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چکیده
جامعه فرهمند، چگونه جامعه ای اســت؟ فرهمندی )Charisma( و اجتماع در يك جامعه اســالمی، چه 
پيوندی باهم دارند؟ فرهمندی چگونه در بســتر جامعه باقی و جاری اســت؟ نگاه مسلمانان در قرون اوليه 
به فرهمندی چگونه بوده اســت؟ اينها مهم ترين سؤاالتي هستند كه پژوهش حاضر به صورت تطبيقی بدانها 
می پردازد و نگاه فرق اصلی مسلمانان را در اين مورد واكاوی می نمايد. در نتيجه می توان گفت: اهل سنت بعد 
از رحلت پيامبر)ص(، قائل به تجزيه فّره بوده، در حالی كه، شــيعه آن را تجزيه نكرده و بلكه دست نخورده 

تسّری داده است.
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ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 40/ تابستان 1394

صص 56-42
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مقدمه
بهره گيری از مطالعات ميان رشته ای ـ در اينجا جامعه 
شناســی و تاريخ ـ در مطالعــات تاريخی و به ويژه 
تاريخ سده های نخســتين اسالم، رهيافتهای جديدی 
پيش روی پژوهشگران قرار می دهد و نيز مطالعه آن 
را برای نسل امروزی جذاب تر می نمايد. اين نوشتار 
در صدد اســت با اين رويكــرد، مفهوم »فرهمندی« 
را از جامعــه شناســی وام گرفته و در بســتر قرون 
نخستين اسالمی مورد كنكاش و تطبيق قرار دهد. اين 
جستار در دو بخش ارائه مي گردد: در بخش نخست، 
به چيســتي فرهمنــدی مي پــردازد و نيم نگاهی به 
خصوصيات رهبران فرهمند يا به عبارت دقيق تر »فّره 
فردی« خواهد داشــت و مفهوم آن را نزد اهل سنت 
و شــيعه واكاوی می نمايد. در بخش دوم كه ترجمه 
مقاله مونتگمري وات اســت، به رابطه بين فرهمندی 
و اجتماع در دنياي اســالم مي پردازد و ديدگاههاي 
اهل سنت، شيعه و خوارج را درباره اجتماع برخوردار 
از فّره تحليل و بررســی می نمايد. نويسندگان مقاله، 
با وات هم داســتان هســتند كه توجه بــه اين قبيل 
پژوهشها، نه تنها خطوط فكري را در گستره اسالم به 
ما مي نماياند، بلكه روشــني بخش دورنماي مطالعات 

جامعه شناسي ديني هم خواهد بود.

مفهوم فرهمندی یا فّره
ماكــس وبــر )1864-1920م( جامعه شــناس و 
اقتصــاددان شــهير آلماني، اولين كســي اســت كه 
به صورت جدی بــه موضوع فرهمندی/ فّره پرداخته 
است. تعريف وبر از فرهمندی چنين است:  «خصايل 
اســتثنايي فردي كه به نظر مي رسد واجد يك قدرت 
فوق طبيعي، فوق بشــري يا دست كم غيرعادي است 
كه از اين رهگذر چنان فرد مقتدر و سرنوشت ســاز 

جلوه مي كند«.1
وبر سخن از فرهمندی را ذيل پرداختن به بحث انواع 

1 . ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي، ص20.

»اقتدار« )authority( مي آورد. وي سه شيوه اصلي 
براي ادعاي مشــروعيت اقتدار برمی شــمرد؛ اقتدار 
مي تواند بر زمينه هاي معقول استوار باشد و ريشه در 
قواعد غيرشــخصي داشته باشد كه به صورت قانونی 
تصويب شده يا با قرارداد استقراريافته باشند. او بر اين 
باور اســت كه 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 مي برند و يا آن 
را از يك مرجع اقتدار واالتر مي گيرند، و ســرانجام، 
اقتدار فرهمندانه )Charismatic Authority( بر 
جاذبه هاي رهبراني استوار است كه به خاطر فضيلت 
خارق العاده اخالقي و قهرماني يا مذهبيشان،  خواستار 
تبعيت افــراد جامعه اند.2 البته وبر براي مشــروعيت 
اقتدار يك فرد، معتقد به آميزه اي از انواع مشروعيت 
اقتدار است، براي مثال، گرچه چيرگي هيتلر تا اندازه 
زيادي بر فّره )Charisma( او استوار بود، اما هنوز 
عناصري از اقتدار قانونيـ  عقاليي در ساختار قانوني 
آلمــان باقي مانده بودند و ارجاع به ســنتهاي خلقي 
آلمان نيز عنصر عمده اي را در جاذبه هاي ناســيونال 
سوسياليسم3 تشكيل مي داد.4 فّره ]كاريزما[ تنها تعيّن 
و قيدوبند دروني را مي شناســد. فرهمند كاري را بر 
عهده مي گيرد كه برايش مناسب است و به دليل همين 
رسالت در پي مريد و فرمان بردار است.5 دارندگان فّره 
]كاريزما[، هم رهبر و هم طرف داران و مريدان او براي 
اينكه رســالت خود را به خوبی به انجام برسانند، بايد 

2 . زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، ص311.
3 . نازیسم یا ناسیونال سوسیالیسم، به مجموعه ایدئولوژیهای حزب 

)http://fa.wikipedia.org( نازی اطاق می شود
4 . زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، ص311.

5 . دين قدرت جامعه، ص280.
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در فراســوي قيدوبندهای اين جهاني و روزمرگيهاي 
حرفــه اي و تعهدات جاري زندگــي خانوادگي قرار 
گيرند.6 از نظر ِوبر، مفاهيم و قدرت نظامهای ديني، از 

فّره بنيان گذاران و پيامبران نشئت مي گرفت.7
محققــان بعد از وبر دامنه بحث از فــّره/  كاريزما را 
توســعه دادند. پــای آن به حوزه علــوم رفتاری و 
مديريتی هم باز شــد و نظريات زيــادی درباره آن 
به ويژه در حوزه مديريت ســازمانی و علوم سياسی 
مطرح شــده است. در حوزه علوم تاريخی، اين بحث 
به ويــژه در نظريه قهرمانان تومــاس كاراليل مورخ 
انگليسي )1881 ـ 1795 م( و نخبگان ويلفردوپارتو، 
جامعه شناس محافظه كار ايتاليايی )1848-1923م( 

نمود بسياری يافت.

فرهمندی و دین
كاريزما در حوزه دين، يك ويژگي بسيار مهم دارد و 
آن اينكه مي تواند سرچشمه آن، الهي باشد. به عبارت 
ديگر اگــر ارتباط رهبر يا فردی بــا خداوند، برای 
هواداران او اثبات گردد، چنين رهبری كاريزمای خود 
را تضمين كرده اســت. در تاريخ اعمال خارق العاده 
فوق بشری بی شماری برای رهبران جريانهای مختلف 
از طرف پيروان آنان ذكر شــده است، تا كاريزماتيك 
بودِن آنان بيمه شــود. حتی گاه برای اثبات اين باور 
خود و تحميل آن به ديگــران، قربانی داده و قربانی 
گرفته اند. در تاريخ اســالم اگر بخواهيم نمونه ای ذكر 
نماييم، می توانيم به خوارج اشــاره كنيم، البته با اين 
تفاوت بسيار جدی كه كاريزمای خوارج منحصر در 
يك رهبر يا فرد مشخص و معيّنی نيست، بلكه برای كل 
جامعه است. نگارندگان بر اين باورند كه اجتماعات 
كاريزماتيك، جوامعی كوچك هستند و هرچه ميزان 
پايبندی آنان به قيدوبندهای جامعه كاريزماتيكيشان 
شديدتر باشد، به همان ميزان كوچك تر و كوچك تر 

6 . همان، ص281.
7 . دين پژوهي، ص308.

می شوند.
در اصطالح كليساي مسيحي »كاريزما« عبارت است 
از لطفي كه از جانب خداوند به قديسان عطا مي شود و 
بنابراين، آنان در مرتبه اي باالتر از آدميان عادي قرار 
مي گيرند.8 شخص واجد كاريزما مي تواند بين جهان 
ناديدني و جهان انساني، مابين انسان و خدا/ خدايان، 
به صورت واسطه عمل كند؛ چنين شخصي خودبه خود 
و بنا به تعريف در جامعه به عنوان آدمي واجد صفات 
و قدرتهاي خارق العاده از ديگران مشخص مي شده و 
با خصوصيات خود در واقع بر ديگران تسلط مي يافته 
اســت. آشكار است كه تسلط او بر ساير افراد جامعه 
را نه قانون مشــروعيت مي بخشــيده و نه سنت، اين 
مشــروعيت زاده عنايت نيروهــاي مافوق الطبيعه به 
شخص صاحب »كاريزما« بوده است.9 تصوف نمونه 
بسيار خوبي براي اين نوع از كاريزما است؛ چه اينكه 
عمومــًا اين باور از طرف پيــروان صوفيه و مريدان 
شيوخ وجود داشت كه شيخ با عوالمي ارتباط برقرار 
مي كند كه مردم عادي و مريدان قادر بدان نيســتند.10 
بنابراين، صوفيان بزرگ از تــوان كاريزمايي بااليي 
نزد پيروان خود و حتي سايرين برخوردار بودند. در 
ادبيات صوفيه، به طیّ االرض كــردن، روی آب راه 
رفتن، با پيامبر مصافحه كردن و ... معروف هســتند. 
اين قدرت چنان دامنه دار می شــد كه بر سالطين نيز 

تحميل می گرديد.
از نظر وبر، فرهمنــدی خاصيتي انقالبي و ضد نظام 
موجود دارد و از آن رو به ظهور مي پيوندد 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 مي كند.11 دليل اين اســت كه اقتدار 

8 . جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري، ص14.
9 . همان، ص16.

10 . تكايا الدراويش و الفنون و العمارة في تركيا العثمانية، ص55.
11 . جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري، ص17.
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كاريزماتيك شكل جديدي از ارزش و اقتدار را ادعا 
مي كند، بنابراين در جوامــع ماقبل عقالني، كاريزما 
بزرگ ترين نيروي انقالبي اســت.12 ســير حركت 
ظهوري رهبران كاريزماتيك مصادف است با تصرف 
يك يك مواضع رهبري ســنتي در يك جامعه. مثاًل 
پيامبــران، كه از نظر وبر مهم ترين نمونه هاي رهبري 
كاريزماتيك هستند، در آغاز بعثت خود با مقاومت 
همه صاحبان مناصب ســنتي روبه رو مي شوند، اما 
همچنــان كه دامنه نفوذ و تعداد پيروانشــان فزوني 
مي گيرد، تك تك اين مناصب را تصرف كرده و از  آن 
خود مي سازند. جادوگران نخستين كساني هستند كه 
بايد در برابر پيامبران قرار گيرند و شكست بخورند، 
آن گاه روحانيت مستقر است كه با پيامبران به مبارزه 
بر مي خيزد. در اينجا آن روحانيتي مورد نظر اســت 
كه در واقع كل شاكله آموزشــي و فرهنگی جامعه 
را رهبري مي كند. پيامبــران اين رهبري را از اينان 
مي گيرند. آن گاه دولتمندان از راه مي رسند و جنگ 
پيامبران با آنان ـ اگر به پيروزي بيانجامد ـ موجب 
مي شود كه اين رهبران كاريزماتيك منصب رهبري 
سياسي و نظامي جامعه را نيز تصرف كنند. بدين سان 
اگر مبارزه رهبر فرهمند قرين توفيق باشــد، او در 
طول زمان موفق مي شــود، تا از همه جنبه ها و در 
همــه زمينه ها رهبري جامعه را در دســت گيرد.13 
اگر نگاهي بــه زندگي پيامبــران بياندازيم، همگي 
كم و بيش همين مراحل را طــي كرده اند: 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 
درافتاده اند. پيامبر اســالم براي مسلمانان واجد همه 

ويژگيهاي رهبري است.

12 . ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي، ص21.
13 . همان، صص18و19.

فرهمندی و اسالم
براي »فرهمندی« در اســالم، هنــوز معادل دقيق و 
متفق القولی وضع نشــده است. نويسنده كتاب جامعه 
شناسی سياســي تشيع اثني عشري مي گويد:  »شنيده 
شده است كه بعضيها مفهوم معادل را در حوزه كلمات 
هم خانواده با »كرامت« جستجو مي كنند، شايد از آنجا 
كه به جای توجه به كاركــرد »كاريزما«، به نتايج آن 
توجــه مي كنند، كه الاقل در مــورد رهبران باطني و 
پيامبران به صورت معجــزه و كرامت و خرق عادت 
تجلي مي كند«.14 نويســنده پس از كش وقوســهای 
بســيار نهايتًا واژه »والء« )به فتــح واو( و در آخر 
»والء نبوي« را معادل مناســبي براي كاريزما معرفی 
می كند. او مي نويسد:  »بدين سان در اسالم واليت الهي 
از طريق وجود پيامبر به روي زمين و به داخل جامعه 
منتقل مي شــود. پس بنا به كاريزماتيك بودن رهبري 
پيامبران، روشــن مي شود كه از لحاظ جامعه شناسي 
سياســي، واليت پيامبر اسالم و تســلط او بر مردم 
نوعي واليت و تســلط كاريزماتيك است؛ به عبارت 
ديگر »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 اســالمي را فراهم آورد. در واقع اين 
»والء نبوي« بود كه به اعمال او مشروعيت و حقانيت 
مي بخشــيد و رهبري او را در همه ســطوح سياسي، 

باطني و روحاني مشروع مي ساخت.16
ميــراث هر رهبر فرهمنــدی را مي توان به دو بخش 
تقســيم كرد: 1. آنچه او به پيروانش آموخته اســت: 
حرفهايــش، عقايدش، درســهايش و نظريه هايش. 
بــه مجموعه اينها اغلب به عنــوان چيزي »مقدس و 
تغيير ناپذير« نگريسته مي شود و ـ الاقل به طور نظري 

14 . جامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري، ص20.
15 . همان، ص22.
16 . همان، ص23.
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ـ جامعه جديد بر بنياد اين مجموعه تأســيس شده و 
به حيات خود ادامه مي دهد. 2. مجموعه كاركردهاي 
اجتماعي و مناصب رهبري كه به صورت يك »منصب 
تركيبي فرهمندانه« از رهبــر فرهمند متوفي به جاي 
مي ماند.17 در مرگ رهبر كاريزماتيك، نخستين مسئله 
اين اســت كه چه كسي يا كســاني شايسته احراز اين 
منصب تركيبي هســتند؟ از آنجا كه جمع شــدن همه 
مناصب تركيبي در وجود جانشين ممكن نيست، مگر 
در شرايط خاص، شاهد تقسيم تدريجي اين كاركرد ها 
هســتيم؛ بدين ســان در فراگرد تجزيه منصب تركيبي 
مي توان امكانات متعددي را جســت. در هر شرايطي 
بعضي از كاركردها زودتر مستقل مي شوند و بعضي تا 
ديرزمانی با يكديگــر باقی مانده و در اختيار يك تن 
خاص قرار مي گيرند.18 از مجموع كاركردهاي تركيبي 
» رهبري سياسي«، كاركردي است كه معمواًل زودتر از 
ساير كاركردها خود را از مجموعه اين منصب تركيبي 
رها كرده و مستقل مي شــود؛ زيرا در پي مرگ رهبر 
كاريزماتيك، آنچه بيــش از همه براي جامعه فوريت 
حياتي دارد، يافتن يك جانشــين قابــل براي احراز 
منصب رهبري سياســي اســت. تفكيك كاركردهاي 
رهبري در حوزه هاي قضايي، آموزشي و نيز روحانيت، 

با ُكندي و سختي بيشتري انجام مي پذيرد.19
به هر حال مي توان 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 مدعي اند كه وارث بر حق منصب 
بازمانده از رهبر فرهمند هستند و در نتيجه با يكديگر 
اختالف دارند. اختــالف بين رهبري باطني و رهبري 
روحاني بيشتر مذهبي است. تضاد بين رهبري سياسي 
و رهبري روحاني عمومًا ماهيتي سياسي دارد. ادعاي 
رهبري باطني بر اين فرض اســتوار است كه ارتباط 
با عوالــم ماوراءالطبيعه با مرگ رهبر فرهمند به پايان 

17 . همان، ص24.

18 . همان، ص25.

19 . همان، ص26.

نرسيده اســت و اتصال فرهمندانه همچنان ادامه دارد، 
حال آنكه رهبري سياسي و رهبري روحاني هردو كار 
خود را با اين فرض آغــاز مي كنند كه با مرگ رهبر 
فرهمندانه، آن ارتباط و اين اتصال به پايان آمده است 
و آنچه مانده، همان دو ميراث مقدس رهبر اســت كه 

عبارتند از كتاب و منصب.20
اهل سنت و شــيعه هريك درباره جانشــيني رهبري 
فرهمندانه يا همان »والء نبوي« ديدگاه خود را دارند. 
اهل ســنت 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 تكميل كننده آن به حساب 
مي آيد. امامت و نبوت كاًل دو صورت مختلف از يك امر 
واحدند كه »واليت« خوانده مي شوند. خداوند از طريق 
واليت نبوي احكام خويش را »نازل« مي كند، سپس به 

كمك »والء امام« به تشريح آنها مي پردازد.22
مفهــوم اســالمي كاريزما چيزي جــز »والء  نبوي« 
نيست كه در شيعه به »والء علوي« تغيير نام مي دهد. 
لفــظ واليت علي بن ابی طالــب معنايي جز »رهبري 
كاريزماتيك« آن امام ندارد؛ در شيعه از راه كاريزماي 

علي، مي توان به خداوند دست يافت.23
در عالم اهل سنت به لحاظ اولويت امور سياسي، فراگرد 
تجزيه كاريزماي پيامبر اسالم، با ظهور منصب رهبري 
سياسي آغاز شد،  در عالم شيعه اين فرا گرد كم وبيش 

20 . همان، ص28.

21 . همان، ص39.

22 . همان، ص40.

23 . همان، ص37.
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بــا ظهور منصب رهبري روحاني آغاز گرديد.24 البته 
طبيعي است كه با وجود اعتقاد به حضور امام عصر،  
هــر آن كس كه رهبري دين را در شــيعه به دســت 
مي گيرد، خودبه خود بيش از يك مجتهد اهل سنت ـ 
حتي اگر مفتي اعظم باشــد ـ داراي جذابيت است؛ 
زيرا او امام را در پيش روي خويش دارد، حال آنكه 
روحاني اهل ســنت جز كتاب و سنت تكيه گاهي به 

دست نياورده است.25
اگر بخواهيم نظرياتی را كه در باال بدان اشــاره رفت، 
در عرصه تطبيــق و مصداق در تاريخ اســالم بيان 
كنيم، به اين جمع بندي كلي مي توان اشــاره كرد: »دو 
جريان كلي در تمامي اين ادوار )از ظهور اســالم تا 
حاكميت عباســيان( با يكديگر در حــال مبارزه اند. 
جريان اول، جرياني اســت كه پايه هاي مشــروعيت 
هرگونه ســلطه اي را در دين جســتجو مي كند و از 
جهت سياســي مدافع كاريزماي موروثي اســت. به 
همين دليل در اين جريان تأكيد اصلي بر قداســتهای 
فردي يا وعده هاي نجات بخشي و ظهور منجي است. 
به عبــارت ديگر محور اصلي ايــن جريان »عصمت 
امام« يا قداســت رهبر اســت. هدف اصلي تجديد 
اقتدار مبتني بر مشــروعيت ديني اســت. در صحنه 
عيني جامعه به دليل سلطه تقريبًا مداوم جريان رقيب، 
از ماهيتي انقالبي برخوردار اســت و قيام در مقابل 
ســلطه، ويژگي بارز آن را مي ســازد. جريان دوم، 
جرياني است كه ريشه هاي مشــروعيت خود را در 
سنت جســتجو مي كند، يا چاره اي جز اين ندارد كه 
اين كار را بكند. اين جريان خود را مدافع كاريزماي 
انعكاس يافته در مكتب معرفــي مي كند و در جهت 
تأمين اين هدف خود، چاره اي جز انكار قداســتهاي 
فردي و يا توزيع ارزشــهاي فرهمندانه و جاذبه هاي 
قدسي در سطح وسيعي ميان اصحاب پيامبر)ص( و يا 
حتي تابعين آنها ندارد. به عبارت ديگر به جای عصمت 

24 . همان، ص57.

25 . همان، ص62.

امام از »عصمت امت« طرف داري مي كند و اين شايد 
به اين دليل باشد كه هرچند حيثيت و مشروعيتش را 
به ريشــه هاي ديني پيوند مي زند، اما اعتبار اقتدارش 

را واقعًا از سنت كسب مي كند«.26
اگرچه از مطالبی كه در باال آمد، اين گونه اســتنباط 
مي شود كه دو جريان اصلی شيعه و اهل سنت در اين 
عرصه بحث و نظريه پردازی كرده اند، اما واقعيت اين 
اســت كه گروههای ديگری هم گاه لــه يا عليه اين 
دو گروه نظريات خود را عرضه داشــته اند. به عنوان 
مثال خوارج يكی از مهم ترين اين گروهها است. برای 
خوارج هم فرهمندی اهميت فراوانی داشته است، البته 
فّره جامعه آرمانی، بنابراين از نظر نفی متمركز كردن 
فرهمندی در يك فرد، همفكر با اهل ســنت هستند و 
از جهت برساختِن يك جامعه آرمانی به ديدگاههای 
شــيعه نزديك می شــوند. خوارج در تــالش براي 
شكست دادن و محكوم كردن مخالفان سياسي خود، 
بني اميه و شيعه، ســؤال اصلي خود را بدين صورت 
بيان مي كردند: 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 كاماًل ساده. علي، معاويه 
و طــرف داران آن دو همگي كافرنــد؛ زيرا »مرتكب 
گناه كبيره« اند. در سطحي نظري تر، همين سؤال چنين 
صورت مي پذيرد: آيا كســي كه مرتكب گناهي كبيره 
شده اســت،  هنوز بايد مؤمن انگاشته شود ]آيا بايد 
در ميان اجتماع/ امت اســالمي، باقي بماند يا نه؟[ يا 
به ســبب همين امر كافري تمام عيار است؟ بدين سان 
مســئله مشهور كالمي »مرتكب گناه كبيره« به وجود 

آمد.27
نكتــه مهم ديگر اينكه مفهوم »جامعه« در اســالم با 
»امت« گره خورده اســت. امت يــك مفهوم كليدي 
در اســالم اســت كه فهم روابط اجتماعي، سياسي و 

26 . ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي، ص29.
27 . مفهوم ايمان در كالم اسالمي، ص36.
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اقتصادي جامعه اســالمي از طريق آن ممكن است. 
بنابراين هرگاه در مطالعات اســالمي ســخن از امت 
اســت، به طريق اولي اجتماعي كه مسلمانان در آن 

مي َزيَند نيز، مد نظر است.
واژه »األمَّــة« در قرآن چهار معني دارد: 1. برهه اي از 
زمان28 2. گروهي از مردم كه استعمال غالب است29 3. 
مردي كه بدو اقتدا مي شود30 4. شريعت و طريقت32.31 
بنابراين، پركاربردترين معني براي امت در قرآن، همان 
»گروهي از مردم« اســت. به عبــارت دقيق تر مفهوم 
ديني امت عبارت است از گروهي از مردم كه به سوی 
ًة  ايشــان پيامبري فرستاده مي شود33 و »َكاَن النَّاُس ُأمَّ

َواِحَدًة«؛34 يعني همه بر يك دين واحد هستند.35
 Islamic( اســالمي«  آنكه »امت  حاصل ســخن 
Nation(، همه ملتهايي را كه بر دين اســالم هستند 
و تاريخ و فرهنگ اسالم را اساس هويت و مرجعيت 
تلقي مي كنند، دربر مي گيرد. احســاس مشترك همه 
ايشان،  عقيده اســالمي،  فرهنگ و تاريخ آن است.36 

28 . هود، 8.
29 . قصص، 23؛ یونس، 47؛ بقره، 213.

30 . نحل، 120.
31 . زخرف، 22.

32 . أضواء البيان، ج2، صص172و173.
33 . تاج العروس، ج31، ص229.

34 . بقره، 213.
35 . تاج العروس، ج31، ص229.

36 . الموسوعة العربية العالمية، مدخل »األمة اإلسالمية«.

تبلور عملي موضع گيري هريك از جريانهاي ســابق 
در قبال مسئله »ايمان«، خود را نشان مي دهد. اينجا 
است كه هر گروهي قلمرو گروه/ اجتماع/ امت خود 
را مشــخص مي نمايد؛ برخي را داخــل مي نمايد و 
عده اي را خارج مي ســازد. جامعه آرماني براي خود 
تعريف مي كند و سعي مي نمايد از آن در مقابل هرگونه 
تهديدي محافظت كند. براي روشــن شدن موضوع، 
به اختصار مواضع هريك را در قبال مسئله »مرتكب 

گناه كبيره« به تصوير مي كشيم:
- از نظر خوارج مرتكب كبيره،  كافر محض و يا حتي 
مشرك است ]چنين شخصی به سرعت بايد از اجتماع 

خارج گردد[.
- مرجئه و بعدها،  قائالن به قول جمهور، چنين فردي 
را هنوز مسلمان و مؤمن مي دانند ]می تواند در جامعه 
بماند و توبه كند مادامی كه استمرار بر ادامه آن نداشته 

باشد[.
- معتزله بر اين باورند كه چنين فردي، نه مسلمان است 
نه كافر،  بلكه متعلق به مقوله مستقلي ميان آن دو است 
]منزلة بين المنزلتين: می تواند در اجتماع بماند و توبه 

كند، مادامی كه استمرار بر ادامه آن نداشته باشد[.37
همان گونه كه اين نمودار نشــان مي دهد، اســتنباط 
قرآني مبتني بر تقســيم ثُنايي ساده اي است. خوارج 
»فاســق« را جزء »كافر« در نظر گرفتند و بدين سان 

37 . مفهوم ايمان در كالم اسالمي، ص78.
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قلمرو »مؤمن«،  يعني امت اســالمي را تا حد ممكن 
مضيّق ســاختند. بر عكس، مرجئه »فاسق« را جزء 
»مؤمن« لحاظ كردند، در حالی كه معتزله »فاسق« را 
بخش مستقلي در نظر گرفتند كه در ميان »مؤمن« و 

»كافر« قرار دارد.38
نگاه به ديدگاههای اين سه گروه اصلی درباره جامعه 
و فرد و جايگاه كاريزما، ســرنخهای بنيادينی برای 
تحليل بســياری از رفتارهای هريــك از گروهها به 
دســت خواهد داد. در واقع آنچه مونتگمري وات در 
مقاله خود در صدد انجام آن اســت، استخراج همين 
ُكدها و سرنخها است. وی يكی از اولين كسانی است 
كه به صورت جدی به رابطــه ميان كاريزما و جامعه 
در ميان مســلمانان پرداخته و رفتارهای اجتماعی، 
سياسی و عقيدتی اهل سنت، شيعه، خوارج و مرجئه 

را از اين زاويه تحليل كرده است.

مفهــوم فرهمنــدی در جامعه اســالمي39 
)مونتگمري وات(40

مفهوم رهبر فرهمند، نسبتًا شناخته  شده  است. در اين 
نگاه معروف، رهبر فرهمند كســي است كه به واسطه 
يك جذبــه و عطيه الهي از ســاير همگنان خود در 
جايگاهــي برتر قرار مي گيرد. ايــن ويژگي، موجب 
مي گردد تا ديگران دنبال رهبر فرهمند، راه بيافتند و 

38 . همان، ص149.
39 . This article was originally delivered as the Bernard 
Lyons Lecture to Leeds Oriental Society on I4th 
January, I959.

 )William Montgomery Watt( 40 . ویلیام مونتگمــری وات
)1909-2006م( اســتاد رشــته زبان عربی و مطالعات اسامی در 
دانشگاه ادینبورگ در اسكاتلند بود. او برجسته ترین مفسر غیرمسلمان 
اسام در غرب به حســاب می آمد و تأثیر عظیمی در رشته مطالعات 
اســامی بر جای نهاد. حوزه تخصصی مطالعات وی اندیشه های امام 
محمد غزالی بود. وی سالها در دانشــگاه ادینبورگ تدریس می كرد 
و شــاگردان زیادی در حوزه اسام شناسی تربیت كرد. نام او توسط 
خیلی از مســلمانان در سرتاســر دنیا با احترام برده می شــود. وات 
زندگی نامه ای از پیامبر اســام تألیف كرده محمد در مكه )1953م( و 
محمد در مدينه )1956م( كه در این رشته كاسیک به حساب می آیند 

)http://fa.wikipedia.org(. )مترجم(

پيرو او باشند. اين مفهوم در شكلهاي گوناگون ظاهر 
مي شود.41

يكي از شكلهاي بســيار رايج آن، همان است كه در 
پادشــاهان بروز مي يابد. از زمانهــاي قديم، صفات 
روحاني يا الهي، منســوب به پادشاه بودند. آنان اين 
قدرت ماورايي را از طريق نســب و يا تشــريفات 
مذهبي خــاص، مثــاًل روغن مالی و ...، به دســت 
می آوردند. حتي در قرن 17 در اروپا كساني بودند كه 
از حق الهي پادشاه، سخن مي راندند و باور عمومي به 
كاريزماي مقام سلطنت، هنوز هم وجود دارد، هرچند 
امروزه مقام سلطنت به مثابه يك نهاد سياسي،  خارج 
از دايره محبوبيت است. خصوصيات الهي و ماوراي 
طبيعي فراوانی به هيتلر، منسوب است و بارها وي را 
به فوهر )Fuhere( )پيشوا و شخص مقتدر( منسوب 
كرده اند. همه اينها 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 اشــاره اي دارد به درخواست 
مردم از خداوند كه رهبري و پادشــاهي براي ايشان 
بفرستد، تا حامي و نجات دهنده آنان باشد و خداوند 
موسي را به سوی آنان مي فرستد و در نظر آنها، موسي 
پادشاهي اســت برخوردار از كاريزماي الهي. ُطرفه 
آنكه هنوز هم پيروان موسي معتقدند كه او پادشاهي 

بسيار خوب بود، تا اينكه پيامبر و يا كشيش باشد.
وات عالقه مند است كه در اين مقاله به جايگاه مفهوم 
فرهمندی در ميان مســيحيان نيز بپــردازد، ليكن بر 
اين باور اســت كه اينجا جايگاهش نيست، تا اينكه 
مقايســه اي از مفهوم كاريزما بين مسيحيت و اسالم 
پيش روي خواننده بگذارد. وي بر آن است كه اگر در 
اسالم به محمد]ص[ به عنوان يك رهبر نگاه كنيم، فّره 

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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رهبري و حتي پادشــاهي را در او به وضوح مي توان 
ديد. اين ديد ريشــه در خود شــخصيت محمد]ص[ 
به عنوان رهبــري فوق طبيعي و نيز مقداري ريشــه 
در قرآن دارد. جامعه اســالمي به طور كلی مرتبط با 
خليفه اي بود كه او صرفًا جانشين سياسي محمد]ص[ 

بود و نه بيشتر.
با اين حال، در جهان اسالم كساني هم بودند كه بر اين 
باور بودند فّره پيامبر باقي اســت و اين فرهمندی از 
طريق خويشاوندي به نزديك ترين افراد بدو مي رسد. 
در حقيقــت اينان معتقد بودند كه افراد خانواده محمد 
و خاندان او، نه تنها از نظر سياسي، بلكه از نظر وجهه 
فرهمندی نيز، ميراث بر او هســتند. اين گروه معتقد 
بودند كه علي، پسرعمو و دامادش، همان كسي است 
كه فّره از طريق نســب بدو و ســپس از طريق او به 
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 
آنان نيز از طريق عباس،  عموي پيامبر، ميراث بر فّره 

پيامبري هستند.
جبهه مقابل اين نوع برداشت و خوانش از فرهمندی؛ 
يعني فّره رهبري، كساني بودند كه معتقد به فرهمندی 
جمعــي بودند.42 البته اين تقابل مطلق نبود؛ چه اينكه 
يك جامعه فرهمندانه نيز به وسيله يك رهبر فرهمند 
بنياد نهاده مي شــد. به هر حال، دو گروه دو خوانش 
متفاوت از مفهوم فّره ارائــه مي دادند: گروهي معتقد 
بودنــد كه رســتگاري از طريق يــك رهبر فرهمند 
امكان پذير 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 اين گونه نيست كه اين دو كاماًل از هم متمايز باشند. 
وات سپس براي اين ســخن خود، اشاره به يهوديت 

42. Cf. Wach, 113, etc.

مي نمايد كه چون موسي به عنوان يك پادشاه فرهمند 
براي آنان تعيين شــد، يهوديان پيــروی اش كردند و 
ســپس خداوند از طريق موسي و گرفتن ميثاق براي 
آنــان جامعه اي فرهمند، خلق كرد. به عبارت ديگر از 
طريق رهبري فرهمند، توانستند جامعه اي فرهمندانه 

برقرار نمايند.
در مسيحيت نيز فّره رهبري، هميشه از جايگاهي واال 
برخوردار بوده، ليكن دائمًا به واســطه دكترين كليسا 
باالنس گرديده و متعادل شــده اســت. كليسا نيز در 
بنياد خود، براساس فرهمندی بنا شده است، فّره كليسا 
از طريق روح القدس برقرار اســت. جامعه فرهمندانه 
مسيحيت، از طريق كليساي ارتدوكس يوناني و شرقي، 
قابل شناخت است. كليساي كاتوليك روماني، صرفًا 
تنها اعتقاد به فرهمند بودن مسيح ندارد، بلكه كساني 
ديگر را نيز همچون كشيشان، اســقفها، كاردينالها و 

پاپ، در اين فرهمندی، شريك مي داند.
مفهوم فرهمندی در جهان اســالم، مانند مســيحيت 
يا يهوديت آشكار نيســت. با اين وجود، اين مفهوم 
در اســالم وجــود دارد و از جايگاهي بســيار مهم 
برخوردار است و توســعه پيدا كرده است. مسلمانان 
خود را برادران ديني همديگر مي دانند 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 بيشتر از كشيشــان كه درباره 
كليسا سخن مي گويند، درباره اين جامعه ديني واحد 

سخن مي گويند.
آغاز تأكيد بر فّره طبيعي جامعه اسالمي، از طرف يك 
گروه تاريخي كه معروف به خوارج بودند، بنياد نهاده 
شــد. خوارج گروهي بودند كه از ســوي بدنه اصلي 
مســلمانان، فرقه اي بدعت گذار، معرفي مي شدند. از 
نظر وات پيروان اوليه خوارج، تعداد بسيار كم و همه 
آنان از اعراب باديه بودند. اعرابي كه در همان اوايل 
پذيرِش اسالم شانس كمتری براي تأمل و تفكر درباره 

50

م 
ده

ل 
سا

13
94

ن 
ستا

تاب
-4

ه 0
مار

ش



تعليمات ديني داشتند. وي پيدايش خوارج و نيز شيعه 
را نتيجه پرسشهاي ديني مي داند كه طرح مي شد. در 
مقابل، بدنه اصلي جامعه اســالمي بــه هردوی اين 

گروهها برچسب بدعت گذار مي چسباند.
اگر به تاريخ پيدايش خوارج و اعتقادات آنان بنگريم، 
مي بينيم كه پيدايش آنان برمی گردد به اين ســؤال كه 
آيا مرتكب كبيره مسلمان است يا خير؟43 سپس وات 
به عقايد خوارج اشــاره مي كند و مي نويسد: »يكي 
از اعتقادات اين گروه اين بود كه اگر كســي شخص 
مرتكب گناه كبيره را كه به واســطه گناهش از جامعه 
اسالمي خارج شده اســت، بكشد، مرتكب اشتباهي 
نشده است«. از نظر خوارج گروهي كه خليفه عثمان 
را در 35ق/ 656م ترور كردند، نبايد مجازات شوند، 

و عمل آنان را توجيه مي كردند.
در نيمه ســده نخست و بعد از 35ق/ 656م، خوارج 
در مقابل خليفه بعدي، علي و بعد از او مقابل بني اميه، 
 صف آرايي كردند. خوارج گاه و بيگاه شورش مي كردند 
و اين وضعيــت تا پايان حكومت امويان در 132ق/ 
750م ادامه داشــت. گروههايي از خوارج تا زمان ما 
ادامه حيات داده اند و موجودند. بيشــتر شورشــهاي 
اوليه خوارج با تعداد افراد كمي ـ حدود 50 و نهايتًا 
100 نفر ـ برپا مي شــد. در زمــان جنگهاي داخلي 
ابن زبير از 92ق/ 680م شورش خوارج هم بزرگ تر 
و هم موفقيت آميزتر بود.44 خوارج حكومت ترور به 
راه انداختند و ســاكنان شهرها را مي كشتند؛ هركسی 

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.

44 . در زمان جنگهاي شــاميان و زبيريان بود كه گروهي از خوارج 
بصــره و يمامه براي دفاع از حرم مكي، به كمك ابن زبير شــتافتند؛ 
خوارج مشــارك و مدافع همراه با ابن زبيــر دو گروه بودند: خوارج 
بصره كه بعد از عقب نشــيني سپاه شام به بصره بازگشتند و فعاليتهاي 
خود را از ســر گرفتند، گروه دوم، خوارج يمامه، كه در مكه ماندند و 
با ابن زبير بيعت كردند؛ رهبر آنها نجدة  الحنفي بود )انساب االشراف، 

ج5، صص394و395(. )مترجم(

كــه عقايد و خوانش آنان را از تعاليم اســالم به طور 
كامل نمي پذيرفت، كشــته مي شد. حتي گروههايی از 
خوارج تا آنجا پيش رفتند كه اگر كســي به قيام آنها 
ملحق نمي گرديد، از دايره اسالم خارج مي شد. چنين 

شخصي در نظر آنان مرتكب كبيره شده است.45
اين عقايد تند خــوارج بر نقطه نظرات آنان از تعاليم 
ديني بنا نهاده شده بود. اگر گاهي رهبري به هر دليلي 
پنهان كاری مي كرد و يا از مســير تعاليم صريح آنان 
پا فراتر مي نهاد، بالفاصله از او جدا مي شــده و گروه 
ديگري براي خود بنــا مي نهادند. بنابراين گروههاي 
كوچــك زيادي از خــوارج وجود داشــتند، كم كم 
گروههايي از آنها عقايــد تندروانه و صريح خود را 
متعــادل و ماليم تر كردنــد و اين گونه به حيات خود 
ادامه دادند. پذيرش اين وضعيــت ماليم گونه باعث 
گرديد كه گروههايي از خــوارج به جای زندگي در 
خارج شــهرها، در شهرها ســاكن گردند، به ويژه در 

شهرهاي عراق و به خصوص در بصره.
براي هردو دسته خوارج، چه كسانی كه افراطي بودند 
و چه كســاني كه ماليم تر بودند، مفهوم جامعه بسيار 
اهميت  داشت. گناه كبيره، انسان را از جامعه ديني دور 
مي كرد. اين گفته اشاره دارد به اينكه جامعه درستكار، 
جامعه اي است كه خدا آن را تأييد كرده باشد. خوارج 
معمواًل از اهل بهشت سخن مي راندند. از نظر خوارج، 

45 . خــوارج در ابتدای غلبه و ســلطه اقطــاع داری، مخالفان خود 
را تكفیــر می كردند، علیه ائمه جور قیــام می كردند، تعرض را جایز 
می دانســتند و منكِر تقیّه بودند. این تندروی برخاسته و تبلوِر جامعه 
شناســی واقِع اجتماع و شرایط درگیری بود )سوســيولوجيا الفكر 
االسالمی، ج1، ص178(. در دوره بیداری ـ كه بسیاری از اهدافشان 
با قیــام خافت »بورژوازیانه« و قیام دولتهای مســتقل خارجی كه 
ایدئولوژی خود را تطبیق دادند، حاصل شــدـ  اندیشــه های خوارج 
تطور پیدا كرد؛ به ســوی اعتدال متمایل شدند؛ فرق خوارج افراطی 
مخفی شــدند و اعتدال گراها در ســطح سیاســی و فكری بروز پیدا 
كردند. ازارقه و نجدات، از صحنه كنار رفتند و صفریه معتدل شدند و 
اباضیه نزدیک ترین فرقه خوارج به اهل ســنت شدند؛ از جمله مظاهر 
اعتدال گرایی عقیدتی صفریه، تجویز تقیّه، دســت برداشتن از اندیشه 
اسقاط صله رحم، كشتِن كودكان مشــركان و كافر دانستنشان و فتح 

باب قبول مهاجرت بود )همان(. )مترجم(
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جامعه اي كه در آن گناه كبيره اتفاق مي افتد، جامعه اي 
دور از بهشت است و چنين جامعه را نمي توان بهشتي 
ناميد، بلكه اين جامعه به جهنم نزديك است. درباره 
چنين تصوري از جامعه، مي توان گفت: مفهوم جامعه، 
مورد عالقه و توجه خوارج است، ليكن انديشه جامعه 

فرهمندانه نه!
وات در جايی ديگر اشاره مي كند به اينكه براي يافتن 
ريشــه تفكرات خوارج، بايد به جامعه پيش از اسالم 
و مشرك نگاهي بياندازيم. براي جامعه مشرك عرِب 
پيش از اســالم، 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 عرِب 
مشرك پيش از اسالم، قبيله يا طايفه خود را اجتماعي 
انجام  اين كاريزما، ظرفيت  كاريزماتيك مي پنداشت. 
اعمال شريفانه را براي اعضاي جامعه فراهم مي كرد.

اين ديد خوارج به جامعه ممكن اســت ادامه دهنده و 
نمايانگر دورنماي ديدگاه عرب مشرك نسبت به جامعه 
باشد. به هر حال ارتباط نزديكي بين چشم انداز عرِب 
مشــرك و خوارج نســبت به جامعه وجود دارد. در 
هردو مورد واالترين درجه فضيلت، از طريق اعضاي 
يك جامعه فرهمند قابل حصول است. در هردو مورد 
چگونگي رفتار اعضاي جامعه بســيار مهم اســت. 
عالوه بر موارد ذكر شده، ارتباطات بسيار ديگري بين 
خوارج و اعراب مشــرك پيش از اسالم وجود دارد. 
دسته هايي از خوارج كه باقی مانده شورشها بودند، در 
واحه هايي در صحرا زندگي مي كردند كه اين ســبك 
زندگي بي شــباهت به زندگي قبيله اي در صحرا نبود. 
به ويژه مي توان به ياد  آورد 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 
سازمان دهي شوند. به عالوه بايد توجه كرد كه خوارج 
به اشعار و چكامه هاي قديمي اعراب به چشم تحسين 
مي نگريســتند. بيشــتر خوارج اوليه اي كه در عراق 

ساكن شدند،  از جمله قبايل چادرنشين شمال و مركز 
شــبه جزيره عربي بودند. بدين سان يك خط ارتباطي 
قوي كه خوارج را از يك درك اســالمي به پيش از 
اسالم متصل مي كند، همان جامعه كاريزماتيك است.

با همــه اينها، خــوارج از يك پس زمينه اســالمي 
برخوردارند؛ در بســياري از مــوارد، در آموزه هاي 
قرآن خود جنبه فردگرايي دارند. در شــرايط زندگي 
يك جانشــيني چه در مكه و چــه در مدينه، اخالق 
قبيله اي و چادرنشــيني، پس رانده شــد. قرآن سعي 
مي نمايــد، تا ويژگــي زندگي صحــرا را با زندگي 
فرمان بردارانــه تجاري و يا فالحتي در مكه و مدينه، 
ســازگار و همســو نمايد و برای اين امر توجه خود 
را به گرايش فردگرايانه معطــوف می نمايد، اما بايد 
توجه داشت كه نظريه »عقاب الهی در روز بازپسين« 
موجب مجازات اخالقی مي شــود كه تأثيرش را بر 
ذهن فردی افراد می گذارد. به روشــنی در قرآن بيان 
شــده است كه ثروت و نفوذ نََسبی نمی تواند عقاب را 

از افراد برگرداند.46
وات ســپس مؤيداتی در خصوص توجــه قرآن به 
زندگي فردي، ارائه مي نمايــد و با اين همه در ادامه 
مي افزايــد كه قرآن يك احســاس پيوند محكمي با 
زندگي جمعي نيــز دارد. در همان اوايل، پيامبر براي 
دعوت به سوی 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 جامعه اي بود از 
آن نوع كه بر پايه ديني بنا نهاده شده بود.47 مهاجرات 
مســلمانان مكه بــه مدينه و در آنجا تالشــهايي كه 
محمد]ص[ براي شــكل دهي 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.
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مهاجري از مكه مي بايست فردي از مدينه را به عنوان 
برادر خود برگزينــد، خود به وضوح بيان كننده تالش 
محمد براي به وجود آوردن يك اجتماع ديني اســت 
و نه آنكه Bertram Thomas گفته است كه تالش 

براي به وجود آوردن يك سوپر قبيله بوده است.48
خوارج از اين تأكيدات قرآني براي شكل دهي جامعه 
دينــي، آگاه بودند. بــه عنوان مثال، از پيوســتن به 
شــورش و رفتن به كمپ كوچكي به عنوان هجرت،  
سخن مي راندند. درست مانند محمد]ص[ كه با ياران 
باايمانش از مكه مشــرك به مدينه دوســت، هجرت 
كردند. بهره گيري از واژه »هجرت« قابل توجه است. 
آنان از آن نه به عنوان مهاجرت و يا ترك جايي استفاده 
مي كردند، بلكه آن را در همان معناي جامعه ديني به 
كار مي بردند. آنان همان ضوابط را براي اهل بهشت و 
اهل جحيم به كار می گرفتند: اهل الجنّة و اهل النّار، به 
همان معناي قرآني آن.49 همه اينها نشانگر اين است 

كه به هر حال خوارج يك پس زمينه قرآني داشتند.
اين تصوير از خوارج و بررسي جنبش خوارج اوليه، 
بيانگر اين است كه هردو مفهوِم رهبر فرهمند و جامعه 
فرهمندانه، ريشه در قرآن دارد. شكل دهنده آن، وحي 
الهي است كه بر پيامبر فرود مي آيد و اجتماع،  كساني 
هستند كه پيرو او مي باشند. كاريزماي طبيعي جامعه 
فقط منتج از اشــاره هاي قرآن نيست، بلكه بخشي از 
آن هم برمی گردد بــه عملكردهاي خود محمد تا آن 
هنگام كــه رحلت كردند: فتوحات شــگرفش و نيز 
بنياد گذاري يك امپراتوري بزرگ، بخشــي از اعمال 

وي به شمار می روند.
گروه دوم يعني شيعه تصور خود را از قرآن، در رهبر 
فرهمند متمركز كردند و غالباً  از جنوب شــبه جزيره 
عربي بر آمدند، جايي كه دو هزار سال سنت حكومت 
سلطنِت الهي را يدك مي كشــيد.50 نكته ديگر اينكه 
خوارج به تندی 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.

جامعه بود، به مخالفت برخاستند.51 تعداد قابل توجهی 
از خوارج اوليه از قبايل ســاكن در مركز و شــمال 
شــبه جزيره عربي برخاســته بودند،  جايي كه وارث 
ســنت چادرنشــيني بودند و هيچ گاه تحت سيطره 
اعراب جنوبي قــرار نگرفته بودند. در اينجا ما با دو 
گروه از آدمها ســروكار داريم: گروهي كه به خاطر 
پس زمينه فرهنگي خود، رستگاري را در فرمانروايي 
ابرانسان مي دانند و دسته ديگر كه اعتقاد به كاريزماي 
جامعه دارند و رستگاري را در آن مي بينند. در هنگام 
ظهور خــوارج اوليه، گروه اصلي مســلمانان هماره 
ســعي مي كرد كه وضعيت مركزي خود را حفظ كند 
و تالش مي كرد دو گروه بدعت گذار را به بدنه اصلي 
بازگرداند و ســعي كردند اين كار را با همسان سازي 
انگاره ديناميكي گروههــاي بدعت گذار انجام دهند. 
اشاره شد كه سلسله عباســيان از اهميت كاريزماي 
رهبري باخبر بود و تأكيد داشــت كه آن وابســته به 
خاندان محمد اســت. بعدها هنگامــی كه غزالي در 
اســتداللهاي خود در دفاع از بدنه اصلي جامعه در 
مقابل اسماعيليه كه شــاخه تندرويي از شيعه بودند، 
اعالم كرد كه تنها راه حقيقت همان اســت كه رهبران 
روحاني يا رســوالن مي گويند، او اصرار داشــت كه 
بدنه اصلي يعني اهل ســنت، رهبر روحاني اش خوِد 
شــخِص محمد است كه البته اين تئوري اهل سنت در 

51 . شــیعه امامت را جز در خانواده رسول نمي دید و معتقد بود كه 
امت از حق انتخاب جانشین رسول برخوردار نیست؛ اطاعت از امام 
به خاطر ارتباطش با نبي واجب است. در مقابل خوارج معتقد بودند 
كه خافت براي برترین فرِد امت، منعقد مي شــود؛ از نظر آنان خلیفه 
از ســلطه دیني و یا صفات خارق العاده برخوردار نیســت؛ اطاعتش 
مادامي كه ملتزم به اجراي تعهداتش باشــد، واجب اســت. اگر از او 
سستي و یا انحراف دیده شود، واجب است بر او خروج كرد، خلعش 
كرد و یا كشتش. به همین خاطر تاریخ خوارج مملو از شورش علیه 
رهبرانشــان اســت. حتي گروهي از خوارج تا آنجا پیش رفته اند كه 
بیعت به شــرط خلع كرده اند: بدین معني در صورت پیدا شــدن فرد 
افضل، خلیفه موجود بایســتي بافاصله كنــار رود. این گونه خوارج 
بر نقش امت در مســئله امامت، تأكید كرده اند؛ در حالي كه شیعه بر 
نقش امام تأكید كرده و آن را دور از دسترس امت قرار داده و تمامي 
ســلطه دیني و دنیوي را به امام اختصــاص داده اند )حركة الخوارج، 

ص246(. )مترجم(
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است  نتوانسته  كاريزماتيك،  رهبري  همسان ســازي 
موجب مصالحه با شيعه شــود. جريان بدنه اصلي يا 
همان اهل ســنت 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 )اهل سنت( و گروه 
افراطي اســت(. به ويژه آن هنگام كه خوارج ماليم تر 
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 نمي گفتند 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: دار التّقيّه. در حالت عادي مســلمانان 
سرزمين خود را به دار االســالم و دار الحرب تقسيم 
مي كردند. دار االسالم جايي بود كه رهبر آن مسلمان، 
و بر آن، قوانين اسالمي حاكم بود. در حالی كه دومي 
جايي بود كه رهبر آن مشرك بود و مي بايد به يكي از 
دو انتخاب دســت يازد، يا مسلمان شود و يا شمشير 
را انتخــاب نمايد. اينك خوارج بــا اين رفتار خود، 
شــّق ســومي عرضه كردند. فرمانروايي كه مسلمان 
خارجي نيســت، در نظر آنان اصالً  مسلمان نيست! 
 اما احتماالً  او از اســالم خارجي دور نيست! اين امر 
الزام به اســالم و يا جنگيدن به دنبال خود نداشت ... 
اما در خصوص تقيــه، به طور ضمني اين امر اعتراف 
به اين بود كه مســلمان غيرخارجي از مشــرك بهتر 
اســت! طولي نكشيد كه خوارج ميانه رو گام بلندتري 
برداشتند و گفتند محيطي كه ما در آن زندگي مي كنيم، 
محيط يكتاپرســتي اســت: دار التوحيد، و اين آغاز 
فروريختن كاخ آرزوهاي بلند خوارج بود و موجب 
تغيير و تحول بســيار گرديد. ايــن امر تا آنجا پيش 

رفت كه در قديمي ترين 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 مي رود، منتها مجازات وي در قيامت و از طرف 
خداوند خواهــد بود. بنابراين نظريه »تأخير داوري« 
را مطرح كردند. توسعه اين نظريه به قدری باال گرفت 
كه اعتقاد قديمي خوارج يعنــي همان مرتكب كبيره 
را تحــت تأثير قرار داد.52 ايــن امر موجب پيدايش 
نظريه اي گرديد كه ارجاء ناميده مي شود. فاصله بين 
مرجئه و خوارج هيچ گاه ســفت و سخت نبوده است. 
به هر حــال فرقه نگاران از گروهي ســخن به ميان 

مي آورند كه »مرجئه خوارج« ناميده مي شوند.
در آغاز مرجئه، از جمله كســاني بودند كه قضاوت 
را بــه تأخير مي انداختند؛ ... در نظر آنان اگر كســي 
مرتكب زنا مي شــد و يا نماز نمي خواند، او مسئول 
بود، ليكن او را از دايره ايمان خارج نمي كردند. معني 
اين سخن اين بود كه تعدادي از افراد جامعه اسالمي، 
اعمال گناه آلود مرتكب مي شــوند، اما با اين وصف، 
هنــوز در درجه پاييني از ايمان قرار دارند و از دايره 

آن خارج نشده اند!
همه اينها بيانگر اين اســت كــه مرجئه نگران جامعه 
بودنــد،  همان گونه كه اين موضــوع دغدغه خوارج 
نيز بود. اين نگراني به خاطر اين نبود كه مي بايســت 
يك جامعه درســتكار وجود داشته باشد، بلكه براي 
محافظت از وجهه كاريزماتيكي جامعه بود. بي شــك 
بيشــتر مرجئه بر اين باور بودنــد كه اعضاي جامعه 

سرانجام به بهشت وارد خواهند شد.
روی هم رفته مرجئه در ابتدا بيانگر اسالم ارتدوكسي 

52 . مورخــان گروه اباضیــه از خــوارج را نزدیک ترین گروه به 
اهل سنت از نظر فكری می دانند، آنان برای این ادعای خود این شواهد 
را ذكر كرده اند: تحریم خون مسلمانان، تحریم به اسارت گرفتن زن و 
فرزندان و به غنیمت بردن اموال ایشان، اهل توحید دانستن خانه هاي 
مســلمانان به جز پادگانهای سلطان. مهم ترین تطور فكری این گروه 
از خوارج به اندیشه بنیادن »مرتكب كبیره« مربوط مي شود كه گفتند: 
»آنان موحد هســتند، كفر ایشــان كفر نعمت است و نه كفر عقیدتی« 

)سوسيولوجيا الفكر االسالمی، ج1، ص179(. )مترجم(
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]ســنتي[ بودند. آنها اغلب از گروههاي رافضي سخن 
مي راندند، منتها ]مسلمانان سنت گرا[ بخشي از عقايد 
مرجئه را بدعت گونه مي دانستند و نه همه عقايد آنان 
را. برخي از نويسندگان،  آزادانه، ابوحنيفه بنيان گذار 
يكي از مذاهب مهم اسالم اهل سنت را جزء آن دسته 
از كساني مي دانستند كه عقايد مرجئه داشته اند. 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 
مي گردد. 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 مي برد.
در اينجا نكته قابل طرح اين است كه اهل سنت، تعلق 
مسلمانان را منحصر در يك اجتماع مطلق نمي ديدند، 
بلكه آنها را در يك جامعه كاريزماتيك مي جســتند. 
جامعه اي كه بيشــتر متكي و پايبند به شريعت باشد، 
همــان جامعه از كاريزما نيز برخوردار اســت. يكي 
از نشــانه هاي كاريزماي طبيعي جامعــه آن بود كه 
جامعه براســاس فرامين الهي بنا شده است. در ادامه 
وات اشــاره مي كند به اشتباه بودن اينكه نام قانون بر 
شــريعت نهيم؛ زيرا قانون برخاسته از جامعه است و 
منشأ شريعت آن گونه كه پيروان آن معتقدند، برخاسته 

از وحي است.
در پايــان،  اميــدوارم تفكر در اين مســئله منجر به 
پرتوافكنــی بر يكــي از مهم تريــن ايده هاي جامعه 
اســالمي، شده باشــد. بدين وسيله آشــكار شد كه 
مسلمانان، خواسته يا ناخواسته يك كاريزماي حقيقي 
را مورد توجه قــرار داده اند. مــن عالقه مندم كه از 
جامعه كاريزماتيك بــه »ايده ديناميكي« ياد كنم؛ به 
دليل اينكه براي آدم خيلي جذاب اســت. مسائلي را 
آدم عميقًا لمس مي كند و ســپس باعث مي گردد 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 گرفته ام. وي در آنجا 
از كهن الگــو و نقش آنها در تطابق با پيدايش رهبران 
كاريزماتيك ســخن مي گويد. هنوز چندين كهن الگو 
يــا ايده ديناميكي مورد نياز اســت، تا از طريق آنها 
مشابهت بين شــيعه و خوارج را با جزئيات  براساس 

اين شاكله از قرآن،  توضيح داد و روشن كرد.
من مجذوِب تعقيب اين موضوع شــدم. شايد همين 
اندازه كافي باشــد كه گفته شود براي نشان دادِن خط 
فكري نه فقط براي اســالم معاصر، بلكــه براي باز 
كــردِن دورنماي مطالعات جامعه شناســي ديني، نيز 

روشني بخش است.
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