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Abstract 

Ancient sources about conducts and lifestyle (Seereh), Hadith, Rijal (knowledge of 

men), classes, jurisprudence (Fiqh) and interpretation (Tafsir), in addition to 

providing specialized information, offers insights into a raft of other topics, including 

the current administrative positions in the Prophet’s ruling system. Recognition and 

analysis of such data can acquaint us with aspects of the socio-political life of early 

Islam, shedding light on the context of the revelation of Quranic verses and Prophet’s 

narrations. Most of studies in the contemporary era have approached this issue from 

various angles in order to analyze the history of the early Islam. Revisiting the 

background of these analyses is the subject of the present paper. That is, by reviewing 

the history of Islamic civilization, we explore an array of scientific trends that have 

strived to analyze common administrative positions in the "the Prophet’s city", 

addressing issues such as the history of efforts and approaches to identifying 

administrative positions of that time, intellectual trends prompting such efforts, 

perspectives they have offered to researchers, unresolved issues, and major theoretical 

and practical challenges facing such studies. 
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 مقدمه

ای ک ه در آن مدینه از توابع دهستان یثرب بود که با هجرت پیامبر اکرم )ص( و تحرکات جمعیت ی گس ترده
زودی کانون تحوالتی جهانی ش د. ض رورت عنوان مرکز حکومت پیامبر )ص( مطرح شده و بهروی داد، به

و حدیث موجب ش ده اس ت ک ه از دیرب از  قرآنم اشارات و عبارات شناخت دقیق مسائل صدر اسالم و فه
یک زمینۀ مطالعاتی مرتبط با شناخت مدین ةالنبی ک ه  0ای دربارۀ مدینةالنبی صورت گیرد.مطالعات گسترده

در دوران معاصر گسترش یافته، بازشناسی مناصب حکومتی در حکومت نب وی اس ت  ای ن ک ه حکوم ت 
ه تشکیالتی بود و وظائف اداری و حکومتی در آن چگونه میان اش خاص تقس یم پیامبر اکرم )ص( دارای چ

 شد.می
اند، خواهیم با مروری تاریخی بر آثاری که از دیرباز در ای ن زمین ه ت فلیف ش دهرو میدر مطالعۀ پیش

آغ از ش د. بدانیم که اواًل تفلیف آثار دربارۀ مناصب حکومتی عصر نبوی از چه زمان و متفثر از چه عواملی 
های اجتماعی بر نگارش در این زمینه اثر نهادند و ثالثًا های فکری و فرهنگی و کدام زمینهثانیًا کدام جریان

 های رویکرد و روش مؤلفان این آثار چه بوده است.ترین شاخصهمهم
 

 شان. پیشگامان و آراء9

کم ای دس  ت)ص( پیش  ینهه  ا از مناص  ب حکوم  ت پی  امبر من  د تحلیلکوش  ش ب  رای بازشناس  ی نظام
)ص(  توان اشاراتی پراکنده به مناص ب عص ر پی امبرق البته می8تر از سدۀ صدساله دارد. در آثار کهنشش

تر با سیرۀ رس ول خ دا حال، تالش برای شناخت این مناصب از جنس کوشش برای ُانس بیشبااین 2یافت.
ف نظ ام اداری و حک ومتی ص در اس الم. ب ه ای روشمند برای کش)ص( و صحابۀ ایشان است  نه مطالعه

ق( سخن از کاتبان و خادم ان و محافظ ان و نیروه ای 888شهرآشوب )د.ابن مناقبهمین سبب، مثاًل در 
 3امنیتی رسول خدا )ص( با سخن از القاب و َنَسب و َازواج و حیوانات خانگی او قرین شده است.

 الف( ُخزاعی
وان کوششی تخصصی برای بازشناسی مناصب ص در اس الم دانس ت، تاش را مینخستین کسی که مطالعه

علی بن محمد ُخزاعی است. او یکی از کارگزاران حکومت َمرینیان مغرب َاقص ی اس ت. ُخزاع ی در س ال 
نِع و الِعماالت ق با تفلیف687 معیِة َعلی ما کان فی َعهِد َرسوِل اللِه ِمن الِحَرِف و الصُّ الالِت السَّ  َتخریُج الدِّ

                                                 
 . 271 230(: 0388)زمستان  22، شمارۀ حکومت اسالمی، «شناسی حکومت نبویمقاله»تری از آثار مشابه، نک  : سلمان حبیبی، برای مرور طیف گسترده. 0
 .0/78، ق(0202الجیل،  داربیروت: کوشش علی محمد بجاوی ) ، بهاالستیعابعبدالبر، . برای تنها یک نمونه، نک  : یوسف بن عبدالله ابن2
 به بعد. 0/021ق(، 0367نجف: المکتبة الحیدریة، ) طالبابی آل مناقبشهرآشوب، . نک  : محمد بن علی ابن3
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او در ای ن اث ر  0منصب حکومتی مختلف را به دس تگاه اداری پی امبر )ص( منتس ب ک رد. 078، الشـِرعیة
خواهد با مرور گستردۀ شواهد بازمانده از عص ر رس ول خ دا )ص( وخلف ای چهارگان ه از مش روعیت می

شان را زاق از طریقها را بدعت شمرده و ارتمشاغل  نظام اداری عصر خویش در برابر کسانی دفاع کند که آن
 2دانند.ناک میشبهه

دهندۀ واقعی ت اجتم اعی طبیعی است که برخی از مناصب که خزاعی ذکر کرده، بیش از آن که نش ان
عنوان نمونه، با اس تناد ب ه روایت ی گفتۀ او است. بهعصر نبوی باشند، تاحدود زیادی حکایتگر دغدغۀ پیش

ص( بیاید و برخالف تصورش حاجب و دربانی در پیشگاه پی امبر حاکی از آن که زنی خواست نزد پیامبر )
او حتی برای تشکیالت اداری  2اند.گیرد که در حالت معمول دربانانی حاضر بوده، نتیجه می3)ص( نیافت

 برشمرده است. 7و وزیر 8پیامبر )ص( در زمان حیات خود ایشان خلیفه
اند و روایتی که زدهکه پیامبر )ص( بر بالش تکیه می حاکی از آن 6خزاعی با کنار هم نهادن چند روایت  

سادۀ پیامبر )ص( در شهر شماس ت»در آن ابوُهَریره به کوفیان گفته:  ، نتیج ه گرفت ه اس ت ک ه 8«صاحب و 
یکی از این روایات همانی است که  9کسی نیز مسئول رسمی مهّیا کردن بالش برای پیامبر )ص( بوده است.

  01خراش یدپیامبر )ص( آورده است که بالش  وی از لیف خرما بود و پهلویش را می زیستیدر توضیح ساده
 مناسبتی با وجود چنین منصب تشریفاتی در عصر رسول خدا )ص( ندارد. ترینروایتی که البته کم

، شناس ندۀ اوق ات 03، ن دیم02گزار، خ واب00کنُجفتبه ترتیبی مشابه از وجود مناصبی همچون کفش
گوید که بر پایۀ دانش کن ونی م ا از و مناصب پرشمار دیگری در عصر نبوی می 08کنپهن، سجاده02شرعی

توان تصور کرد پیش از گسترش تش ریفات در دس تگاه خالف ت ام وی و عباس ی سختی میتاریخ اسالم به

                                                 
 .2ق(، 0209کوشش احسان عباس )بیروت: دار الغرب االسالمی، ، بهتخریج الدالالت السمعیة. نک  : علی بن محمد خزاعی، 0
 .22. نک  : همان، 2
 .2/6ق(، 0308)استانبول، دار الطباعة،  الجامع الصحیح. برای دیدن این روایت، نک  : محمد بن اسماعیل بخاری، 3
 .7، تخریج الدالالت السمعیة. خزاعی، 2
 به بعد. 38. همان، 8
 به بعد. 82. همان، 7
 .62 60. همان، 6
 .8/339 ق(،0213الفکر،  کوشش عبدالوهاب عبد اللطیف )بیروت: داربه ،السنن،   محمد بن عیسی ترمذی2/208، الجامع الصحیح. بخاری، 8
 .63 60، تخریج الدالالت السمعیة. خزاعی، 9

 .0/32تا(، )بیروت: دار صادر، بی المسند. احمد بن حنبل، 01
 «.صاحب نعلین» 62، تخریج الدالالت السمعیة. خزاعی، 00
 .012. همان، 02
ّر » 70. همان، 03  «.صاحب س 
 .031 029ان، . هم02
 .032. همان، 08
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ی در ده د کس هرگز وجود و معنا داشته باشند. مستند او نیز در غالب این موارد، روایاتی است که نشان می
بسا خودمانی و غیررسمی    برای ابراز محبت به ایش ان انج ام داده اس ت  عصر پیامبر )ص( کاری    چه

 امری که با وجود منصبی رسمی برای تفمین هدفی تشریفاتی بس متفاوت است.
ش ود. سال کوششی جدی برای شناخت مناصب صدر اسالم دی ده نمی 811پس از خزاعی، تا حدود 

ق( 820ستثنا را بتوان حدود یک نسل بعد از خزاعی جست  آن گ اه ک ه َقَلَقَش َندی )درگذش تۀ شاید یگانه ا
چه کاتبان دیوانی  مصر در عصر مملوکی نیاز داشتند، نوشت را در توضیح آن صبح االَعَشی فی کتابة االنشاء

دیوان انشاء نخستین دیوانی بود  الی اثرش به پیشینۀ این فن کرد. از جمله، به نوشتۀ او،و اشاراتی نیز در البه
تن از کاتبان آن حضرت را نی ز  36)ص( تفسیس شد. او نام  که در جهان اسالم و در دوران خود پیامبر اکرم

ت وان اگرچ ه در اث ر خزاع ی و قلقش ندی می 0اند، به دست داده است.که در ادارۀ این دیوان مشارکت داشته
ان د ک ه ب ا در عصر آغازین آن یاف ت، هرگ ز آن دو ض رورت ندیده اشاراتی به شیوۀ ادارۀ حکومت اسالمی

استقصای شواهد و روایات تاریخی دربارۀ صدر اسالم، تصویری واضح از نظ ام اداری عص ر نب وی ارائ ه 
 دهند.

 ب( عبدالرزاق
ُُ و اصالوُل ش علی عبدالرزاق    قاضی و عالم تجددگرای مصری    کتاب 0312ق/ 0322در سال  االسالال

  آن ه م در 2اندرا تفلیف کرد. اثر وی را نخستین کوشش برای تبیین مبانی شرعی دین ُعرفی دانس ته ْکمالُح 
نگرند و احی اء آمیز به دوران حاکمیت خلفا میبرابر مخاطبانی از عامۀ مسلمانان که غالبا با نگاهی قداست

را درس ت بع د از فروپاش ی  جوین د. عب دالرزاق ای ن کت ابعظمت اسالم را در احیاء نظ ام خالف ت می
  وقت ی بس یاری از مس لمانان ب ر ای ن 3م( ت فلیف ک رد0928امپراتوری عثمانی و آغاز حکومت آتاتورک )

انگاشتند. او خواست با نگارش اثرش بگوید از آغاز ای بزرگ میخوردند و آن را ضایعهفروپاشی تفسف می
 2وار نبوده است.هم نظام خالفت الزمۀ زندگی مسلمان

توان ب ه عبدالرزاق در کتاب خود قصد داشته از این دفاع کند که اواًل هیچ شیوۀ حکومتی  خاصی را نمی
دین اسالم نسبت داد و هرآنچه در منابع اسالمی دربارۀ خالفت گفته شده، از باب سخن دربارۀ روش رای ج 

ی مقب ول ش رع. ثانی ًا ش یوۀ داری است  نه از باب تفیید آن به مثاب ۀ تنه ا نظ ام حک ومتو معروف حکومت
خالفت هرگز بهترین روش حکومت نیست، بر خالف تصور  رایج غالب  کشورهای اسالمی در طول تاریخ 

                                                 
 .027 0/028تا(، )بیروت: دار الکتب العلمیة، بی صبح االعشی. احمد بن علی قلقشندی، 0
رض ا ذک اوتی کت انی، ترجم ۀ فارس ی علی التراتیالب االااریالة، ض من «زمینۀ تاریخی تفلیف آن و التراتیب االداریه )نظام حکومت نبوی(». رسول جعفریان، 2

 .2ش(: 0382هران: سمت، قراگوزلو، )ت
 .6(، 2111)بیروت: المؤسسة العربیة للنشر،  االسالُ واصول الحکم لعلی عبدالرزاق: اراسة و وثائق. محمد عمارة، 3
 .8 2، «)نظام حکومت نبوی( و زمینۀ تاریخی تفلیف آن االااریهالتراتیب »، . نک  : جعفریان2
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هایی از جه ان اس الم ک ه نظ ام خلف ا در آن غلب ه شده، و هرگز قسمتمستقل از دستگاه خالفت اداره می
نبوده و اجرای احکام اسالمی هم در نقاط خ ارج از  تر از آنهاتر از دیگر مناطق یا اسالمیاشکالداشته، کم

تر از مناطق تحت سیطرۀ ایشان نبوده است و خالصه آنکه سازمان خالفت برای زندگی اقتدار خلفا هرگز کم
شده وار نه ضروری بوده، نه همواره وجود داشته، و نه وقتی بوده نزول برکات و دفع بالیا را سبب میمسلمان

رخالف تبلیغات رایج اهل سنت هرگز پذیرش خالفت، به مثابۀ شیوۀ ال هی حکومت، در میان ثالثًا ب 0است 
 2همۀ مسلمانان مورد اجماع نبوده است.

کوش د از ای ن دف اع کن د ک ه عبدالرزاق در کوشش برای نقد نگرش رایج در میان عام ۀ مس لمانان می
ت رین انتظام ات الزم ب رای حکمران ی حکومت پیامبر )ص( در جامعۀ بسیطی چون مدینۀ آن عص ر از کم

برخوردار بوده و به عنوان نمونه، فاقد یک نظام دیوانی برای ثبت اسناد مالی و نظامی و جز آن بوده است. او 
)ص( نیز کوششی برای توسعۀ نظام اداری نکرد و سبب اصلی هم آن ب ود ک ه وی  نویسد که رسول اکرممی

 3در ادارۀ سیاسی جامعه. دید  نهشفن خود را در پیامبری می
 تخالریج الالدالئا السالمعیةتر، ُخزاع ی در گونه، عبدالرزاق خود را رویاروی ادعاهایی دیده که پیشاین

های حک ومتی رای ج در جه ان نشان دهد که نظام تخریجعرضه داشته است. او خواسته بر خالف صاحب 
به همین سبب، فصلی را هم ب ه نظ ام  2اند.دههای رسول خدا )ص( نبوسازیاسالم لزومًا برخاسته از نظام

او در این فصل اظهار داشته است که بر پایۀ من ابع موج ود  8حکومتی در عصر نبوی اختصاص داده است.
 توان تصویری واضح از چنین نظامی ترسیم کرد.نمی

رزترین شود که ب اعبدالرزاق در سخن از مثالی برجسته برای مدعای خود متعرض قضاوت )قضاء( می
نویسد که حتی قض اء نی ز در آن هم بارها از آن سخن رفته است. او می قرآنجلوۀ حکومت نبوی بوده و در 

ها، بخشی به رس یدگیمند نبوده و در صدر اسالم هیچ نظام اداری برای ثبت شکایات، نظمدوره امری نظام
مزای ای مع ین و ام وری از ای ن  های صدور حکم، استخدام افرادی در ازای حق وق ودست کردن رویهیک

 7دست وجود نداشته است.
عبدالرزاق از روایاتی سخن گفته که بر نصب قاضیان از جانب پیامبر )ص( یا اشتغال برخی از صحابه 

ت وان گ اه در تفس یر ای ن روای ات آورده اس ت: نمیکنن د. آنبه امر قضا در دوران حیات ایشان دالل ت می
                                                 

 به بعد. 019(، 0928: دار الکتاب المصری، ة، )قاهرماالسالُ و اصول الحک. علی حسن  عبدالرزاق، 0
 .82 33. همان، 2
 .92 91، 72 72، االسالُ و اصول الحکم. عبدالرزاق، 3
 .81، 62و نقدهای صریحش بر آن، نک  : همان،  تخریج. برای نمونه از اشارات عبدالرزاق به کتاب 2
 به بعد. 86. همان، 8
 .88. نک  : همان، 7
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َمتپذیرفت شئون حکومتی  دیگ های نیازمند  نصب کارگزار، فقط کسانی به ر متولی نداشته و از میان همۀ س 
)ص( نظ امی اداری ب رای  بر این اساس، او نتیجه گرفته است که در زمان پیامبر 0قضا منصوب شده باشند.

ارد های حاکی از نصب قاضیان را باید امری ن اظر ب ه م وپیگیری امر قضا نیز وجود نداشته است و گزارش
های ت ری از کوش شگرفته شوند، باید شواهد بسیار بیشمند پیخاص تلقی کرد  چه اگر بنا بود کارها نظام

 ماند.پیامبر )ص( برای توسعۀ کلیت نظام اداری برجای می
نویسان    با همۀ اصراری که بر ثبت رویدادهای ص در به همین سبب است که عمدۀ سیره به نوشتۀ او،

الل ه  و اگر رس ول 2اند شواهدی حاکی از وجود دیگر مشاغل حکومتی بازنمایندد    نتوانستهاناسالم داشته
س ازی بس یار )ص( بنا داشتند به دستور خدا نظامی سیاسی بنا کنند، الزم بود ش واهد ح اکی از ای ن نظام

راوان ی از آن های فتر از چیزی باشد که اکنون به دست رس یده اس ت. نی ز الزم ب ود ک ه دس تورالعملبیش
 3شد.تک اجزاء و ارکان این نظام روایت میحضرت )ص( دربارۀ تک

یخی اوپ( تأثیر نگرش  های کالمی عبدالرزاق بر تحلیل تار
های عبدالرزاق    بیش از آن که تاریخی و مس تند ب ه ش واهد باش د     کالم ی و مبتن ی ب ر ماهیت بحث

ش ود ک ه آی ا پی امبر )ص( ش فن مصروف ای ن می 2یشناسانۀ اوست. یک فصل از بحث وهای دیننگرش
سیاسی هم داشته است یا نه  و اگر داشته، چه نسبتی میان این شفن با پیامبری او وجود دارد. او ورود پی امبر 
)ص( به امور سیاسی را نه اقتضاء رسالت وی که امری عارضی و نتیجۀ اوضاع مدینه دانسته است. به نوشتۀ 

رفت، این امکان وجود داشت که رسول خدا )ص( رسالت خود را به حو دیگری پیش میاو، اگر شرائط به ن
 8ای در شئون سیاسی ادارۀ جامعه نداشته باشند.انجام رسانند و هرگز مداخله

سر از بحث تاریخی خارج شده و ادامۀ مباح ث خ ود را ب ا ط رح یک 7عبدالرزاق در نیمۀ دوم اثر خود
استش هاد  6قرآنمدعای خود پی گرفته است. به عنوان نمونه، به آیات متعددی از استدالالتی کالمی به نفع 

او نتیجه گرفت ه اس ت ک ه اگ ر  8ها یگانه وظیفۀ پیامبر اکرم )ص( َتذکار شناسانده شده است.کرده که در آن
ه اش فق ط ی ادآوری دانس ته ش ود  چراک در جایگاه حاکمی سیاسی بود، معنی نداشت وظیفه)ص(  پیامبر

عمال قدرت نیز می کید ش ده ک ه پی امبر  قرآنکند. او از اینکه در آیات حاکم سیاسی    فراتر از ارشاد    ا  تف
                                                 

 .72. همان، 0
 .76، االسالُ و اصول الحکم. عبدالرزاق، 2
 .69. همان، 3
 به بعد. 79. همان، 2
 .66. همان، 8
 به بعد. 86. ص7
 .38، نحل/ 99، 92، مائده/ 21. برای نمونه، نک  : آل عمران/6
 .97 98. ص8
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نیز به  2تواند باشد.نتیجه گرفته است که آن حضرت به طریق اولی حاکم نیز نمی 0)ص( وکیل مردم نیست،
ه نبودن خود و همچنین آنکه کس ی نبای د ها آن حضرت بر پادشاروایات مختلفی استناد جسته که برپایۀ آن

کید کردههنگام بیان خواسته او نتیجه گرفته اس ت ک ه ب ه  3اند.هایش در حضور ایشان ترسی داشته باشد، تف
  2خوانده است  نه به حاکمیت خود.)ص( همگان را به دین فرامی ، سنت و عقل، رسول خداقرآنحکم 

 
 ـ منتقدان عبدالرزاق2

رو شد  چن ان ک ه سو با نقدهای گسترده روبه لرزاق از یک سو با اقبال خوانندگان و از دیگرنگارش اثر عبدا
شماری  8اند.ترین کتاب در تاریخ صنعت چاپ در کشور مصر دانستهبرخی آن را تفثیرگذارترین و پرخواننده

کوشیدند. اثر وی چن ان  اشاز منتقدان مبانی کالمی او را ارزیابی کردند و برخی نیز در نقد شواهد تاریخی
سال از تفلیف آن هنوز کسی مانند محمد خضرحسین پاسخ به آن را  91مهم تلقی شده است که با گذشت 

ق( را تفلیف 0233)بیروت، مؤسسة هنداوی للنشر،  نقض کتاب االسالُ واصول الحکمضروری انگاشته و 
گاه عبدالرزاق توسعۀ بحث درب ارۀ مناص ب به هر رو، باور برخی از معاصران به ضرورت نقد دید 7کند.می

 حکومتی صدر اسالم را درپی داشته است.
 الف( عبدالَحّی کـّتانی

م(     0972  0882ق/ 0382  0312از نخستین نقدها بر اثر عبدالرزاق، کتاب مشهور عبدالحی کّت انی )
ی التراتیُب عالم َمغربی    است با نام  ُُ الحکومِة النبوّیِة الُمَسمَّ که چاپ نخست آن تنها دو سال  االااریةنظا

این اثر نامی از عب دالرزاق ب ه می ان کتانی در  6ش عرضه شد.0317ق/ 0327پس از نشر اثر عبدالرزاق در 
های او نگفت  اما درعمل کوشید آراء عب دالرزاق را ب ا م رور مش اغل نیاورد و سخنی آشکار در نقد نگرش

 گفت که اگر بپ ذیریم نظ امی حک ومتی در ص در اس الم وج ودمی اداری صدر اسالم نقد کند. عبدالرزاق
ای در کتب سیره و تاریخ عرضه شده باشد  او خواس ت نش ان ده د چن ین های گستردهداشته، باید گزارش

 ها توجه نکرده است.هایی در منابع مختلف بوده و عبدالرزاق به آنگزارش

                                                 
 .018  یونس/ 016، 77. برای نمونه، نک  : انعام/ 0
 .97، االسالُ و اصول الحکم. عبدالرزاق، 2
 .011. همان، 3
خل دون،   قس: ابن006خلدون، نک  : همان،   نیز برای نقد وی بر اندیشۀ بنیادین شیعی وجوب نصب امام از جانب خدا با استشهاد به سخن ابن018. همان، 2

ا )ص( وضع سیاسی مردم در دوران بعد از   همچنین برای تصریح وی به اینکه رسول خد0/278ق(، 0218کوشش خلیل شحادة )بیروت: دار الفکر، ، بهالتاریخ
 .018، االسالُ و اصول الحکماش اظهارنظر کند، نک  : عبدالرزاق، کرد  که دربارهخود را چیزی مرتبط با رسالتش تلقی نمی

 .7 8، االسالُ و اصول الحکم لعلی عبدالرزاق: اراسة و وثائق. نک  : عمارة، 8
 .7 8، «زمینۀ تاریخی تفلیف آن و ...التراتیب االداریه »، نک  : جعفریان . برای مرور شماری از دیگر نقدها،7
 .6تا(، )بیروت: دار االرقم، بی التراتیب االااریة. نک  : عبدالله خالدی، مقدمه بر 6
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از کتاب خزاعی  0ای ناقصُخزاعی جست. او که به نسخهگونه، کتانی هم چارۀ کار را در تکمیل اثر این
گانۀ آن را عینًا در اثر خود آورد و کار خود را درعمل همچون شرحی ب ر آن س امان دست یافته بود، ابواب ده

های سیاس ی و ریزیداد. کتانی خواست نشان دهد که رسول خدا )ص( برخالف تصور عب دالرزاق برنام ه
ه ای تقسیم  کارهای حک ومتی گام های مختلف  طراحی  نظام  اداری وشته و در زمینهای دااجتماعی گسترده

بنیادین برداشته است. اندیشۀ پنهان و در َپس  پردۀ اثر کتانی آن است که حتی اگر نظ ام خالف ت نی ز برج ا 
آن ممکن ها در چارچوب وار مبتنی بر یک نظام حکومت ویژه است که تحقق آرماننباشد، زندگی مسلمان

 شود.می
چه را که خزاعی نیز وانهاده بود به اثر اف زود و از تفس یر ش واهد ب ه نف ع م دعای او بدین منظور هرآن

بائی نکرد  حتی یکی از مشاغل حکومت نبوی )ص( را خویش یا مبنا قرار دادن منابع متفخر و دست چندم ا 
ر اط راف آن حض رت اس تناد جس ت ک ه گ اه دلقک  درباری ذکر کرد و برای اثبات آن، به وجود کس انی د

وی با استناد به روایاتی حاکی از وساطت برخ ی می ان عم وم ب ا  2ای گفته و ایشان را خندانده بودند.لطیفه
موجود در عصر ما در آن دوره نیز وج ود « روابط عمومی»رسول خدا )ص( نتیجه گرفت که شغلی شبیه به 

خواس ت ب رای مش اغل رای ج در دس تگاه ک ه می -ن ذهنیت خزاعیگونه، در اثر وی همااین 3داشته است.
بازتولید ش ده  - ها دلیلی برگرفته از سنت نبوی اقامه کندحکومتی عصر خود مثالی بیابد و بر مشروعیت آن

است. این کوشش با یک دغدغۀ کالمی و نگاه ایدئولوژیک به شواهد نیز برای بازخوانی تاریخ به نفع نظریۀ 
ۀ مسلمانان درآمیخته است. اثر او هرچه بود از نگاه غالب نویسندگان مت فخر در ای ن زمین ه ب ه سیاسی عام

 اول تلقی شد.مثابۀ منبعی دست
 ب( حسن و علی ابراهیم حسن

س ال از  02س ال پ س از انتش ار کت اب عب دالرزاق و  02حسن ابراهیم حسن و علی ابراهیم حسن، حدود 
رسد کوشش ی ش(  اثری که به نظر می0308ق/ 0388را تفلیف کردند ) سالمّیالةالنُُّظم اإلانتشار اثر کتانی، 

برای یافتن وجه جمع و رویکردی میان ه در اخ تالف عب دالرزاق و مخالف ان اوس ت. مؤلف ان در ای ن اث ر 
اند ساختارهای حکومتی مصر را از آغاز دورۀ اسالمی تا عصر ممالیک بازشناسند  ساختارهایی که خواسته

شده و همین در عنوان اثر نیز بازتاب داشته است. ه بیش از آنکه مصری دانسته شود، اسالمی شناخته میالبت
ت وان ح ال، نمیتوان در این اثر اشارۀ مستقیمی به مناصب حکومت رسول خدا )ص( یافت. بااینتر میکم

                                                 
 .7/088(،  0981)بیروت: دار العلم للمالیین،  االعالُ. نک  : خیرالدین زرکلی، 0
 .0/011تا(، کوشش عبدالله خالدی )بیروت: دار االرقم، بی ، بهالتراتیب االااریةانی، عبدالحی بن  عبدالکبیر کت. 2
 .0/002. همان، 3
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ف ان آث ار مت فخرتر درب ارۀ هایی که در این کتاب مطرح شده، تفثیر بس زایی ب ر نگ رش مؤلتردید کرد بینش
 مناصب صدر اسالم نهاده است.

ای کوشش ایشان برای تحلیل ساختارهای حکومتی گرچه مستند به شواهد تاریخی، اما مبتنی بر نظریه
نظام  ادارۀ هر . مؤلفان معتقدند کالناجتماعی و ذهنیتی است که ساختار آن از پیش طراحی شده بوده است

تنیده است: نظام سیاسی )ح اکمیتی(، نظ ام اداری )حک ومتی(، نظام درهمخردهحکومتی متشکل از چند 
ها را بازشناخت نظامتوان اجزاء این خردهنظام مالی و نظام قضائی. از دید ایشان با مرور شواهد تاریخی می

را گ امی پای ه، بای د مطالع ۀ ایش ان . براین0گونه به درک ساختار کالن حکومت  ه ر جامع ه ره یاف تو این
 نظریۀ اجتماعی به مطالعۀ مناصب صدر اسالم تلقی کرد.نخستین در راهیابی 

آنان در مرور خود نقطۀ مبدأ را آغاز حکومت رسول خدا )ص( در مدینه گرفتند  چه از دید ایشان چنین 
ی و هایی در جامعۀ صدر اسالم نیز مثل هر جامعۀ دیگری وجود داشته اس ت  البت ه در ش کلی ابت دائنظام

توان با نظ ر در ش واهد بازمان ده از عص ر ن زول، وج ود بسی متفاوت با بعد. ایشان استدالل کردند که می
ها سازیهای سیاسی و حکومتی را تفیید کرد  اما نباید انتظار داشت که این نظامسازیها و نظامریزیبرنامه

ر مطالع ۀ خ ود کوش یدند م دعای گون ه، داین 2های حک ومتی را ب ه خ ود بگی رد.شکل تفسیس س ازمان
را تع دیل کنن د و نش ان دهن د ک ه     آمیز عبدالرزاق    نفی وجود هرگونه نظام اداری در صدر اسالممبالغه

که البته از دید ایشان در هم ۀ مندی در آن عصر وجود داشته است  همچنانساختار سیاسی منسجم و نظام
ها اصل مدعای عبدالرزاق حکومت نبوی نداشته است. آنعصرها و جوامع چنین است و این اختصاص به 

مبنی بر بساطت و سادگی نظم اجتماعی و سیاسی صدر اسالم و ابتناء حکومت نبوی بر همان قواعد معهود 
هایی نیز عصر نزول را به طور ضمنی پذیرفتند و در عین حال، از این دفاع کردند که رسول خدا )ص( تعدیل

 آورده و پذیرندۀ منفعل آن قواعد نبوده است.در قواعد حاکم پدید 
سوی دیگر، برخالف امثال ُخزاعی و کّتانی که خاستگاه نه اد وزارت را نی ز در ص در اس الم جس ته  از

بودند، حسن ابراهیم حسن و علی ابراهیم حسن گفتند نظام حکومت اسالمی در ص در اس الم فاق د نه اد 
ه وری ب وده اس ت  زی را اف رادی مختل ف ب ه پی امبر )ص( های جموزارت و از این حیث، شبیه حکومت

اند و هنوز نهاد وزارتی وجود نداشته اس ت. نه اد وزارت زم انی تفس یس ش د ک ه اموی ان دادهمشورت می
ب ه ترتیب ی  3کار گیرن د.حکومت را موروثی کردند و مجبور شدند برای جبران ضعف این شیوه مشاورانی به

                                                 
 ق(، د.0388، مکتبة النهضة، ةقاهر، )النُُّظم االسالمیة. نک  : حسن ابراهیم حسن و علی ابراهیم حسن، 0
 . 083. همان، 2
 .002، النظم االسالمیة. ابراهیم حسن، 3
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ای در عص ر پی امبر )ص( ب انی، هرگ ز ب رای آن س ابقهغلی مثل حاجبی و درها در بحث از مشامشابه، آن
 0ترین شواهد وجود آن را در دورۀ خلفای چهارگانه دنبال کردند.نجستند و کهن

خل دون     ک ه گفت ه ب ود: پ یش از عص ر مؤلفان شواهد تاریخی  مختلف را مرور، و به گفتاری از ابن
 3    استش هاد کردن د. 2می نیازی ب ه توس عۀ َدواوی ن مختل ف نب ودهعباسی و گستردگی امپراطوری اسال

در س خن از تش کیالت  2ساالری را به دوران خالفت ُعَمر نسبت دادن د.پایه، پیدایی  شکل  سادۀ دیوانبراین
نظامی نیز کوشیدند نشان دهند که تا پیش از گسترش ُفتوح در خالفت خلیف ۀ دوم، س پاهیان ه م گروه ی 

 8اند.رفتهشمار نمیای تخصصی از مشاغل بهقیۀ جامعه نبوده و رستهمجزا از ب
ت ک حسن ابراهیم حسن و علی ابراهیم حسن در اثر خود هیچ تعریف دقیق ی از مفه وم نظ ام ی ا تک

ای ضروری ش مرده بودن د، های چهارگانۀ سیاسی، اداری، مالی و قضائی که وجودش را در هر جامعهنظام
ه ا های اجتماعی در همۀ جوامع و در طول همۀ دورانخص نکردند که چرا معتقدند نظامارائه نکردند و مش

دست ندادند که بتوان بر اساس آن هریک از مناصب م ورد کنند. نیز مبنایی بهاز همان چارچوب تبعیت می
ری تابع اند که ُشرطه در سدۀ نخست هججا که گفتهبحث را ذیل یک نظام مشخص گنجاند. برای نمونه، آن

اند. همچنین بحث از مناص ب مختل ف ، مالک و معیاری برای این تابعیت عرضه نکرده7نظام قضائی بوده
در عصر نبوی محوری فرع ی در اث ر ایش ان اس ت و کوشش ی ب رای اس تقراء و استقص اء عم وم مناص ب 

 اند.نداشته
هرچن د مط ابق رأی های فکری حسن و علی ابراهیم حسن موجب پذیرش این اندیشه شد ک ه کوشش

اند، ساختار وی ژه و متم ایزی ب رای علی عبدالرزاق نهادهای حکومتی در صدر اسالم شکلی ابتدائی داشته
مرور در سراس ر جه ان اس الم تع ّین یافت ه گذاری شده و ب هادارۀ سیاسی جامعه در عصر پیامبر )ص( پایه

وامع اسالمی مختل ف غلب ه یاف ت ک ه اس الم ق این باور در ج02های پایانی سدۀ گونه، در دههاست. این
الگویی برای حکومت کردن دارد که باید آن را بازشناخت  الگویی که شکل برجستۀ آن را در نظام خالف ت 

وار ب از در گ رو وج ود توان مشاهده کرد  اما حتی اگر نظام خالفت نیز برقرار نباش د، زن دگی مس لمانمی
ق نگارش آثار دربارۀ مناصب صدر اسالم همگی 08. با طلیعۀ سدۀ حکومتی برخوردار از آن ساختار است

 متفثر از رواج همین گفتمان دنبال شدند.
                                                 

 .7، تخریج الدالالت السمعیة  قس: خزاعی، 027 . همان،0
 .0/296، التاریخخلدون، . ابن2
 .008، النظم االسالمیة. ابراهیم حسن، 3
 .061. همان، 2
 .069. همان، 8
 .206. همان، 7
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 الدینج( شمس
نخستین فردی که کوش ید از نگ اهی فقیهان ه مب انی نظ ری ای ن الگ وی  حک ومتی  مس تقل از خالف ت را 

 نظاُ الحکم و االاارة فی االسالالُش او با نگار 0الدین بود.بازشناسد، عالم شیعی لبنان محمدمهدی شمس
ش( از این دفاع کرد که الگوی حکوم ت 0333ق/ 0362م/ 0988)ویرایش اول، چاپ: بیروت، دار َحَمد، 

ها، وظائف و رسالتی که باید پی گرفته شود، از دیگ ر اسالمی هم در ساختار و شکل نهادها و هم در برنامه
 های حکومت متمایز است.شیوه

ب ر  2گرفتهاش در جوانی در تعامل با اثر عبدالرزاق ش کلبا اشاره به اینکه چارچوب فکریالدین شمس
کید کرد که اسالم تشویق همه را ب ه مه اجرت از  قرآنگر زندگی متمدنانه بوده و از بدو هجرت  نبوی این تف

ارزشی فرهنگی مط رح  همچون قرآنتنها یک چنین زندگی متمدنانه در به شهر فراخوانده است. نیز نه بادیه
هایی مثل طراحی نظام ادارۀ لش کر ریزیریزی هم صورت گرفته است  برنامهشده، که برای تحقق آن برنامه

وی معتقد است م رور اش ارات  3یا نظام مالیاتی و نصب افراد مختلف به مناصبی الزم برای هر نظام و ... .
کند  طرحی ک ه البت ه مح دثان و رو میاری متکامل روبهتاریخی  بازمانده ما را با طرحی از یک ساختار اد

 2اند.نویسندگان  سیرۀ نبوی از آن غفلت ورزیده
س خن گف ت     را « نظام حکومت نب وی»توان از گونه، از یک سو اصل  مّدعای کّتانی را    که میاین

های فک ری ن از کوش شنوا با حسن و علی اب راهیم حس حال، همپذیرفت و در تعدیلش نیز کوشید. بااین
اند مناصب و عناوینی مشابه مشاغل دیوانی امروزین را به دوران کتانی نیز سربسته انتقاد کرد: برخی خواسته

حکومت رسول خدا )ص( در مدینه منتسب کنند  امری که معقول نیست و دلیلی هم ب ر آن وج ود ن دارد  
 8سیار بسیط بوده است.ق هنوز جامعۀ مدینه ب8که تا پیش از سال ویژه آنبه

الدین ص  رف ی ک س اختار اداری و نح وۀ چی نش که گفتیم، نظام حکومت نبوی از نگاه ش مسچنان
های کالن رسول خدا )ص( برای بازسازی جامع ه را نی ز ها نیست و طراحینیروهای مختلف در مسئولیت

ها و گ ذاریت ش ناخت قانونهای گستردۀ فقهی خود را در خ دمشود. به همین سبب، او آگاهیشامل می
عنوان نمون ه، در بح ث از س اختار ادارۀ گرفته در صدر اسالم ق رار داده اس ت  ب ههای صورتریزیبرنامه

های پیامبر )ص( و وضع قوانین در ص در اس الم ب رای مقابل ه ب ا احتک ار، ریزیاقتصادی مفصل به برنامه
                                                 

وت: المؤسس ة الدولی ة للدراس ات والنش ر/ )بیر نظاُ الحکم و االاارة فی االسالُ، الدین. برای تصریح خود مؤلف به این پیشگامی، نک  : محمدمهدی شمس0
 .03ق(، 0200المؤسسة الجامعیة للدراسات، 

 .02، نظاُ الحکم واالاارة فی االسالُالدین، . شمس2
 .820 821. همان، 3
 .891. همان، 2
 .822. همان، 8
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امثال آن پرداخته است  نه به صرف مناصب حکومتی  فروشی، بیع صحیح و مبتنی بر رضایت طرفین وگران
حال، کوشش او برای بازشناسی مناصب در نظام اداری ص در اس الم، کوشش ی َاقّل ی بااین 0مرتبط با بازار.

است و چنان که دیدیم، خود منتقد  رویکرد کسانی است که فارغ از مالحظات انتق ادی، مناص ب رای ج در 
 اند.امبر )ص( منسوب کردهعصرهای بعد را به دوران پی
الدین دربارۀ مناصب مختل ف نی ز نوآوران ه و در زم ان خ ود ب دیع های شمسالبته همین اندک بحث

ای تص ویر است  برای نمونه، در بحث از مناصب مرتبط با اخذ مالیات ارتباط این مشاغل با هم را به گونه
اند. ر این زمینه چه ارتباط کاری ب ا ه م داش تههای اداری مختلف دکه نشان دهد صاحبان مسئولیت 2کرده

برپایۀ توصیف او یک ادارۀ مرکزی مالیات در مدینةالنبی وجود داشت که گیرندگان زکات همه از نظر اداری 
کارمن دانی ه م  3ب ود.گو می)ص( پاس خ تابع آن بودند. یک مستوفی در رأس آن بود که باید به رسول خدا

ه اطراف و برآورد میزان مالیات )زکات( اصناف مختلف بود و مثاًل می زان خرم ا، بودند که وظیفۀشان سفر ب
کردن د. کس انی کارش ان کتاب ت و ثب ت شد، برآورد میانگور یا گندمی را که باید برای زکات پرداخت می

ر آخ  ر الدین دش مس 8سازی  اقالم  پرداختی بودند.برخی نیز مفمور حفاظت از انبار  ذخیره 2ها بود.حساب
َمتگیرد که ایننتیجه می ت وان تص ور ک رد ک ه های مرتبط ب ا دس تگاه مالی اتی ب وده اس ت و میها اهّم س 

 7اند.بندی، و حفاظت از اقالم پرداختی اشتغال داشتهمفمورانی هم برای حمل و نقل، دسته
ای رسول خدا )ص( برای عنوان نمونه، به تدبیرهبه 6شبیه همین بحث را نیز دربارۀ مناصب نظامی دارد 

نی ب رای ثب ت  آمارگیری از جنگجویان اشاره کرده و نتیجه گرفته است که در حکومت نبوی س جالت م دوی
بر پایۀ تفسیر وی از منابع، متصدی اخذ آمار نماین دگانی بودن د ک ه آن حض رت  8آمار وجود داشته است.

ترتیب در داخل و خارج  مدینه می ان حاکمی ت و گماشت  همان نقباء و َعریفانی که بهخود بر هر طایفه می
 9کردند.اقوام تابع وساطت می

الدین دربارۀ مناصب نی ز تمرک ز او روی بازشناس ی های شمسکه در همین اندک بحثنکتۀ دیگر این
ها نیست  برای نمونه، فهرس تی از مناص ب اداری مک ه آورده ک ه ب ا مشاغل حکومتی مدینه و استقصاء آن

                                                 
 به بعد. 890. همان، 0
 .863 876، نظاُ الحکم واالاارة فی االسالُالدین، . شمس2
 .861 . همان،3
 .860. همان، 2
 .862. همان، 8
 .863. همان، 7
 .891 882. همان، 6
 .888. همان، 8
 .887. همان، 9
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به منابع نیز نگاهی انتقادی نیافکنده و غالبا مستندش برای انتس اب  0الم به این شهر منسوخ شدند.آمدن اس
 2منصبی حکومتی به صدر اسالم، همان منابع متفخر و معاصر از قبیل اثر کتانی بوده است.

 د( فاروق عمر َفوزی
استاد دانشگاه بغ داد، اس ت )چ اپ  تفلیف فاروق عمر فوزی، تاریخ الُنُظم االسالمیةاثر شایان توجه دیگر 

الدین پدید آمد، باید آن را ادامۀ همان جری ان سال پس از اثر شمسش(. گرچه این اثر سی0372ق/ 0213
آغاز شد. مطالعۀ وی را بای د کوشش ی ب رای گنجان دن  االسالُ واصول الحکمفکری شناخت که با تفلیف 

ی  اثر حسن و علی ابراهیم حسن دانس ت. ک اربرد الدین در چارچوب نظرهای محمدمهدی شمسنوآوری
دهد او نیز همچون علی و حسن ابراهیم حسن کم ابیش از اصطالحات علوم اجتماعی در اثر وی نشان می

های حاکمان مسلمان از ریزیها متفثر بوده است. وی در این اثر کوشید با مرور ساختارها و برنامهاین دانش
 فت عباسی نشان دهد که نظام ادارۀ جامعۀ اسالمی درعمل چگونه بوده است.اعصار متقدم تا دوران خال

معتقد است که دین اسالم کاربست هیچ نظام اداری خاص ی را او نیز مانند حسن و علی ابراهیم حسن 
اند نظام اداری مخص وص ها توانستههایی را ترویج کرده که مسلمانان بر پایۀ آنتجویز نکرده، و البته ارزش

هایی مانن د ش ورا، ها را بازشناسی کند  ارزشاو کوشیده است این ارزش 3خود را در درازمدت پدید آورند.
ساالری، الگو بودن پیشوا، توجه به نظر رعای ا، دوری از ظاهرس ازی، دوری از موان ع در ارتب اط ب ا شایسته

توجه به میزان ثروتی که ک ارگزاران شده و بازرسی دقیق و مردم، تطابق پاداش و مجازات با اصل عمل انجام
 2کنند.در طول دورۀ خدمات خود فراهم می

های مالی در تمدن اس المی دانس ت. مؤل ف ج ز در گزاریتوان مطالعۀ تاریخ سیاستاثر فوزی را می
تنها مشاغل حکومتی از مواردی معدود ضرورتی برای بحث از مناصب عصر نبوی احساس نکرده است. نه

حث او خارج مانده، که درعمل حجم بس یار مح دودی از کت اب را ه م ب ه نظ ام سیاس ی عص ر نب وی ب
گونه، در مطالعۀ اعصار متق دم جامع ۀ اس المی عم اًل بح ث خ ود را از دوران این 8اختصاص داده است.

کالی ها در عص ر نب وی َاش س ازیخلفای چهارگانه آغاز کرده است  زیرا مفروض گرفته است که این نظام
کید کرده ابتدائی و ساده داشته اند. او خاصه بر نقش عمر بن خطاب در وضع بنیادهای حکومت اسالمی تف

 7است.
                                                 

 .821 806. همان، 0
 .877 872، 233 230. برای نمونه، نک  : همان، 2
 .01 9ق(، 0213، )َعمان، دار الشروق، تاریخ الُنُظم االسالمیة. فاروق عمر فوزی، 3
 به بعد. 092. همان، 2
 .28، تاریخ الُنُظم االسالمیة. برای اشارات مختصر وی به این دوران، نک  : فوزی، 8
 .02. نک  : همان، 7
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نگاه انتقادی وی به وجود نظامات اداری در عصر نبوی او را به انکار بس یاری از مش اغل حک ومتی در 
آثار کتانی و امثال وی در عصر نبوی شان در صدر اسالم واداشته است. فوزی بیشتر مشاغلی را که خاستگاه

بگیرانی در نظ ام حک ومتی های بعد منتسب کرده است  برای نمون ه، وج ود حق وقشد، به دورهجسته می
استناد جسته است. در آن گ زارش آم ده  0انساب االشرافصدر اسالم را انکار کرده و به گزارش بالذری در 

دره م از  7111بر منصب خالفت تعطیل و مقرر کرد س االنه  است که ابوبکر کار تجارتش را بعد از تکیه
المال برای خرجی  خانواده به او بپردازند. او از این روایت به این نتیجه رسیده است که مناصب مختلف بیت

اند و کارمن دان برپای ۀ آن تفکی ک، حق وق ماهان ه ی ا س االنه نخستین بار از خالفت ابوبکر تفکیک ش ده
 2اند.گرفته

همین ترتیب، فوزی معتقد است نخستین بار در دورۀ خالفت عمر بود که با گسترش جه ان اس الم  به
تر به خ ود گرف ت. ها شکلی پیچیدهدار به دیگران واگذار شد و انجام آنهای پیشین زمامبرخی از مسئولیت

النش در ب الد مختل ف را عنوان نمونه، عمر وظیفۀ بازرسی از کارگزاران را به افرادی تفویض کرد ی ا ع امبه
او سابقۀ برخی از تفسیسات مهم در نظام اداری  3واداشت مشاورانی در امور خطیر مانند جنگ داشته باشند.

جوید. برای نمون ه، معتق د اس ت نخس تین ب ار در عص ر ام وی ب ود ک ه هایی بس متفخرتر میرا در دوره
راج، های مختلف از هم تفکیک شدند و افرادی به کتابت  دیوان های َاسناد مالکیت، َاحکام دادگاه و نام ه خ 

 2لشکری، نظامی و اداری پرداختند.
اند مغایر اس ت، ب ه ان دازۀ آث ار مخ الفش این قبیل نظریات وی که آشکارا با هرآنچه امثال کتانی گفته

ش ی ذوق ی از رسد فوزی نیز خوانتر به نظر میخالی از تحلیل دقیق شواهد و مطالعات انتقادی است. بیش
 کننده ارائه کند.ای مستدل، مستند و قانعکه بخواهد فرضیهدهد  تا اینمنابع به دست می

 
 . جریان توسعۀ علوم اسالمی3

ت دریج کس انی کوش یدند ب ا ش پدی د آم د  وقت ی ک ه به0371موج بعدی مطالعۀ مناصب از اواخر دهۀ 
ر اسالم نشان دهند با تفس یس حکوم ت نب وی در جویی از آثار معاصران دربارۀ مناصب حکومتی صدبهره

گرفته ورزی مطرح شده و نظام سیاسی  ش کلهای جدیدی در حوزۀ مدیریت جامعه و سیاستمدینه اندیشه
های عرفی ش ناخته ش ده در عص ر ن زول باش د، برگرفت ه از تع الیم در این عصر بیش از آنکه استمرار نظام

                                                 
 .01/62، انساب االشراف. بالذری، 0
 .323، تاریخ الُنُظم االسالمیة. فوزی، 2
 .216 212  نیز، برای تفصیل بحث وی از ابتکارات اداری عمر، نک  : همان، 212. همان، 3
 .222 220ان، . هم2
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خت ساختار حکومت پیامبر اکرم )ص(، ن وآوری خلف ا و تص حیح ی ا وحیانی است. از منظر اینان، با شنا
ت وان س اختار وحی انی پذیرفت ه ب رای ی ک حکوم ت اس المی را امضای علی )ع( بر تصرفات ایشان، می

های نوینی چون حقوق بشر پیش از آنکه در اروپ ا ش ناخته برخی از ایشان گفتند حتی اندیشه 0بازشناخت.
دین ة النب ی م ورد توج ه ق رار گرفت ه و البت ه ای ن اندیش ه بع دها ب ا ج ایگزینی نحوی دقی ق در مشود، به

 2های سلطنتی به جای نظام خالفت از یاد رفته است.حکومت
 الف( فقه سیاسی

خ ویش دامن ۀ  هایپردازیشماری از اینان به فقه سیاسی گرایش داشتند و درصدد آن بودن د ک ه ب ا نظری ه
ناچار بای د از نظ ام ه دهند که ادارۀ سیاسی جامعه را نیز دربرگی رد. ایش ان ب همسائل علم فقه را چنان توسع

رو، متعرض بح ث از مش اغل ص در کردند. ازهمیناداری مشروع در جهان اسالم نیز تصویری ترسیم می
از  ها دربارۀ اشتغال افرادی به کارهایی در ص در اس الم،خواستند با استناد به گزارشاسالم شدند. اینان می

هایی ک ه ش غلوجود چنین شغلی در نظام سیاسی دفاع کنند و از تقدم توجه اسالم به آن مشاغل بگوین د  
 های مدرن بود.ترشان برساختۀ نظامبیش

ه ا و ف ارغ از هرگون ه خ وانش انتق ادی چنین مطالعاتی معمواًل بدون توجه به اعتب ار ت اریخی گزارش
گرف ت. دغدغ ۀ ی از جنس اث ر کت انی و دیگ ر معاص ران ص ورت میروایات و با تکیه بر منابع دست دوم

شان این نبود که بخواهند واقعیت تاریخی صدر اسالم را بشناسند و مثاًل ب ه ای ن س ؤال پاس خ برندگانپیش
ای از افراد بدان اشتغال داشتند ی ا ن ه، و آی ا دهند که اشتغال موردنظر آیا موقت بود یا دائم، آیا شمار گسترده

 شد.نبع درآمدی برای معیشت افراد بود یا اشتغالی فاقد درآمد مادی محسوب میم
ولَِة َو آااُبها فی االسالُیک نمونه از این آثار کتاب  کید تفلیف َسمیر عالیه است نالَـَظرّیُة الدَّ . مؤلف با تف

اث ر، مناص ب  گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه در حکوم ت اس المی، در بخش ی مفص ل ازبر وجود قوای سه
ه ا درب ارۀ ش یوۀ و مشروعیت این نظام را ب ه گزارش 3شماردمختلفی را برای یک نظام اداری اسالمی برمی

 َاولالة الرسالولکند. از همین قبیل، اثر موسوی است ب ا عن وان حکومت نبوی و خلفای چهارگانه مستند می
و  2کوش درسول خدا )ص( می ش( که در آن برای شناخت تشکیالت و ساختار حکومتی0378ق/ 0201)

دان د: وزارت، دس تگاه اجرای ی، دستگاه مختلف همع رض می 00نظام اداری حکومت نبوی را متشکل از 
دستگاه قضاء، دستگاه فنی، دستگاه مالی، دستگاه دیپلماسی، دستگاه نظ امی، دس تگاه آموزش ی، دس تگاه 

                                                 
 .022ش(: 0380) 23، شمارۀ حکومت اسالمی، «ساختار حکومت پیامبر»الدین قوامی، . نک  : صمصام0
 .002(: 2102)  28، شمارۀ حولیات جامعة الجزائر، «الحریات العامة فی العهد النبوی». محمد عبدالحلیم بیشی، 2
 .67 23ق(، 0218وت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )بیر نظریة الدولة و آاابها فی االسالُ. سمیر عالیة، 3
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او در سخن از دستگاهی  0همان مدیریت بحران. تبلیغاتی، دستگاه امنیتی و انتظامی، دستگاه امور خاص یا
شده بود و کند که گرچه منصبی با این عنوان وجود نداشته، چنین مسئولیتی تعریفچون وزارت تصریح می

 2شده است.دنبال می
دس تگاه را مس تقل از دیگ ری  00آورد که چرا در نظام حکومتی صدر اسالم باید این او هیچ دلیلی نمی

ای چگونه باشد او خواهد پ ذیرفت کند اگر جامعهناپذیر است  زیرا مشخص نمیفتارش ابطالشمرد. نیز گ
ای به بساطت یک هایی در جامعهتوان از حضور چنین دستگاهدستگاه وجود ندارد  چه می 00که در آن این 

او جوی ای ده د. ها ب ه دس ت نمیخانواده هم سخن گفت. هیچ تصویری هم از ارتباط میان ای ن دس تگاه
خواهد با استناد به رواج چنین مناصبی در صدر اسالم نتیجه بگیرد اس الم شواهد تاریخی نیست و تنها می

توان د بخش ی از هایی میدینی است که به شئون سیاسی زندگی هم نظر دارد و پرداختن به چنین مس ئولیت
 حیات دینی افراد مسلمان تلقی شود.

دس تگاه مختل ف مج زا ب رای  01ش( اس ت ک ه در آن ه م 0380می )نمونۀ مشابه دیگر مطالع ۀ ق وا
شود: وزارت، نظام اداری، دستگاه قضایی، دستگاه فنی، دس تگاه تشکیالت حکومتی مدینة النبی جسته می

. او توض یحی 3مالی، دستگاه دیپلماسی، دستگاه نظامی، دستگاه آموزشی، دستگاه تبلیغی و دستگاه امنیت ی
ها از واگذاری یک مسئولیت به فردی را حاکی از وج ود تش کیالتی با چه مبنایی گزارشدهد که چرا و نمی

سازمان تعریف کرده است  نه  01مستقل دیده و بر چه مبنایی تشکیالت حکومتی رسول خدا )ص( را ذیل 
ه نظ امی دهد که مثاًل چرا دستگاه اطالعاتی را ام ری ج دا از دس تگاسازمان. نیز توضیح نمی 00یا  9مثاًل 

و بر چ ه  2ها را وظیفۀ این دستگاه دانستههای نظامی خاصی برای تخریب برخی مکاندیده و چرا مفموریت
های ص در اس الم هم ه فرق نه اده اس ت  چ ه اگ ر جاس وس 7و غیرجنگی 8مبنایی میان جاسوس جنگی

در تفکی ک وی ک ه های جنگی باشند، وجود نظام اطالعاتی مستقلی از دس تگاه جن گ     چنانجاسوس
توان دید    معنادار نخواهد بود. به هر رو، در مطالعۀ وی نیز مشاغلی جدید به حکوم ت نب وی نس بت می

شود که مستندی جز برداشت آزاد مؤلف از گفتارهای معاصران ندارد  مشاغلی همچ ون مس ئولیت داده می
 6ثبت ازدواج و طالق، ثبت اخبار محرمانه و مسئولیت دبیرخانه.
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یت اسالمیب(   مدیر
ش بحث دربارۀ مشاغل صدر اسالم به مطالع ات م دیریت اس المی نی ز راه 0361های دهۀ از حدود نیمه

ش( بود. وی نخس ت 0367« )سازمان حکومتی در صدر اسالم»یافت. از آن جمله، مطالعۀ غراوی دربارۀ 
افرادی ثابت ب رای ادارۀ ام ور  اذعان داشت نظام اداری رسول خدا )ص( بسیار بسیط بوده و نیاز به گماردن

عوامل اجرائی ثابت هم نداشته یا کم داش ته و آن حض رت اگ ر ک اری را ب ه ف ردی واگ ذار  0نداشته است 
مراتب نیز در حکومت او تعریف نشده سپرده است. سلسلهکرده، پس از مدتی مسئولیت را به دیگری میمی

گرفت و برخورد اعضا هم ب ا رس ول باشد، صورت نمی بود. مشورت هم با شورایی که اعضای ثابتی داشته
 2خدا )ص( نه بر اساس مراتب که دوستانه بوده است.

گونه، در ضمن بح ث گ اه نی ز غراوی کوشید چارچوب کلی همین نظام اداری بسیط را بازشناسد. این
ی از متعرض مناصب حکومتی شده است  به عن وان نمون ه، در س خن از تش کیالت اداری حکوم ت نب و

ارسال کارمندانی به مزارع خیبر و َفَدک و َتیماء مثال آورده که سالی یک بار برای تخم ین می زان محص ول و 
ه ا )ص( یمن را به سه والیت بخش کرد و والیانی بر آن اند  یا از این گفته که پیامبررفتهجا میمالیات به آن

 3و بر طائف گماشت.
خت سازمان اداری و مالی صدر اسالم، سازمان اداری مکه در پس از وی سعیدی در کوشش برای شنا

ش(. از دی د او، س ازمان 0382عصر پیشااسالمی را با تشکیالت رسول خدا )ص( در مدینه مقایسه ک رد )
اداری مکه چهار رکن دینی، نظامی، قضایی و اقتصادی داشت و مشاغل مختلفی ذیل هریک از ای ن ارک ان 

ف ادت نمونه، مناصب دینی مختلفی با نام شدند  به عنوانتعریف می جاَب ت، س  قایت، و ر  های سدانت، ح 
داری و فرمان دهی از مناص ب ی ا مناص بی مث ل پ رچمبرای رسیدگی به کعبه و امور حج تعریف شده ب ود 

 2رفتند.شمار مینظامی به
با اقتصاد م ذهبی،  زند و البته در شهریسعیدی برای مناصب قضایی و اقتصادی مکه عماًل مثالی نمی

خورند و تفکیک رک ن اقتص ادی از رک ن دین ی های مذهبی پیوند میمناصب اقتصادی معمواًل با مسئولیت
وجهی ندارد  بلکه تنظیم اقتصاد جامعه نیز بر عهدۀ نهاد دین است. او متعرض مناصب مرتبط ب ا دو رک ن 

ر عصر نب وی ه م از وج ود چه ار س ازمان شود. در بحث از سازمان اداری مدینه داقتصاد و قضا هم نمی
گوید و باز متعرض مناصب و مشاغل عصر الملل میآموزش و تبلیغ احکام، بازرگانی، مالیات و روابط بین

                                                 
 .021ش(: 0367) 2، شمارۀ حکومت اسالمی، «سازمان حکومتی در صدر اسالم». محمد غراوی، 0
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گامانه دانست  اما ناقص و مطالعۀ تطبیقی وی را شاید بتوان اقدامی پیش 0شود.ها نمینبوی در این سازمان
 محدود است.

ش به انجام رس ید ک ه کوشش ی مش ابه را ب رای بازشناس ی ش یوۀ 0388تر در سال دامنهمطالعۀ بزرگ
کرد: های رسول الله )ص( در این زمینه دنبال میمدیریت جامعۀ عربستان در آستانۀ ظهور اسالم و نوآوری

( م2117ق/ 0226، دار الس الم، ة)ق اهر االاارة فی عصر الرسولکتاب حافظ احمد َعّجاج َکَرمی با عنوان 
عنوان ه ای ت اریخی آن و تلق ی آن ب هکه در مقاالت ایرانیان پیرو اندیشۀ مدیریت اسالمی استناد به گزارش

 شود.اول بسیار دیده میمنبعی دست
های شمرد که با هدف اجرای سیاس تمؤلف در آغاز بحث، مدیریت را به معنای مجموع کارهایی می

)ص( در  عی درعمل، غالب کارهای اجتماعی رس ول خ دابا یک چنین تعریف موسی  2عمومی دنبال شوند.
ای، تقس یم غن ائم، ه ای قبیل هتوان به مدیریت مربوط کرد  کارهایی چون برقراری پیمانطول زندگی را می

بخشی آن جناب به افراد مختلف و هر چ ه از ای ن دس ت. کرم ی نی ز چن ین رسیدگی به بازارها، مسئولیت
های تبلیغی پی امبر )ص( در مک ه را ه م ذی ل عن وان داند. او حتی تالشوط میکارهایی را به مدیریت مرب

 3گنجاند.مدیریت تبلیغ دینی می
ریزی برخ وردار خواهد نشان دهد که کارها در مدینة النبی از نظم و برنامهکرمی به اقتضای هدفش می

ض یحاتی ارائ ه کن د. چن ین بوده و از این رو، الزم است که دربارۀ مشاغل مختل ف عص ر رس الت نی ز تو
جا که از روابط دیپلماتی ک و آداب عنوان نمونه، آنشود. بهقاعده درج میتوضیحاتی در اثر وی گهگاه و بی
گوید، سفیران پیامبر اکرم )ص( را هم یاد های ارسالی به شاهان سخن میمناسبات کنسولی و محتوای نامه

ده د. نی ز به مشاغل مختلف قضائی توجهی نشان نمی 8سالم  اما در سخن از نظام قضائی صدر ا2کندمی
، تنها درب ارۀ تقس یمات کش وری آن 7اختصاص داده در فصلی که به مدیریت تشکیالت اداری عصر نبوی

ای نکرده است. برای او بحث دربارۀ منصبان هریک اشارهدوره گفته و به اجزاء مختلف تشکیالت و صاحب
ت وان ب دون آن درب ارۀ ش یوۀ م دیریت عی است و هرجا احساس کن د میمناصب عصر نبوی عارضی و فر

 کند.جامعه سخن گفت، مناصب را رها می
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اند. او غالب ًا ب ر درس تی فه م نش دهمنابع کرمی نیز در این مطالعه دست اول نیستند یا اگر هس تند، به
 ُکّتالاب النبالی ، ب ا ارج اع ب هعنوان نمونهاظهارنظرهای معاصران خود همچون حقائقی قطعی تکیه دارد. به

ق( از 672َزَیَلع ی )درگذش تۀ  نصالب الرایالةمحمد مصطفی َاعظمی    که خود بر پایۀ منابعی متفخر مث ل 
گی رد ک ه     نتیج ه می 0های پیامبر )ص( نزد صحابه س خن گفت ه اس تهای مختلفی از نامهوجود نسخه

گوید بایگانی در محل ی بالُذری می أنساب األشرافع به فراتر از این، با ارجا 2اند.شدهها بایگانی مینسخه
رسیده، که دبیرخانۀ محرمانۀ پیامبر )ص(، و در جایی چسبیده به خانۀ به انجام می« بیت القراطیس»به نام 

آید که مروان بن حک م را ک ه در واقع ۀ قت ل از عبارت بالذری صرفا این برمی 3عثمان بن عفان بوده است.
مستند او برای وجود  2گونه نجات یافت.ای بردند که در آن کاغذهایی بود و ایند، به خانهعثمان مجروح ش

 7است. فقه السیرةعبارتی از یک عالم معاصر به نام محمد غزالی در کتاب  8شغل بّنایی نیز در مدینة النبی
در مدین ة النب ی  گوید که یکی از مناصب حک ومتیتراشی هم ابا ندارد. برای نمونه، میکرمی از شغل

های گاه نیز با تکیه بر خوانش 6نظارت بر رؤیت هالل و آغاز و انجام رمضان و مجازات مفطران بوده است.
َسبه را که قلقشندی ذوقی خود از روایات تاریخی آراء دیگران را نیز نقد می کند. برای نمونه، تفسیس شغل ح 
دان د و س خن قلقش ندی را در ران پی امبر )ص( میبه عصر عمر بن خطاب نسبت داده است، برس اختۀ دو

ج ا ک ه آورده ق( است  آن0122حلبی )درگذشتۀ  سیرۀظاهرًا مستندش عبارتی در  8خواند.باره خطا میاین
  اس تنادی ک ه گذش ته از 9است که پیامبر )ص( ُعَمر و سعید بن عاص را بر امر بازار مدینه و مکه گماشت

مشکل مواجه است که هیچ داللت آشکاری بر این ندارد که وظیفۀ آن دو امور  مشکل تفخر اثر حلبی با این
س به را ک ه حسبّیه بوده است. معیار او برای دسته بندی مناصب و مشاغل نیز ناشناخته است. برای نمونه، ح 

ی ا خ دمات پزش کی را در ض من  01کن دتوضیحش گذشت، یکی از مناصب قضائی صدر اسالم تلقی می
 00آورد.های مرتبط با جنگ میئولیتمشاغل و مس

                                                 
 .08 06ق(، 0392)بیروت/ دمشق: المکتب االسالمی،  کتاب النبی. محمد مصطفی اعظمی، 0
 .038، االاارة فی عصر الرسول. کرمی، 2
 .037. همان، 3
 .0/22(، 0962)بیروت: اعلمی،  انساب االشراف. احمد بن یحیی بالذری، 2
 .062، االاارة فی عصر الرسول. کرمی، 8
 .091(، 0967لکتب الحدیثة، ، )قاهره: دار افقه السیرة. قس: محمد غزالی، 7
 .006االاارة فی عصر الرسول، . کرمی، 6
 .222 223. همان، 8
 .3/222تا(، )بیروت: دار المعرفة، بی السیرة الدین حلبی،   قس: علی بن برهان060. نک  : همان، 9

 .222 223، االاارة فی عصر الرسول. کرمی، 01
 .098 096. همان، 00
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 ج( علوم سیاسی اسالمی
ش برخی نیز کوشیدند مطالعه دربارۀ نظام حکومتی صدر اسالم را از چ ارچوب فق ه 0381در آستانۀ دهۀ 

سیاسی فراتر ببینند و با شناخت ارکان حکومت مدینة النبی به توس عۀ نظری ۀ عل وم سیاس ی اس المی م دد 
ثار، مطالعۀ اصغر منتظرالقائم بود. او با پذیرش تعریف دول ت ب ه نهاده ای  ق انونی  رسانند. از جملۀ این آ

گیرنده برای کل جامعه و پذیرش جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت به مثابۀ چهار رکن مقتدر  تصمیم
کوشد عناص ر حک ومتی و ح اکمیتی دول ت نب وی و ک ارگزاران هری ک را می 0گیری آناساسی برای شکل

َمتناسد  یعنی بهبازش ه ا ک ه خورن د و آنهای عمومی پیوند میرسانیتر با خدمتهایی که بیشترتیب س 
عمال قدرت میحاکم از طریق  2کند.شان ا 

ر  حکومتی و متشکل از مناصبی مثل والی ان، م فموران  منتظرالقائم قوۀ مجریۀ حکومت نبوی را از عناص 
زیه، سفیران و احکام، کاتبان وحی، نیروهای نظامی، نیروهای  قرآن، معلمان گردآوری صدقات، ُخمس و ج 

دان د و قوۀ قضائیه را ه م از عناص  ر ح اکمیتی می 3داند.مقامان خود رسول خدا )ص( میاطالعاتی و قائم
ت وان پ ذیرفت دهد که برچه مبنایی میاو هیچ معیار دقیقی به دست نمی 2کند.مناصبی را به آن منتسب می

الت قضائی در صدر اس الم ج زو مناص ب ح اکمیتی ب وده و ب ا اعم ال اقت دار حکوم ت پیون د که اشتغا
های مدرن  عصر  ما هیچ راهی برای پذیرش این امر اند. شاید جز قیاس حکومت نبوی با حکومتخوردهمی

ج زاء نباشد. مرور او بر مشاغل مختلف نیز کاماًل اجمالی و همواره مستند به من ابع دس ت چن دم اس ت. ا
کن د و پیون د می ان هم ین اج زاء  یادش ده را نی ز توض یح دیگر  نظام اداری صدر اسالم را هم استقصا نمی

 8دهد.نمی
 

 نتیجه

بخش ی ب ه مناص ب ها دربارۀ مشاغل حکومتی عصر نبوی از دورۀ ممالیک و ب ا انگی زۀ مشروعیتنگارش
های ان معاصر در مقام نق د سکوالریس تغاز شد و سپس با تفخیری پانصدساله در دورحکومت ممالیک آ

ب اره از اواخ ر ده ۀ مسلمان و در کوشش برای پاسخ به ایشان ادام ه یاف ت. م وج بع دی مطالع ات در این

                                                 
امیرکبی ر، )ته ران:  فقاله سیاسالیعلی عمی د زنج انی،   ق س: عب اس32  33، «گیری دولت اسالمی در روزگار رس ول الل ه )ص(شکل». نک  : منتظرالقائم، 0

 .0/61ش(، 0366
 .39 36. نک  : منتظرالقائم، همان، 2
 .32، 27. همان، 3
 .21. همان، 2
علیرض ا   83  23ش(: 0388) 0، شمارۀ مطالعات تاریخ اسالُ، «ت پیامبر )ص(دیپلماسی حکوم». برای مطالعاتی با رویکرد مشابه، نک  : اصغر افتخاری، 8

 .038 003ش(: 0392) 02، شمارۀ پژوهشنامۀ تاریخ اسالُ، «پیشرفت مدنی در جامعۀ نبوی»، واسعی
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ها نخست با هدف توسعۀ کوشش ق( آغاز شد  مطالعاتی که در آن عمدۀ08ش )دومین دهه از سدۀ 0371
کردن عل وم انس انی مختل ف از جمل ه رویک رد اس المی فقه سیاسی و رسیدن به نوعی فقه پویا و سپس با

 مدیریت ادامه یافت.
های تاریخی مرتبط با مناصب صدر اسالم در پیش است. رسد هنوز راه درازی تا تحلیل دادهبه نظر می

های کالمی و ذهنیت محققان درب ارۀ پیون د دینی و متفثر از نگرشغالب مطالعات یادشده مطالعاتی درون
ها بیش از آن که بازتابانن دۀ واقعی ات ص در اس الم باش ند، نیازه ای جامع ۀ اند. آنحکومت بوده اسالم و

وری از دنبال کشف تاریخی جدید ک ه درپ ی به رهکنند و نه بهاسالمی معاصر را از دید محققان آشکار می
 اند.شانهای صاحبانشواهد تاریخی برای تفیید نگرش

یک و کوشش برای بازخوانی فرهنگ صدر اس الم در تطبی ق آن ب ا نیازه ای افزون بر این نگاه ایدئولوژ
توجهی ب ه من ابع متق دم و ک اربرد معاصر، فقدان نگرش انتقادی و پذیرش هرآنچه در منابع درج شده، بی

منابع دست چندم، خوانش غیردقیق منابع، مسّلم انگاشتن نتایج دیگران، کوشش برای پیشبرد مطالعۀ خ ود 
و ارزیابی کارهای پیشین، فقدان رویکرد مناسب و استوار نکردن بحث بر یک نظریۀ اجتم اعی و  بدون نقد

 اند. ناپذیری  استدالالت اشکاالت بنیادین این مطالعات بودهابطال
توان دریافت به انجام رساندن یک مطالعۀ روش مند درب ارۀ از آن سو، با نظر به همین مطالعات نیز می

ه ای ت اریخی تص ویر روس ت. چن ان ک ه دی دیم، گزارشهای بزرگ ی روبهبا چالش صدر اسالممناصب 
ان د. نداش تن اند و غالبًا به اش کال مختلف ی تفس یرپذیر بودهصدر اسالم عرضه نکردهمناصب واضحی از 

 هاشد محققان از نگاه تاریخی فاصله بگیرند و بر پایۀ ذهنیتنیز موجب می مناصببندی مبنایی برای دسته
 مناص بمختلف را به هم پیوند زنن د و م ثاًل ُش رطه را ج زو  مناصبهای شناختۀ عصر خود، بندیو طبقه

 قضائی تلقی کنند  فرضیاتی که پذیرش یا رد هریک محتاج دلیلی است که در دست نبوده است.
 

 فهرست منابع:
 کریم قرآن

 ق.0388: مکتبة النهضة، ةهرقا. النُُّظم االسالمیةابراهیم حسن، حسن و علی ابراهیم حسن. 
 ق.0218کوشش خلیل شحادة، بیروت: دار الفکر، . بهالتاریخخلدون، عبدالرحمان. ابن
 ق.0367نجف: المکتبة الحیدریة، . طالبابیآل مناقب، محمد بن علی. شهرآشوبابن
 ق.0202دارالجیل، یروت: بکوشش علی محمد بجاوی. . بهاالستیعاب، یوسف بن عبدالله. عبدالبرابن

 تا.. بیروت: دار صادر، بیالمسنداحمد بن حنبل. 
 ق.0392. بیروت و دمشق: المکتب االسالمی، کتاب النبیاعظمی، محمد مصطفی. 



            009                    یعصر نبو یمناصب حکومت ۀمطالعات دربار یشناسبیآس         9318 پاییز و زمستان

 .83 22(: 0388)تابستان 0، شمارۀ  مطالعات تاریخ اسالُ«. دیپلماسی حکومت پیامبر )ص(»افتخاری، اصغر. 
 ق.0308. استانبول: دار الطباعة، الجامع الصحیحل. بخاری، محمد بن اسماعی
 .0962. بیروت: اعلمی، انساب االشرافبالذری، احمد بن یحیی. 
(: 2102)جوالی  28، شمارۀ حولیات جامعة الجزائر«. الحریات العامة فی العهد النبوی»بیشی، محمد عبدالحلیم. 

008 088. 
 ق.0213الفکر،  وهاب عبد اللطیف. بیروت: دارکوشش عبدال. بهالسننمحمد بن عیسی. ترمذی، 

رض ا ذک اوتی ترجم ۀ علی«. و زمینۀ ت اریخی ت فلیف آن التراتیب االااریه )نظاُ حکومت نبوی(»جعفریان، رسول. 
 ش.0382کتانی، تهران: سمت:  التراتیب االااریةقراگوزلو. در 

 .271 230(: 0388)زمستان   22ۀ ، شمارحکومت اسالمی«. شناسی حکومت نبویمقاله»حبیبی، سلمان. 
 تا.. بیروت: دار المعرفة، بیالسیرةالدین. حلبی، علی بن برهان

 تا.. بیروت: دار االرقم، بیالتراتیب االااریةخالدی، عبدالله. مقدمه بر 
کوش ش احس ان عب اس. بی روت: دار الغ رب االس المی،  . ب هتخریج الدالالت السالمعیةخزاعی، علی بن محمد. 

 ق.0209
 .0981. بیروت: دار العلم للمالیین، األعالُزرکلی، خیرالدین. 

 ش.0382، 31. سال هشتم، شمارۀ حکومت اسالمی، «سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا»سعیدی، پرویز. 
سس ة . بیروت: المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر/المؤنظاُ الحکم واالاارة فی االسالُ، محمدمهدی. الدینشمس 

 ق.0200الجامعیة للدراسات، 
 ق.0218. بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، نظریة الدولة وآاابها فی االسالُعالیة، سمیر. 

 .0928: دار الکتاب المصری، ة. قاهراالسالُ و اصول الحکمعبدالرزاق، علی حسن. 
 .2111. بیروت: المؤسسة العربیة للنشر، اراسة ووثائقاالسالُ واصول الحکم لعلی عبدالرزاق: عمارة، محمد. 

 ش.0366امیرکبیر، . تهران: فقه سیاسیعلی. عمید زنجانی، عباس
 2، ش مارۀ حکومالت اسالالمی، ترجم ۀ سیدحس ین اس المی. «سازمان حکومتی در صدر اس الم»غراوی، محمد. 

 .020 008(: 0367)تابستان 
 .0967ر الکتب الحدیثة، : داة. قاهرفقه السیرةغزالی، محمد. 

 ق.0213. َعمان: دار الشروق، تاریخ الُنُظم االسالمیةفوزی، فاروق عمر.  
 تا.بیروت: دار الکتب العلمیة، بی. صبح االعشیقلقشندی، احمد بن علی. 

 .080 022(: 0380)بهار  23، شمارۀ حکومت اسالمی، «ساختار حکومت پیامبر»الدین. قوامی، سید صمصام
 تا.کوشش عبدالله خالدی. بیروت: دار االرقم، بی . بهالتراتیب االااریةعبدالحی بن عبدالکبیر. ی، کتان

 ق.0226: دار السالم، ة. قاهراالاارة فی عصر الرسولکرمی، احمد َعّجاج.  



 013 ۀشمار                                   یخ و فرهنگ          تار                                                                          009

، 2شمارۀ ،نامۀ انقالب اسالمیپژوهش، «گیری دولت اسالمی در روزگار رسول الله )ص(شکل»منتظرالقائم، اصغر. 
 .23 27ش(: 0369)

 ق.0201. بیروت: دار البیان العربی، اولة الرسولموسوی، محسن. 
(: 0392)زمس تان  02، س ال س وم، ش مارۀ پژوهشالنامۀ تالاریخ اسالالُ، «پیش رفت م دنی در جامع ۀ نب وی»، علیرضا. واسعی

003 038. 
 


