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چکیده

پیامبــر گرامــی اســام از آغــاز َ
دعوتــش بــه دنبــال برپایــی دولــت و نظــام سیاســی
کاملــی بــود .هنگامــی کــه در مدینــه بــه چنیــن دولتــی دســت یافــت ،بــا توجــه
بــه واقعیــت اقتصــادی آن شــهر؛ یعنــی دشــواریهای زندگانــی و فقــر شــماری
از مهاجــران ،بــرای ِبهســازی اقتصــادی و تحقــق عدالــت اقتصــادی و ُزدایــش
فقــر و کاهــش محرومیــت آنــان ،بســیار کوشــید .بــرای نمونــه ،بــر پایــه اوضــاع و
احــوال زمانــی ،قراردادهایــی بــا گروههــای مســلمان و نامســلمان آن جامعــه
میبســت کــه بیشتــر آنهــا بــه حــوزه اصلــی زندگــی مــردم؛ یعنــی اقتصــاد
معطــوف بودنــد .پیامبــر بــا بهرهگیــری از منابــع مالــی برآمــده از قراردادهــا،
بــرای رفــع نابرابریهــای اقتصــادی و رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی پایــدار
تــاش میکــرد .ایــن پژوهــش ،بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه چیســتی
اصــول و قواعــد اقتصــادی حا کــم بــر قراردادهــا و عهدنامههــای پیامبــر؟لص؟
بــا دیگــران پاســخ میگویــد .بنابــر فرضی ـ ه اصلــی پژوهــش ،عدالــت اقتصــادی
برجســتهترین اصــل حا کــم بــر ایــن پیمانهــا بــوده اســت.
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مقدمه

رســول گرامــی اســام بــر پایــه فرمــان االهــی و احــکام دینــی ،بــه تأســیس حکومــت و نظــام
اســامی مأمــور بــود و هنگامــی کــه چنیــن حکومتــی را در مدینــه بنیــاد گــذارد ،در چارچــوب آن
بــه دنبــال تحقــق عدالــت بهویــژه عدالــت اقتصــادی و رفــع فاصلــه مالــی میــان مســلمانان،
ی و «حــق
ل عموم ـ 
بــود .بنابــر گزارشهــا دربــاره ســیره پیامیــر؟لص؟ ،ایشــان دربــاره امــوا 
النــاس» ســخت میگرفــت .درآمــد مســلمانان در دوره زندگــی پیامبــر بهویــژه اوایــل هجــرت،
انــدک بــود؛ یعنــی همــان زکاتــی کــه اســام آن را حــق فقــرا در امــوال توانگــران میخوانــد.
ّ
ـران مســلمان آن روزگار ،بیشتــر از انصــار (بومیــان مدینــه) بودنــد؛ زیــرا مســلمانان مکــه
توانگـ ِ
ّ
بــر اثــر هجرتشــان بــه مدینــه ،دارایــی خــود را در مکــه رهــا کردنــد و نــه تنهــا مالــی نداشــتند کــه
ســخت نیازمنــد بودنــد .انصــار بــه حکــم «اخـ ّـوت اســامی» ،بــه مهاجــران کمــک میکردنــد تــا
اینکــه جنگهــا آغــاز شــد و مســلمانان از طریــق غنائــم جنگــی ،بــه درآمــد اندکــی دســت یافتنــد.
َ
یشــد کــه بــه
ایــن درآمــد در آغــاز بــه فرمــان پیامبــر و آیــه «انفــال» ،میــان کســانی تقســیم م 
جنــگ رفتــه بودنــد ،امــا پــس از نــزول آیــه «غنیمــت» ،یکپنجــم غنائــم از ِآن «رســول»« ،ذوی
القربــی»« ،ایتــام»« ،مســاکین» و «ابــن الســبیل» بــه شــمار میرفــت و بازمانــده امــوال ،میــان
ســپاهیان تقســیم میشــد.
درآمــد از طریــق غنائــم ،بــا گســترش جغرافیایــی اســام هــر روز فزونــی میگرفــت و وضــع
اقتصــادی همــه مســلمانان بهبــود مییافــت و پیامبــر از درآمدهــا بــرای رفــع فاصلــه طبقاتی و
مالــی جامعــه مســلمانان تــاش میکــرد .پژوهشگــران دربــاره ســیره اقتصــادی پیامبــر؟لص؟
مطالعاتــی را ســامان داده ،امــا بــه اصــول و قواعــد اقتصــادی حا کــم بــر عهدنامههــا و
قراردادهــای پیامبــر؟لص؟ بهویــژه محــور برجســته عدالــت اقتصــادی در آنهــا ،کمتــر توجــه
کردهانــد.
منابع مالی دوره پیامبر؟لص؟

درآمدهایــی کــه در دوره پیامبــر بــه واســطه صلــح بــه مســلمانان میرســید« ،مــال» جامعــه
ُ
بــه شــمار میرفــت .پیامبــر؟لص؟ پــس از گــردآوری خمــس ،زکات و َصدقــات ،بــرای اجــرای
عدالــت اقتصــادی در جامعــه ،امــوال را میــان همــه مســتحقان و نیازمنــدان تقســیم میکــرد.
از همیــن روی ،ثــروت همــه مســلمانان یکســان فزونــی میگرفــت ،امــا ایــن شــیوه اقتصــادی

؟ربمایپ هرود یاهدادرارق  و اه هماندهع رب مکاح یداصتقا دعاوق و لوصا 103 ₪

پیامبــر را از روزگار خلیفــه دوم ،فروگذاردنــد؛ یعنــی میــزان «عطــا» و «مقــرری» بــه «تقــدم در
اســام» و شــرکت در جنگهــا و نزدیکــی بــا پیامبــر ،وابســته شــد کــه ایــن شــیوه خــود بــه پیدایـ ِـی
فاصلــه طبقاتــی در جامعــه انجامیــد .گزارشــی دربــاره منابــع مالــی دوره پیامبــر؟لص؟ عرضــه
میشــود تــا بنیادهــای ســاختار اقتصــادی َ
مؤســش پیامبــر آشــکارتر شــود:
ُ
الف) خمس

ُ
نخســتین درآمــد مالــی ،خمــس غنائــم بــود .رســول خــدا؟لص؟ در غــزوه بنیقینقــاع
(نخســتین جنــگ بــا یهودیــان) ،یکپنجــم غنائــم را از مســلمانان گرفتنــد؛ یعنــی نخســتین
ُ
خمــس در تاریــخ اســام (ابنخلــدون409 ،1 ،1383 ،؛ ابناثیــر .)944 ،3 ،1371 ،البتــه
ُ
برخــی از مورخــان گفتهانــد خمــس نخســتین بــار پــس از جنــگ بــدر از مســلمانان گرفتــه
شــد .خمــس؛ یعنــی یــک پنجــم درآمــد ســاالنه کــه بایــد آن را بــه حا کــم اســامی پرداخــت:
«و اعلمــوا انمــا غنمتــم مــن شــییء فــإن هلل ُخ َ
مســه و للرســول؛ ای مؤمنــان بدانیــد کــه هــر
غنیمتــی بــه شــما َرســد ،یکپنجــم آن ،مــال خــدا و رســول اوســت» (انفــال.)41 ،
ب) زکات

1

زکات از منابــع مالــی روزگار پیامبــر اســام؟لص؟ بــوده اســت .او در هجدهمیــن مــاه هجــرت
پیــش از واجــب شــدن پرداخــت زكات امــوال ،فرمــان داد كــه زكات فطریــه پرداخــت شــود.
رســول خــدا؟لص؟ فرمــان داد افــراد توانگــر زكات فطریــه خــود و خانوادهشــان بــه كوچــك
و بــزرگ ،آزاد و بــرده و زن و مــرد بپردازنــد (ابنســعد334 ،1 ،1374 ،؛ ابناثیــر،3 ،1371 ،
ُ
« .)944خــذ مــن اموالهــم صدقــة تطهرهــم و تزکیهــم...؛ ای رســول! تــو از مؤمنــان صدقــات را
دریافــت کــن تــا بــدان صفــات ،نفــوس آنــان را از پلیــدی و ُحــب دنیــا پــاک و پاکیــزه ســازی و آنهــا
ـنوای دعــای
را بــه دعــای خیــر یــاد کــن کــه دعــای تــو موجــب آرامــش خاطرشــان شــود .خــدا شـ ِ
مخلصــان و بــه مصالــح مؤمنــان داناســت» (توبــه .)103 ،ســرزمینهایی کــه مردمانشــان پــس
 .1زکات واژهای آرامــی اســت کــه در آغــاز بــر کاری اختیــاری متــرادف بــا تقــوا بــه کار میرفــت ،امــا بعدهــا بــه بــه
کاری ِاجبــاری بــدل گشــت؛ یعنــی لــزوم پرداخــت ســهمی از طــا ،نقــره ،حیوانــات ،غلــه ،میــوه و کاال بــه حکومــت.
دولــت اســام زکات را بــه واســطه کارمنــدان رســمیاش میگرفــت و فرآینــد آن در خزانــه مرکــزی ســامان مییافــت
و «اعانــه»ای بــه فقیــران و هزینــه بنــای مســاجد و مخــارج دولــت بــه شــمار میرفــت ّ
(حتــی.)071 ،0831 ،
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از پذیــرش اســام بــر پایــه قانــون مســلمانی زکات میدادنــد ،در ادبیــات فقــه اســامی «اراضــی
عشــری» خوانــده میشــوند .کمابیــش همــه ســرزمینهای شــبه جزیــره عربســتان بــه چنیــن
زمینهایــی بــدل گشــت (دنــت.)12 ،1385 ،
ج) ِجزیه

جزیــه گون ـهای از «مالیــات َســرانه» بــود کــه آن را «اهــل کتــاب» (یهودیــان و مســیحان)
میگرفتنــد .آنــان در پذیــرش اســام یــا پرداخــت جزیــه َ
مخیــر میشــدند ،امــا گاهــی پرداخــت
ِجزیــه را برمیگزیدنــد و بــا فــرض پرداخــت جزیــه ،حفــظ جــان و ما ِلشــان بــر «ذمــة» (عهــده)
«ذ ّمــی» مینامیدنــد .البتــه
حکومــت اســامی بــود و بــه همیــن ســبب آنــان را «اهــل ذمــه» یــا ِ
چنانچــه کســی از آنــان اســام مـیآورد ،بــه دادن جزیــه ُملـ َـزم نبــود (ابناثیــر-108 ،8 ،1371 ،
101؛ ابنفقیــه239 ،1346 ،؛ منتظــر القائــم« .)258 ،1384 ،قا ِتلــوا الذیــن ال یؤمنــون بــاهلل و
ُ
ال بالیــوم اآلخــر و ال یحرمــون مــا حــرم اهلل و رســوله و ال یدینــون دیــن الحــق مــن الذیــن اوتــوا
الکتــاب حتــی یعطــوا الجزیــه عــن یــد و هــم صاغــرون؛ ای مؤمنــان! بــا هــر کســی از اهــل کتــاب
کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان نیــاورده و َ
محرمــات خــدا و رســولش را حــرام نشــمرده و بــه
دیــن حــق نگراییــده اســت ،بــه کارزار بپردازیــد تــا آنگاه کــه بــا ذلــت و تواضــع بــه مســلمانان
جزیــه دهنــد» (توبــه.)29 ،
َ
د) خراج

1

خــراج؛ یعنــی «مــال االجــاره»ای کــه حا کــم اســامی از طریــق اجــاره دادن «اراضــی مفتــوح عنــوه»
بــه دســت مـیآورد .ماننــد ســرزمین خیبــر و فــدک (بــاذری42 ،1337 ،؛ دنــت.)27 ،1385 ،
 .1خراج به چند شیوه از مالکان زمینها (اراضى ) گرفته میشد:
الــف) مقاطعــه :اهــل آبــادی (قریــه) هــر ســال هزینــه معینــى را میپرداختنــد كــه آن را «اتــاوه» مىخواندنــد.
میــزان ایــن هزینــه در قــرارداد تعییــن مىشــد کــه آن را «تأدیــه» مىکردنــد .زمیــن ِكشــته یــا عاطــل یــا فزونــی و
یگــذارد؛
کاســتی جمعیــت آبــادی ،در لــزوم پرداخــت ایــن هزینــه تأثیــر نم 
ب) مســاحت :زمینهــا را انــدازه (مســاحى) و میــزان َ
خراجــش را بــا توجــه بــه عواملــى ماننــد نــوع خــاك ،روش
آبیــارى ،نــوع حاصــل و نزدیکــی و دوری زمیــن از بــازار ،تعییــن میکردنــد .فزونــی و کاســتی حاصــل زمیــن در
ســالهای مختلــف ،در میــزان ایــن گونــه از خــراج نیــز مؤثــر نبــود؛
ج) مقاســمه :خــراج زمیــن نــه بــر پایــه گســتره زمیــن ،بلكــه بــا توجــه بــه انــدازه محصــول آن و بنابــر نســبتهاى
ُ
معینــی (ماننــد ِنصــف و ثلــث و ُربــع) تعییــن میشــد (بــاذری.)411 ،7331 ،
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هدیههــای افــراد یــا قبایــل بــه پیامبــر (حاکــم مســلمانان) و «فــیء» (اموالــی کــه بــدون
جنــگ بــه پیامبــر میرســید) ،از دیگــر منابــع مالــی حکومــت شــمرده میشــد.
پیمانهای پیامبر
الف) عقبه دوم 

گروهــى از اوس و خــزرج پــس از پیمــان عقبــه اول بــه مكــه رفتنــد؛ چنانکــه هفتــاد مــرد و دو
زن بــه دیــدار رســول خــدا شــتافتند و اســام آوردنــد و او را تصدیــق كردنــد و رســول خــدا از آنــان
بیعــت گرفــت کــه بــه «بیعــت نســاء »1معــروف اســت .پیامبــر؟لص؟ اصــول زیــر را در ماجــرای ایــن
بیعــت مطــرح کــرد:
 .1انصار باید همواره (هنگام گرفتاری یا بیکاری) به فرمان پیامبر سر بسپارند؛
 .2انصار باید مال خود را همواره (هنگام برخوداری یا تنگدستی) انفاق کنند؛
 .3انصــار بایــد در برابــر دشــواریها (جانــی و مالــی) مقــاوم باشــد و بــه پیامبــر؟لص؟ همچون
زن و فرزندشــان ،یاری برســانند؛
 .4انصــار بایــد بــا دشــمن مســلمانان بجنگنــد (ابنهشــام ،بیتــا438 ،1 ،؛ یعقوبــی،
.)397 ،1 ،1371
یثربیــان پــس از بیعــت عقبــه دوم ،بــه انفــاق مــال موظــف شــدند؛ یعنــی انفــاق از
برجســتهترین اصــول اقتصــادی آن پیمــان بــود؛ زیــرا انفــاق مــال و کمــک اقتصــادی بــه
حکومــت و بــرآوردن نیــاز نیازمنــدان جامعــه ،بــه رفــع نابرابریهــای اقتصــادی و تحقــق عدالــت
اقتصــادی میانجامیــد.
ب) صلح مدینه

پیامبــر پیمانــی میــان مســلمانان مهاجــر ،انصــار و یهودیــان مدینــه بســت ( 1ه.ق) کــه
«صلحنامــه» یــا «پیماننامــه» مدینــه خوانــده میشــود و اصــول زیــر را در بــردارد:
 .1مهاجران قریش بر آیین خویش بمانند؛
 .2خونبهاى پذیرفته نزد خودشان را بپردازند؛
 .3فدیه اسیران خود را به نیكى و برابرى میان مؤمنان تقسیم كنند؛
 .12برخــی از مورخــان بیعــت زنــان را پــس از فتــح مکــه « بیعــت نســاء » دانســته و گروهــی دیگــر از انــان ایــن
اصطــاح را دربــاره « عقبــه اول » بــه کار بــرده انــد.

 ₪ 106سخن تاریخ /شماره  23ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 1395

َ
اسیرانش را میان مؤمنان به نیكى و برابرى تقسیم كند؛
 .4هر طائفهای فدیه
 .5مؤمنــان نبایــد فــرد عیالمنــد و وامدارى را بــه خــودش وا گذارنــد ،بلکــه فدیــه و
خونبهــاى او را بــه نیكــى میــان خودشــان تقســیم کننــد و بپردازنــد؛
 .6همــه جنگجویــان طائف ـهاى كــه بــه كمــك مــا بــه جنــگ م ـیرود ،در جنــگ شــرکت
کننــد؛ یعنــی جنــگ را بــه عهــده گــروه خاصــى از خودشــان َننهنــد؛
 .7مؤمنان در خون یکدیگر ،ذمه َ
دارند؛
 .8بهتریــن و اســتوارترین راه ،طریــق مؤمنــان پرهیــزكار اســت و هیــچ یــك از مشــركان حــق
نــدارد مــال یــا شــخصى را از قریــش در پنــاه خــود بگیــرد و از تســلط مؤمنــى بــر آن جلوگیــرى كنــد؛
ُ
َ
 .9هــر كــس مؤمنــى را بىدلیــل بكشــد و قتلــش ثابــت شــود ،ناگزیــر بایــد كشــته شــود؛ مگــر
اینکــه اولیــای مقتــول [بــه گرفتــن دیــه] راضــى باشــند و همــه مؤمنــان در برابــر َ
اوینــد و جــز قیــام
بــر او ،كارى بــر آنــان َروا نیســت؛
 .10ا گــر یهــود بــه یــارى مؤمنــان بــه جنگــى بـ َ
ـرود ،هزینــه جنــگ را نســبت بــه ســهم خــودش
بایــد بپــردازد؛
َ
 .11هــر كــس دیگــرى را غافلگیــر کنــد و خونــش را بریــزد ،تــاوان ایــن کار بــر او و خانــوادهاش
خواهــد بــود؛ مگــر اینكــه ســتمدیده باشــد تــا خــدا بــدان رضایــت دهد؛
 .12هزینههای جنگی همه یهودیان و مسلمانان بر عهده خودشان است؛
 .13یهودیــان تــا زمانــى كــه بــه كمــك مســلمانان در جنگنــد ،هزینــه جنــگ را بــا هــم
میپردازنــد (ابنهشــام ،بیتــا501 ،1 ،؛ ابراهیــم حســن100 ،1 ،1379 ،؛ ابــن ســید النــاس،
بیتــا261-262 ،1 ،؛ ابنکثیــر ،بیتــا.)323-324 ،2 ،
ایــن قــرارداد بــه همــه گروههــای ســاکن مدینــه ناظــر اســت و از ایـنرو ،بــه «پیمــان عمومــی
و موادعــه یهــود» معــروف شــد .پیامبــر؟لص؟ در ایــن صلحنامــه تأ کیــد میکنــد :هیــچ خونــی
را نـ َـاروا َ
نریزنــد .ا گــر کســی عامدانــه مؤمنــی را بکشــد ،قصــاص میشــود؛ مگــر اینکــه اولیــای
مقتــول بــا گرفتــن دیــه ،از قصــاص قاتــل َ
بگذرنــد .قصــاص و دیــه و پرداخــت ِفدیــه (هزینــه
آزادی اســیران َ /ســربها) ،از برجســتهترین اصــول اقتصــادی ایــن پیماننامــه اســت .همچنیــن
پیامبــر؟لص؟ بــا ِالــزام یهودیــان بــه پرداخــت بخشــی از هزینههــای جنــگ ،در بــرآوردن شــماری
از نیازهــای اقتصــادی مســلمانان در اوضــاع و احــوال جنگــی ،موفــق بــود.
بــاری ،آن بخــش از قــرارداد کــه مســلمانان را بــه یــاری مســلمانان نیازمنــد و ناتــوان در
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َ
َ
ـرای جامعــه
پرداخــت ســربها یــا خونبهــا موظــف میکنــد ،نشــاندهنده توجــه پیامبــر بــه فقـ ِ
اســت .ایــن بخــش از قــرارداد بیگمــان از التفــات ایشــان بــه رفــع مشــکالت طبقــات فرودســت
جامعــه بــرای رســیدن بــه عدالــت؛ یعنــی بنیــاد همــه ادیــان و شــعار همــه پیامبــران و منادیــان
ِقســط حکایــت میکنــد کــه عدالــت اقتصــادی از بخشهــای محــوری آن اســت.
امضــای قراردادنامــه وحــدت بــا مشــرکان و یهودیــان ،امنیــت جامعــه مســلمانان را به دنبال
َ
اعضایــش بــر محــور توحیــد ،قــرآن
داشــت ،امــا مانــدگاری هویــت آن جامعــه افــزون بــر اشــتراک
و نبــوت ،بــه برآمــدن نیازهــای مالــی واقعــی و از میــان رفتــن تنگناهــا و مشــکالت اقتصــادی
َ
مدیریتــش
مســبوق بــود .بنابرایــن ،پیامبــر؟لص؟ از همــان نخســتین ســال هجــرت بــه مدینــه،
را در دوره تأســیس دولــت ،بــر پایــه عدالــت فرا َ
گیرنــده همــه عرصههــای زندگــی مســلمانان
بهویــژه عدالــت اقتصــادی ،بنیــاد گــذارد .جایگیــری قســط و عــدل و برانگیختــن اعضــای
جامعــه بــه ســوی آن ،از کانونیتریــن هدفهــای بعثــت پیامبــر؟لص؟ بــود (زرگرینــژاد،
.)48 ،1381
ج) پیمان برادرى

پیامبــر؟لص؟ پــس از رفتنــش بــه مدینــه ،میــان مهاجــر و انصــار پیمــان بــرادری بســت
(ابنخلــدون .)398 ،1 ،1383 ،بنابرایــن ،آنــان از حــق مســاوى دربــاره یكدیگــر برخــوردار
شــدند؛ چنانکــه پــس از مــرگ هــر یــک از انصــار بــا فــرض نبــود وارث درجــه اول و دوم ،از
آنــان ارث میبردنــد (ابنســعد .)224 ،1 ،1374 ،البتــه پــس از زمانــی ُحکــم ارث بــردن از
بــرادر دینــی لغــو شــد .انصــار بــر پایــه ایــن پیمــان میبایســت مهاجــران بیپنــاه را پشــتیبانی
میکردنــد .مهاجــران از حقــوق برابــر بــا حقــوق انصــار برخــوردار شــدند .همچنیــن انصــار توانگــر
میبایســت بــه مهاجــران کمــک میرســاندند (ابراهیــم حســن .)435 ،1 ،1379 ،مشــکالت
و تنگناهــای اقتصــادی مهاجــران بــر اثــر ایــن پیمــان تــا انــدازهای فروکاســت .از ســوی دیگــر،
مهاجــران کــه در تجــارت دســتی داشــتند ،معامــات تجــاری انصــار را رونــق بخشــیدند و آســان
کردنــد.
نشســتن روح همبســتگی برآمــده از آموزههــای واالی اســامی بــر جــای تعصبــات قومــی و
نــژادی ،مســاعدت یكدیگــر در دشــواریهای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،از پیآمدهــای
عقــد اخــوت بــود .توجــه بــه قشــرهای ضعیــف جامعــه از دیــد مالــی و یــاری رســاندن توانگــران
بــه آنــان ،از برجســتهترین محورهــای ایــن پیمــان بــود تــا مســلمانی بــدون ســرپناه و نیازمنــد
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نمانــد .پیمــان بــرادری مهاجــر و انصــار بــا یکدیگــر ،بــه پیدایــی جامع ـهای تــازه ،بــا هویــت
اعتقــادی یگانــه و پیشــوا و قانونــی یکســان انجامیــد.
ه) صلحنامه یهودیان

پیامبــر بــا یهودیــان مدینــه صلحنامههایــی نوشــته بــود .آنــان از قشــرهای توانگــر
اقتصــادی آنجــا بودنــد و از ایــنرو ،بخشــی از ایــن ســندها ،ویژگــی اقتصــادی داشــت:
 .1بنینضیر

ُ
بنىنضیــر طایفـهاى از جــذام بودنــد کــه یهــودى شــدند و بــر اثــر تحریــک عبــداهلل بنابــی در
پــی جنــگ بــا پیامبــر؟لص؟ بودنــد .بنابرایــن ،پیامبــر؟لص؟ پانــزده روز قلعــه آنــان را محاصــره
َ
هایشــان را تــرک گوینــد
کــرد تــا سرســپردند و بــه صلــح تــن دادنــد .پیامبــر از آنــان خواســت خانه ِ
و ما ِلشــان را رهــا کننــد تــا از خونشــان درگـ َ
ـذرد و از بــار و ُبنــه بــه انــدازه یــک بـ ِـار شــتر بردارنــد،
امــا طــا و نقــره و ســاح بــا خــود نبرنــد .آنــان بــه شــام كوچیدنــد و غنایــم آنــان بــه دســت رســول
خــدا؟لص؟ رســید کــه آنهــا را بــرای جنگهــا و هزینههــای عمومــی اندوخــت .نیــز گفتهانــد
آن امــوال را بــه مهاجــران داد و بــه دو تــن از انصــار كــه نیازمنــد مینمودنــد ،ســهمی بخشــید
(یعقوبــی409 ،1 ،1371 ،؛ ابنســعد71 ،2 ،1374 ،؛ ابــن ســید النــاس ،بیتــا25-29 ،2 ،؛
ابنکثیــر ،بیتــا.)146 ،3 ،
اصــل اقتصــادی ایــن صلــح غنائمــی بــود کــه بــدون جنــگ و خونریــزی بــه دســت
پیامبــر؟لص؟ افتــاد و ایشــان بــا همآهنگــی انصــار ،بخشــی را از آنهــا میــان مهاجــران نیازمنــد
و دو تــن از فقــرای انصــار تقســیم کــرد تــا گشایشــی در زندگیشــان پیــدا شــود و مشــکل فقــر و
شــکاف میــان اغنیــا و فقــرا (نابرابــری اقتصــادی در جامعــه مســلمانان) تــا انــدازهای فروبکاهــد.
ایــن رفتــار اقتصــادی پیامبــر؟لص؟ در جامعــه مســلمانان ،بــر محوریــت «توزیــع منطقــی ثــروت»
بــا توجــه بــه «عدالــت اقتصــادی» داللــت میکنــد کــه البتــه شــیوه َ
توزیعــش بــر عهــده حا کــم
اســامی و بــر پایــه اوضــاع و احــوال زمانــی و مکانــی ،متغیــر اســت.
 .2خیبر

َ
خیبــر قلمــروی یهودینشــین بــود کــه قلعههــای فــراوان و نخلســتانها و گلههــا و امــوال
بســیار داشــت و از مهمتریــن مناطــق حجــاز شــمرده میشــد .قبیلــه غطفــان بــا خیبریــان در
برابــر پیامبــر؟لص؟ متحــد شــد ( 7ه.ق) و در پــی یــورش بــردن بــه مدینــه بــود .بنابرایــن،
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پیامبــر؟لص؟ پیشدســتی کــرد (ابنکثیــر ،بیتــا354-365 ،3 ،؛ ابناثیــر253 ،3 ،1371 ،؛
یعقوبــی415 ،1 ،1371 ،؛ بــاذری )35 ،1337 ،و بــه َ
یارانــش فرمــان داد تــا بــرای جنــگ بــا
آنــان آمــاده شــوند و تنهــا بــا شــرط رغبــت بــه جهــاد او را همراهــی کننــد نــه قصــد گــردآوری
غنیمــت (واقــدی428 ،2 ،1369 ،؛ ابــن ســید النــاس ،بیتــا .)136 ،2 ،پیامبــر؟لص؟ در راه
خیبــر نخســت بــه ســوی «رجیــع» رفــت تــا از ســاکنانش بخواهــد مانــع ه ـمکاری غطفــان بــا
خیبریــان شــوند .هنگامــی کــه ایــن مقصــود محقــق شــد ،بــه ســوی خیبــر رفــت .ناجیــه جنــدب
اســلمی دربــاره خیبــر چنیــن ســروده اســت:
ٌ
ّ
َ
اهلل فـ ــیـ ــمـ ــا نـ ــرعـ ــب مـ ـ ــا هـ ـ ــو اال َم ـ ـ ــأ ک ـ ـ ــل و َم ـ ـشـ ــرب
ی ـ ـ ــا ِعـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــاد ِ
و ج ـ ــن ـ ـ ُـه ف ــی ــه ــا نـ ــعـ ــیـ ـ ٌـم ُم ــع ــج ــب 1ان ـ ـ ــا لـ ــمـ ــن ابـ ــصـ ــرنـ ــى اب ـ ـ ــن جـ ـن ــدب
ی ـ ــا ّ
رب ق ـ ـ ــرن ق ـ ــد ت ـ ــرك ـ ــت انـ ــك ـ ـب طـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ــل ـ ــی ـ ــه ان ـ ـ ــس ـ ـ ــر و ثـ ـعـ ـل ــب
(واقدی)5342 ،2 ،1369 ،
خیبریــان قلعههــا را یكــى پــس از دیگــرى وا َ
گذاردنــد و همــه آنــان بــه دو قلعــه وطیح و ســالم
پنــاه بردنــد ،امــا رســول خــدا؟لص؟ آن دو را نیــز محاصــره كــرد؛ چنانکــه آنــان تــاب نیاوردنــد
و بــه هالكــت خویــش یقیــن کردنــد و ســر ســپردند و از رســول خــدا؟لص؟ خواســتند اموالشــان را
بگذارنــد و خودشــان برونــد .آن حضــرت خواستهشــان را پذیرفــت و از آنجــا بیرونشــان کــرد
(ابنســعد132 ،2 ،1374 ،؛ ابناثیــر .)260 ،7 ،1371 ،البتــه اهــل خیبــر پیــش از کوچیــدن از
آن ســامان گفتنــد :مــا بــه وضــع زراعــت ایــن ســرزمین از شــما آشــناتریم و بهتــر مىتوانیــم آبـ َ
ـادش
كنیــم .بنابرایــن رخصــت دهیــد در همیــن ســرزمین بمانیــم و بــه کشــاورزی ســرگرم باشــیم و
َ
درآمــد و محصولــش را بــه «مناصفــه» تقســیم كنیــم .رســول خــدا؟لص؟ مشــروط بــه اینكــه هــر
زمــان بخواهــد آنــان را از آنجــا بیــرون کنــد ،ایــن درخواســت را نیــز پذیرفــت و ایــن شــرط را بدین
ســبب پیــش نهــاد كــه بــا فــرض آ گاهـیاش از خیانــت تــازه آنــان دربــاره مســلمانان ،بتوانــد آنــان
نســعد،1374 ،
را از آنجــا بیــرون برانــد (طبــری1149 ،3 ،1375 ،؛ ابرقــو832 ،2 ،1377 ،؛ اب 
.)136 ،2
 .1ای بنــدگان خــدا میدانیــد مــا بــه چــه چیــزی رغبــت میکنیــم؟ جــای خــوردن و آشــامیدن و بهشــتی کــه در آن
نعمتهــای شــگفتآوری اســت.
 .2هــر كــس مــرا مىبینــد بدانــد كــه پســر جندبــم؛ چــه بســیار پهلوانــان كــه در نبــرد بــا مــن بــه پهلــو افتــاد ه و نابــود
شــده و ســفره الشــخورها و روبــاه گردیدهانــد.
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پیماننامــه پیامبــر؟لص؟ و یهودیــان خیبــر ،غنائــم و اســیران فراوانــی بــرای مســلمانان
در پــی آورد .بنابرایــن ،ثــروت مســلمانان فزونــی گرفــت .همچنیــن ســهمی از غنائــم بــر پایــه
َ
ایــن صلحنامــه ویــژة خــدا و رســولش و مســلمانان و همســران رســول بــود .منابــع مالــی فــراوان
برآمــده از ایــن پیمــان ،دســت پیامبــر را در اجــرای برنامههــای اقتصــادیاش بهویــژه رفــع
مشــکالت اقتصــادی مــردم و توانمنــد کــردن مســلمانان بازتــر کــرد .پیامبــر؟لص؟ همچنیــن
زمینهــای یهودیــان را بــه دلیــل آشــنایی آنــان بــا کشــاورزی و بــاغداری ،بــه خودشــان بازگــردان
و مقــرر کــرد هــر ســال نیمــی از محصــول آنجــا بــه خزانــه دولــت اســامی برســد کــه ایــن فرمــان،
خاســتگاه ســنت «مناصفــه» اســت.
و) صلحنامه مجوسیان

پیامبــر عــاء بنحضرمــی را همــراه بــا نام ـهای بدیــن مضمــون ،بــه ســوی منــذر بنســاوی
فرمــاندار بحریــن فرســتاد ( 8ه.ق) (ابنخلــدون :)459 ،1 ،1383 ،هــر كــه نمــاز مــا را بخوانــد
و ذبیحــه مــا را بخــورد و بــه قبلــه مــا روی كنــد ،مســلمان اســت و حقــوق و تكالیــف مســلمانان را
دارد و هــر كــه دریــغ ورزد ،بایــد جزیــه بپــردازد (طبــری.)1161 ،3 ،1375 ،
منــذر بنســاوی بــا مســلمانان صلــح کــرد و پذیرفــت کــه مجوســیان جزیــه بدهنــد (ابناثیــر،
 .)268 ،7 ،1371جزیــه در ایــن صلــح نیــز محــور اقتصــادی حکومــت پیامبــر؟لص؟ بــود.
همچنیــن پیامبــر؟لص؟ عمــرو بنعــاص را نــزد پادشــاهان عمــان ،جیفــر و عیــاذ دو فرزنــد
جلنــدى فرســتاد .آنــان اســام آوردنــد و صدقــه دادنــد و عمــرو بنعــاص از مجوســیان آن
ســرزمین جزیــه و از مؤمنــان توانگــر عمــان صدقــات و زكات میگرفــت و آنهــا را میــان بینوایــان
تقســیم میکــرد (فیــاض .)103 ،1384 ،اصــول اقتصــادی پیامبــر؟لص؟ در ایــن صلــح ،جزیــه،
زکات و صدقــه بــود .بنابــر فرمــان پیامبــر ،امــوال رســیده از مســلمانان توانگــر میــان مســلمانان
نیازمنــد تقســیم میشــد و ایــن سیاســت ،اوضــاع و احــوال فقیــران را ســامان میبخشــید و بــه
رفــع تنگناهــای اقتصــادی جامعــه اســامی میانجامیــد.
ز) صلحنامه مسیحیان

بازرگانــان خبــر آورده بودنــد کــه رومیــان میخواهنــد بــه دولــت مدینــه بتازنــد .بنابرایــن،
پیامبــر؟لص؟ بــه لشکرکشــی بــه ســوی شــام فرمــان داد و هنگامــى كــه به تبــوك رســید ( 9ه.ق)،
قبائــل پیرامــون آنجــا (امیــر ایلــه ،اهالــى جربــاء ،أذرح و مقنــا) نــزد وی رفتنــد و جزیــه پرداختنــد
و بــا مســلمانان مصالحــه کردنــد و بــا آن حضــرت پیمــان بســتند و رســول خــدا؟لص؟ بــراى
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هــر یــك از آنهــا ،قــرارداد جداگانــهای نوشــت (ابنخلــدون .)451 ،1 ،1383 ،جنگــی میــان
مســلمانان و رومیــان در نگرفــت ،امــا قراردادهــای پیامبــر؟لص؟ بــا قبایــل پیرامــون تبــوک در
ایــن غــزوه ،بــه ســود مســلمانان بــود کــه اصــول اقتصــادی آنهــا َ
چنیننــد:
َ
مأمونند؛
 .1كشتىها و كاروانهاى مردم ایله در دریا و صحرا
 .2اینــان و هــر كــه بــا ایشــان اســت (اهــل شــام و یمــن و مــردم دریــا) در پنــاه خــدا و پیامبــر
َ
خداینــد؛
یشــوند یــا راه
 .3كســى نمیتوانــد ایشــان را از اســتفاده کــردن از آبــى كــه بــر آن وارد م 
دریایــی و زمینــی كــه بــدان میرونــد ،منــع کنــد؛
 .4دارایــى مجرمــان آنــان مانــع کیفــر دیدنشــان نخواهــد شــد ،بلكــه بــا فــرض وقــوع جــرم،
مــال مجــرم بــراى گیرنــدهاش حــال اســت (ابنهشــام ،بیتــا607 ،2 ،؛ واقــدی،3 ،1369 ،
)1031؛
 .5مــردم اذرح و جربــاء هــر ســال (در رجــب) ،صــد دینــار كامــل بپردازنــد و خداونــد كفیــل
آنــان اســت (ابنهشــام ،بیتــا1032 ،2 ،؛ بــاذری)88 ،1337 ،؛
 .6اهــل مقنــا یكچهــارم محصــول میــوه و یكچهــارم پارچههــاى بافتــه خــود را بپردازنــد
(ابنســعد)263 ،1 ،1374 ،؛
پیامبــر؟لص؟ بــا قبائــل ایلــه ،اذرح و جربــاء بــه شــرط پرداخــت جزیــه و بــا اهــل مقنــا بــه شــرط
پرداخــت یکچهــارم محصــول زمیــن و یــک چهــارم پارچههــای بافتــه صلــح کــرد و منابــع
اقتصــادی فراوانــی از ســرزمینهای شــام بــه دســت آورد.
آزادی و امنیــت تجــاری بیــش از دیگــر موضو عهــا در قراردادهــای پیشگفتــه نمایــان
اســت؛ زیــرا بیگمــان تحقــق امنیــت تجــاری و در پــی آن ،رونــق کاروانهــای بازرگانــی بــه
بهبــود اوضــاع مالــی مســلمانان و حکومــت اســامی میانجامیــد .ایــن درآمدهــا بــه ســود جامعــه
بــود؛ زیــرا حکومــت منابــع مالــی را در اجــرای برنامههــای اقتصــادیاش بــه کار میگرفــت و
بــرای نمونــه ،بــه رفــع تبعیضهــای اقتصــادی و رســیدگی بــه وضــع نیازمنــدان و آرمــان
عدالتگســترانهاش ،دســت میگشــاد .پیامبــر در جزیــه ســتاندن از اهــل مقنــا ،تنهــا در پــی
دریافــت نقــدی نبــود ،بلکــه بــر دریافــت بخشــی از محصــوالت کشــاورزی یــا دریافــت بخشــی از
کاالهــای ســاخت قبایــل و مناطــق گوناگــون ،تأ کیــد کــرد.
پیامبــر؟لص؟ همچنیــن خالــد بنولیــد را نــزد ا كیــدر بنعبــد الملــك ،فرمــاندار نصرانــى
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دومــه الجنــدل فرســتاد ( 9ه.ق) .خالــد او را اســیر کــرد و نــزد پیامبــر؟لص؟ آورد .پیامبــر؟لص؟
بــه شــرط اینکــه جزیــه بپــردازد و مــردم دومــه الجنــدل زکات و صدقــه و خمــس بدهنــد ،بــا او
صلــح کــرد .ا کیــدر بنعبدالملــک آزاد شــد و بــه جــای خــودش بازگشــت (ابنســعد،1374 ،
220 ،1؛ ذهبــی ،328 ،2 ،1414 ،بــاذری .)91 ،1337 ،پرداخــت زکات ،جزیــه و خمــس در
ایــن صلــح نیــز مطــرح شــده اســت کــه از اصــول و منابــع مالــی حکومــت پیامبــر؟لص؟ بــرای
اجــرای برنامههــای اقتصــادیاش بــه شــمار میرفــت .کســانی کــه بــه حکومــت اســامی جزیــه
میپرداختنــد« ،اهــل ذمــه» خوانــده و از امنیــت جانــی و مالــی برخــوردار میشــدند.
ح) صلحنامه اعراب

هیئتهایــی از قبایــل و امیــران عــرب بــه مدینــه آمدنــد و بــه اســام گرویدنــد ( 9و 10
ه.ق) (ابناثیــر .)14 ،1 ،1409 ،آنــان در خانههــای صحابــه جــای میگرفتنــد و هنــگام نمــاز
در مســجد حاضــر بودنــد و اسالمشــان را نمایــان میکردنــد و پــس از قبــول دیــن بــا نام ـهای
از پیامبــر؟لص؟ و پولــی بــرای خــرج راه بــه وطنشــان بازمیگشــتند و پیامبــر؟لص؟ بیشتــر
کســی را بــرای گرفتــن صدقــات و دیگــری را بــرای تعلیــم دیــن و قــرآن همــراه آنــان میفرســتاد
(فیــاض.)105 ،1384 ،
آمــدن هیئتهــا بــه مدینــه و اســام آوردن آنــان زمینـهای فراهــم مـیآورد کــه پیامبــر؟لص؟
افــرادی را همــراه آنــان بــرای گــردآوری صدقــات بفرســتد .ایــن کار بــه تأمیــن بخشــی از منابــع
مالــی حکومــت بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی میانجامیــد .نــام و نشــان شــماری از ایــن
هیئتهــا چنیــن اســت:
 .1ثقیف

هیئتــی از ثقیــف بــرای پذیــرش اســام بــه مدینــه آمــد ( 9ه.ق) .خالــد بنســعید بنالعــاص
را بــرای ســامان دادن بــه کار ثقیفیــان برگزیدنــد .آنــان از پیامبــر خواســتند «الت» را ســه ســال
ـذارد تــا زنــان و فرزندانشــان بــه اســام بگراینــد .نیــز از الــزام بــه برگــزاری نمــاز بگـ َ
وا گـ َ
ـذرد ،امــا
پیامبــر؟لص؟ هــر دو درخواستشــان را نپذیرفــت .بنابرایــن ،ثقیفیــان خواســتند دس ـتکم الت
را خودشــان نشـ َ
ـکنند .از ای ـنرو ،ابوســفیان و مغیــره بدیــن کار مأمــور شــدند .ابوســفیان امــوال
َ
و زیورافــزار الت را برداشــت تــا بــه فرمــان پیامبــر ،وامهــای عــروه و اســود فرزنــدان مســعود را
بپــردازد و بازمانــده را تقســیم کنــد (ابنخلــدون443 ،1 ،1383 ،؛ ابنســعد.)301 ،1 ،1374 ،
قــوم ثقیــف بــر اثــر پایگاهــش و شــهر طائــف بــر اثــر جایگاهــش ،نــزد مســلمانان بســی مهــم
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مینمــود؛ زیــرا افــزون بــر اســام آوردن ثقیفیــان ،دارایــی و زیورافــزار فراوانــی بــه مســلمانان
رســید .مأموریــت ابوســفیان (موظــف شـ َـدنش بــه گــذاردن وام دو تــن از مقروضــان) ،بــر ایــن
نکتــه ظریــف داللــت میکنــد کــه حکومــت نبــوی بــه همــه قشــرهای جامعــه بهویــژه فرودســتان
و نیازمنــدان توجــه میکــرد؛ کســانی کــه کــه در همــه حکومتهــا بشــری کمتــر دیــده میشــوند.
 .2نجران

تــن آنــان از بــزرگان و اشــراف نجــران بودنــد بــه
شــصت تــن از مســیحیان کــه چهــارده ِ
مدینــه آمدنــد ( 10ه.ق) .ســه تــن از آنــان بــه نامهــای عاقــب و سـ ّـید و ابوحارثــه ،صاحبنظــر
بودنــد و پیامبــر؟لص؟ آنــان را بــه اســام فراخوانــد ،امــا آنــان نپذیرفتنــد ،بلکــه مباهلــه را پیــش
َ
نهادنــد .پــس از امتنــاع آنــان از مباهلــه ،قــراردادی بــا آنــان صــورت پذیرفــت (ابنهشــام،
بیتــا .)573 ،1 ،پیمــان پیامبــر بــا مســیحیان نجــران بدیــن مشــروط بــود کــه از مســلمانان
ّ
پذیرایــی کننــد و هــر ســال دو هــزار حلــه (جامــه) (هــزار حلــه در مــاه رجــب و هــزار حلــه در مــاه
صفــر) بــه آنــان بدهنــد یــا معــادل آن ِشــمش طــا و نقــره بپردازنــد و چنانچــه در ناحیــه یمــن
جنگــى درگیــرد ،ســى ِزره و ســى نیــزه و ســى شــتر و ســى اســب بــه مســلمانان عاریــه بدهنــد تــا
مســیحیان نجــران و وابستگانشــان در پنــاه خــدا و رســولش و در جرگــه اهــل ِذمــه باشــند و
جــان و آییــن و امــوال و زمینهایشــان محفــوظ و كلیســاهاى آنــان اســتوار بمانــد و هیچیــك
از اســقفها و راهبــان و خدمتگزارانشــان معــزول نباشــند .همچنیــن ملتــزم شــدند کــه ربــا
نخورنــد و بــه معاملــه َربــوى دســت نزننــد (ابنســعد346 ،1 ،1374،؛ ابنخلــدون،1 ،1383 ،
460؛ بــاذری98 ،1337 ،؛ ابناثیــر)360 ،7 ،1371 ،؛ زیــرا رباخــواری در جامعــه بــه پیدایـ ِـی
طبقـهای از توانگــران نامشــروع میانجامــد کــه بــا امکانــات مالــی خــود و قــرض دادن بــه افــراد
نیازمنــد ،ســودی ناعادالنــه دریافــت میکننــد و بــر دارایــی خــود و نیازمنــدی دیگــران میافزاینــد
و زمینــه را بــرای تحقــق فاصلــه طبقاتــی فراهــم میکننــد کــه بیگمــان چنیــن پیآمدهایــی بــا
سیاســت راهبــردی پیامبــر؛ یعنــی عدالــت ناســازگار بــود.
پیامبــر؟لص؟ همچنیــن در ایــن پیمــان تأ کیــد کــرد جــان و مــال اهــل ذمــة حکومــت اســامی
مأمــون اســت و کمتریــن ســتمی بــر ایشــان روا نخواهــد رفــت؛ زیــرا عــدل و قســط بــا ظلــم و جــور
جمعپذیــر نیســت.
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نتیجه

ایــن پژوهــش بــه بررســی اصــول و قواعــد اقتصــادی حاکــم بــر قراردادهــا و عهدنامههــای
پیامبــر؟لص؟ پرداختــه اســت .بــر پایــه نتایــج پژوهــش ،پیامبــر؟لص؟ پــس از تأســیس حکومــت
اســامی در مدینــه ،بــرای تحقــق عدالــت فرا گیــر در جامعــه بهویــژه عدالــت اقتصــادی کوشــید
و بــا اجــرای عدالــت اقتصــادی ،زمینــه را بــرای تــوازن مالــی اعضــای جامعــه فراهــم آورد.
َ
پیروانــش بســی تــاش کــرد .متمرکــز نشــدن ثــروت
همچنیــن بــرای نابــودی فقــر و تحقــق رفــاه
جامعــه ،از اصــول اقتصــادی و مالــی ایشــان بــه شــمار میرفــت تــا ســرمایهها تنهــا در دســت
شــمار اندکــی از افــراد نمانــد و اختــاف طبقاتــی رخ ننمایــد .بیشتــر پیمانهــا و عهدنامههــای
پیامبــر ویژگــی اقتصــادی داشــت و بــر پایــه اصــول یــاد شــده ســامان میگرفــت .پیامبــر بــه دو
شــیوه بــا جامعــه نامســلمان تعامــل میکــرد کــه محــور هــر دو ،اقتصــادی بــود:
 .1آنان که اسالم را میپذیرفتند ،زکات ،صدقه و خمس اموالشان را میپرداختند؛
 .2کســانی کــه اســام نمیآوردنــد و بــر دیــن خودشــان میماندنــد (اهــل ذمــه) ،ناگزیــر
میبایســت ِجزیــه میدادنــد تــا جــان و مالشــان مأمــون باشــد.
پیامبــر بــا منابــع مالــی برآمــده از خمــس ،زکات و جزیــه در رفــع مشــکالت اقتصــادی مــردم
و ِبهســازی اقتصــادی و اجتماعــی بــر پایــه عدالــت میکوشــید .همچنیــن در آن پیمانهــا
بــه دیــه ،قصــاص و فدیــه یــا رفــع رباخــواری ،ادای قــرض و واداشــتن توانگــران بــه بــرآوردن
نیــاز نیازمنــدان ،توجــه میکــرد .دریافــت نقــدی و کاالیـ ِـی جزیــه نیــز معطــوف بــه رفــع ظلــم
و تبعیــض و دســتیابی بــه عدالــت فراگیــر در چارچــوب حکومــت اســامی ،در ایــن ســندها
مطــرح شــده بــود.
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کتابنامه

 .1ابراهیــم حســن ،حســن ( .)1379تار یــخ سیاســی ،مترجــم ابوالقاســم پاینــده ،تهــران،
دنیــای دانــش ،ج .1
 .2ابــن اثیــر ،عــز الدیــن ابوالحســن علــی ( .)1371تار یــخ کامــل ،ترجمــه ابوالقاســم حالــت و
عبــاس خلیلــی ،تهــران ،موسســه مطبوعــات علمــی ،ج .2-3-7
 .3ابــن خلــدون ،ابــو زیــد عبدالرحمــان بــن محمــد ( .)1383تار یــخ ابــن خلــدون (العبــر)،
مترجــم عبدالحمیــد آیتــی ،تهــران ،دانشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ج .1
 . 4ابــن اثیــر ،عزالدیــن علــی(1409ه.ق .)1367 /اســد الغابــه فــی معرفــه الصحابــه ،بیــروت،
دارالفکــر ،ج .1
 .5ابــن ســعد ،محمــد( .)1374طبقــات الکبــری ،مترجــم محمــود مهــدوی دامغانــی ،تهــران،
فرهنــگ و اندیشــه ،ج .1-2
 .6ابن سید الناس ،محمد بن عبداهلل (بیتا) .عیون االثر ،موسسه عزالدین ،ج .1-2
 .7ابــن الفقیــه ،ابــو بكــر احمــد بــن محمــد بــن اســحاق همدانــى ( .)1349مختصــر البلــدان
(بخــش مربــوط بــه ایــران)  ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 .8ابــن کثیــر ،اســماعیل (بیتــا) .الســیره النبویــه ،تصحیــح مصطفــی عبدالواحــد ،دار
احیاءالثــراث العربــی ،ج .2-3
 .9ابــن هشــام الحمیــری المعافــری ،عبــد الملــک (بیتــا) .الســیره النبویــه ،تحقیــق مصطفــی
الســقار و ابراهیــم االبیــاری و عبدالحفیــظ ،ج  ،1-3بیــروت ،دارالمعرفــت ،ج .1-3
 .10ابــن واضــح یعقوبــی ،احمــد بــن ابــی یعقــوب ( .)1371تار یــخ یعقوبــی ،مترجــم محمــد
ابراهیــم آیتــی ،تهــران ،علمــی و فرهنگــی ،ج .1
 .11بــاذری ،احمــد بــن یحیــی( .)1337فتــوح البلــدان ،مترجــم محمــد تــوکل ،تهــران ،نشــر
نقــره.
ّ
 .12حتــی ،فلیــپ خــوری ( .)1380تار یــخ عــرب ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده ،تهــران ،شــرکت
انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 .13دنــت ،دانیــل ( .)1385مالیــات ســرانه ،مترجــم محمــد علــی موحــد ،تهــران ،شــرکت
ســهامی انتشــارات خوارزمــی.
 .14ذهبــی ،شــمس الدیــن محمــد بــن احمــد (1413ه.ق .)1371/تار یــخ االســام و وفیــات
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المشــاهیر و االعــام ،تحقیــق عبدالســام تدمــری ،بیــروت ،دار الکتــاب العربــی ،ج .1-2
 .15زرگری نژاد ،غالمحسین ( .)1385تاریخ صدر اسالم(عصر نبوت) ،تهران ،سمت.
 .16طبــری ،محمــد بــن جریــر ( .)1375تار یــخ طبــری ،مترجــم ابوالقاســم پاینــده  ،تهــران،
اســاطیر ،ج .3
 .17فیاض ،علی اکبر ( .)1384تاریخ اسالم ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.
 .18منتظرالقائم،اصغــر ( .)1384تار یــخ اســام تــا ســال چهلــم هجــری ،اصفهــان ،دانشــگاه
اصفهــان.
 .19همدانــی قاضــی ابرقــوه ،رفیــع الدیــن اســحاق بــن محمــد ( .)1377ســیرت رســول اهلل،
مترجــم اصغــر مهــدوی ،تهــران ،خوارزمــی ،ج .2
 .20واقــدی ،محمــد بــن عمــر ( .)1369مغــازی تار یــخ جن 
گهــای پیامبــر اســام ،مترجــم
محمــود مهــدوی دامغانــی ، ،تهــران ،نشــر دانشــگاهی 1369 ،ج .2-3

