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چکیده

دوران 35 ســالۀ امامــت امــام کاظــمg یکی از زمینه های بســیار مهم در باب شــناخت الگوی اقتصادی 
اســالمی محســوب می شــود؛ چراکــه طوالنــی بــودن مــدت امامــت در مقایســه بــا دیگــر ائمــه از ســویی و 
شــرایط اجتماعــی پدیــد آمــده از ســوی دیگــر موجــب شــد فعالیت هــای اقتصــادی امــام کاظــم g ظهور 
و بــروز خاصــی بیابــد. ایــن تحقیــق مبتنــی بــر روش کتابخانــه ای و تحلیــل اطالعــات در پــی آن اســت کــه 
بــا بررســی ابعــاد فــردی و اجتماعــی فعالیت هــای اقتصــادی امــام کاظــمg بــا الگوگیــری از آن راه حلــی 
در بــاب تحقــق اقتصــاد اســالمی ارائــه کنــد. از جملــه نتایــج این تحقیــق عبــارت اســت از: 1. ابعــاد فردی 
اقتصــادی در زندگــی امــام کاظــمg را حداقــل در ســه زمینــه می تــوان مشــاهده کــرد: زهــد، قناعــت و 
تــرک نیازهــای باطــل؛ کار و تــالش و ایثــار و از خودگذشــتگی. 2. ابعــاد اجتماعــی اقتصادی در ســیرۀ امام 
کاظــمg نیــز به طــور کلــی، در ســه حــوزه یافــت می شــود: مدیریــت کالن مســائل اقتصــادی؛ جــذب 
ســرمایه های بعیــد الوصــول و کیفیــت صــرف ســرمایه ها بــرای فقرزدایــی از جامعــه.3. از جملــه الگوهــای 
اجتماعــی اقتصــادی از ســیرۀ امــام کاظــمg آن اســت کــه در صــورت کمبــود منابــع مالــی بــه جــای 
آنکــه بــه تعــداد بیشــتری از فقــرا احســان شــود، تعــداد کمتــری مــورد احســان قــرار گیرنــد؛ امــا در مقابــل، 

به قــدری بــه آن هــا رســیدگی شــود کــه بتواننــد زندگــی مســتقلی را تشــکیل دهنــد. 
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مقدمه

ــد،  ــده گرفتن ــر عه ــالمی را ب ــه اس ــت جامع ــال مدیری ــه 35 س ــمg ک ــام کاظ ــی ام در زندگ
نمونه هــای فراوانــی از ابعــاد فــردی و اجتماعــی یافــت می شــود کــه در پــی آن می تــوان 
زمینه هــای زندگــی ســالم را از لحــاظ اقتصــادی فراهــم کــرد و عــالوه بــر ایــن، از چنیــن ســیره ای 
در انسجام بخشــی بــه اقتصــاد اســالمی در جامعــه بهــره بــرد. ابعــاد فــردی آن امــوری همچــون 
زهــد و قناعــت و تــرک نیازهــای باطــل، کار و تــالش و ایثــار اســت؛ ابعــاد اجتماعــی آن نیــز مربــوط 
ــرف  ــت ص ــول و کیفی ــع الوص ــرمایه های بدی ــذب س ــادی، ج ــائل اقتص ــت کالن مس ــه مدیری ب

ــود.  ــث می ش ــل بح ــک به تفصی ــر ی ــه ه ــن مقال ــه در ای ــت ک ــی اس ــرای فقر زدای ــرمایه ها ب س

ــد.  ــه کار گرفته ان ــن آن ب ــی را در پرداخت ــای متفاوت ــالمی روش ه ــاد اس ــارۀ اقتص ــان درب محقق
برخــی در پــی بــه دســت آوردن امــور اخالقــی در اقتصاد اســالمی از طریــق ادله بوده اند)شــریفی، 
ــث  ــی بح ــت عمل ــث حکم ــالمی را از حی ــاد اس ــر اقتص ــی دیگ ــینی، 1399(، برخ 1390؛ حس
کرده اند)فراهانی فــرد، 1398( برخــی نیــز بــه دنبــال بــه کارگیــری روش هــای تجربــی در اقتصــاد 
اســالمی بوده اند)بهشــتی، 1399(. ایــن تحقیــق همســو بــا روش اول اســت؛ چراکــه در پــی ارائــه 

راهبردهایــی فــردی اجتماعــی از ســیرۀ امــام کاظــمg دربــارۀ امــور اقتصــادی اســت. 

بــرای پویایــی جامعــۀ اســالمی از لحــاظ اقتصــادی، از ســویی وظایفــی بــر عهــدۀ تــک تــک افراد 
جامعــه و از ســوی دیگــر وظایفــی بــر عهــدۀ حکومــت اســالمی قــرار می گیــرد. 

ســیرۀ امــام کاظــمg در ابعــاد فــردی نشــانگر آن اســت کــه حتــی اگــر حکومــت اســالمی در 
زمانــی وجــود نداشــته باشــد، بــاز هــم تمــام مســلمانان وظایــف اقتصادی بــر عهــده دارند تا فشــار 
اقتصــادی بــر افــراد کم برخــوردار کاهــش یابــد؛ چــه برســد بــه آنکــه حکومت اســالمی برقرار شــود 
ــه  ــد؛ چراک ــز می یاب ــش نی ــد، افزای ــش نمی یاب ــراد کاه ــف اف ــا وظای ــی نه تنه ــن حالت ــه در چنی ک
ــت  ــف در حکوم ــباب ضع ــد اس ــود می توان ــالمی خ ــۀ اس ــادی در جامع ــکالت اقتص ــود مش وج
اســالمی را فراهــم آورد و توجــه نکــردن بــه وظایــف فــردی در ایــن بــاب از دو حیــث باعــث مذمــت 
می شــود: 1. از حیــث توجــه نکــردن بــه نیــاز بــرادران دینــی 2. از حیــث ایجــاد خلــل در اجــرای 

امــور توســط حکومــت اســالمی. 
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ابعــاد اجتماعــی ســیرۀ اقتصــادی امــام کاظــمg نیــز در ابتــدا می توانــد راهبردهــای اقتصادی 
بــه حکومــت اســالمی نشــان دهــد و از ســوی دیگــر، اگــر حکومــت اســالمی نیــز وجــود نداشــت 
ولــی اجتماعــات دینــی در یــک جامعــه وجــود داشــت، بــاز هــم ایــن ابعــاد اجتماعــی می توانــد در 
رفــع مشــکالت اقتصــادی تأثیرگــذار باشــد؛ اگرچه تأثیــرات چنیــن اقداماتی در حکومت اســالمی 

بــه جهــت بســط ید بیشــتر اســت. 

1. پیشینۀ تحقیق

تاکنــون دربــارۀ ســیرۀ امــام کاظــمg مقــاالت گوناگونــی بــه رشــتۀ تحریــر درآمده اســت. برخی 
از جنبــه اجتماعــی و ظلم ســتیزی ایــن ســیره را بررســی کرده)پاک نیــا، 1383: 40-51(، برخــی 
ــی،  ــمخی و باج ــمg پرداخته)ش ــام کاظ ــات ام ــل بیان ــه تحلی ــی ب ــوم قرآن ــر عل ــر، از منظ دیگ
ــمg را  ــام کاظ ــا ام ــان ب ــط برمکی ــی، رواب ــر سیاس ــر از منظ ــی دیگ 1393: 173-188( و برخ
بررســی )شــاهرخی، 1399: 59-83( یــا راهبــرد امــام کاظــمg را در برابــر خلفــای بنــی العباس 
تحلیــل کرده اند)پورفــرد، 1392: 47-82(. عالوه بــر ایــن، جنبه هــای دیگــر ایــن ســیره همچــون 
جنبه هــای فقهی)صادقــی اردســتانی، 1393: 43-52(، تربیتی)همت بنــاری، 1377: 12-9(، 
عرفانی)ســوری، 1392: 153-170( و کالمی)طباطبایــی؛ بهرامــی، 1391: 73-106؛ چلونگر 
و نجاتــی، 1394، 7-30( آن نیــز مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت. از لحــاظ اقتصــادی، 
تنهــا بــه برخــی انفاق هــا و بخشــش های امــام کاظــم توجــه شده)حســینی، 1399: 50-61( کــه 
در مقــام مقایســه بــا تحقیــق پیــش  رو از جنبه هــای گوناگــون متفــاوت اســت؛ چراکــه در تحقیــق 
پیــش رو ابعــاد فــردی و اجتماعــی ایــن ســیره به عنــوان الگــوی اقتصــاد اســالمی مطــرح شــده 
اســت کــه می توانــد راهبردهــا و راهکارهایــی در این بــاره ارائــه دهــد کــه ســه مــورد از ابعــاد فــردی 
و ســه نمونــه از ابعــاد اجتماعــی و کالن ســیرۀ اقتصــادی امــام کاظــمg بررســی و تحلیــل شــده 

اســت. بــه ایــن مــوارد تاکنــون در مقــاالت توجــه نشــده اســت.

1-1. مسئله و روش تحقیق

مســأله اصلــی تحقیــق مبتنــی بــر ایــن نکتــه اســت کــه از ســیره اقتصــادی امــام کاظــمg چــه 
ابعــاد فــردی و اجتماعــی می تــوان اســتنباط نمــود و بــه عنــوان الگــو و معیــار ارائــه نمــود؟ بــرای 
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پاســخ بــه ایــن مســأله بایســتی بــه تحلیــل روایاتــی پرداخت کــه ســیره اقتصــادی این امــام معصوم 
را بیــان می نمایــد لــذا ایــن تحقیــق مبتنــی بــر روش کتابخانــه ای، جمــع آوری اطالعــات، تحلیــل 

و تفســیر آن اســت.

g2. ابعاد فردی اقتصادی در زندگی امام کاظم

ــوان در ســه  ــر در الگــوی اقتصــادی اســالم از زندگــی امــام کاظــمg را می ت ابعــاد فــردی مؤث
بخــش پیگیــری کــرد کــه در ادامــه هــر یــک بــه طــور متمایــز بحــث می شــود.

2-1. زهد و قناعت و ترک نیازهای باطل

یکــی از مؤلفه هــای اساســی فــردی در زندگــی اقتصــادی امــام کاظــمg مســئلۀ زهــد و قناعــت 
ایشــان اســت کــه هــر یــک نقشــی بســزا در اصــل مصــرف و چگونگــی آن دارد کــه و در مقابــل آن 
دو مســئله اســراف قــرار می گیــرد کــه مربــوط بــه مصــرف بی جــا یــا زیــاده روی در مصــرف اســت. 
زمانــی کــه مشــکالت اقتصــادی پدیــد می آیــد افــراد بــه دنبــال حــل آن خواهنــد بــود، درحالی کــه 
زهــد و قناعــت بــه انســان می آمــوزد کــه بســیاری از امــوری کــه بــرای خــود نیــاز می پنــدارد حقیقتًا 
نیــاز نیســتند. بــه همیــن خاطــر اســت کــه امیرالمؤمنیــنg آن را گنجــی پایان ناپذیــر توصیــف 
می کننــد به گونــه ای کــه افــراد ناتوانــی کــه بــه جهــت حفــظ آبــرو از اغنیــا طلــب نمی کننــد، برتــر 
ــر فقــرا تواضــع می کنند)فتــال نیشــابوری،  ــد در براب ــه خاطــر خداون از اغنیایــی می داننــد کــه ب
1375، ج2: 454(1. یکــی از اصحــاب می گویــد خدمــت امــام کاظــمg وارد شــدم درحالی کــه 
تنهــا ســبدی ساخته شــده از لیــف خرمــا، یــک جلــد قــرآن و یــک جلــد شمشــیر داشــتند و چیــز 
دیگــری در آن نبود2)مجلســی، 1403ق، ج48: 100؛ بحرانی اصفهانــی، 1413ق، ج21: 196؛ 
 gحرعاملــی، 1414ق، ج7: 279؛ مجلســی، 1404ق، ج20: 102( درحالــی کــه امــام کاظــم
از لحــاظ مالــی در مضیقــه نبودنــد و امــوال بســیار زیــادی در اختیــار داشــتند. البتــه بــه حســب 
مقتضیــات زمانــی نیازهــا متفــاوت می شــود؛ امــا بایــد از نحــوۀ زندگی امــام کاظمg الگــو گرفت 
تــا بــه تناســب زمــان خــود طــوری زندگــی کــرد کــه آثــار ســادگی و عــدم تجمــل در آن پدیدار شــود. 

1. » ما أحسن تواضع الغنیاء للفقراء طلبا لما عند اهلل و أحسن منه تیه الفقراء علی الغنیاء اتکاال علی اهلل القناعة کنز ال ینفد«.
2. » محمـد بـن عیسـی عـن إبراهیـم بـن عبـد الحمید قـال دخلت علـی أبی الحسـن الولg فـی بیته الـذی کان یصلـی فیه فإذا 

لیـس فـی البیت شـی ء إال_خصفة و سـیف معلـق و مصحف«.
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ــه  ــًا این گون ــه صرف ــراف همیش ــئلۀ اس ــان در مس ــا و معلم ــانه، کتاب ه ــدات رس ــفانه تأکی متأس
بــوده اســت کــه انســان از امــوری کــه در اختیــار دارد به درســتی اســتفاده کنــد؛ امــا کمتــر بــه ایــن 
مســئله پرداختــه می شــود کــه آیــا از برخــی امــور اصــاًل اســتفاده ای شــود یــا نــه؟ به عنــوان نمونــه، 
ــریفات  ــا تش ــت ی ــراف اس ــی از اس ــود مصداق ــده خ ــوارد بی فای ــازی در م ــای مج ــتفاده از فض اس
ــت؛  ــراف اس ــق اس ــود از مصادی ــزوده می ش ــه روز اف ــی روزب ــس عروس ــرای مجال ــه ب ــیاری ک بس
 bاگرچــه در پــی مخارجــی کــه صــورت می گیــرد افــرادی بهره منــد می شــوند. در ســیرۀ ائمــه
دو عنــوان در زمینــۀ اقتصــاد وجــود دارد: چــه چیــزی مصــرف شــود؟ چگونــه مصــرف شــود؟ هــر 
دو عنــوان در زندگــی صحیــح و جلوگیــری از اســراف به عنــوان اصــول و پایه هــای زندگــی ســالم از 
لحــاظ اقتصــادی اســت کــه بســیاری از مــوارد در پاســخ به ایــن ســؤاالت بــا عناویــن لغو1)مؤمنون، 
3(، لهــو یــا لعــب قــرار می گیــرد کــه در دیــن مبیــن اســالم به کــرات نکوهش شــده است)عیاشــی، 

1380ق، ج1: 282؛ قمــی، 1404ق، ج1: 196(. 

ممکــن اســت این گونــه تصــور شــود کــه اگــر چنیــن زندگــی رقــم بخــورد موجبــات خســتگی، 
افســردگی و دلتنگــی می شــود و دســت یابی بــه آرامــش و آســایش نیازمنــد اســتفاده از ابزارهــای 
گوناگــون اســت. پاســخ ایــن مســئله در رفتارهــای اهل بیــتb موجود اســت چنان کــه در زندگی 
امــام کاظــمg کــه از غــذا و امکانــات خاصــی بهره منــد نبودنــد بیشــترین میــزان آرامــش وجــود 
ــک  ــات نزدی ــح و تعقیب ــاز صب ــس از نم ــه پ ــت ک ــده اس ــمg آم ــام کاظ ــواالت ام ــت. در اح داش
طلــوع آفتــاب بــه ســجده می رفتنــد و نزدیــک اذان ظهــر برمی خاســتند و مکــرر از خداونــد متعــال 
می خواســتند کــه راحتــی هنــگام مــرگ و عفــو هنــگام حســاب را عنایــت فرمایــد. این هــا به عنــوان 
برنامــۀ ثابــت بــرای حضــرت کاظــمg گــزارش شــده اســت؛ چــه در زمانــی کــه در زنــدان بــه ســر 
می بردنــد و چــه در زمانــی کــه این چنیــن نبود)مفیــد، 1413ق، ج2: 231؛ بحرانــی اصفهانــی، 
1411ق، ج4: 249(2.  آرامــش امــام کاظــمg بــه امــور معنوی بــوده اســت)حرعاملی، 1418ق، 

1. » َو الَّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضون «.
2. »کان أبـو الحسـن موسـیg أعبـد أهـل زمانـه و أفقههـم و أسـخاهم کفـا و أکرمهـم نفسـا و روی أنـه کان یصلی نوافـل اللیل و 
یصلهـا بصـالة الصبـح ثـم یعقـب حتـی تطلـع الشـمس و یخر هلل سـاجدا فا یرفع رأسـه مـن السـجود و التحمیـد حتی یقـرب زوال 

الشـمس و کان یدعـو کثیـرا فیقـول اللهـم إنـی أسـألک الراحـة عنـد المـوت و العفو عند الحسـاب و یکـرر ذلک «
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ج3: 322؛ طبرســی، 1385ق: 29(1 همان طــور کــه ســجدۀ طوالنــی از ســنن انبیــا، آداب 
اســالمی و عالمــات مؤمنیــن اســت)ابن  بابویــه، 1385، ج2: 340(. 

چنان کــه نظیــر انــس یافتــن بــا امــور معنــوی بــه جــای امــور مــادی را در میــان اصحــاب ائمــه 
می تــوان مشــاهده کــرد. کشــی از فضــل بــن شــاذان روایــت کــرده اســت کــه بــه نــزد ابــن ابــی 
عمیــر رفتــم او در ســجود بــود و ســجده بســیار طوالنــی کــرد و چــون ســر برداشــت فضــل تعریــف 
طــول ســجده او کــرد او گفــت کــه اگــر ســجده های طوالنــی جمیــل بــن دراج را می دیــدی ســجده 
مــرا مــدح نمی کــردی و چنان کــه تــو بــر مــن وارد شــدی مــن نیــز بــر جمیــل وارد شــدم و دیــدم 
کــه او ســجده بســیار طوالنــی کــرد پــس چــون ســر برداشــت بــه او گفتــم تعجــب خــود را از ســجود 
ــوذ را می دیــدی ایــن ســجده  طوالنــی او گفــت ایــن ســهل اســت اگــر ســجود معــروف بــن خرب
ــم  ــا عال ــط انســان ب ــار نمی داشت)مجلســی، 1414ق، ج5: 611(. زمانی کــه رب در نظــرت اعتب
معنــا و انســش بــا خداونــد متعــال برقــرار نشــد، طبیعتــًا بــه دنبــال درمــان دردهــای خــود در دنیــا 
خواهــد بــود. لــذا آرامــش او بــه امــور مــادی همچــون خانــه و ماشــین و ... خواهــد بــود و هیــچ گاه 
بــه آرامشــی واقعــی و پایــدار دســت نمی یابــد چنان کــه خداونــد متعــال چنیــن آرامشــی را منحصر 

در یــاد خــود معرفــی کــرده اســت)رعد، 28(. 

چنان کــه غالــب اشــخاصی کــه در ســلول انفــرادی قــرار گیرنــد مشــکل روانــی پیــدا می کننــد 
چــون همیشــه آرامــش خــود را در بیــرون از خــود می یابــد و زمانی کــه از بیــرون بریــده می شــوند 
تحــت فشــار قــرار می گیرنــد و احســاس کمبــود و ســختی می کننــد؛ امــا امــام کاظــمg دقیقــًا 
عکــس چنیــن حالتــی برایشــان پیــش می آمــد و در مدتــی کــه خلــوت خاصــی بــرای ایشــان از 
ــه درگاه الهــی عــرض  ــن دعــا را بســیار ب ــدان فراهــم شــد، ای طریــق حبــس کــردن ایشــان در زن
می کردنــد کــه مــن از تــو تقاضــا کــردم کــه مکانــی فــارغ و خلــوت برایــم فراهــم نمایــی تــا تــو را 
عبــادت کنــم و تــو را شــکر می کنــم کــه دعایــم را اســتجابت کــردی. مــن را از مــردم جدا کــردی و در 
ایــن خلــوت قــرار دادی تا شــبانه روز فقــط به عبادتت مشــغول باشــم)بحرانی اصفهانــی، 1413ق، 

1. » عـن هشـام بـن أحمـر قـال کنـت أسـیر مـع أبـی الحسـنg فی بعـض أطـراف المدینـة إذ ثنی رجلـه عـن دابته فخر سـاجدا 
فأطـال و أطـال ثـم رفـع رأسـه و رکـب دابتـه فقلـت جعلـت فـداک قـد أطلت السـجود فقـال إننـی ذکـرت نعمة أنعـم اهلل بهـا علی 

فأحببـت أن أشـکر ربی. «
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ج6: 357(. بــرای امــام کاظــمg بــودن در یــک زنــدان انفــرادی تاریک در یک ســیاهچال موجب 
شــوق اســت؛ چراکــه موجــب برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا خداونــد متعــال اســت)ابن شهرآشــوب، 

1379ق، ج4: 318(.

زمانی کــه انســان بــه دنبــال عالــم ظاهــر و دنیــا باشــد بــا جدایــی از آن احســاس کمبــود می کند؛ 
امــا اگــر انســان ارتبــاط درونــی خــود بــا خداونــد را بیابــد و بــا ملکــوت ارتبــاط برقــرار کنــد، نه تنهــا 
بــه امــور مــادی دلبســتگی پیــدا نمی کنــد و بــا فقــدان آن احســاس کمبــود نمی یابــد بلکــه انقطاع 
ــم  ــن تعلی ــا این چنی ــه در دع ــه ائم ــود. چنان ک ــد ب ــته های او خواه ــی از خواس ــا یک ــم دنی از عال
فرموده انــد کــه بایــد از خداونــد متعــال طلــب شــود کــه انســان از تمــام ماســوی الّلــه بریــده شــود و 
تنهــا ســعادت خــود را در ایــن بدانــد کــه مــورد نظــر خداونــد متعــال قــرار گیرد)راونــدی، 1407ق: 
5؛ ابــن طــاووس، 1409ق، ج2: 687( یــا اینکــه از خداونــد متعــال این چنیــن درخواســت 
ــه  ــان نهادین ــال در درون ش ــد متع ــه خداون ــن ب ــاط یافت ــا ارتب ــر ب ــازی از غی ــه بی نی ــد ک می کنن
شــود)ابن طــاووس، 1409ق، ج1: 342؛ حلــی، 1408ق: 375(. تلقــی امــور مــادی و دنیــوی 
به عنــوان مســائل حقیقــی بــه جهــت تربیــت نادرســت اســت و اال اگــر مســیر تربیــت اســالمی بــه 
درســتی طــی شــود، اشــخاص تنهــا در پــی خلــوت کــردن بــا خداونــد متعــال خواهنــد بــود و اگــر 

بــه امــور دنیــوی هــم بپردازنــد بــه لحــاظ ربــط آن هــا بــا خداونــد متعــال اســت.

یکــی از امــور اساســی در بحــث فرهنگ ســازی ایــن اســت کــه نهادهــای فرهنگــی و آموزشــی 
بــرای ترویــج فرهنــگ اســالمی، اعــراض از دنیــا و اقبــال بــه آخــرت را در قلــب افــراد ترویــج کننــد 
به گونه ای کــه بــا اســتفاده از منابــع تولیدشــده ایــن نگــرش در افــراد ایجــاد شــود کــه امــور دنیایــی 
ــم  ــو دارد عال ــت و عل ــه عظم ــد و آنچ ــت و ناچیزن ــوی پس ــای دنی ــهرت و اندوخته ه ــون ش همچ

ملکــوت و امــور اخــروی و برقــراری ارتبــاط بــا خداونــد متعــال اســت.

2-2. کار و تالش در مسیر فراهم کردن درآمدهای اقتصادی

یکــی دیگــر از ابعــاد فــردی اقتصــادی در اســالم ایــن اســت کــه هــر کــس بــه قدر تــوان خــود باید 
در جامعــه تــالش کند)ابن بابویــه، 1398ق: 407؛ فتــال نیشــابوری، 1375، ج1: 29( چنان کــه 
در آیــات قــرآن کریــم بــه ایــن مســئله توجــه شــده اســت کــه انســان تنهــا از طریــق ســعی و تــالش 
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ــا ســعی و  ــل ب ــات امــور متقاب ــه ســعادت دســت یابد1)نجــم، 39( و در روای ــد ب اســت کــه می توان
ــته اند)اربلی، 1381ق، ج2:  ــدی دانس ــر ب ــد ه ــت کلی ــی اس ــی و بی حوصلگ ــه تنبل ــالش را ک ت

132؛ مجلســی، 1406ق، ج6: 464(.2 

کار و تــالش بســیار را به وضــوح در ســیرۀ امــام کاظــمg می تــوان مشــاهده کــرد. شــخصی بــه 
خدمــت امــام کاظــمg در یکــی از زمین هــای زراعتــی می رســد و حضــرت را مشــغول زراعــت 
می بینــد به گونه ای کــه پاهــای حضــرت غــرق در عــرق بــود. لــذا ســؤال می نمایــد غالمانــی کــه 
بایــد کار کننــد کجــا هســتند؟ حضــرت در پاســخ می فرمایــد: کســانی بــرای کســب روزی حــالل 
تــالش و کار کردنــد کــه از مــن و پــدرم بهتــر بودنــد؛ کســانی همچــون پیغمبــر اکــرم و امــام 
علــیg و تمــام پدرانــم سیره شــان این چنیــن بودکــه بــا دســتان خــود بــه دنبــال کســب روزی 
حــالل می رفتنــد و ایــن ســیرۀ انبیــا، رســوالن، اوصیــا و صالحــان اســت)کلینی، 1407ق، ج5: 

76؛ ابن بابویــه، 1413ق، ج3: 162(.

تــالش بــرای کســب روزی حــالل در فرهنــگ اســالم به عنــوان افتخــار و ســعادت و بی توجهــی 
بــه آن را مایــۀ لعن)بروجــردی، 1386، ج22: 86( و گناهــی نابخشــودنی و موجــب هالکت)ابــن 
اســت؛  شــده  تلقــی   )121 ج2:  عاملــی، 1399ق،  علــوی  254؛  ج2:  حیــون، 1385ق، 
ــه )حلــی، 1407ق:  ــات چنیــن اشــخاصی هماننــد مجاهــدان فــی ســبیل الّل چنان کــه در روای
ــوب  ــر محس ــز باالت ــدان نی ــه مجاه ــر از مرتب ــی دیگ ــه، 1415ق: 361( و در برخ ــن بابوی 82؛ اب
ــی در  ــر کس ــس ه ــی، 1404ق، ج19: 37(. پ ــده اند)حرعاملی، 1409ق، ج17: 67؛ مجلس ش
هــر زمینــه ای کــه می توانــد بایــد تــالش کنــد و وقــت خــود را بــه امــور بیهــوده ســپری نکنــد کــه 

ایــن امــور در واقــع ضربــه زدن بــه نظــام اقتصــادی یــک جامعــه اســالمی اســت. 

2-3. ایثار کردن نسبت به فقرا 

ــرای ریشــه کن کــردن فقــر و حــل معضــالت اقتصــادی،  یکــی از پایه هــای اقتصــاد اســالمی ب
ــر، 9( و  ــرآن )حش ــات ق ــه در آی ــت ک ــان انسان هاس ــکاری می ــار و هم ــت، ایث ــس گذش ــود ح وج

1. »َو أَْن لَْیَس لِْلِنْساِن إاِلَّ ما َسعی «.
2. »الکسل و الضجر فإنهما مفتاح کل سوء إنه من کسل لم یؤد حقا و من ضجر لم یصبر علی حق«.
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روایــات بــه صــورت فــراوان تأکیــد شــده اســت به گونه ای کــه شــخص در عیــن نیــاز خــود بــه چیــزی 
آن را در اختیــار دیگــری قــرار دهد)کوفــی اهــوازی، 1404ق: 44؛ الحویــزی، 1415ق، ج5: 
287(. چنان کــه امــام کاظــمg این چنیــن بــه ایــن مســئله اصحــاب خــود را متوجــه می کننــد 
کــه زمانــی بــا بــرادران ایمانــی خــود حــب فــی الّلــه داریــد و وصلــت حقیقــی میــان بــرادران دینــی 
ــدون اجــازه از امــوال شــما اســتفاده و  برقــرار می شــود کــه اگــر آن هــا محتــاج باشــند بتواننــد ب
نیازهــای خــود را برطــرف کنند)حرعاملــی، 1409ق، ج25: 36(. ایثار و از خودگذشــتگی اســاس 
حــل مشــکالت اقتصــادی در جامعــه اســالمی اســت کــه از طریــق آن افــراد توانمنــد نیازهــای 
انســان ناتــوان را حــل کننــد، چنان کــه اگــر متمــوالن بــه وظایــف شــرعی مالــی خود یعنــی خمس 
و زکات مقیــد باشــند بســیاری از مشــکالت اقتصــادی حــل می شــود چنان کــه رهبــر کبیــر انقالب 
ــن  ــه از ای ــتند؛ چراک ــس و زکات دانس ــت خم ــئله پرداخ ــه را مس ــت فقی ــات والی ــه اثب ــی از ادل یک
طریــق ســرمایۀ اقتصــادی عظیمــی شــکل می گیــرد کــه حتــی نیازهــای مالــی حکومت اســالمی 
ــد: »مالیات هایــی کــه اســالم مقــرر  را برطــرف می کنــد. امــام خمینــی در ایــن زمینــه می فرمای
داشــته و طــرح بودجــه ای کــه ریختــه، نشــان می دهــد تنهــا بــرای ســد رمــق فقــرا و ســادات فقیــر 
نیســت بلکــه بــرای تشــکیل حکومــت و تأمین مخــارج ضروری یــک دولت بــزرگ اســت«)خمینی، 

.)34 :1356

چنیــن ایثــاری را نه تنهــا در ســیرۀ امــام کاظــمg بلکــه بــا هدایــت ایشــان در اصحاب شــان نیــز 
مشــاهده می شــود. شــخصی از متمــّوالن ری مقــدار زیــادی بدهــکاری بــه حاکم ری پیــدا می کند 
به گونه ای کــه بایــد همــۀ دارایی هــای خــود را بدهــد و در فقــر و فالکــت زندگــی کنــد. از آنجــا کــه 
شــنیده بــود حاکــم ری از محبــان امــام موســی کاظــمg و شــیعیان اســت، تصمیــم  می گیــرد در 
موســم حــج از امــام کاظــمg بخواهــد کــه حاکــم ری بدهی هــای وی را ببخشــد. اجمــااًل ایــن 
مطلــب مســلم اســت کــه پرداخــت بدهی هــا بــه حکومــت ظالــم واجــب نیســت چــون حکومــت 
اســالمی نیســت تــا احتــرام داشــته باشــد)انصاری، 1415ق، ج2: 225(؛ حاکــم ظالــم اســت و 
امــوال مــردم را ظالمانــه دریافــت می کنــد و در ازای اموالــی کــه می گیــرد، مســئولیتی نــدارد. امــام 
کاظــمg در ازای درخواســت شــخص متمــول، نامــه ای کوتــاه بــه ایــن صــورت نوشــتند: بســم 
الّلــه الرحمــن الرحیــم   بــدان در زیــر عــرش خداونــد ســایه ای وجــود دارد کــه در آن کســی ســاکن 
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نمی شــود مگــر کســی کــه بــه بــرادر مؤمــن خــود خدمــت و نیکــی نمــوده یــا مشــکلی را حــل کرده 
باشــد1 و ایــن کســی کــه نامــه را بــه ســوی تــو مــی آورد بــرادر ایمانــی تــو اســت. شــخص متمــول نزد 
حاکــم مــی رود و حاکــم پــس از خوانــدن نامــه بــه غــالم دســتور می دهــد تمــام امــوال وی را بیــاورد 
تــا نصــف آن را بــه شــخص متمــول بدهــد؛ دیــوان بدهی هــا را هــم مــی آورد و تمــام بدهی هــای وی 
را هــم پــاک می نمایــد تــا از امــر مــوالی خــود امــام کاظــمg اطاعــت کــرده باشــد و قلــب ایشــان 

را مســرور کند)دیلمــی، 1408ق: 289(. 

ــای  ــت بنگاه ه ــه دول ــت ک ــن نیس ــه ای ــا ب ــالمی تنه ــه اس ــادی در جامع ــکالت اقتص ــل مش ح
اقتصــادی را بــه راه بینــدازد و واردات و صــادرات را کنتــرل کنــد، بلکــه هــر کســی بــه میــزان خــود 
در ایــن مســئله ســهمی دارد. متأســفانه مجموعه هــای فرهنگــی همچــون هیئت هــای مذهبــی 
تنهــا هویــت فرهنگــی یافتــه اســت و از بعــد عملــی خــود مقــداری دور شــده اند در حالی کــه زمــان 
پیشــین مســاجد، امــور خیریــه و تعاونــی داشــتند و مؤمنــان عالوه بــر تجمعــات بــرای روضه خوانی 
واقعــًا وحــدت قلوبــی داشــتند و هــر کســی کــه از درآمــد خــود مــال اضافــه ای داشــت در اختیــار 
خیریــه قــرار مــی داد. زمانی کــه وحــدت قلــوب باشــد خداونــد در آن برکــت قــرار می دهــد و امــور را 

بــه لطــف و برکــت خویــش پیــش می برد2)فصلــت، 30(. 

3. فعالیت های اقتصادی امام کاظمg در ُبعد اجتماعی

از لحــاظ اجتماعــی فعالیت هــای اقتصــادی امــام کاظــمg را می تــوان در ســه زمینــه مدیریــت 
کالن، جــذب ســرمایه و کیفیــت صــرف ســرمایه بررســی کرد.

3-1. مدیریت کالن مسائل اقتصادی

مدیریــت کالن منابــع مالــی از مهم تریــن فعالیت هــای اقتصــادی اســت، چراکــه هــر جامعــه ای 
اوضــاع گوناگونــی را از لحــاظ اقتصــادی تجربــه می کنــد به گونه ای کــه گاه بی توجهــی بــه 
مخاطــرات اقتصــادی داخلــی و خارجــی، ضربــه ای مهلــک و غیرقابــل جبــران بــر پیکــر آن وارد 

1. » إن هلل فــی ظــل عرشــه ظــا ال یســکنه إال مــن نفــس عــن أخیــه کربتــه أو أعانــه بنفســه أو صنــع إلیــه معروفــا و لــو بشــق 
تمــرة و هــذا أخــوک و الســام.«

ُل َعلَْیِهُم الَْمالئَِکُة أاَلَّ تَخاُفوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَبِْشُروا بِالَْجنَِّة الَّتی  ُکْنُتْم تُوَعُدون.«. َُّنا اهلُل ثُمَّ اْسَتقاُموا تََتَنزَّ 2. » إِنَّ الَّذیَن قالُوا َرب
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ــه  ــدای ابالغی ــری در ابت ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت دارد ک ــدری اهمی ــه ق ــئله ب ــن مس ــد. ای می کن
ــران  ــه تنبــه می دهنــد: »ای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی پیــش از دیگــر مــوارد این گون
اســالمی با اســتعدادهای سرشــار معنوی و مــادی و ذخایــر و منابع غنی و متنوع و زیرســاخت های 
گســترده و مهم تــر از همــه، برخــورداری از نیــروی انســانی متعهــد و کارآمــد و دارای عــزم راســخ 
بــرای پیشــرفت، اگــر از الگــوی اقتصــادی بومــی و علمی برآمــده از فرهنــگ انقالبی و اســالمی که 
همــان اقتصــاد مقاومتــی اســت، پیــروی کنــد نه تنهــا بــر همــه  مشــکالت اقتصــادی فائــق می آیــد 
و دشــمن را کــه بــا تحمیــل یــک جنــگ اقتصــادی تمــام عیــار در برابــر ایــن ملــت بــزرگ صف آرایــی 
کــرده، بــه شکســت و عقب نشــینی وا مــی دارد، بلکــه خواهــد توانســت در جهانــی کــه مخاطــرات 
و بی اطمینانی هــای ناشــی از تحــوالت خــارج از اختیــار، ماننــد بحران هــای مالــی، اقتصــادی، 
سیاســی و ... در آن رو بــه افزایــش اســت، بــا حفــظ دســتاوردهای کشــور در زمینه هــای مختلــف 
و تــداوم پیشــرفت و تحقــق آرمان هــا و اصــول قانــون اساســی و ســند چشــم انداز بیســت ســاله، 
اقتصــاد متکــی بــه دانــش و فنــاوری، عدالــت بنیــان، درون زا و برون گــرا، پویــا و پیشــرو را محقــق 

ســازد و الگویــی الهام بخــش از نظــام اقتصــادی اســالم را عینیــت بخشــد«)خامنه ای،1392(.

 gبــا توجــه بــه اهمیــت چنین شــاخص اقتصــادی یکــی از فعالیت هــای اقتصــادی امــام کاظم
در ُبعــد اجتماعــی، مدیریــت کالن ســرمایه های شــیعه قــرار گرفــت. امــام کاظــمg بــا توجــه بــه 
فرصتــی کــه بعــد از کنــار رفتــن بنی امیــه و روی کار آمــدن بنــی العباس پیــش آمد، تشــکیالت وکال 
را در جهــان اســالم راه انــدازی کردنــد کــه تــا عصــر امــام زمــانg ادامــه داشــت. ایشــان در هــر 
شــهری شــخصی را به عنــوان نایــب بــرای خــود قــرار دادنــد، مجموعــه اختیاراتــی را بــه او تفویض و 
آن هــا را بــه شــیعیان آن منطقــه معرفــی کردنــد تــا از طریــق شــبکه وکال امــور شــیعیان را در جهــان 
اســالم مدیریــت کننــد. یکــی از شــواهد ایــن امــر در ســعایت هایی اســت کــه افــراد پیش هــارون از 
شــیعیان می کردنــد بدیــن صــورت کــه آن هــا امــام کاظــمg را پیشــوای خــود می داننــد و خمــس 
خــود را پیــش او می فرستند)طبرســی، 1403ق، ج2، 398؛ مجلســی، 1403ق، ج48: 219(. 
مدیریــت متمرکــز ســرمایه ها یکــی از اصــول اساســی اقتصــادی بــرای مصــرف صحیــح آن اســت. 
بدیهــی اســت چنیــن تشــکیالتی بــرای هــارون و خلفــای عباســی هراس انگیــز بــود؛ زیــرا از ایــن 
طریــق تمــام امــوال شــیعیان به طــور متمرکــز مدیریــت می شــد و در ســیطرۀ تــام حکومتــی آن هــا 
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خلــل وارد می کــرد. در دوره هــای قبــل از امــام کاظــمg ائمــه امــکان ایجــاد چنیــن تشــکیالتی را 
نداشــتند، دسترســی بــه منابــع مالــی بدین صــورت ممکن نبــود و بســیاری از اموال شــیعیان هدر 
می رفــت و در جــای خــود صــرف نمی شــد. امــام کاظــمg بــا وجــود اینکــه در حبــس بودنــد از 
طریــق شــبکۀ وســیع وکالــت بــه رتــق و فتق امــور شــیعیان می پرداختنــد که هــم اموال جمــع آوری 

و هــم بــر همــان مجرایــی کــه صــالح می دانســتند مصــرف می شــد. 

در نظــام اقتصــادی اســالم چنیــن اصلــی وجــود دارد کــه بایــد مدیریــت واحــد وجــود داشــته 
باشــد کــه تنهــا از طریــق حکومــت اســالمی و ولــی فقیــه می تــوان در امــوال تصــرف کــرد و دیگران 
نیــز از مجــرای او بایدحرکــت کننــد. چنان کــه برخــی بــزرگان معتقدنــد کــه تمــام امــوال خمــس و 
زکات بایــد بــه دســت ولــی فقیــه برســد و مراجــع دیگــر اذن در تصــرف ندارنــد، چــون بــه اعتقــاد 
برخــی صــرف اجتهــاد بــرای تصــرف در آن کافــی نیست)حســینی تهرانــی، 1428ق، ج2: 57(. 
عــالوه بــر اجتهــاد بــه مدیریــت واحــد نیــاز اســت تــا بــا نگاهــی کالن نیازهــای جامعــه اســالمی را 

بشناســد و بعــد از شــناخت اهــم و مهــم نمایــد و ســرمایه ها را در بهتریــن مجــرا صــرف کنــد. 

3-2. جذب سرمایه های بعید الوصول

از جملــه چالش هــای اساســی در بــاب اقتصــاد ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان منابــع مالــی 
ــق آن  ــا از طری ــت آورد ت ــه دس ــتند ب ــت یابی نیس ــل دس ــی قاب ــه به راحت ــه در جامع ــی را ک عظیم
اوضــاع اقتصــادی جامعــه را بهبــود بخشــید. ســازوکارهای تربیــت دینــی و اخــالق اســالمی یکــی 
ــه تقویــت  ــن ســازوکارها منجــر ب ــرای چنیــن چالشــی اســت، چراکــه ای از پاســخ های اساســی ب
باورهــای دینــی می شــود)بابازاده خراســانی و همــکاران، 1398: 95-96( و نظــام تأمیــن مالــی 
متفاوتــی را بــرای جامعــه اســالمی فراهــم می کنــد به گونه ای کــه متدینــان بــر آن می شــوند 
ســرمایه های خــود را در اختیــار فــرد یــا نهــادی قــرار دهنــد کــه از لحــاظ دینــی موجــه اســت تــا در 

قبــال چنیــن عملــی بــه وظایــف دینــی خــود عمــل کــرده باشــند. 

گاهـی علـت ترجیـح نظام هـای مالی اسـالمی بر غیراسـالمی تنهـا بر وجـوه اعتقـادی و تعبدی 
صـرف منحصـر نمی شـود، بلکـه وجـوه عقالیـی نیـز از چنیـن قراردادهایـی حمایـت می کنـد، 
چنان کـه تجربیاتـی بـا رویکرد اقتصاد آزمایشـگاهی نشـان داده اسـت که انسـان ها هنگامی  که با 
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قراردادهای مشـارکتی اسـالمی مواجه می شـوند، انگیزه بیشـتری برای پایبندی دارند تا هنگامی 
کـه بـا قراردادهای غیراسـالمی همچون وام ربوی مواجه می شـوند چرا که نوعـًا آن ها را منصفانه تر 

ارزیابـی می کنند)همان(. 

حضـرت کاظـمg تشـکیالت نفـوذی در دربـار بنـی العبـاس ایجـاد کردنـد کـه بسـیار عجیـب 
اسـت و نـوع ارتبـاط ایشـان بـا این تشـکیالت عجیب تر اسـت. یکی از شـیعیان ائمه b شـخصی 
بـه نـام یقطیـن اسـت کـه در دربار منصـور و هادی عباسـی بـود و بعـد از رحلت او علـی بن یقطین 
بـه وزارت می رسـد. ایـن شـخص عالقـه و نـوع ارتباطـش بـا حضـرت موسـی بن جعفـرg به رغم 
جاسـوس هایی که خلفای بنی العباس و به خصوص هارون الرشـید داشـتند یکی از عجایب است 
کـه بـا زیرکـی خاصی از بغـداد با مدینه در ارتبـاط بوده و جزئیـات امور را به مدینـه منتقل می کرده 
و دسـتور از امامg به صورت سـری می گرفته اسـت)بحرانی اصفهانـی، 1413ق، ج21: 379(.

یکـی از کارهایـی کـه حضـرت توسـط علی بـن یقطین انجـام می دادند، مصـارف اموالـی بود که 
در دربـار وجـود داشـت چـون مدیریت چنین اموالی در اختیـار او بود و خازن و مسـئول بیت المال 
منصـور، هـادی و مهـدی بـود و تعـدادی از شـیعیان در دربـار بنی العبـاس نفـوذ کـرده بودنـد که با 
همـکاری یکدیگـر اموالـی که به دربار می رسـید و امکان داشـت به گونه ای مصرف شـود که هارون 
 gاطـالع نیابـد بـه فقـرای شـیعه می رسـاندند. زمانـی که علی بـن یقطیـن از امام موسـی کاظم
می خواهـد کـه از ایـن منصب اسـتعفا کند، حضرت ماندن ایشـان را در آن منصـب بهتر می دانند. 
در بسـیاری از مـوارد علـی بـن یقطیـن از شـیعیان اموالـی را بـا عنـوان مالیـات از آن هـا دریافـت و 
یادداشـت می کـرد کـه چنیـن مالیاتـی دریافـت شـد و شـبانه بـا گروهـی کـه داشـت امـوال را بـه 
شـیعیان برمی گردانـد. عالوه  بر اینکه شـیعیان فقیر را شناسـایی می کردنـد و اموال دربـار را تا حد 

امـکان بـه آن هـا می رساندند)طوسـی، 1407ق، ج6: 335(.

جـذب کردن سـرمایه های پراکنده و سـرمایه هایی که در دسـت ظالمـان و تبهکاران قـرار دارد ولو 
بـه صـورت سـری و علنی یکـی از مؤلفه هـای اجتماعـی در الگوی اقتصادی اسـالمی اسـت که از 
فعالیـت حضـرت کاظـمg می تـوان اسـتنباط و در عرصـۀ تحقق اقتصـاد مقاومتـی از این مؤلفه 

اسـتفاده کرد. 
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3-3. کیفیت صرف سرمایه ها برای فقرزدایی

ــرمایه های  ــوان از س ــه می ت ــه چگون ــت ک ــن اس ــاد ای ــاب اقتص ــی در ب ــائل اساس ــی از مس یک
ــه  موجــود در جهــت رفــع مشــکالت مالــی جامعــه بهتریــن اســتفاده را کــرد به گونه ای کــه فاصل

ــد. ــن برس ــل ممک ــه حداق ــه ب ــای جامع ــان دهک ه ــی می طبقات

ــه  ــت ک ــس و زکات اس ــت خم ــم، دریاف ــیار مه ــی بس ــزار مال ــه اب ــالم از جمل ــن اس ــن مبی در دی
می توانــد نقشــی بســزا در رفــع فقــر در جامعــه اســالمی داشــته باشــد. چنان کــه در ایــن زمینــه 
ــا نقــش چنیــن ابزارهــای بســیار مهمــی در ایجــاد تعــادل در  مقــاالت گوناگونــی تألیــف شــده ت
اقتصــاد اســالمی را نشــان دهنــد)زارع و پژومــان، 1398؛عســگری، 1398؛ حسن شــاهی، 
1398(. عالوه بــر اینکــه یکــی از اهــداف تشــریع دیــن تحقــق عدالــت و رفــع فقــر در جامعه اســت 
کــه یکــی از راه هــای آن توزیــع مناســب و عادالنــه درآمــد در جامعــه اســالمی اســت)زارع و پژومــان، 

.)134  :1397

نــوع و کیفیــت مصــرف ســرمایه ها در زندگــی امــام کاظــمg فــارغ از مدیریت کالن اقتصــادی و 
جلــب ســرمایه ها الگــوی اساســی مســتقلی را نشــان می دهــد. چنان کــه از ســیرۀ ائمــه این چنین 
بــه دســت می آیــد کــه ســرمایه های مالــی اگــر بــه صورتــی توزیــع شــود کــه فقــرا بتواننــد خودکفــا 
و مســتقل شــوند بهتــر از آن اســت کــه ســرمایۀ مذکــور میــان تعــداد بیشــتری توزیــع شــود بــدون 
آنکــه هیچ کــدام در زندگــی خــود اســتقالل پیــدا کننــد درحالــی کــه ممکــن اســت این گونــه تصــور 
شــود کــه اگــر بــه فقــرای بیشــتری احســان شــود ثــواب بیشــتری خواهــد داشــت چراکــه افــراد 

ــوند.  ــد می ش ــتری بهره من بیش

ســّر چنیــن توصیــه ای در ایــن اســت کــه مــال مذکــور زمانــی کــه میــان فقــرا سرشــکن شــود فقــر 
هیــچ گاه ریشــه کن نمی شــود، امــا اگــر همــان ســرمایه بــه یــک فقیــر داده شــود، بــر اســاس آن 
ســرمایه می تــوان زندگــی مســتقلی را پدیــد آورد و نیــاز فــرد را برای همیشــه تأمیــن کرد. ایــن روش 
اگرچــه در کوتاه مــدت آثــار کمــی را از خــود بــروز می دهــد، امــا در درازمــدت می توانــد از جامعــه 

اســالمی فقرزدایــی کند. 
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بنابرایــن، روش انفــاق ائمــهb این گونــه بــود کــه ســرمایه ای را کــه بــه دســت آن هــا می رســید بــه 
میزانــی بــه فقیــر بدهنــد تــا ســرمایه کار بــه دســت آورد و بی نیــاز شــود. چنان کــه حضــرت موســی 
بــن جعفــرg پیــش شــخصی می آیــد کــه ناراحــت اســت و علتــش را جویــا می شــود کــه شــخص 
می گویــد امســال زراعــت کــرده بــودم و هندوانــه، خیــار و کــدو کاشــته بــودم همــه محصــوالت در 
اوان برداشــت بــود کــه ملخ هــا حملــه کردنــد و تمــام زراعــت را تــار و مــار کردنــد، 120دینــار بدهکار 
شــدم و دو شــتر بیشــتر نــدارم کــه بــا فــروش آن دو بدهــی ام پرداخــت نمی شــود. نــه ســودی بــرای 
ــه غــالم خــود دســتور  ــده اســت. حضــرت ب ــرای کار باقــی مان ــه ســرمایه ای ب زندگــی خــودم و ن
دادنــد 150دینــار نقــدی بــه شــخص بدهــد تــا عــالوه بــر پرداخــت بدهــی بتوانــد بــا بقیــۀ آن بــه 
 gکار خــود ادامــه دهد)اربلــی، 1381ق، ج2: 217(. در تاریــخ مشــهور اســت کــه امــام کاظــم
کیســه هایی داشــتند کــه بــه صــرار موســی مشــهور شــده بود)طبرســی، 1390ق: 307؛ جزائری، 
1427ق، ج2: 289(1 کــه از 200 تــا 300 دینــار تقســیم شــده بــود و بــه حســب نیاز بــه خانواده ها 
ــه وی صــره  ــن جعفــر ب ــواده ای کــه موســی ب ــود کــه خان پرداخــت می شــد و این طــور معــروف ب
پرداخــت کننــد فقیــر نخواهــد بــود. بــر اســاس چنیــن ســیره ای در شــرایط فعلــی بایــد بــرای افراد 

زمینــۀ کار فراهــم شــود تــا بتواننــد مســتقل شــوند و زندگــی خــود را بــه تنهایــی مدیریــت کننــد. 

البتــه در کنــار آن انفاق هــای جزئــی بــه کســانی کــه اصــاًل نمی تواننــد کار کننــد مثــل فقرایــی 
ــود در  ــای خ ــد در ج ــی دارن ــرورت فعل ــه ض ــرادی ک ــا اف ــت ی ــی اس ــا زن تنهای ــد ی ــه زمین گیرن ک
ســیره ائمــهb همچــون امــام کاظــمg محفــوظ اســت)جزائری، 1427ق، ج2: 289(2. امــام 
ــه  ــاندند، چراک ــذا می رس ــار غ ــد روز یک ب ــر چن ــد ه ــن بودن ــه این چنی ــی ک ــه فقرای ــمg ب کاظ
اگــر بــه ایــن افــراد ســرمایه ای بــرای کار داده شــود بــاز هــم زمینــۀ کار کــردن برای شــان بــه وجــود 

نمی آمــد. 

1. »ذکر جماعة من أهل العلم أن أبا الحسنg کان یصل بالمائتی دینار إلی الثالثمائة و کان صرار ]صرر[ موسی مثا.«
2. »کان یتفقـد فقـراء المدینـة لیـا فیحمـل إلیهـم الزبیـل فیـه العیـن و الـورق و االدقـة و التمـور فیوصل إلیهـم ذلـک و ال یعلمون 

مـن أی جهـة هو.«
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4. نتیجه گیری

ســیرۀ امــام کاظــمg در ابعــاد فردی و اجتماعــی در حوزۀ اقتصاد در شــرایط کنونــی که جوامع 
جهانــی بــا مشــکالت اقتصــادی فراوانــی روبــه رو شــد ه اند قابــل الگوگیــری اســت، به گونه ای کــه 
ابعــاد فــردی آن را بایــد تک تــک افــراد جامعــه مــد نظــر قــرار دهنــد؛ بدین صــورت که فرهنــگ زهد 
و قناعــت و تــرک نیازهــای باطــل و بیهــوده از ســویی به عنــوان اقدامــی پیشــگیرانه در جهــت رفــع 
مشــکالت اقتصــادی لحــاظ شــود و از ســوی دیگــر بــا شــناخت نیازهــای واقعــی افــراد در زندگــی 
بــا کار و تــالش در پــی حــل آن برآمــد و از افــرادی کــه در ایــن زمینــه ناتــوان هســتند دســتگیری 
کــرد تــا بــا برخــورداری از رحمــت و برکــت الهــی به واســطۀ چنیــن اعمــال صالحــه ای هــر یــک از 
اشــخاص در تحقــق اقتصــاد اســالمی نقشــی از خــود باقــی بگذارنــد. بعــد اجتماعــی الگوهــای 
اقتصــادی امــام کاظــمg هــم بــه تشــکیالت حکومت اســالمی مربــوط می شــود تا بــا بهره گیری 
ــرمایه های  ــذب س ــادی و ج ــائل اقتص ــت کالن مس ــی مدیری ــرات آن در پ ــکیالت وکال و ثم از تش
نایــاب برآیــد و بــا توجــه بــه امکانــات مالــی بــه دســت آمــده و دســتگیری کامــل از فقــرا زمینه هــای 
فقرزدایــی در جامعــه اســالمی را فراهــم آورد. در صــورت نبــود حکومت اســالمی نیز ایــن الگوهای 
اقتصــادی کالن در اجتماعاتــی خردتــر قابــل پیگیــری اســت اگرچه تأثیــرات چنیــن الگوهایی در 
اجتماعــات خردتــر بــه جهــت کوچــک بــودن چنیــن مجموعه هایــی کمتــر اســت. چنان که اگــر در 
زمــان حیــات امــام کاظــمg حکومــت اســالمی برقــرار می شــد و امــام کاظــمg حاکــم چنیــن 
حکومتــی می شــدند ایــن فعالیت هــای اقتصــادی کالن از تأثیــرات شــگرفی برخــوردار می شــد و 

می توانســت الگــوی اقتصــادی مناســب بــرای حکومت هــای اســالمی کنونــی باشــد.
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