
  ٦٤ـ  ٤٩، ١٣٩١بهار و تابستان ، اول، شماره نهمسال ،     
Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.9, No.1, Spring & Summer 2012 

  
  
  
  

  جایگاه هدایا در منابع مالی ائمه
  **یمعصومه اخالق/  *یفروشان ياهللا صفر نعمت

  دهيكچ
همواره  یامبر گرامیبا پ يشاوندیز به سبب خویدارا بودن منصب امامت و نعلت به  عهیائمه ش

، تصور عمومی کـه تنهـا منبـع درآمـدي ائمـه     رغم اند. به  جایگاه قابل احترامی نزد شیعه داشته
ا بوده یهدااند که از جمله این منابع،  بوده، ایشان منابع مالی دیگري نیز داشتهالمال  تیوجوهات و ب

  است.
هـایی   ، صـله تیب سنت به اهل دتمندان اهلاار از عه و همیجامعه ش يهم از سواز افراد،  ياریبس

اموال ن یعموماً ا ائمه شد. نذرها میو ها  تیا، وصیعموماً شامل هدافرستادند که  می براي ائمه
بـا  آنهـا   رشیز بال مانع بـود، در پـذ  ینها  ومتکها از نظر حنجا که پذیرفتن آنآرفتند و از یپذ می را
گـرفتن  ه ک ش از امام جوادیخصوص در دوران امامان پ به، ین اموالشدند. ا نمی رو هروب یلکمش

  مند بود. بهره یت فراوانیت نداشت، از اهمیخمس هنوز عموم
 شـان یبـه ا نیز  يزیو جواها  صله، المال تیاز ب ائمههاي  يگاه عالوه بر مقرر زیها ن ومتکحالبته 

ـ   یالت مـال کبه مشآنها  رفته و بایا را پذین هدایانیز  ائمهدادند و  می ـ یعیخـود و ش ی دگیان رس
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  مقدمه
 کردنـد، در حـالی کـه تنهـا منبـع آنـان       استفاده میالمال  بیت از یت عمومی این است که ائمهنذه

 نیز داشتند که یکی از آنها هدایا بود.ي بلکه منابع مالی دیگرالمال نبوده،  بیت
شان یمردم به ا یکیو مودت و نزد یابراز دوستهاي  وهیاز ش یکیعه، یا به امامان شیم هدایتقد

ه از کبلرا قائل بودند ـ  امامت يگاه واالیامامان جابراي ه کـ  یانعیان شینه تنها در م امر نیبود. ا
 شان را قابل احترامیا ،امبریبا پ ائمه يشاوندیه به لحاظ خوکز یجامعه اهل سنت ن يسو
ا را یتوان هدا می، رو نیاز اگرفت؛  نیز صورت می و امراها  ومتکحاز طرف  یو حت دانستند می

  به شمار آورد. ائمه ياز منابع درآمد یکی
هـا   تیوصـ و  نذورات عام، شامل يمعنا یکه به کا یگاه هدایشده است جا ین نوشته سعیدر ا

و نقش آن  ائمه يستم اقتصادیم، در سیدان می آن ءرا هم جزالمال  بیت از يجا مقررینبوده و در ا
  د.شوف یآن تعر يبرا یر منطقیان خط سکن و در صورت امییتب امامان يدر درآمدها
شـامل  را  امـام دوازدهـم  ، دوره رو نیـ از ااسـت،   مـه ئدوران حضـور ا ، پژوهش نیدامنه ا

در دورانی که خالفت مسلمانان را عهده دار بودنـد نیـز    و امام حسن ین امام علیهمچنشود.  نمی
غیـر حـاکم    بـا ائمـه  مختلفـی  چرا که سیره اقتصادي ایشان از جهـات  ، اند در این نوشته گنجانده نشده

  گیرد. دربر میرا  يبت صغریتا آغاز غ این پژوهش از صلح امام حسن ۀ. پس دامناستمتفاوت 

  يمفهوم شناس
بـه منظـور بزرگداشـت     یمحبت و دوست دایازد يبراو آنچه تحفه و ارمغان  ـ به یهجمع هدـ   ایهدا

در  ،1سـت بـه خدا ي قـرب  ه بـرا کـ بر خالف صدقات  گردد. ؛ اطالق مییم شودتقد، یرندهجانب پذ
  است. یومتکح يایو هدا يها، مقرر تی، نذورات، وصیمردم يایهدا، ینجا منظورا

 یلکاست  یاصطالح، در آمد 2،د استیمنشأ و محل تول يجمع منبع، به معنا، منابع: یمالمنابع 
امـل  ا عویـ عناصـر  : اقتصاد منابع درآمد عبارت اسـت از در علم  3.رود می ارکه به یه در برابر سرماک

ن منـابع بـه   یـ ار رود. اکاالها و خدمات به کع ید و توزیتول يبنگاه برا یکا یه در اقتصاد ک يدیتول
 یخصوصـ  يگرچـه درآمـدها   4.انـد  ي شـده بند ه طبقهیار و سرماکن، یبه صورت زم يطور قرارداد

امامـت بـه   گـاه  یه به سبب دارا بـودن جا ک ییاما درآمدها، یف گنجاندن تعریتوان در ا می امامان را
  رد.یگ نمی ف قرارین تعریات در اکمانند خمس و ز، گرفت می شان تعلقیا

نان آنـان بـه   یو جانش امبرانیپ يامامان (ائمه): جمع امام است. امام در مفهوم خاص خود برا
ینجـا منظـور امامـان    در ا 5.انـد  دهیت رسـ یـ خداوند به منصب امامـت و وال  يه از سوکرود  می ارک

  است. هیامام ۀعیش ۀگان دوازده
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و خانـدانش و کسـانی کـه معتقـد بـه جانشـینی        شیعه: شیعه در اصطالح به پیروان حضرت علـی 
  6.شود باشد، گفته می می و نص والیت او در غدیر از سوي پیغمبر امبریپ بالفصل آن حضرت پس از

  ی است.عیر شیغ هاي هان و فرقیروان تمام ادیان: منظور پیعیر شیغ

 يمردم يايهداالف) 

شـان  یا يش نموده و از نقاط مختلف بـرا کشیپ عه به ائمهیر شیعه و غیاعم از ش، ردمه مک یاموال
 يایتحـت عنـوان هـدا   ، یـن قسـمت  ه در اکـ  داد می لکیرا تش یردند، گاه مبالغ معتنابهک می ارسال
 شود. می به آن پرداخته یمردم

  ي ائمهمردم از سو يايرش هدايپذ. ۱

امـام   یبنا بر گزارشـ کند.  داللت می ي امامانا از سویرفته شدن هدایبر پذ عمدتاًشواهد موجود، 
امـام   يبـرا  7.ه دهنـده بازگردانـد  یـ ست برابر آن را بـه فـرد هد  یمعادل ب، يا هیدر مقابل هد حسن

 8.شد می ارسال ییایز هداین نیحس
 یگزارشـ وجـود دارد و  شـان  یمردم به ا يایهدا تقدیمدربارة دو گزارش نیز  از دوره امام باقر

 نار را به امام باقریرده بود هزار دکنذر وي نقل شده است که  بن اعین حمراناز  هوذهبن  احمداز 
در ایـن   ا نبـودن او پاسـخ بدهـد.   یـ دربـاره قـائم بـودن     يا امام به سؤال ویند کدر خانه امام انفاق 
او قـائم   افـزود ش را نـزد خـود نگـاه دارد و    ینارهـا یامام از حمران خواسـت د  گزارش آمده است:

 يبا استفاده از خرق عادت بـه فـرد   امام باقر کمکاز ، آمده الخرایجه در کگر یت دیروا 9.ستین
ش درگذشته و فرزند را از محـل دفـن گـنج بـاخبر     یپ یه مدتکحکایت دارد افتن گنج پدرش یدر 

خـود و   يامام آورد و امـام آن را بـرا   يرا براپنجاه هزار درهم آن ، یافتن آنپس از  يرده بود. وکن
  10.ردکخاندانش مصرف  يفقرا

امـام وجـود دارد.    ياز سـو ها  هیافت هدیشاهد بر در يشتریات بیروانیز  از زمان امام صادق
ه از مـال  کـ از آن را  يه امام مقدارک ردکه یهد نار به امام صادقیصد دیس شعیب عقرقوفی يروز

 يبـه و  ،برادرش از اموال او برداشته بود یب بدون آگاهیه شعکه را یو بق ب بود، برداشتیخود شع
 11.باز گرداند

 ه از امـام صـادق  کـ دانسـت   ي مـی ت نمازکه ثروت خود را به برک، بن قیس موصلی اسماعیل
  12.ردکم ینار در آن بود، به او تقدیه پانصد دک يا سهکیآموخته بود، 

و نیـز  نـار  یهـزار د ، که هر سال هنگام حـج دهد  می گزارش خراسانی متمول یکز از ین یتیروا
 13.ردکـ  مـی  میو خـانواده او تقـد   ه بـه امـام صـادق   یعنوان هده بها ب گرانهاي  جواهرات و پارچه
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ه در آن زمـان  کـ  یفرزندش موس ينار برایو هزار د امام صادق ينار برایهزار د بن مختار فیض
  14.ردکارسال ، ی بودخردسال كودک

 یگـاه همچنـین   15.فرستادند می امام يگران برایخود را توسط د یايهدانیز افراد، اوقات  یبرخ
از  یکـی در  بـن عبـداهللا قمـی    عمـران ه کـ  ییو چادرهـا هـا   مهیبود، مانند خ ير نقدیز غیا نین هدایا

 يداریـ رد. امام قصد خرکم یتقدایشان همراه همسرانش رفته بود، به  ه امام صادقک حج يسفرها
افتـه  رباسشان را با دسـت خـود ب  که ک راها  مهیاما عمران از او خواست آن خ، چادرها را داشتین ا

ز یـ اوقـات ن  یبرخـ  16.ردکـ او دعـا   يرفت و بـرا یه را پـذ یـ ن هدیرد. امام ایه بپذیعنوان هده ب، بود
  . 17شد می امام فرستاده يبرا ییزهاینک

، شـد  مـی  ه پرداختیه به عنوان هدک یاموال توان گفت در زمان امام صادق می فین توصیبا ا
ز بـا  یـ شـان و ن یاموال بـه ا  يات دال بر اهدایروا یش نسبین ادعا را از افزایگذاشت. ا یرو به فزون

فضـاي بـاز   را   یهن قضـ یل ایاز دال یکیشاید بتوان رد. کتوان اثبات  می ایشتر هدایر بیتوجه به مقاد
براي کارهـاي   ، عدم مانعیو در نتیجه عباس بنیامیه و حکومت تازه بنیاد  بنی ةسیاسی به سبب شیو

بـه سـبب    یلـ کبه طـور  ، ین حالا . اما بادانستان یعیش تعداد شیافزامتنوع از سوي شیعیان و نیز 
ات یـ روا، یشـان تعـداد شـاگردان ا   ۀآن روز و توسـع  یاسالم ۀدر جامع امام صادق یحضور علم

  ده است.یرس آن حضرتاز  يشتریب
 یبـه طـور محسوسـ    اظمکـ در زمـان امـام    ائمـه  يبرا یارسال يایش هدایبه افزا روند رو

ه کـ ن زمـان نسـبت داد   یـ الت در اکنهاد و يریگ لکتوان احتماالً به ش می ن رایه اکشود  می مشاهده
  18.ردک می ریپذ انکدر نقاط مختلف ام تیب داران اهل  دوست يا را برایان ارسال هداکام

را  ییای، هـدا اظمکـ امام  يه عالوه بر ارسال وجوهات خود براکبود  یسانکاز  بن یقطین علی
وي بود کـه از پادشـاه روم هـدایایی بـراي      هارونفرستاد. از او نقل شده که روزي نزد  میایشان نیز براي 

نیـز آن را بـه   و او داد.  ابـن یقطـین  آن را به  هاروندر میان هدایا، پیراهن ابریشمی زربفتی بود که . رسید
رد. کـ  مـی  ادیـ  بن یقطـین  علیاز » هتدوم و همال لَذَب«با عبارت  اظمکامام  19.ردکه یهد امام کاظم

امـام  اسـت  . گفته شده کرد میرسید، امام را یاري  وي با ارسال هدایایی که از صد تا سیصد هزار دینار می
  20.ردکنه یهز رضا د، براي ازدواج پسرانش از جمله امامهایی را که وي فرستاده بو یک بار پول
آنهـا   را فراخواند و ازفرزندانش  بن یقطین علی ياند روز ردهکنقل  ابن حمیدو  بن سالم ابراهیم

، ی از معاصرانگرچه برخ 21.نه ببرندیبه مد اظمکامام  يرا برا یده و اموالیخر یخواست تا شتران
امـام بـوده    يبـرا  يو یشخصـ  يایه هداکست ید نیاما بع 22،اند دانستهن اموال را وجوهات مردم یا

  در دست نیست.آنها  بر وجوهات بودن یلیدل؛ چراکه است
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بـه بـازار    23يطـراز  ییدن ردایخر يرا برا يامام افرادکه  رده استکنقل  بن ناجیه بن جعفر علی
ه صـد درهـم ارزش   کن ردا را یموجود بود، ا یین ردایش چنیاالهاکان یماو نیز چون فرستاده بود، 

  24.فرستاد اظمکامام  يداشت، برا
 يایز از جملـه هـدا  یـ د نیرس می شان، به امامیت ایان طبق وصیعیه پس از درگذشت شک یاموال

ر یه خانه و ساکرده بود کت یوص بن حسن احمدبه  بن زراره بن عبداهللا محمدشود.  میشمرده شان یا
رد. کعمل ، یتن وصیطبق ابن حسن  احمدبرساند.  اظمکبه امام  اموالش را فروخته و مبلغ آن را

از آن بـه   یبخشـ کـه   يانـداز و  ست درهم پسیدواز ، بن احمد حلبی حسینت ین بنا بر وصیهمچن
  25.افتیاختصاص  اظمکه به امام یبقتعلق داشت،  همسرش

 یاز ارسال مبلغـ  یتیدر روا بن بزیع اسماعیلرد. ک می افتیان دریعیاز ش ییایز هداین امام رضا
 از یتـ یدر روا 26.سـخن گفتـه اسـت    امـام رضـا   يه بـود، بـرا  یه هدیات و بقکاز آن ز يه مقدارک

 یپس از مـرگش سـ  که رد کت یوص يبه و یه زنکنقل شده است  بن عمرو محمد، از بن کثیر فضل
  27.ساخت یرا عمل يت ویبدهد و او وص نار از اموالش را به امام رضاید

کـه در   بردنـد  می امام جواد يبرا یمتیق گران ۀبار پارچ نقل شده، نامعلوم  ياز راو یگزارشدر 
ارزش بـاالي  ة دهنـد  راه غارت شد، و امام در این واقعه بیان کرد که باید صبر و بردبـاري کـرد کـه نشـان    

ز یـ در قالب پارچه بـوده، ن  یا وجوهاتیالتجاره  ن مال، مالیه اکنیالبته احتمال ا 28.استاقتصادي کاال 
  شود. ی میه تلقیآن وجود ندارد، هد يبرا يا ه در گزارش، نشانهکست. اما از آنجا ین یمنتف

ـ یرا يامرآنها  از اموال به امام، پس از مرگ یبر تعلق بخش یت افراد مبنیوص ان یعین شـ یج در ب
ـ احمـد بـه بـرادرش    بـن زراره  بن عبـداهللا  محمدت یوص یدر گزارش بن حسن علی 29.بود بـر   ی، مبن
ابوالقاسـم  از  یرده اسـت. در گزارشـ  کـ نقل را  يامام هاد يخود برا كما ترۀ یت خانه و بقیوص

نار، بـه امـام حسـن    یت پدرش چهار هزار دیبه وص یجبل يمردکه ز نقل شده است ین راشد کاتب
از ه همسـرش  یـ سـر مهر کهـم پـس از    بن احمد حلبـی  حسینبه نام  يفرد 30.پرداخت يرکعس

حسن به امام اموالش را ها و نیز بقیه  وصیت کرد که باقیمانده درهم بن نوح ایوبدویست درهم، به 
مـأمور   يرکامـام عسـ   يه از سـو کـ ز نقل شـده اسـت   ین بن عبدوس محمداز  بدهد. يرکعس

  31.رده بودکه یشان هدیت خود اموالش را به ایه در وصکشده بود  يمرد كرَفروختن ماتَ

  انيعير شيغ يايهدا. ۲

امامـان و   يان بـرا یـ ر ادیروان سـا یـ ز پیـ عامـه و ن  ياز سـو  ییایارسال هدانیز دربارة  ییها گزارش
از جملـه   ،يامـام هـاد   يبـرا  متوکـل مـادر   ينـار یده هزار د ۀیوجود دارد. هدآنها  رفته شدنیپذ
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دچـار شـده    یسخت يماریبه ب ويه ک یزمان متوکلشود. مادر  میشمرده  یقابل توجه مردم يایهدا
  32.ندکم یتقد ين مال را به امام هادیفرزندش ا يرده بود در صورت بهبودکبود، نذر 

 متوکـل  يه از سـو کز ین بن یعقوب نصرانی کاتب یوسفکه  رده استکنقل  منصور موصلی ابی
رد در صـورت در امـان مانـدن از خشـم     کـ نـذر  . هراس داشت، یهن قضیفراخوانده شده بود و از ا

  33.رفتیرد و امام هم آن را پذکعمل خود ه به نذر کبفرستد  يامام هاد ينار برای، صد دلمتوک
رفتن هشـت  یا نپـذ یـ رفتن یدرباره پذ يامام هاد خادم، بن مهزیار خیران ابراهیم از یدر گزارش

 یحیه دهنـده مسـ  یظاهراً هد(رد. کز امثال آن سؤال یده بود و نیرس 34سکه از طرسو يا هیدرهم هد
 ۀرسول خدا هدیـ « به او داده و افزود:یان را گر ادید يایهدایافت آن و درة امام اجاز ) کهبوده است

  35.»کرد یهودي و نصرانی را نیز رد نمی

  ها كومتنش حكو وا يمردم يايهدا. ۳

زمـان خـود   هـاي   ومـت کح يات و خراج از سوکچون خمس، ز، یافت اموالیامامان همواره به در
ظن ت مـورد سـوء  ن جهیبارها از ا اظمکو خصوصاً امام  ي، امام هادامام صادقبودند. متهم 
  قرار گرفتند. یعباس يخلفا

شان را به أخـذ خـراج   ی، انه داشت، خطاب به امام صادقیمد يه با علماک يداریدر د منصور
ن یـ هم حضور داشت، امـام ا  بن حسن عبداهللاه ک، ین مالقاترد. در اکخود متهم  يو دعوت به سو
  36.رفتیاتهامات را نپذ

و تـالش در جهـت بـه دسـت آوردن      بـن عبـداهللا   محمدام یبه ق امام صادق یمال کمکاتهام 
 يگـر یز از اقـدامات د یـ ن شانیار امام به دستور اکوجوهات توسط خدمت يآور بر جمع یمبن يسند
امـام بـازگو    يبـرا  یگزارشـ ، ام به دربار خودو پس از احضار امه امام انجام داد. ایعل منصوره ک بود

هـاي   نه فرستاده تا مالیرا به اطراف مد بن خنیس معلی، امام صادق: ی آن گفته شده بوده طکرد ک
گرچه امام اتهام  37.اختصاص داده است نفس زکیهبه  کمک يو آن را براکند  يآور ان را جمعیعیش

شـتن  کنـه بـه   یمد یم عباسکاما حا، یرفترا نپذ نفس زکیهبه  کمکان و یعیوجوهات ش يآور جمع
  38.ردکشان اقدام یاموال ا ةار امام و مصادرک، خدمتبن خنیس معلی
ه امـام  کـ  يبزرگـان علـو   ینـزد برخـ   یخراسانۀ عیرا به عنوان ش يفرد منصور زین نیش از ایپ

 ان بـه یعیش یرا به عنوان واجبات مال یآنان بود، فرستاد، تا مالۀ از جمل بن حسن عبداهللاو  صادق
ن توطئه مطلع شد و آن را یاما امام از ا، به دست آورد يشان سندیرفتن ایدهد و در صورت پذآنها 

  39.ردک یدر مورد خود خنث
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زده سال از عمـر خـود   یقرار گرفت. امام س یعباس خلفايز مورد اتهامات متعدد ین اظمکامام 
ن دوره اسـت. در  یـ مربـوط بـه ا  با خلیفه، او  ين برخوردهایشتریو ب دبه سر بر هارونرا در دوران 

دن بـه نظـام   یام بخشـ کدر حـال اسـتح  ، یان امـام یعیبه عنوان رهبر ش جعفربن  یموس، ین زمانا
ه کـ بـود   يان توسط امـام، از امـور  یعیافت وجوهات شیه بود. دریت امامیجمع یده امامت و سامان

ت یـ ن واقعیاة دهند نشان، به اماماو  ياز سو یمالهاي  رر اتهامکرد. طرح مکرا سخت آشفته  هارون
ه کـ نیداشـته، و از ا  ین دوره آگـاه یـ امـام در ا  ياقتصـاد هـاي   تیـ از گسترش فعال هارونه کاست 
  ، هراس داشته است.شوده او یام علیق يبرا يا مقدمه

ن کـ ز تمیـ شـد ن  برمکـی  بن خالد یحییه امام، نزد یعل بن اسماعیل علیه از جانب ک یتیدر سعا
قرار گرفته و  يشتریمورد توجه ب، از مناطق مختلف به دست او عهیدن وجوهات شیو رس امام یمال

باعـث   41ه خالفـت یان علیعیش یام احتمالیاز ق هارونوحشت  40.شد هارونخشم و ترس منجر به 
  42را پیگیري کند.آنها  ان و رهبریعیر نگاه داشتن شیاست فقیسشد که وي 

سـؤال  بـا  قائل بـود،   تیب امامان اهل يه براک یاز بابت حقوق کاظم ز امامیگر نید ییدر جا
د کیـ تأو  ي مردم دانسـته ایده را هدایاموال رس، ها امام يریگ ن سختیبا وجود ا رو شد. روبه هارون
ز محـروم هسـتند، پـس ناچـار     یافت خمس نیشان حرام بوده، و از دریات بر اکه زکجا از آنفرمود 

  43.اند قرار گرفته یمالۀ قیه در مضکچرا ، یرندپذ می مردم را يایهدا
  خـراج قـرار   يمـورد اتهـام جمـع آور    یه امـام حتـ  کگر ید یین از امام در جایمشابه ا یپاسخ
  رده و ازکــامــام را احضــار  هـارون کــه  ن خبــر آمـده اســت یــدر ا. ز نقــل شـده اســت یــگرفتـه، ن 

  ن نامـه یـ ح خواسـت. در ا یتوضـ  ،ده بـود یدسـتش رسـ  ه بـه  ک يا موجود در نامههاي  بابت گزارش
، بـراي او  از اطـراف عـالم  معتقدنـد،   بـن جعفـر   موسیه به امامت ک یغال یروانیگفته شده بود: پ

 بسـپارد، واجـب   ین و اهل آن را بـه رهبـر واقعـ   یخداوند زم یار را تا وقتکن یو ا آورند می خراج
نار به عنوان خراج نگرفته است. امـام در  یا دیدرهم  یک یه حتکشمارند. اما امام سوگند خورد  می

  رد:کد کین اتهام تأیضمن رد ا، ین مالقاتا
 امبریپذیریم. پ یم، خداوند براي پیامبرش حالل نموده را که یطالب هدیه و پیشکشما خاندان ابو

 پذیرم و اگر به خوردن دست یم، اي من پاچه گوسفندي هدیه بیاورندفرموده است: اگر بر
  44کنم. اجابت می، نماینددعوت  يگوسفند

  45.کرد خود را از آزار و اتهام وارد شده تبرئه، امام یبن ترتیبه ا
ن امـوال  یـ رش ایافت پـذ یتوان در می شان،یا يه بودن اموال ارسال شده براید امام بر هدکیاز تأ

ن یدر برخورد با ا يادیت زیحساس ،ومتکومت، مجاز و مشروع بوده و حکتوسط امامان از نظر ح
ه به دست ک یشتر اموالیه بکند ک می تین احتمال را تقویله ائن مسیرش ایموضوع نداشته است. پذ
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ات معمـوالً  کـ ه زکـ چـرا  ، ا بـوده اسـت  یمربوط به هدا، هاي اول خصوصاً در دوره، یدرس می امامان
ـ  46.شد می نهیان و به دستور امام هزیعیتوسط خود ش ت یـ عموم م جـواد ش از امـا یخمس هم تا پ

نامـه   نیـی آ و امـام صـادق   داد. در دوره امام بـاقر  نمی لکیاز اموال را تش يادینداشته و مقدار ز
خمـس   بـار در دوره امـام جـواد    ینشد. اول نمی ل گرفت، اما هنوز خمس عمالً گرفتهکخمس ش

 قرار گرفت.امامان  يمدآمنابع در ءن دوره به بعد جزیاخذ شد و از ا

  يومتكحهاي  صلهب) 
ه بـود و گـاه در قالـب    یـ شـد، گـاه در قالـب هد    مـی  ومت بـه امامـان پرداخـت   کح يچه از سوآن

تـوان   میبنابراین، گرفت.  می شان تعلقیانه به ایه عمدتاً به صورت سالک یومتکمنظم حهاي  يمقرر
 :کرد یل بررسکن دو شیرا در ا یومتکحهاي  یپرداخت

  ايهدا. ۱

 47.رفتندیپذ می او را يایداشتند، هدا معاویهه با ک یبا وجود دشمن زنیحسنَ امامینهایی  بنا بر گزارش
و امـام   بـه امـام حسـن    يا  هیـ ه هدیـ ه معاوکـ بـار   یکگفته شده است  از امام صادق یتیدر روا

یـاد  ه مقـدار آن هـم ز  کـ قرض خود  يادا يآن را برا جعفر داد، امام حسنبن  و عبداهللا نیحس
ز آن را یـ ن نیرد. امـام حسـ  کـ م یان خانواده و غالمانش تقسیه را در میف رساند و بقبه مصر، بود
  48.ش مصرف نمودا امور خانواده يبرا

رفت. پـس از  یپذ می ش رایمان وقت خوکحا ياز سو یارسال يایز هداین نیحسبن  یامام عل
ان فقـرا و بازمانـدگان   یـ مز آن را در یاو ن ردکپرداخت  نار به امام سجادیصد د یزیدربال، ک ۀواقع

  50.ردک می ز قبولیرا ن بن مروان عبد الملکز هنگفت یاو جوا 49،ردکم یربال تقسکواقعه 
منصـور  ه کـ نار را یچهارصد د يحاو يا سهکی امام صادقکه آمده است  یدر گزارشهمچنین 

  51.ان به او دادیعیاز ش یکیبه  کمک يش فرستاده بود، برایبرا عباسی
را به اتهام مکاتبه با اهل خراسـان و دعـوت    امام صادق ،منصوروقتی که نقل شده است طور  همین

مکاتبـات از   آنها براي نقض بیعت او، به بغداد احضار کرد، پس از آنکه امام در این دیدار به او اطمینان داد که
  52.بازگرداندده هزار درهم به او تقدیم کرد و ایشان را به مدینه  منصورجانب وي نبوده است، 

ه دوسـتدار  کمناطق هند  یمان برخکحا ياز سو ییایه هداکاست از منابع متأخر آمده  یدر برخ
مـان  کاز حا یکی، اباصلت هروياز  یتیروا بنا برچنانکه شده است.  می میز تقدیبودند ن تیب اهل
 يشـد بـرا   می حمل يادیشتران ز يو روها  ه درون صندوقک ییایتوب همراه هداکم يا نامه يهند

  53.فرستاد امام صادق
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  ق) تمـام 158-136 ک(حـ منصـور عباسـی  ه کـ اسـت  ن آمـده  یمشـابه چنـ   ین در منبعـ یهمچن
  آورده بودنـد، بـه   يو يد نـوروز بـرا  یـ سپاهش در مراسم جشن ع یرانیه فرماندهان اکرا  ییایهدا

  يرمـرد یرا بـه پ آنهـا   زیـ د. امـام ن ین مراسم حاضر شده بود، بخشیه به اصرار او در اک اظمکامام 
امام خوانـده بـود،    يه برایت به عنوان هدیب را در مدح اهل ين جمع حضور داشت و شعریه در اک

  54.ردکاهدا 
از را  اظمکـ امام گرفت م ی) تصمق169ـ158  ک(ح مهدي عباسیه ک یهنگاماست گفته شده 

گـر  ید ییدر جـا  55.نـار بـه او داد  یده هـزار د  ینار و به قولیبرابر سه هزار د يا ، صلهآزاد کندزندان 
، يت ویـ جلـب حما  يبـرا  مهـدي عباسـی  در مجلس  ي، روزبن حسن بن عبداهللا موسیگفته شده 

 يشـوا یسـالم رسـانده و او را پ   يگفت: امام بـه و  مهدينسبت داد و به  را به امام صادق یسخن
رد کـ ه یهد اظمکمام نار به ایپنج هزار د مهدي عباسی، رو نیعدالت و سخاوت خوانده است. از ا

  56.دیبخش بن عبداهللا موسینار آن را به یه امام دو هزار دک
از  یکـی ) در ق193ــ 170 ک(حـ هـارون ه کـ رده اسـت  کـ نقل  مأمون عباسیاز  57بن نزار سفیان

س بنـا  کـ آمدند، و او به هر  يمالقات با و يرد و افراد براکنه توقف یه، در مدکخود به م يسفرها
داد. بـا   مـی  نـار، اختصـاص  ینار تا پانصد هزار دیست دیبه ارزش دو ییایهدااش  یو بزرگنسب بر 

ست یشد، تنها دو هارون يه از سوک یرغم احترام و استقبال گرمبه نزد هارون،  اظمکورود امام 
سـاز بـودن امـام و    خطر ،مـأمون فرزنـدش   ين امـر را بـرا  یل ایدل هاروننار به امام تعلق گرفت. ید
  58.دانست یومت عباسکح يروانش برایپ

 يهنگـام آزاد  اظمکبه امام  هارون ياز سو ییایه از بخشش هداکاست ز نقل شده ین یاتیروا
 59،هزار درهم و پـنج خلعـت   یسموارد، ن یاز ا یکیدر  ند.ک می تیاکح رر اوکمهاي  امام از زندان

ازدواج  يآن بـرا  ه امـام فرمـود از  کـ  ده شـد ینار به امام بخشـ یسه دکیخلعت و دو  یکگر یو بار د
  60.ردکاستفاده خواهد  ابوطالبپسران خاندان 

هـر دو مربـوط بـه دوره     ه ظـاهراً کـ  وجود دارد به امام رضا ییایت از اختصاص هدایدو روا
ه از کـ نقـل شـده اسـت     اباصـلت هـروي  ات از یـ ن روایـ از ا یکـی حضور امام در خراسان اسـت.  

گـزارش   61.نـد ک مـی  تیـ اکح يهزار درهـم بـه و   و تعلق صد مأمونفراخوانده شدن امام به دربار 
 یصد هزار درهمـ یسۀ یاز هد کینقل شده است، حا يگریاز د بن محمد محاربی موسی که از يبعد

  62.است مأمون به امام رضا
و بـه   متوکـل به دسـتور   يمنزل امام هاد یه پس از بازرسکنقل شده است  یگزارشهمچنین 

از امـام   ییدلجـو  يبرا يورو،  ازایندا نشد، یامام پۀ بر اقدام مسلحان یمبن يزیدست مأموران او، چ
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 ،پس از دعـوت امـام بـه سـامرا     متوکلکه گفته شده است  63.ردکاهدا آن حضرت به  يناریدۀ سکی
  64.ندکبنا  يا خود خانه يداد تا با آن براایشان هزار درهم به  یس

تـوان   نمیرا  ومت به ائمهکح يهنگفت از سو يایم هدایبر تقد یمبنهاي  د گفت گزارشیبا
ومت کعه را به عنوان دشمنان حیهمواره امامان ش یو عباس يومت اموکزیرا ح؛ رفتیپذی به سادگ

خود تحت نظر داشتند و دور از انتظار است که هدایاي هنگفتی به ایشان تقدیم کنند؛ چرا که ایـن امـوال   
ن یـ از ا رسـد، بسـیاري   شـد. بـه نظـر مـی     ایشان مصرف میدر جهت تقویت شیعیان و مخالفان حکومت 

  جعل شده باشد. معاویهخصوصاً ي موجه ساختن چهره خلفا، و براها ساختگی است  گزارش
سـخن   ان و ائمـه یعیشـ هـا درخصـوص    ومـت کح يریاز سـختگ  یخیه منابع تـار ک یهنگام

در  معاویـه بـراي مثـال،   رد. یـ صـورت گ  يشتریاط بیات با احتین روایرش ایاند، الزم است پذ گفته
 یعلـ  یسکل ثابت شد ید اگر با دلیبنگر«ش در شهرها نوشت: یارگزاران خوکبه همه  يا بخشنامه

اما بـا   65». د...ینکساالنه اش را قطع  يوان حذف و مقرریو خاندانش را دوست دارد، نامش را از د
د یـ بع؛ چرا کـه  ردکار کان یلکومت به کح يرا از سو ا به امامانیتوان پرداخت هدا نمی ن حالیا
آنهـا   میرا تقـد  ییایهـدا  شـان یجلب نظـر ا ، به زعم خود، زیو ن يسازي ظاهربراها  ومتکست حین

  اند. کرده می
 یخیتـار هـاي   برخی از گزارشکه باید گفت ، پذیرفتند یا نه می این جوایز را که اماماندر این

ز و ین جـوا یـ ز از رد ایـ نهـایی   گزارشکه  همچناناست،  ن اموال توسط ائمهیرش ایی از پذکحا
امـام  «نقل شـده اسـت:    جعفربن  ینمونه، از امام موسبراي ایت دارند. کح ائمه يا از سویهدا

ه کـ  یزمـان  ،اعـثم  ابـن به گفتـه  همچنین  66»رفتند.یپذ نمی را معاویهز یجوا نیو امام حس حسن
افـت سـهم   یاز در نیشـد، امـام حسـ   مجبـور  هاشم  یعقب افتاده بني به پرداخت مستمر معاویه

  67.ردکاف کش استنیخو

  ي اماماناز سو يومتكح يپذيرش هدايا. علل ۲

، ینعالوه بر اکردند.  میبه مستمندان استفاده  کمک يبرا را یومتکح يایهدا ةعمد بخش امامان
 بـه نظـر   68،داند می را متعلق به اماممسلمانان المال  بیت عه حق خالفت و تصرف دریه شک یدر حال

را  یالکاشـ ، یدرس می م جور به دست آنهاکحا يه از سوکاز آن،  یار گرفتن بخشیرسد در اخت نمی
 انیعیشـ  یقه مـال یامام باعث مضـ  ين اموال از سویافت ایعدم درو دیگر اینکه  69.ندنکبه آنان وارد 

 يو فشـارها المـال   بیـت  ان از حقـوق یعیردن شکها، محروم  دوره یه در بعضکشد، به خصوص  می
 يان مسـتمند بـرا  یعیشـ ، یطن شرایشد. در ا می است خلفا و امرا گنجاندهیدر س يو اقتصاد یاسیس
  آمدند. می امامان خود يبه سو یخواه کمک
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، بـا اسـتناد بـه    کمـان سـتمگر  ز حایا و جوایافت عطایدرباره در یدر پاسخ به پرسش امام باقر
و  حسـن «ي را مجـاز دانسـت و فرمـود:    زین جـوا یقبول چنـ  نیو امام حس رفتار امام حسن

پذیرفتند، زیرا آنان شایستگی و حق آنچـه را کـه از    را می معاویهعطایاي زورمندانی همچون  حسین
آنچه در اختیار زورمندان است برخـود  «سپس امام ادامه داده است: » کردند، داشتند. معاویه دریافت می

آنان حرام است، ولی براي مردم در صورتی که در امور خیر صرف کنند و حـق دریافـت آن را داشـته    
عطایاي آنان بر کسانی که در نافرمانی «نیز در این باره فرموده است:  صادقامام » باشند، حالل است.

  70»کنند، حرام و ناروا ست. خدا به آنان خدمت می
کردند، نه صله و هدیـۀ معاویـه، بلکـه حـق      از معاویه دریافت می نیچه را حسنآن الحدید ابی ابن

  71.المال دانسته است ت و نیز سهم آنان از بیتالقربی که در قرآن بر آن تأکید شده اس ایشان از سهم ذوي
  د:یگو میشیخ طوسی در جواز دریافت هدایاي حکومتی، این کار را نه تنها جایز، بلکه واجب دانسته و 

بر امام و تمام مسلمانان فرض است که هرچه در دست فرد غالب و ستمگر و مسلط بر امت باشد، 
راه، از دست وي بگیرند و در جـاي خـود بـه مصـرف     به هر شکل ممکن، چه با رغبت و چه با اک

برسانند. و چون گرفتن همه آنچه در دست معاویه بود امکان نداشت، بر امام واجب بود بخشـی از  
کرد، از وي بگیرد و حق خود را برداشته و بقیه را بین  آن را که معاویه از باب هدیه به امام عطا می

  72مستحقان تقسیم کند.

  ت المالياز ب يمقرر. ۳

هـا   . البته در برخی از گـزارش بودندمند  المال بهره بیت مقرري گر مردم ازیچون دهم امامان شیعه
 یکانه یسال امام حسناست که رده کنقل  سعد ابن، مثالبراي رسد.  می ورزي به مشام بوي غرض

ون درهـم  یـ لیم کیانه یز سالین نیامام حس يبرا 73.ردک می افتیدر يون درهم به عنوان مقرریلیم
، نقـل شـده اسـت.    داشـته  یعثمـان هـاي   یشه گـرا ک سعد ابنتوسط ها  ن گزارشیا 74.شد می ارسال

امـام نسـبت    یطلب را به منفعت ه قصد داشته صلح امام حسنک يالت ویست تماید نیبعبنابراین، 
  ات مؤثر بوده است.ین روایدهد، در نقل ا

ردن کـ در صـورت واگـذار ن  المـال   بیـت  از بر قطع حقوق امام سـجاد  یمبن عبدالملکد یتهد
  بوده است.مند  بهرهن حقوق یاز ا ه امامکدهد  می نشان 75،به او امبریر پیشمش

ایـن  ه ک افت نشدی یگزارش و امام رضا اظمکامام  ،، امام صادقامام باقر يدرباره مقرر
ضـعف  که به سـبب  د بتوان گفت یشا ند.ک می تیتقوها  ن دورهیرا در اها  ياحتمال حذف مقررامر 

در خزانـه   منابع مالی کافیگیري بنی عباس،  نهایت، سقوط آنان و شکل ن دوران و دریه در ایام یبن
  پرداخت شود. حکومت باقی نمانده بود تا به ائمه

مبلـغ   ،با امـام  مأمونز یآم ظاهراً مسالمت ۀبه لحاظ رابط د بتوان گفت دوره امام رضایاما شا
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 عهـد یشـان بـه عنـوان ول   یه اک ییها خصوصاً در سال، گرفته است می شان تعلقیبه ا يا قابل مالحظه
 امام جواد يون درهم برایلیم یکانه یسال مأمونه کگونه  همان، بردند می در خراسان به سر مأمون
در او همچنـین   77.امه یافتترتیب ادز به همان یق) ن227-218(معتصمه در زمان ک 76رده بودکمقرر 

مـنظم   ين بـودن مقـرر  یز معگزارشی ا 78د.دو میلیون درهم به ایشان بخشی ،ازدواج دخترش با امام
ومـت  کشـان در مقـر ح  یونت اکسـ سـبب  بـه  ، یـن حـال  امد، با ایز به دست نین دو امام بعدي يبرا
 شـان تعلـق  یا ومـت بـه  کح ياز سـو هـایی   يه مقـرر کـ دانست  ين احتمال را قوید ایعباس با یبن

  نداشتند. يت اقتصادین دوران فعالیشان در ایه اینکژه ایبه و، گرفت می

  گيري نتيجه
ه از کـ مـواردي  ان بـود و چـه   یعیش يه از سوهایی کشد، چه آن می شانیم ایه تقدک ییایهدا ائمه
ز یـ و ن یشخصدر موارد رفتند و یپذ می شد، عمدتاً می شانیم ایتقدها  ومتکان و حیعیر شیغ يسو
وجود داشته  امامان ۀدر زمان هم یمردم يایهدا ردند.ک می روان خود مصرفیاج پیرفع احت يبرا

مانـده   یبـاق  امـوال بـه ائمـه    يه از اهداهایی ک در تعداد گزارش یزان آن و به عبارتیو تنها در م
ا در دوره هـر  یدان هـ یـ زان ایـ دهنده م تواند نشان می زین خود نیه البته اکاست، تفاوت وجود دارد. 

، یسـت چندان قابل توجـه ن  یمردم يایمقدار هدا تا امام صادق باشد. در دوره امام حسن یامام
بـه اوج خـود    اظمکـ به خصوص در زمان امـام  ، یافتهش یافزا ين مقدار در دوره امامان بعدیاما ا
در  يالت عامل مـؤثر کنهاد و يریگ لکش، یانعیش تعداد شید گفت عالوه بر افزایه باکده است یرس

بـازهم رونـد    يرکو امام حسـن عسـ   ي، امام هاددر دوره امام جوادش بوده است. ین افزایا
در سـامرا و   حضور ائمهسبب ن را به ید بتوان ایه شاکقابل مشاهده است  یمردم يایهدا شاهک

  شان دانست.یان به ایعیش یعدم دسترس
 ، امام سـجاد نی، امام حسبه امام حسنومت کح يمربوط به اختصاص مقررهاي  گزارش
ه در کـ را  يا بـه ائمـه  المـال   بیـت  از يتوان تعلق مقرر می ن حالیبا ا، وجود دارد و امام جواد

  رفت.یپذ نیز ن بودندکسامرا سا
 ت داردیـ اکح به جز امـام بـاقر   به همه ائمه یومتکح يایموجود از تعلق هداهاي  گزارش

ان یو شروع روند اضـمحالل آن بـه دسـت عباسـ     يومت اموکضعف ح راعلت آن بتوان د یه شاک
ن تفـاوت را  یـ اسـت. اگـر ا   اظمکـ مربوط به دوره امـام   ،یومتکح يایات هدایشتر روایدانست. ب

  یه آن بود.توج يبرادر پی علتی د یم بایمعنادار بدان
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