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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 تابستان

 

 یمشاغل اصحاب امام حسن عسکر

 

 51/3/5015 تاریخ تأیید:                  51/55/5011 تاریخ دریافت:
  1 یمطهر یدرضاحم 

  2 یزهرا زارع
 

خرود ر ااععر ، بر      یازهرای بررورددن    یبررا  یگرانهمچون د یعیان،ش

رکراد ر   بر  کبر    یتب اهل های ی عختلف اشتغال داشتند. توص یکادها

اثرگذاد برود  اترت.    ها یتفعال ینب   وب  خود دد ا یکادی،ابتن از ب یدرد

)عج(، یحضرر  عدرد   یبرت دد وترتا      یعیانشر  یژ ر یتبا توا  ب  رضع

 یا واع اشتغال اصحاب اعام حبن عبرکر  یبردت یدد پ ضرپژرهش حا

ب  اطالعا  عربوط ب  شغل اصحاب ون حضر   یابیاتت. کمبود عنابع، دتت

عواود، شغل  یخیتاد یها بر اتاس داد  ین،دا دشواد کرد  اتت. با راود ا

 نتروا  یدا عر  اعرام  یران د   فر اصحاب ر دار ر  فر از صد شش ر  یبتب

 ی،همچرون  کتابرت، وددفررشر    یها ک  عوادد شغل ینا ععشخص کرد. تنو

  دهنرد    شان گیرد، یدا ددبرع یگر ر عس یددردگر ی،تاز در ن ی،کا ذتاز

 یرا  عختلرف ح  یهرا  دد عرصر   یحضود اصحاب اعام حبرن عبرکر  

                                              

: ی، پژوهش  هات وم   ف و گرهس    اس       ی   ب اه    یرتو س   یخپژوهش  ه ت ر  ار  یاردانش  . 1
(H.motahari@isca.ac.ir). 
 .(REjahan@gmail.com). یهاس ف،  ؤسسه  عص   یخکارشساس ارش  رار. 2
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از  یتب زعان و دا ب  علوم ر ععادف اهل ون درزگاد ر اهتمام هم یاقتصاد

 اتت. یگرد یاز تو یعاد یاه یش تو، ر شغل ر پ یک
 

مشاال،،   ی،اجتمااک  یخ، تاا  یاصحاب اماا  سناع کنا      :کلیدواژگان
 .یعیانش یخاصناف، تا 

 مقدمه

داشتن شغل، از ضروریات زندگی بشر بوده و اسالم، کاار و اشاتغار را از وااتاات زنادگی     

معرفی کرده است. در قرآن کریم، برخی هایش  دانسته، آن را راه رسیدن انسان به خواسته

اناد. ایان    ختار داده  2و حضرت داود 6آیات از شغل بعضی انتیا مانند حضرت موسی

نیا  از   دهنده اهمیت کار و اشتغار در قرآن است. در سایره معواومان   موضوع، نشان

ه های فراوانای از اشاتغار آن ب رگاواران و تو ای     تا پایان عور حضور، گ ارش پیامتر

پیروان خود به کار و دوری از تنتلی واود دارد. از سوی دیگر، فواید فراوانی برای کار ذکر 

شده است؛ مانند: نظم ااتماعی، الوگیری از تتاهی، الوگیری از فقار، آمارزش گناهاان،    

نجات در قیامت، عتادت، همساانی باا ادااد در راه خادا. هم،ناین، اشاتغار باه عناوان         

معاش و دوری از فقر مورد تواه بوده و در روایاتِ فراوانی بر آن تأکید ترین راه تأمین  مدم

و باا   3شده است. تالش برای طلب حالر در سخنان معوومان، نشانه عقل و خردمنادی، 

 4عنوان عتادتِ برتر معرفی شده است.
                                              

ابْسَتَی هارَینِ وَمی أَنْ رَأْجُرَنی ثَمانِی حِجَجٍ گَإِنْ قالَ إِنِّی أُری ُ أَنْ أُنْهحَک إِحْ َی » :22. قصص، آیه1
 «.أَرْمَمْ َ وَشْراً گَمِنْ وِسْ ِک وَ  ا أُری ُ أَنْ أَشُقَّ وَمَیک سَتَجِ ُنی إِنْ شاءَ المَّهُ  ِنَ الصَّالِحینَ

رْ گِى السَّرْدِ وَ اوْمَمُ ا صَالِحاً اِنّى بِما وَ اَلَسَّا لَهُ الْحَ ِی َ * اَنِ اوْمَ ْ سَابِغَات وَ قَ ِّ: »11 11. سبأ، آیه2
  .«رَعْمَمُ نَ بَصیرٌ

لَیسَ یَسبَغی لِمعاقِ ِ أن یَه نَ شاخِصاً إالّ گی ثَ ثٍ:  َرَ َّةٍ لِمَعاشٍ أو خُط َتٍ لِمَعادٍ أو لَذَّةٍ گی غَی رِ  » .3
 (11، صرحف العق لشعبه حرانی،  )ابن.«  ُحَرَّفٍ
 .23 22،  صبی  های  قرآن و اه  وکار بر اساس آ  زت کسب طهری،  .4
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تر از اشتغار، اواز و حالر بودن آن است که قوام زندگی ااتماعی متکای بار آن    مدم

تارین   یکای از مدام   6اناد.  همواره بر کسب درآمد حالر تأکیاد داشاته   بیت لاست. اه

ا ااا  خاود را از بیکااری و     های کسب روزی حالر، شغل مناسب است و ائمه راه

ویژه در عور حضور،  ها، شیعیان در طور تاریخ، به کردند. با این تو یه نشستن منع می خانه

کردند تا در زندگی، درآماد کساب    ه و تالش میهمواره به کارها و مشاغل مختلف پرداخت

کیشاان و   کنند و ماتاج دیگران نتاشاند و ابتتاه گااه از مشااغل خاود بارای یااری هام        

بردند. این مدم، در اواخر عور حضور اهمیات دوننادان یافتاه،     مذهتان خود بدره می هم

ا  در آستانه غیتت شد. بنابراین، شناخت مشاغل ا ا ای برای ارتتاط با امام نی  می وسیله

ای برخاوردار اسات. در میاان ا ااا  اماام حسان        ، از اهمیات ویاژه  )عج(حضرت مددی

های گوناگون بودند؛ از امله: زیات، دقان، خشاا ،  اائ ،    افراد دارای شغل، عسکری

شادند؛ یعنای    شده و با هدف مشخص انتخا  می حناط و... . برخی از این مشاغل، حسا 

های فراوانی از  این مشاغل،  رفاً ادت کسب روزی نتوده و بدره هدف ا اا  از داشتن

های حکومتی که در آن زماان وااود داشات و دیادار      بردند. با تواه به مادودیت آن می

گرفت، گاهی این مشاغل، پوششی برای دیادار باا    سختی  ورت می به شیعیان با امام

 اماام  وکاال   ترین مدم سمّان، ازسعید، مشدور به  بن بود؛ برای نمونه، عثمان امام

 سامّان  باه  مشادور  سعید بن عثمان رسید،  غرا غیتت در خاص نیابت منوب به بعدها که

 با طوسى شیخ. شد برگ یده وکابت به ابسّاالم(  )علیدماعسکر  و هاد  امام طرف از او. بود

 مشغور روغن تجارت به او: نویسد مى سمّان به او تسمیه واه درباره مطلب، این به اشاره

 کاه  ماواقعى  در. کناد  بردار  بدره( وکابت) خود ا لى کار برا  سرپوشى عنوان به تا بود

                                              

 .01، ص2، جکاگییعق ب کمیسی،  بن  حم  .1
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 نا د  پنداانى  و کارد  ماى  ااسااز   روغان  ظارف  در را آن رسید، مى او به شیعیان از مابى

  6.فرستاد مى ابسّالم( )علیهعسکر  ابومامد

عور حضاور و شایوه ارتتااط ا ااا  باا      بنابراین، برای شناخت تاریخ شیعیان در اواخر 

هاایی را   گونه مسائل پرداخته شود؛ ضمن آنکاه نناین پاژوهش    ، الزم است به اینائمه

 های مختلف به شمار آورد. توان قدمی در راستای شناخت تاریخ ااتماعی شیعیان در دوره می

ماام  ویژه مشااغل ا ااا  ا   در آستانه غیتت  غرا، به درباره مشاغل ا اا  ائمه

هاا، باه    مقابه یا کتا  مستقلی یافت نشد؛ اما در ضمن برخی پژوهش، حسن عسکری

نوشاته رساور   حیات فکری و سیاسای ائماه  آن اشاره شده است؛ برای نمونه، کتا  

مشاغل و حِرَف ا اا  و راویان ائمه تا پایان عور غیتت »ای با عنوان  اعفریان، و مقابه

مددی پیشوایی به ناپ رسایده کاه باه وضاع اقتواادی      نوشته مجید افالکیان و «  غرا

شیعیان و فضای اقتواادی دوران دوازده اماام پرداختاه و بیشاتر باه دوران قتال از اماام        

و بیشتر عوار   پرداخته و ابتته یک پژوهش آماری مناسب از دوران ائمه عسکری

 ارائه کرده است.   ادقین

 در آساتانه غیتات حضارت     ائماه ایام مشااغل ا ااا      در این مقابه، سعی کرده

برای ارتتااط باا    ویژه امام عسکری گیری ا اا  ائمه، به و نگونگی بدره )عج(مددی 

 آن حضرت از طریق این مشاغل بررسی شود.

 مفاهیم

هاا و باه نیا ی مشاغور      به معنای کارها، حرفه« شغل»بر وزن مفاعل، از ماده  مشاغل،

گویند که در ازای کسب ماار و   یشه یا فعابیتی میدر ا طالح، به شغل، پ 2باشد. شدن می

 3شود. درآمد، انجام می

                                              

 .212 214، صالغیبةحسن ط سی،  بن  حم  .1
 .44، ص4، جقا  س قرآنقرشی بسایی،  .2
 .332، ص3، جررجمه الحیاةاحم  آراف،  .3
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 بیت ضرورت اشتغال به کار از نگاه اهل

شغل مناسب، مایه استقالر اقتوادی و حفظ ع ت و سربلندی بنیان فرد، خانواده و اامعه 

در  بیات  رو، اهال  ازاین 6است. داشتن روزی حالر، مالزم با داشتن شغل مناسب است.

شدند و هم پیروان خاویش را باه آن    شرایط و دوران مختلف، هم خود مشغور به کار می

همواره منتع درآمد شخوی داشاتند و بخشای از دساترنج     بیت کردند. اهل تشویق می

کردند؛ برای نموناه، پیاامتر    خود را نی  در امور خیر و برای رفع احتیاج دیگران مورف می

مشاغور باود و    مدتی در کاروان تجاری حضرت خدیجهدر اوانی،  گرامی اسالم

که در مدینه باغ و نخلساتان و زمینای فاراهم کارده باود و از درآماد آن        امیر مؤمنان

 2نمود. استفاده می

دادند و با اینکاه آناان    ای می به شغل اهمیت ویژه بیت شیعیان نی  با تاسی به اهل

کردند؛  ار بودند، از کار کردن خودداری نمیابم دارای منوب حکومتی و یا مستمری از بیت

که سلمان فارسی وقتی حاکم مادائن باود، باه کاار حوایربافی اشاتغار داشات.         هم،نان

داد و از دساترنج   مستمری سلمان از بیت ابمار، پنج ه ار درهم بود که آن را  ادقه مای  

 اا  اماام  خووص ا به ،بعضی از ا اا  و یاران ائمه اطدار 3کرد. خود استفاده می

نی  در عین حار که حافظ ه اران حدیث و معاارف دینای بودناد، باه      حسن عسکری

های مختلفی اشتعار داشتند و امام نی  آنان را به داشتن شغل و کسب روزی تشویق  شغل

  5داد. هایی که درباره درآمد مشاغل خود داشتند، پاسخ می و به پرسش 4کرد می

                                              

 .04، 2، جکاگیکمیسی،  .1

 .24، ص10، جلحقشرح إحقاق ا روشی نجفی،  .2

 .32، ص2، جکاگی. کمیسی، 3

 .404، صرحف العق لشعبه حرانی،  . ابن4

 .134، ص4 ، جرهذیب األحهاف. شیخ ط سى، 2
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ل، به معنای داشتن شغل ثابت و با حقاو  و م ایاای   باید تواه داشت که ضرورت شغ

معین نیست؛ بلکه منظور آن است که مسلمان باید تنتلی را کنار بگذارد و هار روز دنتاار   

روزی خود باشد؛ خواه شغل او ثابت و برای یک نداد خاص و اداری باا حقاو  و م ایاای    

 ار، م رعاه، بااغ و غیار آن    ثابت باشد و یا هر روز رز  خود را باا فعابیات شخوای از بااز    

 کسب نماید.

  وضعیت اقتصادی شیعیان در زمان امام حسن عسکری

 ( به دبیل تاوالت سیاسای و  210ا203) در عور ابناء ابرضا مردم اقتوادی وضعیت

نتود و گاه شورش مردم در شدرهای مختلف، از امله  های امیران، خو  تات تأثیر رقابت

مراتاب بادتر    داشت. این وضعیت، نستت باه اامعاه شایعه باه     شدرهای عرا  را به دنتار

هاای مخاابف تشایع و     ازآنجاکه حاکمیت تا زمان مورد اشاره در اختیاار حکومات   6شد. می

هاای وقات بودناد و باه  اورت       بود، شیعیان در اقلیت و مغضو  حکومات  بیت اهل

شوند، مااروم بودناد.    مند توانستند از آن بدره هایی که عامه می طتیعی، از بسیاری فر ت

ای همکااری باا    گونه نی  آنان را از همکاری و اشتغار به کارهایی که به ابتته گاه ائمه

حار،  بااین 2نمودند. کردند و یا از آن اظدار نارضایتی می رفت، منع می حکومت به شمار می

هاب  خی  و ثروتمند بود، طتیعی اسات کاه شایعیان نیا  از موا     نون عرا  سرزمین حا ل

خووص از فر ات شاغلی آزاد    شوند. شیعیان عرا ، به مند می وبیش بدره خدادادی آن کم

شاد، هم،اون: تجاارت،  ارافی، کشااورزی، با ازی،        که کمتر به حکومات مرباوط مای   

 کردند. فروشی و کارهای خدماتی استفاده می برده

                                              

 .12، صدول  وباسیان حم  سهی  طق ش،  .1

 .21همان، ص .2
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 بندی مشاغل تقسیم

ویاژه در آساتانه    های مختلف، باه  ههای شیعیان را در دور توان شغل در یک نگاه کلی، می

های: حکومتی، توبیادی، تجااری،  انعتی و خادماتی      ، به شغل)عج(غیتت حضرت مددی

 تقسیم نمود:

 الف. مشاغل حکومتی

از امله مشاغل مدمی که در هر زمان از اایگاهی در اامعه برخاوردار باوده و ابتتاه    

اناد، اشاتغار در منا اب     داده شیعیان به دبیل حاکمیت مخابفان، کمتر بدان رغتت نشاان 

حکومتی بوده است؛ اما برخی افراد در برخی مقاطع و گاه باا دساتور یاا راهنماایی اماام،      

ای  ها بودند. آنداا قتیلاه   فرات، یکی از این خاندان اند. بنی های حکومتی را نی  پذیرفته شغل

ابوابعتاا   مذهب هستند کاه بیشترشاان باه مقاام وزارت رسایدند. یکای از آناان،         شیعی

باشاد. او راوی و  ااابی اماام      ( می 296ا231فرات ) بن حسن بن موسی بن مامد احمدبن

بود و برخی وی را مردی فقیاه و دانااترین ماردم باه فقاه و ماذاهب        حسن عسکری

 ( وزیار  231ااراح )م.   بان  اند. ابوابعتا  توسط پدرش که با حسن مخلاد  اسالمی شمرده

 6مور دیوانی شد.رابطه دوستی داشت، وارد ا

 (، ریاست دیوان خاراج و ضایاع را دریافات    289ا279وی در دوران معتضد عتاسی )

های والیتای شاامل دیاوان: مشار ، مغار  و       کرد و دیوان ادیدی به ابدار )ادغام دیوان

 ( نی  362ا246فرات ) بن علی بن سواد( را تأسیس کرد. برادر او نی  به نام ابواباسن مامد

 2 ( بود.295ا289و مکتفی ) وزیر معتضد

اسااا    بن علی بن از دیگر ا اا  امام که در دستگاه حکومت حضور داشت، اسماعیل

 (، متکلم نامدار امامی، ساکن بغداد و از 366سدل، معروف به ابوسدل نوبختی )م.  ابی بن 

                                              

 .303، ص 4دائرة المعارف بزرگ اس  ی ، ج سی  صادق سجادی، ابن گرات،  .1

 .032ص ،3کمیسی، کاگی، ج .2
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وان منجم عن خاندان نوبختیان بود که نندین تن از آنان از زمان منوور عتاسی در بغداد به

 ابوسااادل، دوران اماااام هاااادی و    6و متااارام و ادیاااب شاااناخته شاااده بودناااد.   

را درک کرده است. وی در دستگاه حکومتی، دارای منا اب دیاوانی و    امام عسکری

اداری بوده و نقش مدمی در پاسداری از شئون امامیه داشته و مناظرات کالمی و اعتقادی 

معرفی کارده   حالج که خود را نماینده امام عوربا مخابفان امامیه داشته است. وی با 

 2بود، به مخابفت برخاست و در میان مردم، شخویت او را تخطئه کرد.

 ب. تولیدی 

توان به کشاورزی، دامداری و ریسندگی اشاره کرد که بعضی از  در مشاغل توبیدی می

 خود نی  به برخی از این کارها اشتغار داشتند. امامان

 . کشاورزی1

مورد بیشترین تاکید قرار  بیت تندا در سخنان و روایات اهل زراعت و کشاورزی، نه

گرفته، بلکه بسیاری از پیامتران ابدی و پیشوایان معووم و اوبیای ابدای و علماا، باه کاار     

کنند؛ حتی امامان شیعه در آستانه غیتت نی  خود به برخی  پرداخته و با افتخار از آن یاد می

های  داد و زمین کار کشاورزی انجام می که امام هادی اشتغار داشتند؛ نناناز این امور 

کشاورزی آن حضرت در اختیار افراد دیگر نی  قرار داشت. گفته شده فرزندش سید ماماد  

 ابواباسان : کناد  ماى  نقال  حم ه بن على 3ها بود.  (، مسئور رسیدگی به آن زمین252)م. 

 ریا د.  مى پاهایش از عر  و است کار مشغور زمین رو  بر دیدم را( هاد  امام) ثابث

 کسى حم ه! بن على ا : »فرمود امام «؟ ...کجایند کارگرها شوم، فدایت: »کردم عرض

 : کاردم  عارض  «. ...کارد  ماى  کاار  خاود  زماین  در بیال  باا  بود، بدتر پدرم از و من از که

                                              

 .224، ص  2دائرة المعارف بزرگ اس  ی، جحسن انصاری، اب سه  ن بختی،  .1

 .220، ص11، جرسقیح المقال گی ومم الرجالوب اهلل  ا قانی،  .2

 .304، ص6، جرهذیب االحهافشیخ ط سی،  .3
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 پادرانم،  هماه  و مؤمناان  امیار  و خادا  رساور : »فرمود «؟ ...بود که شخص آن»

 شایساتگان  او ایا و  رساوالن،  انتیا، کارها  امله از کشاورز ، و کردند مى کار خودشان

  6«. ...باشد مى

طورطتیعی، با تواه به وضعیت منطقه و نی  شیعیان و پیروی آنان از سایره رهتاران    به

بادان اشاتغار   ای باشد از اینکه شیعیان هام   تواند نشانه خود، اشتغار امام به این شغل می

هاای کشااورزی پادر     در زماین  اند. نی  حضور سید ماماد، فرزناد اماام هاادی     داشته

عنوان فردی از شیعیان به کشاورزی  ب رگوارش، عالوه بر آنکه خود تأیید اشتغار ایشان به

در  است، بیانگر حضور شیعیان در این شغل نی  هست. یکی از یااران اماام عساکری   

فروخات،   آورد و مای  هایی که از نی ارها به دسات مای   د پرسید و به نیای از درآمد خو نامه

طتیعی است که امور مربوط باه  « خمس آن، باید پرداخت شود.»سؤار کرد و امام فرمود: 

 2گیرد. های کشاورزی قرار می نی ارها در زمره شغل

 ج. بازرگانی 

جاارت و بازرگاانی   ، تویژه ا اا  ائمه های مورد تواه مسلمانان، به یکی از شغل

و در آستانه غیتات، گا ارش    در عور ابناء ابرضا بود که در خووص ا اا  ائمه

 اند از: باشد، عتارت شده است. از امله مشاغلی که به این مورد مربوط می

 . حناط 1

 3به معنای گندم است و حناط، یعنی خریدار و فروشانده گنادم.  « حِنَط»حناط، از ماده 

ذای غابب افراد اامعه، از اهمیت بس ایی برخوردار باوده و طتیعتااً شاغل    عنوان غ گندم به

نیا  برخای باه ایان کاار اشاتغار        مدم و پُررونقی بوده است. در میان ا اا  ائماه 

                                              

 .162، ص3، ج ن ال یحضرالفقیهشیخ ص وق،  .1

 .134، ص4 ، جرهذیب األحهاف. شیخ ط سى، 2

 .220، ص2، جلسان العرب سظ ر،  ابن. 3
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اشاره کارد کاه از ماوابی     6عتدابامید کوفی بن توان به مامد عنوان نمونه، می اند؛ به داشته

 (، او را از ثقات ا اا  در 450بود. نجاشی ) کریو از ا اا  امام عس 2قتیله بَجِیلَه

کوفه معرفی کرده و از اشتغار او به خرید و فروش گندم ختر داده است. نجاشی هم،نین، 

عتادو    3تواند شاهدی بر اایگاه علمای او باشاد.   را به او نستت داده که می ابنوادرکتا  

یایی ابواعفر، از دیگر ا اا   بن علی و مامد بن مامد یایی قمی، یونس بن ابعطار، احمد

 4اند. هستند که به این کار اشتغار داشته امام عسکری

 . وَرّاق 2

برخی نیا    5باشد. و به معنای سازنده یا فروشنده ور  و کاغذ می« ور »ورّا ، از ماده 

ابوریاان بیرونی،  1اند که به فروش کاغذ اشتغار داشته باشد. ورّا  را به کسی اطال  کرده

ای خطاط را  ورّاقین، یعنی یک نفر عده»ورّاقی را شغلی خدماتی و تجاری دانسته و گفته: 

ندیم  ااحب   فروختند. ابن نوشتند و می های خطی را از روی نسخ می کرد و کتا  امع می

                                              

دانس ته و   و ا  اف وس هری   ، ا  اف ه ادی  اهلل خ یی او را از اصحاب ا اف ج اد . آی 1

، 12، ج عج م رج ال الح  ی    گ ی : او احتماالً ز ان غیب  را نی ز درک ک ردت اس  . )ر.ک.      ی

 (223ص

وَمْ رو   ب ن   إراش  بن  ز گرزن ان أنْمار ای از قبای   شه ر ورب قحطانی و ا (، قبیمهBajila) مهیبج. 2

و صف  و نسب آن، بَجَمی اس  . )ر.ک:  اس  سَبأ  بن  کَهْ ن   بن  زی   بن  الِک  بن  نَب   بن  غَ ْث  بن  

 (404، صجمهرة االنساب العربحزف ان لسی،  ابن

 .304، صرجال السجاشینجاشی،  .3

 .411، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .4

 .322، ص11، جلسان العرب سظ ر،  ابن .2

 .401، صگرهس  ابج یبستانی گؤاد اگراف،  .6
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های کتب معمور آن عور را در کتا  خود امع کرده و راااع   فدرست، ورّا  بوده که نام

  6«ه این  نعت، در کتا  خود باث کرده است.ب

توان گفت ورّا ، یعنی کاغذفروشی. استنساخ، در آن دوره حرفه و  نعتی  بنابراین، می

اناد. اگرناه در معناای     باه آن اشاتغار داشاته    ،ای، از امله ا اا  ائمه بوده که عده

باتواه به نگاارش و   توان آن را ا ء مشاغل توبیدی به حسا  آورد و توبیدکننده کاغذ می

نویسی از کارهای خدماتی برشمرد، اما ازآنجاکه بیشتر درباره فروشنده کاغذ به کاار   نسخه

 رفته، در این نوشتار، از امله مشاغل تجاری قرار گرفته است. 
 ( وااود داشاته اسات و برخای از     648ا94) شغل کاغذفروشی، از دوره  ادقین

تسانیم، معاروف باه ابوطااهر      بان  ودند؛ مثل ماماد ا اا  ایشان هم، دارای این شغل ب

از زمانی که توبید کاغذ آغاز شد، ثتت احادیث روی کاغذ، وسایله مناساتی بارای     2ابورا .

را بدتر حفاظ و ثتات    نویسندگان و کاتتان قرار گرفت تا بتوانند احادیث و روایات ائمه

ودناد. باا روناق گارفتن     نم کنند و برای تسدیل در نشار احادیاث، از کاغاذ اساتفاده مای     

 (، ا اا  ایشان هم باه ایان شاغل روی    210ا203) کاغذسازی در دوره ابناء ابرضا

اند. از میان ا ااا  اماام    ورّا  بوده ،که ده نفر از ا اا  امام هادی طوری آوردند؛ به

، «اإل ا  ة »هاای:    (، مؤباف کتاا   248هارون ابوعیسی اباورّا  )  بن مامد ،عسکری
باشاد و   می «اخت ف الشیعة والمقاالت»، و «الحهم ومی س رة لم یهن» ،«السقیفة»

  3آید، به کاغذفروشی اشتغار داشته است. که از نامش برمی ننان

که به ایان   4باشد ابراهیم دبفی می بن ابوابفتح هالر، از دیگر ا اا  امام عسکری

 پیشه مشغور بوده است.

                                              

 .122، ص1، جآثار الباقیة. اب ریحان بیرونی، 1

 .311، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .2

 .322، صرجال السجاشی. نجاشی، 3

 .442همان، ص .4
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 . زیات3

 فروش روغن است. زیات بر وزن فعار، به معنای روغن به معنای« زیت»زیات، از ماده 

در ساامرا تاات کنتارر حکومات      زمانی که امام هادی و امام حسن عسکری 1است.

وآمد  توانستند با امامان ارتتاط برقرار کنند و رفت راحتی نمی بودند، شیعیان و یاران ایشان به

عناوان پوشاش    اغلی را بهگرفت. برخی ا اا ، مش سختی  ورت می به به خانه امام

برای رسیدن به امام برگ یدند و بدین وسیله، مسائل و مشکالت شیعیان را با امام در میان 

 کردند.  گذاشتند و از امام کسب تکلیف می می

اش اباوعمرو و سامان نیا  باه او گفتاه        ( اب یات، کنیه290سعید ابعمروی ) بن عثمان

بود که شغل    امام هادی و امام حسن عسکریشد. وی از یاران ب رگ و مورد وثو می

کارد و از ایان    اساتفاده مای   فروشی داشت و از آن برای ارتتاط با امام عساکری  روغن

نماود. ایان عاابم ب رگاوار، از ناوا  خااّص اماام         وآماد مای   رفت طریق، به من ر امام

نشود و تاات تعقیاب   شناخته « امام وکیل»او برای اینکه به نام  2باشد. نی  می )عج(مددی

بقب یافت و با این عنوان، با شیعیانی « فروش روغن»کرد و به فروشی می قرارنگیرد، روغن

را باه اماام    واااب  خواساتند واوهاات   رفتناد و مای  های مختلف به سامرا میکه از مکان

گرفات و  وااب آنان را تاویل مای  کرد و واوهاتبرسانند، ارتتاط برقرار می عسکری

بُارد و باه او   ن د اماام مای   فروشی نمود و با نام روغنر ظرف روغن خود پندان میآن را د

 و آن رفتند ن د امام عسکری سامرا شیعیان یمن به از که گروهی ننان 3داد؛تاویل می

 از دیگاار ا اااا   4حضاارت آنااان را بااه وی ارااااع داد تااا آن امااوار را تاویاال بگیاارد.

                                              

 .322، ص2، جلسان العرب سظ ر،  ابن .1

 .324، صالغیبةط سی، حسن  بن  حم  .2

 همان.. 3
 .322صهمان، . 4
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ابخطاا    ابای  اباساین ابان   بن اشتغار داشته، مامدکه به روغن فروشی  امام عسکری

نجاشای او را دارای روایاات متعادد، ثقاه و ماورد اعتمااد        6است. او اهل کوفه بوده است.

را از آثاار او   «الرد ومی اه  الق  ر »و « المعرگة و الب اء»، «الت حی »تو یف کرده و 

 2دانسته است.

 . خُشّاب 4

موسی، خُشّا  بود.  بن حسن 3فروش است. نو  و تخته خُشّا ، بر وزن فُعّار به معنای

گویاد:   بوده، آثاری نی  بر اای نداده است. نجاشی می وی از دانشمندان ا اا  ائمه

و ابرد علی ابواقفه های  او از ب رگان ا اا  است. دانش و حدیث بسیاری داشت و کتا »

 4«را تأبیف کرده است. ابنوادر

 داری . دکان5

داری و  شاود، دکاان   آید یاا پُرروناق مای    هایی که با رونق تجارت به واود می شغلاز 

کنناد و تاااران    های تااران را خریده، به مشتریان عرضه می فروشی است. که متاع خرده

برند. بسیاری از شایعیان   نی  از آندا کاالهای مالی را خریده، با خود به شدرهای دیگر می

شته، انواعی از کاالها هم،ون: پارنه، گندم، پوست و امثار اینداا  دارای اشتغار دا به دکان

فروشای،   هایی که شایعیان داشاتند، عتاارت باود از: ابریشام      فروختند. برخی از شغل را می

 5هاای دیگار.   فروشای، عطااری و بسایاری شاغل     فروشی، با ازی، روغان   ریسندگی، برده

باره درآمدی که از راه فروش ماهی، ای در در نامه ، لت از یاران امام عسکری بن ریان

                                              

 . 322، صرجال الط سیهم ،  .1

 .240، صرجال السجاشینجاشی،  .2

 .463، ص1، جراج العروس حم   ررضی حسیسی زبی ی،  .3

 .304، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .4

 .42، صاصساف در وصر وباسیانسعی  الشیخمی،  .2
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فرمود: خماس آنداا، بار شاما       آورد، از آن حضرت پرسید و امامغله و... به دست می

 هایی است. این پرسش، بیانگر اشتغار برخی شیعیان به ننین شغل 6وااب است.

  د. صنعتی

ار به آن اشتغ  نعتگری، از دیگر مشاغلی بوده که برخی از ا اا  امام عسکری

ای رونق داشته، اما  های ساده اند.  نعتگری، گرنه در دوره زمانی مورد نظر به شکل داشته

 خود دارای  نوف مختلفی بوده است؛ از امله:

 . صائغ الذهب 1

که طتیعتاً نیازمند سارمایه قابال    2باشد  ائ  ابذهب، به معنای سازنده طال و زرگر می

های مختلف، از امله در دوره پایانی عور حضور و در آستانه غیتات   توادی بود. در دوره

باه آن اشاتغار داشاتند.     گروهای از شایعیان و ا ااا  ائماه     )عاج(، حضرت مدادی 

ین به ا سعید، از یاران و راویان امام اواد، امام هادی و امام عسکری بن حسین بن مامد

 3های آغازین غیتت  غرا از دنیا رفت.   در سار219 کار اشتغار داشته است. وی در سار

 . صفار 2

گری سروکار داشتند. از امله شیعیانی که باه ایان    شاغالن به  فاری، با روی و روی

 باشاد   مای  حسن ابوفار از ا ااا  اماام حسان عساکری     بن پرداخت، مامد شغل می

 معاروف باوده اسات. ایشاان از ا ااا       «  افار »ین شاغل، باه   که به دبیل اشتغار به ا

 هاای سرشانا  قمیاون باوده و باا حضارت مکاتتااتی         ، ثقه و از ندرهامام عسکری

 4داشته است.

                                              

 .134، ص4 ، جاألحهافرهذیب . شیخ ط سى، 1

 .433، ص0، جلسان العرب سظ ر،  ابن .2

 .332، صرجال السجاشی. نجاشی، 3

 .262همان، ص .4
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 . لؤلؤیی 3

این شغل، منسو  به بؤبؤ، به معناای مرواریاد و باؤ،یی، باه معناای ااواهرفروش و       

های مدم و نیازمند سارمایه   گری، از شغلاین شغل نی  همانند زر 6باشد. مرواریدفروش می

هشاام   بان  قابل تواه بوده است. از امله شیعیانی که به این شاغل مشاغور باوده، قاسام    

است. وی فردی دانشمند باوده و کتاابی     ( از ا اا  امام عسکری320ابلؤبؤیی )م. 

  2داشته است. ابنوادربا عنوان 

است که باه ایان    ا اا  امام عسکریؤبؤیی نی  یکی دیگر از لحسین اب بن حسین

  3کار اشتغار داشته است.

 . خدماتی ھ

کنناد و یاا در    شود کاه نیا ی را توبیاد نمای     مشاغل خدماتی، به کارهایی اطال  می

خریدوفروش و دادوستد دخابت ندارند؛ بلکه در مقابل انجام کار و خدمت خاود، ما دی را   

 کنند. دریافت می

 . کاتب 1

 4باشد. ها به معنای دبیر، مسئور دبیرخانه، دفتردار، منشی و نویسنده می نامه کاتب، در واژه

آورد. در ا طالح کتابت،  ها را به تاریر درمی شود که رسائل و کتا  کاتب، به کسی گفته می

 در حدیثى اوامع نگارش 5باشد. یعنی  نعت انشاء رسائل، و  احب آن، نویسنده و منشی می

  (648ا  83)  اد  امام دوران از پس ویژه به دارای سابقه است؛ ائمه ا اا  میان

                                              

 .121، ص1، جلسان العرب سظ ر،  ابن .1

 .316، صرجال السجاشینجاشی،  .2

 .41همان، ص .3

 «. کارب»، ذی  واژت نا ه دهخ ا لغ اکبر دهخ ا،  ومی .4

 .11، ص3، جالطراز االول والهساز لما  ن لغة العرب. کبیر   نی شیرازی، 2
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را با هدف ثتت  آندا و کرده آور  امع را روایات تا شدند مومم شیعه اامعه در بسیاری افراد

 زماان،  گذشت با نگارش نمایند. ن دیک و دور مناطق در ساکن شیعیان برا  و حفظ و نشر،

ایان   از یکاى . گردیاد  تأبیف تری مفول و بیشتر ها  کتا  و شد اف وده مؤبفان این شمار بر

سمرقند  )متوفای نیمه دوم  اشکیب بن حسین ،عسکر  امام روزگار در نویسندگان شیعه

خادمتگ اری   معواومه  حضرت مقتره در قم در مدتى که کسى قرن سوم هجری( است؛

  6.شد ماندگار آنجا در و رفت سمرقند به کرد و بعدها

 اوایل و سوم قرن اواخر در که سمرقند حوزه با قم تشیع پیوند حلقات از یکى باید و 

 باا  کتابى آندا، میان در که شمرده بر را او تأبیفات نجاشى. باشد شکل گرفت، ندارم قرن

 ها  قیام و دوران این زیدیه در فعابیت به نظر 2.خورد مى نشم به الزی یة ومى الرد عنوان

 بادین . گیرناد  قارار  آنان تأثیر تات شیعیان، از شمار  که رفت مى آن احتمار آندا مکرر

 تدوین معووم  امامان از  ادره روایات به استناد با بیشتر که ها کتا  دست این ستب،

 3.ها بود اناراف گونه این کنترر برا  خوبى وسیله شد، مى

. اسات  کارده  تأبیف آثار  و بوده دوران این براسته ها  ندره از برقى، خابد بن مامد

 باا  معا ار  شیعیان از یکى و داشته پدر از بیش شدرتى ،( 280 یا 274 م.) احمد او فرزند

 بار  مشاتمل  ابمعاارفى  ةدائار  و ، ابمااسانِ  کتا  که بود عسکر  امام و هاد  امام

 آن اا   و تفسیر اخال ،: قتیل از دینى معارف مختلف ها  زمینه تمامى در امامان احادیث

 ابتلادان  اختار فى ابتتیان کتا  آندا، امله از که داشته هم دیگر  تأبیفات و . است بوده

 4است. بوده اسالم دنیا  تاریخى اغرافیا  در

                                              

 .44، صرجال السجاشینجاشی،  .1

 .44همان، ص .2

 .222، صحیات گهری و سیاسی ائمهرس ل جعفریان،  .3

 .321، صرجال السجاشینجاشی،  .4
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 علمى مسائل زمینه در که شدند مى پیدا نی  کسانى عسکر  امام ا اا  میان در

 از یکى عنوان به اسماعیل بن ابراهیم بن احمد آنکه از از پس نجاشى. زدند مى تأبیف به دست

 عنوان با کتابى از او، آثار بر شمار  کند، ضمن یاد می عسکر  امام ن دیکان و خواص

ایشاان   .بارد  ماى  ناام  باوده،  اغرافاى  دانش در تأبیفى که واالدویة والمیات الجبال اسماء

 را تاأبیف   «ن  ادر االو راب  »و « وقی    بس ی »، «و  ف  بن  رة بسی»هم،نین، کتابدای: 

 6کرده است.

است. او  حفص )ابواساا  ابکاتب(، از دیگر ا اا  ب رگ امام عسکری بن ابراهیم

 2دارد. رد اهل غلو وابی ابخطا مردی ثقه و مواه است که کتابی با عنوان 

 3 (218سیار بوری )م.  بن مامد بن توان به احمد از دیگر ا اابی که کاتب بودند، می

باوده    ( در زمان امام حسان عساکری  259ا205کاتتان آر طاهر ) اشاره کرد. وی از

دالبت دارند، اما  های پیشین نی  بر کاتب بودن برخی ا اا  ائمه اگرنه نمونه 4است.

دهنده آن است که برخی شیعیان، شغل کااتتی در درباار برخای     این مورد اخیر، خود نشان

ابوعلی  1ابوابفرج قنایی، 5علی، بن به: مامد توان اند. هم،نین، می حاکمان را بر عدده داشته

عتادا    بان  ماماد  بان  احمد بن مامد 8حتشی قونی، بن علی 7انید اسکافی، بن احمد بن مامد

                                              

 .321همان، ص .1

 .44، ص1، ج عراج اه  الهمال الی  عرگة الرجالحسن ط سی،  بن  حم  .2

 .342، صرجال الط سیهم ،  .3

 .212، ص0ج  ست رکات ومم الرجال الح ی ،. نمازی شاهرودی، 4

 .411، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .2

 .304، صرجال السجاشینجاشی،  .6

 .302همان، ص .2

 .432، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .0
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اشاره کرد که هریک از  2یوسف بن ابراهیم بن سلیمان و مامد بن داود بن مامد 6ابثلج، ابی بنی

بودناد کاه در کتاب رااابی، از آنداا باا عناوان         آندا، ا ء یاران ن دیک امام عسکری

 یاد شده است. « کاتب»

نویساان و   نکته قابل ذکر آنکه شاید بتوان شغل کتابت را به شغل دیگر، یعنای نساخه  

  ورّاقان مرتتط کرد.

 . معلم2

های پایانی عور حضاور و   ویژه در سار به ،ترین مشاغل ا اا  ائمه یکی از مدم

  طورکلی برای هماه  شغل معلمی بود. اگرنه این شغل به یدر عور امام حسن عسکر

برخای    عنوان شغل آنان باشد، دربااره  ا اا  یا بیشتر آنان قابل توور است، اما اینکه به

ادریاس اشاعری قمای )متوفاای      بن توان به احمد آندا می  افراد گفته شده است که از امله

هاای   که فقیاه نامادار و یکای از نداره     اشاره کرد« معلم»اوایل قرن ندارم(، معروف به 

باود و باه ماضار     درخشان شدر قم بوده است. از یاران ن دیک امام حسن عساکری 

 ابناوادر های ارزشمند فقدی و حدیثی از املاه کتاا     ایشان رسید و موفق به تأبیف کتا 

د ترین و مشدورترین شاگر نقل کرده است. از مدم شد. ایشان روایات متعددی از ائمه

را تأبیف نموده است. کلینای در   کافی ( است که کتا  329یعقو  کلینی ) بن وی، مامد

ادریس را بادون واساطه نقال کارده اسات. ایشاان هم،ناین، باه          این کتا ، روایات ابن

شدرهای: کوفه، بغداد و حجاز مسافرت کرد تا با ترویج، تتلی  و نشر احکام نورانی اساالم،  

 3م دهد.وظیفه ابدی خود را انجا

                                              

 .443همان، ص .1

 .444، صرجال الط سیحسن ط سی،  بن  حم  .2

 .43، ص1، ج جمع الرجالاهلل قهپایی،  . وسای 3
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 نتیجه

ن آهاای قار   همانند سایر ا ناف و طتقات ااتماعی و متتنی بر تو ایه  ،ا اا  ائمه

که از بین  د و ده  طوری اند؛ به به کسب روزی حالر اهتمام داشته ،کریم و معوومین

بیست و شاش نفار آنداا در یاک شاغل       ،نفر از ا اا  و راویان امام حسن عسکری

هایی که عمدتاً در ادامه اسم و یا به عنوان بقب برای آنداا باه کاار     شغلاند؛  شدرت داشته

رفته است؛ همانند: خشا ،  فار، زیات و... . در این میان، برخی از ا اا ، شغل خود  می

وآماد   ای برای ارتتاط با امام قرار داده بودند و از این طریق، باه خاناه اماام رفات     را وسیله

بود کاه بعاد از آن، از    سعید، از وکالی مورد اعتماد امام بن ثمانداشتند. از امله آندا، ع

فروشی، با امام دیدار و ارتتاط برقرار  شد او از طریق روغن )عاج( نوا  خاص حضرت مددی

دهنده آن است که ا اا  به شغل خا ای   کرد. هم،نین، متنوع بودن مشاغل، نشان می

در کنار این مشاغل، باه تارویج فرهنا      تر آنکه ا اا  ائمه مناور نتودند و نکته مدم

نی  اهتمام داشتند و همواره به دنتار یادگیری و تعلایم معاارف دیان اساالم      بیت اهل

که در عر ه اقتوادی و ااتماعی فعابیت داشتند، در پای حفاظ و نشار     گونه بودند و همان

خواوص اماام حسان     و باه  و باه  اورت ویاژه، ابناءابرضاا     روایات ائماه اطداار  

بودند و شغلشان، هم وسیله کسب معیشت حالر بوده و هم راهی برای نشر  عسکری

 معارف اسالمی.
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