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چكيده
پژوهش حاضر با موضوع «خوارج ،متحجران آشوبگر» ابتدا توضيحاتي مختصر دربارهي اين جريان داده،
سپس به معرفي برخي سران آن ،فرآيند شكلگيري جريان خوارج و سرانجام آنها ميپردازد .آنگاه تعدادي
از شاخصهاي اين جريان متحجر و خاستگاه فكري-سياسي آنان را ذكر ميكند.

عناوين بحث در اين مقاله عبارتند از :جريان متحجر آشوبگر ،سران جريان متحجر آشوبگر ،فرايند
شكلگيري جريان متحجر آشوبگر ،خوارج پس از صفين ،شاخصهاي جريان متحجر ،خاستگاه سياسي-
فكري خوارج و نتيجهگيري.

كليدواژهها :اميرالمؤمنين(ع) ،خوارج ،تحجر ،حكميت ،صفين ،جريانشناسي خوارج ،متحجران آشوبگر.
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مقدمه
بعضي از مذاهب ممكن است از نظر شعار بميرند ولي از نظر روح زنده باشند ،كما اينكه برعكس آن نيز
ممكن است .بحث از خارجيگري و خوارج به عنوان يك بحث مذهبي ،بحثي بدون مورد و فاقد اثر است؛
زيرا امروز چنين مذهبي در جهان وجود ندارد .اما در عين حال ،بحث دربارهي خوارج و ماهيت كارشان براي
ما و اجتماع ما آموزنده است؛ زيرا مذهب خوارج هرچند منقرض شده است اما روحا نمرده است؛ روح
«خارجيگري» در پيكر بسياري از ما حلول كرده است( .ر.ك مطهري )116 :از همين رو ،تصميم گرفته شد
تا تحقيقي پيرامون شناخت جريان خوارج ،علل شكلگيري آن و به طور كلي تفكر «خارجيگري» به عمل
آيد .اين نوشتار بيشتر به دنبال شناخت خوارج در بيانات اميرالمؤمنين(ع) است.
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جريان متحجر آشوبگر
تحجر در لغت به معناي سنگ شدن و مانند سنگ سخت شدن آمده است و متحجر كسي است كه حاضر به
درك و پذيرش نوآوريها نيست( .فرهنگ معين) اين واژه در اصطالح دربارهي انسانهاي جامد الفكر،
انعطاف ناپذير ،محدود ،محصور و تنگ نظر به كار رفته ،و از آنجا كه همهي اين اوصاف مولود جهل و
بيبصيرتي و كوتهفكري است ،تحجر نقطه ي مقابل بصيرت و حكمت و فرزانگي و دانايي قرار ميگيرد.
بنابراين متحجر كسي است كه قدرت تحليل و استنباط ندارد و از قوهي برداشت صحيح از گفتار و كردار
ديگران محروم است( .سليماني )127 :1912 ،متحجران آشوبگر يكي از جريانات معارض اهل بيت(ع) بودند
كه در زمان رسول خدا(ص) به تدريج به وجود آمدند اما در زمان اميرالمؤمنين(ع) به عنوان يك جريان
فكري-سياسي به نام خوارج نمايان گرديدند« .خوارج» از ريشه «خروج» به معناي طغيان و شورش گرفته
شدهاست( .ر.ك فرهنگ معين) اين جمعيت بدين سبب خارجي خوانده شدند كه از فرمان اميرالمؤمنين(ع)
تمرد كردند و تمرد خود را بر يك عقيده و مسلك مذهبي مبتني كردند( .ر.ك نوروزيان)122 :1987 ،
ريشهي اصلي مخالفت هاي اين جريان با امير مؤمنان(ع) را ميتوان جهل و كجفهمي آنان در دين دانست.
آنان افرادي سطحينگر ،التقاطي ،مستبد و خشن بودند به طوري كه پيروان ساير فرق را تكفير كرده و آنان
را مهدورالدم ميدانستند .اميرالمؤمنين(ع) باتوجه به خطر اين جريان در گسترش التقاط فكري در جامعه،
ايجاد ناامني در ميان مسلمانان و زمينهسازي سلطهي كفر و نفاق ،به مقابله با اين جريان برخاستند( .ر.ك
سليماني)187 :1912 ،
استاد شهيد عالمه مرتضي مطهري (رحمه اهلل) در صفحه  101كتاب «جاذبه و دافعه علي(ع)» تاريخچه اين
جريان را عبرت انگيز دانسته و در رابطه با لزوم آشنايي با اين جريان ميفرمايد:
«افكار خوارج در ميان ساير مسلمين ريشه دوانده و در تمام اين چهارده قرن با اينكه اشخاص و افرادشان و
حتي نامشان از ميان رفته است ولي روحشان در كالبد مقدسنماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمي
سخت براي پيشرفت اسالم و مسلمين به شمار ميرود».
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سران جريان متحجر آشوبگر
متحجران صدر اسالم فهرست بلندي دارند اما در اين مجال به برخي از مهمترين شخصيتهاي آن اشاره
ميشود:
 .1شبث بن ربعي تميمي يربوعي
او از اصحاب و راويان احاديث امام علي(ع) بود ولي پس از مدتي به خوارج پيوست .شبث فردي چند چهره
بود :او زماني مؤذن سجاح از مدعيان دروغين نبوت بود ،اسالم آورد ،در ايام خالفت عثمان بر او شوريد و با
امام علي(ع) بيعت كرد( .سليماني )128 :1912 ،در صفين يكي از فرماندهان سپاه بود و حتي امام او را براي
گفتو گو نزد معاويه فرستاد ،او پس از حكميت به خوارج پيوست و از سران آنان شد .پس از مدتي از آنان
جدا شد و به سپاه امام پيوست و بخشي از سپاه را در نبرد نهروان فرماندهي كرد( .پوراميني )62 :1982 ،او
براي امام حسين(ع) نامه نوشت و آن حضرت را به كوفه دعوت نمود( .سليماني )121 :1912 ،شبث در قتل
مسلم بن عقيل شركت داشت و در روز عاشورا به سپاه عبيداهلل پيوست و بر روي امام شمشير كشيد .پس از
كشته شدن امام براي ابراز خشنودياش از اين حادثه مسجدي در كوفه بنا كرد( .پوراميني )62 :1982 ،او
به مختار پيوست و جزء منتقمان خون سيدالشهداء شد؛ ولي پس از مدتي ،از ياري مختار دست برداشت و
در قتل او شركت كرد و سرانجام در حدود سال هشتاد هجري در كوفه درگذشت( .سليماني)121 :1912 ،
شبث از اشراف كوفه بود و همواره در زندگي اجتماعي و سياسي فردي فعال و در عين حال بيثبات بود .وي
يكي از كساني بود كه اختالفات قبيلهاي را در سپاه امام علي(ع) دامن ميزد( .سليماني)121 :1912 ،
 .2مسعر بن فدكي تميمي
او از چهرههاي بانفوذ و از سران قاريان قرآن سپاه امام علي(ع) بود كه حضرت در صفين او را به فرماندهي
قراء كوفه و اهالي بصره منصوب كرد؛ اما پس از اينكه معاويه قرآنها را بر نيزه كرد و پيشنهاد حكم قرار
دادن قرآن را مطرح كرد ،وي با ادامهي جنگ مخالفت ورزيد و حضرت را به پذيرش حكميت وا داشت و پس
از جنگ به خوارج پيوست و فرماندهي خوارج بصره را به عهده گرفت و در جنگ نهروان عليه امام علي(ع)
شمشير كشيد( .سليماني)121 :1912 ،
 .3حرقوص بن زهير
وي از سركردگان خوارج بود كه در سازماندهي جنگ نهروان نقش حساس و مهمي داشت( .سليماني،
 )121 :1912او قبال از صحابي رسول خدا(ص) بود و در جنگهاي صدر اسالم شركت داشت (پوراميني،
 )28 :1982و از عباد به شمار ميرفت( .سليماني )160 :1912 ،او از نمادهاي كژفهمي شمرده ميشود
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شاهدي بر اين مدعا اين است كه به گزارش بسياري از مورخان ،حرقوص هنگام تقسيم غنايم حنين زبان به
اعتراض گشود و به پيامبر(ص) گفت :عدالت كن! رسول خدا(ص) در پاسخ فرمود :واي بر تو ،اگر عدالت نزد
من نباشد كجا خواهد بود؟ عمر خواست او را گردن زند .رسول خدا(ص) فرمود :رهايش كنيد كه پيرواني
خواهد داشت و همچون تير كه از كمان ميجهد ،از دين بيرون خواهد رفت( .پوراميني)28 :1982 ،
حر قوص در زمان خالفت عمر مأمور سركوبي سپاه هرمزان در نواحي خوزستان شد و مأموريتش را
پيروزمندانه به پايان رساند .در زمان عثمان در شورش بر ضد عثمان شركت فعال داشت و از اين رو اصحاب
جمل درصدد دستگيري و قتل وي بودند؛ اما او به امام علي(ع) پيوست و جان سالم به در برد( .سليماني،
 )160 :1912وي در جنگ جمل حضور يافت (پوراميني )21 :1982 ،و تا جنگ صفين در كنار امام(ع) قرار
داشت ،ولي پس از جنگ ،به خوارج پيوست و به شدت كينهي حضرت را به دل گرفت و از سران سپاه
خوارج در جنگ نهروان گرديد و در همان جنگ كشته شد( .سليماني)160 :1912 ،
 .4عبداهلل بن كواء
او از اصحاب و راويان امام علي(ع) بود كه به خوارج پيوست .وي در ميان خوارج از شخصيتهاي سرشناسي
به شمار ميآمد كه با امام علي(ع) به بحث و مناظره ميايستاد .وقتي دوازده هزار تن در صفين از سپاه
حضرت جدا شدند و به سوي حروراء رفتند ،عبداهلل بن كواء امامت جماعت آنها را به عهده داشت ،ولي
برخي نقل كردهاند كه او پس از شنيدن خطبهها و ادلهي امام(ع) ،از خوارج كناره گرفت و در جنگ نهروان
شركت نكرد( .سليماني)161 :1912 ،
 .5عبداهلل بن وهب راسبي
وي از حافظان و قاريان قرآن و اصحاب و راويان امام علي(ع) و از سران و رؤساي خوارج شمرده شدهاست كه
پس از ماجراي حكميت ،برخي خوارج را در منزل خود جمع كرد و از آنها خواست از كوفه بيرون بروند.
پس از كنارهگيري عبداهلل بن كواء ،خوارج با او بيعت كردند( .سليماني )161 :1912 ،وي از خطيبان خوارج
به شمار ميآمد و طي خطبهاي حماسي ،خوارج را به جنگ فراخواند و از آنها خواست با امام علي(ع) سخن
نگويند و به سخنانش گوش ندهند .او فردي بسيار متعصب و گستاخ بود .امام علي(ع) در آغاز جنگ عبداهلل
بن وهب و حرقوص بن زيد را به سوي خود فراخواندند ،ولي آنها نپذيرفتند و به آن حضرت اعالن جنگ
دادند .وي در ابتداي جنگ امام علي(ع) را به مبارزه طلبيد و به دست آن حضرت كشته شد( .سليماني،
)161 :1912
 .6زيد بن حصين
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وي از سران و رؤساي خوارج بود كه وقتي سپاه شام قرآنها را بر سر نيزه كردند با اصرار زياد امام علي(ع) را
تحت فشار قرار داد تا از ادامهي جنگ چش م بپوشد ،وگرنه مانند عثمان او را خواهند كشت يا تحويل معاويه
خواهند داد .فشارها و تهديدهاي او و دوستانش موجب شد حضرت مالك اشتر را از ادامهي جنگ بازدارند و
بدين ترتيب ،هنگامي كه تا پيروزي فاصلهاي نمانده بود جنگ متوقف شد و به آتشبس و حكميت انجاميد.
(سليماني)161 :1912 ،
 .7اشرس بن عوف شيباني
وي از سران خوارج بصره بود و فرماندهي مقدمهي سپاه پانصد نفري خوارج را كه به فرماندهي مسعر بن
فدكي به سوي نهروان حركت كرده بودند بر عهده داشت و سرانجام به دست نيروهاي امام علي(ع) در
ربيعالثاني سال  98هجري كشته شد( .سليماني)169 :1912 ،
 .8أشهب بن بشر بجلي
وي يكي از فرماندهان خوارج بود كه پس از جنگ نهروان در منطقهي ماسبذان بر امام علي(ع) شوريد و با
 180نفر به جنگ ياران حضرت رفت و در همان جنگ و در جماديالثاني سال  98هجري به قتل رسيد.
(سليماني)169 :1912 ،
 .9هالل بن علفه تيمي
او در زمان عمر در سال سيزده هجري در فتح مناطق عراق و ايران پيروزيهايي كسب كرد و در جنگ
قادسيه ،رستم فرمانده سپاه ايران را كشت .از اين رو شهرت يافت و جزو خواص و متنفذان اجتماعي گرديد.
در زمان امام علي(ع) به خوارج پيوست و پس از جنگ نهروان ،در سال  98هجري در منطقهي ماسبذان بر
ضد حضرت شوريد( .سليماني)169 :1912 ،
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فرايند شكلگيري جريان متحجر آشوبگر
بعد از كشته شدن عثمان ،مردم با امام علي(ع) بهعنوان خليفهي مسلمانان بيعت كردند .مدتي نگذشت كه
طلحه و زبير به بهانهي زيارت خانه ي خدا از مدينه خارج شدند و بيعت خود را شكستند .ايندو با همراه
ساختن عايشه به بهانهي خون خواهي عثمان جنگ جمل را به راه انداختند كه نتيجهاي جز شكست براي
آنها نداشت .امام علي(ع) بعد از فراغت از جنگ جمل بر آن شد تا معاويه را از حكومت شام عزل كند؛ از
اين رو در نامهاي كه براي او نوشت او را به بي عت با خود فراخواند و جرير بن عبداهلل بجلي را براي گرفتن
بيعت به نزد معاويه فرستاد .از اين زمان به بعد معاويه كه ميترسيد در صورت بيعت با امام علي(ع) از مقام
خود معزول شود؛ درصدد مقابله با امام علي(ع) برآمد و مسئلهي بيعت با امام علي(ع) را به تأخير انداخت و
با دنبال كردن بهانهي جنگ جمل يعني خونخواهي عثمان اختالفات جديدي را دامن ميزد .امام علي(ع)
كه وضعيت را چنين ديد ،چاره اي جز جنگ با معاويه نداشت ،از اين رو به بسيج سپاه براي مقابله با معاويه
پرداخت .زمينه هاي بروز جنگ و اختالفات اوليه بين دو سپاه در اواخر سال  96فراهم شد و جنگ اصلي به
سال  97در منطقهاي به نام صفين در كنار فرات در نزديكي رقه روي داد( .باقريزاد گنجي)1 :1982 ،
در اين جنگ كه  110روز طول كشيد ،همواره پيروزي متعلق به اميرالمؤمنين(ع) بود .طوالني شدن اين
جنگ و به خصوص تلفات  22هزار نفري قواي متجاوز شام از يك طرف و پيشرويهاي همهجانبهي قواي
اميرالمؤمنين(ع) در صفوف سپاه معاويه از طرف ديگر ،شاميان را بر آن داشت تا با حيله و تدبير به آن جنگ
كه به طور قطع به پيروزي قطعي اميرالمؤمنين(ع) ميانجاميد ،خاتمه دهند( .ر.ك بشارتي )181 :1911 ،از
اين رو ،در گ يرودار جنگ و در شرايطي كه مالك اشتر به نزديكي خيمهي فرماندهي معاويه رسيده بود ،با
توصيهي عمروعاص و پذيرش معاويه ،قواي شام ورقهايي از قرآن را بر سر نيزه كردند و گفتند« :ال حكم اال
هلل» اين حركت موجب توقف حمله در بسياري از جبههها شد؛ اما مالك اشتر كه از ياران راستين و رهروان
بابصيرت امام(ع) بود همچنان به پيش ميتاخت( .ر.ك بشارتي)182 :1911 ،
او كه نزديك خيمهي فرماندهي معاويه شمشير ميزد ،به فرستادهي امام(ع) گفت :آثار فتح پديد آمده،
همين لحظه ظفر خواهيم يافت ،توقف فرماي و مرا باز مخوان .اما زماني كه از به خطر افتادن جان
اميرالمؤمنين(ع) آگاهي يافت ،بازگشت و به توبيخ ديگران پرداخت .مالك به امام(ع) عرض كرد« :جايي كه
تو باشي ،ما را نرسد كه رأيي بزنيم و مصلحتي بينديشيم .اگر اين قضيه را كه ميگويند قبول ميكني ،تو
امامي رشيد و خليفهاي بزرگوار؛ حكم تو را است و اگر آن را كراهيت ميداري ،شمشير ميزنيم و از خداي
مدد و معاونت ميخواهيم و با ايشان جنگ ميكنيم و مينگريم تا حكم باري تعالي چه باشد( ».پوراميني،
)118 :1982
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و اينجاست كه تفاوت يار بابصيرت و بيبصيرت نمايان ميشود؛ مالك و آن بصيرت ،واليتپذيري و
دشمنشناسيش كجا و كوتهفكري و كجانديشي خوارج كجا؟! بسياري از متحجران سپاه امام علي(ع) كه
اغلب از قراء متحجر كوفه بودند ،با ديدن قرآن بر روي نيزهها فريب خوردند و حضرت را وا داشتند تا
حكميت را بپذيرد .آنان بي آن كه از خود بپرسند چرا معاويه تاكنون حكميت قرآن را نپذيرفته و اآلن كه
سپاه حضرت به پيروزي نهايي اينقدر نزديك شده دم از مذاكره ميزند ،و اساسا به چه دليل آن وقت كه
امام علي(ع) او را به پذيرش حكم قرآن دعوت كرده بودند از پذيرش دعوت اجتناب كرد ،از جنگ دست
كشيدند( .ر.ك سليماني)162 :1912 ،
امام علي(ع) فرياد برآورد :بزنيد آنها را! اينها صفحه و كاغذ قرآن را بهانه كرده ،ميخواهند در پناه لفظ و
كتابت قرآن خودشان را حفظ كنند و بعد به همان روش ضد قرآني خود ادامه دهند .كاغذ و جلد قرآن در
مقابل حقيقت آن ،ارزش و احترامي ندارد .حقيقت و جلوهي راستين قرآن منم .اينها كاغذ و خط را
دستاويز كردهاند تا حقيقت و معني را نابود سازند .عدهاي از نادانها و مقدسنماهاي بيتشخيص كه جمعيت
كثيري را تشكيل ميدادند ،با يكديگر اشاره كردند كه علي(ع) چه ميگويد؟ فرياد برآوردند كه با قرآن
بجنگيم؟! جنگ ما به خاطر احياي قرآن است .آنها هم كه خود تسليم قرآن اند ،پس ديگر جنگ چرا؟ امام
علي(ع) فرمود :من نيز ميگويم به خاطر قرآن بجنگيد ،اما اين ها با قرآن سروكار ندارند ،لفظ و كتابت قرآن
را وسيلهي حفظ جان خود قرار دادهاند( .ر.ك مطهري )102 :به اين ترتيب بيست هزار نفر از سپاه حضرت،
سالح بر زمين گذاشتند و اميرالمؤمنين(ع) را تحت فشار شديد قرار دادند كه پيشنهاد معاويه را بپذيرد.
(سليماني )162 :1912 ،امير مؤمنان(ع) فرمودند:
«معاويه و عمرو بن عاص و وليد بن عقبه بن ايب معيط ،حبيب بن مسلمه ،ضحاك بن قيس و ابن ايبسرح و ...نه
حامي ديناند و نه قرآن .من بيش از مشا آنها را ميشناسم .در كودكي آنها را ديدهام و در بزرگسايل با آنها بودهام.
آنها آن روز شرورترين كودكان و بعدها بدترين مردم بودهاند ...اساسا من اولني كسي بودم كه آنها را به كتاب خدا
دعوت كردهام ...اصال فلسفهي قيامم اين است كه آنها را به پذيرش حكم قرآن وادار كنم؛ ويل به مشا گفتهام كه آنها
اآلن ميخواهند مشا را فريب دهند و قصد عمل به قرآن ندارند».

ليكن ظاهرنگري ،كجفهمي و سطحينگريشان موجب شد روشنگريها و نصايح امام علي(ع) در آنها كارگر
نيفتد؛ به طوري كه نهتنها سخنان حضرت را نپذيرفتند ،بلكه آشوبي در لشكر به راه انداختند و ايشان را
تهديد كردند كه دعوت معاويه را بپذير ،وگرنه تو را دست بسته تحويل معاويه ميدهيم يا با تو همان
ميكنيم كه با عثمان كرديم( .سليماني )162 :1912 ،بر نيزه كردن قرآنها توسط لشكر شام نه تنها نظم و
انضباط را در سپاه امام علي(ع) از بين برد و نظام فكري مردم عراق را در هم ريخت ،بلكه آنان را به رويارويي
با امام علي(ع) وا داشت .از اين رو امام علي(ع) براي از بين بردن بينظمي فكري و نظامي حكميت را
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پذيرفت؛ چون احساس كرد كه با توجه به اندك بودن اهل بينش قدرت ايستادگي دربرابر مخالفين را
نخواهد داشت( .باقريزاد گنجي)2 :1982 ،
امام(ع) در بيان علل پذيرش حكميت ميفرمايد:
اگر به آن دو نفر (ابو موسى و عمرو عاص) رأى به داورى داده شد ،تنها براى اين بود كه آنچه را قرآن زنده كرد زنده
سازند ،و آنچه را قرآن مرده خواند ،مبريانند ،زنده كردن قرآن اين است كه دست وحدت به هم دهند و به آن عمل
منايند ،و مرياندن ،از بني بردن پراكندگى و جداىي است ،پس اگر قرآن ما را به سوى آنان بكشاند آنان را پريوى
شرى براه نيانداخته ،و مشا را
مىكنيم ،و اگر آنان را به سوى ما سوق داد بايد اطاعت كنند .پدر مباد مشا را! من ّ
نسبت به سرنوشت مشا نفريفته ،و چيزى را بر مشا مشتبه نساختهام ،مهانا رأى مردم مشا بر اين قرار گرفت كه دو نفر را
براى داورى انتخاب كنند ،ما هم از آهنا پيمان گرفتيم كه از قرآن جتاوز نكنندّ ،اما افسوس كه آهنا عقل خويش را از
دست دادند ،حق را ترك كردند در حاىل كه آن را به خوىب مىديدند ،چون ستمگرى با هوا پرسىت آهنا سازگار بود با
ستم مهراه شدند ،ما پيش از داورى ظاملانهشان با آهنا شرط كردمي كه به عدالت داورى كنند و بر أساس حق حكم منايند،
ّاما به آن پاى بند مناندند( .هنجالبالغه ،خطبه )242 :721

اميرالمؤمنين(ع) با پيشنهاد حكميت موافق نبودند چرا كه آن توطئه كه زير نام حكميت شكل ميگرفت،
فريبي بيش نبود و معلوم بود كه حاصل حكميت چيزي غير از خالفت اميرالمؤمنين(ع) خواهد بود( .ر.ك
بشارتي )182 :1911 ،اما وقتي متحجران آشوبگر در سپاه امام علي(ع) بحران آفريدند ،حضرت به مالك
اشتر دستور دادند كه حمله را متوقف كند ،و طرح حكميت را پذيرفتند .بر اساس اين طرح ،بنا شد در موعد
مقرر نمايندگان امام(ع) و معاويه انتخاب ،و در منطقهي دومة الجندل مذاكره را آغاز و مشخص كنند در اين
جنگ حق با كيست و چه كسي بايد خليفهي مسلمانان باشد ،و نتيجه را به مردم ابالغ كنند( .سليماني،
)162 :1912
اشعث بن قيس كه مردي رياستطلب ،مقام پرست و در رأس منافقين بود و برخي ديگر از سپاهيان برخالف
خواست امام مبني بر فرستادن مالك اشتر و يا عبداهلل بن عباس ،به حكم بودن ابوموسي اشعري اصرار
ورزيدند .ابوموسي اشعري عنصري ظاهرالصالح ،بيتدبير ،غير سياسي ،زودباور و بياطالع از مسائل پشت
پردهي شاميان بود .چيزي كه مطلوب معاويه بود؛ زيرا چنين افرادي را ميتوان به سادگي و به سرعت فريب
داد( .ر.ك بشارتي )186 :1911 ،ابوموسي اشعري ميانهي خوبي با اميرالمؤمنين(ع) نداشت و كسي بود كه
قبال در جنگ جمل استاندار كوفه بود و اجازه نداده بود كه مردم به حمايت از امام علي(ع) بشتابند و اين
عمل او موجب عزل و اخراجش از كوفه شده بود .او در جنگ صفين نيز كناره گرفت و امام(ع) را ياري نكرد.
(ر.ك پوراميني 21 :1982 ،و )29
اميرالمؤمنين(ع) در نكوهش از نافرماني كوفيان پيرامون حكميت ميفرمايد:
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اى مردم ،مهواره كار من با مشا به دخلواه من بود تا آن كه جنگ مشا را ناتوان كرد ،به خدا اگر جنگ كساىن را از مشا
گرفت و مجعى را گذاشت ،براى دمشنانتان نيز كوبندهتر بود من ديروز فرمانده و امري مشا بودم ،وىل امروز فرمامن مىدهند،
ديروز باز دارنده بودم كه امروز مرا باز مىدارند ،مشا زنده ماندن را دوست داريد ،و من منىتوامن مشا را به راهى كه دوست
نداريد اجبار كنم( .هنجالبالغه ،خطبه )420 :202

از طرف معاويه عمروعاص كه عصارهي نيرنگها بود معرفي شد .عمروعاص با تعريف و تمجيد از ابوموسي و
احترام به او به تدريج خود را به او نزديك كرد و با القاء افكاري مبني بر جايز نبودن جنگ با اهل قبله و
مسلمان كشي و ...به ابوموسي توانست او را فريب دهد .ابوموسي كه حتي با نيروهاي سپاه امام(ع) هم
مشورت نميكرد ،شديدا تحت تأثير چربزبانيهاي عمروعاص قرار گرفت .سرانجام در روز موعود طي
جلسهاي با حضور گزيده هايي از قواي كوفه و نيروهاي شام ،با اصرار عمروعاص ،ابوموسي به منبر رفت و در
بين جمع در حالي كه انگشتري خود را از انگشت خارج ميكرد ،رو به جمع كرد و گفت :من همينگونه علي
بن ابيطالب(ع) را از خالفت خلع كردم .بالفاصله عمروعاص گفت :من هم همينگونه كه انگشتري خود را
در دست ميكنم ،معاويه را به خالفت منصوب ميكنم .جلسه هم بالفاصله با شور و سروصدا و فريادهاي
خوديها و غير خوديها تمام شد( .ر.ك بشارتي)186 :1911 ،
امام از كوفيان در انتخاب حكم نكوهش كرده و فرمودند:
آگاه باشيد كه شاميان در انتخاب حكم ،نزديكترين فردى را كه دوست داشتند برگزيدند ،و مشا فردى را كه از مهه به
ناخشنودى نزديكتر بود انتخاب كرديد ،مهانا سر و كار مشا با عبد اللّه پسر قيس است كه مىگفت« :جنگ فتنه است
بربيد و مششريها را در نيام كنيد» اگر راست مىگفت پس چرا بدون اجبار در جنگ شركت كرده؟ و اگر
بند كمانها را ّ
دروغ مىگفت پس متّهم است .براى داورى .عبد اللّه بن عباس را رو در روى عمرو عاص قرار دهيد ،و از فرصت
مناسب استفاده كنيد ،و مرزهاى دور دست كشور اسالمى را در دست خود نگه داريد ،آيا منىبينيد كه شهرهاى مشا
ميدان نربد شده؟ و خانههاى مشا هدف تريهاى دمشنان قرار گرفته است( .هنجالبالغه ،خطبه )414 :222

امام(ع) در نكوهش از خيانت حكمين ميفرمايد:
رأى مجعيّت مشا در ص ّفني يكى شد كه دو مرد را به داورى برگزينند (ابو موسى اشعرى ،عمرو عاص) و از آن دو پيمان
گرفتيم كه در برابر قرآن تسليم باشند ،و از آن جتاوز نكنند و زبان آن دو با قرآن و قلبهايشان پريو كتاب خدا باشد.
ّاما آهنا از قرآن روى گردان شدند ،حق را آشكارا مىديدند و ترك گفتند ،كه جور و ستم ،خواسته دلشان ،و كجى و
احنراف در روش فكريشان بود .در صورتى كه پيش از صدور رأى زشت و حكم جائرانه ،با آهنا شرط كرده بودمي كه به
عدل حكم كرده و به حق عمل كنند .ما به ح ّقانيت خود اميان دارمي در حاىل كه آن دو از راه حق بريون رفتند و

حكمى بر خالف حكم خدا صادر كردند( .هنجالبالغه ،خطبه )223 :711
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خوارج كه به وجود آورنده ي اين جريان بودند ،رسوايي حكميت را با چشم خود ديدند و به اشتباه خود پي
بردند ،اما نميفهميدند كه اشتباه از كجا بودهاست .نميگفتند خطاي ما در اين بود كه تسليم نيرنگ معاويه
و عمروعاص شديم و جنگ را متوقف كرديم و هم نميگفتند كه پس از قرار حكميت در انتخاب داور خطا
كرديم ،آمدند پيش اميرالمؤمنين(ع) كه نفهميديم و تن به حكميت داديم ،هم تو كافر گشتي هم ما ،ما توبه
كرديم ،تو هم توبه كن( .ر.ك مطهري)108 :
امام علي(ع) پس از پافشاري خوارج در شورشگري ،به قرارگاهشان رفت و خطاب به جمع خوارج فرمود:
«آنگاه كه شاميان در گرما گرم جنگ ،و در حلظههاى پريوزى ما ،با حيله و نرينگ ،و مكر و فريب كارى قرآنها را بر
سر نيزه بلند كردند مشاها نگفتيد كه:
«شاميان ،برادران ما و هم آيني ما هستند؟ از ما مىخواهند از خطاى آنان بگذرمي .و راضى به حاكميّت كتاب خدا
شدهاند ،نظر ما اين است كه حرفشان را قبول كنيم و از آنان دست بردارمي؟» ّاما من به مشا گفتم كه:
اين توطئه ،ظاهرش اميان و باطن آن دمشىن و كينه توزى است ،آغاز آن رمحت و پايان آن پشيماىن است ،پس در مهني
حال به مبارزه ادامه دهيد ،و از راهى كه در پيش گرفتهايد منحرف نشويد ،و در جنگ دندان بر دندان فشاريد ،و به
نداى ندا دهند اى گوش ندهيد ،زيرا اگر پاسخ داده شوند گمراه كنندهاند ،و اگر رها گردند خوار و ذليل شوند ،كه
مهواره چنني بود.
ّاما دريغ! مشاها را ديدم كه به خواستههاى شاميان گردن هناديد ،و حكميّت را پذيرفتيد سوگند به خدا! اگر از آن سرباز
مىزدم مسئول پىآمدهاى آن نبودم ،و خدا گناه آن را در پرونده من منىافزود.
به خدا سوگند! اگر هم حكميّت را مىپذيرفتم به اين كار سزاوار پريوى بودم زيرا قرآن با من است ،از آن هنگام كه يار
قرآن گشتم از آن جدا نشدم( ».هنجالبالغه ،خطبه )222 :722

اين نتيجه هرچند مورد پذيرش اميرالمؤمنين(ع) قرار نگرفت اما سبب شد تا موقعيت اجتماعي امام علي(ع)
تضعيف و موقعيت سياسي معاويه تثبيت شد( .باقريزاد گنجي)1 :1982 ،
خوارج از اينجا به عنوان يك فرقه ي مذهبي دست به فعاليت زدند و مذهب خود را تحت عنوان وظيفهي
امر به معروف و نهي از منكر به وجود آوردند( .ر.ك مطهري)101 :
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خوارج پس از صفين
پس از پايان جنگ صفين ،عدهاي از خوارج با امام(ع) وارد كوفه شدند و گروهي در نخيله ماندند .رهبران
خوارج نزد امام رف ته و ايشان را دعوت به استغفار و بازگشت به معركه كردند اما با مخالفت امام(ع) روبرو
شدند و امام(ع) را تهديد به قتل كردند( .ر.ك نوروزيان 121 :1987 ،و )121
خوارج در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحثهاي آزاد اكتفا ميكردند و برخورد امام علي(ع) با خوارج نيز
در نهايت آزادي و دموكراسي و ماليمت بود و حتي حقوق آنان از بيتالمال را ميپرداخت .اما كمكم كه از
توبهي امام(ع) مأيوس شدند روش خود را تغيير دادند و دست به طغيان و انقالب زدند و امنيت راهها را
سلب كردند تا دولت را تضعيف كنند .با قيام مسلحانهي آنها عليه حكومت شرعي و اخالل به امنيت
اجتماعي ،امام(ع) به مقابله با آنان برخاست( .ر.ك مطهري 116 :و )117
خوارج داراي مميزاتي بودند كه باعث دشواري و ترديدآوري مقابله با آنان ميشد و غير از امام علي(ع) احدي
جرئت چنين اقدامي نداشت .مميزاتي از قبيل:
 .1روحيهاي مبارز و فداكار داشتند و در راه عقيدهي خويش سرسختانه ميكوشيدند.
 .1مردمي عبادت پيشه و متنسك بودند.
 .9خوارج مردمي جاهل و نادان بودند و حقايق را بد تفسير ميكردند.
 .2مردمي تنگنظر و كوتهديد بودند( .ر.ك مطهري)120-118 :
اين موضوع اهميت كار اميرالمؤمنين(ع) را بازگو ميكند چنانكه خود ايشان فرمود:
اى مردم! من بودم كه چشم فتنه را كندم ،و جز من هيچ كس جرأت چنني كارى را نداشت ،آنگاه كه امواج سياهىها
باال گرفت و به آخرين درجه ش ّدت خود رسيد( ...هنجالبالغه ،خطبه)212 :32

اميرالمؤمنين(ع) در اين خطبه به عنوان يك افتخار بزرگ براي خود ميگويد :اين من بودم و تنها من بودم
كه خطر بزرگي كه از ناحيهي خشكهمقدسان به اسالم متوجه ميشد را درك كردم ،پيشاني پينهبستهي
اينها و جامههاي زاهدمآبانهشان و زبانهاي دائمالذكرشان و حتي اعتقاد محكم و پابرجايشان نتوانست مانع
بصيرت من گردد .من بودم كه فهميدم اگر اينها پا بگريند ،همه را به درد خود مبتال خواهند كرد .و اگر اين
وضع ادامه پيدا كند ،فوقالعاده خطرناك مي گردد و جهان اسالم را به جمود و ظاهرگرايي و تحجري خواهد
كشانيد كه كمر اسالم خم شود .مگر نه اين است كه پيامبر(ص) فرمود :دو دسته پشت مرا شكستند ،عالم
الابالي و جاهل مقدسمآب( .ر.ك مطهري)199 :

16

پس از شكست حكميت همه تصميم به جنگ مجدد با معاويه داشتند ولي با فرار خوارج از كوفه به نهروان و
تجمع آنان در آن منطقه و ايجاد شورش عليه حكومت اسالم ي و قتل و غارت مردم و درخواست سپاهيان از
امام علي(ع) مبني بر اولويتبخشي به دفع فتنهي خوارج ،دستور حركت بهسوي نهروان توسط امام(ع) صادر
شد .در اين جنگ بسياري از خوارج توسط امام(ع) امان داده شدند و بقيه خوارج كه همچنان مصمم بر
جنگ بودند ،بجز نه نفر كه فرار كردند ،همگي كشته شدند( .ر.ك نوروزيان)160-128 :1987 ،
ياران امام(ع) پس از پيروزي در جنگ نهروان تصور كردند كه نسل خوارج منقرض شده است ولي امام(ع) در
پاسخ آنان فرمود:
نه ،سوگند به خدا هرگز! آهنا نطفههاىي در پشت پدران و رحم مادران وجود خواهند داشت ،هر گاه كه شاخى از آنان
سر برآورد قطع مىگردد تا اينكه آخرينشان به راهزىن و دزدى تن در مىدهند( .هنجالبالغه ،خطبه )777 :00

اما به آنان يادآور شد كه:
بعد از من با خوارج نربد نكنيد ،زيرا كسى كه در جستجوى حق بوده و خطا كرد مانند كسى نيست كه طالب باطل
بوده و آن را يافته است( .هنجالبالغه ،خطبه )777 :07

امام علي(ع) پس از ماجراي حكميت ،خبر از آيندهي شوم خوارج داد .ايشان فرمود:
...آگاه باشيد! به زودى پس از من ،به خوارى و ذلّت گرفتار مىشويد و مششري برنده بر مشا مسلّط مىگردد ،و به
استبدادى دچار خواهيد شد كه براى ديگر ستمگران راه و رسم حكومت قرار خواهد گرفت( ...هنجالبالغه ،خطبه :42
)703

اين جمعيت بيش از يك قرن و نيم نپاييدند .منطق خشك و بيروح آنها و خشكي و خشونت رفتار آنها،
مباينت روش آنها با زندگي و باالخره تهور آن ها كه تقيه را حتي به مفهوم صحيح و منطقي آن كنار
گذاشته بودند ،آنها را نابود ساخت .مكتب خوارج مكتبي نبود كه بتواند واقعا باقي بماند ،ولي اين مكتب اثر
خود را باقي گذاشت .افكار و عقايد خارجيگري در ساير فرق اسالمي نفوذ كرد و هماكنون «نهرواني»هاي
فراوان وجود دارند و مانند عصر امام علي(ع) خطرناكترين دشمن داخلي اسالم هستند ،همچنانكه
معاويهها و عمروعاص ها نيز همواره وجود داشته و دارند و از وجود «نهروانيها» به موقع استفاده ميكنند.
(مطهري)112 :
چنانكه امام علي(ع) اين موضوع را بيان ميكنند:
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مهانا بدترين مردم هستيد .مشا تريهايي هستيد در دست شيطان كه از وجود پليد مشا براي زدن نشانهي خود استفاده
ميكند و به وسيلهي مشا مردم را در حريت و ترديد و گمراهي ميافكند( .هنجالبالغه ،خطبه )247 :721
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شاخصهاي جريان متحجر
التقاط فكري :متحجران مقدس مآب در صدر اسالم ابتدا صرفا به صورت يك جريان سياسي ظاهر شدند كه
كامال ابزار دست ديگران بودند ،ولي پس از مدتي ،به يك جريان فكري و اعتقادي التقاطي تبديل شدند.
(ر.ك سليماني)167 :1912 ،

م
َنزَل اللم ُه
يح ْْ ُكم مبَا أ َ
( َو َمن مَّلْ َ

 .1اختصاص دادن داوري به خدا :آنان با استناد به آيات  22سوره مباركه مائده
ْم
ئك ُه ُم الْ َكافمُرو َن :و كساىن كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند ،هم اينانند كه كافرند) و  27سوره مباركه انعام (إم من ْ
فَأ ُْولَ َ
احلُك ُ
إممال هلل :فرمان و حكم فقط به دست خداست) گفتند حكم خدا دربارهي معاويه روشن است و نياز به داوري
نيست .افزون بر اين ،تنها خدا حاكم است ،نه شخص ديگر؛ و ما نميتوانيم در دين خدا كسي را
حكم قرار دهيم( .ر.ك سليماني )168 :1912 ،امام علي(ع) در خطبه  112نهجالبالغه در پاسخ
خوارج كه ماجراى حكميّت را نمىپذيرفتند قبل از ورود به شهر در نزديكى كوفه فرمود:
ما افراد را داور قرار ندادمي ،تنها قرآن را به حكميّت «داروى» انتخاب كردمي! (كه آهنا بر سر نيزه كرده و
داورى آن را مىخواستند) اين قرآن ،خطّى است نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است ،زبان ندارد تا سخن
گويد ،و نيازمند به كسى است كه آن را ترمجه كند ،و مهانا انساهنا مىتوانند از آن سخن گويند

 .1تكفير مرتكب گناه كبيره :تا آن روز همه ي مسلمانان معتقد بودند مرتكب گناه كبيره مسلمان و
مؤمن است ،ولي مسلماني فاسق كه خداوند گناهش را كيفر خواهد داد .اما از آن تاريخ ،خوارج
مدعي شدند كسي كه مرتكب گناه كبيره شود كافر است؛ اگرچه به اسالم ايمان قلبي داشته باشد و
نماز بخواند؛ در نتيجه مال و جانش احترام ندارد .از منظر آنان بين اسالم و كفر حد وسطي به نام
نفاق وجود ندارد .آنان معتقد بودند عمل نيز جزء ايمان است و بنابراين گناه ايمان را از بين ميبرد.
(سليماني )179 :1912 ،امام(ع) در خطبه  117نهجالبالغه قبل از جنگ نهروان در سال  97هجرى
در ردّ اين اعتقاد خوارج ايراد كرد:
حممد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
پس اگر چنني مىپنداريد كه من خطا كرده و گمراه شدم ،پس چرا مهه ّامت ّ
را به گمراهى من گمراه مىدانيد؟ و خطاى مرا به حساب آنان مىگذاريد؟ و آنان را براى خطاى من كافر
مىمشاريد؟ مششريها را بر گردن هناده ،كور كورانه فرود مىآوريد و گناهكار و ىبگناه را به هم خملوط كرده مهه را
يكى مىپنداريد؟ در حاىل كه مشا مىدانيد ،مهانا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زناكارى را كه مهسر
داشت سنگسار كرد ،سپس بر او مناز گزارد ،و مرياثش را به خانوادهاش سپرد ،و قاتل را كشت و مرياث او را
به خانواده اش بازگرداند ،دست دزد را بريد و زناكارى را كه مهسر نداشت تازيانه زد ،و سهم آنان را از غنائم
مىداد تا با زنان مسلمان ازدواج كنند .پس پيامرب صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آهنا را براى گناهانشان كيفر
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مىداد ،و حدود اهلى را بر آنان جارى مىساختّ ،اما سهم اسالمى آهنا را از بني منىبرد ،و نام آهنا را از دفرت
مسلمني خارج منىساخت.

 .9انكار امامت :خوارج ضرورت وجود امام براي جامعهي اسالمي را با شرايطي چون عدالت،
اسالمشناسي ،تدبير ،قرشي بودن و واليت داشتن بر مسلمانان نفي ميكردند( .سليماني:1912 ،
 )177اميرالمؤمنين(ع) در خطبه  20نهجالبالغه آنگاه كه شعار خوارج را شنيد كه مىگويند ،ال
حكم اال للّه در سال  98هجرى در مسجد كوفه فرمود:
«سخن ح ّقى است ،كه از آن اراده باطل شد! آرى درست است ،فرماىن جز فرمان خدا نيست ،وىل اينها
مىگويند زمامدارى جز براى خدا نيست ،در حاىل كه مردم به زمامدارى نيك يا بد ،نيازمندند»...

 .2نوع بيعت خوارج با عبداهلل بن وهب راسبي در حروراء نشان ميدهد آنها كه ابتدا ضرورت امامت را
به كلي انكار كردن سرانجام دريافتند كه بدون امام كارها سامان نمييابد و ناچار ،به امامت تن
دادند؛ ليكن براي امام اختيارات محدود و موقتي قايل شدند و امام را به عنوان كسي كه حاكم
مسلمين است و بر مردم واليت دارد نپذيرفتند .آنها معتقد بودند زماني كه طرز فكرشان در جامعه
استقرار يافت و امنيت برقرار شد ،ديگر نيازي به حاكم نخواهد بود و مردم خود طبق اسالم عمل
خواهند كرد( .ر.ك سليماني)178 :1912 ،

 .2كجفهمي :سران اين جريان به دليل سطحي نگري در فهم دين ،آيات قرآن را غلط تفسير ميكردند
و برداشتهاي نادرستي از معارف اسالمي ارائه مي دادند و تفاسير عميق و دقيق دين را نيز متوجه
نميشدند و از همين رو ،گرفتار التقاط و كجفهمي شدند .خوارج معموال شتابزده تصميم
ميگرفتند و زود از نظر خود بر ميگشتند .آنان بهجاي ريشهيابي اشتباهات فاحش خويش و از بين
بردن آنها ،فورا با توبه از كردهي خود تبرا مي جستند و مشغول نهي از منكر ديگران ميشدند و
پيش از آنكه خود را اصالح كنند شور اصالح جامعه به سرشان ميافتاد( .ر.ك سليماني:1912 ،
)171

 .6لجاجت و تهور :خوارج به دليل تعصب بيجا ،هيچ تفسير ديگري جز تفسير خود از دين را حرمت
نمينهادند ،و برداشتها و باورهاي ديني ديگران را بيدرنگ رد ميكردند ،و از همين رو به لجاجت
و استبداد رأي مبتال شدند و با تهور و جسارت بر اساس عقايد فاسد خود به پندار خويش به اصالح
جامعه ميپرداختند .آنان رفته رفته به جرياني بي منطق و خودسر تبديل شدند كه امنيت و اخالق
و فرهنگ جامعه را تهديد ميكردند( .ر.ك سليماني)181 :1912 ،
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خاستگاه سياسي-فكري خوارج
 .7پرسش اصلي در اينجا اين است كه انديشهي نفي حكومت و حكميت در جامعهي بشري و دعوت
به اصل شورا يا رأي همگاني در ادارهي امور جامعه بدون آنكه در شخصيت فردي يا در خاندان و
يا قبيله ي خاص نهادينه و تثبيت گردد چگونه و از كجا در ذهن آنان جوانه زد؟ (ر.ك بيات:1982 ،
)27
 .8درخصوص خاستگاه سياسي-فكري خوارج چهار فرضيهي زير قابل طرح و بررسي است:
 .1متأثر از آموزههاي اسالمي مندرج در قرآن و سنت پيامبر(ص) بودند و قراء نقش عمدهاي در پيدايي
آن داشتند.
 .10از حيث مباني سياسي-فكري متأثر از تفكر و فرهنگ عرب پيش از اسالم بودند كه بر اصالت جمعي
و نه فردي استوار بود.
 .11متأثر از افكار و انديشههاي اصيل اسالمي نبودند بلكه وامدار سنت سياسي-فكري بيگانه همچون
دولت ساساني و مزدكي بودند و چنين تأثيري از طريق اعرابي كه از قرنها پيش در كرانههاي دو
رود دجله و فرات و نيز كرانهها ي غربي و جنوبي حوزه خليج فارس و تحت سلطه فكري-سياسي
دولت ساساني ميزيستند به دورهي اسالمي نفوذ كرده بود.
 .11ريشه و مباني پيدايي سياسي -فكري خوارج آميزه و التقاطي از سه فرضيه پيش گفته بود( .بيات،
)22 :1982
.19
فرضيه اول
رسول خدا(ص) ظهور چنين جرياني را پس از تقسيم غنايم غزوه حنين و اعتراض ذوالخويصره تميمي
پيشگويي فرموده بود:
« او را انصار و نظاير ديگري هم خواهد بود كه هريك از مشا مناز و روزهي خود را در برابر مناز و روزهي آنها ناچيز
خواهد مشرد؛ چنان آهسته قرآن ميخوانند كه گويي صداي آنها از استخوانهاي ترقوهشان فراتر منيرود؛ با وجود اين
چنان از دين بريون ميروند (ميرقون من الدين) كه تري از هدف ،و تريانداز نگاه ميكند و ميبيند نه از پر تري و نه از
پيكان آن و نه از دنبالهي آن اثري نيست و( »...بيات)40 :7224 ،

و نيز اميرالمؤمنين(ع) به ياران خود فرمود:
«ال تقتلوا اخلوارج بعدي فليس من طلب احلق فاخطاه كمن طلب الباطل فادركه»...
پس از من خوارج را نكشيد ،چه آن كه به طلب حق درآيد و راه خطا بپيمايد مهانند آن نيست كه باطل را طلبد و
بيابد( .هنجالبالغه ،خطبه )07
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ميتوان چنين استنباط كرد كه خوارج در طلب حق بودند اما به سبب آنكه از حيث موقعيت فرهنگي و
سياسي گروهي نوخاسته بودند و اكثريت قريب به اتفاق آنان در زمرهي صحابه جاي نداشتند ،از عمق تعاليم
قرآن و نيز سنت رسول خدا(ص) بيخبر بودند .از اين رو با وجود تمسك به قرآن از ظن و گمان خود پيروي
و در نتيجه از معيارها و مباني ديني و حتي اصول عقالني تجاوز كردند و فهم ديني مبتني بر ظن خود را
مبناي همهي جهتگيريها و موضعگيري هاي فكري و سياسي قرار دادند و سرسختانه بر آن اصرار و
پافشاري كردند( .بيات)26 :1982 ،

فرضيه دوم
برخي خوارج را از قبايل گوناگون و از بدويان عرب و متأثر از تفكر آنان ميدانند اما واقعيتهاي تاريخي
خالف آن را نشان ميدهد .مشكل بتوان وجه تشابه كامل و عميقي ميان ديدگاه سياسي خوارج كه منكر
حكومت و حاكمي تعيين شده از سوي امت بودند ،با تفكر و سنتهاي سياسي قبيلهاي عرب پيش از اسالم
كه بر محور اشرافيت و گزينش شيخ قبيله استوار بود به دست آورد( .ر.ك بيات)27 :1982 ،

فرضيه سوم
آنچه بديهي است اين است كه خوارج نه از ميان گروه هاي مسلمان نخستين يعني مهاجران و انصار
برخاستند و نه وابسته به قبايل عرب ساكن در منطقهي مركزي جزيرهالعرب و نواحي هممرز با شام بودند.
آنان عمدتا به قبايل عرب ساكن در اطراف حيره و كرانههاي رود فرات و به طور كلي مناطق همجوار با دولت
ساساني يا سرزمينهاي تحت استيالء آن دولت وابسته بودند .شايد بتوان گفت اصل اشتراكي آيين مزدكي
كه تودهي مردم را بر ضد انحصارطلبي خاندان شاهي و اشراف جامعهي ساساني تحريك و به قيام وا
ميداشت ،با آميزهاي از مفاهيم اسالمي در قالب نظام اجتماعي و سياسي عرب ،جوهرهي اصلي فكر و
انديشهي سياسي خوارج را تشكيل ميداد( .ر.ك بيات)21-27 :1982 ،

فرضيهي چهارم
اين فرضيه كه التقاطي از سه فرضيه پيشين و به صواب نزديكتر است بيان ميكند كه خوارج متأثر از
پارهاي از اصول فكري و سياسي آيينهاي ايراني خصوصا مزدكي بودند كه پس از ظهور و گسترش اسالم به
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مناطق خارج از جزيره العرب ،اصول فكري و سياسي برگرفته از قوم ايراني را با تفكر و فرهنگ قبيلهاي خود
از سويي و مفاهيم اسالمي از سوي ديگر درهم آميخته و معجوني شگفت و پيچيده از انديشهي سياسي را
عرضه كردند كه ج ز ايجاد بحران فكري ،سياسي و اجتماعي در تاريخ اسالم كاري از پيش نبردند( .ر.ك
بيات)29 :1982 ،
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نتيجهگيري
از مطالبي كه ذكر شد ،درسهاي زيادي ميتوان گرفت كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
 جاهالن مقدسمآب ،بازيچهي عالمان الابالي قرار ميگيرند؛ به عبارت ديگر عناصر ضد اسالمي ،نيرويخود اسالم را عليه اسالم به كار ميگيرند.
 لزوم تالش در جهت استنباط صحيح از قرآن لزوم پيكار با نفاق -اهميت واليتپذيري و لزوم تبعيت از ولي
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