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یبرزراعتوکشاورزیدتأکبا

 

 62/6/1041 تاریخ تأیید:                      11/9/1991 تاریخ دریافت:
  1 بیگی یعل ینحس 

  2 ینیمحمدرضا  حسیدس
 

یهودیان قبل از ظهور اسالم، بنا به دالیلی  از مللیه منیم، جهیام  ،     

الع ب جهیام   ر ددی     ةتجار  و باور به ظهور پیاجب ِ آخ الزجان، به مزی 

و رشاورزی داشینن ، اقنایاد    وریآدان با تومه به تجارب  ره در اجور پیشه

د   با جهیام   جلیللادان بیه    دج ینه و اط اف آن را به ادحاار خود درآور

وری، زراعی  و  ج ینه، به دلیل ع م آگاه  تخاای  آدیان از اجیور پیشیه    

های جخنلف به اسینملار   ای ف اهم گ دی  تا یهودیان به شکلرشاورزی، زجینه

فهم چگودگ  تعاجال  اقناادی آدیان در   رو، ب ای جلللادان بپ دازد   ازاین

های اوّلیه هج  ، بای  به این پ سش پاسخ داد ره چیه عیواجل  سیب      سال

 های رایج در ج ینه شی   بیودو و راهبی د پییاجب     تللط یهودیان ب  پیشه

                                              

مسروو:    یسردد  کرماشگرا ، شو  یاسرالم، داشگرها  را    یخاسالم، مدرس مدعو گرره  ترار   یختار یدکترا. 1
(hosainalibeigi@gmail.com). 
  شرررررور  یرررررامداشگرررررها    ی،ه تمرررررد  مالررررر  اسرررررالم یخگرررررره  ترررررار یارداشگررررر. 2
(Mreza_hoseini@pnu.ac.ir). 
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 ب ای خودرفای  در ع صه زراع  ورشاورزی چه بودو 

دسینه اوّل و بیا رویکی د    گی ی از جنابع های این پژوهش ره با به   یافنه

توصیف  ی تحلیل  به ب رس  و تبیین جوضوع پ داخنه، بیادگ  آن اسی  ریه    

خییز،   های حاصیل یاب  جناس ، در اخنیار داشنن زجینیهودیان به دلیل جکان

های زراعی  و رشیاورزی، سیبن زدی گ  جنفیاو        تللط ب  فنون و روش

ازآنِ خود ر د  بوددی   اجیا    های رایج در ج ینه را)یکجادشین (، بیشن  پیشه

راهب د جناسیب  بی ای رشی  اقنایادی و خودبلین گ        ت ریج پیاجب  به

های بیای ، تشیویب بیه     جلللادان در پیش گ ف  و با ج ی ی  ب  احیای زجین

راش  دخل و دظار  ب  تقلیم آب، اه اف بلن ج   خود را جحقب دلیود و  

 خودرفای  اقناادی جلللادان را رقم زد 
 

 یهود. یکشاورز یهود، وری یشهپ ینه،اقتصاد مد ینه،مد یهود، یامبرپ :کلیدواژگان

مقدمه

اقامت پیروان ادیان الهیی در   جزیره در اعصار کهن، زمینه موقعیت مناسب جغرافیایی شبه

این سرزمین را فراهم کرده بود. یکی از این ادیانی که پییروان  در مدینیه و اایران  ن    

یهود بود. پیروان این دین، توانسته بودند با توجه به تجارب خود در عرصه  سکونت داشتند،

هایی که از جهات مختلف مساعد و حایز اهمیت وری، کشاورزی و دامداری، در مکانپیشه

ای فیراهم  بود، استقرار پیدا کنند. از ارفی، سبک زندگی متفاوت ی یکجانشیینی ی زمینیه    

های تأثیرگذار مختلف، پیشگام باشند و اَعراب هم به دلیل هکرده بود تا  نان در تولید پیش

زندگی بیابانگردی، به تولیدات  نان نیاز داشته باشند. بیا مهیاجرت مسیلمانان از مکیه بیه      

، نیازهیای اقتصیادی مسیلمانان نییز     شهر مدینه از سوی پیامبرمدینه و تشکیل دولت

همان  غاز ورود به مدینیه و بیه دلییل      شکارتر گردید. وابستگی مسلمانان به یهودیان در

 هیای دسیتی نماییان شید. حیا ،      عدم تجربه کافی  نیان در امیور زراعیی و تولیید پیشیه     



 83   0011هشتم،زمستانودوم،شمارههشتادویستسالب             

در  رفت از این وضعیت نامساعد اقتصادی، تنها مدیریت منابعی بود که پیامبر راه برون

بیشیتر   تیوان در اختیار داشت. بر این اساس، نق  مدیریت راهبیردی در موفقییت را میی   

های تالش انسانی مشاهده کرد اگر به جنگ و سیاست نگیاهی داشیته باشییم، پیی      حوزه

ندرت نتیجه یک فرایند کامالً تصادفی بوده است. برتیری   خواهیم برد که موفقیت افراد به

کننده نیست. راهبردهایی که بر مبنای چهار عنصیر:   معموالً عامل تعیین ها و منابع،مهارت

سیازی اثیربخ     ت، درک عمیق محیط رقابتی، ارزیابی عینی منابع و پییاده اهدان بلندمد

کننید. کسیانی کیه ایین چهیار عامیل اسیترات یک را         هستند، همیشه نق  مهمی ایفا می

نگیر،   بنابراین، مدیریت راهبردی، میدیریتی  ینیده   1اند. اند، افراد موفقی بودهمدیریت کرده

گیرد. این مدیریت پس  ای شناخت محیط صورت میگرا و بر مبن بلندمدت، یکپارچه، تحو 

نماید که با اجرا و نظارت بیر  از ایّ فر یند مربواه، مدیریت راهبردی خاصی را تدوین می

باید بررسی شیود کیه    2سازد.  ن، تحقق رسالت و یا مأموریت را به بهترین وجه مقدور می

 سته است تأثیرگذار باشد.در این زمینه، تا چه میزان توان مدیریت راهبردی پیامبر

پیشینهموضوعپژوهش

انید  امیا در تحقیقیات    جزیره از دیرباز مورد توجیه پ وهشیگران بیوده    یهودیان ساکن شبه

 گرفته، بیشتر بیه ابعیاد سیاسیی حییات  نیان پرداختیه شیده و توجیه چنیدانی بیه            صورت

مدینیه: موقعییت    یهیود »ای بیا عنیوان   های اقتصادی  نان نشده و تنهیا در مقالیه  فعالیت

تیألیف احمدرضیا خییری و فاامیه احمدونید      « اقتصادی و تحوالت  ن در عصیر نبیوی  

صورت گذرا اشاراتی شده است. خالده عبدالطلیف حسن  (، به اقتصاد زراعی یهود به1731)

مین الیهیود    موقیف الرسیو   »نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  یاسین هم در پایان

م(. 2002انید )  صورت بسیار موجز به عرصه زراعی پرداختیه  وم بهدر ذیل فصل د« الحجاز
                                              

 .22، صمدیریت استرتژیک با رهیکرد امره ی. گراشت، 1

 .101، صمدیریت استرتژیک در شیرههای مسالح. شهالئی، 2
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وی ه در عرصه زراعت و کشاورزی،  با توجه به اهمیت تأثیری که موضوع اقتصاد، به بنابراین،

گییری  البید در پ وهشی مستقل و با وام با یهودیان داشت، می در مناسبات میان پیامبر

 سترات یک، به این موضوع پرداخته شود.های نظریِ علم مدیریت ااز برخی شاخص

هایمرتبطباکشاورزیپیشه

جزییره   وری و تولیدات دستی، پیشتازتر از سایر شهرهای شبهمدینه در زمینه فعالیت پیشه

ها و صنایع تولیدی دستی، بر اَعراب برتری داشتند، اما  بود. اگرچه یهودیان در برخی پیشه

از  1دو گروه اَعراب و یهودییان، در ییک سیطر قیرار داشیتند.     بنا به نظر برخی، تقریباً هر 

ای که اساس اقتصیاد  ن مبتنیی بیر کشیاورزی بیود،       ارفی، دور از ذهن نیست در جامعه

تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی نیازمند ادوات کشاورزی باشند. همین امر، زمینه رشد 

گیر، ایین تولییدات، در عرصیه     کیرد. از ایرن دی   هایی را فیراهم میی  و نموّ حِرَن و پیشه

نجّار،  گرفت. بنا به گزارش ابنکشاورزی و امور روزمره ساکنان مدینه مورد استفاده قرار می

که  2صنعتگر یهودی فعالیت داشتند 700در روستای زهره که در حاشیه مدینه قرار داشت، 

 دهنده رونق کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی است. نشان

و تولید وسایل خانگی را  7بافی بافی، لیف گیری، سبدبافی، زنبیل رابحسن ندوی، ش ابی

البته یهودیان در کنار سایر  4داند.های یهودیان مدینه و ااران  ن می ترین پیشه جزء مهم

                                              

 .22، صاالجتماعیة هاالقتصادیة فی المدیدة فی القر  األه: الهجریالتدظیمات شجما ،  .1
 .22، ص1، جالدرة الثمیدةالدجّار،  ابن .2
در عرصه کگراهر ی اتاران شمرود، مسرالماشا  شیر  در      . البته بعد ا  تدابیر اقتصادی که  یامبر3

ترممین شمودشرد     بافی ه حصیربافی مستق  عمر  کررد  ه شیا هرای  رود را      میده  سبدبافی،  شبی 
معرهف شردشد ه سرالما  فارسری،    « الاواص»که صاحبا  این امور، ا  سوی مسالماشا  به  طوری به

 (.427، صتاریج الدالالت السمعیةیکی ا  این  واص بود )الا اعی، 

 .240ر241، صالسیرة الدبویةشدهی،  .7
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های شغلی که در مدینه داشتند، بر حسب ضرورت زندگی، شیوه معیشیت و  داب و   فعالیت

هیای منیتا از    وردنید. یکیی از پیشیه    روی میی  های دیگیری هیم   رسوم خود، به فعالیت

عنیوان نوشییدنی و    گیری با استفاده از خرما بود که هم بیه  محصوالت زراعی، پیشه شراب

با وجود این، ظاهراً از بالد شام  1گرفت. عنوان کاالیی تجاری مورد دادوستد قرار می هم به

ییان روا  فراوانیی داشیت     اسیتفاده از شیراب، در مییان یهود    2کردنید.  هم شراب وارد می

هیای   قریظه و پیروزی مسلمانان بر  نها، مقداری شراب و خیم که در زمان غزوه بنی چنان

یهودییان   7 نهیا را دور ریختنید.    دست مسلمانان افتاد  اما به دستور پیامبر، همیه  به« می»

امیا بیا    4کردنید   همچنین، از انگور، خرما، عسل و مخلوط جو و گندم نیز شراب تهیه میی 

(، فیروش انگیور بیه    20  مائیده،  ییه  212  بقره،  یه47نزو   یات تحریم شراب )نساء،  یه

 5یهودیان منع شد تا مسلمانان به اور غیرمستقیم در تولید شراب مشارکت نداشته باشند.

شدند، ارتباط  بافی و حصیربافی که از برگ نخل و الیان  ن درست می سبدبافی، زنبیل

ی روزمره یهودیان داشت و عموماً عالوه بر رفیع احتیاجیات و اسیتفاده در    نزدیکی با زندگ

 نان همچنیین، در تولیید انیاب از     1کردند. منز ، در امر کشاورزی نیز از  نها استفاده می

الیان پشم و فر وری پوست هم فعا  بودند. در مدینه ساخت اشیا و لوازم چوبی مانند در و 

کشاورزی روا  داشت. ثروتمندان یهود بیشیترین اسیتفاده از    پنجره و لوازم منز  و ادوات

های چوبی که با استفاده از چوب  که صندلی اوری این تولیدات را در مناز  خود داشتند  به

                                              

 .304، صمکة هالمدیدة  شریف، 303، صتاریخ عرب قب  ا  اسالمسالم،  .1

 .111، ص12، جالمفص جواد عالی،  .2

 .43، ص2، جطبقات الکبریسعد،    ابن383، صمغا یهاقدی،  .3

 .148، صیثرب قب  االسالمالوکی ،  .7

 .20، ص7، جمجمع ال هائد  الهیثمی، 33، ص2  هما ، ج227، ص3، جمعجم األهسطالطبراشی،  .3

 . 83، ص3، جصحیح  بااری،  324، صتاریج الدالالت السمعیةالا اعی،  .2
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شد، میان ساکنان مدینه بسیار مرسیوم بیود. چیوب     های فلزی ساخته می درخت گز با پایه

نمودند و در تولید  دینه قرار داشت، تهیه میدرخت گز را از ناحیه غابه که در شما  غربی م

 1دادند. صنایع چوبی مورد استفاده قرار می

هایی بود که با توجیه بیه نییاز جامعیه کشیاورزی بیه ادوات و         هنگری، از دیگر پیشه

شخم، تبر، داس و چنگک، در میان ساکنان مدینیه و   ابزار الت  ن، مانند: گاو هن، وسایل

که در جریان غزوه خندق، مسلمانان، بیل، تیشه و  چنان 2اوانی داشت وی ه یهود روا  فربه

زنبیل برای حفر خندق از یهودیانی که در این زمینه خبره و به تولید  ن اشیتغا  داشیتند،   

ای از  ن  شان که بخی  عمیده   بنابراین، یهودیان با توجه به سبک زندگی 7قرض گرفتند.

یل مرتبط با کار خیود روی  ورده بودنید و در ایین    مرتبط با کشاورزی بود، به ساخت وسا

دانسیتند و  ن را بیه    زمینه، پیشگام شدند و فنون ساخت و تولید  ن را انحصار خوی  می

رو، مسلمانان ساکن در مدینه، وابسته بیه  نیان بودنید و     دادند. ازاینمسلمانان  موزش نمی

تند به ایین وسیایل در سیطر وسییع     توانستنها بعد از جنگ و یا اخرا  و کوچ یهودیان می

 دست پیدا کنند.

افزارهاپیشهتولیدرزم

های یهودیان بوده و پیشینه این شغل تولید وسایل و ادوات جنگی و نظامی، از دیگر پیشه

نمودند  قبل از میالد( که اقدام به ساخت سپر کرد، منتسب می 230ی1010را به داود نبی )

گیزارش منیابع تیاریخی، حیاکی از فعالییت       4کردنید. رفی میدار ایشان معو خود را میراث

                                              

 . 742، ص2، جأسد الغابةاثیر،    ابن 133، ص3، جصحیحبااری،  .1

 .308، صالمدیدة مکة هشریف،  .2

 .718، ص2، جسیرة الحالبیة  حالبی،  333، صمغا ی هاقدی، .3

  328، ص 4ج، سرب  الهردو هالرشراد     صالحی الگامی، 730، ص2، جتاریخ االسالمالذهبی،  .7

 .222، ص1، ج الصة الوفا بم بار دار المصطفىسمهودی، 
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اندوزی  نان از اریق تولید، سیاخت و فیروش ابزارهیای جنگیی      گسترده یهودیان و ثروت

است.  نها در ساخت انواع: زره، نیزه، شمشیر، کمیان، کالهخیود، سیپر و خنجیر پیشیگام      

رساندند.  نان در تولید سالح  یو این ادوات نظامی را در بازارهای مدینه به فروش م 1بودند

کیه   بالیدند  چنان اند و همیشه به خود می به سایر ساکنان مدینه و ااران  ن، برتری داشته

معرفیی  « اهیل کیارزار و سیالح   »، خود را مردان قینقاع در زمان مصان با پیامبربنی

ادی شمشییر و  سیپر و تعید   700هایشان،  و به هنگام کوچ  نان از مدینه و قلعه 2کردند می

قمیری(،  نجم هجیری  قریظیه )پی  در جرییان غیزوه بنیی    7کمان به دست مسلمانان افتیاد. 

هایی که به دست مسلمانان افتاد، شامل همین ادوات نظامی بود که خود یهودیان  غنیمت

گرفتند. تعداد این وسایل نظامی، فیراوان   ها از  نها بهره می  نها را ساخته بودند و در جنگ

 1500نیزه و  2000زره،  700شمشیر،  1500عنوان نمونه، مسلمانان در این جنگ،  بهبود  

امیوا    4سپر فلزی و چرمی به دست  وردند که همگیی از تولییدات خیود یهودییان بیود.     

 50زره،  50نییر هم که بعید از شکسیت  نیان بیه دسیت مسیلمانان افتیاد، شیامل:          بنی

دکنندگان و سازندگان، به کار سیاخت ابزارهیای   بیشتر تولی 5شمشیر بود. 740کالهخود و 

جنگی و تیز کردن شمشیر یهودیان اشتغا  داشتند  چراکه دفاع از قالعی که یهودیان در 

افزارهایی بود که به وسیله  ن بتواند دشیمن را از  ن ناحییه     ن ساکن بودند، نیازمند جنگ

افزارهیا   ساخت و تولید این رزم دور کنند. این، خود عاملی بود که سبب گردید یهودیان به

                                              

 .32، ص2، جطبقات الکبریسعد،    ابن 383، 3، جمصدفعبدالر اق،  .1

 .80، ص7، جالبدایة هالدهایةکثیر،  ابن .2
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هیای اقتصیادی  نیان را    توانست نیازمنیدی  هایی دیگر که میروی بیاورند.  نان در بخ 

که در ساخت ابزارهای: ماهیگیری، تلیه، تیور،    برارن کند نیز ورود پیدا کرده بودند  چنان

یین تولییدات،   رسد که برخی از ابه نظر می 1های  هنی هم فعالیت داشتند. پنجره و قالب

 کردند.وی ه ابزار ماهیگیری را به نواحی حاشیه دریای سرخ و شامات صادر می به

پیشهزرگری

عنیوان متخصیص ایین حرفیه      قینقاع بیه  پیشه زرگری، از دیگر مشاغلی بود که یهود بنی

شدند و کسی در این زمینه با  نان توان رقابت نداشت و شغل عمیده  نیان بیه     شناخته می

صورت: زیور الت، جواهرات، وسایل تزیینی،گوشواره،  رفت.  نها تولیدات خود را به شمار می

قینقییاع( بییه فییروش  خلخییا ، دسییتبند، انگشییتر و گردنبنیید در بییازار وییی ه زرگییران )بنییی

گردنبنیدی بیرای     ، علیی که به هنگام ازدوا  حیرت فاامیه  چنان 2رساندند  می

 نچیه از   7ریق فروش  ن، ولیمه عروسی را تهیه کند.قینقاع برد تا از ا فروش به بازار بنی

نشینان و اهالی شهرهای حجیاز،    ید، این است که ساکنان مدینه، بادیهگزارش منابع برمی

های دختران و زنانشان را از یهودییانی کیه در زمینیه     مشتریان یهودیان بودند و نیازمندی

قینقیاع در     چراکه فقط یهودییان بنیی  کردند تولید و ساخت زیور الت ماهر بودند، تهیه می

های برخی  عرصه ساخت زیور الت شهرت داشتند و در این پیشه، پیشگام بودند. از روایت

یهیودی، ثیروت فراوانیی از ارییق      الْحُقَیْیقِ اَبی   ید که خاندان از منابع تاریخی هم برمی

بیه هنگیام فیتر    کیه    وردند  چنان دست می ساخت و فروش مصنوعات و زیور الت اال به

                                              

 .308، صمکة ه المدیدة  احمد شریف،  431، صتاریج الدالالت السمیعةالا اعی،  .1

، سریرة الحالبیرة    حالبری،  82، ص3  هما ، ج48، ص7  هما ، ج117، ص3، جصحیحبااری،  .2

 . 321ه287، ص2ج

 .82، ص3، جصحیحبااری،  .3
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پنهان کردند.  نها همچنیین، ایین تولییدات را در ازای     خیبر، این تولیدات را از پیامبر

عروسیی،    عنوان نمونه، مردم مکه در مراسیم  دادند  به اُجرت و دستمزد به اَعراب امانت می

 1گرفتند. اال و جواهر الت یهودیان را به مدت یک ماه اجاره می

های توان گفت که یهودیان در زمینه تولید و ساخت پیشه ، میبر اساس  نچه بیان شد

هیای   هایی را که بیا حییات روزانیه و فعالییت    دستی، بر اَعراب برتری داشتند و تمام پیشه

هیا از سیطر   که در برخی پیشه ایگونه خوبی فراگرفته بودند  به کشاورزی در ارتباط بود، به

ها را انحصاری کرده، فنون  موزش و ساخت پیشه باالیی از مهارت برخوردار بوده و بعیی

سیازی کیه از نظیر در مید، جیزء       مانند زرگیری و اسیلحه  دادند   ن را به دیگران  موزش نمی

توانستند ثروت هنگفتی بیرای  نیان بیه همیراه داشیته باشید. از        های پُردر مد بودند و می حرفه

و یا ایجاد تشویق به وقوع جنیگ   ها ارفی، یهودیان مصلحت خود را در شرکت کردن در جنگ

دیدند  چراکه  نیان اهیل زراعیت، کشیاورزی، تجیارت،       در سرزمین خودشان و ااران خود نمی

 .شد ها، تنها در سایه برقراری امنیت فراهم می اندوزی بودند و این فعالیت بازرگانی و ما 

هایدامدارییهودیاندرمدینهفعالیت

خیزی در مدینه بود، امیا ایین اراضیی فقیط بیه       مرغوب و حاصلهای  با وجود اینکه زمین

ای برای پرورش احشیام و   محصوالت کشاورزی اختصاص داشت و به واقع، مدینه منطقه

دامداری در سطر گسترده نبود  اما با این حا ، اهل مدینه تعدادی شتر، گوسیفند و سیایر   

چریدنید و   ها می رختان و کنار باغکردند که از شاخ و برگ د حیوانات اهلی را نگهداری می

گرفیت. از جملیه ایین     عنوان چراگاه مورد استفاده قرار می منااقی ااران مدینه بود که به

هیایی بیود    بود که در مسیر شام قرار داشت و در  نجا درختچه« الغابه»و « زغابه»منااق، 

 2توانستند از  نها بخورند. که شتران می

                                              

 .321، صمغا ی ،هاقدی .1

 .182، ص7، جمعجم البالدا حموی،  .2
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برای شخم زدن اراضی کشاورزی داشتند و بیرای اینکیه    مردم مدینه تعدادی گاو هم

هایشان را  بیاری کنند، از تعدادی شتر نیز برخوردار بودنید.    ب از چاه بیرون  ورده و زمین

معرون بودند. اَعیراب بیدوی نییز شیتر و سیایر      « نواضر»این شترها به شتران  بک  یا 

لی نسبت بیه اهیل مکیه، چنیدان بیه       وردند  و حیوانات اهلی را برای فروش به مدینه می

دامداری راغب نبودند. این وضعیت، در اوایل حیور مسلمانان در مدینه و در گزارش غزوه 

رأس و بیرای   100که تعداد اسبِ مشرکان در این جنیگ،   خوبی نمایان است  چنان بدر، به

شتر  300ان شتر داشتند و در مقابل، مشرک 30رأس بود. از ارفی، مسلمانان  7مسلمانان، 

هیای پیی  رو،    واسطه روی  وردن به امر تجارت و جنگ های بعد، به اما در سا  1داشتند 

هیای بسییاری    تعداد شتران و اسبان رو به افزای  نهاد و مسلمانان از مردمان بادیه اسیب 

سیلیم در   خریداری کردند و حتی در مدینه بازاری به فروش اسب اختصاص داشت و بنیی 

از سوی دیگر، در غیزوات   2این بازار که در بقیع الخیل بود، مشهور بودند.فروش اسب در 

عنیوان   عنوان غنیمت عاید مسلمانان شد  به شماری بهمختلف، اسب، شتر و گوسفندانِ بی

شتر و گوسفندانی که به دست مسلمانان افتاد، از شمار بییرون  »نمونه، در جنگ با هوازن 

های کشاورزی به پرورش حیوانات اهلی و  که در کنار فعالیتاما این یهودیان بودند  7 «بود

ای از پیرورش شیتر، توسیط یهودییان مدینیه صیورت       پرداختند. بخ  عمده پرندگان می

های فراوانی مبنی بر اینکیه یهودییان    که در گزارش منابع تاریخی روایت گرفت  چنان می

قریظه، یهودیان با پایان غزوه بنیاند، در دست است  برای نمونه، در  شتران فراوانی داشته

ها و چهارچوب درهیا را بیا    ها و پنجره توافق کردند که اموا  خود و حتی چوب پیامبر

این تعداد شتر در کنار سایر حیوانیات اهلیی    4شتری که در اختیار داشتند، حمل کنند. 100

                                              

 .82، ص1، جامتاع االسماع  مقری ی، 21ه8، ص2، جسیر هگام،  ابن .1
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، تعیداد قابیل   دادند، برای ساکنان یک قلعه با جمعیتی حیدودِ هفتصید نفیر   که پرورش می

یهودییان را   1ای است. همین امر، سبب شده که پ وهشگرانی همچون ولفنسون،مالحظه

قریظیه، مسیلمانان بیه    بعد از اخرا  بنیی  2در عرصه پرورش حیوانات اهلی پیشگام بدانند.

هیای  و از فیر ورده  7حیوانات اهلی فراوانی که یهودیان پرورش داده بودند، دسیت یافتنید  

 کردند.حیوانات جهت تغذیه و تولید پوشاک استفاده برخی از  ن 

کیه   4کردنید  یهودیان همچنان در مناز  خود، به پرورش پرندگان اهلی نیز اقیدام میی  

بیانگر خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی یهودیان به ساکنان بادیه بود و ایین موضیوع،   

تیری  معیشیتی مناسیب  دهد که یهودیان در مقایسیه بیا مسیلمانان، از وضیعیت     نشان می

 برخوردار بودند.

هایخانگیپیشه

ها بود که زنان یهودی بدان اشتغا  داشتند  از جمله  نها، صینعت بافنیدگی   برخی از پیشه

های دیگری همچون: دباغی، ساخت ظرن و وسایل خیانگی،    نان همچنین در پیشه 5بود.

قریظیه، بیه ایین     ان غزوه بنیکه مسلمانان در جری اوری مسی و سفالی فعالیت داشتند  به

 1ظرون دست یافتند.

                                              

 شویسررردد ، مرررورق ه محقررری اسررررائیالی (،Israel Wolfensohn) اسررررائی  هلفدسرررو  .1
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 .18، صتاریخ الیهودهلفدسو ،  .2

 . 323، ص2، جسیرة الحالبیةحالبی،  .3

 .18، صتاریخ الیهودهلفدسو ،  .7

 .111، ص12، جالمفص    جواد عالی،18صهما ،  .3

 .383، صمغا یهاقدی،  .2
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بعیی از یهودیان با توجه به نیازمندی جامعه، به دوخت و دوز و تهیه پوشاک مناسیب  

کنید، خییاای    رواییت میی   (ق27)م. مالک  بن که انس در امور خیاای اشتغا  داشتند  چنان

 1را به خوردن نان جو برشته و روغن دعوت کرد. یهودی، رسو  خدا

پیشهطبابت

کیه ابوحفصیه یهیودی، از     کردند  چنان یهودیان، در ابابت و پزشکی هم خدماتی ارائه می

 نان  2عفان اسالم  ورد، از ابیبان بود. بن عادیا یهودی که به دست عثمان بن موالی سموا 

و در  7 مدنید  با استفاده از ورد، السم و جادو، درصدد دفع حیوایا و عیال  بیمیاران برمیی    

وایتی  مده است که یکی از زنان مدینه، مشکل چشمی پیدا کرد و از این وضعیت شِکوه ر

داشت و درصدد بر مد تا یک مرد یهودی با توسل به ورد و جادو، وی را درمان کنید  امیا   

شوهرش مانع شد و گفت عمل یهودی چون با ورد و جادو همراه اسیت، کیاری شییطانی    

 4اید از وی خواست که بیماری را شفا دهد.است و شفادهنده خداوند است و ب

هایی بودند که یهودیان چندان تمایلی به انجام رسد، برخی از پیشه البته به نظر می

 نها نداشتند  مانند:  رایشگری، قصابی،  رد کردن جهت نان ) سییاب کیردن( و حفیر    

و پرسیتاری  های مربوط به زنان در اموری همچون: پرستاری، مامیایی   قبر، و یا پیشه

 5بچه )دایه(.
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هایزراعییهودیاندرمدینهفعالیت

هایی که یهودییان در  ن سیکونت داشیتند، شیرایط کیاماًل مناسیبی بیرای         ها و دره واحه

رفیت کیه    ترین ارکان اقتصادی مدینه به شمار می کشاورزی دارا بودند. کشاورزی، از مهم

خییز نیواحی    واسطه اینکه اراضی حاصل یهودیان در  ن مشارکت باالیی داشتند   ن هم به

که بیه هنگیام سیکونت قباییل      اوری به 1شرقی و جنوبی مدینه را کامالً در اختیار داشتند 

 2ها در دست یهودیان بود. اوس و خزر  در یثرب، اراضی کشاورزی و نخلستان

وق منابع تاریخی، تفی   یهودیان، از ثروتمندترین ساکنان مدینه بودند. بر اساس گزارش

که اشیاره شید،    اقتصادی یهودیان بر ساختارهای اقتصادی مدینه، کامالً  شکار بود و چنان

های مختلف اقتصادی پیشگام بودند. چند عامل در تحقق برتری اقتصیادی    نان در بخ 

. قرار گرفتن مدینه در 1بخشید:  نان دخیل بود و زمینه این برتری را هرچه بیشتر قوّت می

و مد بودنید، اهمییت منیااق تحیت      ای تجاری که بین یمن و شام در رفته مسیر کاروان

خییز   . در دست داشتن اراضی وسیع زراعی حاصیل 2تسلط یهودیان را دوچندان کرده بود  

. در 7رسیاندند   عنوان مازاد به فیروش میی   که عالوه بر رفع نیازهای روزمره، بخشی را به

 4 اَریرس  و 3رُهمَةَ همچونهای پُر بی  خیز و چاه های حاصل  اختیار داشتن منابع  بی، دره
قینقاع )کانون اقتصادی مدینه( که محیل دادوسیتدهای تجیاری مسیلمانان و      . بازار بنی4

های پُردر میدی   عالوه، انحصار شغل شد. بهیهودیان بود و تحت نظارت یهودیان اداره می

 نمود.  نان کمک میهمچون زرگری، به افزای  منابع مالی و توانمندی اقتصادی 

                                              

 .83، ص3، جمعجم البالدا حموی،  .1

 .47، صاعالق الدفیسةرسته،  ابن .2

عفرا  آ    بن فره ت ه عثما  ها، متعالی به یک یهودی بود که آب آ  را به مسالماشا  می چا این  .3

 (.122، صالمعارف قتیبه،   ابن784، ص3، جأشساب األشرافرا  ریداری کرد )بالنری، 

 تعالری داشرته ه بره شرام اه شرهرت یافتره اسرت       « اریس»این چا ، به کگاهر ی یهودی به شام  .7

 (.714، ص2، جوفا الصة الدی، )سمهو
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بدون شک، یهودیان با توجه به دراختییار داشیتن منیابع اقتصیادی، از جملیه زراعیت       

وکشاورزی، توانسته بودند سلطه اقتصادی خود را بر ساکنان عیرب منطقیه اعمیا  کننید      

های اقتصادی خود، مجبور بودنید کیه از    که کشاورزان عرب برای رفع نیازمندی ای گونه به

کیه   شید  چنیان   ض بگیرند و این عمل، در درازمدت سبب فقر و رنا  نان میی یهودیان قر

روایت شده است، مسلمانان برای رفع نیازهای غذایی روزمره، در ازای کار برای یهودیان و 

اهمییت ایین    1کردنید.  در قبا  کشیدن هر سطل  ب از چاه، یک عدد خرما دریافیت میی  

عنوان پرداختی برای  زادی فرد و تعهد، در نظیر   ای بود که به گونه محصو  استرات یک، به

که در جرییان سُیریه    گرفت  چنان شد و در معامالت پایاپای، مورد توجه قرار می گرفته می

عباده در ازای پرداخیت خرمیا در مدینیه، خواسیتار      سعدبن بن در سا  هشتم، قیس« خَبَطِ»

بنابراین، سیاکنان عیرب    2عامله کرد.گوساله و بزِ پروار شد و مردی از قبیله جهیه، با وی م

ای از حیوایا اقتصیادی خیود، بیا مشیکل مواجیه بودنید و        مدینه برای رفع بخی  عمیده  

کرد. به  سختی برارن می شان، حتی نیازهای روزمره  نان را به محصوالت زراعی تولیدی

نه باعث همین دلیل، همیشه وابسته به یهودیان بودند. در تنگنا قرار گرفتن مسلمانان مدی

های خود صرن نظر کرده و محصوالت زراعی خیوی    شده بود که برخی از  نان از زمین

این شرایط،  7های خود، به یهودیان واگذار کنند. تر در برابر پرداخت بدهی را با قیمتی پایین

کرد. یهودیان، اراضی خود را های مالی را دوچندان می زمینه روا  ربا برای پرداخت بدهی

یق اجاره یا مزارعه و یا در مقابل ثلث یا ربع محصو ، در اختیار کسانی کیه زمینیی   از ار

دادند و این امر، زمینه افزای  توانمندی اقتصادی  نان و فقیر روزافیزون   نداشتند، قرار می

 4ساکنان مدینه را به دنبا  داشت.

                                              

 .317، ص3، جسدنماجه،    ابن113، ص7، جتاریخ مدیدة دمگیعساکر،    ابن224، ص7، جسدن ترمذی، .1

 .321ه302، صمغا یهاقدی،  .2

 .223، صمکة ه المدیدةشریف،  .3

 هما . .7
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خیز و  حاصل از دیگر عوامل مؤثر در تفوق یهودیان، عالوه بر در دست داشتن اراضی 

مرغوب، وجود منابع  بی زیرزمینی فراوانی است که هیم در عرصیه کشیاورزی و سییراب     

گرفت.  نان اوّلیین کسیانی بودنید کیه در      کردن مزارع، و هم شُرب مورد استفاده قرار می

های  ب فراوانی در تملک خود داشیتند و بیدان   رو، چاه ازاین 1مدینه به حفر چاه پرداختند.

بیاره   اشیرن در ایین   بن که کعب سرودند  چنان ده و حتی اشعاری در این باره میافتخار کر

ما چاهی داریم گوارا و پُر ب. هر کس از  ن بگیذرد، از  ن خواهید   » 2سرود: چنین شعر می

های جوشان فراوانی که در مدینه  ق( نیز ایّ گزارشی، از چشمه234یعقوبی )م.  7«نوشید.

  4کند. بوده، یاد می

 اند از: های پُر بی که در مالکیت یهودیان بود، عبارت ترین چاه مهم

 بود.  اَریسکه از نِ شخصی یهودی به نام  اَریسو چاه  أُمِّ إِبْرَاهِیمَی چشمه 

 ن  عفان به توصیه پییامبر  بن ی چاه رُومَه که منسوب به یک یهودی بود و عثمان

  5را خریداری کرد و به مسلمانان بخشید.

 را جادو کرد. بود. وی پیامبر الْأَعْصَم بن لَبِیدُو چاه ذوران که از ن  أُنَای چاه 

 1ی چاه غاضر و األعوان که خنافه یهودی  ن را در اختیار داشت.

                                              

 .42، صاعالق الدفیسةرسته،  ابن .1

  .«من یردهَا بِإِشَاء یغترف ...هَلدَا بِوْر رهاء جمة. »2

 .283، ص1، جطبقات فحو: الگعراءسالم،  محمدبن .3

 .23ر22، صتاریخیعقوبی،  .7

  133رر 132، صتراریخ المدیدرة  شربه،     ابن770ه714، 227، ص2، ج الصة الوفاسمهودی،  .3

 .122، صالمعارفقتیبه،  ابن

 .182ر144، ص2، ج الصة الوفاسمهودی،  .2
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، بیی  از  «بطن نخیل »میزان ذخایر منابع  بی چنان فراوان بود که فقط بین مدینه تا 

و، یهودییان بیرای  بییاری محصیوالت     ر ازایین  1چاه با  ب پاک و زال  وجود داشت. 700

 2کردند. های خود، از بردگان استفاده می زراعی و نخلستان

یکی از ارکان اقتصادی مدینه، زراعت و تولید خرما بود. یهودیان، اوّلین افرادی بودنید  

البته منطقه خیبر نیز در ایین زمینیه غنیی بیود       7که در مدینه به کاشت درختان پرداختند.

 4« نگاه که خیبر فتر شد، توانستیم از خرما سییر شیویم.  »کند:  که عایشه روایت می چنان

این موضوع، حاکی از اهمییت درخیت نخیل و محصیو   ن نیزد یهودییان دارد  چراکیه        

تولییدی یهودییان،   خرمای  5های فراوان خرما، منبع تأمین غذایی ساکنان مدینه بود. نخل

بی  از نییاز سیاکنان بیود و همیشیه میازاد محصیو  را در خیار  از مدینیه بیه فیروش           

های دیگری نییز داشیت  از جملیه اینکیه سیاکنان       براین، نخل، استفاده رساندند. عالوه می

مدینه و ااران  ن، الیان خرمیا را بیرای سیاخت زنبییل و پشیتی و سیقف منازلشیان، و        

هیای   گرفتند و خارها و چوب بان برای حفظ خود از گرما به کار می ایهعنوان س همچنین به

عنوان علوفه برای تغذیه شتران خُیرد   شد و هسته  ن را به خرما هم برای  ت  استفاده می

هیای   ها و زمین ها و نخلستان بنا به گزارش یعقوبی، در مدینه و ااران  ن، باغ 1کردند. می

بر این اساس، یهودیان  3جار و کشت و زرع وجود داشت.خیزی برای غرس اش  ماده حاصل

                                              

 . 321هما ، ص .1

 .23، ص3، جمعجم البالدا حموی،  .2

 .42، صاعالق الدفیسةرسته،  ابن .3

 .723، ص4، جاالصابةحجر عسقالشی،    ابن170، ص3، جصحیحبااری،  .7

 .78، ص2، ج اد المعادقیم جو یه،    ابن 738، ص2، جصحیححبا ،  ابن .3

 .134، صتاریخ العرب  شامی، 307، صالمدیدة مکه هشریف،  .2

 .22ر23، صتاریخیعقوبی،  .4
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ویی ه اینکیه  نهیا     پرداختنید  بیه  شان به کشیت خرمیا میی    های زندگی ها و مکان در محل

 1 وردند. های خرمای بسیار ممتاز و باکیفیتی به بار می نخلستان

تیرین میردم بودنید و درختیان خرمیا را از       یهودیان در کاشتن درختان خرمیا، حیریص  

این امر، سیبب گردییده ولفنسیون  نیان را      2داشتند. رزندان نورس خود بیشتر دوست میف

وفیور  ب در اراضیی کیه یهودییان در اختییار       7کنید.   مروجان کشاورزی در مدینه معرفی

سبب تسلط  نان بر امور زراعی شده بود و موفقیت  نیان را در مقایسیه بیا سیایر      4داشتند،

دهد کیه  نیان   بود. پراکندگی جغرافیایی یهودیان، نشان می ساکنان مدینه دوچندان کرده

هیای  هیای مرغیوب و مکیان    توجه خاصی به شرایط محیطی خود داشتند و بیشیتر زمیین  

 و « خییز  زمیین حاصیل  »مساعد و مستعد را از نِ خیود کیرده بودنید. بنیابراین، دو عامیل      

 کییه  سییت  چنییانانیید، اهمیییت داشییته ابییرای  نییان کییه یکجانشییین بییوده« منییابع  ب»

 بیییود، در اختییییار 5«بَطِحیییانوادی »نیییییر امیییالک وسییییعی را کیییه شیییامل   بنیییی

  3«قییوری»ای بییه نییام  و منطقییه 3«الغییرس»همچنییین، امییالک و مزارعییی در  1داشییت. 

                                              

 .132، صتاریخ العرب  شامی، 242، صمغا یهاقدی،  .1

 .720، صمغا ی هاقدی، .2

 .32، صتاریخ الیهودهلفدسو ،  .3

 .140، ص1، جتاریخ المدیدةشبه،  ابن .7

، بره  مساجد سبعهاست که ا  ش دیکی ماجگوشیه آغا  شد  ه در ش دیک  مدیدهرهدی فصالی در  .3

 ری د شوشد، می ها در آشجا جمع می ها ه هادی که سی « غابه» یوشدد ه سراشجام در  می هادی راشوشاء

(wikihaj.com.) 

 .377، ص22، جاألغاشیابوالفرج االصفهاشی،  .2

 (.743، ص1، جطبقات الکبریسعد،  چاهی در قباء )ابن .4

 (.321، ص2، ج الصة الوفاسمهودی، قریظه، در ده فرسدهی مدیده است ) قالعه یا م رعه بدی .8

https://wikihaj.com/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wikihaj.com/view/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://wikihaj.com/view/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://wikihaj.com/view/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A1
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کردند. یهودیان  های فراوانی که در منطقه بود،  بیاری می که  نها را به وسیله چاه 1داشتند

 نان حتیی   2فروختند. قبا  دریافت یک مُد خرما به مسلمانان میها را در   ب برخی از چاه

توانسته بودند با در تنگنا قرار دادن ساکنان مدینه، محصو  خرمای  نان را کیه بیر نخیل    

بود، خریداری کنند. اتخاذ ایین شییوه، سیبب افیزای  قیدرت اقتصیادی یهیود و ضیعف         

یهودیان در عرصه زراعی، از اَعیراب   توان گفتروزافزون مسلمانان شده بود. بنابراین، می

تر و از وضعیت مساعدتری برخوردار بودند. میزان اراضی زراعی که اَعیراب در دسیت    غنی

کرد و همین امر، سبب شده بود که از یهودیان قیرض   داشتند، کفان نیازهای  نان را نمی

زد.  این روش، در درازمدت انحصار محصوالت زراعی را برای یهودیان رقیم میی   7بگیرند.

کردند، توانسته بودند بهترین نوع  یهودیانی که تمام همت خود را مصرون کاشتن نخل می

که  نها بهترین نوع نخلستان خرمیا را در اختییار داشیتند  از     اوری  ن را پرورش دهند  به

عنوان بهترین منبع در مد  نها به  خرمای مرغوب بود و به که نوعی« عَجوه»جمله خرمای 

خوانید و اینکیه عجیوه،    درختان  ن را از درختان بهشیتی میی   رفت و پیامبر شمار می

  4شفای هر سمّی است.

دادند، با توجه به زمینه مساعدی که برای کشت درختان نخلی که یهودیان پرورش می

گویند درختان نخل، بعد از یک سا  ثمیر   که می ای گونه نشستند  به داشتند، زود به ثمر می

                                              

،   سرمهودی 33، ص2، جطبقات الکبرری سعد،  ابن  87، ص 14، جاألغاشیابوالفرج االصفهاشی،  .1

 .322، ص1، ج الصة الوفا

 .122، صالمعارفقتیبه،    ابن1 33، ص1، جتاریخ المدیدةشبه،  ابن .2

، یثررب قبر  االسرالم     الوکیر ،  224، ص7، جسردن   ترمرذی،  317، ص3، جسردن ، ماجه ابن .3

 .133ر132ص

 .242، صمغا یهاقدی،  .7
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داده  رسد، نخل، اساس ساختار اقتصادی ساکنان حجاز را تشکیل می به نظر می 1دادند. می

اهمییت ایین درخیت، بیه      2شد. که غذای جمعیت قابل توجهی را شامل می اوری است  به

رای رفع گرسنگی خود، به زییر  حدی بود که عالوه بر استفاده از برگ و الیان  ن، برخی ب

 7 وردند. رفتند و به خوردن شیره درختان نخل روی می درختان نخل می

که میزان خرمای تولیدی  نان،  ای گونه یهودیان در تولید خرما همیشه پیشگام بودند  به

هیای فیراوان    که نشان از نخلستان 5رسید می 4وَسْق 3000ای همچون کتیبه به  در نواحی

ر منطقه دارد. خرما و کشت  ن، نزد یهودیان از اهمیت فراوانی برخیوردار بیود و در    نان د

اهیل  »را « اهیل خیبیر  »باره داشتند، کامالً نمایان است  تیا جیایی کیه    تعابیری که دراین

میا صیاحبان   »و یا اینکه یهودیان خود را با تعابیری همچیون   1کردند توصیف می« نخیل

  3نمودند.، معرفی می«ماداری هستیمنخلستان و  شنا به فنون خر

در مقابل این توانمندی که یهودیان از  ن برخوردار بودند، واقیدی تصیویر دیگیری از    

میا قیومی   »گویید:   قریظه بود، میی  مسعود که نزد یهود بنی بن دهد: نعیم مسلمانان ارائه می

صیاً پیرورش   عرب بودیم  نه نخلستان داشتیم، نه تاکستان  بلکیه اهیل دامیداری، مخصو   

خیوبی وضیعیت و تیوان اَعیراب را در امیر       این گزارش واقدی، به 3«گوسفند و شتر بودیم.

                                              

 .222، صالمدیدة مکه هشریف،  .1

 .773، صمغا ی  هاقدی،  23، صتاریخیعقوبی،  .2

 .48، ص3، جصحیحبااری،  .3

 کیالوگرم است. 123صاع ه معاد:  20هر هسی، برابر  .7

 .281، ص2، جامتاع االسماعمقری ی،  .3

 .723، ص4، جاالصابةحجر عسقالشی،  ابن .2

 .231، ص3، جسیر هگام،    ابن 322، صمغا یهاقدی،  .4

 .321، صمغا یهاقدی،  .8
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سیازد  حتیی در زمیانی کیه      کشاورزی و  شنایی  نان به فنیون کشیاورزی را نماییان میی    

های یهود در منطقه کتیبه و نطاه را گشود، چون کشاورزانی نداشت تا بیر   قلعه پیامبر

ها را در قبا  دریافتِ نیمیی از محصیو  بیه     کار کنند، بنابراین، زمینروی اراضی مفتوحه 

یهودیان در  بیاری، نگهداری و پیوند درختان خرما، مهارت و توانایی  1کرد.  نها واگذار می

این توانمندی، در تولید محصو  نق  بسزایی داشت  تا جایی که مییزان   2باالیی داشتند.

همین امر، سبب  7رسید. هزار وسق می 40تنهایی به  یبر، به مده از منطقه خ دست خرمای به

از در مِد خیبر هشیتاد شیتر خرمیا و بیسیت شیتر جیو و گنیدم بیه          گردید رسو  خدا

 4اختصاص دهد.  جُوَیریههمسرش 

داد و ایین   محصوالت تولیدی یهودیان، سبد غذایی بیشتر ساکنان حجاز را تشکیل می

خطاب  نگاه که مسلمانان بر خیبر چیره شدند، مینعکس   ربنعم بن واقعیت، در کالم عبداهلل

 5«تا زمانی کیه خیبیر را فیتر نکیرده بیودیم، سییر نخیوردیم.       »شده است   نجاکه گفت: 

عنیوان غیذا    همچنین، گاهی ساکنان مدینه شیره خرما را با شیر و روغن مخلوط کرده، به

البته روغین و کشیک    3و جو بود اما غذای غالب ساکنان مدینه، خرما  1کردند  استفاده می

 3خوردند. نیز می

                                              

 .38، صفتوح البالدا بالنری،  .1

 .102، صالاراج ابویوسف، .2

 .144، صتاریخ المدیدةشبه،  ابن .3

 .107، ص3، جصحیح  بااری، 123، ص8، جطبقات الکبریسعد،  ابن .7

 .144، صتاریخ المدیدةشبه،  ابن .3

 .83، ص3، جالفائی فی غریب   ماگری،  222، صتاریج الدالالت السمعیةالا اعی،  .2

 .327، ص7، جاالصابة حجر عسقالشی،   ابن277، ص3، جسدنترمذی،  .4

 .124، ص8، جطبقات الکبریسعد،  ابن .8
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عمیده داشیتند     نیییر هفیت نخلسیتان    سیعد، تنهیا یهودییان بنیی     بنا به گیزارش ابین  

دهنده  که نشان 1(مَگْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِیم َحُسْدَى هَ بُرْقَة،، الْمَیْثِب لدَّال:،اَ، الصَّافِیَة، َألَعْوَافاَ)

خرمیای   2نوع خرمیا ی دارد.   120سطر وسیع زیر کشت این محصو  و تنوع  ن ی بی  از 

از همیه   ه صَریحاشی، لَروْ   ، بَرْشِی، عَجْوَةتولیدی یهودیان، انواع مختلفی داشت که نوع: 

عجوه را میوه بهشتی خوانده اسیت. یهودییان ییا     که پیامبر اوری به 7تر بودند  معرون

ورزیدند و یا با استفاده از بردگان و غالمان، این کار را به  ه پرورش نخل مبادرت میخود ب

 4رساندند. انجام می

، پیشیگام  «لوز»نییر نیز در تولید نوع مرغوبی از خرمای باکیفیت به نام  یهودیان بنی

معروفییت   5شید.  اش از گوشت  ن دییده میی   بودند. این خرما چنان زردرنگ بود که هسته

جنیگ بیدر، زمیانی کیه       ای بود که در  سیتانه  ای تولیدی یهودیان در مدینه، به گونهخرم

بر مد، از شخصیی بیه    های نظامی پیامبر ابوسفیان درصدد بررسی تحرکات و فعالیت

ااالعی کرد  پرسید  اما وی اظهار بی سؤاالتی در خصوص یاران پیامبر« مجدی»نام 

هیای خیود را پُیر از  ب     اری خوابیده و سپس، مَشکو گفت فقط دو نفر را دیدم که در کن

کرده و رفتند. ابوسفیان به  نجا رفت و چند پشگل شتر را جدا کرد و از هسته خرما متوجه 

 1و اهل مدینه است. شد که مربوط به یاران پیامبر

                                              

 .727، ص2، ج الصة الوفا  سمهودی، 724، ص1هما ، ج .1

 .320، ص2، جسیرة الحالبیةحالبی،  .2

 .132، ص2، جالرهض األشف  سهیالی،  184، ص3، جصحیحبااری،  .3

 صرائ     سریوطی،   712، ص1، جاالکتفرا    الکالعری،  222، ص2، جاألهسطالمعجم . طبراشی، 7

 .207، ص7، جالدهایة البدایة هکثیر،    ابن32، ص1، جالکبری

 .24ر34، ص3، جصحیحبااری،  .3

 .31، صمغا یهاقدی،  .2
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نییر اقدام به کاشیت  ن در زییر    جو، دومین محصو  استرات یک بود که یهودیان بنی

هیا اسیتفاده    از جو برای تهیه نیان و بخشیی بیرای خیوراک دام     1کردند. خل میدرختان ن

های فراوانی در خصوص تجارتِ جو توسیط یهودییان و همچنیین قیرض      روایت 2شد. می

در بیازار یهیود مقیداری     کیه پییامبر   چنان 7دادن  ن به مسلمانان، گزارش شده است 

خود را از این محصو  مهم و سایر  )صاع(  رد جو قرض گرفت. یهودیان همیشه انبارهای

کردند. به هنگام فتر قلعه صعب، مقدار فراوانی جو، خرمیا، روغین و    تولیدات زراعی پُر می

ساکنان قلعه کتیبه نیز اقدام به کاشت جیو در کنیار سیایر     4عسل به دست مسلمانان افتاد.

و در مقایسه با یهود  5هزار صاع )کیلو( بود 7کردند و مقدار  ن، برابر  محصوالت زراعی می

کردند. بنابراین، به نظیر   مدینه که جمعیت اندکی داشتند، مقدار بسیاری محصو  تولید می

رسد که فعالیت یهودیان این نواحی باید بیشتر باشد  هرچند  مار دقیقی از مییزان جیوِ    می

 تولیدی در مقایسه با خرما و سایر محصوالت زراعی در دست نداریم.

و مسیلمانان، از نیان جیو سییر      از عایشه نقل شده اسیت کیه پییامبر    در روایتی،

این روایت، به فراوانی  1را فتر کردند.« قمه بنی»نشین  که محله یهودی اند  تا زمانی نخورده

 تولید این محصو  در این منطقه اشاره دارد.

                                              

 .121، ص1، جامتاع االسماعمقری ی،  .1

 .233ص، 2، جسیر هگام،    ابن 383، ص11، جصحیححبا ،  ابن .2

 .223، ص13، جصحیححبا ،  ابن .3

 .313، ص1، جامتاع االسماعمقری ی،  .7

، 4، جالررهض األشرف    سهیالی،  ، 30، ص7، جالدهایة البدایة هکثیر،    ابن 328، صمغا یهاقدی،  .3

 .24ص

 .78، ص2، جتاریخ الامیس  دیاربکری،  323، ص2، جمعجم ما استعجمالبکری،  .2
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د: انیار، میوز،   ها ماننی  یهودیان عالوه بر خرما و جو، گندم و انگور و برخی از انواع میوه

خربزه و همچنین برخی سبزیجات خوراکی و جالیزی، کدو حلوایی، لوبیا، چغندر، پیاز، سیر 

مانند جو به مقدار زیاد در دسترس نبود. بیه همیین    البته گندم به 1کردند. و خیار کشت می

وضیعیت زراعیت و    7کردنید.  خریداری می 2«بَلقاء»دلیل، ساکنان مدینه این محصو  را از 

اغداری مدینه و کاشت درختان انگور، نخل، انار، زیتون، انجییر، میزارع حبوبیات و سیایر     ب

خیوبی ترسییم کیرد و اینکیه      توان در خال   یات متعددی که نزو  یافته، بیه  مزارع را می

 4انید   ساکنان مدینه بهره فراوانی از زراعت و کشاورزی که شغل عمده  نهیا بیوده، داشیته   

که از اریق عراق، شام،  فریقا و هند وارد سرزمین حجاز و مدینیه   حا ، محصوالتی بااین

ییا خربیزه کیه    « الخربیز »گرفت  از جمله  شدند، از سوی یهودیان مورد کشت قرار می می

ای فارسی است، از اریق عراق وارد حجیاز شیده و توسیط سیاکنان مدینیه کاشیت        کلمه

 5شد. می

کردنید  چراکیه  ن را بیرای     ی مییهودیان، در کاشت برخی محصوالت تالش بیشتر

روی  عنیوان نمونیه، یهودییان در خیوردن پییاز زییاده       دانسیتند  بیه   حفظ سالمتی مفید می

 1کردند  چون اعتقاد داشتند که حفظ سالمتی بدن، در گروِ خوردن پیاز است. می

                                              

 .227، صالمدیدة مکة ه  شریف، 132، صالعربتاریخ شامی،  .1

 (.782ص، 1، جمعجم البالدا )حموی،  ادو القروه بین شام ه ،او است ا  توابع دمگی شاحیه .2

 .347، ص3، جاالصابةحجر عسقالشی،  ابن .3

 .27  یس، آیه12  مؤمدو ، آیه37ه33  کهف، آیه222ه227  بقر ، آیه171ه22اشعام، آیه .7

 .21، ص1، جالمفص جواد عالی،  .3

تمکیرد داشرت کره     با هجود  واصّ این محصو:،  یرامبر  .240، ص3، جالمعارفقتیبه،  . ابن2

، صحیحکه سیر یا  یا  استفاد  کردشد، به مسجد شرهشد )بااری،  مسالماشا  به هدهام گرسدهی، چدا 

 (.140، ص1ج
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شید، البیان )نیوعی     از دیگر محصوالتی که توسط ساکنان مدینه و یهودیان کشت می

هی و روغنی( بود که از نظر اقتصادی اهمیت داشت و در مدزا بود و حتی  ن را به دانه گیا

  1کردند. خار  از مدینه نیز صادر می

واسیطه در اختییار داشیتن اراضیی      توان گفت یهودیان بیه  بندی کلی، می در یک جمع

با های زراعت و کشاورزی در مقایسه  خیز، منابع  ب فراوان، تسلط بر فنون و روش حاصل

سایر ساکنان مدینه، توانسته بودند امور اقتصادی مدینه را به دست بگیرند. این امر، باعث 

افزای  توان مالی، تجمیع ثروت و تسلط  نان بر اقتصاد مدینه شده بود و از این رهگیذر،  

باید برای خودکفایی، دست به  دادند. بنابراین، پیامبر ساکنان مدینه را در تنگنا قرار می

 زد.امات زراعی میاقد

دربرابرسلطهزراعییهودمدینهتدابیرپیامبر

به هنگام ورود مهاجرین به مدینه، این شهر شرایط اقتصادی مناسیبی نداشیت  چراکیه از    

دوران پی  از جاهلیت، یهودیان بر شهر مسلط شده بودند و امور اقتصادی و زراعی  ن را 

در خار  از شهر اقامت داشتند، قدرتمند شده و پیس از  کردند  تا اینکه ازدیان که  اداره می

 2جایی قدرت صورت گرفت و یهودیان به خیار  از شیهر رفتنید     مدتی، در شهر یک جابه

در اختیار داشیتن   7خیز بودند. چراکه یهودیان صاحبان نخلستان و اراضی کشاورزی حاصل

، در اراضی  نان به کار و این اراضی کشاورزی وسیع، سبب شده بود تا اوسیان و خزرجیان

بیا ورود   4کشاورزی بپردازند  اما با وجود این، در امور تجاری بیا یهودییان سیهیم بودنید.    

                                              

 .84، ص3، جمعجم البدا حموی،  .1

 .27، صفتوح البالدا بالنری،  .2

 .47، صاعالق الدفیسةرسته،    ابن373، ص22، جاألغاشیابوالفرج االصفهاشی،  .3

 .33، صتاریخ الیهودهلفدسو ،  .7
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مهاجرین به مدینه، وضعیت اقتصادی رو بیه وخامیت نهیاد  زییرا میواد غیذایی کیافی در        

مدت میان اوس و خزر  بود که به زیربناهیای   های اوالنی دسترس نبود. علت  ن، جنگ

قتصادی  سیب زده بود. از ارفی، محصوالت زراعی چندانی هم در دسترس نبود  مگر در ا

حدّ نیاز. این موضوع، سبب شده بود که بیشتر ساکنان مدینه، جیو، انجییر و  رد را از شیام    

 1وارد کنند.

مشارکتاجتماعیدرجهتتقویتکشاورزی

هودیان با سیایر سیاکنان بیود،    از محیط مدینه که بیانگر فیای رقابتی میان ی پیامبر

رو، در گام نخست، به سازماندهی منابع انسانی پرداخت و با عقد  درک درستی داشت. ازاین

پیمان مواخات که نتیجه  ن، پذیرفتن مهاجرین از ارن گروه انصار بیود،  ن را عملییاتی   

ایر را در نمود. سپس، به شناسایی منابع مرتبط با کشاورزی روی  ورد و احییای اراضیی بی   

توان گفت تحو  در اوضاع اقتصیادی مسیلمانان، بعید از     به واقع، می 2دستور کار قرار داد.

چنینی، و در نهایت، کوچ برخی قبایل یهودی، محقق شده است. بر این  اتخاذ تدابیری این

های تحقق عدالت  اساس، اقتصاد کشاورزی که نیروی محرکه رشد اقتصادی و یکی از راه

واقیع شید  چراکیه     رفع نیازهای جامعه مسلمانان بود، مورد توجیه پییامبر   اجتماعی و

توانسیت  رو، بخی  کشیاورزی، هیم میی     امنیت غذایی مسلمانان بدان وابسته بیود. ازایین  

های میرتبط بیا  ن را ایجیاد کنید      کننده نیازهای غذایی مسلمانان باشد و هم پیشه تأمین

بیه   تأسیسی پییامبر  7سترنا خوی  را در بازارکه بعدها مسلمانان توانستند د اوری به

 فروش برسانند.

                                              

 .171، ص4، جالمفص جواد عالی،  .1

 . 300، ص12، جاألغاشیابوالفرج االصفهاشی،  .2

در همهررا کررد    های مدیریتی  یرامبر شیو »، 1322 یرامو  این با ار، ر.ک  هدیه تقوی،  .3
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توانید   اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی مدینه را در این دوران دریابیم،  یات قر نیی میی  

حشر،  مده است انصار، کسانی را که به سیوی    که در خال   یات سوره رهگشا باشد  چنان

دانند  هرچنید خودشیان    بر خود مقدم میدارند و  نان را  مدینه مهاجرت کردند، دوست می

دوستی و ایثار، مانع از به مشقت افتیادن مهیاجرینِ    و این گونه، حسّ نوع 1نیازمند هستند.

تازه از راه رسیده شد. با وجود اینکه  یه شریفه مذکور، مشکالت اقتصادی و معیشتی اهل 

ه انصار در این زمینه کوتاهی سازد، اما این امر، سبب نشد گرو خوبی نمایان می مدینه را به

درصیدد سروسیامان دادن بیه اوضیاع اقتصیادی       کنند. با استقرار مسیلمانان، پییامبر  

با گروهی از یهودیان مواجه بود که کنتر  و تسیلط   مسلمانان مدینه بر مد  اما پیامبر

رای کاملی بر اقتصاد مدینه داشتند و این تسلط اقتصادی، زمینه و شرایط نامسیاعدی را بی  

واسطه در اختییار داشیتن سیرمایه هنگفیت،      غیریهود فراهم ساخته بود  چراکه یهودیان به

(، احتکیار کیاالی میورد نییاز سیاکنان مدینیه،       111شایع بودن ربا و رباخواری )نساء،  ییه 

و کم و زیاد کردن اوزان و مقادیر، زمینیه برتیری اقتصیادی خیود را فیراهم       2خواری رشوه

 ساخته بودند.

                                                                                                          

تراریخ فرهدرو ه تمرد     ، فصرالدامه عالمری ر  ژههگری     «های اقتصادی اسالم با ار مدیده با آمو  

برا  واشی اصررالحات  »، 1323  عمرار  سررهجردی،   22رر 4، ص28، سرا: هگرتم،    اسرالمی 

  عبدالرفیع رحیمی 111ر20  127،  مگکوة، فصالدامه عالمی ر ترهیجی «در با ار مدیده یامبر

هرای اقتصرادی ر دیدری رسرو:       بررسری تراریای سیاسرت   »، 1327می فیره جراشی،  ه عالی غال

داشگرها  اصرفها ، سرا:     هرای تراریای    رژهه  ، فصالدامه عالمی ر  ژههگری   «در مدیده دا

 .88ر41  22هیک، دهر  جدید، سا: هفتم، شمار  دهم،  یا ی  دجا 

 .2. حگر، آیه1

، «در مدیدره اقتصادی ر دیدی رسو:  دا های  بررسی تاریای سیاست»رحیمی فیره جاشی،  .2

 .43داشگها  اصفها ، ص های تاریای  ژهه فصالدامه عالمی ر  ژههگی 
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بعدی برای اصالح امور، ترویا روحیه کار و تالش، جهت خودکفیایی از یهودییان   گام 

بود. کار و تقسیم کار، از عناصر مدیریت است و یکی از قوانین ابیعی به منظور به دسیت  

خوردن غذا، »فرمود:  رو، رسو  خدا ازاین 1رود.  وردن نتیجه بهتر و زیادتر به شمار می

که داود نبی دسترنا خیود را   ر و دسترنا شخص باشد  چنانزمانی گواراست که حاصل کا

ایجاد انگیزش  7شد.خود بشخصه، مشغو  کار کردن می و یا اینکه پیامبر 2«خورد. می

نقی  بسیزایی    هیای پییامبر   توانست در موفقیت برنامهبرای مسلمان بدین شیوه، می

 داشته باشد.

خیز مدینه سیاکن بودنید و    ی و حاصلاورکه بیان گردید، یهودیان در اراضی غن همان

داری که اساس اقتصاد مدینه بود، در دست یهودیان قیرار داشیت. یکیی از     زراعت و نخل

برای تأمین نیازهای غیذایی کیه از مبیانی راهبیردی توسیعه       اهدان بلندمدت پیامبر

 رفت، تشویق مسلمانان به مشارکت در امر کشاورزی و پرورش نخل اقتصادی به شمار می

هیرکس درختیی را   »و فرمیود:   4رو، ایشان درخت را به انسان مؤمن تشبیه کرد بود. ازاین

درصدد بود که رویه  بر این اساس، پیامبر 5«ای به جای  ن غرس کند. قطع کند، قلمه

عنوان یکی از منابع اقتصادی که در درازمیدت زمینیه    کاشت درختان نخل و حفظ  نها، به

کیه   زد، در میان ساکنان مدینه ترویا دهد  چناننان را رقم میخودکفایی اقتصادی مسلما

حادثی مزنی نوشت، یاد ور شد که در صورتی اسالم خود را  بن ای که ایشان به بال  در نامه

هیای دهکیده خیودش را در اختییار داشیته باشید و دولیت         تواند نخلسیتان  حفظ کند، می

                                              

 .138، صسا ما  ه مدیریت سیستم رفتار سا ماشیاقتداری،  .1

 .34، ص3، جصحیحبااری،  .2

 .43، صاعالق الدفیسةرسته،  ابن .3

 .48، ص3، جصحیح. بااری، 7

 .17، صفتوح البالدا بالنری،  .3
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گیردد، در اختییار    جب بهبود کشاورزی میتواند وسایل و ابزارهایی را که مو می پیامبر

 1وی قرار دهد.

هایبایراحیایزمین

های بایر از سوی مسلمانان بود کیه   برای خودکفایی، احیای زمین برنامه بعدی پیامبر

هیرکس زمیین   »عملیاتی شد  چراکه ایشیان فرمیوده بیود:     های پیامبر بر اثر تشویق

هیا، مهیاجرین اقیدام بیه      ها و حماییت  اثر این تشویقبر  2«مواتی را احیا کند، از نِ اوست.

چهار قطعه زمیین،    به علی که پیامبر اوری احیای اراضی بایر بسیاری نمودند  به

و یا اینکه بیا برقیراری    7صورت اقطاع واگذار کرد از جمله: الفقیرین، بئرقیس و شجره را به

بستگی و اخوت، زمینه مشیارکت  پیمان اخوت میان مهاجرین و انصار، عالوه بر ایجاد هم

 نان را در عرصه زراعت مدینه دوچندان نمود و بدین شیوه، مهاجرین در قبا  دریافت یک 

اتخیاذ ایین    4های انصار مشغو  به کیار شیدند.   ثلث یا یک ربع از محصو ، بر روی زمین

در عرصه کشاورزی و زراعت، به بهبیود وضیعیت اقتصیادی     تمهیدات از سوی پیامبر

کرد. البته با لمانان در درازمدت و خودکفایی اقتصادی  نان در برابر یهودیان کمک میمس

در نظر  وجود سازوکارهایی که برای  بادانی و توسعه اراضی کشاورزی از سوی پیامبر

 مد که  هایی در مورد کاشت نخل پی  می گرفته شده بود، گاهی میان مسلمانان اختالن

 5داد. را خاتمه میخود این دعاوی  پیامبر

                                              

 .238، ص1، جالطبقات الکبریسعد،  ابن .1

  ابوالفرج االصرفهاشی،  1042، ص7، جموطااشس،  بن   مالک174ه103، ص3، جصحیحبااری،  .2

 .280، ص7، جسدنداههد،    ابی 300، ص12، جاألغاشی

 .222، ص2، ج الصة الوفاسمهودی،  .3

 .107، ص3، جصحیحبااری،  .7

 .283ص، 7، جسدنداههد،  ابن .3



 44   0011هشتم،زمستانودوم،شمارههشتادویستسالب             

میورد   ترین منابع اقتصادی اهل مدینه بود، از سیوی پییامبر   نخل که یکی از مهم

ها در جهیت غیرس، و سیپس، حفیظ و نگهیداری  ن       توجه قرار گرفت و بیشترین تالش

صورت پذیرفت. این منبع مهمّ غذایی، بعدها با نزو   یات زکات، جایگاهی بس مهیم در  

که زکات حاصل از  ن، به یکی از منابع مالی  ای گونه پیدا کرد  به اقتصاد دولت پیامبر

 1تبدیل شد. دولت پیامبر

مدیریتونظارتبرمنابعآبی

صیورت   نظارت و کنتر ، از عناصر مدیریت و برای عملیاتی کردن هیدن میورد نظیر بیه    

هدان میورد  حا  باید دید  بیاری سطحی و نظارت بر  ن ی که از ا  2شود. مطلوب انجام می

شان بود ی چگونه از سوی ایشان مدیریت  های اقتصادیبرای تحقق برنامه نظر پیامبر

برای سامان دادن به امر  بیاری اراضی کشاورزی، تدبیر خاصی اتخیاذ   شد. پیامبرمی

کرد و  ن اینکه در وادی مهزور حکم نمود که زمانی  ب در زمین تا حد دو قوزک پا جمع 

هیای باالدسیتی    رسید، باید  ب به زمین بعدی انتقا  پیدا کنید تیا زمیین    شد و به  ن حد

این روند  بیاری، در کشیتزارها   7تر فراهم نکنند. موجبات محرومیت  ب برای اراضی پایین

هیا   تقسیم صحیر  ب که حیات اراضی کشاورزی و نخلستان 4تا بند نعلین تعیین شده بود.

های خاصّ خیودش را داشیت  زییرا ایین      و پیچیدگیبدان وابسته بود، کاری بسیار سخت 

ها در مجاورت اراضی یهودیان قرار داشت و گیاهی مییان مسیلمانان و یهودییان در     زمین

                                              

 .383ه 87، صفتوح البالدا بالنری،  .1

، سرا ما  ه مردیریت سیسرتم رفترار سرا ماشی       اقتداری، 30، صهای مدیریتتووریتبری ی،  .2

 .231ص

 .1044، ص7، جصحیحاشس،  بن   مالک17، صفتوح البالدا بالنری،  .3

 .13، صفتوح البالدا بالنری،  .7
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رییزی و   با توجه به برنامه افتاد  اما پیامبر هایی اتفاق می خصوص تقسیم  ب، درگیری

زا  اقتصاد مسلمانان  سیبها را که به  اهدان بلندمدتی که برای خودکفایی داشت، این تن 

کیه در میورد تقسییم  ب     کیرد  چنیان  نمود و  ن را به فرصت تبدیل میی  بود، مدیریت می

قریظه درگیری رخ داد و پیامبر به داوری نشست و حکم کرد کیه  ب چیون    مهزور، با بنی

اضی، در باره سایر ار پیامبر 1تر شد. به دو قوزک پا رسید، نباید مانع  ن به اراضی پایین

شید. انتخیاب ایین روش     حکم مشابهی صادر کرد که بدین شیوه  ن اراضیی  بییاری میی   

 توانست در کمّیت و کیفیت محصو  مؤثر باشد.  بیاری، می

ها  بییاری   ها توسط چاه با توجه به اینکه بخ  اعظمی از اراضی کشاورزی و نخلستان

از ارییق   بنیابراین، پییامبر  های  ب در انحصار یهودیان بود،  شد و بیشتر این چاه می

تشویق مسلمانان به حفر چاه و خریداری  نها، در صدد شکستن این انحصار بر مد و ایین،  

در راستای تحقق اهیدان بلندمیدت اقتصیادی     سومین عامل راهبردی بود که پیامبر

خود بدان تأکید داشت و در صدد مدیریت  ن بر مید. بیر ایین اسیاس، برخیی از صیحابه       

قیدم   ، پیی  های اقتصیادی پییامبر   عفان، برای محقق شدن برنامه بن ثمانهمچون ع

. بنابراین، در 2شدند و اقدام به خرید چاه  ب از یهودیان نموده،  ن را وقف مسلمانان کردند

توانست برنامه خود را عملیاتی کند و منابع  بِ مورد استفاده در  این بخ  نیز پیامبر

 د.بخ  کشاورزی را تأمین نمای

نتیجه

هایی را  نتایا حاصل از تحلیل و تبیین ااالعات منابع، بیانگر این است که یهودیان مکان

که برای استقرار و اقامت در نظر گرفته بودند، هم از نظر موقعیت تجاری و هم دسترسیی  

                                              

 .13، صفتوح البالدا   بالنری، 141، صتاریخ المدیدةشبه،  ابن .1

 .784، ص3، جأشساب األشراف  بالنری، 122، صالمعارفقتیبه،  ابن .2
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رو، در درسیت داشیتن ایین     خیز، حایز اهمیت بودند. ازاین های حاصلبه منابع  ب و زمین

زد. سبک زندگی جزیره رقم می ، خود عاملی بود که تسلط  نان را در اقتصاد شبهها فرصت

هیای دسیتی    یکجانشینی، عامل دیگری بود که سبب شده بود یهودیان به سیاخت پیشیه  

تأثیرگذار و متنوعی که با زندگی اَعراب در ارتباط بود، روی  ورده و در این زمینیه، موفیق   

شهر مدینیه، از سیوی    ان از مکه به مدینه و تشکیل دولتعمل کنند  اما با هجرت مسلمان

برای خودکفایی در عرصه زراعی که بیشترین  ای فراهم شد تا پیامبر زمینه پیامبر

در بخی    تأثیر را در استثمار مسیلمانان داشیت، راهبردهیایی اتخیاذ نمایید. پییامبر      

میدیریت( را کیه نقی     کشاورزی، عوامل فیزیکی )زمین، کاشت،  بیاری( و غیرفیزیکیی ) 

خوبی شناسایی کرد و بر  مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی و زراعی دولتشان داشت، به

این اساس، با اتخاذ مدیریت راهبردی اقتصیادی، میدیریت منیابع انسیانی و سیازماندهی      

نیروهای کار انصار و مهاجرین، تقسیم کار و ترویا روحیه تعاون و همکاری، اهتمیام الزم  

های بایر، کاشت درختان نخل، خریید و   ه کار بست که از جمله نتایا  ن، احیای زمینرا ب

های  ب که از اهدان بلندمدت و راهبردی ایشان برای خودکفایی اقتصادی بیود،   حفر چاه

 رود. به شمار می
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 1های اوّل هجری های ساکنان مدینه و میزان اشتغال به آن در سال برخی از پیشه

 مشارکت مسلمانان مشارکت یهودیان رایجهای  پیشه

 * * سبدبافی

 * * بافی زنبیل

 * * بافی لیف

 * * حصیربافی

  * بافی طناب

  * درودگری

  * گیری شراب

  * شمشیرسازی

  * بافی زره

  * سازی نیزه

  * سپرسازی

  * کالهخودسازی

  * خنجرسازی

  * سازی کمان

  * ساخت وسایل ماهیگیری

  * زرگری

  * عطرسازی

  * بافندگی

                                              

ج یرر    البته مگاغ  ماتالفی دیهری بود که به دشبا: تثبیت قدرت مسرالماشا  در مدیدره ه شربه    .1

شظرام  ، 1321ی، رهشی گرفت ه مسالما  بدا  اشتغا: داشتدد. برای اطالع بیگتر، ر.ک  عبدالحی کتاش

، ترجمه  عالیرضرا نکراهتی قراگ لرو، تهررا ،  ژههگرها  حرو   ه       اداری مسالماشا  در صدر اسالم

 داشگها .
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  * خیاطی

  * دباغی

  * سفالگری

  * ساخت ابزارآالت شکار

  * کاری سنگ

  * طبابت

 *  آرایشگری

 *  قصابی

 *  قبرکنی

 *  پرستاری

 *  مامائی

 *  دایه

 * * فروشی اسب

 * )غلبه با یهودیان بود( * پرورش شتر

 * * خرمافروشی

  * داری نخل

 * * میرآب

 * )غلبه با یهودیان بود( * باغداری

  * آهنگری
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 .عالم الکتب ،بیرهت
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ریراض ال رکالری،    سرهی   کرار ه    تحقیری  ،أشساب األشراف ق،1714 یحیی، بن ، أحمدبالنری .30

 .دار الفکر ،بیرهت

 .شقر  ،محمد توک ، تهرا   ، ترجمهفتوح البدا ، 1334ررررر ،  .31

قالعجری،   عبردالمعطی امرین    ، المحقری ثارا  السدین ه ةمعرفق، 1712، الحسین بن بیهقی، احمد .32

 .الوعی دار ،بیرهت

 های مدیریت، تهرا ،  وشه.، تووری1332تبری ی، کما:،  .33

بگار عرواد معررهف،     المحقی، الجامع الکبیر  سدن الترمذیم، 1220 عیسی، بن الترمذی، محمد .37

 .الغرب اإلسالمی دار ،بیرهت

هرای   در همهرا کرد  با ار مدیده با آمو  های مدیریتی  یامبرشیو »، 1322تقوی، هدیه،  .33

سرا: هگرتم،    ،تاریخ فرهدرو ه تمرد  اسرالمی   ، فصالدامه عالمی ر  ژههگی  «اقتصادی اسالم

 28. 

 .الساقی دار جا،بی ،سالمالمفص  التاریخ العرب قب  االق، 1722، الید عجوا .32

 .دار الکتب العالمیة، بیرهت، السیرة الحالبیة ق،1724، إبراهیم بن الحالبی، عالی .34

 .دار صادر ،، بیرهتدا المعجم الب م،1223، یاقوت، حموی .38

  احمرد محمرد ابوسرالمه،    المحقی، السمعیةاریج الدالالت ت ق،1701، محمد بن لا اعی، عالیا .32

 قاهر ، احیاء التراث االسالمی.

، فصالدامه عالمی «در با ار مدیده با  واشی اصالحات  یامبر»، 1323 سرهجردی، عمار،  .70

 .127،  مگکو ر ترهیجی 

 معررهف، بیررهت، دار   عرواد  بگرار  ، المحقری  بغداد تاریخق، 1722البغدادی، أبوبکر،  الاطیب .71

 سالمی.اال الغرب

 .صادر دار ،بیرهت ،تاریخ الامیس فی أحوا: أشفس الدفیستا،  ، بیمحمد بن الدِّیار بَکْری، حسین .72

های اقتصادی ر   بررسی تاریای سیاست»، 1327رحیمی، عبدالرفیع  غالمی فیره جاشی، عالی،  .73

داشگرها    هرای تراریای    رژهه  ، فصالدامه عالمی ر  ژههگری   «در مدیدهدیدی رسو:  دا

 .22هیک، دهر  جدید، سا: هفتم، شمار  دهم،  یا ی اصفها ، سا:  دجا 
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ه  عالی محمد البجراهی   المحقی، األثر الفائی فی غریب الحدیث هتا،  ، بیأبوالقاسم ،ال ماگری .77

 ة.دار المعرف، لبدا  ،محمد أبوالفض  إبراهیم

شیرا، تهررا ، عالمری ه     باقر صردری ، ترجمه  تاریخ عرب قب  ا  اسالم، 1321سالم، عبدالع ی ،  .73

 فرهدهی.

تحقیری  محمرد    دراسرة ه ،  الصة الوفا بم بار دار المصرطفی  تا، ، بیعبداهلل بن عالی، السمهودی .72

  .حبیب محمود أحمد السید  طبع عالی شفقة، محمود أحمد الجکیدی ه األمین محمد

سرالمی،  االعمرر عبدالسرالم     ، المحقیشفالرهض األق، 1721، السهیالی، ابوالقاسم عبدالرحمن .74

 .العربی ثالترا ءاحیا بیرهت،

 .دار الکتب العالمیة ،بیرهت،  صائ  الکبریتا،  ، بیالدین جال: ،السیوطی .78

، (اهلل عالیره هسرالم   صرالی )عهد الرسو: مکة هالمدیدة فی الجاهالیة هتا،  ، بیالگریف أحمد إبراهیم .72

 .دار الفکر العربیبیرهت، 

، فصالدامه عالمری ر ترهیجری    «مدیریت استرتژیک در شیرههای مسالح»، 1382شهالئی، شاصر،  .30

 .28مدیریت شظامی،  

الگیخ عراد:    تحقیی هتعالیی، الرشاد سب  الهدی ه ق،1717، یوسف بن محمد، الصالحی الگامی .31

 .دار الکتب العالمیة، بیرهت، الگیخ عالی محمد معوض ه أحمد عبدالموجود

 ه محمرد  برن  اهلل عروض  برن  طرارق   المحقری ، المعجرم األهسرط  تا،  ، بیأحمد بن الطبراشی، سالیما  .32

 .الحرمین دار ،القاهرة، إبراهیم الحسیدی بن عبدالمحسن

 ، ترجمه  ابوالقاسم  ایدد ، تهرا ، اساطیر.تاریخ طبری، 1343جریر،  بن طبری، محمد .33

 ، ترجمره  عالیرضرا نکراهتی   شظرام اداری مسرالماشا  در صردر اسرالم    ، 1321کتاشی، عبدالحی،  .37

 قراگ لو، تهرا ،  ژههگها  حو   ه داشگها .

، ترجمه  آر   الیالری شصرر،   مدیریت استراتژیک با رهیکرد امره ی، 1327گرشت، رابرت ام،  .33

 تهرا ، آریاشا قالم.

مؤسسرة   ، بیررهت، محمود  الیر   هبگار عواد معرهف   ، المحقیموطمق، 1712، أشس بن مالک .32

 .الرسالة
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دار جرد ،  محمود محمرد شراکر،     المحقی ،قات فحو: الگعراءطب تا، ، بیسالم الجمحی بن محمد .34

 .المدشی

 ة.الکتب العالمی دار ،بیرهت، امتاع االسماع ق،1720 مقری ی، .38

االقتصرادیة فری المدیدرة فری القرر  االه:       التدظیمرات االجتماعیرة ه  م، 2003شجما ، یاسین،  .32

 ، دمگی، مدگورات ه ارة الثقافیة.الهجری

 کثیر.، دمگی، دار ابنالدبویةالسیرة ق، 1723شدهی،  .20

 ، جد .یثرب قب  االسالمتا،  الوکی ، محمد السید، بی .21

، مصرر،  صردر االسرالم   تاریخ الیهود فی بالد العرب فی الجاهالیة هم، 1224هلفدسو ، اسرائی ،  .22

 مطبعة االعتماد.

 ، القاهر ، مکتبة القدسی.مدبع الفوائد مجمع ال هائد هق، 1717الهیثمی،  .23

 جا، المطبعة السالفیة همکتبتها.، بیالاراجق، 1387آدم،  بن یحیى .27

، ترجمره  محمردابراهیم آیتری، تهررا ، عالمری ه      تاریخ یعقوبی، 1332محمد،  یعقوبی، احمدبن .23

 فرهدهی.
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