
 حیات اقتصادی امامان)ع( از صلح امام حسن)ع( تا آغاز غیبت صغری

 1معصومه اخالقی 

هزاره هنوز تالش سیره امامان معصوم)ع( در جوانب و ابعاد مختلف، گنج پنهانی است که پس از گذشت یک

حیات های حیات امامان)ع( ترین ساحتگیری از آن نشده است. یکی از مهمچندانی برای شناخت و بهره

ویژه در زمان عدم حاکمیت آنان یعنی از صلح امام حسن)ع( تا پایان غیبت صغری است که در این اقتصادی به

های سیاسی و اند، اما دغدغهدوره امامان، همانند یک شهروند عادی به دور از امتیازات حکومتی زندگی کرده

 ی زندگی آنان پدید آورده است.اجتماعی و رسالت هدایت جامعه سیره قابل شناختی را در پهنا

اهلل صفری دکتر نعمت»نگاشته « حیات اقتصادی امامان)ع( از صلح امام حسن)ع( تا آغاز غیبت صغری»کتاب 

های اسالمی که با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنیاد پژوهش« سیده معصومه اخالقی»و « فروشانی

گیری از ها در عرصه شناخت تحلیلی و موضوعی با بهرهلین گامآستان قدس رضوی به چاپ رسیده است، از او

های اصلی بحث را روشن و مشکالت و کمبودهای روش تاریخی است که به سهم خود توانسته است سرنخ

 این مسیر را مشخص کند.

است.  فصل سامان یافته که در بخش اول به کلیات بحث و بررسی مسائل و پیشینه آن پرداخته 6این کتاب در 

بندی امامت شیعه، منابع درآمدی حکومت اسالمی در قرآن بر در فصل دوم ساختار تحقیق در سه محور دوره

اساس سیره پیامبر)ص( و خمس و زکات در فقه عامه دوره امامان)ع( تنظیم شده است. فصل سوم با مروری بر 

های شیعی در عصر در دوره امویان و قیاموضعیت سیاسی دوره امامان)ع( به بررسی شرایط امامان)ع( و شیعیان 

اموی و عباسی پرداخته است. در فصل چهارم وضعیت اقتصادی مدینه همچون کشاورزی، اقطاع، تجرات، 

 صنعت، دامداری و عطا در مدینه را در دوران امامان)ع( مورد کنکاش قرار داده است. 

یقی تبیین کرده و به منابع درآمدی چون فصل پنجم حیات اقتصادی امامان)ع( را در عرصه شخصیت حق

های المال و نیز هزینهموقوفات، ارث، کشاورزی، تجارت و هدایای مردمی و حکومتی و مقرری از بیت

شخصی، خانواده، کنیزان و غالمان و کمک به خویشاوندان پرداخته است. در فصل ششم نیز حیات اقتصادی 

شامل خمس و زکات و اموال دریافتی غیرمعین، و « ر درآمدهامحو»امامان)ع( در جایگاه امامت، در سه 

شیوه دریافت و »شامل صدقات، بخشیدن اموال به مخالفان، هدایایی برای شعرا و حقوق وکال، و « هاهزینه»

 پیش از تأسیس نهاد وکالت و پس از آن، تبیین شده است.« توزیع اموال

                                                           

 . کارشناس جامعه الزهرا)س( و کارشناسی ارشد تاریخ اسالم. 1 


