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چكيده
جامعه فرهمند ،چگونه جامعهای اســت؟ فرهمندی ( )Charismaو اجتماع در یک جامعه اســامی ،چه
پیوندی باهم دارند؟ فرهمندی چگونه در بســتر جامعه باقی و جاری اســت؟ نگاه مسلمانان در قرون اولیه
به فرهمندی چگونه بوده اســت؟ اينها مهمترین سؤاالتي هستند كه پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بدانها
میپردازد و نگاه فرق اصلی مسلمانان را در این مورد واکاوی مینماید .در نتیجه میتوان گفت :اهلسنت بعد
فره بوده ،در حالی که ،شــیعه آن را تجزیه نکرده و بلکه دست نخورده
از رحلت پیامبر(ص) ،قائل به تجزیه ّ
تسری داده است.
ّ
کلیدواژهها :فرهمندی ،جامعه اسالمی ،اهلسنت ،شیعه ،خوارج ،مونتگمري وات.

مفهوم فرهمندی یا ف ّره
ماكــس وبــر (1920-1864م) جامعه شــناس و
اقتصــاددان شــهير آلماني ،اولين كســي اســت كه
فره پرداخته
بهصورت جدی بــه موضوع فرهمندیّ /
است .تعريف وبر از فرهمندی چنین است» :خصايل
اســتثنايي فردي كه به نظر ميرسد واجد يك قدرت
فوق طبيعي ،فوق بشــري يا دستكم غيرعادي است
كه از اين رهگذر چنان فرد مقتدر و سرنوشتســاز
1
جلوه ميكند».
وبر سخن از فرهمندی را ذيل پرداختن به بحث انواع
 . 1ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي ،ص.20

 . 2زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ،ص.311
 . 3نازیسم يا ناسیونال سوسیالیسم ،به مجموعه ایدئولوژیهای حزب
نازی اطالق میشود ()http://fa.wikipedia.org
 . 4زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ،ص.311
 . 5دين قدرت جامعه ،ص.280

43

مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسالمی در سدههای نخستین

مقدمه
بهرهگیری از مطالعات میانرشتهای ـ در اینجا جامعه
شناســی و تاریخ ـ در مطالعــات تاریخی و بهویژه
تاریخ سدههای نخســتین اسالم ،رهیافتهای جدیدی
پیش روی پژوهشگران قرار میدهد و نيز مطالعه آن
را برای نسل امروزی جذابتر مینماید .اين نوشتار
در صدد اســت با این رویکــرد ،مفهوم «فرهمندی»
را از جامعــه شناســی وام گرفته و در بســتر قرون
نخستین اسالمی مورد کنکاش و تطبیق قرار دهد .اين
جستار در دو بخش ارائه ميگردد :در بخش نخست،
به چيســتي فرهمنــدی ميپــردازد و نیمنگاهی به
«فره
خصوصيات رهبران فرهمند یا به عبارت دقیقتر ّ
فردی» خواهد داشــت و مفهوم آن را نزد اهلسنت
و شــيعه واکاوی مینماید .در بخش دوم که ترجمه
مقاله مونتگمري وات اســت ،به رابطه بين فرهمندی
و اجتماع در دنياي اســام ميپردازد و ديدگاههاي
اهلسنت ،شيعه و خوارج را درباره اجتماع برخوردار
فره تحلیل و بررســی مینمايد .نویسندگان مقاله،
از ّ
با وات همداســتان هســتند که توجه بــه اين قبيل
پژوهشها ،نه تنها خطوط فكري را در گستره اسالم به
ما مينماياند ،بلكه روشــنيبخش دورنماي مطالعات
جامعه شناسي ديني هم خواهد بود.

«اقتدار» ( )authorityميآورد .وي سه شيوه اصلي
براي ادعاي مشــروعيت اقتدار برمیشــمرد؛ اقتدار
ميتواند بر زمينههاي معقول استوار باشد و ريشه در
قواعد غيرشــخصي داشته باشد كه به صورت قانونی
تصویبشده يا با قرارداد استقراریافته باشند .او بر این
باور اســت که اين نوع اقتدار را بايد اقتدار قانوني ـ
عقاليي به شمار آورد كه شاخص روابط سلسله مراتبي
جامعه نوين است ،اما اقتدار سنتي كه بر جوامع ماقبل
جامعه نوين حاكم بوده است ،بر اعتقاد به تقدس سنت
و «گذشته ازلي» استوار است .اين آن اقتداري نيست
كه بر پايه قواعد غيرشخصي صورت قانوني به خود
گرفته باشد ،بلكه در اشــخاص خاصي عجين شده
اســت كه يا اين اقتدار را بــه ارث ميبرند و يا آن
را از يك مرجع اقتدار واالتر ميگيرند ،و ســرانجام،
اقتدار فرهمندانه ( )Charismatic Authorityبر
جاذبههاي رهبراني استوار است كه به خاطر فضيلت
خارقالعاده اخالقي و قهرماني يا مذهبيشان ،خواستار
تبعيت افــراد جامعهاند 2.البته وبر براي مشــروعیت
اقتدار يك فرد ،معتقد به آميزهاي از انواع مشروعيت
اقتدار است ،براي مثال ،گرچه چيرگي هيتلر تا اندازه
فره ( )Charismaاو استوار بود ،اما هنوز
زيادي بر ّ
عناصري از اقتدار قانوني ـ عقاليي در ساختار قانوني
آلمــان باقي مانده بودند و ارجاع به ســنتهاي خلقي
آلمان نيز عنصر عمدهاي را در جاذبههاي ناســيونال
4
3
فره [كاريزما] تنها تعيّن
سوسياليسم تشكيل ميدادّ .
و قیدوبند دروني را ميشناســد .فرهمند كاري را بر
عهده ميگيرد كه برايش مناسب است و به دليل همين
5
فره
رسالت در پي مريد و فرمانبردار است .دارندگان ّ
[كاريزما] ،هم رهبر و هم طرفداران و مريدان او براي
اینکه رســالت خود را بهخوبی به انجام برسانند ،بايد

در فراســوي قیدوبندهای اين جهاني و روزمرگيهاي
حرفــهاي و تعهدات جاري زندگــي خانوادگي قرار
گيرند 6.از نظر ِوبر ،مفاهيم و قدرت نظامهای ديني ،از
7
فره بنیانگذاران و پيامبران نشئت ميگرفت.
ّ
فــره/کاریزما را
محققــان بعد از وبر دامنه بحث از ّ
توســعه دادند .پــای آن به حوزه علــوم رفتاری و
مدیریتی هم باز شــد و نظریات زیــادی درباره آن
بهویژه در حوزه مدیریت ســازمانی و علوم سیاسی
مطرح شــده است .در حوزه علوم تاریخی ،این بحث
بهویــژه در نظریه قهرمانان تومــاس كاراليل مورخ
انگليسي (1881ـ 1795م) و نخبگان ویلفردوپارتو،
جامعه شناس محافظهکار ایتالیایی (1923-1848م)
نمود بسیاری یافت.
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فرهمندی و دین
كاريزما در حوزه دين ،يك ويژگي بسيار مهم دارد و
آن اینکه ميتواند سرچشمه آن ،الهي باشد .بهعبارت
دیگر اگــر ارتباط رهبر یا فردی بــا خداوند ،برای
هواداران او اثبات گردد ،چنین رهبری کاریزمای خود
را تضمین کرده اســت .در تاریخ اعمال خارقالعاده
فوق بشری بیشماری برای رهبران جریانهای مختلف
از طرف پیروان آنان ذکر شــده است ،تا کاریزماتیک
ِ
بودن آنان بیمه شــود .حتی گاه برای اثبات این باور
خود و تحمیل آن به دیگــران ،قربانی داده و قربانی
گرفتهاند .در تاریخ اســام اگر بخواهیم نمونهای ذکر
نمايیم ،میتوانیم به خوارج اشــاره کنیم ،البته با این
تفاوت بسیار جدی که کاریزمای خوارج منحصر در
یک رهبر یا فرد مشخص و معیّنی نیست ،بلکه برای کل
جامعه است .نگارندگان بر این باورند که اجتماعات
کاریزماتیک ،جوامعی کوچک هستند و هرچه میزان
پایبندی آنان به قیدوبندهای جامعه کاریزماتیکیشان
شدیدتر باشد ،به همان میزان کوچکتر و کوچکتر
 . 6همان ،ص.281
 . 7دين پژوهي ،ص.308

میشوند.
در اصطالح كليساي مسيحي «كاريزما» عبارت است
از لطفي كه از جانب خداوند به قديسان عطا ميشود و
بنابراین ،آنان در مرتبهاي باالتر از آدميان عادي قرار
ميگيرند 8.شخص واجد كاريزما ميتواند بين جهان
ناديدني و جهان انساني ،مابين انسان و خدا /خدايان،
بهصورت واسطه عمل كند؛ چنين شخصي خودبهخود
و بنا به تعريف در جامعه بهعنوان آدمي واجد صفات
و قدرتهاي خارقالعاده از ديگران مشخص ميشده و
با خصوصيات خود در واقع بر ديگران تسلط مييافته
اســت .آشكار است كه تسلط او بر ساير افراد جامعه
را نه قانون مشــروعیت ميبخشــيده و نه سنت ،اين
مشــروعیت زاده عنايت نيروهــاي مافوقالطبيعه به
شخص صاحب «كاريزما» بوده است 9.تصوف نمونه
بسيار خوبي براي اين نوع از كاريزما است؛ چه اینکه
عمومــ ًا اين باور از طرف پيــروان صوفيه و مريدان
شيوخ وجود داشت كه شيخ با عوالمي ارتباط برقرار
10
ميكند كه مردم عادي و مريدان قادر بدان نيســتند.
بنابراين ،صوفيان بزرگ از تــوان كاريزمايي بااليي
نزد پيروان خود و حتي سايرين برخوردار بودند .در
طیاالرض کــردن ،روی آب راه
ادبیات صوفیه ،به ّ
رفتن ،با پیامبر مصافحه کردن و  ...معروف هســتند.
این قدرت چنان دامنهدار میشــد که بر سالطین نیز
تحمیل میگرديد.
از نظر وبر ،فرهمنــدی خاصيتي انقالبي و ضد نظام
موجود دارد و از آن رو به ظهور ميپيوندد كه جامعه
در درون نظام موجود قادر نيست ،تا ديوارهاي كهنه
و پوســيده آن را از راههاي ســنتي و مستقر درهم
شــكند؛ كاريزما زاده سنت مســتقر نيست ،بلكه بر
ضد آن عمــل ميكند 11.دليل اين اســت كه اقتدار
 . 8جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري ،ص.14
 . 9همان ،ص.16
 . 10تكايا الدراويش و الفنون و العمارة في تركيا العثمانية ،ص.55
 . 11جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري ،ص.17

 . 12ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي ،ص.21
 . 13همان ،صص18و.19

 . 14جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري ،ص.20
 . 15همان ،ص.22
 . 16همان ،ص.23
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كاريزماتیک شكل جديدي از ارزش و اقتدار را ادعا
ميكند ،بنابراين در جوامــع ماقبل عقالني ،كاريزما
بزرگترين نيروي انقالبي اســت 12.ســير حركت
ظهوري رهبران كاريزماتيك مصادف است با تصرف
يكيك مواضع رهبري ســنتي در يك جامعه .مث ً
ال
پيامبــران ،كه از نظر وبر مهمترین نمونههاي رهبري
كاريزماتيك هستند ،در آغاز بعثت خود با مقاومت
همه صاحبان مناصب ســنتي روبهرو ميشوند ،اما
همچنــان كه دامنه نفوذ و تعداد پیروانشــان فزوني
ميگيرد ،تكتك اين مناصب را تصرف كرده و ازآن
خود ميسازند .جادوگران نخستين کساني هستند كه
بايد در برابر پيامبران قرار گيرند و شكست بخورند،
آنگاه روحانيت مستقر است كه با پيامبران به مبارزه
برميخيزد .در اینجا آن روحانيتي مورد نظر اســت
كه در واقع كل شاکله آموزشــي و فرهنگی جامعه
را رهبري ميكند .پيامبــران اين رهبري را از اينان
ميگيرند .آنگاه دولتمندان از راه ميرسند و جنگ
پيامبران با آنان ـ اگر به پيروزي بيانجامد ـ موجب
ميشود كه اين رهبران كاريزماتيك منصب رهبري
سياسي و نظامي جامعه را نيز تصرف كنند .بدينسان
اگر مبارزه رهبر فرهمند قرين توفيق باشــد ،او در
طول زمان موفق ميشــود ،تا از همه جنبهها و در
13
همــه زمينهها رهبري جامعه را در دســت گيرد.
اگر نگاهي بــه زندگي پيامبــران بياندازيم ،همگي
كموبيش همين مراحل را طــي كردهاند :عليه نظام
فاسد و مستقر زمان خود قيام كرده ،از حمايت الهي
برخوردار بوده و از طريق فرشته بزرگ الهي ،كتاب
و راه و رســم هدايت را دريافــت كرده و به پيروان
خــود آموزش داده و با طبقات فاســد جامعه خود
درافتادهاند .پيامبر اســام براي مسلمانان واجد همه
ويژگيهاي رهبري است.

فرهمندی و اسالم
براي «فرهمندی» در اســام ،هنــوز معادل دقيق و
متفقالقولی وضع نشــده است .نويسنده كتاب جامعه
شناسی سياســي تشيع اثني عشري ميگويد«:شنیده
شده است كه بعضيها مفهوم معادل را در حوزه كلمات
همخانواده با «كرامت» جستجو ميكنند ،شايد از آنجا
که بهجای توجه به كاركــرد «كاريزما» ،به نتايج آن
توجــه ميكنند ،كه الاقل در مــورد رهبران باطني و
پيامبران بهصورت معجــزه و كرامت و خرق عادت
تجلي ميكند» 14.نويســنده پس از کشوقوســهای
بســيار نهايت ًا واژه «والء» (به فتــح واو) و در آخر
«والء نبوي» را معادل مناســبي براي كاريزما معرفی
میکند .او مينويسد« :بدینسان در اسالم واليت الهي
از طريق وجود پيامبر به روي زمين و به داخل جامعه
منتقل ميشــود .پس بنا به كاريزماتيك بودن رهبري
پيامبران ،روشــن ميشود كه از لحاظ جامعه شناسي
سياســي ،واليت پيامبر اسالم و تســلط او بر مردم
نوعي واليت و تســلط كاريزماتيك است؛ بهعبارت
دیگر «واليــت نبوي» همان «رهبري كاريزماتيك»،
است» 15.بنابراين محمد(ص) از طريق والء نبوي بود
كه توانست وظيفه انقالبي خويش را به سامان رساند،
همه تشــكيالت جامعه عرب را درهم ريزد و اساس
اجتماع و امت اســامي را فراهم آورد .در واقع اين
«والء نبوي» بود كه به اعمال او مشروعيت و حقانيت
ميبخشــيد و رهبري او را در همه ســطوح سياسي،
16
باطني و روحاني مشروع ميساخت.
ميــراث هر رهبر فرهمنــدی را ميتوان به دو بخش
تقســيم كرد .1 :آنچه او به پيروانش آموخته اســت:
حرفهايــش ،عقايدش ،درســهايش و نظريههايش.
بــه مجموعه اينها اغلب بهعنــوان چيزي «مقدس و
تغييرناپذير» نگريسته ميشود و ـ الاقل بهطور نظري
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ـ جامعه جديد بر بنياد اين مجموعه تأســیس شده و
به حيات خود ادامه ميدهد .2 .مجموعه كاركردهاي
اجتماعي و مناصب رهبري كه بهصورت يك «منصب
تركيبي فرهمندانه» از رهبــر فرهمند متوفي به جاي
ميماند 17.در مرگ رهبر كاريزماتيك ،نخستين مسئله
اين اســت كه چه كسي يا كســاني شايسته احراز اين
منصب تركيبي هســتند؟ از آنجا که جمع شــدن همه
مناصب تركيبي در وجود جانشين ممكن نيست ،مگر
در شرايط خاص ،شاهد تقسيم تدريجي اين كاركردها
هســتيم؛ بدینســان در فراگرد تجزيه منصب تركيبي
ميتوان امكانات متعددي را جســت .در هر شرايطي
بعضي از كاركردها زودتر مستقل ميشوند و بعضي تا
دیرزمانی با يكديگــر باقیمانده و در اختيار یک تن
خاص قرار ميگيرند 18.از مجموع كاركردهاي تركيبي
«رهبري سياسي» ،كاركردي است كه معمو ً
ال زودتر از
ساير كاركردها خود را از مجموعه اين منصب تركيبي
رها كرده و مستقل ميشــود؛ زيرا در پي مرگ رهبر
كاريزماتيك ،آنچه بيــش از همه براي جامعه فوريت
حياتي دارد ،يافتن یک جانشــین قابــل براي احراز
منصب رهبري سياســي اســت .تفكيك كاركردهاي
رهبري در حوزههاي قضايي ،آموزشي و نيز روحانيت،
19
با ُكندي و سختي بيشتري انجام ميپذيرد.
به هر حال ميتوان در هر بحران جانشــيني ناشي از
مرگ رهبــر فرهمند ،به پيدايش يــك مثلث رهبري
اشاره كرد :رهبري سياسي ،رهبري روحاني و رهبري
باطني .اين هر ســه مدعياند كه وارث بر حق منصب
بازمانده از رهبر فرهمند هستند و در نتيجه با يكديگر
اختالف دارند .اختــاف بين رهبري باطني و رهبري
روحاني بيشتر مذهبي است .تضاد بين رهبري سياسي
و رهبري روحاني عموم ًا ماهيتي سياسي دارد .ادعاي
رهبري باطني بر اين فرض اســتوار است كه ارتباط
با عوالــم ماوراءالطبیعه با مرگ رهبر فرهمند به پايان
 . 17همان ،ص.24
 . 18همان ،ص.25
 . 19همان ،ص.26

نرسيده اســت و اتصال فرهمندانه همچنان ادامه دارد،
حال آنکه رهبري سياسي و رهبري روحاني هردو كار
خود را با اين فرض آغــاز ميكنند كه با مرگ رهبر
فرهمندانه ،آن ارتباط و اين اتصال به پايان آمده است
و آنچه مانده ،همان دو ميراث مقدس رهبر اســت كه
20
عبارتند از كتاب و منصب.
اهلسنت و شــیعه هريك درباره جانشــيني رهبري
فرهمندانه يا همان «والء نبوي» ديدگاه خود را دارند.
اهلســنت به لحاظ قائل شــدن به اتمام دوره رهبري
كاريزماتيك ،روش تجزيه منصب تركيبي رهبري را در
پيش گرفت؛ خالفت ،روحانيت و خانقاه در پي تجزيه
آن منصب پديد آمدنــد و با يكديگر روابطي متضاد يا
تكميلي پيدا كردند .شيعه با اصرار بر ادامه دوره رهبري
كاريزماتيك و ُجســتن رهبراني فرهمند در هر عصر،
از پيش آمدن ايــن فراگرد تجزيــه جلوگيري كرد و
«امامت» هر ســه قلمرو رهبري را تحت «واليت» در
خود متمركز داشــت 21.امامت در شيعه امري جداي از
نبوت نيست ،بلكه ادامه آن و تکمیل کننده آن به حساب
ميآيد .امامت و نبوت ك ً
ال دو صورت مختلف از يك امر
واحدند كه «واليت» خوانده ميشوند .خداوند از طريق
واليت نبوي احكام خويش را «نازل» ميكند ،سپس به
22
كمك «والء امام» به تشريح آنها ميپردازد.
مفهــوم اســامي كاريزما چيزي جــز «والء نبوي»
نيست كه در شيعه به «والء علوي» تغيير نام ميدهد.
لفــظ واليت علي بن ابیطالــب معنايي جز «رهبري
كاريزماتيك» آن امام ندارد؛ در شیعه از راه كاريزماي
23
علي ،ميتوان به خداوند دست يافت.
در عالم اهلسنت به لحاظ اولويت امور سياسي ،فراگرد
تجزيه كاريزماي پيامبر اسالم ،با ظهور منصب رهبري
سياسي آغاز شد ،در عالم شيعه اين فرا گرد کموبیش
 . 20همان ،ص.28
 . 21همان ،ص.39
 . 22همان ،ص.40
 . 23همان ،ص.37

 . 24همان ،ص.57
 . 25همان ،ص.62

 . 26ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي ،ص.29
 . 27مفهوم ايمان در كالم اسالمي ،ص.36
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بــا ظهور منصب رهبري روحاني آغاز گرديد 24.البته
طبيعي است كه با وجود اعتقاد به حضور امام عصر،
هــر آنکس كه رهبري دين را در شــيعه به دســت
ميگيرد ،خودبهخود بيش از يك مجتهد اهلسنت ـ
حتي اگر مفتي اعظم باشــد ـ داراي جذابيت است؛
زيرا او امام را در پيش روي خويش دارد ،حال آنکه
روحاني اهلســنت جز كتاب و سنت تكيهگاهي به
25
دست نياورده است.
اگر بخواهيم نظریاتی را كه در باال بدان اشــاره رفت،
در عرصه تطبيــق و مصداق در تاريخ اســام بيان
كنيم ،به اين جمعبندي كلي ميتوان اشــاره كرد« :دو
جريان كلي در تمامي اين ادوار (از ظهور اســام تا
حاكميت عباســيان) با يكديگر در حــال مبارزهاند.
جريان اول ،جرياني اســت كه پايههاي مشــروعیت
هرگونه ســلطهاي را در دين جســتجو ميكند و از
جهت سياســي مدافع كاريزماي موروثي اســت .به
همين دليل در اين جريان تأكيد اصلي بر قداســتهای
فردي يا وعدههاي نجاتبخشي و ظهور منجي است.
بهعبــارت دیگر محور اصلي ايــن جريان «عصمت
امام» يا قداســت رهبر اســت .هدف اصلي تجديد
اقتدار مبتني بر مشــروعیت ديني اســت .در صحنه
عيني جامعه به دليل سلطه تقريب ًا مداوم جريان رقيب،
از ماهيتي انقالبي برخوردار اســت و قيام در مقابل
ســلطه ،ويژگي بارز آن را ميســازد .جريان دوم،
جرياني است كه ريشههاي مشــروعيت خود را در
سنت جســتجو ميكند ،يا چارهاي جز اين ندارد كه
اين كار را بكند .اين جريان خود را مدافع كاريزماي
انعكاس يافته در مكتب معرفــي ميكند و در جهت
تأمين اين هدف خود ،چارهاي جز انكار قداســتهاي
فردي و يا توزيع ارزشــهاي فرهمندانه و جاذبههاي
قدسي در سطح وسيعي ميان اصحاب پيامبر(ص) و يا
حتي تابعين آنها ندارد .بهعبارت دیگر بهجای عصمت

امام از «عصمت امت» طرفداري ميكند و اين شايد
به اين دليل باشد كه هرچند حيثيت و مشروعيتش را
به ريشــههاي ديني پيوند ميزند ،اما اعتبار اقتدارش
26
را واقع ًا از سنت كسب ميكند».
اگرچه از مطالبی که در باال آمد ،اینگونه اســتنباط
ميشود که دو جریان اصلی شيعه و اهلسنت در این
عرصه بحث و نظریهپردازی کردهاند ،اما واقعیت این
اســت که گروههای دیگری هم گاه لــه یا علیه این
دو گروه نظریات خود را عرضه داشــتهاند .به عنوان
مثال خوارج یکی از مهمترین این گروهها است .برای
خوارج هم فرهمندی اهمیت فراوانی داشته است ،البته
فره جامعه آرمانی ،بنابراین از نظر نفی متمرکز کردن
ّ
فرهمندی در یک فرد ،همفکر با اهلســنت هستند و
از جهت برساختنِ یک جامعه آرمانی به دیدگاههای
شــیعه نزدیک میشــوند .خوارج در تــاش براي
شكست دادن و محكوم كردن مخالفان سياسي خود،
بنياميه و شيعه ،ســؤال اصلي خود را بدین صورت
بيان ميكردند :كســي كه تابع و پشتيبان علي است،
كافر اســت يا مؤمن؟ كسي كه تابع و پشتيبان معاويه
است ،كافر است يا مؤمن؟ البته جواب از ابتدا روشن
بود و استدالل آنان در اصل كام ً
ال ساده .علي ،معاويه
و طــرفداران آن دو همگي كافرنــد؛ زيرا «مرتكب
گناه كبيره»اند .در سطحي نظريتر ،همين سؤال چنين
صورت ميپذيرد :آيا كســي كه مرتكب گناهي كبيره
شده اســت ،هنوز بايد مؤمن انگاشته شود [آيا بايد
در ميان اجتماع /امت اســامي ،باقي بماند يا نه؟] يا
به ســبب همين امر كافري تمامعیار است؟ بدینسان
مســئله مشهور كالمي «مرتكب گناه كبيره» به وجود
27
آمد.
نكتــه مهم ديگر اینکه مفهوم «جامعه» در اســام با
«امت» گره خورده اســت .امت يــك مفهوم كليدي
در اســام اســت كه فهم روابط اجتماعي ،سياسي و
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اقتصادي جامعه اســامي از طريق آن ممكن است.
بنابراين هرگاه در مطالعات اســامي ســخن از امت
اســت ،به طريق اولي اجتماعي كه مسلمانان در آن
مي َزيَند نيز ،مد نظر است.
واژه «األ َّمــة» در قرآن چهار معني دارد .1 :برههاي از
زمان .2 28گروهي از مردم كه استعمال غالب است.3 29
32 31
مردي كه بدو اقتدا ميشود .4 30شريعت و طريقت .
بنابراين ،پركاربردترين معني براي امت در قرآن ،همان
«گروهي از مردم» اســت .به عبــارت دقيقتر مفهوم
ديني امت عبارت است از گروهي از مردم كه بهسوی
َّاس ُأ َّم ًة
ايشــان پيامبري فرستاده ميشود 33و « َك َ
ان الن ُ
35
َو ِاح َدةً»؛ 34يعني همه بر يك دين واحد هستند.
حاصل ســخن آنکه «امت اســامي» (Islamic
 ،)Nationهمه ملتهايي را كه بر دين اســام هستند
و تاريخ و فرهنگ اسالم را اساس هويت و مرجعيت
تلقي ميكنند ،دربر ميگيرد .احســاس مشترك همه
36
ايشان ،عقيده اســامي ،فرهنگ و تاريخ آن است.
 . 28هود.8 ،
 . 29قصص23 ،؛ يونس47 ،؛ بقره.213 ،
 . 30نحل.120 ،
 . 31زخرف.22 ،
 . 32أضواء البيان ،ج ،2صص172و.173
 . 33تاج العروس ،ج ،31ص.229
 . 34بقره.213 ،
 . 35تاج العروس ،ج ،31ص.229
 . 36الموسوعة العربية العالمية ،مدخل «األمة اإلسالمية».

تبلور عملي موضعگيري هريك از جريانهاي ســابق
در قبال مسئله «ايمان» ،خود را نشان ميدهد .اينجا
است كه هر گروهي قلمرو گروه /اجتماع /امت خود
را مشــخص مينمايد؛ برخي را داخــل مينمايد و
عدهاي را خارج ميســازد .جامعه آرماني براي خود
تعريف ميكند و سعي مينمايد از آن در مقابل هرگونه
تهديدي محافظت كند .براي روشــن شدن موضوع،
بهاختصار مواضع هريك را در قبال مسئله «مرتكب
گناه كبيره» به تصوير ميكشيم:
 از نظر خوارج مرتكب كبيره ،كافر محض و يا حتيمشرك است [چنین شخصی بهسرعت باید از اجتماع
خارج گردد].
 مرجئه و بعدها ،قائالن به قول جمهور ،چنين فرديرا هنوز مسلمان و مؤمن ميدانند [میتواند در جامعه
بماند و توبه کند مادامی که استمرار بر ادامه آن نداشته
باشد].
 معتزله بر اين باورند كه چنين فردي ،نه مسلمان استنه كافر ،بلكه متعلق به مقوله مستقلي ميان آن دو است
[منزلة بين المنزلتين :میتواند در اجتماع بماند و توبه
37
کند ،مادامی که استمرار بر ادامه آن نداشته باشد].
همانگونه كه اين نمودار نشــان ميدهد ،اســتنباط
قرآني مبتني بر تقســيم ثُنايي سادهاي است .خوارج
«فاســق» را جزء «كافر» در نظر گرفتند و بدينسان
 . 37مفهوم ايمان در كالم اسالمي ،ص.78

قلمرو «مؤمن»،يعني امت اســامي را تا حد ممكن
مضیّق ســاختند .برعكس ،مرجئه «فاسق» را جزء
«مؤمن» لحاظ كردند ،در حالی که معتزله «فاسق» را
بخش مستقلي در نظر گرفتند كه در ميان «مؤمن» و
38
«كافر» قرار دارد.
نگاه به دیدگاههای این سه گروه اصلی درباره جامعه
و فرد و جایگاه کاریزما ،ســرنخهای بنیادینی برای
تحلیل بســیاری از رفتارهای هریــک از گروهها به
دســت خواهد داد .در واقع آنچه مونتگمري وات در
مقاله خود در صدد انجام آن اســت ،استخراج همین
ُکدها و سرنخها است .وی یکی از اولین کسانی است

که بهصورت جدی به رابطــه میان کاریزما و جامعه
در میان مســلمانان پرداخته و رفتارهای اجتماعی،
سیاسی و عقیدتی اهلسنت ،شیعه ،خوارج و مرجئه
را از این زاویه تحلیل کرده است.

 . 38همان ،ص.149

39 . This article was originally delivered as the Bernard
Lyons Lecture to Leeds Oriental Society on I4th
January, I959.

 . 40ویلیام مونتگمــری وات ()William Montgomery Watt
(۲۰۰۶-۱۹۰۹م) اســتاد رشــته زبان عربی و مطالعات اسالمی در
دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند بود .او برجستهترین مفسر غیرمسلمان
اسالم در غرب بهحســاب میآمد و تأثیر عظیمی در رشته مطالعات
اســامی بر جای نهاد .حوزه تخصصی مطالعات وی اندیشههای امام
محمد غزالی بود .وی سالها در دانشــگاه ادینبورگ تدریس میکرد
و شــاگردان زیادی در حوزه اسالمشناسی تربیت کرد .نام او توسط
خیلی از مســلمانان در سرتاســر دنیا با احترام برده میشــود .وات
زندگینامهای از پیامبر اســام تألیف کرده محمد در مکه (۱۹۵۳م) و
محمد در مدینه (۱۹۵۶م) که در این رشته کالسیک بهحساب میآیند
(( .)http://fa.wikipedia.orgمترجم)

41. It will be noted that the terms ‘charisma’ and
‘charismatic’ are used in a sociological rather than
a theological sense. Cf. J. Wach, The Sociology of
Religion, London, 1947, index s.v. Charisma, esp. pp.
I20, I52, with references to Max Weber.
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مفهــوم فرهمنــدی در جامعه اســامي
40
(مونتگمري وات)
مفهوم رهبر فرهمند ،نسبت ًا شناختهشده است .در این
نگاه معروف ،رهبر فرهمند كســي است كه بهواسطه
يك جذبــه و عطيه الهي از ســاير همگنان خود در
جايگاهــي برتر قرار ميگيرد .ايــن ويژگي ،موجب
ميگردد تا ديگران دنبال رهبر فرهمند ،راه بيافتند و
39

پيرو او باشند .اين مفهوم در شكلهاي گوناگون ظاهر
41
ميشود.
يكي از شكلهاي بســيار رايج آن ،همان است كه در
پادشــاهان بروز مييابد .از زمانهــاي قديم ،صفات
روحاني يا الهي ،منســوب به پادشاه بودند .آنان اين
قدرت ماورايي را از طريق نســب و يا تشــريفات
مذهبي خــاص ،مثــ ً
ا روغنمالی و  ،...به دســت
میآوردند .حتي در قرن  17در اروپا كساني بودند كه
از حق الهي پادشاه ،سخن ميراندند و باور عمومي به
كاريزماي مقام سلطنت ،هنوز هم وجود دارد ،هرچند
امروزه مقام سلطنت بهمثابه یک نهاد سياسي ،خارج
از دايره محبوبيت است .خصوصيات الهي و ماوراي
طبيعي فراوانی به هيتلر ،منسوب است و بارها وي را
به فوهر (( )Fuhereپيشوا و شخص مقتدر) منسوب
كردهاند .همه اینها در واقع اســتمرار توسعه تصوري
اســت كه رهبري فرهمندانــه (كاريزماتيك) به خود
ديده است.
به نظــر وات،اين مفهوم در تاريــخ كتب مقدس نيز
موجود است و سپس اشــارهاي دارد به درخواست
مردم از خداوند كه رهبري و پادشــاهي براي ايشان
بفرستد ،تا حامي و نجاتدهنده آنان باشد و خداوند
موسي را بهسوی آنان ميفرستد و در نظر آنها ،موسي
پادشاهي اســت برخوردار از كاريزماي الهيُ .طرفه
آنکه هنوز هم پيروان موسي معتقدند كه او پادشاهي
بسيار خوب بود ،تا اینکه پيامبر و يا كشيش باشد.
وات عالقهمند است كه در اين مقاله به جايگاه مفهوم
فرهمندی در ميان مســيحيان نيز بپــردازد ،لیکن بر
اين باور اســت كه اینجا جايگاهش نيست ،تا اينكه
مقايســهاي از مفهوم كاريزما بين مسيحيت و اسالم
پيش روي خواننده بگذارد .وي بر آن است كه اگر در
فره
اسالم به محمد[ص] بهعنوان يك رهبر نگاه كنيمّ ،
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رهبري و حتي پادشــاهي را در او بهوضوح ميتوان
ديد .اين ديد ريشــه در خود شــخصيت محمد[ص]
بهعنوان رهبــري فوق طبيعي و نيز مقداري ريشــه
در قرآن دارد .جامعه اســامي بهطور کلی مرتبط با
خليفهاي بود كه او صرف ًا جانشين سياسي محمد[ص]
بود و نه بیشتر.
با این حال ،در جهان اسالم كساني هم بودند كه بر این
فره پيامبر باقي اســت و اين فرهمندی از
باور بودند ّ
طريق خويشاوندي به نزدیکترین افراد بدو ميرسد.
در حقيقــت اينان معتقد بودند كه افراد خانواده محمد
و خاندان او ،نهتنها از نظر سياسي ،بلكه از نظر وجهه
فرهمندی نيز ،میراثبر او هســتند .اين گروه معتقد
بودند كه علي ،پسرعمو و دامادش ،همان كسي است
فره از طريق نســب بدو و ســپس از طريق او به
كه ّ
فرزندانش ،نســل به نسل منتقل شده است .اين گروه
همان شيعيان هســتند .البته ناگفته نماند كه عالوه بر
شــيعيان ،سلسله عباســيان نيز بر اين باور بودند كه
فره
آنان نيز از طريق عباس ،عموي پيامبر ،میراثبر ّ
پيامبري هستند.
جبهه مقابل اين نوع برداشت و خوانش از فرهمندی؛
فره رهبري ،كساني بودند كه معتقد به فرهمندی
يعني ّ
42
جمعــي بودند .البته اين تقابل مطلق نبود؛ چه اينكه
يك جامعه فرهمندانه نيز بهوسیله يك رهبر فرهمند
بنياد نهاده ميشــد .به هر حال ،دو گروه دو خوانش
فره ارائــه ميدادند :گروهي معتقد
متفاوت از مفهوم ّ
بودنــد كه رســتگاري از طريق يــك رهبر فرهمند
امکانپذیر است و گروه دوم بر اين باور بودند كه راه
رستگاري در جامعه فرهمندانه است .بدون شك اين
دو گروه در گذر زمان تداخلهاي فكري باهم داشتند،
تا جايي كه برخي بر اين باور بودند كه راه رستگاري
هم در رهبري فرهمندانه است و هم در جامعه فرهمند
و اینگونه نيست كه اين دو كام ً
ال از هم متمايز باشند.
وات سپس براي اين ســخن خود ،اشاره به يهوديت
42. Cf. Wach, 113, etc.

مينمايد كه چون موسي بهعنوان يك پادشاه فرهمند
براي آنان تعيين شــد ،يهوديان پیــرویاش كردند و
ســپس خداوند از طريق موسي و گرفتن ميثاق براي
آنــان جامعهاي فرهمند ،خلق كرد .بهعبارت دیگر از
طريق رهبري فرهمند ،توانستند جامعهاي فرهمندانه
برقرار نمايند.
فره رهبري ،هميشه از جايگاهي واال
در مسيحيت نيز ّ
برخوردار بوده ،ليكن دائم ًا بهواســطه دكترين كليسا
باالنس گرديده و متعادل شــده اســت .كليسا نيز در
فره كليسا
بنياد خود ،براساس فرهمندی بنا شده استّ ،
از طريق روحالقدس برقرار اســت .جامعه فرهمندانه
مسيحيت ،از طريق كليساي ارتدوكس يوناني و شرقي،
قابل شناخت است .كليساي كاتوليك روماني ،صرف ًا
تنها اعتقاد به فرهمند بودن مسيح ندارد ،بلكه كساني
ديگر را نيز همچون كشيشان ،اســقفها ،كاردينالها و
پاپ ،در اين فرهمندی ،شريك ميداند.
مفهوم فرهمندی در جهان اســام ،مانند مســيحيت
يا يهوديت آشكار نيســت .با این وجود ،اين مفهوم
در اســام وجــود دارد و از جايگاهي بســيار مهم
برخوردار است و توســعه پيدا كرده است .مسلمانان
خود را برادران ديني همديگر ميدانند و اين برادران
ديني ،متعلق به جامعه ديني واحد هســتند .اين تعلق
به جامعه ديني مشــترك و مفهوم ديني مشترك ،خود
ناگفته به مســئله فرهمندی اشاره دارد؛ حتي عالمان
ديني مســلمان بسيار بیشتر از كشيشــان كه درباره
كليسا سخن ميگويند ،درباره اين جامعه ديني واحد
سخن ميگويند.
فره طبيعي جامعه اسالمي ،از طرف يك
آغاز تأکید بر ّ
گروه تاريخي كه معروف به خوارج بودند ،بنياد نهاده
شــد .خوارج گروهي بودند كه از ســوي بدنه اصلي
مســلمانان ،فرقهاي بدعتگذار ،معرفي ميشدند .از
نظر وات پيروان اوليه خوارج ،تعداد بسيار كم و همه
آنان از اعراب باديه بودند .اعرابي كه در همان اوايل
ِ
پذيرش اسالم شانس کمتری براي تأمل و تفكر درباره

43 . D. B. Macdonald, Development of Muslim
Theology, etc. 23-7; 123-6; I. Goldziher, Vorlesungen
iiber den Islam1, 2 8o, 192 f. 203; Encyclopaedia of
Islam, s.v. ‘Khawaridj’; a forthcoming article in Der
;’Islam, ‘Kharijite Thought in the Umayyad Period
Islam and the Integration of Society, ch. 4.

 . 44در زمان جنگهاي شــاميان و زبيريان بود كه گروهي از خوارج
بصــره و يمامه براي دفاع از حرم مكي ،به كمك ابنزبير شــتافتند؛
خوارج مشــارك و مدافع همراه با ابنزبيــر دو گروه بودند :خوارج
بصره كه بعد از عقبنشــيني سپاه شام به بصره بازگشتند و فعاليتهاي
خود را از ســر گرفتند ،گروه دوم ،خوارج يمامه ،كه در مكه ماندند و
با ابنزبير بيعت كردند؛ رهبر آنها نجدةالحنفي بود (انساب االشراف،
ج ،5صص394و( .)395مترجم)

 . 45خــوارج در ابتدای غلبه و ســلطه اقطــاعداری ،مخالفان خود
را تکفیــر میکردند ،علیه ائمه جور قیــام میکردند ،تعرض را جایز
میدانســتند و منک ِر تقیّه بودند .این تندروی برخاسته و تبلو ِر جامعه
شناســی واق ِع اجتماع و شرایط درگیری بود (سوســیولوجیا الفکر
االسالمی ،ج ،1ص .)178در دوره بیداری ـ که بسیاری از اهدافشان
با قیــام خالفت «بورژوازیانه» و قیام دولتهای مســتقل خارجی که
ایدئولوژی خود را تطبیق دادند ،حاصل شــد ـ اندیشــههای خوارج
تطور پیدا کرد؛ به ســوی اعتدال متمایل شدند؛ فرق خوارج افراطی
مخفی شــدند و اعتدالگراها در ســطح سیاســی و فکری بروز پیدا
کردند .ازارقه و نجدات ،از صحنه کنار رفتند و صفریه معتدل شدند و
اباضیه نزدیکترین فرقه خوارج به اهلســنت شدند؛ از جمله مظاهر
اعتدالگرایی عقیدتی صفریه ،تجویز تقیّه ،دســت برداشتن از اندیشه
اسقاط صله رحم ،کشتنِ کودکان مشــرکان و کافر دانستنشان و فتح
باب قبول مهاجرت بود (همان)( .مترجم)
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تعليمات ديني داشتند .وي پيدايش خوارج و نيز شيعه
را نتيجه پرسشهاي ديني ميداند كه طرح ميشد .در
مقابل ،بدنه اصلي جامعه اســامي بــه هردوی اين
گروهها برچسب بدعتگذار ميچسباند.
اگر به تاريخ پيدايش خوارج و اعتقادات آنان بنگريم،
ميبينيم كه پيدايش آنان برمیگردد به اين ســؤال كه
آيا مرتكب كبيره مسلمان است یا خير؟ 43سپس وات
به عقايد خوارج اشــاره ميكند و مينويسد« :يكي
از اعتقادات اين گروه اين بود كه اگر كســي شخص
مرتكب گناه كبيره را كه بهواســطه گناهش از جامعه
اسالمي خارج شده اســت ،بكشد ،مرتكب اشتباهي
نشده است» .از نظر خوارج گروهي كه خليفه عثمان
را در 35ق656 /م ترور كردند ،نبايد مجازات شوند،
و عمل آنان را توجيه ميكردند.
در نيمه ســده نخست و بعد از 35ق656 /م ،خوارج
در مقابل خليفه بعدي ،علي و بعد از او مقابل بنياميه،
صفآرايي كردند .خوارج گاه و بیگاه شورش ميكردند
و اين وضعيــت تا پايان حكومت امويان در 132ق/
750م ادامه داشــت .گروههايي از خوارج تا زمان ما
ادامه حيات دادهاند و موجودند .بیشــتر شورشــهاي
اوليه خوارج با تعداد افراد كمي ـ حدود  50و نهايت ًا
 100نفر ـ برپا ميشــد .در زمــان جنگهاي داخلي
ابنزبیر از 92ق680 /م شورش خوارج هم بزرگتر
و هم موفقیتآمیزتر بود 44.خوارج حكومت ترور به
راه انداختند و ســاكنان شهرها را ميكشتند؛ هرکسی

كــه عقايد و خوانش آنان را از تعاليم اســام بهطور
كامل نميپذيرفت ،كشــته ميشد .حتي گروههایی از
خوارج تا آنجا پيش رفتند كه اگر كســي به قيام آنها
ملحق نميگرديد ،از دايره اسالم خارج ميشد .چنين
45
شخصي در نظر آنان مرتكب كبيره شده است.
اين عقايد تند خــوارج بر نقطه نظرات آنان از تعاليم
ديني بنا نهاده شده بود .اگر گاهي رهبري به هر دليلي
پنهانکاری ميكرد و يا از مســير تعاليم صريح آنان
پا فراتر مينهاد ،بالفاصله از او جدا ميشــده و گروه
ديگري براي خود بنــا مينهادند .بنابراين گروههاي
كوچــك زيادي از خــوارج وجود داشــتند ،کمکم
گروههايي از آنها عقايــد تندروانه و صريح خود را
متعــادل و ماليمتر كردنــد و اينگونه به حيات خود
ادامه دادند .پذيرش اين وضعيــت مالیمگونه باعث
گرديد كه گروههايي از خــوارج بهجای زندگي در
خارج شــهرها ،در شهرها ســاكن گردند ،بهویژه در
شهرهاي عراق و بهخصوص در بصره.
براي هردو دسته خوارج ،چه کسانی که افراطي بودند
و چه كســاني كه ماليمتر بودند ،مفهوم جامعه بسيار
اهميت داشت .گناه كبيره ،انسان را از جامعه ديني دور
ميكرد .اين گفته اشاره دارد به اينكه جامعه درستكار،
جامعهاي است كه خدا آن را تأیید كرده باشد .خوارج
معمو ً
ال از اهل بهشت سخن ميراندند .از نظر خوارج،
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جامعهاي كه در آن گناه كبيره اتفاق ميافتد ،جامعهاي
دور از بهشت است و چنين جامعه را نميتوان بهشتي
ناميد ،بلكه اين جامعه به جهنم نزديك است .درباره
چنين تصوري از جامعه ،ميتوان گفت :مفهوم جامعه،
مورد عالقه و توجه خوارج است ،ليكن انديشه جامعه
فرهمندانه نه!
وات در جایی ديگر اشاره ميكند به اينكه براي يافتن
ريشــه تفكرات خوارج ،بايد به جامعه پيش از اسالم
ِ
عرب
و مشرك نگاهي بياندازيم .براي جامعه مشرك
پيش از اســام ،جامعه و قبيله اهميت بسيار زيادي
داشــت :اجتماعي متشكل از خويشاوندي .اين قبيله
و يــا خاندان براي وي حامــل فضيلت و برتري بود
 ...همه اينها نشــانگر اين مقوله مهم اســت كه ِ
عرب
مشرك پيش از اسالم ،قبيله يا طايفه خود را اجتماعي
كاريزماتيك ميپنداشت .اين كاريزما ،ظرفيت انجام
اعمال شريفانه را براي اعضاي جامعه فراهم ميكرد.
اين ديد خوارج به جامعه ممكن اســت ادامهدهنده و
نمایانگر دورنماي ديدگاه عرب مشرك نسبت به جامعه
باشد .به هر حال ارتباط نزديكي بين چشمانداز ِ
عرب
مشــرك و خوارج نســبت به جامعه وجود دارد .در
هردو مورد واالترين درجه فضیلت ،از طريق اعضاي
يك جامعه فرهمند قابل حصول است .در هردو مورد
چگونگي رفتار اعضاي جامعه بســيار مهم اســت.
عالوه بر موارد ذکر شده ،ارتباطات بسيار ديگري بين
خوارج و اعراب مشــرك پيش از اسالم وجود دارد.
دستههايي از خوارج كه باقیمانده شورشها بودند ،در
واحههايي در صحرا زندگي ميكردند كه اين ســبك
زندگي بيشــباهت به زندگي قبيلهاي در صحرا نبود.
بهویژه ميتوان به يادآورد كه چگونه اسالم اين افراد
را از زندگي آزاد و رهاي در صحرا ،محروم ،و آنان را
در شهرها ساكن كرد ،تا تحت يك امپراتوری بزرگ
سازماندهي شوند .بهعالوه بايد توجه كرد كه خوارج
به اشعار و چكامههاي قديمي اعراب به چشم تحسين
مينگريســتند .بیشــتر خوارج اوليهاي كه در عراق

ساكن شدند،از جمله قبايل چادرنشین شمال و مركز
شــبهجزیره عربي بودند .بدینسان يك خط ارتباطي
قوي كه خوارج را از يك درك اســامي به پیش از
اسالم متصل ميكند ،همان جامعه كاريزماتيك است.
با همــه اينها ،خــوارج از يك پسزمینه اســامي
برخوردارند؛ در بســياري از مــوارد ،در آموزههاي
قرآن خود جنبه فردگرايي دارند .در شــرايط زندگي
يكجانشــيني چه در مكه و چــه در مدينه ،اخالق
قبيلهاي و چادرنشــيني ،پس رانده شــد .قرآن سعي
مينمايــد ،تا ويژگــي زندگي صحــرا را با زندگي
فرمانبردارانــه تجاري و يا فالحتي در مكه و مدينه،
ســازگار و همســو نمايد و برای این امر توجه خود
را به گرایش فردگرایانه معطــوف مینماید ،اما باید
توجه داشت که نظریه «عقاب الهی در روز بازپسین»
موجب مجازات اخالقی ميشــود که تأثیرش را بر
ذهن فردی افراد میگذارد .بهروشــنی در قرآن بیان
شــده است که ثروت و نفوذ ن َ َسبی نمیتواند عقاب را
46
از افراد برگرداند.
وات ســپس مؤیداتی در خصوص توجــه قرآن به
زندگي فردي ،ارائه مينمايــد و با این همه در ادامه
ميافزايــد كه قرآن يك احســاس پيوند محكمي با
زندگي جمعي نيــز دارد .در همان اوايل ،پيامبر براي
دعوت بهسوی قبيله خود فرستاده شد .وقتي قبيله او
بدو ايمان نياوردند و به ســخنانش گوش فرا ندادند،
او سراغ كسان ديگري از قبايل ديگر رفت .سپس او
مفهوم جامعه ديني يا امت را مطرح كرد .در يك نگاه
مدينه زير فرمان محمد[ص] ،فدراسيوني از گروههاي
خويشــاوند بود و از نقطه نظر ديگر جامعهاي بود از
آن نوع كه بر پایه ديني بنا نهاده شده بود 47.مهاجرات
مســلمانان مكه بــه مدينه و در آنجا تالشــهايي كه
محمد[ص] براي شــكلدهي يك جامعه ديني كرد،
درخــور توجه اســت .اين موضوع كه هر شــخص
46. Cf. 82. I9; 26. 88; etc.
47. Cf. Montgomery Watt, Muhammad at Medina,
238-49.

خوارج بهتندی با ايده شــيعه كه مخالف با فرهمندی
48. The Arabs, London, 1937, 125.
49. 2. 8I/75f. and frequently.
50. Cf. ‘Shicism under the Umayyads’, Journal of
the Royal Asiatic Society, I960; and Islam and the
Integration of Society, ch. 4.

 . 51شــيعه امامت را جز در خانواده رسول نميديد و معتقد بود كه
امت از حق انتخاب جانشين رسول برخوردار نيست؛ اطاعت از امام
به خاطر ارتباطش با نبي واجب است .در مقابل خوارج معتقد بودند
كه خالفت براي برترين فر ِد امت ،منعقد ميشــود؛ از نظر آنان خليفه
از ســلطه ديني و يا صفات خارقالعاده برخوردار نيســت؛ اطاعتش
مادامي كه ملتزم به اجراي تعهداتش باشــد ،واجب اســت .اگر از او
سستي و يا انحراف ديده شود ،واجب است بر او خروج كرد ،خلعش
كرد و يا كشتش .به همين خاطر تاريخ خوارج مملو از شورش عليه
رهبرانشــان اســت .حتي گروهي از خوارج تا آنجا پيش رفتهاند كه
بيعت به شــرط خلع كردهاند :بدين معني در صورت پيدا شــدن فرد
افضل ،خليفه موجود بايســتي بالفاصله كنــار رود .اينگونه خوارج
بر نقش امت در مســئله امامت ،تأكيد كردهاند؛ در حالي كه شيعه بر
نقش امام تأكيد كرده و آن را دور از دسترس امت قرار داده و تمامي
ســلطه ديني و دنيوي را به امام اختصــاص دادهاند (حركة الخوارج،
ص( .)246مترجم)
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مهاجري از مكه ميبايست فردي از مدينه را بهعنوان
برادر خود برگزينــد ،خود بهوضوح بیانکننده تالش
محمد براي به وجود آوردن يك اجتماع ديني اســت
و نه آنکه  Bertram Thomasگفته است كه تالش
48
براي به وجود آوردن يك سوپر قبيله بوده است.
خوارج از اين تأکیدات قرآني براي شكلدهي جامعه
دينــي ،آگاه بودند .بــه عنوان مثال ،از پيوســتن به
شــورش و رفتن به كمپ كوچكي بهعنوان هجرت،
سخن ميراندند .درست مانند محمد[ص] كه با ياران
باایمانش از مكه مشــرك به مدينه دوســت ،هجرت
كردند .بهرهگيري از واژه «هجرت» قابل توجه است.
آنان از آن نه بهعنوان مهاجرت و يا ترك جايي استفاده
ميكردند ،بلكه آن را در همان معناي جامعه ديني به
كار ميبردند .آنان همان ضوابط را براي اهل بهشت و
اهل جحيم به كار میگرفتند :اهلالجنّة و اهلالنّار ،به
همان معناي قرآني آن 49.همه اينها نشانگر اين است
كه به هر حال خوارج يك پسزمینه قرآني داشتند.
اين تصوير از خوارج و بررسي جنبش خوارج اوليه،
بيانگر این است كه هردو مفهو ِم رهبر فرهمند و جامعه
فرهمندانه ،ريشه در قرآن دارد .شكلدهنده آن ،وحي
الهي است كه بر پيامبر فرود ميآيد و اجتماع،كساني
هستند كه پيرو او ميباشند .كاريزماي طبيعي جامعه
فقط منتج از اشــارههاي قرآن نيست ،بلكه بخشي از
آن هم برمیگردد بــه عملكردهاي خود محمد تا آن
هنگام كــه رحلت كردند :فتوحات شــگرفش و نيز
بنيادگذاري يك امپراتوري بزرگ ،بخشــي از اعمال
وي به شمار میروند.
گروه دوم يعني شيعه تصور خود را از قرآن ،در رهبر
فرهمند متمركز كردند و غالب ًا از جنوب شــبهجزیره
عربي برآمدند ،جايي كه دو هزار سال سنت حكومت
ِ
سلطنت الهي را يدك ميكشــيد 50.نكته ديگر اينكه

جامعه بود ،به مخالفت برخاستند 51.تعداد قابلتوجهی
از خوارج اوليه از قبايل ســاكن در مركز و شــمال
شــبهجزیره عربي برخاســته بودند ،جايي كه وارث
ســنت چادرنشــيني بودند و هیچگاه تحت سيطره
اعراب جنوبي قــرار نگرفته بودند .در اینجا ما با دو
گروه از آدمها ســروکار داريم :گروهي كه به خاطر
پسزمینه فرهنگي خود ،رستگاري را در فرمانروايي
ابرانسان ميدانند و دسته ديگر كه اعتقاد به كاريزماي
جامعه دارند و رستگاري را در آن ميبينند .در هنگام
ظهور خــوارج اوليه ،گروه اصلي مســلمانان هماره
ســعي ميكرد كه وضعيت مركزي خود را حفظ كند
و تالش ميكرد دو گروه بدعتگذار را به بدنه اصلي
بازگرداند و ســعي كردند اين كار را با همسانسازي
انگاره ديناميكي گروههــاي بدعتگذار انجام دهند.
اشاره شد كه سلسله عباســيان از اهميت كاريزماي
رهبري باخبر بود و تأکید داشــت كه آن وابســته به
خاندان محمد اســت .بعدها هنگامــی که غزالي در
اســتداللهاي خود در دفاع از بدنه اصلي جامعه در
مقابل اسماعيليه كه شــاخه تندرويي از شيعه بودند،
اعالم كرد كه تنها راه حقیقت همان اســت كه رهبران
روحاني يا رســوالن ميگويند ،او اصرار داشــت كه
بدنه اصلي يعني اهلســنت ،رهبر روحانياش خو ِد
ِ
شــخص محمد است كه البته اين تئوري اهلسنت در
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همسانســازي رهبري كاريزماتيك ،نتوانسته است
موجب مصالحه با شيعه شــود .جريان بدنه اصلي يا
همان اهلســنت در داخل خود موفق به نشان دادن
ايده كاريزماتيك جامعه گرديد.
كليد اين توســعه نزد جنبش خوارج است (اشاره به
مســئله مصالحه بين بدنه اصلي (اهلسنت) و گروه
افراطي اســت) .بهویژه آن هنگام كه خوارج ماليمتر
در بصره ســاكن شــدند .اينها گروههــاي كوچكي
از افراطيــون خوارج بودنــد و اكنون در يك جامعه
غيرخارجي مسلمان ساكن شده بودند .اينان هنوز آن
اعتقاد اوليه خود را كه مرتكب كبيره مسلمان نيست،
نگه داشــته بودند .البته آنهــا نميگفتند كه همه آنها
بالفاصله بايد كشــته شوند .در اين قضيه آنان با يك
مسئله بغرنج مواجه شدند و ناچار تن به مصالحه دادند
و از اين عقيده بنيادي كاربردي خود كوتاه آمدند.
ايــن رفتار آنان باعث شــد كه بگوينــد آنها در دار
تقيّه قرار دارند :دارالتّقيّه .در حالت عادي مســلمانان
سرزمين خود را به داراالســام و دارالحرب تقسيم
ميكردند .داراالسالم جايي بود كه رهبر آن مسلمان،
و بر آن ،قوانين اسالمي حاكم بود .در حالی که دومي
جايي بود كه رهبر آن مشرك بود و ميبايد به يكي از
دو انتخاب دســت يازد ،يا مسلمان شود و يا شمشير
را انتخــاب نمايد .اينك خوارج بــا اين رفتار خود،
شــق ســومي عرضه كردند .فرمانروايي كه مسلمان
ّ
ال مسلمان نيست!
خارجي نيســت ،در نظر آنان اص ً
ال او از اســام خارجي دور نيست! اين امر
اما احتما ً
الزام به اســام و يا جنگيدن به دنبال خود نداشت ...
اما در خصوص تقيــه ،بهطور ضمني اين امر اعتراف
به اين بود كه مســلمان غيرخارجي از مشــرك بهتر
اســت! طولي نكشيد كه خوارج ميانهرو گام بلندتري
برداشتند و گفتند محيطي كه ما در آن زندگي ميكنيم،
محيط يكتاپرســتي اســت :دارالتوحيد ،و اين آغاز
فروریختن كاخ آرزوهاي بلند خوارج بود و موجب
تغيير و تحول بســيار گرديد .ايــن امر تا آنجا پيش

رفت كه در قديميترين عقيده خود ـ مرتكب كبيره،
كافر است و بايد كشته شــود ـ نيز بازنگري كردند.
گفتند :درســت است كه مرتكب كبيره كافر است و به
جهنم ميرود ،منتها مجازات وي در قيامت و از طرف
خداوند خواهــد بود .بنابراين نظريه «تأخير داوري»
را مطرح كردند .توسعه اين نظريه بهقدری باال گرفت
كه اعتقاد قديمي خوارج يعنــي همان مرتكب كبيره
را تحــت تأثير قرار داد 52.ايــن امر موجب پيدايش
نظريهاي گرديد كه ارجاء ناميده ميشود .فاصله بين
مرجئه و خوارج هيچگاه ســفت و سخت نبوده است.
به هر حــال فرقه نگاران از گروهي ســخن به ميان
ميآورند كه «مرجئه خوارج» ناميده ميشوند.
در آغاز مرجئه ،از جمله كســاني بودند كه قضاوت
را بــه تأخير ميانداختند؛  ...در نظر آنان اگر كســي
مرتكب زنا ميشــد و يا نماز نميخواند ،او مسئول
بود ،ليكن او را از دايره ايمان خارج نميكردند .معني
اين سخن اين بود كه تعدادي از افراد جامعه اسالمي،
اعمال گناهآلود مرتكب ميشــوند ،اما با اين وصف،
هنــوز در درجه پاييني از ايمان قرار دارند و از دايره
آن خارج نشدهاند!
همه اينها بيانگر اين اســت كــه مرجئه نگران جامعه
بودنــد ،همانگونه كه اين موضــوع دغدغه خوارج
نيز بود .اين نگراني به خاطر اين نبود كه ميبايســت
يك جامعه درســتكار وجود داشته باشد ،بلكه براي
محافظت از وجهه كاريزماتيكي جامعه بود .بيشــك
بیشــتر مرجئه بر اين باور بودنــد كه اعضاي جامعه
سرانجام به بهشت وارد خواهند شد.
روی هم رفته مرجئه در ابتدا بيانگر اسالم ارتدوكسي
 . 52مورخــان گروه اباضیــه از خــوارج را نزدیکترین گروه به
اهلسنت از نظر فکری میدانند ،آنان برای این ادعای خود این شواهد
را ذکر کردهاند :تحریم خون مسلمانان ،تحریم به اسارت گرفتن زن و
فرزندان و به غنیمت بردن اموال ایشان ،اهل توحید دانستن خانههاي
مســلمانان به جز پادگانهای سلطان .مهمترین تطور فکری این گروه
از خوارج به اندیشه بنیادن «مرتکب کبیره» مربوط ميشود که گفتند:
«آنان موحد هســتند ،کفر ایشــان کفر نعمت است و نه کفر عقیدتی»
(سوسیولوجیا الفکر االسالمی ،ج ،1ص( .)179مترجم)
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[ســنتي] بودند .آنها اغلب از گروههاي رافضي سخن
ميراندند ،منتها [مسلمانان سنتگرا] بخشي از عقايد
مرجئه را بدعتگونه ميدانستند و نه همه عقايد آنان
را .برخي از نويسندگان ،آزادانه ،ابوحنیفه بنيانگذار
يكي از مذاهب مهم اسالم اهلسنت را جزء آن دسته
از كساني ميدانستند كه عقايد مرجئه داشتهاند .يكي
از داليل توسعه عقايد مرجئه ،تعادل كاريزماي جامعه
بــود .بدين معني كــه اين جامعه فقــط دربر دارنده
برگزيدگان ديني نيست ،بلكه شامل همه پيروان محمد
ميگردد .بعدها نويســندگان جامعه ديني اسالمي از
«فرقه ناجيه» ســخن به ميان آوردنــد .خداوند آدم
گناهكار را تا ابد در جهنم نگه نخواهد داشــت ،بلكه
سرانجام او را به بهشت ميبرد.
در اینجا نكته قابل طرح این است كه اهلسنت ،تعلق
مسلمانان را منحصر در يك اجتماع مطلق نميديدند،
بلكه آنها را در يك جامعه كاريزماتيك ميجســتند.
جامعهاي كه بیشــتر متكي و پايبند به شريعت باشد،
همــان جامعه از كاريزما نيز برخوردار اســت .يكي
از نشــانههاي كاريزماي طبيعي جامعــه آن بود كه
جامعه براســاس فرامين الهي بنا شده است .در ادامه
وات اشــاره ميكند به اشتباه بودن اينكه نام قانون بر
شــريعت نهيم؛ زيرا قانون برخاسته از جامعه است و
منشأ شريعت آنگونه كه پيروان آن معتقدند ،برخاسته
از وحي است.
در پايــان ،اميــدوارم تفكر در اين مســئله منجر به
پرتوافکنــی بر يكــي از مهمتریــن ايدههاي جامعه
اســامي ،شده باشــد .بدینوسیله آشــكار شد كه
مسلمانان ،خواسته يا ناخواسته يك كاريزماي حقيقي
را مورد توجه قــرار دادهاند .مــن عالقهمندم كه از
جامعه كاريزماتيك بــه «ايده ديناميكي» ياد كنم؛ به
دليل اینکه براي آدم خيلي جذاب اســت .مسائلي را
آدم عميق ًا لمس ميكند و ســپس باعث ميگردد كه
انرژي روحي ،رها كند .اين اصطالح مال من نيست،
بلكه مــن آن را از كارل يونگ كه در كارهاي فرويد

مطالعاتي داشته است ،به استعاره گرفتهام .وي در آنجا
از كهنالگــو و نقش آنها در تطابق با پيدايش رهبران
كاريزماتيك ســخن ميگويد .هنوز چندين كهنالگو
يــا ايده ديناميكي مورد نياز اســت ،تا از طريق آنها
مشابهت بين شــيعه و خوارج را با جزئياتبراساس
اين شاکله از قرآن ،توضيح داد و روشن كرد.
ِ
مجذوب تعقیب اين موضوع شــدم .شايد همين
من
اندازه كافي باشــد كه گفته شود براي نشان ِ
دادن خط
فكري نهفقط براي اســام معاصر ،بلكــه براي باز
ِ
كــردن دورنماي مطالعات جامعه شناســي ديني ،نيز
روشنيبخش است.
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