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عقاید  تکوین  و  گوناگون  های  فرقه  گیری  شکل  چکیده: 
موضوعاتی  ترین  جذاب  از  اسالمی،  مختلف  مذاهب  و 
به  گوناگون  زوایای  از  اسالم،  تاریخ  متخصصان  که  است 
صورت  باره  این  در  که  تحقیقاتی  میان  در  اند.  پرداخته  آن 
گرفته آثار اسالم شناس آلمانی، جوزف فان اس، جایگاهی 
اس  فان  جوزف  مقاله  ترجمه  رو،  پیش  نوشته  دارد.  ویژه 
است که در آن به پیدایش و سیر تحول فرقه های گوناگون 
نویسنده،  است.  پرداخته  اسالم  در  عقیدتی  و  کالمی 
آغاز  ملت  دو  و  هفتاد  حدیث  به  ای  اشاره  با  را  خود  بحث 
شکل  عنوان خاستگاه  به  را  اموی  عصر  و سرآغاز  کند  می 
گیری نخستیبن فرقه ها بررسی می کند و نشان می دهد که 
چگونه تحوالت سیاسی و اجتماعی به شکل گیری فرقه 
ها کمک کرده است. نوع ادبی مقاالت و چندوچون آن نیز 
او،  نظر  به  است.  نویسنده  توجه  مورد  مباحث  جمله  از 
پیدایش فرقه ها در تمدن اسالمی بیش از آنکه نشانه تفرقه 

و کشمکش باشد، بر کثرت گرایی و تنوع داللت دارد.

نگاری،  فرقه  مقاالت،  اسالمی،  های  فرقه  ها:  کلیدواژه 
تمدن  فرقه،  پیدایش  کعبی،  شهرستانی،  ساالری،  دیوان 
اسالم،  تاریخ  اسالمی،  مذاهب  اسالمی،  عقاید  اسالمی، 
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Abstract: The formation of various sects and 
the formation of different Islamic beliefs and 
religions is one of the most interesting top-
ics that experts in the history of Islam have 
addressed from various angles. Among the 
researches that have been done in this regard, 
the works of the German orientalist, Joseph 
van S, have a special place. The following article 
is the translation of Joseph Van S.’s article, 
which deals with the emergence and evolution 
of various theological and ideological sects in 
Islam. The author begins his discussion with a 
reference to the hadith of seventy-two sects and 
examines the beginning of the Umayyad era as 
the origin of the formation of the first sects and 
shows how political and social developments 
have contributed to the formation of sects. The 
genra of “maqalat” and their qualities are also 
among the topics of interest to the author. In 
his view, the emergence of sects in Islamic civi-
lization is more a sign of pluralism and diversity 
than a sign of division and conflict.
Keyword: Islamic Sects, Maqālāt, heresiog-
raphy, Bureaucracy, Shahrestānī, Ka’bī, Sect 
Origin, Islamic Civilization, Islamic Beliefs, 
Islamic Religions, History of Islam, Theological 
Sects, Belief Sects, Umayyad Age

كتابـة املقـاالت وحديث  ق اإلسـامّية يف العصـور القدميـة؛  ظهـور الِفـَر
ثنان والسبعون فرقة اال

يف فان إس جوز
ترمجة: مسعود جعفري جزی

يـن العقائـد واملذاهـب  اخلاصـة: يعـّد ظهـور الِفـَرق املختلفـة وتكو
كثر املواضيع جاذبّيًة للمتخّصصني   من أ

ً
اإلسالمّية املختلفة، واحدا

كتبوا حوله من زوايا متنّوعة. يخ اإلسالمي والذين  يف التار
يـت يف هـذا املجـال، والـي حتظـى  جر

ُ
ومـن بـني التحقيقـات الـي أ

يـف فـان إس  مبكانـة خاّصـة، هـي تلـك الـي قـام هبـا األملـاين جوز
املتخّصص يف الدراسات اإلسالمّية.

يـف فـان إس الـي حبـث فهيـا  واملقـال احلـايل هـو ترمجـة ملقالـة جوز
ّيـة املختلفـة يف اإلسـالم ومسـيرة  عـن ظهـور الفـرق الكالمّيـة والفكر

تطّورها.
يبدأ الكاتب حبثه باإلشـارة إىل حديث االثنني والسـبعني فرقة، كما 
مـوي باعتبـاره املهـد الـذي ظهـرت فيه 

ُ
يبحـث يف بدايـات العصـر األ

وىل الِفَرق، ليشير من خالل ذلك إىل مدى وكيفّية تأثير التطّورات 
ُ
أ

السياسّية واالجتماعّية يف عملّية ظهور هذه الِفَرق.
باهتمـام  املختلفـة  وممّيزاتـه  للمقـاالت  األديب  الُبعـد  حظـي  وقـد 
احلضـارة  يف  الِفـَرق  ظهـور  أّن  هـو  الكاتـب  يـراه  والـذي  الكاتـب. 
كثـر من كونه عالمة   عـى نزعـة التكّثر والتنّوع، أ

ّ
اإلسـالمّية إّنـا يـدل

من عالمات التفرقة والنزاع.
الكتابـات  املقـاالت،  اإلسـالمّية،  الِفـَرق  األساسـّية:  املفـردات 
الفرقـة،  ظهـور  الكعـي،  الشهرسـتاين،  البيروقراطّيـة،  الطائفّيـة، 
اإلسـالمّية،  املذاهـب  اإلسـالمّية،  العقائـد  اإلسـالمّية،  احلضـارة 

موي.
ُ
يخ اإلسالم، الِفَرق الكالمّية، الِفَرق العقائدّية، العصر األ تار
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اشارۀ مترجم
گـون و تکویـن عقایـد و مذاهـب مختلـف اسـامی از جذاب تریـن موضوعاتـی  گونا شـکل گیری فرقه هـای 
گون بـه آن پرداخته اند. در میـان تحقیقاتی که در این  یـخ اسـام از زوایـای گونا کـه متخصصـان تار اسـت 
کتاب شـش  جلدی  گرفته، آثار اسام شـناس آلمانی، جوزف فان اس، جایگاهی ویژه دارد.  باره صورت 
کام و جامعـه مهم تریـن کتـاب او در ایـن زمینـه اسـت. فـان اس، عـاوه بـر ایـن کتـاب که جلـد اول آن به 
کـه ترجمۀ عنـوان آن چنین اسـت: یکی  فارسـی منتشـر شـده، کتـاب دوجلـدی دیگـری هـم تألیـف کرده 
کتـاب اخیـر  و دیگـری، ماحظاتـی در بـاب متـون فرقه نگارانـه. خـود فـان اس پـس از انتشـار متـن آلمانـی 
تصمیـم گرفـت مقالـه ای بـه انگلیسـی بنویسـد و خاصـه ای فشـرده از مطالـب کتـاب را در آن بگنجانـد. 
نوشـتۀ حاضـر ترجمـۀ فارسـی همیـن مقالـه اسـت.1* آشـنایی مترجـم بـا مباحث مرتبـط با فرقه هـا، عمدتًا 
کـرون، همـکاری داشـت. در  کـه بـا اسـتاد فقیـد مطالعـات اسـامی، پاتریشـیا  مرهـون چنـد سـالی اسـت 
ی طرحـی کار می کردیم که دقیقًا مربوط بـه »هفتاد و دو ملت« بود  آخریـن ماه هـای زندگـی آن اسـتاد بـر رو
کامـی  گذاشـت تـا در فهـم اصطاحـات  و ایشـان نسـخه ای از اصـل انگلیسـی ایـن مقالـه را در اختیـارم 
کـرون در مؤسسـۀ مطالعـات  پاتریشـیا  بـه مدیریـت  کـه  نیایـد. در سـمینار چنـدروزه ای  مشـکلی پیـش 
پیشـرفتۀ پرینسـتون دربـارۀ »دهرّیـه« برگـزار شـد، فـان اس نیـز حضـوری فعـال داشـت و عـاوه بـر چنـد روز 
کـه از پله هـای آپارتمـان محـل  کـرد. بـه یـاد دارم هنگامـی  دورۀ برگـزاری سـمینار، مدتـی در آنجـا اقامـت 
ُکـر کلیسـا  گـروه  سـکونتش رفت  وآمـد می کـرد، آوازی را زمزمـه می کـرد. می گفـت مـادرش از بچگـی او را در 
گذاشته و هر چند متعّبد به شریعت نیست، اما عواطف عمیق مذهبی دارد و به شوخی می گفت: من 
ت 

ّ
کرون ملحد نیستم. فان اس حقیقتًا از سیر در عوالم دینی و کامی لذ الادری هستم؛ ولی مثل خانم 

کـه بـرای رعایت اختصـار، به جای ذکر منابع، همـۀ مطالب را به  می بـرد. او در ابتـدای مقالـه گفتـه اسـت 
کتاب یکی و دیگری2* ارجاع داده است.  متن آلمانی 

***
»دیـن اسـام بـه بیـش از هفتـاد فرقـه تقسـیم شـده اسـت.« ایـن مطلـب در مدخـِل »فلسـفۀ مسـلمانان« در 
دایرةالمعارف مشـهور عصر روشـنگری فرانسـه آمده اسـت. این دایرة  المعارف به سرپرسـتی دنی دیدرو و 
ژان داالمبر در آسـتانۀ انقاب فرانسـه منتشـر شـد. در حقیقت، نویسـندۀ این مدخل، اسـام را با اتکا به 
منابـع اسـامی و بـه سـخن دقیق تـر، بـر پایـۀ حدیثی نبـوی معّرفی کرده اسـت. البته مخاطبان فرانسـوی از 
ی آورنـد و چنین نتیجه گیری  گاه نبوده انـد. آنـان ناچـار بوده انـد بـه حدس و گمان و تداعی رو ایـن نکتـه آ

کتاب  شناختی اصل انگلیسی مقاله چنین است:  1.  مشخصات 
Van ESS, Josef: <<Constructing Islam in the Classical Period, Maqalat Literature and the Seventy-Two Sects>> , in the 

The Construction of Belief, Reflections on the Thought of Mohammad Arkoun, Edited by Abdou Filali-ansary and Aziz 
Esmail, SAQ1, London, 2012, pp. 63-74.

2. Der Eine und das Andere, Beobachtangen haresiographischen Texten (1-2, Berlin: De Gruyter, 2011)
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کـه در همـان دوران وارد  پـا  کـه اسـام بـا تفرقـه و انشـقاق رو بـه رو بـوده اسـت و به  ویـژه در تقابـل بـا ارو کننـد 
پاییان در آن دوران چنین نگاهی داشـتند و خود را وارِث  عصر خرد شـده بود، وضعیت فروتری دارد. ارو
»قـرن روشـنایی« می دانسـتند و معتقـد بودنـد کـه خودشـان در نـور و روشـنایی بـه سـر می برند و مسـلمانان 
یکـی. امـا بـر خـاف تصـور آنان، جنگ های مذهبی در جهان اسـام چندان مرسـوم نبود  در ظلمـت و تار
کـه نام شـان در مقالـۀ دایرة  المعـارف ذکـر شـده، در واقع، مذاهب فقهی انـد: حنفیان،  و بیشـتر فرقه هایـی 
مالکی هـا و شـافعیان. اغلـب ایـن نام هـا در شـکل فرانسوی شـان، بـه خطـا ضبط شـده اند. به نظـر می آید 
کافی نداشته است.  نویسندۀ مقالۀ »فلسفۀ مسلمانان«، شوالیه دو ژوکور، با موضوع مورد بحث آشنایی 
او در نگارش این مقاله از منبعی به زبان آلمانی بهره  برده؛ زیرا در نگارش واژۀ »شافعیان« حروف رایج در 
تلّفـظ آلمانـی ایـن کلمـه را عینـًا بـه کار برده و به خود جرأت نداده که آن را با امای فرانسـوی ضبط کند؛ 

گاه نبوده است.  زیرا از تلّفظ اصل عربی آن آ

یخ، مارتین کروزیوس، یکی از علمای دینی پروتستان در دانشگاه  حقیقت این است که پیش از این تار
کـه بیانگـر رابطـۀ خـوب و در عیـن حـال سـاده لوحانه اش بـا مسـیحیت  توبینگـن آلمـان، در نوشـته ای3 
کرده است: »آیین واهی اسام به هفتاد  ارتدوکس و مقام سراسقِف قسطنطنیه است، چنین اظهار نظر 
کـه تنهـا پیـروان یکـی از آن هـا بـه بهشـت می رونـد و دیگـران در دوزخ  و دو فرقـۀ اصلـی تقسـیم شـده اسـت 
جـای دارنـد.« البتـه ایـن دقیقـًا همـان چیـزی نیسـت که بعدها شـوالیه دو ژوکـور گفته اسـت. در اینجا به 
یـم و نامـی هـم از شـافعیان برده نشـده اسـت. در عوض،  جـای هفتـاد فرقـه بـا هفتـاد و دو فرقـه سـروکار دار
کـه همـۀ ایـن هفتـاد و دو فرقـه، بـه جـز یکـی، دوزخی انـد. ایـن  گـزارۀ تکان  دهنـده روبـه رو می شـویم  بـا ایـن 
ی قائـل بوده انـد، آن را پذیرفته انـد. از نظـر  کـه بـرای شـّر قلمـرو گفتمـان چنـدان ناآشـنا نبـود و همـۀ کسـانی 
ی  کـه بـه راه راسـت قـدم می گذارنـد، یـا از عقیـدۀ درسـت پیرو آنـان بهشـت صرفـًا شایسـتۀ کسـانی اسـت 
می کننـد. ایـن حدیـث نبـوی نیـز همیـن را می گویـد؛ هـر چنـد بـه نتیجـه ای متفـاوت ختـم می شـود و فرقـۀ 

ناجیه را معّین می کند.4

گر »راه و عقیدۀ درست« وجود دارد، چرا این همه گمراهی و ضالت در کار است؟  پرسش این است که ا
کمک بگیریم. واژۀ عربی »فرقه« به معنی »گروه«  یشه شناسـی لغوی  شـاید بهتر باشـد پیش از هر چیز از ر
و »دسـته« اسـت و لزومًا معنایی تحقیرآمیز ندارد. به نظر می آید مسـلمانان بسـیار زود به این حقیقت پی 
کـه در همـه جـا و بـرای همـه کـس یکسـان باشـد؛  کـه اسـام پدیـده ای سـاده و یک  ُبعـدی نیسـت  برده انـد 
گرفتـه اسـت. مسـلمانان، از یـک  کانون هـا شـکل  گرایش هـا و  بلکـه از مجموعـه ای متنـوع از اجتماع هـا، 
کـه جماعتـی برگزیده انـد و رسـتگاری نهایـی بـه آنـان اعطـا شـده اسـت.  کرده انـد  سـو، به  گونـه ای رفتـار 
کـه چـرا برخـی از مهم تریـن جماعت هـای مسـلمان خـود را »اهـل جّنـت«  همیـن واقعیـت نشـان می دهـد 

3. Turcograeciae Libri octo, (1587)
4. Der Eine, p. 7.
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گرفتن قلمرو حکمرانیشان  کامیابی های نظامی و وسعت  می شمرده اند.5 از سوی دیگر، مسلمانان بر اثر 
گون دنیای قدیم مأنوس شـدند. در آغاز  هویت هایـی متنـوع پیـدا کرده انـد و بـا فرهنگ واالی مناطق گونا
آنچـه آنـان را مّتحـد و یکپارچـه نگـه می داشـت، دو چیـز بـود: نخسـت این  کـه همگـی عـرب بودنـد و قـوم 
واحدی را شـکل می دادند و پیامبر نیز در میان این قوم مبعوث شـده بود؛ دوم این که به اعمالی نمادین 

که شیوۀ خاص و خطاناپذیر عبادت و مناسک دینیشان بود.  مّتکی بودند 

گروهی شـان،  و  فرقـه ای  ـق 
ّ
تعل از  نظـر  بـر همـۀ مسـلمانان، صـرف  اعصـار  و  قـرون  کـه در طـول  تعبیـری 

داللـت می کـرده، عبـارت اسـت از »اهـل نمـاز« یا »اهل قبله«6. در سـال های آغازین گسـترش اسـام قرآن 
هنـوز چنـدان نقش  آفریـن نبـوده و اصـواًل وجـودی هویتمنـد نداشـته اسـت. در آغـاز، متـن مـدّون قـرآن در 
گزارش هـا، در جریـان  دسـترس نبـوده و روایتـی واحـد و پذیرفتـه از آن وجـود نداشـته اسـت. بنـا بـر برخـی 
لشکرکشـی های دوران خلیفـۀ اول، مجاهـدان تنهـا چنـد سـورۀ معـدود را در اختیـار داشـته اند و همان ها 
گاه به معانی قرآن  را قرائـت می کرده انـد.7 در آن دوران یقینـًا تعـداد »قـّراء« انـدک بـوده و افراد قرآن   خـوان و آ
کننـد.  کـه بتواننـد در میـان آنـان نقـش امـام را ایفـا  کافـی نبوده انـد  بـرای همراهـی بـا مجاهـدان بـه انـدازۀ 
در ُبعـد عقیدتـی، مسـلمانان اولیـه بایـد هویتـی یکپارچـه بـرای خـود فراهـم می آوردنـد و نسـل های بعـدی 
کـه ایـن ویژگی هـای هویت   بخـش لزومـًا همـواره یکسـان نبوده انـد. در آن دوران  غالبـًا اذعـان داشـته اند 
که این آیین ها و مناسک دقیقًا  مسلمانان آیین های عبادی خاص خود را داشتند؛ اما مثًا معلوم نبود 
در چه مکانی باید برگزار شود. در سال های آغازین اسام »مسجد« به معنی محل مناسب سجده بوده 
اسـت. همچنان که سـلیمان بشـیر در تحقیق خود نشـان داده، گاه حتی مسـلمانان در کلیساها نیز نماز 

می خوانده اند.8

ک هـم باشـد. واژۀ عربـی »ِفرقـه« در نـگارش شـبیه بـه واژۀ  تنـوع و تکّثـر می توانـد تشـویش  برانگیز و ترسـنا
کـه بیانگـر گسـترۀ  »ُفرقـه« بـه معنـی جدایـی و پریشـانی و چنددسـتگی اسـت. عـدد هفتـاد یـا هفتـاد و دو 
کـه در  گرفتـه شـده  چنددسـتگی و اختـاف در درون جماعـت مؤمنـان اسـت، از واقعـه ای اسـطوره ای 
یـخ نجـات و رسـتگاری کامـًا شـناخته شـده اسـت: ماجـرای بـرج بابـل کـه آدمیـان نتوانسـتند آن را بـه  تار
سرانجام برسانند و کامل کنند.9 مردمانی که برای ساختن برج بابل متحد شده بودند، دیگر قادر نبودند 
گـون پدیـد آمدند. ایـن زبان هـا در تفسـیرهای اّولیۀ کتاب  بـه زبانـی واحـد سـخن بگوینـد و زبان هـای گونا

کتاب دیگر نگارنده:  5. برای دیدن منابع مرتبط با این بحث، رجوع شود به 
Der Fehltrist des Gelebrten (Heidelber, winter, 2001), P. 97f. and Index.
6.  Der Eine, p. 1270.

یخ دمشق، ج 38، به اهتمام سکینة الشهابی، 1986، ص 13 نقل شده در  7. تار
Der Fehltristdes Gelebrten, p. 72 , 171.
8. Suliman Bashear: <<Qibla musharriqa and Muslin Prayer in Churches>>,The muslim Wirld, 81 (3-4), October 1991, 

pp. 267-292
9.  Der Eine, p. 15ff.
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مقّدس به مردمانی نسـبت داده شـده که در فصل پیشـین ِسـفِر تکوین، یعنی فصلی که پیش از داسـتان 
ت« هـای دوران قدیـم بـه زبـان خـاص خود 

ّ
بـرج بابـل آمـده، بـه آنـان اشـاره شـده اسـت. هـر یـک از ایـن »مل

کاتولیـک معتقـد  کلیسـای  کـه آبـای  ت هـا هفتـاد ـ یـا آن  چنـان 
ّ
سـخن می گفته انـد. تعـداد ایـن اقـوام یـا مل

کثـرت داللـت دارنـد. عـدد هفتـاد و دو  ی ایـن اعـداد نمادین انـد و بـر  بودنـد ـ هفتـاد و دو اسـت. هـر دو
کـه حاصـل ضـرب شـش در دوازده اسـت، در نظـام شـصت   تایی مرسـوم در فرهنگ های کهـن جایگاهی 
ة« 

ّ
خـاص دارد. در زبـان عربـی از ایـن اقـوام بـه »ملل« تعبیر شـده و تحت تأثیر زبان سـریانی کهن، واژۀ »ِمل

کار رفتـه  در عربـی داللتـی مبهـم یافتـه اسـت. همیـن واژه در قـرآن بـه معنـای »عقیـده« و »دیـن« هـم بـه 
که دربارۀ تنّوع زبان ها سخن  است.10 همین داللت ابهام  آمیز موقعیتی تازه را خلق می کند؛ زیرا تا زمانی 
می گوییـم، چنـدان مشـکلی پیـش نمی آیـد و آن را بـدون هیجان و احساسـات  نمایی و به  عنوان واقعیتی 
در حیـات بشـر می پذیریـم. حـال آن  کـه تنوع دیدگاه های مذهبی آمیخته با هیجان و احساسـات اسـت. 
ایـن تنـوع نـه تنهـا ممکـن اسـت موجـب بدفهمـی شـود، بلکـه می توانـد مناقشـه   برانگیز هم باشـد و بـه نزاع 
کـه مسـیحیان، به لطـف تجربۀ خاص شـان از عیـد پنجاهه  و کشـمکش منجـر شـود. ایـن درسـت اسـت 
کـه آشـفتگی زبانـی پدیـده ای تغییرناپذیـر نیسـت، امـا  و نـزول روح  القـدس بـر حواریـون، معتقـد بود ه انـد 
مسلمانان به این نکته توجه داشته اند که معجزه پدیده ای گذرا است و به نظم و هماهنگی نمی انجامد 
کـه مذاهـب مختلـف مسـیحی هـم به جای دسـت یافتـن به زبانی مشـترک، به نزاع و  و از همیـن رو اسـت 
مجادلـه ادامـه داده انـد.11 بـر خـاف زبان هـا، عقایـد و فرقه هـای مذهبـی بسـیار زود به چنددسـتگی منجر 
ک جلـوه  شـدند و همگـی اّدعـای دسـت  یافتن بـه »حقیقـت« را داشـتند و همیـن ویژگـی آن هـا را خطرنـا
که تنوع  کنش متفاوت حادث شود: ممکن بود عده ای بگویند  می داد. در این وضعیت ممکن بود دو وا
یکرد  مذاهب مشـّیت االهی اسـت و با این که برای ما قابل فهم نیسـت، آن را می پذیریم. امروزه به این رو
که باید  گروهی دیگر آن را پدیده ای شیطانی به شمار آورند  تساهل و مدارا می گویند. یا این که ممکن بود 
بـا آن بـه مقابلـه برخاسـت؛ زیـرا چهـرۀ »حقیقـت« را تیـره و تـار می کنـد. از نظر ایـن افراد حقیقـت تنها یک 
گـروه، عاقانـه آن بـود که دربـارۀ فرقه ها و عقاید مذهبـی مختلف دانش و  نمـود دارد. در مواجهـه بـا هـر دو 
کـه بعدها »ملـل و نحل« یا  گاهـی بیشـتری فراهـم آیـد. همیـن پدیـده هسـتۀ اولیـۀ آن چیـزی را شـکل داد  آ
که در  »فرقه نگاری« نامیده شـد. این دانش در اصل نوعی تحقیق نظام مند12 بود و قابلیت آن را داشـت 

کرده است و آر. َپِرت آن را )سورۀ 2/ آیۀ 114( به »عقیده«  بری در ترجمه اش از قرآن )سورۀ 2/ آیۀ 20( این واژه  را به »دین« ترجمه  10. آر
برگردانده است. 

 اسـتفاده 
ً

ز رسـتاخیز کینه و دشـمنی افکندیم.« اصوال 11. در قرآن )مائده/14( به این موضوع اشـاره شـده اسـت: »ما نیز میان آن ها تا رو
پا در  پایی ها در پارلمان ارو که ارو کنید  که عماًل چندزبانه است، پدیده ای بسیار غیرمحتمل است. تصور  از زبانی واحد در جهانی 

کنند! بروکسل به زبان اسپرانتو صحبت 
12. اصطـالح »تحقیـق نظام منـد« در دانشـگاه های آلمـان در قـرن نوزدهـم به کار می رفت و یکی از پژوهشـگران آلمانی کتاب مقدس به 

نام آلبرشت آلت آن را رواج داد. در این باره، رجوع شود به: 
J.Z. Smith: Imagining Religion From Babylon to Jonestone, (Chicago, 1982), p. 47f. and J, Neusner: The Twentieth 

century construction of Judaism, (Atlanta, 1991),P. 83f.
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کامی شود.  اوضاع و احوال مناسب تبدیل به نوعی علم شناخت آراء و عقاید فلسفی و 

یـخ اسـام بـا واقع  بینـی و رضامنـدی بیشـتری رفتـار می کردنـد  بـه نظـر می آیـد مسـلمانان دورۀ آغازیـن تار
کـه پیـری فرزانـه از  یـه از عبیـد بـن َشـریه  ی می آوردنـد. می گوینـد معاو کمتـر بـه تعـّرض و پرخاشـگری رو و 
اهالـی یمـن بـود13، دربـارۀ »تبلبـل« در میـان انسـان هاـ  یـا بـه تعبیـری امـروزی »امتنـاع گفت و گـو«ـ  پرسـیده 
گـون موجـب تفرقـه و آشـفتگی در میـان انسـان ها شـده اسـت.14 در  گونا و این  کـه چگونـه زبان هـا و عقایـد 
کردند دربارۀ تقسیم  شدن بنی اسرائیل به  همان دوران، یعنی اوایل عصر اموی، واعظان و ُقّصاص شروع 
که زبان حال خود مسلمانان هم باشد.15  گروه سخن بگویند. این سخنان به  گونه ای بیان می شد  هفتاد 
ی دسـت  یافتن به وحـدت و هماهنگی، پیـش از آن، یهودیان  کـه آرزو آنچـه می خواسـتند بگوینـد آن بـود 
یخ رسـتگاری  که در مسـیر طوالنی تار کرده اسـت. در واقع، این توّهمی اسـت  و مسـیحیان را نیز وسوسـه 
کـه اسـام پدیـده ای خـاص و متفـاوت  کـرده اسـت. بـا همـۀ ایـن احـوال، تردیـدی نبـود  مکـررًا نمـود پیـدا 
اسـت. امـا آنچـه در عمـل پیـش آمـد، ایـن بود که مسـلمانان نیز به سـبب قدرت نظامی و گسـترش سـریع 
قلمروشـان دچار اشـتباه های مخصوص به خودشـان شـدند. خلیفۀ سـوم به قتل رسـید و معروف بود که 
عثمـان بـه دسـت »مصری هـا« کشـته شـد. بـه همیـن سـان، آن دسـته از پیروان علـی )علیه السـام( که از 
کوفـه« بودنـد. آنـان در آن هنـگام هنـوز »شـیعه« نامیـده نمی شـدند. ایـن  کردنـد »اهـل  یـاری او خـودداری 
کانون اصلی تزاحم،  ی و منطقه ای 

ّ
اصطاح بعدتر پیدا شد. در آن دوران، تفاوت ها و اختاف های محل

کشمکش و آسیب بودند.

گـزارش قدیم تریـن شـاهد آن اوضـاع و احـوال بـه مـا رسـیده، همیـن را تأییـد می کنـد.  کـم آنچـه از  دسـِت 
یدادهـای سرنوشت  سـاز و سـهمگین آن دوران از منظـر فرقه هـای مختلـف و چگونگـی  ایـن شـخص از رو
کـه در مناطـق  شکل گیری شـان سـخن می گویـد. میمـون بـن مهـران از دیوان  سـاالران عصـر امـوی اسـت 
یسـته و در حـدود سـال 116 هــ . ق./ 734 م. درگذشـته اسـت.16 پـس از ایـن  شـمالی بین  النهریـن می ز
کـه از نظـر او ابعـادی عظیـم و پیامدهـای شـگرف ـ مثـًا در حـّد و انـدازۀ جنـگ جهانـی  فاجعـۀ سیاسـی، 
که مردمانی از منطقۀ شـام و  اول ـ دارد، به صراحت می گوید ما نخسـت با هواداران عثمان روبه رو شـدیم 
کـه از کوفه بودند و سـرانجام »مرجئه«  بصـره بودنـد. سـپس بـا هـواداران علی )علیه السـام( مواجه شـدیم 
گروه باشند. این دستۀ اخیر به سرزمینی خاص  که نمی خواستند جزو هیچ  کدام از این دو  کردند  ظهور 
که عثمان در آنجا ترور  منسوب نشده اند؛ زیرا در آغاز در اردویی جنگی بوده اند و چون به مدینه ـ جایی 

13.  R. Rosental(ed.): Ency. Of Islam, 2nd ed., Vol.3, <<IbnSharya>>, p. 937.
14. ابن ندیم: فهرست ابن الندیم، به اهتمام رضا تجدد، تهران، مروی، 1973، ص 102، سطر 4 ـ 3. یکی از صاحب  نظران بر ماهیت 

کرده است. رجوع شود به:  کید  سرمشق  آفرین و تأثیرگذار این داستان تأ
Abdesselam Cheddadi: les Arabes et L`appropriation de. L`histoire, (Paris, 2001), P. 55f.
15.  Der Eine, P.26ff.
16.  Ency. Of Islam, 6, p. 916f.
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کـه واحد سیاسـی منسـجم پیشـین دیگـر وجود نـدارد.17 با توجه  یافته انـد  شـدـ  بازگشـته اند، به  سـرعت در
یـم، می تـوان حـدس زد که این دسـته  کـه از جامعـۀ »مؤمنـان« اصیـل آن عصـر در اختیـار دار بـه اطاعاتـی 
که به اندازۀ  یان ـ یا دسـت کم آن عده از آنان  از مؤمنان نه اهل مدینه، بلکه اهل یمن بوده اند؛ زیرا حجاز
کافـی ثـروت داشـتندـ  بـه اردوهـای جنگـی نمی پیوسـتند؛ بلکـه در موطنشـان می ماندنـد تا از عایداتشـان 
گسـترش غیرمنتظـرۀ قلمـرو  کننـد. ایـن عایـدات محصـول  کننـد یـا آن هـا را اداره و سـاماندهی  اسـتفاده 
کـرد. میمون بن  حکومـت اسـامی بـود.18 در مجمـوع، »فتنـه« بحران هـا و کشـمکش های نهفته را آشـکار 
مهـران، پیـش از وقـوع فتنـه، تنهـا یـک فرقـۀ متمایـز را می شـناخت: »خـوارج«. ظهـور خـوارج عمـًا جامعـۀ 
ی کرد. البته خوارج سرکوب شدند و از آن پس در گوشه و کنار  یارو اسامی را با نخستین بحران جّدی رو

کنده داشتند.  قلمرو اسام حضوری پرا

گـروه پنجمـی بـه نام »ِفئة   االسـام« هم یـاد می کند که از  گـروه، از  میمـون بـن مهـران، گذشـته از ایـن چهـار 
اتفاق اصطاح کلیدی تازه ای است که به جای این که خاستگاه یا قلمرو جغرافیایی را برجسته کند، بر 
که امروزه ما را به یاد اسـام گرایان عصر جدید می اندازد،  کید دارد. این اصطاح  جنبۀ دینی و ایمانی تأ
کار می رفـت و همیـن معنـا را  کـه در دوران قدیـم بـه  در دوران قدیـم هیـچ  گاه رواج نیافـت. اصطاحـی 
دارد، امـا در زمـان میمـون بـن مهـران هنـوز رایـج نشـده بـود یـا او آن را به کار نبـرده، عبارت اسـت از »الِفرقة 
کـه اصطـاح  کـه هیـچ تردیـدی بـه جـای نمی مانـد  الّناجیـه«. سـخن میمـون بـن مهـران به  گونـه ای اسـت 
کـه در راه درسـت  »فئـة اإلسـام« در نظـر او هماننـد اصطـاح »الفرقـة الّناجیـه« بـر مؤمنانـی داللـت دارد 
حرکـت می کننـد. ایـن مؤمنـان، در نـگاه نخسـت، ممکـن اسـت همچـون مرجئـه بـه نظـر آیند؛ امـا تفاوت 
گروه ها و  کنار دیگر  یکردی منفی و تردیدآمیز داشتند و حاضر نبودند در  مهمی با آنان دارند: مرجئیان رو
گیرند؛ حال آن که فئة اإلسـام و به تعبیر سـاده تر و رایج تر »اهل اإلسـام« هم با عثمان و هم  دسـته ها قرار 
گناه و خطای  با علی )علیه السـام( اظهار همبسـتگی و موّدت می کردند. در واقع، اهل اسـام موضوع 
کنکاش در این باب خودداری می کردند.  طرف های درگیر در فتنه را مسـکوت می گذاشـتند و اصواًل از 
کننـد و  آنچـه بـرای آنـان همیشـه اهمیـت داشـت »جماعـت« بـود. آنـان می خواسـتند در آرامـش زندگـی 
کشـمکش در میان  که در دموکراسـی های عصر جدید مرسـوم اسـت، از ایجاد نزاع و  تقریبًا به همان گونه 
که آنان »جماعت« مورد نظر خود را دقیقًا  افراد جامعه پرهیز داشـتند. با این حال، به  درسـتی نمی دانیم 
چگونـه تعریـف می کرده انـد. آیـا ایـن جماعـت بـر مبنـای »هماهنگی« شـکل می گرفته که آرمانـی انتزاعی 
کـه تحّقق انضمامی و جمعیت شـناختی همان آرمان اسـت؟ تبلورعینی  کثریت«  اسـت، یـا بـر اسـاس »ا
کثریت را اندک زمانی بعدتر و به  ویژه در عراق و آسیای میانه )ماوراء الّنهر( در مفهوم  جماعت مبتنی بر ا
یـه و ایدئولوژی  »سـواِد اعظـم« می تـوان دیـد.19 در پـِس پشـِت اصطـاح »جماعت« می توان سیاسـِت معاو

17.  Der Eine, p.26ff.
18.  Der Fehltrist des Gelebrten, p.402 f.
19. مقایسـه شـود بـا حکیـم سـمرقندی )در گذشـت: حـدود 453 هــ. ق.(: کتـاب الّسـواد األعظـم. این کتـاب نوعی توضیح  المسـائل و 
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کـه دیگر نه از شـهری که در حاشـیه قـرار گرفته  کـرد. در امپراطـوری عظیمـی  امویـان را به  روشـنی مشـاهده 
کـز کهن قدرت سیاسـی جهان باسـتان به شـمار  کـه از مرا بـود، یعنـی مدینـه، بلکـه از شـهری اداره می شـد 
کـه هماهنگـی و نظـم از شـکل انتزاعـی اش فراتـر رود و در قالـب  میرفـت یعنـی دمشـق، مصلحـت آن بـود 
کـه در  کـه آن سـالی  کثریـت مسـلمانان ظاهـر شـود. از همیـن رو اسـت  متظاهرانـه و پرجلـوۀ نمایندگـی از ا
یـه بـا حسـن بـن علـی )علیـه السـام( پیمـان صلـح بسـت و امیدوار بود کـه هم هـواداران عثمان و  آن معاو
کند، به  درستی »عام الجماعة« )به معنی ساِل  هم پیروان علی )علیه السام( را در پشت سر خود جمع 

جماعت( نامیده شد.20

میمـون بـن مهـران از نزدیـکان عمـر بـن عبدالعزیـز بـوده و بـا این  کـه در سـنین بـاالی عمـر زندگـی می کـرده 
یه«ـ  که  کـه او از »َقَدر کـه طـرح و برنامـۀ جماعت گرایـی کارآیی ندارد. درسـت اسـت  به  خوبـی می دانسـته 
اندکـی بعـد و در زمـان حکمرانـی هشـام و به  ویـژه در میـان سـپاهیان ایـن خلیفـۀ امـوی قـدرت گرفتندـ  در 
کـه آرمـان  گروه هـای اعتقـادی فّعـال در آن سـال ها نامـی نمی بـرد، امـا می تـوان حـدس زد  میـان فرقه هـا یـا 
هماهنگـی و سـازگاری، چـه در عرصـۀ سیاسـی و چـه در حـوزۀ دینـی، در خـارج از منطقـۀ شـام چنـدان 
که »جماعت« را با »فرقۀ ناجیه« همسـان  گفته اند، درصدد بوده  که  یه، چنان  تحقق نیافته اسـت. معاو
که افتراق  کار را در چارچوب همان حدیث جعلی منسوب به پیامبر صورت دهد  به شمار آورد؛ اما این 
کـرده اسـت. در واقـع، این  کـه اّمـت بـه ده هـا فرقـه تقسـیم می شـوند،  و چنددسـتگی اّمـت را پیش بینـی 
که  که در آن میان رسـتگار اسـت. پرسشـی  اجتناب ناپذیر تلقی شـده؛ اما بحث بر سـر آن فرقه ای اسـت 
کثریت خواهند داشـت؛ در حالی  که به بهشـت می روند، ا گروهی  که چگونه  طبعًا رخ می نمود، این بود 
یه علی الّظاهر این معضل را با افزودِن  که هفتاد یا هفتاد و دو گروه دیگر در کنار آن گروه وجود دارند. معاو
پیش  بینِی دیگری از پیامبر حل کرد: »مردمانی در میان اّمِت من ظهور خواهند کرد که هوا و هوس چنان 

که دچار این مرض است.«21 کسی  که هاری بر  بر آنان چیره است 

کـه هـر چنـد تعدادشـان انـدک بـود، موجـب شـکاف و افتراقـی  ایـن تعبیـر عمدتـًا ناظـر بـه خـوارج اسـت 
گروه های مختلف خوارج هفتاد و دو فرقه را شکل می دادند و بقیۀ امت  دامنه دار شدند. خاصه آن   که 

عبارت بودند از »جماعت«. 

امـا ایـن تفسـیر نمی توانسـت دوام بیـاورد؛ زیـرا شـیعیان هـم از جملـۀ جماعـت نبودنـد و آن گاه کـه معتزلـه 
یـه را پذیرفتنـد، مکتب هـای مختلفـی شـکل گرفتنـد. ایـن تحـول لزومـًا تجربـه ای منفـی نبـود و  نظریـۀ َقَدر

اثری اعتقادی است که برای امیر سامانی، اسماعیل بن احمد )حکمرانی: 295 ـ 279 هـ. ق./  709- 892 م.( تألیف شده است. 
20. Encyc. Of Islam, Vol.7, <<Muawiya>>, p. 265 

و مقایسه شود با
Der Eine, p.11f.

ُب. این حدیث در چندین مجموعۀ حدیثی آمده است. مقایسه شود با 
َ
َکما َیَتجاری الَکل 21. َیَتجارٰی ِبِهم 

Der Eine, p. 24.
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یج با تحّمل و مدارا  کثرت گرایی به تدر کرد. این  می توان آن را در قالب ظهور نوعی تکّثرگرایی هم توجیه 
که در آن زمان در دسـت عّباسـیان بود ـ به آن پر و بال نمی داد و درصدد  پذیرفته می شـد؛ زیرا حکومت ـ 

کند.  که آن را آشکارا به ایدئولوژی رسمی تبدیل  نبود 

کام نمـود و بـروز داشـت؛ یعنـی  کثرت گرایـی صرفـًا در عرصـۀ علـم  کـه ایـن  کسـی بگویـد  البتـه شـاید 
غلط  انداز و بی حاصل بود؛ درسـت همچون سـخنان الطائل و جدا از زندگی واقعی. حقیقت آن اسـت 
که مسـیحیان آن  کام، در خارج از حلقه های علمی و فکری، پدیده ای مشـکوک تلقی می شـد  که علم 
کام از جانب نهادی رسـمی حمایت می شـد و برخی  کرده بودند. در عالم مسـیحیت علم  را بی اعتبار 
کامـی بـه سـبب اختـاف نظرشـان در بـاب موضوعـات مختلـف بـا یکدیگـر  کلیسـاها و مکتب هـای  از 
مجادله داشـتند. با این همه، تلقی مسـلمانان از علم کام با تلقی مسـیحیان تفاوت داشـت. در جهان 
که در بازار عقاید عرضه می شـود  کاالیی اسـت  گویی  که  کام مواجه می شـدند  اسـام به  گونه ای با علم 
کننـد. البتـه در همـان حـال ایـن آزادی را  کنـار آن عبـور  و مـردم می تواننـد به  آسـانی و بـا بی اعتنایـی از 
کـه ترجیـح می دهنـد، انتخـاب کننـد یا دسـت کم در شـهرهای بـزرگ اوضاع  کـه آن روایتـی را  نیـز داشـتند 
کامی و درسگاه  هایشـان شـبیه به باشـگاه هایی برای بحث و  گونه بود. بسـیاری از »مکتب های«  بدین 
مان عمًا با سـاختن و تدوین یک 

ّ
جـدل بودنـد و ایـن ویژگـی  فقـط اختصـاص بـه معتزله نداشـت. متکل

کـه بـه ایـن منظـور  »عقیـده« بـه تبلیـغ و عرضـۀ آن هـم می پرداختنـد.22 مقـدار قابـل توّجهـی از متن هایـی 
تألیـف شـده اند، بـه دسـت مـا نیـز رسـیده اند. در ایـن میـان، متن هایـی از قرن هـای دوم و سـوم هجـری 
 به  دّقت حفظ شده اند و روایت درستی از آن ها به ما 

ً
هستند که اهمیتی ویژه دارند.23 این متن ها معموال

که در باب اصول عقاید مسـیحی می بینیم، در بلندمّدت  رسـیده؛ اما هیچ  یک اعتبارشـان را بدان گونه 
حفـظ نکرده انـد. در جهـان مسـیحی ایـن اصـول هنـوز در مراسـم عبـادی مختلف روایت می شـوند. یکی 
کـه اخیرًا در یمن پیدا شـده  از قدیمی تریـن رسـاله های کامـی کتـاب الّتحریـش اثـر ضـرار بن عمرو اسـت 
اسـت. او در ایـن رسـاله بـه مکتب هـای کامـی بـه عنـوان واقعیت های مهـم آن روزگار می پـردازد. ضرار از 
کـرده  کـه شـخصی در نـزد او از »اختـاف« عقایـد شـکایت  ی آورده اسـت  آن رو بـه تألیـف ایـن رسـاله رو
کـه  و خـود ضـرار هـم از ایـن وضعیـت ناخرسـند بـوده اسـت. ضـرار بـه ایـن سـخن مشـهور اسـتناد می کنـد 
کـه اسـام راسـتین در ایـن دنیـا غریـب اسـت. او  »اإلسـاُم َبـَدأ َغریبـًا َو َسـَیعُوُد َغریبـًا«24 و نتیجـه می گیـرد 
کم  اهمیت جلوه  که برای  این اختاف عقاید و چنددسـتگی را انکار نمی کند؛ اما سـعی اش بر آن اسـت 
گونـی دارنـد؛ امـا  گونا گروه هـا صرفـًا نام هـای  کـه برخـی از ایـن  کنـد  کیـد  دادن ایـن مسـأله بـر ایـن نکتـه تأ
کندگی اند. برای نمونه، مرجئه در خراسان  درحقیقت یکی هستند و فقط به لحاظ جغرافیایی دچار پرا

22.  Der Eine, f. 1208ff.
ینی از این دست مشخص می شوند:  که در جهان غرب با عناو 23. این متن ها شبیه به آثاری هستند 

Bekenntnisschriften/ Symbola
24.  . اسالم غریبانه پدید آمد و آغاز شد و به  زودی دوباره غریب خواهد شد. 
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کوفـه »وّضاحیـه«؛ بی آنکـه بـه  »َجهمیـه« نامیـده می شـوند و در شـام »َغیانیـه« و در بصـره »شـمریه« و در 
کعبـی، نخسـتین فرقه  نـگار بـزرگ  لحـاظ اعتقـادی تفـاوت معنـاداری داشـته باشـند.25 حتـی ابوالقاسـم 
یسـته، هنوز با نگاه درسـت و غلط و حـق و باطل با واقعیت های  کـه یـک قـرن پـس از ضرار می ز معتزلـی، 
گـون نوعـی  گونا موجـود مذهبـی رو بـه رو نمی شـود. محـّرک اصلـی او در جمـع و تدویـن عقایـد و مرام هـای 
ی حرفـه ای اسـت. کعبـی به  روشـنی نظـر خـودش را دربـارۀ آن ها شـرح می دهد.26 نکتـۀ مهم این  کنجـکاو
اسـت کـه ضمـن اذعـان بـه وجـود این اختـاف نظر ها، به آنان حملـه نمی کند. در واقـع، تفّردها و تمایزها 
کـرده و  حمـل بـر بدعـت و الحـاد نمی شـود و »فضائـح« قلمـداد نمی گـردد. یـک قـرن بعدتـر اوضـاع تغییـر 

کرده است.  کتاب الَفرق َبیَن الِفَرق به  گونه ای دیگر عمل  عبدالقاهر بغدادی در 

کـه اسـام را چگونـه  گروه هـا از ایـن موضـوع بـه ایـن حقیقـت بسـتگی داشـته اسـت  درک و فهـم افـراد و 
گاه بوده انـد و ایـن حدیـث در  ـت( آ

ّ
تعبیـر و تفسـیر می کرده انـد. معتزلـه از حدیـث تفرقـه )هفتـاد و دو مل

رساله ای فرقه نگارانه و احتمااًل از آثار جعفر بن حرب نیز نقل شده است.27 با این همه، عموم معتزلیان 
ک سـنجش و داوری قـرار نداده انـد. آنـان از »جماعـت« و »فرقـۀ ناجیـه« سـخن  ایـن حدیـث را مبنـا و مـا
گردان  نمی گفتند. البته این کار در برخی مناطق و گهگاه صورت گرفته است؛ مثًا در ایران و در میان شا
گذشت: 181/ 797( بیش از عراق رواج داشته است. همچنین عواقب و نتایج  عبداهلل بن مبارک )در 
کتـاب  کـه منشـأ ایرانـی دارنـد هـم به  وضـوح می بینیـم؛ از جملـه در  ایـن توجـه را در برخـی متن هـای اولیـه 
کتاب  کتاب بعدتر در  اإلسـتقامة اثر ُخشـیش بن اصرم28 )درگذشـت: 254/ 867(. بخش هایی از این 
طی آمده اسـت. خشـیش یکی از نخسـتین نویسـندگانی اسـت که فرقه ها را به  گونه ای 

َ
الّتنبیه و الّرد اثر َمل

کـه تعدادشـان بـه هفتـاد و دو برسـد. او سـپس بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن همـۀ آن هـا را باطـل  ذکـر می کنـد 
می شـمارد و تنها »فرقۀ ناجیه« را رسـتگار قلمداد می کند.29 نویسـنده ای که این شـیوه را به کمال رسـاند، 
ـم ایرانـی بـا ابوالقاسـم کعبی معاصر 

ّ
ابومطیـع مکحـول نسـفی )درگذشـت: 329/ 930( اسـت. ایـن متکل

بـوده اسـت. نسـفی در کتـاب الـّرد َعلـی اهـِل الِبـَدع بـه هفتـاد و دو فرقـۀ دچـار بدعـت می پـردازد تـا بدیـن 
وسـیله »عقیـدۀ صحیـح« از آن میـان متمایـز شـود. هـر یـک از ایـن فرقه هـا بـه یـک بدعـت معیـن منسـوب 
کردن یک یک آن ها طبعًا به فرقۀ رسـتگار و به دور از بدعت می رسـد. نام های  می شـوند و نویسـنده با رد 
این فرقه ها و دیدگاه های اعتقادی منسوب به آن ها بیش از آن که به واقعیتی عینی اشاره داشته باشند، 
کتـاب نسـفی را بخوانـد یـا در بـاب مفـاد آن اندکـی  کـس  محصـول تخّیـل نویسـنده اند. بـا ایـن حـال، هـر 

25.  Der Enie, p. 133 ff.
26.  Der Enie, p. 340 and 342.

27. جعفر بن حرب در سال 236/ 850 درگذشته است. مقایسه شود با تحقیق نگارنده: 
Fruhe mu`tazilitische Haresiographie 

د َعلی اهل األهواء، بیروت، 1971، ص 20، سطر 12 و بعد. 28. کتاب االستقامه فی الّسنة و الّرَ
29.  Der Enie, 310ff.
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تأّمـل کنـد، بـه شـناخت درسـت اسـام دسـت می یابد.30 ایـن کتاب به مـا نمی گوید که اوضـاع در خارج 
که نقش راهنمای سـیر  از منطقۀ آسـیای میانه )ماوراء الّنهر( چگونه بوده اسـت؛ اما این قابلیت را یافته 
کرده اسـت. نظاِم  کند و به همین سـبب شـهرتی خارق  العاده پیدا  و سـفر در عالم عقیدۀ صحیح را ایفا 
نام گـذاری و طبقه بنـدی به  کاررفتـه در کتـاب نسـفی، هـم در ایـران و هـم در هند، هزار سـال دوام آورد و به 

دایرة  المعارف های امروزی همچون لغت نامۀ دهخدا نیز راه یافت.31

کـه در آنجـا کتـاب الـّرد َعلـی اهـِل الِبـَدع پدید آمد، یعنی شـهر نخشـبـ  یا آن   چنـان که اعراب  منطقـه ای 
کز عمدۀ قلمرو اسام محسوب می شد و اهالی  تلفظ می کردند، نسف ـ منطقه ای دورافتاده و جدا از مرا
که ابوالقاسـم کعبی  کافی نداشـتند. در عراق، یعنی جایی  یخی  آنجا از وسـعت این قلمرو اطاعات تار
کعبـی هـم در اصـل پـروردۀ محیـط مـاوراء النهـر  تحقیـق می کـرد، اوضـاع به  گونـه ای دیگـر بـود. البتـه خـود 
بـود. در عـراق طالبـاِن علـم بـه جـای این که نـام و خصوصیات هفتاد و دو فرقـه را از بر کنند، طریق جدل 
و مناظـره را می آموختنـد و دربـارۀ فرقه هـا تأمـل و تحقیـق می کردنـد. حاصـل ایـن تأمـات و تحقیقـات در 
گرفتنـد. نمونـۀ عالـی ایـن نـوع از آثـار  کـه اصطاحـًا »مقـاالت« نـام  قالـب آثـاری علمـی تدویـن می شـدند 
کامـی بـه بهتریـن وجـه در کتـاب مقـاالت اإلسـامییِن ابوالحسـن اشـعری عرضه شـده اسـت. باید توجه 
کـه اصطـاح »اسـامیین« در نـام کتـاب اشـعری هیچ پیوندی بـا »ِفئة اإلسـام« میمون بن  داشـته باشـیم 
مهـران نـدارد؛ بلکـه بـه معنی »همگی مسـلمانان« یا همان »اهل نماز« اسـت. همین نکته نشـان می دهد 

ین«
ّ
گونه ادامه می یابد: »َو اختاُف الُمصل که چرا این عنوان بدین 

کتاب هـای مربـوط بـه »مقـاالت« بـه دیـدگاِه اعتقـادی خاصـی نمی پرداختنـد. آنچـه در ایـن آثـار مطـرح 
می شد، عبارت بود از بازمانده های مفاهیم و عقاید کامی گذشتگان و احتمااًل دیدگاه های فراموش  شدۀ 
گوشـزد می شـد. در جهان اسـام  که دانستنشـان مفید تشـخیص داده می شـد و یا اجتناب از آن ها  آنان 
ـم« نامیـده شـده اند؛ زیـرا سـعی داشـتند عقایـد و اندیشـه های خـود را از 

ّ
متخّصصـان ایـن مباحـث »متکل

کرسی بنشانند. امروزه ممکن است از »گفت  وگو« به همین منظور استفاده شود؛  کام به  طریق سخن و 
اما در روزگار اشعری دست  یافتن به اهداف علم کام از طریق گفت  وگوی عادی تحقق نمی یافت؛ بلکه 
که طرف های درگیر در این مباحث برای  کمک مناظره و جدل حاصل می شـد. چنین به نظر می آید  به 
کسـب آمادگـی در ایـن جدال هـای فکـری می بایسـت اسـتدالل ها و موضع گیری هـای حریـف را از پیـش 
بشناسـند و جواب هـای مناسـبی برایـش فراهـم کننـد. در مناظره هایی که با حضور ناظران برگزار می شـد 
گر طرف های مناظره خطاهای احتمالی یکدیگر را  و بسیار شبیه به مناظره های تلویزیونی عصِرما بود، ا
پیشـاپیش می دانسـتند، طبعـًا برایشـان بهتـر بود. هدف ایـن مجاهدت ها البته دسـت   یافتن به حقیقت 
یخی داشـت و شـرکت کنندگان  بود؛ اما بر خاف مباحث مرتبط با »عقاید«، اصواًل مقاالت جنبه ای تار

30.  Der Enie, p. 428 ff.
31.  Der Enie, p. 1148.
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که پیروز می شوند، باز هم در  که حتی آن گاه  گاه بودند  گونه مجادالت احتمااًل از این حقیقت آ در این 
کـه بتواننـد در برابر همۀ نقدها تاب بیاورند. به عبارت دیگر، پیروزی در این عرصه  موقعیتـی قـرار ندارنـد 

کامل تلقی نمی شد.  هیچ  گاه مطلق و 

که به همان اندازۀ  پرداختن به »مقاالت« هم شـیوه ای دیگر برای تبیین و تبلیغ اسـام محسـوب می شـد 
کـه روش ابومطیـع  مبحـث »عقایـد« موفقیت  آمیـز بـود. ایـن شـیوۀ خـاص نیـز بـه همـان انـدازه دوام آورد 
کـرد. شهرسـتانی هـم می خواسـت همچـون  کمـک  کتـاِب شهرسـتانی هـم بـه ایـن تـداوم پایـدار  نسـفی. 
اشـعری بی طـرف باشـد. البتـه هیچ  کـدام از ایـن دو تـن بـه عهدشـان وفـا نکردنـد. در حقیقـت، بی طرفـی 
از مقتضّیات این نوع ادبی اسـت. با این حال، شهرسـتانی نمی تواند عقاید شـخصی خودش را آشـکارا 
می پیرو مکتب اشعری ظاهر شده بود.32 با این 

ّ
که در نقش متکل می اسماعیلی بود 

ّ
کند. او متکل بیان 

همه، صورت  بندی او از مسائل و مباحث مربوط به »مقاالت« در مناطق مختلف جهان اسام، از عراق 
که  کامًا پذیرفته و مقبول واقع شد. بیشتر مردم به این نکته توّجه نداشته اند  تا آندلس و به  ویژه در مصر 
شهرسـتانی خودش راست  کیشـی تمام  عیار نبوده اسـت. مردم شـیوۀ او در ادغام  کردِن فرقه ها و مذاهب 
کـه بـه  اسـامی بـا مکاتـب عهـد شـرک و نحله هـای غیراسـامی را دوسـت داشـته اند؛ به  ویـژه در جاهایـی 

کار را تا چند نسل بعد هم ادامه داده اند. فلسفۀ یونانی اشاره می کند. اسماعیلیه این 

گر نه برای معاصرانش، دست کم برای ما، غیرمعمول به نظر می آید.  که ا کرده  کار دیگری هم  شهرستانی 
که در میان دیوان  ساالران ایرانی مرسوم  کرده  او در تنظیم مطالب مورد بحث از نظام و سامانی استفاده 
کرده اسـت. دانیل  کتابش توصیف  بوده اسـت. شهرسـتانی این نظام را در آخرین مقدمه از پنج مقدمۀ 
یماره نخستین کسی بود که شرح و تفسیری زیرکانه از این مطلب در اختیار ما گذاشت.33 شهرستانی  ژ
بـا »حسـاب دیوانـی« ایرانیـان آشـنا بـود و می دانسـت که در آن نظـام چگونه درآمدها و عایدات محاسـبه 
و طبقه بندی می شـود و در دیوان عالی به ثبت می رسـد. او فرقه ها و مذاهب مختلف را به همین شـیوه 
کـرد. ویژگـی متمایـز ایـن »سـاختار« پیونـد آن بـا دیوان  سـاالری اسـت. در همـۀ دوره هـا  تنظیـم و تدویـن 
گونی پدید آورده اند. طبقه بندی تنها راه مواجهه با تنّوع حیرت  انگیز  گونا دیوان  ساالران طبقه بندی های 
که به معنی مردمان منسوب به مسیح  واقعیت زنده و جاری بوده است. حتی مسیحیان نیز نامشان را، 
کرده انـد و از نـو طبقه بنـدی  اسـت، در تقابـل بـا یهودیـان، یعنـی مـردم عـادی محیـط اطرافشـان، تعییـن 
کـه ساسـانیان بـا گروه های مذهبـی و فرقه هـای مختلف  شـده اند.34 بـه نظـر می آیـد همـان طـرز برخـوردی 
داشـته اند، بعدتـر در میـان مسـلمانان نیـز در مواجهـه بـا فرقه هـای بدعت گـذار و ثنوّیت  گـرا مرسـوم شـده 

گرفته است؛ مقدمۀ تی. مایر در این اثر:  که در این حوزه صورت  32. مقایسه شود با آخرین تحقیقی 
T. Mayer: Keys to the Arcana, Shahrestani`s Esoteric Commentary on the Qur`an (Oxford, 2009), p. 3f.
33. Shahrestani: livre des Religious et des Sects, Vol .I (Leuven, 1986), p. 149f.; Der Eine, p. 873ff.
34. Der Eine, p. 1213.
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اسـت. از همیـن رو اسـت کـه فرقه نـگاران مسـلمان آن گاه کـه از مانویـان، مزدکیـان و جـز آنان نـام می برند، 
کـه ایـن فرقه نـگاران  معمـواًل زردشـتیان را فرامـوش می کننـد. احتمـااًل یـک دلیـل ایـن پدیـده آن اسـت 
کـه آییـن مزدایی دیـِن غالب در  گرفتـه  کـه در زمانـی شـکل  مسـلمان از نظـام و سـامانی اسـتفاده کرده انـد 
کرده اند که چه کسی بدعت گذار بوده و چه کسی  ایران پیش از اسام بوده است و از همان منظر تعیین 
درسـت  آیین.35 در نیمـۀ قـرن سـوم هجـری شـخصی بـه نـاِم ِمسـمعی، بـرادرزادۀ زرقـان متکلـم و فرقه نـگار 
معتزلـی، کتابـی بـه نـام کتـاُب معرفـة مـا َیحتـاُج الملـوک الی معرفته فـی اصول الّدیـن َو اقاویل ِفـَرِق األّمة 
نوشـته اسـت. کتـاِب ِمسـمعی نوعـی راهنمـای حکومـت  داری اسـت و عـاوه بر این  که گزارشـی فشـرده از 
فرقه ها و مذاهب اسـامی عرضه می کند، شـبیه به توضیح  المسائل هاسـت و تکلیف مخاطب را روشـن 
می کنـد.36 بهتریـن نمونـۀ ایـن دسـت آثـار کتـاِب مفاتیـح العلـوم خوارزمـی اسـت. خوارزمی درصـدد بوده 
ایـن کتـاب را به  گونـه ای تدویـن کنـد که نیازهای کاتبان و دبیران و دسـت اندرکاران نظام اداری را برآورده 
کتـاب  کـه خوارزمـی در  کنـد. او نیـز از حدیـث هفتـاد و دو ملـت بهـره بـرده اسـت.37 سـیاهه ای از فرقه هـا 
ـم 

ّ
کـرده، مطابقـت دارد. ایـن متکل کـه یکـی از معاصـران اسـماعیلی او ثبـت  خـود گنجانـده، بـا فهرسـتی 

اسـماعیلی ابوتمـام نـام دارد. او در »بـاُب الشـیطان« از کتـاب الّشـجرة بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. 
یلفرد مادلونگ منتشـر شـده اسـت. پیشـینۀ این فهرسـت را شـاید  کر و و کتاب اخیرًا به اهتمام پل وا این 
ـم معاصـر ابوالقاسـم کعبی و ابومطیع نسـفی، دنبال کرد. بـا این حال، 

ّ
یـد بلخـی، دیگـر متکل بتـوان تـا ابوز

شهرستانی از آن استفاده نکرده و شاید اصواًل آن را نمی شناخته است. 

کـه در کتاب های راهنمای کارگـزاران حکومتی  نظـام خـاص نام  گـذاری و طبقه  بنـدی فرقه هـا بـدان گونه 
آمـده، ظاهـرًا بسـیار مفیـد بـوده اسـت. تدوین  کننـدگان ایـن آثـار در پـی اجبـار و الـزاِم پیـروان عقایـد و 
کـه یکـی از  گـردآوری مالیـات بـوده اسـت. حتـی زمانـی  آیین هـای مختلـف نبوده انـد؛ بلکـه هدف شـان 
که مرز میان فرقه گرایی  فرقه ها دیدگاه های اعتقادی یا رفتارهای اجتماعی اش به اندازه ای تغییر می کرد 
و بی اعتقـادی مغشـوش می شـد، مقامـات رسـمی دیوان  سـاالر بـاز هـم عمدتـًا بـه پـول می اندیشـیدند. در 
ایـن مـوارد، پیـروان ایـن فرقه هـا مجبور می شـدند به جای خـراج، جزیه بپردازند. برای نمونـه، پیروان مقّنع 
ی از میان برداشـته نشـدند. آنان تا قرن ها بعد 

ّ
کافر به حسـاب می آمد، هیچ  گاه به  کل که مردی شورشـی و 

در مناطـق کوهسـتانی آسـیای میانـه )مـاوراء النهـر( بـه کشـت و زرع مشـغول بودنـد و جزیـه می پرداختند؛ 
کـه زردشـتیان چنیـن می کردنـد. جهانگردانـی همچـون مقدسـی بـا پیـروان مقّنـع  گونـه  درسـت بـه همـان 
رو بـه رو شـده اند و بـا افتخـار آن را روایـت کرده انـد.38 »ُنصیریـه« نیـز کشـاورز بودنـد و در کنار آن، دسـت به 
خرده  فروشی و کارهای تجاری می زدند. البته تجارتشان محدود و کم  دامنه بود. آنان در مناطق دورافتادۀ 

35. Der Eine, p.186.
36. Der Eine, p.184.
37. Der Eine, 553ff.
38. Der Eine, 1326 f.
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یه را  شام زندگی می کردند.39 پیروان این آیین حتی امروزه به برکِت »عصبیت« فرقه ایشان حکومت سور
در دسـت دارنـد. البتـه برخـی از ایـن گروه ها و جوامع از بخـت و اقبال کمتری برخوردار بوده اند. در اینجا 
نمی خواهیـم بـه دوره هـای متأخـر و نزدیـک بـه عصـر خودمـان اشـاره کنیـم؛ امـا در مجموع، تا قـرن نوزدهم 
گون مذهبی، با وجود همۀ نقد و انتقادها و مشاجره ها، موضوع آثار مرتبط با نوع  گونا عقاید و نحله های 
گر از برخی مـوارد خاص صرف نظر  ادبـی »مقـاالت« بودنـد. در ایـن آثـار بـه همۀ فرقه ها پرداخته می شـد. ا
پای  کـه در عرصـۀ دیـن و مذهـب اوضاع جهان اسـام، در قیاس بـا ارو کنیـم، به  طـور کلـی می تـوان گفـت 

پیش از عصر روشنگری صلح آمیز تر و مداراجویانه تر بوده است. 

کـه می گوییـم  کـه در قلمـرو اسـام رخ داده انـد؛ امـا آن گاه  گفتیـم  تـا اینجـا دربـارۀ واقعیت هایـی سـخن 
گسـترده سـخن می گوییـم. ایـن  کشـدار و برسـاخته ای  »اسـام« نـه از واقعیتـی عینـی، بلکـه از برچسـبی 
نکتـه هـم دربـارۀ گذشـته و هـم دربـارۀ زمان حال صادق اسـت. در روزگار ما این گونـه مفاهیم تحت تأثیر 

گرفته اند.  گیر رسانه ها ابعادی شگفت آور به خود  یک و نفوذ فرا آلودگی های ایدئولوژ

از سوی دیگر، این صورت  بندی های کلی اصواًل شکننده اند و ممکن است به  سرعت قدرت اقناعشان 
را از دسـت بدهنـد. ایـن حقیقـت را در سـخن از اقتصـاد و سیاسـت نیـز نبایـد از یـاد ببریـم. مـا در مقـام 
یـم؛  کار دار کـه همـواره بـا همیـن برسـاخته ها و صورت بندی هـا سـر و  یخ  نـگار بـا ایـن معضـل مواجهیـم  تار
یـم، نوعـی صورت بنـدی و گزارش اند. با این حـال، ما همچنان  مثـًا همـۀ آثـار مکتوبـی کـه در اختیـار دار
کشـف  کـه عیـن واقعیـت را  کنیـم  در صـدد شـناختن و دانسـتن واقعیـت هسـتیم. هیـچ  گاه نبایـد ادعـا 
کرده ایـم. مـا صرفـًا می توانیـم سـاختارها و صورت  بندی های خاص خودمان را عرضـه کنیم. ما می توانیم 
کنـون  کنـد. ا کمـک  کـه بـه توضیـح و تبییـن ایـن برسـاخته ها و صورت بندی هـا  نظریه هایـی را بپرورانیـم 
کـه آنچـه را در ایـن نوشـته  توصیـف کردیـم، به  خوبـی توضیـح  کـه آیـا نظریـه ای وجـود دارد  می تـوان پرسـید 
دهد؟ ما خودمان هیچ نظریه ای را طرح نکردیم؛ اما به نظر می آید یکی از نظریه های مطرح در مطالعات 

کامًا تناسب دارد: فرقه گرایی یا اصالت فرقه ها.  دینی روزگار ما با این بحث 

گونـه می فهمـد: اسـام از آغـاز، خـودش را در قالـب پدیـده ای  نویسـندۀ ایـن جسـتار اسـام اولیـه را بدیـن 
یکپارچـه و ذاتـی یگانـه عرضـه نکـرد و امـروزه نیـز چنیـن وضعیتـی نـدارد. مذاهـب مختلـف همـواره در 
جوامع و جماعت های کوچک حضور داشته اند. هنگامی که در یکی از شهرهای آمریکای شمالی قدم 
که در هر یک از  ید؛ اما آیین مسـیحی خاصی  کلیسـاهای متعّدد برمی خور می زنید، در طول مسـیرتان به 
که می خواهیم وضعیت  کلیساها عرضه می شود، ممکن است متفاوت باشد. به همین  سان آن گاه  این 
یـخ اسـام را بـر مبنـای منابـع فرقه نگارانـه توضیـح دهیـم، به  روشـنی  کوفـه در دوره هـای نخسـت تار دینـی 
گون سعی دارند اسام را ـ با در نظر آوردن پیش فرض هایی  گونا گروه های  که در آنجا نیز افراد و  می بینیم 

39. Der Eine, 1328.
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کار را به  شـیوۀ خاص خـود و احتمااًل در  ـ بـرای خودشـان توضیـح دهنـد و تبییـن کننـد. طبعـًا هرکس این 
گروه هـا جماعتـی از پیـروان داشـته اند؛ زیـرا  مسـجِد مخصـوص خـود صـورت می دهـد. همـۀ ایـن افـراد و 
کـه مخاطـب و پذیـرای آموزه هـای دینـی باشـند، اساسـًا مفاهیـم و اندیشـه های  بـدون چنیـن جماعتـی 
یـج جمـع و  مختلـف ثبـت و ضبـط نمی شـدند. گزارش هـای مربـوط بـه همیـن مفاهیـم و اندیشـه ها به  تدر
تدویـن می شـد و بـه عنـوان مجموعـه ای از عقایـد ویـژه در اختیار دیگران قرار می گرفت. این فرآیند نشـان 
یـج رشـد و تکوین یافت؛ خواه ایـن اختاف مایۀ  می دهـد کـه چگونـه گفت  وگـو در بـاب »اختـاف« به  تدر
زحمـت و آزار باشـد و خـواه مایـۀ خیـر و رحمـت. در پایـان ایـن فرآینـد طوالنـی آنچـه باقـی مانـد، نـوع ادبی 
گون اسـت: مقاالت،  گونا کـه »فرقه نـگاری« نـام دارد؛ یـا حتـی ملغمـه ای از نوع هـای ادبـی  خاصـی اسـت 
کتـاب  راهنمـای دینـی بـرای دولتمـردان و دیوانیـان، رسـالۀ جدلـی و جـز آن. همـۀ این هـا بـه  اعتقـادات، 
کثرت گرایی به معنای  کرد. البته ما از  تنّوع و تکّثر اسام و شکل گیری مکاتب و مذاهب اسامی کمک 
امروزیـن آن سـخن نمی گوییـم کـه اصـواًل در آن دوران جایـی نداشـت. به هر حال، در عالم اسـام نهادی 
کـه بخواهـد، چـون کلیسـا، همۀ ایـن گرایش هـا را نمایندگی کند. در گوشـه و کنار  رسـمی وجـود نداشـت 
گام نهـادن در  کـردن نحله هـا، پذیـرش چندفرهنگـی و  کوشـش های بسـیاری بـرای متحـد  جهـان اسـام 
ی به تفاوت ها  کنجکاو ی  گرفته اسـت.40 مردم یا از رو وضعیت های بینابینی و التقاطی به  وفور صورت 
و اختاف هـا توجـه می کننـد و یـا با خشـم و تعّصـب. متخّصصان سـیاهه ای از گروه های مختلف فراهم 
گروه ها »فرقه« به شمار آیند و خواه »اهل بدعت«. جزئیات این فهرست و طرز تنظیم  می آورند؛ خواه این 
آن بـه هـر شـکل باشـد، همیشـگی نخواهـد بـود و پـس از مدتی منسـوخ می شـود؛ اما خود آن پدیـده، یعنی 
تنوع و تکثر، باقی خواهد ماند. در دنیای قدیم شخصی چون مقدسی وجود تکّثر را بدیهی می دانست. 
کش و شـمال آفریقا با اسـام رایج در عربسـتان سعودی یا ایران تفاوت  امروزه نیز مثًا اسـام مرسـوم در مرا

کند. که این وضعیت در آینده تغییر  یم  دارد و هیچ قرینه و نشانه ای در دست ندار

گرفته است:  که در پیوند با هند صورت  40. مقایسه شود با این تحقیق 
D. S. Khan: Crossing the Threshold, Understanding Religious Identities in South Asia, (London, 2004).
کـرده اسـت.  کـه نشـان می دهـد دیوان سـاالری چـه نقـش مهمـی در ایـن فرآینـد ایفـا  کمیـت بریتانیـا شـاهد خوبـی اسـت  هنـد تحـت حا
که تحت  که از آیین  نامه های حقوقی بریتانیا نشأت می گرفت  پافشاری بر طبقه بندی منجر به ابداع اصطالح تازۀ »هندوئیسم« شد 

نظارت واِرن هستینگز فراهم آمده بود. 


