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  سيامک ستوده

 ٢٠١۶ جوالی ١٧
  

 دولت اسالمی
   عربی به نظام تمدنۀدروازۀ  ورود جامع

  

جات مسلح در مدينه، به مثابۀ شکل جنينی و ما ديديم که به دنبال توافقات عقبه و ورود محمد به مدينه، چگونه اولين دست

ستون فقرات دولت اسالمی، شکل گرفت و درجريان حمله به قبايل و طوايف ديگر و سرکوب و مطيع کردن آن ھا، به 

  . دولت تمام و کمال اسالمی تکامل يافت

َ اوس و خزرج و ايستادن آن ھا در ۀبی شک اين امر تنھا از طريق اتحاد ميان دو قبيل کنار محمد تا پايان کار امکان پذير َ

ی مسيری بود که کما بيش اولين قدرت ھای دولتی در ھمۀ نقاط ديگر جھان از خالل آن سر بر می ئاتحاد قبيله . شد

  . آورد

قبل از ميالد يعنی در دوران اساطيری در اشعار ھومر  ١١٠تا  ١۶٠٠در آتن از اتحاد قبايل مختلف در خالل سالھای 

 نه تنھا شورای متحدۀ قبايل ءبه اين ترتيب که در ابتدا. ولين دولت طبقاتی و سرکوبگر آتنی به وجود می آيدبود که ا

که اکنون مانند قبايل قريش و اوس و  -ل اشرافيت قبايلوشود و تحت کنتر  خارج میء اعضاۀمزبور از دست تود

َخزرج خود را در شھرھا ساکن کرده بودند حمالت اين شورا ونيروھای مسلح آن به ھمسايگان و در می آيد بلکه با  - َ

 وغنايمی که از اين راه به دست می آورند، شورای مزبور به تدريج بر ثروت و قدرت خود ءچپاول آنان، و به يمن اسرا

سيس ارگانھای قانون گذاری، قضائی أگيرد و سرانجام با ت افزوده، بيش از پيش از تودۀ اعضای قبايل فاصله می

 اول با تکيه بر ۀاين دولت نيز در آتن، مانند ھر جای ديگر، در درج. ائی، به يک دولت تمام و کمال تکامل می يابدواجر

   i.ی است که به طور عينی موجوديت می يابدئی خود به جای نيروی مسلح قبيله ئنيروی مسلح حرفه 

ی، حمله و ئدوی ھستيم که با ايجاد نيروی مسلح حرفه ِدر روم نيز ما شاھد ھمين روند متحد شدن اوليۀ تعدادی از قبايل ب

اشرافيتی که به . گيرند ی را در پيش میئغارت قبايل ديگر و تمرکز قدم به قدم قدرت و ثروت در دست اشرافيت قبيله 

   ii.شود که تمام قدرتھای اجرائی و قانونی را در دست دارد تدريج به طبقۀ حاکمه ای تبديل می

مريکای شمالی نيز ازاين قاعده مستثنی نبوده است؛ ھرچند اين امر زيرفشار يک عامل ايان بوميان تشکيل دولت در م

که زمانی  - شورای قبايلءقبيلۀ متحد بودند، ابتدا ٧ًمثال در ميان چروکی ھا که متشکل از . پذيرد خارجی صورت می

ن اروپائی و ازير فشار مھاجر -کالن ھا بودسا و نمايندگان ھمۀ ؤی و در بر گيرندۀ رئيک ارگان دمکراتيک توده 

ِاعمال زور از جانب آنان، به تدريج به ارگانی بر باالی سر مردم تبديل شده، ھمچون ابزار حاکميت اشرافيت تازه به 
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 ت اجرائی با اختيارات زياد به وجود میأ يک ھيءبه اين ترتيب که ابتدا. وجود آمده در ميان قبايل مزبور عمل می نمايد

زند و آن را به مثابۀ يک  ليس جدا از مردم میوسپس برای اجرای قوانين و مقررات خود دست به ايجاد نيروی پ. آورد

پس از اين، شورای قبايل جديد با محروم کردن . ی مسلح قبيله می نمايدئنيروی اجرائی جديد، جايگزين نيروی توده 

ی و ئدولتی پدرساالر و سرکوبگری که در خدمت اشرافيت قبيله زنان از انتخاب و شرکت در جلسات خود، به دستگاه 

     iii.ن سفيدپوست بوده است، تکامل می يابدامنافع مھاجر

ھمانطور که گفتيم درعربستان مرکزی و غربی نيز در جريان عروج اسالم ھمين روند تا تشکيل اولين دولت طبقاتی 

  . شود  طی میدرمدينه و گسترش نفوذ وقدرت آن بر سرتاسر عربستان

ّقبل از آن، قبايل قريش، از ھمان زمان که توسط قصی بن کالب در چھار محل َ  مکه تقسيم و سکنی داده شده بودند، ھر ۀُ

کدام ھمچون واحدھای مستقل و خودمختار، بدون دخالت ھيچ عامل خارجی، عھده دار امور داخلی و خارجی خود 

که مالکيت خصوصی و خانواده، دو عنصر اساسی نظام تمدن، به وجود آمده در اين واحدھای خود مختار، با آن . بودند

از دل  -  زايمان جامعه جديدۀيعنی آخرين حلقۀ عبور جامعۀ بدوی به نظام تمدن و اين قابل -بودند، ولی ھنوز دولت

د کم و بيش ھمچنان از اين رو، نظام دمکراسی بدوی با ھمه نارسائی ھايش، در کليت خو. جامعۀ قديم شکل نگرفته بود

  .       جريان داشت

قوانين . شد ًھمانطور که قبال گفتيم در اين نظام رئيس طايفه با نظر و رضايت جمع انتخاب و درصورت لزوم خلع می

ی بود که طی ساليان دراز در جريان تجربيات نسل اندر نسل قبيله به وجود آمده و ئطايفه ھمان رسوم و آداب  قبيله 

  .  تک تک افراد بودمورد قبول

ن يک تصميم، اکه مخالف طوریه ب. شد در ھر مورد ديگر نيز، برای انجام ھر کاری، بر اساس توافق ھمگانی عمل می

به اين معنا . چرا که شرکت در جنگ برای افراد امری داوطلبانه بود. ًمثال جنگ، الزامی در امر شرکت در آن نداشتند

 بسيار فرزند که سياه زن" در غير اين. کرد افقت با جنگ بود که در آن شرکت میکه عضو قبيله تنھا در صورت مو

صورت ھيچ اجباری  "کنم می تفاخر ديگر امتھای بر شما بفزونی من که نيارد فرزند که است خوبروئی اززن بھتر آرد

رکت در انتقام خونی و کوچ تنھا اموری که برای ھر عضو قبيله الزامی بود، پرداخت خون بھا، ش. در انجام آن نداشت

  .  شرط عضويت در قبيله و زندگی جمعی بودۀبود که قبول آن ھا نيز از جمل

ِی خود مختار بود که با حفظ حقوق ئ بدوی عربی عبارت از مجموعۀ بی شماری از واحدھای قبيله ۀبه اين ترتيب جامع
ِافراد عضو قبيله، نه ملزم به اطاعت .  ھا قرار نداشت بر باالی سر آنئیبرابر در کنار ھم زندگی می کردند و ھيچ نيرو

مسائل فيمابين نيز يا از طريق . اجباری از کسی بودند و نه به ارگان، قدرت و نيروی برتری باج يا ماليات می دادند

 حل می -در صورت عدم توافق بر سر آن - مسالمت آميز، مانند توافق بر سر پرداخت خون بھا، و يا از طريق جنگ

  . ی به قبيلۀ ديگر نيز آزاد و داوطلبانه بودئپيوستن از قبيله . شد

جنبۀ ديگری از روابط ميان قبايل روابط جنسی ميان زن و مرد بود که ھمان طور که گفتيم در چھارچوب نکاح صديقه 

چرا که ھر قبيله برای . در ضمن در ميان قبايل، جريان اتحاد و جدائی يک امر دائمی بود. يا نکاح دائم انجام می گرفت

به اين صورت بود که .  ميان قبايل ديگر بودءًبقای خود مجبور به حفظ موقعيت خويش در اوضاع دائما متغير تعادل قوا

ی اھميت فراوان ئديگر متحد بوده به اين اتحاد قبيله  طوايف قريش که در مکه سکونت داشتند عالوه بر اين که با يک

َو يا قبايل اوس و خزرج که مھم ترين قبايل مدينه به   اف نيز دارای عقد اتحادھای متفاوت بودنددادند، با قبايل اطر می َ

طور جداگانه دارای ه ديگر در يک کشمکش دائمی به سر می بردند، ولی ھر يک ب که با يک حساب می آمدند، درحالی

  . جمله از قبايل يھودی ساکن مدينه بودند متحدينی از قبايل ديگر من
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افراد نه تنھا در سطح قبيله و طايفۀ خود . با اينحال در مکه يا مدينه ھيچ قدرت فائقه ای بر سر اين قبايل وجود نداشت

لی بودند بلکه در سطح شھر نيز ھيچ نيرو و مقام قانونی و يا اجرائی، مانند نظميه، حاکم وآزاد و فارغ از ھر گونه کنتر

شد  اخلی در درون قبيله توسط رئيس و ريش سفيدان قبيله يا طايفه حل و فصل میاختالفات د. و يا داروغه وجود نداشت

ُو امور عمومی در شھر  نيز در محلی به نام دار الندوه تصميم گيری می در اين محل نيز تصميمات تنھا در . شد ُ

به اين . نمود ی پيدا میسای قبايل مختلف معنا پيدا کرده، قابليت اجرائؤصورت توافق ھمگانی ميان ريش سفيدان و ر

  .  ديگری نداشتئیمعنا که جز ارادۀ آزاد و داوطلبانۀ ھر قبيله ضمانت اجرا

ًی طبق يک چنين مکانيزم ھای خود ساخته و کامال دمکراتيکی که طی قرون ئبه اين ترتيب، دمکراسی بدوی و قبيله 

  . کرد امور خود را حل و فصل میمتمادی و بر اساس نيازھای طبيعی جامعۀ انسانی شکل گرفته بودند، 

 ۀھمانطورکه گفته شد نھاد مالکيت خصوصی و خانواده پدرساالر دو نھاد بيگانه و درحال رشدی بودند که در دل جامع

از اين . ِاين دو نھاد متعلق به نظام طبقاتی موسوم به نظام تمدن بودند. اشتراکی بدوی و در تضاد با آن شکل گرفته بودند

و در واقع ھر دوی آن ھا حاوی مکانيزم . ً نظام دمکراسی بدوی کامال ھيرارشيک و غير دمکراتيک بودند عکسهرو ب

  . آتی  و به مثابۀ عناصری از جامعۀ مزبور در دل جامعۀ بدوی بودندۀھای سرکوبگرانۀ جامع

دمکراتيک بود، بالعکس، ھمه چيز اشتراکی، ھمگانی و  -در شکل ناب آن - بدویۀ برای ھمين خاطر نيز اگر در جامع

که در  -از مالک اموال خصوصی گرفته.  اين نھادھا ھر چيز، خصوصی، ھيرارشيک و سرکوبگرانه بودۀدر محدود

تا نھاد خانواده که  -گرفت ھر امری در مورد مايملک خود به طور فردی و تکروانه و به نوعی خودسرانه تصميم می

ی و پدر، دو پديده و اتوريتۀ ئدر واقع اشرافيت قبيله . ن و مال اعضای آن بوددر آن پدر، ديکتاتور مطلقه و  صاحب جا

از اين رو، ھر چند در .  آتی در دل جامعۀ قديم بودندۀغير دمکراتيکی بودند که نتيجۀ مستقيم شکل گيری عناصر جامع

ولی خارج از اين دو، يعنی دايرۀ مالکيت خصوصی و خانوادۀ پدر ساالر ھيچ چيز دمکراتيک و انسانی وجود نداشت، 

دور مانده بود، ھمه چيز دمکراتيک ه  آتی بۀ عناصر جامعکنترولدر سطح قبيله، شھر و منطقه که ھنوز از دسترس و 

  . و انسانی باقی مانده بود

 اين ابزار نھائی نظام طبقاتی برای سيطره بر - نظام تمدنئیيعنی آخرين حلقه و عنصر الزم برای برپا - در واقع دولت

بنابراين پيدايش دولت، به خودی خود، به . حوزه ھای دمکراتيک بود که ھنوز از گزند نظام آتی مصون مانده بودند

ی بر انسان بدوی و نظام دمکراتيک وی و پايان کامل ئمعنی پايان دمکراسی بدوی و سلطۀ تمام و کمال اشرافيت قبيله 

  . رۀ مالکيت خصوصی و قلمرو خانواده باقی مانده بودآزادی ھائی بود که ھنوز برای او خارج از داي

ما ديديم که با تشکيل دولت اسالمی، چگونه ھمۀ آزادی ھا وامکانات دمکراتيکی که در دسترس عرب بدوی قرارداشت، 

نه تنھا قبيله، خودمختاری خود را از دست داد و برای آن خودسرانه و از باالی سرش رئيس و . يک شبه از ميان رفت

 شد بلکه بر سر مکه و مدينه نيز حاکم و داروغه گمارده شد؛ نه تنھا در درون قبيله، آزادی عقيده، مذھب و تعيينساالر 

رو شد؛ نه تنھا ه لباس از ميان رفت بلکه در سطح شھر و منطقه نيز ھر مخالف حکومت و ملحدی با تھديد مرگ روب

برای ھميشه ممنوعه  - ند که ھمچنان در بعضی مناطق وجود داشتھرچ - ِرابطۀ جنسی انسانی و آزاد و مبتنی بر عشق

رو شد بلکه قانون اسالمی نکاح نيز که نوعی فحشای اجباری بود ه اعالم شد و ھمچون زنا، با حکم تازيانه و مرگ روب

رکت در به تنھا قانون سرزمين عربی تبديل گشت؛ نه تنھا خصلت داوطلبانه بودن جنگ از ميان برداشته شد بلکه ش

جھاد و پرداخت ماليات ھای زکات و جزيه نيز به اولين و ضروری ترين وظيفۀ ھر عرب بدوی در برابر دولت 

اسالمی تبديل گشت؛ نه تنھا موسيقی، شراب و رقص و پايکوبی و شادی برای ھمه قدغن گرديد بلکه برای زنان حتی 

  .  آزادی حرکت و گردش در خارج از خانه نيز از ميان رفت
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زيرا قوانين نظام جديد، از آنجا که .  که پا گرفت، به نيروی قدرت مسلح خود بودءھمانطور که گفتيم دولت در ابتدا

از اين رو نيروی .  در آيدءتوانست به اجرا ِمقبول انسان آزاد جامعۀ بدوی نبود، تنھا به زور يک نيروی سرکوبگر می

 سرکوبگر و غير ئی و در ذات خود، نيروء که از ھمان ابتداناچار بود - مانند ھر دولت ديگری - دولت اسالمی

  . دمکراتيک باشد

بنابراين ناچار بود از طريق . ی يعنی بر فراز سر قبايل باشدئبه عالوه اين نيرو می بايست يک نيروی فرا قبيله 

جايگزين  -اينجا اسالمیو در  -به اين ترتيب قوانين ھمگانی. سرکوب يک يک قبايل و بر باالی سر آن ھا شکل بگيرد

 ھای آن چيزی جز مجموعۀ اين قوانين و توجيھات الھی آنھا و تشويق و تھديد قربانيان تقرآن و آي. ی شدندئقوانين قبيله 

ًھمانطور که قبال نيز گفته شد اين قوانين، ھمان قوانين مردساالر جامعۀ عربی بودند که اکنون به قوانين . اين قوانين نبود

قرآن سندی بود که در بر . ن آن تبديل شده بودندا عربی وھمۀ آحاد و ساکنۀ و سراسری ھمۀ شبه جزيرءجراالزم اال

دارندۀ زشت ترين آداب و رسوم جامعۀ عربی، کثيف ترين اخالقيات و روحيات شکل گرفته در آن و عقب افتاده ترين 

اقتدار زمينی او، و در بردارندۀ قوانين نيمۀ مردساالر و قرآن سند بردگی انسان به خدا و . خرافات توجيه کننده آنھا بود

بی . ِمبتنی بر مالکيت خصوصی جامعۀ عربی بود که اکنون به زور شمشير، به تنھا قانون جامعۀ عربی تبديل گشته بود

ای حقيقت نظام اينھا گوياترين نشانه بر. نقش بسته بود" ال هللا االهللا " جھت نبود که بر پرچم اسالم، شمشير وعبارت 

، رمز ديکتاتوری مطلقۀ خود محمد و جانشينان "ال هللا االهللا " جديد بودند؛ شمشير نشان دھندۀ زور و خشونت بود و 

  . وی بود و او آن را ضامن سلطۀ اشراف بر تودۀ عرب معنا کرده بود

ھمگانی کردن قوانين جامعۀ جديد، اتوريتۀ سرتاسری دولتی را جايگزين اتوريتۀ قبيله به اين طريق دولت اسالمی، با 

ھمۀ اين ھا به مدد برپائی . ی و به يگانه طبقۀ حاکمه تبديل کرده بودئی، و خود طبقۀ جديد را جايگزين اشرافيت قبيله ئ

  .  ودممکن گشته ب -که بيان نيروی مسلح آن بود -دولت اسالمی و شمشير خونريزش

به اين ترتيب با تشکيل دولت اسالمی، نخستين بخش ھدف اوليۀ محمد که خود او در ديدارش با اشراف قريش ابراز 

  . تحقق می يافت - يعنی سلطۀ اشراف بر تودۀ عرب–کرده بود 

د را پس از مرگ محمد و در زمان ابوبکر و عمر، دستگاه دولت اسالمی باز ھم تکامل می يابد و اجزای ديگر خو

بازسازی کرده، با شاخه ھا و تقسيم کار ھای جديد خود، بيش از پيش به يک دولت کامل تبديل می گردد؛ آن چنان 

  . دولتی که شايستۀ نظام تمدن بود

 در ابتدای تشکيل دولت اسالمی يعنی در زمان محمد و درھنگامی که اين دولت مراحل اوليۀ تکامل خودرا طی می

به اين معنا که او ھم قانونگذار بود ھم ناظر بر اجرای قوانين و . ور در دست شخص محمد بود امۀکرد، سر رشتۀ ھم

به عالوه امور قضائی نيز توسط خود او انجام . ول امور مالی و خزانه داریؤ و ھم مسءامور اجرائی، ھم فرمانده قوا

  . می گرفت و حل و فصل می شد

به اين معنا که امر قضاوت به ابتکار خود او به عمر . دولت اسالمی رخ ميدھدولی در زمان ابوبکر اولين تقسيم کار در 

ی ن را حل و فصل م شد و او آ تا آن زمان، ھر اختالفى به وجود مى آمد به نزد خود محمد آورده می. گردد منتقل می

 ھاى قرآن را حفظ تيكه آ -ا به كمك كسانى مثل عايشهي توسط ابوبکر ءپس از مرگ وی نيز اين امور در ابتدا. كرد

سپردن کار قضاوت به عمر البته چيزی از قدرت نھائی . گرفت انجام می - آگاھی داشتند" غمبريپ"ا از سنت يبودند و 

در . چرا که به ھرحال امر انتصاب و خلع قاضی ھمچنان در دست او باقی می ماند. خليفه در اين مورد نمی کاست

 در ماھيت ديکتاتوری مطلقۀ اسالمی به وجود نمی آورد بلکه فقط پيچيده تر شدن وظايف یتغييرنتيجه، اين امر نه تنھا 

  . دولت اسالمی و تقسيم کار درونی بيشتر آن را نشان می داد
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گيرد اين است که امورمالياتی نيز که تا آن زمان توسط خود وی انجام  تقسيم کار ديگری که درزمان ابوبکر انجام می

َبازھم به ابتکار خودش به ابوعبيده سپرده شده، انجام اين وظيفه نيز از دوش او برداشته میگرفت، اکنون  می به . شود ُ

  .اين ترتيب کار تقسيم وظايف دولتی از اين نظر نيز يک گام جلوتر می رود

 فرماندھان به اين معنا که درعين حال که. ابدئيدرزمينۀ نظامی نيز درزمان ابوبکر، سلسله مراتب نظامی افزايش م

 که در -گردد، يک فرمانده کل نيز  میتعيينجداگانه برای فرماندھی دسته ھای مستقر در چپ و راست و قلب سپاه 

ضرورت اين پيچيده تر . شود س کل نيروی درگير در جنگ گماره میأ بر ر-اواخر دوران ابوبکر خالد بن وليد بود

ًو ھمانطور که قبال نيز از قول طبری خاطرنشان کرديم، به خاطر شدن ساختمان نظامی ناشی از جنگ با روميان بود 

  . ضرورت تمرکز بيشتر در ميان سپاه مسلمانان بود

َ در اصل به جنگ ھای مسلمانان در يمامه با مسيلمه باز میئیالبته آغاز اين تمرکز گرا َ گردد و چون اين جنگ ھا  ُ

  .  تا حدودی ضروری می کندنسبت به گذشته بزرگ تر بودند، اين تمرکزگرائی را

در زمان عمر تقسيم کار در دولت اسالمی از اين ھم فراتر رفته، گسترش بيشتری می يابد و به تدريج شکل و سازمان 

  .   پيچيده تری به خود می گيرد

سله مراتب از جمله اين که نه تنھا تعداد قضات از يک نفر به چند تن افزايش می يابند، بلکه خود آنان نيز مشمول سل

عالوه ه ب. گيرد قرار می -کرده اند ر نظر او کار میيکه ز - س  تعدادى قاضى ديگرأاداری شده، يک قاضى كل در ر

. و اجتھاد به كار قضاوت بپردازند  اسيقرآن و بعد ق  د بر اساسيدھد كه با ح میيعمر نيز به قضات منتسب خود توض

دن کار قضاوت به قاضی کل و قضات زير دست وی، چيزی از قدرت در اين مورد نيز ھمانند مورد ابوبکر، سپر

نھائی خليفه در امر قضاوت نمی کاھد و تنھا پيچيده شدن بيشتر وظايف دولت و گسترش تقسيم کار درونی آن را نشان 

  . می دھد

معۀ بدوی ھنوز با تا اين زمان جا.  امر بديع ديگری که در زمان عمر برای اولين بار رخ می دھد پديدۀ زندان است

در دمکراسی بدوی که بر پايه آزادی فرد بنا شده بود، فرد به خاطر عقايد، مذھب . پديده ای به نام زندان آشنائی نداشت

يا خروج از قبيله اش، مجازات نمی شد؛ روابط جنسی ميان افراد آزاد بود و کسی به خاطر اين امور مجازات و زندانی 

ی مانند خون بھا و غيره مجازات ءد قتل يا دزدی اتفاق می افتاد فرد مجرم بنا بر رسوم قبيله اگر ھم جرمی مانن. نميشد

شد، فرد مزبور برای مدتی در خانه ھای  طور استثنائی نياز به محبوس کردن کسی پيدا میه گاھی ھم که ب. گشت می

گامی که تنش ميان قريش و ھواداران چنانکه به ياد داريم که در مکه، ھن. شد شخصی افراد محبوس و نگھداری می

مثال ديگر اينکه محمد، . کنند محمد افزايش می يابد قريشيان، معدودی از مسلمانان را در خانه ھای خود زندانی می

  .   محبوس می نمايد-"بنى نجار"كى از زنان ي -اعضای قبيلۀ بنی قريظه را قبل از گردن زدن در خانۀ دختر حارث

 که در ئیرفت و ھمچنين بسياری از امور و فعاليتھا اسالمی، نه تنھا ھمۀ آزادی ھای باال از ميان میاکنون و در نظام 

شد، بلکه در اثر برپائی نظام جبار و  نمود، به جرائم سنگين و قابل مجازاتی تبديل می گذشته طبيعی و آزاد می

ات طبقاتی، بر حجم جرائم و تخلف از قوانين سرکوبگر اسالمی و گسترش ثروت در دست اشرافيت جديد و تشديد تمايز

  . اسالمی، به وجه چشمگيری افزوده می گشت

ن ي قانون مجازات اسالمى و قوان ًشد، صرفا بر اساس با اينحال تا مدتی از خالفت عمر، ھنوز ھم اگر متخلفی پيدا می

ه شد و زندانی کردن افراد بی ت ممجازا) چشم در برابر چشم و جان در برابر جان(ى، مانند حد و قصاص ئله يقب

گشت و ھرچند در  براى دزدى نيز قطع دست و براى زنا صد ضربه شالق جارى می.  نداشتئیعنوان مجازات معنا
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قرآن آمده بود که زنان زناکار را برای ھمۀ عمر در خانه نگاھداريد تا خدا تکليف آنان را معلوم کند، با اينحال ھنوز 

  . ن احساس نمی شدچندان نيازی به زندا

ولی با گسترش دولت سرکوبگر اسالمی و افزايش ھر چه بيشتر قوانين محدود کنندۀ جديد، دامنۀ سرکشی و تخلف از 

اين قوانين گسترش يافته، برپائی زندان به عنوان يکی از نھادھای سرکوبگرانۀ نظام تمدن امری ضروری و اجتناب 

  .  ناپذير می گردد

برای اين منظور او خانۀ . اولين زندان در زمان عمر و توسط وی در مدينه به وجود می آيدبدين ترتيب است که 

    iv . ل می نمايديداری و به زندان تبدينار خري د۴٠٠٠ ه را به مبلغيصفوان بنى ام

عضی حداقل در ب - نه تنھا خدمت نظامی. به عالوه در زمان عمر، وظايف دولت از جھات ديگری نيز گسترش می يابد

شود، بلکه برای اولين بار نيز به سربازان و افسران وھمۀ  از حالت داوطلبانه در آمده، اجباری می -موارد مورد نياز

طوری که ه ب. شودی کسانی که تا کنون در جنگ ھای اسالمی شرکت داشته اند، حقوق و مستمری ثابت پرداخت م

  v.ى گرفته اندنار مينار و افسران ھزار ديد ٣٠٠سربازان در سال، 

گردد   اين امر منجر به ايجاد يک آريستوکراسی سياسی و نظامی ثابت و قدرتمند در اطراف دولت و وابسته به آن می

       . کند  میأًکه بعدا نقش مھمی را در اختالفات و کشمکش ھای داخلی دولت و خالفت اسالمی ايف

 ديوان و مقرری چيزی است که به تقليد از تعيينق گسترش وظايف دولت وسازماندھی ارتش توسط عمر از طري

   :گويد که طبری می چنان. دستگاه دولتی رومی در سوريه انجام می گيرد

ديده بود که چگونه شاھان ديوان تھيه کرده و سپاه   وليد بن ھشام بن مغيره که به شام رفته وۀعمر ديوان را به توصي"

   vi."کنند، دست به اين کار ميزند منظم می

  :سازمان ارتش در زمان عمر و در جريان جنگ قادسيه از اين قرار بود 

دسته (بعد سر دسته ھا . بعد سران قسمت ھا. ساالر سپاه .: ر بوديم بندى سپاه مسلمانان به قرار زين زمان تقسيدر ا"

 اطباء، قاضى، امور ضبط و ًضمنا. ليساى قباؤبعد پرچمداران و سرانجام ر). ج بوديھاى ده نفرى كه از زمان محمد را

)مور اكتشافأشتاز و ميپ(م غنائم، دعوتگر و رائد يتقس    vii."گر سپاه بودندير اجزاء دي، ِمترجم و دبِ

ی متکی بود و ئالبته بايد توجه داشت که نظام اسالمی در جنگ ھای خود ھمچنان تا مدت زيادی به ارتش ھای قبيله 

مھاجرين و (تش ھای نا منظم آنھا درکنار جنگجويان قديمی آماده به خدمت خود تحت عنوان جھاد، از نيروی قبايل و ار

چنان که در جنگ قادسيه، ما می بينيم در آغاز جنگ، قبيلۀ بنی اسد . کرد طور موثر و وسيعی استفاده میه ، ب)انصار

ًدھد عمدتا  حمله و کاری می يا ءجائی قواه  دستوری برای جابء ، و ھربار که فرمانده کل قواviiiکند است که حمله می

آرايش سپاه نيز به اين ترتيب بود  . ixدھد کنند، می ی خود را ھدايت میئ که نيروھای قبيله یسای قبايلؤدستور را به ر

  .شد ، گاھی سپاھيان قبايل مختلف قرار داده می)راست و چپ(که در دو پھلو و ميمنه و ميسره 

ی تنھا بخشی از سپاه مسلمانان را ئن ارتش نشان می دھد که ارتش ھای قبيله  با اين حال توضيح طبری در مورد سازما

ن و انصار بودند و در مرکز سپاه قرار می اًتشکيل می داد و بخش اصلی ارتش از جنگجويان قديمی که عمدتا از مھاجر

  .  می نموده اندأگرفته اند، تشکيل می شده است که نقش اصلی و رھبری را در جنگ ايف

سى يلوروى پيچ نيقبل از اين ھ. ليس استووی ديگری که برای اولين بار در زمان عمر به وجود می آيد نيروی پنير

ل و مراقبت از شھر در برابر سرکشی و جرائم وجود نداشت و اين نوع موارد ھمگی توسط افراد و به طور وبراى کنتر
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به وجود می ) پوليس  سيرئ(ر نظر صاحب االحداث ي را ز سيلوروى پين بار نيعمر براى اول.  مى شد داوطلبانه گزارش

  . آورد

ر راه ھاى عمومى، يگر در مسيا موانع ديرى از بناى خانه ي نظارت بر اوزان و اندازه ھا، جلوگپوليسفۀ يدر ابتدا وظ

، با گسترش جمعيت ً  اما بعداx.ره بوده استيات و غيرى از منھيوانات كردن، و جلوگي از اندازه بار ح شيرى از بيجلوگ

جمله مقابله با شورش ھای شھری که در دوران خلفای   آن، منکنترولشھری و به خصوص پايتخت و پيچيده تر شدن 

چنان که در . گيرد  شھر را نيز در بر میکنترول گسترش يافته، اداره و پوليسدھند، وظايف  بعدی به کرات رخ می

سی، ھنگامی که مردم بغداد در اعتراض به محاکمۀ حالج به رھبری  مقتدر عباۀ ھجری، در زمان خليف٣٠٨سال 

کنند و مساجد و محراب ھا را ويران نموده، درھای زندان ھا را می گشايند، در آخرين لحظه، ھمين  قرامطه قيام می

    xi. است که به کمک سربازان و سپاھيان خليفه آمده، شورشيان را قتل عام و سرکوب می کندپوليسنيروی 

كى از مساجد به خزانه دارى يبرای اين منظور خانه اى در كنار . سيس می گرددأ نھاد خزانه داری نيز در زمان عمر ت

   xii.د می شودين كار از مدل سورى تقليد براى ايه ھشام بن وليابد و بنا بر توصي می  اختصاص

 اضافه می گردد وظايف دولت اسالمی ھر با تصرف ايران و سلطه بر مناطق وسيع ديگری که به قلمرو دولت اسالمی

سرانجام در زمان عباسيان کل دستگاه دولتی ايرانی که بيش از يک ھزار ساله در امر تشکيل . چه پيچيده تر می شود

دولت و انجام وظايف آن سابقه داشته است، برای ادارۀ امور خالفت اسالمی به خدمت گرفته می شود، تا جائی که 

  . وری ھای زمان خود در می آيدتمی در زمرۀ پيشرفته ترين دول و امپرادستگاه دولت اسال

 
                                                 

i - Ferederick Engels,'The Origin of the Family, Private Property and the State, Enlglish, p. 98-118.  
ii .396-394 ستوده سيامك، زن و سكس در تاريخ، صص -  
iii .482 همان جا، صص -  
iv - Maghrizi, vol. 2, p. 287. In Engineer, Asghar ali, The Islamic state. Pp. 55-57.   

        از "گفتيم كه وقتي با پادشاهي يزدگرد واتحاد درباريان، اعراب عراق قصد شورش عليه سپاه مسلمانان را مي كنند، عمر به مثنـي فرمانـده مـسلمانان مـي نويـسد كـه
هركه را سالح يااسب يـا تـوان        " مي نويسد كه      و به همة عامالن خود نيز در واليات وعمال قبايل عرب نامه            ".هر كس سالح واسب و توان دارد بايد به جنگ آيد          ... قبايل  

هـر كـه بـه دلخـواه       "كه دستورمي دهد تا درميان قبايل ربيعه و مضَر و هم پيمانان شـان                ، وبارديگر "جنگ دارد برگزينيد و سوي من فرستيد، شتاب كنيد، شتاب كنيد          
 ".نيايد احضار شود

v- Shabali, p. 325. In Engineer, Asghar ali, The Islamic state. Pp. 55-57.      
vi   .2046 طبري، ، جلد پنجم، ص -
vii .1641 طبري، جلد چهارم، ص -  
viii .1735 طبري، جلد پنجم، ص -  
ix . 171401715 همان جا، صص -  
x  -  Shabali, p. 322. In Engineer, Asghar ali, The Islamic state. Pp. 55-57   
xi . 210-209نقل از مير فطروس، حالج  صص . 6863؛ تاريخ طبري، ص 185هاني، ص  تاريخ پادشاهان و پيغمبران، حمزة اصف-  
xii- Shabali, p. 325. In Engineer, Asghar ali, The Islamic state. Pp. 55-57.      
   
 
 
 
 
 
 


