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مکاتبات امام علی



با کارگزاران مصر
حبیب شرفی صفا

چکیده

مصر بهسبب موقعیت سیاسی ،اقتصادی و ابتماعی در حکومت امام علی

از اهمیت بسزائی برخوردار بودهاست .این ممطقله از یل سلو بلا شلام در تسلل

معاویه و از سوی دیگر ،با متصرفات تلازه فلتحشلده مسللمانان در شلمال آفریقلا
هممللرز بللود .نللاآرامیهللای مصللر مللیتوانسللت در هللر دو سللوی آن االلرات ممفللی

داشتهباشد .به همینرو حضرت اوال قابل اعتملادترین فرمانلدهان خلود یعملی

قی

بن سعد ،محمد بن ابی بکر و مال

اشتر نخعی را بله آنجلا اعلزام کلرد و

اانیا در ضمن مکاتبات متعدد همواره توصیههای الزم در زمیمه حکومتداری
را به آنها ابالغ میکرد .در این پژوهش با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با مطالعه

نامهها و مکاتبات حضلرت بلا کلارگزاران خلود در مصلر ،چرایلی و مضلامین ایلن

مکاتبات مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که افزون بر اهمیلت سیاسلی

مصر ،گسترش اسالم در مماطق تازه فتح شده در شمال آفریقا نیز برای حضرت
از اهمیت باالیی برخوردار بودهاست.

کلیددواژهها :قللی

عهدنامه مال

بلن سللعد ،مالل

اشتر.
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مقدمه
بیشلتر فتوحلات مسللمانان در زمللان خلالف عملر بللن خطلاب انجلام شللد .در ایلن زملان ممللاطق

ایران ،شام و فلسطین فتح شد و در ادامله بله مصلر پرداختله شلد کله ضلمن برخلورداری از تملدنی

کهن و موقعیت بغرافیایی مماسب ،نقش خلود را در شلکلگیلری حلوادث دنیلای اسلالم بلهخوبی

ایفا کرد و پ

از آن نیز بهصورت پلی میان شرق و غرب درآمد .ایلن شلهر بلرای نخسلتین بلار در

دورۀ عمر خطاب از سوی عمرو بن عاص گشلوده شلد .عملرو بلن علاص در دوران باهلیلت بلرای

تجارت به مصر رفتوآمد می کرد و آبادانی و نعمتهای فراوان آنجا را دیده بود ،ازاینرو به عمر
پیشمهاد کرد که مصر کشور اروتممدی است و نیروی دفاعی نلدارد و فلتح آنجلا را آسلان بللوه داد

(ابن عبدالحکم )76 :1405 ،و گفت :فتح آن مایه نیروممدی مسلمانان است و این که ا گر مصلر

در دست رومیان باشد نفوذ عرب در شام و فلسطین پیوسته در معرض خطلر خواهلد بلود (حسلن

ابللراهیم .)243 :1376 ،از طرفللی وضللعیت سوقالجیشللی مصللر کلله آن را بهممزللله دروازۀ شللام و

حجاز قرار داده بود ،زمین حاصلخیز گمدمزایش که آن را انبلار آذوقله فلسلطین بله شلمار ملیآورد،
اهمیت پایتخت اسکمدریه که مرکز نیلروی دریلایی روم بلود و هلم از ایلن نظلر کله ملدخل سلواحل

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

آفریقای شمالی بود .همه این مالحظات سبب شدهبود که مسللمانان در آغلاز توسلعه و پیشلرفت

خ للود ب لله مص للر توب لله خاص للی داش للته باش للمد و عم للرو ب للن ع للاص ک لله راهه للای مص للر را ب للهخوبی
میشماخت به بستجوی میلدان عمللی بلود کله در آنجلا از رقیلب خلود خاللد سلبقت گیلرد (حتلی،
 .)250 :1366همگامی که حضرت علی

به خالفت رسید ،مرزهای حکومت اسالمی از غرب تا

مصر و از شرق تا ارتفاعات شرقی ایران پیش رفته بود .از اقدامات مهلم حضلرت عللی

پل

رسیدن به خالفت ،عزل والیان عثمان بود .در همگام عزل و نصب والیان ،عبداهلل بلن عبلا

مغیرة بن شعبه وی را به احتیاط و عملکرد مصلحتآمیز دعوت ملیکردنلد .املا حضلرت عللی

به حرف این دو عمل نکرد .به نوشتۀ مادلون

از

و

حضرت علی در ابتدای خالفت ،سیاست کامال

متفاوتی با قوم و خویشگرایی عثمان در پیش گرفت و بسیاری از والیلان او را علزل کلرد .در ایلن

می ل للان قلل للی
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بلل للن سلل للعد ب ل للن عبلل للاده از بزرگلل للان خلل للزرج را ب ل لله فرمانلل للداری مصلل للر گماشلل للت

( .)Madelung,1997:150-152اما مصر با نواحی دیگر تفلاوت داشلت .در میلان افلراد ناراضلی از

رفتار عثمان و عمالش ،مردم مصر بیش از همۀ مسلمانان به ادامه این رونلد نلامطلوب معتلرض

بودنللد .چمللانکلله بمللاعتی از اشللراف مصللر بللرای شللکایت از عامللل خللویش بلله مدیملله آمدنللد و در
مسجد حضرت رسول

ابتما کردند .گفتهشده از بین شورشیان مخالف عثمان (عربهلای

کوفی ،بصری و مصری) ،عثمان به دست مصریان کشته شد (دفتری .)53 :1375 ،در این شهر
گروهها مذاهب مختلفی گرد هم آمده بودند که هرلحظه امکان چرخش آنان بهسلوی معاویله در

شلام وبلود داشلت .از ایلنرو تعلدد گروههللا ،رفتلار متفلاوتی را از حکمرانلان مسللمان میطلبیلد کلله

بیتردید حضرت علی

بدان پیبرده بود و تالش می کرد با توصیههای خود به کارگزارانش آن

را در مسیر درست و همسو با اسالم هدایت کمد.

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت مصر در دوره حضرت علی

و اهمیت بغرافیایی و

سیاسی آن ،در تالش است تا با بهره گیری از ممابع کتابخانهای به تحلیل و بازشماسلی ناملههای
امیرالملؤممین و توصللیههای ایشللان بلله کللارگزارانش در مصللر بسللردازد .در زمیمللۀ مکاتبللات حضللرت

علی

با کارگزارانش در مصر تابهحال تحقیقات چمدی انجام شده ،املا پلرداختن بله مکاتبلات

ایشللان از ممظللر وضللعیت بغرافیللایی و ابتمللاعی مصللر در نللو خللود پژوهشللی بدیللد و مسللتقل

بهحساب میآید .بمابراین در ادامه با نگاهی بله وضلعیت سیاسلی و بغرافیلایی مصلر بله اهمیلت
آن در مکاتبات امیرالمؤممین علی

توبه میشود.

 .1اهمیت مصر در فتوحات اسالمی
کشور مصر در شمالشرقی قاره آفریقا و بموب غربی آسیا قرار دارد .این کشور از شرق با دریای

بهعموان شریان حیاتی آن ،وقتی به سوابق تاریخی و مواریل فرهمگلی ایلن کشلور ممضلم گلردد،
ملوقعیتی راهبلردی بله آن میدهلد .قلرار گللرفتن ایلن سلرزمین در دروازۀ آفریقلا و نیلز همسلایگی بللا
فلسطین ،موقعیت سیاسی ،ابتماعی این واحد بغرافیایی را مهمتر کلردهاسلت .مسللمانان ایلن
کشور ،نخستین مزیت آن را ایلن میدانملد کله در قلرآن پلمج بلار از مصلر یادشلده و از زبلان حضلرت
یوسللف

در اسللتقبال از کسللانش گفتهشللده اسللت« :ادخلللوا مصللر ان شللا اهلل آممللین» 1حللوادث

مربوط به مبارزات و تبلیغات حضرت موسی
هدایتگرانۀ حضرت مسیح

 ،برنامههای حضرت یوسف

و نیز تالشهای

مکاتبات امام علی با
کارگزاران مصر
ِ

سللر و از شللمال بللا دریللای مدیترانلله هممللرز اسللت .موقعیللت بغرافیللایی و وبللود رودخانلله نیللل

در این سرزمین رویداده که قرآن بدان اشاره دارد.

مصر ضلمن داشلتن تملدنی کهلن و بیسلابقه و موقعیلت بغرافیلایی مماسلب ،نقلش خلود را در

شللکل گیری حللوادث دنیللای اسللالم بللهخوبی ایفللا کللرده بللود و پ ل

از ورود اسللالم بهصللورت پللل

ارتباطی بین شرق و غرب درآمدهبود .ا گر فتح مصر و مماطق همبوار آن اتفلاق نمیافتلاد ،شلاید

تسخیر اسسانیا نیز به وقو نمیپیوست و آن تمدن عظیم و درخشان و آاار بربای ماندنی ،مایه
 « .1اگر خدا بخواهد در اممیت به مصر داخل شوید» (سوره یوسف ،آیه .)99
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افتخار نمی گشت .موقعیت مسلمانان پیش از فتح مصر بسیار حسلا

مسللمانان ،شلام و بیتالمقللد

و خطرنلا بلود .هرچملد

را فلتح کلرده بودنللد ،املا نقلاط زیللادی همچلون صلحرای سللیما و

مصللر و تمللام کشللورهای شللمال آفریقللا در دسللت رومیهللا بللود و هرلحظلله امکللان داشللت دشللمن
شکس للتخورده ق للوای خ للویش را گ للردآورده و ب للا بهره گی للری از نی للروی دری للایی ق للوی خ للویش ب للا

حملهای گسترده مسلمین را از شام و بیتالمقد

بیرون براند .اما در صلورت فلتح مصلر ،ضلمن

مهللار نفللوذ دشللمن در ممللاطق یادشللده ،زمیملله گسللترش اسللالم بلله شللمال آفریقللا نیللز فللراهم شللد.
بمابراین مسلمین به وضعیت دشمن واقف بودند و قبل از این که آنان دستبه کار شوند ،خلود را

برای حمله آماده کردند.

 .2معیارهای گزینش کارگزاران از نگاه امیرالمؤمنین
موقعیت بغرافیایی مصر و برخورداری از درآمدهای اقتصادی بلاال بلهتمهایی بلا تملام ممالل

متصللرفی اسللالم برابللری می کللرد و ایللن امللر باع ل شللده بللود تللا در دورۀ خالفللت حضللرت علللی

همچمان محل توبه قرار گیرد و به همین دلیل ایشلان در هملان نخسلتین ماههلای خالفتشلان،

به دنبال فردی شایسته بلرای اسلتانداری مصلر بودنلد .کلارگزاری مصلر نیلز همچلون سلایر نلواحی
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

دارای یکسری اصول و معیارهایی بود که از سوی امیرالمؤممین تعیین میشد و پیش از اعزام یلا

پ

ازآن از کتبا به استاندار ابالغ میشد.

معیارهللای حضللرت علللی

بللرای یل

کللارگزار اسللالمی ،ایللن بللود کلله فللرد مللوردنظر ،عللالوه بللر

دیانت و پارسایی ،خوشسابقه و از خاندانهای صالح باشد و به خاندان پیامبر ا کرم

عالقه

نشللان دهللد و اغللراض شخصللی و مقاصللد دنیللایی را بللا فرمللانروایی خللود درنیللامیزد .قبللل از اعللزام
والیان ،دربارۀ چگونگی رفتار و سلو آنها با مردم و مشی والیگری ،سلفارشهلا و توصلیههلای

الزم را به ایشان مینمود و در نامههایی که به عامالن خود مینگاشلت آیلین ملدیریت اسلالمی را

برای آنها تبیین میکرد .امام کارگزاران خود را در املر مهربلانی نملودن و برخلورد نیکلو داشلتن بلا
مردم سفارش میکرد و نیز آنلان را از برخلورد خشلن و نادرسلت و للم و سلتم بلا ملردم و خیانلت و

دزدی در بیتالمللال و دارایللی اشللخاص بللر حللذر مللیداشللت .حتللی کسللانی را کلله ذرهای در امللور
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بیتالمال مسلمانان تخطی کرده ،و اقدام ناشایست انجلام داده بودنلد را تلوبیخ می کلرد ،گلاهی
آنها را عزل و برای محا کمه نزد خود فرامیخواند (اواقب .)11 :1382 ،حضرت علی

افرادی

را که برای امارت مشخص می گمارد ،تا زمانی به این سمت ممصوب بودند که از دستورات قلرآن
و مللوازین دیمللی ،پیللروی کممللد و رعایللت حللال مللردم و خصوصللا محرومللان و بیموایللان را بممایمللد

درصورتی که بز ایلن رفتلار می کردنلد ،برکملار میشلدند بله ملردم نیلز توصلیه می کلرد دسلتورش را
اطاعللت کمیللد و ا گللر ایشللان بللدعتی پدیللد آورد یللا از مسللیر حللق ممحللرف شللد او را از حکومللت عللزل

مللی کمم .در برخللی مواقللع ،حضللرت ،والللی را بلله مرکللز فرمللانروایی فرامیخوانللد و از او گللزارش کللار

میخواسللت و دقیقللا اعمللال و رفت للارش را ارزیللابی می کللرد .همگ للام اعللزام اسللتانداران ،حض للرت
برایشلان دو مکتللوب تمظللیم می کللرد در نامللۀ نخسللت آنهللا را بلله ایللن سللمت ممصللوب مللیکللرد و
دستورات الزم را که باید مراعات کممد و سیاستی را که الزم است در پیش گیرند به آنها یلادآوری

می کلرد .دوملین نامله را خطلاب بله ملردم آن ممطقله مینوشلت و حلا کم بدیلد را بله آنلان معرفلی
می کرد و دستوراتی را که به وی داده و او میبایست ابرا نماید ،یادآور میشد .با توبله بله ایمکله
و راهبللردی بللود ،کللارگزار تعیینشللده بللرای ایللن سللرزمین ،از اختیللارات

مصللر از ممللاطق حسللا

قابلللتوبهی برخللوردار بللود اقاملله نمللاز عبللادی سیاسللی بمعلله برپللایی نمللاز بماعللت قضللاوت
فرماندهی لشگر و اداره امور آن ناحیه ،به عهده این استانداران بود (ذا کری.)92/1 :1371 ،

 .3تشیع در مصر
در همان روزی که اسالم به مصر راه یافت ،نهال والیت حضرت علی

در این سرزمین رو به

شللکوفایی نهللاد .مقریللزی مللور معللروف می گویللد :بمللاعتی از اصللحاب رسللول خللدا

در فللتح

بن سعد را بزو این افراد برمیشمارد (نل  .مقریلزی ،بیتلا.)154 /4 :

ابوایوب انصاری و قی

پارسللایان و فللدا کاران یادشللده علمللا بلله دوسللتداری حضللرت علللی

و اهتمللام بلله دعللوت مللردم

بهسوی امیر مؤممان معلروف بودنلد و هی گلاه و در هلی بلایی از فراخوانلدن ملردم بله محبلت و
پیللروی از حضللرت علللی

بازنمیایسللتادند و ایللن روحیلله یعمللی تشللیع و والی علللی

در مصللر

روزبهروز در حال گسترش بود (مظفر .)258 :1368 ،حضور یلاران و دوسلتداران املام عللی

در

ایللن سللالهللا زمیملله را بللرای حضللور شللیعیان در مصللر فللراهم سللاخته بللود .در واقللع بللا نفللوذ یللاران

باوفای حضرت علی

اوضا به گونهای متحول شد که مردم مصر و شیعیان دریافتمد کله تمهلا

حضللرت علللی

اسللت کلله میتوانللد بللهعموان رهبللر مللورد قبللول واقللع شللود و در مقابللل امویللان

م للوالی عل للی

 ،بیع للت کردن للد ،حض للرت ب لله مس للجد آم للد و خطب لله بس للیار مهم للی در خص للوص

ایستادگی نماید .پ

مکاتبات امام علی با
کارگزاران مصر
ِ

مصللر حضللور داشللتمد .وی مقللداد بللن اسللود کمللدی ،ابللوذر غفللاری و ابورافللع مللولی رسللولاهلل

،

از ایمکه مردم در هیجدهم ذیحجه سال  35هجری ،در مسجد مدیمه با

برنامههای آیمده خود که بر عدالت ،فضیلت و شایستگی استوار بود ،ایلراد نملود و هملین خطبله
موبللب شللد کلله دنیاطلبللان و مقللام خواهللان از وی کماره گیرنللد و بللرای آن امللام مشللکالتی فللراهم
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کممد .در راستای ابلرای ایلن برناملهها ،در نخسلتین گلام ،حضلرت ،زماملداران عثملان در ایلاالت

مختلف را عزل کرد و امور حکومتی را به دست افراد صالح و متدین وا گذار کرد .روش حضلرت بلا

والیان قبلی این بود که ،طی نامهای به آنان مینوشت کله از ملردم بیعلت گیرنلد و چلون تصلمیم

بلله برکمللاری یکللی از آنللان داشللت ،از وی میخواسللت بلله مرکللز حکومللت -مدیملله و سللس

کوفلله-

بیاید ،که بازگشت او ،بیانگر تسلیم وی در برابر خلیفله مسللمین و بیعلت ملردم ،بیلانگر وفلاداری
اهالی آن ممطقه نسبت به رهبر بامعه اسالمی بود.

در میللان سللرزمینهای تحللت قلمللرو حضللرت علللی

 ،مصللر بللرای ایشللان بلله لحللا سیاسللی،

اقتصادی و مسائل ابتماعی ،فوقالعلاده مهلم بلود زیلرا کشلور مزبلور در ملوقعیتی قلرار داشلت کله

هرگونله تحللولی در آن بلر دیگللر نقللاط آفریقلا االلر می گذاشلت و از ایللن ممطقلله ،دیگلر نللواحی آفریقللا،
قابل نظارت و کمترل بود همچمین مصر با مرکز حکومت امویان به رهبری معاویه ،ملرز مشلتر

داشت .دشممی که میتوانست نقشههای شوم خود را در مصر نیز عملی سازد و توطئههایی را در
این سامان بله ابلرا بگلذارد اهمیلت سیاسلی مصلر در حلدی بلود ،کله معاویله بلهعموان قلمرویلی

قدرتممد ،از آن هرا

حضللرت علللی

داشت و نمیخواست از این ناحیه تهدید شلود بله هملین سلبب کلارگزاران

در مصللر را یللا بلله شللهادت رسللانید یللا آنکلله بللا نیرن ل

مجبللور بلله تللر ایللن دیللار
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می کرد .اما مهمتر از آن ،گسترش تشیع و زمیمههای مماسب آن در مصر بود کله از سلالها پلیش
آغازشده بود و این مسئله به مصر امتیاز خاصی بخشیده بلود .بله هملینرو مصلریان در فروپاشلی

نظلام خالفتلی کله بله امویللان اقتلداری موهلوم داده بلود ،نقلش فعللالی داشلتمد و تلا برانلدازی ایللن
تشکیالت پیش رفتمد.

 .4نخستین کارگزاران حضرت علی
حضللرت علللی

یلل

پایتخلت خلود قلرارداد .سلس

مللاه پلل

مالل

در مصر :توصیهها و رهنمودها

از نبللرد بمللل ،در ربللب  36هجللری وارد کوفلله شللد و آن را
اشللتر را بله فرمانلداری موصلل و نلواحی شلمالی بینالمهللرین

(بزیره) گماشت .مورخان برانمد که حضرت علی

نخسلت محملد ابلن ابلی حذیفله را بله واللی

گری مصر انتخاب کرد (مقریزی ،بیتا )68/2 :که به نوشلته ابلن اایلر در زملان قتلل خلیفله سلوم
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در مصر حضور داشت و بر شهر مسل بود .محمد ابن ابی حذیفه علزل شلد و املام

 ،قلی

بلن

سعد به بای او به مصر گماردند (ابلن اایلر .)623 :1417 ،بله نوشلته مقریلزی محملد بلن حمفیله

نیز بیش از ی

سال در ایام خالفت حضرت عللی

اسلتاندار مصلر بلوده اسلت (مقریلزی ،بیتلا:

 .)68/2گفتهشده که او با توطئه عمرو عاص دسلتگیر شلده و بله شلهادت رسلید (اقفلی:1374 ،

 .)119پ

از محمد بن حمفیه ،حضرت در سال  36هجری قی

بن سعد را که از انصلار و قبیللۀ

خ للزرج ب للود ب لله اس للتانداری مص للر ممص للوب ک للرد .ک لله پ للرچمدار انص للار در زم للان پی للامبر و م للردی
نی اندیش و استوار به شمار میآمد و از مشاوران مورد اعتماد حضلرت عللی

بلود .املام ،طلی

بیانللاتی خطللاب بلله وی فرمللود« :بهسللوی مصللر عزیمللت نمللا کلله تللو را بلله حکومللت آنجللا گماشللتم.
ایم

بیرون دروازه مدیمه برو و افراد مورد واوق و کسانی را که مایلی همراهلت ببلری بملع کلن و

با سساهی مقتدر ،بدان سو روانه شو ،که این سازماندهی برای دشممان تو هرا

و خوف بیشتر

بلله بللار مللیآورد و دوسللتانت را اربممللدتر میسللازد بلله نیکوکللاران احسللان نمللا و بللر افللراد بللدگمان،
سخت بگیر و با تودۀ مردم و خواص آنان ،به نرملی رفتلار کلن ،کله ملدارا و نلرمش ،املرات خلوبی
دارد و مهربانی و خوشرویی با فرخمدگی توأم است» .اما معاویه بلار دیگلر بله حیلله متوسلل شلد.
او با ارسال نامههایی برای قی  ،تالش کرد تا وی را به خود نزدی

شد تا پ

از مدتی علی

کمد .هملین موضلو باعل

 ،قی

بن سعد را به اتهام ارتبلاط بلا معاویله علزل و بلهبایش محملد

حضرت علی

میدانست قی

از آن انسانهایی نیست که با دشمن سازش کمد و روحیلهاش

ابوسفیان ،قی

بن سعد را به مرکز فرماندهی گماشلته بلود (اقفلی .)75-80 :1374 ،قلی

بن ابوبکر را به فرمانداری مصر ممصوب کمد ( .)Madelung,1997: 192-193با توبله بله ایمکله
با معاویه و امویان ناسازگار است ،در موقع بمعآوری سساه برای حرکت به شام و دفع فتمه فرزند
ملرد

شیوه با سیاست امام انطباق نداشت و قاطعیت و سخت گیری در برابر مخالفان ،از اصول استوار

حضلرت علللی

محسلوب میشللد .بلهعالوه او بللهعموان یل

کلارگزار ،مللیبایسلت سیاسللت رهبللر

اسالمی را به ابرا بگذارد و در موقع تصمیم گیری نظر خویش را نادیده بگیرد نظلر املام ایلن بلود
که مخالفان یا باید بیعت کممد و سر تسلیم فرود آورنلد و یلا ایمکله بله طریلق بمل

تسللیم شلوند

زیرا آنان در پی فرصت بودند تا بتوانمد علیه نظلام اسلالمی ،آشلوب برپلا کمملد و بلهطور پمهلانی بلا

معاویه و عمالش در ارتباط بودند اما قی

معتقد بود ،چون بلا ملا کلاری ندارنلد نبایلد نسلبت بله

مکاتبات امام علی با
کارگزاران مصر
ِ

شجا و سرشماسی بود ،اما از طرفداران سیاست «مماشلات» و «ملدارا» بله شلمار میرفلت کله ایلن

آنللان خشللونت اعمللال کمللیم و حاضللر نبللود نظللر رهبللر بامعلله اسللالمی را در خصللوص آن دشللممان
اعمال کمد (همانبا) .در این میان معاویه اقداماتی بلرای بلدنام کلردن قلی

میکردند که باید قی
مردم مصر نیز به حضرت فشار وارد 

خود گفته است« :قی

انجلام داده بلود و

را عزل نماید .ابراهیم اقفلی در کتلاب

مردی کشیده قامت و از همگان بلمدتر بود و بلو سرش مو نداشلت ایلن

مرد شجا و کارآزموده ،تا لحظات آخر زندگی ،خیرخواه حضرت علی

و فرزندانش باقی ماند و

یکللی از دالیللل تقویللت شللیعیان در مصللر ،تالشهللای وی بللود .او توانسللت در مللدت چمللد م للاه،

53

مردمان این نقاط را در یاری حضرت و حمایت از علویان و مخالفت با امویان سازماندهی کمد و
عالیق آنان را نسبت به حضرت علی

بیشتر کمد .بهواسطۀ این کوششها بود که پرچم تشیع

در مصللر بلله اهتللزاز درآمللد و شللمار سللساهیانی کلله زیللر ایللن پرچمهللا میآمدنللد رو بلله فزونللی گللذارد
(همانبا).

 .5نامۀ حضرت علی
وقایع حکومت قی

به محمد بن ابی بکر
ابن سعد نشان داد که مصر برای حضلرت عللی

و معاویله بسلیار حلائز

اهمیت بود .به همین سبب هرکدام تالش می کردند تا حکوملت آن را بلرای خلود حفلظ کمملد .در
خود سعی کرد تا ملردم را بله شلورش وادارد و حضلرت عللی

این میان معاویه با دسای

نیلز بلا

رهممونهای خود که از طریلق ناملههای ایشلان بله کلارگزارانش صلورت می گرفلت ،تلالش کلرد تلا
آداب حکومللتداری و تعامللل بللا مللردم را بلله حا کمللان مصللر بیللوموزد ،تللا مبللادا رفتللار نامماسللب وی

باعل شللورش ملردم و تسللل معاویله بللر آن گلردد .لللذا ،پل
علی

از برکمللاری قلی

بللن سلعد ،حضللرت

حکمرانی مصلر را بله محملد ابلن ابلی بکلر سلسرد کله در خانلۀ خلود وی پرورشیافتله بلود.

ایلن بللار نیلز امیرالمللؤممین یکللی از نزدیل ترین افللراد خلود را بللا سفارشللهای بسلیار مللأمور حکومللت
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مصر کرد .در ایمجا ،توصیههای امیرالملؤممین را میتلوان بله دو بخلش عملده تقسلیم کلرد :قسلم
اول ،رابطه حا کم با پروردگار و قسم دوم ،رابطۀ حا کم با بامعه و رعیت .یکلی از نکلات آموزنلده

در نامههای امام علی

به محمد ابن ابی بکر سفارش محمد به رعایت تقوای الهی در نهان و

عی لان و تللذکر بلله ای لن نکتلله اسللت کلله خداونللد از کوچ ل و بللزر اعمللال شللما بازپرس لی می کمللد.

حضرت علی

 ،بله محملد ابلن ابلی بکلر گوشلزد می کلرد ملر در کملین اسلت و بهشلت و بهلمم

درگرو اعملال توسلت ،نکتلۀ مهلم و اساسلی در ایلن سلفارشها ایلن اسلت کله ا گلر حلا کم رابطلهای

درست با پروردگار خویش برقرار کرد و مر و بهان آخرت در نظر وی بود مسلما دست به غلارت
اموال مسلمین و ایجاد تبعی

ابیطالب

و قضاوت نابجا نمیزند .مسئله دیگری که در نامههای علی بن

به محمد ابن ابی بکر مشاهده میشود تبیین رابطه حا کم با رعیلت اسلت کله یکلی

رعایت اخالق با مردم است و دیگری و ایف کلیتر و عمومیتر مانمد قضاوت ،تقسیم بیتالمال
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و برقللراری نظللم و ایجللاد اممی لت و آسللایش میباشللد .محمللد بللن اب لی بکللر بللهطور مسللتمر بللا مرکللز

خالفت در ارتباط بود و در مسائل و مشکالتی که برای وی در امر قضاوت پیلدا میشلد از حضلرت
علللی

کسللب تکلیللف می کللرد (آشللتیانی و امللامی .)109-107 :1381 ،بمللابراین امیرالمللؤممین

نخست کارگزار خود را به رعایت احوال مردم دعوت می کمد و سس

در نامۀ دیگری ،اهالی مصلر

را از خطری که از بانب معاویه آنها را تهدید می کرده ،آ گاه میسازد (همانبا) .ناملۀ عللی ابلن
ابیطالب

به فرمانلدارانش گویلای نکتلهها و مطاللب آموزنلدۀ بسلیار و سرشلار از حکملت و پملد
و نگاه ایشان را به حکومتداری آشکار مینماید.

است که راه و روش علی

 .6مکاتبات حضرت علی

با مالک اشتر

حضرت در نخستین نامۀ خود تلالش کلرد تلا بله فرمانلدار سلابق خلود در مصلر یعملی محملد بلن

ابی بکر توضیح دهد که چه عواملی باع شده تا مال

اشتر را بهعموان فرماندار مصر برگزیمد تلا

مبادا کیمهای از وی به دل گیرد و گرایش بله دشلمن یابلد .همچملین ،ناملهای نیلز بله ملردم مصلر

نوشت تا علت انتخاب مال

اشتر به فرمانداری مصر را توضیح دهد و هم ایمکه زمیمۀ ورود وی

بلله مصللر را فللراهم سللازد .مللتن ناملله ازاینقللرار اسللت« :از بمللدۀ خللدا علللی امیللر المللوممین بهسللوی
مردمللی کلله خشللم و نفرتشللان بللرای خللاطر خللدا و بلله خللاطر ایللن بللود کلله گروهللی از فرمللانش سللر
برتافتملد ...و بلر روی زمللین معصلیت او میشللد حلق او از بلین رفتلله بلود در آن همگللام کله بللور و

ستم ،خیمه و سراپرده خود را به نی

و بلد ،بلر کسلانی کله حاضلر و مسلافر بودنلد ،بلر سلر همگلان

افراشته بود ،در آن همگام که نه معروف و نله نیکلی وبلود داشلت کله انسلان در کملار آن احسلا

آرامش کمد و نه از ممکر و زشتی ابتماب میشد .اما بعد! یکلی از بملدگان خداونلد را بهسلوی شلما
دشللمن هللرا

نخواهللد داشللت و نسللبت بلله بللدکاران از شللعلۀ آت لش سللوزندهتر اسللت او مالل

بللن

حللارث از قبیلللۀ مللذحج اسللت ،سللخمش را بشللموید و فرمللانش را در آنجللا کلله مطللابق حللق اسللت
اطاعت کمید ،چرا که او شمشیری است از شمشیرهای خدا که نه تیزیش به کمدی می گرایلد و نله
ضربتش بیاار می گردد ،ا گر او فرمان بسیج و حرکت داد و ا گر دستور توقف داد توقف نمایید که

هللی اقللدام هجللوم ،عقبنشللیمی و پللیش روی بللز بللهفرمان مللن نمی کمللد ،مللن شللما را بللر خللودم
مقللدم داشللتم کلله او را بلله فرمانللداریتان فرسللتادم او نسللبت بلله شللما ناصللح و خیرخللواه اسللت و

نسبت به دشممانتان سختگیر!» (آشتیانی و امامی.)110-108 :1381 ،
حضرت عللی

پل

از نامله بله اهلالی مصلر ،نامله مفصلل خلود بله مالل

اشلتر را تحلت تلأایر

اوضا مصر مینویسد که در زمان محمد بن ابلی بکلر رو بله آشلفتگی نهلاده بلود .املا در ایلن نامله

نیز همچون سایر نامههای خود ،در ابتلدا حکملران بدیلد مصلر را بله تقلوا و تلر

از خلدا و ایثلار و

ف للدا کاری در راه خلللدا دعلللوت می کملللد و بللله او فرملللان میدهلللد کللله اواملللر قلللرآن را عزیلللز دارد و

خواستههای نابجلای خلود را در هلم شلکمد .سلس

مکاتبات امام علی با
کارگزاران مصر
ِ

فرستادم به خوف (مردم از بمل ) خلواب بله چشلم راه نمیدهلد در سلاعات تلر

و وحشلت از

بله اهمیلت مصلر بلرای بامعله اسلالمی اشلاره
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می کمللد« :مال ل ! بللدان مللن تللو را بهسللوی کشللوری فرسللتادم کلله پللیش از تللو دولتهللای عللادل و
ستمگری بر آن حکومت داشتمد و مردم بله کارهلای تلو همان گونله نظلاره می کمملد کله تلو در املور
زمامداران پیش از خود ،و همان را دربلاره تلو خواهملد گفلت کله تلو دربلارۀ آنهلا می گفتلی .سلس

بللارزترین مسللائلی کلله مالل

را بللدان توصللیه می کمللد ،عمللل صللالح ،کمتللرل هللوا و هللو  ،رعایللت

میفرمایند این موارد وی را با تلودۀ
حالل و حرام ،بخشمدگی و رحمت ،برقراری عدالت است و 
خواهد کرد (همان .)145-147 ،حضرت در نامه خلود بله مالل

مردم هماهم

اشلتر مینویسلد

کلله بسرهیللز از مقللدم داشللتن خللود ،در امللوری کلله مللردم در آن مسللاوی هسللتمد ،برابللری در مقابللل

قللانون صللرفا شللامل مسلللمانان نمیشللود چلله در ایللن حالللت بهصللورت تللام محقللق نخواهللد شللد
(شهیدی .)340 :1373 ،از نظر او رعایت قس و عدل و قانون در حق همگان چه کافر و مشرك
و چه مخالف و موافق و چله دوسلت و دشلمن الزم اسلت .چلون آدمیلان از نظلر او دو دسلتهاند :یلا

هم کیشاند و یا هم نوعملد در هلر دو صلورت رعایلت حقلوق آنلان الزم اسلت (همانبلا) .از نگلاه

حضللرت علللی

عللدالت مفهللومی فرا گیللر داشللته کلله حللدومرز مکللانی ،زمللانی و قللومی و اعتقللادی

ندارد بلکه امری عام بوده که شامل همه آدمیلان میشلود (علیخلانی و همکلاران.)119 :1388 ،

بلهاینترتیب میتللوان گفللت کلله ا گللر نظللم و اممیللت ،شللرط الزم و مقدملله وابللب بللرای رسللیدن بلله
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عدالت است ،هموار کردن راه رسیدن ابتملا نیلز شلرط الزم و مقدملۀ وابلب بلرای گسلترش املور

معمللوی بلله مقصللود خلقللت بللرای همگللان اسللت (ذوعلللم .)61- 65 :1380 ،بمللابراین حضللرت
عللی

در وهللۀ نخسلت تلالش دارد تلا مالل

غیرمسلمان دعوت کمد .امیرالمؤممین

را بلله رعایلت حقلوق ملردم مصلر اعلم از مسلللمان و

 ،بهدرستی میدانمد که وضعیت مصلر متفلاوت از سلایر

والیللات اسللت و بمللابراین وی را سللفارش بلله رعایللت حللال مللردم و برقللراری عللدالت در میللان آنهللا

می کمد .پ

ازآن حضرت ،مال

را توصیه می کمد که وزیرانی که در ایام زمامداری پیش از او به

حا کمان بد و الم خدمت کردهاند را از خود دور کمد (آشتیانی و امامی.)149 :1381 ،
حضرت در نامۀ خود به مال

اشتر بیش از هر چیز تالش دارد تا وی را به بامعۀ مصر نزدیل

کملد و اعتملاد مردملان مصللر را بلرای وی کسلب کمللد .بله هملین دلیلل ،مکللرر در عهدنامله خلود بلله
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مال

اشتر ،وی را به مبما نهادن رضایت عمومی توصیه می کمد و التفات به آن در بمیع اموری

کلله فرمانروایللان بللا آن سللروکار دارنللد اشللاره کللردهاسللت (شللهیدی .)327 :1373 ،سللس

مالل

را

سفارش می کمد تا فرمانلده سلساه را از افلراد ملورد اعتملاد و دلسلوزتر قلرار دهلد .ایلن مسلئله از آنجلا

ناشی میشود که در آن زمان معاویه قدرت بسیار یافته ،امکان لغزش در ارکان سساه قلوت گرفتله
اسللت .امللام علللی

در فقرههللای دیگللر حتللی گماشللتن کللارگزاران حکللومتی را از روی اسللتبداد،

نکوهش و گماشتن کارگزاران را موکول به آزمایش و کشف صالحیت آنان از راه تحقیق کردهاست

(همان) ،اما درعینحال اشاره دارد که بخشی از کارها به گونهای است که خود باید انجام دهی،

مانمد پاسخ دادن به کارگزاران دولتی ،در آنجا که ممشیان تو از پاسخ دادن به آنهلا درماندهانلد،
و دیگر ،برآوردن نیاز ملردم در هملان روزى کله بله تلو عرضله میدارنلد ،و یارانلت در رفلع نیلاز آنلان

ناتوانانللد ،کللار هللرروز را در همللان روز انجللام ده ،زی لرا هللرروزی ،کللارى مخصللوص بلله خللود دارد.

نیکلوترین وقتهللا و بهتلرین سللاعات شلب و روزت را بللراى خلود و خللداى خلود انتخللاب کلن ،ا گللر
نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشت باشد ،همهوقت براى خداست .از کارهایی که به خدا
اختصاص دارد و باید با اخالص انجام دهی ،انجام وابباتی است که ویلژه پروردگلار اسلت ،پل

بخشی از شب و روز خلود را بله پرسلتش خلدا اختصلاص ده ،و آنچله تلو را بله خلدا نزدیل می کملد

بیعی لب و نقللص انجللام ده ،ا گرچلله دچللار خسللتگی بسللم شللوى .همگامی کلله نمللاز بلله بماعللت
میخوانی ،نه بلا طلوالنی کلردن نملاز ،ملردم را بسلرا کن و نله آن کله آن را تبلاه سلازى ،زیلرا در میلان
مردم ،بیمار یا صاحب حابتی وبود دارد .نهان شدن از رعیت ،زماملداران را از دانسلتن آنچله بلر
آنان پوشیده است بازمیدارد ،پ

زشت زیبا مینماید ،و باطل به لبلا

کار بزر  ،اندك ،و کار اندك بزر بلوه می کمد ،زیبا زشت ،و
حلق درآیلد .همانلا زماملدار ،آنچله را کله ملردم از او پوشلیده

دارند نمیداند ،و حق را نیز نشانهاى نباشد تا با آن راسلت از دروغ شلماخته شلود ،و تلو بلههرحال

نسبت به حق واببی که باید بسردازى یلا کلار نیکلی کله بایلد انجلام دهلی ترسلی نلدارى ،پل

چلرا

خود را پمهان میدارى و یلا ملردى بخیلل و تمل نظری ،کله در ایلن صلورت نیلز ملردم چلون تلو را
بمگرند مأیو

شده از درخواست کردن بازمانمد .باایمکه بسیارى از نیازمملدىهاى ملردم رنجلی

بلراى تللو نخواهلد داشللت ،کله شللکایت از سللتم دارنلد یلا خواسلتار عدالتانللد ،یلا در خریللد و فللروش

خواهان انصافاند (آشتیانی و امامی.)157-159 :1381 ،

مکاتبات امام علی با
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یکی از آن دو نفلر میباشلی :یلا خلود را بلراى بانبلازى در راه حلق آملاده کلردهاى کله در ایلن حلال،

نتیجه
مصللر از ممللاطقی بللود کلله در دورۀ خالفللت عمللر بلله تصللرف مسلللمین درآمللد و بلله سللبب پیشللیمۀ

تللاریخی و وضللعیت راهبللردی و اقتصللادی ،از اهمیللت بسللیار بللاالیی برخللوردار بللود .مصللر در دورۀ
عثمان تحلوالتی را بله خلود دیلد و بلا توبله بله حضلور برخلی از اصلحاب پیلامبر

بهمرور مردم ایلن نلواحی دوسلتدار اهلبیلت

در ایلن شلهر،

شلدند .در هملین زملان بلود کله مصلریان یکلی از

مهمترین گروههایی بهحساب میآمدند کله بله مخالفلت بلا عثملان پرداختملد و نقلش اساسلی در
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برکمللاری و کشللته شللدن عثمللان داشللتمد .در دورۀ خالفللت حضللرت علللی

مصللر بللیش از گذشللته

ملورد توبلله قللرار گرفللت ،چرا کلله معاویلله هملواره چشللم بلله تصللرف آن داشللت و در امللور آن دخالللت
می کرد .حضرت علی

در قبال این شهر دو سیاست در پیش گرفت :نخسلت انتخلاب افلرادی

از نزدیکللان و معتمللدین خللود بلله حکومللت مصللر و دوم توصللیهو نامللهنگاری بللا کللارگزاران خللود در

مصر .بررسی ایام حکمرانلی کلارگزاران حضلرت عللی

در مصلر نشلان داد همان گونله کله انتظلار

میرفت مصر شیوه متفاوتی از حکمرانی را میطلبیده و بسته به وضعیت ابتماعی و سیاسلی آن

اوضلا در آن نسلبت بله شلهرهای دیگلر متفللاوت بلوده اسلت .تجملع گروههلای ملذهبی گونللا گون
عالوه بر ایمکه میتوانست امتیازی برای حضرت علی

و کارگزارانش برای یافتن بایگلاهی در

میللان مردمللان مصللر باشللد امللا همچللون کوفلله بلله همللان انللدازه خطرآفللرین بللود .چرا کلله بلله انللد
زمانی معاویه میتوانست در میان مردمان مصر و حتی برخی کارگزاران حضرت علی
که این امر باع تجدیدنظر حضرت علی

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397
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در برخی از کارگزارانش در مصر شد.
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