
 
   )ص(سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا 

   پرویز سعیدى

 مقدمھ 

بھ صحابھ، داللت شر در  اندیشھ حكومت اسالمى، طبق آیات قرآن كریم و رھنمودھاى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ  ساس فطرى ب بر اح
یھ عالمھ طباطبایى) 2. (تشكیل دولت دارد  بھ آ ستناد  یل «: قدس سره با ا ھا ال تبد ناس علی لتى فطرال طرة هللا ا فا ف لدین حنی ھك ل فاقم وج

مون ناس ال یعل كثر ال كن ا یم و ل لدین الق لك ا مى) 3(»  لخلق هللا ذ بات  سالمى را اث مى لزوم دولت ا یادآور  ضیح آن،  ند و در تو : شود ك
نھ، دست بھ مدی لت  فطرى بودن نیاز بھ تشكیالت حكومتى، بھ حدى بود كھ وقتى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ پس از ھجرت  جاد دو بھ ای

صلى هللا  ھایى كھ در زمینھ حیض و اھلھ و انفاق و دیگر مسائل عادى مطرح مى اسالمى زد، مردم با وجود پرسش یامبر  ند و از پ كرد
یان. خواستند، در مورد تشكیل دولت ھیچگونھ پرسشى مطرح نكرده و توضیحى نخواستند  علیھ و آلھ توضیح مى پس از  حتى جر ھاى 

مى. گرفت  رحلت آن حضرت نیز با تمامى فراز و نشیب، از ھمین احساس فطرى سرچشمھ مى ساس  طرت اح گیزه ف ند  ھمھ بھ ان كرد
جود  متى و ید حكو سالمى با عھ ا كھ درجام یت را،  ین واقع سالم ا ین ا كرد و د ھد  گردش نخوا نده،  بدون گردان كھ چرخ جامعھ اسالمى 

 ) 4. (داشتھ باشد، امضاى قطعى نموده است 

ھاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرھنگى و حتى  بخشیدن بھ اھداف عالى خویش در زمینھ طبیعى است كھ اسالم براى فعلیت
 . عبادى، نیازمند وجود دولت است 

ین و  حضرت امام خمینى تن د یى در م كام جزا قدس سره در كتاب والیت فقیھ خویش، وجود احكام مالى، دفاع ملى، احقاق حقوق و اح
 : نویسند شریعت را دلیل بر لزوم تشكیل حكومت دانستھ، مى

یا... خود تشكیل حكومت داد : زیرا اوال; سنت و رویھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است« پس : و ثان براى 
 » ) 5. (از خود بھ فرمان خدا تعیین حاكم كرده است 

شد  ید با شكیالتى با ظام و ت ھرا ن ید، ق چنانچھ تشكیل حكومت اسالمى، براى سرپرستى و اداره شؤون مسلمانان بھ حكم ضرورت الزم آ
كم  ھا، اختیارات و اوصاف او نظارت داشتھ باشد و در چگونگى صدور صالحیت كھ بر تعیین حاكم، شرایط، صالحیت طھ حا ھا و راب

 . گیرد و این بر خالف اصول اسالم و منطق است  بر مردم ضوابطى باشد وگرنھ ھرج و مرج جاى نظم و انضباط را مى

سایى  مورد شنا ند،  جاد كرد این نوشتار بر آن است تا حكومت اسالمى رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ را، كھ پس از ھجرت در مدینھ ای
 . قرار دھد و در نگرشى دقیق، سازمان ادارى آن را تشریح كند 

 سازمان ادارى در دوران جاھلیت 

بودن ; بنابراین ذكر حكومت و سازمان ادارى بھ معناى دقیق كلمھ در مورد آنان درست نیست. اعراب حجاز، بدوى بودند  زیرا بدوى 
ضارت . اند  و نظام حكومتى دو امر متناقض بداوت و ح نھ در  ضعى میا طائف و نھ و  كھ، مدی شھر م مدن(ولى  شتند ) ت بھ عبارت . دا

 . بردند  اى بھ سر مى بھتر، در حالتى میان زندگى شھرى و قبیلھ

حاد و  اى محلھ شھر مكھ مقر قبایل قریش بود و ھر قبیلھ عى ات كدیگر، نو با ی یل  ین مجاورت قبا شت و ا خود دا یار  اى از آن را در اخت
خوددارى  كدیگر  بھ ی ستن  ند و از پیو نده بود ستقالل باقیما بھ ا ند  حال، ھمچنان عالقم تقسیم كار در میان آنان ایجاد نموده، لیكن با این 

 . كردند، بھ ھمین جھت ھیچگاه بھ مرحلھ یك شھر بھ معناى جدید نرسید و بھ سلطھ و نفوذ یك قدرت ھمگانى تن نداد  مى

 . ھیچگاه دیده نشد كھ شخصى بھ عنوان مكى معروف باشد و منسوب بھ مكھ گردد 

 . اى بود و افتخار، افتخار قبایلى  ملیت فقط ملیت قبیلھ. ولى انتساب بھ قبیلھ بسیار معمول و متداول بود 

 دارالندوه 

مى قریش براى مذاكره و مشاوره در امور خصوصى و عمومى اجتماع مى گزار  ندوه بر سمى در دارال عات ر ین اجتما . شد  كردند و ا
شد  آن اولین خانھ. محل آن، خانھ قصى بن كالب بود كھ آن را ساخت و از آن درى بھ جانب كعبھ قرار داد  ساختھ  اى است كھ در مكھ 
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گذارى  مورخان و سیره نویسان گفتھ. ھاى خود را بھ تبعیت از او ساختند  و سپس مردم خانھ جھ نام كھ  از آن»  ندوه«اند كھ و ست  رو ا
غت ین ل ھم  مشتق از ندى و نادى و منتدى است و ا جا گرد شر، در آن خیر و  مور  براى مشورت در ا مردم  كھ  ست  لس ا ناى مج بھ مع

 ) 6. (پرداخت  مى... آمدند و قریش در آنجا بھ حل و فصل كارھا، پیوندھاى زناشویى، لواى جنگ، ختنھ پسرھا و  مى

 ) 7(ھاى مھم ادارى مكھ  پست

بدان ; سرانت و حجابت - 1 نیز  ندوه  بھ دارال مور مربوط  پس از آن ا یعنى دربانى و پرده دارى كعبھ، كھ بھ عھده بنى عبدالدار بود و 
 . افزوده شد 

بھ ; سقایت و عمارت - 2 نھ كع شریفات در خا ست آداب و ت جاج و حفظ و حرا ست. یعنى آب دادن ح صب در د ین من بود  بنى ا شم  . ھا
سقایت بھ  ستھ  سات واب كى از مؤس سرایى و  عمارت یا نگاھبانى مسجدالحرام، ی یاوه  قدس  سى در آن محل م كھ ك ند  بت كن تا مراق بود 

 . بدگویى نكند و فریاد نزند 

مى. یعنى میھماندارى و اطعام حاجیان ; افادت - 3 بھ  قریش در مواقع معین، مبلغى پول از میان خود گرد  قرا  عام ف براى اط ند و  آورد
 . منصب از آن بنى نوفل بود این . دادند  متصدیان میھمانخانھ مى

چاره تفال و تطیر با تیرھاى بى پر، در دوران جاھلیت; ایسار - 4 ندگى  شكالت ز مى بود كھ اعراب از این طریق در م ند و  جویى  كرد
 . این خود بھ سمتى تبدیل شد كھ بنى جمح آن را بر عھده داشتند 

مى; اموال محجره - 5 خود وقف  ند  اوقافى بود كھ بھ نام خدایان  سمت در دست. كرد ین  بود  ا سھم  نى . بنى  بھ دی نج منصب جن ین پ ا
 . ھا منصب جنگى نیز وجود داشت  در كنار آن. داشت 

پرچم قریش بھ دست قصى . نامیدند  ساختند و آن را عقاب مى پرچمى دینى بود كھ در جنگ ھا آن را خارج مى; پرچمدارى; اللواء - 6
 . كردند  بن كالب بود كھ بھ فرمان وى آن را براى جنگ آماده مى

قام  اى بود كھ برخى از ابزار جنگى و تجھیزات نظامى در آن نگاھدارى مى و آن خیمھ; قبھ و اعنھ - 7 نة الخیل«شد و م صدى »  اع مت
 . دار بود  نگھدارى اسبان قریش در جنگ بود و این سمت را بنى مخزوم عھده

 : در كتاب ھاى عرب پنج منصب دیگر براى اعراب ذكر شده و آنھا عبارتند از

ست ; قیادت - 8 بھ د سفیان آن را  مقام راھبرى قافلھ یا جنگجویان یا ھر دو، كھ والیت آن در بنى امیھ بود و در اواخر عھد جاھلى، ابو
 . داشت 

بنى  این منصب در ست. كھ براى آن امر اجتماع نمایند  عبارت بود از مشاوره در امرى با متصدى این سمت، پیش از آن; مشورت - 9
 . اسد بود 

یھ مؤسسھ اى كھ براى حل اختالف و رضایت; اشناق - 10 خت د براى پردا موال  گران  خصم تاسیس شد و مع یا دی قریش و  یل  ھاى قبا
 . تمیم بود  بنى بوده است و ریاست آن بھ دست

گر ; سفارت - 11 قوام دی بر ا قریش در برا فاخر  ھار ت یا اظ صلح و جنگ  ین . یعنى اعزام نمایندگان و سفیران براى انجام مذاكرات  ا
 . و آخرین مسؤول آن در جاھلیت عمربن خطاب بود . منصب را بنى عدى بھ دست داشت 

ھاى . بھ معناى تضمین راه ھاى بازرگانى، بدون پیمان حلف است ; ایالف - 12 لت  قریش آن را از دو لھ  كھ قبی جارت  جازه ت عى ا نو
بد  لب، ع شم، مط ند، ھا قریش كسب كرد براى  تاز را  قام مم ین م كھ ا شت و كسانى  یار دا ایران و روم و از حكام حبشھ و یمن در اخت

 . شمس و نوفل فرزندان عبد مناف بودند 

بود . چرخید  نظام ادارى مكھ بر روى سھ محور دینى، نظامى، اقتصادى مى; قضا - 13 خالى  ضاوت  یا ق ضایى  سھ ق جاى مؤس . لذا 
مان . تا این خال را برطرف كنند و در این راستا حلف الفضول را میان خود بستند . برخى سران عشایر قریش بر آن شدند  اساس آن پی

مى مھ  مان را بی قوق مظلو كھ ح مان،  ین پی خدا در ا یامبر  شتند و پ كرد،  دفاع از حقوق افتادگان بود و بنیانگذاران آن، ھمھ نام فضل دا
 ) 8. (شركت فرمود 
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 . پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ ھمھ این مناصب، جز حجابت و سقایت را لغو و باطل اعالم كرد 

 ھاى اجتماعى مكھ در آغاز بعثت  ویژگى

 : ساختار ادارى مكھ متاثر از سھ ویژگى اجتماعى بود، كھ شھر مدینھ آن سھ ویژگى را نداشت و آنھا عبارت بودند از

بوده ھاى آن تشكیل مى شھروندان مكھ را قریش و عشایر و تیره اكثریت: الف گر  یل دی قرار  داد، احتماال افرادى از قبا یت  ما در اقل ند ا ا
عداوت یكدست. اند  داشتھ مى بودن شھروندان در مكھ، این شھر را از خونریزى و  بدور  سى  حاد سیا شت  ھاى  جنگ و خونریزى . دا
 . اى میان قریش در تاریخ ثبت نشده است  عمده

نى : ب بط بازرگا خارج روا شورھاى  قریش و ك شایر  با ع قریش  خصوصیت دیگر مكھ در رنگ و طبع بازرگانى آن بود، بازرگانان 
سر راه ھاى بازرگانى از اھمیت ویژه تنظیم دقیق حركت كاروان. داشتند  یل  با قبا بط  كھ روا بود  ستلزم آن  بود و م ھاى  اى برخوردار 

 . بررسى شود  ھا و كشورھاى مقصد بھ دقت قافلھ

ست و : ج مد توری ظر درآ شت و از ن قدس دا عراب ت براى ا بھ دلیل وجود كعبھ، این شھر بھ عنوان جایگاه عبادت و انجام مراسم حج، 
 . بازرگانى، منبع درآمد سرشارى براى قریش بود 

نى  ھاى سھ این ویژگى بھ دی مردم را  كھ  یامبر در م شد و پ قدرت برخوردار با كز  ظام ادارى و مر یك ن گانھ موجب شد كھ این شھر از 
ند و . نمود  كرد و عقول را از خرافات آزاد مى جدید دعوت مى مع ك خود ج پیرامون  مردم را  ھى از  او بھ بركت این دین توانست گرو

 . از این گروه، سازمانى واحد مبتنى بر تعلقات و تمایالت روحى واحد تشكیل گردید 

 ھاى مربوط بھ آن، در مدینھ  وضعیت دولت اسالمى و سازمان

 اوضاع یثرب در آستانھ ھجرت پیامبر گرامى صلى هللا علیھ و آلھ 

ظام ) عرب و یھود(چون ساكنان شھر یثرب  یا ن گیر و  سى فرا تدار سیا نھ اق ند، ھیچ گو مل بود ماعى متكا كره اجت قد پی سالم فا قبل از ا
ھد  ند د شترك و حیاتى پیو صالح م جیره م یك زن فرق را در  حدھاى مت ند وا كھ بتوا ادارى جامع در آن پدید نیامد و مؤسسھ و سازمانى 

غاز . وجود نداشت  شھر آ اما پس از آمدن اسالم بھ مدینھ و اندكى پیش از ھجرت پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ تكوین نظام ادارى در این 
 . شد 

نفر توسط اوس و خزرج كھ بھ  70شالوده و زیر بناى نظام ادارى شھر یثرب با انتخاب نقباى دوازده گانھ، از میان بیش از  ممكن است
سالم و ) 9(در دومین بیعت عقبھ، . تقاضاى پیامبر بود، گذاشتھ شده باشد  بر ا خدا  یامبر  با پ یان  فر از خزرج نھ ن سھ نفر از اوسیان و 

سازى . طاعت و جھاد بیعت كردند  وظیفھ و مسؤولیت نقبا، مسؤولیت ادارى، سیاسى، فرھنگى و تبلیغ و نشر اسالم در یثرب و زمینھ 
 . براى مھاجرت پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و مسلمانان بود 

 نقش ھجرت در استقرار حكومت 

مت  ھجرت مرحلھ یدایش حكو مترین مرحلھ پ عا مھ سالمى، قط اى بزرگ در زندگى اسالم است و از دیدگاه ما در باب تاریخ حكومت ا
خوردار . اسالمى است  پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ در نتیجھ زیستن در جو سیاسى و ادارى شھر مكھ، از درایت و خبرگى الزم بر

 . باید با دشوارى ھاى فراوان در تاسیس نظام ادارى شھر مقابلھ كند  آن حضرت در آغاز ھجرت، بھ چند جھت. بود 

یثرب : نخست ماع  فراد و اجت شھر یثرب بھ لحاظ ناھمگونى میان شھروندان از ھرگونھ نظام ادارى كامل و مناسب تھى بود و اصوال ا
 . فرھنگ نظم اجتماعى و ادارى نداشتند 

نده  رابطھ میان قبیلھ اوس و خزرج و رابطھ ھمھ آنھا با یھودیان بر پایھ جنگ و خونریزى بود و لذا امنیت: دوم گران كن شھ ن شھر ھمی
 . ھاى خود را در مجتمعات مسكونى، جدا از ھم، بھ شكل پادگان ھاى نظامى بنا كنند  نمود و مردم را بر آن داشت تا خانھ مى

 : آمدند سھ گروه كھ دشمن اسالم بودند، از ساكنان شھر بھ شمار مى: سوم

سیارى از )بھ استثناى اوس و خزرج(اعراب  . 1 سالم ب ند و ا سالم نیاورد جرت ا سال اول ھ ، مانند خطمھ، بنو واقف، بنو سلیم كھ در 
 ) 10. (ایشان تا سال چھارم ھجرت بھ تاخیر افتاد 
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صلى  منافقین، گروھى كھ عمل بھ شعائر اسالمى مى . 2 یامبر  ست پ با ریا سالمى  كردند ولى با طرح سیاسى اسالم و تشكیل حكومت ا
 . هللا علیھ و آلھ مخالف بودند 

ناى  -یھودیان، كھ نمونھ عینى مخالفین فرھنگى، سیاسى، اجتماعى با اسالم، بھ اعتبار آیین و دولت و نظام سیاسى  . 3 بر مب ماعى  اجت
 . آمدند  اسالمى بھ حساب مى

 . این دشوارى سھ بعدى، در راه تالش پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ براى سازماندھى نخستین جامعھ اسالمى، بسیار مھم و حساس بود 

 پیمان برادرى، نخستین قانون دولت اسالمى 

یكى از مھمترین تدبیرھاى پیامبر براى رفع مشكالت و موانع موجود و تكوین سازمان جامعھ جدید، عقد برادرى و اخوت میان مھاجر 
كارى . و انصار بود  ید ھم كھ با شھروندھایى  بھ عنوان  فراد را  مدنى ا یھ  كھ وظایف اول این پیمان نامھ در واقع قانون مختصرى بود 

مى یان  شند، ب شتھ با كدیگر دا حاد . كرد  متقابل با ی ھود ات سلمانان و ی یان م كرد و م ضمین  ھود را ت ینى ی مان، آزادى د ین پی با ا یامبر  پ
ند  بدین ترتیب قدرت و سلطھ. برقرار ساخت  شنا نبود با آن آ عراب  یش از آن ا تا پ كھ  كرد  جاد  غاز . اى عمومى ای ین آ مھ چن مان نا پی

 : شود مى

ھم « ھد مع ھم و جا بسم هللا الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من محمد النبى بین المؤمنین و المسلمین و من قریش و الیثرب و من تبعھم فلحق ب
 ) 11(» ...انھم امة واحدة 

سالمى،  لت ا سى دو پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ با اجراى برنامھ پیمان برادرى و سازمان دادن بھ این امر مھم، بھ قصد بناى جامعھ سیا
 . ترى برداشت  گام پیشرفتھ

 مراحل تاسیس سازمان ادارى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ در مدینھ 

ندق(مرحلھ اول، از آغاز ھجرت تا سال چھارم  سؤولیت. بود ) جنگ خ مھ م نھ و ھ شھر مدی مور  ین مرحلھ اداره ا ظر  در ا ھا زیر ن
مى یا جنگ  سفر و  بھ  كھ  مانى  گر ز مود م گذار نن كس وا فت  شخص پیامبر بود و جز اذان و كتابت وحى را بھ ھیچ  جوم . ر بدلیل ھ

 . مھاجرین مكھ و مھاجرت برخى از افراد قبایل عرب، جمعیت این شھر زیاد شد و در نتیجھ مشكالت مسكن و اقتصادى ظاھر گشت 

تب . است ) فتح مكھ(مرحلھ دوم، بعد از جنگ خندق تا سال نھم ھجرى  شد و  فزون  سالم ا ین ا بھ آی عرب  در این مرحلھ اقبال عشایر 
صل  بسیارى از سران عشایر جدیداالسالم از سوى پیامبر نزد قبایلشان باز مى. مھاجرت بھ شھر مدینھ فرو نشست  حل و ف بھ  گشتند و 

 . نمایندگان پیامبر مسؤولیتى شبیھ بھ مسؤولیت قضایى داشتند . پرداختند  مشكالت روزانھ مردم مى

مام  مرحلھ سوم، پس از فتح مكھ تا رحلت فت و ت سعھ یا سالمى تو مت ا صرفات حكو كھ در آن مت لھ  یھ و آ حضرت رسول صلى هللا عل
حوالت  نیز ت سالمى  سازمان اداره ا جھ در  مد و در نتی سالم درآ یایى ا جز و منطقھ جغراف باد  شھرھاى آ مده  شبھ جزیره عربستان و ع

 . كیفى و كمى صورت گرفت 

 مساجد، مقر حكومت و اداره 

مت در . یگانھ مقر عمومى دولت اسالمى مسجد بود  ھاى اقا سال  لھ در  یھ و آ یامبر صلى هللا عل در ھیچ ماخذ تاریخى نیامده است كھ پ
بود . مدینھ، امور حكومتى و ادارى را در جایى جز مسجد انجام داده است  ستثناى . نخستین مسجدى كھ در اسالم بنا شد مسجد قبا  بھ ا

شد  ساختھ  لھ  یھ و آ صلى هللا عل موزش و . مسجدالنبى، نھ مسجد در مدینھ در دوران حیات رسول هللا  بادت، آ كز ع مھ آن مساجد مر ھ
بود  غیره  كتى و ادارى و  شد و در آن. انجام امور ممل سالمى  كزى حكومت ا قر مر نھ م نبى در مدی سجد ال سجدھا م ین م یان ا جا  از م

مى بھ ماموریت پیامبر نمایندگان را بھ حضور  خود  سوى  سفیران را از  نھ  پذیرفت و  ظامى روا سى و ن سى و دیپلما ھاى ادارى و سیا
 ) 12. (ساخت  مى

 ) 13(ھاى ادارى در مدینھ  مؤسسات و سازمان

 مؤسسھ آموزش و تبلیغ احكام  . 1

 آموزش ھمگانى . الف 
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شت،  پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ آموزش ھمگانى را در اولویت امور قرار داده بود و نھ تنھا نسبت جھ دا ین تو بھ آموزش معارف د
كھ . بلكھ بھ آموزش خواندن و نوشتن بھ صحابھ امى در مدینھ عنایتى خاص داشت  بدر را،  سیران  یك از ا پیامبر خدا شرط آزادى ھر 

وى بھ زید بن ثابت دستور داد سرپرستى امور ترجمھ و . دانستند، تعلیم ده تن از صحابھ و فرزندان آنان قرار داد  خواندن و نوشتن مى
كھ . بگیرد و در این راستا زبان سریانى را بیاموزد  ھا را بھ عھده پاسخ نامھ نیز،  فن  فھ و  پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ راجع بھ تعلیم حر

شریف، پدران و مادران را بھ آموزش نوشتن، شنا و تیراندازى فرزندان  در جاى جاى سنت. ورزید  در احتكار یھودیان بود، اھتمام مى
 . نتیجھ آنكھ پیامبر داراى سیاست آموزشى ویژه بوده و بھ آموزش ھمگانى اھتمام خاص داشتھ داشت . تشویق كرده است 

 معارف دینى . ب 

كار موظف  پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ تعلیم و تعلم مسائل مذھبى را وظیفھ ین  بھ ا سواد را  با  فراد  مھ ا كرد و ھ اى عمومى اعالم 
كى . گرفت  ایشان براى آموزش قرآن از بعضى اصحاب در شھر مدینھ كمك مى. ساخت  نھ ی ین، در خا ظاھرا تعلیم قرآن در اوقات مع

مى جام  سلمانان ان مى از م ھم  گرد  كار  ین  براى ا عدادى  ند  شد و ت مال داده. آمد خى احت نھ  بر لھ خا یھ و آ صلى هللا عل یامبر  كھ پ ند  ا
مى) 14. ( مخصوصى را براى تعلیم قرآن آماده كرده بود  جام  صورت ان بھ دو  یل،  ست، در بعضى  اعزام معلمان بھ سوى قبا تھ ا گرف

 . حاالت بنا بھ درخواست نمایندگان قبایل و در دیگر احوال با پیش دستى پیامبر بوده است 

 كاتبان . ج 

مى یارى  ھا  جام كار یامبر را در ان بان، پ ھى از كات ند  گرو شتند. داد حى دا شتن و بھ نو صاص  تن اخت ھار  فراد چ ین ا بن (; از ا لى ا ع
بت ابى مى) . طالب، عثمان بن عفان، ابى بن كعب، زید بن ثا مدد  بھ آن حضرت  مور زندگى  تن، در ا ساندند دو  بن (; ر سعید  لدبن  خا

سفیان بى  مى) . العاص، معاویة بن ا یش  مردم پ یان  چھ را م تن، آن  مى دو  مد  شتند آ میر(; نو بن ن شعبھ، حصین  بن  غیرة  تن ) م و دو 
بن ) . عبدهللا بن ارقم بن یغوث، عالء بن عقبھ(; نگاشتند مطالب مربوط بھ قبایل و مسائل مربوط بھ آنھا را براى مردم مى ید  ھمچنین ز

 ) 15. (نوشت  ھایى را كھ بھ عنوان پادشاھان بود مى ثابت نامھ

 سازمان مالیات و دارایى  . 2

مى سد ویل دورانت در كتاب تاریخ تمدن در باره وضعیت ثروت و میزان آن در عربستان، در آستانھ تشكیل دولت اسالمى  شور : نوی ك
مى) 34(عربستان، كھ سھ چھارم  شمار  بھ  بدوى  بایلى  ین  آن بى آب وعلف بود، عرصھ زندگى ق براى تزی نان،  ثروت آ مھ  كھ ھ مد  آ

 ) 16. (بنایى چون كلیساى سانتاسوفیا بسنده نمود 

 . پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ در چنین وضعیتى حكومت اسالمى را در مدینھ پى ریزى كرد 

 ھاى مالى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ  سیاست

شت  جود ندا یات و فت مال بھ دریا كھ . در دوران ابتداى ظھور اسالم در مكھ، جامعھ مسلمانان بسیار كوچك بود و نیازى  تح م پس از ف
پیامبر ماموران مالیاتى را براى دریافت زكات بھ كلیھ قبایل عرب، بھ استثناى یك یا دو مورد، اعزام . شد  موقعیت دولت اسالمى تثبیت

قط  با این. تا مطالبات را دریافت كنند . كرد  كھ دریافت مالیات زمین در زمان حیات پیامبر آغاز شده بود، اما مبلغ آن بسیار كم بود و ف
حال،  با این. جمع آورى جزیھ نیز در زمان پیامبر آغاز شد . بھ دو صورت تسھیم محصوالتى زراعى از یك قبیلھ یھود دریافت گردید 

عده فت قا حوه دریا شیوه این مالیات از نظر مبلغ، زمان و ن با  شده و  ند ن بود  م یاس كوچك  ساده و در مق ساختار . اى  سادگى  با وجود 
بود  سكھ. مالى، نكتھ داراى اھمیت، تاكید زیاد بھ پولى كردن اقتصاد  ستفاده از  با ا سالم  بل از ا عراب ق جارى ا عامالت ت سایر  م ھاى 

ین . ھاى ایرانى بود  شد كھ بیشتر دینارھاى روم شرقى و درھم ملت ھا انجام مى ند و ا خود بود خاص  اعراب داراى شیوه توزین پولى 
ستند . دادند  كردند و محاسبات ارزش پول را انجام مى ھا را با توجھ بھ روش خود وزن مى سكھ سكھ نی ھا  یا آن كھ گو اوزان . بدین معنا 

دانھ جو و  72وزن ھر دینار برابر . وزن ھفت دینار، برابر ده درھم بود . شدند  نامیده مى»  مثقال«طال و نقره بھ ترتیب درھم و دینار 
قرار گرفت  از آنجا كھ این روش پولى براى جمع كردن زكات مشكلى ایجاد نمى. با اندازه مشخص بود  یامبر  صویب پ مورد ت . كرد، 

 ) 17. (ترى ایجاد كنند  خلفاى بعدى سعى كردند واحد پولى دقیق

 منابع مالى و روش جمع آورى و توزیع آنھا در صدر اسالم 

 خمس غنایم . الف 

گر،  نابع دی كھ از م بود  كات  خرین آن ز خراج و آ یھ و  سپس جز بود،  نخستین درآمد مالى كھ بھ امر خداوند عمل گردید، خمس غنایم 
شت  كرد . ثبات بیشترى دا سیس  مالى تا مدھا، اداره  براى اداره درآ لھ  یھ و آ صلى هللا عل یامبر  كارگزاران و . پ ین اداره را  ضاى ا اع

یى .  داد  و ھمھ كسانى كھ وجود آنھا براى اداره امور مالى، الزم بود تشكیل مى) حسابداران(عمال زكات و نگھبانان و كتاب  اداره دارا
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 . گام بھ گام بر حسب رشد و تنوع درآمدھاى حكومت اسالمى و مصارف آن، گسترش یافت 

گردآوردن و حفظ  براى  عب  بن ك نخستین اقدام پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ در باره اولین غنیمت جنگى مسلمانان در بدر، تعیین عبدهللا 
بھ و ضبط اموال در مكان خاص و جلوگیرى از پخش آن بھ ھدان  یان مجا جام  دست مجاھدان بود و سپس توزیع غنایم م یامبر ان سیلھ پ و

 ) 18. (شد  مى

كرد  یژه  فاتر و نایم در د بت غ كزى ث یس مر ماس ) 19. (روایت است كھ پیامبر معیقب بن ابى فاطمھ را ری سؤول اخ نیز م فرادى را  ا
عب  شد و در موارد نیاز، دولت آن را انفاق مى زیرا خمس باید در بیت المال محفوظ و نگھدارى مى; غنایم كرد بن ك بدهللا  نمود و نام ع

یده است 41در آیھ . اند  و محیمة بن جزء را در میان این افراد ذكر كرده حوه توزیع غنایم تصریح گرد ما «; سوره انفال ن موا ان و اعل
یوم  غنمتم من شى نا على عبدنا  ما انزل با و  تم  تم امن سبیل ان كن بن ال ء فان  خمسھ و للرسول و لذى القربى و الیتمى و المساكین و ا

 » .ء قدیر  الفرقان یوم التقى الجمعان و هللا على كل شى

قیران و در ) زیاد یا كم(اى مؤمنان بدانید كھ ھر چیزى را بھ غنیمت گرفتید « مان و ف شان او و یتی خمس آن خاص خدا و رسول و خوی
مد ص(بھ آنھا بدھید، اگر بھ خدا و آنچھ بر بنده خود  راه ماندگان است نگ ) مح فر، در ج سالم و ك سپاه ا كھ دو  قان و روزی در روز فر

 » .اید و بدانید كھ خدا بر ھر چیزى تواناست  بدر روبرو شدند نازل فرمود ایمان آورده

 ) مالیات سرانھ (جزیھ . ب 

ست مده ا یان آ بھ م سخن  صراحت از آن،  بھ  قرآن  كھ در  ست  یاتى ا یھ، مال خر و ال «;  جز بالیوم اآل با و ال  نون  لذین ال یؤم قاتلوا ا
 ) 20(» .یحرمون ما حرم هللا و رسولھ و ال یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و ھم صاغرون 

بھ  خدا و رسول حرام كرده حرام نمى(اى اھل ایمان، با ھر كھ از اھل كتاب كھ ایمان بھ خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچھ  دانند و 
 » .گروند، كارزار كنید تا آنگاه كھ با ذلت و تواضع بھ اسالم جزیھ دھند  دین حق و آیین اسالم نمى

میزان این مالیات بھ تناسب توانایى افراد، متفاوت . گرفت  جزیھ تنھا بر مردان بالغ، كھ از لحاظ مالى توانایى پرداخت داشتند، تعلق مى
ست  شده ا سلمانان . بود و در قرآن نرخى براى آن ذكر ن قط از م كھ ف بود  كاتى  بود و معادل ز سلمانان  غیر م صوص  یات مخ ین مال ا

 . شد  گرفتھ مى

 ) مالیات بر زمین (خراج . ج 

كرد  ین . پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ براى خراج كھ نوعى مالیات بر زمین بود، سوادبن غزیھ انصارى را عامل خراج خیبر  گام تعی ھن
شت: گرفت خراج، ارزیابى كننده باید عناصر زیر را در نظر مى نوع محصول بردا ین،  یت زم یارى  كیف نوع آب یھ . شده و  بر نظر برا

ساس عوامـل فـوق قتى در مــورد مبلـغ خـراج، بـر ا گـیرى شـد، بھـترین شـیوه  یعـنى سـازگارى بـا شـرایط زمیـن تصـمیم; مـاوردى، و
 ) 21. (شده، تسھیم در محصول  مالیات زمین، مكان كشت: ھاى زیر است خراج یكى از راه رداخت

 ) مالیات صدقھ (زكات . د 

 : شود زكات و اخذ آن با این آیھ شریفھ تشریع مى

 ) 22(» ...خذ من اموالھم صدقة تطھرھم و تزكیھم «

پاك و پاكیزه سازى و آنھا را بھ ) از پلیدى و حب دنیا(اى رسول، تو از مؤمنان صدقات را دریافت كن تا بدان صفات، نفوس آنان را «
 » .داناست ) بھ مصالح مؤمنان(شنوا و ) بھ دعاى مخلصان(دعاى خیر یاد كن كھ دعاى تو موجب تسلى خاطر آنان شود كھ خدا 

شرفتھ پس از تشریع زكات، اداره مالى از جھت نظم و توزیع مسؤولیت سطح پی فت ھا، بھ  قا یا صدقات، مصدقین، ; اى ارت مال  ند ع مان
بود  مالكین  كات از  گردآورى ز شان  فھ ای كھ وظی یان  مى. جاب ین  ندازه آن را تخم قدار و ا كھ م صون، المخنون  تاب و  الخار ند و ك زد

 ) 23... (محررین اموال صدقھ و 

نابراین، . شود  در حقیقت زكات مالیاتى است كھ فقط بر روى ثروتى كھ از سرمایھ گذارى و رشد سرمایھ حاصل شده است وضع مى ب
مى; ھاى مختلف ھایى كھ براى نیل بھ ھدف ثروت و دارایى ین  از جملھ مصارف شخصى مورد استفاده قرار  خت ا شمول پردا گیرند، م

كھ پیامبر نصاب زكات را با توجھ بھ تعداد حیوانات تعیین كرد، نھ بر اساس ارزش پولى  نكتھ دوم در باب زكات این. شوند  مالیات نمى
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مى شود، مالحظھ  ستند  آنھا و وقتى بھ این نرخ ھا بر حسب تعداد حیوانات توجھ  گرا ھ ظام  سیار ن كھ ب كھ . گردد  جا  سوم، از آن تھ  نك
بادالت ) ثروت خالص(زكات بر ارزش خالص افراد  كھ در م ھایى  یات از كاال نوع مال ین  نابراین ا ست، ب در آخر سال وضع گردیده ا

 . ھاى معامالتى را كاھش و گردش ثروت را تشویق نماید  شود كھ ھزینھ این امر موجب مى. شود  تجارى شركت دارند، گرفتھ نمى

 . زكات مواد معدنى زیر زمینى نیز تحت عنوان ریكارز شناختھ شده است كھ در صدر اسالم از اھمیت زیادى برخوردار نبوده است 

 سازمان بازرگانى و اقتصادى  . 3

یت حترام مالك بر ا تنى  صول مب لھ، ا یھ و آ صلى هللا عل خدا  یامبر  ھد پ صادى در ع مور اقت سالمى در ا مدیریت ا نھ  صى  در زمی خصو
قرر  مشروع، بازار آزاد، آزادى تولید، آزادى عقد قرار داد، التزام بھ تعھدات و قراردادھا و عقود و حرمت كار بدون اجر و بیكارى م

بر . در اختیار سلطھ عالیھ مركزى و شخص پیامبر بود ... مالكیت ملى زمین، آب، چراگاه، جنگل، معدن، دریا و . بود  با این ھمھ پیام
 : كرد ھاى اقتصادى را بدون كنترل و مراقبت رھا نكرد مدیریت اسالمى در دو بعد از ابعاد اقتصادى دخالت مى فعالیت

 مراقبت و كنترل بازار . الف 

باز  بازار زیر نظر دولت لم  خالفین را ا ز ظ لزوم م صورت  شرع تخلف ورزد و در  بوده است تا مبادا در معامالت از التزام بھ حدود 
مى مى مان. كرد  داشت و در بعضى حاالت تنبیھ  لھ در ز یھ و آ یامبر صلى هللا عل صر پ قدام ادارى در ع ین ا سا ا یھ و  چھ ب عد پا ھاى ب

 . ھاى مھم حكومت اسالمى در كنترل و مراقبت از امور بازرگانى بود  اساس حسبھ بوده باشد كھ یكى از شاخھ

 گیرى از احتكار  پیش. ب 

غنى و خرما  بھ سبب مھاجرت و مركزیت رشد جمعیت مواد رو شھر مدینھ، رو بھ افزایش نھاد و كار بھ سوء استفاده تجارى از غلھ و 
مت شت  و غیره انجامید و كمبود مواد غذایى در بازار، بازرگانان را بھ احتكار آن مواد و فروش آن با قی یاد وادا كرى . ھاى ز ھر محت

ورزید، بھ  كھ از عرضھ كاالھاى خود و فروش آن با قیمت مناسب و سودآور كھ متناسب با قدرت خرید مصرف كننده باشد، امتناع مى
صر(طالب علیھ السالم بھ مالك اشتر  در عھدنامھ امام على بن ابى. گرفت  دستور پیامبر تحت پیگرد قرار مى ست) حاكم م مده ا ... «: آ

بوده است) 24(» .از احتكار جلوگیرى كن كھ پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ آن را منع كرد  سودمند  بازار  بر  نترل  مدیریت و ك ; ظاھرا 
 . زیرا در سیره نبوى و در حدیث چیزى كھ از بحران و كمبود معیشت و اقتصاد خبر دھد، نیامده است 

 ) الملل  بین(اداره روابط خارجى  . 4

نات ; المللى، اول محرم سال ھفتم ھجرى بوده است آغاز فعالیت در زمینھ روابط بین شتن امكا فراھم گ یعنى پس از صلح نامھ حدیبیھ و 
گر  یان دی سان و م من، غ حرین، ی شھ، ب یران، مصر، حب بیزانس، ا خارج آن، در  طراف و  عرب، ا نشر دعوت اسالم در شبھ جزیره 

ند از. سران قبایل عرب بود  بت : اداره رسایل و ترجمھ از چند نفر از صحابیان تشكیل شده بود كھ بارزترین آنھا عبارت بود زیدبن ثا
بى) ترجمھ از عربى بھ سریانى و بھ عكس( بن ا صیفى و على  بن  لة  یع، حنظ بن رب لة  سنھ، حنظ بن ح لب  عبدهللا بن ارقم، سرجیل  طا

یت مجموعھ اسناد سیاسى و ادارى كھ صدور آن. علیھ السالم از اركان و رؤساى كاتبان پیامبر بوده است  بر  ھا از پیامبر وا بالغ  شده، 
باشد پس  نامھ، عھدنامھ، صلح نامھ، امان نامھ، دعوت نامھ بھ قیاصره و پادشاھان و امیران و سران قبایل مى: فقره است كھ شامل246

ند و . كنند  ھاى غیر ممھور را دریافت نمى كھ بھ پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ اطالع دادند پادشاھان و امیران نامھ از این یھ كرد ھرى تھ م
 . در سیره آمده است كھ مھردار پیامبر حنظلة بن صیفى بوده است 

نھ  اى ترتیب داد تا وفود و ھیات پیامبر در مدینھ دارالضیافھ بھ مدی ھایى كھ براى دیدار آن حضرت و تشرف بھ اسالم و یا مقاصد دیگر 
عوف . خواندند  شدند، از آنھا پذیرایى شود و آن را دارالضیفان و الدار الكبرى نیز مى وارد مى بن  بن عبدالرحمن  ید  در آغاز خانھ حم

فت . بود  مى. سپس درخانھ رملھ دختر حارث النجاریھ استقرار یا فراھم  شام  ھار و  ضیافھ نا سؤول  در دارال بن ریاح م بالل  ند و  كرد
 . شده است  ھاى مرفھ انصار و مھاجرین استفاده مى قبل از تھیھ دارالضیافھ براى پذیرایى از میھمانان از خانھ. غذاى آنان بود 

 دستگاه قضایى 

ست  ضایى ا ھاد ق لت، ن ست دو عد از ریا سالمى ب لت ا سھ در دو مترین مؤس مت . بارزترین و مھ ضى در حكو ستین قا خدا نخ سول  ر
شد  ھده دار ن ین والیت را ع كس ا یچ  ضور او ھ با ح خارج آن و  چھ در  نھ و  چھ در مدی ضا و . اسالمى بود،  ستنابت در ق نھ ا در زمی

سالم  یھ ال لى عل جز ع حدى  اجراى حدود در تاریخ ثبت نشده است كھ پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ مسؤولیت قضا در خارج مدینھ را بھ ا
 ) 25. (سپرده باشد 

قرآن و  در خصوص سیره و تاریخ آورده یم  براى تعل صحابھ را  ماى  شتر از عل یا بی فر  یك ن نو مسلمان،  عات  اند كھ پیامبر براى جما
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عات  احتمال مى. فرستادند  احكام اسالم مى عات و مناز ضاوت در مراف صل و ق حل و ف بھ  ظایف آموزشى  رود كھ این افراد در كنار و
مده  كرده اند و در دعاوى مھم در مدینھ بھ پیامبر رجوع مى پرداختھ ساده مى سایل ع ضاوت در م یار ق یامبر اخت ندگان پ اند و اصوال نمای

 . را نداشتند 

با  سب  شد و متنا سازمان قضایى اسالم در مدینھ و سایر بالد اسالمى ھمزمان با تشكیل حكومت اسالمى بھ ریاست عالیھ پیامبر تشكیل 
شد  تدریج ر بھ  نھ  خارج مدی خل و  صدى در دا براى ت سانى صالحیت دار  نیروى ان نات و وجود  نیاز جامعھ اسالمى و بر حسب امكا

 . یافت 

در عھد جاھلیت اگر كسى جرمى مرتكب . براى نخستین بار توسط پیامبر، مسؤولیت مدنى در جرم و كیفر در میان اعراب مطرح شد 
خرى«اسالم با اعالن اصل . گرفت  شد، مسؤولیت آن جرم تمام عشیره و احیانا قبیلھ را فرا مى مى تزر وازرة وزر ا كھ در حقوق »  ال

 . شود، آن ارزش جامعھ را محكوم كرد  جزایى امروز، مسؤولیت مدنى خوانده مى

 فرماندھى نظامى و لشكرى 

بھ حساب  تشكیالت ارتش در نظام اسالم، جزو سازمان ھاى دولتى نبوده بلكھ سازمانى وابستھ بھ امت ھدان را  ست و جنگ مجا بوده ا
ست  امت و دفاع امت جنگ دولتى و دفاع از دولت نباید گذاشت، بلكھ جنگ، جنگ كھ . بوده ا ست  قرآن ا یات صریح  تھ، آ ین گف ید ا مؤ

 . باشد  جنگ براى دفاع از امت مسلمان است ضمن آنكھ غنایم جنگ و اراضى مفتوحھ متعلق بھ امت مى

بر . كردند  ھزینھ جھاد بھ عھده خود مسلمانان بوده و آنان بعنوان افراد ارتش حقوق دریافت نمى ظامى پیام تمام دست آوردھاى عظیم ن
ست  بوده ا مواره . در مدتى نسبتا كوتاه و در وضعیتى دشوار، بر اساس سازمان دقیق و بسیار گسترده  یامبر ھ ظامى، پ ھداف ن براى ا

ست  خواھان آمار دقیق مردان مسلمان بود و براى آمار مسلمانان مرد، دفتر و سجل بوده ا بن . ھاى مدون  فة  سجالت حذی ین  سؤول ا م
 ) 26. (اند  هللا نامیده یمان بود، كھ او را صاحب سر رسول

باشد و براى آنھا  افزار نظامى، پیامبر تدبیرى اندیشید كھ سالح، اسب و سایر تجھیزات نظامى، در ملك عموم امت در زمینھ تملك جنگ
مى.  قرق معین كرد  ید  شكر بازد شركت در ل براى  نامزد  مردان  تا آن و بھ طور منظم و در آمادگى براى جنگ از  سالھ  كرد  كھ م جا 

كرد و  پیامبر مسلمانان را بھ یادگیرى صنایع نظامى تشویق مى. تمرین با سالح و فنون جنگ، جز و فرھنگ عامھ جامعھ آن روز بود 
شت  خود دا عارف در آن . جاسوسى نظامى را بعنوان برترى تاكتیكى در جنگ علیھ دشمن در برنامھ ریزى  شیوه مت شكر،  در تنظیم ل

گروه نج  بھ پ شكر را  برد و ل كار  صر را ب كرد :  ع سیم  ساقھ تق مھ و  سره، مقد نھ، می لب، میم جاى .  ق بھ  لھ  یھ و آ صلى هللا عل یامبر  پ
مى ) زحف(ھاى معمول كر و فر، روش  روش یارات نظا شھرھا اخت یان  بھ وال شكر،  كرد و در اداره ل جایگزین  ستھ را  یا پیشروى آھ

 . داد 

حل ماموریت جو از م گردآورى جنگ خارجى و  شمن  تاز د خت و  گیرى از تا شھرھا و جلو لت در  یت دو ضمین امن نب  ت خویش در ج
 . ھاى ادارى والیان قرار داشت  مسؤولیت

 نتیجھ گیرى 

حاكم از روز  حكومت اسالمى مبتنى بر مشروعیت ئد و  نوان قا لھ بع یھ و آ صلى هللا عل یامبر  ست و پ عالى ا حق ت حاكم از ناحیھ  سلطھ 
بوت و  آغازین بھ قصد بناى اجتماع سیاسى و دولت، چھارچوب كلى مسؤولیت ساس ن خود را بعنوان رھبر و حاكم امت و دولت و بر ا

بھ . ریزى كرد  رسالتى كھ داشت پى خود شخصا  لت داده و  شكیل دو صلھ ت نھ، بالفا نتیجھ این شد كھ آن حضرت پس از ھجرت بھ مدی
بر  تشكیل سازمان. رتق و فتق امور پرداختند  عالوه  سالم  كھ ا ست  ین ا نده ا شان دھ لھ ن یھ و آ یامبر صلى هللا عل سوى پ ھاى متعدد از 

بدین ھم  باس  نوع اقت ست و  باس ا بل اقت یامبر قا بر پ سى  بھ حكم تا ھاى  حكومت، سازمان ھم دارد و این سازمان  كھ معیار ست  نھ ا گو
 . گیرى در ھر حكومت اسالمى در ھر عصر است  برگرفتھ شده از این سازمان قابل پى

باشد كھ تشكیل حكومت اسالمى و حفظ آن در  ترین دستاورد سازمان و دولت اسالمى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ ارائھ این اصل مى مھم
قدم كھ م خط بطالنى است صورت وجود شرایط و رفع موانع، از اھم واجبات الھى، بل خود  ین  ست و ا ینى ا شھ  ترین فریضھ د بر اندی

ناى  بر مب سالمى  ھورى ا جدایى دین از سیاست در طول تاریخ و ما امروز مفتخریم كھ پیروزى انقالب اسالمى در ایران و تاسیس جم
 . والیت عامھ فقیھ، طرح فرضى حكومت در اسالم را از مرحلھ اندیشھ بھ عرصھ عمل درآورده است 

 فھرست منابع و ماخذ 

 ) 1370تھران انتشارات خورشید، (اى،  قرآن كریم، ترجمھ الھى قمشھ . 1
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 ) . 1361تھران، انتشارات امیركبیر، چاپ اول، (، »  والیت فقیھ«قدس سره،  خمینى، روح هللا الموسوى . 2

 ) 1362تھران، انتشارات امیركبیر، (»  فقھ اسالمى«، )هللا آیة(عمید زنجانى  . 3

 ) . 1369انتشارات ھدف، بھار: قم(»  مدیریت و فرماندھى در اسالم«، )هللا آیة(مكارم شیرازى، ناصر،  . 4

 ) . 1303: تھران(، ترجمھ محمد ابوالفضل ابراھیم، »  شرح نھج البالغھ«ابن ابى الحدید،  . 5

 ) . 1369: تھران(، ترجمھ محمود مھدوى دامغانى » طبقات ابن سعد«محمد بن منبع لزھرى،  . 6

ھدى،  . 7 یة»  نظـام حكومــت و مـدیریت در اسـالم«شـمس الـدین، محمـد م ضى آ كتر سـید مرت ھران(هللا زاده شـیرازى،  ، ترجمـھ د : ت
 ) 1375انتشارات دانشگاه تھران، پاییز 

 . ، دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه تھران »  جزوه درسى تشكیالت اسالمى«استاد بیات،  . 8

 ) 1349انتشارات بنیاد فرھنگ، : تھران(، ترجمھ دكتر آذرنوش »  فتوح البلدان«احمد بن یحیى البالذرى،  . 9

صاد »   سیاست مالى در صدر اسالم«سلیم رشید و احمد اوران،  . 10 لھ اقت ھد، مج ھران(، ترجمھ دكتر احمد مجت شگاه : ت شارات دان انت
 ) . 1376بھار  6شھید بھشتى، شماره 

 ) 1353انتشارات بنیاد فرھنگ، : تھران(»  ، ترجمھ ابوالقاسم پاینده»  تاریخ طبرى«جریر طبرى، ابوجعفر،  . 11

 ) 1366انتشارات علمى فرھنگى، چاپ پنجم، : تھران(، ترجمھ پروین گنابادى، »  تاریخ ابن خلدون«ابو زید خلدون،  . 12

 ) 1365انتشارات آموزش انقالب اسالمى، : تھران(، »  تاریخ تمدن«ویل دورانت،  . 13

 ) نشر دارالكتاب العربى: بیروت(، »  التراتیب االداریھ«شیخ عبدالحى كتانى،  . 14

 ) . 1367انتشارات بعثت، : تھران(، »  تطور حكومت در اسالم«طباطبایى، محیط،  . 15

سالم«شریف قرشى، باقر،  . 16 متى و ادارى در ا ظام حكو سلطانى، »  ن سعلى  مھ عبا ھران(، ترج ضوى، : ت قدس ر ستان  شارات آ انت
 ) 1369چاپ اول، 

 ) انتشارات جامعھ مدرسین: قم(، »  المیزان«، تفسیر )هللا آیة(طباطبایى، سید محمد حسین  . 17

 ) . 1376انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى، چاپ سوم، تابستان : تھران(، »  مدیریت اسالمى«نبوى، محمد حسن،  . 18

 توضیح بعضى از كلمات 

 دربانى و پرده دارى خانھ كعبھ . اى را عھده دار شد  یسدن سدنا سدانة خدمت در خانھ كعبھ یا بتخانھ -سدن  سدنت . 1

  . 327المنجمد في اللغھ /1190 فرھنگ الروس، ص/424معجم الوسیط 

 . حجابت دربانى، پرده دارى، شغل دربانى 

 . حجب حجبا و حجابا مانع داخل شدنش گردید 

  156معجم الوسیط /807فرھنگ الروس /118المنجد 

یان  -سقایت محل آب دادن  . 2 بھ حاج شھ آب دادن  فھ و پی بود، حر قریش  خارات  شخور  -سقاخانھ . ظرف آبخورى، از افت فھ  -آب حر
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 . ھر شراب نوشیدنى  -خورى  آب -مزد ساقى و سقا  -ساقى گرى شراب و جام شراب  -ساقى 

  . 1196 ، ص2 فرھنگ الروس، ج

قرار داد  براى او  مر  مادام الع چیز را  مد، آن  بیرون نیا شد و از آن  خود  نھ  مالزم خا سالیان درازى . عمارت عمورا، عمارة عمرانا 
 . است 

مھ  شامل عما ند  -خداى خود را بندگى كرد یا نماز و روزه بجاى آورد، مال بسیار فراوان شد، ھر چیزى كھ روى سر باشد  كاله و مان
 آن 

  . 627 ، ص2 معجم الوسیط، ج/1487 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/529المنجد 

نھ -رفادت رفدا، رفادة نگھدارى كردن، زین یا پاالن حیوان  . 3 مى پارچھ یا كھ قرار داده  خم  كھ روى ز قریش از . شود  اى  كھ  چھ  آن
مى قیر  ند  زمان جاھلیت از اموالشان كنار گذاشتھ در ھنگام حج غذا و نوشیدنى براى حاجیان ف كرد . خرید مك و . بھ او اعطا  او را ك

 . یارى كرد 

  . 270المنجد فى اللغھھ /359 ، ص1 المنجم الوسیط، ج/1079فرھنگ الروس 

ید،  . 4 سانى زای بھ آ ستن  كرد، آب مار  كرد، ق سختى ن كردن  ست  لب و درخوا مرد در ط شد، آن  یاز  بى ن گر و  سار توان یسار ایسر، ای
كردن . سوق داد  شترش را بھ سمت راست مار  ناى ق مان مع تھ آن، در ھ یش گف ظاھرا ارتباط معناى لغوى ایسار با معناى اصطالحى پ

 . گفتند  گرفت كھ بدان ایسار مى یعنى در این شیوه تیر انداختن نوعى قمار صورت مى; باشد

  . 1064 - 2المعجم الوسیط، /924المنجد /405 ، ص1 فرھنگ الروس، ج

 تحجیرا االرض و علیھا بر روى حدود مرزھاى زمین سنگ گذاشت، آن را محدود ساخت  -اموال محجره حجر  . 5

  . 119المنجد /157 ، ص1 المعجم الوسیط، ج/807 ، ص1 فرھنگ الروس ج

 . تعدادى از گردان ھاى لشگر  -پیشوا  -بیرق  -اللواء درفش  . 6

  . 1791 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/741المنجد 

مى قبة لباى دایره . 7 ستھ  ند آن ب مھ اى شكل قوس دار تو خالى كھ با آجر و مان یره شود، خی مدور و دا باالى آن  كھ  چك  شكل  اى كو اى 
 . است 

  . 604المنجد /1609 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/709 ، ص2 المعجم الوسیط، ج

 . وسیلھ رام و مھار كردن  -دھانھ  -زمان  -ظاھر شدن  -آشكار شدن ) عنان(اعنھ جمع 

  . 532المنجد /1492 ، ص2 فرھنگ الروس، ج

 قیادا مقابلش حركت كرد در حالى كھ افسارش را گرفت ... . قیادة  -قودا ... ستاد فرماندھى قاد  -قیادت فرماندھى لشگر  . 8

  . 1678 ، ص2 فرھنگ الروس، ج 660المنجد 

 . نصیحت  -اندرز  -مشورت پند  . 9

  1908 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/408المنجد 

كرد  -اشناقا  -اشناق اشنق  .  10 قھ  گردن حل بر  بھ -دست را  شك را  سمھ بست  سر م سیلھ ت كرد  -و ند  سرش را بل بر او دراز . شتر 
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 . آن را بست . دستى كرد 

  . 207 ، ص1 فرھنگ الروس، ج/404المنجد 

سـفارت كـرد  -آشـتى بــر قــرار كـرد . گـرى كـرد  میــان آن گـروه بــراى صـلح میــانجى -سـفاره  -سـفاره  -ســفرا  -سـفارت سـفر  . 11
 . سفارت  ست

  . 337المنجد فى اللغة /1193 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/432 ، ص1 المعجم الوسیط، ج

یدن  . 12 مان  -ایالف این كلمھ مصدر است، ھزار گردان ھد و پی كردن  -ع یك اداره  كردن، ن ست  یك سیا ھم«ن قریش ایالف یالف  -»  ال
 . .). براى نیك اداره كردن قریش، اداره كردن آنھا 

  . 406 ، ص1 فرھنگ الروس، ج/16 المنجد، ص

جت آن چیز را محكم ساخت و اندازه -قضا یقضى قضاء  . 13 خود  گیرى كرد، حا بھ آرزوى  فت،  صى یا برآورد و از آن خال خود را 
خت  بیرون ری خود را  شك  مھ ا سید، ھ كرد  -ر گزارد  -وام را ادا  ماز  بھ او  -ن جا آورد،  مان را ب ھد و پی سانید، ع بھ او ر مر را  آن ا

شت،  -قضى علیھ االمر  -توصیھ و سفارش كرد  كرد، او را ك كم  آن كار بر او واجب و ضرورى كرد، میان طرفین دعوا داورى و ح
 . او را از كار خود آگاھى داد  -قضى هللا . خدا دستور داد  -قضى هللا . شد  از او سخت در شگفت

  . 1647 ، ص2 فرھنگ الروس، ج/436المنجد 

 . عضو ھیات علمى دانشگاه آزاد اسالمى ) 1

  . 50و  49: و مائده 22: آل عمران; 105: نساء) 2

  . 30: روم) 3

  . 177 ھاى اسالمى، ص بررسى) 4

  . 20 قدس سره، ص والیت فقیھ، امام خمینى) 5

  . 258 ، ص2 تاریخ طبرى، ج; 70 فتوح البلدان بالذرى، ص; 130 ، ص1 سیرة النبى، ابن ھشام، ج; 70 ، ص1 طبقات، ابن سعد، ج) 6

 . مراجعھ شود بھ نمودار شماره یك ) 7

  . 292 ، ص2منصب قضا بھ نقل از تاریخ ابن كثیر، جلد) 8

 . بعثت و در ماه ذى حجھ بود  13بیعت دوم عقبھ در سال ) 9

  . 385 ، ص1 التراتیب االداریھ، الشیخ عبدالحى الكتانى، ج) 10

  . 101و  100 تاریخ سیاسى اسالم، حسن ابراھیم حسن، ترجمھ ابوالقاسم پاینده، ج ششم، صص) 11

  . 349 - 350 ، صص1 اند التراتیب االداریھ، ج باب ذكر كرده در منابع متعدد مساجد دوران حیات پیامبر را بیست) 12

  . 2مراجعھ شود بھ نمودار شماره ) 13

  . 40 - 42 كتاب الوزراء و الكتاب، جھشایرى، ص) 14
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 . تاریخ سیاسى اسالم ) 15

  . 197 تاریخ تمدن، ویل دورانت، كتاب دوم، فصل دھم، ص) 16

- 103 ، صص1376بھار  - 6 اقتصاد، مجلھ علمى پژوھشى دانشكده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شھید بھشتى تھران، شماره) 17
102 .  

  . 458 ، ص2 تاریخ طبرى، ج) 18

  . 144 ، ص2 بھ نقل از عقدالفرید، ج 381 ، ص1 التراتیب االداریھ، ج) 19

  . 29: توبھ) 20

  . 109 - 110 ، صص76بھار  6اقتصاد، نشریھ دانشكده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شھید بھشتى تھران، شماره ) 21

  . 103: توبھ) 22

  . 150 االحكام السلطانیھ، ماوردى، ص) 23

  . 100 ، ص3 نھج البالغھ، شرح ابن ابى الحدید، ج) 24

  . 88 - 89 ، صص1 اخبار القضاة ھمدانى، ج) 25

  . 220 - 221 ، صص1 بھ نقل از صحیح مسلم، ج التراتیب االداریھ) 26
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