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مقدمه

انسان همواره به دنبال یافتن الگوهایی برای بهرهمندی بهتر از زندگی است .در این مسیر انسان بهه
الگوی موفقی نیاز دارد که یاریگر او در تمام عرتههای زندگی باشهد .ایهن مههم زمهانی بهرای او
اهمیت دو چندان مییابد که این برنامه به منبع الهی متصل باشد تا افزون بر رشد فردی ،او بتواند
وظیفه انسانی و دینی خود را نیز با آسودگی خاطر اجرا کند .سیره معصومین

از چنین ویژگهی

جامعی برخوردار است ،ولی از آنجا که پرداختن به برنامه زندگانی ایشان بسهیار گسهترده اسهت؛
در این مقاله تالش شده سیره زندگانی آنها در شاخه اقتصادی و از میان موضوعات آن ،بهه بحهث
با اهمیت عرتههای بخشد مالی پرداخته شود تا افزون بر نشان دادن جایگهاه ویهژه هزینهههای
بخششی در برنامه زندگی ایشان ،بتوان با الگو گرفتن از عرتههای بخششهی معصهومین

بهه

وظیفه انسانی و دینی اقدام نمود و سایر عرتههای نیکوکهاری را در سهیره ایشهان معرفهی نمایهد.
نگاهی به تاری زندگانی ائمه اطهار

گویای آن است که بخشهد تنهها در عرتهه کمهک بهه

نیازمندان نبوده و دیگر عرتهها ماننهد آزاد کهردن بردگهان و زنهدانیان ،رفهع نزاعهها ،هدیهه دادن،
پرداخت بدهی دیگران ،تأمین خسارتهای مالی دیگران ،تهأمین هزینهههای فرهنگهی نیهز مهورد
توجه ایشان در هزینههای بخششهی بهوده اسهت .ایهن مقالهه بهه بیهان و توضهیح ایهن عرتههها
میپردازد.
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
** دانشجوی دکتری تاری اسالم.
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 .1کمک به نيازمندان

کمک به نیازمندان ،مهمترین عرته و جزء برنامه روزانه اهلبیت بهوده اسهت تها جهایی کهه
حتی در وضع دشوار مالی ،از دستگیری محرومان و نیازمندان دریو نداشهتند .امیرمؤمنهان ،
در دوران پیامبر با وجود دشواری مالی ،همواره به تورت شبانه به نیازمنهدان کمهک میکهرد
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ
ًّ َ َ
الن َي » 1در شأن آن حضرت نازل
الن
که سبب شد آیه «ال ِِين ين ِفقون أموالهم ِباللي ِ و
هار ِسرا و ع ِ
ِ
شود 2.این دستگیری و کمکرسانی در آن شرایط سخت مالی تا آنجا بهود کهه انگشهترش را بهه
3
نیازمندی بخشید.
اهتمام در کمک به نیازمندان در میان اهلبیت به میزانی بود که رسولخدا فرمود« :ما بهه
غیر مستحق چیزی میدهیم تا مبهادا مسهتحقی را رد کهرده باشهیم»؛ 4از ایهن رو حضهرت هرگهز
سائلی را رد نکرد و اگر چیزی نداشت ،میفرمود« :خدا نیازت را برطهرف کنهد» 5.گزارشههایی
درباره بخشد و احسان ویژه پیامبر نسبت به همه نیازمندان در ماه رمضان نقهل شهده اسهت
کههه نشههاندهنده اهمیههت دسههتگیری از نیازمنههدان در ایههن مههاه اسههت 6.یکههی از توتههیههای
امیرمومنان هنگام شهادت به فرزندانشان ،تدقه دادن از غذایشان به نیازمندان پهید از تنهاول
7
آن بود.
 .2آزادی بردگان و زندانيان

میزان هزینه در مسیر آزاد کردن بردگان با هدف نشر آموزههای دین 8و به تناسب وضعیت زمانهها
و مکانها ،یکی دیگر از عرتههای بخشد مالی در سهیره معصهومین بهوده اسهت .بنها بهر
حدیثی 9از امام تادق  ،امیرالمؤمنین از دسترن  11و درآمد عرق جبهین خهود ،ههزار بهرده
 .1بقره.274 :
 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج  ،2ص .500
 .3محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ میاقب آل أبیطالب

؛ ج  ،2ص .118

 .4احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .101
 .5محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،4ص .15
 .6محمد بن علی تدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ ص .72
 .7محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص  7و .8
 .8علی بن موسی ابنطاووس؛ اقبال األعمال؛ ج  ،1ص  444و .445
 .9محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج  ،19ص 17و .35
 .10محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .74
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خرید و به خاطر خدا ،آنها را آزاد کرد 1.امام سجاد نیز بردگان و کنیزان بسهیاری را میخریهد،
آنان را در محور زندگی خود تربیت مینمود و آزاد میکرد 2.امروزه این نهوع احسهان میتوانهد بهه
شیوه جشن گلریزان در آزادی زندانیان جهرایم غیرعمهدی اجهرا شهود؛ چنانکهه در سهال ،1398
 8599نفر از زندانیان جرایم غیرعمدی به کمک خیرین آزاد شهدند 3.دسهتگیری از زنهدانیان و
کمک بهه آنهها پهس از آزادی بهرای راهانهدازی کسهب و کهار مناسهب ،از جملهه اقهدامات امهام
عسکری بود که پس از آزادی ابوهاشم جعفری از زندان ،مبلو یکتد دینار برای وی فرسهتاد
تا زمینههای ایجاد شغل را برای او فراهم کند .امام برای تقویت روحیههاش در ایهن مسهیر ،در
4
نامهای به او نوشت« :هر گاه نیازمند شدی ،نیازت را در میان بگذار و شرم نکن».
 .3هزینه برای رفع نزاعها

هزینه برای برطرف کردن ناهنجاریهای اجتماعی ،از دیگر بخشد ههای معصهومین بهود؛
چنانکه در دوران حکومت عمر بن خطاآ ،جوانی ادعا کرد زنی ،مادر اوسهت؛ ولهی زن انکهار
کرد و چهل نفر از قبیله خود را نزد عمر حاضر کرد و آنها شههادت دادنهد کهه زن هیچگهاه ازدواج
نکرده است تا فرزندی داشته باشد .عمر حکم به زنهدانی کهردن جهوان داد ،ولهی امیرمؤمنهان
مانع شد و گفت برای روشن شدن حقیقهت ،طهوری قضهاوت خواههد کهرد کهه مهورد رضهایت
خداوند باشد .عمر نیز پذیرفت .امام پس از اذن از ولهی زن ،او را بهه تهزوی جهوان درآورد و
جهت مهریه از مال شخصی خود ،چهارتد درهم به جوان داد تا به زن داده و با او همبستر شود.
زن با دیدن این اقدام حضرت ،اعتراف کرد که مادر آن جوان است و افراد قبیلهه بهه خهاطر حفهظ
5
شأن قبیله خود ،از زن خواسته بودند که فرزندش را انکار کند.
امام تادق به مفضل بن عمر فرمود« :هر گاه میان دو نفر از شیعیان ما نهزاع مهالی رخ داد ،از
مال من به فرد مدعی پرداخت کن» 6.مفضل نیز در جریان نزاعی کهه میهان ابوحنیفهه َهمهدانی و
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،34ص .336
 .2محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ میاقب آل أبیطالب ؛ ج  ،4ص  170ه .172
 .3خبرگزاری ایسنا؛ «آزادی  8599زندانی غیرعمد در سال  98به کمک خیرین»؛  ،1399/02/20کد خبر:
.99022013858
https://www.isna.ir/news/99022013858

 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص.508
 .5همان ،ج  ،7ص  423و .424
َ ْ ُ َ ا َ َ َ َ َُ َ ْ ا
َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ ً َ ْ َ َ
َ
ْ
 .6همان ،ج  ،2ص « :209عْ مفضل قال :قال أبوعب ِدالل ِه ِ :إذا رأیت بیْ اثنی ِْ ِمْ ِشیع ِتنا منازعة فافت ِدها ِمْ م ِالي».
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دامادش بر سر میراث رخ داده بود ،هر دو طرف را پس از آگاهی از اختالفشان به خانه خود فهرا
خواند و با پرداختن چهارتد درهم به آنان ،میانشان را اتالح کرد و برای ترک نزاع ،از دو طهرف
تعهد گرفت .سپس گفت« :بدانید که این وجه از خودم نیست؛ بلکه امام تادق به من فرمهان
داده است که هر گاه دو نفر از شیعیان درباره چیزی با هم ستیزه دارند ،از مال او برای آشتی آنان و
1
رفع نزاعشان خرج کنم و این ،از مال آن حضرت است».
 .4هدیه دادن

هدیه دادن و پذیرفتن آن ،نقد مثبتی در روابط اجتماعی بشر دارد و عامل گرهگشایی در بسهیاری
از مشکالت اجتماعی و زدایهد کینههها از سهینهها و افهزاید محبتهاسهت 2.از جملهه مهوارد
هزینههای جاری معصومین  ،هدیه ایشان به افراد بوده است؛ چنانکه پیامبر خهدمتکاری
را به خالهاش هدیه کرد 3.امام تادق پس از شهادت عمهوید هزیهد  1000 ،دینهار از مهال
خود را به ابوخالد پرداخت تا آن را میان خانوادههای شهدای یاران زید تقسیم کند 4.امام رضها
نیز مبلو بدهکاری برادرش عباس را با اینکه نسبت به ایشان برخورد مناسبی نداشت ،بهه او هدیهه
5
داد.
 .5پرداخت بدهی دیگران

عملکرد معصومین در موضوع بدهی افراد ورشکسته یا ناتوان ،نمونههای فراوانی دارد؛ آنچهه
باید به آن توجه شود ،این است که آیا این موارد از اموال شخصی آنان پرداخت شهده اسهت یها از
تدقاتی بوده است که در اختیار آنان قرار داشت و یا از منابع دیگر اگر چه تشخی دقیق همهۀ
موارد ممکن نیست ،اما گزارشها به طور اجمالی حاکی از آن است که آن بزرگهواران در بسهیاری
از این موارد ،از مال شخصی و به تناسب گاهی از وقفیهای در اختیار یا از هدایایی کهه بهه آنهان
میرسید ،به این کار اقدام میکردند .ابوسعید خدری میگوید« :روزی جنازهای را نزد پیهامبر
آوردند که دو درهم بدهکاری داشت .آن حضرت بهر آن جنهازه نمهاز نخوانهد تها امیرمؤمنهان
 .1همان.
 .2محمد بن محمد ابناشعث کوفی؛ الجعفریات؛ ص.153
 .3محمد ابن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .114
 .4محمد بن محمد مفید؛ اإلرشاد؛ ج  ،2ص .173
 .5محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص 318و .319
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ضمانت کرد که پرداخت کند .سپس رسولخدا نماز گزارد و به امیرمؤمنان فرمود :خدا از
اسالم به تو جزای خیر دهد و چنانکه بهرادر دینهیات را از بهدهکاری رهانیهدی ،خهدا نیهز تهو را
برهاند» 1.این روایت در بسیاری از منابع فقهی آمده است و فقیهان در موضوع جواز ضمانت ،بهه
عمل امیرمؤمنان استناد کرده و فتوا دادهاند 2که این استناد فتوایی ،نشانۀ اعتبار روایهت اسهت.
3
امام حسن به شخصی که دیه بدهکار بود ،مبلو دیهاش را پرداخت تها بهدهیاش را بپهردازد.
نقل است شخصی به نام عبدالله بن ابراهیم غفاری برای پرداخت بدهی خود ،نزد امهام رضها
در مزرعۀ «تریا» شکوه برد .آن حضرت ضمن پذیرایی از او ،مبلغی بید از سیصد دینهار بهه او
پرداخت کرد و فرمود« :پس از پرداختن بدهی خود از این مبلو ،مانهده آن را بهرای زنهدگی خهود
4
هزینه کن».
 .6تأمين خسارتهای مالی دیگران

معصومین برای جبران خسارتهای مالی که بر ا ر بالها و عوامل مختلفهی همچهون سهیل،
هجوم آفت کشاورزی ،بیماریها ،جنگها ،سهرقت و  ...کهه بهه مسهلمانان وارد میشهد ،نقهد
فعالی داشتند و با هزینه اموال شخصی به مردم کمک میکردند و دسهتگیر مهردم بودهانهد کهه بهه
چند نمونه اشاره میشود.
لشکر یزید پس از شهادت سیدالشهداء به مدینه هجوم برد و ضمن غارت شههر ،بسهیاری از
مردم را کشت .امام سجاد چهارتد خانواده را در مدتی که این غارت ادامه داشت ،پنهاه داد و
از آنان بهگونهای دستگیری کرد که یکی از زنان این خانوادهها گفت« :به خدا قسم ما نزد پهدر و
مادرمان اینگونه مورد شرف و احترام نبودیم» .همین رفتار از آن حضرت ،در دوره اقهدام ابنزبیهر
5
علیه امویان نیز نقل شده است.
در آسیب ناشی از هجوم مل ها به کشاورزی ،امام کاظم خسارت سرمایه و سهود کشهاورز
نود سالهای را که محصول کشاورزیاش آسیب دیده بود ،با پرداختن  150دینار جبران کهرد و بهه
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،18ص .425
 .2محمد بن حسن طوسی؛ المبسوط فی فقه االمامیة؛ ج  ،2ص .322
 .3محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ مناقب آل أبیطالب
 .4همان ،ج  ،4ص .337
 .5علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة؛ ج  ،2ص .107

؛ ج  ،4ص .17
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او گفت« :سود کسبات را نیز به تو پرداختم که سی دینار میشد».
شخصی به نام احمد بن حدید با گروهی از دوستاند در سهفر حه  ،مهورد هجهوم جمعهی از
سارقان قرار گرفت و داراییهایشان به سرقت رفت .پس از رسیدن به مدینهه ،نهزد امهام جهواد
رفت و ماجرا را برای حضرت بیان نمود .امام فرمهان داد بهه او پهول و لبهاس بدهنهد تها میهان
2
یاراند تقسیم کند.
آسیب بیماریهایی که منجر به مرگ افراد میشد ،اسب خود را بهه
امام حسن عسکری نیز در ِ
3
یکی از دوستاند که مرکبد مرده و بیمرکب شده بود ،واگذار کرد.
1

 .7تأمين هزینههای فرهنگی و اجتماعی

فعالیتهای فرهنگی ،دامنه گستردهای دارد که هر نوع فعالیت در جههت رشهد و تعهالی فرهنهگ
الهی ،تصحیح و شکوفایی تربیت انسانی ،افزاید آگاهیهای سهودمند عمهومی و ...را در خهود
جای میدهد .در این بخد به مواردی از آن در زندگی معصومین :اشاره میشود.
الف .پرداخت هزینه سفر زیارتی

پرداختن همه یا بخشی از هزینه سهفر زیهارتی جههت تهروی فرهنهگ زیهارت ،از مهوارد تهأمین
هزینههای فرهنگی است .نقل است گروهی در سفر ح  ،نزد امهام مجتبهی رفتنهد و گهزارش
4
سفرشان را به امام دادند .امام هنگام بازگشت به هر یک از آنان چهارتد درهم هدیه داد.
روزی امام هادی بیمار شده بود .هزینهه سهفر کهربالی فهردی را تهأمین کهرد و او را بهه حهایر
5
حسینی فرستاد تا براید دعا کند.
ب .پرداخت هزینه ازدواج و مخارج پس از آن

امام حسین پس از آنکه خواهرزادهاش ،امکلثوم هدختر حضرت زینب را بهه ازدواج پسهر
عموید قاسم بن محمد بن جعفر درآورد ،یکی از زمینهای زراعی خود را به آنان بخشید 6.امام
باقر نیز در جریانی ،هفت سکه زر به مردی که همسر نداشت ،پرداخت و به او توتیه کرد که
 .1ابوبکر خطیب بغدادی؛ تاری بغداد؛ ج  ،13ص .30
 .2علی بن یونس عاملی؛ الصراط المستقیم؛ ج  ،2ص.201
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .510
 .4محمد بن سعد ابنسعد؛ ترجمة اإلمام الحسن

من القسم غیر المطبوع من کتاب الطبقات الكبیر؛ ص.63

 .5جعفر بن محمد ابنقولویه؛ کاملالزیارات؛ ص  458و .459
 .6محمد بناسحاق؛ کتاب السیر و المغازی؛ ج  ،5ص .235

عرصههای بخشش مالی معصومین

143 

ازدواج کند و درباره اهمیت ازدواج و نقد آن در سالمت خانواده و افهزاید روزی ،مطهالبی را از
1
رسولخدا براید بیان کرد.
ج .پرداخت هزینه زندگی تازه مسلمانان

امام کاظم  ،بخشی از هزینه زنهدگی مسهیحی تهازه مسهلمان شهدهای را کهه در قبیلهۀ خهود از
متمکنان بود و نزد ایشان اسالم آورده بود ،تهأمین کهرد و بهرای مهریهه همسهرش ،پنجهاه دینهار از
به او پرداخت و خادم و سرپناهی نیز براید تهیه کرد.

تدقات امیرمؤمنان

1

د .تأمين هزینههای علمی

امام باقر

با تأمین نیازمندیهای اقتصادی فقیهان و عالمان ،به تروی علوم میپرداخهت و بهه

امام تادق

نیز توتیه میکرد که پس از او به این کار ادامه دهد تا آنان بیدغدغه به تحصهیل و

تروی علم بپردازند.

2

هـ .تشویق به اقامه سوگواری برای معصومين

با هزینه برای اقامه عزا و دادن هدیه به مرثيه

سراها

توتیه امام باقر

به اقامه سوگواری براید در سرزمین ِمنا به مدت ده سال و تعیهین هزینهه آن،

3

بر این مطلب گواهی میدهد که این عمل در راستای تحکیم فرهنگ دینی است؛ زیرا موسم ِمنها،
زمان حضور همدالن ناهمزبان در میعاد ح است که با یک زبان خدا را میخوانند و اگر پیهامی

باشد که باید به جهان اسالم برسد ،فرتتی مناسبتر از آن نیست .امهام تهادق

نیهز وتهیت

نمود در موسم ح براید هفت سال عزاداری شود و برای ههر برنامهه نیهز مبلغهی را مشهخ

و
بهه

وقف کرده بود 4.روایات بسیاری نیز حاکی از تله دادن به شعراست؛ چنانکه امهام رضها
ع
دعبل خزاعی که دربارۀ اهلبیت و بهویژه سیدالشهدا شعری سروده بود ،مبلغهی را هدیهه
ِ
5
داد.
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .480
 .2محمد بن احمد ذهبی؛ میزان اإلعتدال فی نقد الرجال؛ ج  ،1ص .383
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .117
 .4محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحكام؛ ج  ،9ص .144
 .5فضل بن حسن طبرسی؛ إعالم الوری؛ ج  ،2ص .67
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و .نجات از انحراف فکری و تهاجمات فرهنگی با دادن هدیه به مخالفان در جهت ایجاد محبت
و هدایت آنان

امام مجتبی هزینه سفر مردی را که نسبت به امیرمؤمنان کینه داشت و در سهفر بهه مدینهه
اموالد سرقت شده بود ،تأمین کرد و در نتیجهه آن شهخ  ،بهه حقانیهت ایهن خانهدان اعتهراف
1
نمود.
تشویق توسل به اهلبيت
ز .تحکيم اعتقادی یاران با
ِ

حسن وشا ،در بیماری نزد امام جواد رفت و میخواست یکی از پیراهنهای امام رضها بهه
تبرک از ایشان بطلبد .امام جواد نیز یکی از پیراهنههای پهدر را پهید از درخواسهتد بهه وی
هدیه داد 2.ترغیب به دعا و توسل به اهلبیت  ،از نمونههای دیگر تحکیم اعتقادی اسهت کهه
دعا ،مایۀ تقویت ایمان آدمی و وابستگی درونی او به توحید و مبدأ آفریند است.

 .1علی بن حسن ابنعساکر؛ تاریخ دمشق الکبیر؛ ج  ،14ص .76
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ اثبات الهداة؛ ج  ،6ص .203
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