
 

 گذار امنيتي؛
 تحول نظريه امنيت امتي در پي رحلت رسول خدا

 
 28/11/1383 تاريخ ارائه:        دكتر اصغر افتخاري

 22/12/1383تاريخ تأييد:      معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي 
 

 چكيده
به هاي قبلي در ارتباط با نظريه اسالمي امنيت،  در اين مقاله مؤلف در ادامه بررسي

پـردازد. بـراي    از منظر امنيتي مي rتحليل دوره زماني كوتاه پس از رحلت رسول خدا
، نشـان  »ها تراكم گسست«و مفهوم » ها گسست«اين منظور با استفاده از الگوي تحليل 

ظهـور و بـروز يافتـه و در     rدهد كه چگونه تراكم مذكور با رحلـت رسـول خـدا    مي
گيرد. مطـابق ايـن تحليـل     حراني دروني قرار مينتيجه، نظريه امنيت امتي در معرض ب

چهار گسست سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متأثر از منافع قدرت و اعتقادات 
شود و در نتيجه آن، اصل وجود هويـت   جاهلي به صورت همسو در مدينه پديدار مي

ران گيرد. در چنين وضعيتي دو الگوي مـديريتي بحـ   اسالمي در معرض تهديد قرار مي
بيشتر مطرح نيست. الگوي اول؛ مدارا با شـرايط بحرانـي بـا هـدف صـيانت از اصـل       

ها بـه تقـاطع آنهـا و     هويت اسالمي و به اميد تعديل وضعيت از حالت تراكم گسست
يابي به اهداف مطلوب در فضاي آنارشـيك   الگوي دوم؛ تشديد بحران به منظور دست
تواند تا حد زوال  ها مي دليل تراكم گسست حاصله كه ريسك و هزينه بااليي دارد و به

هويت اسالمي نيز پيش رود. تحليل حاضر، درآمدي بر نظريه امنيتي حكومـت علـوي   
 شاءا... ـ خواهد آمد. آيد كه در ادامه اين مقاالت ـ ان به شمار مي
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 مقدمه
اشرف كاينات و سرور موجودات... از شهر فنا روي به دارالبقاء نهاد عليه چون «

الصلوات و اكمل التحيات، جميع صحابه كبار آن حضرت از روي نسبت بشريت  افضل
و ضعف و خلل انسانيت متحير شدند و پريشاني به خاطر راه يافت و منجرت بر دلها 

 )1»(مستولي گشت.
با آنكه از سوي خداوند متعال در  rكرده، رحلت رسول خدا بيان» اعثم كوفي ابن«چنانكه 

0Fاي طبيعي و حتمي بدان اشاره رفته بود، چندين موضع از قرآن كريم به عنوان پديده

براي  *1
اي كه  بزرگ بود. به گونه» اضطرابي«و » پريشاني«جامعه اسالمي بسيار سنگين و موجب 

از » التهيان ابوالهيثم بن«سالمي در پي داشت. اي را در داخل و خارج جامعه ا پيامدهاي منفي
شعراي بزرگ عرب در كالمي استعاري، از ميان اين پيامدها بر مالحظات امنيتي اين رخداد 

موجب احياي كفار زبون، تقويت  rنمايد كه رحلت رسول خدا انگشت گذارده و اشاره مي
مهمتر بروز خلل در تدبير هاي گمراه كننده و از همه  مكر منافقان، ظهور صاحبان بدعت

) بر اين اساس توقع بروز سلسله تحوالتي تازه در جامعه اسالمي به شدت 2مسلمانان شد.(
آن را نقطه آغازين » ساعده سقيفه بني«يافت، تا حدي كه تحليلگران با اشاره به جريان  قوت 

و » خالفت«خوانند كه به پيدايش دو مكتب اصلي  در جامعه اسالمي مي» اختالف«تكوين 
مورد توجه بوده،  r) اگرچه ابعاد اعتقادي ـ تاريخي رحلت رسول خدا3منتهي شد.(» امامت«

رحلت «اما مالحظات امنيتي ناشي از آن كمتر بررسي شده است. اين در صورتي است كه 
باشد كه طي آن نظريه امنيتي اسالم (مطابق آنچه  مي» گذاري«سرآغاز دوران  »خدا  رسول
كند. به عبارت ديگر مسأله  رضه و اعمال نموده بودند)، تحولي بنيادين را تجربه ميع rپيامبر

اي سياسي داشت و از مقام صالح براي تصدي زمام امور جامعه  جانشيني اگرچه صبغه و نتيجه
نمود، اما از منظر امنيتي داللت بر احياء چندين گسست درون جامعه اسالمي  اسالمي ياد مي

) و ظهور r)4ه آن تغيير در نظريه امنيت اسالمي ارايه شده از سوي پيامبركرد كه نتيج مي
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اي بود كه با گذشت زمان از تعدد و تنوع بيشتري (بدون رعايت اصل التزام به  نظريات تازه
اصول و مبادي ارايه شده در نظريه امنيت اُمتّي) برخوردار شده و بعضاً به نظرياتي غيراسالمي 

 گردند. شوند؛ تبديل مي ن طرح و اجرا ميكه از سوي مسلمانا
تا تعيين  rموضوع اين مقاله اگرچه از حيث زماني دوره كوتاه پس از رحلت رسول خدا

شود، اما از حيث محتوايي بسيار حساس و تأثيرگذار است. نويسنده  خليفه اول را شامل مي
ترين زمان ممكن، هاي خفته و متراكم درون جامعه، در كم دهد كه چگونه گسست نشان مي

آورد كه تبعات آن تا به امروز در حوزه جهان اسالم قابل مشاهده  تحوالتي بزرگ را پديد 
است. در اين راستا، مؤلف نخست چارچوب نظريي را مبتني بر تحليل جامعه شناختي امنيت 

دوره ها) بنياد گذارده و در ادامه تحوالت امنيتي جامعه اسالمي را در  (الگوي تحليل گسست
نمايد. با عنايت به اينكه الگوي مزبور  ، بر اساس آن تفسير ميrپس از رحلت حضرت محمد

اي دروني يافته و در ارتباط با  نگر دارد، گذارهاي امنيتي مورد بررسي نيز صبغه رويكردي درون
اي حال بايد تأكيد نمود كه معن يابند. با اين تحوالت دروني جامعه اسالمي، معنا و مفهوم مي

رويكرد تحليلي حاضر، نفي وجود و تأثيرگذاري عوامل خارجي در تحوالت اين دوره نيست 
 توان از نوع و عملكرد آنها در نوشتاري مستقل سخن گفت. و مي
 

 ها و امنيت الف. گسست
شناختي از قدمت و  در حوزه مطالعات جامعه 1F1»هاي اجتماعي گسست«اگرچه موضوع 

باشد، اما توجه به آن در حوزه مطالعات امنيتي، رويكردي نوين  مياي برخوردار  اهميت ديرينه
هاي  دهد كه پس از مشخص شدن ظرفيت و كارآمدي اين الگو در مقام تحليل را شكل مي

شناس (سياسي)، با پذيرش  ) در اين الگو جامعه5بدان عطف توجه شده است.( شناسانه،  جامعه
هويت سياسي متفاوت بر محور عاليق و  اين تعريف كه يك گسست، حد فاصل دو خرده

) 6دهد؛( منافع مختلف درون يك واحد سياسي يكسان (هويت سياسي كالن) را شكل مي
 دارد كه عبارتند از: چندگام اساسي را در مقام تحليل برمي

                                                                                                                                        
1. Social Cleavages 
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هاي  نيروهاي اجتماعي حاضر در معادالت سياسي ـ اجتماعي را بر مبناي گسستيكم. 
 كند. ، شناسايي مي معهاجتماعي موجود در جا

ها به دو  كند. در اين مرحله گسست نوع و ارزش آنها را در عرصه عمل ارزيابي ميدوم. 
شود كه بر پايه آن  گسست اجتماعي وقتي فعال مي«شوند.  دسته كلي فعال و غيرفعال تقسيم مي

ها،  ) در غير اين صورت گسست7»(يابد. ها و عمل و آگاهي سياسي تكوين  بندي گروه
 اي هستند كه تأثيري بر مناسبات قدرت ندارند. هاي اجتماعي تفاوت

شان، مشخص  ها به منظور سنجش توان تأثيرگذاري بندي گسست نحوه صورتسوم. 
2Fها به دو صورت اصلي متراكم شود. در اين مرحله گسست مي

شوند.  تقسيم مي 3F2»متقاطع«و  1
طبيعي توان تأثيرگذاري آنها افزايش خواهد  ها بيشتر باشد، به طور هرچه ميزان تراكم گسست

منجر به تحليل توان آنها و خنثي شدن » تقاطع«ها به وضعيت  يافت. بالعكس، تمايل گسست
 )8شود.( شان مي برآورد نهايي تأثيرات

اين الگوي تحليلي، به دليل اتخاذ سطح تحليل مناسب (در حد فاصل ملي ـ فردي و مبتني 
تري از تحوالت دروني هر واحد سياسي ارايه دهد  تواند تفسير جامع ميبر نيروهاي اجتماعي) 

شود. در حوزه مطالعات امنيتي  هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي بدان استناد مي و لذا در تحليل
 نمايد: اين الگو از چند ناحيه در خور تأمل مي

 

 اول. تبارشناسي امنيت / ناامني
تالش براي مهار يا مقابله با آنها، جزيي الينفك از  اگرچه پرداختن به تهديدات بالفعل و

هاي مختلف بر آن  مطالعات و معادالت امنيتي است كه كليه تحليلگران امنيتي متعلق به گفتمان
به » مقابله«توان منكر اين واقعيت شد كه رويكردهاي ايجابي، بيش از  ) اما نمي9تأكيد دارند،(

امنيت و يا ناامني، به اصلي » تبارشناسي«شود كه  مي نظر دارند و لذا مشاهده» پيشگيري«
شود. از اين منظر هر تحولي (اعم از  ضروري براي شناخت و مديريت مسائل امنيتي تبديل مي

توان آن را  مثبت يا منفي) بنياد و هويتي تاريخي دارد كه بدون مراجعه به تحول مذكور نمي

                                                                                                                                        
1 . Reinforcing Cleavages 
2 . Crosscutting Cleavages 
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، به »هاي اجتماعي گسست«تحليلي مبتني بر  ) الگوي10دانست.(» تهديد«يا » فرصت«موضوع 
انداز  زني چشم دليل لحاظ نمودن روندهاي تاريخي براي درك شرايط جاري و همچنين گمانه

تحوالت آتي، از مزيت نسبي در قياس با ساير الگوهاي تحليلي برخوردار است. به عبارت 
جوع به مبادي اجتماعي امنيت شناختي و ر ديگر، اين الگو به دليل برخورداري از نگرش جامعه

دهد كه در هر سه مرحله فهم، تحليل و  تر از نظريات امنيتي ارايه مي / ناامني، دركي بومي
 رساند.  تجويز، محقق و سياستگذار را ياري مي

 

 نگري امنيت / ناامني دوم. درون
ضعيت درحاليكه عمده رويكردهاي تحليلي، بر نقش عوامل بيروني در تضعيف يا تقويت و

بندي نيروهاي  شناختي به دليل عطف توجه به نوع صورت امنيتي تأكيد دارند، الگوهاي جامعه
امنيت «باشند. به همين دليل است كه پيروان ايده  اي برخوردار مي داخلي، از امتياز ويژه

اي به اين رويكرد دارند و معتقدند كه هيچ فرصت يا تهديدي را  ، توجه ويژه4F1»اجتماعي شده
) با توجه به همين ايده، 11آن به درستي درك نمود.( 5F2»اجتماعي بستر«توان بدون توجه به  ينم

عنوان منبع جديد و تأثيرگذار در  به 6F3»قدرت نرم«الملل، مفهوم  در حوزه مطالعات روابط بين
) خالصه كالم آنكه 12نمايد.( دروني را توصيه مي  ؛ كه نگرشي شده  مطرح قدرت  معادالت 

شناختي به دليل اعتباربخشي به نقش عوامل داخلي از روايي بيشتري در  د جامعهرويكر
 مديريت امنيتي برخوردار است.

 

 هاي امنيتي / ناامني بندي اجتماعي و تحول پارادايم سوم. صورت
ها تا آن هنگام كه براي بازيگران داخلي آنها، درصـدي از اقنـاع و   »پارادايم«اين واقعيت كه 

پاشند، اگرچه ممكن است كـه متزلـزل    همراه داشته باشند به طور طبيعي فرو نمي رضايت را به
كند كه تحول الگوهاي نظم و ثبات در جامعه را منوط به   ) ما را بدان جا رهنمون مي13شوند؛(

هاي رايج و طرح الگوهاي جديد بديل بدانيم. به عبـارت ديگـر تنهـا     بندي آسيب ديدن صورت
                                                                                                                                        
1 . Societal Security 
2 . Social Context 
3 . Soft Power 
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ـ با هدف نيل به نظمـي  » ناامني«ر پارادايم حاكم از نظم و ثبات است كه در صورت زوال اعتبا
يابد. بنابراين درك نظريه و عمل امنيتـي، بـدون توجـه بـه نحـوه       تر ـ اولويت مي  برتر و باثبات

 )  14بندي نيروهاي اجتماعي، اصوالً غيرممكن است.( صورت
 

 ب. گذارهاي امنيتي در تاريخ صدر اسالم
دليل بر لزوم تشكيل حكومت است. زيرا اوالً خود  يغمبر اكرمسنت و رويه پ«

دهد كه تشكيل حكومت داده... و احكام  تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي مي
انداخته است. ثانياً براي پس از خود به فرمان خدا تعيين  حكومتي را به جريان مي

 )15»(حاكم كرده است.
  ر اين اعتقادند كه تأسيس حكومت ذاتي دين نبودهدرحاليكه طيفي از تحليلگران مسلمان ب

) 16متفاوت است؛(» داري حكومت«تكليف داشته كه با » قومش  زعامت«حداكثر بر  rو پيامبر
تجربه تاريخي و تحليل شيعه از رسالت كامالً متفاوت بوده و  (ره)مطابق تصريح امام خميني

مي قدرت، ضرورتي عقلي و تكليفي داللت بر آن دارد كه اقدام براي تأسيس سازمان رس
اند. از  همچون انجام رسالت دين، بر آن مكلف بوده rآيد كه رسول خدا شرعي به شمار مي

اند كه با  از همان ابتداي رسالت نسبت به انجام اين مهم نظر و اهتمام داشته rاين منظر پيامبر
 شود. هجرت به يثرب، اين مهم نيز ممكن مي

 توان به سه دوره تقسيم نمود: ين حيث ميتجربه نبوي را از ا
با توجه به نيازهاي مردم يثرب، اقدام به ارايه الگويي مناسب  rسازي؛ كه طي آن پيامبر زمينه .1

نمايند كه با ابتنا بر گفتمان اسالمي، توانايي ايجاد صلح و ثبات را  از سياست و حكومت مي
 هاي اجتماعي) در جامعه دارد. (مديريت گسست

از طريق تصدي زمام امور مسلمانان در مدينه  rنظم نوين اسالمي؛ كه طي آن پيامبر تأسيس .2
 و اعمال قدرت، الگوي نويني از صلح و امنيت را عرضه داشتند. (ارايه نظريه امنيت امتي)

هاي پيشين، اين وضعيت  از طريق احياء گسست rبحران؛ كه در پي رحلت رسول خدا .3
 انجامد. درون جامعه اسالمي مي پديدار شده و به بروز ناامني
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شناسي  نشانه«در مقاله » تأسيس«و » سازي زمينه«با توجه به بررسي مبسوط در مرحله 
) در اين مقاله صرفاً مقطع سوم 17،(»ساختاري امنيت اسالمي؛ مطالعه موردي حكومت نبوي

 باشد:  مورد توجه خواهد بود كه داراي دو بعد اصلي مي
 با هدف نظم اسالمي؛  rها توسط پيامبر اكرم گسست يكم. مديريت امنيتي
 ها و در نتيجه بروز بحران درون جامعه اسالمي.  دوم. احياء گسست

را تجربه  7F1»گذار«شود كه جامعه نوعي  با تأمل در محتواي هر دو مقطع مشخص مي
ات و ثباتي و ناامني به سوي ثب (به دليل خروج از بي» مثبت«نمايد كه در مقطع نخست  مي

ها در پي احياء و تراكم  (به دليل گرايش بسوي افزايش نزاع» منفي«امنيت) و در مقطع دوم 
ياد شده كه در » گذار امنيتي«شود. از اين دو تحول در نوشتار حاضر به  ها) ارزيابي مي گسست

 حد تجربه جامعه اسالمي به صورت زير قابل تفسيرند: 
 

 اول. گذار امنيتي مثبت
، از چندين گسست اصلي rشناختي، يثرب تا قبل از ورود پيامبر اكرم عهاز حيث جام

برده است و لذا شاهد بروز منازعات گسترده و  (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) رنج مي
 طول تاريخ يثرب را فراگرفته بود:» عبدالعزيز سالم«داري هستيم كه به گفته  دامنه

، مدت زماني يكدل و يكزبان و متحد اوس و خزرج پس از پيروزي بر يهوديان يثرب«
پيمان به تيرگي گراييد و ميان آنان اختالف افتـاد   باقي ماندند. پس از آن، روابط دو هم

دوام يافـت...   هاي بسياري منتهي شد كه تا آستانه هجرت پيامبر و سرانجام به جنگ
ـ  رسد كه يهوديان در دامن به نظر مي ت داشـتند...  زدن به اختالفات داخلي اعراب دخال

وقوع جنگ ميان آنها خسارت فراواني بر جان و مال و امالك آنان وارد ساخته بود. از 
 )18»(رو درصدد برقراري صلح در يثرب برآمدند. اين

ابن «همين انگيزه، راه را براي ورود اسالم كه منادي صلح و دوستي بود، هموار ساخت. 
را  *8F2»بعاث«جريان نبرد سنگين بين اوس و خزرج در  ،»الصحابه معرفه   اسدالغابه في«در » اثير

                                                                                                                                        
1 . Transition 

هاي بين اوس و خزرج، اوسيان پيروز  شود كه در آن براي اولين بار در جنگ . از اين رخداد به يوم بعاث ياد مي2
يوم بعاث روزي بود كه خدا آن را براي پيامبرش پيش آورد. «شدند. در صحيح بخاري به نقل از عايشه آمده كه: 



ـ 14 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  27ـ

كند كه طرفين، لطمات زيادي را متحمل شدند؛ به حدي كه با ظهور اسالم و آشنايي با  نقل مي
 )19داشتند.( طلب  صلح دين  اين  پذيرش  ، آمادگي بسياري براي rپيامبر

تني بر تعارض و تضاد در توان چنين ادعا كرد كه بستر سياسي ـ اجتماعي مب بنابراين مي
را فراهم ساخته بود. لذا اولين گذار امنيتي با ورود » طلبي صلح«يثرب، زمينه مناسب براي 

هاي مولد نزاع و  به يثرب، به صورت مثبت رخ داد؛ بدين صورت كه كانون rپيامبراكرم
 ودند از: ها عبارت ب شدند. مهمترين اين كانون تعارض، شناسايي و در مرحله بعد مديريت 

 يك. گسست سياسي اوس ـ خزرج
نزاع طوالني اوس و خزرج بر سر تصاحب قدرت و سيادت يثرب، زبانزد كليه اعراب بود. 

هاي واهي و كشته شدن جمع كثيري در  وقوع جنگهاي مستمر و مكرر بين اين دو قبيله به بهانه
ه بود تا بتوانند با به تر فراهم آورد ها، فضاي مناسبي را براي گروههاي ضعيف اين نزاع

، براي خود جايگاهي در »هاي برتر نزديكي مصلحتي و موسمي با قدرت«كارگيري ديپلماسي 
اين ساختار پيدا كنند و به كانون قدرت تبديل شوند. نمونه بارز آن يهوديان يثرب بودند كه به 

» جعفر شام احمد عرضه) «21رغم در اقليت بودن، توانسته بودند به قدرتي مؤثر تبديل شوند.( 
شناختي به بحث گذارده  اين موضوع را از منظري معرفت» االبعاد السياسه لمفهوم الحاكميه«در 

محوريت يافته » منفعت قدرت«حاكم بر يثرب، » سياست قدرت«دهد كه چگونه در  و نشان مي
كه بعداً حتي  شدند. تا حدي هاي برتر منتفع  هاي كوچكتر، از منازعات قدرت و در نتيجه گروه
عبداهللا ابن ابي ابن «طلباني چون  نيز از سوي قدرت rبخش رسول خدا سياست وحدت

هاي قبلي (در  شد تا معادالت قدرت متحول و در نتيجه فرصت ، نقد و تضعيف مي»سلول
از اين وضعيت » اهللا سيرت رسول«) تحليل صاحب كتاب 22جامعه جاهلي) مجدداً احياء شود.(

 نويسد: ، آنجا كه ميقرين صحت است
دو كس بودند در مدينه كه در ميان قوم سخت عزيز و شريف و بزرگ بودند «

محكوم و مطيع ايشان بودند. ليكن چون سيد به  ]همه[و اهل مدينه و قبايل... 
مدينه درآمد و اهل مدينه جمله به هواي او برخاستند... هر دو بدانستند كه با 
                                                                                                                                        

مهترانشان كشته و مجروح شده بودند. خداوند اين روز را  هنگامي كه پيامبر آمد، بزرگان آنها پراكنده و سران و
 )20)(108، ص 5البخاري، ج (صحيح» براي پيامبرش پيش آورد تا آنان به اسالم درآيند.
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در مدينه رونقي و حكمي و جاهي نباشد... حضور و وجود سيد، ايشان را 
آنگاه حسد آوردند و شقاوت پيش گرفتند... عبداهللا ابن ابي ابن سلول... و 

 )23»(ابوعامر راهب
 »يهود«ـ » اوس و خزرج«دو. گسست اقتصادي 

حساسيت يهوديان به امور اقتصادي و وجود فضاي مناسب سياسي، اين امكان را براي آنها 
به تدريج اراضي حاصلخيز يثرب را به تملك خود درآورند. به دليل آنكه  فراهم ساخت تا

داد، اين استراتژي، آنها را به  محور زندگي اقتصادي مردم را در آن زمان كشاورزي تشكيل مي
اي كه نسبت به قبايل ديگر از مكنتي برخوردار بودند.  قطب اقتصادي تبديل كرده بود؛ به گونه

ه اقتصادي يهود، نوعي فشار روحي و اقتصادي را به صورت مستمر به رو اعمال سلط از اين
ساخت؛ به حدي كه نزاع و درگيري را در  اوسيان و خزرجيان كه در اكثريت بودند، وارد مي

 )24پي داشت.(
 سه. گسست طبقاتي
اي منجر شده بود كه در نتيجه آن سيستم  اي عمالً به پيدايش نظام طبقاتي رواج حيات قبيله

اي از اعمال قدرت و حقوق يكجانبه بر ضد بخش بزرگي از افراد جامعه، مشروعيت  ستهب
توانست چيزي جز افزايش  ، نمي»علي شريعتي«يافته بود. نتيجه استمرار چنين نظامي به تعبير 

هاي بعدي را شكل  هاي دروني در سازمان قبيله باشد كه بستر كليه خيزش ها و نارضايتي تنش
از اين منظر ساخت اجتماعي جامعه جاهلي بر محوريت اشراف و در ادامه آن، ) 25داد.( مي

(مشتمل بر افرادي كه از حيث خوني و نسبي مشترك بودند و از ابتدا در » االحرار الصرحاء«
شان در قالب يكي از  اي غير از قبيله اوليه اند)؛ موالي (افرادي كه به قبيله يك قبيله ساكن بوده

، الحلف و العتق، رفته بودند) و العبيد (افرادي كه به واسطه اسارت در جنگ سه شكل الجوار
) قرار داشت كه كامالً سلسله مراتبي و يكسويه 26يا خريد و فروش جزء قبيله شده بودند)؛(

 شد. تعريف مي
 چهار. گسست ايدئولوژيك

پرستي تقريبـاً   بت نمايد، با اين حال ها در يثرب قابل توجه مي ها و مسلك اگرچه تنوع آيين
رغـم وجـود يهوديـان متنفـذ در      نگاران بر اين اعتقادند كه اهل يثرب به  بر آن حاكم بود. تاريخ
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پرسـت   هاي اصلي مسـيحيت، عمومـاً منـات را پرسـتش كـرده و بـت       شهر و نزديكي به كانون
) بدين ترتيب اگر چه شكاف دينـي وجـود داشـت؛ امـا ايـن شـكاف فعـال نبـود و         27بودند.(

 پرستي تفوق خود را حفظ كرده بود. تب
براي تأسيس حكومت اسالمي، از وضعيت موجود در يثرب حداكثر بهره را  rپيامبر اكرم

هاي موجود فايق  اي كه بر شكاف بردند؛ بدين ترتيب كه با طراحي الگوي سياسي ـ اجتماعي
رينه مردم اين شهر آمد و اولويت بخشيدن به آرمان صلح و آرامش، توانستند به خواست دي مي

هاي فزاينده، مردم را  ها، جنگها و تنش ـ يعني صلح و آرامش ـ پاسخي درخور دهند. نابساماني
نمود. به همين  در اين فضا كامالً جذاب و مترقي مي rخسته كرده بود و آرمان اسالمي پيامبر

صه ظهور هاي خودرا به من در اندك زماني اسالم حاكم شد و توانست توانمندي دليل 
 نمايد. ) در ارزيابي كلي، نكات ذيل در سطح اجتماعي قابل توجه مي28برساند.(
بخش اسالم كه بر تأسيس جامعه اسالمي با معيار ايمان و عقيده به  شعار وحدت اوالً:

خداي واحد مبتني بود، توانست شكاف عميق بين اوس و خزرج را از بين برده و آنها را متحد 
 سازد.

ا تقويت بنيان اعتقادي و معرفتي جامعه اسالمي و حاكميت بخشيدن به اسالم، حوزه ب ثانياً:
ها كاهش  نظمي نفوذ گروههاي كوچك ولي متنفذ، از طريق قانوني تحديد شد و در نتيجه بي

 يافت.
گرايي  در سطح اجتماعي، طرح اصل تقوا به حذف معيارهايي از قبيل نژاد و قبيله ثالثاً:

) در 29هاي هويتي و قومي ـ نژادي مسدود كرد.( هويت ديني راه را بر تعارضانجاميد و لذا 
كارهايي  راه ، با ارايه »انصار ـ مهاجر«هاي اجتماعي ديگري چون  اين چارچوب بروز گسست

 )30اي از اين ناحيه بروز نكرد.( سد شده و خطر جدي» اخوت«چون 
امل است، شكاف عقيدتي را دسـتخوش  : طرح اسالم به عنوان دين آخر كه جامع و كرابعاً
اي كه اسالم در مقابل جبهه غيراسالمي (كفر) به صـورت متحـد مطـرح     سازد؛ به گونه تغيير مي

شود. تعريف دشمن مشترك در واقع به فروكش كردن منازعات داخلي منجر شده و هويـت   مي
 )31گيرد.( عاري از تعارض شكل مي
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 دوم. گذار امنيتي منفي
هاي موجود در يثرب فايق آمده، تا حد امكان آنها  اگرچه توانستند بر شكاف rپيامبر اكرم

را مديريت نموده و در بستر مناسب حاصله، حكومت اسالمي را بنيان گذارند؛ اما اين به 
ها نبود. چرا كه، اوالً تأسيس جامعه جديد همانند ساير تأسيسات  معناي زوال كليه شكاف

پرورانيد  اي را مي هاي تازه اصول و تجارب بشري، درون خود گسستمشابه به دليل ابتناء بر 
اگرچه توانست زمينه » هجرت«توانست در مقام عمل فعال و تأثيرگذار شود. براي مثال  كه مي
را پديد آورد كه به » مهاجر ـ انصار«گيري اولين جامعه اسالمي را مهيا سازد، اما تركيب  شكل

توانست مبناي پيدايش گسست اجتماعي جديد در مدينه  اسي ميداليل اقتصادي، فرهنگي و سي
با اجراي طرح  rرسول خدا» محمدابن اسحاق«باشد. موضوعي كه متعاقباً رخ داد و به تعبير 

) به 32اجتماعي خود در مدينه ـ يعني برادري گرفتن ـ توانستند بر اين معضل فايق آيند.(
نيز يكي همين امر است كه ثمرات نكوي » اخوت« هاي اجتماعي عبارت ديگر از جمله كارويژه

كنيم. در مجموع، اين تهديد پس از استقرار نظام سياسي  هاي بعد مالحظه مي آن را در سال
اي  هاي قبيله هويت گيري خرده ها و دستجات و شكل جديد مطرح و به دليل نهادينه شدن گروه

وش كرد كه ساختار اجتماعي جامعه شود. از طرف ديگر نبايد فرام و يا گروهي، تشديد مي
هاي سابق در  هاي سابق متأثر بود. به تعبير ديگر گسست اسالمي تا حدودي از شكاف

 rداد. رحلت پيامبر يافت خود را نشان مي ناخودآگاه آنان وجود داشت و چون فرصت مي
) 33(ها فراهم آورد كه نتيجه آن بروز بحران بود. فرصت مناسبي براي جوشش اين گرايش

كه در زمان جاهليت » احمر بأسا«براي مثال در جريان فتح، افراد قبيله خزاعه به تالفي مرگ 
 كشتند. قبيله هذيل كشته شده بود، از فرصت استفاده كرده و اسيري از هذيل را  دست به

 اي در ميان مسلمانان ناراحت شده، فرمودند: از بروز چنين روحيه rپيامبر
داشت تاكنون حاصل آمده بود.  شتار برداريد كه اگر نفعي مياي خزاعه دست از ك«

 )34»(اش را بايد بپردازم. كسي را كشتيد كه ديه
اين رجوع به گذشته، گاهي آن قدر شديد بود كه تقاضاهاي نامشروعي از قبيل معرفي بت 

شد كه حكايت از  مطرح مي rخدا و يا چيزي شبيه آن توسط مردم و در حضور رسول 
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هاي  وضعيت گسست» 1«) نمودار شماره 35هاي سابق در اذهان مردم داشت.( سستحضور گ
 دهد. و قبل از رحلتشان نشان مي rچهارگانه فوق را قبل از ورود پيامبر

 
 به يثرب rدوره زماني پس از ورود پيامبر به يثرب rدوره زماني قبل از ورود پيامبر

 وضعيت طرفين شكاف وضعيت طرفين شكاف نوع شكاف

 غيرفعال با تشكيل امت واحده اين شكاف از بين رفت فعال اوس ـ خزرج سياسي
 نيمه فعال مسلمانان ـ يهوديان نيمه فعال اوس و خزرج ـ يهودي اقتصادي
 نيمه فعال مهاجر ـ انصار، بنده ـ آزاد فعال بندگان اعراب اصيل، موالي، اجتماعي

 فعال اسالم ـ يهود ـ شرك غيرفعال ـ يهوديت و ... پرستي بت ديني

 )): انواع و وضعيت شكافهاي موجود در مدينه (قبل و بعد از ورود پيامبر اكرم1نمودار شماره (

 
هـا در پـي    كنيم كه بر فعال شدن ايـن گسسـت   در ادامه مؤيداتي را از تاريخ اسالم ذكر مي

جـاهلي در  دهد كـه چگونـه اصـول و معيارهـاي      داللت دارد و نشان مي rرحلت رسول خدا
برداشـت از قـدرت كـه در     و سـوء  rفضاي جديد مبتني بـر نبـود شخصـيت محـوري پيـامبر     

هاي اقتصادي، به صـورت نهادينـه درآمـده بـود؛ بـه درون       چارچوب اصول هنجاري و ساخت
گشت و در نتيجه گذار امنيتي منفي شـكل گرفـت. عمـده رونـدهايي كـه در       جامعه اسالمي باز

ت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ فعال بودند؛ با نگاه به تحوالت تاريخي هاي چهارگانه سياس حوزه
 ، عبارتند از:rپس از رحلت رسول خدا

 
 روند اول. تفاخر در مقابل تعبد

تـوان بـراي ايـن     ساعده مستندات بسياري را مـي  در جريان مباحث ارايه شده در سقيفه بني
به حاشيه رفتـه و بـه   » سازي حكومت« در مقام» امامت«روند جستجو نمود؛ از جمله آنكه اصل 

معرفـي شـدند كـه بـر بنيـاد      » نظـام سياسـي  «جاي آن اصول ديگري به عنوان مبنـاي اسـتقرار   
 قرار داشتند. اصولي همچون:» تفاخرهاي جاهلي«

 

 ها تفاخر به شخصيت
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شان، چنـين   در پاسخ به دعاوي انصار مبني بر صاحب فضيلت بودن» عوف عبدالرحمن بن«
 گويد: مي

اي گروه انصار، شما اگر چه صاحب فضيلت و ياري و سـابقه در اسـالميد ولـي در    «
 )36»(ميان شما كساني چون ابوبكر، عمر، علي و ابوعبيده نيستند.

 دهد: نيز از جانب انصار پاسخ مي» زيدبن ارقم«كه در مقابل 
سـرور   كنـيم. ولـي   اي عبدالرحمن ما فضيلت كساني را كه تو يادآور شدي انكار نمي«

انصار سعدبن عباده از ماست. كسي كه خداوند به پيـامبرش فرمـان داد بـه او اسـالم     
 )37»(برساند...

 

 تفاخر به نژاد و تبار
 گويد: گيرد، ابوبكر خطاب به انصار چنين مي چون نزاع بين انصار و مهاجر باال مي

اي اين مقـام  آور شديد، سزاوار آن هستيد ولي عرب هرگز بر آنچه شما در خوبي ياد«
تـرين   پـذيرد. ايشـان از نظـر تبـار و وطـن شـريف       هاي قـريش نمـي   كسي را جز تيره

 )38»(اند. ب عر
 

 تفاخر به نسب
 گويد: ابوبكر در فرازي از سخنان خود چنين مي

باشيم و كسـي   و عشيره او و سزاوارترين مردم به حكومت او مي ما دوستان پيامبر«
خالفت كند. شما نيز از حق پيشي گرفتن به سوي اسالم و تواند با ما در اين كار م نمي

 )39».(ياري پيامبر برخورداريد، پس ما اميران هستيم و شما وزيران
 گويد: گيرد، هنگامي كه مي همين استدالل مورد توجه عمر قرار مي

كنـد؟ درحاليكـه مـا     چه كسي با ما در به دست گرفتن قـدرت محمـد مخالفـت مـي    «
 )40»(او هستيم.دوستان و خاندان 

سـعد   بشـيربن «گيـرد و   و در نهايت همين استدالل نيز مورد قبول اكثريت مسلمانان قرار مي
 گويد:  باالخره استحكام استدالل مهاجرين را پذيرفته و مي» خزرجي

 )41»(اي انصار، هشدار كه محمد از قريش است و قوم او بر وي سزاوارترند.«
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ن در آن زمان فراموش كرده بودند كه حكومـت و قـدرت   رسد كه مسلمانا چنين به نظر مي
نمايد. بدين ترتيب شكاف حاصله در  از آن خداست و آن را بر اساس معيار قوميت واگذار نمي

گفتمان سياسي به چنددستگي در جامعه اسالمي منجر شد و اختالف به جاي وحـدت، نظريـه   
 امنيت امتي را تهديد نمود.

 
 »ارزش قدرت«در مقابل » قدرت ارزش«روند دوم. 

شود كـه   مشخص مي rهاي سياسي در فرداي رحلت رسول خدا با تأمل در وضعيت گروه
 اند: حداقل سه جريان سياسي اصلي درون جامعه وجود داشته
 اول. جريان سياسي امامت به رهبري حضرت علي(ع)
 دوم. جريان سياسي مهاجران به رهبري عمر و ابوبكر

 ار به رهبري سعدبن عبادهسوم. جريان سياسي انص
از ورود به صحنه مشاجرات  rجريان اول بنا به داليل متعدد در فرداي رحلت رسول خدا

ورزيد. نويسندگان بر اين نكته تأكيد دارند كه هيچ كس  ساعده خودداري  جاري در سقيفه بني
 و عباس، در سقيفه حضور uو به طور مشخص علي rهاشم يا نزديكان پيامبر از بني
 r) اما دو جريان ديگر به طور فعال حاضر شده و براي تصدي جانشيني پيامبر42اند.( نداشته

توان به احياء گسست سياسي در  گوها مي و نمودند. با تحليل اين گفت با يكديگر محاجه 
است كه در مقام پاسخ به عمر با » بن منذر حباب«جريان سقيفه حكم داد. شاهد بارز آن سخنان 

 كند: ياد مي» بهره انصار«مام از حكومت به عنوان جسارت ت
دستهاي خود را از بيعت با ايشان نگهداريد و بـه سـخن ايـن شـخص و      ]اي نصار[«

خواهنـد و اگـر از پـذيرفتن     همراهانش گوش فراندهيد كه بهره شما را از اين كار مي
 )43»(خواست شما خودداري كردند، ايشان را از اين سرزمين برانيد.

بايست انگيـزه دو گـروه فعـال در ايـن      منظور درك عمق گسست سياسي پديد آمده، ميبه 
 عرصه مورد توجه قرار گيرد.

كردند تا  شده و سعي  طلبي ناشي از شكاف سياسي وارد ميدان  انصار با انگيزه قدرت
 نويسد: باره مي در اين» المصطفي سيره«را حاكم سازند. مؤلف كتاب » سعدبن عباده«
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آگاهي انصار به همداستاني بيشتر مهاجران بر دور كردن علي از خالفت نبود، بـا  اگر «
العمل  ساعده عكس كردند... برخورد انصار در سقيفه بني خالفت اين گونه برخورد نمي

 )44»(رفتار مهاجران و همدستي آنان در دور كردن علي از خالفت بوده است.
براي موفقيت، با ورود به يك بازي سياسي  رغم شانس كمتر در اين هنگام مهاجران به 

شدند جناح مقابل را شكست داده و به  شكاف قديمي درون انصار، موفق  پيچيده و احياء خرده
شد و  پيروزي برسند. براي اين منظور با طرح تقابل اوسيان با خزرجيان، جبهه انصار تضعيف 

ه مقابل، به سيادت مهاجران تن هر يك از اين دو گروه به خاطر حاكم نشدن شخصي از گرو
نمودند.  گونه بود كه براي كسب جايگاهي بهتر نزد خليفه آتي، در بيعت با او تعجيل  داد. اين

رقيب سرسخت مهاجرين تنها ماند و از صحنه قدرت سياسي كنار » سعدبن عباده«نتيجه آنكه 
گسست سياسي  رد دو خردهتوان نتيجه عملك ) بحران جانشيني را از اين منظر مي45شد.( زده 

 )1در جامعه اسالمي آن روز دانست. (نگاه كنيد به نمودار شماره
شكاف اول در نتيجه احياء باورهاي جاهلي در بستر گفتمان سياسي اسالم به وجود آمد كه 

باشـد. بـه دليـل وجـود      محور مـي  محور و نه ارزش نتيجه آن شكلي از سياست است كه قدرت
مبني بر همراهي سپاه اسامه، سـرباز   rاي از فرمان صريح پيامبر ه، عدهسياست قدرت در جامع

 )46ماندند.( زده و در مدينه 
شكاف دوم در سياست قدرت به وجود آمد تا به مثابه ابـزاري در دسـت مهـاجرين بـراي     

 )1ايجاد شكاف درون جبهه انصار عمل نمايد.(نگاه كنيد به نمودار شماره 
 

 
   امامت   
 
 شكاف نظري        
 
 
 خالفت 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 حكومت اسالمي

 اوس                 
 
 

 خرزج
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 »تعامل«در مقابل » تقابل«روند سوم. 
هاي سياسي و اقتصادي تعديل و آرام  اگر چه شكاف rچنانكه گفته شد، با ورود پيامبر

كه هر يك از فضايل » مهاجر ـ انصار«شدند، اما شكاف اجتماعي به علت ايجاد دو قطب تازه 
براي آرام كردن اين شكاف، اقدام به برقراري عقد  rشد. پيامبرخاصي برخوردار بودند، تهييج 

) اما متعاقب رحلت 47اخوت بين آنها كرد كه استراتژيي كامالً موفق، ابتكاري و كارآمد بود.(
شد.  مهاجرين و انصار در مقابل هم ايستاده و شكاف اجتماعي فوق به شدت فعال  rپيامبر

 د:گوي  باره مي عمر طي نطقي، در اين
به خدا سوگند عرب به پيشوايي شما درحاليكه پيامبرشان از ديگران اسـت، رضـايت   «

نخواهد داد و از پذيرفتن اينكه حكومت بر ايشان را كسي كه نبوت از آنها نيسـت بـه   
 )48»(عهده بگيرد، خودداري خواهد كرد.

لفان نيز در نهايت شد و مخا اين بينش با توجه به پيشينه تاريخي آن سريعاً مورد قبول واقع 
كردند. نتيجه آنكه مباحث قديمي در خصوص سياست و  به آن گردن نهاده و قبولش 

 زدند. هاي اجتماعي، مجدداً زنده شده و تاريخ اسالم را رقم  برتري
 

 »مصالح«در مقابل » منافع«روند چهارم. 
مـادي آن بـه    رنگ كردن مفهوم منفعت با تعريـف  هاي گفتمان اسالمي، كم از جمله ويژگي

تـر از منفعـت و مشـتمل بـر منـافع       نفع مفهوم محوري مصالح است كه از حيث مفهومي وسيع

ف سياسي
شكا

 

 اردوگاه انصار
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هــاي  بــار ديگــر ايــده rدنيــوي و اخــروي بــود. بــا ايــن حــال، در پــي رحلــت رســول خــدا
 يافتند. محورانه امكان ظهور  منفعت

تـوان چنـين اظهـار     البته مسائل اقتصادي در حاشيه دو شكاف فوق قرار داشت. بنابراين مي
 كرد كه بحران در جامعه اسالمي، نتيجه فعال شدن دو شكاف سياسي و اجتماعي بوده است.  

اما شكاف اقتصادي مسلمانان ـ يهود در اين بازي چندان تحريك نشـد و يهـود بـه خـاطر      
 )49آفريني نيافت.( سلطه كامل ايدئولوژي اسالمي امكان دخالت و يا نقش

 

 

 گيري نتيجه
چشم از جهان فروبست. مرگ او  نجام تقدير الهي رخ داد و پيغمبر خداسرا«

بزرگترين فقداني بود كه بشر تحمل كرد و وحي آسماني به پايان رسيد. او آخرين 
آن قدر از  پيامبر بود و هيچ پيامبري بعد از او نخواهد آمد. مسلمانان در مرگ پيامبر

 )50.»(]بود[مشكل  ]نيز[رجسته ب ]اصحاب[توان افتادند كه تصور آن براي 
اظهار داشته، بحراني بزرگ در تاريخ » محمدجواد شري«چنانكه  rخدا رحلت رسول 

توانست پيامدهاي منفي بسياري را براي جامعه  آيد كه به طور طبيعي مي بشريت به حساب مي
هشام، جمعي از  اسالمي آن زمان به دنبال داشته باشد. به همين دليل است كه بنا به روايت ابن

بلكه  نمرده، rصحابه، نخست در پي انكار اين رخداد برآمده و ادعا كردند كه رسول خدا
 ) 51چونان حضرت موسي براي مدتي به نزد پروردگارش رفته است.(

اي اشاره كرد كه در سمت و  توان به وقوع گذار امنيتي از جمله پيامدهاي اين رخداد، مي
در پي هجرت ايشان به يثرب، رخ  rت شده توسط رسول خداسويي مخالف با گذار مديري

داد. در نتيجه اين تجربه جديد، نظريه و الگوي امنيتي جامعه اسالمي از مالحظات دروني 
هايي فعال شد كه در نهايت نظريه امنيت امتي اسالم را از چهار  جامعه تأثير پذيرفت و گسست

 پذير نمود. به همين دليل است كه: سيبناحيه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آ
 يابد. . ارزش ذاتي قدرت به ارزش ابزاري آن اولويت مياوالً
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. معيارهاي ارجحيت در مديريت از اصول ديني ـ اعتقادي متوجـه معيارهـاي قـومي ـ      ثانياً
 شود. اي مي قبيله 

 يابد و باالخره؛ . منافع گروهها در مقابل مصالح ديني موضوعيت ميثالثاً

. واگرايي به جاي همگرايـي، در جامعـه اسـالمي پديـد آمـده و در نتيجـه ابزارهـاي        رابعاً
 يابد. سركوب تا الگوي اقناع و التزام، از سوي سازمان قدرت اهميت و كاربرد مي

، نظريه امنيت rمالحظاتي از اين قبيل حكايت از آن دارد كه همزمان با رحلت رسول خدا
يابنـد. در   ا مالحظات و معادالت امنيتي، سمت و سويي تازه مـي امتي حك و اصالح شده و لذ

 شود. چنين فضايي است كه پرسش از نظريه امنيت در حكومت علوي طرح مي
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