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 چکیده

رخی از ، بحال یناامانتداری و پرهیزگاری آنان بود. با حکومتی در گزینش کارگزاران  )ع(امام علییکی از معیارهای 
عبداهلل ا مکاتبۀ امام ب جمله ازالبالغه در توبیخ و استیضاح عملکرد مسئوالن خاطی نگاشته شده است؛ های نهجنامه
 گردیده است. اکنون این پرسش مطرح متهمالمال بیت تملک بخشی ازبه استانداری بصره،  ةدر دور که عباسابن
عنوان یک فرهیخته علمی و نخبه سیاسی، مرتکب چنین تخلفی شده است؟ بررسی آراء عباس بهشود که آیا ابنمی

ر قطعی از اظهارنظالحدید ابیچون ابنی رخ، باندنپذیرفتهمانند شوشتری این اتهام را  ایعدهدهد، محققان نتیجه می
ا روش ب حاضر قصد دارد ژوهشـپ اند.وزی آن را تأیید نمودهـجگروهی مثل ابنو  خودداری کردهباره در این 

اکی های تحقیق حرا مورد بررسی و نقد قرار دهد. یافته این اختالس تحلیلی، ادلۀ موافقان و مخالفان –نادی ـاست
انتقال اموال البالغه، های نهجعباس و نامههای تاریخی، اعتراف ابنبراساس دالیلی چون گزارشاز آن است که 
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 . مقدمه1
اهتمام به اموال دولتی و عمومی  ،1های فردی واجب استطور که حفظ امانتدر نظام حقوقی اسالم همان

المال . به همین دلیل هرگونه دخل و تصرف در بیت2استهای اسالمی از ضروریات دینی بوده و بر ذمۀ دولت
صورت گردد. اختالس )مصدر باب افتعال( به معنای ربودن با نیرنگ یا بهمانند اختالس، جرم محسوب می

الح گیرد و در اصطالمال، خمس یا زکات تعلق می. این کلمه در فقه اسالمی به سرقت از بیت3پنهانی است
رو ت مأمور دولت در اموالی است که برحسب وظیفه به او سپرده شده است از اینحقوقی به معنی خیان

دهد، همواره یکی . مطالعات تاریخی نشان می4شودهرگونه سرقت اموال دولتی، سبب تشدید مجازات می
ه کها افزون بر آنگونه مفسدههای اسالمی پیشگیری از جرائم کارمندان بوده؛ زیرا ایناز مسائل حکومت

کند. دولت گردد، به اقشار جامعه هم سرایت میموجب نگرش منفی اذهان عمومی نسبت به حکومت می
ن های اداری از تهدید کارگزاراهای برجسته برای پستامام علی)ع( نیز علیرغم توجه به گزینش شخصیت

 تالس متهم گردید.عباس در دوره مدیریتی خود در بصره به اخکه عبداهلل بنخاطیء مصون نماند؛ چنان
عنوان یک منطقۀ استراتژیک برای دولت الزم به ذکر است، چون بصره به دالیل اقتصادی و سیاسی به

 33عباس، در سال بنهای علمی و سیاسی عبداهللرو امام با شناخت از برجستگی؛ از این5شودمحسوب می
البالغه او را نهج 63و طی نامۀ  (3/131 :1442اثیر، هجری فرمان حکومت بصره را به نام وی صادر )ابن

عباس ، ابن41اما در مکاتبات بعدی امام ازجمله نامه  به تقوی الهی و پرهیز از هوی نفس توصیه نمود؛
یا شود، آدلیل تعدی در اموال دولتی مورد اعتراض امام قرار گرفته است. اکنون این سؤاالت مطرح میبه

 و آیا جملۀ مورخین و المال مسلمین دستبرد زده استامام بود، به بیت محبت عباس که مورد وثوق وابن
ی دامعباس چه اقاند؟ در صورت تأیید این تخلف، امام در مقابله با جرم ابنمحققین این اتهام را پذیرفته

از پس  تحلیلی -روش استنادی  بااین تحقیق  ؟عباس در برابر این اتهام چه بوده استعملکرد ابنو کرده 
قد آن مخالفان، به ن واستناد بر مکاتبات امام و تبیین ادلۀ موافقان با عباس بررسی گزارش اختالس ابن

 گردد.بندی میدر انتها آراء هر دو گروه جمع وپرداخته 

 . تعریف مسئله1-1

 ن آنمسئوالبنیان گردیده است، ی از آنجا که حکومت امام علی)ع( براساس اجرای قوانین و احکام اسالم
 ازدهد؛ خالف این اصل را گزارش میدر مواردی های تاریخی اما بررسی ؛باشند باید امانتدار و پرهیزگار

ر رابطه . دیدگاه محققین دشده استاموال دولتی که متهم به اختالس  عباس استاندار بصرهعبداهلل بنمله ج

                                                           
 (.22/231: 1441را شالق زد و حبس نمود )حر عاملی،  ای را از گوشش سرقت کردکه علی )ع( مردی را که گوشواره دختر بچه. چنان1

َنُكْم بِاْلباِطلِ "فرماید سوره نساء می 22سوره بقره و  122. خداوند در آیه 2 ل به که عالمۀ طباطبایی معتقدند، این آیه در اک "ال تَْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ

 (.5/322: 1416شود )عالمه طباطبائی، باطل عمومیت دارد؛ پس مواردی چون اختالس را نیز شامل می

 (.35: 1414منظور، خدا، ذیل اختالس )ابن. ده3

 (.44: 1322؛ رمضانی، 133: 1365تواند کارمند یا غیر آن باشد )شامبیاتی، . مختلس می4

البالغه( و خراج و صدقات مناطق مختلف ابتدا به نهج 24نامۀ  داد )ابتدای. زیرا از یک طرف شهرهای مهمی چون فارس و کرمان را پوشش می5
 (.246تا: گردید و از طرف دیگر بصریان اغلب مخالف امام و طرفدار عثمان بودند )ثقفی، بیشد و از آنجا به دولت تحویل میمی بصره حمل
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 دادهانجام نجرم را  اینعباس ابن د کهباورنبر این از محققان  ایعدهکه چنان ؛با این گزارش متفاوت است
و  (4/142: 1443)طبری،  آن را توجیه کرده(؛ برخی علیرغم تأیید اختالس، 133: 1433)عاملی،  است
حدید، الابی)ابن انددهنمونظر قطعی در این زمینه خودداری ی ضمن پذیرش گزارشات تاریخی از اظهارتعداد

اختالس محسوب  1اینکه تصاحب در اموال دولتی توسط مستخدم دولتبا توجه به  (.13/162: 1132
با چنین  عباسابن آیاکه هستند  الؤسبه این  های تاریخی درصدد پاسخشود، نگارندگان براساس داللتمی

ده است؟ رک المال بصره، خیانتمقابله با مخالفان، به بیت سابقۀ مالزمت امام در برجستگی علمی و معنوی و
های موافقان و مخالفان این اختالس، دالیل آنها مورد نقد و بررسی قرار رو پس از تبیین استداللایناز 
 گیرد.می

 . پیشینۀ پژوهش1-2

بن عباس یکی از نخبگان علمی صدر اسالم است، تحقیقات بسیاری پیرامون آثار و  نظر به اینکه عبداهلل
به قلم  «عباستنویرالمقباس من تفسیرابن»ای همانند کتاب؛ شخصیت علمی وی نگاشته شده است

ترسیمی از شخصیت بزرگ اسالمی »(؛ 2441از قاضی سعد )« ترجمان القرآن»(؛ 1313یروزآبادی )ف
(. 1413یم )محمد عبدالرحاز « غریب القرآن فی شعرالعرب»تا(؛ نوشتۀ وهاب جعفری )بی« عباسبنعبداهلل

(، در مجلۀ االزهر؛ ق 1321به نگارش ذهبی )« امام المفسرین عبداهلل بن عباس»همچنین مقاالتی چون 
نوشتۀ « عباسبنعبداهلل»(؛ در مجلۀ حسناء؛ 1314بۀ قلم حسینی )« ی قرآنلغو یرتفسعباس نابغۀ ابن»

به  «عباسبنتشیع عبداهلل»اسالم؛  جهاندر دانشنامۀ « ترجمان»( در مجلۀ الرساله؛ مقالۀ 1336جواد علی )
یف سید تأل« عباس در روایاتبنتحلیل انتقادی فضائل اختصاصی عبداهلل»( و مقالۀ 1326جزی ) قلم رباط

اما اغلب این آثار در بیان شرح حال علمی ؛ اند( که در فصلنامۀ تاریخ اسالم منتشر شده1315جعفر صادقی )
وی طرح شده است.  شبهاتی در مورد آراء تفسیری و فضائل هاآنو اخالقی وی بوده و در معدودی از 

دانسته و  عباسعباس را تقدیس سلسلۀ بنیعنوان مثال صادقی، هدف از نقل و نشر روایات فضائل ابنبه
های متفاوت ترتیب، این تألیفات به مسئلۀ انتقال اموال بصره و دیدگاهداند؛ بدینبرخی از آنها را مجعول می

دارد ضمن بررسی اسناد تاریخی در مورد این مسئلۀ نسبت به آن، نپرداخته است. لذا این پژوهش سعی 
 مهم، آنها را مورد نقد و تحلیل قرار دهد.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

سازی در صالح و فساد جامعه یژه مدیران، نقش سرنوشتوبهبدون تردید، صالح و فساد کارکنان دولت 
( و برای پیشگیری از 62/61: 1443)مجلسی،  "يهبالراعی تصلح الرع"فرماید: که امام علی)ع( میدارد؛ چنان

انحراف مسئولین حکومتی، در منشور حکومتی خود، مالک اشتر را به بازرسی محرمانۀ مأموران دولت امر 
اعتباری حکومت و اختالل در امنیت جامعه است. (؛ زیرا اختالس موجب ضعف سیاسی و بی53/کند )نامهمی

در قانون  باشد،های اسالمی معاصر، انحرافات کارمندان میالت سیاسی دولتکه یکی از معضبا توجه به این

                                                           
 (.311: 1323شود )گلدوزیان، . اختالس تصرف غیرقانونی در اموال منقول دولتی است که در صورت تصاحب مال، جرم آن محقق می1
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، دولت موظف 41جمهوری اسالمی ایران شرایط تحقق و مصادیق جرم اختالس بیان شده و بنابر اصل 
رو بازخوانی سیرة علوی، در پیشگیری و مبارزه المال گرداند، از اینهای اختالس شده را به بیتاست، ثروت

 ، کارساز است. جرائماین  با

 

 . بحث2

 عباسحیات علمی و سیاسی ابن. 2-1

(؛ وی از سه زن صاحب ده 2/24: 1411یل به دنیا آمد )ذهبی، الفعامعباس بن عبدالمطلب سه سال قبل از 
و در ا طالب سه سال قبل از هجرت متولد شد.یابفرزند شد. عبداهلل مشهورترین فرزند عباس، در شعب 

( یا پس از صلح امام 44هشتم هجری، همراه پدر به مدینه هجرت کرد و بعد از شهادت امام علی)ع( )سال 
 عباس به علت بیعت نکردن با عبداهلل بن( در مکه ساکن شد و به تفسیر قرآن پرداخت. ابن41حسن )سال 

( در طائف در گسترش ق 32زمان وفاتش ) (؛ و تا2/232تا: زبیر، به دستور او به طائف تبعید شد )یعقوبی، بی
چنین گفت: بدون تردید رسول ای داشت. وی در آخرین لحظات زندگی اینعلم تفسیر، خدمات ارزنده

 و ؛و دیگری با علی بن ابیطالب)ع( )ص(کنم: یکی با رسول خدایمبه من خبر داد که دو هجرت  )ص(خدا
تا: ی، بیکنم )کشیدور، خوارج، قدریه و مرجئه اعالم برائت و به من دستور داد از پنج گروه ناکثین، قاسطین

 آنچهمیرم بر یمزنده است و  )ع(ابیطالببنعلی آنچهبر  امزنده(. سپس گفت: خدایا من 1/226
واسطۀ آقایم علی)ع( به تو تقرب خدایا من به»کرد که تکرار میمرده است و درحالی )ع(ابیطالببنعلی
 (. 1/334: 1365اخت )صدر حاج سید جوادی، ، جان ب«جویممی
توان گفت: او یکی از مفسران به نام و صاحب مکتب است؛ عباس میدر رابطه با زندگی علمی ابن    

ی مانند مجاهد، ابرجسته(. ابن عباس شاگردان 2/221: 1442اند )ابن سعد، که وی را اعلم امت، خواندهچنان
تیمیه (. ابن35-1/32: 1361)سزگین،  کرد یتتربعید بن جبیر در علم تفسیر ابی ریاح، مکرمه و سعطاء ابن

تیمیه، نباشند )ابعباس میشدگان ابنیتتربگوید: داناترین مردم به تفسیر؛ مردم مکه هستند؛ چون می
 (. 23-24: ق 1311

پرسیدند؛ همچنین اگر از او می گونه موارد ازالعرب آگاه بود و مردم در اینعبداهلل به علم انساب و ایام    
کرد شد به خاطر تسلط بر شعر و لغت عرب، با شعر، معنای کلمه را بازگو میلغتی در قرآن از او سؤال می

تا آخر عمر  ؛ و(3/133تا: (. او به سبب کثرت علم، به بحر مشهور بود )قرطبی، بی2/131: 1442سعد، )ابن
جلُّ ما تعّلمت »گفت: دانست و می. با این همه خود را، شاگرد امام می(2/261: 1442سعد داد )ابنفتوا می

 .(12/145: 1443)مجلسی، « من التفسير من علّی بن أبی طالب
به من فرمود: وقتی نماز عشاء را خواندی در صحرا به من ملحق  )ع(کند: امام علی عباس نقل میابن    

 "الحمد"چیست؟ اصالً معنای  "الحمد"در کلمۀ "الف"عنای شو، من به ایشان ملحق شدم. امام فرمود: م
، "الف"یک ساعت تمام دربارة  )ع(دانستم که جواب دهم؛ پس امام ینمچیست؟ اما من حتی حرفی هم 

دربارة آن سخن گفت تا ستون  قدرآنسخن گفت )همین قضیه در مورد حروف دیگر هم پیش آمد(... و 
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آوردن نماز صبح آماده شو.  جابهبرو و برای  اتخانهعباس برخیز و به دریا روشن شد. سپس فرمود: ابن
که آنچه امام گفته بود را فراگرفته بودم و فهمیدم دانش من نسبت به قرآن در برابر درحالی؛ حرکت کردم

 )همان(. باشدی در برابر دریایی عمیق میگودالدانش علی)ع( نسبت به آن همانند 
 عباس عوامل ذیل دخالت داشت:یری دانش ابنگشکلرسد در به نظر می    

 .عباس به او زیاد عالقه داشتو خالۀ ابن )ص(پرورش در خانۀ نبوت: چون میمونه همسر رسول خدا -الف 
 . (1/26: 1424حجر عسقالنی، گذراند )ابنیمپیامبر)ص(  خانۀعباس بسیاری از اوقات را در ابن
او را  )ص(به همین دلیل گاه رسول خدا؛ عباس کودکی باهوش بوددر حق او: ابن )ص(دعای پیامبر -ب 

هه اللهم فقّ »فرمود: گونه دعا میایندربارة او  )ص(یافت، حضرت چون توفیق می ؛ وکردیممأمور کارهایی 
 (.1/213: ق 1415حنبل، )ابن «فی الدین و عّلمه التاویل

 اشلمیگی عبرجستکرد و با وجود ینمعباس به آنچه داشت اکتفا سماع حدیث از بزرگان صحابه: ابن -ج 
 رفت و التماسیمتواضع نزد او  کمال بارا در اختیار دارد،  )ص(شنید شخصی حدیثی از رسول خدایماگر 

ار سفر دانشمندان دیگر بسیکرد که آن حدیث را برایش نقل کند. از این رو برای استفاده از محضر علمی یم
 (. 3/342: 1411است )ذهبی،  کرده

در حق وی، شاگردی  )ص(بر برخورداری از استعداد و دعای رسول خدا: عالوه)ع(شاگردی امام علی -د 
عباس توجه عباس بود. آن حضرت به آموزش ابنعلی)ع( یکی دیگر از عوامل مهم درافزایش دانایی ابن

 نقل شد.تر خاص داشت که پیش
العرب چنان متبحرانه اجتهاد عباس به دلیل آگاهی از شعر جاهلی و ایامقدرت اجتهاد و استنباط: ابن -ه 

َو َلْم یَ َر الَِّذیَن َکَفُروا ﴿ 1عمر دربارة آیۀعنوان نمونه چون از ابنشد، بهکرد که سبب شگفتی معاصرانش مییم
ْقَناُهَما َو َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشيْ َأنَّ السََّماَواِت َو اْْلَْرَض َکانَ تَ  ِمُنونٍء َحيٍّ َأ َفلَ ا رَْتقًا فَ َفت َ ْْ شد؛  سؤال(؛ 34)انبیاء/ ﴾ یُ 

د، عمر آوردنکنید و جواب او را برای من بیاورید. وقتی جواب را برای ابن سؤالعباس عمر گفت: از ابنابن
تا: جرأت او در تفسیر قرآن در شگفتم )ابونعیم اصفهانی، بی من از، عباس دارای علم درست استگفت: ابن

1/324.) 
بین علوم اسالمی زمان خود به تفسیر بیش از دیگر علوم توجه  درعباس اهتمام جدی به تفسیر، ابن -و 

عباس، وضعیت علمی شاگردانش، نظرات مثبت صحابه و تابعین دربارة کرد. شهرت مکتب تفسیری ابنمی
 .2کندیمیلی است که ادعای فوق را ثابت دالازجمله ، او
کوشش در جهت آموزش شاگردان و تشویق آنان به یادگیری. وی طالب را بر اجتهاد و استنباط تشجیع  -ز 

عباس نشما، من حدیث بگویم؟ اب وجود باجبیر گفت: حدیث بگو، چون با تعجب پرسید، کرد؛ مثالً به ابنمی
ی باشم تا اگر خطای داشته حضوری خداوند بر تو نیست که حدیث بگویی و من هامتنعپاسخ داد: آیا از 

                                                           
ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان ها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زندهو ما آن پیوسته بودند همها و زمین به آسمانآیا کافران ندیدند که  .1

 آورند؟!نمی

 (.34-51/ 1: 1361. تفسیر تنویرالمقیاس منسوب به اوست )سزگین، 2
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داشتی صحیح آن را به تو آموزش دهم؟ در همین راستا مردم را نیز به یادگیری از شاگردانش تشویق 
 که جبیر در بین شما نیستنمود. وقتی در کوفه مردم برای پرسش دور او اجتماع کردند، گفت: مگر ابنمی

 (.4/1: 1261ید؟ )رازی، اگرفتهدور مرا 
عباس نه تنها از لحاظ علمی که از بعد معنوی هم قابل توجه است. نقل شده هیچ شخصیت عبداهلل ابن    

و بر گونۀ او خط سیاهی بر اثر گریۀ زیاد  (3/122تا: اثیر، بیابنکه روزه بود )ای بر او نگذشت مگر اینجمعه
بینایی گرفتار شده بود غصه عباس که در اواخر عمر به کم(. ابن4/33: 1416ی، نقش بسته بود )بالذر

 (.2/132: 1442سعد، تواند با پای پیاده به حج برود )ابنخورد چرا نمیمی
فعاالنه ز نی های سیاسی عصر خودعلوم اسالمی در جریان در حوزةیرگذاری بر تأثعباس افزون بنعبداهلل    

های برجستۀ تاریخ اسالم است. قثم، عبیداهلل و عبداهلل از بین پسران عباس در از خاندانحضور داشت. وی 
های سیاسی شده و درصدد دوران امام علی)ع( به قدرت رسیدند؛ اگرچه هرکدام به نوعی گرفتار لغزش

 (.1/334تا: ؛ کشی، بی2/342تا: جبران برآمدند )ثقفی، بی
ر)ص( در حوادث عصر پیامباش او با توجه به کم سن و سالی :توان گفت میدر مورد حیات سیاسی عبداهلل    

و در جریان محاصرة عثمان با سمت  1شدعنوان مشاور وی انتخاب نقشی نداشت، اما در روزگار عمر به
(. 3/341: 1411؛ ذهبی، 4/22: 1443؛ طبری، 4/31: 1416امیرالحاج خلیفه، در حج شرکت کرد )بالذری، 

د برای نتیجه بواس در حادثۀ ناکثین به امر امام برای آرام کردن فتنه نزد سران جمل رفت و چون بیعبابن
ی در غائلۀ صفین و 2ابوموسی اشعری در کوفه، توفیقی نیافت وجوداما با  ؛جذب نیرو به کوفه اعزام شد

ردید و خوارج انتخاب نگ ولی به دلیل مخالفت اشعث ،عنوان نمایندة امام در مسئلۀ تحکیم تعیین شدبه
(. ابن عباس در جنگ جمل و صفین 112: م 1134؛ دینوری، 5/51: 1443؛ طبری، 411: 1322مزاحم، )ابن

 (.2/322: 1411؛ مسعودی، 5/13: 1443؛ طبری، 221: ق 1322مزاحم، ابنبود )از فرماندهان امام 
سمت قاضی و زیاد ، ابواالسود دوئلی را به 3ارعنوان استاندپس از پایان جنگ جمل، امام عبداهلل را به    
(. 5/263: 1364؛ ذهبی، 5/13: 1443در بصره مشخص کرد )طبری،  4ابیه را به منصب صاحب الخراجبن

که طوریعباس همراه نبود بهقابل ذکر است در دوران مسئولیت وی فضای سیاسی بصره با خط امام و ابن
به جنگ با معاویه، تعداد کمی برای حمایت از امام حاضر  ،المالکارمندان بیتبا وجود دعوت عبداهلل از 

له و حضرمی و خیانت مصقفتنۀ ابن مانندهای معاویه او با مشکالتی شدند. از سوی دیگر بر اثر دسیسه
نتیجه عباس بیهای معاویه برای تطمیع ابنرسد چون تالشقعقاع به امام علی)ع( مواجه گردید. به نظر می

. (2/515: 1325سعد، بعد نماز صادر کرد )ذاکری، دستور لعن او را پس از امام، حسنین و قیس بن ،بود
 های ایشان موافق نبود. وی معتقد بود، امامعبداهلل علیرغم ارادت و متابعت از امیرمومنان با برخی از سیاست

                                                           
 (.1/163تا: )خطیب بغدادی، بی دانستیم. عمر او را مقرب 1

 (.336-333تا: بصره فقط قبیله ربیعه به امام ملحق شد )مفید، بی در. 2

ی خراج و ارسال آن به خزانه آورجمعاش وظیفه ؛ کهشدی خراج توسط خلیفه تعیین میآورجمع مأموراستاندار اختیار همه امور را داشت فقط  .3
 (.64-61: 1361، الدجیلی) دولت بود

 (.1/35: 1162بازرگانان بود، )آرنولد،  خراج شامل خمس، زکات و مالیات. 4



 22      7931البالغه، سال ششم، شماره بیست و چهارم، زمستان پژوهشنامه نهج

 

مردم منوط به حفظ سران قبائل است )همان، باید اجازه دهد معاویه مدتی بر شام امارت کند؛ زیرا حفظ 
ورد گونه دلیل آولی او نپذیرفت و این ؛عباس پیشنهاد امارت شام را داد(. نقل شده امام به ابن512و  515

 دهدخاطر قرابت من با شما، معاویه هرچه نسبت به شما انجام دهد همان را نسبت به من انجام میکه به
بعد از شهادت امام علی)ع( به فرمان امام  ،استانداری بصره ،رین پست دولتی اوآخ. (164: 1442سعد، )ابن

 .(2/8، 4141مفید، است ) )ع(مجتبی

 عبداهلل براساس مکاتبات امام علی)ع( بن. شرح اختالس عباس2-2

(. 35/عبداهلل بن عباس را از حوادث مصر مطلع نمود )نامه ،هـ ق( امام 32بکر )ابیپس از شهادت محمدبن
عباس تصمیم گرفت برای عرض تسلیت به نزد امام رود. او زیاد بن ابیه را جانشین خود کرده رو ابناز این

عباس بین ابواالسود و زیاد اختالفی پیش آمد و نویسد، در غیاب ابنو بصره را ترک نمود. طبری می
 عباس شکایت کرد.، از ابواالسود به ابنای زیادپس از آن طی نامه ؛زیاد را هجو نمود ،ابواالسود با اشعاری

عباس خطاب به ابواالسود نوشت: بخدا قسم تو اگر از بهائم بودی چون شتر نر بودی در پی این مکاتبه، ابن
ای، عباس مکدر گردید و طی نامه(. نقل شده ابواالسود پس از دریافت نامه از ابن4/142: 1443)طبری، 

تا: ی، بجوزیابنالمال گرفته و هنوز پس نداده بود، آگاه کرد )عباس از بیتنامام را از قرضی که قبالً اب
 نوشت:  گونهاینرو امام، خطاب به استاندار خود، (. از این151
[ از امامت نافرمانی کردی و امانت خود را از دست ...از تو به من خبری رسیده اگر چنان کرده باشی ]»    
ی، حساب خود را اخورده[ و آنچه در دستت بوده ...برداشته ]که کشت زمین را  ی. به من خبر رسیدهاداده

 (.5/16: 1363، عبد ربهابن« )است تربزرگبه من گزارش کن و بدان حساب خداوند از حساب مردم 
ر د: اگفرمایکند چنانکه مییماین متن شدت عمل امام در برابر فساد کارگزار حکومت اسالمی را اثبات     

ای. مرتکب معصیت خداوند، نافرمانی از امام و تحقیر نظام اسالمی شده ،این گزارش صحت داشته باشد
ه من تو را ک دهدیمهشدار  باشد؛ زیرا امام بعدتر به عبداهلل هاآنعباس بدترین شاید پیامد سوم عملکرد ابن

ت های دولتی امانظر امام، مسئولیتبنابراین از من ؛برای همکاری و پیشبرد اهداف حکومت انتخاب کردم
بر مختل شدن کارها، بدبینی دانست اگر کارمند دولت به تعهدات خود عمل نکند عالوه امام می 1.است

 است.  حکومتدنبال خواهد داشت که خود بدترین تهدید برای اقتدار سیاسی مردم را به حقانیت نظام به
 د: فرماییم( امام برای اینکه کارگزار خود را در استرداد اموال دولتی قانع کند، 41در مکاتبۀ بعدی )شمارة     

 ؛یک از خاندانم برای یاری و ادای امانت چون تو مورد اعتمادم نبودیچهمن تو را در امانتم شریک کردم و »
[ و خیانت کردی نه به ...م پشت به او کرده ]...[ تو هو ] زدهغارتکه دیدی. دشمن دست به ینهمولی 

 المال آنان را به دستیتبات این بود که یزهانگیت کمک کردی و نه امانت را ادا کردی، گویی پسرعمو
زنان و یتیمان جمع شده بود را ربودی ]...[ با خاطری آسوده آن را به حجاز یوهبآوری ]...[ و آنچه از اموال 

[ ای که در نزد ما در شمار خردمندان بودی، چگونه این ...ار نپنداشتی، وای بر تو!]بردی و خود را گناهک

                                                           

 (.5؛ )نامه/«َو ِإنَّ َعَمَلَك لَْيَس َلَك ِبطُْعَمٍة َو َلِكنَُّه ِفي ُعُنِقَك َأَمانَة  »نماید: یمامانت  به. چنانکه امام )ع( خطاب به اشعث نیز از مشاغل دولتی تعبیر 1
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[ اموال این مردم را به ]... آشامی.یمخوری و حرام یمدانی، حرام یمینکه ا بااموال را بر خود گوارا نمودی 
ن اشم. به خدا قسم اگر حسآنان برگردان، اگر اموال را برنگردانی چنان مجازاتت کنم که نزد خداوند معذور ب

 «.الی آخر کردم وینمالسالم( هم این کار را کرده بودند با آنان نرمی و سازش و حسین )علیهم
دهد که از سویی امام در بین اقوام خود نسبت به عبداهلل از بقیه بیشتر یمبررسی محتوای نامه نتیجه     

ر بیشترین از نظر معنایی ب« ِبطَانَِتي»استفاده کرده است. کلمۀ « بطائنی و اوثق»های مطمئن بوده زیرا از واژه

 أفعل تفضیل وثاقت است. « َأْوَثقَ »و لغت  نزدیکی و قرابت اعم از فکری و عملی داللت دارد
َتُه َمَع اْلُمَفارِِقيَن، َو َخَذْلَتُه َمَع اْلَخاِذِليَن، َو ُخْنتَ »از سویی دیگر، کاربرد تعبیر      در نامه «  َمَع اْلَخائِِنينَ هُ فَ َفاَرق ْ

صاب کند. البته امام، زمان انتعنوان یک مسئول حکومتی بیان میها را برای ابن عباس بهیژگیوبدترین 
ای که حاکمیت به علت سقوط مصر و تغییر داند یعنی دورهیمای پر از فتنه و آشوب عباس را دورهابن

ی گروه عثمانیه در بصره و کشته شدن بصریان در جنگ جمل گیرشرایط اجتماعی به نفع معاویه، شکل
بحران زده بود چنانکه عمروعاص خطاب به معاویه گفت: در هیچ جای دیگر مثل بصره مخالفت با علی)ع( 

نه  ستها امسئلۀ اصلی حکومت سرکوب فتنه فعالً(؛ بنابراین 323: 1361تواند پیدا کند )جعفریان، را، نمی
جای رفع بحران، در زمین دشمن بازی کرده و در راستای درگیری مسئوالن دولتی با این حال ابن عباس به

ین هدفی نداشته اما با عملکردش چنعباس روشن است حتی اگر ابن تأمین اهداف آنان حرکت نموده است.
امام پس از انتقاد به اقدام های داخلی دامن زده که خطایی بزرگ در مقام یک استاندار است. به آشوب

وعی عباس نی گذشته ابنهاتالشفرماید: برده و می سؤالعباس کمی بعدتر خدمات قبلی وی را زیر ابن
. امام در این سند تاریخی 1است دادهیدن چهرة واقعی خود را نشان رسفریبی بوده و او پس از به قدرت عوام
 اید.تواند طعمۀ خود را بربیماست و زودتر  ترچابککه در دویدن کند عباس را به گرگ الغر تشبیه میابن

 نبود، قرض حاضرزیرا طبق گزارش ابواالسود، وی ؛ عباس هم داللت داردین نامه به خیانت گذشتۀ ابنا
المال برگرداند به همین دلیل ابواالسود با وی اتمام حجت کرد و سپس مسئله را )ده هزار درهم( به بیت خود
 (. 2/245تا: فشا نمود )یعقوبی، بیرا ا
و پس از دریافت این  (164-2/131: ق 1416عباس اتهام اختالس را نپذیرفت )بالذری، نقل شده، ابن    

کمک خواست. آنها علیرغم ممانعت قبیلۀ ازدیان  2هالل( برای انتقال اموال بصرههای خود )بنینامه از دایی
(. امام 3/114: ق 1442سلیم، عبداهلل و اموال را از بصره خارج کردند )ابن اثیر، بنییت قبائل هوازن و با حما

ه در شان عباس آیاتی را قرائت کرد کراشد، در رابطه با ابنابیبنپس از شنیدن خبر رفتن عبداهلل از سلیمان
ی رسول : این پسر عموبلعم باعورا نازل شده است؛ سپس به منبر رفت و بر این واقعۀ تلخ گریست و فرمود

کند پس چگونه معتقد باشند، کسانی که کمتر از گونه عمل مییناخداست که دارای علم و منزلت است و 
کند، عباس را توبیخ می. در انتها، امام ابن(34/ 1تا: ؛ کشی، بی5/144، ق 1363، ابن عبد ربهاو هستند؟ )

ننده عمل کدیگر اگر اختالسیانببهبسیار خطرناک است.  داند که ذهنیتیزیرا او این تملک را حق خود می

                                                           

 یابد.ادامه می« َعْن فَ ْيِئِهمْ »شروع و تا  «یدُ َكأَنََّك َلْم َتُكِن اللََّه تُرِ »این بخش ازجمله  .1

 (.3/114: ق 1442اثیر، درهم اختالف است )ابن 3444444تا  درهم 14444در مقدار آن از . 2
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ولی اگر این تصرف را حق خود بداند آن را به خزانۀ دولت مسترد  ؛گرداندیبرمخود را، خیانت بداند اموال را 
کند، اینکه چرا او آگاهانه اموال عباس انتقاد مینخواهد کرد. امام همچنین به تعارض علم و عمل در ابن

ه اموال دهد کیممساکین را تصاحب عدوانی کرده است. در انتها ایشان به عبداهلل هشدار  وبه ایتام  مربوط
 کند.عباس را به قیامت یادآوری میزیرا در اجرای قانون هیچ نوع استثنائی قائل نیست و ابن؛ را برگرداند

 . بررسی ادلۀ انتقال اموال بصره 2-3

 ؛توان به دو گروه کلی معتقدان و منکران انتقال اموال تقسیم کردیممجموعه آراء مورخین در این مسئله را 
ه بدون الحدید کابینظر هستند. مثل ابنیبزیرا برخی، تنها اصل انتقال را تأیید کرده و در مورد عامل آن 

ون اگر نقل تاریخ را منکر شده، بگویم این امر این نامه برای من مشکل شده است، چ»گوید: ارائۀ دلیل می
کتب  است و در بیشتر )ع(زیرا آنان اتفاق دارند؛ این کالم از علی کردمروایت جعلی است با مورخان مخالفت 

تی عباس است با توجه به شناخبنیم نقل درست است و مخاطب آن عبداهللبگواست. اگر  شده نقلتاریخ 
در زندگی و بعد از شهادت آن حضرت دارم مانع این نظر  )ع(امام امیرالمؤمنین که از همراهی و اطاعت او از

ه متن کیدرحالکیست؟  )ع(عباس نیست پس مخاطب این نامه از خاندان امامیم مخاطب ابنبگواست. اگر 
توقف  اظهارنظرباره از ینا دری اوست. بنابراین من پسرعموو  )ع(دهد مخاطب از خاندان علینشان می

 (.13/162م: 1132)ابن ابی الحدید، « نمایمیم
 دالئل معتقدان به انتقال اموال 2-3-1

 های تاریخیالف: گزارش

همه مورخان » :نویسدعنوان نمونه طبری میکنند. بهاین گروه اختالس را با توجه به اسناد تاریخی تأیید می
( و 4/142: 1443)طبری، « و به مکه رفته است شده خارجعباس در این حال از بصره اتفاق دارند که ابن

، 2ابی الحدید، ابن1اثیرکند. همچنین مورخین دیگر از قبیل، ابنیمسپس اقوال دیگر و مقدار مال را نقل 
 دهند.عباس را گزارش مینیز اختالس ابن 4کشی و 3قتیبهابن

 ب: سخنان قیس بن سعد

 5عدعنوان فرمانده و قیس بن سدر پی حرکت سپاه معاویه به کوفه، عبیداهلل بن عباس را به (امام حسن )ع
را به معاونت او برای مقابله با معاویه اعزام کرد و به عبیداهلل فرمود، بدون مشورت با قیس کاری انجام ندهد 

ر شنهاد رشوه داد، عبیداهلل داما وقتی معاویه شبانه برای تطمیع عبیداهلل پی؛ (134-3/152: 1443)طبری، 

                                                           

 (.3/323: ق 1442اثیر، ابن) «.فی هذا السنة خرج عبداهلل بن عباس من البصره و لحق بمکه فی قول اکثر اهل السير. »1

 (.13/131: 1132 ید،الحدابیابن) «الناس فی المکتوب اليه هذا الکتاب فقال االکثرون انه عبداهلل بن عباسو قد اختلف » .2

به دینوری،  «)عب  اس حين اخ  ذ من م  ال البص           ره م  ا اخ  ذوج  دت فی کت  اب لعلی بن ابيط  ال  ب کرج اهلل و وجه  ه الی ابن» .3 ؛ 1/56: 1334ابن قتی

 (.12/324: هـ 1416عساکر، ابن

 (.42/152: 1443؛ مجلسی، 34 تا:)کشی، بی المال بالبصرة و لحق بکعباس فحمل کل مال فی بيتاستعمل علی )ع( علی البصرة عبداهلل ابن .4

پدرش سعد همواره مالزم پیامبر)ص( بود و هر روز برای او  و ؛قیس از خاندان سخاوت و بخشش است»نقل شده  در روایتی از پیامبر اکرم)ص(. 5
قیس از فرماندهان امام علی)ع( پس از شهادت امام، مردم را به  (.2/244: 1442 اثیر)ابن .فرستادینه، وقت غذا خوردن، ظرفی خوراکی میدر مد

 (.6-2/2: 1413بیعت امام حسن)ع( فراخواند و پس از بیعت او هزاران نفر با امام حسن)ع( بیعت کردند )مفید، 
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ها لغزید و به امام حسن)ع( خیانت کرد. بدین ترتیب سپاه عبیداهلل، نماز صبح را به امامت مقابل این وسوسه
 چنین گفت:یناقیس خواند. قیس پس از نماز 

برای ای مردم رفتار این مرد ترسو شما را به وحشت نیندازد این مرد و پدر و برادرش هرگز خیری »    
فدیه او را آزاد کرد. برادرش را امام پس از دریافت اند، پدرش در بدر اسیر شد و پیامبر یاوردهنمسلمانان 

ش کرد که این کار براییمالمال را دزدید و با آن کنیزان خرید و تصور حاکم بصره کرد، مال بیت )ع(علی
که بسر بن ارطات به یمن حمله کرد فرار ینهمحاکم یمن کرد،  )ع(حالل است و این عبیداهلل را امام علی

است  بینید که چه کردهیمهم  اآلنتا اینکه بسر فرزندانش را کشت و  ؛کرد، حتی فرزندانش را نیز نبرد
ا: ت)امین، بی« صدا فریاد زدند خدا را شکر که از بین ما رفت. خودت ما را به سمت دشمن ببرمردم یک

1/531.) 
کند که قسمت پایانی کالم قیس یعنی نقد یم، در رد سخنان قیس بن سعد ادعا جعفر مرتضی عاملی    

(. در پاسخ باید گفت: این قسمت در برخی منابع 41/133: 1433عبداهلل بن عباس، در منابع نیست )عاملی، 
َفَصلی : »ارتالحدید در عبابیاجمال بیان شده است؛ مثالً ابن بهالطالبین به تفصیل و در بعضی مثل مقاتل

( با 13/42: م 1132الحدید، ابی)ابن« ِبِهم ِقيس بن سعد بن عبادِة ثُمَّ َخطَبُهم فَ َثّبتُهم َو ِذکر ُعَبيداهلِل َفقاَل ِمنهُ 
قرار داده، اگرچه متن نقد را نیاورده است. عالمه شوشتری نیز پس از نقل  نقد مورداو را « قال منه»عبارت 

ان »گوید: ( یا کشی می2/31تا: )شوشتری، بی« الفرجو قد تلخص کلج ابن»یسد: نوابی الحدید میحرف ابن
جزء در  شهرآشوب( و همین عبارت را مفید در ارشاد و ابن113/ 1تا: )کشی، بی...« هذا و اباه لم یاتياقط بخير

(؛ به بیانی دیگر مورخ ممکن است یک حادثه 11/62 :1443اند )خویی، باب صلح امام حسن)ع( ذکر کرده 4
و آوری های تاریخی را جمعولی محققین باید با رجوع به منابع، گزارش ،را به اجمال یا تفصیل گزارش کند

 آن را تحلیل کنند. و شواهدقرائن  با
 زبیرج: کالم ابن

ا کسی عباس، گفت: بدون تردید در اینجنعبداهلل اب در حضورتسلط بر مکه، در یک سخنرانی  از بعد زبیرابن
یز و درشت فتوا رگونه که خداوند چشم او را کور کرده قلب او را هم کور کرده است. او در است که همان

که  و اما مالی»عباس در پاسخ ابن زبیر گفت: ابن ، اموال بصره را برده است.گذشته درکه یدرحالدهد؛ یم
ی را هم داده بودیم و آنچه هرکسی کرده بودیم و حق آورجمعبدون تردید مالی بوده که خودمان  امبرده

« یمارفتهگمانده بود، کمتر از حقی است که خداوند در کتابش برای ما در نظر گرفته است و ما حقمان را یباق
 (.135: ق 1316؛ مدنی، 4/41: 1416؛ بالذری، 4/241: 1364؛ مازندرانی حائری، 5/344تا: بی ،)محمودی

از این گفتگو ، (24/134: م 1132عباس سکوت کرد )ابن ابی الحدید، زبیر پس از سخنان ابننقل شده، ابن
 زبیر نسبت به عملکرد وی، قابل برداشت است.عباس و متقاعد شدن ابن، تأیید اتهام توسط ابندو نکته

 د: نامۀ مأمون

و عبداهلل پسرش مفتخرند و اهتمام جدی به زدودن  )ص(عباس عموی پیامبرالعباس به علیرغم آنکه بنی
ه عباس در نامۀ خود بزشتی از خاندان خود و جعل فضائل برای آنان دارند اما مأمون به مسئلۀ اختالس ابن
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ر عباس دیبنو جنایات  )ع(امام علی فضائلکند. در این متن مأمون ضمن اعتراف به یمالعباس اعتراف بنی
داهلل هاشم جز از عبیبنبه قدرت رسید در حکومتش از  )ع(وقتی امیرالمؤمنین"کند که علی، اقرار میحق آل

و هم اعتمادی که به وی داشت؛ ولی  رحمصلۀبن عباس کمک نگرفت، هم به خاطر ادای حق عباس و 
«  َلهُ َو َکاَن ِمن أمرِِه الذی یَغِفُراهلل» جملۀمأمون با  ".بخشدیمی عمل کرد که خداوند او را اگونهبهعبداهلل نیز 

: 1443یاستی مخصوص آن را بسیار مجمل بیان کرده است )مجلسی، باکاتهام عبداهلل را پذیرفته ولی 
41/214.)  
عباس به اختالس عبداهلل است؛ زیرا عباسیان همواره ین سند اعتراف بنیترمهمتوان گفت: این نامه می    

هیچ  این متن را بدون )ره(ی از آنان منتشر نشود. با این حال محقق عاملیاسابقه سوءکردند هیچ یمتالش 
کند. گرچه با انتخاب عنوان)عباسی یعترف( برای بحث، عمالً اتهام را پذیرفته توضیح و قضاوتی، بیان می

نامۀ مأمون، در مورد کالم  با در رابطهگویی از طرفی ایشان علیرغم مجمل (،41/456: 1433است )عاملی، 
که عمرو بن عبید از عالمان مکتب خلفاء است در صورتی 1دهدعمرو بن عبید بیش از یک صفحه شرح می

تر آنکه جعفر مرتضی عاملی برای اثبات شخصیت وی به سخنان جالب. )ع( قرار داردکه در برابر امام صادق
بنابراین باید پرسید: آیا واقعاً عمرو بن عبید این مسئله ؛ (162-161کند )همان یممنصور عباسی استدالل 

پرسد یمرا انکار کرده است؟ زیرا وقتی سلیمان بن علی دربارة تبرئۀ عبیداهلل بن عباس، از عمرو بن عبید 
نست در داکه میکه عمر و بن عبید آن را تأیید کند درحالی داشتکه این اتهام چیست؟ نبایست انتظار 

 .ماند، زنده نمیصورت تأیید
 البالغههـ: متن نهج

در البالغه است. در این متن امام نهج 41در نامۀ  رفته کاربهیکی از مستندات معتقدان به اختالس، کلمات 
اِلْبِن َعمَِّك َظْهَر ْبَت قَ لَ »، «َقْد َكِلبَ  فَ َلمَّا رَأَْیَت الزََّماَن َعَلى اْبِن َعمِّكَ »عم خود چند بار واژة ابنارتباط با مخاطب 

َتُه، َو َخَذْلَتُه، َو ُخْنَتهُ »و ضمیر « َفَل اْبَن َعمَِّك آَسْيتَ »، «اْلِمَجنِّ  ت. در مورد خطاهای را بکار برده اس «فَ َفاَرق ْ
( 2/342تا: عباس حاکم مکه با هجوم معاویه از منطقه فرار کرد )ثقفی، بیعباس نقل شده، قثم بنبرادران ابن

(. عبیداهلل، امیر یمن نیز با حملۀ 321از خروج بسر بن ارطات از مکه به محل کار خود برگشت )همان،  و بعد
(. 3/121: 1442اثیر، رفع شورش به یمن بازگشت )ابن از پسو  (3/121: 1411سپاه معاویه فرار کرد )ذهبی، 

ز یی اهاوعدهکرد و با گرفتن رشوه و  فرمانده، به امام خیانت در مقاماو در دوران خالفت امام حسن)ع( نیز 
پس در دورة حکومت . (63: 1325؛ ابوالفرج اصفهانی، 1/334تا: معاویه، به وی ملحق گردید )کشی، بی

عمّ او، فقط فرزندان عباس یعنی عبیداهلل، قثم و عبداهلل مسئولیت داشتند که لغزش عبیداهلل و امام، از ابن
عباس نسبت بنبنابراین کلمات، جدایی، تحقیر و خیانت به عبداهلل؛ ن ارطات بودقثم، فقط فرار در برابر بسر ب

عباس، کند عبداهلل ابناما قرائنی که اثبات می؛ ضمیر مرجع خود را پیدا کرده است معروف قول بهداده شده و 
 امام است، از این قرار است: 41مخاطب نامۀ 

                                                           
 متفاوت است و به مفهوم تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز اموال منقول و غیرمنقول است.. رشوه یا ارتشاء با اختالس 1
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عباس بنمنکران گزارش اختالس ا ادلّۀکه از « َو َلْم َیُكْن َرُجل  ِمْن َأْهِلي َأْوَثَق ِمْنَك ِفي نَ ْفِسي»عبارت  -الف
ر دعباس فقط عبداهلل را برای شرکت  پسرانکند، زیرا امام از بین یمباشد، تنها دربارة وی صدق یمهم 

َهاِشم  فَ َلم یَ ْعن ِبأَحِد ِمن بَنی»گوید یگاه میعلمی قبول داشت؛ چنانکه مأمون با اشاره به همین جا مناظرات
 (.41/214: 1443مجلسی، «)االّ بّ َعِبداهلِل ِبِن عباسِ 

ام محققان عبداهلل بن عباس است؛ زیرا تم« أَی َُّها اْلَمْعُدوُد َكاَن ِعْنَدنَا ِمْن َذوی اْْلَْلَبابِ »منظور امام در جملۀ  -ب
 باشد.خصیت علمی بین فرزندان عباس میاتفاق نظر دارند، عبداهلل تنها ش

نیز بر عبداهلل مطابقت دارد، چون از بین فرزندان عباس فقط عبداهلل هم  «َفَحَمْلَتُه ِإَلى اْلِحَجازِ »عبارت  -ج
 سمت حکومتی داشت و هم در مکه مستقر شد.

 ه سازگار نیست؛ زیرا امامکند اختالس حق او بوده است، با متن نامیممطرح  )ره(اما اینکه محقق عاملی    
صرف در اموال نماید، در نتیجه اگر تیم« َو أَْنَت تَ ْعَلُم أَنََّك َتْأُكُل َحَرامًا َو َتْشَرُب َحَراماً »از این کار تعبیر به 

 دولتی درست بود چرا امام به حرام تعبیر نمود؟ 
 . دالئل منکران اختالس2-3-2

 الف: عدم انتساب کالم به امام 

زیرا باید پرسید چرا ؛ . این دلیل نقدپذیراست1اندشدهای چون شوشتری منکر صدور این سخنان از امام عده
ن کنند، دلیل شما برای رد اییمسنت برخی از سخنان امام را به علت تعارض با عقایدشان انکار وقتی اهل

ت، عباس( سازگار نیسی شما )اتهام ابنانکار، تقوای سیدرضی)ره( است، اما چون محتوای کالم امام با باورها
 دهید. یمید قرار ترد موردفارغ از تقوای سیدرضی، اصل صدور کالم را 

 ب: ضعف سند

: 1433جعفر مرتضی، ضعف اسناد روایات اختالس است )عاملی،  ازجملهیکی از ادلّۀ منکران اختالس 
وادث ندی قابل اثبات یا رد نیستند و در نقل ح(. در پاسخ باید گفت: اوالً مسائل تاریخی با بررسی س41/133

تاریخی نقل سند ضرورت ندارد، بلکه با تکیه به قرائن خارجی به وجود یک حادثه یا عدم آن اطمینان حاصل 
رای کند. از سویی دیگر بینماثیر در کتابش، حتی یک مورد از حوادث را با سند نقل شود؛ چنانکه ابنمی

عتقد م )ره(اهلل خوییعباس حتی یک روایت هم عملکرد او را مدح کند. چنانکه آیتبنرفع اتهام از عبداهلل
عباس کند نیافتیم و همه روایاتی که نقل کردیم یت صحیح که داللت بر مدح ابنرواما یک »است: 

(؛ 14/233: 1443)خویی، « کندیمنیاز از بررسی سندی یبسندهایشان ضعف دارد، ولی استفاضۀ آنها ما را 
عباس به امام، عباس باشد، پس نامۀ ابنیل مدیریت ابناواتواند در یم 41 نامهبر این چون صدور عالوه
(؛ 4/242ا: تعثم، بیباشد )ابنی او در این راستا میبر ابقاامام  و دستوریری از سمت خود بوده گکنارهبرای 

عباس اند، این است که ابننقل کرده 44را سال  نامهاثیر، صدور اما علت اینکه مورخانی مثل طبری و ابن

                                                           

 (.2/22تا: )شوشتری، بی «(السلجاقولک هذا الکتاب علی فرض صحة نسبة اليه )عليه»گوید: او می. 1
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ید عاملی، به انتقال و ترد شک این استدالل باید گفت: در نقد 1ترک نمود. 44یا  31بصره را در سال 
مورد و یب( 41/132: 1433دلیل اختالف راویان در تاریخ صدورنامه و مبلغ اختالس )عاملی، المال بهبیت

 باشد.خلط دو اختالس به هم می
 ج: دلیل عقلی

 گوید: کنم، مییمخودداری  اظهارنظرالحدید که من از أبیپس از نقل دیدگاه ابن )ره(مرحوم شوشتری
شود، این یک قاعدة عقلی است که اگر بین عقل و نقل تعارض پیدا أبی الحدید گفته میدر پاسخ ابن»    

های معاویه برای جذب یاران علی)ع( عباس با امام و تالششود. از آنجا که همراهی ابنشود، عقل مقدم می
 «عبید هم باطل استعمرو بن عباس باطل است؛ چنانکه در موردمحرز است. پس این قاعده در مورد ابن

 (. 2/36تا: )شوشتری، بی
توان گفت: درست است که در تعارض عقل و نقل، عقل مقدم است ولی باید پرسید، در نقد این دلیل می    

و  کردهعباس با امام، شما این مسئله اختالفی را قطعی فرض همراهی مداوم ابن نظر دراختالفعلیرغم 
الش عباس تکنید. از طرف دیگر با چه دلیلی معتقدید، معاویه برای تطمیع ابنیمب مقدمه دوم را مترت

ت دانست که در این نقشه شکسیمعباس که معاویه با توجه به ذکاوت و شخصیت علمی ابنکرده؛ درحالی
مام بوده ا و کارگزارعباس پسرعم ابناست که این گروه خیانت عبیداهلل را که مانند  تأملقابلخواهد خورد. 

 کنند.عباس را انکار میبن پذیرند ولی لغزش عبداهللرا می
 عباسد: جایگاه علمی ابن

ملی، عباس است )عاسازگاری این اشتباه با جایگاه علمی ابنین دلیل منکران، عدمترمهمرسد به نظر می
1433 :41/165 .) 

اق همۀ عباس مورد اتفهای علمی ابنبرجستگیاگرچه ، نیز باید گفت: عباسدر مورد شخصیت علمی ابن    
علم من از علم علی)ع( است و علم من و علم اصحاب رسول »علماء است، اما طبق اعتراف خودش که 

توان ینم(، 1/231تا: )معرفت، بی« ی در برابر هفت دریاستاقطرهدر برابر علم علی)ع( همانند  )ص(خدا 
او را ترجمان قرآن دانست، مگر فرهیختگی او را بعد از معصومین و تنها در مکه و قرن اول بپذیریم؛ زیرا 

 رو فضائلی چونسنت و شیعه وجود دارند. از اینعباس هم در بین اهلی از ابنتربرجستههای یتشخص
 و )ع(علیکردن مکتب تفسیری امامفارس القران برای او در دوران خلفا با اندیشۀ منزوی  وحبراالمه 

ه علی و ایجاد فاصلعباس با هدف منزوی کردن آلیبنسازی عبداهلل در مقابل ایشان و در عصر برجسته
 .اندشدهبین مردم و آنان. منتشر 

عباس جعلی است، زیرا عین همین روایات اهلل معرفت مدعی است، بسیاری از روایات منسوب به ابنآیت    
سال قبل از والدت امام  25عباس وجود دارد. با توجه به اینکه رحلت ابن (ع)مع حدیثی از ائمهدر جوا

                                                           
سبت به بیت    .1 سی که این روش را ن ضو   المال بهاولین ک ست که روزی در ح سید آیا امام   کار برد عثمان ا صحابه از کعب االحبار پر س ر  لمین الم

سر کعب زد و        تواند از بیتمی صایش به  شت با ع ضور دا ستطاعه بپردازد؟ کعب االحبار گفت: مانعی ندارد و ابوذر که ح المال قرض بردارد و عند اال
 آغاز تبعید ابوذر شد.زاده کار به جایی رسیده است تو دین ما را به ما آموزش دهی و این گفت: این یهودی
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رسد پیروان مکتب خلفاء که به این است، پس این احادیث را از ائمه نشنیده است. به نظر می )ع(صادق
باس مستند عه ابنخواستند از معصومین نقل کنند، روایات را بمباحث معرفتی دسترسی داشتند، چون نمی

که ممکن است کسی در اوج یناعباس (. نکتۀ دیگر در باب جایگاه علمی ابن231تا: اند )معرفت، بیکرده
 رماید:فیمی باشد ولی به دانش خود عامل نباشد. در همین راستا خداوند نسبت به بلعم باعورا علممقام 

ب ََعهُ الشَّْيطَاُن َفَکاَن ِمَن اْلَغاِوینَ َو اْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ الَِّذي ﴿     َها َفأَت ْ َناهُ آیَاتَِنا َفاْنَسَلَخ ِمن ْ َنا َلَرفَ ْعَناهُ ِبَها َوٰلِکنَُّه  آتَ ي ْ * َو َلْو ِشئ ْ
رُْکُه یَ ْلَهْث ٰذِلَک َمَثُل اْلَقْوِج الَِّذیَن َکذَّبُوا ت ْ َأْخَلَد ِإَلى اْْلَْرِض َو ات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َکَمَثِل اْلَکْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه یَ ْلَهْث َأْو ت َ 

 یاتکس را که آو بر آنها بخوان سرگذشت آن(؛ 165-163)اعراف/ ﴾ِبآیَاتَِنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم یَ ت ََفکَُّرونَ 
 ...«.تاد، او اف یدر پ یطانساخت و ش ی)سرانجام( خود را از آن ته یول یم؛خود را به او داد

د، ولی شیمکه با آن دعایش مستجاب  شد دادهفرماید: به بلعم اسم اعظم در تفسیر آیه می )ع(امام رضا    
 آن قدرآنگرایش به فرعون پیدا کرد... وی در تعقیب موسی سوار االغش شد و چون االغ همراهی نکرد، 

اشانی، باشد )فیض کمی« َفاْنَسَلخَ »ت و این معنای بنابراین اسم اعظم از زبان بلعم رف؛ حیوان را زد تا مُرد
ا ر نفسشانفرماید: این آیه مثل است برای همۀ پیروان دین که هوای نیز می )ع((. امام باقر3/264: 1313

دهند )همان(، عجیب آن است که امام همین آیه را در مورد عبداهلل تالوت کرد و سپس یمبر هدایت ترجیح 
؛ البالذری، 13/136: م 1132الحدید، ابی؛ ابن3/323: ق 1442به وی نوشت )ابن اثیر، را خطاب  41نامه 

 (.2/135: ق 1423؛ احدی میانجی، 2/321: 1416
توان گفت: انسان در مقام یادگیری تابع منطق و استدالل است، ولی در مقام عمل تابع تشخیص پس می    

ین ترمهمر دیگیعبارتبهشود؛ مصلحت است. از طرفی چون انسان نسبت به آینده علم ندارد دچار اشتباه می
جنگ جمل طلحه و زبیر تشخیص مصلحت است؛ چنانکه در  در یمحاسباتعامل اشتباهات عقالء، خطای 

اهانه ی آگهالغزشدرباره  )ع(عباس داشتند، چنان سقوط کردند که امام علیتری از ابنکه سابقه درخشان
 فرماید:آنان می

و شما دو تن از آنان بودید که مرا خواستند  که من پیِ مردم نرفتم تا آنان روی به من نهادند دانستید»    
ید بازگرداید یشیدهاند آنچه ازپنداشتید من عثمان را کشتم ]...[. پس ای دو پیرمرد! و با من بیعت کردند ]...[ 

پس شما را هم عار است و هم آتش خشم ین ا ازو  را گیرد ـ عار است دامنتانچیز ـ که  تربزرگکه اکنون 
 (.54)نامه/« کردگار

جستۀ علمی و سیاسی است اما مصون از عباس از رجال براین استدالل باید گفت: اگرچه ابن نقد بردر     
عباس در این دوره اشتباهات سیاسی دیگری هم البته ابن 1خطا نبوده، چنانکه در پروندة سیاسی او ذکر شد؛

نماید؛ مانند برخورد یمی اشتباهات او را گوشزد انامهداشته که به دلیل اعتراض دیگران، امام ضمن 

                                                           
 :نویسدیمداد ابواالسود به امام شکایت کرد. یعقوبی عنوان قرض گرفته بود، ولی چون پس نمیالمال بهیتبده هزار درهم از د عباس از ابواألسو. ابن1

( بعد 12-3/11: 1414؛ تستری، 5/134ق:  1352جوزی، ؛ ابن2/245تا: یعقوبی، بی) عباس همه یا بیشتر این اموال را برگرداندبعد از این نامه ابن
آری  دستاز دنیا به بدان چهکند دست یافتن بر آنچه از دست او رفتنی نبود... یماما بعد، گاه آدمی را شاد »عباس نوشت: را به ابن 22 نامهامام 

 «.ی ناشکیبا و ناالنادادهاز دست  بدان چهفراوان شادمان مباش و 
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. امام در پایان 1عباس شدامام به ابن 12اکن بصره که زمینه صدور نامه تمیم سعباس با بنیتحقیرآمیز ابن
شود و طوری رفتار نکند که نظر های امام بار میدهد، سنگینی عملکرد او برشانهیم این مکاتبه هشدار

 ی دارد.یهالغزشاش، در مقام عمل عباس علیرغم شخصیت علمی برجستهایشان دربارة او برگردد. پس ابن
 گویا شیطان مدتی بین»جوزی ارائه کرده که شاید بتوان گفت: بهترین تحلیل را در این مورد ابن    

عذرخواهی کرد )ع( عباس پشیمان شد و از امام اختالف ایجاد کرده بود ولی ابن )ع(عباس و امام علی ابن
 (.154تا: بی ،جوزیابن) «هم عذر او را پذیرفت و به جایگاه سابقش برگشت )ع(و امام علی 

 

 گیرینتیجه

 کهنآگیرد. این مفسده افزون بر المال، خمس یا زکات تعلق می. اختالس در فقه اسالمی به سرقت از بیت1
کند. از این رو یکی از کند، در بین مردم هم سرایت میاذهان عمومی را نسبت به حاکمیت مخدوش می

بله با این تخلف است. امام علی)ع( نیز علیرغم توجه های دینی پیشگیری و مقاهای مهم دولتدغدغه
در دورة  عبداهلل بن عباس کهچناننماند؛  خطاکار مصونبه این مهم و شایسته گزینی، از تهدید مسئوالن 

اما قضاوت محققین در این مورد یکسان نیست برخی چون ؛ استانداری بصره به اختالس متهم گردید
. انددهره کآن را توجیجوزی ضمن تأیید این اختالس، بعضی مانند ابنو کنند کار میانرا مرتضی عاملی آن 

از اظهارنظر قطعی در این زمینه  ،ضمن پذیرش گزارشات تاریخی ابی الحدیدالبته افرادی همچون ابن
 . انددهنموخودداری 

نان سخهای مورخین، گزارشعباس، های امام به ابنبر دالیلی مانند متن نامه . معتقدان به انتقال اموال2
 اند.العباس استدالل کردهمأمون عباسی به بنی سند اعتراف سعد وبنقیس

اسناد البالغه و مبلغ اختالس، نهج 41زمان صدور نامۀ در عباس، به علت اختالف اقوال منکران اتهام ابن .3
های جمل و ا امام در جنگعباس بشمارند. از دالئل دیگر آنان همراهی و مالزمت ابنرا ضعیف می

 باشد. ، میصفین و جایگاه علمی وی

ای هدهد، آنان در اثبات ادعای خود بر دالئل محکمی جون محتوی نامه. بررسی اقوال موافقان نتیجه می4
ین اسناد کدام از ااند که هیچکرده امام علی)ع( به عبداهلل، سخنان قیس بن سعد و کالم ابن زبیر استناد

 مورخین انکار نشده است.توسط 

رائن، قو . در پاسخ به مخالفان باید گفت: در برخورد با اختالف اقوال مورخین باید با استناد بر شواهد 5
عباس، شواهد محکمی در اثبات آن موجود کند که در مورد اختالس ابنهای تاریخی را رد یا انکار گزارش

مون به خطای جدش. در نقد کسانی که جایگاه علمی أاقرار م است مانند اعتراف خود ابن عباس و
ی خود سیاس باید گفت: تاریخ اسالم بارها شاهد لغزش رجال علمی و دانندعباس را مانع لغزش او میابن

انسان در مقام یادگیری تابع منطق و استدالل است، ولی در مقام عمل تابع تشخیص زیرا  بوده است؛

                                                           
پیوندند؛  ی... آنان با ما هماکردهبا تمیمیان درشتی  انددادهبدان که بصره فرود آمد نگاه شیطان است... پس گره بیم را از دل آنان باز. به من خبر » .1

 .«ما در رعایت این خویشاوندی پاداش داریم؛ پس ابوالعباس! ...کار به مدارا کن که من و تو در آن شریک خواهیم بود
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ده شدر تدبیر ی خطا ، مرتکبو تصرفدخل این ضمن مجاز شمردن  عباسابنبنابراین  مصلحت است؛
 عباساز سوی دیگر مالزمت و ارادت ابن. ه استدناموال را بازگردااست و پس از آگاهی بر اشتباه خود، 

امام  ها مقابلی او نیست؛ چنانکه بزرگانی چون طلحه و زبیر هم در فتنهخطاهانسبت به علی)ع( مانع 
این مقدار جدایی از امام منافاتی با شخصیت علمی و انتساب خانوادگی او  د. روشن استخود قرار گرفتن

 رده است.جبران ک یاگونهبهنیز  )ع(در زمان امام حسن؛ چنانکه به امام ندارد

 عباس در تاریخ تشیع عبرت بزرگیهایی چون عبداهلل ابنتوان گفت، سرنوشت شخصیت. در مجموع می3
بدانند بدون بصیرت، زمینۀ هرگونه لغزشی که ال سیاسی و علمی در دوران معاصر دارد برای خواص و رج

 فراهم است. 
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 . حتقیق: على شریی. بریوت: دارالفکر.تاریخ مدینة دمشق .هـ( 1416). عساکر، علی بن الحسنابن -
 . قاهره: اخلاجنی.عيون اْلخبار (.1334). ابن قتیبه دینوری -
 املرعشی. ةالثانی. قم: منشورات مکتب ة. حتقیق عبدالسالم. الطبعوقعة صفين (.1322). ابن مزاحم -
 قم: نشر ادب. العرب.لسان (.1445منظور. )ابن -
 .ةاحلیدری ة. جنف: منشورات املکتبمقاتل الطالبين. (1325). ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین بن محمد -
 ة.. بریوت. دارالکتب العلمیحلية اْلولياء و طبقات اْلصفياء تا(.)بی. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداهلل -
 قم: داراحلدیث. . حتقیق: جمتبی فرجی.مکاتيب االئمه ق(. 1423). احمدی میانجی، علی -
عارف. مشهد: بنیاد  محمدصادقترجمه . المال )پیدایش و تحوالت(بیت. (1361الدجیلی، شاکر. ) -

 های اسالمی.پژوهش

 . بریوت: دارالتعارف.اعيان الشيعه تا()بی .امین، محسن -
دار الفكر. . حققه سهیل رکار. ریاض. بریوت: انساب االشراف .ق( 1416). بالذری، ابوالحسن احمدبن یحیی -

 الطبعة األولی.
ینی. حتقیق السید جالل الدین حس. الغارات .تا()بی .ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هاللثقفی کوفی،  -

 مطبعة احلیدری :بریوت

 . قم: دلیل.تاریخ خلفا(. 1361جعفریان، رسول. ) -
 . قم: موسسه ال البیت.وسایل الشيعه (.1441حر عاملی، محمدحسن. ) -
 . بریوت: دارالفکر.تاریخ بغداد .تا()بی .ابوبکرخطیب بغدادی،  -
 ة العلم.ین. قم: منشورات مدمعجم رجال الحدیث و تفصيل طبقات الرواة (.1443). خویی، ابوالقاسم -
 ، تهران: موسسه دهخدا.نامهلغت(. 1325اکبر. )دهخدا، علی -

 . قم: منشورات الرضی.الطوالاْلخبار  .م( 1134) .احمدبن داود ابوحنیفهدینوری،  -
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 .قم: بوستان کتاب .(ع)امیرالمومنین طالبیاب بن علی کارگزاران سیمای(. 1325اکبر. )ذاکری، علی -

 . بریوت: مؤسسة الرسالة.سير أعلج النبلء (.1411) .ذهبی، شمس الدین. محمد بن احمد -
 .العربی لکتابادار  :بریوت. حتقیق: الدكتور عمرو عبدالسالم. تاریخ اإلسلج .(1364) .-------------------- -
 بریوت: دار إحیاء الرتاث العريب. الجرح و التعدیل. هـ(. 1261). أبی حاتمالرازی، ابن -
 تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.. اختالس(. 1322رمضانی، احمد. ) -

 ات الرضی.. قم: منشور تذکرة الخواص من اْلمة فی ذکر خصائص اْلئمه تا()بی .یوسف بن قزاوغلی، جوزیسبط ابن -
ترجمه: مؤسسه نشر فهرستگان. تهران: وزارت فرهنگ و  .تاریخ نگارشهای عربی (.1361. )فؤاد سزگین، -

 ارشاد اسالمی.

 ، هتران :انتشارات ویستار.جرایم عليه اموال و مالکيت (.1365شامبیاتی، هوشنگ. ) -
 . هتران: امریکبری.البلغهبهج الصباغة فی شرح نهج تا()بی ی.محمدتقشوشتری،  -
 . قم: مؤسسة االسالمی.قاموس الرجال. (1414) .------------- -
 نشر سعید محبی. :. تهراندایرة المعارف تشيع(. 1365). صدر حاج سید جوادی، احمد -
 للمطبوعات.. بریوت: موسسه االعلمی الميزان (.1416ین. )محمدحسطباطبائی  -
 . بریوت: مؤسسة األعلمیتاریخ الطبری المعروف بتاریخ اْلمم والملوك. (1443). طبری، أبو جعفر محمد بن جریر -
. بریوت: املرکز الصحيح من سيرة اإلماج علی )المرتضی من سيرة المرتضی( .(1433) .العاملی، جعفر مرتضی -

 االسالمی للدراسات.
 . هتران: املکتبة االسالمیة.تفسير الّصافی (.1313) .فیض کاشانی، مالمحسن -
: دارالکتب . بریوتحممدیحتقیق: الشیخ عل. االستيعاب فی معرفه االصحاب .تا()بی .قرطبی، محمد بن عبدالبر -

 العلمیة.
 . حتقیق: مهدی رجایی. قم: موسسة آل البیت. ألحیاء الرتاث.اختيار معرفة الرجال .تا()بی .کشی، محمد بن عمر -
 .طرح نوین اندیشه: تهران. قانون مجازات اسالمی. (1323) ، ایرج.گلدوزیان -

 . قم: مؤسسه آل بیت.منتهی المقال فی احوال الرجال (.1364)ی. مازندرانی حائری، ابوعل -
 . بریوت: موسسه الوفا.بحار اْلنوار الجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار .(1443). مجلسی، محمدباقر -
 . بریوت: مؤسسه احملمودی.البلغهنهج السعادة فی مستدرک نهج تا(.)بی. محمدباقرمحمودی،  -
 . قم: انتشارات بصریتی.الدرجات الرفيعه فی طبقات الشيعه (.1316). بن احمد خانیمدنی، عل -
. حتقیق: عبداالمری. بریوت: مؤسسه االعلمی مروج الذهب و معادن الجوهر (1411) .مسعودی، علی بن حسین -

 للمطبوعات.
 .ةالمیللعلوم االس ةمشهد: اجلامعة الرضوی. التفسير و المفسرون فی ثوبة القشيب تا(.)بی. معرفت، محمدهادی -
 قم: مؤسسة آل البیت.. اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی الِعباد (.1413). مفید، محمد بن محمد بن نعمان -
 الداوری. ة. قم: املکتبالجمل .تا()بی. مفید، محمد بن محمد -

 نا.جا: بی. بیترسیمی از شخصیت بزرگ اسالمی عبداهلل بن عباستا(. جعفری، وهاب. )بی -

 .بریوت: دار صادره. تاریخ یعقوبی تا(.)بی. یعقوبی، احملین ابی یعقوب -




