
 

 تكوين نظريه امنيت علوي؛
 تحليل دوران قبل از حكومت امام علي
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 22/12/1383تاريخ تأييد:      معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي 
 

 چكيده
گذاري است كه در نتيجه   ، جامعه اسالمي شاهد دورانrدر پي رحلت رسول خدا

يابد. اين در حالي است كه از ديدگاه  خالفت به عنوان نظام سياسي حاكميت ميآن 
دار  بايست عهده شيعه، امامت به مثابه سازمان ديني ـ سياسي متصل به رسالت، مي

به حاشيه رانده  uشد. بدين ترتيب، تشيع به رهبري حضرت علي چنين مهمي مي
تل خليفه سوم، حكومت علوي شده و اين وضعيت ادامه يافت تا اينكه پس از ق

گرديد. اگرچه امنيت به عنوان كااليي عمومي كه با مديريت حكومت تأمين  تأسيس 
رغم  به  uشود، شناسانده شده است؛ اما اين پرسش كه به چه دليل حضرت مي

حقانيت در مقابل جريان سياسي حاكم مقاومت عملي نكردند، ما را به اين نكته 
ادهاي نظريه امنيت در دوره علوي را صرفاً منحصر به دوران كند تا بني رهنمون مي

 ننماييم. uحكومت آن حضرت
مقاله حاضر ـ در ادامه سلسله مقاالت مربوط به نظريه اسالمي امنيت ـ به بررسي 

پردازد. مؤلف  تا تأسيس حكومت علوي مي rدوره حساس پس از رحلت رسول خدا
بر » صيانت از اصل شريعت«واقع از اولويت در » هويت امنيتي شده«با ارايه مفهوم 

هاي بديل براي تحصيل  ، به دليل وجود گزينه»تصدي حكومت براي هدايت«
 گويد. ، سخن مي»هدايت«
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 مقدمه
ش منازيد. و از هاي نجات برون شويد! و به تبار خوي مردم! از گردابهاي بال با كشتي«

راه بزرگي فروختن به يك سو رويد... اگر بگويم، گويند كه خالفت را آزمندانه 
 )0F1 )1»خواهان است؛ و اگر خاموش باشم، گويند از مرگ هراسان است.

اند،  اظهار داشته rاي پس از رحلت رسول خدا طي خطبه uچنانكه حضرت علي
گيري را در خصوص  شود كه تصميم مي اي متحول معادالت قدرت در اين دوران به گونه

1Fاي حساس ، به امري پيچيده و مشكله»خالفت مسلمين«

دليل اين امر آن است كه  .كند بدل مي 2
) 2بودند(  حضرت بنا بر نص، مكلف به تصدي امر حكومت دراستمرار رسالت از باب امامت

2Fداشتند) شان به كرات بيان مي (و اين مطلب را ايشان و پيروان

ما در مقام عمل، هرگونه ، ا 3
توانست براي جامعه اسالمي  به دليل نتايج ناگواري كه مي اقدامي براي محقق ساختن اين ايده،
شد. به عبارت ديگر، تشيع در دوراهي دشواري  منع مي uدر پي داشته باشد؛ از ناحيه حضرت

اي باال براي  زينهقرار گرفته بود كه يك سوي آن به قيام براي اقامه دولت علوي (ولو با ه
پوشي از نعمت دولت علوي  جامعه اسالمي در حد شكست اسالم) و سوي ديگرش به چشم

اندازي است كه شاهد  شد. در چنين چشم به نفع بقاي اصل حكومت اسالمي، ختم مي
 در قالب گزينه دوم هستيم. uساز امام علي گيري سرنوشت تصميم

شود، اما نبايد گمان برد كه موضوع  اقباً استوار مياگرچه دولت علوي با قتل خليفه سوم متع
گانه، حكايت  گردد. تحليل دوران خلفاي سه از آن زمان در نظر و عمل شيعه هويدا مي» امنيت«

از ابتداي جريان سقيفه تا زمان شهادت، بر عنصر امنيت تأكيد  uاز آن دارد كه حضرت
هد اتخاذ دو راهبرد متفاوت ـ اما مكمل و از اند. البته بنا به مقتضاي اين دو مقطع شا داشته

در مقطع نخست ـ با  uحيث ماهيت يكسان ـ هستيم. نظر به اينكه مالحظات امنيتي حضرت
اي حكومتي است ـ تاكنون به بحث گذارده نشده و حداكثر تجربه  اين توجيه كه امنيت مقوله

                                                                                                                                        
اَخرَِة... َفِاْن اَُقْل اَيُّها الّناس ُشقُّوا اَْمواَج اْلِفَنت ِبُسُفَن النَّجاِة َو َعرُِّجوا َعْن طريِق اْلُمناَفرِة. َوَضُعوا َعْن تيجاِن اْلُمف: «u. قال علي ١

 )٥خطبه   البالغه ـ �ج»(ْت، يـَُقوُلوا َجزََع ِمَن اْلَمْوِت...اْلُمْلِك. َو ِاْن َاْسكُ  يـَُقولوا َحَرَص َعَلي
 )٥البالغه ـ خطبه  . َهذا َماٌء آِجٌن (�ج ٢
 )٣البالغه ـ خطبه  (�ج» الرَّحي.  اَما َواِهللا لقد تـََقمَّصها ُفالٌن َو اِنَّه لَيَـْعَلُم اَنَّ َحمَّلي منها َحمَلَّ الُقْطِب ِمنَ : «u . قال علي ٣
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مقطع حساس را به صورت حكومتي ايشان تحليل شده است؛ نگارنده در اين نوشتار، اين 
مستقل به بحث و بررسي گذارده است. در اين مقطع اگرچه مفهوم عمومي امنيت كه با رسالت 

تري از سوي  تر و پيچيده شود، موضوعيت ندارد؛ اما شاهد طرح ايده مهم حكومت شناسانده مي
شكل » تهوي«باشيم كه در حوزه فلسفه امنيت قرار دارد و موضوع اصلي آن را  مي uحضرت

بايست  در اين مقطع، نخست مي uدهد. به منظور درك و تحليل ايده و عمل امنيتي امام مي
ياد » هويت امنيتي شده«(كه نگارنده از آن با عنوان تخصصي » هويت ـ امنيت«مناسبات 

 شود. نمايد) بررسي و در ادامه تجربه علوي به بحث گذارده  مي
 

 ريالف. امنيتي شدن هويت؛ چارچوبي نظ
روح آدمي همان قدر ذاتي و ضروري زندگي اجتماعي است، كه جباريت اجتماعي «

هاي فردي و جمعي، با  شدن ... عوامل دروني و بروني در آشكارشدگي هويت
 )3»(خيزند. افشاني برمي يكديگر به دست

رغم تغيير و  سؤال پيرامون دليل استمرار برخي از الگوهاي سياسي در بستر زمان به
هاي مهمي است كه به خاطر داشتن آثار عملي  كنند، از پرسش ت بنياديني كه تجربه ميتحوال
هاي اقناع كننده  ) شايد از جمله پاسخ4مند، پيوسته مد نظر فالسفه سياسي بوده است.( ارزش

 اند. را عرضه كرده 3F1»تئوري هويت«گراني اشاره داشت كه  بتوان به ديدگاه آن دسته از انديشه
افزاري قدرت سياسي،  افزاري و سخت ، به دليل ايجاد ارتباط بين دو سطح نرماين تئوري

توان از  هاي سياسي در بستر زمان است. بنابراين مي داراي قابليت بااليي در تفسير تحول نظام
 آن براي ارايه تصويري تازه از امنيت استفاده كرد.

 
 . ساخت هويتي نظام سياسي1

 4F2»هويتي اجتماعي«اي كه بتوانند براي خود  هاي سياسي ممطابق تئوري هويت، فقط نظا
ها  توليد نمايند، خواهند توانست نسبت به ثبات و بقاي خود در آينده اميدوار باشند. ساير نظام

مند باشند، اما در گذر زمان دچار بحران هويت شده و راه زوال را  هرچند كه از توان مادي بهره
                                                                                                                                        
1. Identity theory 
2 . Social Identity 
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رسيد و آن را به » هويت و سياست«وان به دركي امنيتي از مقوله ت پيمايند. براين اساس مي مي
 صورت مختصر در قالب گزاره زير ارايه نمود:

اي متشكل از دو زيرهويت مادي و معنوي است و در نتيجه  هويت هر نظام سياسي«
 »گردد. تعامل بين آن دو، زوال يا بقاي يك نظام ميسر مي

 سازند؛ عبارتند از: نه درك مالحظات امنيتي را فراهم ميكه زمي  در اين تلقي، مفاهيم اصلي
، »ايده حكومت«كه در تعريف موسع خود، سيستمي پيچيده و مركب از  . نظام سياسي1

شود. اين سيستم متأثر از شرايط داخلي و  را شامل مي» منافع بازيگر«و باالخره » سازمان دولت«
ريف از يك طرف برگرفته از نظريات بخشد. اين تع خارجي به حيات خود استمرار مي

است كه در پي ارايه  7F3»كارل دويچ«و  6F2»گابريل آلموند«، 5F1»ديويد ايستون«گراني چون  انديشه
) و از سوي ديگر مبتني بر تحليل امنيتي نويسندگاني 5وار از حكومت بودند( نگرشي سيستم

فعت و سازمان را براي من باشد كه سه عنصر اصلي ايده، از دولت مي 8F4»بوزان باري«چون 
 )6نمايند.( مي  شناسايي ها دولت
بازيگر است و دربردارنده » دروني ـ بيروني«محصول ديالكتيك شرايط  كه. هويت 2

هايي است كه يك بازيگر را از ديگران متمايز و به او  ها، عناصر و يا شاخصه مجموعه گزاره
گذر پاسخ به  يابد و از ره درت معنا مي) هويت سياسي با توجه به شبكه ق7بخشد.( مي» معنا«

 )8شود:( سه سؤال اصلي زير، پديدار مي
 اند؟ ـ اهدافي كه قدرت براي نيل به آنها تعريف شده، كدام

 كند، كدام است؟ ـ سازماني كه قرار است اعمال قدرت 
 ـ آيا توان الزم براي اجراي برنامه وجود دارد؟

گرا است؛ اما هويت اجتماعي، جنبه كيفي  كمي بنابراين هويت سياسي، عيني و به شدت
گانه  هاي سه دارد و متوجه روندهايي است كه در وراي هويت سياسي قرار دارند و به شاخص

بخشند. به عبارت ديگر هويت اجتماعي، ريشه هويت سياسي در بستر  مذكور معنا و مفهوم مي
 )9شود:( مي  دهد كه با سه سؤال اصلي ديگر شناسانده جامعه را شكل مي

                                                                                                                                        
1 . David Easton 
2 . Gabreil Almond 
3 . Karl Deutsch 
4 . Barry Buzan 
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 سازد، چيست؟ (غيريت سازي) را مشخص مي» من ـ ديگر«ـ ايدئولوژيي كه مرز ميان 
كدامند؟ » ديگران«به عنوان بازيگر واحد، در مقابل » ما«دهي  ـ عوامل مؤثر در شكل

 بخشي) (انسجام
ي در شبكه ارتباطات وجود دارد يا خير؟ (اعتباربخش» ما«بخشي براي  ـ آيا جايگاه رضايت

 / رضايت)
دهد و بر همين اساس  را شكل مي» هويت سياسي«بنياد » هويت اجتماعي«بدين ترتيب، 

 توان مفهوم واسط امنيت را از نسبت بين اين دو هويت استنتاج نمود. است كه مي
 

 . هويت و امنيت2
د؛ ) همساني دار10اگرچه عمده معادالت امنيتي در اين مقطع زماني با تلقي سلبي از امنيت(

تواند براي تحليل  شود، نمي ها قلمداد مي سلبي موضوع كار حكومت  اما به دليل آنكه امنيت
در دوران محروميت ايشان از حكومت، كارساز باشد. بر  u ها و مواضع حضرت علي ديدگاه

تر و تأثيرگذارتر است ـ يعني  بايست گونه ديگري از امنيت كه به مراتب مهم اين اساس مي
 )11ت ـ مورد توجه قرارگيرد.(امنيت هوي

در » حفظ ارتباط متقابل بين دو زيرهويت سياسي و اجتماعي«عبارتست از » امنيت هويت«
يك نظام. اهميت اين گونه از امنيت در آن است كه به دليل ارتباط وثيق روبنا (نظام سياسي) با 

از ناحيه نارضايتي هاي مختلف درون نظام ـ  زيربنا (هويت اجتماعي)، امكان بروز بحران
داخلي يا مداخالت خارجي ـ كاهش يافته و نظام خواهد توانست به حيات خويش استمرار 

خويش،   دهد. در غير اين صورت نظام سياسي به دليل قطع ارتباط با بنيادهاي اجتماعي
پاشد.  هاي داخلي، فرو مي استقرار خود را از دست داده و در پرتو هجوم خارجي و يا شورش

ايده » تضعيف«يا » زوال«ها به دليل تقويت از ناحيه بستر اجتماعي، به  ين گونه از فروپاشيا
ساخت «دهنده  سازمان» ايدئولوژي«اعتباري  شود كه معناي مشخص آن بي ها منجر مي دولت
 )1است.(نگاه كنيد به نمودار شماره » قدرت

 ):1نمودار شماره (

 ساخت هويتي نظام سياسي
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 هويت اجتماعي    
 
 
 
 
 
 
 

 هاي سياسي قايل شد: توان دو وضعيت امنيتي را براي نظام با اين تفسير مي
 

 هاي امنيتي شده اول. هويت
در اين وضعيت نظام سياسي دستخوش بحران است؛ چرا كه ارتباط بين هويت سياسي با 

باشد. بدين صورت كه  داقل از يك ناحيه ـ در معرض گسست ميهويت اجتماعي آن ـ ح
دهندگي دچار ضعف شده و نظام سياسي در  بخشي، كارآمدي يا سازمان هاي مشروعيت كارويژه

 گيرد. معرض زوال قرار مي
 

 هاي غيرامنيتي دوم. هويت
هاي قدرت  مندي از شاخص در اين وضعيت، نظام سياسي از موقعيت مناسب براي بهره

نرم و سخت، تحصيل اهداف و در نتيجه تقويت سازماني قراردارد. بنابراين نظام سياسي 
يابد؛  دهد؛ بلكه جايگاه آن در ساختار قدرت ارتقا مي كارآمد نه فقط به حيات خود استمرار مي

 ارتقايي كه براي شهروندانش افتخار و اعتبار در پي دارد.
 

 . اركان ناامني هويتي3
سازي در سطح هويتي، انحصاراً موضوع كار  شود كه امنيت شخص ميبا اين توضيح م

ها نيست؛ بلكه افزون بر آنها و به ميزان بسيار بيشتري، بازيگران غيرحكومتي ايفاي  حكومت

انسجام 

 بخشي

اعتبار 

 بخشي
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نمايند. به عبارت ديگر امنيت هويت در دستور كار نظام سياسي ـ و نه حكومت ـ  نقش مي
انداز،  از مالحظات حكومتي و غير آن است. در اين چشم قرار دارد. از اين منظر اركان آن اعم

شدن هويت و بروز بحران، مورد توجه  هاي اصلي امنيتي توان سه ركن را به عنوان شاخص مي
 قرار داد:

 

 ركن اول. بحران مشروعيت
دهد كه اگر  ، هسته مركزي هر دولتي را شكل مي»ايده«بوزان نشان داده است  چنانكه باري 

ئولوژي توجيه الزم را نيابد؛ نخواهد توانست مشروعيت الزم را توليد كند. در اين توسط ايد
كنند كه صاحبان  تا حد منافع فرد يا گروهي خاص تنزل پيدا مي» اهداف بازيگر«صورت 

كرد توان و امكانات جامعه، به دنبال تحصيل آنها هستند. بحران  حكومت از طريق هزينه
است كه در » سازي اجتماعي غيريت«تيجه بروز مشكل در فرآيند مشروعيت ـ در اين سطح ـ ن

نتيجه آن، بازيگران حاضر در يك واحد ـ به دليل استحاله فرهنگي، تبعيت از ساير 
دهند. بدين ترتيب بين  هاي مسلط و ... ـ استقالل هويت خويش را از دست مي ايدئولوژي

هاي بريده از  يد كه نتيجه آن ظهور دولتآ گسستي پديد مي» نظام سياسي«و » زمينه اجتماعي«
 )12ملت است.(

 
 ركن دوم. بحران داخلي

 9F1»مجموعه قدرت سياسي«سازي اجتماعي، جايگاه هويت خودي را در  اگرچه غيريت
تنها در صورتي تأثيرگذار خواهد بود كه با استفاده از » تعريف هويت«نمايد؛ اما  مشخص مي

بازيگران حاضر در ذيل يك نظام هويتي، » ضريب انسجام«هاي مختلف مادي ـ رواني،  سياست
مندي از انسجام دروني است كه  ها در صورت بهره افزايش يابد. به عبارت ديگر هويت

نيافته، به دليل پراكندگي، تأثيرگذاري مؤثري  هاي سامان توانند ايفاي نقش نمايند و هويت مي
ت قدرت رانده شده و در نهايت حذف يا نخواهند داشت و به طور طبيعي به حاشيه معادال
تواند به جريان قدرت  مي» بخشي انسجام«استحاله خواهند شد. هويت اجتماعي از طريق 
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بخشيده و بدين ترتيب شأن سازماني آن را تقويت نمايد. ضعف در اين كاركرد، به » جهت«
يت فروپاشي از هاي داخلي و در نتيجه هدر رفتن قدرت و در نها بروز اختالفات و تعارض

 )13شود.( درون ـ يا درمواجهه با هجوم بيروني ـ خواهد شد كه از آن به بحران داخلي ياد مي
 

 ركن سوم. بحران كارآمدي
هاي اجتماعي با استفاده از منابع ايدئولوژيك خود قادر به توليد مشروعيت  اگرچه هويت

توان ناديده  اما اين نكته را نميبراي اهداف نظام سياسي و پذيرش اعمال قدرت جديد هستند، 
هاي سياسي است.  ، محك بسيار مؤثري براي اعتبار برنامه نظام»تجربه عملي«انگاشت كه 

كه نتوانند دستآوردهاي عيني قابل قبولي در عرصه   هاي سياسي بنابراين آن دسته از نظام
دي شده و در نتيجه خود ارايه دهند، به طور طبيعي دچار بحران كارآم  سياست براي جامعه

آيد. از اين منظر، هويت اجتماعي با توليد  تسري آن به ساير اركان، زمينه بروز ناامني فراهم مي
ها و يا هدايت افكار عمومي، كه از آنها با عنوان  قدرت نرم و يا ايجاد تعديل در خواسته

كنند. در  نظام كمك  توانند به افزايش سطح كارآمدي يك شود؛ مي ياد مي» اعتباربخشي«عمومي 
نقطه مقابل نيز اين احتمال وجود دارد كه اگر هويت اجتماعي چنين سمت و سويي را نسبت 
به نظام سياسي اتخاذ ننمايد، در آن صورت توان بازيگر ـ حتي اگر از حيث برآورد استراتژيك 

بيل التهاب هاي اجتماعي ـ از ق زياد باشد ـ ثمربخش نبوده و در عرصه عمل به دليل بحران
 )14ها و ... ـ ناكارآمد شود.( رويه خواسته افكار عمومي، افزايش بي

نتيجه آنكه اگر هويت نظام سياسي به دليل بروز بحران در رابطه هويت سياسي با هويت 
» نبود«يا » بود«هاي بديل فراسوي بازيگران به  شود، در آن صورت گزينه» امنيتي«آن   اجتماعي

شود؛ بلكه به دليل ارتقاي سطح بحران   ـ تا حد  در قدرت منحصر نمي فرد يا گروهي خاص
شود. به همين خاطر است كه  اصل نظام مي» نبودن«يا » بودن«هويتي ـ پرسش اصلي متوجه 

بلكه در خصوص  هاي ناراضي نه نسبت به فرد يا سازمان خاصي از نظام،  مخالفان يا گروه
 گيري كنند. اصل آن بايد تصميم

 
 تحليل شرايط جامعه اسالميب. 
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كه ريشه   فرهنگي اي از تحوالت بنيادي اجتماعي ـ  و مجموعه uدر پي رحلت رسول خدا
) جامعه اسالمي وارد 15يافت؛( هاي قبل داشت و در اين زمان امكان ظهور و بروز  در سال

تار از آن شود كه با توجه به چارچوب نظري ارايه شده در اين نوش اي مي مقطع تاريخي تازه
توان در دو سطح داخلي و  ياد كرد. تجلي اين وضعيت را مي» امنيتي شدن هويت«توان به  مي

را در اين دوره  uخارجي مشاهده نمود كه در مجموع، زمينه درك سياست امنيتي امام علي
 سازد. فراهم مي

 
 
 
 

 اول. واگرايي داخلي
دي و فرهنگي موجب شد تا مجموع تحوالت رخ داده در سطوح مختلف سياسي، اقتصا
به شدت آسيب ببيند و  rميزان همبستگي جامعه اسالمي در فرداي رحلت رسول خدا

توان به  اختالفات تا حد يك بحران داخلي ارتقاء يابد. از جمله مصاديق بارز اين بحران مي
 موارد زير اشاره داشت:

 

 . ارتداد1
عنوان عمومي و كالني است كه بر طيف بيان داشته، ارتداد » الرَّده«چنانكه واقدي در 

شود. آنچه در اين خصوص در خور  ها در مقابل حكومت اسالمي اطالق مي متنوعي از سياست
نمايد، برخورد قاطع حكومت وقت با پيروان اين جريان است. جريان مذكور از شيوع  تأمل مي

به  هاي خارجي نيز ـ  بااليي در پيكره جامعه اسالمي برخوردار بود و بعضاً از سوي قدرت
شد. به دليل همين فراگيري، عمدتاً از آن به عنوان  صورت مستقيم و غيرمستقيم ـ حمايت مي
كه تأثيرات بسيار زيادي نيز همراه داشت، ياد  rيك حركت در فرداي رحلت رسول خدا

انسجام ) شايد كمتر جرياني را بتوان سراغ گرفت كه همچون ارتداد توانسته باشد 16شود.( مي
و ظهور » امنيتي شدن هويت اسالمي«داخلي جامعه اسالمي را تضعيف نموده و زمينه را براي 
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توان در  بحران داخلي، فراهم آورد. از اين منظر، حداقل سه جريان سياسي ـ اجتماعي را مي
 شده است: اطالق مي» ارتداد«داخل جامعه اسالمي شناسايي كرد كه بر آنها عنوان 

 
 اصل دين . رد1ـ1

اند، از راه شريعت برگشتند و  و دينش مرده rپيروان اين جريان با اين استدالل كه پيامبر
هاي  اي كه شورش به ارايه عقايدي تازه در مخالفت با حكومت اسالمي پرداختند؛ به گونه

10Fدهي كردند. متعدد اعتقادي ـ اجتماعي را مديريت و سازمان

شورش اهالي يمن، يمامه،  1
د، سميرا، كه به رهبري افرادي چون اسود عنسي، مسيلمه كذاب، طليحه و عسكر به اس بني

 )17انجام رسيد، از جمله اين رخدادهاست.(
 

 . رد اصول دين1ـ2
اي از اصول اسالمي را با اين  اين گروه مشتمل بر افراد و قبايلي بودند كه اجراي پاره

ترين آن عدم پرداخت  لّق نمودند كه مهمبوده است، مع rتوجيه كه متعلق به دوران پيامبر
 )18زكات بود. حوادث حضرموت و كنده در اين قالب قابل تحليل است.(

 
 . رد كارگزاران دين1ـ3

اين گروه با اصل و يا اصول دين تعارضي نداشتند، بلكه بيشتر با كارگزاران و مجريان آن 
، »مالك بن نويره«و » قيس بن عاصم«نمودند. براي مثال  مخالف بودند و از ايشان اطاعت نمي

كرد  نمودند، اما به جاي تحويل آن به خليفه، خود نسبت به هزينه آوري  حتي زكات را جمع
 )19كردند.( خويش، اقدام   عمومي آن در قبيله

نمايد؛ اما در آن زمان  آنچه مسلم است اينكه اطالق ارتداد بر هر سه گروه محل تأمل مي
واحد يافتند و به عنوان عامالن اقدامي بر ضد اصل نظام سياسي حاكم اين سه فقره حكمي 

تلقي شدند كه مستند بر حكم صريح قرآن ـ مبني بر جنگ با مرتدين ـ خليفه آنها را تهديدي 

                                                                                                                                        
ْسِلمَني و اَ   َواَْميَ اِهللا، فـََلْوال َخماَفُة اْلُفْرَقِة بـَْنيَ «فرمايند:  با توجه به مهني خطر است كه مي u. حضرت ١

ُ
ن يـَُعوَد اْلُكفُر و يـَُبوَر الّديُن امل

 )٣٠٧، ص ١البالغه، ج احلديد، شرح �ج (ابن ايب» َلُكّنا َعلي َغْريِ ماُكّنا َهلُْم َعَليِه.



ـ 242 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــ ـــ فصلنامه مطالعاتـ ـــ ـــ  28راهبردي شماره  ــ

پديد آمد. اين تهديد عيني براي امنيتي كردن هويت » هاي رده جنگ«داخلي ارزيابي نمود و 
11Fنمود. دامن نزدن به آن، كفايت مي به جهت uاسالمي و اقدام حضرت

1 
 

 . بدعت2
هاي انحرافي در حوزه اعتقادات ديني امكان و اجازه  ، جريانrاگرچه با تالش رسول خدا

ظهور پيدا نكردند و همين امر سنتي شد تا در دوره پس از رحلت ايشان مسلمانان از ورود به 
و به ويژه توسعه ارضي جامعه  مباحث فكري انحرافي خودداري ورزند؛ اما با گذشت زمان

هاي نويني در حوزه انديشه و حتي  اسالمي، شاهد تداخل بيشتر افكار و آراء و ظهور بدعت
شود كه  هاي نادرستي درون دين وارد مي عمل ديني هستيم. در نتيجه اين روند است كه آموزه

لت اقتصادي، احكام سازد. دور شدن از اصولي مانند عدا دار مي خلوص و جذابيت آن را خدشه
جنگ عادالنه، رعايت حال مردم شهرهاي فتح شده و مانند آن از جمله اين موارد است كه به 

) 20كند.( بروز وتوسعه نارضايتي در داخل جامعه اسالمي و يا شهرهاي تازه فتح شده،كمك مي
ود و به شدت ايستادگي نم» بازتعريف جاهلي اسالم«در مقابل اين  uبه همين دليل حضرت

 )21آن را مصداق بارز تالش براي زوال دين الهي معرفي نمودند:(
نشيني  و بدانيد! كه شما پس از هجرت ـ و ادب آموختن از شريعت ـ به خوي باديه«

دانيد...  بازگشتيد... به اسالم جز به نام آن بستگي نداريد و از ايمان جز نشان آن را نمي
برادري  يد؛ با پرده حرمتش را دريدن، و رشته خواهيد اسالم را واژگون كن گويا مي

 12F2»ديني را بريدن.
 

 . نفاق3

                                                                                                                                        
علي رفت و چنني   ]حضرت[پس چون عرب به ارتداد گرائيد، عثمان به جانب «. بالذري اين موضوع را چنني بيان داشته است:  ١

از باب [علي  ]حضرت[ممكن نباشد. پس  ]با ابوبكر[بدان كه سركوب اين دمشنان جز پس از بيعت تو گفت: اي پسر عمو! 
 ).٥٨٧، ص ١جانساب االشراف، (بالذري، » به جانب ابوبكر رفت و بيعت منود. ]ضرورت صيانت از جامعه اسالمي

ِه َو التـَْعرُِفوَن ِمَن االميان ِاال َرْمسَُه... َكاَنَُّكْم   ، ... َماتـَتَـَعلَُّقوَن ِمنَ َواْعَلُموا اَنَُّكْم ِصْرُمتْ بـَْعَداِهلْجَرة اَْعراباً : «u. قال علي ٢ اِالْسالِم ِاّال بِِامسِْ
 ).١٩٢البالغه ـ خطبه  �ج»(تُريدُوَن اَْن ُتْكِفُئوا اِالْسالَم َعلي َوْجِهِه، اِنِْتهاَكاً حلَِرميِِه، َونـَْقَضاً ِلميثاِقِه...
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مجال سياسي مناسبي را براي  rبروز اختالف ميان مهاجر و انصار در جانشيني رسول خدا
اي از نفاق سياسي فراهم آورد كه به دنبال تقويت جريان اقليت در برابر  گيري گونه شكل

ي و در نتيجه به حاشيه راندن پيروان آن ـ اعم از اكثريت و اكثريت با هدف تضعيف هويت دين
بود. نماينده اين سياست منافقانه، ابوسفيان است كه » شرك«طلب  اقليت ـ به نفع جريان قدرت

در برخورد با جريان خالفت را مطرح  uبا همين انگيزه پيشنهاد حمايت مؤثر از حضرت علي
 نمود.

نويسد: چون عزم  البالغه مي م تشريح خطبه پنجم از نهجدر مقا» البالغه شرح نهج«صاحب 
پرورانيد،  اميه را در سر مي مسلمانان برخالفت ابوبكر شد، ابوسفيان كه دغدغه حكومت بني

تصميم گرفت كه به ايجاد اختالف بين اهل خالفت و پيروان امامت دامن بزند و از طريق 
نفع      د. لذا پيشنهاد قيام وشورش به توسعه جنگ داخلي به تضعيف قدرت ايشان نايل آي

 )22را توسط مردان خويش ارايه داد:( uعلي 
اي فرزندان عبدمناف، به چه علت ابوبكر حاكم بر امور شما شد. اين دو مستضعف... «

دست خود را بگشا تا  ]كرد و گفت: پس رو به علي[علي و عباس كجا هستند؟... 
گر بخواهي مدينه را برايت پر از مردان جنگي و با تو بيعت كنم و به خدا سوگند ا

 )23»(اسب خواهم كرد.
به مثابه يك جريان سياسي براي ورود به » شيعه«به عبارت ديگر، ابوسفيان به دنبال تحريك 

اميه  جنگ داخلي بر ضد قدرت حاكم بود تا از اين طريق تضعيف نظام سياسي و حاكميت بني
 تر تحصيل نمايد. را هرچه سريع

شود كه هويت اجتماعي در داخل از ناحيه سه جريان ارتداد،  بدين ترتيب مشاهده مي
 شود. بدعت و نفاق به شدت تهديد و به سوي جنگ داخلي هدايت مي

 

 ب. تهديدات خارجي
و مجاهدت مسلمانان، در اندك  rجامعه اسالمي در پرتو الطاف الهي، رهبري پيامبر اكرم

خواند.  هاي بزرگ را به چالش فرامي تبديل شود كه منافع قدرت زماني توانست به قدرتي برتر
بديهي بود كه تالش براي آسيب رساندن به اين قدرت تازه، با هدف كاهش تهديدات 
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توانست شكل  ترين سياستي بود كه در گفتمان سياست قدرت آن زمان مي احتمالي، منطقي
هاي بسياري نمودند، اما در نهايت  تالشبگيرد. اگرچه بازيگران رقيب و معارض در اين زمينه 

هاي طراحي شده، نتيجه نداد و حكومت نبوي استقرار و استمرار روبه رشدي  ها و جنگ تحريم
ايده بروز بحران در اقتدار جامعه اسالمي را پديد آورد و فرصت  rيافت. رحلت رسول خدا

كه   جاد كرد. سه عامل اصلياي» نابود سازي قدرت اسالمي«مناسبي را براي اجراي طرح بزرگ 
 ساخت عبارت بودند از: اجراي اين طرح را ضروري مي

 ـ ترس از توسعه ارضي قدرت اسالمي (فتوحات)،
 رقبا براي دريافت كمك از عناصر خارجي)،  ـ استحاله سياسي در داخل (تقاضاي

 ـ تعارض منافع (غنايم جنگي).
 

 . استراتژي دعوت اسالمي و تحول آن1
13Fگرايانه ژي اسالمي به دليل داشتن سرشتي جهانايدئولو

، به طور طبيعي در مسايل و 1
موضوعات نگاهي جامع و شامل دارد كه به ويژه پس از استقرار حكومت اسالمي، شاهد 

اين استراتژي را  rباشيم. به طور مشخص از صلح حديبيه به اين سو رسول خدا تشديد آن مي
) اين استراتژي نزد 24تح مكه به اوج خود رسيد.(به جد پيشه نمودند، چيزي كه با ف

هايي كه در تعارض يا تقابل با اسالم قرار داشتند، احساس ترسي را به وجود آورد كه  قدرت
 بهترين دليل براي ايشان به منظور ضربه زدن به جامعه اسالمي بود.

حساس را در دوره پس از رحلت نيز، اقبال مسلمانان به فتح كشورهاي همجوار اين ا
توجيه و عينيت بسيار بيشتري يافت. از اين منظر » تهديد خارجي«تشديد كرد و در نتيجه 

تهديدات ايران و روم واقعي بود و شاهد فعال شدن آنها در مناطقي چون بحرين در فضاي 
كند كه  در ذكر وقايع اين دوره تأكيد مي» دينوري) «25هستيم.( rپس از رحلت رسول خدا

                                                                                                                                        
سازي يا جهاين شدن و  ايانه در اين نوشتار مفهومي است كه از حيث فلسفي، نظري و كاربردي متفاوت از جهاينگر  . جهان ١

كننده رضايت عمومي هستند، مورد توجه  اي از هنجارهاي عادالنه كه تأمني باشد. در اين تلقي وجود پاره خانواده، مي واژگان هم
هاي زميين به دور  هاي هنجارهاي پيشنهادي قدرت از آسيب» اهللا«اي چون  ون عايلاست. اين هنجارها به دليل عرضه از سوي كان

 منايد. را دنبال مي» سازي جهاين«و نه » نگري جهان«باشد. لذا اسالم  كننده سعادت واقعي مي است و لذا تأمني
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هاي تحت حمايت ايران و روم، پيوسته از اين ناحيه  ه دليل حمله به سرزمينمسلمانان ب
و شكست » جسر«جويانه آنها را داشتند. نبرد  كردند و توقع اقدامات تالفي احساس تهديد مي

هاي سورستان (سواد) از جمله اين رخدادها  هاي فراگير در عراق و درگيري اعراب، شورش
 )26باشند.( اين تهديدات ميهستند كه نشانگر جدي بودن 

 

 . استحاله سياسي و نگاه به خارج2
تغيير شرايط و تحول مقتضيات زماني و مكاني، برخي از حكام جامعه اسالمي را به آنجا 
رهنمون كرد تا براي تقويت خود و رهايي از سلطه حكومت مركزي، به نيروهاي خارجي 

هاي  يدات با پيشگامي عناصر اسالمي و حمايتاي از تهد متوسل شوند. به اين دليل گونه تازه
در بحرين اشاره داشت » قبايل بكرابن وايل«توان به اقدام  آيند. براي مثال مي خارجي پديد مي

 »:اعثم كوفي ابن«گري يافتند. به تعبير  را فرصت مغتنمي براي شورش rكه رحلت رسول خدا
سري پرويز در ملك عجم برخاستند و به حضور ك ]جماعتي از بكربن وايل[پس «

نازيدند  آمدند و عرض داشتند: اي ملك، آن مرد هاشمي كه قبايل قريش... بدو مي
درگذشت و مرد پيري ضعيف به جاي او به خالفت نشست... ما به عدد و عدت و 

بيشتريم. اگر ملك عاملي را فرستد، كسي  ]= عامالن خليفه[آلت و شوكت از ايشان 
 )27»(نتواند بود. او را از بحرين مانع

صد اسب «، همراه با »رواي اعراب فرمان«را با لقب » منذربن نعمان«و چنين بود كه كسري 
اي بزرگ را پديد آورد كه تا  راهي آن ديار كرد و فتنه» هفت هزار سوار عجمي«و » نژاد تازي

 مدتها ادامه داشت.
 

 گري . تعارض منافع و سلطه3
در ايدئولوژي اسالمي تعريف شده است، اما » دعوت«اي بر مبن» فتح«اگرچه استراتژي 

تا حدودي » فتح«ها، موجب شد تا اهداف واقعي  تحصيل غنايم هنگفت در برخي از اين جنگ
كمرنگ شده و منافع مادي اولويت يابند. در اين مقطع است كه تعارض منافع موضوعيت 

شود كه  از سوي ديگران ارزيابي مي يافته و در نتيجه اقدام مسلمانان به عنوان تهديدي جدي 
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هاي نادرست  به هر نحو ممكن بايستي آن را دفع و مديريت نمود. در اين خصوص، سياست
بسيار تأثيرگذار است؛ تا حدي كه برخي از تحليلگران (اعم از » خالدبن وليد«افرادي چون 

ها و افزايش  يريداخلي يا خارجي) تقويت اين دسته از مالحظات را دليل اصلي تشديد درگ
 )28اند.( ها نسبت به جامعه اسالمي دانسته دشمني

نتيجه آنكه هويت اجتماعي نظام سياسي اسالم از ناحيه سه كانون باال دچار بحران شده و 
هاي خارجي  هاي سياسي و اقدام قدرت شاهد افزايش تعارضات داخلي، افت مشروعيت جريان

 uعلي حضرت  كه  است  شيم. در چنين فضايي با براي ضربه زدن به حكومت اسالمي مي
به اجرا » هويت اجتماعي نظام اسالمي«خود را با موضوع صيانت از » محور  هويت«استراتژي 

 گذارد. مي
 

 ج. اركان استراتژي علوي
به دليل تهديدات » هويت اسالمي«شود كه  با عنايت به توضيحات آمده، مشخص مي

اي كه اصل وجود اسالم به مخاطره  شود؛ به گونه مي» امنيتي« خارجي و داخلي، به ميزان زيادي
تا  rدر مقطع بين رحلت رسول خدا uهاي فراسوي حضرت افتد. به عبارت ديگر، گزينه مي

 شود: درگذشت خليفه سوم، در دو مورد خالصه مي
اول. قيام برضد جريان قدرت داخلي براي احقاق حق خود و تأسيس حكومت علوي؛ كه 

نست به تشديد واگرايي داخلي و افزايش مالحظات خارجي و در نهايت شكست توا مي
 اسالم منتهي شود.

دوم. مديريت شرايط به هزينه از دست رفتن حكومت علوي، با هدف بقاي اصل هويت 
 اسالمي.

هاي بسياري داشتند كه ايشان را از گزينه اول منع و  ادله و انگيزه uبديهي بود كه حضرت
نمايد، آن الگوي عملياتي  كرد. آنچه در اينجا درخور توجه مي  ينه دوم رهنمون ميبه پذيرش گز

 براي اجراي گزينه دوم طراحي و اجرا نمودند. uاست كه حضرت
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 زايي ركن اول. تنش
هويت «اصل  uها، حضرت با عنايت به افزايش سطح منازعات داخلي و توسعه واگرايي

شاهده نمود. بنابراين ركن نخست از استراتژي خود را را در معرض تهديد و زوال م» اسالمي
رغم تأكيد بر بطالن آن ـ  ها از طريق پذيرش رأي حاصله از اجماع سقيفه ـ به  بر مهار تنش

به صيانت از آن،  uو التزام حضرت» امنيتي شدن هويت اسالمي«گذاردند. به عبارت ديگر، 
عتراضي عملي بر ضد صاحبان قدرت بود؛ ترين دليل براي دست نيازيدن به اقدامات ا قوي

طي نقل فراز » الغارات«شد. مؤلف  مي uآنهم با همه پيشنهادها و انتقاداتي كه به حضرت
 uدر تحليل شرايط اين دوره، بر وجود اين نكته در رويكرد امام uبلندي از حضرت علي

 فرمايند: مي uورزد، آنجا كه حضرت تأكيد مي
اند و در حال بازگشتن از اسالم هستند  ارتجاع روي آورده پس چون ديدم كه مردم به«

اند، دست نگاه داشتم... و بر آن  را وجه همت خود ساخته و محو دين محمدي
اي بزرگتر از مفسده محروميت  ترسيدم كه اگر ياري اسالم و مسلمين ننمايم، مفسده

 )29»(گير جامعه شود. من از حكومت من به شما، دامن
گري در اين خصوص را پيوسته مدنظر داشتند        ـ  اگرچه روشن uحضرت نتيجه آنكه

نمايند ـ اما  مي آن   چنانكه در مسجد اقدام به ذكر وقايع غدير و اخذ شهادت از مردم در صحت
شود كه ايشان تحركات  مصلحت جامعه اسالمي و صيانت از هويت اسالمي، مانع از آن مي

 دهند.عملي را در دستور كار قرار 
 

 ركن دوم. افزايش قدرت حكومت اسالمي
در عين حال به معادالت و فرآيندهاي قدرت در خارج از قلمرو اسالمي توجه  uحضرت

كامل داشتند و حمايت از اصل حكومت اسالمي را با هدف تقويت قدرت نظام اسالمي در 
تهديد خارجي و  نمودند كه به دفع هاي مخالف و معارض، از آن حيث دنبال مي مقابل قدرت

به كرات و با تعابير مختلف ياد  uشد. از اين اصل حضرت صيانت از جامعه اسالمي منجر مي
اند. از آنجمله آنجا كه فرمودند: تا آن زمان كه كار جامعه اسالمي به سالمت باشد، او نيز  كرده
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ور كار در پذيرش امر خالفت استوار خواهد بود. از اين منظر چند سياست عملي در دست
 گيرد كه عبارت است از: قرار مي uحضرت

 

 سازي سياست اول. اصالح تصميم
گيري درون گفتمان سياسي اسالم، از جمله  تعريف سازوكار مشاوره در مقام تصميم

، همچنان در دستور كار حاكمان جامعه rهاي بااليي بود كه پس از رحلت رسول خدا ظرفيت
كه داشتند، در دوران   شخصيت فردي و تجربه قبلي نيز به سبب u قرار داشت. حضرت علي

برداري را  نيز از اين فرصت حداكثر بهره uها بودند. حضرت  خلفاء مرجع بسياري از مشاوره
وجه ايشان را از  رغم اختالفي كه بر سر جريان خالفت داشتند، به هيچ نمودند و حتي به  

به كرات اظهار  u ين امر نيز چنانكه حضرتگشاي خود محروم نساختند. دليل ا هاي راه انديشه
شود كه  اند، تقويت سالمت جامعه اسالمي در داخل و بيرون بود. بنابراين مشاهده مي داشته

با نگاه به منافع جامعه اسالمي و در چارچوب اصول ديني ـ و نه  uهاي حضرت مشورت
. بر همين اساس، نوعي شود ـ عرضه مي  شان با خلفاء مالحظات سياسي و اختالفات مبنايي

هاي  رساند تا بدون نگراني، از مشاوره آيد كه ابوبكر و عمر را بدانجا مي اعتماد پديد مي
استفاده نمايند. مورخين، موارد متعددي را از قبيل فتح مناطقي چون شام،  uحضرت علي

ه را در هاي خود خليف با مشاوره uاند كه در آنها حضرت نهاوند، شوش و خراسان ذكر كرده
 )30اند.( نيل به پيروزي و تقويت جايگاه جامعه اسالمي در معادالت قدرت، ياري رسانيده

هايي كه از اين  با عنايت به حساسيت مقوله قضا و نوع نارضايتي uدر بعد داخلي نيز امام
آمد، در اين عرصه حضوري مؤثر داشتند. حتي در  ناحيه معموالً در جامعه اسالمي پديد مي

بيش از مشاوره به ايفاي نقش پرداخته، شاهد قبول تصدي مقام قضاوت از سوي  سطحي
موجب شده بود تا مديريت  uباشيم. در واقع ابتكارات و اجتهادات صائب حضرت ايشان مي

ها در داخل به نفع تقويت  اختالفات داخلي به صورت مؤثري انجام گيرد و از سطح نارضايتي
) به همين دليل و به ويژه در دوره دو خليفه اول، ارجاعات به 31هويت اسالمي، كاسته شود.(

بابي مستقل با اين » الغدير«در زمينه قضاوت بسيار بوده است. عالمه اميني در  uحضرت
 )32دارد.( uآفريني مؤثر حضرت اند كه حكايت از نقش مضمون آورده
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نكات در خور توجهي  تواند در حد بحث حاضر، دربردارنده تحليل محتوايي اين موارد مي
موارد مذكور را به صورت » من نور علي؛ علي و الخلفاء«در » الدين عسكري شيخ نجم«باشد. 

توان آنها را به شرح جدول زير  ) كه از حيث آماري و محتوايي مي33مبسوط طرح نموده(
 )34(تلخيص نمود: 
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 )1جدول شماره (

 مراجعات خلفاء به حضرت علي
 

 خليفه

 تعداد مراجعه خليفه
 uاقدام امام

 تعداد هر موضوع ضوعاتمو

 
 

 اول

 
5 
9 

 علمي ـ مذهبي
 احكام شرعي
 امور نظامي
 امور مالي

9 
4 
1 
0 

 
 

 دوم

 
27 
28 

 علمي ـ مذهبي
 احكام شرعي
 امور نظامي
 امور مالي

21 
33 
2 
3 

 
 

 سوم

 
3 
5 

 علمي ـ مذهبي
 احكام شرعي
 امور نظامي
 امور مالي

0 
8 
0 
0 

 

 باال داللت بر آن دارند كه:  آمارهاي
حسب ضرورت در چهار حوزه اصلي مربوط به تدبير جامعه آن روز،  uاوالً. حضرت

 طرف مشاوره واقع شده و از اين حيث حوزه عملكرد ايشان وسيع بوده است.
اند؛ بلكه در  مانده صرفاً منتظر بروز مشكل و مراجعه خليفه باقي نمي uثانياً. حضرت

بار، و  9اند. در خصوص خليفه اول  نموده د مشاوره، شخصاً به اين كار اقدام ميبرخي از موار
صورت گرفته  uبار اين اقدام از سوي حضرت 5و  28براي خلفاي دوم و سوم نيز هر يك 

هرگز در اين مقطع سكوت سياسي پيشه ننموده و به صورت فعال در  uاست. لذا حضرت
ند. به عبارت ديگر مشاوره مكانيزمي فعال براي تأمين مصالح جامعه اسالمي حضور دار

 شود. (و نه امري منفعالنه) ارزيابي مي uحضرت
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 سياست دوم. اصالح سازمان قدرت
محل اشكال بود، اما ضرورت مديريت  uاگرچه بنياد جريان خالفت از منظر حضرت

مدي نظام اي كه سالمت جامعه اسالمي حفظ شده و اجماع مسلمين بر كارآ قدرت به گونه
را بدانجا رهنمون شد تا نسبت به اصالح روند  uاسالمي در مقام عمل تضعيف نشود؛ امام

اعمال قدرت از سوي خليفه حساس بوده و تا حد امكان در اين راستا اقدام نمايند. از اين 
ها  بيشتر متوجه دو حوزه مالي و حقوقي بودند كه از بيشترين حساسيت uمنظر، حضرت

د. بنابراين از پذيرش عناويني چون قضاوت، مسؤل امور ديواني در رسيدگي به برخوردار بو
امور مالي (كه در آن زمان به دليل گسترش فتوحات و عوايد ناشي از آن ضرورتي بسيار 

رفت)، تصدي امر تقسيم خمس و مانند آن سرباز نزده و در نهادينه كردن  حياتي به شمار مي
 )35يندها، كوتاهي ننمودند.(سازي فرآ اين امور جهت سالم

را براي نظام اسالمي دربردارنده منافع در  uبسياري از تحليلگران اين سياست حضرت
دانند. براي مثال شيخ مفيد به استمرار اصل اقامه احكام الهي بر كليه مجرمان   خور توجهي مي

انند جريان گماردند. هم بر آن همت مي uـ بدون تبعيض ـ اشاره دارد كه عموماً حضرت
 uكه به خاطر قرابتش با خليفه كسي را جرأت اجراي حد نبود ولي حضرت» وليدبن عقبه«

 u) اهميت اين اقدامات در آن است كه به تعبير حضرت36خود به اقامه آن همت گماردند.(
اند كه خداوند آنها را به خاطر عدم اقامه صحيح و يكسان احكام به  بسياري از اقوام بوده

 رسانيده و امت اسالمي بايد كه خود را از اين آفت صيانت نمايد:هالكت 
 )37»(اسراييل به خاطر معطل گذاردن حدود الهي هالك گشتند. همانا بني«

سازي سازمان قدرت ـ تا حد امكان ـ و  توان چنين اظهار داشت كه سالم در مجموع مي
گيزه كه جامعه اسالمي از درون هاي داخلي و خارجي، با اين ان حفظ هر چه بيشتر آن از آفت

 باشد. در اين دوران مي uهاي اصولي امام دچار فروپاشي و زوال نشود، از جمله سياست
 

 سياست سوم. اصالح روابط
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آمد، اما بنا به داليل مذكور در ذيل  مخالف سياسي حكومت به شمار مي uاگرچه حضرت
ل پيشه نمودند كه نتيجه آنها كاهش هاي خاصي را در مقام عم دو بند قبلي، اهداف و سياست

تعارضات داخلي و افزايش قدرت حكومت اسالمي بود. به همين دليل رابطه خليفه با اين 
گيرد كه در اصالح روابط حكومت ـ  بديل شكل مي گروه مخالف سياسي در چارچوبي بي

 uتوان نمونه آن را سراغ گرفت. بدين صورت كه از يك طرف حضرت مخالفان كمتر مي
اقدام براندازانه برضد حكومت را به دليل تضعيف هويت اسالمي مردود شمرده و نفي 

كردند؛ تا حدي كه حتي ديگران را منع كرده و در حمايت از خلفا در مواقع ضروري وارد  مي
 uكرد كه حضرت توان در جريان قتل خليفه سوم مشاهده شدند.نمونه بارز آن را مي ميدان مي

ن كاري را توجيه نكردند، بلكه در منع جماعتي كه بر اين كار اقدام كرده نه تنها خود چني
به ياران خويش براي  uتوان به اذن حضرت ) همچنين مي38بودند، نيز بسيار كوشيدند.(

هاي حكومتي و مساعدت به حكومت براي اداره بهتر جامعه اشاره كرد كه با  حضور در سمت
 ي دستگاه خالفت همراه بود.تأكيد بر نفي كارشكني و توطئه برا

از سوي ديگر شاهد اعتماد متقابل قدرت به اين گروه مخالف سياسي در چارچوب منافع 
را به  uاي كه خليفه در برخي از سفرهاي خود، حضرت باشيم، به گونه جامعه اسالمي مي

اين رخداد گمارد. تكرار  عنوان جانشين خود ـ بدون هراس از كودتا و مانند آن ـ بر مدينه مي
و التزام كامل » صيانت از جامعه اسالمي«در سه مقطع تاريخي حكايت از آن دارد كه اولويت 

با  u) خالصه كالم آنكه، حضرت39به آن براي همگان مشخص و قطعي بود.( uحضرت
اتخاذ سياست مشاركت محدود، ضمن نقد بنياد مشروعيت خالفت، در اصالح الگوي روابط 

 )40نمايند.( مخالف نيز سهم به سزايي ايفاء ميحكومت با گروههاي 

 

 گيري نتيجه
به خاطر وحدت اسالم، ... سكوت نمود. در اين بيست و پنج سال قهرماني  علي«

كرد و بازويي كه يك  هاي نبرد دشمن را درو مي كه همواره شمشيرش در صحنه
 )41»(اش به اندازه عبادت ثقلين ارزش داشت، بايد ساكت باشد. ضربه
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سال حكومت خلفاي  25طي  uهاي استراتژي امنيتي حضرت علي اگرچه يكي از جلوه
گانه، سكوت و همراهي ايشان با نظام سياسي است؛ اما اين تعبير بيانگر تمام ابعاد استراتژي  سه

باشد. به عبارت ديگر، تحول جامعه اسالمي (پيچيده شدن معادالت قدرت در  نمي uحضرت
اي در خصوص نحوه جمع بين تشيع  طلبيد تا استراتژي پيچيده مي) rپي رحلت رسول خدا

به » اسالم«دانست، با  به عنوان يك جريان سياسي كه خود را براي تصدي حكومت بر حق مي
 كه داراي دشمناني در خارج از داراالسالم بود، طراحي شود.» نظام سياسي«عنوان يك 

اصل نظام سياسي اسالم و جلوگيري به منظور صيانت از  uدر چنين فضايي حضرت علي
از تشكيل ائتالف ضمني بين مخالفين داخلي با دشمنان خارجي، كه در آن مقطع زماني در 

هاي سياسي در داخل به نفع جريان خالفت  حال تكوين بود؛ از ورود به عرصه رقابت
هويت «ه پوشي نمودند. تحليل شرايط سياسي ـ اجتماعي آن دوران حكايت از آن دارد ك چشم

در سه بعد اهداف، سازمان و قدرت دچار بحران و در نتيجه » اجتماعي نظام سياسي اسالم
اهداف استراتژي تشيع را ارتقاء  uشده بود. لذا امام» امنيتي«هويت نظام به ميزان زيادي 

بخشيده، آن را بر حفظ اصل اسالم ـ حتي به قيمت فدا شدن حكومت علوي ـ استوار 
از » هويت اجتماعي«ر نتيجه؛ اولويت اول استراتژي شيعه، خارج نمودن ) د42ساختند.(

باشد. با اين هدف است كه  وضعيت امنيتي و آرام نمودن جريان تحوالت داخلي و خارجي مي
هاي  هايي از قبيل عدم تعارض با خالفت به منظور جلوگيري از فضاسازي به نفع گروه سياست

هدف تقويت او و غلبه بر دشمنان خارجي و باالخره معارض مشرك، حمايت از خليفه با 
به اجرا  uمشاوره و بيان حقايق به منظور استمرار حضور اصيل اصول ديني، توسط حضرت

هاي داخلي با قتل خليفه سوم  شود. در نهايت عصر خالفت اوليه از ناحيه تعارض گذارده مي
ي نوين از امنيت را طرح و در دستور گردد كه روايت به پايان رسيده و حكومت علوي استوار مي

 دهد. كار حكومت اسالمي قرار مي
 



 
 
 

 ها يادداشت

 
، خطبه 1371(ترجمه) سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، البالغه،  نهج، u . امام علي1

 .13، ص 5
نويسنده در اين اثر نخست ادله . اين موضوع به صورت مبسوط در اثر زير مورد بررسي قرار گرفته است. 2

است را ذكر كرده و سپس هر يك را نقد نموده است. از » جدايي امامت از حكومت«گر اصل  مختلفي كه توجيه
، »uپذيرش حضرت«، »توسعه معناي خالفت«، »ارزش اندك حكومت در قبال امامت«توان به  آن جمله مي

... اشاره كرد كه به زعم مؤلف هيچ يك ناقض نص بر  و» uهاي برتري از واليت براي حضرت اثبات گونه«
تواند باشد. به عبارت ديگر در اين خصوص سياست حكومت معنادار نبوده و  نمي uاثبات حكومت حضرت

 اند. چنين رويكردي نداشته uحضرت 
 .1383، 1 تهران، مركز فرهنگي انتشاراتي منير، جلدمظلوم گمشده در سقيفه، ـ نك. علي لباف (به اهتمام)، 

 .291، ص 1381تورج ياراحمدي، تهران، شيرازه، هويت اجتماعي، . جنكينز، ريچارد، 3

4. See Kant, Immanuel, Kant’s Political Writings, (edited by) Hans Reiss, Cambridge, C.U.P., 1970; 
Hobbes, Thomas, Leviathan, (edited by) Richard Thuck, Cambridge, C.U.P., 1991; Kymlicka, Will, 
Contemporary Political Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1990. 

گردد. نكته در  گراني چون ايستون، آلموند و دويچ بازمي ها در حوزه سياسي به آراء انديشه . كاربرد نظريه سيستم5
باشد. در اين  مند ثبات مي يف نظامخور توجه اين ديدگاه لحاظ نمودن نقش محيط داخلي و خارجي در تعر

وحيد بزرگي و عليرضا طيب، تهران، مؤسسه اي،  هاي سياست مقايسه نظريهخصوص ر.ك. چيلكوت، رونالد، 
 .35ـ  7، صص 1377خدمات فرهنگي رسا، 

 .78ـ  118، صص1378ترجمه:ناشر،تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردي، مردم، دولتها و هراس، . بوزان، باري، 6

 .285پيشين، ص هويت اجتماعي، . 7
 ها و موارد مشابه ر.ك. . براي آشنايي بيشتر با اين سؤال8

- Barry, Narman, An Introduction to Modern Political Theory, 2000; Wolff, R.P., In Defense of 
Anarchism, New York, Harper Colophon, 1976. 

 ل و موارد مشابه ر.ك. براي آشنايي بيشتر با اين سؤا9
- Radnitzky, Gerard (edi), Values & The Social Order, U.S.A, Avebury, 1997; Rajchman, John, The 

Identity in Question, New York & London, Routledge, 1995. 
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سوي ديگر بازيگران يا . امنيت در تلقي سلبي عبارتست از: وضعيتي كه در آن منافع حياتي و يا مهم بازيگر از 10
شود و يا در صورت وجود تهديد، بازيگر از توان الزم براي دفع و مديريت آن برخوردار است. در  تهديد نمي

امنيت جهاني، ، در: مك كين الي و آر. ليتل، »فرهنگ امنيت جهاني«اين خصوص ر.ك. اصغر افتخاري، 
. همچنين: اصغر افتخاري 11 – 29، صص 1380ردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبها،  رويكردها و نظريه

تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، (گردآوري و ترجمه)، 
1381. 

 توان مطالعه كرد: . كليات و مقدمات مربوط به اهميت جايگاه هويت در مطالعات امنيتي را در آثار زير مي11
- Macsweeney, Bill, Security, Identity & Interests, Cambridge, C.U.P., 1999; Adler, Emanuel, Security 

Communities, Cambridge, Cambridge, C.U.P., 1998. 
 . از حيث كاربردي از اين نظريه در جريان طراحي و توجيه حمله آمريكا به عراق استفاده شده است. ر.ك12

- Simons, J., Targeting Iraq: Sanctions & Bombing in U.S Policy, London, SAGI Books, 2002. 
 براي آشنايي با اصول و ساختار اين نظريه ر.ك.

- Roger, Paul, Losing Control; Global Security in The Twenty First Century, London, Pluto Press, 2000. 
رت امام(ره) به صورت مبسوط و مستقلي مورد توجه قرار گرفته . اين بعد از موضوع در انديشه سياسي حض13

آيد. براي آشنايي با يك  هاي داخلي كانون اصلي در توليد قدرت به شمار مي است. از اين منظر مديريت بحران
شناسي سياسي وحدت از ديدگاه امام خميني  وفاق ملي: جامعهمطالعه بومي نك. اصغر افتخاري، 

، اين موضوع از حيث نظري در ذيل عنوان كلي ارتباط سياست خارجي با 1382هران، ناجا، تعليه،  اهللا رحمه
 گران نيز مورد توجه قرار گرفته است. نك. سياست داخلي و توليد قدرت نرم، از سوي ديگر انديشه

- Nye, Joseoh, Soft Power, New York, Public Affairs, 2004. 
از سياست و حكومت به صورت مبسوط مورد توجه  uتحليل سياسي امام . بنيادهاي نظري اين موضوع در14

شناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خميني  اقتدار ملي: جامعهاند. در اين خصوص نك. اصغر افتخاري،  بوده
به  . افزون بر آن ساير تحليلگران سياسي نيز در بحث از ثبات سياسي بر اين بحران1380تهران، ناجا، اهللا،  رحمه

اند.  به ويژه كشورهاي جهان سومي ـ اشاره داشته  هاي شايع و محوري در جهان سياست ـ عنوان يكي از بحران
 براي مثال نك.

Gunder Frank, Andre, Crisis in the Third World, London, Heinemann, 1981. 
، »گذار امنيتي«م. اصغر افتخاري، ا . مبادي و مستندات اين نظريه را به صورت مستقل در مقاله زير آورده15

 .1384بهار فصلنامه مطالعات راهبردي، 

 .(هـ.ق) 1411(تحقيق) يحيي الجبوري، بيروت، دارالعرب االسالمي، الرده، . نك، واقدي، محمدبن عمر، 16

 محمدبن احمد مستوفي هروي، (مصحح) غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، شركتالفتوح، اعثم،  . كوفي، ابن17
 .9ـ  28، صص 1380انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .33ـ  46. همانجا، صص 18
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 .10پيشين، ص الرَّده، . 19

دين و دولت در . در اين خصوص به تحليل ارايه شده در اثر زير مراجعه شود: ظريفيان شفيعي، غالمرضا، 20
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با دامن زدن به  u شد كه حضرت علي . وجود بازيگراني چون معاويه و دشمنان خارجي مانع از آن مي38
 uوعي زمينه مناسب را براي اين بازيگران سودجو مساعد سازد.از حضرتاختالفات داخلي و يا تأييد آنها به ن

يا » باره مرتكب گناهي شده باشم. ترسم در اين آن اندازه از عثمان حمايت كردم كه مي«اند:  نقل شده كه فرموده
در شما عثمان را كشتيد در حالي كه من «فرمودند:  uخواهي برخي، حضرت اينكه بعد از قتل عثمان و خون

چنين اقداماتي را با هدف صيانت از  uمواردي از اين قبيل داللت دارد كه از حيث سياسي امام» خانه بودم.
 )178، پيشين، ص تاريخ خلفاءكردند. (نك.  اصل نظام سياسي اسالمي توجيه نمي

ن دارد. براي نوع احكام خليفه نيز در خور تأمل و حكايت از كمال اطمينا u. گذشته از جانشيني حضرت علي39
خوانيم كه عمر پس از تصميم، بر منبر رفت و خطاب به  المقدس، مي مثال در جريان عزيمت عمر به بيت

ابيطالب به سعادت در  بايد رفت. علي بن مي ]المقدس در بيت[به هر حال به معاونت مسلمانان «گفت:  مسلمانان 
كنيد و از راي او مدد خواهيد. حكمي كه او فرمايد و مدينه خواهد بود. هر كاري كه شما را باشد به او رجوع 

هاي  ) متقابالً رايزني163پيشين، ص الفتوح، » (مصلحتي كه او بيند از آن عدول مجوييد و فرمانبردار او باشيد.
 )232ـ  4نمايد. (همانجا، صص  را داريم كه بعضاً خليفه را از ترك مدينه نهي مي uامام

 .457ـ  8، صص 8تهران، ج، دانشنامه امام علي، در: »سقيفه«سيدحسن،  . نك. فاطمي،40

 .146، ص 26، مجموعه آثار 1371تهران، آزمون، علي، . شريعتي، علي، 41
نمودند.  هر دعوتي را از سوي خليفه اجابت نمي u. الزم به ذكر است كه به دليل مشكل مشروعيت، حضرت42

اند.  از پذيرش تصدي امر به حكم خليفه، مطابق اصل سرباز زدهتوان سراغ گرفت كه  لذا موارد متعددي را مي
تواند داللت بر اصل صيانت از هويت اسالمي داشته باشد. براي مثال رد پيشنهاد  لذا موارد پذيرش موجود مي

فرماندهي جنگ در قادسيه، همراهي با عمر در سفر به شام و ... از جمله اين موارد است. (نك. مطهري، 
 ).20ـ  3، صص 1370تهران، صدرا، مامت و رهبري، امرتضي، 
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