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  )ب(شھال بختیارى: ترجمه

  

 80ـ تابستان  6فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

 مولى, جار, حلیف, بنى فالن: واژه ھاى كلیدى
 

 مقدمه
گروه ھاى اجتماعى و سیاسى به شـكل بـارزى , وجود دارد كه در آغاز سده ھفتم میالدى در جامعه عرب, اين تصور غالب

واحدھاى اجتماعى و سیاسى در : ((درباره اين گروه ھا چنین مى گويد)) وات. ((از نسل دودمان پدرى تشكیل شده بودند
نويسندگان غربى معموال از آنان با عنوان قبايل ياد مـى . دامنه و گستردگى متفاوتى دارند) بدويان(میان چادرنشینان عرب 

اما اين , را به كار مى برند)) طايفه ھا((و )) قبايل فرعى((عبارت , كنند يا در مورد طايفه ھاى كوچك تر و بخش ھاى فرعى
بى مطابقـت نـدارد صطالحات عر حدھاى اجتمـاعى و . اصطالح ھا دقیقا با مفاھیم و ا بى بـراى چنیـن وا چنـدين كلمـه عر

ست)) بنى فالن((صرفا , متداول ترين كاربرد آن ھا كه به قبیله يا طايفه اشاره مى كند; سیاسى وجود دارد  The sons ofا
so and so) ))).(2( 

تن , در حقیقت. اين گزارش كوتاه دقیق ترين نوشته درباره موضوع مورد بحث است بى ثمـر زيــادى بـراى ياف كوشش ھاى 
مورخان عرب كه منابع به اصطالح تاريخى جامعـه را بـه , با اين ھمه. انجام گرفته است)) قبايل((واژه ھاى عربى مطابق با 

حث كـرده و صـرفا رفتـار يـك , درباره تصور كلى از قبیله يا ھر واحد اجتماعى و سیاسى ديگـر, جا گذاشته اند بسـیار كـم ب
كه ) 3.(اغلب با عنوان بنى فالن توصیف كرده اند, طايفه خاص را با ذكر نام آن طايفه و با اندكى استثنا شـايان ذكـر اسـت 

 .اين كاربرد نه تنھا نزد بدويان بلكه نزد اعراب مقیم مانند شھرنشینان مكه و مدينه نیز معتبر بوده است
جود آمدنــد, ھمان طور كه اصطالح بنى فالن نشان مى دھد . اين طايفه ھا عموما از راه خويشاوندى در دودمان پدرى بـه و

سى : ((گزارش ياد شده را به اين صـورت ادامـه مـى دھـد)) وات(( خیر در انسـان شنا ظر گـرفتن پیشـرفت ھـاى ا با در ن
عرف عـرب, پیش از اسالم. اجتماعى ھنوز ساختار قبايل پیش از اسالم به طور شايسته اى مطالعه نشده است , مطابق 

كه بــا . ھر چند موارد استثنايى خاص نیز وجود دارد, قبايل از راه خويشاوندى در دودمان پدرى تشكیل شده بودند شخصى 
ست از برخـى امتیـازات عضـويت و در رإس ھمـه آن ھـا) نه صحیح و نه صمیم(يك طايفه ارتباط خونى  از , نداشته مى توان

شده , )حلیف(او مى توانست به عنوان متحد . حمايت طايفه بھره مند شود يت  ) مولـى(و بـا بنـده ) جار(يا ھمسايه حما
 )).طايفه عمل كند

سنده )) وات((احتماال . ھدف اين مقاله بررسى اصول اجتماعى استثناھاى فوق به ويژه حلیف و مولى است نخسـتین نوي
قق آغـاز سـده اخـیر دربـاره مولــى )) اسـمیت. ((اى است كه به وضوح حلیف را از مولى متمايز كرده است ) ج موالـى(مح

 :چنین مى گويد
صريح, صرحا(يك طايفه عرب ممكن است در آن واحد شامل اعضاى خالص قبیله (( فرد آن  ندگان و ) م ینى از ب و تعـداد مع

عراب آزاد خويشـاوند: موالى به نوبه خود به دو دسته تقسیم مى شدند. موالى نیز باشد كـه ) 4(مردان آزاد شده عرب و ا
 )5.))(تحت حمايت قبیله يا رئیس آن و يا برخى از افراد متنفذ زندگى مى كردند

ست كـه ھمـه ) گروه(او ھر دو  صطالح موالــى بـه حسـاب آورده ا بنده ھاى آزاد شده و ديگـر آزادگـان خويشـاوند را تحـت ا
مه پیامبـر. آن را به كار برده بودند, مورخان مسلمان بدون بررسى بیشتر كلمه حتى پس از نگارش دو جلد كتاب زنـدگى نا

كاربرد غلـط رواج داشـته اسـت,  تفاوت گذاشته است) 6(میان آزاده و مولى, كه او در آن)) وات((توسط ) ص( از منابـع . باز 
حال. نـه ديگـر آزادگـان خويشـاوند, معتبر چنین برمىآيد كه معناى مولى فقط بنده آزاد شده است ين  در چنـد )) وات((, با ا

نه ھـايى. زمینه ھايى از تمايز مولى و حلیف را ارائه داده است, مورد با ارائـه زمی قط  صدد اسـت ف شته در  ين نو به , ا جن
 .خاصى از موسسات اجتماعى جامعه عرب آن زمان را روشن كند

جه , ندارند) قبايل(پیش از بررسى مفصل مولى و حلیف بھتر است افرادى كه ارتباطى با اين گروه ھاى خويشاوند  مورد تو
) ) slavesدر قرآن اصطالحات عربى متعددى مطابق با واژه انگلیسى بردگان. بردگان گروھى از اين افراد ھستند. قرار گیرند

تا از , در جامعه عرب مقارن ظھور اسالم تشكیل شدن قبايل و طوايف از نسل دودمان پدرى سبب شده بود 
يف. اصطالحات متفاوتى براى نامیدن افراد استفاده شود ضاى اصـلى طوا لى , حلیـف, عالوه بر اع جار و مو

ند با طايفـه . كسانى بودند كه از امتیازات عضـويت در قبیلــه و حمايـت آن بھـره منـد بود جار  ند ارتبـاط  ھرچ
سبب نقـش سیاسـى و اجتماعـى , ھمیشگى نبود اما مولى و حلیف پیوند نزديك ترى با آن داشتند و بدان 

 . اين نظر وجود دارد كه ارتباط آنان با طوايف از طريق ازدواج و يا دودمان مادرى بود. بیش ترى داشتند
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لوك) ج فتیات(فته , ماملكت ايمانكم, )ج رقاب(رقبه , )ذيل إمه, ج عباد(عبد : از جمله, يافت مى شود بد مم ھـر چنـد . و ع
 به بردگانى اطالق مى شود كه قريب بـه آزادى اما رقبه صرفا, كلمه عبد به عنوان اصطالحى عام براى برده به كار مى رود

براى اشـاره بـه عضـوى از يـك ) كسى كه او را با دست راست نگه داشته ايد(و اصطالح ماملكت ايمانكم ) 7(ھستند فقط 
فاھیم, با اين حال). به ويژه متعه ھا) (8(خانواده به كار برده مى شود عددى از , اين تفاوت در كاربرد م جود طبقـات مت بر و

ندارد برده بـه سـبب موقعیـت ھـاى متفـاوت. بردگان در جامعه عرب آن زمان داللت  كه يـك  كان نـیز وجـود دارد  با , ايـن ام
 .اصطالحات متفاوت نامیده شده باشد

دسته اى از قواى نظامى مكـه را تشـكیل مـى )) احابیش((خود اصرار دارد كه بردگان ) 9(در اثر حجیم) ) Lammensالمنس
ند, اگر گفته او درست باشد. دادند قت. طبقه بردگان نقش مھمى را در جامعه عرب بازى كرده ا آن ھـا دسـته اى , در حقی

كه ايــن . در ارتش مكه بودند كه با قواى اسالم جنگیدند) اھالى حبشه در مفھوم عام(موسوم به احابیش  اما واضح است 
اصطالح مربوط به نام خاستگاه عرب است كه در آن جا قبايل متعدد با ھم زندگى مى كردند و نبايد با اھالى حبشـه يكـى 

عرب وجـود نـدارد, عالوه بر اين) 10.(پنداشته شود تش , ھیچ مدركى براى اثبات نقش مھم بردگان در جامعه  يرا ھیـچ ار ز
كشت و زرعى نیز به دست كارگران برده صورت نمى گرفت و ھیچ كارخانه اى به وسـیله ; متشكل از بردگان وجود نداشت
باط نداشـتند, بنابراين. زحمتكشان اسیر كار نمى كرد مان ارت گروه ھـاى آن ز یت , ھمان طور كه مـردم بـا  گان نـیز اھم برد

 .چندانى نداشتند
. نیز در برگیرنده مردمانى بود كه به طايفه اى وابسته نبودنــد) كه به معناى ھمسايه حمايت شده ترجمه شده است(جار 

نش , تا كالم خدا را بشنود) فاجره, استجارك(پناھش بده ,  ھرگاه يكى از مشركان به تو پناھنده شد(( سـپس او را بـه مإم
 /).6توبه)) (برسان

بندھاى پشت ســرھم , عالوه بر اين. مفھوم محدودترى از اصطالح را نشان مى دھد) 11(به نظر مى رسد كه اين آيه قرآن
ند ئه مـى دھ شد: ((قانون نامه مدينه درباره مفھوم جار توضیحات بیشترى را ارا حامى با ند خــود  به , جـار مـى توانـد مان

كب نشـود نه اى مرت جار ((; ))شرطى كه زيانى نداشته باشد و عمل خائنا ندانش  بدون اجـازه خا ند  نى نمـى توا یچ ز ھ
جار)) (به قريش و كسى كه آنان را يارى كند جار داده نمـى شـود((; )تجار)) (بدھد بارت , و سـرانجام) الت با ع قـانون نامـه 

به پايـان )) پیامبر خداست) ص(كسى است كه با شرف و نیكوكار بوده و تقوى داشته باشد و محمد) جار(خداوند حامى ((
شابه ) جار(از متن عبارت ھا چنین برمىآيد كه ) 12.(مى رسد یازاتى م بود كـه مـى توانسـت از امت شده اى  يت  فـرد حما

 .امتیازات حامى خود بھره مند شود
را تإلیف كرده اند كه مراتـب اجتماعـى ) ص(زندگى نامه بسیارى از صحابه پیامبر, ھرچند ابن سعد و ديگر نويسندگان عرب

شد نیز مـى  فا  باره جـار , آنان بسیار متفاوت بود و از متنفذترين مردمان تا بردگان را در برگرفته و شامل موالى و حل امـا در
بلكه صرفا مھمان موقت طايفه به , اين حقیقت حدس زده مى شود كه جار نه تنھا عضو ثابت نبود. شرح اندكى آمده است

 .توجه بیشتر به جار غیر ضرورى به نظر مى رسد, بنابراين. حساب مىآمد
 

 )جمع موالى(مولى 
 )13:(گزارش ھاى كوتاه ذيل درباره موالى مھاجر از مكه به مدينه است كه در جنگ بدر شركت داشتند

 )14.(پدرش ايرانى و مادرش حبشى بود. برده به دنیا آمد)) السرعه((كه در ) ص(موالى پیامبر, ـ انس1
 )15.(به دنیا آمد, شاخه اى از قبیله سلیم, ))دوس((كه به حالت بردگى در میان ) ص(موالى پیامبر, ـ ابوكبشه2
از طايفه بنى عبیده انصار بود كه توسـط آن )) ثوبیته((مطابق روايت ديگرى او موالى زنى به نام , موالى ابوحذيفه, ـ سالم3

 )16.(زن آزاد شد
سارت. از قبیله بنى اسد)) حاطب بن ابى بلتعه((موالى , ـ سعد4 شد و او , يكى از اعضاى قبیله كلب بود و پس از ا برده 

 )17.(را براى حاطب آوردند
 )18.(موالى عتبه, ـ جناب خباب بن غزوان5
كر از . بوده است)) طفیل بن حارث((موالى ابوبكر كه يكى از بردگان , ـ عامربن فھیره6 سر دوم ابوب او ھم چنیـن فرزنـد ھم

 )19.(ابوبكر او را خريد و آزاد نمود, پس از مسلمان شدن عامر. ازدواج پیشین او بود
 )20.(ابوبكر او را خريد و آزاد كرد. به دنیا آمد)) السرعه((او نیز به حالت بردگى در ; موالى ابوبكر, ـ بالل بن رباح7
 )21.(پس از اسارت به بندگى رفت و عمر او را آزاد كرد, در يمن به دنیا آمد; موالى عمربن خطاب, ـ مھجع بن صالح8
 )22.(به حالت بردگى در مكه به دنیا آمد; موالى سھیل بن عمرو, ـ ع میربن عوف9

 .در میان مردمان مكه موالى ديگرى نیز وجود داشت كه شرح حال او باقى مانده است
 )23.(او را آزاد كرد) ص(بخشیده شد و پیامبر) ص(يكى از بردگان عباس بن عبدالمطلب بود كه به پیامبر; ـ ابو رافع10

ھم ) مورد پنجم(اما ھمه آنان به جز خباب ـ , در میان اين ده تن مولى ھیچ عرب آزاده اى نیست سبتا مب كه شرح حال او ن
ند ين حقیقـت. است ـ مدتى برده بوده و سپس آزاد شـده ا كه ا سد  بر تفـاوت وضـعیت , به نظـر مـى ر طور ضـمنى  به 

من : ((نیز تإكید مى كند كـه)) قانون نامه مدينه. ((اجتماعى موالى با آزاده ھا داللت دارد مـومن نمـى توانسـت مـوالى مو
. اين شرط به روشنى ارتباط قوى موالى با صاحبانشان را نشان مى دھد)). ديگرى را بدون رضايت او به عنوان حلیف بگیرد

طاب بــه , را كه يك مبارز شجاع و در آن زمان از انصار بود)) ابوھند((, در بازگشت از بدر) ص(پیامبر قرار داد و خ مـورد تكـريم 
ين سـخن ) 24.))(ھمانا ابوھند بايد عضوى از انصار بشود و آن ھا بايد او را داماد يكى از خودشان بكننـد: ((قوم خود گفت ا

 .به طور ضمنى تإكید مى كند كه ابوھند به عنوان يك موال ھنوز عضويت كامل اجتماعى را كسب نكرده بود) ص(پیامبر
یده نشـدند, كسانى بودند كه از بردگى آزاد شده بودند) ص(شايان ذكر است كه در میان پیروان پیامبر ; اما ھرگز مولى نام

 :از جمله
يد. در نوجوانى اسیر شد و در بازار عكاظ فروخته شد; ـ زيدبن حارثه1 جه او را خر جه بـه ) 25(يكى از عمه ھاى خدي و خدي

 )26.(پیامبر نیز او را آزاد كرده و به فرزندى خود پذيرفت, زيد را به پیامبر بخشید) ص(ھنگام ازدواج با پیامبر
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خود را پـس از يـك مزايــده بــه . بود) قبیله اى يھودى در مدينه(برده فردى از بنى قريظه , ايرانى االصل; ـ سلمان2 او آزادى 
 )27.(به اين ترتیب سلمان يكى از بنى ھاشم شد, او را خريد و سپس آزاد كرد) ص(دست آورد كه پیامبر

 )28.(مادر سباع حلیف بنى زھره او را خريد و اندكى بعد به عضويت خاندان سباع درآمد, اسیر بود; ـ خباب بن ارت3
پدر او عامل امپراطورى ايران در ابله بود و صھیب در كودكى در قلمرو روم اسیر شـد و سـپس عبـدهللا ; ـ صھیب بن سنان4

 )29.(او پس از آزادى با عبدهللا زندگى مى كرد. بن جدعان او را در مكه خريد
ته  ويژگى مشترك اين چھار بنده آزاد شده اين بود كه ھر يك از آنان به عنوان عضوى از خاندان شخص آزاد كننده خود پذيرف

لق يافـت ; پذيرفته شد) ص(زيد به فرزندى پیامبر; شده بودند شم تع در ايـن جـا ; )ھو الـى بنوھاشـم(سلمان به بـنى ھا
و صھیب نـزد عبـدهللا , )انضم الى آل سباع(خباب را پذيرفت , خاندان سباع; است) ص(خاندان پیامبر, منظور از بنى ھاشم

بنده ھاى آزاد شده كه استعدادھايى . اين چھار نفر اعضاى برجسته جامعه صدر اسالم بودند, در حقیقت). اقام معه(ماند 
يى . ھرگز مولى نامیده نشدند, برجسته داشته و خاندان ھاى مھم آنان را پذيرفته بودند حدس ھا اين حقیقـت بـر عكـس 

 .است كه موالى را متعلق به يك طبقه پست مى داند
 )30. (نمودار زير گروھى از موالى و حلفا را نشان مى دھد كه در جنگ بدر شركت داشتند

 
 تعدادكل ـ حلفا ـ موالى

 9ـ  32ـ  88شركت كنندگان مھاجر از مكه به مدينه ـ 
 6ـ  41ـ  217ـ ) مردم بومى مدينه(شركت كنندگان انصار

 8ـ  38ـ  133قريشیان مخالف كه در میدان كشته يا اسیر شدند ـ 
 

به . ھیچ طبقه يا فرد بالغى ملزم نبود جنگجو شود, در جامعه عرب آن زمان به جز بردگان درحالى كه مھاجرانى كه در مكه 
كه و مدينـه , انصار و قريشیان مخالف, موردى منحصر به فرد بودند,  اسالم گرويده و به مدينه ھجرت كرده بودند از بومیـان م

مى تواند نشان گر تناسب حلفا و موالى نسبت به تعداد كل جمعیت حاضـر در جنـگ و , مورد انصار و قريش, بنابراين. بودند
قش . نیز بازتاب شرايط اجتماعى مكه و مدينه باشد لى ن با توجه به اين تناسب ھا به آسانى مى توان احتمال داد كه موا

از اين رو مى توان نتیجه گرفت كه موالى كسانى بودند كـه از بنــدگى آزاد شـده و . مھمى در جوامع مكه و مدينه نداشتند
ضاع  مى در او ندان مھ قش چ پیوند نزديكى با صاحبان خود داشتند و تعداد آنان نسبت به كل جمعیت انـدك بـود و شـايد ن

 .سیاسى و اجتماعى نداشتند
 

 )حلفا: جمع(حلیف 
حدودى زيـاد , نمودار ارائه شده فوق نشان مى دھد كه برعكس موالى تا  تعداد حلفا نسبت به كل جمعیت مكـه و مدينـه 

ند, بنابراين. بود سى . بايد بررسى شود كه حلفا چه كسانى بود سالمى جديـد برر سإله ھنـوز در مطالعـات ا ين م البتـه ا
 .نشده است

كى از انصـار ــ) 31(سعدبن حوله يمنى ـ حلیف يكى از مھاجران ـ یف ي لى ــ حل له ب در میـان ) 32(و بحیل بـن بجیـل از قبی
فى . شركت كنندگان جنگ بدر حضور داشتند ابن سعد در شرح حال آن ھا اسنادى ارائه مى دھد كه آنان را از موالــى معر

بارت . نه از حلفا, مى كند نى )) (قـانون نامـه مدينـه((اين تناقض میان حلیف و مولى و نیز اشاره پیش از اين به ع كـه موم
ھوم ) نمى تواند موالى مومن ديگرى را بدون رضايت او به عنوان حلیف بگیرد ھوم حلیـف بـا مف كه بیـن مف مى كنـد  ید  تإك

 .مولى تفاوت وجود دارد
ند درحـالى كـه بـه , ابن سعد و ديگر نويسندگان عرب بسیار عالقه مند بودند تا نسب حلفا را ھماننـد مـردم عـادى ذكـر كن

 .اين حقیقت بار ديگر نشان مى دھد كه پايگاه اجتماعى حلیف با مولى تفاوت داشت. نسب مولى توجه چندانى نداشتند
جرت : از جمله; چندين حلیف را براى فرماندھى نظامى برگزيد) ص(پیامبر عبدهللا بن جحش كه در مـاه ھفتـم ســال دوم ھ

عكاشه بن محصـن كـه در ) 33(;به فرماندھى گروھى ده نفره از مسلمانان براى حمله به كاروان تجارتى قريش اعزام شد
سال ) 34(;ماه چھارم سال ششم ھجرت دسته چھل نفرى مسلمان را فرماندھى كرد ھب كـه در مـاه سـوم  شجع بن و

نده گـروه كوچكـى از ) 35(;ھشتم ھجرت فرمانده گروه بیست و چھار نفرى از مومنان بود محمدبن مسلمه كـه دو بــار فرما
 )36.(يك بار در ماه اول سال ششم و بار ديگر در ماه چھارم ھمان سال; مومنان بود

به جامعـه اسـالمى نبــود ظامى تنھـا مختــص  به فرمانـدھى ن شدن  براى برگزيـده  صتى  عه , وجود فر یان جام كه در م بل
ند, غیرمسلمان مكه به آن اشـاره مـى ك يل  درسـت : ((دست كم يك نمونه آن وجود داشت كه ابن ھشام ضمن واقعـه ذ

دسـت ) ص(به مردم اصرار كرد كه بايد از جنگ با پیامبر, حلیف بنى زھره از قريش, اخنس بن شريق, پیش از آغاز جنگ بدر
نمونه ديگرى نیز وجود , عالوه بر اين واقعه) 37)).(آنان نیز توصیه او را به منزله عرف خود پذيرفتند. بردارند و به مكه بازگردند

بال داشـت) ص(پس از فتح مكه به دست پیامبر: ((دارد به دن ین را  یان ) ص(پیـامبر, كه پیروزى بزرگ حن يادى را م غنـايم ز
از جمله آنان فردى ; او سھمى ويژه به تازه مسلمانانى داد كه مقامات نظامى و سیاسى داشتند.  پیروان خود تقسیم كرد

به رھـبرى نظـامى را ) 38)).(حلیف بنى زھره بود)) عإلبن جاريه ثقفى((به نام  شدن  اين حقیقت كه حلفا فرصت انتخـاب 
 .به وضوح نشان مى دھد كه آن ھا از طبقه پستى نبودند, داشتند

ھاى , ))مقدادبن عمرو((و ))  مرثدبن ابى مرثد((يعنى , شايان ذكر است كه در نبرد بدر دو نفر از حلفاى مھاجران سب  با ا
و سپاه مسلمانان كه حتى شتر نیز به ) 39(در عربستان آن زمان اسب بسیار گران بھا و با ارزش بود. خود شركت داشتند
پیروان . تنھا دو اسب در اختیار داشت, اندازه كافى نداشت شتر  اين مورد مى تواند نشان آن باشد كـه ايـن دو حلیـف از بی

ند)) بنى اسید((افراد طايفه . ثروتمندتر بودند) ص(پیامبر مى كرد ندگى  یف در مكـه ز در , ـ از قبیله تمیم ـ كه به عنوان حل
احتماال آنان به طبقه اى ) 40.(تپه اى در حومه شھر مكه در اختیار آنان بود, ھم چنین. منطقه اى نزديك كعبه خانه داشتند

نمونه ھاى ذكر شده اين نظريه را تإيید مى كند كه برخى از حلفا مى توانستند به . نسبتا برتر از جامعه مكه تعلق داشتند
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 .رھبرى طايفه ھا و سطوح باالتر اجتماعى برسند
 :گزارش ھاى متعددى از افراد وجود دارد كه جريان حلیف شدن را نشان مى دھد

مان شـد, ـ مسعود پدر عبدهللا1 ھم پی سر مسـعود . حلیف بنى زھره از قبیله ھذيل بود و با عبدبن حارث از بنى زھره  ھم
 )41.(زنى از بنى زھره بود

غوث((با , از قبیله قضاعه, ـ مقدادبن عمرو2 شد)) اسود بـن عبــد ي ھم پیمـان  اسـود مقـداد را بــه فرزنـدى . از بــنى زھـره 
 )42.(پذيرفت

حلیف بنى زھره بود كه به مكه رفت و میان او و عبدبن حارث بن زھره پیمانى برقـرار , ))عمیل ذوالیدين((پدر , ـ عبد عمرو3
 )43.(را به ازدواج عمرو در آورد و از او عمیل به دنیا آمد) نئن(عبد دختر خود . شد

كه , ـ ياسر4 به م پدر عمار كه حلیفى از قبیله مذحج بود و ھمراه دو برادر خود در جست وجــوى يكـى ديگـر از برادرانشـان 
غیره((به زندگى در مكه ادامه داد و با , ياسر پس از بازگشت دو برادرش. آمد بن م خزوم ھـم پیمـان )) ابوحذيفـه  از بـنى م
مار را آزاد . عمار را به دنیا آورد, سمیه را كه كنیز بود به ھمسرى او در آورد و سمیه از ياسر, ابوحذيفه. شد ابوحذيفه نیز ع
 )44.(كرد

شد, ـ حارث بن سخبره از قبیله ازد كه به ھمراه ھمسرش از سراعه به مكه آمده بود5 پس از مـرگ . با ابوبكر ھم پیمـان 
 )45.(ھمسرش ام رمان با ابوبكر ازدواج كرد و عايشه و عبدالرحمان را از او به دنیا آورد, حارث

او با زنى از بنى قريظه ازدواج كرد و . فردى از قبیله كنده بود) از قبايل يھودى مدينه(ـ ابومالك پدر ثعلبه حلیف بنى قريظه 6
 )46.(با آن ھا ھم پیمان شد

برادر مـادرى , عبداھاب پدر حجیل. از بنى نوفل بود)) بنى عقبه بن حارث((ـ حجیل بن ابى اھاب از قبیله تمیم كه حلیف 7
 )47.(حارث پدر عقبه بود

يا مدينـه را بـه عنـوان , بايد يادآور شد كه ابن سعد در ھمه نمونه ھاى فوق به جز موارد سه و ھفـت تازه واردان بـه مكـه 
نوان , بـه عبـارت ديگـر. يعنى افرادى كه با شھروندان آن نواحى پیمان مى بسـتند; حلیف معرفى مى كند به ع او حلفـا را 

سته بودنـد شاوند پیو ھاى غـیر خوي شود در چنیـن . كسانى توصیف مى كند كه به میل خود به طايفه  ھتر اسـت گفتــه  ب
شند امـا . جوامعى تازه واردانى كه جذب زندگى شھرى مكه يا مدينه شده بودند مى خواستند اعضاى ھم پیمان جوامع با

 :واقعه ذيل نشان مى دھد كه مورد ديگرى نیز مى تواند وجود داشته باشد
مردم مكه از او خواستند كه در آن جا بماند و با زنـى , به مكه رفت, يكى از افراد صاحب نفوذ قبیله كنانه, ـ وقتى ابوقريض8

فرد .مكى ازدواج كند ستین  با نخ ابوقريض تصمیم گرفتن در اين باره را سه روز به تعويق انداخت و به دنبال آن مصمم شـد 
بد. ((پیمان ببنـدد, قريشى كه به طور اتفاقى با او روبه رو مى شود بن ع عوف  بود كـه او ديـد و )) عبـد  نخسـتین مـردى 

شدن(ھمه موارد ذكر شده داللت مى كند كه ھم پیمانى ھا ) 48.(اتحادى بین آن دو برقرار شد شرايط ) حلیف  براسـاس 
 .مساوى صورت مى گرفت

كرد . بسیار جالب توجه است) 3مورد شماره (عبد عمرو , در بررسى پايگاه اجتماعى حلفا بد ازدواج  او با يكى از دختران ع
اين بدان معنا است كه عبدعمرو به عنوان يك حلیف عضو طايفه خويشاوندى ھمسر خود شد . و شريك ھم پیمانش گرديد

 . بلكه به طايفه مادر پیوست, و پسرش عمیل ذوالیدين به عنوان حلیف عضو طايفه خويشاوندى پدر نشد
مار, ابوحذيفه صاحب كنیز بود كه عمار را آزاد كرد, 4در مورد شماره . بر وضعیت مشابه داللت دارد 6مورد شماره  . نه پدر ع

بود, مى توان تصور كرد كه اين ارتباط میان ياسر و كنیز موقتى بوده و پیش از تولد عمار, بنابراين . پدرش طايفه را ترك كرده 
فرض مشابھى پنداشته مـى  1از طريق مورد شماره . عمار به عنوان يك حلیف از جانب مادر عضو طايفه شد, در ھر صورت

به . شود ست پسـرش عبـدهللا  احتماال مسعود با زنى ازدواج كرد كه با مردان خويشاوند مادرش زندگى مى كرد و ممكن ا
كه  7در مورد شماره , به عالوه. چنین طايفه اى پیوسته باشد مال داد  با خويشـاوندان مـادر و )) ابـو اھـاب((مى توان احت
 .ناپدرى خود زندگى كرده باشد

بط , ارتباطى با دودمان پدرى نداشتند, به طور يقین حلیفان طايفه به ايــن طايفـه مرت بلكه از طريق ازدواج يا دودمان مادرى 
ند, بلكه در بسیارى از موارد مردان, در جامعه عرب آن زمان نه تنھا زنان. بودند . خاندان خود را از طريق ازدواج تغییر مى داد

مى شـدند موارد. كسانى كه به طايفه ھاى زنان خود مى پیوستند بايد به عنوان حلیف پذيرفته  احتمـاال فرزنــدان , در ايـن 
يل بـه ذكـر , با اين ھمه. آنان در میان گروه خويشاوندان مادرى بزرگ مى شدند سان و مورخـان عـرب صـرفا تما نسب شنا

ند یچ ذكـرى از ماھیـت , نسب دودمان پدرى داشتند و در روايات مربوط به كسانى كه در میان طايفه مادرى بزرگ شده ا ھ
روايات مى گويند كه آنان حلفاى اين طايفه ھا بودند و بـه , در چنین مواردى.  ارتباط آن ھا با اين گروه ھا به میان نیاورده اند

سھولت مى توان حدس زد كه بسیارى از اين به اصطالح حلفا كسانى بودند كه ارتباط نزديكى با طايفه داشتند و از طريق 
 .ازدواج يا دودمان مادرى به آن پیوسته بودند

آيا وجود حلفـا يكـى از ويژگـى ھـاى جوامـع . تنھا به موارد مكى و مدنى اشاره مى كند, تمام نمونه ھاى حلفاى مورد ذكر
پس , شھرى مانند مكه و مدينه بود يا نه؟ اگر واژه حلفا صرفا شامل كسانى مى شد كه جذب زندگى شھرى شده بودند

مان . آن ھا بايد فقط در جوامع شھرى وجود داشته باشند يا دود كه بسـیارى از حلفـا از طريـق ازدواج  ھر چند اين حقیقت 
, در حقیقت. بیان كننده اين مطلب است كه حلفا را در جوامع بدوى نیز مى توان يافت, مادرى با اعضاى طايفه مرتبط بودند

. در روايتى به مردى مثال زده شده است كه در بحرين زندگى مى كرد و احتماال از طريق دودمان مـادرى حلیـف شـده بـود
 )49.(حلیف طايفه عقبه بود, ))عقبه بن جروه((برادر مادرى )) مطر: ((روايت مى گويد كه

یف قبیلـه خزاعـه )) بنوبلمصـطلق. ((روايت ذيل نمونه اى از حلفاى بدوى را نشان مى دھد, عالوه بر آن از قبیلـه مـدلج حل
در جامعـه بـدوى عربسـتان آن . كه از آن قبیله خزاعه بود سكونت داشـتند)) مريسیع((بنى مصطلق در كنار چشمه . بودند

. زمان ھر گروه سیاسى و اجتماعى با گروه ھاى ديگر بر سر استفاده مشترك از چشمه ھا و چراگـاه ھـا درگـیرى داشـت
شده  عروف  اين برخوردھا از يك سو مى توانست سبب جنگ ھاى قبیله اى بسیارى شود كه به وسیله اشعار جـاھلى م

باال. اما از سوى ديگر روابط دوستانه میان اين گروه ھا پیوسته عامل ايجاد حلیف مـى شـد, اند نه ھـاى  در , عـالوه بــر نمو
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ست, گزارش ھاى متعدد از توصیف كارھاى گوناگون قبايل بدوى شده ا نگ ھـاى رده) 50.(واژه حلفا نیز ذكر  يه , در ج معاو
اين حقیقت نشان مـى ) 51.(گروھى از افراد بنى عقیل از ھمان قبیله را فرماندھى كرد, ))عامل بن صعصعه((حلیف قبیله 

موقعیت حلفاى جوامع بدوى , به عبارت ديگر. دھد كه حلفاى جوامع غیرشھرى فرصت كسب فرماندھى نظامى را داشتند
نیز ھمسان حلفاى جوامع شھرى بود و ھیچ دلیلى براى اين تصور كه تناسب تعداد حلفا در جوامع بدوى كـم تـر از جوامـع 

 .وجود ندارد, شھرى باشد
 

 نتیجه
ندازه كوچـك  واحد اصلى زندگى اجتماعى ـ سیاسى در میان اعراب بدوى و ھم چنین اعراب حضرى ممكن اسـت از نظـر ا
باشد ـ اگر چه من امیدوارم در مقاله بعدى به تفصیل به بررسى اين مسإله بپردازم ـ اما طرح چند نمونه در اين جا مطلــوب 

 :و ضرورى به نظر مى رسد
گروه شـانزده نفـرى از ) ص(پیامبر, در چھارمین ماه سال ششم ھجرت(( يك  ندھى  ستور داد فرما به محمدبن مسـلمه د

اما اين گروه . مومنان را در حمله به طايفه بنى عامر از قبیله ثعلبه در منطقه ذوقصه ـ چھارده مايلى مدينه ـ به عھده بگیرد
اما ھنگـامى كـه , با وجود اين كه ابوعبیده جراح در كمك رساندن به آن ھا سرعت عمل به خرج داد. جنگ را از دست دادند

 )52)).(دشمن رفته بود و احشام و ديگر اموالشان جامانده بود, رسید)) ذوقصه((او به منطقه 
 :روايت ذيل نحوه اين امدادرسانى ھا را ذكر مى كند

ند و , از بى آبى رنج مى برد)) انمال((و )) محارب((, ))ثعلبه((سرزمین قبايل (( از اين رو آنان به نزديكى مدينه مھاجرت كرد
براى . در ذوقصه منتظر فرصت شدند تا به چراگاه ھاى مدينه ھجوم برند ابوعبیده جراح دسته چھل نفـرى از مسـلمانان را 

 )53)).(اما دشمن رفته بود و مسلمانان احشام و اموال آن ھا را تصاحب كردند, حمله به آنان فرماندھى كرد
سه قبیله بودند و از , اين گروه كه به علت خشكسالى مجبور به مھاجرت از سرزمین خود شدند: ((گزارش بعدى مى گويد

شمار رود ين ) 54)).(منابع ديگر به روشنى برمىآيد كه ھر يك از آن ھا مى توانست به تنھايى يك قبیله مستقل بـه  با ا يا 
اين گـروه ممكـن اسـت . تعداد آنان به قدرى اندك بود كه مورد حمله يك گروه كوچك شانزده يا چھل نفرى قرار گرفت, وجود

ند, ھمان طور كه روايت قبلى اشاره مى كند. بخش كوچكى از اين سه قبیله باشد به بود . آنان بنى عامر از قبیله بنى ثعل
له, مى توان تصور كرد كه اين طايفه عمده از مردان قبیله ثعلبه تركیب يافته باشند فا, اما اعضاى ديگـر دو قبی عنى حل را , ي

 .نیز شامل شود
گاه ) ص(پیامبر, در بسیارى از موارد مانند مورد فوق كه  كرد  دسته ھاى كوچكى را براى حمله به مخالفان خود اعزام مى 

سبتا كوچكـى زندگـى . محل زندگى دشمن از مدينه بسیار دور بود اين حقیقت بدان معنى است كه مخالفـان در طوايـف ن
ظامى كـافى بـراى جلوگـیرى از رفـت و آمـد گـروه ھـاى كوچكـى ھماننـد گـروه ھـاى  مى كردند كه در شرايط عادى توان ن

به آن قبیلـه مـى ) ص(پیامبر. ارسالى پیامبر را نداشتند سبتا بــزرگ كـه  گروه ھـاى ن در فعالیت ھاى سیاسى به ندرت با 
امـا ھرگـز , را به رھبران طوايف و يا به خود افراد اين طايفه ھا مى داد) اسناد سیاسى(او احكام خود . در ارتباط بود, گفتند

به نـدرت از . آن را به قبايل يا نمايندگان آن ھا نداد مإمورانى كه توسط وى احضار مى شدند اغلب از طايفه ھـاى كوچـك و 
بود, از اين رو به نظر مى رسد كه واحد سیاسى ـ اجتماعى اصلى. قبايل بودند كه , گروه نسبتا بزرگ موسوم به قبیله ن بل

به طايفه در مقابل , مى توان گروه ھاى كوچك را از جھت وسعت مفھوم و نه پیچیدگى آن. ترجیحا طايفه ھاى كوچك بودند
 .قبیله ترجمه كرد

با . اتحاد برقـرار مـى شـد, و اشخاصى از طوايف, گاه میان حلفايى كه وجود آن ھا در اين پايگاه اجتماعى ثبت شده است
مى , اين حال شرح  ندانى خـاص را  روايات مربوط به حلفا اغلب مبھم است و ھر يك از آن ھا فقط حلفاى طايفه ھـا يـا خا

براى زندگـى , مى توان احتمال داد كه اغلب اين حلفا يا اجدادشان با عضوى از طايفه. دھند كه  ھـم پیمـان شـده باشـند 
بع . روزانه خود به طايفه پیوسته اند ندرت در منا شايد عجیب به نظر برسد كه ذكر حلفاى طايفه ھاى ديگـر يـك قبیلـه بـه 

ستان آن زمـان . تاريخى آمده است آيا ھیچ شخصى با طايفه ديگرى از يك قبیله ارتباط بر قرار نكرده اســت؟ در جامعـه عرب
كه از طوايــف , بنابراين. ھیچ كنترلى بر ازدواج دو نفر از يك قبیله وجود نداشت مى شـد  طايفه بايد شامل اشخاص زيـادى 

يادى . ديگر ھمان قبیله نشإت گرفته اند و با زنان آن طايفه ازدواج كرده اند اين بدان معنى است كه در طايفه بايد مردمان ز
فه . وجود داشته باشند كه پدرانشان عضو طوايف ديگر باشند به طاي كه در عمـل  منابع فقط به ذكر حلفـايى مـى پردازنـد 

در بسیارى از . به سختى پذيرفته مى شدند, اگر آنان به دودمان خويشان پدرى خود تعلق مى داشتند. ديگرى پیوسته اند
ست . عضو طايفه مادران و يا ھمسران خود از ھمان قبیله بودند,  آنان مانند طايفه پدرى, موارد مى توان شده  فرد پذيرفتـه 

مورخان عرب ـ كه بر شجره نامه اشخاص تإكید بسیار دارند ـ به افرادى كـه از , اما در اين گونه موارد, نزد طايفه زندگى كند
واحد اجتماعى و سیاسى به خوبى مى توانست شامل اشخاص , بنابراين. اھمیتى نمى دادند, طوايف مختلف آمده بودند

طايفه افراد زيادى از اعقاب خويشان , در عین حال. زيادى از طوايف ديگر ھمان قبیله و نیز حلفاى زيادى از ديگر قبايل باشد
 .پدرى را نیز شامل مى شد

پدرى بـود , واحد سیاسى و اجتماعى قابل بحث, در جامعه عرب در آغاز سده ھفتم گروه نسبتا كوچكى از اعقاب دودمـان 
ھر طايفه افراد غیر مرتبط با خود را نیز در برمى گرفت و , با اين ھمه). پسران فالن و بھمان(; كه بنى فالن نامیده مى شد

یف . نیز شامل افراد زيادى مى شد كه از طريق دودمان پدرى با آن مرتبط نبودند به عنـوان حل طايفه ترجیحـا افـراد قـوى را 
نوان , ھم چنین. مى پذيرفت و گاه زنانى از طايفه خود را به ازدواج آنان در مىآورد به ع گر  بار دي يك  فا را  طايفه فرزندان حل

ھا بـه . طايفه دربر گیرنده افرادى از طايفه ھاى خويشاوند نزديك به خود بود, عالوه بر آن. حلیف مى پذيرفت در طايفه نه تن
فه چنیـن سـھولتى را . بلكه براى اشخاصى كه مى خواستند آن را چنین ترك كنند نیز بـاز بـود, روى افراد تازه وارد اگـر طاي

جدى ايجـاد مـى شــد, قائل نبود امـا بـه . به ھنگام الحاق و خروج افراد ترك طايفه اى براى پیوستن به طايفه ديگر مشكل 
بوده , نظر مى رسد در اجتماع آن زمان شتباه ن فه ديگـر ا ستن بـه طاي براى پیو سته بـه آن  ترك طايفه از طرف شـخص واب

به صــورت , اين سھولت دخول و خروج. است كرد كـه  فراھم  در زمان ھاى بعد اين امكان را براى بسیارى از مبـارزان عـرب 
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 .از سرزمین مادرى خود به سرزمین ھاى تازه فتح شده مھاجرت كنند, فردى يا دسته ھاى كوچك
 

 منابع
 .1976, 12شماره , ـ مجله اورينت

 )).بدو((ذيل , چاپ دوم, ـ دائره المعارف اسالم
 .1966, خويشاوندى و ازدواج در میان عرب قديم: ـ رابرتسون اسمیت

 .1953; لندن; محمد در مكه: ـ مونتگمرى وات
 . آيات مطابق چاپ قاھره ھستند 9/60; ;)ج رقاب (2 / 177 ; 5 / 89 ; 4 / 92آيات , ـ قرآن

militare de la mecque au siecle da I hegrie Journal asiatique, ll ser, 8 Lammens: Les ahibis et orgaisaion ـ
avant L hegire, Beirut, 1927. Reorinted L Arsbie occidentale) ,(1916( 

 .' ه1377ـ 1378, بیروت, الطبقات الكبرى, ـ ابن سعد
 .1853, گوتینكن, ـ ابن ھشام كتاب سیره رسول هللا

 .1901ـ1847; لیدن, جلد 15; تاريخ الرسل و الملوك: ـ طبرى
 .1970, بیروت, 2ج , تاريخ, ـ يعقوبى

 
 :پى نوشت ھا

  .An Aspect of Arab Society in Eaely 7th centuryالف
 .عضو ھیإت علمى دانشگاه الزھرإ. ب
 .1976, 12شماره , مجله اوزينت. 1
 )).بدو((ذيل , چاپ دوم, دائره المعارف اسالم. 2
شدند. 3 مى  حش و ديگـر , مـردم راتـج: ماننـد; نمونه ھايى از مردمان وجود دارد كه به نام سرزمین خود خوانده  مـردم ج

 .جزئیات اين موارد را در مقاله ديگرى توضیح خواھم داد. موارد
نويسنده مقاله میان عربى كه پس از آزاد شدن از بردگى مولى مى شود و افرادى كه آزاد بوده و بدون داشتن پیشـینه . 4

 ).مترجم. (او گروه دوم را آزاده خويشاوند قبیله مى داند. تمايز قائل شده است, بردگى مولى شده اند
 .48و  47ص , 1966, خويشاوندى و ازدواج در میان عرب قديم: رابرتسون اسمیت. 5
 .1956; لندن, محمد در مدينه, ھمو 1953; ;لندن; محمد در مكه: مونتگمرى وات. 6
 . آيات مطابق چاپ قاھره ھستند 9/60; ;)ج رقاب (2/177 5/89 ;4/92;آيات , قرآن. 7
 .70/30 33/50;و  52و  55 30/28 ;24/31;و  33و  58 23/6 ;16/17 ;4/3;و  25و  24و  36آيات . 8

militare de la mecque au siecle da I hegrie Journal asiatique, ll ser, 8.9 avant L hegire, Beirut, 1927, PP 237-
294 (Lammens: Les ahibis et orgaisaion PP, 425-482. (Reorinted L Arsbie occidentale ,(1916( 
ابن سعد نمونه ھاى ديگرى را معرفى , عالوه بر منابعى كه وات ارجاع مى دھد. 154ـ157محمد در مكه ص : وات: ك.ر. 10

1377ـ 1378, بیروت, الطبقات الكبرى, ابن سعد. مى كند كه به روشنى نشان مى دھند كه احابیش مردم حبشى نبودند
 .58ص , 5ج ', ه

 .1939ـ1937; ادينبورگ; قرآن. برداشت براساس ترجمه ريچارد بل از قرآن صورت گرفته است. 11
شیمادا از دانشگاه گويو در توكیو , احتماال پروفسور ج. 344ـ341ص , 1853,  گوتینكن, ابن ھشام كتاب سیره رسول هللا. 12

نه در كتـاب االمـوال ابوعبیـده  قانون نامـه مدي تن  نخستین كسى است كه خاطر نشان كرده است كه نسخه ديگـرى از م
اما در متن نسخه دوم تمام عبارات مربوط به جـار . ضبط شده است 207تا  202ص ' , ه1255, چاپ قاھره, قاسم بن سالم

قـانون نامـه مدينـه . اين امر ـ يعنى تفاوت متن از نسخه قبلى ـ براى درك ويژگى قانون نامه مھم است. استثنا شده است
تإلیـف , 221ـ225ص , ترجمه ھا بر اساس متن كتاب محمد در مدينه. در مقاله بعدى به صورت تفصیلى بررسى خواھد شد

 .وات صورت گرفته است
در اين جا وات فھرستى از بردگان و بنده ھاى آزاد شده ارائه مى دھد كه به مھاجران پیوسته و . 344ص , پیشین: رك. 13

 .از فھرست مقاله حاضر موجود نیست 9و  5در آن فھرست موارد . در نبرد بدر شركت كردند
 1780بخـش نخسـت ص  1901ـ1847; لیدن, جلد 15; تاريخ الرسل و الملوك: طبرى: ك.و نیز ر 48;ص  3;ج ; ابن سعد. 14
 .486ص , ابن ھشام 1787;و 

 .486ص , ابن ھشام 493;ص ; ابن سعد. 15
 .88ـ85ص , 3ج ; ابن سعد. 16
 .115ص , 3ج , پیشین. 17
 .100ص , 3ج , پیشین. 18
 .231و  230ص , 3ج , پیشین. 19
 .386ـ385ص , 7و ج  239ـ232ص , 3ج , پیشین. 20
 .392و  391ص , 3ج , پیشین. 21
 .407ص , 3ج , پیشین. 22
 .407ص , 3ج , پیشین. 23
 .459ـ458ص , ابن ھشام. 24
براى عمـه خـود خريــد, ابن سعد اشاره مى كند كه حكیم بن حزام. 25 , الطبقـات الكـبرى. زيد را بـه مبلــغ چھارصـد درھـم 

 .30ص , 3ج , 1418, دارالكتب العلمیه, بیروت

Page 6 of 7

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\50.htm



 .485ص , ابن ھشام 47;ـ40ص , 3ج , ابن سعد. 26
مى . در حفر خندق مردم درباره سلمان بگو مگو داشتند: واقدى اشاره مى كند. 27 مھاجران و انصار ھر كدام او را از خـود 

یت اسـت: فرمود) ص(پیامبر. دانستند و اين امر به دلیل نیرومندى و آگاھى سلمان در حفر خندق بود . سلمان از ما اھل ب
 .143ـ136, ابن ھشام 319;و  318ص , 7و ج  16ص , 6ج , مترجم و ابن سعد, 446/2: واقدى: ك.ر

 .488, ابن ھشام 230;ـ226ص , 3ج , ابن سعد. 28
 .488ـ489, ابن ھشام 230;ـ226ص , 3ج , ابن سعد. 29
بن ھشـام نـیز در . جلد سوم طبقات تماما به انصار و مھاجرانى اختصاص يافته است كه در جنگ بدر شركت داشـتند. 30 ا

در نام و تعداد شركت كنندگان اندكى , میان راويات اين دو. تإلیف خود فھرستى از آنان را ارائه داده است 507ـ485صفحات 
بن ھشـام آورده . اختالف وجود دارد تاب ا نفرات اين مقاله بر اساس كتاب ابن سعد مى باشد و تعداد قريشیان مخالف از ك

 .شده است
 .409ـ408ص , 3ج , ابن سعد. 31
 .522ص , 3ج , پیشین. 32
 .19ـ13ص , 1966, لندن, جلد 3, كتاب المغازى, واقدى 427;ـ423ابن ھشام : ك.ر 90;ص , 3ج , پیشین. 33
 .551ـ550: واقدى 975, ;ابن ھشام: ك.ر 92;ص , 3ج , ابن سعد. 34
 .753: واقدى: ك.ر 94;ص , 3ج , ابن سعد. 35
 .535ـ534ص , واقدى 975;ص , ابن ھشام: ك.ر 443;ـ444ص , 3ج , ابن سعد. 36
 .14ص , 2ج , ابن سعد: ك.ر 438;ص , ابن ھشام. 37
نى . 1680ـ1679, قسمت اول, طبرى 881;ـ880ص , ابن ھشام. 38 یف ب به عنـوان حل واقدى و ابن سـعد افـراد ديگـرى را 

 .زھره معرفى مى كنند
 .1612و  48ص , 3ج , ابن سعد. 39
نت, مكه و تمیم ـ نمودھاى روابط آن ھا: كستر. ج.م: ك.ر. 40 تاريخى اوري ص  1965;سال , 8شماره : مجلـه اقتصـادى و 

 .145ـ144
 .158ـ150ص , 3ج , ابن سعد. 41
 .163ـ161ص , 3ج , پیشین. 42
 .168ـ167ص , 3ج , پیشین. 43
 .264ـ246ص  3ج , پیشین. 44
 .251/5: پیشین. 45
 .79ص , 5ج , پیشین. 46
 .640ص , ابن ھشام. 47
 .58ص , 5ج , ابن سعد. 48
 .566ص , 5ج , پیشین. 49
;ــ2971و  1597ص : طبرى بخـش نخسـت 906;و ص  421ص , ابن ھشام 10;ص , 2ج  285;و  226ص  ,1ج : پیشین. 50

 .68ص , 2ج , 1970, ص بیروت, 2ج , تاريخ, يعقوبى 2973
 .1993ص , بخش اول, طبرى. 51
 .552ـ551ص , واقدى: ك.ر 86;ص , 2ج , ابن سعد. 52
 .552ص , واقدى 86:ص , 2ج , ابن سعد. 53
 95.0ـ91ص , محمد در مدينه, وات: ك.ر. 54
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