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Abstract 

There is some information about the various jobs of the companions in 

the books of al-Rijal. Recognition and analysis of this information can 

acquaint us with aspects of the economic system of the early Islamic 

Arab society. Numerous studies can be found from ancient times to 

modern times, in each of which attention to this matter and analyses 

based on it have been presented from the early history of Islam. The 

subject of the present study is to recognize government jobs in Madina 

al-Nabi. By extracting the data contained in historical and Rijal 

sources, it is tried to categorize the reports related to government jobs 

in the Medina of the era of the Prophet, and examine the companions’ 

rate of employment to each of those jobs. On this basis, in the present 

study, these questions will be answered: first, can we find objective 

and reliable pieces of evidence about jobs in the early Islamic 

government by reviewing historical sources, especially Rijal books; 

second, to what extent can the links between these reports themselves 
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help us to objectively classify these jobs; third, how much can the 

information about each job indicate their relationship to each other or 

their position in the early Islamic system of government. 

Keywords: Age of Revelation, Government’s Jobs, Companions, Rijali 

information, Madinah al-Nabi. 
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 یرجال یها گزارش یةبر پا یالنب نةیدر مد یمشاغل حکومت
 

   یجربند یدیس هیرق دهیس
واحد گرگان، دانشگاه  ث،یعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو

 .رانیگرگان، ا ،یآزاد اسالم
  

   )فرهنگ مهروش( یحامد خان
گرگان،  ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ات،یاله اریدانش

 .رانیا
 

   انیخالد یمحمدعل
 ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ،یفارس اتیادب اریاستاد

 .رانیگرگان، ا
  

 چکیده
های تولید  شیوهمشاغل مختلف صحابه همچون یکی از هایی دربارۀ  داده رجالی، تاریخی و حدیثیدر منابعِ 

تواند ما را با ابعادی از  ها می نیز جای گرفته است. بازشناسی و تحلیل این داده قرآنثروت در عصر نزول 
و روایات نبوی هم  قرآننظام اقتصادی جامعۀ عرب صدر اسالم آشنا کند و به شناخت بستر نزول آیات 

توان یافت که در هر یک به نحوی به این امر  ه رساند. مطالعات متعددی را از دیرباز تا دوران معاصر میفاید
هایی بر پایۀ آن از تاریخ صدر اسالم بازنموده شده است. موضوع مطالعۀ کنونی، بازشناسی  توجه و تحلیل

 ،درج در منابع تاریخی و رجالیهای من خواهیم با استخراج داده است. می النبی در مدینۀ حکومتی مشاغل
بندی و  شناسی و دسته رایج در جامعۀ مدینۀ عصر رسالت را گونهحکومتی های مرتبط با مشاغل  گزارش

اکنون بر همین پایه در  بازشناسی نماییم.ناصب م این میزان اشتغال یاران پیامبر اکرم)ص( را به هر یک از
توان با مرور منابع تاریخی، خاصه منابع  ، آیا میاوالًدهیم که  ها پاسخ به این پرسش بناسترو  مطالعۀ پیش

، پیوندهای اًیثاناتکائی دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم پیدا کرد؛  رجالی و حدیثی، شواهد عینی و قابل
د؛ گرایانۀ مشاغل یاری برسانن بندی عینیت توانند ما را در طبقه ها چه اندازه می موجود میان خود این گزارش

تواند گویای پیوندشان با همدیگر یا  ، حجم اطالعات مربوط به هر یک از مشاغل چه اندازه میثالثاً
 در نظام حکومتی صدر اسالم باشد. گاهشانیجا

 .یالنب نةیمد ،یرجال یها صحابه، داده ،یعصر نزول، مشاغل حکومت :ها واژهکلید
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 مقدمه 

مشاغل رایج در آن است؛ اشتغاالت روزمره  النبی یکی از ابعاد زندگی اجتماعی در مدینه

و احیاناً  افزوده ها برای جامعه تولید ارزش یا هَرْاَزگاهی که افراد با صرف وقتشان در آن

اند. بر پایۀ مطالعۀ جزءنگرانۀ سیدی و آمایش وی از  کرده برای خود نیز تولید درآمد می

عموم مشاغل رایج در میان صحابۀ توان  مشاغل مختلف صدر اسالم در منابع علم رجال، می

النبی را به سه دستۀ عمدۀ مشاغل حکومتی، مشاغل نظامی و  پیامبر اکرم)ص( در مدینه

: سراسر 9911و مشاغل مرتبط با تولید غذا، خدمات و رفاه تفکیک نمود )سیدی،  انتظامی

 اثر(.

زندگی های افراد در  مراد از مشاغل حکومتی در تفکیک فوق، آن دسته از کوشش

سازی در سطح جامعه یا اعمال قدرت سیاسی  اجتماعی است که ارتباط مستقیمی با تصمیم

بر شهروندان یا ایجاد زمینه در جامعه برای پذیرش آن تصمیم داشته باشند؛ و غالباً نصب 

پذیرد یا پرداختن به آن کار در  ها با نظر حاکم جامعه صورت می افراد برای تصدی آن

کند؛ نیزگسترۀ فعالیت و تأثیر مستقیم  افزوده می کمیت جامعه تولید ارزشهماهنگی با حا

 (.62: 9911شود )مهروش و دیگران،  ها اغلب در تعامل با شهروندان جامعه تعریف می آن

مشاغل حکومتی در این معنا اعم از مناصب حکومتی است که پیامبر اکرم)ص( خود 

شان  ای اند؛ مثل شاعری که با کارکرد رسانه هگمارد ها می شخصاً افرادی را به تصدی آن

افزوده  توانند برای جامعه ارزش تأثیرات سیاسی دارند و در هماهنگی و پیوند با حکومت می

 اند. ریزی پیامبر اکرم)ص( همچون حاکم جامعه پدید نیامده تولید کنند؛ اما لزوماً با برنامه

تخریج الدالالت سالم با نگارش نگارش آثاری مستقل دربارۀ مشاغل حکومتی صدر ا

ها  ( و عمدتاً با تأکید بر مناصب آن دوره آغاز شد. این کوششق 612خُزاعی )د  السمعیه

 9161سال پیش با فروپاشی خالفت عثمانی ) 911ای پانصدساله از حدود  پس از وقفه

 ( و در کوشش برای جستن شیوۀ ادارۀ جامعۀ اسالمی در دوران پساعثمانیش 9919/م

های مختلف اسالمی ادامه یافت. از  ( و در سرزمین1: 9911: جعفریان،   )نک شدت گرفت

کتانی )چاپ اول:  التراتیب االداریهتوان به  های مشهور ادبیات بحث در این دوره می نمونه
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( ش 9991/ق 9931حسن و علی ابراهیم حسن )چاپ  النُّظُم االسالمیه(، ش 9912/ق 9912

اغلب از نگاه انتقادی به  مؤلفانشانکه در نقد این آثار گفته شده است  اشاره کرد. چنان

اند. در  های مندرج در منابعی بسیار متأخر پیش رفته و با تکیه بر گزارش منابع فاصله گرفته

 تفصیل آثار مرتبط با بازشناسی مشاغل مدینۀالنبی مهروش انجام داده، به راًیاخای که  مطالعه

ها در این زمینه و اسباب و علل آن مرور شده است )برای مرور  و سیر تحول نگارش تحلیل

 (.992: 9911: مهروش و دیگران،   و نقد تفصیلی این آثار، نک

به جریان توسعۀ علوم اسالمی  دگانییگرابه بعد،  ش 9921در ایران هم از اواخر دهۀ 

ار خویش با موضوعات مختلف کوشیدند ها در آث به توسعۀ این مباحث دامن زدند. آن

مشاغل حکومتی صدر اسالم را بازکاوند. مؤلفان این آثار اغلب نه از موضع محقق تاریخ 

گفته ظاهر شدند و غالب  جویی از دستاوردهای ادبیات پیش که در مقام بهره

د. چندم را مسلم انگاشتن های مندرج در آثار یادشده بر پایۀ منابع دست پردازی فرضیه

 (.911: همان:   سان، عمالً آثار ایشان هم به بازتولید همان اشکاالت انجامید )نک بدین

ها  شوند که از این آفت معدود مطالعاتی دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم یافت می

 9166احمد سید دَرّاج )متولد به دور مانده باشند. یک نمونه از این مطالعات، مطالعۀ 

صناعۀ الکتابۀ است که در کتاب  ـکرده در پاریس  م مصری تحصیلعال ـ ش(  9919م/
 کاود تحوالت حرفۀ ثبت اَسناد را در فرهنگ اسالمی بازمی وتطورها فی العصور االسالمیۀ

او در سخن از پیشینۀ کتابتِ دیوانی (. 322-326، 699-9111:699 دراج،:   )برای نمونه، نک

تن  66نگرد و برای  دربارۀ این شغل در عصر نبوی می ها تر به گزارش با تفصیل و دقتی بیش

)برای مشاهدۀ آماری وظایف کاتبان به تفکیک  کند از کاتبانْ وظائفی مجزا تعریف می

ترین  شود، اصلی گذشته از تداخلی که در این وظائف دیده می(. 91-99: همان:   نک

م همۀ این اشخاص در منابع مشکل نظریۀ دراج آن است که بر منابع اصیل مبتنی نیست و نا

 حجیلی،:   )برای مشاهدۀ نمونۀ دیگر نک کاتب پیامبر)ص( نیامده است. همچونمتقدم 

9162 :611-911 ،612 – 613 ،696.) 

مطالعۀ کنونی برپایۀ همین دستاوردهای مرور پیشین صورت گرفته است. با نظر در 
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عۀ روشمند دربارۀ مشاغل صدر توان دریافت به انجام رساندن یک مطال این مطالعات می

های تاریخیْ تصویر واضحی از  . از طرفی گزارشروست روبههای بزرگی  اسالم با چالش

نمودند و غالباً به اشکال مختلفی تفسیرپذیر بودند؛ و از سویی  مشاغل صدر اسالم بازنمی

اریخی شد محققان از نگاه ت بندی مشاغل نیز موجب می دیگر نداشتن مبنایی برای دسته

های شناختۀ عصر خودْ مشاغل مختلف را به هم  بندی ها و طبقه فاصله بگیرند، بر پایۀ ذهنیت

 پیوند زنند.

 متأخرترها یا بر منابع  یک مشکل بزرگ دیگر در این مطالعات این بود که در آن

تکیه شده بود، یا صرفاً از کتب سیره و تاریخ بهره جسته شده بود. مثالً استفاده از منابع 

های تاریخی متعددی  الحدیث خاصه کتب رجال که دربردارندۀ گزارش تخصصی علم

ها، فقدان نگرش انتقادی و پذیرش هرآنچه در  ها بسیار معدود بود. افزون بر این است در آن

توجهی به منابع متقدم و کاربرد منابع دست چندم، خوانش  ، بیمنابع درج شده است

مطالعۀ خود بدون نقد و  شبردیپو مسلّم انگاشتن نتایج دیگران، کوشش برای  غیردقیق منابع

ارزیابی کارهای پیشین، فقدان رویکرد مناسب و استوار نکردن بحث بر یک نظریۀ 

 الت بنیادین این مطالعات بودند.ناپذیریِ استدالالتْ نیز اشکا و ابطال اجتماعی

تر از مشاغل حکومتی  گرایانه یابی به تصویری عینیت الوصول برای دست یک راه سهل

النبی است. در  های بازمانده دربارۀ ساکنان مدینه صدر اسالم، بازخوانی جزءنگرانۀ گزارش

حدیث  کتب رجال نام و احوال بسیاری از ساکنان مدینه در صدر اسالم همچون راوی

سنجش روایات و نقد  ضرورت بهنبوی باقی مانده است. عالمان حدیث هم از دیرباز ــ 

توان انتظار  پایه، می اند. براین تفصیل دربارۀ احوال این راویان بحث کرده ها ــ به رجال آن

تر و مبتنی  تر، عینی هایی دقیق های رجالی دربارۀ صحابه آگاهی داشت که با مرور گزارش

 اول نیز دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم حاصل کنیم. ابع دستبر من

طرفانه و  بر این اساس، هرگاه قرار باشد مشاغل حکومتی صدر اسالم از نگاهی بی

قرار گیرند. اکنون بر همین پایه  مدنظرگرا جسته شود، الزم است همۀ این مالحظات  عینیت

توان با مرور منابع تاریخی، خاصه منابع  می ، آیااوالًخواهیم بدانیم  رو می در مطالعۀ پیش



 899 |  همکارانو  یجربند یدیس؛  ...یرجال یها گزارش یةبر پا یالنب نةیدر مد یمشاغل حکومت

اتکائی دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم پیدا کرد؛  رجالی و حدیثی، شواهد عینی و قابل

بندی  توانند ما را در طبقه ها چه اندازه می ، پیوندهای موجود میان خود این گزارشاًیثان

عات مربوط به هر یک از مشاغل چه ، حجم اطالثالثاًگرایانۀ مشاغل یاری برسانند؛  عینیت

در نظام حکومتی صدر اسالم  گاهشانیجاتواند گویای پیوندشان با همدیگر یا  اندازه می

 باشد.

 شناسی روش

گام، پشتِ  به توان مراحل زیر را گام میرو  در مطالعۀ پیششده  برای پاسخ به سؤاالت مطرح

های  سر نهاد. نخست با مرور یکی از منابع جامع و مفصل رجالی دربارۀ عصر صحابه، داده

مشاغل صحابۀ پیامبر اکرم)ص( را استخراج کنیم. در مرحلۀ بعد، دربارۀ مندرج در آن 

م. آنگاه، بر پایۀ خود بندی نمایی شناسی و دسته را گونه حکومتیها دربارۀ مشاغل   گزارش

ها در جامعۀ  های تاریخی، میزان اشتغال به هر یک از آن  های رجالی و دیگر گزارش داده

حکومتی های  گونه، پس از شناخت مشاغل و حرفه این مدینۀ صدر اسالم را بازشناسیم.

پایۀ  که بر رسد یشده فرام  اطالعاتِ حاصل لیوتحل هیزمان تجز ،رایج در بین مردم آن عصر

های پیامبر اکرم)ص( در  ریزی ها و برنامه  دین اسالم، سیاستی آن، مبانی و سازوکارها

که  هاست لینیز بر مبنای این تحل  گیرد. جامعه، صورت می حکومتیمسائل و امور 

جامعۀ عرب صدر اسالم در شناخت و فهم  حکومتی و سیاسیچگونگی تأثیر وضعیت 

توان تصویری  شود. بدین ترتیب، می مُبهم تشریح می و روایاتِ قرآن تر آیات  کامل

 کریم ارائه نمود. قرآن تر از فرهنگ عصر نزول  روشن

جامعۀ عصر نزول  حکومتیهای   ها و فعالیت خواهد دربارۀ زمینه برای کسی که می

 ۀالِاسْتیعَاب فِی مَعْرِفَمانند های صحابه   تحقیق کند، مطالعۀ کتب طَبَقات، تَراجِم و نام
و ق(  291اثر اِبْن أَثِیر )د  اُسْدالغابۀ فی مَعرِفَۀِ الصَّحابۀ ق(، 129البرّ )د اثر اِبْن عَبْد األَصْحَاب

مطالعۀ ما هم از مراجعه به این منابع مستغنی نخواهد بود. . ضروری است دست نیهرچه ازا

هایی که در علم   وانگهی، گردآوری شواهد از مشاغل صحابه بر پایۀ مطالعۀ همۀ کتاب

رسد که انتخاب اثری  اند، دشوار است. به نظر می طَبَقات، تَراجِم و نام صحابه نوشته شده
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ن بتواند گامی آغازین باشد. از میان این آثار، ها دربارۀ صحابه و تمرکز بر آ  جامع گزارش

ای مناسب باشد. مؤلف آن عَلِی بن  برای گردآوری شواهد گزینه هاُسْدالغاب رسد به نظر می

نُعَیم، اِبْن  در این اثر محتویات کتب اِبْن مَنْدَه، أَبُو  )مشهور به ابن اثیر( جَزَرِی شَیبَانِی مُحَمَّد

ها را  ق( را کنار هم نهاده، اشتباهات آن 319أَصْبَهَانِی )د  عُمَر مُوْسَى مُحَمَّد بن أَبُو البرّ وعَبْد

 (.9/9: 9613، اثیر  )ابن ها مطالبی هم افزوده است بازنموده و بر آن

های   و مرور گزارش اُسْدالغابه دادن  در مطالعۀ خود با مبنا قرار بر پایۀ شواهد یادشده،

جویی هر یک از  کنیم. آنگاه با پی صحابه تهیه میحکومتی از مشاغل  آن، نخست فهرستی

های خود را دربارۀ هر یک توسعه دهیم و هر  کوشیم داده آن مشاغل در منابع مختلف، می

ها در مرحلۀ  گونه، خواهیم توانست با تحلیل داده یک از آن مشاغل را بهتر بشناسیم. این

 پیدا کنیم. عصر نزول حکومتیحیات ز تر ا بعد، درکی واضح

ها در  آن ییچنین سنجش کارا و هم هاُسْدالغاب های حاصل از مطالعۀ برای تکمیل داده

شناساندن گسترۀ مشاغل صحابه، افزون بر مراجعه به دیگر منابع رجالی یادشده و جستجوی 

، مطالعات معاصران دربارۀ موضوعات نزدیک نیز حکومتی ها دربارۀ مشاغل های آن داده

اهلل نوشتۀ عَبْد الرسول)ص(المدینۀ فی عهدمجتمعمانند  ،باید موردتوجه قرار گیرند

بخصوص در میان ـ مسلمانان در صدر اسالم  مشاغل حکومتیکه به  سإِدْرِی عَبْدِالعَزِیز بن

 .پردازند می ـ مردم مدینه

هر سند تاریخی  همچونتاباند،  های رجالی دربارۀ صحابه را بازمی اثری که داده

ها و   هایی که خود را در گزینش  پذیرد؛ ذهنیت های مورخ تأثیر می  دیگری از ذهنیت

تر به چه مباحثی توجه  که پدیدآورندۀ یک اثر رجالی بیش  سازند. این ها نمایان می  پردازش

ی و های اعتقاد  توجه بگذرد، ممکن است که از نگرش ها بی  کند یا احیاناً از کنار کدام

های اجتماعی او تأثیر بسیار پذیرد. بر این پایه، اگر قرار باشد اساس این  سیاسی و دغدغه

های   اِبْن أَثِیر استوار گردد، نخست باید پرسید چه اندازه گزارش اُسْدالغابۀ مطالعه بر مرور

 اعتماد است. این منبع دربارۀ مشاغل صحابه قابل

ت، نخست باید گفت که اِبْن أَثِیر را گاه به این جویی برای این محدودی در مقام چاره
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اند که رویکردی انتقادی به منابع تاریخی داشته، بر همین پایه منابع مختلف را در  شناسانده

داده و مالحظات انتقادی خود را صریح  نشانده و در معرض نقد قرار می کنار همدیگر می

که   از دیگر سو، چنان(. 619د دوم، جل :9921رضازادۀ لنگرودی، ) داشته است بیان می

صحابه است. به دربارۀ های پیش از خود او   هم یاد شد، اثر وی جامع گزارش نیازا شیپ

اقتضای این رویکرد انتقادی و این وسعت منابع بتوان تا حدودی اطمینان   رسد به نظر می

و هر یک در کتاب  های مرتبط با صحابه از دیدرس وی دور نمانده باشند  یافت که گزارش

 .ای پیدا کنند او جلوه

دهد و خأل مطالعات  ترین مزیت نوشتار حاضر که آن را کار بدیعی جلوه می مهم 

کند تکیه و تمرکز نویسندگان بر منابع متقدم و  پیشین را نیز تا حدود زیادی جبران می

الحدیث بخصوص کتب رجال همچون  و استفاده از منابع تخصصی علم اول دستترجیحاً 

که دربردارندۀ  هاست آناسدالغابۀ ابن اثیر و االصابۀ ابن حجر عسقالنی و خوانش دقیق 

های نوینی را در اختیارشان قرار داده است.  های تاریخی متعددی است و داده گزارش

و شده  درجدر این منابع  هر آنچهها، داشتن نگرش انتقادی و نپذیرفتن  افزون بر این

نکردن بر منابع دست چندم از دیگر مواردی است که بر غنا و نوآوری محتوای مقاله  تکیه

 افزوده است.

 سازی . مدیریت سیاسی و تصمیم4

های اجرای تعالیم و سیاست منظور بهایجاد مشاغل حکومتی در عصر پیامبر اکرم)ص( هم 

حکومتی که در آستانۀ تشکیل،  روی دین نوظهور اسالم و هم برای تعیین راهبردهای پیشِ

تثبیت و گسترش بود ضرورت داشت. مشاغل حکومتی را نوعاً صحابه در ارتباط مستقیم با 

 چراکهگرفتند. این مشاغل، نتایج سیاسی نیز به دنبال داشت؛ خود پیامبر اکرم)ص( پی می

های وحیانی و های سیاسی، تولید قوانینِ مبتنی بر آموزهسازیها در تصمیمشاغالن بدان

 سنت نبوی)ص( و نظارت بر اجرای آن در بین مردم نقش مهمی داشتند.
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 کتابت  الف(

 کار کاتب. است بوده پیشکاری معنای به کاتبی رسالت، در عصر رایج مشاغل از یکی

 که کردند می یریگیپ است، برای مثال بوده نیز امور یریگیپ کردن، تنظیم و ثبت بر افزون

چون  ؛اندک بود بودند مشغول کتابت شغل به شمار کسانی که بگیرند. را نداده زکاتِ

 که بودند یمهاجران از سندگانینو نیا زیاد نبودند. برخی از سندیبنو توانستند یمی که افراد

. برای بردند یم کار به را آن قرآننزول  عصر در و آموخته پیش از ظهور اسالم را کتابت

زُبیر  و اوه بود. آموختی شیقر عبدالمطلب بنی ازنوشتن را پیش از اسالم  لتصَ جَهْم نمونه

 و هقبعُ بن الءعَ(. 361، 9/366: 9961حجر،  د )ابننوشتن یمها را یعنی زکات اموال بن عَوّام

نیز  انصار انیم در(. 1/319کردند )همان:  ثبت می را مردم یها معامله و ها مانیپنیز  مرقَاَ

و از کاتبان  دانستند یم نوشتن (9/66)همان:  اُبَیّ بن کَعبه و عبداهلل بن رَواحَ افرادی مانند

نوشت های مردم را میپیامبر اکرم)ص( بودند. زید بن ثابت انصاری نیز افزون بر وحی، نامه

 (.619 -9/611: 9162: نووی،   کرد )نکو صحابه را به نگارش وحی ملزم می

پیامبر اکرم)ص( . بود نامه امان داشت نیاز رسمی سندی نگارش به که مواردی از یکی

شدند و ممکن بود از سوی دیگران مورد اذیت و آزار   برای افراد یا قبایلی که مسلمان می

کرد تا امنیت مالی و جانی   نامه توسط کاتبان صادر می  ای همچون امان  قرار بگیرند نوشته

نوشت  ای نامه امان قومش و ازدی جُنادۀ برای)ص( اکرمپیامبر  ایشان تأمین شود. برای نمونه

هایی بود  نامه نامه، صلح  (. مشابه امان9/911: 9613: ابن اثیر،   نامه نک )برای مشاهدۀ متن امان

 نوشتن مأمور صحابه از ای عده شد.  نوشته می جوامع دیگر و همسایگان با مسلمانان میان که

عِتبان )همان:  بن عبداهلل بن عبداهلل در زندگی توان می را نامه صلح این ۀنمون. بودند  نامه صلح

 داد. ( سراغ6/991

 قالب در)ص( اکرم از دیگر مصادیق شغل کتابت، دعوت به اسالم بوده است. پیامبر

 این ارسال و کتابت مأمور افرادی. بگروند اسالم به که خواست می عرب قبایل از هایی نامه

 قُرَیط بن عَمرو بن حارثۀ بنی قوم برای ای نامه)ص( آن حضرت نمونه رایب. شدند می ها نامه

خواند فرا اسالم دین به را آنان بَجَلی عَوسَجِۀ بن عبداهلل نام به پیکی طریق از و نوشت
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 (.6/921: ق 9613، اثیر ابن)

شدن  نیز به کاتبانی نیاز داشت. پیامبر اکرم)ص( مسلمان لیقبا شدن  مسلمان اعالم

کرد. بدین ترتیب افزون بر  اعالم میاقوامشان نمایندگان را به شکل مکتوب به 

 شد. نمایندگان، بشارتی برای مردم آن قبایل نیز محسوب می آوردن یافتنِ اسالم رسمیّت

 (.9/636ثبت شده است )همان:  هَوذَه بن حَرمَلَه این کتابت برای ۀنمون

 که بود هایی نامه به پاسخگویی)ص( ر اکرمپیامب عصر در کتابت مصادیق دیگر از

 ثُمامَه بن : حکایت  نگاری نک )برای مشاهدۀ نمونۀ این نوع نامه شد می فرستاده برای ایشان

)ص( برآن، افرادی از پیامبر اکرم (. افزون9/932با سرانِ کفر: همان:  در ایام قحطی اَثال

 حارثی از زید بن برای مثال جُناده .نماید برایشان دعا مختلف های زمینه در که خواستند می

 به مُضَر ــ را و ــ رَبیعَهدشمنانشان  قلب خداوند که کند دعا خواهد می)ص( پیامبر اکرم

کند  آن را مکتوب می و دعا خداوند درگاه به نیز)ص( پیامبر اکرم. سازد متمایل اسالم

 (.9/911)همان: 

برخی  ۀدربار به دالیلی)ص( اکرم مبرکتابت این بود که پیا کارکردهای دیگر از

 از نیز ایشان از پس افراد آن که نوشت خود می از پس پیشوایان هایی برایصحابه سفارش

 تَمیمی در مُسلم بن مثال پیامبر اکرم)ص( برای حارث برای. شوند مند بهره خلفا الطاف

 (.9/661نماید )همان:  مهمور می مکتوب و خود از پس پیشوایان نزد را او سفارش ای نامه

 ب( مشاغل قضائی

)ص( اکرم امبریپ ند. قُضّات توسطپرداخت می در امور مسلمانان قضاوت بهبرخی صحابه 

برخی از این قضات  عَتَّابَ بْن اَسِیده و مُحَمَّد بن سَلَمَ طالب،بن ابی یعلشدند.  انتخاب می

حضرت فاطمه )س( اشاره کرد که گاهی توان به (. از میان زنان نیز می6/99بودند )همان: 

ای اختالف داشتند نزد  اند دو زن که در مورد مسئله پرداخت. برای مثال نوشتهبه داوری می

: 9119قضاوت کرد )مجلسی،  بنشانایشان آمدند و طرح دعوا نمودند. آن حضرت )س( 

6/1.) 

از دیگر مشاغل قضایی صدر اسالم صدور سند برای امالک بود. کاتبانی بودند که به 
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فردی  به را ای قریه یا منطقه زمین،)ص( پیامبر اکرم اند وقتی پرداختند. نوشته این کار می

نهند. برای نمونه پیامبر  جای ای بر نوشته شخص آن نام به داد می به کاتبان دستور بخشید می

 برای و بخشید اوس بن تَمیم به را المقدس( عَینُون )احتماالً در اطراف بیتۀ یقر)ص( اکرم

که  بود ای نماینده نیز هثَوْرُ بن عَزْرَ(. 9/993: 9613اثیر،  کرد )ابن صادر سندی مالکیتش

نمود  صادر سند برایش واگذار و او به را عقیق مناطق از سُدّ حَمام و)ص( اکرم پیامبر

 با (. فرد11، 111، 9/121: همان:   تر، نک های بیش برای مشاهدۀ نمونه؛ 9/931)همان: 

 نماید. مالکیت ادعای نیز)ص( اکرم پیامبر رحلت از پس توانست می سند این داشتن

شدند  می اعدام بایستی دالیلی به)ص( پیامبر اکرمازنظر  که افرادی قتل همچنین حکم

 مأموریت صحابه برخی بر این مبنا شد. ثبت می جزو احکام قضایی بود که توسط کاتبان نیز

اَسوَد  قتل مأموریت حکم دیلمی جُشَیش نمونه برای .کنند اجرا را ه صادر یافتند حکم می

 (.9/96دریافت کرده بود )همان: )ص( پیامبر اکرم را از جانب یمن در عَنْسی

 لیعق و بوبکرا مثال یبرا کردند.  مردم کارشناسی می انسابدر  مسلمانان از یشمار

 به لیعق اند نوشته. بودنداعراب  گرید و شیقر نسب و اصل به مردم نیداناتر طالب یاب بن

 او نزد مسجد در را علم نیا مردم و بود آگاهها  آن بیمعا و مفاخر ش،یقر انساب

حجر،  )ابن داشت یآگاه انساب به اندازه  همان زین یفقَثَ سعودمَ بن عدسَ .گرفتند یفرام

9961 :9/96 ،1/9392.) 

شواهد  که طور آن اماهای قضایی کاربرد داشت   شناسی در کارشناسی  که نسب  با این

 و دانستند ینم سودمند یعلم را آن مردم و نبودموردتوجه  چندان علم نیا دهد نشان می

 (.6/916: 9916د )کتّانی، رسان ینم یانیزنش ندانست معتقد بودند

 کارگزاریپ( 

شدند.   می منصوب و مناطق شهرها ای مدیریت و نظارت بر اموربر یافراد در عصر رسالت 

 ۀمسئل مراعات با موارد تر شیب درو پیامبر اکرم)ص(  نداشت مدون ینظامها   این انتصاب

(. بخصوص 913 :9116 ادریس، )بن کرد یم نییتع راکارگزاران  متعدد لیقبا انیم یکینزد

 دیگز یبرم را عامل خودشان)ص( اکرم امبریپ بود نهیمد از خارج یا لهیقب ای رهیعش اگر
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اند و همگی  یاد شده« اهلل)ص( عامل رسول» عنوان به؛ نیز برای دیگر افرادی که 966)همان: 

 (.9631، 9/9963، 6/269: 9961عَبدالبَرّ،  : ابن  به قبائلی خارج از مدینه تعلق دارند، نک

 آن ینواح و ندَعَ، دیبزُ مانند یمناطق یبرا( با توجه به وسعت یمن پیامبر اکرم)ص

 جراننَ بر را ینصارا زمحَ بن ۀارَمَعُ( و 6/696: 9961حجر،  )ابن کرد نیمع یکارگزاران

 گماشت امیَّۀ مَخزومی را بر صدقات صَنعاء ( و مُهاجر بن ابی93: 9919قدامه،  )ابن

(. همچنین نیاز به مدیریت و کنترل امور مدینه سبب شد که شهر 2/661: 9961حجر،  )ابن

کارگزاری مستقل داشته باشد. برای نمونه  هرکداماداری به دو بخش تقسیم شود و  ازنظر

پیامبر اکرم)ص( در نبرد بدر برای مردم مدینه و ناحیۀ عالیه، هر یک کارگزاری جداگانه 

 (.9/913؛ 9/366تعیین کرد )همان: جانشین  عنوان به

 کارگزارو  نبود یا لهیقب نیقوان مطابق موارد اغلب در شهرها یبرا کارگزار نشیگز

ۀ لیقب ازبحرین  کارگزار نمونه یبراشد. محسوب نمی آنان فانیحل ای لهیقب از یعضو لزوماً

 منطقه انیبوم از ینیبحر ای یمنی کارگزاران(. 9/916: 9122)طبری،  انتخاب شد وتمَضرَحَ

شدند های بزرگی از یمن یا بحرین همچون عامل تعیین نمیکم بر بخشو یا دست نبودند

 (.91-61، 93: 9919قدامه،  ؛ ابنجا )همان

 که بود نهیمد از دور اریبس ینواح ی، کنترلربومیغانتخاب کارگزاران  لیدلیک 

 بروز .شود اغوا حکومت ۀسلط از خروج یبرا بود ممکن قومش یبانیپشت خاطر  به عامل

 لیدل نهیمد تیحاکم از خروج یبرا کوشش و منی در یارتداد خطرناک یها حرکت

اَسوَد حرکت  ۀمشابکه  بود مناطق آن مردم انیم از کارگزاران نشدن انتخاب یبرا یگرید

(. 9/916: 9122)طبری،  دیاین شیپ( 9/119: 9961عَبدالبَرّ،  : ابن  ی از مدعیان نبوت )نکعَنْس

 با تیضد در)ص( اکرم امبریپ رحلت خبر افتیدر هنگام نیبحر و منی مردم حال نیباا

 شدند امور در استقالل خواهان و جمع شیخو رهبران گرد و کردند امیق نهیمد استیالی

 (.999-9/919)همان: 

 لیقبا از طائف ای مکهبرخی شهرها مانند  کارگزارانشایان ذکر است در همان دوره 

: 9961حجر،  شدند )ابن و بومی محسوب می دهیبرگز فیثق و شیقر یعنی مناطق آن میمق
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همچنین  وبود  نزدیک نهیمد در حکومت مرکز به مناطق (. چون آن9/311، 121، 6/139

 برای همین ؛دادند می لیتشک ای از جمعیت شهر رابخش عمده فیثق و شیقر بزرگان

 شد. وجود نداشت و یا از آن کاسته می اسالم از ارتداد ای و عهد نقض امکان

 های مختلف نمایندگی سیاسی ت( گونه

ایل نیز همچون شهرها و مناطق، بزرگانی داشتند. به بزرگ قبیله پیش از قبها و   رهیعش 

 مانند عرب زبان در بیقنَشد.   هجرت، نَقیب و پس از هجرت عَریف یا سیّد گفته می

: 9193)طبری،  است برتر ،فیعر از بینق که تفاوت نیا با است؛ قوم کی دیس ای فیرعَ

)برای  اند دانسته سیزدهم بعثت ـسال ـ  دومۀ عقب شب در را بینق ظهور أمنش(. 2/911

 (.99-91: 9919قدامه،  : ابن  آگاهی از این واقعه، نک

. بود ایشان نزد رهیعش ضمانت و نهیمد در)ص( اکرم امبریپ یندگینما ،بینق تیمورأم

 لیکف چون وی رفت؛ نیب از)ص( پیامبر اکرم هجرت از پس ی بود کهمقطعفعالیتی  ،بینق

 نهیمد در آنانحمایت از  زین و ارانشی و)ص( اکرم امبریپ دادن پناه یبرا خود قوم از که بود

 (.31: 9991یسی)ع( )تیمی، شمارۀ: ع از ونیحوار ، مانند حمایت و ضمانت ردیبگ عتیب

پس از  مثال یبرا. دکر ینم نییتع یدیجد بینق، بانیفوت نق از پس)ص( اکرم امبریپ

 شخصدرخواست برخی از افراد قوم،  برخالف ـارجّنَ بنی بینقـ  هرارزُ بن دِسعَاَفوت 

دلیلش، وجود رؤسایی در میان قبایل بود  (.6/931: 9916اسحاق، تعیین نکرد )ابن را یگرید

 دوازده نیا که یزمان تا حال نیباا کردند. یمبه امور مردم رسیدگی  که پس از هجرت،

 خود یبینق تمَسِ در دوم ۀعقب عتیبمفاد  بر)ص( اکرم امبریپ دیکأت دلیلبه بودند زنده نقیب

 محفوظ و محترم باقی ماندند.

تر از رئیس ای پایینعریف یا بزرگی داشت که در پایه یا لهیقب افزون بر نقابت، هر

شد و گاهی پیامبر اکرم)ص( او را  قرار داشت. عریف یا سید از جانب عشیره انتخاب می

(. 6/992: 9916اسحاق،  ؛ ابن99: 9919قدامه،  )ابن رساند کرد و به وی یاری می معرفی می

 شرِبِ ای وحمُجَ بنِ مروِعَــ که را همَلِسَ بنی ۀلیقب بزرگ)ص( پیامبر اکرم اند نوشته نمونه، یبرا

 (.9/992: 9916اسحاق،  )ابن نمود انتخاب خودش بودــ  راءبَ بنِ
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نمایندگان اقوام مختلف  همچون شکل دیگری هم داشت. افرادی یاسیسی ندگینما

 دین دربارۀ آمدند تا  اکرم)ص( می پیامبر نزد یئتیصورت ه به عربستان ۀریجز شبه سراسر از

 اسالم دین اغلب، با پذیرش شد که  به این افراد وَفد یا وفود گفته می .کنند مباحثه اسالم

 فتح از پس مدینه، اسالمی دولت با پیمان بستن یا آوردن  اسالم برای هااین اعزام .همراه بود

ــ  هاسال ورود هئیتالوُفود ــ  تری یافت که به عامشدت بیش در سال نهم هجری مکه

 (.3/11: 9939کثیر،  ؛ ابن1/113: 9193هشام،  مشهور است )ابن

را  وفودتعداد  سعد ابن. است آمده اسدالغابه وفدهایی در سراسر کتاب و وافدان نام 

وها در مدینه و گفت و حضور آن هاگروهتک این  به تکو دانسته  هیئت 61بیش از 

 : سراسر اثر(.9911-9911سعد،  )ابن )ص( اشاره کرده استاکرم با پیامبر ایشانگوهای 

به افرادی که از  )ص( معموالًشدند. پیامبر اکرم می مندبهره مادی نیز مزایای از وافدان

 بخشید هدایایی می تُجیب قوم نمایندگان مانند آمدند های مختلف نزد ایشان می گروه

 (.9/969: 9911-9911سعد،  )ابن

ای که قبیله بر اساس این نامه کردند. ت میدریاف)ص( پیامبر اکرماز  نامه نیزامان وفود،

تنها نباید به  نه مسلمانان که نیا ازجملهشد،  برخوردار می مسلمانی از حقوق آورد اسالم می

هم بنمایند )جعفریان،  دفاع شانایدیگران از  تجاوزدر برابر باید  بلکه دنآنان حمله کن

9913 :232.) 

 المال . مشاغل مرتبط با بیت2

اداره و دوام حکومت اسالمی در عصر رسالت مانند هر حکومت دیگری نیاز به بودجه 

این بودجه، گرفتن مالیات، صدقات و زکات بوده است.  نیتأمهای  داشت که یکی از راه

داری، عاملی صدقات، زکات و دیات و  گری و خزانه وجود مشاغلی چون مستوفی

المال در حکومت  گر جایگاه بیت کارشناسی قیمت محصوالت کشاورزی نشان

 اهلل)ص( است. رسول
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 داری گری و خزانه یمستوفالف( 

 کند افتیدر را یاموال، کارگزاران از تا فرستاد یم را او جامعه رهبر که بود یفرد یمستوف

(. 921: 9139 ۀ)خزاعی، شمار اوردیب)ص( پیامبر اکرم نزد را آن ،کردن خالص از پس و

را به او  مالال تیبکسی بود که  همان دار خزانه. داشت وجودنیز  یدار خزانهطبع شغل  به

شد مطالعۀ سجادی، خزانه به محل مخصوصی گفته می(. بر مبنای 921سپردند )همان:  می

مال همان چیزی است که از خزانه اراده میال آمد و مراد از بیتگرد می آنجاکه اموال در 

 (.611: 9919کردند )سجادی، 

ء و مصرف فی ازجملهگردآوری زکات، صدقات و دیات و کسب غنائم جنگی 

کرد که محلی برای نگهداری اموال، احکام قرآن این ضرورت را ایجاب می برحسبها  آن

امالک و درآمدهای دولت، ایجاد و تحت قوانینی برای مصالح جامعۀ اسالمی خرج شود. 

مال ملک همۀ مسلمانان است و تنها برای مصالح عامۀ مردم ال بر اساس این نگرش که بیت

خواندند و سپس به می« المال مسلمین بیت»آن را  است گرفته برعهدهبنیاد شده و وظایفی 

 (.3/996: 9116المال اکتفا کردند )هیثمی،  بیت

برخی روایات متأخر، حاکی از وجود این نام در روزگار پیامبر اکرم)ص( هستند و 

اند و نیز به اموال مال نام بردهال حتی برای نمونه از باللِ حبشی مؤذن همچون مسئول بیت

(. ولی در منابع متقدم به اطالق 9/119: 9161اند )جبرتی، در این عهد اشاره کرده مالال بیت

 دیآ یبرمهای متعدد مال تصریح نشده است و از گزارشال این نام و وجود نهاد خاص بیت

کردند را همان وقت میان مردم و جنگجویان تقسیم می آمده دست بهکه صدقات و غنائم 

(. گرچه ممکن است بقایای این 11-19 :9611طقطقی،  اثر؛ ابن، سراسر 9613اثیر،  )ابن

 :9919رساندند )سجادی، داشتند و در موقع مناسب به مصرف میاموال عمومی را نگاه می
611.) 

مال افزون بر مدیریت و نظارتی که بر ال معتقد است، کارگزاران بیت قَلقَشَندی

کردند امور متعلق به آن استفاده میمال داشتند از صناعت کتابت نیز در همۀ ال بیت

المال در صدر اسالم و  تر دربارۀ بیت؛ برای مطالعۀ بیش13-9/11: 9919)قلقشندی، 
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 (.613-611: 9919: سجادی،  نک بعدازآن

 اتید و زکات صدقات،ب( مأمور 

 افراد از تیحما و مالال تیب وجوه نیمأت برای پیامبر اکرم)ص( پس از هجرت به مدینه

 یاجتماع مهم فیوظا جزو را هید به مربوط امور و زکات صدقات، یآور جمع ،دست تنگ

  نیا. بود خود صدقات یآور جمع مسئول رهیعش هر .داد قرار( یا لهیقب) یا رهیعش نظام در

هایی  )برای مشاهدۀ نمونه گرفت یم صورت رهیعش از یفرد کارگماردن  به قیطر از ای کار

 افراد جز یکس ا(. ی9/11؛ 619، 6/11؛ 962، 9/613: 9613اثیر،  ابن :  ی نکریکارگ بهاز این 

 را او)ص( اکرم امبریپ که انیابوسف بن دیزی مانند، شد یم یریکارگ به منظور نیا یبرا رهیعش

 افراد تعداد اگر(. 2/231)همان:  گماشت بودند یو یها ییدا که راسفِ بنی ۀلیقب صدقات بر

)ابوالفرج  کرد یم نییتع صدقات عامل را نفر چند)ص( اکرم امبریپ بود ادیز لهیقب کی

 (.66 -91/22: 9133اصفهانی، 

 عاملکردن صدقات باشد نتایجی داشت: که فردی از عشیره عامل جمع میتصماین 

 از ترس ای رانیفق بر ظلم امکان تا شناخت یم را رهیعش افراد ۀهم بایست می صدقات

 از دیایب وجود  به یشیاند دور نداشتن ای یناکاف شناختۀ جیدرنت بود ممکن که ثروتمندان

را کارگزار صدقات  عُکْلی نطَقَ بنِ مِعاصِ بنِ ۀِمیزَخُپیامبر اکرم)ص( وقتی  .برود نیب

حجر،  )ابن دیفزاین یکس اتیمال بر ای نکند ظلم: نوشت نیچن شیبرا کرد نییتعقومش 

نشده نزد پیامبر اکرم)ص( اهمیت زیادی  زکاتِ پرداخت دریافتِ . پیگیری)9/616: 9961

توبه دربارۀ  ۀسور 63و  62(. مفسران معتقدند آیات 9/911: 9613اثیر،  : ابن  )نک داشت

 (.3/19: 9193؛ طبرسی، 91/969 :9193شده است )طبری،  همین امر نازل

 هید امر ،نهیمد قانون اساس برکه  شد یم داده ارجاع رهیعش به زین اتید افتیدر کار

 به ملزم یعرف صورتبه شدند یم انتخاب لیقبا انیم ازکه  کارگزاران نیا. کنند اجرا را

 هید به شدن محکوم از پسذَیل هُ قوم از یزن مثال یبرا. بودند خود قوم افراد حال تیرعا

 صدقات از: فرمود هلیقب صدقات عامل به)ص( اکرم پیامبر ت.اس دست تنگ که داشت ابراز

 (.1/611، 9961حجر،  د )ابنبدهبه آن زن  گوسفند ستیصدوب ستا تو دست در کههُذَیل 
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 گذاری کاال پ( مسئولیت قیمت

مال، کنترل و نظارت بر قیمت محصوالتی بود که به مردم ال از دیگر مشاغل مرتبط با بیت

مانند  ها وهیمی و کشاورز محصوالت متیق، «خارِص»شد. کارشناسانی همچون  عرضه می

 خارص کار سخن گرید به(. 926: 9113)خزاعی،  زدند یم نیتخم رال نخ درختانۀ ویم

 نظر از را یکشاورز محصوالت نآ اساس بر که بود مردم یها باغ و مزارع از یدزَنید همان

 .دینما یگذار متیق و یکارشناس ی،فیک و یکم

 که کند یم نیمع موارد یبرخ در و یمعرف خارصان را از تن شش اسدالغابه در ریاث ابن

 از یکی دیسع بن مروعَ نمونه یبرا. بودند یا وهیمچه  ای ی ومحصول چه خارص ،کی هر

اثیر،  )ابن است بوده)ص( اکرم امبریپ جانب از بریخ( اموالِ و ها وهیم) ثِمار بر کارگزاران

 زین( 9/669)همان:  جدّ صَلْت بن زُیَید و( 9/919)همان:  لتصَ بن دیز ابو از(. 6/931: 9613

 از هحَثْمَ اَبو همچنین .اند برده نام یکشاورز محصوالت و ها وهیم متیقۀ زنند نیتخم همچون

 ها باغ و مزارع به را او عثمان و عمر ابوبکر، ،)ص(اکرم امبریپ که است یخارصان

 (.9/936)همان:  دینما یگذار متیق و بزند دید را یکشاورز محصوالت تا فرستادند یم

 فرهنگی و آموزشی شاغل. م9

ای شواهد حاکی است که پیامبر)ص( زمینه را برای ایجاد مشاغل مختلف فرهنگی و رسانه

ترین زمان ممکن در حکومتی که پس از هجرت به مدینه تشکیل داد فراهم نمود تا در کم

که  بعثتشانهای اسالمی شکل گیرد و یکی از اهداف ای مبتنی بر مبانی و ارزشجامعه

دادن به مردم بوده است محقق شود. متصدیان این امور همان تعلیم و تربیت و آگاهی

 مال بودند.ال بگیران از بیتفرهنگی اغلب جزو مستمری

 قرآنالف( قرائت و تفسیر 

 انصار گروه از تر شیبها  . آنپرداختند یم بود قرآن که آموزشاساس  بهصحابه  یبرخ

انصاری  اُبَیّ بن کَعب(. برای نمونه 16: 612حاج، شمارۀ  )ابن شدند مشهور قرّاء بهکه  بودند

 (.66-9/69: 9613اثیر،  )ابن خواند یم قرآن بهتر همه از که بود هانیفق از یکی
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: 9916اسحاق،  : ابن  )دربارۀ این پیمان نک اول ۀعقب مانیپ از پس)ص( اکرم امبریپ

 نزد یجمع دسته ای یفرد صورتبه را قاریان افتی رواج نهیمد در اسالم که یهنگام( 6/611

برای نمونه  .بخوانندقرآن  شانیبرا و اموزندیبها  آن به را نید که فرستاد یم مختلف لیقبا

 امبریپ که است یکس نینخست شد یم خوانده یقار نام به نهیمد در که رصعَب بن عُمَیمُ

 (.2/969: 9961حجر،  )ابن فرستاد نهیمد به بدین منظور را او)ص( اکرم

 امبریپ عصر در را قرآن که است یجزرَخَ تصامِ بن هبادعُقاریان،  ازیکی دیگر  

 معلمان(. 9/263)همان:  بود صُفّه اهلقرآن  معلم یو. بود کرده یگردآور)ص( اکرم

 موارد نیا در و شده متحد آن یمعان و ریساتف ها، قرائت شناختمانند  یمباحث درقرآن 

 (.96 -93 -61، 9/99: 9193)طبری،  بودند گماشته همت

 همَعُونَ بِئر و هقارَ عَضَل، حوادث مانند یادیز مشکالت باقرآن  راه تعلیم در قرّاء

ی را ولَبَ دیبَعُ بنِ ثِیغمُ)ص( اکرم (. برای نمونه پیامبر69: 9919قدامه،  )ابن شدند می رو به رو

 در عیرجیوم ها  آن اما ،بود فرستاده هقارَ و لضَعَ ۀلیقب دو یسو به صحابه از تن چند همراه به

 (.9/91: 9613اثیر،  )ابن دندیرس شهادت به و شدند ریاس دشمنان ۀتوطئ دام

پرداختند.  حکام میاال همچنین در عصر رسالت زنانی بودند که به تحلیل فقهی آیات

مّ سَلَمه و مَیمونه را در برخی عالمان اهل سنت، زنان پیامبر اکرم)ص( بخصوص عائشه، اُ

اند. ذهبی آورده است  ی فقهی آنان را گزارش کرده و گاه پذیرفتهرأفقیهان آورده و  ۀزمر

کردند. اُمّ سَلَمه  نفری است که صحابه در فتوا به او رجوع می 99که اُمّ سَلَمه یکی از 

؛ 6/619: 9133بخصوص در مورد فقه زنان )احکام رضاع، طالق و عدّه( خبره بود )ذهبی، 

ها دربارۀ زنان فقیه و صاحب فتوا در عصر  برای گزارش  ؛623-621: 9196خلیل جمعه، 

؛ 911: 9919؛ بهادر، 911-6/966: 9196؛ همو، 916: 9196: خلیل جمعه،   پیامبر)ص(، نک

؛ مسلم بن حجاج، 6/991: 9133: ذهبی،   ی اشاراتی به حضور اجتماعی ایشان، نکبرا

9133 :9/12-16.) 

 ب( معلمی

آغاز دعوت پیامبر اکرم)ص( جزو اهداف ایشان بود. در مدینه  از یآموز علم به قیتشو
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 به و نشست یم ارانشیۀ حلق انیم مسجد در صحابه معلم نینخست همچون)ص( اکرم امبریپ

 از کس هر: فرمود یم و آموخت یم شانیا به را ینید امور و داد یم پاسخ آنان یها پرسش

 از یبند  دهان او به امتیق روز در پروردگار کند کتمان را آن و باشد داشته یپرسش من

 (.9/196: 9131داوود سجستانی،  )ابو زند یم آتش

 را)ص( اکرم امبریپ نهیمد مسلمانان انیم در خواندن ییتوانا و دانش نشر به توجه

 ۀنیهز، نیز واگذارد صحابه از یکی به را دیجد مهاجر هر میتعل تیمسئول که واداشت

 دالیلی به که مسلمانانی به)ص( اکرم امبریپ مُالزمۀ صحاب .ردیبگ عهده بر را اش یزندگ

 آنچه هر و دادند یم آموزش کنند مطرحآن حضرت)ص(  با را سؤاالت خود توانستند ینم

 داشتن  به معلمان . برخیکردند یم بازگو صحابه گرید یبرا ندآموخت یم)ص( پیامبر اکرم از

)ص( پیامبر اکرم که علماستیکی از این  یارجّنَ عبکَ بن  یّبَاُ. بودند شهره فراوان علم

 (.9/66: 9961حجر،  )ابن !باد گوارا تو بر دانش نیا ابامنذر یا: فرمود یم اش درباره

زنانی هم بودند که افزون بر فراگیری دانش، بر مسند تعلیم نشسته و در فرادهی علم 

؛ 11، 22، 19/12 :9119: مجلسی،   حضرت فاطمه )س( )نک همچونکوشیدند؛ زنانی 

(، اُمّ 9/921: 9111؛ زرکلی، 661، 6/666: 9961حجر،  ؛ شِفاء دختر عبداهلل عَدَویّه )ابن(6/1

 (.916: 9196؛ خلیل جمعه، 9/611: 9111و عائشه )زرکلی،  (9/966 :9116اَیمن )کحّاله، 

 پ( روایت حدیث

 مهاجر یها گروهبوده است.  ثیحد تیرواشود یکی دیگر از مشاغل فرهنگی،  گفته می

 .داشتند اهتمام بود شانیا با مالزمتۀ جینت که)ص( اکرم امبریپ از تیروا نقل به نهیمد در

ی سؤاالت خود را با راحت بهشد که  پیامبر اکرم)ص( با یارانش سبب می ۀدوستان ارتباط

 امبریپ از گرانید که سؤاالتی دنیپرس در هرَیرَابوهُ مثال یبرا ایشان در میان بگذارند.

 (.6/199: 9961حجر،  )ابن بود جسور اکرم)ص( پرهیز داشتند

 یآداب دهد؛ دست میبه نهیمدورسوم  آداب از یریتصاوروایات این دسته از مهاجران 

 یرشعَا حشرَمِ دختربرای نمونه  شد. محسوب می الگوها  آن در)ص( پیامبر اکرم که

 که ام دهید: گفت سپس. نمود دفن راها  آن و کرد کوتاه را شیها ناخن پدرش دیگو یم
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 (.2/966)همان:  کرد یم چنین)ص( اکرم امبریپ

 یدانا و حافظ)ص( اکرم امبریپ با ینینش همبه سبب  نیز صُفّه اهل ،مهاجران انیم از

 نشست یم صُفّه اهل با)ص( پیامبر اکرم است شده نقل. بودند ایشان افعال و ثیاحاد اخبار،

هایی از این )برای مشاهدۀ نمونه کرد یم بحث را نید احکام و خواند یمقرآن  آنان با و

 (.629، 9/969؛ 926: 9613اثیر،  : ابن  اخبار، نک

 امبریپ ثیاحاد نقل به که بودند یافراد زین انصار انیم از مهاجر یها گروه بر افزون

هنگام )ص( پیامبر اکرم که میزبان یانصار وبایّ بوبرای نمونه ا. پرداختند یم)ص( اکرم

 ثیاحاد لیدل  نیهم به و داشت شانیا از ثیحد دنیشن به یادیز اهتمام ورود به مدینه بود

 (.9/916)همان:  است کرده تیروا صحابه و برخی)ص( اکرم امبریپ از یاریبس

اثیر  کوشیدند. ابن زنان صدر اسالم نیز در فراگیری حدیث و نقل آن برای دیگران می

نفر از صحابیات را که راوی حدیث از پیامبر  993نِّساء نام ال بخش کُتّاب اسدالغابه در

 9311بیش از  حال شرحاند ثبت کرده است. همچنین تاریخ اسالم از نام و  اکرم)ص( بوده

 (.622: 9919دهد )شلبی،  نخست گزارش می ۀتن از زنان محدّث سد

. برای پرداختند یماز میان همسران پیامبر اکرم)ص( هم کسانی به نقل روایت 

؛ 9191-91شقه،  ؛ عائشه: ابو6/616: 9133: )اُمّ سَلَمَه: ذهبی،   هایی از این موارد نک نمونه

(. 6/69: 9133؛ زینب دختر جَحش: ذهبی، 3/991: 9116مَیمونَه دختر حارث: کحّاله، 

بکر )همان:  ( و اسماء دختر ابی6/616برخی زنان صحابی مانند اسماء دختر عُمَیس )همان: 

 ( نیز در امر روایت حدیث کوشا بودند.6/612

 ای . مشاغل رسانه1

ای میان حاکم و  ها قرار است واسطه شود که در آن ای به مشاغلی گفته می مشاغل رسانه

محکوم ایجاد شود و نقش رسانه )رسانندۀ مقصود حاکمان به عموم یا مقصود عموم به 

های گوناگون  که خود، از رسانه حاکمان( را ایفاء کند. پیامبر اکرم)ص( افزون بر آن

ای و خاصه استفاده از هنرها را برای  مشاغل رسانه کردند زمینه را برای ایجاد استفاده می

 نمودند. یاران خویش نیز فراهم می
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 های عبادی الف( مدیریت آیین

 عصر در های عبادیآیین اجرای به مربوط مشاغل از یکجمعی ی  امامت نمازهای دسته

حفظ  در بقیه از شیب که بود کسی نماز امامت یبرا فرد نیتر ستهیشا  .بوده است رسالت

 (.991: 9119کوشید )خلیفه بن خیاط،   قرآن می

در  های عبادی صحابه بود کهاز مشاغل مربوط به آیین ی دیگرکگویی نیز ی  اذان

شدند. سعد بن   جانب پیامبر اکرم)ص( مشخص می ازگوها معموالً   اذان شد. مسجد انجام می

قبا توسط پیامبر اکرم)ص( عائِذ یکی از مؤذنان صدر اسالم است که همچون مؤذن مسجد 

از دیگر  انصار یموالنابینا  کتومِمَ اُمِّ ابنو   رَباح  بنباِلل(. 9/196: 9613اثیر،  تعیین شد )ابن

حجر،  )ابن گفتند یم اذان قبا مسجد در که بودند)ص( اکرم امبریپ زمان مشهور موذّنان

 (.9/962؛ 6/391: 9961

 ب( شاعری

و  داکردهیپکارهایی است که به نحوی به حکومت پیامبر اکرم)ص( ربطی  ازجملهشاعری 

ای داشته است. بر این اساس شاید شاعری را نیز بتوانیم جزو مشاغل  کاربردهای رسانه

به شاعری هم  ها تیفعالدیگر  کنار در)ص( اکرم پیامبر ارانی یبرخحکومتی بدانیم. 

 پرداختند. می

 ظهور از از اصالت برخوردار بود. پیش عربستان ۀریجز شبه مردم نیب در یشاعرۀ حرف

 خاص یمراسم یط و مسابقه قالب در اظکّعُ بازار در را خود یها یتوانمند ،شاعران اسالم

. کردند یم قیتشو را دهیبرگز شاعران و انتخاب را اشعار نیبرتر و گذاشتند یم شینما به

 .افتی تداوم زین)ع( ائمه عصر در یحت و)ص( اکرم امبریپ بعثت این فعالیت فرهنگی پس از

 با شعراء از یا عده که یطور به کرد یم یکاسب یشاعر با اسالم ظهور از شیپ عرب

 ۀطبق شاعران از)ی انیذُب ۀنابغ مثال یبرا. یافتند می دست ییایعطابه  پادشاهان به شدن کینزد

 مُنذر بن نُعمان به که کرد یم استفاده ای دسیسه هر از م( 211متوفی  و اسالم از پیش یکم

. شود کینزد( م 216 - 211 های سال حیره و در بین در ها لَخمیۀ سلسل از پادشاه آخرین)

 از ییها کاسه و ها ینیس در که بود آورده دست  به اموال و ایهداقدر  آن اندنوشته او ۀدربار



 811 |  همکارانو  یجربند یدیس؛  ...یرجال یها گزارش یةبر پا یالنب نةیدر مد یمشاغل حکومت

 (.1/916: 9199)علی،  دینوش یم و خورد یم نقره و طال

 بخصوص پس از نیرومندشدن دین اسالم مخالفان با برخورد در شاعران نقش

 با که نیاافزون بر  انصار شاعرانداشت.  یاریبساهمیت دینی و سیاسی  نهیمد در مسلمانان

 مثال یبرا. رساندند یم یاری را او زین شعر زبان با کردند یم دفاع)ص( اکرم امبریپ از سالح

 که یکسان یو .داد قراری انصار ثابت بن انسّحَ یبرا یمنبر مسجد در)ص( پیامبر اکرم

اثیر،  نمود )ابن می مقابلهها  آن با کردن تفاخر در و هجو کردند یم هجو را)ص( پیامبر اکرم

9613 :6/1.) 

شد درآمد کسب  به آنان اعطا می گفتن شعر از پس که ییها خلعت و ها صله با شاعران

 .است بوده معمول یامر زین رانیا یدربارها در شاعران به دنیبخش خلعتکردند. می

 داشته رواجبه شاعران  یبخش خلعتفرهنگ  هم اسالم صدر در که کرد تصور توان یم

 و حقوقچه میزان  رسالت عصر در شعرا دهد نشاندقیق  طور به که یشواهدگرچه  .باشد

هست که )ع( ائمه دورانهایی از گزارش امادست نیامده؛ به کردند یم افتیدر ییایهدا

 ۀدربار مثال یبرا. گرفت یم تعلق شعراء به ایشدهو مشخص  ژهیو یایمزادهد نشان می

 بن هشام فهیخل جانب از یحقوق هم و بود ثبت وانید در نامش هم که اند نوشته قزدَرَفَ

 عبدالملک بن هشام و)ع( سجاد امام حج یزمان هم تیحکا .کرد یم افتیدر عبدالملک

؛ 911: 9111؛ کشی، 1/611: 9199: بحرانی،   تر نک مؤید همین امر است )برای مطالعۀ بیش

 (.1/966: 9962شهر آشوب،  ابن

تأثیر داشت )سید  آنان درآمد و جایگاه در بر این اساس محتوای شعر شاعران

نمی ای و گفتند می شعر وقت یحکما نظربرخالف اگر  (؛ یعنی9/21: 9111مرتضی، 

 ماندند. بهره میهای ایشان نیز بیاز پاداش کنند جلب را تشانیرضا ندتوانست

 ای های رسانه پ( تبلیغ و دیگر فعالیت

که رؤسای  فرستاد یم مختلف بالد به را یمبلّغان یشخو رسالت دوران در)ص( اکرم پیامبر

 را مبلّغان این تعداد  .ندینما دعوت اسالم نید به رامناطق گوناگون  ساکنان و قبائل مختلف

 یبرا را انصار جوانان از نفر هفتاد)ص( اکرم امبریپ اندنوشته. اند کرده ذکر نفر 62 حدود
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: 9111)واقدی،  آمد شیپ هونَعُمَ ئربِ ۀحادث کهفرستاد  آنجابه  اسالم به جدنَ اهل دعوت

 کشور شش به نامه شش ای ریسف ششمحرم سال هفتم هجرت،  در زین(. 916، 9/912

اجرای  در معموالًمبلّغان . کنند دعوت اسالم به را کشورها آن مردم و سران تا شد فرستاده

)آیتی،  رانیا پادشاه و روم صریق نمودن مسلمان در جزبودند  موفق شیخو یها تیمورأم

9931: 111. ( 

تر بگیریم و هرجور کاری را که  اگر بخواهیم دامنۀ مشاغل حکومتی را قدری موسع

ای نیز داشته  و کاربردهای رسانه داکردهیپبه نحوی به حکومت پیامبر اکرم)ص( ربطی 

است شغلی حکومتی تلقی کنیم، شاید آوازخوانی را نیز بتوانیم جزو مشاغل حکومتی 

اند  بود که در مدینه رواج داشت. برای نمونه، نوشته هاییآوازخوانی از فعالیتبدانیم. 

دستی  بردگان حبشی هنگام ورود پیامبر اکرم)ص( به مدینه از شادی ورود ایشان با چوب

تردید نوعی اعالم حضور سیاسی  (؛ کاری که بی9/626: 9961)سمهودی،  کردند بازی می

ها و  ۀ شیوۀ این آوازخوانیهایی دربار شد )برای گزارش نیز در فضای مدینه محسوب می

 (.669: 9113: خزاعی،   ها، نک رسوم آن

ها نیز استفاده  جنگدر  ای و تبلیغی هم داشت کارکرد رسانهکه ها  این آوازخوانیاز 

در جنگ احد زنان قریش برای تشویق جوانان به نبرد با مسلمانان حضور شد. مثالً،  می

اه مکه در جنگ بدر را به خاطر همگان داشتند و با خواندن سرودهایی کشتگان سپ

نواختند و سرودهایی در تشویق  آوردند، دف و طبل و دیگر آالت موسیقی رزمی می می

مشابه این رفتارها (. 6/11: 9911 ـ 9911سعد،  )ابن خواندند مبارزان به جنگ با مسلمانان می

زدند و  در مدینه دَف مینجار کنیزکان بنی ،در میان مسلمانان هم رواج داشت. برای نمونه

 ما گفتند:شرافت پیامبر اکرم)ص( می در خود کالم انیم در آنان .خواندند آواز می

 (.6/626: 9961)سمهودی،  است یا هیهمسا شخو چه)ص( محمد/مینجار بنی از یزکانیکن

تبلیغی و سیاسی در صدر اسالم به  یها یگزارشی حاکی از امرارمعاش با آوازخوان

دست ما نرسیده است. بر پایۀ روایتی پیامبر اکرم)ص( همه گونه اعطاء وجهی بابت دریافت 

بر پایۀ روایتی دیگر، پیامبر (. 69/69: 9193)طبری،  چنین خدماتی را تحریم کردند
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 :9131، )بالذری اکرم)ص( از غناء نهی کرد و آن را از ابزار و آالت شیطان دانست

هایی مانند  وایاتی نیز حاکی است که پیامبر اکرم)ص( کاربرد آن را به مناسبت(. ر9/139

: 9119)خلیفۀ بن خیاط،  محدود و همان را نیز به اجازۀ خویش منوط کرد  عید و ازدواج

امتداد غناء در مدینه پس از دوران پیامبر اطالع از برای ؛ همچنین 66: 9919قدامه،  ؛ ابن913

شوقی،  ؛ ضیف،39-9/11 :9111 : ابوالفرج اصفهانی،  نک کرم)ص( تا پایان دورۀ اموی،ا

9126.) 

پرداختند  در عصر رسالت که عموماً زنان بدان میمرتبط با تبلیغ از دیگر مشاغل 

سرایی  )برای مشاهدۀ نمونۀ این نوحه ها و جز آن بود. شدگان جنگ سرایی برای کشته نوحه

اثیر،  ابن :بن عبدالمطلب در جنگ احد هحمز سوگواری زنان انصار بر جنازۀحکایت :   نک

یَشکُر دختر موسی بن  سرایی شهرت داشت ابی ازجمله زنانی که به نوحه (.9/616: 9613

 (.6/961: 9116د )کلینی، عبداهلل بو

دهند که سوگواری همچون شغل و منبع  نشان از آن نمی کدام چیشواهد فوق ه

 یها توان چنین معنایی را از برخی گزارش ، میحال نیدی رواج داشته باشد. باادرآمدی ما

خرتر دریافت. برای نمونه در حدیثی از امام محمدباقر)ع( خطاب به امام جعفر أمت

سرایان در ایام ای جعفر! از مال من فالن مبلغ را وقف کن تا نوحه )ع( آمده است:صادق

توان محتمل می(. 6/996)همان:  ی کنندیسرا نوحهحج در منی به مدت ده سال برایم 

عصر امام  نیمۀ دوم قرن دوم هجری ودر ایام حج در  ها یسوگوارکه دانست همچنان 

ها یک شیوۀ  سرایی کرد بوده، در زمان پیامبر اکرم)ص( نیز این نوحه باقر)ع( نیازمند هزینه

 شده است. اشتغال محسوب می

 گیری نتیجه

اتکائی  توانستیم با مرور منابع تاریخی، خاصه منابع رجالی و حدیثی، شواهد عینی و قابل

دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم پیدا کنیم؛ نیز پیوندهای موجود میان خود این 

حجم  که یدرحالگرایانۀ مشاغل یاری رسانیدند،  بندی عینیت ها ما را در طبقه گزارش

در  گاهشانیجاز این مشاغل گویای پیوندشان با همدیگر یا اطالعات مربوط به هر یک ا
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 اند. نظام حکومتی صدر اسالم بوده

از   گرایانه یابی به تصویری عینیت در این مطالعه کوشیدیم نشان دهیم که برای دست

های بازمانده دربارۀ ساکنان  مشاغل حکومتی صدر اسالم بازخوانی جزءنگرانۀ گزارش

الوصول است. در کتب رجال نام و احوال بسیاری از ساکنان مدینه  لالنبی راهی سه مدینه

در صدر اسالم همچون راوی حدیث نبوی باقی مانده است. عالمان حدیث هم از دیرباز ــ 

تفصیل دربارۀ احوال این راویان بحث  ها ــ به سنجش روایات و نقد رجال آن ضرورت به

تر،  هایی دقیق های رجالی دربارۀ صحابه آگاهی زارشتوان با مرور گ پایه، می اند. براین کرده

اول نیز دربارۀ مشاغل حکومتی صدر اسالم حاصل کرد. این  تر و مبتنی بر منابع دست عینی

ای مشابهی را با  رشته مطالعات میان پس نیازاتواند متقاعد کند که  دستاورد مطالعه ما را می

 خی سامان دهیم.جویی از منابع رجالی در مطالعات تاری بهره

بندی مناصب حکومتی عصر رسالت و با  بر این اساس با داشتن مبنایی برای دسته

شده در مورد مشاغل  های ارائه ای روشمند و نگاهی تاریخی، اطالعات و گزارش مطالعه

ی، مشاغل ساز میو تصممشاغل سیاسی  چهار عنواندر حکومتی یاران پیامبر اکرم)ص( 

شناسی و دستهای، گونه مشاغل فرهنگی و آموزشی و مشاغل رسانه المال، مرتبط با بیت

 قرار گرفت. موردبحثمشاغل  بازشناسی میزان اشتغال هر یک از آن آنگاهبندی شد. 

تری از محیطی  توان با تکیه بر دستاوردهای این مطالعه تصویر واضح اکنون می

دهد  کردند. مطالعۀ ما نشان می میبازنمود که پیامبر اکرم)ص( در آن حکومت و زندگی 

که  جمعیت با ساکنان بَدَوی روابط سادۀ اجتماعی ای کم مدینۀ عصر نزول نه منطقه

های پیچیدۀ مدیریت و کنترل اجتماعی، اصالح روابط سیاسی با  ای نیازمند روش جامعه

 ای بوده است. و تبلیغات رسانه دهی امور مالی دیگر جوامع پیرامونی، سازمان
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 منابع
 ، قاهره، جمعیۀ المعارف المصریه.اسدالغابۀ(، ق 9613، علی بن محمد )اثیر ابن

دین عبدالحمید، قاهره، ال ، به کوشش محمد محییالسیرۀ(، ق 9916اسحاق، محمد ) ابن

 السعاده. مطبعۀ

 .612، نسخۀ خطی موزۀ بغداد، شمارۀ رفع الخفاءحاج، عبدالقادر،  ابن

 السعاده. مطبعۀ، قاهره، اإلصابۀ(، ق 9961حجر عسقالنی، احمد بن علی ) ابن

 ، بیروت، دار صادر.الطبقات الکبیر(، ق 9911 -9911سعد، محمد ) ابن

 المکتبۀ الحیدریه. ، نجف،مناقب آل ابی طالب(، ق 9962شهر آشوب، محمد بن علی ) ابن

 الصادر. ، بیروت، دارالفخری(، م 9111/ق 9611طقطقی، محمد بن علی ) ابن

 سعاده.ال ، قاهره، مطبعۀاإلستیعاب(، ق 9961عَبدالبَرّ، یوسف بن عبداهلل ) ابن

، به کوشش علی یوسف نویهض، بیروت، اإلستبصار(، ق 9919قدامه، عبداهلل بن محمد ) ابن

 الفکر. دار

، به کوشش مصطفی سقا و ابراهیم ابیاری و السیرۀ النبویۀ(، م 9113/ق 9193هشام، عبدالملک ) ابن

 عربی.ال عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دار احیاء التراث

دین عبدالحمید، ال ، به کوشش محمد محییالسنن (،م 9131داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث ) ابو

 نبویه.ال  سنۀال قاهره، دار احیاء

، کویت، تحریر المراۀ فی عصر الرسالۀ(، م 9111-11/ق 9191-91شقه، عبدالحلیم محمد ) ابو

 قلم.ال دار

، به کوشش سمیر جابر، بیروت، االغانی(، م 9111/ق 9111فرج اصفهانی، علی بن حسین )ال ابو

 دارالفکر.

ی، تهران، دانشگاه ، به کوشش ابوالقاسم گرجتاریخ پیامبر اسالم(، ش 9931آیتی، محمد ابراهیم )

 تهران.

 ، قم، مؤسسۀ معارف اسالمی.مدینۀ المعاجز(، ق 9199بحرانی، سید هاشم )

، قاهره، اهلل ، به کوشش محمد حمیدانساب االشراف(، م 9131بالذری، احمد بن یحیی )

 معارف.ال دار
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ریاض،  ،)ص(الرسول  عهد فی المدینۀ مجتمع (،م 9116ق/ 9116عبداهلل عبدالعزیز ) ادریس، بن

 مکتبات.ال شؤون  عمادۀ

یلی، استانبول ترکیه، ، نسخۀ خطی کتابخانۀ کوبرالمبعث و المغازیتیمی، اسماعیل بن محمد، 

 .9991شمارۀ 

 جیل.ال ، بیروت، دارب اآلثارعجائ(، م 9161) ن بن حسناعبد الرحمجبرتی، 

، «)نظام حکومت نبوی( و زمینۀ تاریخی تألیف آنالتراتیب االداریه » (،ش 9911جعفریان، رسول )
 رضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، سمت. کتانی، ترجمۀ فارسی علی التراتیب االداریۀضمن 

 .دلیل ماقم، ، رسول خدا ۀسیر(، ش 9913ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )

، شمارۀ المدینۀ االمنورۀ، «یکتاب الدیوان فی العهد النبو»(، ق 9162حجیلی، عبداهلل بن محمد ) 

99. 

، به کوشش احسان عباس، لبنان، تخریج الدالالت السمعیۀ(، م 9113خزاعی، علی بن محمود )

 سالمی.اإل دارالغرب

 فکر.ال ، به کوشش سهیل زکار، بیروت، دارالطبقات (،م 9119) خیاط  بن خلیفۀ

کثیر للطباعۀ  دمشق و بیروت، دار ابن ،النبوۀ  نساء من عصر(، م 9116/ق 9196خلیل جمعه، احمد )

 و النشر و التوزیع.

، دمشق و بیروت، نساء اهل بیت فی ضوء القرآن و الحدیث(، م 9112/ق 9196) ــــــــــــــــــــ

 الیمامۀ للطباعۀ و النشر و التوزیع.

 ۀدعو ۀمجل ۀمیضم ،ۀیاالسالم العصور یف وتطورها الکتابۀ صناعۀ ،ق( 9111) دیس احمد دراج،

 .یاالصبهان دار جده، الحق،

، به کوشش صالح الدین منجد، قاهره، سیر اعالم النبالء(، م 9133ذهبی، محمد بن احمد )

 دارالحدیث.

، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، میزان اإلعتدال فی نقد الرجال(، م 9113) ــــــــــــــــــــ

 فکر.ال دار

، جلد ، دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی«ابن اثیر، ابوالحسن»(، ش 9921رضازادۀ لنگرودی، رضا ) 

 المعارف بزرگ اسالمی.دوم، تهران، مرکز نشر دائرۀ

 علم للمالیین.ال ، بیروت، داراالعالم(، م 9111زرکلی، خیرالدین )



 811 |  همکارانو  یجربند یدیس؛  ...یرجال یها گزارش یةبر پا یالنب نةیدر مد یمشاغل حکومت

، جلد سیزدهم، تهران، دائرۀ المعارف بزرگ فارسی، «المال بیت»(، ش 9919سجادی، صادق )

 معارف بزرگ اسالمی.ال ئرۀمرکز نشر دا

، به کوشش محیی الدین باخبار دار المصطفیوفاء الوفاء (، ق 9961سمهودی، علی بن عبداهلل )

 السعاده. عبدالحمید، قاهره، مطبعۀ

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر، االمالی(، م 9111سید مرتضی، علی بن حسین )

 الفکر. دار

های تولید ثروت در عصر نزول قرآن کریم برپایۀ  شیوه (،ش 9911)رقیه  سیدی جربندی، سیده 
و حدیث، دانشگاه آزاد قرآن نامۀ دکتری علوم  ، پایانهای رجالی دربارۀ صحابه تحلیل داده

 اسالمی گرگان.

ساکت، تهران، دفتر نشر  نیمحمدحس، ترجمۀ تاریخ آموزش در اسالم(، ش 9919شلبی، احمد )

 فرهنگ اسالمی.

 االندلس. ، بیروت، مکتبۀامیۀ الشعر و الغناء فی المدینۀ و مکۀ لعصر بنی(، م 9126وقی )ضیف، ش

 ، بیروت، اعلمی.البیان مجمع(، م 9113/ق 9193طبرسی، فضل بن حسن )

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، تاریخ االمم و الملوک(، م 9122طبری، محمد بن جریر )

 معارف.ال مصر، دار

، به کوشش خلیل میس و صدقی جمیل عطار، بیروت، جامع البیان(، ق 9193) ــــــــــــــــــــ

 فکر.ال دار

 ساقی.ال ، مدینه، دارالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم(، م 6119/ق 9166علی، جواد )

 ، به کوشش یوسف علی طویل، دمشق، دارالفکر.صبح االعشی(، م 9116قلقشندی، احمد بن علی )

 ،ۀسوَفی النِّ سولهِرَ وَ اهللِ نَمِ تَبَما ثَۀ بِسوَاالُ سنُحُ (،ق 9919محمد صدیق حسن خان )قنوجی، 
 . الرائد هند، دار

 بیروت، دارالکتاب. ،نظام الحکومۀ النبویۀ(، ش 9916عبدالحی )کتّانی، 

 رساله.ال ، بیروت، مؤسسۀاعالم النساء(، م 9116کحّاله، عمر رضا )

، اختیار شیخ طوسی، به کوشش مهدی رجایی، قم، معرفۀ الرجال(، ق 9111کشی، محمد بن عمر )

 بیت.ال آل

الکتبکوشش علی اکبر غفاری، تهران، دار، به الکافی(، ق 9116کلینی، محمد بن یعقوب )

https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9.html
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 .6/961اإلسالمیه، 

 تراث العربی.ال ، بیروت، دار احیاءاالنوار  ر بحا(، ق 9119مجلسی، محمد باقر )

 السعاده. مطبعۀ ، قاهره ، عبدالباقی فؤاد محمد  کوشش  به ،الصَّحیح ، ( م 9133) حجاج  بن  مسلم

، تاریخ و فرهنگ، «شناسی مطالعات دربارۀ مناصب حکومتی عصر نبوی آسیب»مهروش و دیگران، 

 .ش 9911، پاییز و زمستان 919سال پنجاه و یک، شمارۀ 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.تهذیب االسماء و اللغات(، ق 9162نووی، یحیی بن شرف )

 وت،ریب جونس، مارسدن کوشش به ،یالمغاز ،م( 9111/ق 9111) عمر بن محمد ،یواقد

 .الکتب عالم

 .الریان دار، قاهره/بیروت، مجمع الزوائد(، ق 9116بکر ) هیثمی، علی بن ابی
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