ریشههای اقتصادی قیام سال سی و پنج هجری
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چکیده
قیام سال سی و پنج هجری که سرانجام به قتل عثمانبن عفان خلیفه سومم ا خلفوای
راشدین انجامید ،بر اثر علل و عمامل متعددی چمن مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فکوری و
نظامی بهوجمد آمد .ا میان عمامل ظهمر و برو قیوام مببومر و کوه هور یوث م و
مستقلی را میطل د و عمامل اقتصادی ا اهمیّتی ویژه برخمردار است .در نمشوتار اارور
سعی شده تا کارکرد و کارنامهی اقتصادی و مالی دوران خالفت این خلیفه ،بوه عنومان
یکی ا دالیل ناخشنمدی و اعتراض عمممی ،ممرد تمصیف ،ت یین و ت لیل قورار ییورد.
یافتهها داللت بر آن دارد که سیرهی معیشتی ندیی فردی خلیفه ،چگمنگی اخذ مالیات
و خراج و نیب ن مهی تم یع غنوائ  ،بخشو های نابجوا و غیرقابول تمجیوه ا خبانوهی
عمممی ،چگمنگی وایذاری و تقسی اراری عمممی ،برو و ظهومر ط قوهی ثروتمنود و
صاا ان سرمایههای یباف ممج ات ناخرسندی ،اعتوراض و انتقواد ا سومی یروههوا و
اقشار مختلف جامعهی اسالمی آن عصر را پدید آورده است.
کلیدواژهها
قیام ،ریشههای اقتصادی ،سال سی و پنج هجری ،عثمانبن عفان.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
صفحات 137 - 119

عثمانبن عفان ،سومین خلیفه از خلفـای راشـدین ،پـ

از تتـل عمـربن خبـا

و

متعاتب تشکیل جلسات شورای شش نفره و با زمینهسازی جهتمند و کارگرداني یکـي
از اعضای منتخب و فعال شورای مزبور (عبدالرحمانبن عوف) در اوایل سال 24هــ//.
 643م به خالفت رسید .شش سال نخست خالفت او به دور از تنش جدی طي شـد و
رویهم رفته در این سالها آرامش برترار بود .گرچـه از همـان آزـاز خالفـت ،بـه دلیـل
سیاست حکومتي خلیفه و کارگزارانش ،زمینهی نارضایتي عمومي بـه تـدریپ پيریـزی
شد و شکاف میان مردم و حاکمیت به تدریپ افزایش ميیافت .در نیمهی دوم خالفـت،
انتقادات و ناخشنودیهای پنهان ،تبلور عیني و عمومي یافت و مبارزهای آشکار بر ضـد
دستگاه خالفت آزاز گردید .سیاسـتهای اشـتباه و خشـن در رویـارویي بـا بحـران و
عصیان عمومي ،به شعلهور شدن بیش از پیش آن کمک کرد و با گذر زمـان شـعلهها را
برافروختهتر نگاه داشت.
نمایندگان و هیأتهای معترض مردمي ،جهت طرح درخواسـتها از شـهرهای مهـم
مصر ،کوفه و بصره به مدینةالنبی روی آوردند .در آزاز ،روند مذاکرات ،مثبت
و مفید بود؛ اما در ادامه به دلیل بروز اعمال خالف توافق و تفاهم از سوی کـارگزاران و
مشاوران خلیفه ،خانهی او به محاصره درآمد .تیامگران خواهان کنارهگیری خلیفه بودند؛
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

اما واکنش خلیفه و کارگزارانش سخت و انعبافناپذیر بود.
محافظان عثمان ،نخستین خونریزی را مرتکـب شـدند .آنـان پیرمـردی از صـحابهی
پیامبر(ص) را ـ که در حال سخنراني بود و خلیفه را به پایان دادن ماجرا فرا ميخواند ـ
به تتل رساندند .محاصره کنندگان خواسـتار تسـلیم تاتـل و تصـاص او شـدند؛ امـا بـه
درخواست آنان پاسخ مثبت داده نشـد .از سـویي در شـهر شـاید گردیـد کـه هـواداران
خالفت از شهرهای اطراف عازم مدینةالنبی هستند .بنابراین محاصـرهکنندگان
حمله به درون خانهی خلیفه را آزاز و در ذیحجهی سال  35هــ / /.وویی  655م او
را به تتل رساندند.
این تیام در ابعاد فکری ،اعتقادی ،زماني ،مکاني ،ماهیت تیامگران ،کارگزاران خالفت
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اسالمي ،علل و عوامل وتوع و پيآمدها دربردارندهی نکات متعدد مهم و در خور تأمـل
ویژه است .اما مهمترین پرسش پایهای که محور بحث و بررسي این مقاله تـرار خواهـد
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مقدّمه

دستگاه خالفت تأثیر مثبت و کارآمد داشته است؟ چنانچه پاسخ ایـن پرسـش را مثبـت
بپنداریم ،سؤال مهم دیگری که بـا آن مـواجهیم آن اسـت کـه ناخشـنودی و نارضـایتي
اتتصادی ،برخاسـته از کـدامیک از عرصـهها ،جنبـهها ،کارکردهـا و سیاسـت اتتصـادی
دستگاه خالفت و پيآمدهای آنها بوده است؟ امید است نوشتار حاضر بتواند بـر اسـا
دادههای منابد معتبر ،یکي از ابعاد و علل این تیام را مورد بررسي ،تبیین و تحلیـل تـرار
دهد.
الف) بخششهای خلیفه

خلیفهی سوم به عنوان رهبر جامعهی اسالمي خود را مجاز در کیفیت مصرف درآمـد
بیتالمال ميدانست .در تبال اعتراض مخالفان چنین استدیل ميکرد که منصب خالفت
و وظایف آن ب

سنگین و کمرشکن است و او در برابر انجام این امور ،خود ر ا مُحـق

ميداند که در بخشي از اموال عمومي به هرگونه که صالح ميداند گشادهدسـتي نمایـد.
بستگانش را افرادی عیالمند و بيپروبال معرفي ميکرد که نیاز مبرم به کفالـت و اعانـت
دارند؛ و از با

وظیفهی شرعي بر خود یزم ميداند به عنوان صـلهی ارحـام بـه آنهـا

در سال  27هـ 647 / /.م نبردی بـه فرمانـدهي عبـداهبن سـعد (حـاکم مصـر) بـا
پادشاهي به نام جرجی

به وتوع پیوست .پادشاه در این مصاف به تتل رسید و سپاهش

منهزم گردید .لشکریان اسالم ،زنائم فراواني بهدست آوردند .خم

زنائم مزبور صـد و

به روایتي دویست هزار دینار برآورد شده است .خلیفه با بخشش همهی مبلغ مزبور بـه
پسر عمو و مشاورش (مروان حکم) مردم را به تعجب و اعتـراض واداشـت (بـالذری،
بيتــا ،ج ،5ص ،28ابنســعد ،1377 ،ج ،5ص64؛ ابــن تتیبــه دینــوری ،1380 ،ص.)53
یعقوبي رتم بایتری را ذکر نموده و مينویسد« :مبلغ اصلي دو میلیون و پانصد و بیست
هزار دینار بود و عثمان ،دخترش را بـه مـروان حکـم تـزویپ کـرد و  1مـال را بـدو
5
بخشــید» (یعقــوبي ،1368 ،ج ،2ص .)58طبــری بــه ایــن موضــوع چنــین اشــاره دارد:
«عبداهبن سعد با مردم افریقیه بر سیصد وزنه طال صلح کرد که عثمان آن را به خانـدان
حکــم و یــا خانــدان مــروان بخشــید» (طبــری ،1362 ،ج ،5صــ

.)2103 -2102

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

کمک مالي و اتتصادی نماید (نویری.)5/70 ،1364 ،
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گرفت این است که آیا در بروز وتوع تیام سال سي و پنپ هجـری ،سیاسـت اتتصـادی

به مروانبن حکم را این چنین مورد انتقاد ترار داد:
واعبیــت مــروان خُمـ

الــبالد

فهیهــات ســعیک ممــن ســعي

1

پسرعموی دیگر خلیفه (حارثبن حکم) با یکي از دختران او به نـام عایشـه ازدواج
کرد .عبیهی خلیفه به او مبلغ صد هزار درهم از بیتالمال بود .در نوبتي دیگر نیز بـه او
سیصد هزار درهم بخشید .در اتدامي دیگـر هـم تمـامي شـتران زکـاتي کـه از اطـراف
جمدآوری شده بود به او پیشکش کرد (بالذری ،بيتا ،صـ

28-52؛ ابـن ابيالحدیـد،

 ،1379ج ،3ص.)35
عثمان ،عمویش(حکمبن عاص) ـ مبرود رسولاه ـ را پ

از فراخواندن از تبعید با

اعبای مبلغ صد هزار درهم مورد تفقد و محبت ترار داد (همان ،ص200؛ ابـن عبدربـه،
 ،1403ج ،4ص .)283یعقوبي مينویسـد« :ابواسـحا /از عبـدالرحمانبن یسـار روایـت
کرده است که مأمور زکاتهـای مسـلمانان را در بـازار مدینـه دیـدم کـه هرگـاه شـب
ميرسید آنها را نزد عثمان ميآوردند و او دستور ميداد که آنها را به حکمبـن عـاص
تحویل دهند» (یعقوبي ،1363 ،ج ،2ص .)62یک بار خلیفه مأموریت وصول صدتات از
تبیلهی تضاعه را به او محول کرد .مبلغ جمدآوری شده بالغ بر سیصد هزار درهم بـود؛
خلیفه تمامي مبلغ مذکور را به او هبه نمود (بالذری ،بيتا ،ج ،5ص.)28
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ابوموســي اشــعری (حــاکم بصــره) در دوران تصــدی بــا امــوال فــراوان بــه
مدینةالنبی آمد؛ خلیفه تمامي آنها را بر بنيامیه تقسیم کرد (ابـن ابيالحدیـد،
 ،1397ج ،1ص .)199ابن حجر که بر مبنای دیدگاه اعتقادیاش درصدد تبرئهی خلیفـه
در تمامي موارد است ،این روایت را بـه گونـهای دیگـر ذکـر مينمایـد ،2او مينویسـد:
ابوموسي با زیورآیت تابل توجه (طال و نقره) از بصره به منظور تحویل آنها به خلیفـه
عازم مدینةالنبی گردید .عثمان به محض وصول ،تمامي آنها را میان همسران
و دختـرانش تقســیم کــرد (ابــن حجـر ،1358 ،ص .)113نــویری نیــز آورده اســت کــه
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 .1خم درآمد شهرها را به مروان بخشیدی؛ چه بسیار دور است کوشش و اتدام تو نسبت به آنـان کـه سـعي و
کوشش کردنـد (ابوالفـدا  ،بيتـا ،ج ،1ص169؛ ابـن تتیبـه ،1380 ،ج ،1ص 32؛ ابـن ابيالحدیـد ،1397 ،ج،1
ص.)200
 .2او میکوشد تا این روایت را جعلي و ضعیف جلوه دهد
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عبدالرحمانبن حنبل از اصحا

پیامبر(ص) در تک بیت سرودهی خود ،بخشش خلیفـه

تدرداني مبلـغ صـد هـزار درهـم از آن را بـه او پیشـکش نمـود (نـویری ،1364 ،ج،5
ص

.)45-44
گستره و میزان بخشش بدانجا انجامید که عبداه بن ارتم ـ متصـدی بیتالمـال در

مدینةالنبی ـ از پرداخت آنها طفره رفت و صاحبان حواله را به پرداخت وجه
در آیندهی نزدیـک وعـده داد .امتنـاع وی از پرداخـت فـوری عبایـا ،خشـم خلیفـه را
برانگیخت و خبا

به او گفت« :تو برای ما خزانـهداری بـیش نیسـتي؛ هرگـاه بـه تـو

بخشیدیم بگیر و هرگاه از تو خواسـتیم خـاموش بـاش» (بـالذری ،بيتـا ،ج ،5ص58؛
یعقوبي ،1363 ،ج ،2ص .)62ابن ارتم پاسخ داد« :من خزانهدار تو و خویشانت نبـوده و
نیستم ،خزانهدار تو زالم توست؛ و من خود را خزانهدار مسلمین ميدانم ».چـون تحـت
فشار ترارگرفت در یکي از روزهای جمعه و در حاليکه خلیفه خببههای نماز جمعه را
ترائت ميکرد ،کلیدهای بیتالمال را به طرف او انداخت و خبا

به حاضـرین گفـت:

عثمان ميپندارد من خزانهدار او و خویشانش هستم؛ در صورتي کـه خـود را خزانـهدار
همهی مسلمانان ميدانم (همان؛ همان) .به روایت دیگر به هنگام تسلیم کلیدها خبـا
حیـات رسـولاه فيسـبیلاه بخشــیدی بـاز ميسـتاني» (ابـن ابيالحدیــد ،1397 ،ج،1
ص.)200
این بخششها و دست و دلبازیها ـ آنهم از امـوال بیتالمـال ـ کـه بـه مـوارد و
مصادیقي از آنها در این مقال اشاره شدـ موجبات اعتراض و خشـم عمـومي را فـراهم
ساخت و در بروز تیام و نارضایتي همگاني نقش بسزایي ایفا کرد (بـالذری ،بيتـا ،ج،5
ص28و 52؛ ابــن ســعد ،1377 ،ج ،5ص64؛ ابــن تتیبــه دینــوری ،1380 ،ص53؛ دیــار
بکری ،1302 ،ص258؛ طبری ،1362 ،ج ،6ص2222؛ ابن اثیر ،1344 ،ج ،3ص28؛ ابـن
ابيالحدید ،1397 ،ج ،3ص .)35عمروبن معـدیکر  ،از مخالفـان خلیفـه ،در اشـعاری
ناخشنودی خود را از این عبایا چنین بیان داشت« :چون کشته شـویم هـی ک
نگرید ،تریش ميگوید آری سرنوشت چنین بـود .شـخ
اندامهایش خون جاری ميشود و فقط در تب و تا

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

به خلیفه گفت« :تو اکنون با بخشش وجوهات بیتالمال به بستگانت ،امـوالي را کـه در

بـر مـا

آزاده در تابسـتان از همـهی

آن با ما برابـری ميشـود .آری در

مورد ضربههای نفوذکنندهی نیزه برابری است ،ولي بـه هنگـام عبـای دینارهـا برابـری
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ابوموسي یک میلیون درهم وجه نقد به عثمـان تحویـل داد؛ عثمـان بـه پـا

تشـکر و

عثمان آن بود که« :به عدالت رفتار و حکومت نکرده و در کار تقسیم بیتالمال تبعـیض
روا داشته است» (طبری ،1362 ،ج ،6ص .)2264امام علي(ع) در تحلیلـي از خالفـت و
تتل عثمان ميگوید « :اوید پدرانش با او همدست شدند ،مال خدا را ميخوردند ماننـد
خوردن شتر با میل تمام گیاه بهار را ،تا اینکه باز شـد ریسـمان تابیـدهی او و رفتـارش
سبب سرعت در تتل او شد» (نهپالبالزه ،1373 ،خببهی .)3
ب) عملکرد خلیفه در مورد اراضی عمومی
 .1واگذاری اقطاع به خویشان و دیگر افراد

در تاریخ اسالم ،نخستین کسي که تیول نظامي و لشکری را پایـه گذاشـت خلیفـهی
سوم بود (طل  ،1957 ،ص1756؛ دیـاربکری ،1302 ،صـ

 .)269-268او عـالوه بـر

ایجاد تسلط سیاسي تیرهی اموی بر امپراتوری اسالمي ،اراضي و امالک فئي را بـه رسـم
تیول به آنها واگذار کرد؛ «به عنوان مثال تریهی فدک را به تیول مـروان حکـم درآورد»
(ابن ابيالحدید ،1397 ،ج ،1ص)200؛ اساریف 1را تیول زیدبن ثابت ـ کـه از هـواداران
و مریدانش بود ـ ترار داد .در مدینةالنبی منبقه و بازاری موتوفه به نام نهـروز
(مهروز) ترار داشت .عثمان منبقه و بازار مزبور را به رسـم تیـول بـه حـارثبن حکـم
واگذار کرد(همان) .پيآمد ناخشنود کنندهی این اتدام تا آنجا بود کـه محمـد تبـب ،از
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

پژوهشگران تاریخ اسالم ،تیام سال سي و پنپ را تیـامي ضـد فئودالیسـم و اتبـاعداری
معرفي مينماید (به نقل از سید تبب ،1373 ،ص.)373
 .2مسألهی اراضی مناطق مفتوحه

اعظم متصرفات در سالهای نخستین با جنگ به تلمرو مسلمانان درآمـد .از جملـهی
این مناطق ،اراضي سبز و خرم عرا /بود که به لحـا طـراوت ،سرسـبزی و خرمـي از
سوی اعرا

مهاجم به اراضي سـواد (ارضالسـواد) موسـوم شـدند .اراضـي مزبـور در

ناحیهی بین بصره و کوفه و روستاهای اطراف آن ترار داشتند و بـه لحـا مرزوبیـت و
درآمدزایي همواره مورد نظر خلفای اسالمي بودند.
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 .1نام محل و به تول دیگر مجموعهای از بازها و اراضي بوده است.
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وجود ندارد»(شیخ مفید ،1367 ،ص .)79یکـي از انتقـادات هیـأت معتـرض مصـری از

اینباره با صحابه به رایزني پرداخت .امام علي(ع) و برخي دیگـر او را از ایـن کـار بـر
حذر داشتند .به طور مثال امام علي(ع) چنین بیان داشت« :اگر امروز آن را بخشش کنـي
برای کساني که پ

از ما باشند چیزی نخواهـد بـود؛ لـیکن آنهـا را بـه دسـت ایشـان

ميسپاری تا در آن کار کنند و برای ما و آیندگان هر دو باشـد( »...یعقـوبي ،1363 ،ج،2
ص.)39
خلیفهی سـوم در سـال  30هــ 650 //.م روش پیشـین را دگرگـون سـاخت .او بـا
فراخواني اهالي مدینةالنبی ،برنامهی جدید و انقـال

ارضـي خـود را ایـن

چنین تشریح کرد ...« :ای مردم مدینه کساني در فتنه فرو ميروند ،به خدا آنچـه داریـد
خاص شما نخواهد شد تا اگر بخواهید آن را بیاورم؛ ميخواهید که همهی کساني که بـا
مردم عرا /حاضر در فتوح بودهاند با اموال خود بیایند و در دیار خـویش مقـر گیرنـد؟
کسان برخاستند و گفتند ای امیرمؤمنان زمینهایي را که خدا زنیمـت مـا کـرده چگونـه
برایمان جابجا ميکني؟ گفت آن را به هر که بخواهد در مقابل اموالي که در حجـاز دارد
ميفروشیم؛ جماعت خرسند شدند که خدا چنان مشکلي گشوده بود کـه بـه خاطرشـان
هدف این اتدام آن بود تا سهم مسلماناني را که در خارج محدودهی جزیـرةالعـر
مالک بودند ،در صورت تمایل با صاحبان اراضي داخل آن منبقه مبادله کنند .به عبـارت
واضحتر خلیفه به مردم حجاز و دیگر شهرهای عربي پیشنهاد کرد تـا امالکـي را کـه در
عرا /و یا سرزمینهای دیگر دارند با مشابه آن در حجـاز و یـا دیگـر شـهرهای عربـي
معاوضه کنند .عدهای از صحابهی تریشي که مترصد چنـین فرصـتي بودنـد بـه سـرعت
سرمایه های خود را به کار انداختند و از طریق خرید اراضي حاصـلخیز ـ بـه ویـژه در
عرا /ـ مالکیتهای بزرگ پدید آوردند .به طور مثال طلحه تسمت اعظم اراضـي خیبـر
را از طریق خرید از صاحبان سهام یا ورثهی آنان تصاحب نمـود و آنهـا را بـا اراضـي
مرزو

عرا /که در اختیار حجازیان ساکن آن دیار بود ،تعویض کرد و در نتیجه یکـي

از مالکان بزرگ اراضي عرا /شـد (همـان ،صـ
ص

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

نميرسید( »...طبری ،1362 ،ج ،5ص

.)21325-2131

.)177-176

2132-2131؛ ابـن اثیـر ،1344 ،ج،3
131
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در دورهی خالفت عمر ،عدهای خواستار تقسیم اراضـي مفتوحـه شـدند .خلیفـه در

اعبای آزادی و خشنود ساختن صحابهی تریشي بـود کـه در عهـد خلیفـهی دوم حـق
خروج از مدینةالنبی را نداشتند؛ زیرا آنان از موتعیت و نفوذ ویژهی اجتمـاعي
برخوردار بودند و عثمان با دادن چنـین امتیـازی فضـایي خـالي از دزدزـه ،جنجـال و
اعتراض و انتقاد در تلمرو خالفتش ـ به ویـژه در مرکـز فرمـانروایي ـ دنبـال ميکـرد.
خارج ساختن عدهی زیادی منتقد از مراکز ناآرام در عرا ،/خواباندن شورشها و ایجـاد
آرامش در آن از دیگر نکات مورد توجه خلیفه بود؛ زیرا با مهاجرت این گروه به حجاز
ـ که صاحب عملهی فراوان اعم از برده و موالي بودند ـ کانونهای ناآرام خلوت و آرام
ميشد؛ از سوی دیگر موالي و بردگان مزبور که به فنون کشـاورزی آگـاهي داشـتند در
توسعهی تولیدات و اتتصاد کشاورزی حجاز ایفای نقش ميکردند .عالوه بر این ،آنانکه
اراضي حجـاز و شـهرهای عر نشـین را بـه جـای اراضـي خـارج از جزیـرةالعـر
ميخریدند ،جهت عمران و بهرهبرداری از آنها به عمله و کارگر نیاز داشـتند؛ بنـابراین
ناگزیر تعدادی از زالمان و کارگران را به استخدام ميطلبیدند .این اتدام از هجوم رو به
گسترش بیکاران به شهرها ميکاست و آنان با ایجاد زمینهی شغلي در روستاها مانـدگار
ميشدند (طه حسین ،1363 ،ص.)109
سیاست ارضي یاد شده در تحقق اهداف کارساز نیفتـاد و حتـي نتـایپ ناخوشـایندی
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

برای دستگاه خالفت و خلیفه به بار آورد .مالکیتهـایي بـزرگ در امپراتـوری اسـالمي
پدیدار شد .بازار خرید و فروش زمـین بسـیار داگ گردیـد و فئودالهـا و سـرمایهداران
بزرگي ظهور یافتند .ایـن تبیـل افـراد بـه لحـا تمکـن مـالي ،سـهام تعـداد زیـادی از
خردهمالکان را خریداری کردند .البته این طرح تنها در مورد اراضي حجاز و عرا /نبود؛
بلکه در تمامي مناطقي کـه مسـلمانان بـه تصـرف درآورده بودنـد جریـان داشـت و در
سراسر دنیای اسالم ،اتباعات وسید و پهناوری را موجب گردیـد .کـارگراني از بنـده و
آزاد با حقوتي نازل در اینگونه اراضي بـه کـار اشـتغال یافتنـد .زمینـداران جدیـد کـه
اشرافیت آنان مولود ثروت سرشار ،بسیاری اتبـاع و گـاهي نیـز سـابقه و مبـارزه در راه
اسالم بود ،به تدریپ خواهان تقر
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و نفوذ بیشـتر در دسـتگاه خالفـت و منقـاد کـردن

خلیفه در مقابل امیال و اهداف خود شدند .از سویي تملک و سلبهی عدهای معدود بـر
اراضـي ،سـبب پیـدایش دو دسـتهی متضــاد (مالکـین متـنعم و کـارگران و کشــاورزان
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خلیفه در تحقق این اتدام ،چند نکتهی مهم را مبمح نظر داشت .یکـي از اهـداف او

وسعت نبودند؛ بنابراین به خرید برده پرداختند و یا از کارگران و کشاورزان بینـوا بـرای
کار در زمینها بهره گرفتند .آنان با حقوتي ناچیز و نـاني بخـور و نمیـر جهـت ازدیـاد
محصول ،سخت تالش داشتند .در پرتو دسترنپ این کارگران و تهیدستان ،عـدهای مرفـه
تولد یافت که با بياعتنایي به معتقدات و اخال /اسالمي ،روزگار را بـه عـیش و نـوش
سپری ميکردند.
این پدیده سبب رشد سرمایههای کالن از یک سو و فقر و تهیدستي رنپآور از سوی
دیگر گردید و به دلیل بيعدالتي و بروز شکاف طبقاتي در جامعه مورد خشـم و انتقـاد
ترار گرفت و اعتراض شدید تهیدستان و آگاهان به عـدالت اسـالمي را برانگیخـت .تـا
آنجا که خلیفه در مواجهه با تیامگران ،سیاست خـود را در ایـن بعـد چنـین توجیـه و
ا

تشریح نمود« :ميگویند به کسان زمین دادهای .این زمینهـا هنگـامي کـه گشـوده شـد
مهاجران و انصار در آن شرکت داشتند .هرک

در محل فتوح اتامت داشت و هر کـ

پیش کسان خود بازگشته بود حق وی سـاتط شـده بـود؛ مـن دربـارهی سـهم آنهـا از
زنیمتي که خدایشان داده بود نظر کردم و آن را با رضـایت خودشـان منتقـل کـردم کـه
تنها به گوشهای از اهداف خود در این طرح اشاره نموده و به پيآمدهای آن که زمینـهی
طغیان و اعتراض جمعي بر ضد او فراهم ساخته توجه نکرده است.
 .3مسألهی حِمی
ا

ا

حمي در اصبالح عصر جـاهلي بـه بخشهـای پهنـاوری از اراضـي مـوات اطـال/
ميگردید که صاحبان تدرت به نفد خود احتکار ميکردند و دیگران را از مداخلـهی در
آن باز ميداشتند .در عصر رسول خدا (ص) این سنت جاهلي لغو گردید و حمـي از آن
خداوند و رسولش شناخته شده و در جهت مصالح عمومي مورد استفاده تـرار گرفـت.
ابن ابيالحدید مينویسد :چراگاه و مرتعي سبز و خرم در حومهی مدینـه تـرار داشـت.

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

اکنون در دست آنهاست نه من» (طبری ،1362 ،ج ،6ص .)2227خلیفه در ایـن دفاعیـه

پیامبر(ص) آن را عمـومي سـاخته و بـه چـرای رمـههای مسـلمانان اختصـاص داد .در
خالفت شیخین ،تاعدهی سابق برترار بـود؛ لـیکن عثمـان ضـمن توسـعهی محـدودهی
چراگاه ،آن را به چرای رمـههای بنيامیـه اختصـاص داد (ابـن ابيالحدیـد ،1397 ،ج،1
ص .)199طبری در اینباره چنین بیان ميدارد« :مردم در اعتراض به عثمان گفتنـد تُـر/
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تهیدست) گردید .زمینداران ،خود هرگـز تـادر بـه کشـت و زرع در زمینهـایي بـدین

ص .)2234او همچنین منبقهی نقید را ترتگاه پانصد اسب و هزار شتر ماده تـرار داد و
ناحیهی ربذه را مرتد شتران نر کرد .این اتدام موجبات اعتراض و انتقاد مـردم را فـراهم
ساخت (بالذری ،بيتا ،ج ،5ص.)38
اعتراضات دیلت بر آن دارد که خلیفه با ایجاد ترتگاه اختصاصي برای امویـان و نیـز
افزودن بر محدودهی مشخ

ترتگاه یا ترتگاههای تبلي ،دیگر دامـداران را در تنگنـای

مرتد ترار داده است .از آنجا که یکي از راههای مهم کسب درآمد اعـرا

در آن زمـان

به پرورش دام اختصاص داشت ،عملکرد خلیفه در این راستا انتقاد و اعتراض جمعي از
مردم را برانگیخت .بالذری در بیان انگیزههای مخالفت ابوذر با عثمـان یـادآور ميشـود
که «یکي از انتقادات ابوذر از عثمان انحصـاری کـردن ترتگاههـا بـوده اسـت» (همـان،
ص.)53
پ) ظهور سرمایهداری و اشرافیگری جدید

یا آزاز خالفت خلیفهی سوم زمینهی دنیاگرایي اشراف تریش به ویژه تیرهی بنيامیـه
از هر حیث مهیا گردید .اشرافیگری جاهلي که پ

از شکست در جبهههای بدر ،احـد،

خند /و فتح مکه به مسلماني تظاهر کرده بود ،هم اکنون با تظاهر به اسالم ،بار دیگر پـا
به صحنه گذارد و بر جامعهی اسالمي تسلط یافت .در کنار این عـده برخـي از صـحابه
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

که تمایالت دنیاطلبانه در آنها به تدریپ نصپ و توام گرفته بود نیز حضور یافتند.
گرچـــه عمــــربن خبــــا  ،گلوهـــای صــــحابهی تریشــــي را بــــر دروازهی
مدینةالنبیگرفته بـود کـه مبـادا بیـرون رونـد و مـردم را بـه راسـت و چـ
بگریزاننــد (یعقــوبي ،1363 ،ج ،2ص)47؛ امــا در دورهی خالفــت عثمــان ،بــه لحــا
ویژگيهای اخالتي ،فکری ،دیدگاههای اتتصادی ،اجتماعي و کهولت سن ،شـرایط یزم
برای دنیا طلبان ـ به ویژه اشرافیت کهن جاهلي ـ از هر حیث مهیا گردید .آنان آزادانـه و
بيتوجه به معیارهای دیني و اسالمي به تجارت ،مالانـدوزی و تکثرطلبـي پرداختنـد و
دیری نگذشت که بخش عظیم جامعهی اسالمي شاهد و ناظر ظهور اشرافیتي شد که بـا
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دارا بــودن درآمــدهای سرشــار و تس ـلط بــر مناصــب و شــهرها ،اوتــات و ایــام را در
خوشگذراني و زوطهور شدن در نعمتهای دنیوی گذرانـده و آنـان را نیـز بـه سـخره
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نهادهای .آیا خدا به تـو اجـازه داده یـا بـه خـدا دروگ ميبنـدی؟» (طبـری ،1362 ،ج،6

که آن حضرت چگونه از احیای اشرافیگری کهنه و افسارگسیختهی جاهلي رنپ ميبرده
است .از جمله سرمایهداران جدید (صاحبان امالک و خانهها) در صف صحابه ميتـوان
از طلحةبن عبیـداه ،زبیـربن عـوام ،عبـدالرحمانبن عـوف ،زیـدبن ثابـت ،سـعدبن
ابيوتاص ،عمروبن عاص و یعليبن امیه (یعليبن منیه) نام برد .مسـعودی بـا ذکـر نـام
تعدادی از افرادی که به آنها اشاره شد ميافزاید :بسیاری از دیگر صحابه دارای ملک و
ثروت فراوان بودهاند؛ اما متأسفانه مسعودی از تمامي آنها نام نبرده و مينویسـد« :ایـن
بابي مفصل است و وصف کساني کـه در ایـام عثمـان تمـول یافتنـد بـهدرازا ميکشـد»
(مسعودی ،1356 ،ج ،1ص

.)691-690

چرا برخي از سرمایهداران یاد شده با وجود فضای باز اتتصادی و مبلو

بـا عثمـان

به مخالفت برخاستند؟ به گفتهی طبری با گذشت چند سال از خالفت عثمـان «کسـاني
در شهرها مالدار شدند و مردم بدانها پیوستند و هفت سال این چنین بود که هر گـروه
ميخواستند رفیقشان به خالفت برسد» (طبری ،1362 ،ج ،6ص .)2291اشرافیت جدیـد
از امالک ،ثروت کالن و خدمهی فراوان برخوردار شد .آنـان بـا بیـان سـوابق خـود در
نانخورها خود را ییقتر از دیگران برای کسب کرسـي و منصـب خالفـت ميدانسـتند
) .(welhousen, 1953, p. 42طهحسین در اینباره چنین ميگوید« :وتتـي عثمـان مقـرری
بیفزاید و پاداش و جایزه هم اعبا نماید ،پ

به این مردم مالدار رخصت دهـد کـه هـر

جا ميخواهند بروند و با سربازان زالب و رعیت مغلو

درآمیزند ،شگفت نیست که از

طرفي ثروت این عده افزون گردد و از طرف دیگر یاران و مددکاراني بیابند و هـر یـک
از ایشان رئی

حزبي شوند که خود را برای زمامداری مسلمانان ییقتر دانسته و در پـي

فرصت باشند» (طهحسین ،1363 ،ص.)80
عامل و موضوع دیگری که منجر به فزوني دعاوی جریان مورد بحث گردید ،مبـرح
شدن و معرفي تعدادی از آنان در شورای شش نفرهی پیشنهادی عمـربن خبـا

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

جنگهــای عصــر رســولاه و پیشــگامي در راه اســالم در جمــد مریــدان ،اطرافیــان و

بـرای

تعیین خلیفه و کاندیداتوری برای خالفت بود .تا آنجا که افرادی همانند طلحـه و زبیـر
خود را همشأن و همطراز عثمان مي دانستند ،و با وجود احسان خلیفه به آنـان و آزادی
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ميگرفتند .از برنامهها و خبابههای امام علي(ع) در دوران خالفتش به خـوبي پیداسـت

ناخشنودی عمومي در راستای دستیابي به هدف ،به خوبي استفاده ميکردند.
ظهور ،رشد ،نفوذ و عملکرد سرمایهداری جدید مرکب از صحابه و مجاهدان دیـروز
و اشرافیت شکست خوردهی جـاهلي و متظـاهر بـه اسـالم ،از عوامـل مهـم دیگـر در
ناخرسندی عمومي بود .تودههای مسلمان از ثروتاندوزی ،بهرهکشي و نفوذ سیاسـي ـ
اتتصادی این تشر که یادآور عصر جاهلي و پایمـال کننـدهی تسـط و عـدل اسـالمي و
ارزشهای اصیل ره آورد آن مکتب بود به ستوه آمدند و در ظهور و نفوذ این اشـرافیت،
خلیفه و کارگزاران دستگاه خالفت را مقصر تلمـداد کردنـد .دیـدگاه یکـي از محققـان
تاریخ اسالم در این ارتباط تابل توجـه اسـت« :کـدام حرمـان زدهای ميتوانسـت ببینـد
زیدبن ثابت آنتدر طال و نقره جمـد کـرده اسـت کـه تبـر از عهـدهی شکسـتن آنهـا
برنميآید و آتش حسد در سینهاش زبانه نکشد؟ ...آیا درمانـده و بیاـارهای هسـت کـه
بشنود طلحه دارای صدها کنیز و زالم است و زبیر در مصر ،بصره ،کوفه و دیگر شهرها
کاخها برافراشـته ،آنگـاه بـه شـدیدترین وجهـي اعتـراض نکنـد؟ ...شـگفتا از آنانکـه
دوشادوش پیغمبرشان برای دین برابری تبلیغ و دعوت کردند و همان کسان ،این چنـین
جمد ثروت ،تجمل و خوشگذراني را برخالف آیین برابری پیشه ساختند( »...عبدالفتاح
عبدالمقصود ،1361 ،ج ،2ص.)13-12
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ت) سیرهی معیشتی خلیفه

عثمان در عصر جاهلي در زمرهی تجار و سرمایهداران بزرگ مکه به شمار ميرفت و
به لحا تمکن و دارایي ،زندگياش در رفاه سپری ميشد .او با گرایش به دیـن اسـالم،
کمابیش به پیشهی تجـاری خـود ادامـه داد (ابـن سـعد ،1377 ،ج ،3ص )50و در بـین
صحابه به لحا تمکن و ثروتد شاخ

بود؛ حتي در زمان تصدی خالفت به تجارت و

معامالت ملکي اشتغال داشت.
عثمان با نشستن بر کرسي خالفت ،تغییری در رویهی سابق نداد و زندگي را در رفاه
ميگذراند .زذای افباری او در ماه رمضان نان خو
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بریان کرده بود .عمروبن امیه ضمری روایت ميکند کـه « ...یکبـار بـا عثمـان حلیمـي
خوردم که بهتر از آن پخت و پزی ندیده بودم ،تودلي گوسفند ریخته بودنـد و مایـآ آن
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کامل در امور اتتصادی ،خواهان منزلت بیشتر و کسـب خالفـت بودنـد و از زمینـههای

لذیذ و گران تیمت ،دندانهای خود را با طال محکم و روکش ميکرد و لباسـهای فـاخر
ميپوشید (ابنسـعد ،1377 ،ج ،3ص .)48در مدینةةالنبی خانـهای زیبـا از
سنگ و آهک بنا و در هایي از چو

ساج و عرعـر بـر آن نصـب نمـود (مسـعودی،

 ،1356ج ،1ص .)689ابن ابيالحدید مينویسد :هنگـامي کـه بنـای سـاختمان وسـید و
پهناورش به پایان رسید ،زـذای مفصـلي تـدارک دیـد و مـردم را بـه سـور و مهمـاني
فراخواند .عبدالرحمانبن عوف ـ از حامیان اصلي خالفتش ـ از جمله مـدعوین بـود .او
هنگامي که ساختمان و زذای تهیه شده را مشاهده کرد ،گفت :همانا حقیقت دارد آنچه
دربارهی تو اظهار ميشود «و مـا همانـا بـه خـدا پنـاه ميبـریم از بیعـت بـا تـو» (ابـن
ابيالحدید ،1397 ،ج ،1ص .)196عثمان در مدینةالنبی اموال ،باگها ،تنوات و
چشمه های آ

فراوان داشت .ماترک او مبلغ سي میلیون و نیم درهم و یکصد و پنجـاه

هزار دینار پول نقد ،یک هزار شتر و امالک زیاد در وادیالقری ،برادی

و حنـین ـ بـا

تیمتي بیش از دویست هزار دینار ـ گزارش شده است (ابـن سـعد ،1377 ،ج ،3ص66؛
مسعودی ،1356 ،ج ،1ص.)698
رسول اکرم(ص) و شیخین موجبات اعتراض برخي از مسلمانان را فـراهم سـاخت .بـه
عنوان مثال ،او در پاسخ به کساني که زهد عمر را یادآور شدند ميگفت« :خـدا عمـر را
بیامرزد ،چه کسي ميتواند تحمل او را داشته باشد .من ثروتمندم و از مال خودم خـرج
ميکنم و باید زذاهای نرم بخورم» (طبری ،1362 ،ج ،6ص .)2295در پاسخ به منتقـدان
نیز چنین بیان ميداشت« :بهخدا من از همهی تریشیان مالدارتر بودم و در کـار تجـارت
بیشتر از همه ميکوشیدم و پیوسته زذای نرم ميخوردم و اینک که پیر شدهام زـذایي را
بیشتر دوست دارم که نرمتر باشد( »...همان ،ص

 .)2296-2295شیوهی معیشتي خلیفه

ـ به عنوان مصداتي از زندگي همراه با رفاه و معیشت خو

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

سیرهی معیشتي زندگي شخصي عثمان در مقایسه با شیوهی معیشـتي و سادهزیسـتي

ـ از سوی کارگزارانش نیز

مورد تقلید ترار گرفت .نتیجهی این تقلید ،همانا چیزی جز فاصـله گـرفتن از تودههـای
فقیر ،تالش هرچه بیشتر در کسب مواهب مـادی و عمیـقتر شـدن اخـتالف طبقـاتي و
سرانجام نارضایتي عمومي نبود.
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شیر و روزن بود( ».طبری ،1362 ،ج ،6ص

 .)2296-2295عالوه بـر تنـاول زـذاهای

در دورهی خالفت عمربن خبا  ،زنائم سرزمینهای مفتوحه در یک سیسـتم مـنظم
و مشخ

توزید ميشد؛ به همین جهت مخالفتي جـدی برانگیختـه نشـد .در خالفـت

عثمان از زنایم و درآمدهایي که در نتیجهی فتوحات بدست ميآمد جز مقداری انـدک،
نصیب سپاهیان نميگردید و حتي گاه همان مبلغ ناچیز نیز پرداخت نميشد .آنان نـاظر
بودند که کارگزاران اموی درآمدهای کالني را که در نتیجهی تـالش بهدسـت آمـده بـه
خود اختصاص داده و حتي بر آنها برتریطلبي و تفاخر هم روا ميدارند(الوردی ،بيتا،
15-16؛ .)Islamic culture, 1953, p. 5یکي از پژوهشگران تاریخ اسـالم ،دربـارهی

ص

کیفیت تقسیم زنایم در دورهی خالفت عثمان مينویسد« :در تقسیم زنائم جنگي هم بـه
حقو /مردم تجاوز ميشد و بر آنان ستم ميکردند؛ یعني آنان را به کلي از زنایم محروم
ميساختند یا کمتر از حقشان بدانان ميپرداختند؛ زیرا اموال و زنایم در نظر والیان حقي
نبود که پرداختنش واجب باشـد .معاویة بـن ابوسـفیان کـه ميدانسـت احتکـار و
نگهداری این اموال ،خشم و کینهی مردم را برانگیخته است ،بر منبر دمشق بـای رفتـه و
گفت :مال متعلق به ماست ،زنیمتهای خود ماست ،به هر ک
هر ک

خواستیم مـيدهیم و از

خواستیم دریغ مـيداریم» (عبـدالفتاح عبدالمقصـود ،1361 ،ج ،2ص .)72ایـن

سیاست و دیدگاه موجب شد تا خردهگیری و اعتراض از جانـب سـپاهیان آزـاز شـود؛
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

زیرا آنان مبتني بر آموزه های ترآن و سنت ،درآمد اراضي فتح شده و یا بهدست آمده از
راه صلح را فئي و از آن خود ميدانستند.
مالکاشتر در خصوص کاهش مقرریها خبا

به مردم کوفه چنین گفت« :ای مـردم

من از پیش عثمان ميآیم سعید [سعیدبن عاص] حـاکم کوفـه را دیـدم کـه تصـد دارد
مقرری زنانتان را به صد درهم کاهش دهد و جنگاوران سختکوش را دو هزار بدهـد»
(طبری ،1352 ،ج ،6ص .)2205عثمـان از هیـأت ناراضـي مصـری ،انگیـزهی ورود بـه
مدینةالنبی و درخواستهایشان را جویا شد؛ آنان گفتند« :مردم مدینه از درآمد
سرزمینهای مفتوحه و زنایم نگیرند که ایـن مـال از آن کسـاني اسـت کـه بـر سـر آن
جنگیدهاند؛ و از آن پیرانـي اسـت کـه یـاران پیـامبر(ص) بودهانـد» (همـان ،ص2235؛
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ث) ناخشنودی سپاهیان و مؤدّیان مالیات و خراج

در روایتي دیگر آمده است که عثمان اظهار داشت« :من بيجهت از فرستادگان و هیـأت
مصری ] به مدینةالنبی[ بیمناک بودم...؛ بدانید اموالي که نزد ماست متعلق بـه
کساني است که بر سر آن جنگیدهاند ،عالوه بر آنها تنها به مردان کهنسال از صـحابهی
رسولخدا (ص) حقي خـواهیم داد و بـ ؛ ناراضـیان ،از ایـن سـخنان بسـیار خرسـند
گردیده و رهسپار بالد خود شدند» (طبری ،1362 ،ج ،6ص .)2235اما با پیمـان شـکني
درباریان خلیفه و بازگشت دوبارهی هیأت یاد شده از میانهی راه و سرانجام تتل خلیفه،
مجالي برای تحقق بخشیدن به این تئوری و ادعا باتي نماند.
کارگزاران اموی به تدریپ در شهرها به طور مستقیم و زیرمستقیم امور مالي ـ را کـه
پیش از آن استقالل ویژه داشت ـ تحت سـیبره و اختیـار خـود درآورنـد و بيپـروا در
راستای امیال و امور خود خرج ميکردند .عبداه بـن سـعدبن ابيسـرح (حـاکم مصـر)
اموال فراواني اعم از نقدی و زیرنقدی به مدینةالنبی فرستاد؛ عثمان با تعجـب
از کثرت اموال ،جملهای بر زبان راند که گویای بيتوجهي او بـه چگـونگي دسـتیابي
حکامش به این درآمدها بود .او خبا
گاو شیرده ،پ

به عمروبن عاص (حاکم پیشـین مصـر) گفـت:

از تو شیرش به خوبي فزوني یافته است .عمرو پاسخ داد :خلیفه راست

اینکه ،این اموال دسترنپ مردمي است که هم اکنون در فقر ،تهیدستي و هالکـت دسـت
و پا ميزنند و از سوی حاکم خلیفه سخت مورد استثمار و بهرهکشي ترار گرفتهاند.
نتیجه

سیاست مالي و اتتصادی عثمان بن عفان و کارگزارانش یکي از عوامل مهم در بـروز
تیام سال سي و پنپ هجری بود و در آن مقبد تاریخي با انتقـاد و مخالفـت بسـیاری از
صحابه و مسلمانان مواجه گردید.
عثمان در بعد معیشت ،فردی رفاهطلب بود .در دوران تصـدی خالفـت نیـز شـیوهی

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

ميگوید ،لیکن گوسالهی آن هالک شده است( .همـان ،ج ،5ص.)2103-2102کنایـه از

معیشتي پیشین را ادامه داد .روش گذران زندگي شخصي او در مقایسه بـا رسـول اکـرم
(ص) و شیخین ،تأثیری منفي و ناخشنود کننده بـر جـای گذاشـت .عثمـان خـود را در
چگونگي مصرف اموال بیتالمال ـ به عنوان خلیفه ـ بههرگونه که صالح ميدید مجـاز
ميپنداشت و با این دیدگاه با بهرهمند سـاختن خویشـان و معـدودی افـراد دیگـر ـ از
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از اهالي مدینةالنبی مُحق خواهند بود که از اصحا

رسـولخدا (ص) باشـند.

برانگیخت .در خالفت دوازده سالهی او اشراف و سرمایهداران بزرگي ظهور یافتند؛ ایـن
عده با توجه به شرایط مساعد جامعه و عدم نظارت جدی حاکمیت ،ثروتهـای کالنـي
اندوختند و موجبات ایجاد فاصلهی طبقاتي و نارضایتي عمـومي را فـراهم سـاختند .در
میان اتشار جامعه ،پارهای از کشاورزان و جنگجویـان بـه لحـا فشـار مالیـاتي و اخـذ
ناعادینهی مالیات و خراج و عدم توزید عادینهی زنائم و درآمدهای عمومي ،در صـف
منتقدین و مخالفان ترار گرفتند .کیفیـت برخـورد و اتـدام خلیفـه بـا اراضـي عمـومي،
واگذاری اتباع به افرادی خاص و انحصاری کردن برخـي مراتـد و ترتگاههـا از مـوارد
تابل توجه و موجب نارضایتي عمومي بود .او با سیاست و اهـدافي خـاص بـه تقسـیم
اراضي دست یازید؛ اما نه تنها اهداف مورد نظر متحقق نگردید ،بلکه نتایپ ناخوشایندی
نیز به بار آ ورد .بازار خرید و فروش زمین رونق گسترده یافت و منجر به ظهور عـدهای
زمیندار و زمینخوار گردید .کارگراني از بنده و آزاد در اراضي آنان با حقوتي نـازل بـه
کار اشتغال یافتند .دیری نگذشت که با پدیدار شدن طبقهی مرفـه و صـاحب سـرمایهی
فراوان ،اعتراض رنجبران و نیز آگاهان به تسط و عدل اسالمي برانگیخته شد .برخـي از
صاحبان سرمایه ضمن دارا بـودن ثـروت سرشـار ،خدمـه و چـاکران فـراوان و سـوابق
اسالمي و مبارزاتي ،خواهان نفوذ بیشتر در دستگاه خالفت و منقاد کردن خلیفه در برابر
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
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آرمانها و اهداف خود و حتي خواهان دستیابي به خالفت بودند و در ایـن جهـت از
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عبایای فراوان ـ اعتراض جمد فراواني از نخبگان و دیگـر اتشـار جامعـهی اسـالمي را

 .1ابن ابيالحدید ،عزالدین عبدالحمید ( ،)/1397شرح نهجالبالغه ،بیـروت:
دار احیا الکتب العربیه.

 .2ابن اثیر ،عزالدین علي ( .)1344تاریخ بزرگ اسةال
ترجمهی عبا

و ایةرا ،

خلیلي ،تهران :مؤسسهی مببوعاتي علمي.

 .3ابــن حجــر ( .)/1358الصةةعا ا الرحر ةةه ،تــاهره :شةةر ة
انطبا ة الفنیة المتحده.
 .4ابن سعد ،ابوعبداه محمـد ( .)/1377طبقات الکبری ،بیـروت :دارصـادر
للطبا ة و النشر.
 .5ابن طقبقي ،محمدبن علي طباطبـایي ( .)1360تةاریخ خرةری ،ترجمـهی
محمد وحید گلپایگاني ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا .
 .6ابن عبداه ،احمدبن محمد ( .)/1403قدالفرید ،بیروت:دارالکتا

العربي.

 .7ابن عبری ،ابوالفرج اهـرون ( .)1364مرتصةرالدو  ،ترجمـهی محمـدعلي
تاجپور و حشمتاه ریاضي ،تهران :اطالعات.
(تاریخ خلفا) ،ترجمهی سیدناصر طباطبایي ،تهران :تقنو .
 .9ابوالفدا  ،اسماعیلبن علي (بيتا) .الررتصر خی اخبةار البرةر،
بیروت :دارالرعرخة للطبا ة و النشر.

 .10اجتهـادی ،ابوالقاسـم ( ،)1363بررسةی وعةم مةالی و مالیةه
مسلرین ،تهران :سروش.

 .11الوردی ،علي (بيتا) .نقش و ّاظ در اسال  ،ترجمهی محمدعلي خلیلي،
بيجا :چاپ پدرام.

 .12امیرعلي ( .)1320تاریخ

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

 .8ابــن تتیبــه دینــوری ،ابــي محمــد عبــداه ( .)1380امامةةو و سیاسةةو

رب و اسال  ،ترجمه ی سیدمحمد تقي فخـر

داعي گیالني ،تهران :چاپخانه مجل .
 .13بالذری ،احمدبن یحیي (بيتا) .انساب االشراف ،بغداد :مکتبة المثني.
 .14بلعمي ،ابوعلي ( .)1366تاریخ بلعری ،تهران :نشر نو.
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منابع و مآخذ

 .16حسن ابراهیم حسـن (1962م) .تاریخ االسال  ،بیـروت :دار احیـا التـراث
العربي.
 .17خلیلي ،محمدعلي ( .)1320خلفاء راشدین ،تهران :شرکت چاپ تهران.
 .18دیاربکری ،حسینبن محمد ( .)/1302الخمـی

فـي احـوال انفـ

نفـی  ،مصـر:

الرطبعة العثرانیة.
 .19سیدتبب ( .)1358دالو اجترا ی در اسال  ،ترجمهی سـیدهادی
خسروشاهي و محمدعلي گرامي ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
 .20شهیدی ،سیدجعفر( .)1362تاریخ تحلیلی اسال  ،تهـران :مرکـز نشـر
دانشگاهي.
 .21شیخ مفید ،محمدبن نعمان ( .)1367نبرد جرل ،ترجمـهی محمـود مهـدوی،
تهران :نشر ني.

 .22صــدر ،محمــدباتر( .)1357بررسةةیهایی دربةةاری ی مکتةة
ا تصادی اسال  ،ترجمهی عبدالعلي اسپهبدی ،تهران :انتشارات اسالمي

 .23طالقاني ،سـیدمحمود ( .)1344اسال

و مالکیو ،تهـران :شـرکت سـهامي

انتشار.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

 .24طبری ،محمدبن جریـر ( .)1362تاریخ طبری ،ترجمـهی ابوالقاسـم پاینـده،
تهران :اساطیر.
 .)1352( ----------------- .25تاریخ طبری ،ترجمهی ابوالقاسم پاینده،
تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .26طلــ  ،محمــد اســعد (1957م) .الرلفةةاء الراشةةدو  ،بیــروت:
داراالندلس للطبا ة و النشر.
 .27طه حسین ( .)1363ختنة الکبری ،ترجمـهی سـیدجعفر شـهیدی ،تهـران:
شرکت چاپ و انتشارات علمي.

 .28عادل ادیـب ( .)1364زنةداانی تحلیلةی شیرةعایا
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ترجمهی اسداه مبشری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

مةا،
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 .15جعدة السحار (بيتا) .ابعذر غفاری ،ترجمهی علي شریعتي ،بيجا.

سیدمحمدمهدی جعفری ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
 .30فارسي ،جاللالدین ( .)1357انقالب تکاملی اسةال  ،تهـران :مؤسسـه
انتشاراتي آسیا.

 .31تمي ،شیخ عباسي (بيتا) .تترة الرنتهی خی و ةایم ایةا
الرلفاء ،تم :کتابفروشي داوری.
 .32ک .حتي ،فلی

( .)1344تاریخ

ةرب ،ترجمـهی ابوالقاسـم پاینـده ،تبریـز:

کتابفروشي حاج محمدباتر کتاباي.
 .33مدرسي طباطبایي ،سیدحسـین ( .)1362زمین در خقه اسالمی ،تهـران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 .34مسعودی ،عليبن حسین ( .)1356مروج الذه  ،ترجمهی ابوالقاسم پاینـده،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا .
 .35نویری ،شها الدین احمد ( .)1364نهایة ایر  ،ترجمـهی محمـود مهـدوی،
تهران :انتشارات امیرکبیر.
انقال

اسالمي.

 .37هیکل ،محمدحسین (1973م) .ثرا بن
 .38یعقــوبي ،احمــدبن ابيیعقــو

فا  ،مصر :دارالمعارف.

( .)1363تةةاریخ یعقةةعبی ،ترجمــهی

محمدابراهیم آیتي ،تهران :مرکز انتشارات علمي ،فرهنگي.
39. Islamic culture (1953). NO XXVII.
40. Well housen (1953). the Arab kingdom and it's Fall, translated by Margaret
weir, M. khayats, Beirut.

ریشههای اتتصادی تیام سال سي و پنپ هجری

 .36نهپالبالزــه ( .)1373ترجمــهی ســیدجعفر شــهیدی ،تهــران :انتشــارات و آمــوزش
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 .29عبــدالفتاح عبدالمقصــود ( .)1361االمةةا

لةةی( ) ،ترجمــهی

