
  ۶۲ـ  ٢٩، ١٣٨٩زمستان ، چهارم شماره، هفتم سال،    
Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.7, No.4, Winter 2011 

  
  
  
  

  اوضاع اقتصادي شیعیان عراق در عصر صادقین
  **/ سیدمحمد احسانی *محمدرضا جباري

  يدهكچ
اي جامعه بن  اتب حتی زیرکدر برخی ماي که  به گونهاز ابعاد مهم زندگی بشر است  اقتصاد

اما به آن اهمیـت فـراوان داده   ، بنا نیست  در اسالم هرچند زیراقتصاد پنداشته شده است. 
شئون زندگی انسـان تـأثیر شـگرف دارد.    دیگر بسامانی بود یا ناه در بهکچرا ، شده است

وضعیت اقتصادي شیعیان عراق را ، تا با رویکرد تاریخی و تحلیلیست مقاله حاضر بر آن ا
حدیثی و رجالی روشن سازد. در ایـن  ، منابع تاریخیگیري از  با بهره در عصر صادقین

قرن نخست بررسی شده و سپس بـه وضـعیت    تحقیق ابتدا وضعیت اقتصادي عراق در دو
منـابع اصـلی ثـروت در    ، تحقیـق  اینهاي  شیعیان پرداخته شده است. طبق یافتهاقتصادي 

امـا از  ، اندك شیعیان از زراعته است. بودصنعت سپس و زراعت و تجارت ابتدا ، عراق
  م و بیش اشتغال داشتند.کصنعت نیز به بیشتر داشتند و سهم تجارت 

  و صنعت. تجارت، زراعت، اقتصاد، عراق، شیعیان، امام صادق، ها: امام باقر کلید واژه
   

                                            
   دانشیار گروه تاریخ مؤسسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *

  sayedehsani@gmail.com    دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد تاریخ تشیع **
 25/5/1390: پذیرشـ 30/2/1390: دریافت



۳۰     ،۱۳۸۹چهارم، زمستان شماره ، سال هفتم  

  مقدمه
همچـون سـایر ابعـاد زنـدگی آنـان بـه       ، صـادقین وضع اقتصادي شیعیان عراق در عصر 

ابـواب  ه در سـایر  اي کـ  اخبار جسته وگریختـه به ناچار باید ، اینبرابن . درستی معلوم نیست
ر تحلیـل نمـود. از   رد وهمراه با قراین و شواهد دیگکا کات، همچون فقه و رجال مطرح شده

صـورت طبیعـی از بسـیاري    ه ب، وقت بودندهاي  ومتکغضوب حاقلیت م، آنجا که شیعیان
نیز آنـان را   ه ائمهکویژه ه ب، محروم بودند، ندشومند  بهرهتوانستند  ه عامه میک، ها فرصت

ـ کـ ارهـایی  کاري و اشتغال به کاز هرگونه هم شـمرده  ومـت  کاري بـا ح کـ هماي  گونـه ه ه ب
سرزمینی چون عراق ، ردند. با این حالک میآن اظهار نارضایتی از رده بودند یا کمنع ، شد می

منـد   از آن مواهـب کـم و بـیش بهـره    ه شیعیان نیز کطبیعی است ، حاصلخیز و ثروتمند بود
که کمتر به حکومت مربوط ، ادشغلی آزهاي  خصوص از فرصته ب، شدند. شیعیان عراق می
، زمینه زراعـت  در وکردند  استفاده می، صرافی و کارهاي خدماتی، همچون تجارت، شد می

متـر اشـتغال   ک، اران و افراد متمول بـود کها بیشتر در اختیار دولت یا دست مقاطعه  ه زمینک
  کمتري داشتند.داشته و در نتیجه از عایدات آن نیز سهم 

  وضع اقتصادي عراق در دو قرن نخست هجري
عظـیم  انون کـ ، شـاورزي کهموار مسـتعد  هاي  و زمین ت دو رود دجله و فراتکعراق به بر

هـا را بـه خـود خیـره و توجـه       ه چشـم اي کـ  اسـت بـه گونـه   ثروت در طـول تـاریخ بـود    
ه کـ النهـرین بـود    ثـروت عظـیم بـین   به سـبب  رد. ک سوي خود جلب میه شورگشایان را بک

شـان چنـدین بـار از سـوي      به رغم آنکـه پایتخـت  ، انی و ساسانیکاش، ایرانهاي  يامپراتور
، دادنـد  ز ایران انتقال نمـی کپایتخت خود را از عراق به مر، اشغال شده بودشان  دشمن رومی

  اشراف داشته و از مواهب آن بهره ببرند. کانون ثروت از نزدیکتا بر این 

  . كشاورزي۱
شـاورزي و تجـارت   کعنصر  سهعمده بر به طور ، اقتصاد عراق در دو قرن نخستین اسالمی

بـا   چـون ایـن سـرزمین عمـدتاً    ، دنـد رکعراق را فتح ، مبتنی بود. وقتی مسلمانانو صنعت 
وعی عـراق  مزرهاي  آن متعلق به مسلمانان بود. زمینهاي  زمین، نیروي نظامی فتح شده بود

  سه نوع بود:، بعد ازفتح
(زمینـی در حومـه    همچون حیره و بانقیا، که با صلح فتح شده بود، ها زمینقسمتی از الف. 
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شـان  دست صاحبان در، پرداختند ه میکراج در برابر مقداري معین از خشان یتکمل، )وفهک
  1باقی ماند.

یـا  دولت ساسانی یا خاندان سلطنتی و درباریان و امرا بود و  كها از امال برخی از زمینب. 
شته شـده یـا فـرار    ک ها در جنگشان ه صاحبانکی کبه ضمیمه امال، هاي وقف شده زمین

آمـد و   انفال به حساب می ءجز هکهایی  بطایح و زمیننیز صاحب شده بود و  بی رده وک
، ه طبـق نظـر خلیفـه وقـت    کبه دولت اسالمی متعلق بود ، شد گفته می »صوافی«آنها  به

  2شد. اداره یا به افرادي واگذار می
  ان قبلـی آن هنـوز  کـ ه مالکـ رعایاي دولـت ساسـانی بـود    از آنِ  ها بخشی دیگر از زمینج. 

  و تبـادل نظـر  هـا در مدینـه بحـث     نوضـعیت ایـن زمـی    ةباردربودند.  ها روي آن زمین
  هـا  ه زمـین کـ ه میان مسلمانان تقسیم شود و نظر دیگر آن بود کدیدگاه آن بود  کشد. ی

  ی بمانـد تـا مسـلمانان بعـدي نیـز از     بـاق  )للمسـلمین  ةمـاد سرمایه مسلمانان (در قالب 
  عمـر نظـر دوم   4.بـود  نهاد دهنده ایـن نظـر حضـرت علـی    پیش 3.بهره ببرندمنافع آن 

امـا از آنـان خـراج    ، باقی گذاشتها را در دست صاحبان قبلی آن  را پسندید و آن زمین
  5رد.ک دریافت می

، در زمـان عمـر  ، ه صوافی نام داشت و اختیارش در دست خلیفه وقـت بـود  کهایی  از زمین
هـا   شی از ایـن زمـین  در زمان عثمان بخ 6واریز شد. المال مسلمین هفت ملیون درهم به بیت

بن  مسعود و خباببن  اهللاعبد، مسعودبن  سعد، بن زید اسامۀ، همچون زبیر، اصحاب به برخی
  7اقطاع داده شد.، تراَ

 كهـا از امـال   ه در زمـان ساسـانی  کرا هایی  بیشتر زمین، ومت رسیدکوقتی معاویه به ح
همچـون  ، و مقـداري از آن را بـه افـراد دیگـر    به خود اختصـاص داد  ، خاندان سلطنتی بود

بـه   9زمینـی را بـه عنـوان اقطـاع    ، معاویه نیز در منطقه حلوانبن  یزید 8ابیه اقطاع داد.بن  زیاد
ه خدمات بزرگی بـراي  ک. همچنین خلفاي دیگر اموي به افرادي واگذار کردزیاد بن  اهللا عبید

  10بخشیدند. هایی از زمین عراق را به آنان می قطعه، ردندک آنان می
بـه   هکـ ، شـان همه اراضی متعلق به امویان و برخی از امرای، ار آمدندکوقتی عباسیان سر 

و آنان نیز بخشی از این به خلفاي عباسی تعلق گرفت ، شده بود واگذاراقطاع به آنان عنوان 
  11بخشیدند. می، ردندک ه به آنان خدماتی میکسانی کبه خویشاوندان و ها را  زمین
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  . تجارت۲
، بـود. حیـره  مهـم  ز تجاري کمر، وفهکهر بصره و ش تجارت بود. دو، منبع دوم اقتصاد عراق

ـ  کتجاري هاي  اروانکه کز تجاري بود کی از مراکپیش از اسالم ی وسـیله  ه االهاي خـود را ب
بردند. پس از  به مناطق دیگر می، کردهاالهاي دیگر با خود حمل کآوردند و  میآنجا شتر به 

زیـت  کمر، شهر بـه خـود گرفـت    ةوفه از حالت پادگان شهري خارج و چهرکوقتی ، اسالم
بـه سـبب   شـد. بصـره    اال حمل میکشام و بصره به آن ، از حجازو تجاري به آن منتقل شد 

از هنـد و  ، مهم تجاري تبدیل شد. در ایـن شـهر   زکبه مر، ی به دریا و مجاورت ایرانکنزدی
  12.شد االهاي تجاري وارد میک یمن و خراسان و مناطق مختلف ایران

 که در جانب مدخل غربی کوفه قـرار داشـت و در ابتـدا محـل    ، »کناسه« در کوفه محله
آمدند و انـواع   د میهاي تجاري در آن فرو مرکز تجاري بود و کاروان، اسد بود بنی يها زباله

فـروش   عطریـات و امثـال آن خریـد و   ، انـواع پارچـه  ، حیوانات، از قبیل برده، و اقسام کاال
 هـا در آن بـه تجـارت و خریـد و     جایی بود کـه بصـري  » دبِرْم« و در بصره محله 13، شد می

کاالهـایی از  ، کاالهاي خود را فروخته، هاي تجاري فرود آمده پرداختند و کاروان می فروش 
، مربد در بصره نیز مانند کناسه کوفه 14ردند.ک آنجا به مقصد شهرهاي دیگر با خود حمل می

از جانـب  خواسـتند   هـاي تجـاري مـی    نکارواوقتی و در جانب غربی بصره قرار گرفته بود 
  15.کردند از آن عبور می، شوندبصره صحرا وارد 

  . صنعت۳
ه در کـ شـد   مـی تولیـد  حریري هاي  وفه لباسکسومین منبع اقتصادي عراق بود. در ، صنعت
شد  گرفته میها انواع عطریات  از گل، م مشهور بود. همچنین در این شهرجهان اسالسراسر 

  16.به سزایی داشتندآنها نیز شهرت و 
 ق)95ــ 75(یوسـف بن  ت زمین حاصلخیزش تا زمان حجاجکوضع اقتصادي عراق به بر

وفه از نظر کومت حجاج وضع مردم کبه بهبودي و پیشرفت بود. گفته شده در ابتداي ح رو
 ه هر مردي از اهل این شـهر بـا ده تـا بیسـت تـن از غالمـانش      کاقتصادي چنان خوب بود 

وضـع اقتصـادي   ، بر اثر ظلم و فشار بر مـردم ، اما وقتی حجاج از دنیا رفت 17.شد خارج می
بـن   بـه یزیـد  ، )ق99-96(ح ک الملبن عبـد  ه وقتی سلیمانکچنان خراب شده بود  عراق آن

 وي ابتـدا از قبـول آن خـودداري ورزیـد و گفـت:     ، ردکـ مهلب والیت بر عراق را پیشنهاد 
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امید اهل عراقم و اگر به آنجا بروم و مردم را  رده است. من امروزکحجاج عراق را خراب «
حجـاج و  هـاي   سـتم ر اثـر  ب 18».مانند حجاج خواهم شد، نمکخاطر گرفتن خراج عذاب ه ب

وضع اقتصـادي عـراق هـر    ، صورت گرفت که علیه اوهایی  قیام، شمار زندان کردن افراد بی
م و کـ ختند نیز هـر روز  پردا ومت میکه باید به حکخراجی ، در نتیجه، شد میتر  روز وخیم

شـود.   مـی رو  روبـه سـري بودجـه   کشد خزانه دولت اموي با  می موجبشد و این  متر میک
امـا در زمـان حجـاج بـه چهـل      ، صد ملیون درهم بود، خطاببن  خراج عراق در زمان عمر

) بـراي سـامان دادن بـه اوضـاع     ق101-99العزیز(حبن عبد عمر 19.اهش یافتکملیون درهم 
او را به مدارا با مردم و اتخاذ تصمیماتی براي بهبود وضـع  ، به والی عراقاي  نامهطی ، عراق

هـا و   وفـه گرفتـاري  کمـردم  ، امکـ بـر اثـر ظلـم ح   نویسد:  کند و می میلف کمآنها  اقتصادي
 20اند. هایی را متحمل شده مصیبت

 وفه رونـق بـیش از پـیش   کویژه شهر ه ب، تجارت در عراق ومت امويکدر اواخر ایام ح
بازارهاي جدیدي ساخته ، حاکم کوفه، اهللا قسريبن عبد دستور خالده باي که  به گونه، یافت
ها به حدي بـوده   صاحب سراي ویژه خود شدند. در آمد این بازار، هر صنف از تجارو شد 

ه کـ رد کـ توان تصـور   از اینجا می 21.ردک هزینه ده هزار مرد جنگی را تأمین میآنها  رایهکه ک
صره بیش وفه و بکتجارت در ، انتقال یافت، ه پایتخت از دمشق به عراقک، اسیاندر زمان عب

  از پیش رونق یافته باشد.

  طبقات اجتماعي عراق
  فـروش   امـا عثمـان خریـد و   ، جـایز نبـود  ، فـروش اراضـی عـراق     خرید و، تا زمان عثمان

  ه پـیش از کـ چـه آنهـایی   ، اسـتقبال کردنـد  ، از این مسئلهثروتمندان  و ردکآن را آزاد اعالم 
  المـال  بیـت ت غنـایم و تقسـیم طبقـاتی    کـ ه به برک افراديو چه داشتند نت کآن ثروت و م

ـ   ، آمیز از زمان حکومـت خلیفـه دوم   هاي تبعیض مالكبر اساس  دسـت  ه ثـروت هنگفتـی ب
  وفـه چـه از اهـالی ک  ، مدینـه از مـردم  د مانده بود. این افراد چـه  کراشان  آورده بودند و پول

  22.ردنـد کوفـه و سـواد عـراق اقـدام     کو اراضـی در   كبه خرید امـال ، بصرهاز اهالی چه و 
بـه   وقـت  ومتی و والیـان کـ ح دسـتگاه ی به کواسطه نزدیه ه بک کسانیاین افراد و همچنین 

و  کطبقـه اشـرافی صـاحب ملـ    ، یافتنـد  مان دست میکمواهب بزرگ از جانب خلیفه و حا
  23.وجود آوردنده ثروت را ب
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بـه   عثمـان ان کـ عـوف و نزدی بـن   الرحمنعبـد ، زبیـر ، همچـون طلحـه  ، برخی اصحاب
مسـعودي   24.بزرگ روي آورده بودندهاي  و ساختن قصر و خانه كو خرید امال آوري جمع

اروان سـرا  کـ بـه  و  خانه معروفی بـوده ق  332سال در ه کند ک از خانه زبیر در بصره یاد می
همچنین  25.ندردک و اقامت میشده  وارد میکاال در آنجا تبدیل شده بوده و تجار و صاحبان 

ه فرزنـدان بیشـتر   کـ جهـت نیسـت    بی .مصر و بالطبع در مدینه داشت، وفهکوي قصري در 
 …وقاص و برخی از فرزندان زبیـر و  ابی بن  سعد، همچون فرزندان طلحه، وفصحابه معر

  26.در عراق اقامت داشتند
بیشـتر  ه کـ تـوان گفـت    مـی ، محصـول ك پـر  و خرید امـال پر رونق تجارت با توجه به 

از داران  تنهـا سـرمایه  ، . در این میاندر طبقه ثروتمندان قرار داشتنددر قرن دوم داران  سرمایه
جـاي  ، عراق را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد    هاي  ه بخشی از زمینک، طبقه اشراف اموي

هـاي   ر عایـدات زمـین  برابتوزیع نـا  آنها دادند. به کخود را به عباسیان و رجال دولتی نزدی
ه در کـ سـانی  کداشـت.  نان نیز در پیدایش این طبقـات نقـش اساسـی    کدر میان سا خراجی

اهـل   همچـون قـراء و  ، رده بودنـد کـ ر در ایـن راه  ت داشتند و خـدمات مـؤثّ  کفتوحات شر
هـاي   از زمینسهم بیشتري ، ها ملحق شده بودند ه بعدکسانی کاز در مقایسه با ، (غازیان)ایام

ه در فتوحـات  کسانی کو ، کمتر یسهم، از آن آمده بودند ه بعدکهایی بردند و آن یخراجی م
  27.ردندک بردند یا سهم ناچیزي از آن در یافت می هیچ سهمی نمی، ت نداشتندکشر

  سه طبقه به وجود آمدند:، عراق مانند بسیاري از مناطق دیگردر ، بدین ترتیب
وسـیع و  هـاي   هـا و قصـر   و بـاغ  كه امالک، و ثروتمندان بزرگداران  طبقه سرمایه. الف

ان بـزرگ  کـ رجـال پـر نفـوذ دولتـی و تجـار و مال     ، وزرا، . این طبقه را خلفاداشتند یبزرگ
  دادند؛ کیل میتش

  تر و از فقرا بهتر بود؛ پایینداران  از سرمایهشان ه وضعکطبقه متوسط . ب
  28فقرا.. ج

ام ه نـ  ب دیگـري وجـود داشـت    طبقـه ، بودنـد  که عمـدتاً عـرب  ، در کنار این سه طبقه
بـه طـور کلـی     مـوالی عـراق را   دادنـد.  یل مـی که جمعیت بزرگی را در عراق تشک، »موالی«

  توان به سه دسته تقسیم کرد: می
آنهـا   معـروف بودنـد.  » حمراء دیلم« ه بهکجنگجویان دیلمی بودند آنها  گروهی از .الف

بـه مسـلمانان   ، مانان بـا دولـت ساسـانی   آغاز نبرد مسلدر ، شان چهار هزار نفر بود تعداده ک



    ۳۵اوضاع اقتصادي شيعيان عراق در عصر صادقين

با ساسانیان جنگیدند و همچـون جنگجویـان عـرب از غنـایم و     آنها  نارکتسلیم شده و در 
  29.بردند مواجب مجاهدان سهم می

پرداخـت جزیـه    در ازاي شاورزي به زراعت مشغول بودند وک كامالدر ه ک افرادي. ب
متعلـق بـه   هـاي   زمـین کسانی کـه در  ند یا ه بودباقی ماندشان سابق كسر امال بر 30،و خراج

ء امـا بـه تـدریج بـا اختیـار اسـالم جـز       ، ردنـد ک ار میک، شد ه صوافی نامیده میک، المال بیت
  گرفتند. مسلمانان قرار می

از ، فاره گناهـان یـا احسـان   به سبب که از مناطق جنگی آورده و به تدریج کاسیرانی  .ج
  31.صاحبان خود آزاد شده بودندسوي 
، باشـند ه کـ  نـژادي ه اسالم به همه مسلمانان از عرب و عجـم و از هـر ملیـت و    کینبا ا

بـه  ، امیـه  بنـی  ویژه در زمـان ه ب، اما در جامعه عرب آن روز، منزلت و سهم مساوي بخشیده
از . ردنـد ک نگـاه مـی  ، ندتفاوت نداشـت ، از بردگاناندکی  جز ه کپست  نژاديبه چشم   موالی

موقـع غـذا   ، خوردنـد  رفتند و اگـر در جـایی غـذا مـی     صف راه نمی کبا آنان در ی، رو این
، اگر به علت کثرت سن یا فضـل و دانـش  ایستادند یا  سرپا میآنها  خوردن موالی باالي سر

نشـاندند تـا    صورت مجـزا مـی  ه سفره بسو  کاو را در ی، دادند غذا می فردي از موالی به او
ی از کـ خواست بـا دختـر ی   سی میکاگر ، هکآنتر  دمعلوم باشد از موالی است. از همه اینها ب

، بـه آن منسـوب بـود    ه آن مـوال اي کـ  جاي پدرش باید از رئیس قبیلهه ب، ندکموالی ازدواج 
  32.شد اح باطل و فسخ میکرد و گرنه نک خواستگاري می

نداشتند ها یا به آن رغبت  ه عربک، ارهاي پست یا سخت و طاقت فرساکموالی جز در 
قیس و بن  معاویه از احنفروزي حق اشتغال نداشتند. ، مهارت آن را نداشتندطاقت و یا و 

را  گروهـی از مـوالی را بکشـم و گروهـی    ه کـ نظر شما چیست ید: پرس جندب می بن سمرة
امـا  ، کـرد ار منـع  کـ قیس او را از ایـن  بن  واگذارم؟ احنفسازي  ردن بازار و راهکبراي تمیز 

و ام اموي نیز در برخـی مواقـع   کح، با این حال 33موافقت کرد.سمره براي اجراي آن اعالم 
. کردنـد  واگـذار مـی  آنـان  را بـه  هایی  ها و موقعیت سمتناچار ، نیاز خود به موالیبه سبب 

داري و رتق وفتق امـور خـراج و    دیوان، یافتند اشتغال میآنها  ه موالی بهکمهمی هاي  سمت
ر و کفرمانـدهی لشـ  ، لسانـد  فریقـا و اآن هم در مناطق دور دست همچون ، واقعدر برخی م

 34.استانداري بود
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شده بـود مـوالی از   موجب عرب مان کحا و پرستانه عربرفتارهاي نژادگفتنی است که 
افی بـراي امـرار معـاش    کها قرار بگیرند و از درآمد  وضعی فروتر از عرب نظر اقتصادي در

س شـده  کمـنع ، خزاعـه بـود   بنـی  ه از موالیک، هرّابوح در شعروضعیت  مند نباشند. این بهره
  :است

  ان عرضــــت لهـــــا  امیـــــۀابلــــغ  
ــی   ــحت وهـ ــوالی اضـ ــۀان المـ   عاتبـ

  

  
  العربـــا کوابـــن الزبیـــر و ابلـــغ ذلـــ

  35و الجـوع و الحربـا  کتشـ  الخلیفۀعلی 
ه بر کگذرانند  ه موالی در حالی روزگار میکبگو  ها امیه و زبیر را دیدي به آن عرب بنی اگر «  

  .»ایت دارندکو از گرسنگی و چپاول اموال خود شاند  خلیفه خشمگین
هرچند این شعر وضع موالی را در دهه شصت و هفتـاد قـرن نخسـت هجـري ترسـیم      

بهتر نشده وضع موالی تا خالفت عباسیان ، امیه بنی يها اما با توجه به تداوم سیاست، کند می
رفتارهـاي   بـدتر شـده بـود.   ، هـا  مـوالی بـه قیـام   توان گفت به سبب پیوستن  بود و حتی می

امیه    علیه بنیه کقیامی  از هرآنها  هکامیه بر موالی سبب شد  بنی بسیارهاي  و ستمنژادپرستانه 
اسـتقبال  ، اشـعث بـن   یا همچون قیام محمدو چه شیعی باشد یا خارجی ، گرفت صورت می

  پیوستند. و به آن میه ردک
، به شورشـیان بـود  موالی پیوستن موجب ، امیه بنی پرستانهسیاست نژاد  ه پیامدک همچنان

بـاال  ه مـوالی بـراي   موجب شد کنیز با آنان  اعرابنژادپرستانه و آمیز  پیامد رفتارهاي تحقیر
، نخسـت بـه بعـد   از اواخر قرن ، رو از این. به دانش روي آورند، بردن منزلت اجتماعی خود

. شـاید  بودنـد موالی از ، در هر رشته و فنی، در شیعه و غیر شیعه، بیشتر دانشمندان اسالمی
  داستان زیر بهترین دلیل براي درجه علمی موالی در این عصر باشد:

یست؟ وي کپرسد: فقیه بصره  لیلی می ابی ابن از، موسی پسر برادر منصور عباسیبن  عیسی
، جبـر بـن   مجاهـد ، ریاحبنابی   عطاءکرد و سیرین را معرفی بن  محمدحسن و  بنابی  حسن
، الـرأي  ربیعـۀ اعلم فقهاي قبـا را  را فقهاي مکه. همچنین  ساریبن  جبیر و سلیمانبن  سعید

فقیـه  ، منبـه بن  فقیه یمن را طاووس و پسرش همام و همامطور  دانست. همین زناد ابی ابن
، موسـی بـن   . عیسیکرد حول معرفیکفقیه شام را مو  اهللا خراسانیبن عبد خراسان را عطاء

 يپرسد و او در جـواب و  از ملیت او می، ابی لیلی ابن شهر از سوي پس از معرفی فقیه هر
خشمگین و ، شنید را می» مولی« لمهکموسی بن  ه عیسیک. هر بار کرد معرفی می» مولی« را

صورتش از خشم سیاه شـده بـود. در   ، لیلی ابی ابن گفتهه ه بکشد تا جایی  میتر  خشمگین
ه از کد و در جواب موسی او ابراهیم و شعبی را معرفی کره کپرسد  وفه میکاز فقیه ، آخر
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عـرب  آنها  هکموسی با شنیدن اینبن  و عیسی آنها را عرب معرفی کرد، ملیت آن دو پرسید
ـ رده کاضافه  لیلی ابی ابن شد.ک نفس راحتی می، هستند ، ترسـیدم  نمـی ه اگـر از او  است ک

اش  را در چهـره  اما چـون شـرّ  ، مردک معرفی مینیز سلیمان را  ابی بن  عیینه و عماربن  مکح
  36.ه عرب بودند معرفی نمودمکآن دو را ، ردمکمشاهده 

نقـش اصـلی   آنهـا   ها و مـوالی در پیـروزي   چون ایرانی، ار آمدندکعباس روي  بنی وقتیاما 
هـا و   شـده و سـمت   کبـه دسـتگاه خالفـت نزدیـ    آنها  وشد به نفع موالی اوضاع ، داشتند

  دست آوردند.ه همچون امارت ارتش و وزارت را ب، هاي مهم مسئولیت

  سهم شيعيان از اقتصاد عراق
عنصر زراعت و تجارت بـود. در   سهمبتنی بر ، قرندو ه گذشت اقتصاد عراق در این ک چنان

  نیم:ک ي عراق اشاره مین اقتصادکر سهاز این  کاینجا به سهم شیعیان از هری

  سهم شيعيان از عايدات زمين. الف
توان  همچون درخت را می، هاي جنبی آن عراق و در آمدهاي  سهم شیعیان از عایدات زمین

ومت یا در دست کمزروعی عراق اغلب در اختیار حهاي  ه زمینکچرا ؛ بسیار ناچیز دانست
، ا در تعــارض و تضــاد بودنــدهــ مــتوکه همــواره بــا حکــان بــزرگ بــود و شــیعیان کــاملّ

سی از گزارش نشده است که به کد و نومتی سهمی داشته باشکحهاي  از زمین ندتوانست نمی
بزرگی در عراق خریده باشد. تنها برخـی از شـیعیان    کشیعیان اقطاعی داده شده باشد یا مل

آن بسـیار  ند که مـوارد   کرد میشاورزي کآن در وفه خریده و کدر حومه ، کوچکهایی  قطعه
ه کـ عـراق را شـیعیان دانسـته    هاي  شاورزان زمینکبیشتر ، . جویس ان. ویلیاست نادر بوده

از سوي صاحبان اقطاع ، بوده آن زمین در اختیارشان ک در زمانی، نزمیافزایش درآمد براي 
ها بـه   از آن زمینآنها  سهم، شاورزان شیعه هم بوده باشدکثریت کاگر ا 37اند. تحت فشار بود

تـرجیح  ، مـت و صـاحبان اقطـاع   وکمضـاعف ح هـاي   فشـار ه سـبب  ه بکبوده  اندك يحد
  دیگر بپردازند.هاي  رده به شهر بیایند و به شغلکزمین را رها دادند  می

سب که از طریق آن مقداري در آمد داشتند کیا باغی  کوچاي ک برخی از شیعیان مزرعه
صـاحب  حجاج نیز در قادسیه بن  حمنالرعبد 38، داشت. برید عجلی مزرعه یا باغ کردند می

، وفه در حیـره کی از شیعیان کو ی 40داشته تاکستانیعقوب احمر بصري  39بود.مزرعه یا باغ 
. این شهر حتـی در  ندشاورز بودک، شیعیان مداینبیشتر ، رسد به نظر می 41داشت.نخلستانی 
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بـه کـار   همـه  ، نـد مردم آن امـامی مـذهب بود  بیشتر ی تبدیل شده و که به شهرکقرن هفتم 
  42کشاورزي اشتغال داشتند.

  سهم شيعيان از تجارت. ب
ه تاجر بود، برخی از شیعیان. بیشتر بود، در مقایسه با به زراعت، اما نقش شیعیان در تجارت

بردنـد.   اال مـی کـ هـا   یا از عراق به آن شهر کردند عراق می اال واردکها و بالد دیگر  و از شهر
بـه  ، سـند و سیسـتان  ، همچـون حلـب  ، ت در بعضی شهرهاتجاربه سبب برخی از شیعیان 

 44،ابراهیم سندي 43، حلبیبن  عمرانبن  حلبی و سجستانی شهرت یافته بودند. یحیی، سندي
ایـن افـراد بودنـد.    جملـه  از  47اهللا سجستانیبن عبد و حریز 46و سحیم سندي 45خالد سندي

در  49کالملبـن عبـد   و ضـریس  48مکـ حبـن   همچون هشـام ، دیگر شیعیان نیز، آنها عالوه بر
و  50ار تجـارت روغـن بـود   کـ اهللا سجستانی در بن عبد ردند. حریزک داخل عراق تجارت می

برده بود و بردگان دیلمی را از خراسـان   فروش  ار خرید وکه در کاهللا دیلمی بن عبد سلیمان
ف بـه دیلمـی معـرو   ، ثرت تجارت بـا ایـن بردگـان   به سبب کآورد. وي  وفه میکبه ، خریده

کوفی نیـز از تـاجران بـرده     اسدي جمیلبن  وفی و منخلکصالح بن  ابوجمیله مفضل 51.شد
ـ  لباس ابریشمینوعی ار تجارت البسه بود و کدر ، )ق145مهران(م بن ۀسماع 52ند.بود  امبه ن

شـعبه حلبـی و پـدر و بـرادرش      ابـی  بن  علیبن  اهللاعبید 53.برد ان شام میرّوفه به حکاز » قز«
سـار بصـري   بـن ی  فضیل 54.به حلبی معروف شدند، رو از این. با حلب داشتندروابط تجاري 
  55رو شد. روبه امام صادقسرزنش با ، رو از این از آن دست برداشت. هکنیز تاجر بود 

رایـه  ک، را بـه تجـار  آنهـا   ه شتران زیـادي نگهـداري و  کبرخی از شیعیان شتربان بودند 
قـرواش  بـن   نضـر  58، فائـد جمـال   57، سان جمـال و برادرش ح  56بن مهران دادند. صفوان می

ثـرت  کایـن افـراد بودنـد.    جمله از  61ثیر جمالبن ک و داوود 60فرد جمالبن  محمد 59، جمال
  ند.ک ایت میکشغل جمالی از رونق تجارت در آن عصر ح

ه معاملـه بـر اسـاس دینـار و درهـم      کست. در آن زمان صرافی ا، کی از لوازم تجارتی
بازمانده عصر ، که از نظر اوزان ه درهم در جهان اسالم رایج بودکنوع سچند ، شد انجام می

ـ   و 62ندهم مختلف بود از نظر وزن باآنها  ساسانی بوده و ، یمنـی ، طبـري ، بغلـی هـاي   امبه ن
هـاي   هکمتـر از سـ  کبغلی بـا وزنـی   اي  کهیوسف ثقفی سبن  شدند. حجاج مغربی عرضه می

، رو از ایـن . وزن آن را شـش دانـق قـرار داد    رد وکـ ضـرب  ، ه هشت دانق بودنـد کساسانی 
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 شدن آیات قـرآن روي  کحبه سبب داشتند و فقها نیز  ها معامله با آن را دوست نمی ایرانی
شـهرت  » روهـه کم« هـا بـه   این درهم، دلیلبه همین . دانستند روه میکمعامله با آن را م، آنها

بـا  دینـار  بـا  ها را به هم یـا   این درهم، ه صرافانکشود  با این توضیحات روشن می 63.یافت
  ند.ردک س تبدیل میکبالع

مـؤمن الطـاق   آنهـا   ی ازکی داشتند.چندین نفر به شغل صرافی اشتغال ، در میان شیعیان
 64.معـرف شـد  » شیطان الطـاق « به، تقلبیهاي  هکدر شناخت ساش  تخصصه سبب ه ببود ک

یم کـ حبـن   مکـ خالد حابـو  66، صـیرفی اهللا بن عبـد  بسام 65، حیان صیرفیبن  عماربن  اسحاق
 70، سـلیمان صـیرفی  بـن   اهللاعبـد  69، سـدیر بـن   خالد 68، سدیربن  الفضل حنانابو 67، صیرفی

و  73حمـزه غنـوي  بـن   هارون 72، عذافر مدائنیبن  محمد 71، حریث اسديبن  احمد عمروابو
از  76عمر جعفیبن  یم و مفضلکحبن  سدیر 75، مثنیبن  المغرا حمیدابو 74، خارجهبن  هارون
برخـی از ایـن   اسـت کـه   . گفته شـده  اشتغال داشتندصرافی به کار ه کشیعیانی بودند جمله 

تحویـل گرفتـه و   ، نـد پرداخت می اموالی را که مردم براي ائمه، افیصرافان زیر پوشش صر
  77.فرستادند ت میاحضرآن براي 
ان داري و کد، شود آید یا پر رونق می به وجود می ه با رونق تجارتکهایی  ی از شغلکی
 نند و تاجران نیز ازک تاجران را خریده به مشتریان عرضه میهاي  ه متاعکی است فروش خرده
بـه  برنـد. بسـیاري از شـیعیان     شـهرهاي دیگـر مـی   االهاي محلی را خریده با خود به آنها ک

 امثـال آن را پوسـت و  ، گنـدم ، پارچـه همچون ، ها کاال انواعی ازداشته و داري اشتغال  انکد
یـا تـاجران جـزء داده شـده و     داران  انکـ به دهایی که  عنوان. در اینجا برخی از ختندفرو می

  :شود معرفی میداشتند شیعیان در آن اشتغال 
  78.وفیکشعیب قزاز بن  ایوب مانند، فروشنده لباس ابریشمی(قزاز)  یا فروش ابریشم
  80.النقاض اهللابن عبد ریاکمانند ذ 79، یا ریسنده آن (نقاض) فروش ابریشم

رزیـن االبـزاري و   ، داوود ابـزاري ، زیـاد ابـزاري   ابـی  بن  عمر مانند 81، (االبزاري)فروش  ابزار
  82بزاري.حجاج ا

ار)   ی یا فروش االغ وفی و داوودکـ سـلیمان حمـار   بـن   داوود ماننـد ، کرایـه دهنـده آن (حمـ 
  83یزید الحمار. بنابی 
  84.سلمه جواز و ولید جواز مانند، فروش(الجواز) بادام
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  85؛جمیلبن  مانند: منخل، )(بیاع الجواري فروشنده بردگان زن
  86؛دیلمی)هاي  اهللا دیلمی(تاجر بردهبن عبد سلیمان مانند، فروشی برده
  88؛. زیاد بزاز و ابوعمرو بزاز و...بن  خالد سدي بزاز و اسماعیل مانند 87،بزاز

  89؛فراء بن جعفر و عبدالحمید جعفر فراء ابی بن اسحاق ، مانند سلیم فراء، فروشی(فراء) پوست
  90؛یونس الشحامبن  اسامه زیدابو مانند، فروش(الشحام) پیه

  91؛شعیب و عثمان جوالیقیبن  حماد، سالم جوالیقیبن  هشام مانند، جوالیقی)ال(فروش جوال
  92؛یحیی بیاع الحلل اع الحلل) مانند(بیفروش  جواهر
  93؛رفاعه خشاببن  حجاج ی(خشاب) مانندفروش چوب
  94؛ارامل تمکار و سلیمان تمار و موسی تم بن  سیف ار) مانند(تمفروش  خرما

  95؛ و... موسی نخاس بن  رفاعۀ، منذر بن  جارود، حسین بن  مانند آدم، فروشی (النخاس) برده و دام
  96؛ین سمانکولید سمان و مس بن  اهللاعبد، مانند سعید سمان، سمان)الی (فروش روغن
قـیس  بـن   یعقـوب بن  خباب و محمدبن  عمار مانند، الدهنی)(سازي  ی یا روغنفروش روغن

  97؛دهنی
  98؛بشیر دهان و حفص دهان مانند، الدهان)ی(فروش روغن
  99؛بقالناصح  مانند، )بقالال(فروش سبزي
  100، عثمان المنقري السمالبن  غالب مانند، سمال)ال(ساز یا سرمه فروش سرمه
بـن   رزیـن قـالء و عمـر   بن  عالء، مسلم قالءبن  سوید مانند، )=آشپز اءلّقَالی(فروش  101سویق

  102؛ریاح قالء
  103. ...بشیر عطار و، اسحاق طویل، ابراهیم ازديبن  اسحاق مانند، عطاري (العطار)

  104؛قتاتم قتات و زید کح مانند، القتات)(فروش علف
  105؛صباح طنافسی طنافسی) مانندالی(فروش فرش

مانند ضریس بیـاع  ، کتان و پنبه (بیاع الغزل)، پشم، مانند ابریشم، فروشنده اشیاي رشته شده
  106؛الغزل
  107؛ ...میمون وبن  ابراهیم، ادیم، صامت مانند، هراتی (بیاع الهروي)هاي  پارچهفروشنده 

  108؛بن شعیب بشیر ازرق جعفی ویعقوب، ابراهیم اسدي مانند، )غذا (بیاع الطعام ندهفروش
  109؛بن ناصح و ظریف سعید مانند، کفان)فن (بیاع االک ندهفروش
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الرحمن بن عبـد  عتیبۀ، میمونبن  عتیبۀیا  عیینۀ مانند 110، )(بیاع القصب تانیکلباس  ندهفروش
   111؛بن سالم و محمد

یحیـی و  بن  صفوان، منصوربن  حذیفۀ مانند 112، (بیاع السابري) شاپوريهاي  لباسفروشنده 
  113؛بن یزید محمدبن  حجاج بجلی و عمربن  الرحمنعبد

بود و در هنـد  » زط« وهی به نامکشد و منسوب به  ه از هند آورده میکهایی  لباس ندهفروش
(بیـاع   معـرب جـت هسـت   »الـزط «، به احتمال زیاد 114.معروف بود» جت« یا» جات« به

ر نخعـی و بشـر   میسـ بـن   محمد، راشدبن  ایوببن  اهللاعبد، سالمبن  مانند: اسباط، الزطی)
   115؛ بیاع الزطی و...

  116؛ثیربن ک معاذو  عقبهبن  علی مانند، )سیهک(بیاع اال لباسفروشنده 
  117؛سعید بن اهللاعبد مانند، وشی (بیاع الوشی) هایی به نام فروشنده لباس

  118؛رابیسیکیونس بزاز بن  رابیسی و دبیسکعمرو  مانند، الکرابیسی)رباس(کفروشنده 
  119؛حمد زعفرانیبن اسحاق و م مرانمانند: ع، کننده زعفران(زعفرانی)شت کفروشنده یا 

  120؛اسد صحافبن  حسینو  نعیمبن  مانند: ابراهیم، )بیاع المصاحف، فروشی (صحاف تابک
  121؛مانند سالم اشل، فروشی(بیاع المصاحف) کتاب
زیـاد و  بـن   خالـد ، مـاد بن  ادخلّ، مختاربن  حسین مانند، قالنسی)الی(فروش دوزي یا کاله کاله

  122؛خالدبن مازن قالنسی
سـالم  بـن   عطیـه و حفـص  بـن   حسن، سالمبن  موسیبن  مانند: حسین، فروشی(حناط) گندم

  123؛ الحناط و... ابووالد
  124؛بشر لحامبن  اهللا و حمادعبد، یحیی مانند، لحام)الی(فروش گوشت

  125بیاع اللؤلؤ و بسطام بیاع اللؤلؤ؛آدم  مانند، فروشی(بیاع اللؤلؤ)  لؤلؤ
  126؛ نحاس و...مسلم بن  منذر و سالمبن  جارود، ر نحاسکب نحاس) مانندال( یفروش مس

  سهم شيعيان از صنعت. ج
ه نیاز به تخصص و مهارت هایی ک از اشتغال به صنایع و حرفه، اقوام عرب از دیربازه کبا آن

، شمردن آن و تحقیر صـاحبان آن  کوچک به علتیا  و عدم آشنایی با آنه سبب یا ب، داشت
اعـراب  ، اما در ایـن عصـر  ، ختیار موالی بودعمده در ار به طو و این امور 127راهت داشتندک

  128.ردندک آن را اداره میهاي  گاهاشتغال داشتند یا کارها  نیز بسیاري از این حرفه
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، نایع نساجیاز: ص عبارت بود، ویژه کوفه رایج بوده ب، صنایعی که در آن زمان در عراق
صنعت زرگري  129.رنگرزي و صابون، تولید روغن و عطریات، گريسفال، نجاري، آهنگري

بـازاري   د وشـ به آنجا منتقـل  ، رونق یافتوفه کو وقتی داشت نیز از قدیم در حیره وجود 
شـهرت  هـا   ه بـه بـازار زرگـر   بـود کـ  جامع و در سـمت قبلـه آن   مسجد  کمخصوص نزدی

وفـه و بصـره از   کال بود و فعسازي  گیري و عطر همچنین در عراق صنعت گالب 130داشت.
  131.مناطق در صنعت عطریات بودندترین  مشهور

عناوینی یافـت  ، داشتند. در میان یاران صادقین برخی از شیعیان در صنعت نیز دست
روشـنی معلـوم   ه بـ هـا   عنـوان برخی از این . البته ندک میداللت ه بر شغل آن افراد کشود  می

کـه بـراي مثـال    رود  احتمال مـی اما ، ندهفروش  یا اال بودهکسازنده آن ، ه صاحب آنکنیست 
  نده آن بوده باشد.فروش  هم سازنده و هم، معروف بوده تیرساز)»(البنَ« ه بهکشخصی 

  اند از: عبارت، آن اشتغال داشتنده شیعیان در ک، صنعتیهاي  برخی از شغل
  132. محمد حداد کوفی و... المقدام و ابی بن  عمرو، اعینبن  شعیب مانند، )آهنگري(حداد

 خـزاز) ماننـد  ال(  نده نـوعی از لبـاس ابریشـمی   فروشـ   یـا و ی فروشـ  یا ابریشمسازي  یشمابر
 الخـزاز  معـروف بـن   محمـد ، هـالل جعفـی  بن  ریمکالعبد، اهللا عبیدبن  سلیمانبن  إبراهیم

  133. .هاللی و..
  134.اهللا رماحبن عبد اسماعیل رماح) مانندالسازي( نیزه
  135.میمون نبالبن  بشیرایوب نبال و  مانند، النبال)(سازي  تیر

  136.ابوساره غزال لکمتوبن  زیاد غزال و سلمانبن  محمد مانند، الغزال)( بافندگی
  137.داوود دجاجی ابی بن  مانند: داوود، هاي خانگی (الدجاجی) مرغ فروش  پرورش یا

  138.وفیکدباغ  كاهللا مبارابوعبدمختار دباغ بصري و بن  العزیزعبد مانند، دباغی
  139سازي(الزراد) مانند زید زراد. رهز

، عثمان مرادي انباريبن  میمون و فضلبن  علی، شریح انباريبن  ثابت مانند، (صائغ) زرگري
  140. بن مسلم صائغ و... عمر، زید صائغ

  141.زید السراج و مخلد سراج، اهللا سراجبن عبد خالد، حماد سراج مانند، سازي (سراج) زین
علی ابـو عالء عـامري   ابی بن  حسین مانند، فروشنده آن (الزندجی)  ساخت نوعی از لباس یا

  142.زندجی
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  143.الحسن رسانابوزبیر و بن  فضیل رسان) مانندالی (فروش بافی یا طناب طناب
  145.خالد صفار مانند 144، )(صفارسازي  ظرف
  146. ابوسعید قماط و...، خالدابو، سعیدبن  خالد مانند، (قماط)سازي  قنداق

  147.قاسم قراطیسیبن  اسماعیل مانند، فروشی(قراطیسی) اغذک اغذسازي یاک
  148.حارث قواسبن  نجیۀعماره و  ابی بن ناجیۀ  مانند، فروشی (القواس) مانکیا سازي  مانک
  149بن صبیح الحذاء و. . . عیسی و صباحبن  زیاد، عطیهبن  ایوب مانند، الحذاء)فاشی (ک

  150.ارکببن  طهمان و خالدبن  خالد، العالء ابی بن  حسین مانند، کفاشی(الخفاف)
  151.افکمحفوظ اسو  افکسلیمان اس، افکسعد اس، افکسابرد  مانند، کاف)ساالفاشی(ک

  153.رزین انماطیو  مطر انماطیبن  فیض، حسان انماطیابو مانند، االنماطی)(سازي   152نمط
  154.مسلم و ابوداوود نجاربن  اهللاعبد، امل نجارک، اسودبن  مانند: زیاد، نجاري

  وضعيت مالي شيعيان عراق
ومــت در فشــار بــوده و از بســیاري از کشــیعیان از جانــب ح، امیــه بنــی هرچنــد در زمــان

یا  155، شدند نیز محروم می المال بیتزا محروم بودند و چه بسا از حقوق  هاي ثروت فرصت
یان همـه شـیع  ، با این حال، دادند را از دست می خودهاي  دارایی، ها ت در قیامکشره سبب ب

دیگر بـه دو گـروه ثروتمنـد و فقیـر تقسـیم      هاي  وهمچون گروه وضع قرار نداشتند کدر ی
ردیم و بـه  کـ ه در عنـوان قبـل مطـرح    کـ ، روتمندان شیعه از طبقه اول اغنیاثالبته شدند.  می

در میان آنها افـرادي  ه کبل، نبودند، ندشو محسوب می» دار سرمایه« طبقهء اصطالح امروز جز
ه کـ گفـت  توان  می، ه گفته شدکاما با توجه به عواملی . طبقه متوسط تعلق داشتندبه نیز بود 
  .اند در خط فقر قرار داشته، شیعیان عراقبیشتر 

، مسـلم بن  محمد، زراره، عمربن  همچون مفضل، اش وفیکبه یاران  بار امام صادق یک
رد. وقتـی  کـ سـفارش  خریـد برخـی از اقـالم را    آنها  نوشت و بهاي  بصیر و دیگران نامهابو

تنهـا  ، خود را از تـأمین آن نـاتوان دیدنـد. در ایـن میـان     ، اصحاب حضرت نامه را خواندند
رد. وي از یارانش کیارانش اقالم مورد نیاز حضرت را تأمین  کمکه به کعمر بود بن  مفضل

دام هـزار درهـم و   کند. یاران مفضل نیز هرک کمک، س هر مقدار توان داردکخواست تا هر 
از روایـت   156.نزد او آوردند تا دو هزار دینـار و ده هـزار درهـم فـراهم شـد     تر بیش متر وک

عمـر را بـه یـاران    بـن   خواسته فضل مفضـل  می گونه پیداست که حضرت امام صادق این
  نشان دهد.، ردندک بدگویی می، الابالیارتباط با افراد ه سبب ه از او بک، دیگرش
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  فقر شیعیان. الف
اجـر  از ، ین آالم شـیعیان کبـراي تسـ   ائمه، رو از این. عیان عمومیت داشتفقر در میان شی

آیـا  « ثیـر خـزاز پرسـید:   بن ک از حسین گفتند. امام صادق فقر سخن می کو آثار نیمعنوي 
وقتـی  » نـی؟ ک نگـاه مـی  ، آور هستندها و اشیاي دیگر که اشتها ه میوهشوي و ب وارد بازار می

ه کـ چیـزي   هـر  يه خداونـد در ازا کـ بدان «و فرمود: به احضرت ، دادحسین جواب مثبت 
همچنـین امـام    157».نویسـد  حسـنه مـی   کبرایـت یـ  ، بینی و قدرت خریـد آن را نـداري   می

خداونـد  ، نزد خدا نبـود شان اگر اصرار شیعیان در دعاهای« عمر فرمود:بن  به مفضل صادق
  158».ردک مبتال می، آنان را به فقري بیش از آنچه دارند

ی از کـ به ی به همین دلیل امام صادق. مان جور بودندکحا، عوامل فقر شیعیانی از کی
(حـداقل مـواد غـذایی)    "قـوت "در دولت باطل نصیب شیعیان ما بیش از« شیعیانش فرمود:

حسـن علـوي از    159».یابیـد  چه به شرق بروید یا به غـرب بـیش از آن سـهم نمـی     ونیست 
  گوید: د تشیع دانسته و میوامل رشفقر ائمه شیعه را از ع، محققان عرب

متعلـق  ، ورزیدند اصرار می ه بر جانشینی و خالفت امام علیکتصادفی نیست اصحابی 
آن را ، عرضـه شـد  آنها  نت برکه چون مال و مکسانی بودند کثریت فقیر بودند یا از کبه ا

هم مـرتبط  ه به رشت کی، اند ردهکه تحت لواي تشیع مبارزه کنیروهایی را  نپذیرفتند. اساساً
 كرکه جرج کگونه  فقر اقتصادي و فقدان مال و ثروت است و همان، سازد و آن عامل می
گسـترش  ، بهره ماندند بی ه از غنایم پیروزيکآنهایی ، تشیع در میان فقراي عرب« گوید: می

  160».یافت
گونه مخاطـب قـرار    این، فقر و گرسنگی شیعیانه سبب امیه را ب بنی میت شاعر در شعريک

  دهد: می
ــدیث   ــن ح ــا م ــاتوا لن ــه ه ــا ساس   مکفی

ــتم کأ اهـــل  ــه و انـ ــاب نحـــن فیـ   تـ
ــه کف ــی و اذ نحــن خلف ــن انّ ــف و م   ی

  

ــی ــول کففـ ــانین مقـ ــري ذو افـ   م لعمـ
  تــاب و نعــدلکعلــی الحــق نقضــی بال

  161فریقــان شــتی تســمنون و نهـــزل   
مـن   ها سئوالبه این ، و سخنوران تواناییدآورده  ومت را به چنگکه حکاي سیاستمدارانی «  

حـق و  بـه  پس بـر اسـاس قـرآن بیاییـد     ، ما و شما اهل کتاب (قرآن) هستیم جواب گویید:
ه شـما چـاق   کجا میان ما و شما این قدر فاصله هست کچگونه و از  عدالت قضاوت کنیم.

  »شوید و ما الغر؟ می
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  کند. آنها را نفرین می، امیه بنی اقتصاديهاي  سیاستبه سبب میت در شعري دیگر ک
ــل لب ــی فقـ ــۀنـ ــوا  امیـ ــث حلـ   حیـ

  نــــــت فیــــــه کاال اف لــــــدهر 
ــبعتموه   ــن اشــــ ــاع اهللا مــــ   اجــــ

  

ــا  ــد و القطیعـ ــت المهنـ   و إن خفـ
ــا ل ــهـــــدانا طائعـــ ــاکـــ   م مطیعـــ

ــور   ــن بجـ ــبع مـ ــاکو اشـ   162م اجیعـ
آبدیـدة  ه از شمشیر هندي و کهرچند ، به آنان این پیام مرا برسانکه باشند   جاکامیه هر  بنی«  

مرا مطیع شما ، هرجا که باشندنم و ک در آن زندگی میه من کبترسی: اف بر روز گاري  آنها
ه بـا  را کـ سـانی  کند کردید و سیر که شما سیر کسانی را کخداوند گرسنه بدارد ، رده استک

  .»ستم شما به گرسنگی گرفتار شدند
از آنان درخواسـت  ، ایت از فقر خودکآمدند و ضمن ش می برخی از شیعیان نزد ائمه

ه کـ وارد شـد و از فقـر و این   ر ارقط نزد امام باقرکام ببه ن  ردند. مرديک دعا براي خود می
رد. وي آنگـاه از  کـ ایت کشـ ، انـد  ردهکن کمکبه او آنها  رده وکبه افراد فامیل خود مراجعه 

خداونـد روزي  « فرمود:به او حضرت ، ندکند او را محتاج مردم نکحضرت خواست تا دعا 
را و اما از خدا بخواه تا خداونـد تـ  ، دگان دیگرش گذاشتهبن  دگانش را در دستانبن  برخی از
  163.»ندکمبتال ن، ندکه محتاج افراد پست کبه فقري 
 حضرت امـام بـاقر  . افتد به گریه میه سبب تنگدستی ب بن مسلم نزد امام باقر محمد

بـن رمانـه نـزد امـام      قیس 164.ندک ر میکذ ان اهل بیتشیعیان و دوستهاي  آن را از ویژگی
  165.ندک می کمکحضرت به او ، ندک ایت میکش بدهکارياز فقر و  باقر

  شيعيان ثروتمند. ب
ه تصـریح  کـ یـا افـرادي    ندپرداخت ات میکه زک. افرادي اند بودهثروتمند نیز شیعیان برخی از 
مـن  گوید:  می به امام صادقعمران بن  عثمان اند. جز این دسته، خوب بودهشان شده وضع

از مـن  ، اتم برسـد کـ ه موعد پرداخـت ز کولی برخی افراد پیش از این، تممردي ثروتمند هس
، ت بـراي او کـ ضمن دعا و درخواسـت بر  کنند. حضرت امام صادق ت کمک میدرخواس

 ه وقتـی کـ الی دارد کچه اشـ ، گویی مردي توانگر هستی ه خود میکچنان  اگر آن« فرماید: می
بـه   آن را، ات رسـید کـ زمان پرداخـت ز  هکبه آنان قرض دهی و موقعی ، نزد تو آمدندآنها 

 و از ردکـرد  آنگاه حضـرت او را بـه پرداخـت قـرض تشـویق      ». نیکات حساب کزعنوان 
  166داشت..مؤمن بر حذر درخواست 



۴۶     ،۱۳۸۹چهارم، زمستان شماره ، سال هفتم  

دربـانی بـراي خـود    ، کـه مـردي ثروتمنـد بـود    ، عمـار بن  ام اسحاقبه ن  ی از شیعیانکی
سال  کی، استعمار گفته بن  اسحاق رد.ک جلوگیري می ويه از ورود فقرا نزد کگذاشته بود 

آن حضرت بـا حالـت خشـم    ، ردمکسالم  رفتم و نزد امام صادق، به حج مشرف شدمه ک
خشـم  سـبب  راندن و راه ندادن فقراي مؤمن را ، جواب سالمم را داد. آن حضرت درجوابم

و  ارش پرداختـه کـ بـه توجیـه   ، ارکعمار مانند بسیاري از افراد خطابن  خود دانست. اسحاق
کند. حضـرت از ایـن    ترس از شهرت را علت راندن فقرا و راه ندادن آنان نزد خود بیان می

رو ، یعیان تشـویق و ثـواب دسـت دادن   شود و اسحاق را به معاشـرت بـا شـ    قانع نمی، عذر
وي در  167.نـد ک بوسی و در آغوش گرفتن مؤمنان و همنشینی آنـان را بـرایش تشـریح مـی    

ه با آن با مردم معاملـه  کداریم ه ما اموالی کند ک عرض می، قآخرین مالقاتش با امام صاد
حضـرت بـه اوسـفارش    ، را از دسـت دهـیم  آنها  رخ دهد و مااي  ترسیم حادثه می، نیمک می
  168.ندکماه ربیع اموالش را جمع سال در ه در هر کند ک می

ز او پرسـید  ا ان شیعیان عراق بود. امام صـادق عمار ساباطی نیز از افراد ثروتمند در می
 کمـ اش ک جاي آورده و به برادران دینـی ه دهد و با اموالش صله رحم را ب اتش را میکآیا ز
، حضرت براي تشویق بیشتر او به این امـور ، شدرو  ربهند؟ وقتی با جواب مثبت عمار ک می

  169.ردکاهمیت این اعمال را برایش بازگو 
ـ  ، رده بودکایت کاز تنگدستی ش بار نزد امام باقر بن مسلم که یک محمد ه او خداونـد ب

ه شده کبراي تواضع هم ، شا توانگري با وجودرد کبه او توصیه  توانایی بخشید. امام باقر
فروخت.  ایستاد و می در مسجد میجلوي گرفت و  ند. وي ظرفی از خرما به دست میکار ک

رسـوایی و ننـگ مـا    موجـب  تـو  که گفتند  ار او ناخشنود بودند و به او میکاقوامش از این 
. نمکـ ار کـ ه کـ من از جانب موالیم دستور دارم گفت:  بن مسلم در جواب می . محمداي شده

گنـدم و غـالت اشـتغال     آردکـردن دیدنـد و او بـه    كاقوامش براي او آسیابی تدار، بنابراین 
ورد در مـ  انـد.  ه تـوانگر بـوده  کـ نیز گفته شده  172انکمس ابن و 171در مورد ابوبصیر 170.یافت
صـد هـزار درهـم میـراث بـر جـاي       ، ه وقتی از دنیا رفـت است کدراج نقل شده بن  جمیل

  173.گذاشت
سـت و آن را از حالـت   کپنجاه هزار درهم را ش، سالمبن  ه هشاماست کدر روایتی آمده 

ات واجـب  کـ زشـان  ه بـر اموال کافرادي  174.ه بودن خارج و به صورت نقره خام درآوردکس
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در مـورد   ی از شـیعیان مـدائن از امـام بـاقر    کـ ی ثروتمنـد بودنـد.  ره شیعیان از زم، شد می
فقراي والیت خـود مصـرف    ه آن را میانکآن حضرت به او فرمود ، ات پرسیدکزمستحقان 
ه مسـتحق  که اظهار داشت در والیت ما از دوستان شما کدر جواب مرد مدائنی  کند. امام

  175.»داده شودآنها  هستند بفرست تا به ه مستحقانشکبه شهري « فرمود:. وجود ندارد، باشد
خبـر   صبیح به امـام صـادق  بن  ام ولیدبه ن  ی از شیعیانکواسطه یه ب، ربهبن عبد شهاب

ات کـ ه شـهاب بایـد ز  کـ فرمایـد   به ولید مـی  امام. بیند ها کابوس می وي شبه کدهد  می
ان نیـز  کـ ودکه حتـی  کـ گویـد   مـی ، شـنود  اموالش را بپردازد. وقتی شهاب پاسخ امام را مـی 

بـه شـهاب بگـو تـو     « فرمایـد:  حضرت در پاسخ مینم. ک اتم را پرداخت میکمن ز، دانند می
  176».پردازي اما به مستحقانش نمی، پردازي کاتت را میز

  روابط مالي شيعيان عراق با صادقين
و امثـال  خمـس  ، صله، اموالی به عنوان هدیه و امام صادق شیعیان عراق براي امام باقر

رفـع نیازهـاي مـالی یـا رفـع      ، خـرج سـفر  براي نیز به شیعیان عراق  ائمه. آوردند میآن 
  کردند. میآنها کمک  اختالف میان

  به شيعيان مالي صادقينهاي  كمك. الف
. ردندک ایت میکاز تنگدستی شآنها  ه شیعیان نزدکگاهی اوقات  و امام صادق امام باقر
از دین و تنگدستی  رمانه نزد امام باقربن  وقتی قیس هک چنان، ردندک مالی می کمکبه آنان 
قـیس فرزنـد   بـن   مفضـل  177.ردکحضرت مبلغ سیصد دینار به وي اعطا ، ردکایت کخود ش

چهـار صـد    ردم و امامکایت کش از تنگدستی خدمت امام صادقکه گوید  رمانه نیز می
  178.به من بخشید، ه منصور دوانیقی به حضرت داده بودکدیناري 
بـن   دادنـد. عمـرو   خرجی سفر مـی ، آمدند ه به مدینه میکبه شیعیان عراق  ی ائمهگاه
آن ، ردیمکـ  را مالقـات مـی   اند که ما هرگاه امام بـاقر  عمیر گفتهبن  عبیدبن  اهللاعبددینار و 

هـا را پـیش از   کـه مـا این  فرمـود   آورد و مـی  مـی  كحضرت براي ما خرجی و پول و پوشـا 
و  ز اصحاب امـام بـاقر  ه اک، وفیکقرم بن  سلیمان 179کرده بودیم.براي شما آماده ، قاتمال

ششصد درهم تا هـزار درهـم   ، از پانصد درهم ه امام باقراست کگفته ، بوده امام صادق
ه تمنـاي بـذل و   کـ سـانی  کگاه از دادن صـله بـه بـرادران و     داد و هیچ به ما صله و هدیه می
  180.شد خسته نمی، بخشش از او داشتند
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آن حضـرت  رد. کـ مـرا در حـال نمـاز مشـاهده      م گفته است که امام صادقزید شحا
رد. در آخر از خرج سفرم کی های لمرا نزد خود فرا خواند و از من سؤا شخصی را فرستاد و
وقتی ، دهمرا نشان آنها  هکحضرت به من فرمود . ه دویست درهم دارمکپرسید و من گفتم 

آن حضرت دو دینار و سی درهم به آن افزود و به من برگردانـد.  . دادم ها را به امام درهم
اما شب بعد نرفتم و آن . ردمکاجابت ، ه شب را به خانه حضرت بمانمکآنگاه به من فرمود 

ه در مدینـه  کـ فرستاد و به مـن فرمـود تـا زمـانی      نم دنباله حضرت دو باره قاصدش را ب
  181.مهمان حضرت باشم، هستم

، ه هرگاه میان شیعیان اختالفی پیدا شـد کعمر اموالی داده بود بن  به مفضل امام صادق
در عراق بـوده و بـه    بن عمر از وکالي امام مفضل 182.ندکرا رفع آنها  با آن اموال اختالف

بـه نیازمنـدان و امثـال آن را     کمکه کبل، فع مخاصمه تنها وظیفه مفضل نبودهاحتمال زیاد ر
ـ کبه شیعیانی  ام صادقشده است. همچنین ام نیز شامل می ت در قیـام  کواسـطه شـر  ه ه ب

ه آن حضرت بـه مـن   است کسیابه گفته بن  الرحمانعبدرد. ک کمک، آسیب دیده بودند، زید
  183.ردمکه من میان مصیبت دیدگان و آسیب دیدگان این حادثه تقسیم کدینارهایی داد 

  مالي شيعيان به ائمههاي  پرداخت. ب
. ندفرسـتاد  اموالی مـی ، که شیعیان عراق براي امام صادقایت از این دارد کاخبار زیادي ح

روم  ه وي هرجا مـی کرد کایت کش مسایه قریشی خود نزد امام صادقعمار از هبن  یونس
خبـر فرسـتادن    184.فرسـتد  می مدمحبن  جعفربراي ه این رافضی اموالش را کزند  جار می

شـد امـام    موجـب سیده بود کـه  لیفه عباسی نیز ربه منصور خ، اموال از سوي شیعیان عراق
  185.از سوي منصور تهدید شود صادق

هاي دینار کـرد   یسهکردایش را پر از  امام صادقبار ک ه یاست کقره گفته  بن ابی فضل
ببـرد و  ، ... که از خاندانش بودفالن و فالن وبراي ها را  این دینارو به خادمش داد و فرمود: 

  186اند. اینها را از عراق براي شما فرستادهه کبگوید آنها  به
، ات بـود کـ برخی مواقع اگر ز، دادند ه شیعیانش به حضرت میرا کاموالی  امام صادق

یسـه دینـار بـه    ک کپذیرفت. شـعیب عقرقـوفی یـ    می، گرداند و اگر صله و هدیه بود بر می
ه هـم  کـ  شـعیب جـواب داد  ؟ اتکهدیه است یا زپرسید که ، از شعیب رت داد. امامحض

گرفـت و بـاقی را بـه او    ، ه صـله بـود  را کآن مقداري  ات است وهم صله. امام صادقکز
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بعید نیست این کار به این دلیل بـوده اسـت کـه شـیعیان امـوال زکـات را بـه         187.برگرداند
، خواست با اسـتفاده از اختیـارات خـودش    مستحقان محل خودشان بپردازند یا آنکه امام می

شعیب عقرقـوفی در روایـت دیگـري    ه تخفیف یا تسهیلی قائل شود. براي فرد زکات دهند
برسانم. من براي نشـان   دست من داد تا به امام صادقه : شخصی هزار درهم باست گفته

ردم و بـه  کـ پنج درهم از آن برداشتم و در آسـتینم پنهـان   ، به دوستم امامعلم غیب دادن 
نزد حضرت گذاشتم. آن حضرت پنج درهم ، ها نهاده جایش پنج درهم از خودم میان درهم

 رد وکـ رده بودم از من مطالبه که پنهان را کرد و به من برگرداند و آن پنج درهمی کمرا جدا 
  188.به حضرت دادم، من آن را از آستینم بیرون آورده

 آوردند. امام صـادق  می دانستند و براي امام می ائمهخمس را حق ، شیعیان عراق
ـ   بخشـید. مـردي   س را به شیعیان خود میمعمول خمبه طور  ه از طریـق  کـ ، ام مسـمع بـه ن
ه کـ خمس آن را ، دریاي بحرین مبلغ چهارصد هزار درهم به دستش رسیده بود درغواصی 

 189.آن را بـه خـودش برگردانـد    آورد. امـام  براي امام صادق، دش هشتاد هزار درهم می
همچـون غـالت و   ، که مـا امـوالی  ید گو می بن مغیره به امام صادق ام حارثبه ن  شخصی

مـا حقـوق خـود را بـر     فرماید:  بر آن حق دارید. حضرت می ه شماکاالهاي تجاري داریم ک
  190.ردیمکحالل ، ه ما را دوست دارندکسانی کشما شیعیان و تمام 
ـ ، گرفـت  ات و خمس را نمیکز اینکه امام صادق تـرس و تقیـه از منصـور    ه سـبب  ب

اموال از سوي  ود و منصور به دلیل آنکه اخبار تحویلمورد حساس به در این کعباسی بود 
ه و آن حضرت را زیر فشـار گذاشـت  ، به وي رسیده بود، به امام صادق ها و غیر آن عراقی

  د.تهدید به تبعید و حتی قتل کر
تمامی مردان بـالغ  ، در بصره 191شته شدن ابراهیمکه پس از است کفرموده  امام صادق
ماه ما را  کوفه رسیدیم تا یکوفه بردند. وقتی ما به کی را به دستور منصور به علوي یا طالب

شـیدیم. پـس از   ک شته شدن خود را میکهر روز انتظار ، ه در این مدتکمعطل نگه داشتند 
زید نزدش رفتیم. منصور بن  ه من و حسنکمنصور دو نفر از ما را به حضور طلبید ، ماه کی

دانـی و مـردم عـراق     ه علـم غیـب مـی   که آیا تویی کپرخاشگري رد به کبا دیدن من شروع 
بـه امـام   ، ز انکار این امور از سـوي امـام  فرستند؟ منصور پس ا خراج خود را براي تو می

از مردم عراق و حجاز بـه تـو    کی نم تا هیچکتبعید  شراةه تصمیم دارم شما را به کگوید  می
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ه کگوید  ه منصور خطاب به امام میاست کدر روایت دیگر آمده  192باشند.دسترسی نداشته 
شـد  کآورنـد. خـدا مـرا ب    را براي تو میشان  ات خودکها تو را امام خود قرار داده و ز عراقی

  193.شمکاگر تو را ن
حضـرت   نـزد مسـتقیماً خـود   ه افـراد  کـ از گـرفتن امـوالی   برخی مواقـع   امام صادق

؛ گرفـت  مـی ، فرستادند گان حضرت میرا که نماینداما اموالی . ردک داري میخود، آوردند می
الي کـ ه از سـوي و را کـ آن حضـرت امـوالی   نشـان دهـد   ه کـ در دست نیست سندي زیرا 

  رد کرده باشد.مست، حضرت فرستاده شده

  در عراق نمايندگان امام صادق. ج
اقدام به تأسیس این شبکه  امام صادقتشکیل شده بود.  شبکه وکالت در عصر امام باقر

امـور مـالی بـود.    آنهـا   ی از وظـایف کـ ه یک آن حضرت در عراق وکیالنی داشتکرده بود. 
و مصرف  اتکگرفتن ز، ن است این موارد شامل گرفتن خمس و فرستادن آن به مدینهکمم

براي و ارسال آن  هاي مردم به امام رده و گرفتن هدیهک تعیین می آن به مصارفی که امام
عمـل   به مثابه چشم و گـوش ائمـه  ، الکه این وکرد کتوان تصور  میحضرت بوده باشد. 

، مـردم را  ها سئوالو نموده رده و اخبار شیعیان وحوادث روز را براي حضرت گزارش ک می
 .ندپرسید واسطه نامه از امام میه ب، ه یاران و شاگردان حضرت در آن شهر جوابگو نبودندک

  رساندند. می اماممردم را تحویل گرفته به هاي  ن است نامهکه ممک همچنان
  از: در عراق عبارت بودند وکالي امام صادق. 1

ی از کـ ی. اسـت محمـد  ابواهللا یا اش ابوعبد نیهکه ک، عمر جعفیبن  عمر: مفضلبن  مفضل
 ه بـه کـ رد کاو امال  بهتاب توحید را ک، بود که امام صادق مام صادقشیعیان سرشناس ا

 ؛یل آن حضـرت بـود  کنیز و مام کاظموي در زمان ا 194.معروف شده است توحید مفضل
ده به آورن اما امام کاظم. والی فرستاده شدام وي براي امامسوي روایت شده از ه کچرا 

  196.استان شمرده شیخ طوسی او را از ممدوح 195.گردانددستور داد آن را براي مفضل بر
بـود و از   صادقاعین از یاران خاص امام بن  زرارةبرادر وي : کوفی اعینبن  حمران. 2

او را از سـفراي   الغیبـۀ  شـیخ طوسـی در   197.جانب آن حضرت به او مژده بهشت داده شـد 
 198.ممدوح شمرده است

وفه و کحجاج از موالی قبیله بجیله در بن  الرحمانعبد، علیابوحجاج: بن  الرحمنعبد. 3
ه مـن  کن بگو ه با مردم مدینه سخکفرمود  به او می بود. امام صادق از یاران امام صادق
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یـل  کاو را و، شیخ طوسـی  199.دوست دارم در میان رجال شیعه شخصی مانند تو دیده شود
از دنیا رفتـه  با ایمان به والیت او  ه در زمان امام رضاکرده کدانسته و اضافه  امام صادق

 200است.
و امـام   اظمکـ امـام  ، وفه و از یاران امام صـادق کاهل وي قابوس لخمی: بن  نصر. 4
وي بیسـت  اسـت کـه   گفته شده  201داشت.رفیع  یجایگاه، نزد آن بزرگوارانو  بود رضا

 202از وکالت او اطالعی نداشت.س ک اما هیچ، بوده یل امام صادقکسال و
در ، بود ه از شیعیان پرشور و مخلص امام صادقکخنیس بن  خنیس: معلیبن  معلی. 5
رد. معلی مسـئول امـور مـالی    ک یبود و براي آن حضرت خدمت م نزد امام صادق، مدینه

براي رسیدگی به امـور خانـه و خـانواده حضـرت      یل امام صادقکحضرت در مدینه و و
  204و203بود

  گيري نتيجه
عمـده بـر دو عنصـر زراعـت و     آن به طور اقتصاد و  خیز و غنی بود عراق سرزمینی حاصل

مردم آن نقش ایفـا  در تولید ثروت و اقتصاد ، تجارت مبتنی بود و صنعت نیز در درجه سوم
ـ   . وفایی بـود کرد. اقتصاد مردم عراق تا عصر حجاج رو به شک می ه سـبب  امـا در عصـر او ب

ه نقش مهـم و  کاو بود و همچنین فشار بر موالی هاي  ه معلول ظلمکهایی  ها و شورش ستم
ع اقتصـادي  وضـ ، ویژه در بخش زراعت و صـنعت داشـتند  ه ب، ي در تولید ثروتتأثیرگذار

  ه وخامت رفت.عراق رو ب
ــ ــروت عــراقه شــیعیان عــراق ب ــهامــا . شــدند منــد مــی بهــره، صــورت طبیعــی از ث   ب

آنهـا   هـا متوجـه   ه در پـی قیـام  کهایی  انات و منابع دولتی و عقوبتکمحرومیت از امسبب 
، تري قرار داشتند. برخی از شـیعیان ایـن عصـر    عامه در وضعیت پاییندر مقایسه با ، شد می

هـاي عـراق در زمـان     اما چون اکثر قـاطع زمـین  ، هاي کوچک داشتند نخلستانباغ یا ، زمین
داران بزرگ خریداري شده یا قبل و بعد از آن به صورت اقطـاع بـه    از سوي سرمایه، عثمان

هـاي   زمـین در مقایسـه بـا همـه    شیعیان هاي  زمین، یا دردست دولت بودو  دیگران بخشیده
  بسیار ناچیز بود.، عراق

تـاجر   برخـی از شـیعیان  . داشتند، زراعتدر مقایسه با سهم بیشتري ، جارتت شیعیان از
ی یـا شـتربانی اسـتفاده    فروشـ  خرده، داري انکد، همچون صرافی، بودند یا از فواید دیگر آن
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سـاخت ادوات  ، زرگـري ، آهنگـري ، همچـون ، کارهاییردند. در صنعت نیز شیعیان به ک می
  تغال داشتند.و امثال آن اشسازي  اغذک، فاشیک، جنگی

وجوهـات  ، ه ثروتمنـد بودنـد  کـ برخـی از آنهـا   و  روابط مالی داشتند شیعیان با ائمه
نیـز بـه    آوردنـد و ائمـه   می اي ائمههایی را بر ات یا هدیهکهمچون خمس و ز، شرعی

دادنـد.   خرجـی مـی  ، رفتنـد  ردند یا به آنها وقتی به حجاز مـی ک مالی می کمکشیعیان عراق 
، آنهـا امـور مـالی    ی از وظـایف کـ ه یکـ نمایندگانی در عراق داشـت   حضرت امام صادق

  ف آن اموال در عراق بود.یا صر امام صادق رايهمچون فرستادن مخفیانه اموال ب
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
ص ، 2ج ، تـاریخ مدینـه السـالم    ؛ خطیب بغـدادي، 346ص ، 3ج، تاریخ االمم و الملوك جریر طبري،  بن محمد. 1

305- 306. 
 ؛ صـالح احمـد العلـی،   236 -231ص، 5ج، حضاره العـراق  ،گروهی از نویسندگان؛ 31ص، 4ج، همان طبري،. 2

 .59ص، الخراج فی العراق
  .72ص، االموال سالم،  بن عبید قاسم . ابی3
 .275ص، 3ج، معجم البلدانیاقوت حموي؛ ؛ 26، صفتوح البلدان احمدبن یحیی بالذري،. 4
  .همان، سالم  بن عبید قاسم . ابی5
 .235ص، 5ج، حضاره العراق گروهی از نویسندگان،. 6
  .359، 353ص، االموالسالم؛   بن عبید قاسم . ابی7
 .237ص، حضاره العراق گروهی از نویسندگان،. 8
بـرداري از عوایـد) و یـا     . ملک یا زمینی که از جانب خلیفه یا سلطان به یکی از اُمرا بـه عنـوان اسـغالل(بهره   9

  ).183، ص1، جدائره المعارف فارسیتملک(مالکیت ارضی) واگذار شود. (مصاحب، 
 همان. 10
 239ص، همان. 11
 262 -233ص، القتصادیه فی البصرهالتنظیمات االجتماعیه وا صالح احمد العلی،. 12
 ،حسین زبیدي؛ محمد124ص، خطط الکوفه ؛ لوییس ماسینون،124ص ، تاریخ الکوفه سیداحمد براقی نجفی،. 13

 32ص، الحیاه االقتصادیه و االجتماعیه فی الکوفه
فی البصـره فـی    التنظیمات االجتماعیه و االقتصادیه ،صالح احمد العلی؛ 140و 124ص، خطط الکوفه ،ماسینیون. 14

 .254ص، القرن االول الهجري
 .110ص، خطط البصره و منطقتها ،صالح احمد العلی. 15
، حسن المحاضره فی اخبار مصر وقاهره ، سیوطی،128ص، احسن التقاسیم ،مقدسی؛ 513ص، البلدان ،الفقیه ابن. 16
ـ  ؛ زبیدي،228ص، 1ج، شذرات الذهب عماد حنبلی، ؛ ابن325ص، 1ج ، ادیه واالجتماعیـه فـی الکوفـه   الحیاه االقتص

  .204، 192ص
  .298ص، 1ج، الکامل فی اللغه واالدب ،یزید مبرد  بن محمد. 17
  .23ص، 5ج، الکامل ،اثیر ابن، 523ص، 6ج، تاریخ االمم والملوك ،طبري. 18
 .266ص، فتوح البلدان ،بالذري. 19
 .569ص، همان. 20
 .74ص، آیتی ، محمدابراهیمترجمه، البلدان ،یعقوبی. 21
 .280ص، 4ج، تاریخ االمم والملوك ،جریر طبري  بن محمد. 22
 .162ص، حیاه الشعر فی الکوفه ،یوسف خلیف. 23
 .332ص، 2ج، مروج الذهب ،حسین مسعودي  بن علی. 24
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 .همان. 25
 .269ص، 5ج، تاریخ االمم والملوك ،جریر طبري  بن ك: محمدر. 26
 .161، 49، 22ص، 4ج، همان. 27
 .57ص، 5ج، حضاره العراق ،نویسندگانگروهی از . 28
 .275ص، فتوح البلدان ،یحیی بالذري  بن احمد. 29
، برحسـب تـوان   جزیه مالیات معینی است که دربرابر تعهد دولت اسالمی نسبت به تأمین امنیـت اهـل ذمـه   . 30

شـود   کتاب گذاشته مید. فرق آن با خراج این است که جزیه بر نفوس اهل ش شان سرانه و سالیانه گرفته می مالی
شود که با اسالم آوردن نیز باقی است. گـرفتن   شود اما خراج بر زمین گذاشته می برداشته می، که با اسالم آوردن

هاو  فارسها،  شد و یونانی گرفته می، کردند دیگر که تابعیت یک دولت را تقبل می هاي قدیم ازافراد ملیت جزیه در
، تاریخ التمدن االسـالمی  ،گرفتند(جرجی زیدان می، ن بر اهل ذمه مقرر کرده بودهاهفت برابر آنچه مسلمانا رومی

 .)221 -218ص، 1ج
 .169ص، حیاه الشعر فی الکوفه ،یوسف خلیف. 31
 .378ص، 3ج، العقد الفرید ،ربه اندلسیعبد  ابن. 32
 همان.. 33
  .260 -259ص، الموالی و نظام الوالء ،محمود المقداد. 34
  .352ص، 5ج، انساب االشراف ،بالذري  یحیی  بن احمد. 35
 .380ص، 3ج، العقد الفرید ،اندلسی ربهعبد  بن محمد  بن احمد. 36
 .25ص، مهوش غالمی، ترجمه، نهضت اسالمی شیعیان عراق ،جویس ان ویلی. 37
 .96ص، 5ج، الکافی ،یعقوب کلینی  بن محمد. 38
 .96ص، 4ج، التهذیب ،حسن طوسی  بن محمد. 39
 .196ص، 7ج، همان. 40
 .347ص، 6ج، الکافی ،یعقوب کلینی  بن محمد. 41
 .75ص، 5ج، معجم البلدان ،یاقوت حموي. 42
 .72ص، 20ج، معجم رجال الشیعه ،ابوالقاسم خویی؛ 346ص، رجال ،حسن طوسی  بن محمد. 43
  .230ص، 1ج، معجم ،ابوالقاسم خویی ؛157ص، همان. 44
 .61ص، 7ج، معجم ابوالقاسم خویی،؛ 154ص، رجالالر ،نجاشیاحمدبن علی . 45
  .33ص، 8ج، معجم ،خویی، ابوالقاسم 223ص، رجال ،طوسیمحمدبن حسن . 46
 .145ص، رجال ،نجاشیاحمدبن علی . 47
 .136ص، همان. 48
 .313ص، اختیارمعرفه الرجال ،طوسیمحمدبن . 49
  .145ص، رجال ،نجاشی. 50
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 .182ص، همان. 51
  .421ص، رجال ،نجاشی، احمدبن علی 518ص، رجال ،داوود بنحسن بن علی . 52
 .193ص، همان. 53
 .230ص، همان. 54
 .149ص، 5ج، الکافی ،یعقوب کلینی  بن محمد. 55
 .243ص، رجال ،طوسی. 56
  .147ص، رجال ،نجاشیاحمدبن علی . 57
 .270ص، رجال ،. طوسی 58
  .315ص، همان. 59
 .21ص، رجال بن خالد برقی، بن محمد احمد احمدبن محمدبن خالد .60
 .32ص، همان. 61
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