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چکیده 
گرامــی اســام از آغــاز دعوَتــش بــه دنبــال برپایــی دولــت و نظــام سیاســی  پیامبــر 
کــه در مدینــه بــه چنیــن دولتــی دســت یافــت، بــا توجــه  کاملــی بــود. هنگامــی 
بــه واقعیــت اقتصــادی آن شــهر؛ یعنــی دشــواری های زندگانــی و فقــر شــماری 
از مهاجــران، بــرای ِبه ســازی اقتصــادی و تحقــق عدالــت اقتصــادی و ُزدایــش 
کوشــید. بــرای نمونــه، بــر پایــه اوضــاع و  کاهــش محرومیــت آنــان، بســیار  فقــر و 
گروه هــای مســلمان و نامســلمان آن جامعــه  ــا  ــی، قراردادهایــی ب احــوال زمان
اقتصــاد  یعنــی  مــردم؛  زندگــی  اصلــی  حــوزه  بــه  آنهــا  بیش تــر  کــه  می بســت 
معطــوف بودنــد. پیامبــر بــا بهره گیــری از منابــع مالــی برآمــده از قراردادهــا، 
بــرای رفــع نابرابری هــای اقتصــادی و رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی پایــدار 
چیســتی  بــه  تحلیلــی  ـ  توصیفــی  روش  بــه  پژوهــش،  ایــن  می کــرد.  تــاش 
ــر قراردادهــا و عهدنامه  هــای پیامبــر؟لص؟  کــم ب اصــول و قواعــد اقتصــادی حا
ــر فرضیــه  اصلــی پژوهــش، عدالــت اقتصــادی  ــا دیگــران پاســخ می گویــد. بناب ب

کــم بــر ایــن پیمان هــا بــوده اســت.  برجســته ترین اصــل حا
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مقدمه
گرامــی اســام بــر پایــه فرمــان االهــی و احــکام دینــی، بــه تأســیس حکومــت و نظــام  رســول 
گــذارد، در چارچــوب آن  كــه چنیــن حکومتــی را در مدینــه بنیــاد  اســامی مأمــور بــود و هنگامــی 
بــه دنبــال تحقــق عدالــت به ویــژه عدالــت اقتصــادی و رفــع فاصلــه مالــی میــان مســلمانان، 
»حــق  و  عمومــی   امــوال   دربــاره  ایشــان  پیامیــر؟لص؟،  ســیره   دربــاره  گزارش هــا  بنابــر  بــود. 
ــژه اوایــل هجــرت،  ــر به وی  النــاس « ســخت می گرفــت. درآمــد مســلمانان در دوره زندگــی پیامب
كــه اســام آن را حــق فقــرا در امــوال توان گــران می خوانــد.  انــدک بــود؛ یعنــی همــان زكاتــی 
توان گــراِن مســلمان آن روزگار، بیش تــر از انصــار )بومیــان مدینــه( بودنــد؛ زیــرا مســلمانان مّکــه 
كــه  كردنــد و نــه تنهــا مالــی نداشــتند  بــر اثــر هجرتشــان بــه مدینــه، دارایــی خــود را در مّکــه رهــا 
كمــک می كردنــد تــا  ســخت نیازمنــد بودنــد. انصــار بــه حکــم »اخــّوت اســامی«، بــه مهاجــران 
اینکــه جنگ هــا آغــاز شــد و مســلمانان از طریــق غنائــم جنگــی، بــه درآمــد اندكــی دســت یافتنــد. 
كــه بــه  كســانی تقســیم می شــد  ایــن درآمــد در آغــاز بــه فرمــان پیامبــر و آیــه »َانفــال«، میــان 
جنــگ رفتــه بودنــد، امــا پــس از نــزول آیــه »غنیمــت«، یک پنجــم غنائــم از آِن »رســول«، »ذوی 
ــان  ــوال، می ــده ام ــت و بازمان ــمار می رف ــه ش ــبیل« ب ــن الس كین« و »اب ــا ــام«، »مس ــی«، »ایت القرب

ســپاهیان تقســیم می شــد.
گســترش جغرافیایــی اســام هــر روز فزونــی می گرفــت و وضــع  درآمــد از طریــق غنائــم، بــا 
اقتصــادی همــه مســلمانان بهبــود می یافــت و پیامبــر از درآمدهــا بــرای رفــع فاصلــه طبقاتی و 
مالــی جامعــه مســلمانان تــاش می کــرد. پژوهش گــران دربــاره ســیره اقتصــادی پیامبــر؟لص؟ 
و  عهدنامه هــا  بــر  کــم  حا اقتصــادی  قواعــد  و  اصــول  بــه  امــا  داده،  ســامان  را  مطالعاتــی 
ــر توجــه  کم ت ــت اقتصــادی در آنهــا،  ــژه محــور برجســته عدال قراردادهــای پیامبــر؟لص؟ به وی

کرده انــد.

منابع مالی دوره پیامبر؟لص؟
كــه در دوره پیامبــر بــه واســطه صلــح بــه مســلمانان می رســید، »مــال« جامعــه  درآمدهایــی 
گــردآوری ُخمــس ، زكات و َصدقــات، بــرای اجــرای  بــه شــمار می رفــت. پیامبــر؟لص؟ پــس از 
ــرد.  ــت اقتصــادی در جامعــه، امــوال را میــان همــه مســتحقان و نیازمنــدان تقســیم می ك عدال
از همیــن روی، ثــروت همــه مســلمانان یک ســان فزونــی می گرفــت، امــا ایــن شــیوه اقتصــادی 



₪ا103 ا ولاواگیاردااگتصالجاعاك اارارهدیا جازااوااگراعلالزاجالاعباهیا برا

پیامبــر را از روزگار خلیفــه دوم، فروگذاردنــد؛ یعنــی میــزان »عطــا« و »مقــرری« بــه »تقــدم در 
كــه ایــن شــیوه خــود بــه پیدایــِی  اســام« و شــركت در جنگ هــا و نزدیکــی بــا پیامبــر، وابســته شــد 
گزارشــی دربــاره منابــع مالــی دوره پیامبــر؟لص؟ عرضــه  فاصلــه طبقاتــی در جامعــه انجامیــد. 

ــا بنیادهــای ســاختار اقتصــادی مؤَســش پیامبــر آشــکارتر شــود: می شــود ت

الف( ُخمس
نخســتین درآمــد مالــی، ُخمــس غنائــم بــود. رســول خــدا؟لص؟ در غــزوه بنی قینقــاع 
گرفتنــد؛ یعنــی نخســتین  ــم را از مســلمانان  ــان(، یک پنجــم غنائ ــا یهودی )نخســتین جنــگ ب
البتــه  ابن اثیــر، 1371،  3، 944(.  1، 409؛  )ابن خلــدون، 1383،  اســام  تاریــخ  ُخمــس در 
گرفتــه  گفته انــد ُخمــس نخســتین بــار پــس از جنــگ بــدر از مســلمانان  برخــی از مورخــان 
کــم اســامی پرداخــت:  کــه بایــد آن را بــه حا شــد. خمــس؛ یعنــی یــک پنجــم درآمــد ســاالنه 
کــه هــر  »و اعلمــوا انمــا غنمتــم مــن شــییء فــإن هلل ُخمَســه و للرســول؛ ای مؤمنــان بدانیــد 

غنیمتــی بــه شــما رَســد، یک پنجــم آن، مــال خــدا و رســول اوســت« )انفــال، 41(. 

ب( زکات1
زكات از منابــع مالــی روزگار پیامبــر اســام؟لص؟ بــوده اســت. او در هجدهمیــن مــاه هجــرت 
كــه زكات فطریــه پرداخــت شــود.  پیــش از واجــب شــدن پرداخــت زكات امــوال، فرمــان داد 
كوچــك  بــه  افــراد توان گــر زكات فطریــه خــود و خانواده شــان  رســول خــدا؟لص؟ فرمــان داد 
و بــزرگ، آزاد و بــرده و زن و مــرد بپردازنــد )ابن ســعد، 1374، 1، 334؛ ابن اثیــر، 1371، 3، 
944(. »ُخــذ مــن اموالهــم صدقــة تطهرهــم و تزكیهــم...؛ ای رســول! تــو از مؤمنــان صدقــات را 
كیــزه ســازی و آنهــا  ک و پا كــن تــا بــدان صفــات، نفــوس آنــان را از پلیــدی و ُحــب دنیــا پــا دریافــت 
كــه دعــای تــو موجــب آرامــش خاطرشــان شــود. خــدا شــنواِی دعــای  كــن  را بــه دعــای خیــر یــاد 
كــه مردمانشــان پــس  مخلصــان و بــه مصالــح مؤمنــان داناســت« )توبــه، 103(. ســرزمین هایی 

كار می رفــت، امــا بعدهــا بــه بــه  كاری اختیــاری متــرادف بــا تقــوا بــه  كــه در آغــاز بــر  1. زكات واژه ای آرامــی اســت 
كاری ِاجبــاری بــدل گشــت؛ یعنــی لــزوم پرداخــت ســهمی از طــا، نقــره، حیوانــات، غلــه، میــوه و كاال بــه حکومــت. 
كارمنــدان رســمی اش می گرفــت و فرآینــد آن در خزانــه مركــزی ســامان می یافــت  دولــت اســام زكات را بــه واســطه 

ج دولــت بــه شــمار می رفــت )حّتــی، 0831، 071(. و »اعانــه«ای بــه فقیــران و هزینــه بنــای مســاجد و مخــار
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از پذیــرش اســام بــر پایــه قانــون مســلمانی زكات می دادنــد، در ادبیــات فقــه اســامی »اراضــی 
ــن  ــه چنی ــتان ب ــره عربس ــبه جزی ــرزمین های ش ــه س ــش هم كمابی ــوند.  ــده می ش ــری« خوان عش

گشــت )دنــت، 13۸5، 12(. زمین هایــی بــدل 

یه ج( ِجز
کتــاب« )یهودیــان و مســیحان(  کــه آن را »اهــل  گونــه ای از »مالیــات َســرانه« بــود  جزیــه 
گاهــی پرداخــت  می گرفتنــد. آنــان در پذیــرش اســام یــا پرداخــت جزیــه مخَیــر می شــدند، امــا 
ِجزیــه را برمی گزیدنــد و بــا فــرض پرداخــت جزیــه، حفــظ جــان و ماِلشــان بــر »ذمــة« )عهــده( 
حکومــت اســامی بــود و بــه همیــن ســبب آنــان را »اهــل ذمــه« یــا »ِذّمــی« می نامیدنــد. البتــه 
کســی از آنــان اســام مــی آورد، بــه دادن جزیــه ُملــَزم نبــود )ابن اثیــر، 1371، 8، 108- چنانچــه 
101؛ ابن فقیــه، 1346، 239؛ منتظــر القائــم، 1384، 258(. »قاِتلــوا الذیــن ال یؤمنــون بــاهلل و 
وتــوا  ال بالیــوم اآلخــر و ال یحرمــون مــا حــرم اهلل و رســوله و ال یدینــون دیــن الحــق مــن الذیــن اُ
کتــاب  کســی از اهــل  الکتــاب حتــی یعطــوا الجزیــه عــن یــد و هــم صاغــرون؛ ای مؤمنــان! بــا هــر 
کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان نیــاورده و محَرمــات خــدا و رســولش را حــرام نشــمرده و بــه 
کــه بــا ذلــت و تواضــع بــه مســلمانان  کارزار بپردازیــد تــا آن گاه  دیــن حــق نگراییــده اســت، بــه 

جزیــه دهنــد« )توبــه، 29(.

د( َخراج1
خــراج؛ یعنــی »مــال االجــاره«ای كــه حاكــم اســامی از طریــق اجــاره دادن »اراضــی مفتــوح عنــوه« 

بــه دســت مــی آورد. ماننــد ســرزمین خیبــر و فــدک )بــاذری، 1337، 42؛ دنــت، 13۸5، 27(. 

گرفته می شد: 1. خراج به چند شیوه از مالکان زمین ها )اراضی ( 
كــه آن را »اتــاوه« می خواندنــد.  الــف( مقاطعــه: اهــل آبــادی )قریــه( هــر ســال هزینــه معینــی را می پرداختنــد 
ــا فزونــی و  ــا عاطــل ی ِكشــته ی كــه آن را »تأدیــه« می كردنــد. زمیــن  میــزان ایــن هزینــه در قــرارداد تعییــن می شــد 

ــذارد؛ ــر نمی گ ــه تأثی ــن هزین ــت ای ــزوم پرداخ ــادی، در ل ــت آب ــتی جمعی كاس
ع خــاك، روش  ــا توجــه بــه عواملــی ماننــد نــو ــدازه )مســاحی( و میــزان خراَجــش را ب ب( مســاحت: زمین هــا را ان
كاســتی حاصــل زمیــن در  ع حاصــل و نزدیکــی و دوری زمیــن از بــازار، تعییــن می كردنــد. فزونــی و  آبیــارى، نــو

ــود؛ ــر نب ــز مؤث ــه از خــراج نی گون ــزان ایــن  ســال های مختلــف، در می
گســتره زمیــن، بلکــه بــا توجــه بــه انــدازه محصــول آن و بنابــر نســبت هاى  ج( مقاســمه: خــراج زمیــن نــه بــر پایــه 

معینــی )ماننــد ِنصــف و ُثلــث و ُربــع( تعییــن می شــد )بــاذری، 7331، 411(.
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كــه بــدون  كــم مســلمانان( و »فــیء« )اموالــی  هدیه هــای افــراد یــا قبایــل بــه پیامبــر )حا
جنــگ بــه پیامبــر می رســید(، از دیگــر منابــع مالــی حکومــت شــمرده می شــد.

پیمان های پیامبر
الف(ارقبجالوبا

ج پــس از پیمــان عقبــه اول بــه مکــه رفتنــد؛ چنان كــه هفتــاد مــرد و دو  گروهــی از اوس و خــزر
كردنــد و رســول خــدا از آنــان  زن بــه دیــدار رســول خــدا شــتافتند و اســام آوردنــد و او را تصدیــق 
كــه بــه »بیعــت نســاء1« معــروف اســت. پیامبــر؟لص؟ اصــول زیــر را در ماجــرای ایــن  گرفــت  بیعــت 

كــرد: ح  بیعــت مطــر
گرفتاری یا بی كاری( به فرمان پیامبر سر بسپارند؛ 1. انصار باید همواره )هنگام 
كنند؛ 2. انصار باید مال خود را همواره )هنگام برخوداری یا تنگ دستی( انفاق 

3. انصــار بایــد در برابــر دشــواری ها )جانــی و مالــی( مقــاوم باشــد و بــه پیامبــر؟لص؟ همچون 
زن و فرزندشــان، یاری برســانند؛

یعقوبــی،  43۸؛   ،1 بی تــا،  )ابن هشــام،  بجنگنــد  مســلمانان  دشــمن  بــا  بایــد  انصــار   .4
.)397  ،1  ،1371

از  انفــاق  یعنــی  شــدند؛  موظــف  مــال  انفــاق  بــه  دوم،  عقبــه  بیعــت  از  پــس  یثربیــان 
بــه  اقتصــادی  كمــک  و  مــال  انفــاق  زیــرا  بــود؛  پیمــان  اقتصــادی آن  اصــول  برجســته ترین 
حکومــت و بــرآوردن نیــاز نیازمنــدان جامعــه، بــه رفــع نابرابری هــای اقتصــادی و تحقــق عدالــت 

می انجامیــد. اقتصــادی 
ك(ا لحا ددگج

كــه  پیامبــر پیمانــی میــان مســلمانان مهاجــر، انصــار و یهودیــان مدینــه بســت )1 ه.ق( 
بــردارد: را در  زیــر  یــا »پیمان نامــه« مدینــه خوانــده می شــود و اصــول  »صلح نامــه« 

1. مهاجران قریش بر آیین خویش بمانند؛
2. خون بهاى پذیرفته نزد خودشان را بپردازند؛

كنند؛ 3. فدیه اسیران خود را به نیکی و برابرى میان مؤمنان تقسیم 

گروهــی دیگــر از انــان ایــن  12. برخــی از مورخــان بیعــت زنــان را پــس از فتــح مکــه » بیعــت نســاء « دانســته و 
کار بــرده انــد.   اصطــاح را دربــاره » عقبــه اول « بــه 
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كند؛ 4. هر طائفه ای فدیه اسیراَنش را میان مؤمنان به نیکی و برابرى تقسیم 
و  فدیــه  بلکــه  گذارنــد،  وا خــودش  بــه  را  وام دارى  و  عیال منــد  فــرد  نبایــد  مؤمنــان   .5

بپردازنــد؛ و  كننــد  تقســیم  خودشــان  میــان  نیکــی  بــه  را  او  خون بهــاى 
كمــك مــا بــه جنــگ مــی رود، در جنــگ شــركت  كــه بــه  ۶. همــه جنگ جویــان طائفــه اى 

ــد؛ ــان نَنهن ــی از خودش ــروه خاص گ ــده  ــه عه ــگ را ب ــی جن ــد؛ یعن كنن
7. مؤمنان در خون یک دیگر، ذمه داَرند؛

۸. بهتریــن و اســتوار ترین راه، طریــق مؤمنــان پرهیــزكار اســت و هیــچ یــك از مشــركان حــق 
كنــد؛ نــدارد مــال یــا شــخصی را از قریــش در پنــاه خــود بگیــرد و از تســلط مؤمنــی بــر آن جلوگیــرى 
كشــته شــود؛ مگــر  گزیــر بایــد  َكــس مؤمنــی را بی دلیــل بُکشــد و قتلــش ثابــت شــود، نا 9. هــر 
گرفتــن دیــه[ راضــی باشــند و همــه مؤمنــان در برابــر اوَینــد و جــز قیــام  اینکــه اولیــای مقتــول ]بــه 

كارى بــر آنــان َروا نیســت؛ بــر او، 
گــر یهــود بــه یــارى مؤمنــان بــه جنگــی بــرَود، هزینــه جنــگ را نســبت بــه ســهم خــودش  10. ا

بایــد بپــردازد؛
كار بــر او و خانــواده اش  كنــد و خونــش را بریــزد، تــاوان ایــن  َكــس دیگــرى را غافل گیــر  11. هــر 

خواهــد بــود؛ مگــر اینکــه ســتم دیده باشــد تــا خــدا بــدان رضایــت دهد؛
12. هزینه های جنگی همه یهودیان و مسلمانان بر عهده خودشان است؛

بــا هــم  كمــك مســلمانان در جنگنــد، هزینــه جنــگ را  بــه  كــه  تــا زمانــی  13. یهودیــان 
می پردازنــد )ابن هشــام، بی تــا، 1، 501؛ ابراهیــم حســن، 1379، 1، 100؛ ابــن ســید النــاس، 

.)323-324  ،2 بی تــا،  ابن كثیــر،  2۶2-2۶1؛   ،1 بی تــا، 
كن مدینــه ناظــر اســت و از ایــن رو، بــه »پیمــان عمومــی  گروه هــای ســا ایــن قــرارداد بــه همــه 
ــی  ــچ خون ــد: هی ــد می كن كی ــه تأ ــن صلح نام ــر؟لص؟ در ای ــد. پیامب ــروف ش ــود« مع ــه یه و موادع
كســی عامدانــه مؤمنــی را بکشــد، قصــاص می شــود؛ مگــر اینکــه اولیــای  گــر  را نــاَروا نریَزنــد. ا
گرفتــن دیــه، از قصــاص قاتــل بگذَرنــد. قصــاص و دیــه و پرداخــت ِفدیــه )هزینــه  مقتــول بــا 
آزادی اســیران / َســربها(، از برجســته ترین اصــول اقتصــادی ایــن پیمان نامــه اســت. هم چنیــن 
پیامبــر؟لص؟ بــا ِالــزام یهودیــان بــه پرداخــت بخشــی از هزینه هــای جنــگ، در بــرآوردن شــماری 

از نیازهــای اقتصــادی مســلمانان در اوضــاع و احــوال جنگــی، موفــق بــود.
كــه مســلمانان را بــه یــاری مســلمانان نیازمنــد و ناتــوان در  بــاری، آن بخــش از قــرارداد 
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ــه  ــراِی جامع ــه فق ــر ب ــه پیامب ــان دهنده توج ــد، نش ــف می كن ــا موَظ ــا خون به ــربها ی ــت َس پرداخ
اســت. ایــن بخــش از قــرارداد بی گمــان از التفــات ایشــان بــه رفــع مشــکات طبقــات فرودســت 
جامعــه بــرای رســیدن بــه عدالــت؛ یعنــی بنیــاد همــه ادیــان و شــعار همــه پیامبــران و منادیــان 

كــه عدالــت اقتصــادی از بخش هــای محــوری آن اســت. ِقســط حکایــت می كنــد 
امضــای قراردادنامــه وحــدت بــا مشــركان و یهودیــان، امنیــت جامعــه مســلمانان را به دنبال 
ک اعضاَیــش بــر محــور توحیــد، قــرآن  داشــت، امــا مانــدگاری هویــت آن جامعــه افــزون بــر اشــترا
ــادی  ــکات اقتص ــا و مش ــن تنگناه ــان رفت ــی و از می ــی واقع ــای مال ــدن نیازه ــه برآم ــوت، ب و نب
مســبوق بــود. بنابرایــن، پیامبــر؟لص؟ از همــان نخســتین ســال هجــرت بــه مدینــه، مدیریَتــش 
گیَرنــده همــه عرصه هــای زندگــی مســلمانان  را در دوره تأســیس دولــت، بــر پایــه عدالــت فرا
گــذارد. جای گیــری قســط و عــدل و برانگیختــن اعضــای  به ویــژه عدالــت اقتصــادی، بنیــاد 
)زرگری نــژاد،  بــود  پیامبــر؟لص؟  بعثــت  هدف هــای  كانونی تریــن  از  آن،  ســوی  بــه  جامعــه 

.)4۸  ،13۸1
ج(اهییاناارالعى

پیامبــر؟لص؟ پــس از رفتنــش بــه مدینــه، میــان مهاجــر و انصــار پیمــان بــرادری بســت 
)ابن خلــدون، 13۸3، 1، 39۸(. بنابرایــن، آنــان از حــق مســاوى دربــاره یك دیگــر برخــوردار 
شــدند؛ چنان كــه پــس از مــرگ هــر یــک از انصــار بــا فــرض نبــود وارث درجــه اول و دوم، از 
آنــان ارث می بردنــد )ابن ســعد، 1374، 1، 224(. البتــه پــس از زمانــی ُحکــم ارث بــردن از 
بــرادر دینــی لغــو شــد. انصــار بــر پایــه ایــن پیمــان می بایســت مهاجــران بی پنــاه را پشــتیبانی 
می كردنــد. مهاجــران از حقــوق برابــر بــا حقــوق انصــار برخــوردار شــدند. هم چنیــن انصــار توان گــر 
كمــک می رســاندند )ابراهیــم حســن، 1379، 1، 435(. مشــکات  می بایســت بــه مهاجــران 
ــا انــدازه ای فروكاســت. از ســوی دیگــر،  و تنگناهــای اقتصــادی مهاجــران بــر اثــر ایــن پیمــان ت
كــه در تجــارت دســتی داشــتند، معامــات تجــاری انصــار را رونــق بخشــیدند و آســان  مهاجــران 

ــد.  كردن
ــر جــای تعصبــات قومــی و  نشســتن روح هم بســتگی برآمــده از آموزه هــای واالی اســامی ب
نــژادی، مســاعدت یك دیگــر در دشــواری های سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی، از پی آمدهــای 
عقــد اخــوت بــود. توجــه بــه قشــرهای ضعیــف جامعــه از دیــد مالــی و یــاری رســاندن توان گــران 
ــا مســلمانی بــدون ســرپناه و نیازمنــد  بــه آنــان، از برجســته ترین محورهــای ایــن پیمــان بــود ت
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ــت  ــا هوی ــازه، ب ــه پیدایــی جامعــه ای ت ــا یک دیگــر، ب ــار ب ــرادری مهاجــر و انص ــان ب ــد. پیم نمان
اعتقــادی یگانــه و پیشــوا و قانونــی یک ســان انجامیــد.

ه( صلح نامه یهودیان
توان گــر  قشــرهای  از  آنــان  بــود.  نوشــته  صلح نامه هایــی  مدینــه  یهودیــان  بــا  پیامبــر 
داشــت: اقتصــادی  ویژگــی  ســندها،  ایــن  از  بخشــی  ایــن رو،  از  و  بودنــد  آن جــا  اقتصــادی 

1. بنی نضیر

كــه یهــودى شــدند و بــر اثــر تحریــک عبــداهلل بن ُابــی در  بنی نضیــر طایفــه اى از جــذام بودنــد 
پــی جنــگ بــا پیامبــر؟لص؟ بودنــد. بنابرایــن، پیامبــر؟لص؟ پانــزده روز قلعــه آنــان را محاصــره 
گوینــد  كــرد تــا سرســپردند و بــه صلــح َتــن دادنــد. پیامبــر از آنــان خواســت خانه هاِیشــان را تــرک 
ــد،  ــاِر شــتر بردارن ــدازه یــک ب ــه ان ــار و ُبنــه ب ــذَرد و از ب ــا از خونشــان درگ ــد ت كنن و ماِلشــان را رهــا 
كوچیدنــد و غنایــم آنــان بــه دســت رســول  امــا طــا و نقــره و ســاح بــا خــود نبرنــد. آنــان بــه شــام 
گفته انــد  كــه آنهــا را بــرای جنگ هــا و هزینه هــای عمومــی اندوخــت. نیــز  خــدا؟لص؟ رســید 
ــید  ــهمی بخش ــد، س ــد می نمودن ــه نیازمن ك ــار  ــن از انص ــه دو ت ــران داد و ب ــه مهاج ــوال را ب آن ام
)یعقوبــی، 1371، 1، 409؛ ابن ســعد، 1374، 2،  71؛ ابــن ســید النــاس، بی تــا، 2، 29-25؛ 

ابن كثیــر، بی تــا، 3، 14۶(.
دســت  بــه  خون ریــزی  و  جنــگ  بــدون  كــه  بــود  غنائمــی  صلــح  ایــن  اقتصــادی  اصــل 
ــد  ــران نیازمن ــان مهاج ــا می ــی را از آنه ــار، بخش ــی انص ــا هم آهنگ ــان ب ــاد و ایش ــر؟لص؟ افت پیامب
ــر و  ــکل فق ــود و مش ــدا ش ــان پی ــی در زندگی ش گشایش ــا  ــرد ت ك ــیم  ــار تقس ــرای انص ــن از فق و دو ت
شــکاف میــان اغنیــا و فقــرا )نابرابــری اقتصــادی در جامعــه مســلمانان( تــا انــدازه ای فروبکاهــد. 
ایــن رفتــار اقتصــادی پیامبــر؟لص؟ در جامعــه مســلمانان، بــر محوریــت »توزیــع منطقــی ثــروت« 
ــم  ك ــده حا ــر عه ــش ب ــیوه توزیَع ــه ش ــه البت ك ــد  ــت می كن ــادی« دالل ــت اقتص ــه »عدال ــه ب ــا توج ب

ــه اوضــاع و احــوال زمانــی و مکانــی، متغیــر اســت. ــر پای اســامی و ب
2. خیبر

له هــا و امــوال 
َ

گ كــه قلعه هــای فــراوان و نخلســتان ها و  ــود  خیبــر قلمــروی یهودی نشــین ب
بســیار داشــت و از مهم تریــن مناطــق حجــاز شــمرده می شــد. قبیلــه غطفــان بــا خیبریــان در 
برابــر پیامبــر؟لص؟ متحــد شــد )7 ه.ق( و در پــی یــورش بــردن بــه مدینــه بــود. بنابرایــن، 
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كــرد )ابن كثیــر، بی تــا، 3، 3۶5-354؛ ابن اثیــر، 1371، 3، 253؛  پیامبــر؟لص؟ پیش دســتی 
یعقوبــی، 1371، 1، 415؛ بــاذری، 1337، 35( و بــه یاراَنــش فرمــان داد تــا بــرای جنــگ بــا 
گــردآوری  كننــد نــه قصــد  آنــان آمــاده شــوند و تنهــا بــا شــرط رغبــت بــه جهــاد او را همراهــی 
ــا، 2، 13۶(. پیامبــر؟لص؟ در راه  ــن ســید النــاس، بی ت غنیمــت  )واقــدی، 13۶9، 2، 42۸؛ اب
كنانش بخواهــد مانــع هــم كاری غطفــان بــا  خیبــر نخســت بــه ســوی »رجیــع« رفــت تــا از ســا
كــه ایــن مقصــود محقــق شــد، بــه ســوی خیبــر رفــت. ناجیــه جنــدب  خیبریــان شــوند. هنگامــی 

ــاره خیبــر چنیــن ســروده اســت: اســلمی درب
ــرعــــب ــ ن فــــیــــمــــا  اهلِل  ِعــــــــبــــــــاَد  َمــــشــــربیـــــــا  و  كـــــــٌل  َمـــــــأ ااّل  هــــــو  مــــــا 
ــٌم ُمـــعـــجـــب1 ــ ــی ــ ــع ــ ــُه فـــیـــهـــا ن ــ ــنـ ــ ــمــــن ابــــصــــرنــــی ابـــــــن جـــنـــدبو جـ ــ انـــــــا ل
ــب  ــکــ ــ ان ــت  ــ ــركـ ــ تـ قـــــد  قـــــــرن  ــلـــبیـــــا رّب  ــعـ ــر و ثـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــه انـ ــ ــیـ ــ ــلـ ــ طــــــــــاح عـ

 )واقدی، 13۶9، 2، 5342(
گذارَدنــد و همــه آنــان بــه دو قلعــه وطیح و ســالم  خیبریــان قلعه هــا را یکــی پــس از دیگــرى وا
ــد  ــاب نیاوردن ــان ت ــه آن ــرد؛ چنان ك ك ــد، امــا رســول خــدا؟لص؟ آن دو را نیــز محاصــره  ــاه بردن پن
كردنــد و ســر ســپردند و از رســول خــدا؟لص؟ خواســتند اموالشــان را  كــت خویــش یقیــن  و بــه ها
كــرد  بگذارنــد و خودشــان برونــد. آن حضــرت خواسته شــان را پذیرفــت و از آن جــا بیرونشــان 
كوچیــدن از  )ابن ســعد، 1374، 2، 132؛ ابن اثیــر، 1371، 7، 2۶0(. البتــه اهــل خیبــر پیــش از 
گفتنــد: مــا بــه وضــع زراعــت ایــن ســرزمین از شــما آشــناتریم و بهتــر می توانیــم آبــاَدش  آن ســامان 
ــیم و  ــرگرم باش ــاورزی س كش ــه  ــم و ب ــرزمین بمانی ــن س ــد در همی ــت دهی ــن رخص ــم. بنابرای كنی
كنیــم. رســول خــدا؟لص؟ مشــروط بــه اینکــه هــر  درآمــد و محصوَلــش را بــه »مناصفــه« تقســیم 
زمــان بخواهــد آنــان را از آن جــا بیــرون كنــد، ایــن درخواســت را نیــز پذیرفــت و ایــن شــرط را بدین 
گاهــی  اش از خیانــت تــازه آنــان دربــاره مســلمانان، بتوانــد آنــان  كــه بــا فــرض آ ســبب پیــش نهــاد 
را از آن جــا بیــرون برانــد )طبــری، 1375، 3، 1149؛ ابرقــو، 1377، 2، ۸32؛ ابن ســعد، 1374، 

.)13۶ ،2

كــه در آن  1. ای بنــدگان خــدا می دانیــد مــا بــه چــه چیــزی رغبــت می كنیــم؟ جــای خــوردن و آشــامیدن و بهشــتی 
نعمت هــای شــگفت آوری اســت.

كــه در نبــرد بــا مــن بــه پهلــو افتــاده  و نابــود  كــه پســر جندبــم؛ چــه بســیار پهلوانــان  كــس مــرا می بینــد بدانــد  2. هــر 
گردیده انــد. شــده و ســفره الشــخورها و روبــاه 
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پیمان نامــه پیامبــر؟لص؟ و یهودیــان خیبــر، غنائــم  و اســیران فراوانــی بــرای مســلمانان 
ــه  ــر پای ــم ب گرفــت. هم چنیــن ســهمی از غنائ ــی  ــروت مســلمانان فزون در پــی آورد. بنابرایــن، ث
ایــن صلح نامــه ویــژة خــدا و رســوَلش و مســلمانان و همســران رســول بــود. منابــع مالــی فــراوان 
برآمــده از ایــن پیمــان، دســت پیامبــر را در اجــرای برنامه هــای اقتصــادی اش به ویــژه رفــع 
ــن  ــر؟لص؟ هم چنی ــرد. پیامب ك ــر  ــلمانان بازت ــردن مس ك ــد  ــردم و توان من ــادی م ــکات اقتص مش
زمین هــای یهودیــان را بــه دلیــل آشــنایی آنــان بــا كشــاورزی و بــاغ داری، بــه خودشــان بازگــردان 
كــه ایــن فرمــان،  كــرد هــر ســال نیمــی از محصــول آن جــا بــه خزانــه دولــت اســامی برســد  و مقــرر 

خاســتگاه ســنت »مناصفــه« اســت. 
و(ا لحایا جا جیایانا

پیامبــر عــاء بن حضرمــی را همــراه بــا نامــه ای بدیــن مضمــون، بــه ســوی منــذر بن ســاوی 
كــه نمــاز مــا را بخوانــد  فرمــان دار بحریــن فرســتاد )۸ ه.ق( )ابن خلــدون، 13۸3، 1، 459(: هــر 
كنــد، مســلمان اســت و حقــوق و تکالیــف مســلمانان را  و ذبیحــه مــا را بخــورد و بــه قبلــه مــا روی 

كــه دریــغ ورزد، بایــد جزیــه بپــردازد )طبــری، 1375، 3، 11۶1(.  دارد و هــر 
كــه مجوســیان جزیــه بدهنــد )ابن اثیــر،  كــرد و پذیرفــت  منــذر بن ســاوی بــا مســلمانان صلــح 
بــود.  اقتصــادی حکومــت پیامبــر؟لص؟  نیــز محــور  ایــن صلــح  1371، 7، 2۶۸(. جزیــه در 
نــزد پادشــاهان عمــان، جیفــر و عیــاذ دو فرزنــد  هم چنیــن پیامبــر؟لص؟ عمــرو بن عــاص را 
از مجوســیان آن  آوردنــد و صدقــه دادنــد و عمــرو بن عــاص  اســام  آنــان  جلنــدى فرســتاد. 
ســرزمین جزیــه و از مؤمنــان توان گــر عمــان صدقــات و زكات می گرفــت و آنهــا را میــان بی نوایــان 
تقســیم می كــرد )فیــاض، 13۸4، 103(. اصــول اقتصــادی پیامبــر؟لص؟ در ایــن صلــح، جزیــه، 
زكات و صدقــه بــود. بنابــر فرمــان پیامبــر، امــوال رســیده از مســلمانان توان گــر میــان مســلمانان 
ــه  نیازمنــد تقســیم می شــد و ایــن سیاســت، اوضــاع و احــوال فقیــران را ســامان می بخشــید و ب

ــد.  ــامی می انجامی ــه اس ــادی جامع ــای اقتص ــع تنگناه رف
ه(ا لحایا جا سیبیانا

ــد. بنابرایــن،  ــه بتازن ــت مدین ــه دول ــد ب ــان می خواهن ــه رومی ك ــد  ــر آورده بودن ــان خب بازرگان
كــه به تبــوك رســید )9 ه.ق(،  پیامبــر؟لص؟ بــه لشکركشــی بــه ســوی شــام فرمــان داد و هنگامــی 
ح و مقنــا( نــزد وی رفتنــد و جزیــه پرداختنــد  قبائــل پیرامــون آن جــا )امیــر ایلــه، اهالــی جربــاء، أذر
كردنــد و بــا آن حضــرت پیمــان بســتند و رســول خــدا؟لص؟ بــراى  و بــا مســلمانان مصالحــه 
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گانــه ای نوشــت )ابن خلــدون، 13۸3، 1، 451(. جنگــی میــان  هــر یــك از آنهــا، قــرارداد جدا
ــا قبایــل پیرامــون تبــوک در  مســلمانان و رومیــان در نگرفــت، امــا قراردادهــای پیامبــر؟لص؟ ب

كــه اصــول اقتصــادی آنهــا چنیَننــد: ایــن غــزوه، بــه ســود مســلمانان بــود 
كاروان هاى مردم ایله در دریا و صحرا مأموَنند؛ كشتی ها و   .1

كــه بــا ایشــان اســت )اهــل شــام و یمــن و مــردم دریــا( در پنــاه خــدا و پیامبــر  2. اینــان و هــر 
خداَینــد؛

كــه بــر آن وارد می شــوند یــا راه  كــردن از آبــی  كســی نمی توانــد ایشــان را از اســتفاده   .3
كنــد؛ كــه بــدان می رونــد، منــع  دریایــی و زمینــی 

ع جــرم،  كیفــر دیدنشــان نخواهــد شــد، بلکــه بــا فــرض وقــو 4. دارایــی مجرمــان آنــان مانــع 
ــدی، 13۶9، 3،  ــا، 2، ۶07؛ واق ــام، بی ت ــت )ابن هش ــال اس ــده اش ح گیرن ــراى  ــرم ب ــال مج م

1031(؛
كفیــل  ــد  ــد و خداون كامــل بپردازن ــاء هــر ســال )در رجــب(، صــد دینــار  ح و جرب 5. مــردم اذر

آنــان اســت )ابن هشــام، بی تــا، 2، 1032؛ بــاذری، 1337، ۸۸(؛
ــد  ۶. اهــل مقنــا یك چهــارم محصــول میــوه و یك چهــارم پارچه هــاى بافتــه خــود را بپردازن

)ابن ســعد، 1374، 1، 2۶3(؛
ح و جربــاء بــه شــرط پرداخــت جزیــه و بــا اهــل مقنــا بــه شــرط  پیامبــر؟لص؟ بــا قبائــل ایلــه، اذر
كــرد و منابــع  پرداخــت یک چهــارم محصــول زمیــن و یــک چهــارم پارچه هــای بافتــه صلــح 

اقتصــادی فراوانــی از ســرزمین های شــام بــه دســت آورد.
نمایــان  قراردادهــای پیش گفتــه  در  ع هــا  دیگــر موضو از  بیــش  تجــاری  امنیــت  و  آزادی 
كاروان هــای بازرگانــی بــه  اســت؛ زیــرا بی گمــان تحقــق امنیــت تجــاری و در پــی آن، رونــق 
بهبــود اوضــاع مالــی مســلمانان و حکومــت اســامی می انجامیــد. ایــن درآمدهــا بــه ســود جامعــه 
كار می گرفــت و  بــود؛ زیــرا حکومــت منابــع مالــی را در اجــرای برنامه هــای اقتصــادی اش بــه 
آرمــان  و  نیازمنــدان  وضــع  بــه  رســیدگی  و  اقتصــادی  تبعیض هــای  رفــع  بــه  نمونــه،  بــرای 
عدالت گســترانه اش، دســت می گشــاد. پیامبــر در جزیــه ســتاندن از اهــل مقنــا، تنهــا در پــی 
كشــاورزی یــا دریافــت بخشــی از  دریافــت نقــدی نبــود، بلکــه بــر دریافــت بخشــی از محصــوالت 

كــرد. كیــد  گــون، تأ گونا كاالهــای ســاخت قبایــل و مناطــق 
كیــدر بن عبــد الملــك، فرمــان دار نصرانــی  پیامبــر؟لص؟ هم چنیــن خالــد بن ولیــد را نــزد ا
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كــرد و نــزد پیامبــر؟لص؟ آورد. پیامبــر؟لص؟  دومــه الجنــدل فرســتاد )9 ه.ق(. خالــد او را اســیر 
ــا او  ــه بپــردازد و مــردم دومــه الجنــدل زكات و صدقــه و خمــس بدهنــد، ب بــه شــرط اینکــه جزی
كیــدر بن عبدالملــک آزاد شــد و بــه جــای خــودش بازگشــت )ابن ســعد، 1374،  كــرد. ا صلــح 
1، 220؛ ذهبــی، 1414، 2، 32۸، بــاذری، 1337، 91(. پرداخــت زكات، جزیــه و خمــس در 
كــه از اصــول و منابــع مالــی حکومــت پیامبــر؟لص؟ بــرای  ح شــده اســت  ایــن صلــح نیــز مطــر
كــه بــه حکومــت اســامی جزیــه  كســانی  اجــرای برنامه هــای اقتصــادی اش بــه شــمار می رفــت. 

می پرداختنــد، »اهــل ذمــه« خوانــده و از امنیــت جانــی و مالــی برخــوردار می شــدند.
ح(ا لحایا جاارراك

گرویدنــد )9 و 10  بــه اســام  بــه مدینــه  آمدنــد و  امیــران عــرب  از قبایــل و  هیئت هایــی 
ه.ق( )ابن اثیــر، 1409، 1، 14(. آنــان در خانه هــای صحابــه جــای می گرفتنــد و هنــگام نمــاز 
در مســجد حاضــر بودنــد و اسامشــان را نمایــان می كردنــد و پــس از قبــول دیــن بــا نامــه ای 
ج راه بــه وطنشــان بازمی گشــتند و پیامبــر؟لص؟ بیش تــر  از پیامبــر؟لص؟ و پولــی بــرای خــر
گرفتــن صدقــات و دیگــری را بــرای تعلیــم دیــن و قــرآن همــراه آنــان می فرســتاد  كســی را بــرای 

.)105  ،13۸4 )فیــاض، 
كــه پیامبــر؟لص؟  آمــدن هیئت هــا بــه مدینــه و اســام آوردن آنــان زمینــه ای فراهــم مــی آورد 
كار بــه تأمیــن بخشــی از منابــع  گــردآوری صدقــات بفرســتد. ایــن  افــرادی را همــراه آنــان بــرای 
مالــی حکومــت بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی می انجامیــد. نــام و نشــان شــماری از ایــن 

ــت: ــن اس ــا چنی هیئت ه
1. ثقیف

هیئتــی از ثقیــف بــرای پذیــرش اســام بــه مدینــه آمــد )9 ه.ق(. خالــد بن ســعید بن العــاص 
كار ثقیفیــان برگزیدنــد. آنــان از پیامبــر خواســتند »الت« را ســه ســال  را بــرای ســامان دادن بــه 
ــزاری نمــاز بگــذَرد، امــا  ــه برگ ــزام ب ــز از ال ــه اســام بگراینــد. نی ــان و فرزندانشــان ب ــا زن گــذاَرد ت وا
پیامبــر؟لص؟ هــر دو درخواستشــان را نپذیرفــت. بنابرایــن، ثقیفیــان خواســتند دســت كم الت 
كار مأمــور شــدند. ابوســفیان امــوال  را خودشــان نشــکَنند. از ایــن رو، ابوســفیان و مغیــره بدیــن 
و زیورَافــزار الت را برداشــت تــا بــه فرمــان پیامبــر، وام هــای عــروه و اســود فرزنــدان مســعود را 
كنــد )ابن خلــدون، 13۸3، 1، 443؛ ابن ســعد، 1374، 1، 301(. بپــردازد و بازمانــده را تقســیم 
قــوم ثقیــف بــر اثــر پایگاهــش و شــهر طائــف بــر اثــر جایگاهــش، نــزد مســلمانان بســی مهــم 
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می نمــود؛ زیــرا افــزون بــر اســام آوردن ثقیفیــان، دارایــی و زیورافــزار فراوانــی بــه مســلمانان 
ــر ایــن  ــن از مقروضــان(، ب ــذاردن وام دو ت گ ــه  رســید. مأموریــت ابوســفیان )موظــف شــَدنش ب
كــه حکومــت نبــوی بــه همــه قشــرهای جامعــه به ویــژه فرودســتان  نکتــه ظریــف داللــت می كنــد 
كم تــر دیــده می شــوند.  كــه در همــه حکومت هــا بشــری  كــه  كســانی  و نیازمنــدان توجــه می كــرد؛ 

2. نجران

كــه چهــارده تــِن آنــان از بــزرگان و اشــراف نجــران بودنــد بــه  شــصت تــن از مســیحیان 
مدینــه آمدنــد )10 ه.ق(. ســه تــن از آنــان بــه نام هــای عاقــب و ســّید و ابوحارثــه، صاحب نظــر 
بودنــد و پیامبــر؟لص؟ آنــان را بــه اســام فراخوانــد، امــا آنــان نپذیرفتنــد، بلکــه مباهلــه را پیــش 
آنــان صــورت پذیرفــت )ابن هشــام،  بــا  از مباهلــه، قــراردادی  آنــان  از امتنــاع  نهاَدنــد. پــس 
كــه از مســلمانان  بی تــا، 1، 573(. پیمــان پیامبــر بــا مســیحیان نجــران بدیــن مشــروط بــود 
ــه )جامــه( )هــزار حلــه در مــاه رجــب و هــزار حلــه در مــاه  كننــد و هــر ســال دو هــزار حّل پذیرایــی 
ــن  ــه یم ــه در ناحی ــد و چنانچ ــره بپردازن ــا و نق ــمش ط ــادل آن ِش ــا مع ــد ی ــان بدهن ــه آن ــر( ب صف
ــا  جنگــی درگیــرد، ســی ِزره و ســی نیــزه و ســی شــتر و ســی اســب بــه مســلمانان عاریــه بدهنــد ت
مســیحیان نجــران و وابستگانشــان در پنــاه خــدا و رســولش و در جرگــه اهــل ِذمــه باشــند و 
كلیســاهاى آنــان اســتوار بمانــد و هیچ یــك  جــان و آییــن و امــوال و زمین هایشــان محفــوظ و 
كــه ربــا  از اســقف ها و راهبــان و خدمت گزارانشــان معــزول نباشــند. هم چنیــن ملتــزم شــدند 
نخورنــد و بــه معاملــه َربــوى دســت نزننــد )ابن ســعد،1374، 1، 34۶؛ ابن خلــدون، 13۸3، 1، 
4۶0؛ بــاذری، 1337، 9۸؛ ابن اثیــر، 1371، 7، 3۶0(؛ زیــرا رباخــواری در جامعــه بــه پیدایــِی 
كــه بــا امکانــات مالــی خــود و قــرض دادن بــه افــراد  طبقــه ای از توان گــران نامشــروع می انجامــد 
نیازمنــد، ســودی ناعادالنــه دریافــت می كننــد و بــر دارایــی خــود و نیازمنــدی دیگــران می افزاینــد 
كــه بی گمــان چنیــن پی آمدهایــی بــا  و زمینــه را بــرای تحقــق فاصلــه طبقاتــی فراهــم می كننــد 

سیاســت راه بــردی پیامبــر؛ یعنــی عدالــت ناســازگار بــود.
كــرد جــان و مــال اهــل ذمــة حکومــت اســامی  كیــد  پیامبــر؟لص؟ هم چنیــن در ایــن پیمــان تأ
كم تریــن ســتمی بــر ایشــان روا نخواهــد رفــت؛ زیــرا عــدل و قســط بــا ظلــم و جــور  مأمــون اســت و 

جمع پذیــر نیســت.
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نتیجه
ــر قراردادهــا و عهدنامه هــای  كــم ب ایــن پژوهــش بــه بررســی اصــول و قواعــد اقتصــادی حا
پیامبــر؟لص؟ پرداختــه اســت. بــر پایــه نتایــج پژوهــش، پیامبــر؟لص؟ پــس از تأســیس حکومــت 
كوشــید  گیــر در جامعــه به ویــژه عدالــت اقتصــادی  اســامی در مدینــه، بــرای تحقــق عدالــت فرا
بــا اجــرای عدالــت اقتصــادی، زمینــه را بــرای تــوازن مالــی اعضــای جامعــه فراهــم آورد.  و 
كــرد. متمركــز نشــدن ثــروت  هم چنیــن بــرای نابــودی فقــر و تحقــق رفــاه پیرواَنــش بســی تــاش 
جامعــه، از اصــول اقتصــادی و مالــی ایشــان بــه شــمار می رفــت تــا ســرمایه ها تنهــا در دســت 
خ ننمایــد. بیش تــر پیمان هــا و عهدنامه هــای  شــمار اندكــی از افــراد نمانــد و اختــاف طبقاتــی ر
ــاد شــده ســامان می گرفــت. پیامبــر بــه دو  ــر پایــه اصــول ی پیامبــر ویژگــی اقتصــادی داشــت و ب

كــه محــور هــر دو، اقتصــادی بــود: شــیوه بــا جامعــه نامســلمان تعامــل می كــرد 
كه اسام را می پذیرفتند، زكات، صدقه و خمس اموالشان را می پرداختند؛ 1. آنان 

گزیــر  كــه اســام نمی آوردنــد و بــر دیــن خودشــان می ماندنــد )اهــل ذمــه(، نا كســانی   .2
می بایســت ِجزیــه می دادنــد تــا جــان و مالشــان مأمــون باشــد.

پیامبــر بــا منابــع مالــی برآمــده از خمــس، زكات و جزیــه در رفــع مشــکات اقتصــادی مــردم 
پایــه عدالــت می كوشــید. هم چنیــن در آن پیمان هــا  بــر  اقتصــادی و اجتماعــی  ِبه ســازی  و 
ــرآوردن  ــا رفــع رباخــواری، ادای قــرض و واداشــتن توان گــران بــه ب بــه دیــه، قصــاص و فدیــه ی
كاالیــِی جزیــه نیــز معطــوف بــه رفــع ظلــم  نیــاز نیازمنــدان، توجــه می كــرد. دریافــت نقــدی و 
گیــر در چارچــوب حکومــت اســامی، در ایــن ســندها  و تبعیــض و دســت یابی بــه عدالــت فرا

ح شــده بــود. مطــر
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