلم

سولیی ههرا ی ناشر کتاب فروشی اسممیس.

المهامسی بیروعی لبما ی الدا احیاء الترا العربی.

_ اسکافیی ابوبعفر ()1402ی المعیا و الموازنةی بیروعی بینا.
_ آشتیانیی میرزا محمد ()1404ی القضای قمی دا الهجره.

_ بحرانیی کمال اللدین میلثم بلن عللی ()1417ی شلرح نهلج البمغلس (ابلن میثم)یهربملس محملدى
مقدم و نواییی مشهدی مجمع البحو اإلسممیة.

_ برزگری ابراهیم ()1389ی ساختا فهم سیاسی اسممی بیبای دانش سیاسی.

سیره امام علی در تقسیم بیت المال

_ ابن کثیری االمام الحاف ابی الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی (1992م 1412-ه) .ی البدامس و

_ بم یی احمد بن محیی ()1337ی فتو البلدا ی هربمس محمد هوکلی بیبای نشر نقره.

_ بم ىی أحمدبن محیی ()1417ی انساب األشرافی هحقیق سهیل زکلا و ملاض ز کللیی بیلروعی
دا الفکر.

_ ثقفللی کللوفیی ابواسللحا ابللراهیم بللن محمللد ()1353ی الغللا اعی هحقیلق بللمل الللدین حس لیمی
ا موىی ههرا ی انجمن آثا ملی.

_ بعفرما ی سول ()1392ی ها م سیاسی اسمم -ها م خلفای قمی انتشا اع دلیل ما.

23

_ دممللو یی ابللن قمیبللس ()1384ی امامللت و سیاسللت (هللا م خلفللا)ی هربمللس سللید ناصللر طباطبللاییی
بیبای انتشا اع ققموس.

_ شرمف مرهضیی سید ابوالقاسم علی بن حسین ()1405ی سائل الشرمف مرهضیی قلمی دا القلرآ
الکرمم.

_ شللی مفیللدی محمللد بللن محمللدبن نعمللا ()1388ی ا شللادی هربمللس سللولی محمهللیی ههللرا ی
اسممیس.

_ شی مفیدی محمد بن محمدبن نعما ()1413ی اإلختصاصی قمی کمگره شی مفید.

_ طبریی محمدبن بریر ()1375ی ها م طبرىی هربمس ابوالقاسم پاممدهی ههرا ی اساطیر.
_ عممس امیمیی عبد الحسین ()1416ی الغدیر فی الکتاب و السمة و االدبی قمی مرکز الغدیر.
_ عمیدی حسن ()1389ی فرهمگ فا سی عمیدی ههرا ی امیرکبیر.

_ مجلسیی محمدباقر ()1404ی بحا األنوا ی بیروعی منسسة الوفاء.

_ مرعشلیی قاضلی نللو اهلل ()1409ی احقلا الحللق و ازهلا الباطلللی قلمی مکتبللس آملت اهلل المرعشللی
المجفی.

_ مسعودیی ابوالحسن علی بن حسین ()1374ی مروج الاهب و معاد الجوهری هربمس ابوالقاسم
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پاممدهی ههرا ی انتشا اع علمی و فرهمگی.

_ مسعودیی ابوالحسن علی بن حسین مسلعودی ()1344ی ملروج اللاهب و معلاد الجلواهری بللد
1ی هربمس ابوالقاسم پاممدهی ههرا ی بمگاه هربمس و نشر کتاب.

_ ممقریی نصربن مزاحم ()1370ی پیکا صفینی هربمس پرویلز اهلابکیی ههلرا ی انتشلا اع آملوزش
انقمب اسممی.

_ نهجالبمغس ()1393ی هربمس محمد دشتیی ههرا ی انتشا اع پیام مقدس.
_ واقلدیی محمللدبن عمللر ()1369ی المغللازی -هللا م بملگ هللای سللول خللدا

مهدوی دامغانیی ههرا ی مرکزنشردانشگاهی.

_ معقوبیی احمد بن ابی معقوب ()1342ی ها م معقوبیی هربمس محمد ابلراهیم آمتلیی محلل نشلر
ههرا ی انتشا اع بمگاه هربمس.
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ی هربمللس محمللود

_ معقلوبیی احملد بلن ابللی معقلوب ( .)1371هلا م معقلوبیی بلللد 2ی هربملس محملد ابلراهیم آمتللیی
ههرا ی انتشا اع علمی و فرهمگی.

