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محسن الویری


سیدمحمد مهدی موسوینیا

این نوشتار میکوشد با استناد به دادههای موجود در گزیدة منابع شیعی ،پس
از ارائة گزارشی از دیدگاه و رفتار عملی ائمه

در امور معیشتی ،بازتاا ن

را در زندگی اجتماعی شیعیا در عصر حضور بکاود .این مقاله نشاا مایدهاد
ائمه

برای تبیین بعد نظری سبک زندگی در امور معیشتی ،حداقل بار شا

محور نگاه مثبتنگر به دنیا و بهره جستن از ن برای اهادا وا ،،تبیاین سایره
انبیا و اولیای الهی در اهتمام به تأمین معاش ،برحذر داشتن از سستی و کسالت،
اصالح معنای زهد در دیدگاه عمومی جامعه تأکید میکردند .این سبک زنادگی،

 دانشيار دانشگاه باقرالعلوم
 کارشناسارشد تاريخ اسالم ،دانشگاه باقرالعلوم
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حیات اجتماعی شیعیا عصر حضاور را تحات تاأریر قارار داده باود و بازتاا
نگرش و رفتار معصاوما

در زنادگی عاادی شایعیا و در ماواردی چاو

حضور فعال در مشاغل متناو ،،برواورداری از مهاارت هاای شا لی و اهتماام
همزما به کار و علم نموزی دیده میشود.

واژههاي کليدي :تاریخ اجتماعی ،سبک

زنبدیی ،شبیییا ،،شبل ،،تجبار ،،تقبدی

مییشت.
مقدمه

سک

زندیی ) (LIFE STYLEچگونگی ج یا ،حیا ،و شیوههاي زنبدیی انابا،هبا

است 1.ب همین اساس ،مکاحث سک

زندیی در سه بیبد ل بی رفتارهباي شبص محبور،

رفتارها و تیامال ،اجتماعمحور و رفتارها در ب اب ماورا تقایم میشود .در نتیجبه ،مکاحبث
م بوط به امور مییشتی و تدبی میاش له شام ،اشتلال هم اه با پاداش مالی و هزینهلب د
آ ،در زندیی است 2،در مجموعه مکاحث م ببوط ببه رفتارهبا و روابب اجتمباعی ب رسبی
میی دد.
محورهاي یونایونی در زی مجموعه امور مییشتی و تدبی میباش رب ار مبیییب د .ببا
نگاهی به ف ایند چ خه میاش ،میتوا ،این محورها را بدین ش ح ب شم د :نگ شها درباره
ارزش و جایگاه تدبی میاش ،روشهاي تأمین میاش ،م ز تییین میاش ،بایدها و نکایدهاي
پ داختن به امور مییشتی ،انواع میاش ،ر م وهاي مصت ف میباش ،روشهباي هزینبهلب د
ب اي میاش ،انواع هزینهها ،آسبیبهباي پب داختن ببه تبأمین میباش .بکییبی اسبت لبه
یزارشهاي لافی از زندیی میصبوما،

دربباره همبه ایبن محورهبا موجبود نیابت.

ازاینرو ،دای ه ب رسی این موضوع به دلی ،ابالعا ،موجود در منابع محدود است.
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در این مقاله ،ب اي رعایت اختصار و حفظ اناجام و روشمندي ،لتاب الکافي اث شیخ
ل ینی ( 915هب .ق) ب اي استص اج ب خی از دادهها انتصاب شده است .این لتاب در عصب
جامع روایی مفص ،تألیف شبده اسبت .ازایبنرو ببهصبور،

غیکت صل ي و بهصور ،ی

ناکی ،نگ ش و رفتار اه ،بیت

را در موضوع تدبی مییشت روشن میلند .ب رسیهبا

نشا ،میدهند ،بیشت ابالعا ،موجود درباره لبار ،لشباورزي و تجبار ،اسبت .بنباب این،
مقاله حاض در پی پاسخ یفتن به این پ سش محوري است له ب اسباس منبابع ب یزیبده
موجود ،چه بصشهایی از سک

زندیی اه ،بیت

در حبوزه امبور مییشبتی ،ببا ت یبه

خاص ب لار و تجار ،مط ح ل دنی است؟
امور معيشتي در قرآن کريم و سيره رسول خدا

به عنوا ،درآمدي ب سک
ل یم و سی ه رسول
سک

نگاهی یذرا شود؛ زی ا س چشمه ،نقطه آغاز و بذر اولیه سبی ه و

زندیی اماما ،شییه

سصن یفتن از سک

زندیی اه ،بیت

سزاوار است ،نصات به دیدیاه ر آ،

را باید در ر آ ،و سنت و سبی ه نکبوي جابتوجبو لب د.

زندیی اه ،بیت

بدو ،اشاره ببه رب آ ،و پیبامک

سبصنی

ناتمام اسبت .خداونبد در رب آ ،لب یم ،لبار و لوشبش در مابی ب بب رزق حبالل را از
ویژییهاي اص ی ف د ما ما ،می فی میلنبد و ببا تیبابی متیبدد در چابار دسبته ل بی،
مصابکا ،را در باره اهمیت لاب و لار ،هوشیار میلند.
در بصشی از آیهها ،به نفس لار و تالش توجه میشود 3.در بصش دیگ ي ،ببه فب اهم
شد ،زمینه لار و تالش به خواست خداوند و ت غیب اناا ،بهلار اشاره میی دد 4.در تیداد
دیگ ي از آیهها به لار و مییشت انکیاي الای و اهتمام جدي ایشا ،ببه ایبن امب پ داختبه
میشود 5و در تیداد دیگ ي از آیهها به لزوم پبا و حبالل ببود ،لابب و روزي انابا،
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6

 ،مشبوق و راهنمبایی جبامع در مابی

به موازا ،ر آ ،ل یم ،سی ه عم ی پیامک

تکیین جنکههاي ذهنی و عم ی ع صه لار و ام ار میباش اسبت .رسبول خبدا

از هب

ف صتی ب اي تشویق ما مانا ،به حفظ روحیه لار و مییشت حالل استفاده میل د .ایشا،
پیش از آ،له به دیگ ا ،توصیه لنند ،خود به صور ،عم ی در راه لاب و لار میلوشید.
آ ،حض ،

در دورا ،جوانی به تجار ،میپ داخت و در ایبن راه ،زحمبت سبف هاي

پ مشقت از م ه تا شام و بازار تاامه را متحم ،میشد 7.ب اساس دیگ منابع ،آ ،حضب ،
پیش از تجار ،،ب اي مدتی به شکانی مشلول بود.
پیامک خدا

8

با هدف ت ویج اندیشه مثکتانگاري لار و لابب درآمبد ،ب بب روزي

حالل را ب م دا ،و زنا ،واجب میدانات و سفارش میل د ه ف دي از دسترنبج خبود
استفاده لند 9.ایشا ،،آنچه را له حاص ،دستا ،ف د باشد ،پالیزهت ین روزيهبا 10و رنبج و
زحمت ب اي تأمین زندیی عیال را با عم ،مجاهدا ،فی سکی،اهلل ب اب میدانات 11و پس
از نماز ،از ف یضه بود ،لار خک میداد 12.ف دي له لار نداشت اما در عکاد ،بابیار لوشبا
بود ف مود:
او ديگر در چشم من ارزشي ندارد.

13

همچنین در روایتها آمده است:
هرگاه پيامبر اکرم

مردي را ميديد و از او خوشش ميآمد ،ميپرسيد:

کاااري داردا اگاار پاسا ش منفاي بااود ،حضاار ماايفرمااود :از چشا م افداااد.
ميپرسيدند :اي پيامبر خدا

چرا چنين استا ميفرمود :براي اين که ماممن
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14

بررسي ابعاد نظري و عملي امور معيشتي در سبک زندگي اهل بيت

جدا ل د ،ابیاد نظ ي و عم ی امور مییشتی در سک

زنبدیی اهب ،بیبت

 ،بب اي

آسا،ت شد ،م اح ،ب رسی است و در جمعبندي مقالبه ،درهبم تنیبدیی ایبن دو امب در
زندیی اه ،بیت

روشن خواهد شد.

الف) ابعاد نظري اهتمام به امور معيشتي در سبک زندگي اهل بيت

با ب رسی منابع درمییابیم اماما ،میصوم

افزو ،ب ت غیبب مصابکبا ،ببه لبار و

دوري از تنک ی و لاالت ،به تصحیح پارهاي رفتارهاي ناصبواب و نقبد باورهباي نادرسبت
میپ داختند .باورهایی له یاه ب خی چا ههاي ب جاته دینی مط ح میل دنبد 15.مجمبوع
این فیالیتهاي اماما ،میصوم

را با استفاده از ت نی

یونبهشناسبی ،در پبنج رالبب

میتوا ،جاي داد.
.1تبيين نگاه مثبت به دنيا و بهره جستن از آن براي اهداف واال

ائمه شییه

همواره به اصالح دید غ

و عامیانه درباره میناي توجه به دین و لبار

ب اي آباد ل د ،دنیا میپ داختند .ب اي مثال ،امام صادق

از رول رسبولاهلل

ببه

اب افیا ،یادآور میشد:
بهدرين ياور براي حفظ تقواي الهي ،ثرو مندي است.

یا در لالمی دیگ میف مود:
دنيا چه ک ک خوبي براي آخر است.

در نظ ایشا ،،استیانت از دنیا مییار بود ،بدینمینا له میف مود:
از بعضي از [نع تهاي] اين دنيا ک ک بگيريد بر بعضي ديگر و سربار مردم
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.2تبيين سيره انبيا و اولياي الهي در اهتمام به تأمين معاش

راه ار دیگ ي له اه ،بیت

ب اي یات ش ف هنگ لار ،بدا ،توجه داشتند ،آیباه

ل د ،م دم به سی ه انکیا و اولیاي الای درباره لار و ام ار میاش بود تا از این راه به مب دم
ابمینا ،دهند ،لار نهتناا ب خالف سیاد ،آخ  ،نیات ،ب ه مقدمه آ ،بهشمار میرود.
در

در این زمینه روایتهایی وجود دارد له در ی ی از مامت ین آنابا امبام صبادق

ب اب ج یانی ف ي له از ناحیه اف ادي چو ،سفیا ،ثوري ت ویج میشد و لار ب اي دنیا را
در نظ م دم ،ناپاند ج وه میداد ،ایاتادیی ل د .آ ،حض  ،در ب اب این یب وه ببه بیبا،
تفصی ی سی ه لار و ام ار میاش ب خبی از اولیباي الابی ماننبد ذوالقب نین ،یوسبف و داود
17

و اصحابی چو ،س ما ،و ابوذر پ داخت.

نکی

 .3برحذر داشتن از سستي و کسالت

روش دیگ ت ویج ف هنگ لار و لوشش ،ب خورد ،س زش ماتقیم و والنشهباي تنبد
اه ،بیت

با اف اد لا ،و بیعاري بود له زحمت لار و لوشش به خبود نمبیدادنبد.

ب اي نمونه ،عم بن یزید له ف وشنده لکاس بود ب اي امام صادق

از م دي یفبت لبه

در خانه نشاته و به نماز و روزه مشلول است و اعتقاد دارد روزي خواهد رسید .امام درباره
آ ،ف د ف مود:

او يکي از سه فردي است که دعايش مستجاب نخواهد شد.
نق ،میشود له روزي م دي از آ ،حض ،
روزي راحتی نصیکش لند .امام

خواست دعبا لنبد لبه خداونبد رزق و

ف مود:

برايت دعا ن يکنم .ه انگونه که خداوند فرموده ،به دنبال روزي برو.

18
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زمانی له عکدالحمید بن عواض از یارا ،میتمد ایشا ،،ع ض ل د آسبیابی راه انداختبه
است و با ی وهی از رفقایش لار میلند ،آثار خ سندي و رضایت ب چا ه امام صبادق
ظاه شد و به او ف مود:
رح ت خداوند شامل حال تو بوده است.

امی المؤمنین حض  ،ع ی

19

 ،باانههاي ف ار از شل ،را مانند خاته و ماللآور بود،،

رد میلند و میف ماید:
اگر داشدن شغل خسدگيآور است ،پس بيکااري ماداوم نيا ماياه فسااد و
تباهي است.

20

ایشا ،،م دم را ف زندا ،هما ،لاري میداناتند له به خوبی بب آ ،اشب اف دارنبد 21و
صاحکا ،حِ َف را به ش ط امانتداري در لارهایشا ،از افب ادي مبیدانابتند لبه محکبوب
22

خداوند هاتند.

 ،م د بیلارهاي را له زحمت خود را ب دوش جامیه مبیانبدازد ،لیبن

امام صادق

میلند 23.زمانی له فضی ،بن یاار لاب و لار را رها نمود و حج هاش را تیطیب ،لب د ،
از او خواست بار دیگ  ،حج هاش را باز لند و به خ یبد و فب وش اجنباس

آ ،حض ،
24

بپ دازد.

 .4اصالح معناي زهد در ديدگاه عمومي جامعه

اماما ،شییه

در مقام اصالحی ي و تکیین مینباي صبحیح زهبد در نگباه عمبوم،

روشنی يهایی داشتند از جم ه آ،له میف مودند:
زهد در دنيا به معناي از بين بردن مال و ثرو يا حرام کردن حالل بار خاود
نيست ،بلکه به اين معنا است که به آنچه در دست داري ،بيش از آنچه در دسات
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خداست ،اعد اد و اط ينان نداشده باشي.

در تی یف دیگ  ،زهد در دنیا ،لوتاه ل د ،آرزوها ،سبپاسیبذاري از ه یونبه نیمبت و
25

پارسایی از اموري است له خداوند ح ام ل ده است.
 .5رهنمود دادن براي تدبير معيشت

بصش مامی از آموزهها و رفتارهاي اه ،بیت

در حبوزه فیالیبتهباي تجبار ،و

مییشت ،تکیین موضوع تدبی ام میاش و مدی یت نظبام ارتصباد خبانواده اسبت .ببه نظب
میرسد اص یت ین راه ار پیشناادي اه ،بیت

این است له ه ف د موظف اسبت در

عین پايبندي به زهدي له پیش از این تی یف شد ،ب اي اصالح اوضاع ارتصادي خویش،
رنج تدبی مییشت را به جا ،بص د و حتی در صور ،لزوم به سف ب ود تا به مورع ،از سبود
26

آ ،رنج و تالش با ه مند شود.
امام صادق

در توصیه به شیییا ،،مجموعه لماال ،ب اي اناا ،را سه ام میدانبد

له مائ ه تقدی مییشت ،ی ی از آ ،سه ام است .ایشا ،در حالی له با دست خود ،خ مبا
را وز ،مینمود و لم

دیگ ا ،را رد میل د ،اب افیا ،را به حان تدبی مییشت سبفارش

میل د و به آناا بشار ،میداد:
اگر خداوند خير و صالح کسي را ب واهد ،آنچه به او عطاا مايکناد ،تادبير
معيشت است.

27

مامت ین نمونههاي تدبی مییشت له اه ،بیت

آ ،را مط ح لب ده انبد ،عکبار،

هاتند از:
 .2آماده کردن خوراک اصلي سال :اه ،بیت

به این لار توجبه مبیل دنبد .در ایبن

ب نامه ،غذاي اص ی له میتوانات یندم ،جو و مانند آ ،باشد ،در منزل تایه مبیی دیبد و
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انجام داد ،آ ،ب دیگ امور مقدم داناته میشد .درباره امام رضبا
امام صادق

و امام بار

و جبد بزریوارشبا،

نق ،میشود له این سی ه را حفظ میل دنبد و آ ،را مایبه
28

سک شد ،بار زندیی و آسایش اناا ،میداناتند.

.1دوري کردن از کارهاي پست و ناچيز مانند داللي :اه ،بیت
تقدی مییشت تألید داشتند .اه ،بیت

ب این رهنمود در ام

این لارها را ب اي ف د میتک و باایما ،،مناسب

و سزاوار نمیداناتند .ازاینرو از شیییا ،میخواستند لارهاي ناچیز را به دیگ ا ،باپارند و
29

خود به س اغ لارهاي بزرگ ب وند.

.3سفارش به خريدهاي کالن تجاري مانند خريد باغ ،بستان و حيوان.
 .4توزيع سرمايه زندگي در چند بخش تجاري :اه ،بیت

30

سفارش میل دنبد ،افب اد

31

لار تجاري هزینه ن نند.

همه دارایی خود را در ی

 .5به جريان انداختن سرمايههاي راکد :راه ار دیگ اه ،بیت

ب اي سب مایههباي

رالد له نمیدانند یا ت دید دارند در چه راهی استفاده لنند ،خ ید باغ و خانه است.
 .6جايگزين کردن سرمايه بهجاي آنچه به فروش ميرسد :توصیه دیگ اه ،بیبت
آ ،است له ای لای خانه ،زمین یا چاه آبی را میف وشد ،بهجاي آ ،،زمین یا آب دیگ ي
32

را خ یداري لند؛ زی ا در غی این صور ،،مال خود را بیب لت ل ده است.
 .7پرورش دام :اه ،بیت
توصیه میل دند له حیوانا ،لوچ

به اف ادي له دارایبی چنبدانی بب اي تجبار ،نداشبتند،
مانند جوجه را پ ورش دهند و بالغ آ ،را بف وشند.

 .8لزوم کسب مهارت در يک شغل و حرفه :توصیه دیگ اه ،بیت
در ی

34

شل ،و ح فه است.

33
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ب اي ت ویج ف هنگ پیشبهوري و داشبتن ح فبه ،ببه ل بییبوییهباي

میمول بانده نمیل دند ،ب به در بابیاري از شبل،هبا وارد مبیشبدند و شبیییا ،را ببه
ف ایی ي آناا تشویق میل دند .همچنین ای پی وانشا ،درباره ب خی از مشباغ ،دیبدیاهی
منفی داشتند ،در صور ،نادرست بود ،آ ،دیدیاه ،آناا را آیاه میل دند.
ب اي نمونه میتوا ،به شل ،ص ّافی اشاره ل د لبه شبص

ب جابتهاي ماننبد حابن

بص ي با اشتلال به ص ّافی ،مصالف بود و مدعی شده بود له ای ح ار ،آفتاب ملزم را به
جوش آورد ،حاض نیاتم زی سایه ص ّافی ب وم .این سصنا ،سکب نگ انبی شبیییا ،شبده
بود ،چنا،له سدی صی فی را له به یفته خودش ،یوشت و خبونش ببا درآمبد همبینلبار
آمیصته شده بود ،مضط ب ل د و او درباره ادامه اشتلال به این ح فه ،م دد شد.
در مقاب ه با اینیونه اف ار ،اه ،بیت

این سبصنا ،را یباوهسب ایی مبیدانابتند و

شیییا ،را در اینیونه مشاغ ،،به حااب و لتاب دریق ،رعایت تقوا و نمباز اول وربت فب ا
میخواندند 35.شل ،دیگ  ،آرد ل د ،یندم و ف وش آ ،بود له ب خی از م دم نگباه مثکتبی
به آ ،نداشتند .امام رضا

این دیدیاه را رد ل د و ف مود:

چه اشکالي داردا [معامله] هر چي قابل فروشي که بنده ،تقاواي الهاي را در
آن پيشه کند ،جاي است.

36

همچنین ،سح خیزي و بامدادا ،به دنکال لار رفتن را میتوا ،در مجموعه توصیههاي
اماما ،میصوم
عی

ر ار داد .با ب رسی روایتها در مییابیم لبه از امی المبؤمنین حضب ،

تا امام رضا

همگی ببه پیب وي از رسبول خبدا

 ،ببه شبیییا ،سبفارش

میل دند صکح زود ،پیش از آفتاب به دنکال نیازهاي خبود ب ونبد؛ زیب ا روزيهبا پبیش از
37

ب وع آفتاب تقایم میشود و خداوند در صکح زود ب اي این امت ب لت ر ار داده است.
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 .6تشويق به فعاليت اقتصادي درکنار علمآموزي

ن ته مامی له اه ،بیت

در سک

مییشتی به آ ،توصبیه مبیل دنبد و خبود در

عم ،به آ ،پايبند بودند ،ت غیب و تشویق عموم جامیه به اشتلال و ع مآموزي هبمزمبا،
بود .به عکار ،سادهت در سک

زندیی اه ،بیت

 ،لار ل د ،توجیه خبوبی بب اي دور

ماند ،از فضاي ع م و دانش نکود .ایبن مابئ ه ببه ویبژه در عصب امبام ببار
صادق

و امبام

له شیییا ،از آزادي ناکی مناسکی ب اي دانشاندوزي ب خوردار بودنبد ،ببه اوج

رسید.
همچنین ،رسول خدا

در ماجد و میا ،دو ی وه له ی ی به عکاد ،و دیگ ي ببه

بحث ع می مشلول بودند ،دومی را ب ت ي و ت جیح داد .امی المؤمنین حض  ،ع بی

از

لاریزارا ،خود در شا هاي دیگ میخواست ،ساعتی از روز را به تی یم دانشجویا ،و پاسخ
به سؤاللنندیا ،اختصاص دهند 38.امام صادق

مانند پدر و جدشا ،در روزهباي یب م

سال ،به لشاورزي و ام ار میاش مشلول بودند و میف مودند:
دوست ندارم جواني از ش ا را ببينم ج آنکه شب را در يکي از دو حال باه
روز آورد :يا عالم باشد يا جوينده علم.

در این عص  ،اوضاع به یونهاي بود له شیییا ،فق از ب یق آشنایی با ع وم ببه ویبژه
دانشی له در م تب اه ،بیت
واریی اه ،بیت

آموزش داده می شد ،مبیتوانابتند در میبا ،صبحابه
در این باره میف ماید:

ر ار یی ند .امام بار

مقام و من لت شيعيان را از مي ان نقل احاديث و شناخدي که [درباره مفاهيم و
معارف حديثي] دارند ،بشناس.

39
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آش ارا میف مودند:

به دنکال ش ،یی ي این فضاي ع می است له امام لاظم

اگاار يکااي از جوانااان شاايعه را بيااابم کااه در پااي فقااه آمااوخدن و درصاادد
دينشناسي نيست ،او را تازيانه خواهم زد.

با توجه به آنچه یفته شد ،اه ،بیت

40

اشتلال را مانع لاب ع م نمبیدانابتند و از

تاج ا ،و پیشهورا ،میخواستند پیش از ورود به ه لاب و لاري ،رواعد و ش ای حبالل
و ح ام شد ،آ ،را از عالما ،دین ف ا یی ند .یفته میشود امی المؤمنین حض  ،ع بی
ب منک رفت و با صداي رسا سه م تکه ف مود:
ن ست فقه را بياموزيد سپس به تجار بپردازيد.

41

همچنین توصیه میشد له همه شیییا ،حااب و لتاب را بیاموزند و در میام ه ببهلبار
42

بک ند تا از خطا در اما ،بمانند.

ب) جنبه هاي عملي اهتمام به امور معيشتي در سبک زندگي اهل بيت

اماما ،میصوم

فق م دم را به لاب میاش و پ داختن به امور مییشت سبفارش

نمیل دند ،ب ه خود در عم ،،مانند م دم عادي به لبار و لوشبش مبیپ داختنبد .از ببین
تیداد ف اوانی یزارش تاریصی له در این زمینه وجود دارد ،به چند نمونه اشباره مبیلنبیم.
مییار یزینش این نمونهها ،داللبت آشب ار آ ،ببه تبالش عم بی امامبا ،میصبوم

و

ب خورداري از ظ فیت الزم ب اي ب داشت ن تههاي یونبایو ،از آ ،اسبت و ظ افبتهباي
حدیثشناختی و رجالی به ف صتی دیگ وانااده میشود.
نمونههاي اهتمام اميرالمؤمنين حضرت علي

به امور معيشتي

روایتهاي بایاري درباره فیالیتهاي یونایو ،ارتصادي و ام ار میباش امی المبؤمنین
حض  ،ع ی

به عنوا ،چا ه شاخ

اه ،بیت

نق ،شده است .نق ،میشبود ،آ،
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با دستا ،خود ،زمین را بی ،میزد و آب را از زمین بی و ،میلشید .یاهی له
در لنارش بود و هاتههاي خ ما را با آب دهبا ،مکبار ایشبا ،خبیس

رسول خدا

میل د و در زمین میلاشت 43.در جایی دیگ از امی المؤمنین حض  ،ع ی

نق ،شبده

است له ف مود:
روزي در مدينه ،س ت گرسنه شدم ،براي پيدا کردن کار به محلههاي باالي
مدينه رفدم .در آنجا زني را ديدم که کلوخهايي را ج ع کرده باود .فکار کاردم
ميخواهد با آنها گل درست کند .ن ديک او رفدم و طي کردم براي هار دلاو آ
که از چاه بکشم يک دانه خرما به من بدهد .چون شان ده دلو کشيدم ،دسدم تاول
زد .پس به لب آ رفدم و دسدم را شسدم .آنگاه ن د آن زن برگشدم و او شان ده
دانه خرما به من داد .من ن د پيامبر
کردم و پيامبر

آمدم و او را از آنچه گذشده بود ،آگاه

با من از آن خرماها خورد.

44

در یزارش دیگ ي بیا ،میشود ،امی المؤمنین حض  ،ع ی

ب روي لیابه هابته

خ ما نشاته بود .م دي از ایشا ،پ سید؟ یا ابالحان! این چیابت لبه بب آ ،نشابتهاي؟
امام

در پاسخ ف مود :ا،شاءاهلل صد هزار درخت خ ماي میوهدار است .آ ،حض ،

همه آ ،هاتهها را لاشت و حتی ی

45

دانه را رها ن د.

همچنین ،روزي امی المؤمنین حض  ،ع ی

را دیدند له مقداري خ ما خ یده ،آ ،را

به یوشه عکایش ی فته است و راهی منزل است .ی وهی از صحابه ب اي لم
ج و رفتند ،ولی آ ،حض ،

،

ف مود:

سرپرست خانواده به ح ل آن س اوارتر است.

46

به ایشبا،
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از جنگ باز مییشت ،به تی یم ،تدریس و به رضاو،

در میا ،م دم میپ داخت و چو ،از این لار فارغ میشد ،در باغ شصصی خود به لارهباي
دستی مانند بی ،زد ،،نا لند ،و آب لشید ،میپ داخت.
از عکداهلل بن حان درباره ایشا ،نق ،میشود:
علي

ه ار برده را آزاد کرد که ه ه [پول] آن را با پيناه دسات و عار

جبين پرداخت کرده بود.

امی مؤمنین حض  ،ع ی

47

 ،حتی زمانی له ح ومت را به دست ی فبت ،در ف صبت

لمی له در میا ،نک دها و دشواريهاي متیدد ح ومتداري پیش میآمد ،از ام آموزش و
48

ت بیت غاف ،نمیشد و چو ،از جنگ فارغ میی دید ،ب ل سی تی یم مینشات.
نمونههاي اهتمام امام باقر

به امور معيشتي

احمد بن من در در یزارشی ماتقیم و تأم ،ب انگیز از امام بار
باور نداشدم علي بن الحسين

مییوید:

فرزنادي باه يادگاار بگاذارد کاه فضال و

دانشش مانند خود او باشد ،تا اينکه پسرش مح د بن علي

را ديدم .خواسدم

او را موعظه کنم و اندرز دهم ،ولي او مرا موعظه کرد .اصحا از او پرسايدند:
به چه چي تو را موعظه کردا گفت :من در ساعدي که هوا بسايار گارم باود ،باه
اطراف مدينه رفدم .در راه به مح د بن علاي

برخاوردم .او ماردي تنومناد و

فربه بود .با خود گفدم ،ب رگي از ب رگان قريش در اين هواي گرم باا ايان حاال،
براي به دست آوردن مال دنيا بيرون آمده است ،هماکنون او را نصايحت خاواهم
کرد .پس ن ديک رفدم و به او که مشغول کار بود ،سالم کردم .او نفاسزناان و
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عر ري ان پاسخ سالم مرا داد .به او گفدم :خدا کار را اصالح کناد .ب رگاي از
ب رگان قريش در اين هواي گرم با اين حال ،براي طلب دنيا بيارون آماده اسات.
اگر اکنون مرگ تو در رسد و در اين حال باشي ،چاه خاواهي کاردا آن جناا
فرمود :به خدا! اگر مرگم در اين حال فرا رسد ،در حالدي ن د مان آماده کاه باه
فرمانبرداري و طاعت خداوند مشغولم تا از اين راه ،از تاو و از ماردم باينيااز
شوم و ج اين نيست که من ،آنگاه از مرگ ميترسم که بر من درآيد و مان در
حال نافرماني و معصيدي از معصيتهاي پروردگار باشم .من که اين پاساخ را از
او شنيدم ،گفدم :خدايت رح ت کند ،من ميخواسدم تو را موعظه کانم ،ولاي تاو
مرا موعظه کردي.

49

در یزارش دیگ ي نق ،میشود ،امام بار
امام صادق

هبزار و هفبتصبد دینبار ببه ف زنبدش

داده بود له با آ ،تجار ،لند ،ایشا ،در این باره ف مود:
من به سود آن اشدياقي ندارم ،اگرچه سود تجار خو است ،بلکاه دوسات
دارم خداوند ببيند کاه مان خاود را در معارت اسادفادههاا و ساودهاي او قارار
دادهام.

50

نمونههاي اهتمام امام صادق

درباره امام صادق

به امور معيشتي

نق ،میشود له در ی ماي روز ،بی ،به دست میی فتند و در باغ

فیالیت میل دند .یاه چنا ،سصت به لشاورزي مشلول میشدند له سادهاندیشا ،به رصد
توصیه ل د ،،به ایشا ،مییفتند :شما به واسطه ر ابتی له با رسول خدا

دارید و ببا

این ر ابت ،دنیا و آخ  ،خود را میتوانید تأمین لنید ،چه نیازي است له اینیونه خبود را
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در پاسخ به آناا میف مود:

کار ميکنم که از امثال ش ا ،بينياز باشم.

51

همچنین ،یاه له دوستدارانش ،ایشا ،را از لار و لوشش در مزرعه منبع مبیل دنبد،
امام

نمیپذی فت و میف مود:
دوست دارم که انسان در زير حرار آفدا بسوزد و براي کساب معيشات
بکوشد.

52

نمونههاي اهتمام امام کاظم

به امور معيشتي

از جم ه یزارشهاي راب ،توجه درباره سی ه مییشتی امام لاظم

 ،یزارش ع ی ببن

ابیحمزه بطائنی است .وي نق ،میلند:
از کنار م رعهاي عبور ميکاردم .اماام موساي بان جعفار

را ديادم کاه

مشغول کار کردن در م رعه بود و از پاهايشان عار مايري ات .جلاو رفادم و
عرت کردم :يا ابن رسولاهلل! فدايت شوم ،کارکناان و کاارگران شا ا کجاينادا
حضر فرمود :اي علي! کساني که از من و پدرم باالتر بودند در زمين خود ،باا
دست خود کار ميکردند .عرت کردم :يا بن رسولاهلل! چه کسانيا اماام موساي
بن جعفر

فرمود :رسول خدا

و اميرمممنان و ه ه پدرانم

از کارهاي ه ه پيامبران و فرشدگان و بندگان صالح خداوند است.

 ،اين يکاي
53

تدوين الگوي تدبير معيشت در سبک زندگي اهل بيت

با والاوي اندیشه و رفتار اه ،بیت
مییشتی سک

ویژهاي داشتند .با این سک

به این جمعبندي میرسیم لبه آنبا ،در امبور
میتوا ،الگوي ارتکابی جامیی را تدوین ل د.
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این الگو ف ایند تولید تا مص ف و ضواب حالم ب آ ،و عوام ،مؤث در آ ،را در ب مییی د.
عناوین هشتیانهاي لبه محورهباي سبک

زنبدیی اهب ،بیبت

را در فیالیبتهباي

ارتصادي ث و،زا نشا ،میدهد ،عکار ،هاتند از:
 .2الگوي رفتار لارف مایا،؛
 .1الگوي ارتکابی لارف مایا ،و لاری ا،؛
 .9الگوي رفتاري لاری ا،؛
 .1الگوي ارتکابی میا ،بده ار و ب بلار؛
 .9الگوي فضاي لالکدي لاب و لار؛
 .9الگوي انواع نظار ،ب محی و ف ایند لاب و لار؛
 .7الگوي م بوط به انواع میام ه و ضواب ش عی آ،؛
54

 .8الگوي آداب اخالری فیالیتهاي ارتصادي.

بیش  ،با پژوهشهاي ت می ی بایبد ببه تبدوین الگبوي جبامع سبک
بیت

زنبدیی اهب،

در زمینه امور مییشتی همت یماشت .وجود مصادیق ف اوا ،در این زمینه ،لار را
55

ب پژوهشی ا ،آسا ،ل ده است.

بازتاب ديدگاه و سبک معيشتي ـ اقتصادي اهل بيت

در نتیجه تیامال ،ف ي شییه با اه ،بیت

در شغل و حرفه شيعيان

 ،تحوال ،یات دهاي در جامیبه ،لبار،

تجار ،و ام ار میاش شیییا ،روي داده است .با م وري لوتاه ب تاریخ اجتماعی شبییه در
مییابیم له شیییا ،با وجود همه محدودیتهباي اجتمباعی لبه ببا آ ،روببهرو بودنبد ،در
ع صه مییشت ،لملاري نمیل دند و در فیالیتهاي ارتصادي حضور داشتند.
عام ،مؤث در ش ،یی ي این سک
و سپس سی ه اه ،بیت

از زندیی در یام نصات ،سی ه رسول خبدا

بوده است له همواره ،شیییا ،را به ت

بی باري و دوري از
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لارهاي پات و بیارزش مانند داللی سفارش میل دنبد .در نتیجبه تبداوم ایبن اندیشبه،
بیشت شیییا ،بهسوي مشاغ ،و ح فههاي مورد نیاز جامیبه مبیرفتنبد .در یبزارشهباي
موجود در تاریخ اجتماعی شییه ،از ح فههاي دانشمحور مانند داروسازي و فب وش سبالح
به س زمینهاي مجاور ،به عنوا ،راههاي ام ار میاش شیییا ،یاد میشود.
شاهد دیگ ب این ادعا ،نوشتههاي شیخ بوسی است له در دو لتاب خبود ،الفهرستت

و رجال ،بیش از چا ،نف را نام میب د له به پیشه ص افی اشتلال داشتند و تیبداد رابب،
56

توجای از ایشا ،شییه بودند.

در پژوهشی له درباره مشاغ ،شیییا ،در عص حضور اه ،بیت

انجام شده اسبت

به رواج حدود صد شل ،و ح فه عمبومی یبا تصصصبی در میبا ،شبیییا ،اشباره ی دیبده
است 57.با توجه به محدودیتهباي بکییبی زنبدیی در آ ،عصب و تنگناهباي سیاسبی بب
اجتماعی شیییا ،،این میزا ،تنوع شل ی ،راب ،تأم ،است .افزو ،ب این ،میتوا ،مطمبئن
بود له با پژوهش بیشت  ،ب تیداد این مشاغ ،در آ ،زما ،،افزوده میشود.
در یام بید از این ب رسی ،چنا،چه به جداسازي این مشاغ ،بپ دازیم ،میتوا ،مجموع
آناا را در پنج عنوا ،اص ی مشاغ ،مب تک ببا خبورا  ،پوشبا  ،اببزار آال ،،باداشبت و
مشاغ ،متف ره تقایم ل د .به این ت تیب ،به یات دیی و نحوه توزیع مشباغ ،در جامیبه
بیشت پی خواهیم ب د .همچنین این تقایمبندي لم

میلند تصبور باتب ي از نیازهباي

عمومی جامیه داشته باشیم؛ زی ا بیش از نصف مشاغ ،به بور ماتقیم یبا غی مابتقیم ببا
خورا و پوشا م دم م تک بودهاند.
نیاز م دم به حیوانا ،نیز ،زمینه شل،هاي یونایونی چو ،چوپانی ،دامپزشب ی ،داللبی
چاارپایا ،،شت داري و م اري (ل ایهدهنده ستورا )،را پدید میآورد .باایبنحبال در زمینبه
ما ن و فضاهاي لالکدي در این عص  ،ب خالف روی د تمد،هایی مانند روم و ای ا ،له
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بناها نشا ،میدادند 58،تلیی و پیش فتی حاص ،نشد و بات پدید

آمد ،مشاغ ،جدید و متیدد ف اهم نگ دید .ازاینرو ،عنوا ،و نشانه روشنی لبه از رونبق و
تحول در ساخت فضاهاي لالکدي به ویژه از نظ میماري هن ي خک دهد ،دیده نمیشود.
در جدولهاي ذی ،ب خی از مشاغ ،شیییا ،ب اساس محورهاي پنجیانبه ،بیبا ،شبده
است.
جدول شماره  .2نمونه مشاغ ،شیییا ،در حوزه خورا
نام شل،

ترجمه

مصداق

الدهان

روغنفروش

بشير الدهان

القصاب

قصاب

61

ال ؤاس

اللحام

الزعفراني

القصاب

از اصحاب لوفی امام صادق

59

از اصحاب لوفی امام صادق

60

کلهپز

ـــ

ـــ

گوشتفروش

يحيي اللحام

از راویا ،موثق لوفه

آسيابان،
الطحان

المنهال

توضيحات

گندمفروش

اسماعيل بن
زيد

فروشنده

عمران بن

زعفران

أبياسحاق

البقال

سبزيفروش

السمان

روغن فروش

عبدالعزيز بن
اسحاق
سعيد االعرج

.

62

63

از راویا ،موثق لوفی

64

از راویا ،امام صادق

65

از راویا ،زیدي مذهب

66

از راویا ،موثق امامی
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توليد و
الحالل

فروش شيره

احمد بن عمر

از اصحاب امام لاظم

67

کنجد

جدول شماره  .1نمونه مشاغ ،شیییا ،در حوزه پوشا
نام شغل
القزاز
القالنسي
بياع الغزل

ترجمه

مصداق

توضيحات

توليدکننده و

احمد بن الحسن

فروشنده پيله ابريشم

القزاز

از راویا ،وارفیمذهب
68
بص ه

توليد و فروش نوعي

محمد بن احمد

کاله

حمدان

فروشنده نخ

70

الغزل

توليد کننده و
فروشنده پنبه

القطان

السابري

ف وشنده لکاس
72
شاپوري

محمد بن
ابيعمير

الفراء

پوستين دوز

يحيي بن سالم

بياع

از راویا ،موثق لوفه

ضريس بياع
يونسبنعلي

القطان

69

71

از راویا ،سالن لوفه
از اصحاب اجماع
73
شییه

از راویا ،زیدي مذهب
74
و موثق لوفه

جدول شماره  .9نمونه مشاغ ،شیییا ،در حوزه باداشت و سالمت
نام شغل

ترجمه

مصداق

توضيحات

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

229

الحجام

حجامتگر

فرقدالحجام

75

الطبيب

طبيب حاذق

عبداهلل بن

از راویا ،امامی موثق عص
76

امام صادق

سعيد
البيطار

دامپزشک

ـــ

ـــ

الختان

ختنهکننده

أبي يتعاطي

میاص با امام حان

المتطبب

درما،ی ي له
هنوز به ماار ،و
دانش بکیب حاذق
78
ن سیده است.

ابنأبي طيفور

77

عا ي

79

از اصحاب امام هادي

جدول شماره  .1نمونه مشاغ ،شیییا ،در حوزه ابزار آال،
نام شغل

ترجمه

مصداق

توضيحات

بياع االسفاط

فروشنده زنبيل

وليد بياع االسفاط

80

السراد (الزراد)

زرهساز

زيد الزراد

از راویا ،موثق
81
امامی

الکوزي

کوزهساز

الحسن بن محبوب

از اصحاب اجماع
82
شییه

السراج

زينساز

يعقوب السراج

از شیییا ،موثق عص
امام صادق

83
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فروشنده طناب

الفضيل بن الزبير

از شیییا ،زیدي
84
مذهب

جدول شماره  .9نمونه مشاغ ،متف ره شیییا،
نام شغل

ترجمه

مصداق

توضيحات

المالح

ناخدا

ـــ

85

دورهگردي براي

سعد بن أبي

از اصحاب

فروش برده

عمر (عمرو)

86

الجالب

88

النصاس

تاج ب ده و ف وشنده
89
چاارپایا،

صادرین

رفاعة بن موسي از اصحاب موثق و
نویانده لتاب
عص امام صادق و
90

لاظم
الجصاص

87

ـــ

گچ (مصالح

91

ساختماني) فروش
92

الکنا

بنا

أبوموسي

از اصحاب امام
صادق

93

در ب رسی مشاغ ،شیییا ،و عوام ،توجه آناا به سوي صنیتها و ح فههاي یونبایو،
مشاهده میشود له در موارد بایاري ،شیییا ،پیش از ورود به ی
از اماما ،میصوم

ح فه و لابب درآمبد،

اجازه میی فتند و یاه تا از جزئیا ،و شب ای حبالل ببود ،لابب
94

درآمد مطمئن نمیشدند ،به آ ،لار مشلول نمیی دیدند.
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ب اساس همین روش ،لمت شییهاي را میتوا ،یافت لبه در مشباغ ی چبو ،فب وش
حیوانا ،نجس ،پیشیویی ،جادوی ي ،زندا،بانی ،رضباو ،و ر ائبت رب آ ،فیالیبت لنبد.
همچنین در ب خی ح فهها مانند ف وش مش وبا ،به ببور ل بی و در ب خبی دیگب ماننبد
حضور در دستگاههاي دولتی جز در موارد خاص و با رعایت ش وبی ،به تییین مزد یا اخبذ
درآمد از آ ،راه ،مجاز نکودند 95.در حقیقت ،پايبندي شیییا ،به ایبنیونبه امبور ،فقب ببه
دلی ،ارتکاط و اث پذی ي آناا از سی ه اه ،بیت

بوده است.

موضوع دیگ در بحث مشاغ ،شیییا ،،موضوع همزمانی اشتلال و ع مآمبوزي اسبت.
بیشت اف اد جامیه ،مانند نخف وش ،آسیابا ،،زینساز ،جواه ف وش ،تجار و به بور ل ی ه
ف دي با ه ح فهاي ،خود را از یادیی ي آموزههایی له در چارچوب میبارف دینبی ع ضبه
میشد ،بینیاز نمیداناتند و در لنار پ داختن به شل ،اصب ی ،ف صبت تی بیم و تی بم را از
دست نمیدادند.
در تاریخ اجتماعی شییه ،به نمونههاي بایاري از شیییا ،ب میخوریم لبه ببه دعبو،
اه ،بیت
صادق

 ،به ف ایی ي ع م رو آوردند .ب اي نمونه ،مؤمنالطاق ،صحابی مشباور امبام
با وجود آ،له در ع م لالم به شا  ،رسیده ببود ،پیشبه خبود را رهبا ن ب د و

همچنا ،در بازار باق المحام ،لوفه به ص افی اشتلال داشت 96.محمد بن ماب م ،فقیبه و
97

راوي ب جاته لوفه ،ساعاتی از روز را به آسیاب ل د ،میپ داخت.

خالد بن ماد از دیگ شیییا ،است له آوازهاي ندارد .او ببه لبالهدوزي مشبلول ببود و
بااینحال از وجود امام صادق
صادق

با ه بایاري میب د .او دفت حدیثی را ببا سبصنا ،امبام

نوشته بود 98.همچنین ،مبیتبوا ،از ابوسبیید خیکب ي نبام بب د .آسبیابانی لبه
99

روایتهایش در الکافي و کامل الزيارات موجود است.
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همچنین ،س یما ،دی می ب دهف وشی بود له از دی ما ،در شمال ای ا ،،ب ده میخ ید و
ب اي ف وش به لوفه میآورد .او ب اي لاب درآمد ،یاه تا خ اسا ،هبم مبیرفبت .وي ببا
وجود لار بارتف سایش ،از دانشاندوزي غاف ،نکود و روایتهاي راب،تبوجای را از ربول
امام صادق

ی دآوري ل ده است 100.همچنین باید به صکاح بن صکیح

و امام لاظم

102

اشاره ل د 101.وي ،امام ماجد دارال ؤلؤ لوفه بود له از راه لفاشی ام ار میاش میلب د.

سماعة بن ما ا ،نیز ،ماجدي در مح به حضبارمه لوفبه داشبت و ببه تولیبد و فب وش
103

پی ههاي اب یشم مشلول بود.

اف اد بایار دیگ ي بودند له در این مقاله ،ام ا ،می فی ایشا ،نیات ،ولی همبه ایبن
موارد را میتوا ،به عنبوا ،نشبانههبایی از چگبونگی اث یبذاري و بازتباب سبک
ارتصادي ب مییشتی اه ،بیت

زنبدیی

در میا ،شیییا ،دانات.

نتيجه

سک

زندیی اه ،بیت

در زمینه امور مییشتی ،می فبی یب

نظبام اندیشبهاي و

تکیین آ ،و اصالح پندارهاي نادرست در زمینه اهتمام به امور مییشتی همب اه ببا الگبویی
عم ی از پايبندي به این آموزههبا در زنبدیی شصصبی و اجتمباعی خبود اسبت .امامبا،
میصوم

در زمینه نظ ي ،دستلم در هفت محور فیالیت میل دند .هفت محوري له

با هدف تصحیح ف هنگ عمومی ،اندیشه و نگ ش شیییا ،به امور مییشتی و نقبش مبؤث
آ ،در آرامش دنیا و رسید ،به سیاد ،آخ  ،صور ،پذی فته است.
در بید عم ی به یواهی ماتندا ،تاریصی ،اه ،بیت

تا آ،جا لبه شب ای جامیبه

اجازه میداد ،آش ارا و در ب اب دیدیا ،عموم ،در صحنه امور مییشتی حاض میشدند و در
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این راه ،از تحم ،ی ماي آفتاب ،ع ق ریصبتن و پینبه بابتن دسبتا ،ی فتبه تبا سب زنش
دوستانی له رنج لاب میاش را از خود دور و ب جامیه تحمی ،میل دند ،ه اسی نداشتند.
ایشا ،،لاب مییشت را مانند ف یضهاي الابی ،الزم مبیدانابتند و بب اي بب آورد ،نیباز
مییشتی به دست خود ،بدو ،ات ا به دیگ ا ،،بایار میلوشیدند.
در ب رسی بازتاب اجتماعی سک

زندیی اه ،بیت

ب جاتهت ین نشانههباي ایبن

اث یذاري را در حضور فیال و متنوع شیییا ،در ع صه امور مییشتی میتوا ،دید .آنچبه در
لنار این حضور راب ،توجه است ،اهتمام شیییا ،به موضبوع امب ار میباش و ع بمآمبوزي
همزما ،است له این ام حاص ،سفارشهاي ف اوا ،اه ،بیت

بوده است.

سزاوار است موضوع ام ار میاش و ع مآموزي هم زما ،در جاا ،لنونی با با هییب ي
از همه ابزارهاي ارتکابی سنتی و جدید ،ب اي مصابکا ،م تب اه ،بیت

ببه درسبتی

تکیین و تک یغ شود تا بار دیگ شاهد اث پذی ي شیییا ،در امور مییشتی از اهب ،بیبت
باشیم؛ زی ا وعدههاي اه ،بیت

صادق ،لالم ایشا ،نور ،لارهاي ایشا ،س اس خی و
104

رعایت ام ایشا ،مایه رشد و هدایت است.
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 .6جوليوس گولد و ويليام.ل.کولب ،فرهنگ علوم اجد اعي ،بيجا :انتشارات مازيار ،1631 ،ص.136
 .6نجم ( )36آيه .63
 .4يس ( )61آيه  .64
 . 3انبياء ( )61آيه 00؛ طه ( )60آيه  10ـ  .13
 . 1نحل ( )11آيه .114
 . 3عبد الرحمن سهيلي ،الروت األنف في شرح الساير النبويا  ،بيـروت :دارإحيـاء التـرا ،
 1416هـ  .ق ،ص.661
 .0عبدالملک ابنهشام ،السير النبوي  ،بيروت :دار المعرفة ،بيتا ،ج ،1ص.113
 .3محمد باقر مجلسي ،بحاراألنوار ،تهران :اسالميه ،بيتا ،ج ،16ص .614
،
 .10حسين بن محمد نوري ،مسددرک الوسائل و مسدنبط ال سائل ،قم :مؤسسة آلالبيـ
 1400هـ  .ق ،ج ،16ص .64
 .11محمد بن يعقوب کليني ،چاپ دوم ،الکاافي ،تهـران :اسـالميه ،1616 ،ج ،3ص00؛ شـي
صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،قم :جامعه مدرسين 1416،هـ  .ق ،ج ،6ص .110
 .16مجلسي ،پيشين ،ج ،100ص13؛ محمد رضا حکيمي و برادران ،الحيا  ،ترجمه احمد آرام،
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،1600 ،ج ،3ص.460
 .16تاجالدين شعيري ،جامعاألخبار ،قم :انتشارات رضـي 1403 ،هــ  .ق ،ص163؛ مرتضـي
مطهري ،مجموعه آثار استاد مطهري ،تهران :انتشارات صدرا ،بيتا ،ج ،66ص.301
 .14تاجالدين شعيري ،پيشين .
 .13ن .ک :کليني ،پيشين ،ج ،1ص 460ـ .440
 .11ه ان ،ج ،3ص 31ـ .33
 .13ه ان ،ج ،3ص13؛ ابن شعبه حرانى ،تحف العقول عن آل الرسول ،چاپ دوم ،قم :جامعـه
مدرسين 1404 ،هـ  .ق ،ص .640
 .10شي کليني ،پيشين ،ج ،3ص 33ـ 30؛ قاضي نعمان ،دعائم اإلسالم ،محقق آصف فيضـي،
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چاپ دوم ،قم :مؤسسة آلالبي  1603،:هـ .ق ،ج ،6ص .14
 .13شي صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،قم :جامعه مدرسين 1416 ،هـ  .ق ،ج ،6ص.114
 .60شي مفيد ،االرشاد ،قم :کنگره شي مفيد 1416 ،هـ  .ق ،ج ،1ص.630
 .61ه ان ،ج ،1ص .31
 .66ه ان ،ص.130
 .66کليني ،پيشين ،ج ،4ص.16
 .64ه ان ،ص.113
 .63ه ان ،ج ،3ص.30
 . 61ه ان ،ص.03
 . 63ه ان ،ص.00
 . 60شي صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،پيشين ،ج ،6ص .113
 . 63کليني ،پيشين ،ج ،3ص.31
 . 60ه ان .
 . 61ه ان ،ج ،3ص.31
 . 66ه ان .
 . 66ه ان ،ج ،3ص.603
 . 64کليني ،پيشين ،ج ،3ص116؛ شي صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،پيشين ،ج ،6ص .130
 . 63شي صدوق ،ه ان ،ص .133
 . 61ه ان ،ج ،3ص.114
 . 63آقا حسين بروجردي ،جامع االحاديث الشيعه ،تهـران :انتشـارات فرهنـگ سـب ،1601 ،
ج ،66ص .130
 . 60سيد رضي ،نهجالبالغه ،مصحح فيضاإلسالم ،قم :هجرت 1414،هـ  .ق ،ص.433
 . 63ابنبابويه ،معانياألخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمي 1406 ،هـ  .ق ،ص.1
 . 40ابو جعفر احمد بن محمد برقي ،چاپ دوم ،ال حاسان ،قـم :دارالکتـب اإلسـالمية1631 ،
هـ  .ق ،ج ،1ص.660
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 . 41کليني ،پيشين ،ج ،3ص130؛ شي طوسي ،تهذيب األحکاام ،چـاپ چهـارم ،تهـران :دار
الکتب اإلسالمية 1403 ،هـ  .ق ،ج ،3ص.1
 . 46کليني ،پيشين ،ج ،3ص.133
 . 46ه ان ،ج ،3ص.34
 . 44علي بن عيسي اربلي ،کشف الغ في معرف األئ  ،تبري  :بنـيهاشـمي 1601،هــ  .ق،
ج ،1ص.133
 . 43کليني ،پيشين ،ج ،3ص.33
 . 41ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبيطالاب  ،قم :عالمه 1633،هـ  .ق ،ج ،6ص104؛ ابـن
ابي فراس ورام ،مج وع ورام (تنبيه ال واطر) ،قم :مکتبه فقيه ،بيتا ،ج ،1ص .66
 . 43محمد بن سليمان کوفي ،مناقب اإلمام أمير ال ممنين علي بن أبي طالب  ،قـم :مجمـ
إحياء الثقافة اإلسالمية 1416 ،هـ  .ق ،ج ،6ص.06
 . 40شي حسن ديلمي ،إرشاد القلو إلي الصوا  ،قم :شريف رضي 1416 ،هـ  .ق ،ج ،6ص .613
 . 43کليني ،پيشين ،ج ،3ص36؛ شي مفيد ،پيشين ،ج ،6ص.111
 . 30کليني ،ه ان ،ص.31
 . 31ه ان ،ص.34
 . 36ه ان ،ج ،3ص.31
 . 36شي صدوق ،پيشين ،ج ،6ص.116
 . 34ر.ک :سيدمحمد مهدي موسوينيا ،تااريخ اجد ااعي شايعه در کاافي (پاياانناماه) ،قـم:
دانشگاه باقر العلوم ،1636 ،ص  440ـ .410
 . 33ن .ک :کليني ،پيشين ،ج ،3ص 600ـ 603؛ مرتضي راوندي ،پيشين .64 ،
 . 31ن .ک :الفهرست و رجال شي طوسي.
 . 33ن .ک :سيد محمدمهدي موسوينيا ،پيشين ،ص413؛ سـيد حسـين مدرسـي طباطبـایي،
ميراث مکدو شيعه در سه قرن ن ست هجري ،ترجمه علي قرايي و رسول جعفريان ،قـم :چـاپ
اعتماد.1606 ،
 . 30ن .ک :راوندي ،مرتضي ،تاريخ اجد اعي ايران ،چاپ دوم ،تهران :نگاه ،1606 ،ج ،1ص.631
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 . 33شي طوسي ،الفهرست ،نجف :المکتبة المرتضوية 1601 ،هـ  .ق ،ص.113
 . 10احمد بن محمد بن خالد برقى ،رجال البرقي (الطبقا ) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهـران،
 1606هـ  .ق ،ص .44
 . 11کليني ،پيشين ،ج ،1ص.600
 . 16احمد بن علي نجاشي ،رجال ،قم :انتشارات جامعه مدرسين 1403 ،هـ  .ق ،ص.443
 . 16نجاشي ،پيشين ،ص.60
 . 14حسن بن يوسف حلي ،ال الصه ،قم :دار الذخایر 1411 ،هـ .ق ،ص.644
 . 13شي طوسي ،پيشين ،ص.466
 . 11نجاشي ،پيشين ،ص.101
 . 13ه ان ،ص.33
 . 10ه ان ،ص.30
 . 13محمد بن عمر کشي ،رجال ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد،1640 ،ص.360
 . 30شي طوسي ،پيشين ،ص.160
 . 31نجاشي ،پيشين ،ص.440
 . 36کليني ،الکافي ،قم :دار الحديث للطباعة و النشر 1463 ،هـ  .ق ،ج ،6ص.33
 . 36نجاشي ،پيشين ،ص.160
 . 34ه ان ،ص.444
 . 33ه ان ،ص.630
 . 31ه ان ،ص.613
 . 33شي مفيد ،پيشين ،ج ،6ص.663
 . 30ابن اثير ج ري ،النهاي في غريب الحديث و األثر ،محقق طناحي محمود محمـد ،چـاپ
چهارم ،قم :مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان ،1613 ،ج ،6ص.110
 . 33شي طوسي ،پيشين ،ص.634
 . 00سيد ابوالقاسم خويي ،معجم رجال الحديث ،قم :مرک نشـر آثـار شـيعه 1410 ،هــ  .ق،
ج ،13ص.600
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 . 01نجاشي ،پيشين ،ص.133
 . 06ه ان ،ص.06
 . 06ه ان ،ص.431
 . 04شي طوسي ،پيشين ،ص.613
 . 03کليني ،پيشين ،ج ،1ص.301
 . 01ه ان ،ج ،3ص.666
 . 03سيدابوالقاسم خويي ،پيشين ،ج ،0ص.36
 . 00سيدحسين مدرسي طباطبایي ،پيشين ،ص.463
 . 03احمد بن محمد مقري فيومي ،ال صباح ال نير فاي غرياب الشارح الکبيار للرافعاي ،قـم:
منشورات دار الرضي ،بيتا ،ج ،6ص.331
 . 30شي طوسي ،پيشين ،ص.131
 . 31کليني ،پيشين ،ج ،6ص.330
 . 36سيد رضي ،پيشين ،ص.304
 . 36سيدابوالقاسم خويي ،پيشين ،ج ،66ص.10
 . 34ن .ک :کليني ،پيشين ،ج ،3ص 116ـ  .163
 . 33ن .ک :بروجردي ،پيشين ،ج ،66ص.616
 . 31جعفر سبحاني ،موسوع طبقا الفقهاء ،قم :مؤسسه امام صادق 1410 ،هـ .ق ،ج ،6ص .313
 . 33مدرسي طباطبايي ،پيشين ،ص.403
 . 30ه ان ،ص .636
 . 33ه ان ،ص.631
 . 100ه ان ،ص.440
 . 101سيدابوالقاسم خويي ،پيشين ،ج ،3ص.36
 . 106نجاشي ،پيشين ،ص601؛ مدرسي طباطبايي ،پيشين ،ص.460
 . 106سيد حسين مدرسي طباطبايي ،پيشين ،ص.461
 . 104شي صدوق ،عيون اخبار الرضا  ،تهران :نشر جهان 1630 ،هـ .ق ،ج ،6ص.277

