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 خوارج در تاريخ ۲

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  مقدمه

 خواهى اسالم و تقوا و جهاد نام به و رفتند »اكبر  اللّه« جنگ به گويان تكبير و آوردند فرود ناب توحيد فرق بر را مشركان با جهاد شمشير

 را على... و بريدند سر را عدل و حق جويى، حق و خواهى عدالت نام به و كشيدند تيغ به را كودكانشان حتى و مسلمانان باورى، دين و

 اين با هم آن زدند، اسالم پيكر بر را ضربت بزرگترين خود احمقانه هاى تعصب با كه شعورى بى و نادان گروه: هستند خوارج اينان. كشتند

 .دارد قرار هايشان هوس گرو در اسالم و هستند ها آن واقعى مسلمانان تنها كه باور

 اميرالمؤمنين شهادت از پس چه اگر و پرداختند مسلمانان كشتار به اسالمى جامعه بطن در متمادى هاى قرن تا پيدايش آغاز از خوارج

 كج با خطرناك ارزشى ضد جريان يك و فكرى شديد انحراف يك عنوان به اما جنگيدند، جور هاى حكومت با بيشتر السالم عليه على

 اسالمى بالد كنار و گوشه در آنان انديشه پيروان و خوارج گروه نيز اينك هم. بودند مسلمين جامعه آفت خود مآبانه مقدس هاى انديشى

 .نيستند كم

 سنگ مسلمانان اكثر و رسمى حكومت با ستيز در كه اسالمى جامعه در پرخاشگرى گروه پيدايش و اميرالمؤمنين سپاه از خوارج انشعاب

 خصوص به گذشت، اهميت بى آن كنار از بتوان كه نيست اى مسأله كردند، قلمداد دينى نصوص ظواهر به ملتزم را خود و گذاشتند تمام

 و ستيز مكتب اين و فكرى خط اين كه شدند پيدا كسانى همواره قرون طول در و شد ماندگار اسالم تاريخ در گرى خارجى فكر اينكه

 .كردند دنبال را پرخاش

 در اسالم، گذار بنيان رحلت از قرن ربع حدود گذشت از پس هم آن اسالم، رسمى كارگزاران مقابل در ها آن ايستادگى و خوارج پيدايش

 آن از مسلمانان قاطع اكثريت كه اى شده شناخته اسالم بردن سؤال زير براى ها آن. دارد را خود خاص طعم غربى نويسندگان مذاق

 ها انديشه بلكه است، تقدير قابل جنگ هاى ميدان در ها آن شجاعت و صالبت تنها نه كه اند ساخته قهرمانانى خوارج از كنند مى طرفدارى

 .هم نيز ها آن فكرى مكتب و ها آرمان و

 ها آن دينى غيرت و اسالمى تقواى و كرده تمجيد خوارج از خود نوشتار جاى جاى در است، نوشته خوارج درباره كه كتابى در ولهاوزن

 جايى در و) 1(داند مى ـ كردند قيام فريسين عليه اورشليم در كه يهود متعصب گروه ـ Zeloten با مقايسه قابل را ها آن و ستوده را

 )2.(انگارد مى شد شهيد كه مسيح حضرت حواريون از يكى قديس يعقوب با شأن هم را خوارج فرمانده اولين راسبى وهب بن  عبداللّه

 اصطالح به افكار و سخنان خوارج، توجيه براى است، شده منتشر فارسى به ايران تاريخ نام به كه كتابى در روسى نويسندگان از جمعى

 :گويند مى نويسندگان اين. اند نگفته را سخنانى چنين و اند بيگانه آن از خوارج خود كه اند داده نسبت خوارج به اى مترقيانه

 تشكيل را دينى جامعه يك مساوى حقوق با مسلمانان جمله كه يابد سازمان طورى بايد خالفت، يعنى اسالمى دولت خوارج، گفته به«

 اسالمى جامعه ملك بايد زمين... باشد نداشته وجود فقير و غنى به آن تقسيم لحاظ از شديد تفاوت جامعه اين اعضاى ميان در و دهند

 )3.(»باشد
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 خوارج در تاريخ ۳

 اروپايى نويسندگان از بعضى اينكه از ها آن آزادانديشى و خوارج دموكراتيك افكار از تعريف ضمن معروف، مستشرق گلدزيهر همچنين

 )4.(آيد مى خوشش اند داده »اسالم پاكان« لقب خوارج به

 ترديد دچار آنان تحقيقات اصالت در را ما و انگيزد برمى نويسندگان اين به نسبت را ما شديد سوءظن خوارج درباره هايى داورى چنين

 .سازد مى

 تاريخ تحليل به خوارج، موجود منابع از استفاده با و ادبى و كالمى و حديثى و تاريخى فراوان منابع بر تكيه با داريد، رو پيش كه كتابى

 هاى فرقه بيان و ها انديشه و عقايد بررسى به همچنين و نشيند مى اسالمى بالد در ها آن انتشار و نما و نشو و پيدايش چگونگى و خوارج

 اميرالمؤمنين سخنان و ها خطبه نيز كتاب آخر فصل در. پردازد مى آنان ادبى و فكرى و سياسى و نظامى هاى شخصيت معرفى و گوناگون

 شده آورده خاصى، تبويب با خوارج، شناخت جهت در نظير بى و مطمئن منبعى عنوان به آمده، البالغه نهج در كه خوارج درباره السالم عليه

 .است

 روح آن چگونه كه كند اعالم جهانيان به تا شده جارى زبانش بر كه اوست هاى رنجنامه زمينه اين در امام سخنان و ها خطبه واقع، در

... آمد سرش بر چه دشمن و دوست از و بود شده محصور شعور بى مآب مقدس مشتى هاى انديشى كج و ها نظرى تنگ قفس در بزرگ

 .تاريخ بزرگ مظلوم

 

 قم ـ جعفرى يعقوب

30/7/1370 
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 خوارج در تاريخ ۴

 خوارج پيدايش آغاز. 1

  خوارج پرخاشگرى يابى ريشه

 كه معتقدند همچنين و روند نمى فراتر آن از و دانند مى حكميت داستان و صفين جنگ از را خوارج گروه پيدايش كلى طور به مورخان

 خود تشخيص در چه اگر است گرفته نشأت اسالمى مبانى به محكم اعتقاد و زياد تقواى از و داشته دينى انگيزه صددرصد ها آن حركت

. اند داده قرار ستايش مورد شجاعتشان و باورى دين و تقوا خاطر به را ها آن نويسندگان از بعضى حتى. اند شده اشتباه و خطا دچار

 تقوا به التزام كه بودند انقالبيونى آنان آرى،. بودند روشنى انقالبى حزب يك پيداست نامشان از كه گونه همان خوارج: گويد مى ولهاوزن

 )5.(نگريستند مى اسالمى تقواى با مسائل به و اند گرفته منشأ اسالم حقيقت از بلكه عربى، تعصبات از نه خوارج و داشتند،

 بنى از مستشرقان، از ديگر يكى ،»المنس« مانند همچنانكه است، كوبيده را شيعه و ستوده را خوارج خود كتاب جاى جاى در ولهاوزن

 .است داده قرار تمجيد مورد را آنان و كرده طرفدارى نيز اميه

 يابى ريشه و آنان اى قبيله هاى وابستگى و خوارج حزب سران سوابق در تحقيق و مدارك و اسناد مجموعه بررسى با كه حالى در

 و تزوير پرده پشت از خوارج رهبران واقعى ماهيت و شود مى روشن امر حقيقت حكميت، جريان در ويژه به هايشان گفته و ها انديشه

 .نمايد مى رخ تقدس

 به و نهادند راه اين در قدم خدا حكم اجراى و اسالم از دفاع انگيزه با كه بودند احمقى لوحان ساده خوارج انبوه هاى توده كه نيست شك

 )6.(داشتند برمى قدم خطا راه در اما جستند مى را حق ها آن:  السالم عليه على اميرالمؤمنين تعبير

 يافته سازمان و متشكّل حزب يك كه است كردنى باور آيا انديشيدند؟ مى گونه همين نيز حركت اين گردانندگان و خوارج سران آيا ولى

 در كه است كردنى باور آيا يابد؟ تشكّل و شود متولد ساعت چند عرض در يكباره به و اى سابقه هيچ بى افراطى، و تند جريان يك و

 به تهديد با را او حتى و بپذيرد را حمكميت و بردارد جنگ از دست كه بخواهند السالم عليه على از تمام اصرار با گروهى صفين جنگ

 بدانند كفر را حكميت قبول و بدهند موضع تغيير بالفاصله السالم عليه على جانب از حكميت قبول از پس اما سازند، وادار كار اين به قتل

 بكشند؟ را او باالخره و كرد، خواهند رفتار كافر يك مثل او با وگرنه كند توبه كفرآميز كار اين از كه بخواهند السالم عليه على از و

 عامل و كند يابى ريشه را آن فكرى هاى زمينه بايد بلكه بگذرد، سادگى به تاريخى واقعه اين كنار از نبايد محقق يك كه كنيم مى تصور ما

 .ندارد دور نظر از داشت حاكميت ها عرب ميان در نيز اسالم از پس حتى كه را اى قبيله تعصبات مهم

 شورش بذر حكميت پذيرش از پس صفين جنگ در السالم عليه على سپاه از لوحان ساده ميان در كه كسانى و خوارج رهبران از بسيارى

 و) ذوالثديه( زهير ابن حرقوص و ربعى بن شبث مانند كسانى. بودند) است تميم بنى از تيرهاى كه( ربيعه بنى و تميم بنى قبيله از باشيدند،

 از البته. بودند تميم بنى قبيله از همه هستند، صالح سلف از بعدى خوارج نظر در كه اديه، بن مرداس و اديه بن عروة و فدكى بن مسعر

 .نبود خوارج ميان در كس هيچ قريش از و بودند قبيله اين از خوارج رهبران بيشتر اما داشتند شركت بيش و كم نيز ديگر قبايل
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 خوارج در تاريخ ۵

 مسلمان ظاهر به كه نيز، اسالم از پس حتى و داشتند جنگ و دشمنى قريش تيره بخصوص و مضر قبيله با جاهليت زمان در تميم بنى

 حسد و بودند ناراحت است قريش از پيامبر اينكه از و كردند مى آشكار را قريش با خود ديرينه دشمنى بيگاه و گاه بودند، شده

 .ورزيدند مى

 :فرماييد توجه زير تاريخى سند دو به باره اين در

 كه دادند در ندا ها حجره پشت از كنند رعايت را پيامبر احترام و ادب آنكه بى و شدند پيامبر مسجد وارد تميم بنى قبيله از جمعى. 1

 قبيله هاى برترى و مفاخر و امتيازات يعنى) كنيم مفاخره تو با ايم آمده كه آى بيرون! محمد اى( »لنفاخرك جئناك محمد يا الينا اخرج«

 ها آن درباره شريفه آيه اين و كردند فروشى فخر قبيل اين از جيزهايى و جمعيت كثرت و ثروت و مال به آنگاه. كنيم ثابت تو بر را خود

 :شد نازل

 )7.(يعقلُونَ ال أَكْثَرُهم الْحجرات ورآء منْ ينادونَك الَّذينَ انَّ

 )8.(فهمند نمى ها آن از بسيارى دهند مى ندا ها حجره پشت از را تو كه كسانى

 بن حرقوص همان كه ذوالخويصره، نام به تميم بنى از مردى كرد مى تقسيم را جنگى غنايم خدا پيامبر كه هنگامى ها جنگ از يكى در. 2

 كار اين كسى چه پس نكنم رعايت را عدالت من اگر! تو بر واى: فرمود پيامبر! كن رعايت را عدالت! محمد يا: گفت و رسيد سر بود، زهير

 در شما نماز كه بود خواهد يارانى او براى همانا كنيد، رهايش: فرمود پيامبر بكشند، را او خواستند اصحاب از بعضى كرد؟ خواهد را

 تجاوز گلوهايشان از اما كنند مى تالوت را قرآن ها آن و شود، مى شمرده كوچك ها آن روزه مقابل در شما روزه و ها آن نماز مقابل

 ها آن نشانه. كنند مى خروج مسلمانان بر ها آن: افزود سپس. شود مى رها كمان از تير كه گونه همان شوند مى خارج دين از ها آن كند، نمى

 )9.(است زن پستان مانند او هاى پستان از يكى كه است رنگى سياه مرد ميانشان در كه است اين

 :شد نازل شريفه آيه اين كه بود پيامبر به زهير بن حرقوص اعتراض جريان همين درباره) 10(گويند مى مفسران

و منْهنْ مم زُكلْمى يف قاتدنْ الصطُوا فَانْها أُعضُوا مر نْ وا ا لَمطَوعنْهآ يذا ما مخَطُونَ هس11.(ي( 

 آنان پس نشود داده اگر و شوند مى خرسند شود داده ها آن به اگر زنند؛ مى طعنه را تو صدقات امر در كه هستند كسانى منافقان از و

 .شوند مى خشمگين

 او قرآن و كند مى اعتراض پيامبر به كه منافقى اند كرده نقل را آن مفسران و محدثان و مورخان اكثر كه تاريخى سند اين در كه است جالب

 جنگ در و بود خوارج رهبران از كه است زهير بن حرقوص همان او و دارد نام ذوالخويصره كه است كسى شمارد مى منافقان جمله از را

 كشته نهروان جنگ در سرانجام و كشيد خود دنبال به را جمعى و نمود اعتراض السالم عليه على به شديدا حكميت، جريان از پس صفين،

 خدا است يافته تحقق پيامبر وعده ازاينكه و يافت را آن اينكه تا كرد جستجو را او جنازه السالم عليه على كه بود ذوالثديه همان او و شد،

 ).آمد خواهد بعدا داستان تفصيل( نمود شكر را
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 خوارج در تاريخ ۶

 از همواره كه ولهاوزن اما. دهد مى نشان خوبى به را خوارج رهبران از يكى فكرى زمينه و تاريخى سابقه و است ارزش با بسيار سند اين

 شخص اين«: گويد مى صفحه، همان پانوشت در و) 12(»نيست بيش اى افسانه قصه اين كه است طبيعى«: گويد مى كند مى دفاع خوارج

 .»است مجهول

 تاريخى هاى كتاب اكثر در مطلب اين كه حالى در داند، مى افسانه نيست خوشايند او مذاق به كه را مطلبى ولهاوزن آقاى كه است چگونه

 اساس بر را خود نظريات تمام ولهاوزن كه است هايى همان ها كتاب اين و آمده هم بخارى صحيح و مسلم صحيح در حتى و حديثى و

 است؟ داشته ابراز ها آن

 دو ها آن و است زهير بن حرقوص از غير شده نازل او حق در آيه كه ذوالخويصره كه دارد مى اظهار محمود نايف دكتر آقاى اينكه ديگر

 )13.(نفرند

 اين نقل از پس جوزى ابن و) 14(است بوده زهير بن حرقوص لقب ذوالثديه و ذوالخويصره كه شده تصريح منابع بيشتر در كه حالى در

 )15.(است اسالم در خارجى اولين تميمى اين كه گفته خبر

 على عثمان، قتل از پس و بود آذربايجان در عثمان عامل شخص اين. است قيس بن اشعث خوارج رهبران و سران از ديگر يكى

 به و كرد وحشت سخت رسيد او دست به نامه وقتى. دهد پس باز را موجود اموال كه خواست وى از و نوشت او به اى نامه السالم عليه

 قوم آيا. است بهتر كار اين از مرگ گفتند او قوم. شوم ملحق معاويه به و بردارم را آذربايجان اموال كه دارم تصميم گفت خود دوستان

 به ناچار به و ترسيد شود ملحق معاويه به اينكه از و شد شرمنده اشعث پيوندى؟ مى شام اهل به و كنى مى رها را خود ديار و شهر و خود

 )16.(آمد على سوى

 چه با و چگونه على سپاه در او كه سازد مى روشن را حقيقت اين و دهد مى نشان را او پرستى پول و ايمان ضعف تاريخى سند اين

 .بود كرده شركت اى روحيه

 ها، آن با مناظره مقام در مالك. است منعكس نيز السالم عليه على رشيد سردار اشتر مالك سخنان در مقدس ظاهر به گروه اين پرستى دنيا

 :گفت كردند، مجبور جنگ كردن متوقف و حكميت قبول به را السالم عليه على كه هنگامى

 )17.(الدنيا الى االّ الموت من فراركم ارى فال  اللّه الى شوقا و الدنيا فى زهادة هذه صالتكم نظن كنا السود الجباه اصحاب يا

 

 اكنون. خداست به شوق و دنيا به اعتنايى بى و زهد نشانه شما نماز اين كه پنداشتيم مى چنين! سياه و بسته پينه هاى پيشانى صاحبان اى

 .دنيا خاطر به مگر را مرگ از شما فرار بينيم نمى

 هاى تعصب گرفتار چگونه خوارج سران كه گردد روشن تا كنيد توجه قيس بن اشعث جاهلى هاى تعصب مورد در ديگرى سند به حال

 .بودند اى قبيله
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 تعيين حكَم عنوان به را عباس بن  عبداللّه حضرت، آن كردند حكميت قبول به مجبور را السالم عليه على صفين جنگ در آنكه از پس

 عمروعاص باشند؛ حكَم مضر قبيله از نفر دو امر اين در كه گذاريم نمى قسم خدا به نه: گفت بود يمن اهل خود كه قيس بن اشعث اما كرد،

 حكم ما ضرر به حكَم دو اينكه: كرد اضافه آنگاه. كنيم انتخاب يمن از مردى بايد ما و است مضر قبيله از شده تعيين معاويه طرف از كه

 )18.(هستند مضر قبيله از دو هر كه حالى در كنند حكم ما نفع به اينكه از است بهتر ما براى باشد، يمنى دو آن از يكى كه حالى در كنند،

 معركه گرداننده خود اكنون كه مردى زند؛ مى موج خارجى مرد اين سخن در چگونه نژادى تعصبات حدت و شدت كه كنيد مالحظه

 ...قضايا بقيه و داند مى كفر را حكميت قبول بعد ساعتى ولى كند مى نظر اظهار حكَم تعيين در و است تحكيم

 عباس بن لذا و گرفت مى منشأ نژادى هاى تعصب از السالم عليه على حضرت به آن تحميل و حكميت به اشعرى ابوموسى انتخاب بنابراين،

 مهاجر ميان در تو مانند زيرا توست در كه فضيلتى خاطر به نه اما كردند انتخاب حكميت را تو مردم اين! ابوموسى اى: گفت موسى ابو به

 از پيش قبيله اين و بودند ربيعه قبيله از همه نخستين خوارج )19.(برگزينند را يمنى يك اينكه جز نخواستند ها آن بلكه بسيارند، انصار و

 امام در را بودن قرشى خوارج، اينكه علت شايد: نجار دكتر قول به و داشتند دشمنى است، آن هاى شاخه از قريش كه مضر، قبيله با اسالم

 )20.(باشد همين دانند نمى شرط

 چند ما و است منعكس ها آن تاريخ در كه يافت ادامه هم بعدها قريش با آنان دشمنى خصوص به خوارج نژادى و اى قبيله هاى تعصب

 :كنيم مى ذكر را آن نمونه

 معروف »قديد واقعه« نام به تاريخ در كه ـ داد شكست را مدينه مردم و كرد حمله مدينه به 130 سال در خارجى ابوحمزه كه هنگامى ـ

 )21.(كردند مى رها بود انصار از كس هر و كشتند مى بود قريش از كس هر آوردند، مى را اسيران ـ است

 بيعت او با ناچار به هشام بن سليمان و عمر بن  عبداللّه يافت حكومت عراق در كوتاهى زمان خارجى شيبانى قيس بن ضحاك وقتى ـ

 :گفت مباهات با خارجى شاعر عزره بن شبيل. كردند

 )  22(وائل بن بكر خلف قريش صلّت و  دينه اظهر  اللّه ان تر الم

 خواند؟ نماز وائل بن بكر سر پشت قريش و كرد پيروز را خود دين خداوند چگونه كه نديدى آيا

 و اسالم به تظاهرشان رغم على كه هاست آن متعصب روح بيانگر ها اين همه و آمد خواهد آينده فصول در كه است بسيار ها نمونه اين از

 را اسالمى خالفت و دادند مى مساوات شعار خوارج اينكه وجود با لذا و بود آشكار ها آن كارهاى در اى قبيله تعصب تقوا، و زهد

 گرفتند، را خوارج دور كمتر بودند مشهور موالى به كه عرب غير مسلمانان حال، عين در و دانستند، نمى عرب حتى و قريش مخصوص

 از يكى دختر موالى از نفر يك كه كند مى نقل الحديد ابى ابن. ديدند مى را ها آن قومى تعصبات فريبنده شعارهاى اين پشت در زيرا

 )23.(كردى رسوا را ما گفتند او به بودند شده مطلع جريان از كه خارجى آن دوستان بود، كرده خواستگارى را خوارج

 تحقير را موالى و بودند متعصب خود نژاد به نسبت ها آن زيرا بود؛ اندك خوارج ميان در موالى تعداد: گويد مى امين احمد كه است اين

 )24.(كردند مى
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  آن پيامدهاى و تحكيم داستان

 على اميرالمؤمنين حسد و كينه كه كسانى كرديم، نقل را آن از هايى نمونه كه نژادى، و قومى هاى عصبيت و سياسى هاى زمينه به توجه با

 على اصحاب جمله از ظاهر به و بودند، گرفته قرار حضرت آن سپاه در ناچار به ولى داشتند دل در را السالم عليه طالب ابى بن

 آشكار كردند، مى پنهان ها مدت كه را آنچه و بزنند ضربه حضرت آن به كه بودند فرصتى پى در همواره آمدند، مى حساب به السالم عليه

 .سازند

 .تحكيم مسأله در آمد، دست به صفين جنگ در فرصتى چنين

 صدد در ما كه چيزى. نداريم آن تكرار به نيازى ما و است آمده تفصيل به تاريخى هاى كتاب در آن جزئيات شرح و صفين جنگ جريان

 جامعه در را تندى هاى تنش كه بود خوارج گروه پيدايش آغاز نقطه و صفين جنگ پايان خط كه است حكميت مسأله ارزيابى هستيم آن

 .شد حضرت آن شهادت به منجر و گرديد السالم عليه على براى بزرگى دردسرهاى موجب و آورد پديد اسالمى

 از پس و گرفت قرار معاويه سپاه مقابل در بود، چشيده جمل جنگ در را پيروزى شيرين طعم كه السالم عليه على سپاه صفين، جنگ در

 كلى طور به شام سپاه كه بود نمانده چيزى و گرفت قرار نهايى پيروزى آستانه در هم بار اين السالم عليه على سپاه شد شروع جنگ آنكه

 در خيانتكاران هاى فعاليت و ها توطئه و سو يك از دستيارانش و معاويه هاى گرى حيله كه شود برچيده معاويه بساط و بخورد شكست

 .داد نجات حتمى شكست از را معاويه و كرد عوض را جنگ سرنوشت ديگر، سوى از السالم عليه على سپاه داخل

 برداريد، جنگ از دست: گفتند السالم عليه على سپاه به خطاب و زدند نيزه به را ها قرآن شام سپاه عاص، و عمر تدبير به كه بود اين حيله

 )25(باشد حاكم قرآن شما و ما ميان و

 جنگ كه داد دستور و. نيستند قرآن اهل ها آن است، حيله يك اين كه زد فرياد شناخت مى خوب را يارانش و معاويه كه السالم عليه على

 پايان خواستار و گرفتند قرار حضرت آن روى در رو بودند، فرصتى انتظار در كه ها آن و السالم عليه على سپاه در منافقان اما يابد، ادامه

 .داشت قرار قيس بن اشعث گروه، اين رأس در. شدند قرآن حاكميت قبول و جنگ

 از قبل معاويه و داشته مخفيانه ارتباط معاويه با اشعث يعقوبى، گفته به كه كنيم مى اضافه اكنون. آورديم را مطالبى قبالً اشعث سوابق درباره

 از قبل شب اشعث كه است اين كند، مى تقويت را نظريه اين كه چيزى) 26.(بود كرده جلب خود به را اشعث كردن، نيزه به قرآن جريان

 داشته حذر بر جنگ از را ها آن و كرده سخنرانى السالم عليه على سپاه ميان در است، معروف »الهرير ليلة« به كه/  كردن، نيزه به قرآن

 )27.(بود

 يمن از هم جمعى و بود كوفه و بصره مسلمانان و انصار و مهاجر و قريش از بيشتر السالم عليه على سپاه تركيب كه كنيم توجه ضمنا

. بود يمنى هم قيس بن اشعث و بود شده تشكيل ها يمنى از بيشتر معاويه سپاه ولى بودند؛
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 على از تمام اصرار با شدند، خوارج سران از بعدها كه ها آن مانند و حصين بن زيد و فدكى بن مسعر مانند ديگرى كسان اشعث، بر عالوه

 تهديد را حضرت آن حتى. بخواند فرا خود پيش بود، جنگ درگير سخت كه را اشتر مالك و كند متوقف را جنگ كه خواستند السالم عليه

 معاويه تحويل را او يا و كشتند را عثمان كه گونه همان كشت، خواهند را او ورزد امتناع حكميت قبول و جنگ توقف از اگر كه كردند

 )28.(داد خواهند

 حكميت پذيرش از پس. بپذيرد مذاكره براى اى نماينده تعيين و صلح مورد در را معاويه پيشنهاد شد مجبور السالم عليه على گونه بدين و

 السالم عليه على و كرد تعيين نماينده و حكَم عنوان به بود، شياد و گر حيله مردى كه را عاص و عمر معاويه ، السالم عليه على جانب از

 آشكار را خود دشمنى بودند گرفته جاى او سپاه در كه حضرت آن دشمنان نيز اينجا ولى كرد؛ پيشنهاد را عباس بن  عبداللّه و اشتر مالك

 .كند انتخاب را اشعرى ابوموسى كه كردند مجبور را السالم عليه اميرالمؤمنين و ساختند

 به و داشت خوبى صداى او كه است شده گفته و آمد مى حساب به قرآن قاريان جمله از بود عرضه بى و احمق مردى كه اشعرى ابوموسى

 در خاصى طبقه كه( قرّاء ميان در جهت همين به و) 30(بود زيباتر نى و بربط و سنج از او قرآن صداى و) 29(داد مى تعليم قرآن مردم

 الملّه وجيه و داشت معروفيت تقوا و زهد به) دادند مى تشكيل را اعتنايى قابل جمعيت السالم عليه على سپاه در و بودند اسالمى جامعه

 .بود

 جنگ در و) 31(داشت مى باز حضرت آن ركاب در جهاد از را مردم جمل جنگ در كه طورى به بود، السالم عليه على دشمن موسى ابو

 از حكَم و نماينده عنوان به را او كه هنگامى جهت، همين به. بود شده مقيم شام از موضعى در و گريخته السالم عليه على از نيز صفين

 من ضد بر را مردم و شده جدا من از او نيست؛ من رضايت مورد او كه فرمود حضرت آن كردند پيشنهاد السالم عليه اميرالمؤمنين سوى

 )32.(است كرده فرار سپس و شورانيده

 و كردند تحريك را لوح ساده قرّاء سازند، وارد او بر را ديگرى ضربه خواستند مى كه السالم عليه على اصحاب از منافقان حال، هر به

 بستند را السالم عليه على بال و دست گونه بدين و كند انتخاب حكَم و داور عنوان به را ابوموسى كه خواستند حضرت آن از همگى ها آن

 بودند كرده پنهان خود دل در را السالم عليه على اميرالمؤمنين عداوت كه كسانى«: عبدربه ابن قول به. كردند مجبور امر اين به را او و

 به را السالم عليه على ساز سرنوشت مواقع در تا كردند قلمداد خدا رسول اصحاب عنوان به را خود و ساختند تقوا از ظاهرى خود براى

 )33.(»اندازند زحمت

 از پيش كه گونه همان. كرد مى اشباع را خوارج سران از بعضى اى، قبيله تعصبات اينكه اضافه به بود، جهت همين در درست موسى اتنخاب

 قبيله از او كه كرد رد جهت اين از را عباس بن  عبداللّه انتخاب و بود يمنى نيز قيس بن اشعث و بود يمن اهل ابوموسى كرديم نقل اين

 به اگرچه كنيم مى انتخاب را يمنى نفر يك ما باشند؛ مضرى داور دو هر نيستيم حاضر ما كه گفت و بود مضرى هم عمروعاص و بود مضر

 .بود يمنى او كه كردند پيشنهاد جهت اين از را ابوموسى كه بود گفته نيز عباس ابن. كند حكم ما ضرر

 )34.(كرد امضا را آن اسالم مصالح حفظ براى و خود ميل خالف بر السالم عليه على و شد نوشته وحكميت صلح سند سرانجام،
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 خدا دين در گفتند مى شورشيان. برخاست شورش و اعتراض صداى كنار و گوشه از شد، خوانده لشكر صفوف مقابل در قرارداد اين وقتى

 على سپاه از قرّاء طبقه خصوص به و گرفت باال اعتراض موج كم كم. است كفر حكميت قبول گفتند مى داد؛ قرار داور را كسى نبايد

 او به و كردند تحميل السالم عليه على به را حكميت قبول كه كسانى از جمعى اينكه عجيب و دادند سر » للّه االّ حكم ال« فرياد السالم عليه

 و پيوستند شورشيان به نيز ها آن كردند، قتل به تهديد را حضرت آن كه رفتند پيش جايى تا و پذيرد، نمى را قرآن به دعوت چرا كه گفتند

 )35.(كند توبه بايد هم على كرديم، توبه آن از ما است؛ كبيره گناه حكميت قبول كه گفتند و كردند قلمداد كفر با مساوى را حكميت قبول

 گناهكار را خود او عالوه، به. نرود آن بار زير حكميت، سند و وثيقه امضاى از پس توانست نمى السالم عليه اميرالمؤمنين كه بود طبيعى

 خوارج حزب نطفه سان بدين و كردند علم قد حضرت آن مقابل در نيز ها آن و نپذيرفت را شورشيان سخن لذا و كند توبه كه دانست نمى

 .شد بسته

 اگر كه طورى به دانند، مى خدا حكم تنها را آن و كنند مى پيشنهاد زياد اصرار با را مطلبى نخست جمعيتى چگونه كه ديد بايد اينجا در

 كند نمى تجاوز ساعت چند از شايد كه كوتاهى بسيار مدت عرض در آنگاه و كشت، را او بايد نپذيرد آن ـ خليفه شخص ولو ـ كسى

 به است كرده عملى خود باطنى ميل خالف بر را پيشنهاد آن كه را كسى و دانند مى كفر را پيشنهاد آن قبول كه دهند مى عقيده تغيير آنچنان

 كنند؟ مى معرفى كافر عنوان

  گذشت؟ موضوع اين كنار از سادگى به توان مى آيا نيست؟ آشكار تناقض يك اين راستى

 آن كه بودند كسانى از غير نمودند تحميل على به را حكميت قبول كه كسانى گويا كه كند مى نقل برنوف از ولهاوزن تناقض، اين رفع براى

 )36.(بودند بدويان از دوم گروه و قرّاء از اول گروه كه است گفته برنوف. دادند سر » للّه االّ حكم ال« شعار و كردند محكوم را

 تحميل السالم عليه على به را حكميت كه هايى همان دارند نظر اتفاق مورخان زيرا آيد، نمى در جور تاريخى هاى واقعيت با حل راه اين

 مرتكب بوديم كرده قبول را حكميت كه ما گفتند خود كار توجيه در كرديم نقل چنانكه و برآمدند اعتراض مقام در كه بودند كسانى كردند

 .كنيم مى توبه اكنون و ايم شده گناه

 به را السالم عليه على كه بودند ها آن زيرا است، حيرت مايه خوارج گروه پيدايش: دارد مى اظهار زمينه اين در حسن ابراهيم آقاى

 على ضد بر داشتند، اصرار آن پذيرفتن در خودشان كه چيزى دستاويز به كه شگفتا و داد، رضايت ناچار به كه واداشتند داورى پذيرفتن

 )37.(نيست واضح خوبى به كه است مقدماتى بر خوارج ظهور بناى كه گيرد مى نتيجه بيان، اين از پس ايشان. برخاستند السالم عليه

 و السالم عليه اميرالمؤمنين به زدن ضربه هدف با كه است بوده خيانتكارى و مرموز هاى دست انگيز، شگفت صحنه اين پشت در ما نظر به

 .است كرده مى فعاليت انديشيده، و شده حساب هاى نقشه با و حضرت آن سپاه صفوف در شكاف ايجاد

 توطئه و نژادى وتعصبات ها خيانت با قبالً كه فدكى، بن مسعر و زهير بن حرقوص و قيس بن اشعث مانند منافقى و خيانتكار افراد

 حكميت پذيرش به مجبور را السالم عليه اميرالمؤمنين نخست كه بودند ها همان و بودند معركه اين بيارِ آتش شديم، آشنا ها آن هاى گرى

 اين ساختند، آماده كامالً را زمينه و عملى را نقشه اين كه آنگاه و پذيرفت را آن بايد و كند مى قرآن به دعوت معاويه كه بهانه اين به كردند
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 شورش به را آنان و كردند پخش السالم عليه على سپاه از لوحان ساده ميان در داد قرار حكَم را كسى خدا دين در توان نمى كه را انديشه

 .واداشتند حضرت آن عليه

 كنيم مى خاطرنشان اينجا در هم را مطلب اين كرديم، نقل افراد اين نژادى تعصبات و خيانتكارى مورد در قبالً كه مهمى مدارك بر عالوه

 خيانتكارى به خوارج از نفر هزاران كه نكشيد طول زيادى زمان مدت ، السالم عليه على از خوارج جدايى و صفين جنگ پايان از پس كه

 در حتى و كردند ناراحتى اظهار بودند شده گران توطئه دست بازيچه اينكه از و پيوستند حضرت آن سپاه به مجددا و بردند پى خود سران

 .آمد خواهد اين از پس كه طورى به جنگيدند خوارج با نهروان جنگ

 اين تبليغات تأثير تحت فورا و بودند شعور بى و احمق ولى داشتند صاف قلبى كه را مقدس و انديش ساده جمعيتى حساب بايد بنابراين،

 را خود و داشتند ديرينه دشمنى) ع( على و قريش و اسالم با كه گر توطئه و دغلكار و باز سياست مشتى حساب از گرفتند، مى قرار آن و

 لوح ساده گروه آن و انداختند راه به دقيق ريزى برنامه با را حكميت بازى كه بودند ها اين. كرد جدا بودند، زده جا حضرت آن سپاه در

 دهانشان در باز كردند را خودشان كار كه آن از پس و است واجب حكميت قبول كه گذاشتند دهانشان در و گرفتند بازى به را بيچاره

 .شود نمى ناشى شعور از هميشه شعار كه دانيم مى و داد، » للّه االّ حكم ال« شعار بايد و است كفر حكميت قبول كه گذاشتند

 بودند؟ كسانى چه ها آن ببينيم اكنون. شود مى برده نام بسيار »قرّاء« نام به اى طبقه از حكميت جريان در

 و احترام از و داشتند شهرت نام اين به و بودند هم پيامبر زمان در حتى ها اين و كردند مى تالوت نيكو را قرآن كه بودند جماعتى قرّاء

 )38.(شدند مى مقدم ديگران بر مناصب از بعضى اشغال در حتى و بودند برخوردار خاصى محبوبيت

 هم »برانس اصحاب« ها آن به لذا و گذاشتند مى سر بر) 39(»برنس« نام به مخصوصى كاله خود شدن مشخص براى قرآن قاريان بعدها

 .شد مى گفته

 تبعيد را ها آن از بعضى عثمان كه جايى تا كردند، مى انتقاد او كارهاى از عثمان حكومت در اما نداشتند دخالتى سياسى كارهاى در قرّاء

 .جستند شركت او قتل در و شوريدند او بر است شده خارج الهى حدود از او كه دليل اين به سرانجام و) 40(كرد

 كه كردند گيرى كناره ها فتنه از خودشان قول به و جنگ و سياست از قرّاء از جمعى معاويه و السالم عليه على اميرالمؤمنين ميان جنگ در

) 41.(رفتند كناره به و گرفتند پيش اعتزال و گيرى گوشه صفين جنگ در قرّاء از نفر چهارصد با كه بود مسعود بن  عبداللّه ها آن جمله از

 با هم شام قرّاء از جمعى و بودند السالم عليه على ركاب در صفين جنگ در مدينه و بصره و كوفه قرّاء از كثيرى جمع ها آن مقابل در

 على دشمنان و گران توطئه دست بازيچه حكميت جريان در كه بودند مقدس و لوح ساده قرّاء همين و) 42(كردند مى همراهى معاويه

 .شدند خوارج حزب اصلى ستون و گرفتند قرار السالم عليه

 كوشند مى محمود، نايف دكتر جمله از معاصر، نويسندگان از بعضى كه است اين گيرد قرار توجه مورد اينجا در بايد كه ديگرى مطلب

 را خوارج حزب كه بود سبائيه اين گويند مى اينان. سازند مرتبط سبا بن  عبداللّه اصحاب با را حكميت هاى بازى و خوارج گروه پيدايش
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 دستور يهود از و بودند السالم عليه على دشمن باط در ها آن شد؛ ناشى ها آن از حكميت به مربوط هاى توطئه تمام و آورد وجود به

 . گرفتند مى

 و ارزق بن نافع مانند خوارج سران و بودند معركه گرداننده و داشتند فعاالنه شركت عثمان قتل در سبائيه كه است اين ها آن دليل مهمترين

 )43.(هاست آن ميان رابطه نوعى نشانه اين و بودند فعال عثمان قتل در نيز ديگر افراد و كواء ابن و زهير بن حرقوص

 افكار و آورد وجود به را صفين معركه جمله از و شد ريخته اسالمى امت پيكره در سبا بن  عبداللّه مسموم افكار: گويد مى ديگرى نويسنده

 )44.(شد آشكار حكميت مسأله در سبا ابن مسموم

 :زيرا كرد، قبول را آن توا نمى و ندارد درستى پايه سخن اين ما نظر به

 )45.(ندارند قبول را آن محققان و است ترديد مورد سبائيه نام به حزبى و سبا بن  عبداللّه نام به شخصى تاريخى وجود اوالً،

 به داشتند شركت عثمان قتل در ها آن اينكه مجرد و است نشده برده نامى او اصحاب و سبا ابن از منبعى هيچ در حكميت جريان در ثانيا،

 .كند ثابت را خوارج و سبا ابن ميان رابطه تواند نمى وجه هيچ

 خدايى حد سر تا را حضرت آن كه دانند مى السالم عليه على حق در غاليان از را او دارند، عقيده سبا بن  عبداللّه وجود به كه كسانى ثالثا،

 سران از حتى و خوارج صف در را طرفدارانش و او توان مى چگونه پس. ميرد نمى او گفت و نكرد قبول را او شدن كشته حتى و برد باال

 كرد؟ قلمداد خوارج

 :نوشتها پى
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  خوارج درباره نظريه يك بررسى

 اساس با حتى و السالم عليه على اميرالمؤمنين با كه بودند معدودى افراد آوردند وجود به را آن كه كسانى و خوارج حزب سران كه گفتيم

 كار دقيق ريزى برنامه با حكميت جريان در صفين جنگ در و بودند زده جا السالم عليه على سپاه در را خود ولى داشتند دشمنى اسالم

 انگيزه خوارج سران كه گفتيم و دادند، فريب بودند نادانى لوحان ساده كه را حضرت آن سپاه از بسيارى جمعيت و كردند را خودشان

 عنوان مهمى تاريخى اسناد و قراين و شواهد با را مطلب اين و بود ها آن كار دستمايه نژادى تعصبات و سياسى عوامل بلكه نداشتند، دينى

 .كرديم

 به بلكه دارد آشكار تضادى تاريخى منابع با تنها نه كه اند شده بزرگى اشتباه دچار موضوع اين در معاصر نويسندگان از بعضى متأسفانه اما

 .رسند مى نظر به دفاع قابل و متدين و منطقى افرادى ها آن كه طورى به كند، مى توجيه را خوارج كار نوعى

 قبول ابتدا جمعيتى چگونه اينكه بيان در و كرديم مطرح را آن قبالً كه حكميت جريان در موجود تناقض رفع جهت در نويسنده اين

 نظر به و دارد مغايرت آن با تاريخى منابع تمام كه كند مى پيشنهاد را حلى راه دانستند، كفر مساوى را آن سپس و واجب را حكميت

 .است شده متولد نويسنده ذهنيت از كه تاريخى مدارك و منابع از نه نظريه اين كه رسد مى

 هر كه دارد تأكيد مطلب دو بر ـ است شده ابراز اسالم تحليلى تاريخ كتاب نويسنده شهيدى جعفر سيد دكتر آقاى طرف از كه ـ نظريه اين

 .كند مى نفى را ها آن تاريخى مسلّم منابع و است مخدوش تاريخى لحاظ از دو

 شد، اعالم داوران رأى كه ماه چند گذشت از پس بلكه نيفتاد، اتفاق صفين جنگ همان در حكميت قبول با خوارج مخالفت اينكه نخست

 .كرد توبه آن از بايد كه دانستند بزرگ گناهى را حكميت قبول

 مظلوم عثمان آيا كه بودند شده تعيين مسأله اين بررسى براى فقط ها آن بلكه بودند، نشده انتخاب خليفه تعيين براى داورها اينكه دوم

 قصاص عثمان خونخواهى به را ها آن و نمايد مطالبه السالم عليه على از را او قاتالن كه دارد حق معاويه آيا آرى، اگر و نه، يا شد كشته

 آن با و برآشفتند خوارج نمودند دخالت خليفه نصب و عزل در و شدند خارج خود وظايف حدود از داوران كه هنگامى و خير؟ يا كند

 .كردند مخالفت رأى

 رد را آن تاريخى مسلّمات و است مخدوش شده عنوان اسالم تحليلى تاريخ كتاب مؤلف طرف از كه مطلب دو اين گفتيم كه گونه همان

 :مطلب تفصيل اينك. كند مى

 داورى با شدند شناخته خوارج نام به گروهى داور، تعيين از سخن هنگام به كه است مدعى شهيدى دكتر آقاى اول، مطلب مورد در. 1

 قرار حكَم خدا دين در چرا كه گرفتند خرده السالم عليه على به شد اعالم داوران رأى كه همين ماهى چند از پس ليكن كردند موافقت

 .است داده
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 نام به تن يك تنها خواند، مى عراق سپاهيان بر را نامه آشتى قيس بن اشعث كه روزى طبرى، نوشته به كه كند مى اضافه شهيدى دكتر آقاى

 داور رأى صدور از پس. كردند خواهى عذر وى جانب از مردم لكن دهيد، قرار حكَم خدا دين در نداريد حق شما گفت اديه بن عروة

 )1.(خداست آن از حكومت گفتند و برآشفتند يكباره به خوارج كه بود شام

 توانيم نمى اينجا در اما دانيم مى صاحبنظر و متتبع مردى را ايشان و هستيم قائل شهيدى دكتر آقاى براى كه احترامى همه با بگوييم بايد

 وجود كه فراوانى منابع به مسأله اين در ايشان كه است عجيب. كنيم پنهان تاريخى منابع به ايشان توجهى بى از را خود تأسف و تعجب

 طبرى گفت خواهيم كه گونه همان زيرا ناقص؛ صورت به هم آن اند، كرده مالحظه را طبرى تاريخ ها آن ميان در تنها و نكرده مراجعه دارد

 طبرى متن در كه »تن يك تنها« جمله افزودن با و اند نموده استناد طبرى تاريخ از سطر چند به فقط ايشان و است مخالف نظر اين با نيز

 .اند كرده جور خود ذهنيت با را آن نيست،

 بن نصر صفينِ وقعه كتاب اگر آن از مهمتر و كردند مى مالحظه كامل طور به قسمت اين در را طبرى تاريخ ايشان اگر كه كنيم مى تصور ما

 مورد است، مسأله اين در منبع ترين قديمى و مهمترين او كتاب و بوده طبرى از پيش سال صد حدود يعنى 212 سال متوفاى كه را مزاحم

 .داشتند مى اين از غير نظرى دادند مى قرار توجه

 قبول از پس بالفاصله يعنى صفين جنگ همان در حكَم تعيين با مخالفت كه است اين آيد مى دست به تاريخى منابع از آنچه حال، هر به

 خوانده السالم عليه على لشكريان صفوف ميان در تحكيم سند وقتى مزاحم بن نصر گفته به. آمد وجود به تحكيم سند نوشتن و حكميت

 » للّه االّ حكم ال« شعار اى گوشه هر از اينكه تا يافت گسترش مخالفت موج سپس و برخاست مخالفت صداى كنار و گوشه از ابتدا شد

 هايى گروه همانجا در كه كند مى اضافه نصر) 2.(بدهند قرار حكَم را كسى خدا دين در نداريم قبول ما كه زدند مى فرياد مردم و شد بلند

 )3.(كرد مى محاجه ها آن با قرآنى آيات با حضرت آن و كردند مى اعتراض و آمدند مى السالم عليه على نزد

 آن سپاهيان از تن هزار دوازده بازگشت كوفه به صفين از خود سپاه با السالم عليه على وقتى كه اند كرده نقل مورخان بيشتر همچنين

) 4.(كردند خود رهبر را ربعى بن شبث و رفتند حروراء به و شدند جدا او از حكميت، قبول به اعتراض عنوان به آن غير و قرّاء از حضرت

 مناظره ها آن با تا فرستاد بدانجا را عباس ابن بار يك حتى و كرد مناظره بودند شده معروف »حرويه« به كه آنان با بارها السالم عليه على

 كه است پرواضح بنابراين،. كنند اعالم ماه هشت از پس را خود رأى داورها بود بنا قرار طبق كه بود حالى در اين و) 5.(كند محاجه و

 .افتاد اتفاق نخست روزهاى همان از و حكمين نهايى حكم اعالم از قبل ها ماه حكميت قبول با خوارج مخالفت

 نام به تن يك تنها خواند مى عراق سپاهيان بر را نامه آشتى قيس بن اشعث وقتى كه اند كرده نقل طبرى از شهيدى دكتر آقاى اينكه اما و

 قرار اشعث وقتى كند مى نقل طبرى بلكه ندارد، وجود »تن يك تنها« تعبير طبرى عبارت در كه بگوييم بايد كرد، اعتراض اديه بن عروة

 در ولذا) 6.( للّه االّ حكم ال دهيد؟ مى قرار حكَم را مردان خدا امر در آيا: گفت اديه بن عروة خواند، تميم بنى از جماعتى بر را تحكيم داد

 البته( »كس تنها« نه و داد را » للّه االّ حكم ال« شعار كه دانند مى كسى نخستين را اديه بن عروة خوارج، تاريخ به مربوط هاى كتاب

 )7).(اند برده نام شعار اين گوينده اولين عنوان به را ديگرى كسان هم ها بعضى
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 خوارج در تاريخ ۱۷

 بى دچار شهيدى دكتر آقاى مانند نيز مطهرى آقاى مرحوم مورد اين در متأسفانه كه است اين كنيم مى ذكر اينجا در كه ديگرى مطلب

 )8.(است بوده حكمين رأى اعالم از پس السالم عليه على با خوارج مخالفت كه است كرده گمان و شده غفلت و توجهى

 از پس كه حكميت، قبول با خوارج گروه مخالفت كه است ين باشد مى اول قسمت بر مبتنى كه شهيدى دكتر آقاى نظريه ديگرى قسمت. 2

 آن براى كه نمودند رأى اظهار چيزى در و رفتند فراتر خود مسئوليت حدود از حكمين كه بود جهت اين به شد، ابراز داورها رأى اعالم

 يا است شده كشته مظلوم عثمان يا كنند بررسى كه بودند شده انتخاب اين براى فقط حكَم دو شهيدى آقاى عقيده به. بودند نشده انتخاب

 و عزل درباره نداشتند حق حكَم دو بنابراين، شوند؟ قصاص هستند السالم عليه على كنار در كه او قاتالن بايد شده كشته ناحق به اگر و نه

 .كنند اظهارنظر خليفه نصب

 :نويسد مى شهيدى دكتر آقاى

 شده كشته حق به عثمان اگر. است بوده چه حقيقت كه دريابند و بنگرند رسول سنّت و خدا كتاب در و بنشينند داوران كه بود اين مقرر«

 ....است مظلوم خليفه خونخواه و دم ولى او صورت اين در شده كشته حق بنا اگر و برخيزد، او خونخواهى به نبايد معاويه

 داورى اين گناه نيتى، بد يا فهمى كج از آنگاه). خليفه نصب و عزل( نبود آنان حق كه كردند دخالت كارى در داوران گفتند مى خوارج... 

 و است مسلمانان عموم حق خليفه، صالحيت تعيين گفتند مى. پذيرفت را داورى اين كه بود او گفتند و بستند وقت خليفه به را غلط

 كرده چنين كه حال. كند واگذار خاص شخصى به اند داده او به مسلمانان كه را منصبى تصدى براى صالحيت تعيين تواند نمى) ع(على

 .كند توبه آن از بايد و شده گناه مرتكب است

 فراتر خود مسئوليت حدود از داوران. نبود ميان در سخنى چنين نخست از اصوالً. نگزيدند كار چنين براى را داوران كه نيست شكى

 )9.(»بود نپذيرفته را داورى چنين هيچگاه نيز السالم عليه على اما. نداشتند را آن صالحيت كه پرداختند كارى به و رفتند

 پايگى بى و شده استوار اول قسمت اساس بر مطلب اين چون و است تر سست نيز اول قسمت از شهيدى دكتر آقاى نظريه از قسمت اين

 .كند مى رد را نظريه اين تاريخى مسلّم منابع همچنين. شود مى ساقط اعتبار از نيز دوم قسمت بنابراين، كرديم، روشن را اول قسمت

 زمينه اين در متعددى هاى نامه و بود داده قرار بهانه را او قاتالن از قصاص و عثمان خونخواهى امر، ابتداى در معاويه كه است درست

 قرار در و بود رفته فراتر عثمان خونخواهى مسأله از مطلب صفين جنگ در اما بود، شده بدل و رد السالم عليه على اميرالمؤمنين و او ميان

 از صحبتى اساسا گرديد محول اشعرى ابوموسى و عمروعاص داورى به كار آن طى و شد نوشته كه اى نامه آشتى و تحكيم داد

 كردند امضاء را آن كه افرادى اسامى حتى و شده نقل تاريخى كتابهاى در كامل طور به سند اين خوشبختانه. است نشده عثمان خونخواهى

 نقل صورت چند به تحكيم سند البته،. است آمده تاريخ در كردند امضاء را آن كه صورت چند به تحكيم سند البته،. است آمده تاريخ در

 و دارد وجود آن الفاظ در مختصرى هاى تفاوت يا و شده پيش و پس عبارت از بعضى فقط و نيست ها آن ميان جوهرى اختالف كه شده

 تسليم قرآن و خدا حكم مقابل در طرفين كه گرديده تأكيد مطلب اين روى فقط و نشده مطرح عثمان قتل مسأله ها آن از يك هيچ در

 بين از برده بين از قرآن كه را آنچه و كنند احيا كرده احيا قرآن كه را آنچه و دهند قرار حكَم آخر تا اول از را قرآن بايد داورها و هستند

 )10.(است شده اضافه قرآن به هم پيامبر سنّت شده نقل كه ديگرى متن در و ببرند،
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 خوارج در تاريخ ۱۸

 درباره دارند مأموريت حكمين اينكه به است شده تصريح تقريبا كرده نقل را آن طبرى كه تحكيم سند از اى نسخه در اينكه جالب

 :است چنين طبرى عبارت. بدهند حكم و كنند مشورت همديگر با قرآن حكم اساس بر خليفه تعيين و اسالمى امت سرنوشت

 )11.(»)ص(محمد المة يختارا ان و القرآن خفض ما يخفضا و القرآن رفع ما يرفعا ان فاشترطا«

 و ببرند باال برده باال برده باال قرآن كه را آنچه كه كردند شرط[  حكمين تعيين از پس شام اهل و عراق اهل: [ است چنين عبارت ترجمه

 .كنند انتخاب آله و عليه اهللا صلى محمد امت براى و بياورند پايين آورده پايين قرآن كه را آنچه

 .عثمان خونخواهى نه و است آوردن پايين و بردن باال و اسالمى امت براى انتخاب از صحبت اينجا در كه فرماييد مى مالحظه

 ما كه سازد مى نشان خاطر است فرموده ايراد خوارج اعتراضات به پاسخگويى مقام در كه اى خطبه در السالم عليه على حضرت همچنين

 :فرمايد مى آنگاه. كند بيان را آن كه دارد كسى به احتياج قرآن البته و داديم قرار حكَم را قرآن بلكه نداديم، قرار حكَم را مردان حقيقت در

 )12.(به اوالدهم و الناس احقّ فنحن آله و عليه  اللّه صلّى  اللّه رسول بسنّة حكم ان و به الناس احقّ فنحن  اللّه كتاب فى بالصدق حكم فاذا

 مردم ترين اولى و سزاوارترين ما شد حكم پيامبر سنّت به اگر و هستيم آن به مردم سزاوارترين ما شود حكم خدا كتاب در درستى به اگر

 .هستيم آن به

 انجام درستى به را كار اين اگر كه كنند داورى پيامبر سنّت و قرآن با كه است بوده اين حكمين از السالم عليه على انتظار كه بينيد مى

 .يافتند مى فرد ترين شايسته را على دادند مى

 به عثمان كه گفت و كرد مطرح را عثمان قتل جريان عاص عمرو وقتى اشعرى ابوموسى و عاص و عمر مذاكرات در كه كنيم مى اضافه

 در كه است كارى اين) (13(»لغيره اجتمعنا انما و االسالم فى حدث قد امر هذا«: گفت ابوموسى اوست، دم ولى معاويه و شده كشته ناحق

 ).ايم شده جمع اينجا در آن از غير چيزى براى ما ولى افتاده اتفاق اسالم

 بررسى نه و بوده مسلمين براى امر ولى تعيين حكمين مسئوليت و مأموريت كه شود مى روشن خوبى به آورديم آنچه مجموع به توجه با

 بنابراين و شد شروع تحكيم داد قرار نوشتن از پس فاصله بال و صفين جنگ همان در حكميت پذيرش با خوارج مخالفت و عثمان، قتل

 .است مخدوش قسمت دو هر در شهيدى دكتر آقاى نظر

 در اسالم تحليلى تاريخ كتاب كه است اين كرديم بحث شهيدى دكتر آقاى نظريه درباره تفصيل به ما اينكه علت دهيم مى تذكر اينجا در

 الزم خود بر را نظريه اين بررسى و نقد لذا و شده انتخاب درسى متن عنوان به ها دانشگاه از بعضى در حتى و است مطرح علمى محافل

 .هستند كشور ارزنده محققان و استادان از دكتر آقاى كه معتقديم حال، عين در ديديم؛
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 خوارج در تاريخ ۱۹

 خوارج و على امام. 2

 نهروان جنگ تا خوارج انشعاب از

 السالم عليه على اميرالمؤمنين مقابل در و شدند پيدا صفين، جنگ در حكميت جريان از پس بالفاصله خوارج گروه گفتيم، كه گونه همان

 .برآوردند سر

 حضرت آن آمد وجود به السالم عليه اميرالمؤمنين ياران از جمعى ميان كه تندى لفظى هاى درگيرى و صفين جنگ دردناك پايان از پس

 حضرت آن از حكميت، قبول به اعتراض عنوان به سپاهيان، از تن هزار دوازده اما كرد، ترك كوفه قصد به را منطقه خود سپاه با همراه

 با ميل دو ها بعضى گفته به كه كوفه نزديكى در بود كوچكى آبادى حروراء. شدند »حروراء« نام به محلى عازم كوفه جاى به و شدند جدا

 )14.(داشت فاصله كوفه

 مسلمانان ميان در جديدى شكاف و بود اسالمى جامعه پيكر بر اى تازه زخم السالم عليه على سپاهيان از زياد نسبتا گروه اين انشعاب

 وارثان تنها و شرع نماينده و سخنگو را خود كه آمدند وجود به خوارج نام به خواه خود و انعطاف قابل غير و تندرو گروهى و آورد پديد

 .كردند مى تخطئه اسالم فهم در را ديگران و دانستند مى راستين اسالم

 و تميمى ربعى بن شبث عهده به سپاه فرماندهى كه داد ندا ها آن ميان در منادى رسيدند حروراء به نفرى هزار دوازده گروه اين كه هنگامى

 بيعت خدا با تنها و بود خواهد شورايى صورت به كارها پيروزى، به رسيدن از پس و است يشكرى كواء بن اهللا عبد عهده به نماز امامت

 )15.(شد خواهد

 براى لذا و شد السالم عليه اميرالمؤمنين شديد نگرانى مايه خطرناك انحرافى مسير يك در ها آن افتادن و سپاهيان از تعداد اين جدايى

 :نمود اقدام مرحله سه در كرد مى تهديد را اسالمى جامعه كه اى فتنه با مقابله جهت و نكرد فروگذار كوششى هيچ از آنها هدايت

 انتقاد و زدند مى را خود حرفهاى آزادانه ها آن كه طورى به كرد رفتار حوصله و صبر و دارى خويشتن و صدر سعه با ها آن با: اول مرحله

 .نمودند مى برخورد ها آن با كرامت با السالم عليه اميرالمؤمنين اما شدند؛ مى دور ادب موازين از كه رفتند مى تند چنان گاهى و كردند مى

 شعار و نمودند مى قطع را او سخن حتى و كردند مى اعتراض خوارج از بعضى امام سخنرانى و خطبه وسط در كه شد مى چنان گاهى

 يكى: كرد خواهيم رعايت كنيد مى مصاحبت ما كه مادامى است، حق سه ما بر را شما: فرمود مى بزرگوارى با السالم عليه على اما دادند، مى

 جنگ به شروع كه وقتى تا اينكه سوم كنيم، نمى قطع المال بيت جنگ از را شما سهم اينكه دوم كنيم، نمى منع مسجد از را شما اينكه

 )16.(جنگيم نمى شما با ايد نكرده

 از اى آيه حوصله و صبر با او و زدند مى كنايه و گوشه حضرت آن به و خواندند مى السالم عليه على براى را قرآن از آياتى ها آن گاهى

) 17.(داد مى را ها آن پاسخ و خواند مى قرآن
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 خوارج در تاريخ ۲۰

 بدهد؟ آزادى خود مخالفان به حد اين تا كه داريد سراغ را حكومتى بشرى تاريخ در آيا

. شد مذاكره وارد و نمود مخاصمه ها آن با السالم عليه على ها، آن اشكاالت به پاسخگويى و خوارج گروه ارشاد منظور به: دوم مرحله

 به حضرت آن خود آنگاه و كند حل را ها آن اشكاالت و بنشيند صحبت به ها آن با تا كرد روانه آنان سوى به را عباس بن  عبداللّه نخست

 شد سبب امر اين كه طورى به كرد، تمام آنان بر را حجت و نمود صحبت گروه آن سران با روى در رو و مستقيما و رفت ها آن سوى

 .گردند باز حضرت آن سو به و ببرند پى خود اشتباه به خوردگان فريب آن از بسيارى

 و است شده نقل مختصرى هاى تفاوت با تاريخى هاى كتاب در گرفته، صودت نوبت چند كه خوارج گروه با امام احتجاج و مذاكره كيفيت

 :آوريم مى زير در تلخيص با كرده نقل اربلى عيسى بن على كه صورتى به را يكى ما

. دادند شعار او با مخالفت در و شدند جدا او خاص اصحاب از تن هزار چهار بازگشت كوفه به صفين جنگ از السالم عليه على چون

. دادند قرار خود امير را كواء بن  عبداللّه و رفتند »حروراء« به نفرى هزار دوازده گروه اين. شدند ملحق ها آن به نيز ديگر تن هزار هشت

 راه از كرد، صحبت آنان با مفصل طور به عباس ابن. نمايد مذاكره ها آن با تا ساخت روانه ها آن سوى به را عباس ابن السالم عليه على

 .بگويد سخن ما با و بيايد ما پيش طالب ابى بن على خود گفتند و بازنگشتند خود

 او. شد برو رو كواء ابن با و رفت ها آن سوى به تن چند با حضرت آن. گفت السالم عليه على به را مطلب و برگشت كوفه به عباس ابن

 فريب را شما شام اهل كه نگفتم شما به آيا: فرمود او پاسخ در السالم عليه على ساخت، مطرح را حكميت قبول و معاويه با جنگ مسأله

 من آيا ؟]  نمودند حكميت قبول به مجبور مرا و[  نگذاشتيد شما اما كنيم، تمام را كار بگذاريد اند، خورده شكست جنگ در چون دهند، مى

 و را اشعرى ابوموسى مگر نكرديد قبول شما و خورد نمى فريب او كه گفتم و بدهم قرار حكَم را]  عباس ابن[  خود عم پسر كه نخواستم

 شرط حكمين با شما حضور در در من. پذيرفتم نمى را امر اين داشتم مى هايى كمك و يارانى زمان آن در اگر پذيرفتم؟ را او ناچار به من

 حضور در كارها اين آيا. ندارم ها آن مقابل در تعهدى نكردند چنين اگر و كنند حكم آله و عليه اهللا صلى پيامبر سنّت و قرآن مطابق كه كردم

 نشد؟ انجام شما

 دهى؟ نمى ادامه معاويه با جنگ به چرا ولى است، درست ها اين همه: گفت كواء ابن

 .شود سپرى است شده تعيين آنها و ما ميان كه مدتى آن تا: فرمود حضرت

  اى؟ گرفته قطعى تصميم كار اين به پس: گفت كواء ابن

 .نيست راهى اين جز و آرى: فرمود حضرت

 )18.(شدند جدا خوارج از و بازگشتند السالم عليه على سوى به بودند او با كه تن ده و كواء ابن كه بود اينجا

 ها كتاب در حضرت آن سخنان متن كه داده پاسخ آنان ايرادهاى به و كرد گفتگو خوارج با نيز ديگر موارد در السالم عليه على همچنين

 )19.(است آمده
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 خوارج در تاريخ ۲۱

 آشكار ابوموسى حماقت و عاص و عمر نيرنگ اينكه تا دادند مى ادامه اسالمى جامعه و اميرالمؤمنين با خود هاى مخالفت به خوارج گروه

 بن  عبداللّه خانه در كه اى جلسه در ها آن و شد اى تازه مرحله وارد خوارج مبارزه بعد به اين از. كردند اعالم را خود رأى حكمين و شد

) 20(نهروان سوى به منظور اين براى و شدند السالم عليه على با جنگ آماده و برگزيدند خود فرماندهى به را او دادند تشكيل وهب

 )21.(كنند سازماندهى را خود نيروهاى آنجا در تا كردند حركت

 آن به را خوارج طلبانه جنگ هاى حركت چون اما بجنگد، معاويه با مجددا كه بود كرده آماده را خود السالم عليه على هنگام اين در

 معاويه با جنگ آماده و شوند ملحق وى سپاه به كه خواست ها آن از و كرد نصيحتشان و نوشت ها آن به اى نامه دادند گزارش حضرت

 براى گرفت تصميم خود اصحاب مشورت با و شد مأيوس ها آن از ديگر امام و كردند رد را او دعوت امام نامه پاسخ در خوارج. باشند

 )22.(برود نهروان به ها آن با مقابله

 از متعدد هاى گزارش رسيدن اما بجنگند، خوارج با كه نبود مايل هم هنوز و بود كرده آماده معاويه با جنگ براى را خود سپاه امام البته

 ديگر سوى از ها آن با مقابله براى اصحاب و ياران اصرار و سو يك از پيامبر صحابى ارت بن خباب كشتن و خوارج هاى انگيزى فتنه

 .كند حركت نهروان سوى به امام كه شد باعث

 سخنانى از پس او. فرستاد ها آن طرف به محاجه براى را صوحان بن صعصعة كه بود اين. شوند هدايت ها آن خواست مى هنوز امام

 شمشير بايد على و ما ميان كه گفت و كرد رد را او سخن وهب بن  عبداللّه اما. بردارند مخالفت از دست كه خواست خوارج از مستدل،

 ناراحتى سبب چيزى چه كه بپرسد ها آن از تا فرستاد آنها سوى به را عباس ابن ديگر بار يك امام و) 23(برگشت صعصعه. كند حكومت

 است؟ شده اميرالمؤمنين از ها آن

 كه امام. كنيم مى تكفير را على آن سبب به كه داريم ايرادهايى ما گفتند ها آن. كرد ها آن از را سؤال اين و رفت ها آن سوى به عباس ابن

 كه است شايسته اكنون شنيدى، را ها آن سخنان! اميرالمؤمنين يا: گفت امام به عباس ابن. شنيد را ها آن سخن بود عباس ابن سر پشت

 . بدهى را ها آن جواب خود

 .كنيد ذكر را خود ايرادهاى و بگوييد سخن من با هستم، طالب ابى بن على من: فرمود ها آن به خطاب و آمد پيش السالم عليه على

 قرآنى آيات با و داد پاسخ ها آن يك يك به حوصله و صبر و متانت با امام و كردند بيان السالم عليه على روش به را خود ايرادهاى ها آن

 گوشه از بسيارى هاى گروه ناگهان شد، حكمفرما آنجا در سكوت اى لحظه چند رسيد پايان به گفتگوها وقتى. نمود استدالل پيامبر سنّت و

 خوارج، نفرى هزار دوازده سپاه از و كردند بخشش و عفو تقاضاى امام از و! اميرالمؤمنين يا التوبه، التوبه،: زدند فرياد خوارج سپاه كنار و

 .شدند پناهنده حضرت آن به تن هزار هشت

) 24.(برويد ديگرى جاى به و نكنيد شركت جنگ اين در شماها: فرمود آنان به توابين گروه توبه قبول از پس امام اينكه جالب نكته
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 خوارج در تاريخ ۲۲

 گرفت تصميم ناچار به و »الكى الدواء آخر« باب از گرديد، مأيوس تميز بى و لجوج گروه آن راهيابى و هدايت از امام وقتى: سوم مرحله

: فرمود خود اصحاب به آميز مسالمت اقدام آخرين عنوان به حال، عين در ولى، بسوزاند را انحراف و فتنه و فساد ريشه و بجنگد ها آن با

 شديد العمل عكس با اما كردند، شروع را حمله و آمدند جلو خوارج سرانجام،) 25.(نكنيد آغاز را حمله شما اند نكرده شروع ها آن تا

 و بود نفر نُه هم امام سپاه تلفات. گريختند كه تن نُه جز رسيدند، هالكت به همگى كوتاهى مدت عرض در و شدند روبرو امام نيروهاى

 از و شوند نمى كشته نفر ده شما از قسم خدا به و است نهروان جسر كنار ها آن قتلگاه قسم خدا به: بود فرموده سپاه دو مقابله از پيش امام

 دو و عمان به نفرشان دو كه ماندند زنده خوارج از نفر نُه فقط نهروان جنگ از پس و شد هم طور همان و. ماند نمى باقى نفر ده ها آن

 )26.(كردند آشكار بالد در را خود بدعت و رفتند يمن به نفرشان يك و جزيره به نفرشان دو و سيستان به نفرشان دو و كرمان به نفرشان

 ها كشته ميان در حضرت آن خود و كنند پيدا را ذوالئديه كشتگان، ميان در و بگرديد: فرمود خود اصحاب به امام شد تمام جنگ وقتى

 تا ،)شده گفته دروغ من به نه و ام گفته دروغ نه قسم خدا به( »كُذبت وما كَذبت ما  واللّه«: گفت مى و كرد مى جستجو شدت به و گشت مى

 )27.(گفت تكبير م اما كه بود اينجا و يافتند را ذوالثديه جسد و كردند پيش و پس بود شده انباشته هم روى كه را ها جنازه باالخره اينكه

 طريق از هم و شيعه طريق از هم كه بسيارى روايات طبق كه بود اين كرد مى جستجو را الثديه ذو جنازه زياد اهتمام با امام اينكه علت

 ها آن. كرد خواهد جنگ مارقين گروه با آينده در او كه بود داده خبر السالم عليه على به آله و عليه اهللا صلى پيامبر است، شده نقل سنّى

 از يكى كه است شخصى رهبرشان كه است اين ها آن نشانى و اند شده خارج دين از اما اند عبادت و روزه و نماز اهل كه هستند كسانى

 .شود مى كشته جنگ اين در او و است ناقص دست يك از و است زن پستان مانند هايش پستان

 )28.(است شده نقل مكرر طور به تاريخى كتب در نيز و سنّى و شيعه حديثى جوامع در گوناگون هاى صورت به حديث اين مضمون

 كه گفتم و كردم نقل او براى را خوارج و نهروان جنگ داستان و نمودم مالقات عايشه با نهران جنگ از پس: گويد مى انصارى قتاده ابو

 را حق كه شود نمى باعث على و من ميان خصومت: گفت عايشه. بود داده خبر روز اين از پيامبر كه گفت كشت، را ذوالثديه على وقتى

 را سرهايشان و شوند مى خارج دين از من امت از فرقه يك شوند؛ مى فرقه دو من امت: فرمود كه شنيدم پيامبر از خودم من نگويم؛

. كشد مى است من و خدا نزد فرد ترين محبوب كه كسى را ها آن. كند نمى تجاوز زبانشان از ولى خوانند مى را قرآن ها آن. تراشند مى

 تقدير! ابوقتاده اى: گفت عايشه كردى؟ كه بود كارى چه آن پس ، دانستى مى را اين تو! المؤمنين ام يا: گفتم عايشه به گويد مى ابوقتاده

 )29...(بود چنين

 :فرمود اى خطبه طى و بازگشت كوفه به السالم عليه على نهروان جنگ پايان از پس

 )30.(كلبها اشتد و غيهبها ماج ان بعد غيرى احد عليها ليجترى يكن لم و الفتنه عين فقئت انى

 رسيده خود شدت به و زد موج فتنه ظلمت آنكه از بعد نداشت را آن جرأت ديگر كسى من جز و آوردم در را فتنه چشم كه بودم من اين

 .بدهد انجام را كارى چنين بود،
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 خوارج در تاريخ ۲۳

 قاريان و عبادت اهل و مآب مقدس و الصالح ظاهر افرادى ها آن كه زيرا كند مى اشاره خوارج با مبارزه دشوارى به خطبه اين در امام

 .بودند قرآن

 :نوشتها پى
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  نهروان جنگ از پس خوارج

 با همزمان مبرد، گفته به اما كردند پيدا نجات خوارج از نفر نُه فقط نهروان جنگ در كه است درست. نبود خوارج كار پايان نهروان جنگ

 هزار هشت آن ميان در گذشته، آن از و داشتند را خوارج عقيده باطن در كه كردند مى زندگى كوفه در نفر هزار دو حدود نهروان، جنگ

 خصوص به امر اين و پيوستند خوارج به مجددا كه بودند كسانى شدند پناهنده السالم عليه على به و كردند توبه نهروان جنگ در كه نفرى

 .شد مى انجام بيشتر امام شهادت از پس

 فورا ولى كردند مزاحمت ايجاد اميرالمؤمنين براى بارها خوارج مانده باقى افتاد، اتفاق 38 يا و 37 سال در كه نهروان واقعه از پس

 .شدند سركوب

. كردند منزل نخليه در و شدند متحد بودند، داشته نگه مخفى را خود عقيده كه كوفه خوارج با نهروان خوارج بقاياى 38 سال همان در

 على السالم عليه على و نپذيرفتند اما كرد دعوت امام از اطاعت به هارا آن او. فرستاد ها آن سوى به را عباس ابن السالم عليه اميرالمؤمنين

 در به سالم جان كه تن چند مگر كشت را ها آن همه و رفت ها آن سوى به است، نحس ساعت اين بود گفته كه قيس بن عفيف نهى رغم

 :است آمده خارجى حطان بن عمران شعر در نخليه جريان. بردند

 )  1(الحرب الجوسق عند النخليه يوم  به الشّراة دان بما ادين انّى

 تو از ما: گفت و كشيد پيش را حكميت مسأله و رسيد امام حضور به تن سيصد با كه بود ناجيه بنى از راشد بن خريت ها آن از ديگر يكى

 و كنيم گفتگو سنّت و كتاب اساس بر هم با حاضرى آيا: فرمود و نمود نصيحت را ها آن صدر سعه با السالم عليه امام. كرد نخواهيم اطاعت

 بدانى؟ دانى نمى كه را آنچه شايد كه بگويم تو به مطالبى

 .گردم برمى تو سوى به زودى به: گفت خريت

 را تو آيى من پيش و كنى هدايت طلب من از اگر قسم خدا به. كنند سبك را تو ها نادان و بدهد فريب را تو شيطان مبادا: فرمود حضرت

 .كرد خواهم هدايت مستقيم راه به

 در و رسيد اهواز به بسيار هاى انگيزى فتنه از پس و شد خارج كوفه از خود ياران با شبانه و برنگشت ديگر و رفت امام پيش از خريت

 امام سرانجام،. گرفت باال او كار و شدند جمع او دور ها نصرانى و زدند مى سرباز خراج دادن از كه كسانى و دزدها و ها دينى بى آنجا

 بسيار گريز و جنگ از پس و رسيدند هم به سپاه دو رامهرمز در و فرستاد او سوى به قيس بن معقل فرماندهى به را سپاهى السالم عليه

 بودند مسلمان كه را ها آن و گرفت اسارت به را آنان از بسيارى جمع معقل و رسيد هالكت به او خود و شد تارومار خريت سپاه باالخره

 )2.(برد خود با را ها نصرانى ولى نمود رها كردند، توبه خود كار از و

 صفين و جمل جنگ در بودند نفر سيصد كه او ياران و خريت: گويد مى. نباشد درست رسد مى نظر به كه دارد عبارتى خريت درباره طبرى

 )3.(بودند السالم عليه على با نهروان و
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 و نمود اعتراض امام به صفين جنگ همان در كه بود كسانى جمله از او زيرا رسد، مى نظر به بعيد امام سپاه در نهروان در خريت حضور

 )4.(گريخت حضرت آن از و كرد رد را حكميت قبول

 )5.(كند مى ساقط را نهروان كلمه اما آورد مى را طبرى عبارت همان يارانش و خريت درباره اثير ابن كه است همين براى شايد

 دومة در حكمين رأى اعالم از پيش نهروان جنگ كه پندارد مى او. است كرده بزرگى اشتباه دچار را ولهاوزن اينجا در طبرى عبارت

 از اش جدايى و حضرت آن به او اعتراض طبعا و بود السالم عليه على با همراه نهروان در ناجى خريت اينكه دليل به افتاد، اتفاق الجندل

 به امام نامه در امر اين و بوده حكمين رأى اعالم از پس نهروان جنگ شك بى كه حالى در) 6.(است بوده حكمين رأى اعالم از پس امام

 .است منعكس كامالً كرديم نقل اين از پيش كه حوادث سير در همچنين و نهروان خوارج

 السالم عليه على كنار در زمانى. كرد مى عوض رنگ زود به زود او دهد مى نشان كه است شده نقل گوناگونى مطالب خريت درباره

 قصد ها اين كه گويد مى و كند مى سعايت او پيش حصين بن زيد و وهب بن  عبداللّه مانند فاطمه حضرت اصحاب از تن چند از و جنگد مى

 نصرانى مسعودى گفته به آخر دست و جنگد مى السالم عليه على با و كند مى فرار او خود زمانى و) 7(دارند، را تو از فرار و فساد

 )8.(شود مى

 ابن. شدند سركوب حضرت آن سپاهيان وسيله به و كردند خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر خوارج از نيز ديگرى كسانى خريت بر عالوه

 :آوريم مى زير در را ها آن از فهرستى اجمال به ما و است كرده نقل خود كتاب در را ها آن هالكت و خروج كيفيت و افراد اين اسامى اثير

 سيصد با را حسان بن ابرش امام. رفت انبار شهر به سپس و كرد خروج امام بر تن دويست با دسكره در كه شيبانى عوف بن اشرس. 1

 .يافت خاتمه خوارج شدن تارومار و اشرس شدن كشته با غائله و فرستاد ها آن سوى به كس

 امام و كردند خروج امام بر ماسبذان در خوارج از تن دويست از بيش همراهى به مجالد برادرش با الرباب تيم قبيله از علفه ابن هالل. 2

 .كرد سركوب را ها آن قيس بن معقل فرماندهى به لشكرى فرستادن با

 امام و كرد خروج رسيدند، هالكت به همراهانش و علفه بن هالل كه محلى همان در خوارج از تن هشتاد و صد با بشر بن اشهب. 3

 .شدند سركوب جرجرايا نام به محلى در و فرستاد ها آن سوى به ـ عدى بن حجر نقلى به و ـ قدامه بن جارية فرماندهى به سپاهى

 بن سعد وسيله به و كرد خروج است واقع مداين فرسخى چند در كه درزنجان نام به محلى در تن دويست با تميمى قفل بن سعيد. 4

 .شدند كشته مسعود

 از تن شش فقط او سپاه در كه است شده گفته. آمد شهرزور به و كرد جمع خود دور را موالى از بسيارى كه تميمى سعدى مريم ابو. 5

 پيغام او به السالم عليه على. زد اردو كوفه فرسخى پنج در او. بودند عرب غير مسلمانان تازه و موالى از همه بقيه و داشتند شركت ها عرب

 فرماندهى به را سپاهى امام. بود نخواهد ديگرى چيز جنگ جز ما ميان: گفت و نكد قبول او اما شود، وارد كوفه به و كند بيعت كه داد

 از مجروحان داد دستور امام اينكه جالب. يافت فيصله كار ابومريم سپاه شدن تارومار با باالخره و هافرستاد آن سوى به هانى بن شريح

 )9.(كردند مداوا و بردند كوفه به را ابومريم سپاه
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 خوارج بزرگ توطئه

 راهزنان و دزدان و اسالم دشمنان و مرتدها و نصارى از حتى و كردند سازماندهى را خود نيروهاى بارها و بارها خوارج گروه كه ديديم

 ديگرى طريق از پس،. نشد عايدشان چيزى فضاحت و شكست جز اما جنگيدند السالم عليه اميرالمؤمنين حكومت با و نمودند استفاده نيز

 ها آن دست به مسلمين امام و عدايت و حق پيشواى و شد عملى ها آن نقشه بار اين متأسفانه و كردند توطئه امام ترور براى و شدند وارد

 .رسيد شهادت به

 كارهاى از و كردند صحبت زمامداران درباره و شدند جمع هم دور مكه در خوارج از جمعى نويسند مى اسالمى مورخان كه طورى به

 .شدند متأثر و آوردند ياد به را نهروان جنگ در شدگان كشته و نمودند انتقاد آنان

 انتقام و كنيم راحت ها آن از را مردم و ببريم بين از را گمراه پيشوايان و بفروشيم خدا به را خود جان بايد ما كه گفتند همديگر به ها آن

 معاويه گفت تميمى  عبيداللّه بن برك من، عهده به على گفت مرادى ملجم بن عبدالرحمان هنگام اين در. بگيريم را نهروان در شدگان كشته

 .من عهده به عمروعاص گفت نيز تميمى بكر بن عمرو و من، عهده به هم

 .گذاشتند وعده هم با را رمضان ماه نوزدهم شب و بستند پيمان يكديگر با كار اين انجام براى تن سه هر

 قطام نام به رويى زيبا دختر با خوارج از يكى منزل در روزى. گرفت تماس خود خارجى دوستان با آنجا در و آمد كوفه به ملجم ابن

 را خود مهريه اما پذيرفت، را پيشنهاد اين قطام. بودند شده كشته نهروان جنگ در قطام برادر و پدر. نمود ازدواج پيشنهاد او به و شد آشنا

 شهر به قسم خدا به كه داشت اظهار و پذيرفت را او را شرايط ملجم ابن. بود السالم عليه على كشتن ها آن مهمترين كه داد قرار چيز چند

 .على كشتن براى مگر ام نيامده كوفه

 بن شبيب نام به مردى با و آمد بيرون خانه آن از ملجم ابن. كرد تعيين ملجم ابن به كمك براى را مجالد بن وردان نام به شخصى قطام

 جمع كوفه اعظم مسجد در) ه 40 سال( رمضان ماه 19 شب در سرانجام و كرد همداستان خود با نيز را او و شد مصادف خوارج از بجره

 بزرگ فاجعه آن سحرگاهان، اينكه تا كرد تشويق خود مأموريت انجام در را ملجم ابن و گرديد ملحق ها آن به نيز قيس بن اشعث و شدند

 )10...(آمد فرود السالم عليه اميرالمؤمنين مبارك فرق به ملجم ابن شمشير و افتاد اتفاق

 به روزگار فرد پرهيزكارترين و كردند وارد مسلمين و اسالم پيكر بر را مهلكى ضربت شده حساب توطئه يك در خوارج سان بدين و

. رسيد شهادت به روزگار فرد ترين شقى دست
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 :كنيم مى جلب مطلب چند به را محترم خوانندگان توجه اينجا در

 نبود شخصى اقدام يك امام قتل توطئه. 1

 بود تن سه همان ابتكار به شد كشيده معين شب يك در عمروعاص و معاويه و السالم عليه على قتل براى كه اى نقشه شود مى تصور گاه

 اقدام نوعى اين و) بردند در به سالم جان آن از عمروعاص و معاويه البته كه( كردند عملى سپس و كشيدند را نقشه اين مكه در كه

 .است بوده شخصى

 اكثر در كرديم، نقل كه گونه همان زيرا، شد عملى تن سه آن وسيله به كه بود خوارج گروه به مربوط توطئه اين كه رسد مى نظر به

 تن سه اين و كشيدند را نقشه آن و زدند را ها حرف آن و آمدند هم گرد مكه در خوارج از جمعى كه است آمده چنين تاريخى هاى روايت

 نكرده آگاه خود قصد از را كسى كارى مخفى اصول طبق اينكه با آمد كوفه به ملجم ابن وقتى بينيم مى لذا و. شدند نقشه اجراى داوطلب

 از كوفه خوارج و بوده قبلى نقشه يك طبق قطام با ملجم ابن مالقات ترتيب كه رسد مى نظر به و كردند پذيرايى او از كوفه خوارج بود،

 تر مصمم خود مأموريت انجام در او با ازدواج وعده و قطام عشق با ملجم ابن تا آوردند وجود به را صحنه اين و داشتند آگاهى او قصد

. نگردد تزلزل دچار و شود

 

 بود؟ كه ملجم ابن. 2

 جمله از خوارج قاطع اكثريت مانند و بود آموخته جبل بن معاذ از را قرآن يمن در او. بود يمن اهل مرادى ملجم بن عمرو بن عبدالرحمان

 آن در فتح از پس و كرد شركت مصر فتح در دوم خليفه زمان در او. بود نمايان سجده اثر او پيشانى در و رفت مى شمار به قرآن قاريان

 قرآن مردم به تا بدهد مسجد نزديكى در اى خانه ملجم ابن به كه نوشت عاص عمرو به اى نامه طى دوم خليفه. گزيد اقامت جا

 )11.(بياموزد

 از پس و شد مى محسوب امام ياران از و آمد كوفه به السالم عليه اميرالمؤمنين با مردم بيعت و عثمان قتل از پس و رفت يمن به بعدها او

 و گرفت قرار امام احسان و لطف مورد مكرر طور به او) 12.(رفت بيرون كوفه از و شد جدا امام از خوارج پيدايش و حكميت جريان

 .كشت خواهد مرا او كه بود فرموده صراحت با گاه و اشاره با گاه امام

 از بعضى شهيدى دكتر آقاى گفته به اما كشت، را السالم عليه اميرالمؤمنين خوارج از يكى عنوان به و بود خوارج از ملجم ابن شك، بى

 طرح بلكه نداشتند، شركت السالم عليه على قتل در خوارج و نبود خوارج از ملجم ابن كه اند شده مدعى خوارج، گروه معاصر مورخان

 بنى و بود مراد بنى قبيله از ملجم ابن كه است اين ها آن دليل مهمترين و بوده معاويه اشاره به و قيس بن اشعث دست به حضرت آن قتل

 )13.(نبودند خوارج شمار در مراد

 خود از دفاع براى و ندارند هم را خودشان اسالف شهامت حتى معاصر خوارج كه نمايد مى چنين. است عجيبى سخن كه راستى به

 .كنند انكار را تاريخى مسلّمات حاضرند
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 نظر اتفاق موضوع اين بر ديگران و الحديد ابى ابن و عبدربه ابن و مبرد و اثير ابن و يعقوبى و مسعودى و طبرى قبيل از مورخان همه

 همه و ماند نمى سنگ روى سنگ ديگر كنيم رد اند، متفق آن بر مورخان همه كه را مطلبى باشد بنا اگر و بود خوارج از ملجم ابن كه دارند

 .كرد رد توان مى را چيز

 كه است الزم پذيرفت را اى عقيده نفر يك اگر آيا. است عنكبوت خانه از تر سست نبودند خوارج از مراد بنى اينكه به ها آن استدالل اما و

 قبيله همان از ديگر كسان و باشند اى عقيده داراى قبيله يك از كسانى يا كسى است ممكن باشند؟ داشته را عقيده همان قبيله افراد همه

 و بود خوارج قاتل السالم عليه اميرالمؤمنين سپاه فرماندهان از يكى قيس بن معقل مثالً. است روشنى امر اين و باشند نداشته را عقيده آن

 حاال. داد شكست را ها آن و جنگيد خوارج سپاه با خارجى، خريت جريان در جمله از و بار، چندين آورديم اين از پيش كه طورى به

 دارى خنده سخن آيا بودند، خوارج سران از تميم بنى و بود تميم بنى قبيله او كه زيرا بود خوارج از خودش معقل كه بگويد كسى اگر

 است؟ نگفته

 :كنيد توجه سند اين به. بودند پيوسته خوارج گروه به نيز مراد بنى از كه داريم اسنادى ما گذشته، اين از

 )14...(عليه فقاتلوا الخوارج من مراد من لرجل رمح ايامهم بعض فى سقط و

 ...جنگيدند آن خاطر به كه افتاد زمين به خوارج از مراد قبيله از مردى دست از اى نيزه روزهايشان از بعضى در

 از هم مراد بنى و بودند مراد بنى پيمانان هم از و حمير قبيله هاى تيره از كه بود تجوب قبيله از ملجم ابن كه كنيم اضافه هم را مطلب اين

) 15.(رود مى شمار به كنده قبايل

 

 نگرفت؟ قرار ترور ليست در ابوموسى چرا. 3

 مطرح سؤال اين اكنون. دادند قرار ترور ليست در نيز را عاص عمرو معاويه، و السالم عليه على اميرالمؤمنين بر عالوه خوارج كه ديديم

 ندادند؟ قرار عاص و عمر رديف در را او چرا پس بود، حكَم دو از يكى عاص عمرو همچون نيز اشعرى ابوموسى كه شود مى

 او بنابراين بود، كرده خلع خالفت از را دو هر معاويه و السالم عليه على و نداشت رياستى و حكومت ابوموسى كه رسد مى نظر به ابتدا در

 گذشته هاى بحث در كه گونه همان و بود يمن اهل ابوموسى كه داشت دور نظر از نبايد هم را احتمال اين اما نبود؛ عاص و عمر مانند

 يمنى خاطر به ها همان هم را ابوموسى حتى و بودند يمن اهل فتنه اين بازيگران و سران از بعضى و داشت نژادى ريشه خوارج فتنه گفتيم

 .باشد گرفته قرار خوارج يمنىِ سران حمايت مورد ابوموسى كه نيست بعيد پس،. بودند كرده انتخاب حكميت به بودن
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 داشت؟ شركت امام قتل توطئه در قيس بن اشعث آيا. 4

 نمودند؛ اسير را او مسلمانان و شد مرتد حضرت آن رحلت از پس شد مى محسوب آله و عليه اهللا صلى پيامبر اصحاب از كه قيس بن اشعث

 بود، حضرت آن اصحاب جمله از السالم عليه على خالفت زمان در او. آورد در او ازدواج به را خود دختر اول خليفه و كرد توبه سپس

 شديد ذم مورد او است، شده نقل السالم عليهم معصومين ائمه از كه رواياتى در و) 16.(شد خوارج از سرانجام طوسى شيخ گفته به ولى

 )17.(نمود مى استهزاء را او و كرد مى بدگويى السالم عليه اميرالمؤمنين از كه بود همو و گرفته قرار

. كرد قتل به تهديد را امام اشعث، گرفت در كه تندى گفتگوى از پس و رسيد السالم عليه على خدمت به اشعث روزى كه است شده نقل

 )18.(آيد من سوى به مرگ يا بروم مرگ سوى به من كه دهم نمى اهميت سوگند خدا به ترسانى؟ مى مرگ با مرا آيا: فرمود امام

 ملجم ابن و بود ها آن با نيز قيس بن اشعث بودند نشسته كوفه مسجد در شبيب و وردان با ملجم ابن كه رمضان 19 شب مورخان گفته به

 )19.(كرد مى تشويق امام ترور به را

 در اشعث شركت كه محمود نايف دكتر آقاى نظر امام، به نسبت اشعث عداوت و كينه سابقه گرفتن نظر در با و تاريخى نص اين به توجه با

 .است موردى بى استبعاد ،)20(داند مى بعيد وى دختر با السالم عليه حسن امام ازدواج دليل به را امام قتل توطئه

 

  السالم عليه على امام شهادت از پس خوارج

 رهبر تنها نه مسلمين جامعه فاجعه، اين با و اسالمى عدل حكومت پايان بر بود آغازى خوارج، دست به السالم عليه اميرالمؤمنين شهادت

 .هم نيز را اسالمى معيارهاى و ها ارزش رفاه و خوشى و همبستگى و اتحاد كه داد دست از را گسترى عدل و شايسته

 ، السالم عليه مجتبى حسن امام صلح از پس ويژه به معاويه، براى كار شدن راست و السالم عليه اميرالمؤمنين شهادت از پس خوارج گروه

 خوبى هدف معاويه با جنگ البته. ساختند آماده معاويه با جنگ براى را خود و كردند سازماندهى و دادند سامان و سر را خود نيروهاى

 شهرهاى و دانستند مى كافر نبود عقيده هم ها آن با كه را كسى هر و داشتند جنگ سر مسلمانان همه با كه معاويه با نه خوارج اما بود،

 متحد مسلمانان همه خوارج با مقابله و مبارزه براى بينيم مى كه نيست آور تعجب بنابراين،. كردند مى تلقى شرك بالد و كفر بالد را اسالمى

 .جنگند مى ها آن با اموى حكومت كارگزاران كنار در السالم عليه على شيعيان گفته خواهيم طوريكه به و شوند مى

 هواداران و شيعيان جنگيدند، مى او كارگزاران و معاويه با فقط كه وقتى تا خوارج كه است اين بدهيم تذكر اينجا در بايد كه را مهمى نكته

 :بود فرموده كه بود اميرالمؤمنين سفارش خاطر به اين و نداشتند كارى ها آن با السالم عليه على

 )21...(بعدى من الخوارج تقاتلوا ال

 ...نكنيد جنگ خوارج با من از پس
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 و كردند خروج اسدى حوثره رهبرى به خوارج از گروهى كه هنگامى السالم عليه حسن امام با صلح از پس معاويه كه بود جهت همين به

 قسم خدا به كه كنم جنگ گروهى با تو جانب از چگونه: فرمود پيشنهاد اين مقابل در امام بجنگد ها آن با كه نمود پيشنهاد حضرت آن به

 )22(بجنگم؟ تو با كه هستى ها آن از تر اولى تو

 در ها آن و گرفت باال خوارج فساد و فتنه و طغيانگرى اينكه تا داشت ادامه همچنان خوارج مقابل در شيعيان انتظار و صبر سياست

 با مقابله به خود از دفاع خاطر به و ناچار به شيعيان كه بود اينجا. كردند امنيت سلب هم شيعيان از حتى و پرداختند مردم كشتار به شهرها

 در گفت، خواهيم كه طورى به و كردند هماهنگى زبير بن  عبداللّه و شعبه بن مغيرة چون افرادى با منظور اين براى و پرداختند خوارج

 .شدند همداستان نداشتند، قبول را ها آن هرگز كه هايى گروه با خوارج سركوبى

 

 خوارج و شعبه بن مغيرة

 اسالمى جامعه در فساد و ناامنى مايه و نداشتند مردمى موقعيت كه جا آن از و آمدند ميدان به بارها معاويه با مقابله براى خوارج گروه

 .خوردند شكست بار هر بودند،

 كه خوارجى واقعه، اين در. اند آورده اثير ابن و طبرى را آن مفصل شرح كه بود تميمى علفه بن مستورد قيام خوارج مهم هاى قيام از يكى

 جاهاى و بصره و كوفه از را خود همفكران و آمدند كوفه به بودند گريخته فارس و رى جمله از ديگرى مناطق به نهروان جنگ از پس

 نظر در را معينى روز و كنند خروج معاويه ضد بر تا كردند آورى جمع زيادى نسبتا نيروى و نمودند بيعت مستورد با و آوردند گرد ديگر

 از بسيار ولى انداخت، زندان به و ساخت دستگير را ها آن سران از بعضى و كرد پيشدستى كوفه حاكم و رفت لو ها آن نقشه اما گرفتند،

 آماده حمله براى را خود و دادند مى جا تغيير بار يك چند هر ها آن. دادند تشكيل را سپاهى و گريختند كوفه از مستورد جمله از ها آن

 .ساختند مى

 و گر حيله مردى ولى داشت، اخالقى فساد سابقه و بود ها عثمانى از مغيره. بود شعبه بن مغيرة زمان آن در معاويه طرف از كوفه حاكم

 با جمله از و همه با رسيد كوفه حكومت به كه وقتى او) 23.(شمارند مى عرب هوشمند چهار از يكى را او كه طورى به بود سياستمدار

 .كرد مى مدارا السالم عليه على شيعيان

 با و بدهند پناه خوارج به كه كسانى تهديد ضمن و آورد هم گرد را كوفه سران ديد مى ناتوان مستورد نيروهاى مقابل در را خود كه مغيره

 ايجاد كه خوارج با جنگ براى و دادند مثبت پاسخ مغيره به كوفه سران. خواست كمك خوارج سركوب براى آنان از كنند، يارى را ها آن

 .شدند پيشقدم بودند كرده فساد و فتنه و ناامنى

 عبارت تن سه اين. كردند همكارى اعالم مغيره با جريان اين در السالم عليه على اميرالمؤمنين خاص ياران از تن سه تاريخى روايت بر بنا

 و كردند فعاليت سخت خوارج با جنگ براى نيرو آورى جمع در ها آن) 24.(قيس بن معقل و صوحان بن صعصعة حاتم، بن عدى از بودند

 خواست مغيره از داشت ارزشمندى تجربيات و بود جنگيده خوارج با بارها السالم عليه اميرالمؤمنين زمان در كه قيس به معقل خصوص به
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 از پس و پرداخت علفه بن مستورد تعقيب به سپاهى هزار سه با معقل و پذيرفت را پيشنهاد اين مغيره. واگذارد او به را سپاه فرماندهى كه

 به نيز مستورد خود و خوردند سختى شكست را خوارج سرانجام شد وارد طرف دو هر به كه سنگينى تلفات و بسيار گريزهاى و جنگ

 )25.(شد كشته هم قيس بن معقل البته و رسيد هالكت

 نويسندگان از بعضى كه است اين اينجا در توجه قابل نكته. آورديم را آن از اى خالصه ما و است مفصل بسيار مستورد خروج جريان

 را جريان اين و بگذارند شيعيان دلى ساده و مغيره سياستمدارى و زرنگى حساب به را مستورد با جنگ در شيعيان شركت اند كرده سعى

 :گويند مى ها آن. كنند قلمداد معاويه براى مضاعفى پيروزى

 استفاده خوارج با جنگ براى شيعيان از و سازد منصرف معاويه و اميه بنى با معارضه از را كوفه شيعيان خوارج، بهانه به توانست مغيره ـ

 )26.(كند

 )27.(نمود سركوب را ها آن شيعيان وسيله به شعبه ابن مغيرة كردند، قيام علفه بن مستورد رهبرى به خوارج كه هنگامى ـ

 )28.(كند مى عنوان متعددى موارد در نيز ولهاوزن را سخنان اين نظير ـ

 تمام حاكمه دستگاه نفع به خوارج با جنگ در شيعيان شركت كه نيست شكى باز و بود زرنگى و سياستمدار شخص مغيره كه نيست شكى

 با خود باورهاى و ها آرمان و خود شهر و خود از دفاع براى بلكه معاويه با مغيره خوشايند براى نه شيعيان كه است اين مسأله اما شد،

 و كوفه مانند نشين شيعه شهرهاى در اند ساخته فراهم كه نظامى برگ و ساز و نيرو همه اين با خوراج كه ديدند مى ها آن. جنگيدند خوارج

 .كنند تحمل را آن بتوانند شيعيان كه نبود چيزى اين و گرفت خواهند دست به را حاكميت بصره

 و نباشند كننده شروع شيعيان كه بود اين بر ناظر نكنيد جنگ خوارج با من از پس اينكه مورد در السالم عليه اميرالمؤمنين سفارش اما و

 به معاويه كه كارى همان باشد، مسلمانان ميان كشتار و خونريزى به منجر كه نزنند كارى به دست السالم عليه على خونخواهى عنوان به

 .كرد ها بدبختى آن دچار را اسالمى امت و داد انجام عثمان خونخواهى بهانه

 

 خوارج و زياد ابن

 و كردند مى خروج كوچك هاى گروه در چندى از هر و شدند گمى در سر دچار خوارج گروه ها مدت علفه بن مستورد شكست با

 :داد مى نشان عمل شدت خوارج مقابل در كه بود زياد ابن با بصره و كوفه حكومت زمان اين در. شدند مى سركوب

 .گشتند تارومار بانقيا نام به محلى در و شدند خارج كوفه از كه ظبيان بن حيان فرماندهى به گروهى ـ

 امان ها آن به او و خواستند امان عامر ابن از و شدند تسليم به مجبور عامر ابن مقابل در كه تميمى غالب بن سهم فرماندهى به گروهى ـ

 .كشت را غالب بن سهم ابيه، بن زياد بعدها. داد

 .شدند سركوب ابيه بن زياد وسيله به كه طائى زحاف و ازدى قريب فرماندهى به گروهى ـ
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 .شدند كشته بعد و آمدند گرفتار زياد ابن زندان به كه اديه بن عروة برادر اديه بن مرادس ابوبالل رهبرى به گروهى ـ

 سختگيرى ها آن مقابل در زياد ابن. اند كرده ذكر را ها آن داستان جزئيات اثير ابن و طبرى كه بودند بسيار كوچك هاى گروه اين از و

 ابن. بود بلجاء نام به زنى كشتن اش نمونه. كرد نمى رحم نيز ها آن هاى زن به حتى و كشت مى يافت مى را خوارج كه كجا هر و نمود بسيار

 را پاهايش و ها دست آنكه از پس و ساخت دستگير را او زياد ابن. داشت عظمت خوارج نزد در و كرد مى سخنرانى جا همه خارجى زن

 )29.(انداخت بازار به را اش جنازه و كشت را او كرد قطع

 

 خوارج و زبير بن  عبداللّه

 خود از العملى عكس توانستند نمى زياد ابن هاى سختگيرى علت به اما آورد، غليان به را خوارج خشم ديگ خارجى زن اين شدن كشته

 داعيه آنجا در كه زبير بن  عبداللّه به و گريختند مكه به زياد ابن ترس از ها آن از بعضى و افتادند زندان به خوارج از بسيارى. بدهند نشان

 .كردند يارى شام سپاه و يزيد با مقابله در را او و شدند ملحق داشت خالفت

 به حضرت آن از و ، السالم عليه اميرالمؤمنين با هم و بود مخالف اميه بنى با هم زبير، ابن زيرا بود طبيعى امر يك زبير ابن با خوارج اتحاد

 و داد قرار خشك هاى چوب ها آن اطراف و كرد جمع محلى در مكه در را ها آن كه بود بدانجا تا هاشم بنى با او دشمنى. كرد مى ياد بدى

 )30.(داد نجات را هاشم بنى و رسيد راه از مختار سپاه ناگهان كه بسوزاند را ها آن خواست

 بن نجدة بصره، و كوفه در زياد ابن موقعيت تضعيف و معاويه بن يزيد شدن كشته از پس و نكشيد درازا به زبير ابن با خوارج اتحاد اما

 به نجده سپس. كردند ترك را زبير ابن خوارج آن دنبال به و افتاد اختالف ها آن ميان و كرد سؤاالتى زبير ابن از خوارج رئيس عويمر

 )31.(گرفت را وعامر تميمى وادى و بحرين و عمان و وطائف يمن كه جايى تا گرفت باال كارش و رفت يمامه

 بن  عبداللّه و صفار بن  عبداللّه و ارزق بن نافع بود ها آن جمله از كه رفتند بصره به و شدند جدا زبير ابن از نيز خوارج از جمعى

 خوارج از گروه آن و آشفته اى قبيله هاى درگيرى خاطر به بصره اوضاع و گريخته زياد ابن كه رسيدند بصره به هنگامى اينان) 32.(اباض

 )33.(بودند آمده بيرون و شكسته را زندان درِ بردند مى سر به زندان در كه

 :نوشتها پى

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 خوارج در تاريخ ۳۶

 خوارج هاى قيام. 3

 و برند شمشير به دست و كنند شورش همواره ها آن كه كرد مى اقتضا خوارج هاى گروه مشترك عقيده اساس و خارجيگرى انديشه طبيعت

 .زدند مى قيام و شورش به دست و گزيدند مى بر خود فرماندهى به را يكى يافتند، مى فرصت كه گاه هر خوارج لذا و بجنگند ها حكومت با

 مورد افتاد، اتفاق عباس بنى عهد در هم مورد چند و اميه بنى زمان در بيشتر كه را خوارج متعدد هاى قيام كه آنيم سر بر بخش اين در

 .بشناسيم را خوارج بر حاكم كلى روح حوادث، البالى از تا دهيم قرار بررسى

 اين و اند شده سركوب آخر دست و جنگيده سرسختانه خوارج مورد هر در و يكديگرند مشابه تقريبا ـ ديد خواهيم چنانكه ـ ها قيام اين

 :فرمود كه است كرده پيدا تحقق ها آن درباره السالم عليه اميرالمؤمنين بينى پيش

 .سنة فيكم الظالمون يتخذها اثرة و قاطعا سيفا و شامالً ذالً بعدى ستلقون انكم اما

 كه شد خواهيد استبدادى دچار و شويد مى گرفتار برنده شمشير به و گيرد مى را وجودتان سراسر ذلّت من از پس زودى به باشيد آگاه

 .داد خواهند قرار سنّت يك شما درباره را آن ستمگران

 خواهيم مطرح شد مسلمانان براى بسيارى هاى مزاحمت و دردسرها باعث كه را خوارج مهم هاى قيام بخش اين در كه كنيم مى يادآورى

 به خودكشى نوعى واقع در و شد مى سركوب فورا و گرفت مى انجام تن چند يا يك وسيله به بسا چه كه را ها آن محدود هاى قيام و كرد

. است آمده تاريخى كتابهاى البالى در نيز ها قيام نوع اين از بسيارى كه چند هر كرد، نخواهيم ذكر آيد مى حساب

 

 )1(علفه بن مستورد قيام

 عفو مورد و پيوسته امام سپاه به يا و بودند رفته رى به و گريخته نهروان از كه خوارج از جمعى السالم عليه اميرالمؤمنين شهادت از پس

 و ظبيان بن حيان از بودند عبارت خوارج از گروه اين سران. زدند سياسى تحركات به دست و بازگشتند كوفه به بودند، گرفته قرار

 نقشه كوفه حاكم عليه مسلحانه قيام يك براى و كردند مى جلسه ظبيان بن حيان منزل در ها اين. جوين بن معاذ و علفه بن مستورد

 از كه دارند قصد و كنند مى اجتماع حيان خانه در خوارج كه دادند گزارش او به. بود شعبه بن مغيرة زمان آن در كوفه حاكم. كشيدند مى

 دستگير را تن بيست حدود و محاصره را حيان خانه داد دستور خود هاى شرطه رئيس به مغيره. كنند شورش سه و چهل سال شعبان اول

 تصميمى چنين ما: گفتند ها آن بزنيد؟ هم به را مسلمانان وحدت خواستيد مى علت چه به: پرسيد ها آن از مغيره. آوردند مغيره نزد و كردند

 قرآن او از خواستيم مى و است بلد خوب را قرآن او كه بود اين براى كرديم مى اجتماع ظبيان بن حيان خانه در اينكه ما و نداشتيم،

. ماندند زندان در سال يك حدود و افكندند زندان به را ها آن داد دستور مغيره. بياموزيم
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 خوارج در تاريخ ۳۷

 اسلحه و نيرو آورى جمع به اى خانه در و شدند جمع او دور خوارج از هايى گروه و رفت حيره به زندان از آزادى از پس مستورد

 من كه دانيد مى: گفت سخنانى طى و كرد جمع را كوفه مردم مغيره. رسيد كوفه حاكم مغيره به خبر اين. شدند خروج آماده و پرداختند

 ها آن بدهد رخ اى فاجعه آنكه از پيش. اند كرده شورش اراده شما از گروهى كه رسيده خبر من به اكنون خواستم، مى را شما عافيت همواره

 .باشد ديگران عبرت مايه كه كرد خواهم ادبشان چنان كنند شورش ها آن اگر قسم خدا به. داريد باز كار اين از را

 .بداريم باز را ها آن باشند ما از اگر كه بگوى ما به دانى مى را آنان هاى نام اگر! امير اى: گفت قيس بن معقل

 .دارند آشوب و خروج قصد كه هستند گروهى ها آن كه دانم مى قدر همين اما دانم، نمى را ها آن هاى نام: گفت مغيره

 .بازدارند شورش از را خود قبيله يك هر و بروند خوارج سوى به كه خواست ها آن از و كرد دعوت را قبايل سران مغيره آنگاه

 !مردم اى: گفت كوفه مردم به سخنانى طى صوحان بن صعصعة

 از آنها. نيستند خطاكار خوارج اين از خطرناكتر مسلمين جماعت به و شما پيامبر السالم عليهم بيت اهل و شما و خدا به نسبت قومى هيچ

 يا و بدهيد پناه خود هاى خانه در را آنها كه مباد چنين پس. كردند متهم كفر به را ما و دانستند حالل را ما خون و شدند جدا ما امام

 .كنيد كتمان را اسرارشان

 جمع را كوفه سران مغيره. رفتند صراة به و گفتند ترك كردند مى اجتماع آن در كه را اى خانه يافتند، آگاهى ها صبحت اين از خوارج وقتى

 كنم؟ آنها دفع مأمور را كسى چه شما نظر به. دارند خروج قصد اشقيا اين: گفت آنها به و كرد

 .رفت خواهيم آنها سوى به كنى انتخاب كه را ما از يك هر. هستيم آنها دشمن نيز ما: گفت حاتم بن عدى

. كنى پيدا خوارج به نسبت من از تر دشمن را كسى كنم نمى گمان كند، اصالح را تو خداوند! امير اى: گفت و برخاست) 2(قيس بن معقل

 .آمد برخواهم آن عهده از خداوند خواست به كه كن واگذار من به را كار اين

 .شد كارزار آماده او و گذاشت معقل اختيار در سپاهى هزار سه و پذيرفت مغيره

 به اى نامه علفه بن مستورد. بست آنها بر را راه عبيده بن سماك كه كنند عبور آنجا پل از خواستند و رفتند بهرسير به صراة از خوارج

 و خدا كتاب به را تو اينك و ايم شده ناراحت حدود تعطيل و حكام جور از كه هستيم قومى ما: داشت اظهار آن طى و نوشت سماك

 عذرى هيچ وگرنه نمودى، درك را خود رشد پذيرفتى اگر. كنيم مى دعوت على و عثمان از برائت و عمر و ابوبكر واليت و پيامبر سنّت

 .باش جنگ آماده و ندارى

 سپاهى با قيس بن معقل كه شنيدند كردند، مى سماك با جنگ آماده را خود كه خوارج. نمود جنگ به تهديد را او مستورد پاسخ در سماك

 به كردند پيشنهاد ها بعضى و جنگيم مى او با گفتند ها بعضى كرد، مشورت مورد اين در خود ياران با مستورد. آيد مى آنها سوى به انبوه

 . باشيم داشته بيشترى نيروى تا كنيم جلب خود سوى به را مردم و برويم ديگرى جاى
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 خوارج در تاريخ ۳۸

 را ما معقل تا دهيم ادامه خود سير به و نكنيم اقامت اينجا در است بهتر كه گفت حال اين با كرد، انتخاب را معقل با جنگ مستورد اما

 سوى به دجله كنار از خوارج تصميم، اين طبق. كنيم حمله آنها به مناسب فرصت در ما و شوند خسته افرادش تعقيب اين در و كند تعقيب

 .كردند اقامت آنجا در موقتاً و رسيدند جوخى به و گذشتند دجله از و كردند حركت جرجرايا

 اختيار در امكانات و غذا و شتافت او استقبال به عبيد بن سماك. آمد بهرسير كنار به مستورد تعقيب در خود سپاه با معقل طرف، اين از

 نقشه گمراه، خوارج اين كه رسد مى نظر به: گفت آنان به و كرد جمع را خود ياران آنگاه نمود، اقامت مداين در روز سه معقل. نهاد وى

 در نيز آنها كه است معلوم ولى باشيم، نداشته جنگ حال و شده خسته كامالً كه برسيم آنها به هنگامى و كنيم تعقيب را آنها ما كه اند كشيده

 . شد خواهند خسته كردن سير اين

. فرستاد خوارج تعقيب به شاكرى ابورواغ فرماندهى به و تن سيصد استعداد به را گروهى نشود خسته سپاه آنكه براى معقل حال، عين در

 به سپس زدند، اردو ها آن نزديكى در و رسيدند ها آن به مذار نام به محلى در كه اين تا كردند دنبال را خوارج منزل به منزل گروه اين

 سپاه سرانجام تا كردند گير زمين محل آن در را خوارج و دادند ادامه را گريز و جنگ اين و گرفتند فاصله زودى به و بردند حمله ها آن

 جنگ. نمود عزيمت محل آن به معقل يارى براى بصره از اعور بن شريك فرماندهى به هم سپاهى ديگر سوى از و رسيد آنجا به معقل

 مخفيانه طور به و هنگام شب كه بود اين. نداشتند مقاومت ياراى اما جنگيدند مى تمام باكى بى و تهور با معمول طبق خوارج و شد شروع

 .رفتند جرجرايا يعنى اول جاى به و كردند ترك را محل

. كرد روانه خوارج سوى به تن ششصد با را رواغ ابو هم باز اعور، ابن شريك با مالقات از پس و شد آگاه خوارج جديد نقشه از معقل

 رواغ ابو به معقل سپاه آنكه از پيش گفتند يافتند رواغ ابو سپاه برابر در را خود خوارج چون و رسيد خوارج به جرجرايا در رواغ ابو

 تصميم مستورد كه جايى تا فشردند پاى سختى به جنگ كار در طرف دو. كردند شروع را حمله لذا و. كنيم تمام را كارشان بايد بپيوندد

 با مستورد. پرداخت ها آن تعقيب به ابورواغ و كردند نشينى عقب بهرسير سوى به خوارج سپاه لذا و كند ترك نيز را محل آن گرفت

 معقل خود به كه بدهيم ادامه خود مسير به طورى بايد ما هستند، رواغ ابو گروه همان معقل سپاه افراد ترين شجاع گفت خود اصحاب

 معقل كه ديلمايا به بقيه و گذاشتند ساباط جسر كنار در ابورواغ كردن مشغول براى را اندكى جمعيت لذا و. آوريم در پاى از را او و برسيم

 .نداشت جنگ آمادگى كه يافتند اندك سپاهى با را معقل بودند، كرده بينى پيش كه گونه همان و رفتند بود آنجا در

 ناگهان كردند مى برترى احساس خوارج كه هنگام آن در. پرداختند خوارج با نبرد به تمام رشادت با معقل اندك افراد و شد شروع جنگ

 كشته خوارج از بسيارى و گرفت در سختى جنگ. كرد حمله خوارج به و رسيد راه از خود سپاه با بود شده باخبر جريان از كه ابورواغ

 دست در بلندى نيزه او كه حالى در رفت مستورد سوى به دست به شمشير معقل. طلبيد مبارزه به را معقل مستورد، هنگام اين در. شدند

 متالشى را مستورد مغز معقل شمشير آن با همزمان و نشست معقل قلب در مستورد نيزه. كردند حمله يكديگر به فرمانده دو. داشت

 عمر جهت، همين به. است محرز بن عمر شما امير شدم كشته من اگر كه بود گفته جريان اين از پيش معقل. شدند كشته دو هر و ساخت

 واقعه اين و رسيد، پايان به مستورد فتنه و شدند مار تارو كلى به خوارج اينكه تا داد ادامه را جنگ و گرفت دست به را پرچم محرز بن

 )3.(افتاد اتفاق هجرى سوم و چهل سال در
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 ازرق بن نافع قيام

 به دست آنان از كوچكى هاى گروه تنها و نگرفت صورت مهمى تحريكات خوارج سوى از ها مدت علفه بن مستورد شكست از پس

 فتنه و گردآورد خود اطراف در را خوارج از كثيرى جمع ازرق بن نافع اينكه تا شدند مى سركوب بالفاصله و زدند مى محدود هاى شورش

 .بود آن درگير اسالمى جامعه مدتها كه كرد ايجاد را بزرگى

 و برد سود بود آمده پديد بصره در موجود قبايل ميان كه داخلى اختالفات از و آمد بصره به زبير ابن از جدايى از پس ازرق بن نافع

 او مقابل در بصره مردم با همراه عبيس بن مسلم اما كند، تصرف را بصره خواست مى او. كرد جمع خود دور را تندرو خوارج از گروهى

 بصره مردم. كرد نشينى عقب اهواز نزديكى در دوالب به خود سپاه با ازرق بن نافع. كردند دور بصره از را ازرق بن نافع و ايستادند

 سختى جنگ آنجا در و رفت دوالب سوى به عبيس بن مسلم فرماندهى به سپاه اين. ساختند آماده ازرق ابن با جنگ براى را سپاهى

 )4.(شدند كشته خوارج رئيس ازرق بن نافع هم و بصره سپاه فرمانده عبيس بن مسلم هم جنگ، اين در و درگرفت

 صورتى به و بيشتر تفصيل با دينورى اما. آورديم خالصه طور به كه كنند مى نقل صورت همين به را ازرق بن نافع قيام اثير ابن و طبرى

 :پردازيم مى آن به كه آورده متفاوت

 را ربيعه بن اسلم او. بود بصره حاكم زياد بن  عبيداللّه زمان، آن در. كردند خروج يزيد عهد در ازرق بن نافع رهبرى به ازرقى خوارج

 در. شدند درگير و رسيدند هم به اهواز نزديكى در آسك نام به اى قريه در سپاه دو. فرستاد خوارج سركوب براى كس هزار دو با همراه

 در و آمد خشم به شكست اين از زياد ابن. كرد نشينى عقب و خورد شكست اسلم سپاه و شد خوارج نصيب اوليه پيروزى جنگ اين

 . كشت و كرد دستگير بود خوارج رأى به متهم كه را كسى هر بصره

 از زياد ابن فرار و يزيد مرگ از پس خصوص به و رفتند آنجا به خوارج هواداران طرف هر از و گرفت باال اهواز نواحى در خوارج كار

 شجاعان از تن هزار پنج و آمدند هم گرد بودند بيمناك خوارج حمله از كه بصره اهل. كردند كسب زيادى شوكت و قدرت كوفه، و بصره

 جنگ. شد روبرو خوارج با دوالب نام به محلى در سپاه اين. كردند ازرقى خوارج با جنگ مأمور عبيس بن مسلم فرماندهى به را بصره

 بار اين. شد بصره اهل شديد نگرانى باعث جريان اين و خورد شكست هم باز بصره سپاه و شد كشته عبيس بن مسلم و درگرفت سختى

 .شد كشته فرماندهش و خورد شكست بصره سپاه نيز بار اين ولى فرستادند، خوارج جنگ به معمر بن عثمان فرماندهى به را تن هزار ده

 ابن به و نمودند استمداد او از و نوشتند نامه داشت خالفت ادعاى مكه در كه زبير بن  عبداللّه به و افتادند اساسى چاره فكر به بصره اهل

 در بصره شعراى از يكى. باشد خوارج با جنگ مأمور بود، خراسان والى او طرف از روز آن كه صفره ابى مهلب كه كردند پيشنهاد زبير

 :سرود چنين باره اين

  شان له شيخ الحرب بامر مليئى  انه المهلب اال لها ليس و

  قحطان و باالكف معد اليه  اومأت العراقين يحمى من قيل اذا

  انسان المهلب اال لها ليس و  نارهم يطف يلقهم ان امرء فداك
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 بيايد بصره به فوراً و كند خود جانشين را كسى خراسان در كه نوشت مهلب به اى نامه طى زبير ابن و گرفت قرار قبول مورد پيشنهاد اين

 مهلب دور مردم. آمد بصره به و كرد حركت خراسان از نامه اين دريافت از پس مهلب) 5.(سازد سركوب را ازرقى خوارج شورش تا

 غارت را اموالتان و بريزد را شما خون خواهد مى و آمده شما سراغ به نابكار دشمن! مردم اى: گفت كوتاهى سخنان طى او و شدند جمع

 شرايط: گفتند بصره اهل. كنيد پيدا را ديگرى كس وگرنه كرد خواهم اقدام پذيرفتيد اگر دارم، شرايطى دشمن اين با جنگ براى من. كند

 مناطق اينكه ديگر: فقير بسيار نه و باشد ثروتمند بسيار نه كه كرد خواهم انتخاب را متوسط طبقه شما ميان از من: گفت مهلب چيست؟ تو

 آن با كس هيچ و باشد همه قبول مورد كردم من كه تدبيرى هر جنگ در اينكه ديگر. باشد من خود آن از كردم فتح كه را هايى زمين و

 .نكند مخالفت

 سوى به خود سپاه با آنگاه ،)6(كرد جمع سپاهى هزار بيست و پرداخت نيرو آورى جمع به مهلب و پذيرفتند را مهلب شرايط بصره مردم

 طرف به و خوردند شكست و نياوردند مقاومت تاب خوارج. كرد حمله ها آن به و شد روبرو خوارج با شوشتر نهر كنار در و رفت خوارج

 در سلّى نام به محلى در و پرداخت خوارج تعقيب به سپس و نمود اقامت پل كنار در روز چهل مهلب. كردند نشينى عقب اهواز

 آن اثر در كه خورد مهلب صورت به ضربتى درگيرى اين در. گرديد ور شعله جنگ آتش و شد درگير ازرق بن نافع با اهواز هاى نزديكى

 حتى و شدند كشته خوارج از زيادى عده اينكه تا يافت ادامه جنگ ولى. است شده كشته مهلب كه كردند خيال او سپاهيان و شد بيهوش

 )7.(گريختند فارس طرف به و شدند تارومار بقيه و رسيد هالكت به نيز ازرق بن نافع ها آن رئيس

 

 ماحوز بن  عبداللّه قيام

 اين بپذيريم را دينورى روايت اگر البته. كردند بيعت ماحور بن  عبيداللّه يا  عبداللّه با رقى از خوارج ازرق، بن نافع شدن كشته از پس

 بدانيم، ازارقه با جنگ به مهلب ورود از قبل را ازرق بن نافع قتل و كنيم قبول را مبرد و طبرى روايت اگر و بوده سلّى واقعه از پس بيعت

 جانشين را ماحوز بن  عبداللّه شدن، كشته از پيش ارزق ابن نافع خود تواريخ، از بعضى طبق. است گرفته انجام دوالب واقعه از پس بيعت

 )8.(بود كرده تعيين خود

 بصره سپاه. يافتند دست هايى پيروزى به و دادند ادامه گريز و جنگ به ماحوز بن  عبداللّه فرماندهى به رقى از خوارج حال، هر به

 را خود حمالت تيرى شهر كنار در و شد منتقل موضع همان نزديكى هم ماحوز ابن سپاه و زد اردو دجيل نهر كنار در و كرد نشينى عقب

 سان بدين و شد غرق دجيل نهر در بود آنان فرمانده كه بدر بن حارثة و شد ها آن از بسيارى فرار باعث كه كرد بصره سپاه افراد متوجه

 هاى خانه كه طورى به كردند سركوب را خود دشمنان وضع بدترين به و شدند آن نواحى و اهواز منطقه در بالمنازع قدرت رقى از خوارج

 كرد كسب زيادى قدرت و گرفت را منطقه آن ماليات ماه سه ماحوز ابن. بريدند مى سر را كودكان و زنان و مردان و زدند مى آتش را آنان

 كه كرد وادار را ماحوز ابن قدرتى چنين طبيعتا. رسيد تن هزار بيست به اعثم ابن روايت به و تن هزار ده حدود به ازارقه سپاه شمار و

 بصره سوى به سپاهى با را ماحوز بن على بن زبير خود عم پسر كه بود اين. آورد در خود تصرف به را آنجا و كند حمله بصره به مجددا

 .نمود احداث پلى بصره به حمله براى و رسيد فرات نزديك به او. فرستاد
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 بن زبير وقتى. برخاستند مقابله به بود، افرادشان و ها مركب و ها كشتى همه شامل كه قدرت تمام با ديدند مى خطر در را خود كه بصره اهل

 )9.(گزيد اقامت دجله كنار در ولى كرد خراب را پل دريافت را ها آن اراده ماحوز

 سپاهيان. پرداخت ازارقه تعقيب به و گذارد نمايش به را خود شجاعت و كاردانى و) 10(آمد ميدان بن صفره ابى بن مهلب كه بود اينجا

 و زدند شبيخون مهلب سپاه به ازرقى سپاهيان مورد چند در. نمود دنبال را ها آن آرامى به او و كردند نشينى عقب مهلب مقابل در ازرقى

 به سپاه دو. رسيدند هم به سلبرى و سلّى نام به اى منطقه در اينكه تا نمود تعقيب را ها آن مهلب باز ولى كشتند، را ها آن از كثيرى جمع

 بن  عبداللّه. داد قرار را عبدالقيس و وائل بن بكر قبيله مسيره، در و تميم و ازد قبيله خود، سپاه ميمنه در مهلب. پرداختند جنگى آرايش

 ولى بود، بيشتر تعداد نظر از مهلب سپاه البته. داد قرار را ماحوز بن زبير ميسره، در و يشكرى هالل بن عبيدة ميمنه، در نيز ازرقى ماحوز

 )11.(داشت برترى جنگى وسايل لحاظ از ازارقه سپاه

 اينجا. شد كشته مهلب افراد دست به خوارج افراد از يكى اينكه تا بردند سر به جنگ باش آماده حال در روز سه سپاه دو مبرد روايت به

 و شدند كشته طرف دو از كثيرى جمع و گرفت در شديدى جنگ) 12.(كرد شروع را اى گسترده و سريع حمله خوارج سپاه كه بود

 خواستند مى كه شدند زده وحشت آنچنان مردم رسيد بصره به مهلب سپاه شكست خبر وقتى. گذاشتند فرار به پا مهلب سپاهيان از بسيارى

 از بعضى و داد سامانى و سر ها آن به و كرد جمع را خود خورده شكست سپاه مهلب اينكه تا) 13.(بروند ها بيابان به و كنند تخليه را بصره

 خودشان حال به را بسيار جمعيت خداون گاهى! مردم اى: گفت خود خورده شكست سپاه به سخنانى طى مهلب. بازگشتند نيز فراريان

 عدد ده شما از يك هر كه است اين من تصميم! مردم اى. دهد مى اندك جمعيت به را پيروزى و خورند مى شكست ها آن و كند مى واگذار

 در سپاهيانشان از بسيارى و هستند استراحت مشغول خاطر آسوده اكنون آنان! برويم ازارقه لشكرگاه سوى به هم با و برداريد سنگ

 تصرف را آن شما اينكه مگر برنگردند خود لشكرگاه به ها آن كه اميدوارم قسم، خدا به. اند شده دور خود لشكرگاه از فراريان، تعقيب

 .ايد كشته را اميرشان و ايد كرده

 نگذشت ساعتى و كردند تارومار را ها آن سنگ با و ريختند ازرقى خوارج سر بر ناگهانى و كردند اجرا را خود فرمانده دستور مهلب سپاه

 تعقيب به كه خوارج از گروه آن راه سر در و نمود تصرف را خوارج لشكرگاه مهلب و كشتند هم را ماحوز بن  عبداللّه فرماندهشان كه

 از خوارج سان بدين و كردند مار تارو گشتند مى باز خود لشكرگاه به كه نيز را آنان و گمارد نيروهايى بودند رفته بصره سپاه از فراريان

 .گريختند اصفهان و كرمان سوى به هم ها آن و بردند در به سالم جان اندكى گروه تنها و خوردند فاحشى شكست رقى

 )14.(داد ارائه ار ازارقه با جنگ از مفصلى گزارش و نوشت بصره والى  عبداللّه بن حارث به اى نامه طى را پيروزى اين خبر مهلب
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 ماحوز بن على بن زبير قيام

 اصفهان و كرمان نواحى به كه ازرقى خوارج ماحوز، بن  عبداللّه اميرشان شدن كشته و ازارقه فاحش شكست و سلبرى واقعه از پس

 .بود معروف كاردانى و شجاعت به خوارج ميان در او. كردند بيعت قبلى فرمانده عموى پسر ماحوز بن على بن زبير با بودند گريخته

 سپاه به مجددا توانست او. بودند ضعف نهايت در و داشتند قرار بدى بسيار شرايط در آنان كه شد ازارقه امير هنگامى ماحوز بن زبير

 ها آن تا پيوستند ازارقه به بحرين خوارج از گروهى هنگام اين در. آورد وجود به ها آن در را نفس به اعتماد و بدهد سامان سرو خوارج

 )15.(رسيد تن هزار شش به سلبرى شكست از بعد سال دو خوارج نيروهاى شمار ولى نشده مشخص گروه اين تعداد البته. كنند يارى را

 حركت اهواز سوى به بود ازارقه نخستين هدف همواره كه بصره تصرف قصد به خوارج سپاه به دادن سروسامان از پس ماحوز بن زبير

 بن عمر با فارس در جمله از بود، گريز و جنگ صورت به بيشتر كه كرد پيدا هايى درگيرى شهرها واليان با خود، راه سر در و كرد

 )16.(رسيد اهواز به خوارج سپاه باالخره و شد درگير  عبيداللّه

 و كرد حركت اهواز سوى به بود ازارقه نخستين هدف همواره كه تصرف قصد به خوارج سپاه به دادن سروسامان از پس ماحوز بن زبير

  عبيداللّه بن عمر با فارس در جمله از بود، گريز و جنگ صورت به بيشتر كه كرد پيدا هايى درگيرى شهرها واليان با خود، راه سر در

 )17.(رسيد اهواز به خوارج سپاه باالخره و شد درگير

 به خود سپاه با بود بصره حاكم زمان آن در كه زبير بن مصعب لذا و گرديد مردم شديد نگرانى باعث بصره به خوارج شدن نزديك خبر

 گزارش ها آن به خوارج هاى جاسوس. شتافت آنان جانب به خود سپاه با  عبيداللّه بن عمر هم فارس طرف از و كرد حركت ازارقه سوى

 شنيد را خبر اين ماحوز ابن وقتى. فارس از عمر و بصره از مصعب: هستند حركت در ها آن طرف به سو دو از دشمن سپاهيان كه دادند

 طرف يك از فقط ار دشمن كه كنيد شتاب. ايم گرفته قرار نيرو دو ميان در كه است اين ما بيارى بد از: گفت خود سپاهيان به خطاب

 .كنيم مالقات

 حمله مداين به همانجا از و گزيدند اقامت دجله كنار در و رسيدند جوخى سرزمين به تا داد حركت را خوارج سپاه ماحوز ابن آنگاه

 مداين از ازارقه. گريخت شهر از مرثد، بن كردم مداين، حاكم. كردند پاره را باردار زنان شكم و كشتند را كودكان و مردان و زنان و بردند

 .كشتند را مردم از بسيارى نيز آنجا در و آمدند ساباط شهر به

 خوارج جنگ به و كند سازماندهى را ها آن كه خواستند وى از مصرّانه و رفتند بود مصعب جانشين كه ربيعه ابى بن حارث نزد كوفه مردم

: گفت ديد را حارث سستى كه اشتر بن ابراهيم. كرد اقامت آنجا در مدتى و آمد نخيله به آنان با همراه و پذيرفت ميلى بى با او. برخيزد

. سازد مى ويران را شهرها و كند مى ناامن را راه كشد، مى را نوزاد طفل و مرد و زن و ندارد باك چيز هيچ از كه آيد مى ما سوى به دشمنى

 .بده حركت دشمن اين سوى به را ما پس
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 به سرانجام تا شد مى مردم نارضايى و ناراحتى باعث امر اين و گرفت صورت كُندى به حركت ولى داد، حركت دستور ناچار به حارث

 گروه كه ديدند رسيدند، صراة جسر به وقتى ازارقه. شدند رو به رو خوارج سپاه از گروه نخستين با كه بود اينجا در. رسيدند صراة

 را فرصت ربيعه ابى بن حارث. كردند خراب كرد مى مربوط شهر با را ها آن كه را پلى كه بود اين. اند آمده ها آن با جنگ براى بسيارى

 به نفر يك هنگام اين در. شمشير با كار آخر در و نيزه با سپس و است تير با حمله جنگ مرحله اولين كه گفت مردم به و شمرد مغتنم

 هر از پيش بجنگيم؟ ها آن با توانيم مى چگونه گرفته قرار دشمن و ما ميان دريا اين وقتى! كند اصالح را امير خداوند: گفت و پاخاست

 .بجنگيم دشمن با تا بده عبور آن روى از را ما و شود درست پل اين بده دستور چيز

 بدون و رسيد مداين به حارث. بود كرده نشينى عقب خوارج سپاه البته. گذشتند آن از مردم و كردند بنا مجددا را پل داد دستور حارث

 به و كردند ترك را منطقه رقى از خوارج اينكه تا نمود مى دنبال را ها آن خود نفرى هزار شش سپها با بيفتد اتفاق مهمى درگيرى آنكه

 )18.(بازگشت كوفه به و كشيد دست ها آن تعقيب از حارث و رفتند اصفهان

 طلحه بن اسماعيل اصفهان حاكم. آورد در خود محاصره به را شهر آن اصفهان، تصرف قصد به ماحوز بن زبير فرماندهى به خوارج سپاه

 محاصره. ببرند پيش از كارى نتوانستند اما داد رخ هايى درگيرى شهر دروازه در. نمود شهر حفاظت مأمور را ورقا بن عتاب او. بود

 جمع را شهر مردم عتاب. آمدند گرفتار ناراحتى و سختى به شهر مردم و شد تمام مردم آذوقه كه طورى به) 19(كشيد طول ها ماه اصفهان

 كسى و بميريم خود بستر در اينكه جز ما براى و رسيده دشوارى و سخت جاى به كار بينيد مى كه طور همان! مردم: گفت آنان به و كرد

. دارند وجود شجاعى جنگجويان شما ميان در و نيست كم كه شما تعداد! بترسيد خدا از. است نمانده چيزى كند دفن را ما حتى نتواند

 را شما خداوند اميدوارم كه كنيد حمله قدرت با دشمن سوى به كنيد دفاع خود ناموس از نتوانيد حتى كه رسد جايى به كار آنكه از پيش

 .كند پيروز ها آن بر

 و كردند مهيا را خود شبانه ها آن. داشتند اعالم نهايى نبرد براى را خود آمادگى و كردند تأييد را عتاب سخنان طرف هر از شهر مردم

 به نيرو تمام با دادند، نمى را اى حمله چنين احتمال و بودند استراحت مشغول شهر بيرون در خوارج سپاه كه هنگامى صبح هاى نزديكى

 كشته اصفهان مرد دست به سرانجام ولى كرد دفاع خود از نخست او. ريختند ماحوز بن زبير خوارج فرمانده سر بر و كردند حمله آنان

 )20.(شد

 

 فجائه بن قطرى قيام

 به را يشكرى هالل بن عبيدة خواستند ها آن خوارج سپاه فاحش شكست و اصفهان دروازه كنار در ماحوز بن زبير شدن كشته با

 فرماندهى قبول از بود خوارج زعماى از يكى كه عبيده اما بدهد، سامان و سر خورده شكست سپاه به تا كنند انتخاب خود فرماندهى

 مازنى فجائه بن قطرى با ازارقه. فجائه ابن قطرى باد شما بر: كنم مى معرفى شما به است من از بهتر كه را كسى من گفت و ورزيد امتناع

 .بود يك و هفتاد سال در اين و كردند بيعت
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 جايگاه شعر از استفاده و خطابه لحاظ از هم و بود كرده شركت بسيارى هاى جنگ در و داشت امتياز جنگجويى لحاظ از هم قطرى،

 سبب امر همين و داشت معتدلى موضع رقى از رهبران ديگر به نسبت ولى بود ازارقه از اينكه با او همچنين. داشت خوارج ميان در بااليى

 .كرد مى همكارى خارجى ابوفديك و حنفى اسود بن عطية با او. شوند جمع او دور خوارج كه شد

 عالقه اظهار تميم بنى خود قبيله به نداشتند، قبيلگى تعصبات ظاهر به كه خود، اسالف خالف بر او كه بود اين قطرى خصوصيات از يكى

 خوارج دست به كه تميم بنى اشراف از يكى شدن كشته بر ها جنگ از يكى در حتى قطرى. است منعكس هم او شعرهاى در اين و كرد مى

 )21.(گرفت قرار سؤال مورد خود ياران سوى از و گريست بود شده كشته

 در معمر بن عمر گفت او. برويم فارس به كه گفتند او به يارانش. كرد نشينى عقب اصفهان اطراف از خود سپاه با قطرى حال، هر به

 سوى به دوباره رقى از سپاه كه بود اين. شويم بصره وارد شد خارج بصره از مصعب اگر و برويم اهواز به ما كه است خوب و آنجاست

 بن مهلب از خوارج با رويارويى براى خواستند مصعب از بصره مردم. نمود تهديد را بصره شهر خوارج خطر مجددا و كرد حركت اهواز

 و كرد را كار همين نيز او و كند، دعوت بود آشنا خوبى به آنان هاى تكنيك با و داشت خوارج با جنگ در بسيارى تجربيات كه صفره ابى

 مهلب شد متوجه قطرى كه هنگامى) 22.(رفت خوارج جنگ به و پذيرفت را دعوت اين بود جزيره و موصل حاكم زمان آن در كه مهلب

 در مدتى او. برگردد بيشترى آمادگى با تا رفت كرمان سوى به خود سپاه با و كرد ترك را اهواز است شده آماده آنان با جنگ براى

 و پيداكرد بيشترى قوت و قدرت مالى نظر از هم و نفرات تعداد و نيرو نظر از و نمود اقامت بود زمان آن در خوارج پايگاه كه كرمان

 سپاه دو اين ماه هشت و رسيدند همديگر به سموالف در و كرد حركت ازارقه با مقابله براى خود سپاه با مهلب. بازگشت اهواز به مجددا

 .افتاد اتفاق جا آن در بودند ديده مردم زمان آن تا كه جنگى شديدترين و بودند درگير هم با

 پيروزى به كه بود زبير ابن با اموى مروان بن عبدالملك جنگ آن و داشت جريان مسلمانان ميان در ديگرى جنگ زمان اين در

 از ها آن دفع براى نيز اميه بنى و نداد خوارج با جنگ مسأله در تغييرى حادثه اين ولى شدند، مسلط عراق بر اميه بنى و انجاميد عبدالملك

 .كردند مى تالش آن اطراف و بصره

 اما گرفت، دست به را ازارقه با جنگ رهبرى خود و كرد عزل را مهلب و شد بصره والى  عبداللّه بن خالد عراق بر اميه بنى تسلط از پس

 درگيرى نخستين. كند استفاده مهلب هاى راهنمايى و ها مشورت از خوارج با جنگ در كه داشت دستور مروان بن عبدالملك طرف از او

 الزم تداركات تا رفت شاپور جندى و شوش ميان در اى منطقه به آنجا از مهلب مشورت با خالد و شد واقع كربج در قطرى و خالد ميان

 مهلب پيشنهاد اين به خالد اما كند، درست حصارى و بكند خندق لشكرگاه، دور كه بود خواسته او از مهلب. كند تأمين خود سپاه براى را

 سپاه. كرد حمله خالد لشكرگاه به ناگهانى طور به بود داده قرار خود مركز را جا آن و كرده اقامت تيرى شهر در كه قطرى. نكرد عمل

 تصرف به را خالد لشكرگاه و بردند بين از را هايشان مركب و كشتند را او نفرات و زدند آتش را خالد هاى كشتى حمله اين در خوارج

 و شدند ملحق او به هم ديگرى نيروهاى و فرستاد خالد كمك به تن پانصد يا و صد با را خود پسر مهلب هنگام اين در. آوردند در خود

 )23.(برانند خالد لشكرگاه از را ازرقى سپاه توانستند
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 سمت ديگر بار خوارج. بود شده بصره سپاه نصيب قاطعى شكست نبود مهلب فورى اقدام اگر و ساخت روشن را خالد لياقتى بى واقعه اين

 .بازگشت بصره به نيز خالد و گرفتند پيش در را كرمان

 اين در. زدند اردو دارابجرد منطقه در و آمدند فارس به سپس كردند، نيرو تجديد مدت اين در و ماندند كرمان در ماه پنج حدود ازارقه

 خالد ولى بشود، كار اين دار عهده مهلب كه داشتند عالقه مردم البته. كرد قطرى با جنگ مأمور را عبدالعزيز خود برادر خالد هنگام

 راه به عراق سپاهيان از تن هزار سى با عبدالعزيز. نيست مهلب به نيازى كه كند ثابت بصره اهل به و بشكند را مهلب شخصيت خواست مى

 عبدالعزيز سپاه با مقابله براى مخراق بن صالح فرماندهى به را خود سپاهيان از تن نهصد قطرى. رسيد دارابجرد منطقه به سرعت به و افتاد

 عبدالعزيز و خوردند شكست خوارج نفرى نهصد سپاه نخست، درگيرى در. نمود مستقر اى تپه باالى در را خود اصلى سپاه و فرستاد

 و ريختند ها آن سر بر بودند تن هزار هفت كه ازارقه اصلى سپاه زمان اين در. كرد دنبال را خوارج خود، سپاه هاى آمادگى به توجه بدون

 ازارقه و شدند كشته او سپاه سران از بسيارى و كرد فرار عبدالعزيز. بود بصره سپاه قطعى شكست آن نتيجه و گرفت در سختى جنگ

 .شدند كشته همگى تا بستند را غار در و كردند وارد غارى در را ها آن و گرفتند اسارت به را اى عده و كردند تصرف را ها آن لشكرگاه

 اهواز به بار چندمين براى او سپاه و قطرى كه شد باعث و بارآورد به مهمترى نتايج دارابجرد منطقه در خوارج براى مهم پيروزى اين

 )24.(گيرد قرار تهديد مورد بصره و بروند

 كه خواست او از و نمود بصره والى را مروان بن بشر او جاى به و كرد عزل بصره حكومت از را خالد عبدالملك، حوادث، اين از پس

 و گذاشت ميان در مهلب با را مسأله اين بشر. دارد منطقه اين در بسيارى تجربيات او كه زيرا كند، انتخاب را مهلب ازارقه با جنگ براى

 نظر بشر باطن، در البته. شد سپاه كردن آماده مشغول و پذيرفت را پيشنهاد اين مهلب. بگيرد عهده به را خوارج با جنگ كه خواست او از

 حركت اهواز سوى به و ساخت آماده را خود سپاه بود كه صورتى هر به مهلب اما كرد، مى كارشكنى او مقابل در و نداشت مهلب با خوبى

 .بود آمده خوارج با جنگ براى كوفه از هم ديگرى سپاه. كرد

 مروان بن بشر كه بود نگرفته صورت مهمى جنگ هنوز ولى. كردند نشينى عقب رامهرمز به ها آن و براند اهواز از را ازارقه توانست مهلب

 تن هزار ده حدود تنها. بازگشتند بصره و كوفه در خود هاى خانه به و كردند رها را او مهلب سپاه افراد از اى وعده درگذشت بصره حاكم

 .ماندند مهلب با بودند ازد قبيله از ها آن بيشتر كه

 تصميم فجائه بن قطرى كه بود اين. ساخت آماه خوارج بيشتر هاى پيروزى براى را زمينه بصره حاكم مرگ و مهلب شده تضعيف موقعيت

 سخن ناچار به قطرى. گرفت كم دست را مهلب نيروى نبايد گفتند و كردند مخالفت او سپاه سران از بعضى اما كند، تصرف را بصره گرفت

 شما به حال هر به اما، كردم نمى مشورت شما با دارد بركت و خير كردن مشورت كه نبود اگر: گفت ها آن به ولى كرد، قبول را ها آن

 بن حجاج كوفه حكومت براى عبدالملك مروان، بن بشر مرگ از پس. شد خواهيد پشيمان فردا كنيد رها را مهلب اكنون اگر كه گويم مى

 اختيارات با را مهلب كه بود اين حجاج فورى كارهاى جمله از. داد او به هم را بصره حكومت كوفه بر عالوه و كرد انتخاب را يوسف

 با جنگ روانه كوفه سپاه با ديگرى سوى از هم را مخنف ابن و گذاشت او اختيار در را بسيارى نيروهاى و كرد ازارقه دفع مأمور بيشتر

 دو ناهماهنگى. گرديد كوفه سپاه فرمانده ورقاء بن عتاب و شد كشته محنف ابن و گرفت در جنگ كازرون منطقه در. كرد ازرقى خوارج
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 به هم را كوفه سپاه فرماندهى حجاج اينكه تا بود آورده وجود به زيادى مشكالت گرفتند مى دستور فرمانده دو از كه كوفه و بصره سپاه

 صحنه. كشيد طول سال سه حدود ازارقه با مهلب جنگ حجاج، آمدن از پس. شد كار به دست بيشتر اختيارات با او و كرد واگذار مهلب

 .داشت ادامه وقفه بدون نبرد و بود كرمان شهرهاى اخير سال يك در و فارس شهرهاى سال دو در نبرد

 خرابى و كشتار با نشينى عقب اين. كردند نشينى عقب كرمان جيرفت به آنان و كرد پاكسازى ازارقه از را فارس شهرهاى تمام مهلب

 هم را فسا شهر و اند داده گزارش مهلب به را ها آن اخبار كه بهانه اين به كردند ويران را اصطخر شهر ها آن مثالً. بود توأم شهرها

 )25.(نكردند ويران را فسا ها آن و خريد درهم هزار صد پرداخت مقابل در را شهر جا آن ثروتمندان از يكى كه كنند ويران خواستند مى

 تا) 26.(كشيد طول ماه هجده جنگ اين. گرفت در سختى جنگ و شد درگير ها آن با كرمان جيرفت در و نمود تعقيب را ازارقه مهلب

 قطرى از خوارج. كشت را خوارج از يكى مقطر نام به قطرى عمال از مردى كه بود اين علت، و افتاد اختالف خوارج خود ميان اينكه

 ابن. شد آنان اختالف باعث اين و كشت را او نبايد و كره تأويل در خطا مقطر گفت و نكرد را كار اين او ولى كند، قصاص كه خواستند

 آنان ميان انشعاب باعث همين و كردند اعتراض قطرى به خوارج سپاه آن، در كه كند مى نقل هم ديگر مورد دو جريان، اين بر عالوه اثير،

 )27.(گرديد

 جنگ هم آن جنگ، شدن طوالنى و بودند مضيقه در طرف هر از خوارج سپاه بلكه نبود، بيش هايى بهانه موارد اين كه رسد مى نظر به اما

 .بود كرده ناراضى و عصبانى و حوصله كم را ها آن حاصل، بى

 با و كردند عزل را فجائه بن قطرى ها آن از بسيارى. شكست هم در را ها آن نيروى باقيمانده ازرقى، خوارج ميان در انشعاب حال، هر به

 جنگ باعث اختالف اين. كردند بيعت صغير ربه عبد با هم گروهى و ماندند وفادار قطرى به نسبت كمى عده و نمودند بيعت كبير عبدربه

 ميان تفرقه ايجاد خبر و نداشت ها آن كار به كارى مهلب و جنگيدند يكديگر با ماه يك حدود ها آن. گرديد خوارج ميان گروهى درون

 نوشت او به و نپذيرفت را حجاج پيشنهاد مهلب ولى. كند حمله ها آن به كه داد دستور پاسخ در حجاج و نوشت حجاج به را خوارج

 .باشيم داشته ها آن كار به كارى نبايد كشند مى را همديگر ها آن كه مادام

 كبير عبدربه فرماندهى تحت بقيه و كرد ترك طبرستان سوى به را منطقه خود ياران و پيروان با قطرى خوارج، ميان جنگ ماه يك از پس

 هم ها آن و شدند كشته ها آن از چند تنى جز خوارج همه شديد، جنگى از پس و داد انجام سختى حمله مهلب هنگام اين در. گرفتند قرار

 و درگرفت كبير عبدربه سپاه و مهلب سپاه ميان سختى جنگ طبرستان به قطرى رفتن از پس اثير ابن روايت به. آمدند در اسارت به

 شما كرد، فرار جانش حفظ براى قطرى! مردم: گفت خود اصحاب به عبدربه جيرفت چهارفرسخى در و گرفتند قرار محاصره در خوارج

 .كنيد هبه خداوند به را خود هاى جان

 پياده و كشتند را خود هاى مركب خوارج كه بود سخت آنچنان جنگ و كردند مى حمله بيباكانه و بازگشتند مهلب با جنگ به خوارج

 شدند كشته ها آن همه باالخره و. بود نيامده پيش من براى وضعى چنين كنون تا: گفت مى مهلب كه جايى تا شوند كشته تا كردند مى حمله

 مهلب دست به ازرقى خوارج قدرت و شوكت سان بدين و) 28.(رسيد هزار چهار به ها كشته شمار و بود كبير عبدربه ها آن جمله از كه
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 رسد مى بيت 88 به كه طوالنى قصيده يك در را ازارقه با مهلب طوالنى هاى جنگ جريان االشقرى كعب نام به شعرا از يكى. شد شكسته

 )29.(است آورده طبرى را قصيده تمام كه سروده

 و افتاد دام به فرستاد او تعقيب به ابرد بن سفيان فرماندهى تحت حجاج كه سپاهى وسيله به بود رفته طبرستان به كه فجائه بن قطرى اما و

 گونه بدين و بردند حجاج نزد بصره به را سرهايشان. رسيد هالكت به طبرستان هاى دره از اى دره در نيز او خود و شدند كشته يارانش

 )30.(شدند نابود كلى به ازرقى خوارج

 

 عامر بن نجدة قيام

 شدند جدا زبير ابن از خوارج كه هنگامى. كرد مى همكارى زبير  عبداللّه با ديگران و ازرق بن نافع با همراه كه بود خوارج سران از يكى او

 به و شد جدا ازرق ابن از نجده جهت همين به و افتاد اختالف دو آن ميان مسائل از بعضى در ولى رفت، بصره به ازرق بن نافع با نجده

 .رفت يمامه

 و اطراف هاى آبادى از بعضى به گاهى و بودند كرده بيعت ابوطالوت با و داشتند تشكيالتى جا آن در خوارج يمامه به نجده ورود از پيش

 كرده بيعت ابوطالوت با شرط اين با يمامه خوارج. بردند مى غارت به را ها آن اموال و كردند مى حمله گذشت مى آنجا از كه هايى كاروان

 بيعت او با و عزل را طالوت ابو خوارج رفت يمامه به عامر بن نجدة وقتى. كنند بيعت او با كردند پيدا او از بهتر شخصى اگر كه بودند

 نجده. داشت سال سى نجده زمان آن در و افتاد اتفاق شش و شصت سال در اين و نمود، بيعت او با هم ابوطالوت خود حتى و كردند

 .كرد جمع نيرو هزار سه و گرفت باال او كار. كشت را قبايل سران از بعضى و داد گسترش اطراف به را خود حمالت

 با او زيرا است، بهتر خودمان حاكمان از ما براى نجده گفتند و كردند استقبال او از ازد قبيله. گرفت پيش را بحرين خود سپاه با نجده

 عبدالقيس جمله از بحرين ديگر دقبايل ازد قبيله از غير ميان، اين در. ستمگرند خود ما حاكمان كه حالى در كند، مى مبارزه ستم و جور

 او با قطيف در كه بود اين. كند اجرا ما ميان در را خود احكام حرورى خارجى يك گذاشت نخواهيم گفتند و شدند نجده با جنگ آماده

 در نجده تصرف به) بحرين مانند( نيز قطيف و آمدند در اسارت به نجده دست به بقيه و رسيدند قتل به ها آن از بسيارى اما شدند درگير

 )31.(آمد

 و كرد مودت اظهار او به نسبت و نوشت او به اى نامه اموى خليفه مروان بن عبدالملك كه گرفت باال آنچنان او پيرو خوارج و نجده كار

 توسعه به و نپذيرفت را عبدالملك سخن نجده اما نمود، خواهد تفويض او به را آنجا حكومت كند اكتفا يمامه به اگر كه داد قول او به

 )32.(پرداخت خود حكومت و قدرت

 در جنگ و رسيدند يكديگر به ثوير نام به اى منطقه در ها آن. فرستاد عبدالقيس از فراريان تعقيب به را نجده بن مطرح خود فرزند نجده

 .شكست هم در را عبدالقيس افراد مقاومت و فرستاد نيرو منطقه آن به مجددا نجده. شدند كشته همراهانش از جمعى و نجده پسر و گرفت
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 تن هزار چهارده از كه را سپاهى بصره والى زبير بن مصعب نُه و شصت سال در اينكه تا بود كرده خود حكومت مقرّ را بحرين نجده

 ولى رسيد، خود مأموريت محل به سپاه اين. فرستاد بحرين سوى به نجده سركوبى براى عمير بن  عبداللّه فرماندهى به بود شده تشكيل

 اين از پس. آمد در نجده غنيمت به داشتند چه هر و خورد شكست بصره سپاه و كشت را ها آن از بسيارى و كرد غافلگير را ها آن نجده

 همچنين. داد شكست را عمان حاكم سليمان بن عباد نيرو اين و فرستاد عمان سوى به اسود بن عطية فرماندهى به را نيرويى نجده حادثه

. بود صنعا شهرها آن جمله از كه گرفت ماليات ها آن از و درآورد خود اطاعت به را ها آن و كرد اندازى دست مختلف شهرهاى به نجده

 هزار دو با حج انجام جهت هشت و شصت سال در نجده) 33.(كرد اخذ هم را آنجا ماليات و فرستاد حضرموت به را ابوفديك او همچنين

 زبير ابن پرچم اصحابش، و حنيفه بن محمد پرچم: شد زده عرفات در پرچم چهار حج موسم در سال آن يعقوبى گفته به. رفت مكه به تن

 )34.(اميه بنى پرچم و اصحابش، و حرورى عامر بن نجدة پرچم اصحابش، و

 آنجا از نجده ولى كردند، او با جنگ آماده را خود عمر بن  عبداللّه جمله از مدينه مردم و رفت مدينه سوى به نجده حج، مراسم از پس

 )35.(نشد طائف وارد نجده و كرد بيعت او با مردم طرف از عروه بن عاصم. رسيد طائف به و بازگشت

 باال ها نارضايى و كردند اعتراض وى به مورد چند در آنان از جمعى و افتاد اختالف او اصحاب ميان كه بود قدرت اوج در همچنان نجده

 بيعت تمار ثابت با ابتدا آنها ولهاوزن قول بر بنا البته. نمودند بيعت ثور بن  عبداللّه ابوفديك با و كردند عزل را نجده كه آنجا تا گرفت

 )36.(كرد انتخاب را ابوفديك او و برگزيند رهبرى براى را عرب نفر يك كه خواستند وى از نبود عرب نژاد نظر از چون و كردند

 )37.(كشتند و يافتند را او سرانجام تا نمود مأمور او كردن پيدا براى بسيارى افراد وابوفديك شد مخفى نجده جريان اين از پس

 

 خارجى ابوفديك قيام

 همچنان خوارج حاكميت ثور، بن  عبداللّه ابوفديك با ها آن بيعت و خود ياران و پيروان دست به عامر بن نجدة شدن كشته از پس

 ايران بالد در معموالً كه بصره سپاه با رقى از خوارج خونين هاى درگيرى با بود همزمان اين و يافت ادامه آن اطراف و بحرين درمنطقه

 . گذشت آن شرح و افتاد مى اتفاق

 و نبود غافل نيز بحرين در نجدات خوارج خطر از بود گرفته كار به رقى از خوارج دفع براى را خود توان تمام كه مروان بن عبدالملك

 كوفه اهل كه خواست وى از و فراخواند را معمر بن  عبيداللّه بن عمر بحرين، خوارج سپاه در ضعف پيدايش و نجده شدن كشته از پس لذا

 و كرد جمع بصره و كوفه مردم از نيرو تن هزار ده و نمود اجرا را عبدالملك دستور نيز او. برود ابوفديك جنگ به و كند جمع را بصره و

 عمر فرماندهى به را بصره اهل و ميمه و راست سمت در موسى بن محمد فرماندهى به را كوفه اهل آنگاه. نمود تدارك هم را ها آن آذوقه

 .آمد در حركت به لشكر قلب در خود و داد قرار ميسره و چپ سمت در موسى بن

 را ميسره و كردند حمله سپاه آن به باكى بى و تهور با او ياران و ابوفديك. شدند نبرد آماده و رسيدند بحرين به كوفه و بصره متّحد سپاه

 زخمى ميسره فرمانده و داشت نام مغيره كه بود مهلب فرزند ها آن از يكى كه تن چند جز گريختند بصره اهل كه طورى به كوبيدند درهم
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 بصره اهل از فراريان از بسيارى ساعتى، از پس. دادند ادامه را جنگ و پيوستند كوفه سپاه به بودند نكرده فرار كه افراد بقيه و شد

 را ها آن از تن هزار شش حدود و آوردند در تصرف به را خوارج قرارگاه اينكه تا دادند ادامه جنگ به كوفه اهل با همراه و بازگشتند

 .شدند تارومار بكلى نجدات خوارج سان بدين و) 38.(بود ابوفديك شدگان كشته جمله از و كردند اسير را نفر هشتصد و كشتند

 :نوشتها پى

-------------------------------------------------------------------------------- 

 ).134ص ،4ج( كند مى ياد تميمى سعد بن مستورد عنوان به او از الحديد ابى ابن. 1

 .كرديم صحبت اين از پيش بود، كوفه حاكم كه مغيره با السالم عليه اميرالمومنين ياران از تن سه معقل و عدى و صعصعه همكارى درباره. 2

 .اختصار به نقل 193 ـ 178 و 173صص ،3ج ،)1408 بيروت، العلميه دارالكتب چاپ( طبرى تاريخ. 3

 .349 ص ،3 ج الكامل،: اثير ابن ؛425 ص ،3ج طبرى، تاريخ. 4

 ).97 ص االزارقه، فقه( زبير ابن زبان از منتها. نوشتند خودشان بصره اهل را نامه اين كه آمده تاريخى روايتهاى از بعضى در. 5

 بصره تجار از ناچار به و نيافت المال بيت در كافى بودجه مهلب كه گويد مى و كند مى ذكر تن هزار دوازده را مهلب سپاهيان شمار مبرد. 6

 ).106ص ،3ج االدب، فى الكامل( كرد قرض

 .273ـ269صص الطول، االخبار: دينورى ابوحنيفه. 7

 .1043 ص: همان: مبرد. 8

 .96ص االزارقه، فرقة. 9

 شده جنگ وارد ازرق ابن خود زمان در و ماحوز ابن فرماندهى از قبل مهلب دينورى، روايت طبق گفتيم اين از پيش كه طورى به. 10

 .گذشت كه تفصيلى به بود

 .427ص ،3ج طبرى، تاريخ. 11

 .1084ص ،3ج مبرد، كامل. 12

 .101ص االزارقه، فرقة. 13

 .428ص ،3ج طبرى، تاريخ. 14

 .104ص االزارقه، فرقة. 15

 .1087ص ،3ج مبرد، كامل. 16

 .1087ص ،3ج مبرد، كامل. 17
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 .اختصار به نقل 501 ـ 498ص ،3ج طبرى، تاريخ. 18

 ،4ج البالغه، نهج شرح( كشيد طول ماه هفت شهر محاصره و بود اصفهان حاكم خود ورقاء بن عتاب الحديد ابى ابن روايت به. 19

 ).1661ص

 .394ص ،4ج الكامل،: اثير ابن ؛502ص ،3ج طبرى، تاريخ. 20

 .114ص االزارقه، فرقة. 21

 .1100ص ،3ج مبرد، كامل. 22

 .118ص االزارقه، فرقة. 23

 .121ص همان،. 24

 .1148ص ،3ج مبرد، كامل. 25

 .62ص ايران، در اسالم: پطروشفسكى. 26

 ).226 ص كرمان، تاريخ: وزيرى. (افتاد اتفاق كرمان در »مشيز« نام به محلى در اختالف اين. 64 ص/  4 ج الكامل،: اثير ابن. 27

 .56ص ،7ج الفتوح،: كوفى اعثم ابن ؛65ص همان،. 28

 .603ص ،3ج طبرى، تاريخ. 29

 و فرستادند شام به بصره از را ازارقه سرهاى كه است شده گفته. 280ص الطوال، االخبار: دينورى ؛69ص ،3ج الكامل،: اثير ابن. 30

 ،6ج دمشق، تاريخ تهذيب( بود جا آن ها مدت سرها آن و آمدند مى تماشا به گروه گروه مردم. آويختند مسجد درِ جلوى را ها آن

 ).420ص

 .352ص ،3ج الكامل،: اثير ابن. 31

 .70ص الشيعه، و الخوارج: ولهاوزن. 32

 .353ص ،3ج الكامل،: اثير ابن. 33

 .10ص ،3ج يعقوبى، تاريخ. 34

 .353ص همان،: اثير ابن. 35

 .73ص والشيعه، الخوارج. 36

 .355ص همان: اثير ابن. 37

. 28ص ،4ج الكامل،: اثير ابن ،541ص ،3ج طبرى، تاريخ. 38
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 مسرح بن صالح قيام

 او. كرد مى زندگى جزيره و موصل داراوارض شهر در كه خوارج از بود احمقى حال عين در و زردرو و عابد مرد تميمى مسرح بن صالح

 در طبرى را او هاى خطبه از يكى. خواند مى خطبه و كرد مى موعظه و داد مى تعليم فقه و قرآن ها آن به كه كه داشت پيروانى خود براى

 )1.(است كرده برائت و بيزارى اظهار السالم عليه طالب ابى بن على اميرالمؤمنين از هم و عثمان از هم آن، در كه آورده خود تاريخ

 اجابت را او مردم و نمود دعوت مخالفان با جهاد و ظلم عليه خروج به و) 2(كرد قيام كه بود صفريه خوارج از كس نخستين صالح

 بود نوشته كه رسيد او به خارجى يزيد بن شبيب از اى نامه ميان، اين در. كنند جمع نيرو تا فرستاد اكناف و اطراف به را كسانى او. نمودند

 اگر و رفت نخواهيم تو جز ديگرى كس دنبال ما و هستى مسلمانان بزرگ تو بدهى انجام را كار اين اگر اى، كرده خروج اراده تو

 با كه حالى در دريابد مرا مرگ كه نيستم مطمئن من و رسد مى زود ها اجل زيرا كن، خبر با را ما بيندازى تأخير به را خروج خواهى مى

 .ام نكرده جهاد ستمگران

 تو رأى و انديشه از كه هستى كسى تو كه بيا ما پيش. تو رسيدن انتظار جز نيست من خروج از مانع چيزى: نوشت شبيب پاسخ در صالح

 .نيستيم نياز بى

 خود هواداران نزد به هايى پيك صالح. آمد صالح پيش دارا به ها آن با همراه و فراخواند را خود ياران رسيد، شبيب به صالح نامه وقتى

 آيا كه پرسيدند او از و شدند جمع او نزد ها آن همه. كرد خواهد خروج شش و هفتاد سال صفر ماه اول كه داد پيغام ها آن به و فرستاد

 .شود تمام ها آن بر حجت تا كنيد دعوت كه است بهتر: گفت او نه؟ يا كنيم دعوت خود عقيده سوى به را مخالفان جنگ، از پيش

 و. بياوريد دست به مركب تا كنيد حمله او به اول دارد، بسيار هاى مركب مروان بن محمد و هستيد پياده شما بيشتر: گفت ها آن به صالح

 كندى عدى بن عدى و شد خبر با ها آن خروج از بود جزيره امير كه محمد نمودند تصاحب را او هاى مركب و كرده حمله روز همان ها آن

 ندارد دوست زيرا كند، ترك را منطقه كه داد پيغام صاحل به و آمد دوغان به خود سپاه با عدى. فرستاد آنان با مقابله براى تن هزار با را

 ميسره در را سليم بن سويد و ميمنه در را شبيب صالح،. كرد حمله عدى سپاه به خود ياران با و نپذيرفت را او سخن صالح بجنگد، او با

 بر نداشتند آمادگى گونه هيچ ها آن كه حالى در و نمود غافلگير را عدى صالح، لشكر. گرفت جا لشكر قلب در خود و داد قرار خود سپاه

 .نهاد فرار به پا عدى بن عدى و كرد غارت بود لشكرگاهشان در هرچه و داد ها آن به سختى شكست و ريخت سرشان

 به تن پانصد و هزار با را سلمى جزء بن خالد سپس شد، خشمناك او بر و ناراحت خوارج مقابل در عدى شكست از مروان بن محمد

 خود سپاهيان با نفر دو شما: گفت ها آن به و كرد روانه ديگر تن پانصد و هزار با را جعونه بن حرث نيز و فرستاد مسرح بن صالح جنگ

 .بود خواهد او كل امير بگيرد سبقت ديگرى از كه كدام هر و بتازيد خارجى اين بر

 رهسپار سو آن به پس است، »آمد« در صالح كه شد گفته ها آن به. پرسيدند او اقامت محل از و كردند حركت صالح تعقيب در فرمانده دو

 جمعى با خود و فرستاد جعونه بن حرث مصاف به خود سپاه از جمعى با را شبيب بود، شده خبر با سپاه دو اين آمدن از كه صالح. شدند

 پياده دو هر است شده سخت كار كه ديدند مروان بن محمد سپاه فرماندهان وقتى. گرفت در سختى جنگ و رفت خالد طرف به ديگر
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 جنگ. شد مى حمله آنان به تيرها و ها نيزه با زيرا كنند، مقابله ايشان با نتوانستند صالح سپاه و شدند پياده نيز سپاه افراد اكثر و شدند

 .شدند زخمى طرف دو از بسيارى و يافت ادامه شب تا و داد رخ شديدى بسيار

 نظر: گفت صالح. كنيم نشينى عقب كه است اين من نظر هستند؛ متكى خود خندق به ها اين: گفت شبيب. كرد مشورت خود ياران با صالح

 به خبر اين چون. رسيدند دسكره به و گذاشتند سر پشت را موصل و جزيره ارض و كردند حركت شبانه كه بود اين. است همين هم من

 از پس و رسيدند يكديگر به جوخى و موصل ميان محلى در سپاه دو. فرستاد ها آن تعقيب به را كوفه اهل از كس هزار سه رسيد حجاج

 كرد صدا را خوارج سپاه باقيمانده و افتاد زمين به اسب از هم شبيب و رسيد قتل به صالح خود و شد تارومار خوارج سپاه شديد، جنگى

 درب كوفه سپاه. كردند را كار اين نيز ها آن. ببرند پناه بود آنجا در كه حصارى به صورت اين به و كنند هم به پشت كه گفت ها آن به و

: گفت خود ياران به شبيب. بازگشتند خود لشكرگاه به كرده، رها را آنجا شد خواهند كشته ها آن اينكه خيال به و زدند آتش را حصار

 كس هر يا و من با نخست شما: گفت چيست؟ تو نظر: گفتند. شد خواهيم هالك ما همه بمانيم اينجا صبح تا اگر هستيد؟ چيزى چه منتظر

 حصار از و كردند بيعت شبيب با ها آن. كنيم غافلگير را كوفه سپاه و رويم بيرون اينجا از سپس كنيد، بيعت دانيد مى صالح كه ديگرى

 )3.(گرفتند غنيمت به را لشكرگاه در موجود اموال و دادند شكست را ها آن و ريختند كوفه سپاه سر بر غافلگيرانه و آمدند بيرون

 

 يزيد بن شبيب قيام

 جلب و نيرو آورى جمع از پس شبيب. كردند بيعت يزيد بن شبيب با او پيرو خوارج مسرح، بن صالح مرگ از پس شد گفته كه گونه همان

 و آمده گرد مداين در كه كوفه سپاه. رفت تكريت و جوخى به سپس آمد، مداين طرف به را خود سپاه قبايل، سران از تن چند هاى كمك

 .گريختند كوفه به همگى كرده، ترك را مداين او ترس از بودند ديده شبيب از چشمى زهر

 به سعيد بن جزل فرماندهى به و كرد آماده تن هزار چهار استعداد به عظيمى سپاه حجاج. بود طرف يوسف بن حجاج با بار اين شبيب

 را مجالد بن سعيد او جاى به و كرد عزل را او حجاج. پرداخت مى خندق حفر بن بيشتر و كرد مى گذرانى وقت جزل. فرستاد مداين سوى

 نام به محلى در را خود ياران با شبيب هنگام اين در. ندهد مهلت ها آن به و شود درگير خوارج با بيدرنگ كه داد دستور او به و برگزيد

 را مجالد بن سعيد و داد شكست را كوفه سپاه و كرد حمله خود سپاه با شبيب. كرد محاصره را ها آن مجالد بن سعيد سپاه كه بود قطيطيا

 )4.(كشت

 يوسف بن حجاج افراد با چندمورد راه بين در البته. شد كوفه وارد ناگهانى طور به شب يك و كرد حركت آنجا از خود افراد با شبيب

 را تن چندين شبيب افراد. شد مى ديده ها مدت تا آن اثر كه اى گونه به كوبيد قصر در بر خود عمود با شد كوفه وارد وقتى. بود شده درگير

 دنبال را شبيب ها آن. فرستاد شبيب تعقيب به را خود سپاهيان از تن هزار شش يوسف بن حجاج. رفتند آنجا از زود ولى كشتند، كوفه در

 .بود رفته قادسيه سوى به شبيب و كردند مى
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 زائده اينكه تا شدند كشته ديگرى از پس يكى حجاج لشكر امراى و گرفت در سختى جنگ. شد برو رو حجاج سپاه با ديگر بار شبيب

 چنين نيز خوارج. شوند دعوت شيب با بيعت به حجاج سپاه و گردد متوقف جنگ داد دستور شبيب كه بود اينجا. شد كشته نيز قدامه

 كه كسانى همه و كردند سركوب را وافرادش او شبيب سپاه كه كرد موجوديت اعالم موسى بن محمد نام به حجاج سپاه باقيمانده و كردند

 )5.(نمود غارت را ها آن لشكرگاه شبيب و خوردند شكست بودند كرده بيعت شبيب با

 كرد انتخاب شبيب با جنگ براى را اشعث بن محمد بن عبدالرحمان بار اين بود خورده شكست شبيب از پى در پى كه يوسف بن حجاج

 و عبدالرحمان ضمنا. بجنگد وى با يافت را او كه كجا هر و برود شبيب دنبال به كه داد دستور و گذاشت او اختيار در سپاهى هزار شش و

 .كرد خواهد عقوبت سخت را ها آن كنند فرار و بخورند شكست اگر كه كرد تهديد را سپاهش

 و خسته را حجاج سپاه خود ايذايى كارهاى با بود شده باخبر حجاج سپاه حركت از كه شبيب. افتاد راه به خود سپاه با عبدالرحمان

 جاى به شد مى نزديك كوفه سپاه وقتى و گزيد مى اقامت جايى در و كرد مى حركت دشوار و سنگالخ هاى سرزمين در او. كرد فرسوده

 آن در كه شبيب كار به كارى و زدند اردو جايى در كوفه هاى نزديكى و شدند ملول و خسته كلى به كوفه سپاه افراد اينكه تا رفت مى ديگر

 و برگزيد را قطن بن عثمان او جاى به و كرد بركنار فرماندهى از را عبدالرحمان و شد خبر با كار اين از حجاج. نداشتند بود حوالى

 آماده را خود كوفه سپاه به حمله براى بودند، تن يك و هشتاد و صد كه او افراد و شبيب. داد او به خوارج با جنگ براى اكيد دستور

 گونه بدين و بود قطن بن عثمان آن جمله از كه كشتند را ها آن از بسيارى و ريختند هم به را سپاه آن نظامى آرايش حمله يك با و كردند

 )6.(شد متحمل شبيب از را سختى شكست حجاج سپاه ديگر بار يك

 فرماندهى به حجاج نفرى هزار پنجاه سپاه. كرد آماده پيش از بيشتر و تر قوى مراتب به سپاهى بار اين و شد كار به دست دوباره حجاج

 هاى نزديكى و بودند تن ششصد شبيب افراد. افتاد راه به شبيب سوى به داشت رقى از خوارج با جنگ در تجربياتى كه ورقاء بن عتاب

 شكست كوفه سپاه هم باز و داشت دنبال به را قبلى هاى جنگ سرنوشت كوفه، عظيم سپاه به شبيب ناگهانى حمله. داشتند اقامت مداين

 )7.(شدند كشته فرماندهانش و خورد

 نذر غزاله. شد كوفه وارد غزاله همسرش با شبيب خورد مى شكست مفتضحانه حجاج كه متعدد هاى جنگ اين از پس مسعودى گفته به

 مسجد در غزاله. كند قرائت را عمران آل سوره دوم ركعت در و بقره سوره اول ركعت در هم آن بخواند، نماز كوفه مسجد در كه بود كرده

 :كردند مى زمزمه را شعر اين بود هفت و هفتاد سال كه سال اين در كوفه مردم. خواند نماز و كرد عملى را خود نذر كوفه جامع

   لها تغفر ال رب يا  نذرها الغزالة وفت

 به ناچار به يافت ناتوان شبيب مقابل در را خود كه يوسف بن حجاج) 8.(نبخشاى را او! خدايا كرد، عمل خود نذر به غزاله يعنى

 حجاج كمك به كلبى ابرد ابن سفيان فرماندهى به را تن هزار شش نيز عبدالملك. خواست كمك او از و نوشت نامه مروان بن عبدالملك

 طرف دو از بسيارى افراد و گرفت در سختى جنگ. شدند درگير شبيب با كوفه هاى نزديكى در كوفه سپاه همكارى با شام سپاه. فرستاد

. رفت انبار شهر به و كرد نشينى عقب و نياورد مقاومت تاب ديگر شبيب. بود غزاله همسرش و شبيب برادر ها آن جمله از كه شدند كشته

 ابرد بن سفيان فرماندهى به شام سپاه با مجددا و برگشت اهواز به شبيب سرانجام درگيرى، چند از پس و نمود تعقيب را او حجاج سپاه
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 از بعضى طبق. شد غرق و افتاد رودخانه به خود و كرد گير اسبش پاى شد مى رد دجيل نهر پل روى از شبيب كه هنگامى و شد درگير

 )9.(بريدند را پل طناب و كردند خيانت او ياران از بعضى پل از شبيب عبور هنگام مخنف، ابى روايات

 سنگ مانند كه ديدند و آوردند بيرون را قلبش و شكافتند را او سينه داد دستور. فرستادند حجاج نزد و گرفتند آب از را شبيب جنازه

 )10.(است سفت و سخت

 

 يشكرى شوذب قيام

 سوى از ها مدت افتاد، اتفاق مروان بن عبدالملك زمان در همگى كه صفريه و نجدات و رقى از خوارج مهم هاى قيام سركوبى از پس

 در شد مى گفته هم بسطام او به كه شوذب نام به شخصى عبدالعزيز بن عمر خالفت زمان در اينكه تا نداد رخ ذكرى قابل حركت خوارج

 اى نامه خوارج حركت اين از آگاهى از پس عبدالعزيز بن عمر. گرديد خروج آماده و نمود جمع خود دور به را خوارج از جمعى جوخى

 او تابع ديگر طرف شد حق كه طرف هر سخن كنند، مباحثه و مناظره يكديگر با تا بيايد او پيش كه خواست وى از و نوشت شوذب به

 و شدند مباحثه وارد عمر با شوذب نمايندگان. فرستاد او نزد عبدالعزيز بن عمر با مناظره جهت را خود ياران از تن دو شوذب. گردد

 بن محمد كه بود حالى در اين و پيوست، عبدالعزيز بن عمر به و شد تسليم شوذب نمايندگان از يكى. كشيد طول روز چندين ها آن مباحثه

 .افتاد نمى اتفاق درگيرى گونه هيچ اما داشت، قرار شوذب افراد مقابل و بود رفته جوخى به كوفه والى سوى از سپاهى هزار دو با جرير

 به جديد خليفه به خدمتى خوش جهت كوفه والى. رسيد خالفت به عبدالملك بن يزيد و رفت دنيا از عبدالعزيز بن عمر ميان، دراين

 بن عمر مرگ از شوذب و بودند برنگشته شوذب فرستادگان هنوز كه بود حالى در اين و شود جنگ وارد شوذب با كه داد دستور محمد

 .نداشت اطالع عبدالعزيز

 منظور است؛ نرسيده پايان به مقرر مهلت هنز كه پرسيد او از و فرستاد جرير ابن نزد را كسى ديد را كوفه لشكر تحرّكات شوذب وقتى

 چيست؟ شما

 اهل از كثيرى جمع و خوارج از اى عده. شد آغاز طرف دو ميان جنگ گونه بدين و. كنيم رها را شما توانيم نمى ما كه داد پيغام جرير ابن

 تا را آنان خوارج و بازگشتند كوفه سوى به ها آن. يافت پايان جرير ابن شدن مجروح و كوفه سپاه شكست با جنگ و شدند كشته كوفه

 .كردند تعقيب كوفه هاى نزديكى

 شكست خوارج مقابل در نيز گروه اين و فرستاد حباب بن تميم فرماندهى به را تن هزار دو شوذب سركوبى براى عبدالملك بن يزيد

 تن هزار دو با را وداع بن شحاح سپس. خورد شكست نيز او فرستاد؛ خوارج جنگ به سپاهى با را حكم بن نجدة مجددا. خوردند

 وقتى و كرد حمله خوارج به تن هزار ده با عمرو بن سعيد اينكه تا. خورد شكست و نبرد پيش از كارى اسالفش مانند نيز او فرستاد،

 اين بود نزديك و جنگيدند تمام تهور با و شكستند را خود شمشيرهاى غالف يافتند عظيم نيروى اين برابر در را خود او ياران و شوذب
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 بى شورش و شدند كشته شوذب جمله از خوارج همگى و كردند مقاومت بود صورتى هر به ولى بخورد، شكست خليفه سپاه هم بار

 )11.(گرديد سركوب نيز او فرجام

 

 شيبانى قيس بن ضحاك قيام

 ضحاك با او جاى به و گذشت در بهدل بن سعيد راه بين در. كردند عزيمت عراق سوى به بهدل بن سعيد فرماندهى به خوارج از جمعيتى

 چهار به آنان شمار و گرفتند را او دور نيز صفريه خوارج. آمد زور شهر به آنجا از و موصل به خود ياران با او. شد بيعت شيبانى قيس بن

 موقعيت از استفاده با ضحاك. بودند شده شديد اختالف دچار عراق در ها آن عمال و اميه بنى كه بود حالى در اين و رسيد تن هزار

. شدند خوارج دفع آماده و گذاشتند كنار را خود اختالفات رسيد اميه بنى عمال به خبر اين وقتى. كرد حركت عراق سوى به مناسب

 و گرفت در سختى جنگ اميه بنى سپاه و خوارج ميان نخيله به ورود از پس روز. نمود اقامت نخيله در و آمد كوفه نزديكى به ضحاك

 )12.(گذاشتند فرار به پا و خوردند شكست اميه بنى سپاه

 باال نو از اميه بنى عمال ميان داخلى اختالفات ديگر سوى از و شد آنجا وارد و گرديد مسلط كوفه بر ضحاك درگيرى، اين از پس

 نيز بار اين ولى شتافتند، او جنگ به و شدند متحد يكديگر با اميه بنى عمال مجددا. رفت آنجا به واسطه تصرف قصد به ضحاك. گرفت

 در عبدالملك بن هشام بن سليمان با همراه داشت را شام خليفه سوى از عراق حكومت داعيه كه عمر بن  عبداللّه. بود آنها آنِ از شكست

 :گفت چنين ضحاك با سليمان و عمر ابن مفتضحانه بيعت درباره خوارج از شاعرى. كردند بيعت او با و شدند تسليم ضحاك مقابل

 )  13(وائل بن بكر خلف قريش فصلت  دينه اظهر  اللّه ان تر الم

 زنان ايشان ميان در و بود رسيده تن هزار بيست و صد به او سپاه گويند مى. شدند جمع او دور كثيرى جمعيت و گرفت باال ضحاك كار

 نيز او. برود ها آن شهر به كه كردند دعوت او از و نوشتند نامه ضحاك به موصل اهل) 14.(جنگيدند مى و پوشيده زره كه بودند بسيارى

 .نمود تصرف را شهر آن مردم، كمك به خليفه، عامل با مختصرى درگيرى از پس و كرد را كار اين

 كه  عبداللّه پسرش به او. بود جنگ حال در آنجا مردم با و كرده محاصره را حمص شهر كه رسيد مروان به حالى در موصل تصرف خبر

 سمت بدان خود سپاهى هزار هفت با  عبداللّه. كند سركوب را ضحاك فتنه و برود نصيبين سوى به كه نوشت بود جزيره در او عامل

 ضحاك با مقابله براى نيز مروان خود طرفى، از. آورد در محاصره به را  عبداللّه سپاه و رفت نصيبين سوى به نيز ضحاك. كرد حركت

 از تن هزار شش و ضحاك كه طورى به گرفت، در شديدى بسيار جنگ و رسيدند همديگر به كفرتوثا نام به محلّى در و كرد حركت

 ميان در و كشتند را ها آن اكثر و كردند غلبه ها آن به مروان سپاه اما جنگيدند، قدرت تمام با و شدند پياده ها اسب از اصحابش خواص

 او جنازه آنان. فرستاد جنگ صحنه به را كسانى شنيد را ضحاك شدن كشته خبر مروان وقتى. بود هم قيس بن ضحاك خود شدگان كشته

 )15.(شود گردانيده آنجا در تا فرستاد جزيره شهرهاى به را او سرِ مروان. بريدند را سرش و يافتند را
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 آنگاه شد؛ كشته هم خيبرى اما دادند، ادامه مروان با جنگ به و كردند بيعت خيبرى نام به شخصى با خوارج ضحاك، شدن كشته از پس

 شرقى ساحل به را خوارج سپاه شيبان بود خوارج ميان در كه هشام بن سليمان مشورت طبق. كردند بيعت يشكرى عبدالعزيز بن شيبان با

 فرماندهان از يكى اينكه تا گذشت حالت همين به ها ماه. زد اردو دجله ديگر ساحل در نيز مروان. داد حركت موصل روبروى دجله نهر

 وقتى. بفرستد لشكر موصل طرف به كه خواست هبيره ابن از مروان. آورد بيرون خوارج تصرف از را كوفه توانست هبيره ابن نام به مروان

 كرد مى تعقيب را ها آن مروان اما رفتند؛ فارس و اهواز طرف به و كردند نشينى عقب موصل در خود مركز از يافتند ضعيف را خود خوارج

 امير وسيله به عمان در و رفت عرب بالد شرقى ساحل به شيبان و گريخت سند به هشام بن سليمان و شدند متفرق خوارج سپاه اينكه تا

 )16.(شد كشته آنجا

 

 خارجى ابوحمزه و الحق طالب قيام

 يحيى بن  عبداللّه با حج موسم در و رفت مكه به بود اباضى خوارج از كه ازدى عوف بن مختار حمزه ابو هشت و بيست و صد سال در

 مردى من. كنى مى دعوت حق سوى به كه بينم مى را تو: گفت او به و نمود مالقات) بود اباضى خوارج از نيز او كه( الحق طالب به معروف

 بيعت الحق طالب با ابوحمزه آنجا در و رفتند حضرموت به تن دو اين. برويم ها آن پيش من با بيا كنند، مى اطاعت من از من قوم كه هستم

 )17.(كنند مبارزه اميه بنى و مروان آل با تا نمود

 آن در. كرد برائت اعالم مروان آل از حج، مراسم در و آمد مكه به نفر هفتصد با الحق طالب طرف از ابوحمزه حج، موسم در بعد سال

 و كرد قبول ابوحمزه. داد جنگ از پرهيز و صلح پيشنهاد ابوحمزه به حج خاطر به بود مدينه و مكه والى كه سليمان بن عبدالواحد موقع

 )18.(آمد مدينه به و كرد ترك را مكه باشد داشته خوارج كار به كارى آنكه بى عبدالواحد و شد تمام مراسم

 براى سپاه اين تركيب. كرد روانه ابوحمزه با جنگ براى  عبداللّه بن عبدالعزيز فرماندهى به و ديد تدارك مدينه در را سپاهى عبدالواحد

 شركت سپاه آن در فخرفروشى و تكبر و فاخر هاى لباس با كه دادند مى تشكيل مدينه اشراف را آن افراد اكثر زيرا نبود، مناسب جنگيدن

 و ريختند ها آن سر بر ابوحمزه سپاهيان هنگام اين در. افكند اقامت رحل قديد نام به محلى در و شد خارج مدينه از سپاه اين. بودند كرده

 جنازه نزد شده، خارج مدينه از و دادند سر نوحه زنها رسيدند، مدينه به كه خبر اين. بودند قريش از غالبشان كه كشتند را شان بسيارى

 .گريخت شام به عبدالملك سوى به مدينه حاكم عبدالواحد و آمدند شدگان كشته

 خواند اى خطبه و رفت منبر به آنجا در و شد مدينه وارد درگيرى بدون سى صدو سال در او و كرد هموار ابوحمزه براى را راه قديد واقعه

 بكشيم؛ را شما خواهيم نمى ما كه گفت مدينه مردم به ابوحمزه همچنين. گفت سخن ها آن با مبارزه لزوم و اميه بنى مظالم از آن طى و

 افراد دست به ها آن از بسيارى كه بود اين آن نتيجه و بردند حمله خوارج به و نپذيرفتند مدينه اهل اما. بجنگيم خود دشمنان با ما بگذاريد

 .بود هم عبدالعزيز فرماندهشان آنان ميان در كه شدند كشته ابوحمزه

 ديگران و طبرى را او هاى سخنرانى متن. بود سخنور و بليغ مردى او. خواند خطبه چندين آنجا در و شد مسلط مدينه بر ابوحمزه

 )19.(اند آورده
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 )20.(شدند كشته مدينه مردم از تن هفتصد واقعه اين در كه شده گفته و اند كرده ذكر ماه سه را مدينه در ابوحمزه اقامت مدت

 و ساخت خواهيم برقرار را عدل شديم پيروز او بر اگر رويم؛ مى مروان سوى به ما! مردم اى: گفت و كرد وداع مدينه مردم با ابوحمزه

 )21.(كرد حركت شام طرف به خود سپاه با ابوحمزه آنگاه. كرد خواهيم اجرا را پيامبر سنّت

 از پس كه داد دستور ها آن به و كرد آماده خوارج با جنگ براى سعدى عطيه ابن فرماندهى به را سپاهى هزار چهار مروان طرف، آن از

 .بجنگند الحق طالب يحيى بن  عبداللّه با و بروند يمن طرف به خوارج با جنگ

 از بسيارى و داد شكستشان و جنگيد ها آن با و شد روبرو يارانش و ابوحمزه با القرى وادى در و نمود حركت خود سپاه با عطيه ابن

 چون و كرد مى زندگى مدينه در و بود خوارج كاتب دومى اين كه بود نحوى بشكست و ابوحمزه ها آن جمله از كه كشت را ايشان

 .شد ملحق او به آمد مدينه به ابوحمزه

 )22.(شد كشته آنجا در و گريخت مكه به بلكه نشد، كشته القرى وادى در ابوحمزه مسعودى، روايت به

 سپاه با آنجا از و رفت مكه به سپس كرد، درنگ مدينه در زمانى اندك او افراد كشتن و حمزه ابو بر پيروزى از پس عطيه ابن حال، هر به

 شد خارج صنعا از و شنيد را عطيه ابن سپاه آمدن خبر الحق طالب. شتافت يمن سوى به الحق طالب يحيى بن  عبداللّه با جنگ براى خود

 و خورد شكست خوارج سپاه و گرديد پيروز عطيه ابن نيز بار اين و شدند درگير سپاه دو. رفت عطيه ابن استقبال به خود ياران با و

 )23.(بردند مروان نزد را او سر و شد كشته الحق طالب

 و الحق طالب شدن كشته از پس و افتاد اتفاق جرش ارض و طائف ناحيه در الحق طالب و عطيه ابن ميان جنگ كه گويد مى مسعودى

 حضرموت اهالى اكثريت باشد مى دو و سى و سيصد سال كه كنون تا و گريختند حضرموت به سپاهش باقيمانده او، ياران از بسيارى

 )24.(هستند عمان خوارج با عقيده هم و اباضى خوارج

 انجام خوارج مختلف هاى فرقه سوى از اينكه با ها قيام اين ديديم كه طورى به. اميه بنى زمان در خوارج هاى قيام از اى خالصه بود اين

 .بود هم مشابه نيز ها آن سرنوشت و داشت شباهت يكديگر به كردند مى اعمال كه هايى تاكتيك لحاظ از شد، مى

 اشاره ها آن از مورد چند به ما اينك. نبود مهم چندان كه پيوست وقوع به خوارج سوى از اى پراكنده هاى قيام نيز عباس بنى زمان در

 .كنيم مى
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 سلمه بن شيبان قيام

 براى كرمانى بن على با بود خوارج از كه سلمه بن شيبان سرخس، به نصر فرار و مرو در سيار بن نصر بر مسلم ابو سپاه پيروزى از پس

 از كرمانى ابن و داشت مى دشمن بود مروان عامل اينكه جهت از را نصر شيبان، كه بود اين اتحاد علت. شدند متحد سيار بن نصر با جنگ

 .شد جدا سلمه بن شيبن از و كرد مصالحه ابومسلم با كرمانى ابن ميان، اين در. جنگيد مى او با بود كشته را او پدر نصر كه جهت اين

 داد پيغام او به ابومسلم. كنى بيعت من با بايد تو كه داشت اظهار ابومسلم پاسخ در شيبان اما كند، بيعت او با كه نوشت شيبان به ابومسلم

 .بروى ديگرى جاى به و كنى ترك را خود محل بايد نكنى بيعت ما با اگر كه

 دست كه خواست او از و فرستاد شيبان پيش را تن چند ابومسلم. شدند جمع او دور وائل بن بكر از كثيرى جمع و رفت سرخس به شيبان

 طرف به كه داد دستور ابراهيم بن بسام به رسيد ابومسلم به خبر اين وقتى. كرد زندانى را ابومسلم هاى فرستاده شيبان. بردارد مخالفت از

 او سپاه از جمعى و شيبان حمله، اين در. كرد حمله او سپاه و شيبان به و كرد اطاعت را ابومسلم دستور سام. بجنگد او با و برود شيبان

 كه ابومسلم فرستادگان نزد وائل بن بكر از مردى او، ياران و شيبان قتل از پس كه است شده گفته. شد سركوب شيبان فتنه و شدند كشته

 )25.(كشت را ها آن همه و آمد بودند زندان در

 

 شيبانى حرمله بن ملبد قيام

 براى. كرد خروج جزيره ناحيه در شيبانى حرمله بن ملبد نام به خوارج از مردى عباسى منصور عهد در هفت و سى و صد سال در

 او با حاتم بن يزيد سپس. داد شكست را ها آن ملبد ولى كردند، حمله او به ـ نفر هزار تعداد به ـ بودند جزيره در كه سپاهيانى او سركوبى

 خود سپاه برگزيدگان از تن هزار دو با را صفوان بن مهلهل بود شده ناراحت ملبد جريان از كه عباسى منصور. خورد شكست و شد درگير

 .كرد غارت را آنان لشكرگاه و داد شكست هم را سپاه اين ملبد ولى فرستاد، ملبد سوى به

 سپس. خورد شكست نيز او ولى فرستاد، او سوى به بود خراسان سپاه فرماندهان از يكى كه را نزار بار اين ملبد سركوبى براى منصور

 حركت ملبد سوى به عظيمى سپاه با صبيح بن صالح بعد. شد دچار قبلى فرماندهان سرنوشت همان به نيز او كه فرستاد را مشكان بن زياد

 حتى و ببرد پيش از كارى نتوانست نيز او ولى شد، ملبد سركوبى مأمور قحطبه بن حميد اينكه تا داد شكست هم را سپاه اين ملبد. كرد

 )26.(داد نجات را خود درهم هزار صد دادن با و گرفت قرار ملبد سپاه محاصره در حميد

 و كرد كمين عبدالعزيز راه سر در ملبد ولى فرستاد، ملبد جنگ به مشكان بن زياد همراهى به را عبدالرحمان بن عبدالعزيز بار اين منصور

 .برد بين از را سپاهش و او و تاخت او بر ناگهان

 آمد موصل به خازم. داشت اعزام ملبد فتنه دفع براى سپاهى هزار هشت با را خزيمه بن خازم بود برده پى ملبد جدى خطر به كه منصور

 كه خود لشكرگاه از و نمود تعقيب را وى لذا و دارد فرار قصد او كه كرد خيال خازم و شد دور منطقه از ملبد. شد درگير ملبد سپاه با و

 رها را هايشان مركب طرف دو كه طورى به گرفت، در سختى بسيار جنگ و كرد حمله ملبد ناگهان. شد دور بود كرده حفر خندق آن دور
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 حمله ملبد سپاه به كمان و تير با كه داد دستور خازم. شد شكسته شمشيرها از بسيارى و شدند ور حمله يكديگر به شمشيرها با و كردند

 )27.(گذاشتند فرار به پا بقيه و شدند كشته او ياران از بسيارى و ملبد كه بود تيراندازى اين در. شود

 

 عباسى عصر در خوارج ديگر هاى قيام

 عصر هاى قيام به نسبت ها قيام اين اما افتاد، اتفاق عباس بنى عصر در خوارج طرف از هم ديگرى هاى قيام گفتيم كه موردى دو بر عالوه

 در خالصه بسيار طور به ها آن ذكر. شد مى سركوب فورا و نبود مهم چندان اهميت نظر از هم و بود اندك بسيار تعداد نظر از هم اميه، بنى

 :است آمده تاريخ

 )28.(عباسى مهدى عهد در قنسرين در دو و شصت صدو سال در يشكرى هاشم بن عبدالسالم قيام. 1

 )29.(عباسى مهدى عهد در شش و شصت و صد سال در موصل خوارج قايم. 2

 )30.(الرشيد هارون عهد در يك و هفتاد و صد سال در جزيره در خارجى صحصح قيام. 3

 )31.(الرشيد هارو عهد در هشت و هفتاد صدو سال در جزيره در تغلبى طريف وليدبن قيام. 4

 )32.(بود مهمى نسبتا قيام كه عباسى  باللّه المعتز عهد در موصل در سه و پنجاه و دويست سال در عبدالحميد بن مسارو قيام. 5

 و بود طرابلس و افريقا در ها آن از يكى كه افتاد اتفاق اباضى خوارج و خليفه سپاه ميان مهم بسيار جنگ دو عباس بنى عهد در البته

 .ايم آورده عمان و مغرب بالد در خوارج بخش در را واقعه دو اين شرح. عمان و بحرين در ديگرى

 از ابويزيد. فاطمى القائم ضد بر خارجى يزيد ابو قيام هاست آن جمله از كه اند كرده قيام نيز فاطمى خلفاى عليه خوارج از بعضى همچنين

 )33.(شد سركوب خليفه پسر اسماعيل وسيله به سرانجام و آورد وجود به فاطمى خليفه براى بسيارى دردسرهاى و بود اباضى خوارج

 :نوشتها پى

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .556ص طبرى، تاريخ. 1

 .10ص ،9ج النهاية، و البداية: كثير ابن. 2

 .76ص ،3ج طبرى، تاريخ. 44 ص ؛4ج الكامل،: اثير ابن. 3

 .47ص همان،: اثير ابن. 4

 .85ص ،7ج الفتوح،: كوفى اعثم ابن ؛51ص همان،: اثير ابن. 5
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 .53ص همان،: اثير ابن. 6

 ).275ص گزيده، تاريخ( »او از كه نرسيد حجاج به زحمت آن دشمن هيچ از«: مستولى  حمداللّه قول به. 57ص همان،: اثير ابن. 7

 همگى كه داشتند شركت خوارج از زن پنجاه و دويست شعيب سپاه در كه است شده گفته. 139ص ،3ج الذهب، مروج: مسعودى. 8

 ).87ص ،7ج الفتوح،: اعثم ابن( بودند شمشير داراى

 كه بگوييم هم را مطلب اين). 21ص ،3ج يعقوبى، تاريخ( بريدند شام اهل را پل طناب يعقوبى روايت به. 591ص ،3ج طبرى، تاريخ. 9

 دجيل نهر ام به هم ديگرى روخانه البته. گفتند مى »االهواز دجيل« كارون به ها عرب زيرا است، كارون رود اينجا در دجيل نهر از منظور

 تاريخى جغرافياى: لسترنج به شود رجوع( است دجله مصغر دجيل. گذرد مى بغداد شما از و شده جدا دجله از كه دارد وجود

 ).250ص عرفان، محمود ترجمه شرقى، خالفت هاى سرزمين

 .140ص ،3ج الذهب، مروج: مسعودى. 10

 .167 و 155ص ،4ج الكامل،: اثير ابن. 11

 .290ص همان،: اثير ابن. 12

 از پيش نه او گفته به ضمنا. دارد »نصره انزل« ،»دينه اظهر« جاى به و آورده را شعر اين نيز مسعودى. 289ص ج؛، طبرى، تاريخ. 13

 ). 282ص واألشراف، التنبيه( بود نشده مسلط عراق بر خوارج از كسى وى از بعد نه و ضحاك

 .66ص ايران، در اسالم: پطروشفسكى. 14

 الدول، مختصر تاريخ. (داند مى دمشق نواحى از راهط مرج را ضحاك شدن كشته محل العبرى ابن. 296ص ،4ج الكامل،: اثير ابن. 15

 ).111ص

 .104ص الشيعه، و الخوارج: ولهاوزن. 16

 .297ص ،4ج الكامل،: اثير ابن. 17

 .318ص ،4ج طبرى، تاريخ. 18

 .329ص همان،. 19

 .330ص همان،. 20

 .315ص ،4ج الكامل،: اثير ابن. 21

 .242ص ،3ج الذهب، مروج: مسعودى. 22
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 .331ص ،4ج طبرى، تاريخ. 23

 .242ص ،3ج همان،: مسعودى. 24

 .324ص ،4ج طبرى، تاريخ. 25

 .358ص ،4ج الكامل،: اثير ابن. 26

 .359ص همان،. 27

 .61ص ،5ج همان،. 28

 .70ص همان،. 29

 .84ص همان،. 30

 .97ص همان،. 31

 .334ص همان،. 32

. است اشتباه كه داند مى مذهب سنّى را يزيد ابو اين) 160ص( جوينى جهانگشاى مؤلف. 212ص ،1ج االعيان، وفات: خلكان ابن. 33

 ).358ص( است داده تذكر را او اشتباه كتاب اين بر خود حواشى در قزوينى محمد مرحوم
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  اسالمى  شهرهاى در  خوارج. 4

 ايران در خوارج

 پناه خود براى ايران شهرهاى در خوارج سپاه گرفت در اميه بنى و خوارج ميان كه بسيارى گريزهاى و جنگ در گفتيم بطوريكه

 را آن قاعده كه شد مى مثلثى شامل بود آنان تاز و تاخت محل كه شهرهايى. بود شده خارجيان جوالنگاه شهرها اين و جستند مى

 رى و اصفهان از عبور از پس را آن رأس و فارس و كرمان و سيستان شهرهاى و شوشتر و رامهرمز و اهواز مانند خوزستان شهرهاى

 .داد مى تشكيل مازندران شهرهاى

 ايرانيان اينكه آن و دارد روشنى دليل بودند، داده قرار خود نيروى تجديد و استراحت محل و پناهگاه را ايران شهرهاى خوارج اينكه

 رسمى حاكمان و خلفا از آنچه اما بودند، پذيرفته مساوات و عدل چون وااليى هاى ارزش براى و آن خاص هاى جاذبه خاطر به را اسالم

 تبليغ چنين خود فريبنده هاى حرف با خوارج گروه طرفى، از و بود خالف جهت در درست ديدند مى ها آن محلى كارگزاران و اسالمى

 مباالت بى و مذهبى غير هاى گروه و جنگند مى اسالم از ها آن دورى سبب به خلفا با و هستند راستين اسالم طرفداران ها آن كه كردند مى

 .كردند مى جلب خود سوى به ندهند ماليات و خراج خليفه به اينكه به تشويق و خوشايند هاى وعده با نيز را

 و بودند يافته فكرى وحتى نظامى و سياسى نفوذ كرمان، و سيستان در خصوص به ايران، شهرهاى در هجرى دوم قرن اوايل در خوارج

 .كردند مى استفاده ها پايگاه اين از خليفه سپاه عليه خود هاى جنگ در

 دولتشان و كردند سقوط بزودى بار هر در اما بيندازند، راه صدايى سرو و بدهند تشكيل نيز دولتكهايى توانستند مورد چند در حتى

 .بود مستعجل

 

 طبرستان در خوارج

 قطرى رهبرى به ازارقه انشعابى هاى گروه از يكى ـ گذشت آن شرح اين از پيش كه ـ مهلب وسيله به ازارقه خوارج شدن تارومار از پس

 به اى نامه طى و بدهد پناه را او كه شد خواستار سرزمين آن فرمانرواى فرخان اسپهبد از و رفت) كنونى مازندران( طبرستان به فجائه بن

 غصب را كسى مال و داريم نمى روا ستم كسى به كه هستيم قومى ما و ايم كرده فرار سلطانمان جور از كه هستيم قومى ما كه نوشت او

 هايشان زخم وقتى اما گزيدند، اقامت طبرستان در يارانش و قطرى و داد اجازه اسپهبد! شويم نمى كسى منطقه وارد اجازه بى و كنيم نمى

 و خوارى با يا و بپذيرد را اسالم يا كه كرد پيشنهاد او به و فرستاد اسپهبد سوى به را قاصدى قطرى شد، فربه هايشان مركب يافت بهبود

 .بدهد جزيه ذلّت

 در كه فرستاد پيام قطرى گوييد؟ مى سخن گونه اين ما با اكنون. داديم پناه شما به ما و بوديد آواره و شده رانده شما كه داد پاسخ اسپهبد

 شكست را اسپهبد بودند كارآزموده و ديده جنگ افرادى كه خوارج و كشيد جنگ به كار ها پيام اين دنبال به. نيست راهى اين جز ما دين

 طبرستان به عظيمى لشكر يوسف بن حجاج اينكه تا بود ها آن دست در طبرستان حكومت ماه چند و شدند مسلط طبرستان بر و دادند
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 و دادند شكست را خوارج حجاج، سپاه يارى به و كرد جمع را خود نيروهاى بود گريخته رى به كه نيز طبرستان اسپهبد و كرد اعزام

 )1.(فرستادند حجاج نزد را او سر و شد كشته قطرى

 

 سيستانى حمزه قيام

 مجزا نقاط ساير از وسيع شنزارهاى وسيله به اين بر عالوه و دور خالفت مركز از ناحيه اين زيرا بود، خوارج مهم مراكز از يكى سيستان

 گويى و بودند سيستان اهالى از بيشتر خوارج اين بودند داده قرار خود مهم هاى پناهگاه از يكى را جا آن خوارج جهت همين به بود؛

 از سيستان در گروه اين پيشوايان بزرگترين اتفاقا و است بوده غالب هاى عرب چنگ از خود سرزمين رهانيدن دينى، قيام اين از مرادشان

 )2.(بودند ايرانيان

 عهد در كه بود  عبداللّه بن حمزة يا آذرك بن حمزة قيام افتاد اتفاق ايرانى خارجى يك رهبرى به كه سيستان خوارج مهم هاى قيام از يكى

 چون و گرفت تماس فجائه بن قطرى پيروان و ياران با سفر اين در و رفت حج سفر به 180 سال در حمزه. گرفت انجام مأمون و هارون

 و داد شكست را الرشيد هارون عمال و آورد فراهم عظيم سپاهى و كرد جمع خود دور را خوارج و عباسيان مخالفان برگشت سيستان به

 فرستاده بغداد به خراجى نواحى اين از ديگر بعد به اين از و نگرفت چيزى آنان از نيز خود و بازداشت خراج اداى از را سيستان مردم

 .نشد

 عمال و خليفه بر را سيستان و خراسان و كرمان و كرد بزرگ هاى جنگ او سرداران و خراسان عامل عيسى بن على با حمزه پس اين از

 ابقا كس هيچ بر ها قريه و شهرها در خوارج.... نشد مصالحه به حاضر او نوشت، حمزه به امان بر مبنى اى نامه خليفه آنكه با و نمود تباه او

 نيز جاها بعضى در و آوردند مى فرود ايشان سر بر مسجد و كردند مى محصور مسجدها در معلم با نيز را دبستان كودكان حتى كردند؛ نمى

 )3.(زدند مى آتش را ها خانه

 و سند به است درگذشته هارون كه شنيد اينجا در چون ولى راند پيش نيشابور تا و گردآورد خليفه با جنگ براى سپاهى هزار سى حمزه

 بر ظالمان اين نگذارند تا گفت و گماشت كرمان و فارس و سيستان و خراسان در را خود سواران از تن هزار پنج تنها و رفت هند

 )4.(كنند ستم ضعيفان

 )5.(باشد شده »حمزه امير« معروف داستان منشأ گويا بود افكنده خليفه دل در وحشت و بيم ها سال كه آذرك حمزه هاى دالورى

 جهنم در مشركان اطفال كه داشت اعتقاد او زيرا است، بوده ازارقه خوارج از فكرى نظر از حمزه كه آيد مى بر چنين بغدادى گفته از

 عقايد با امر اين و) 6(كشت مى را ها آن اسيران و زد مى آتش را ها آن هاى خانه جنگ، در و دانست مى مشرك را خود مخالفان و هستند

 .كند مى مطابقت ازارقه گروه

 كه را ديگر خوارج حتى او كه دهد مى نشان اين و جنگيد نيز خلفيه و ثعالبه و خازميه و بيهسيه مانند خوارج ديگر هاى گروه با حمزه

 .دانست مى كافر نبودند عقيده هم او با كامالً
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 .پرداختند تاز و تاخت به همچنان و برگزيد خود رياست به را عوف ابو او از پس و ابواسحاق نام به شخصى خوارج حمزه، مرگ از پس

 داشت؟ تمايل خوارج به صفارى ليث يعقوب آيا

 قيام شد، منجر اسالم از بعد ايرانى مستقل دولت اولين تشكيل به كه بغداد خلفاى عليه ايرانيان مهم هاى قيام از يكى دانيم مى كه طورى به

 .كرد گذارى پايه را صفارى سالطين سلسله كه بود صفار ليث بن يعقوب

. بود دزدان و راهزنان رئيس ابتداء در يعقوب كه است آمده تاريخى منابع از بسيارى در. بود سيستان جوانمردان و عياران گروه از يعقوب

 را ها آن هاى كاروان و رفت مى كفر بالد حد سر به نفر دويست با او كه كند مى نقل صورت اين به را او راهزنى جريان اى شبانكاره اما

 بغداد خليفه كارگزاران مقابل در خود هاى دالورى و ها رشادت با توانست او) 7.(نداشت كارى او با بود كاروان در مسلمانى اگر و زد مى

 و كرمان به سيستان از يعقوب قدرت دامنه. آورد در خود سيطره تحت را ايران هاى ايالت و شهرها از مهمى هاى قسمت و كند علم قد

 )8.(داد رواج را فارسى شعر و فارسى زبان و كرد فتح نيز را كابل حتى و رسيد) مازندران( طبرستان و خراسان و خوزستان و فارس

 تاريخ از شوشترى  نوراللّه قاضى. باشد خوارج از كه اند داده احتمال ها بعضى و بوده شيعه كه اند شده مدعى ها بعضى ليث يعقوب درباره

 بن عثمان از كسى او درنزد گويا كه كند مى نقل را داستانى او تشيع داليل جمله از و است بوده شيعه ليث يعقوب كه كند مى نقل گزيده

 نبود، شماست شيخ كه سنجرى عفان بن عثمان او منظور! امير اى: گفتند كند، مجازات را شخص آن خواست او. كرد ياد بدى به عفان

 )9.(نيست كارى صحابه با مرا! كنيد رها را او پس: گفت يعقوب حال، اين در. است دوم خليفه عفان بن عثمان او منظور بلكه

 :زيرا باشد او تشيع دليل تواند نمى داستان اين ما نظر به

 به عثمان از او نزد كه اند گفته و شده نقل عكس بر درست داستان همين تواريخ از بعضى در حتى و است ترديد مورد داستان صحت اوالً،

 )10.(است سنجرى عثمان بلكه نيست، خليفه عثمان شخص اين منظور گفتند او به كند، مجازات خواست كردند، ياد بدى

 .كردند مى ياد بدى به او از و نداشتند قبول را نيزعثمان خوارج زيرا، نيست تشيع بر دليل باشد درست داستان هم اگر ثانيا و

 و بود خوارج مهد زمان آن در سيستان اينكه بر عالوه زيرا است، داشته تمايل خوارج به يعقوب دهد مى نشان كه است دست در قراينى

 كه اى نامه در مثالً. است داشته رغبتى و ميل خوارج به او كه دهد مى نشان تاريخى شواهد گرفت، مى انجام ها آن وسيله به ها حركت تمام

) كرديم ياد او از اين از پيش كه( خارجى آذرك بن حمزة از ند مى همكارى به دعوت را او آنكه ضمن نويسد مى خارجى عمار به يعقوب

 جمع خود دور به را خوارج از بسيارى هاى گروه يحيى بن هر از خود عم پسر وسيله به نيز و) 11(برد مى نام فراوان احترام و تجليل با

 خراسان خوارج رئيس اخضر بن ابراهيم به كه اى نامه در و) 12(كند زياد را ها آن منزلت و قدر كه كرد وعده و داد خلعت ها آن به و كرد

 )13(»...نيستيد بيگانه ميانه اندرين شما و اند خوارج همه بزرگان و من سپاه بيشتر كه داشت بايد قوى دل ياران و تو«: گويد مى نويسد مى

 در خارجى عبدالرحمان و خارجى عمار سركوبى داستان. جنگيد مى شدند مى او راه سد كه خوارج از بعضى با گاهى يعقوب البته

 .است بوده بسيار خوارج ميان در گروهى درون جنگ اما. است آمده تاريخى هاى كتاب
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 كبير داعى زيد بن حسن. براندازد بودند زيدى شيعيان از كه را علويان حكومت تا كرد حمله نيز طبرستان به يعقوب اينكه ديگر مطلب

 .زد آتش را جاها بعضى حتى و داد قرار تاز و تاخت مورد را مازندران شهرهاى او تعقيب در يعقوب و شد فرار به ناگزير

 مردم كه نماند نان و شد قحط رويان در كه چندان بستاند، جا آن مردم از دوساله خراج و آمد كجور به كبير داعى تعقيب در يعقوب

 )15.(بود كشى بديل نام به خوارج از يكى طبرستان به لشكركشى در او راهنماى اينكه جالب) 14.(بخورند

 ايران به فقط كه بود ناسيوناليستى تمايالت با ملى سردار يك با او بلكه نبود، خوارج از ليث يعقوب كه معتقديم ما احوال، اين همه با

 سرچشمه حكومتى هاى مصلحت از خوارج با او رفتار و بود ايران در قدرتمند و مستقل حكومت يك تشكيل او هدف و انديشيد مى

 .گرفت مى

 ايران در خوارج بقاياى

 فكرى وحتى نظامى و سياسى نفوذ ايران شهرهاى در هجرى دوم قرن اوايل و اول قرن اواخر در خوارج گفتيم پيشتر كه گونه همان

 بين از ها آن نظامى و سياسى قدرت تدريج به اما داشتند، بيشترى نفوذ كرمان و سيستان شهرهاى در خصوص به. بودند يافته نيرومندى

 در حتى و بود يافته راه شهرها اكثر به بيش و كم ها آن انحرافى انديشه ولى آمدند؛ در سازشكارى و زير به سر افراد صورت به و رفت

 را اى قريه خوارزم بالد در«: نويسد مى خود سفرنامه در فضالن ابن. كردند مى طرفدارى ها آن فكر از كسانى نيز ماوراءالنهر و خراسان

 اميرالمؤمنين از نمازى هر از بعد ها آن و بود قورباغه صداى مثل گفتنشان سخن. گفتند مى كردليه را آنجا اهل و اردوكو آنجا به كه ديديم

) 17(كرد آشكار مرو در را مذهبش خوارج، از نجده مقريزى، گفته به كه آنجايى از )16.(»كردند مى تبرّا عنه  اللّه رضى طالب ابى بن على

 مردمان گرديز در 372 سال در كه است شده نقل نيز العالم حدود مؤلف از. باشند خوارج از است ديده فضالن ابن كه كسانى نيست بعيد

 )18.(بودند خوارج

. كنند معرفى اعتماد قابل و متدين افرادى را خود داشتند سعى كه كردند مى زندگى خوارج عنوان به كسانى سيستان شهرهاى در همچنين

 آن در خارجيان. بودند مؤمن خود مذهب به آشكارا كه زيستند مى خارجى كثيرى عده سيستان در هفتم قرن اوايل در ياقوت گفته به

 نقل داستانى ياقوت سپس. داشتند شهرت عدالت و ديانت و امانت به محل خوارج و بودند آمده در كارى مسالمت فرقه صورت به زمان

! برادر: گويد مى ور پيشه زند، مى چانه چيزى قيمت سرِ چون و شود مى ورى پيشه دكه وارد و آيد مى سيستان به بازرگانى گويا كه كند مى

 )19.(برسانم زيانى تو به كه دارم شرم و شوم نمى منحرف راستى و عدالت راه از لذا و هستم خوارج از من كه بدان

 همه با وخوارج بود شده خوارج براى مطمئنى پايگاه اميه بنى عهد در سيرجان، و جيرفت مانند آن، اطراف شهرهاى و كرمان همچنين

 نيرو تجديد آنجا در و گريختند مى كرمان به خوردند مى شكست خليفه سپاه ناحيه از كه كجا هر در داشتند، كه گروهى درون اختالفات

: گويد مى كرمان تاريخ مؤلف. بودند مقيم كرمان در بيشتر خوارج، از ازارقه فرقه خصوص به. گرفتند مى پى را خود حمالت و كردند مى

 شبيب و داشتند گرامى را او مقدم بودند، كرمان در ازارقه. رفت كرمان به حجاج با سختى هاى جنگ از پس خارجى يزيد بن شبيب«

 )20.(»رفت حجاج جنگ به مجددا و شد تقويت
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 خوارج از كه نداريم سراغ را جايى ايران قراء و شهرها در اكنون ما و رفت ميان از ايران در خارجيگرى انديشه تدريج به خوشبختانه

 .كنند پيروى

 

  عمان در خوارج

 مسلمانانِ ها آن زيرا كنند، زندگى مسلمانان ديگر كنار در نتوانند كه شد سبب ها آن افراطى عقيده و خوارج ناپذيرى سازش و سختى سر

 تلقى شرعى وظيفه يك را ها آن با جنگ نتيجه، در و انگاشتند مى شرك بالد را اسالمى شهرهاى و دانستند مى مشرك را خودشان غير

 ها حكومت كه بود طبيعى و باشند ستيز و جنگ حال در همواره ها حكومت با هم و مردم با هم آنها، كه شد باعث امر همين و كردند مى

 .بودند داده قرار خود هاى برنامه رأس در را ها آن سركوبى نيز

 :بود فرموده ها آن به خطاب و كرده بينى پيش ها آن براى را وضعى چنين السالم عليه اميرالمؤمنين

 )21.(سنَّةً فيكُم الظّالمونَ يتَّخذُها واَثَرَةً قاطعا سيفا و شامالً ذُالً بعدى ستَلْقَونَ اَنَّكُم اَما

 قرار سنّت يك عنوان به شما درباره را آن ستمگران كه شد خواهيد روبرو استبدادى و برنده شمشير و فراگير ذلت با من از پس شما

 .داد خواهند

 عقايد كه بود ها مسافرت اين در و كنند كوچ دوردستى شهرهاى به شدند مى مجبور گاهى گريزها و جنگ اين در خوارج حال، هر به

 .آوردند مى دست به نيز هايى موفقيت بسا اى و ساختند مى منتشر را خودشان

 به خوردند مى شكست خوارج كه هرگاه و بود كوفه و بصره خلفا سپاه و خوارج درگيرى مركز داديم، شرح اين از پيش كه طورى به

 عقب اين. كنند فرار داشت كوفه و بصره از زيادى فاصله كه شهرهايى به شدند مى مجبور گاهى و كردند مى نشينى عقب ديگر شهرهاى

 و بحرين و حضرموت و حجاز و يمن شهرهاى و شرقى جنوب و شرق طرف به زمانى ايران، شهرهاى و شمال طرف به زمانى نشينى

 .بود بربرها و افريقا شهرهاى و مغرب بالد و غربى جنوب و غرب سمت به نيز گاه و عمان

 و عمان خصوص به ديگر دربالد را خوارج هاى فعاليت اينك و گفتيم سخن پيش فصل در ايران شهرهاى در خوارج هاى فعاليت مورد در

 و كنند مى زندگى تونس و الجزاير و ليبى و عمان در خوارج از هايى گروه نيز اكنون هم كه شويم مى يادآور و كنيم مى بررسى مغرب بالد

 .هستند اكثريت داراى شهرها از بعضى در حتى

. كردند پيدا خاصى هاى شيوه و عقايد گروهى هر و شدند منشعب مختلفى هاى فرقه به خوارج گفت، خواهيم آينده فصول در كه طورى به

 و رفتند صنعا و يمن سوى به نجدات گروه و شدند پراكنده ايران شهرهاى در بيشتر بودند خوارج گروه تندروترين كه ازارقه گروه

 .گرفتند جاى مغرب شهرهاى و عمان در بودند خوارج گروه ترين معتدل كه صغرى و اباضى هاى گروه
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 كسب را هايى موفقيت توانستند بودنشان معتدل خاطر به صفريه و اباضيه هاى گروه ولى رفتند بين از زودى به نجدات و ازارقه هاى گروه

 .كنند

 از آن، جاى به و زدند نمى خشونت به دست ها گروه ساير برخالف بودند داده قرار خود فكرى پايگاه را بصره كه خوارج از اباضيه فرقه

 الزم تعليمات شهرها به »العلم حملة« عنوان تحت هايى گروه فرستادن با و كردند مى تبليغ را خود عقايد شهرها، به مبلّغ و داعى اعزام راه

 اباضيه مشايخ كه است شده گفته. افتادند مى حكومت تشكيل فكر به زمينه، شدن فراهم صورت در و دادند مى سياسى و فكرى لحاظ از را

 وجود به عمان و مغرب و حضرموت در يكديگر از مستقل اباضى امامت مركز سه دوم قرن اول نيمه در توانستند ابوعبيده، ويژه به بصره،

 بحث تفصيل به زودى به باره اين در. نيستند خوارج جزء اباضيه كه اند مدعى خود اسالف خالف بر اباضى معاصر نويسندگان البته. آورند

 .كردم خواهيم

 

 عمان در خوارج

 و شهرها جمله از. شدند پخش اسالمى شهرهاى در خوارج مختلف هاى گروه امويان با ها آن هاى درگيرى و خوارج حركت آغاز از

 اما رفتند عمان به خوارج گوناگون هاى فرقه. بود فارس خليج جنوب در عمان منطقه گرفت قرار خوارج خاص توجه مورد كه مناطقى

  اباضيه فرقه جز كدام هيچ

 .اند مانده برجا پا نيز كنون تا و دادند حكومت تشكيل و شدند مسلط عمان بر اباضيه ديد خواهيم چنانكه و كنند پيدا نفوذ نتوانستند

 و كنند نفوذ هم عمان در كردند سعى بودند داده بسط عربى جزيره شرق تا را خود نفوذ كه حنفى عامر بن نجدة رهبرى به نجدات خوارج

 و كرد ترك را عمان توقف ماه يك از پس و شد مسلط عمان بر عطيه. فرستادند آنجا به حنفى اسود بن عطية فرماندهى به لشكرى لذا

 و ازارقه مانند تندرو خوارج فكرى مبادى عمانيها و برافتاد نجدات نفوذ و كشتند را او ها عمانى اما داد، قرار خود جانشين را ابوالقاسم

 سپاه فشار برابر در داشتند حكومت بحرين در عبدالعزيز بن شيبان رهبرى به كه صفريه خوارج همچنين) 22.(نپذيرفتند را نجدات

 )23.(جنگيدند ها آن با حتى و نپذيرفتند را ها آن ها عمانى اما شدند، عمان وارد عباسيان

 اباضيه به كرده، رها را آن بعدها اما بودند، پذيرفته را صفريه خوارج مذهب قبالً عمان مردم كه است آمده اباضيه منابع از بعضى در البته

 147 و 146 ص بودند استقامت سبيل غير بر عمان اهل: گويد مى است زيسته مى چهارم قرن در كه اباضى مؤلفان از يكى. آوردند روى

 و شد حاصل اميه بنى ضفع از كه فترتى. گرديد تأسيس جلندى رهبرى به هجرى 132 سال در اميه بنى حكومت انحالل و است افتاده جا

 عمان متوجه حضرموت، در الحق طالب شكست دنبال به بصره در اباضيه فكرى رهبران كه گرديد سبب آمد وجود به قدرت خأل نوعى

 سفاح طرف از زودى به اما) 24.(كردند اعالم ظهور امام نخستين عنوان به جلندى با بيعت دنبال به عمان در را ظهور امامت و شدند

 و برود عمان به بحرين، در خارجى شيبان سركوبى از پس كه، يافت مأموريت خزيمه بن حازم فرماندهى به لشكرى عباسى خليفه

. گرديد روبرو جلندى امامت به ها اباضى شديد مقاومت با و شد پياده عمان سواحل در سپاه اين. نمايد سركوب نيز را عمان خوارج
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 جمله از كه شدند كشته عمانى هزار ده حدود جنگ اين در. شدند پيروز حال هر به و زدند آتش را ها عمانى هاى خانه خازم سپاهيان

 )25.(بود جلندى ها آن

 .گريختند عمان داخلى مناطق به ها اباضى و شد برچيده عمان در اباضى حكومت نخستين 134 سال در سان بدين و

 شخصى و شدند جمع هم دور ها آن مجددا بردند، مى سر به خفا در عمان اباضيه كه دورانى شدن سپرى و جلندى حكومت پايان از پس

 عفان ابى ابن اباضى، منابع از بعضى طبق البته) 26.(برگزيدند رهبرى به بود، عراق اهل بلكه نبود، عمانى كه عفان ابى بن محمد نام به را

 و نمودند بيعت يحمد قبيله از خروصى كعب بن وارث با و كردند عزل را او و گرفتند خرده جديد امام بر زودى به) 27.(بود دفاع امام تنها

 .بود يحمد آل در اباضى امامت ها مدت او از پس

 و رسيدند هم به لشكر دو صحار شمال در. فرستاد عمان به جعفر بن عيسى فرماندهى به سپاهى هزار شش الرشيد هارون وارث، زمان در

 )28.(شد كشته سپس و اسير جعفر بن عيسى و شد تارومار هارون سپاه

 او كفايتى بى. گرديد انتخاب امامت به خروصى مالك بن صلت نام به شخصى اينكه تا يافت ادامه عمان در سال صد از بيش اباضى امامت

 بن سالم گفته به. گرفتند دست به را امامت مشتركا و كردند خلع را او موسى بن موسى و نضر بن راشد هاى نام به نفر دو كه شد سبب

 )29.(واقعى موسى امامت و بود اسمى راشد امامت حمود،

 موسى و راشد امامت نزوانيه. رستاقيه و نزوانيه: شدند تقسيم دسته دو به عمان اباضيه بود، نوظهورى پديده كه مشترك امامت اين از پس

 و سقم و صحت در و شدند درگير هم با اباضى علماى كه گرديد سبب امر اين. شمردند مى باطل را آن رستاقيه ولى دانستند مى صحيح را

 و موسى امامت و كند مى رد را نزوانيه سخنان است نزوان از خود اينكه با كندى ابوبكر. پرداختند جدل و بحث به راشد امامت مشروعيت

 )30.(داند مى باطل را راشد

 واجب مردم بر را ها آن از برائت كه شدند پيدا عمان در كه كسانى موسى و راشد زمان از قرن چند گذشت از پس اينكه جالب

 )31.(دانستند مى

 آنجا تا يافت اى گسترده دامنه) 32(شده تعبير يمانيها و نزوانيها اختالف عنوان به آن از منابع بعضى در كه ها رستاقى و ها نزوانى اختالف

 و شد دار خبر راشد. كردند حركت خزوى سوى به نضر بن راشد كردن عزل قصد به و شدند جمع رستاق در يحمد آل از جماعتى كه

. شدند كشته كثيرى جمع و درگرفت سختى جنگ و كردند تالقى هم با روضه نام به محلى در سپاه دو. فرستاد ها آن سوى به سپاهى

 از را او و دادند شكست را او ياران و كردند حمله راشد قصر به و رسانيدند نزوى به را خود بودند داده زيادى تلفات اينكه با ها رستاقى

 )33.(نمودند بيعت تميم بن عزان با او جاى به و كردند اسير و عزل امامت

 در اى گسترده كالمى هاى بحث بودند شده دسته دو خود كه ها آن علماى كه جايى تا شكست را عمان هاى اباضى كمر اختالف اين

 االستقامة كتاب صاحب گفته به كه شد زياد چندان تكفيرها و اختالفات. نوشتند ها كتاب و كردند نضر بن راشد امامت بطالن يا حقانيت
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 گروه دو هر جويند مى تبرّا ها آن از كه كسانى هم و راشد و موسى طرفداران هم اينكه به كردند حكم و دادند تشكيل اى جلسه علما اكثر

 )34.(هستند دين بر و واليت در

 عمان به عباسى معتضد طرف از نور بن محمد بود، رفته تحليل داخلى جنگ سبب به اباضيه قدرت كه تميم بن عزان امامت زمان در

 براى را او وسر شد كشته عزان خود و گرديد تارومار عزان اندك سپاه و شدند تسليم نداشتند مقاومت تاب كه ها عمانى و كرد حمله

 )35.(فرستاد معتضد

 كه مسعودى و) 36(اند گفته ثور بن محمد را عمان فاتح نام اند كرده ذكر خط يك در و خالصه بسيار را جريان اين كه اثير ابن و طبرى

 درگيرى محل نام و مالك بن صلت زمان اين در را ها اباضى امام نام و كرده ذكر ثور بن احمد را او نام است داده بيشترى نسبتا اطالعات

 .است بوده »نزوى« درگيرى محل نام و غران ثور بن محمد حمله در امامشان نام بلكه است، اشتباه دو هر كه گفته) 37(»بروى« را

 و سوزانيد را ها كتابخانه او منابع اين طبق. اند كرده معرفى مغول حمله با مقايسه قابل و وحشيانه را ثور بن محمد حمله اباضى منابع

 )38.(نمود بسيار خرابى و كرد پر را آب نهرهاى

 نفوذ و قدرت با را اباضى امامت كه كسى بعد به چهارم قرن از تاريخ طول در و شد چيده بر عمان در اباضى امامت جريان، اين از پس

 طرف از هايى حركت گهگاه البته و آمد در سلجوقيان و نبهان بنى و ديلميان و عباسيان سلطه زير عمان و نداريم سراغ گيرد دست به عام

 باقى اباضى همچنان عمان مردم بيشتر عقيده حال، هر به ولى، خوردند مى شكست بزودى اما كردند مى بيعت امامى با و شد مى اباضيه

 .ماند

 

 مغرب بالد در خوارج

 شده مسلمان تازه شهرهاى يافتند آنجا در خود نفوذ گسترش براى مساعدى زمينه خوارج گروه كه اسالمى هاى سرزمين از ديگر يكى

 .شود مى گفته مغرب بالد ها آن به اصطالح در كه بود افريقا شرق و شمال

 خواهيم چنانكه و بخشيدند توسعه را خود نفوذ و شدند منتشر مغرب بالد در اباضيه و صفريه فرقه دو خوارج، گوناگون هاى فرقه ميان در

 ولى شد خارج صحنه از تدريج به آمد خواهد كه شرحى به صفريه فرقه البته. دادند تشكيل هم مقتدرى هاى دولت سرزمين آن در ديد

 .دارد پيروانى تونس و الجزاير و ليبى از هايى قسمت در نيز اكنون هم كه اى گونه به داد ادامه مغرب بالد در خود نفوذ به اباضيه فرقه

 مطلبى است الزم بپردازيم، مغرب بالد در ها آن سياسى و فرهنگى هاى فعاليت و خوارج انتشار و ورود چگونگى بررسى به آنكه از پيش

 .بدهيم قرار بحث مورد اند كرده مطرح معاصر اباضى نويسندگان كه را

 نويسندگان از يكى »معمر«. كرد اطالق ها آن بر را خوارج نام توان نمى و نيستند خوارج جزء اباضيه كه اند شده مدعى نويسندگان اين

 به نسبت مردم دورترين از اباضيه«: گويد مى جمله از. نيستند خوارج از اباضيه كه دارد تأكيد موضوع اين بر است نوشته اباضى معاصر
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 را مسلمين مال و خون ها آن كه است اين خوارج مختلف هاى فرقه بر اباضيه ايراد مهمترين و هستند ها آن به مردم ترين دشمن و خوارج

 )39.(»دانند مى حالل

 برده نام خوارج عنوان به اباضيه از آن ضمن كه كند مى نقل خلدون ابن از سخنى خود كتاب از جايى در السيابى جمود بن سالم همچنين

 اگر افتادى خطا به تاريخى لحاظ از هم و دينى لحاظ از هم! خلدون ابن اى بودند؟ خوارج جزء اباضيه زمانى چه«: گويد مى آنگاه. است

 )40.(»هستى متعمد كه نگوييم

 هاى فرقه از يكى را اباضيه اينكه از دهد مى قرار انتقاد مورد را اشعرى ابوالحسن خصوص به نحل و ملل هاى كتاب مؤلفان معمر آقاى

 .شود مى عصبانى اند كرده معرفى خوارج

 و ادبى و تاريخى هاى كتاب و نحل و ملل هاى كتاب همه بر عالوه كه حالى در كنند مى ادعايى چنين چگونه اينان كه است تعجب مايه

 بودن خوارج نيز اباضيه قديمى هاى كتاب خود در اند، نكرده ترديد آن در هيچ و اند برده نام خوارج هاى فرقه از را اباضيه كه رجالى

 .شود مى ديده وضوح به اباضيه

 ابوبالل) 42.(شد برده عمان به او وسيله به بار نخستين اباضيه كه معتقدند و) 41(دانند مى خود ائمه از را جدر بن مرداس ابوبالل ها اباضى

 جمله از است؛ آمده هم ها اباضى كتب در كه گفتند شعرهايى او مرثيه در شد، كشته) خوزستان در بود شهرى( آسك در يارانش با كه

 »خوارج« او ياران و ابوبالل به شعرها اين در. اند آورده را شعر آن ديگران و سالم ابن و گفته فاتك بن عيسى كه است شعرى ها آن

 :است شده اطالق

   اربعونا بآسك يهزمهم و  زعمتم فيما مؤمن االفا

 )  43(مؤمنونا الخوارج ولكن  كذاكم ذلكم ليس كذبتم

 خوارج رهبر نخستين كه وهب بن  عبداللّه از كنند، مى صحبت خود صالح سلف و ائمه از وقتى ها اباضى تر قديمى هاى كتاب در همچنين

 اولى محكّمه از كه اباض بن  عبداللّه از نيز و بود نهروان جنگ در خوارج سپاه فرمانده و السالم عليه اميرالمؤمنين از ها آن جدايى از پس

 .كنند مى استدالل ها آن سيره با مسائل از بعضى در و برند مى نام احترام با بود،

 همان اين«: گويد مى و كند مى قلمداد مسلمانان از استقامت اهل دين را اباضى مذهب زيسته مى پنجم قرن در كه االهتداء كتاب صاحب

 امام اباضى بن  عبداللّه دين و نهروان اهل امام شارى وهب بن  عبداللّه دين و ياسر عمار دين و عمر دين و ابوبكر دين و محمد دين

 )44.(»است الحق طالب امام يحيى بن  عبداللّه دين و مسلمين

 و برد مى نام درشت و ريز از را اباضيه تاريخ هاى شخصيت تمام كه) التاريخ موكب فى االباضيه( خود كتاب در معمر آقاى كه است جالب

 نام است شده گرفته او نام از هم مذهب اين نام كه اباضيه بنيانگذار اباض بن  عبداللّه از كند مى ياد پرطمطراق اوصفا و القاب با را كدام هر

 هر امر اين. پردازد مى خوارج مواضع از دفاع به جويد مى بيزارى خوارج از اينكه ضمن خود كتاب جاى جاى در اينكه ديگر. برد نمى

 .برد مى سؤال زير را او ادعاى و كند مى ترديد دچار او هاى گفته صحت در را صاحبنظرى
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 و درست كارى » االّللّه حكم ال« ها آن معروف شعار و السالم عليه اميرالمؤمنين بر خوارج خروج اباضيه كتابهاى در گذشته ها اين همه از

 .دانند مى باطل تحكيم از پس را حضرت آن راه و حق را نهروان اهل راه ها آن. است شده قلمداد حق مطابق

 ثابت بود ها آن بر خدا ازجانب كه حجتى آن بر نهروان اهل اينكه بر است قائم حق اهل اجماع: است اين اش خالصه كه دارد سخنى كرمى

 )45.(جنگيدند آن خاطر به و گرفتند پيشى و ماندند قدم

 پيامبر بر كه آنچه سبيل بر دارد اى تامه حجت او پس ندهد تغيير را آن و باشد نهروان اهل برطريق مسلمانان از كس هر: گويد مى همو و

 در تا كرد وادارشان ها آن كريمه نفوس. بودند اباضى عموما نهروان اهل: گويد مى اباضى ديگر نويسنده) 46.(است گذشته عمر و ابوبكر و

 على بر » للّه االّ حكم ال« مقدس كلمه با نهروان اهل: گويد مى همو و. اندازند خطر به را خود خدا امر تعظيم براى نفس با مجاهده مقام

 )47.(كردند خروج طالب ابى ابن

 بيزارند؟ خوارج از ها آن حتى و نيستند خوارج از اباضيه كه گفت توان مى آيا باال مطالب به توجه با

 خوارج. نباشند خوارج از ها آن كه شود نمى دليل اين ولى ندارند، را نجدات و ازارقه مانند خوارج ديگر هاى گروه تندرويهاى اباضيه، البته

 و دادند » للّه االّ حكم ال« شعار و كردند خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر صفين جنگ در كه شود مى اطالق كسانى بر كه است اصطالحى

 ميان بعدها اگر و هستند خوارج از كنند تأييد را نهروان اهل و باشند داشته را عقيده همين كه كسانى و آوردند، وجود به را نهروان جنگ

 مطلب شدند منشعب متعددى هاى گروه به و كردند اختالف مسائل از بعضى در نهروان، اهل تأييد و قبول با و شد حاصل انشعاب ها آن

 .است ديگرى

 گذاشته تمام سنگ تاريخى حقايق كردن وارونه در كه است الجزاير هاى اباضى از ديگرى نويسنده معمر، يحيى على آقاى از تر عجيب

 چاپ الجزاير در. ق.  ه 1403 سال در كه على االمام انصار هم الخوارج نام به است كتابى مؤلف يوسف بن داود بن سليان آقاى او. است

 .است شده

 راستى به كه گويد مى سخنانى ولى) 48(داند، مى خوارج اصلى چهارگروه جمله از را اباضيه معمر، آقاى برخالف كتاب، اين در او البته

 زهير بن حرقوص و وهب بن  عبداللّه و السالم عليهم حسين امام و حسن امام و على حضرت به را خود كتاب كه او. است شگفتى مايه

 اهل با خواست نمى حضرت آن و ماندند باقى او وفادارى در و بودند السالم عليه على باوفاى ياران خوارج كه شود مى مدعى كند، مى اهدا

 به كوفه مسجد در را اميرالمؤمنين معاويه، دستور به اشعث همچنين و) 49(نمود مجبور كار اين به را او قيس بن اشعث بجنگد، نهروان

 )50.(رساند شهادت

 اشتر مالك ولى داند، نمى خوارج از را نفر دو اين و شكند مى فدكى بن مسعر و قيس بن اشعث سر بر را ها كوزه كاسه تمام كتاب دراين او

 فرماندهى به را فدكى بن مسعر بصره خوارج كه گويد مى خود كتاب از جايى در كه حالى در ،)51(آورد مى حساب به خوارج سران از را

 )52.(برگزيدند خود
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 مثالً. شود مى متمسك مدركى بى و عجيب مطالب به بودند السالم عليه اميرالمؤمنين دوستان خوارج اينكه اثبات براى نويسنده اين

 طبعا و دارد دل در را السالم عليه على عداوت زبير ديدندابن كه بود اين شدند جدا مكه در زبير بن  عبداللّه از خوارج اينكه علت گويد مى

 جهت آن از را زبير ابن خوارج كه است آمده تاريخى منابع تمام در كه درحالى) 53.(كنند اتفاق حضرت آن بادشمن توانستند نمى ها آن

 كه عباس ابن غالم عكرمه اينكه به كند مى استدالل نيز و) 54.(نيست عقيده هم ها آن با عفان بن عثمان درباره او ديدند كه كردند ترك

 از قبل را احاديث آن دارد امكان صحت، فرض به كه حالى در) 55.(است كرده نقل حديث السالم عليه على فضايل در بود ازخوارج

 مدح در ها آن شعراى از يكى رفتند حروراء به خوارج وقتى كه كند مى نقل مسعودى از اينكه تر عجيب و. باشد كرده نقل حكميت جريان

 :است سروده چنين السالم عليه اميرالمؤمنين

   اليسر و العسر فى الشيخ بذاك رضينا  امامنا على الهادى باالصلع و

   االمر و النهى موقف فى الهدى امام  فانه ميتا و حيا به رضينا

 نقل را شعرها اين كه مسعود زيرا داند؛ مى جايز را نقل در تحريف حتى چيز همه خود مطلب اثبات براى نويسنده اين كه شود مى معلوم

 نويسنده اين چگونه كه است تأسف جاى) 56.(است سروده بوده حاضر تحكيم جريان در كه كسانى از يكى را شعرها اين گويد مى كرده

 روشنى به شعر مضمون البته! است گفته را شعر اين رفتند حروراء به ها آن كه وقتى خوارج شعراى از يك كه دهد مى نسبت مسعودى به

 .است خوارج ضد بر بلكه خوارج، از نه كه دهد مى گواهى

 و آورديم را آن از هايى نمونه تنها ما و است بسيار كتاب اين در غريب و عجيب ادعاهاى و اساس بى و سست سخنان گونه اين از

 و اند برداشته دست خود اسالف مسلّم مواضع از راستى به آيا. چيست اى درجه هشتاد و صد چرخش اين از آقايان اين هدف كه دانيم نمى

 .است داناتر خدا است؟ كار در ديگر هدف يا و كنند مى تنازلهايى چنين به اقدام مسلمانان ميان وحدت تحكيم جهت يا

 

 مغرب بالد در خوارج انتشار

 و صفريه گروه از بودند عبارت كه شدند منتشر افريقا شرق و شمال و عربى مغرب شهرهاى در خوارج از گروه دو گفتيم كه گونه همان

 هاى ارزش خاطر به را اسالم ها آن كه باشد اين بودند بربرها نژاد از كه ها سرزمين اين در خوارج عقيده انتشار علت شايد. اباضيه گروه

 اين خالفت دستگاه با مبارزه براى گرفتند، قرار ها آن كارگزاران و عباسى و اموى خلفاى ستم بار زير وقتى اما بودند، پذيرفته آن انسانى

 را ها آن عليه قيام خوارج و بودند خلفا ستم مورد بربرها كه آنجا از« اسماعيل محمد دكتر آقاى گفته به و يافتند خوبى دستاويز را عقيده

 كه بربرها مزاج با خوارج دعوت« آلفردبل گفته به و) 57.(»ديدند مى شورش براى خوبى توجيه خوارج مذهب در بربرها دانستند مى الزم

 ايمان خوارج عقيده به واقعا اينكه مگر كنند انقالب خلفا ضد بر توانند نمى كه فهميدند ها آن بزودى و بود سازگار بودند استقالل خواهان

 )58.(»كردند هم را كار همين و بياورند
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 سرح ابى بن سعد بن  عبداللّه وسيله به آن بيشتر هاى قسمت و دوم خليفه زمان در عاص عمرو توسط افريقا از هايى قسمت كه دانيم مى

 گروه و شدند روبرو خوارج تبليغات موج با نداشتند اسالم با چندانى آشنايى كه شده فتح هاى سرزمين) 59.(شد فتح سوم خليفه زمان در

 بصره اباضى حوزه مبلّغان، و فرستادگان وسيله به اباضيه خوارج گروه و وى، شاگردان و عباس ابن مولى عكرمه وسيله به صفريه خوارج

 .زدند فعاليت به دست

 

 اسالمى مغرب در صفريه خوارج

 به تفسيرى موضوعات در خصوص به فراوانى اطالعات عباس ابن با طوالنى مصاحبت خاطر به و بود عباس ابن شده آزاد غالم عكرمه

 اكثر به و بود صفريه خوارج از عكرمه. باشد مى منعكس ـ شيعه كتب در حتى متأسفانه  -او تفسيرى آراء كه طورى به بود آورده دست

 )60.(گرفتند او از را صفريه عقيده افريقا اهل كه شود مى گفته. بود كرده مسافرت افريقا و مصر و ويمن شام و خراسان جمله از شهرها

 وسيله به صفريه انتشار از نيز اباضى منابع حتى. داشت كامل آشنايى آنجا رسوم و آداب و زبان به طبعا و بود بربرها نژاد از خود عكرمه

 مذهب به عكرمه و اباضيه مذهب به را مردم سلمه. آمدند افريقا به هم با عكرمه و سعيد بن سلمة كه اند گفته و كرده ياد افريقا در عكرمه

 )61.(كردند مى دعوت صفريه

 سمكو ابوالقاسم نيز و) 62(ساخت منتشر و گرفت او از را خوارج مذهب و كرد مالقات عكرمه با بربر قبايل رؤساى از مطغرى ميسره

 »الصفريه شيخ« سمكو به كه طورى به كرد، منتشر دوسان و بربرها گوناگون مناطق در را وصفريه گرفت تماس عكرمه با مكناسه شيخ

 )63.(گفتند مى

 و كرده ترديد است بوده خوارج از گروه چه از او اينكه در اند، كرده اخذ عكرمه از مغرب خوارج كه مطلب اين ذكر از پس حجر ابن

 )64.(است بوده اباضى او كه گفته عطا و بودو صفريه رأى بر او كه گفته معين ابن و بوده نجده رأى بر او كه گفته مدينى ابن گويد مى

 از ذكرى اباضى منابع در باال، مطالب بر عالوه زيرا، است بوده صفريه از شك بى باشد ثابت عكرمه بودن خارجى اگر كه صورتى در

 .است نداشته وجود افريقا در نيز خوارج از نجدات گروه و نيامده ميان به افريقا در اباضيه ناشر عنوان به عكرمه

 باشند، داشته مطلقه حكومت افريقا در خواستند مى كه اباضيه گروه. بود) 65(قيروان نوساز شهر افريقا بالد در ازخوارج صفيه گروه مركز

 در صفريه شكست از پس. آورد در تصرف به را شهر آن و كرد حمله قيروان به اباضى ابوالخطاب لذا و ديدند مى خود كار مانع را صفريه

 .دادند حكومت تشكيل سجلماسه در سمكو ابوالقاسم و تلمسان، نواحى در صفرى ابوقره قيروان،

 ترين عمده مكناسه قبيله. دهند تشكيل سجلماسه در دولتى و كنند استفاده افريقا احوال اضطراب از 140 سال در توانستند صفريه خوارج

 يزيد بن عيسى رهبرى به صفرى دولت نخستين. كردند كمك هم ها سودانى البته كه بود سجلماسه در مدرار بنى دولت دهنده تشكيل گروه

 تأسيس مدرار بنى دولت و كردند بيعت مدارا به ملقب سمكو ابوالقاسم با و گذاشتند كنار را عيسى مدتى از پس ولى شد، تشكيل سودانى

 )66.(شد
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 دولت دو. شد تأسيس ها اباضى وسيله به تاهرت شهر در رستم بنى دولت گفت خواهيم چنانكه مدرار، بنى دولت تأسيس با همزمان

 ابومنصور پسران از يكى ازدواج به را دخترانش از يكى رستم بن عبدالرحمان اينكه تا بودند ستيز و جنگ در هم با همواره خارجى

 )67.(بودند هم كنار در ها مدت ازدواج اين اثر در دولت دو و درآورد مدرار

 تلفات و ها شكست وجود با اباضيه خوارج ولى رفتند، بين از فاطمى و عباسى خلفاى سپاه پى در پى حمالت با افريقا صفريه خوارج

 .ماندند باقى بسيار

 

 اسالمى مغرب در اباضيه خوارج

 كه بود نگذشته سال ده. آمد افريقا به هجرى دوم قرن اوايل در او. يافت راه افريقا به سعيد بن سلمة توسط بار نخستين اباضى مذهب

 هيئت عنوان رابه هيئتى سلمه. گرديد الجزاير و تونس و ليبى ساكنان غالب اباضى مذهب و شد منتشر سرت و تلمسان مابين او دعوت

 دعوت مشغول جايى در كدام هر و بازگشتند مغرب به »علم حامالن« عنوان به ها آن و فرستاد اباضيه شعاع مركز بصره به علمى

 )68.(شدند

 پس. گرفتند مى دستور بصره در اباضى فكرى رهبر كريمه ابى بن مسلم ابوعبيده از اند گرفته نام »العلم حملة« اباضى منابع در كه گروه اين

 و كردند بيعت ظهور امام عنوان به المعافرى عبداالعلى ابوالخطاب با ليبى هاى اباضى ابوعبيده، اشاره با شد فراهم الزم هاى زمينه آنكه از

 .بود ليبى در ها اباضى رسمى دولت اولين اين و گرفتند دست به را حكومت طرابلس شهر در

 و خوردند سختى شكست خليفه لشكر با جنگ در اباضيان و فرستاد طرابلس به لشكرى ابوالخطاب سركوبى براى عباسى خليفه منصور

 كردند بيعت حبيب بن يعقوب حاتم ابو با ها اباضى مجددا اينكه تا بود خليفه عمال دست در حكومت مدتى. شد كشته نيز ابوالخطاب خود

 جبل به ها آن بقاياى و شدند تارومار اباضيها و شد كشته نيز ابوحاتم سرانجام و گرفت در خليفه سپاه و او ميان متعددى هاى جنگ و

 .بردند پناه نفوسه

 رستم بن عبدالرحمان با الجزاير هاى اباضى و شد منتقل الجزاير به اباضى امامت و حكومت مركز ليبى، اباضيان و ابوحاتم شكست از پس

 .كردند تبيعيت تاهرت از نيز ليبى ها اباضى و) 69(شد گذارى پايه رستم بنى ودولت داد حكومت تشكيل تاهرت شهر در او و كردند بيعت

 و فرخزاد رستم به را او نسبت ها بعضى) 70.(رسيد مى ذواالكتاف شاپور به او نسب بودو ايرانى رستم بنى مؤسس رستم بن عبدالرحمان

 قاضى ابوالخطاب زمان در و آمد افريقا به العلم حملة با همراه و بود بصره در ابوعبيده شاگردان از او. رسانند مى انوشيروان به ها بعضى

 )71.(بود طرابلس

. بود ليبى در نفوسه جبل ها آن وعلمى فرهنگى مركز كه رسد مى نظر به اما گرفت قرار تاهرت در اباضى حكومت مركز كه است درست

 جهت را علما از نفر صد كه خواست نفوسه جبل هاى اباضى از تاهرت در رستم بنى حاكمان از يكى عبدالوهاب كه گويند مى اباضى منابع
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 و رفت تاهرت به ديگر ومذاهب سنّت اهل علماى رستم، بنى تسامح خاطر به كه بود حالى در اين) 72.(بفرستند او پيش معتزله با مناظره

 )73.(كردند مى جدل و بحث عقيدتى مسائل درباره اباضى علماى با و داشتند آمد

 امامت ادعاى طرابلس در و كرد مخالفت افلح و عبدالوهاب باامامت سمح بن خلف نام به شخصى افلح، او جانشين و عبدالوهاب زمان در

 اباضيه ميان كه گرديد سبب موضوع اين ولى شد سركوب افلح وسيله به سمح بن خلف گرچه. پيوستند او به هم جمعى و نمود را اباضيه

 مشرق در اباضيه هاى نگرانى باعث مسأله اين) 74.(ناميدند مى نكاريه فرقه را سمح بن خلف طرفداران كه اى گونه به افتاد اختالف مغرب

 آورده بود شرق در اباضى فقيه كه خراسانى اسماعيل بن ابراهى ابوعيسى نام به شخصى از را اى نامه متن خود كتاب در سالم ابن. گرديد

 عبدالوهاب از اطاعت به را ها مغربى كرده رد را سمح بن خلف ادعاى آن در و نوشته مغرب در خود اباضى برادران به خطاب كه

 )75.(است فراخوانده

 297 سال در اينكه تا گرفت پيش اضمحالل و زوال راه رستم بنى حكومت و يافت راه اباضى امامت و دولت در فتور و ضعف سان بدين

 طول سال شش و سى و صد مغرب در رستم بنى دولت) 76.(كرد سقوط مصر هاى فاطمى دعاة از يكى شيعى  ابوعبداللّه وسيله به

 )77.(كشيد

 جبل مانند مناطق از بعضى در تنها و رفت بين از اسالمى مغرب در اباضيه حكومت و امامت رستم، بنى و مدرار بنى دولت دو سقوط با

 و ماند باقى افريقا بالد از بعضى در مذهب يك و فكر يك عنوان به اباضيه حال، هر به اما، نبود مهم چندان كه داشتند تشكيالتى نفوسه

 .نيستند كم الجزاير و ليبى در آن طرفداران نيز اكنون هم

 :نوشتها پى
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  خوارج هاى فرقه و ها نام. 5

 خوارج هاى نام

 كننده بيان ها آن از يك هر كه شده ياد مختلفى تعبيرات و ها نام خوارج از نحل و ملل هاى كتاب و كالمى هاى بحث و تاريخى متون در

 القاب و ها نام بر عالوه. هاست آن از اسالمى جامعه برداشت و تلقى دهنده نشان يا و خوارج گروه عملكرد و تفكر طرز از خاصى جنبه

 خواهيم اين از بعد كه دارند اى جداگانه هاى نام نيز خوارج انشعابى هاى گروه و ها فرقه از يك هر شد مى اطالق خوارج همه بر كه مختلفى

:  شود مى خوارج هاى گروه همه شامل كه هايى نام اينك. گفت

 

 محكِّمه. 1

 جنگ در خوارج گروه ايم، گفته تفصيل به اين از پيش طوريكه به. است شده اتخاذ » للّه االّ حكم ال« خوارج معروف شعار از اسم اين

 از انحرافى برداشت با ها آن. گذاشت وجود عرصه به پا شعار همين با السالم عليه اميرالمؤمنين جانب از حكميت قبول از پس صفين

 .شدند كشته و كشتند و جنگيدند شعار اين تحت و دادند قرار خود كار اساس را شعار اين مجيد قرآن از آياتى ظواهر

 كسى معناى به جا اين ولى كند، مى تحكيم كه است كسى معناى به و است تحكيم از فاعل اسم محكِّمه يا و محكِّم كلمه ادبى، نظر از البته

 تحكيم نفى ها آن چون دارد، سلبى جنبه خوارج بر محكِّمه اطالق كه: است گفته سيده ابن لذا و ندارد قبول را تحكيم كه است

 )1.(كردند مى

 به مكبر مانند باشد، مى » للّه االّ حكم ال« جمله گفتن معناى به كه است تحكيم جعلى مصدر از فاعل اسم محكِّمه كه كنيم مى ماتصور

 االّ اله ال« كه كسى معناى به مهمل و گويد مى » باللّه االّ قوة ال و حول ال« كه كسى معناى به محوقل و گويد مى »اكبر  اللّه« كه كسى معناى

 . ها آن مانند و گويد مى » اللّه

 اند پنداشته ها آن از بعضى امام) 2.(شود مى گفته خوارج هاى گروه همه به محكّمه نام كه اند كرده تصريح نحل و ملل نويسندگان از بعضى

 » للّه االّ حكم ال« شعار با همواره خوارج هاى گروه همه زيرا نيست، درستى پندار كه ،)3(است خوارج از خاصى گروه نام محكّمه كه

 حزب گذاران پايه به توان مى البته. كردند مى ياد خود صالح سلف عنوان به بودند دهندگان شعار نخستين كه أولى محكمه از و جنگيدند مى

 .آمد مى خوششان آن از و پذيرفتند مى خوارج همه طبعا را محكّمه لقب اما گفت »اولى محكّمه« خوارج،
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 خوارج. 2

 گروه اين از پيشگويى مقام در آله و عليه اهللا صلى پيامبر از كه معروفى حيث از نام اين. است خوارج نام همان گروه اين براى نام ترين شايع

 اند رفته بيرون دين از ها آن كه كنند مى خروج قومى بزودى يعنى »الدين منَ يمرُقُونَ قَوم سيخْرُج«: فرمود كه است شده اقتباس رسيده

 ها آن به كردند خروج السالم عليه على اميرالمؤمنين بر ها آن كه نظر اين از همچنين و). آورد خواهيم بعدى عنوان در را حديث كامل متن(

 .شود مى گفته خوارج

 خارجى اند كرده اتفاق او بر مردم كه امامى هم آن كند خروج حق امام بر كه كسى هر: گويد مى خوارج اصطالح تعريف در شهرستانى

 هر در امامى هر يا و تابعين عهد در ها آن از پس يا و باشد كرده خروج راشدين ائمه بر صحابه زمان در اينكه از اعم شود، مى ناميده

 )4.(باشد زمانى

 السالم عليه على اميرالمؤمنين بر كنندگان خروج شامل كه است خاصى اصطالح خوارج زيرا است، نادرستى تعريف تعريف، اين شك بى

 در باشد پذيرفته را ها آن خاص هاى انديشه كسى هر هم آن از پس و شود مى حكميت قبول از پس و صفين جنگ جريان در هم آن

 در را ها آن بلكه بناميم، خوارج كرد خروج امامى بر كه را كسى هر ما كه نيست درست اين و آيد مى حساب به خوارج جزء اصطالح

 سپاه مانند كردند خروج السالم عليه على حضرت بر حكميت جريان از پيش كه كسانى حتى. نامند مى »بغاة« و »باغى« فقهى اصطالح

 ولى ندارد، اشكالى لغوى نظر از ها آن به نام اين اطالق البته. شوند نمى ناميده خوارج اصطالح، در جمل سپاه و زبير و طلحه يا و معاويه

 .آمده كالمى و تاريخى متون در كه است خوارج خاص اصطالح از صحبت

 بر كنندگان انقالب«: است گفته كه كرده نقل كثير ابن از را عبارتى او تأييد در حتى و پذيرفته را شهرستانى سخن نيز محمود نايف آقاى

6.(است بوده هم صفين جنگ از پيش خوارج نام كه كرده نظر اظهار و) 5(»بودند خوارج عثمان ضد( 

 انقالبيون به كثير ابن اينكه و نمود خلط آن اصطالحى معناى با را لفظ يك لغوى معناى نبايد و نيست درست مطلب اين گفتيم چنانكه اما

 وجود به صفين جنگ در كه خوارج و ها آن ميان خواسته يا و است كلمه لغوى معناى منظورش يا كرده خوارج نام اطالق عثمان عليه

 .است كرده بيان نيز خود محمود نايف آقاى را احتمال اين. بودند ها همان اينان بگويد و سازد برقرار رابطه آمدند

 تكرار مرتب را خوارج كلمه مانده جاى به ها آن از كه شعرهايى در لذا و آيد مى خوششان نام اين از خوارج خود اينكه ديگر مطلب

 كفر، و ظلم عليه خروج معناى به اما اند، گرفته خرج ماده همانند از را خوارج ها آن. است لقب اين از ها آن خرسندى دليل اين و اند كرده

 .است اى پايه بى استناد كه است روشن و اند كرده استناد) 7(»...ورسوله   اللّه الَى مهاجِرا بيته منْ يخْرُج ومنْ« شريفه آيه به و

 حروريه يا محكّمه ها آن نام وگرنه اند داده ها آن به اميه بنى از ها آن دشمنان را خوارج لقب كه معتقدند اباضى نويسندگان از بعضى البته

 )8.(است بوده
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 حروريه. 3

 دادند » للّه االّ حكم ال« شعار كه السالم عليه اميرالمؤمنين سپاه از انشعابى گروه نخستين كه شود مى اطالق خوارج بر جهت آن از لقب اين

 داشته فاصله ميل دو كوفه با گويا و كوفه بيرون در بود روستايى حروراء. رفتند حروراء نام به محلى به شدند، جدا حضرت آن از و

 )9.(است

 جدا حضرت آن از خوارج سران توطئه و حكميت بازى از پس السالم عليه على سپاهيان از تن هزار دوازده شد، گفته پيشتر كه شرحى به

 گذارى پايه همانجا در خوارج حزب و نمودند اجتماع جا آن در و رفتند حروراء به كوفه جاى به حكميت، قبول كردن محكوم با و شدند

 سپاه به ها آن از اى عده حتى و كرد محاجه ها آن با حروراء در شخصا خود گاه و عباس ابن اعزام با گاه السالم عليه اميرالمؤمنين و شد

 .بازگشتند امام

 وارد سنّت اهل هاى كتاب در كه حديثى در زيرا است، بوده شايع نخست روزهاى همان در خوارج به حروريه اطالق كه رسد مى نظر به

 آيا: گفت عايشه كند؟ نمى قضا را نماز ولى كند مى قضا را روزه حائض زن چرا كه پرسيد او از و رفت عايشه نزد زنى كه است آمده شده

 )10.(پرسم مى مسأله فقط نيستم حروريه من: گفت او هستى؟ حروريه تو

 .كند مى بيان اجتماعشان محل به را ها آن نسبت فقط و نيست خوارج ضرر يا نفع به اعتقادى بار حامل حروريه لقب

 

 شراة. 4

 گرفتند مى نظر در آن از كه ومفهومى پسنديدند مى ديگر هاى ازنام بيشتر را نام اين خوارج. است فروشنده معناى به »شارى« جمع »شراة«

 شراة كلمه از گيرى مفهوم اين در ها آن شك، بى. گذرند مى خويش جان از او راه در و اند فروخته خدا به را خودشان جان ها آن كه بود اين

 .داشتند نظر) 11(»  اللّه مرْضات ابتغاء نَفْسه يشْرى منْ النّاسِ ومنَ« شريفه آيه به

 كردند بيعت راسبى وهب بن  عبداللّه با حروريه در كه كار آغاز همان در حتى و شده تكرار زياد خوارج اشعار و ها خطبه در شراة كلمه

 :سرود چنين االيادى معدان نام به آنان از شاعرى

 )  12(سالم المقيم الحزب على وليس  شاريا  اللّه بايع من على سالم

 منْ النّاسِ ومنَ« آيه گويا كه ببندند آله و عليه اهللا صلى پيامبر زبان به را آن و كنند جعل حديثى داد دستور معاويه اينكه دهيم مى احتمال

 از كرد مى استفاده اميرالمؤمنين كوبيدن براى چيز هر از كه معاويه و بوده خوارج باور همين به ناظر شده نازل ملجم ابن درباره »يشْرى

. است كرده جويى بهره نيز خوارج سخن اين
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 و لجباز معناى به را شارى و شارى جمع را شراة ها آن مخالفان اما گرفتند، مى گفتيم كه معنايى همان به را شراة لقب خوارج حال، هر به

 به اينكه و آمده لجاجت و غضب معناى به »شرى« كه است گفته نيز منظور ابن) 13.(بودند خشمناك و كردند مى لجاجت ها آن زيرا عنود

 كردند، مى لجاجت ها آن كه است آن براى گويند مى شراة را خوارج كه است كرده نقل فارسى ابوعلى از سيده ابن گويند مى شراة خوارج

 )14.(كنند مى بذل جهاد در را آن و فروشند مى را جانشان گويا كه اند گرفته »يشْرى منْ النّاسِ ومنَ« آيه از را شراة ها آن خود اما

 

 مارقين. 5

 گرديده وارد متعددى سندهاى به كه آله و عليه اهللا صلى اسالم پيامبر از حديثى در كه شده اطالق خوارج به جهت آن از مارقين صفت يا نام

 و رفتن بيرون و شدن رها معناى به »مرق« ماده از »مارق«. كند مى تطبيق ها آن با صفت اين است، شده بينى پيش خوارج فتنه آن در و

 متن البته. است اسالم دين از ها آن خروج مفهوم به شده گفته دين از مارق خوارج، به خوانيم مى كه پيامبر حديث در و) 15(است دريدن

 :بود نخواهد لطف از خالى دراينجا آن بازخوانى اما آورديم، قبالً سنّى و شيعه متعدد منابع از نقل به را حديث اين

 بر واى فرمود حضرت! كن رعايت را عدالت گفت تميم بنى از مردى كرد، مى قسمت را مالى پيامبر روزى كه كند مى نقل خدرى ابوسعيد

 اضافه سپس. نه فرمود. بزنيم را گردنش بده اجازه گفتند اصحاب از بعضى كرد؟ خواهد عدالت كسى چه پس نكنيم عدالت من اگر! تو

 : نمود

 ثدييه احد ادعج رجل رئيسهم الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون صيامهم و صالتهم مع صيامه و صالته احدكم يحقر اصحابا له ان

 )16.(المرئة ثدى مثل

 دين از ها آن اما شود، مى شمرده كوچك ها آن روزه و نماز مقابل در شما از يك هر روزه و نماز كه بود خواهد يارانى او براى همانا

 .است زن پستان مانند هايش پستان از يك كه است الخلقه ناقص مردى ها آن رئيس كمان، از تير شدن رها مانند شوند مى بيرون

 خواهد مارقين و قاسطين و باناكثين السالم عليه طالب ابى بن على كه است كرده پيشگويى آله و عليه اهللا صلى پيامبر ديگر هاى روايت در و

 .جنگيد

 جنگ، آن در ذوالثديه شدن كشته و نهروان جنگ از پس خصوص به و شدند پيدا خوارج گروه وقتى كه بود حديث اين خاطر به

 )17.(است داده ها آن به را نام اين پيامبر شخص ملطى تعبير به و دادند مارقين لقب خوارج به مسلمانان

 كه اند كوشيده معاصر خوارج از بعضى اينكه جالب و هاست آن نزد در ها نام منفورترين و پذيرند نمى را نام اين خوارج كه بگوييم بايد

 و نماز و عبادت اهل ها آن زيرا است، مضحكى توجيه راستى به كه ،)18(دهند تطبيق ابوبكر زمان در رده اهل با را مارقين معروف حديث

 شد كشته نهروان در ذوالثديه و نجنگيد ها آن با السالم عليه على اميرالمؤمنين و نبودند تميم بنى قبيله از نيز و نبودند قرآن قرائت و روزه

 ....و
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 خوارج هاى فرقه

 هاى انشعاب انگيزه ناپسند، اوصاف همين كرد، جدا مسلمين جامعه از را ها آن خوارج هاى نادانى و ها لجاجت و ها سختگيرى كه همانگونه

 خودشان ميان در خونين هاى تصفيه با اسالمى، امت با جنگ بر عالوه ها آن كه شد باعث و گرديد خوارج ميان در گروهى درون متعدد

 را همديگر خوارج مختلف هاى گروه خياط، ابوالحسن تعبير به و شوند تقسيم متعددى هاى فرقه و ها گروه به و بريزند را يكديگر خون

 ) 19.(دانستند مى مباح را يكديگر خون و كردند مى تكفير

 و) 20(داند مى فرقه پنج و بيست را ها آن ملطى. دارد وجود نظر اختالف نحل و ملل نويسندگان ميان خوارج هاى فرقه شمارش در

 را ها آن از فرقه سى از بيش اشعرى و) 22(داند مى فرقه هفت را ها آن ايجى و) 21(كند مى تقسيم اصلى فرقه هشت به را ها آن شهرستانى

 و) 25(دانند مى فرقه بيست را ها آن اسفرائينى و بغدادى و) 24(كند مى تقسيم فرقه يك و بيست به را ها آن رازى و) 23(برد مى نام

 )26.(برد مى نام اصلى فرقه پنج در ها آن از المرتضى ابن

 نظرات در كه شدند منشعب اصلى گروه چند به خوارج كه است مسلّم بگذريم كه نحل و ملل صاحبان هاى سازى گروه و ها بازى فرقه از

 درباره فشرده طور به و بريم مى نام را ها آن اصلى چهارگروه اكنون ما. داشتند اختالف يكديگر با مسلمانان با برخورد طرز و ها انديشه و

 .كنيم مى صحبت ها آن اختصاصى باورهاى و گروه رهبر

 

 ازارقه. 1

 همين به و هستند ارزق بن نافع پيروان و طرفداران روند مى شمار به خوارج هاى گروه ترين خشن و تندروترين از كه خوارج از گروه اين

 )27.(شود مى گفته) ازرق جمع( ازارقه ها آن به جهت

 او از زمانى اندك از پس و شدند متحد زبير بن  عبداللّه با تاريخ از خاصى مقطع يك در خوارج سران از جمعى ايم گفته قبالً كه گونه همان

 هم با بصره در اينان. بودند اباض بن  عبداللّه و صفار بن  عبداللّه و ازرق بن نافع ها آن جمله از كه رفتند بصره به و كردند گيرى كناره

 شهرهاى از بعضى و اهواز و رفت اهواز به بصره از خود طرفداران از جمعى با ازرق بن نافع. رفتند راهى به كدام هر و كردند پيدا اختالف

 .كرد تصرف را كرمان و فارس

 ربه عبد و كبير عبدربه و فجائه بن قطرى و عنبرى عبيد بن عمرو و ماحوز بن  عبيداللّه و اسود بن عطية خوارج، امراى از جريان اين در

 تاز و تاخت و اميه بنى و زبير ابن لشكريان با را ها آن گريزهاى و جنگ شرح. بودند ازرق بن نافع با سپاهى هزار سى با همراه صغير

 .ايم گفته پيشتر ايران شهرهاى در را ها آن

 كه خوارج از كسانى داشت اظهار كه بود هنگامى آن و بود ازرق بن نافع افكند اختالف خوارج ميان در كه كس نخستين سمعانى گفته به

 )28.(شوند مى كافر و هستند قاعدين از نپيوندند او سپاه به
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 به خود عقيده اين براى و كشت بايد هم را مخالفان اطفال شد معتقد حتى كه كرد تندروى چندان مخالفان درباره خود عقيده در ازرق ابن

 بنده از يا و) 29(خود همسر از را عقيده اين ازرق ابن كه است شده گفته. كرد مى استناد) نوح سوره 27 آيه مانند( قرآن از آياتى ظواهر

 .كرد اخذ) 31(وضين بن  عبداللّه نام به شخصى از يا و) 30(هاشم بنى از اى شده آزاد

 از ها آن اسالف كه بود حالى در اين و خواندند مى شرك بالد را ها آن شهرهاى و ناميدند مى مشرك را مسلمانان از خود مخالفان ازارقه

 )32.(مشرك نه ناميدند مى كافر را مخالفشان مسلمانان اولى، محكّمه

 از بايد و است كافر كند اقامت دارالفكر در كس هر كه گفتند مى نيز و بود خواهند جهنم در نيز مشركان اطفال كه بودند معتقد ازارقه فرقه

 )33.(شود خارج آنجا

 را او بلكه دانست، نمى شخص آن ايمان بر دليل را سپاهيانش به پيوستن و او سوى به كسى هجرت مجرّد ازرق بن نافع اينكه اين جالب

 را مهاجر خود وگرنه كرد، مى قبول ازرق ابن كشت مى را مذكور مهاجر اگر آورد، مى را اسيران از يكى كه صورت اين به. كرد مى امتحان

 )34.(كشت مى منافق عنوان به

 زن براى و) 35(دانستند نمى كردن سنگسار مجازات موجب را محصنه زناى كه بود اين اسالمى فقه در ازارقه خوارج هاى بدعت جمله از

 مخالف مسلمان كشتن ولى حرام را نصارى و يهود كشتن و دانستند مى واجب بود نخوانده حيض حال در كه را نمازهايى قضاى حائض

 )36.(انگاشتند مى مباح را خود

 

 نجدات. 2

 ابن با خوارج سران ديگر و ازرق بن نافع با نجده. كردند مى تبعيت حنفى عامر بن نجدة از كه بودند خوارج از اى فرقه نجديه يا نجدات

 دوست را ازرق بن نافع هنوز او. كرد پيدا يارانى آنجا در و رفت يماهه سوى به نجده شدند جدا او از چون و داشتند همكارى زبير

 به نافع همراهان از تن چند طرفى از اما. شود ملحق نافع به و برود اهواز به خود ياران با كه گرفت تصميم جهت همين به و داشت مى

 در و نرفت او سوى به ديگر يافت آگاهى نافع هاى ازبدعت نجده چون و آمدند نجده سوى به و شدند جدا او از هايش تندروى سبب

 )37.(نمودند تكفير بودند داده رأى نافع امامت به كه را كسانى و كردند بيعت اميرالمؤمنين عنوان به او با و شد مستقر يمامه

 تا دادند شكست را ها آن و جنگيدند زبير ابن سپاه با بارها و داشتند حكومت عمان و بحرين و يمامه در سال پنج حدود او گروه و نجده

 متهم مروانش بن عبدالملك با پنهانى ارتباط به و كردند بازخواست را او مسائلى خاطر به و گرفتند او بر ايرادهايى او پيروان اينكه

 او بر زبير ابن اصحاب كه است شده گفته و كشتند او خود ياران 69 سال در را نجده) 38.(نمودند خلع رهبرى از را او لذا و ساختند

 با برخى و ابوفديك با بعضى و ماندند وفادار راهش و او به جمعى: شدند دسته سه او پيروان نجده شدن كشته از پس) 39.(يافتند دست

 )40.(كردند بيعت عطيه
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 فقط و ندارند احتياج امام به اصالً مردم كه معتقدند و دانند نمى الزم را امامت ها آن كه است اين نجدات خوارج عقايد بارزترين از يكى

 )41.(شود مى الزم امام وجود ناچار به نتوانستند اگر و كنند رعايت را انصاف و عدل خودشان ميان در بايد

 را امامت درباره خوارج ديدگاه كه گذشته هاى بحث در را آن شرح كه داشتند را نظر همين امامت درباره خوارج تمام ما نظر به البته

 .خوانديد كرديم بررسى

 مشرك و كافر را ها آن با جهاد و هجرت از كنندگان تخلف ازارقه، خالف بر ها آن كه بود اين نجدات گروه عقايد از ديگر يكى

 به استناد با و نوشت ازرق بن نافع به اى نامه مسائل اين درباره عامر بن نجدة. دادند نمى اجازه را اطفال كشتن همچنين و دانستند نمى

 )42.(است آمده تاريخى منابع در نافع به نجده نامه. نشد قانع نافع اما كند، قانع را او كه خواست قرآنى آيات

 

 صفريه. 3

 بن زياد را او شهرستانى و سمعانى. دارد وجود مورخان ميان در شديدى اختالف است بوده كسى چه خوارج، از صفريه گروه رهبر اينكه

 )43.(اند ناميده صفار ابن را او مبرد و صفر، بن نعمان را او مقريزى اصفر،

 از انفضال از پس خوارج سران زيرا) 44.(بود صفار بن  عبداللّه گروه اين رهبر كه دهيم مى ترجيح را محمود نايف آقاى نظر اينجا در ما

 صفار بن  عبداللّه و اباض بن  عبداللّه و عامر بن نجدة و ازرق ابن نافع به بايد ها آن جمله از كه بودند تن چند مورخان گفته به بنا زبير ابن

 كه نمايد مى مناسب بابراين. آوردند آورده وجود به را خاصى فرقه كدام هر و افتاد اختالف ها اين ميان ايم گفته قبالً چنانكه و كرد اشاره

 )45.(است شده تصريح موضوع اين به منابع از بعضى در اينكه خصوص به باشد، آورده وجود به را صفريه نيز صفار بن  عبداللّه

 زردى معناى به اصفر و صفر( بود عبادت كثرت اثر در ها آن روى زردى جهت به كه است شده گفته »صفريه« به گروه اين تسميه وجه در

 بهتر. نداشت صفريه به اختصاص و بودند عبادت اهل خوارج هاى گروه اكثر يا و همه زيرا است، سستى سخن اين، ما نظر به ولى). است

 از ازارقه نام كه گونه همان صفار، يا و صفر يا و بوده اصفر يا كه است شده اخذ گروه رهبر پدر نام از گروه اين نام بگوييم كه است اين

 .است شده گرفته ازرق بن نافع پدر نام

. فراخواند خود سوى به را ها آن و نوشت بصره خوارج به اى نامه اهواز از ازرق بن نافع كه بود اين ديگر خوارج از صفريه انشعاب انگيزه

 و رفت اباض ابن پيش صفريه گروه رهبر همان يعنى صفار ابن. نمود مخالفت او با ازرق بن نافع هاى تندروى خاطر به اباض بن  عبداللّه

) 46.(است بيزار شما نفر دو هر از خداوند و كرده غلو كه است بيزار نيز ازرق ابن از و آمدى كوتاه كه است بيزار تو از خداوند: گفت او به

 )47.(آمد پديد صفريه گروه و كشيد خود دنبال به را جمعى و نمود اتخاذ جديدى روش صفار ابن سان، بدين و

 دانيم مى كه حالى در) 48.(بودند صفره ابى بن مهلب اصحاب صفريه كه است گفته و آورده ربطى بى سخنان نيز اينجا در ملطى ابوالحسن

 .ها آن سران از يكى نه و بود خوارج قاتل مهلب

 .است آمده نحل و ملل هاى كتاب در پراكنده طور به سازد مى متمايز خوارج هاى گروه ديگر از را ها آن كه صفريه خاص اعتقادات
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 در تقيه منع در و كفار اطفال مورد در و رجم اسقاط در و جهاد از بازماندگان تكفير در كردند مخالفت ازارقه با اصفريه: گويد مى ايجى

 خاطر به كه معصيتى اما شود، مى ناميده معصيت آن نام با فقط آن صاحب شود مى حد موجب كه معصيتى معتقدند ها آن. گفتن سخن

 تقيه دار در تواند مى مسلمان زن كه اند گفته و. است كفر معصيت آن روزه، و نماز ترك مانند است نشده تعيين آن بر حدى دارد كه اهميتى

 )49.(كند ازدواج كافر با

) صفريه يعنى( ها آن. دارند اختالف مورد چند در اباضيه و نجدات و ازارقه با اصفر بن زياد اصحاب زياديه صفريه: گويد مى شهرستانى

 كشتن به و دانند نمى ساقط را رجم حد و كنند نمى تكفير باشند عقيده هم ايشان با اعتقاد لحاظ از كه صورتى در را جهاد از بازماندگان

 هر كه اند گفته و. عمل در نه است جايز قول در تقيه گويند مى و دهند نمى حكم جهنم در ها آن شدن مخلّد و ها آن تكفير و مشركان اطفال

 قاذف و سارق و زانى قذف، يا سرقت يا زنا مرتك مثالً شود؛ مى ناميده گناه آن با فقط عمل آن مرتكب شده تعيين آن بر حدى كه عملى

 جهاد، ميدان از فرار و نماز ترك مانند داشته، زيادى اهميت چون نشده تعيين آن بر حدى كه كبيره گناهان از قسم آن اما. شود مى ناميده

 .است كافر گناهانى چنين صاحب

 يكى: است نوع دو نيز كفر و. ها بت عبادت ديگرى شيطان، اطاعت يكى: است نوع دو شرك كه معتقدند صفريه كند مى اضافه شهرستانى

 ديگر و است، مستحب كه دارند حد كه گناهانى مرتكبين از برائت يكى: است نوع دو نيز برائت و. ربوبيت انكار ديگرى و نعمت، كفر

 )50.(خدا منكرين از واجب برائت

 .شويم نمى ها آن متعرّض كه شدند منشعب متعددى هاى گروه به بعدها نيز صفره گروه البته

 

 اباضيه. 4

 .دارند پيروانى ـ ايم گفته بيشتر كه شرحى به ـ عمان و مغرب بالد از بعضى در نيز اكنون هم كه هستند خوارج از بازمانده گروه تنها اباضيه

 )51.(شد جدا او از بعدها و كرد مى همراهى ازرق بن نافع با نخست كه بود تميمى اباض بن  عبداللّه اباضيه مؤسس مورخان، گفته به

 ششم قرن اوايل در كه نزوانى مثالً و است شده داده خاصى اهميت مذهب امام عنوان به اباض بن  عبداللّه به اباضى قديمى منابع در

 الجزاير و ليبى در كه اباضى جديد نويسندگان اما) 52.(داند مى مسلمين امام را او و كند مى استدالل او سيره با خود كتاب در زيسته مى

 ساكن بصره در هجرى اول قرن اواخر در كه را ازدى زيد بن جابر و دهند نمى اباض ابن به چندانى بهاى خود هاى كتاب در كنند مى زندگى

 نفى شدت به باشد خوارج و اباضيه دعاة از زيد بن جابر كه را اين اصفهانى ابونعيم كه است حالى در اين و) 53(دانند مى اباضيه امام بود

 )54.(كند مى

 ابن  عبداللّه و جنگيد وى با تباله نام به محلى در مروان سپاه و كرد خروج محمد بن مروان ايام در اباض بن  عبداللّه شهرستانى، گفته به

 )55.(بود او با همواره اباضى يحيى
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 جبل به اباض بن  عبداللّه و وهب بن  عبداللّه نهروان، جنگ از پس اينكه آن و باشد تأييد مورد تواند نمى كه دارد شاذّى روايت حوقل ابن

 .آيد نمى در جور تاريخى منابع با سخن اين كه ،)56(رفتند) مغرب هاى اباضى فكرى پايگاه( نفوسه

 را خود مخالف مسلمانان: ندارند را خوارج معمول هاى تندروى ها آن. هستند ها آن گروه ترين معتدل خوارج از اباضيه گروه حال، هر به

 .دين كافر نه هستند نعمت كافر فقط ها آن كه گويند مى و دانند نمى مشرك و كافر

 مغرب بالد در خوارج فصل در اين از پيش ها آن معتقدات از بعضى و عمان و اسالمى مغرب شهرهاى در آن تاريخى سير و اباضيه درباره

 معاصر اباضى نويسندگان ادعاى آنجا در كه كرد اشاره مطلب اين به بايد فقط و كنيم نمى تكرار را مطالب آن ديگر و كرديم بحث عمان و

 در اكنون و نموديم ثابت روشن ادلّه با را ادعا اين بطالن و داديم قرار بررسى مورد تفصيل به نيستند خوارج از اباضيه گويند مى كه را

 بودند گروهى نخستين اباضيه و خوارج«: گويد مى او. كنيم مى نقل اينجا در را اباضى معاصر نويسندگان از يكى اعتراف ها بحث آن تأييد

 اين و دادند قرار خود امام را راسبى وهب بن  عبداللّه و كردند اعالم تحكيم قبول از پس را]  السالم عليه[  طالب ابى بن على بر خروج كه

 )57.(»بود هجرى 37 سال شوال در

 از يكى گفته به. دارند ابا بيفتد ديگران دست به آن هاى كتاب اينكه از و دارند نگاه پنهان را خود مذهب اسرار كوشند مى ها اباضى اساسا

 اجازه بيگانگان به و دارند مى نگه مخفى هاست، آن نزد و است مذهب اسرار به متعلق كه را هايى كتاب اباضيه مشايخ: معاصر نويسندگان

 )58.(دهند مى نشان است كليات بر مشتمل كه را هايى كتاب فقط. ببينند را ها آن كه دهند نمى

 

 خوارج ديگر هاى گروه. 5

 نام به بسيارى هاى فرقه از تاريخى متون و نحل و ملل هاى كتاب در اما كرديم، ياد كه بودند گروهى چهار همان خوارج اصلى هاى فرقه

 .اند نداشته خارجى وجود اساسا يا و اند شده منشعب فرقه چهار همين از بيشتر كه است شده برده نام خوارج

 منشعب صفريه از ديگر اصناف همه و است نجديه و صفريه و اباضيه و ازارقه سخن همان خوارج قول اصل« اشعرى گفته طبق

 )59(»....اند شده

 آن از تعدادى نباشد، بيگانه ها آن از نمود برخورد خوارج از هايى فرقه اسم به جايى در اگر محترم خواننده اينكه جهت به ما اكنون

 مكرميه، فديكيه، شيبانيه، اخنسيه، ثعالبه، صلتيه، خلفيه، حمزيه، حارثيه، يزيديه، ميمونه، حفصيه، بيهسيه، عجارده،: بريم مى نام را ها فرقه

 ... .و شبيبيه شمراخيه، ضحاكيه،

 خارجى وجود اساسا يا ها آن از بسيارى و ندارد درستى معيار نحل و ملل هاى كتاب نويسندگان هاى سازى فرقه اين كه معتقديم ما البته

 مذهب يك از عالمى اينكه يا و بوده نفر يك فقط آن پيرو و رهبر كه بوده اى فرقه يا و است نويسندگان همين پرداخته و ساخته و نداشته

 .است شده تمام چيز همه او مرگ با و اند كرده قبول هم او مريد نفر چند و گفته سخنى
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 عدد تا اند آورده اسالمى مهم مذاهب همه سر بر را بال اين بلكه اند، نزده سازى فرقه اين به دست خوارج درباره فقط ونحل ملل صاحبان

 .كند مى طلب را ديگرى فرصت باره اين در بحث. كنند تكميل را سه و هفتاد

 :نوشتها پى
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  خوارج  سرشناس هاى  چهره. 6

 آنها معروف و سرشناس افراد بيشتر اند، نداشته علمى كارهاى به پرداختن فرصت و بوده ستيز و جنگ در همواره خوارج كه آنجا از

 و آورده گرد خويش اطراف در را خود همفكران دالورى، و شجاعت ابزار با و اند شده ساخته جنگ هاى ميدان در كه اند بوده جنگجويانى

 .داريم سراغ كمتر باشد رسيده بااليى مقام به حديث و فقه و تفسير و علم در كه كسى خوارج گروه از لذا و اند كرده رهبرى را ها آن

 واقع، در ولى، اند يافته معروفيت خوارج از كسانى نيز كننده تحريك هاى خطبه ايراد و حماسى اشعار سرودن و ادبى هاى زمينه در البته

 .شود مى مربوط ها آن شدن كشته و كشتن و جنگجويى به نيز اين

 لزوم صورت در تا كنيم مى آشنا اجمال طور به خوارج سرشناس هاى چهره و ها شخصيت با را عزيز خوانندگان بخش اين در حال، هر به

 .است آمده پراكنده صورت به كتاب ديگر هاى بخش در ها آن تر مفصل حال شرح البته. گيرد قرا مراجعه مورد

 

 شارى ابوحمزه

 حج موسم در الحق طالب به معروف يحيى بن  عبداللّه با ائتالف با او. بود اباضى خوارج سران از يكى ابوحمزه به معروف عوف بن مختار

 آنجا در و شد مسلط مدينه شهر بر بسيار گريزهاى و جنگ از پس و نمود برائت اعالم مروان آل از و آمد مكه به تن هفتصد با

 راه بين در ولى كرد، حركت شام سوى به خالفت، مركز تصرف قصد به گاه آن. است آمده تاريخى كتب در ها آن متن كه خواند هايى خطبه

 )1.(گرديد تارومار نيز او سپاه و شد كشته شام سپاه فرمانده عطيه ابن دست به مكه هاى نزديكى در

 )2.(است كرده ياد اباضيه خطباى و عباد از يك عنوان به او از و نموده ذكر مختار بن يحيى را ابوحمزه نام جاحظ

 

 خارجى ابوطالوت

 پيدا را او از بهتر كسى اگر كه كردند بيعت او با شرط اين با يمامه خوارج. بود كرده جمع خود دور به را خوارج از جمعيتى يمامه در او

 خود حتى. كردند بيعت نجده با و عزل را ابوطالوت آنجا خوارج رفت يمامه به عامر بن نجدة وقتى كه بود اين. كنند بيعت او با كردند

 )3.(داد بيعت دست او با نيز ابوطالوت

 

 ثور بن  عبداللّه ابوفديك

 او. كردند بيعت ابوفديك با ها آن خود، ياران و پيروان توسط عامر بن نجدة شدن كشته از پس. بود نجدات خوارج سپاه سران از او

 در. فرستاد ابوفديك سركوبى براى  عبيداللّه بن عمر فرماندهى به عظيمى سپاه مروان بن عبدالملك. داد قرار خود حكومت مركز را بحرين

 )4.(شد كشته نيز او خود و خورد شكست ابوفديك سپاه بحرين هاى نزديكى
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 قصيده ابوفديك شدن كشته از پس زمان آن معروف شاعر عجاج) 5.(بود وائل بن بكر قبيله از خوارج از بسيارى مانند نيز ابوفديك

) 6.(دارد بيت نود كه است ساخته  عبيداللّه بن عمر مدح و او هجو در بلندى

 

 )مدرار( سمكو ابوالقاسم

 مبلّغ عكرمه با مالقات از پس او. است معروف مدرار بنى دولت به كه بود افريقا سجلماسه در صفريه خوارج دولت اولين مؤسس او

 با صفريه دولت تشكيل از پس ابوالقاسم. شد معروف الصفريه شيخ به و كرد زيادى هاى فعاليت مذهب اين انتشار در افريقا، در صفريه

 )7.(برخاست ستيز و جنگ به بود، شده تأسيس اباضى خوارج وسيله به افريقا تاهرت شهر در كه رستم بنى دولت

 .ماند باقى اباضيه دولت ولى رفت، بين از فاطمى و عباسى خلفاى پى در پى حمالت با صفريه دولت

 

 شيبانى عوف بن اشرس

 سوى به سپاهى امام. رفت انبار شهر به سپس و كرد خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر دسكره در تن دويست با نهروان جنگ از پس او

 )8.(شد دفع او فتنه و فرستاد او

 

 قيس بن اشعث

 موجود اموال با خواست مى اشعث. نمود احضار را او السالم عليه اميرالمؤمنين عثمان، قتل از پس. بود آذربايجان در عثمان عامل قبالً او

 )9.(آمد اميرالمؤمنين نزد ناچار به و بازداشت كار اين از را او قومش سرزنش اما شود، ملحق معاويه به و كند فرار

 را عباس ابن حضرت آن چون و كرد حكميت قبول به مجبور را السالم عليه اميرالمؤمنين كه بود كسانى از يكى حكميت جريان در اشعث

 از يكى كه حالى در كنند حكم ما ضرر به حكَم دو اينكه گفت و كرد پيشنهاد را ابوموسى و نمود مخالفت او نمود تعيين حكم عنوان به

 )10.(باشند مضر قبيله از دو هر كه حالى در كنند حكم ما نفع به اينكه از است بهتر ما براى باشد يمنى ها آن

 )11.(بود كرده جلب خود به را او كردن، نيزه به قرآن جريان از پيش معاويه و داشت مخفيانه ارتباط معاويه با اشعث يعقوبى گفته به

 ابن شوم مأمورت انجام در اشعث كه شود مى گفته. كرد قرائت امام لشكر صفوف ميا در را آن تحكيم وثيقه امضاى از پس كه بود همو

 )12.(كرد يارى را او السالم عليه اميرالمؤمنين ترور در ملجم

 ابوبكر خواهر با و نمود اسالم اظهار مجددا و گرديد اسير مسلمانان دست به و شد مرتد پيامبر رحلت از پس اشعث كه است گفتنى

 )13.(كرد ازدواج
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 بشر بن اشهب

 نقلى به و قدامه بن جارية فرماندهى به سپاهى امام. كرد خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر ماسبذان در خوارج از تن هشتاد و صد با او

) 14.(شدند سركوب جرجرايا نام به محلى در و فرستاد ها آن سوى به عدى بن حجر

 

 تميمى  عبيداللّه بن برك

 كشتن به تصميم آنكه از پس و داد جلسه تشكيل تميمى بكر بن عمرو و مرادى ملجم بن عبدالرحمان با مكه در كه است كسى همان او

 .گرديد دستگير و نشد معاويه كشتن به موفق رمضان 19 يعنى موعود روز در ولى گرفت، عهده به را معاويه ترور او گرفتند زمامداران

 

 يربوع بنت بلجاء

 را او زياد ابن. داشت خاصى اعتبار و عظمت ها آن نزد در و كرد مى سخنرانى خوارج نفع به جا همه و خوارج عقيده پيرو بود زنى او

 )15.(انداخت بازار به را اش جنازه و كشت را او كرد قطع را پاهايش و ها دست ها آن از پس و نمود دستگير

 

 ازدى زيد بن جابر

 زيد ابن جابر به اباضى، منابع ولى است اباض بن  عبداللّه اباضيه فرقه مؤسس اينكه با. بود اباضيه فرقه امام نخستين و خوارج سران از او

: است گفته جابر مرگ موقع گويا كه كنند مى نقل مالك بن انس از و دانند مى اباضيه امام و فقيه نخستين را او و دهند مى بيشترى بهاى

 ) 16.(رفت دنيا از زمين روى فرد دانشمندترين امروز

 را او يوسف بن حجاج. داشت اشتغال اطراف به مبلّغ اعزام و شاگرد تربيت و خوارج فكرى مبانى تقويت به بصره در جابر منابع اين طبق

 نقل عجيبى هاى كرامت جابر براى ها اباضى) 17.(است رفته عمان به او از پيش اباضى افكار ديد آمد عمان به وقتى. كرد تبعيد عمان به

 )18.(اند كرده

 بن جابر نزد كه كند مى نقل عزره از حجر ابن و) 19(كند مى نفى شدت به باشد، اباضيه دعاة از جابر كه را گفته اين اصفهانى ابونعيم البته

 از و) 20.(جويم مى تبرّا مطلب اين از و برم مى پناه خدا به گفت جابر. كنند مى منتسب تو به را خودشان اباضيه كه گفتم او به و رفتم زيد

 )21.(نديدم اباضيه رأى بر را زيد بن جابر است گفته كه شده نقل و عمر

 كار در سياست دست و اند ساخته را ها اين اباضيه مخالفان: گويند مى و كنند مى رد جسته، تبرّا اباضيه جابر كه را سخن اين اباضى منابع

 )22.(است بوده
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 جنگ در ولى نمود، علم اخذ او از و داشت ارتباط راسبى وهب بن  عبداللّه با جوانى در زيد بن جابر كه است آمده منابع همين در ضمنا

 وى اذن بدون و كرد مى مشورت او با كارها تمام در ابوبالل و شد مند عالقه اديه بن مرداس ابوبالل به جابر بعدها. نكرد شركت نهروان

 )23.(داد نمى انجام كارى

 

 )ذوالخويصره( زهير بن حرقوص

 پيامبر بكشند، را او خواستند اصحاب. كرد اعتراض جنگى غنايم تقسيم در خدا پيامبر به كه است كسى همان و بود تميم بنى قبيله از او

 اسالم در خارجى نخستين او جوزى ابن گفته به و است معروف نيز »ذوالثديه« به مرد اين) 24.(داد خبر او امر عاقبت از و نگذاشت

 )25.(است

 علت. گفت تكبير امام شد پيدا اش جنازه وقتى و بيابند را او جنازه كه داد دستور السالم عليه على و شد كشته نهروان جنگ در زهير ابن

 و كرد خواهد جنگ مارقين با آينده در كه بود داده خبر السالم عليه على به آله و عليه اهللا صلى پيامبر بسيارى، روايات طبق كه بود اين

 اين در او و است ناقص دست يك از و است زن پستان مانند هايش پستان از يكى كه است شخصى رهبرشان كه است اين ها آن نشانى

 )26.(شود مى كشته جنگ

 

 )سيسانى حمزه( آذرك بن حمزة

 داد شكست را خليفه عمال و آورد گرد را عظيمى سپاه و كرد خروج سيستان منطقه در مأمون و هارون عهد در و بود سيستان اهالى از او

 از حمزه ظاهرا. رفت پيش نيشابور تا خراسان تسخير قصد به و بود كرده جمع سپاهى هزار سى او. نمود منع خراج دادن از را مردم و

 حتى او) 27.(دانست مى مشرك را خود مخالفان و هستند جهنم در مشركان اطفال كه داشت عقيده زيرا بود، ازارقه فرقه از عقيده لحاظ

 )28.(دانست مى كافر نبودند عقيده هم او با كه را خوارجى

 

 اسدى حوثره

 آن به معاويه لذا و بود كرده صلح معاويه با السالم عليه مجتبى حسن امام كه بود زمانى در اين و كرد خروج معاويه بر كه است كسى او

 از تر اولى تو قسم خدا به كه كنم جنگ گروهى با چگونه: نوشت معاويه پاسخ در امام. بجنگد يارانش و حوثره با كه كرد پيشنهاد حضرت

 )29(بجنگم؟ تو با كه هستى ها آن
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 خوارج در تاريخ ۹۶

 ظبيان بن حيان

 زياد ابن سپاه با بانقيا نام به محلى در و شدند خارج آنجا از كوفه در زياد ابن حكومت زمان در كه بود خوارج از گروهى سردسته او

 . خوردند شكست آخر دست و جنگيدند

 )30.(است معروف نهروان شدگان كشته درباره او رثائى شعر. رود مى شمار به خوارج معروف شعراى جمله از ظبيان بن حيان ضمنا

 

 راشد بن خرّيت

 از او اما كرد نصيحت را او امام. نمود اعتراض حكميت قبول به و رسيد السالم عليه على خدمت تن سيصد با كه بود ناجيه بنى از مردى او

 قيس بن معقل فرماندهى به را سپاهى امام. گرفتند را او دور زدند مى سرباز خراج دادن از كه كسانى و دزدان اهواز در و رفت امام پيش

 )31.(بود او مرگ و خريت قطعى شكست آن نتيجه كه شد جنگ سپاه دو بين رامهرمز در و فرستاد او سوى به

 

 نضر بن راشد

 مشتركا موسى با و كرد خلع را او و باطل بود عمان اباضيه امام كه را مالك بن صلت امامت موسى بن موسى با همراه كه است كسى او

 .گرفت دست به را اباضى امامت

 علماى. دانستند مى نامشروع جمعى و مشروع را راشد امامت جمعى و گرديد ها اباضى ميان دار دامنه و شديد اختالف باعث حادثه اين

 در و كردند راشد امامت بطالن يا حقانيت در اى گسترده كالمى هاى بحث كه جايى تا شدند درگير يكديگر با موضوع اين سر بر نيز اباضى

 )32.(نوشتند ها كتاب باره اين

 )33.(دانستند مى واجب را او از برائت كه شدند پيدا عمان در كسانى راشد زمان از ها قرن گذشت از پس اينكه جالب

 

 ماحوز بن على بن زبير

 خوارج، فرمانده ماحوز بن  عبيداللّه شدن كشته از پس و ها آن با مهلب بخصوص و بصره سپاه طوالنى هاى جنگ و ازرقى خوارج قيام در

. بدهد سامان و سر ها آن به و كند آورى جمع را ازارقه پراكنده و خورده شكست نيروهاى توانست او. كردند بيعت على بن زبير با ازارقه

 محاصره را شهر آن و آمد اصفهان هاى نزديكى به بصره سپاه با درگيرى از پس و رفت اهواز به بصره تصرف قصد به كار اين از پس زبير

 )34.(گرديدند پراكنده نيز او نيروهاى و شد كشته على بن زبير خوارج سپاه به اصفهان مردم گسترده حمله در و كرد
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 خوارج در تاريخ ۹۷

 طائى زحاف

. شدند كشته زياد عوامل وسيله به دو هر سرانجام و كرد خروج بود كوفه والى زياد كه زمانى در ازدى قريب اش خاله پسر همراهى به او

 افراد گون اين خودشان مردم اگر كه كرد اعالم و گرفت سخت بصره و كوفه خوارج بر را كار زياد تن، دو اين سركوبى و خروج از پس

 )35.(شد خواهد قطع ها آن مستمرى نبرند بين از را

 

 طائى برْج بن زرعة

 با همراه او روزى. بود خوارج سران جمله از و رفت حروراء به و شد جدا امام سپاه از حكميت داستان از پس كه بود كسانى جمله از او

 توبه تحكيم گناه از اگر قسم خدا به! كن توبه خود گناه از كه: گفت حضرت آن به و آمد السالم عليه اميرالمؤمنين نزد زهير بن حرقوص

 .كنيم مى طلب را خدا رضايت كار اين در و كشت خواهيم را تو نكنى

 .وزد مى ات جنازه بر باد و اى شده كشته كه بينم مى را تو گويا. هستى شقى چقدر! تو بر واى: فرمود امام

 )36.(باشد چنين كه دارم دوست: گفت زرعه

 

 حصين بن زيد

 كه خواست السالم عليه اميرالمؤمنين از تمام اصرار با معاويه كردن نيزه به قرآن جريان از پس كه بود كسانى جمله از و خوارج سران از او

 )37.(داد خواهند معاويه تحويل يا و كشت خواهند را او عثمان مانند وگرنه كند، متوقف را جنگ

 

 )مريم ابو( تميمى سعدى

 به را سپاهى امام. آمد كوفه فرسخى پنج به و كرد خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر زور شهر در و كرد جمع عظيمى نسبتا سپاه او

 ابومريم سپاه مجروحان امام دستور به. يافت فيصله كار ابومريم سپاه شدن مار و تار با و فرستاد ها آن سوى به هانى بن شريح فرماندهى

 )38.(كردند مداوا و آوردند كوفه به را
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 خوارج در تاريخ ۹۸

 تميمى قفل بن سعيد

 )39.(شد كشته مسعود بن سعد وسيله به و كرد خروج السالم عليه اميرالمؤمنين بر »زنجان در« نام به محلى در خوارج از تن دويست با او

 

 سعيد بن سلمة

 دوم قرن اوايل در سلمه. كرد تبليغ افريقا در را اباضيه مذهب كه بود كسى نخستين اباضى منابع نوشته طبق و بود اباضى خوارج از او

 الجزاير و تونس و ليبى در اباضى مذهبى و گرفت فرا را سرت و تلمسان ميان او دعوت كه بود نگذشته سال ده و آمد افريقا به هجرى

 به و برگشتند افريقا به اباضيه فكرى رهبر ابوعبيده از الزم تعليمات دريافت از پس ها آن و فرستاد بصره به را هيئتى سلمه. شد منتشر

 )40.(شدند دعوت مشغول علم حامالن عنوان

 

 تميمى غالب بن سهم

 او مقابل در ها آن و كرد سركوب را ها آن عامر ابن. كردند خروج كوفه در زياد ابن حاكميت زمان در كه بود خوارج از گروهى رهبر او

 )41.(شد كشته ابيه بن زياد توسط غالب بن سهم بعدها اما داد امان ها آن به عامر ابن. خواستند امان وى از و شدند تسليم

 

 ربعى بن شبث

 جدا او از السالم عليه اميرالمؤمنين سپاهيان از تن هزار دوازده آمد، پيش حكميت مسئله صفين جنگ در آنكه از پس. بود تميم قبيله از او

 )42.(كردند خود رهبر را ربعى بن شبث آنجا در و رفتند حروراء به و شدند

 تابع و گرديد مرتد حضرت آن رحلت از پس و شد مسلمان پيامبر زمان در او. داشت كردن عوض رنگ در عجيبى مهارت شخص اين

 گرديد، السالم عليه على اصحاب از و شد مسلمان نو از بعد) 43.(شد او مؤذن حتى و كرد مى پيامبرى ادعاى كه شد حارث دختر سجاح

 توبه سپس رفت، السالم عليه حسين امام جنگ به كربال در ولى برگشت خوارج عقيده از آنگاه رفت، حروراء به و شد خوارج از سپس

 مختار قتل در حتى و كرد گيرى كناره او از شد تضعيف مختار قدرت آنك از پس نمود، همكارى حسين خون انتقام در مختار با و كرد

 )44.(نمود شركت

 بجره بن شبيب

 يارى خود شوم مأموريت انجام در را او آمد كوفه به السالم عليه اميرالمؤمنين ترور براى ملجم ابن وقتى كه بود كسانى جمله از او

 )45.(كرد
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 خوارج در تاريخ ۹۹

 يزيد بن شبيب

 .كردند بيعت او با موصل خوارج ، صالح شدن كشته از پس. بود صفريه خوارج از مسرح بن صالح دستيار و خوارج سران از او

 خود كه حجاج. كرد تسخير را مداين و شد كوفه وارد و داد شكست را يوسف بن حجاج سپاه بارها و آورد دست به فراوانى قدرت شبيب

 سپاه. فرستاد كوفه به شام از ابرد بن سفيان فرماندهى به را سپاهى او و خواست كمك مروان عبدالملك از يافت ناتوان شبيب مقابل در را

 متفرق او سپاه و شد غرق و افتاد آب به شبيب ها درگيرى از يكى در سرانجام ولى شد، عاجز شبيب فتنه دفع از ابتدا در نيز شام

 )46.(گرديد

 

 يشكرى شوذب

 بن عمر به را خبر اين وقتى. شد خروج آماده و كرد جمع خود دور را خوارج از جماعتى عبدالعزيز بن عمر زمان در بسطام يا شوذب

 هنوز. فرستاد خليفه نزد منظور اين براى را تن چند نيز او. كرد مباحثه و مناظره به دعوت را او و نوشت او به اى نامه رسيد عبدالعزيز

 سركوبى براى را سپاهى درنگ بى او. رسيد قدرت به عبدالملك بن يزيد و رفت دنيا از عبدالعزيز بن عمر كه ود نشده تمام گفتگوها

 هاى درگيرى از پس و كرد او فتنه دفع مأمور را ديگرى سپاه مجددا عبدالملك بن يزيد. خورد شكست سپاه اين ولى فرستاد، شوذب

 )47.(گرديد سركوب او شورش و شد كشته شوذب بسيار،

 

 سلمه بن شيبان

 كه نوشت او به خراسانى ابومسلم. داشت خروج قصد و كرد جمع خود دور را خوارج از جمعيتى سرخس در عباس بنى عصر اوايل در او

 . كنى بيعت من با بايد تو كه نوشت پاسخ در شيبان اما كند، بيعت وى با

 سوى به ابراهيم بن بسام فرماندهى به سپاهى ابومسلم. كرد زندانى را ها آن شيبان ولى فرستاد، او نزد مذاكره جهت فرستادگانى ابومسلم

 هالكت به نيز شيبان خود و گرديدند تارومار خوارج و شد سركوب او فتنه شيبان، افراد با ابومسلم سپاه درگيرى از پس و فرستاد شيبان

 سابقه همين و كرد مى همكارى سيار نصربن ضد بر كرمانى بن على و ابومسلم با خود، خروج از قبل شيبان كه است شده گفته) 48.(رسيد

 )49.(دانستند نمى قبول را او توبه آنها. جويند بيزارى وى از اش خارجى ياران از بعضى كه شد باعث

 

 يشكرى عبدالعزيز بن شيبان

 .كردند بيعت شيبان با او پيرو خوارجِ شد كشته ضحاك كه هنگامى. بود قيس بن ضحاك سپاه سران از او
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 خوارج در تاريخ ۱۰۰

 كردند، نشيى عقب خود محل از شدند باخبر شام سپاه الوقوع قريب حمله از چون و نمودند اقامت موصل نزديكى در سپاهش و شيبان

 كشته آنجا در و گريخت عمان به شيبان و شدند متفرق سرانجام و رفتند فارس و اهواز طرف به ها آن. نمود تعقيبشان شام سپاه ولى

 )50.(شد

 

 زنج صاحب

 كه است معروفى و بزرگ فتنه رهبر رساند، مى شهيد زيد به را نسبش و كرده معرفى علوى بن احمد محمد بن على عنوان به را خود كه او

 و فجيع كشتارهاى و آمدند او طرف به سو هر از كه بودند زنجى سياه هاى برده يارانش. آمد وجود به 255 سال در آن حوالى و بصره در

 .كشتند مى نيز را كودكان و زنها و كردند اى وحشيانه

 در شده نقل وى از كه اى خطبه در و بود ازارقه رفتار مانند او رفتار چون اند، دانسته ازرقى خوارج از را زنج صاحب منابع از بسيارى در

 )51.(است شرك باعث گناهان همه كه داشت عقيده او همچنين » للّه االّ حكم ال اال« است گفته آن اول

 در و نشد واقع قبول مورد ادعا اين اما رساند، مى السالم عليهم الحسين بن على بن زيد به را خود نسب و دانست مى علوى را خود او البته

 )52.(نيست بيت اهل ما از زنج صاحب: فرمود كه است آمده السالم عليه عسكرى حسن امام از روايتى

 )53.(است بوده رى ورزنين روستاى از ايرانى يك او كه شده گفته

 خود دور نحوى به مظلومان و علويان و خوارج از را ناراضيان تمام خواست مى و داشت سلطنت و قيام قصد فقط او كه رسد مى نظر به

 )54.(»گرفت باال كارش و آمد او سراغ به اى فتنه صاحب هر« عماد ابن گفته به و كند جمع

 يكى در السالم عليه على كه دانند مى كسى همان را او ها بعضى و است آمده اثير ابن و طبرى مانند تاريخى هاى كتاب در او داستان تفصيل

 )55.(است كرده پيشگويى بصره مردم براى را او فتنه هايش خطبه از

 

 مخراق بن صالح

 ساخت وادار را مردم و گرديد ازارقه ميان اختالف باعث و گرفت خرده فجائه بن قطرى بر كه بود كسى و ازرقى خوارج سپاه سران از او

 )56.(نمايند بيعت صغير عبدربه با و كنند عزل را قطرى كه
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 خوارج در تاريخ ۱۰۱

 تميمى مسرح بن صالح

 آماده را زمينه وقتى و كرد مى موعظه برايشان كه داشت پيروانى و زيست مى موصل هاى نزديكى دارا شهر در و بود صفريه خوارج از او

 از اينكه تا داد شكست را ها آن و شد درگير خليفه سپاه با بار چندين مسرح ابن. كرد ائتالف يزيد بن شبيب با و افتاد قيام فكر به ساخت

 زيارت است موصل در كه را قبرش و داشتند مى گرامى را او خاطره خوارج) 57.(شد كشته نيز خودش و مار تارو او سپاه ها درگيرى

 )58.(تراشيد مى را خود سر مسرح بن صالح قبر نزد داشت قيام و خروج قصد كه محل آن خوارج از كس هر و كردند مى

 

 خارجى صحيح

) 59.(شد سركوب عباس بنى سپاه وسيله به و كرد شورش خوارج از جمعيتى با جزيره ارض در الرشيد هارون عهد در او

 

 خروصى مالك بن صلت

 او موسى بن موسى و نضر بن راشد هاى نام به تن دو كه شد سبب او كفايتى بى. كرد مى حكومت عمان در اباضى خوارج امام عنوان به او

 و راشد امامت گروهى: شدند دسته دو عمان اباضيه كه شد سبب واقعه اين. گرفتند دست به را اباضى امامت مشتركا و كردند خلع را

 باعث اختالف اين) 60.(دانستند مى خود مشروع امام را مالك بن صلت و شمردند مى باطل را آن گروهى و دانستند مى صحيح را موسى

 .گرديد عمان در اباضيه تضعيف

 

 شيبانى قيس بن ضحاك

. افكند اقامت رحل نخيله در و كرد عزيمت شهر آن سوى به كوفه تصرف قصد به و آورد گرد خود اطراف در را خوارج از جمعيتى او

 .خوردند شكست ولى شدند درگير او با آنجا در اميه بنى سپاهيان

 عمر بن  عبداللّه حتى و داد شكست را اميه بنى سپاه نيز آنجا در. كشيد لشكر آنجا به واسط تسخير قصد به و كرد تصرف را كوفه ضحاك

 اى منطقه در سرانجام و گرفت باال او كار. كردند بيعت ضحاك با عبدالملك بن هشام بن سليمان با همراه بود عراق در شام خليفه عامل كه

 ضحاك خود جمله از و خوارج از بسيارى شديد، جنگى از پس و شد روبرو حكومت شده تقويت سپاه با ضحاك سپاه كفرتوثا نام به

 )61.(گردانيدند جزيره ارض شهرهاى در و كردند جدا بدن از را ضحاك سر. شدند كشته
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 خوارج در تاريخ ۱۰۲

 ابوالخطاب معافرى عبداالعلى

 .داد تشكيل بصره در اباضيه فكرى رهبر ابوعبيده اشاره با ليبى در را اباضى خوارج دولت نخستين او

 شدن كشته و ها اباضى شكست آن نتيجه كه شدند درگير هم با سپاه دو. فرستاد طرابلس به لشكرى او سركوبى براى عباسى خليفه منصور

 )62.(بود ابوالخطاب

 

 صغير ربه عبد

 انشعابى از پس. آمد مى حساب به آنان سران از و بود ازرقى خوارج سپاه در هالل بن عبيدة و فجائه بن قطرى و كبير ربه عبد با همراه او

 كردند، بيعت كبير ربه عبد با ها آن اكثريت. شدند تقسيم قسمت سه به ازرقى سپاه كردند، عزل را قطرى و افتاد اتفاق ازارقه ميان در كه

 )63.(دادند بيعت دست صغير ربه عبد همين با ديگرى اقليت و ماندند وفادار قطرى به اقليتى

 

 كبير ربه عبد

 خاطر به ازاراقه از بسيارى افتاد، اختالف آنان ميان فجائه بن قطرى رهبرى زمان در آنكه از پس. بود ازرقى خوارج سپاه سران از او

 جيرفت فرسخى چهار در خوارج سپاه جريان، اين از پس. نمودند بيعت كبير ربه عبد با و كردند عزل را او داشتند قطرى از كه انتقادهايى

 سپاه فرمانده كبير ربه عبد همين ها آن از يكى كه شدند كشته ازرقى خوارج از بسيارى شديد، جنگى پس و شد درگير مهلب سپاه با

 )64.(بود

 

 رستم بن عبدالرحمان

 نژاد لحاظ از او. است معروف رستم بنى دولت نام به تاريخ در كه داد تشكيل الجزاير »تاهرت« شهر در را اباضى خوارج مقتدر دولت او

 بن بهرام بن رستم بن عبدالرحمان: است صورت اين به او نسبت اباضى منابع در) 65.(رسيد مى ذواالكتاف شاپور به نسبش و بود ايرانى

 )66.(انوشيروان كسرى بن سام

 قاضى ابوالخطاب زمان در و آمد افريقا به العلم حملة گروه با همراه و بود بصره در اباضيه فكرى رهبر ابوعبيده شاگردان از عبدالرحمان

 .بود طرابلس شهر

 )67.(شد برچيده شيعى  ابوعبداللّه نام به فاطمى دعاة از يكى وسيله به اينكه تا يافت ادامه تاهرت در ها مدت رستم بنى دولت

 



 

Noorfatemah.org 
 

 خوارج در تاريخ ۱۰۳

 مرادى ملجم بن عبدالرحمان

 آن نزد السالم عليه على با مردم بيعت و عثمان قتل از پس عبدالرحمان. داشت شركت دوم خليفه عهد در مصر فتح در و بود يمن اهل او

 او. رفت بيرون كوفه از و شد جدا امام از خوارج پيدايش و حكميت جريان از پس و شد مى محسوب امام ياران جمله از و آمد حضرت

 ابن. كشت خواهد مرا او كه بود فرموده صراحت با گاهى و اشاره با گاهى امام و بود گرفته قرار امام احسان و لطف مورد مكرر طور به

 و آمد كوفه به قصد اين با و شد السالم عليه اميرالمؤمنين ترور داوطلب و كرد شركت دادند تشكيل مكه در خوارج كه اى جلسه در ملجم

 و آورد وجود به را بزرگ فاجعه آن 41 سال رمضان نوزده سحرگاه و نمود مالقات قيس بن اشعث و قطام ازجمله و كوفه خوارج با

 .رسانيد شهادت به را السالم عليه اميرالمؤمنين

 

 يشكرى هاشم بن عبدالسالم

 )68.(شد سركوب قنسرين در عباس بنى سپاه وسيله به بزودى ولى كرد، شورش خوارج از جمعيتى با عباسى مهدى زمان در او

 

 اباض بن  عبداللّه

 او از زبير ابن با اختالف از پس و كرد ائتالف مكه در زبير ابن با كه است كسانى جمله از و اباضيه فرقه گذار بنيان و خوارج سران از او

 كرده فرار زياد ابن كه بود حالى در اين و آمد بصره به صفار بن  عبداللّه و ازرق بن نافع مانند ديگر خوارج از تن چند با همراه و شد جدا

 )69.(بودند آمده بيرون و شكسته را درها بودند زندان در كه خوارجى و بود

 و بود خوارج هاى فرقه ترين معتدل كه آورد وجود به را اباضيه فرقه لذا و كرد مى نفى را خوارج سران ديگر تندرويهاى اباض بن  عبداللّه

 .دارد وجود عمان و افريقايى كشورهاى از بعضى در اباضيه نيز اكنون هم

 )70.(كرد مى همراهى او با اباض بن  عبداللّه الحق، طالب يحيى بن  عبداللّه خروج جريان در شهرستانى گفته به

 نافع از اباض ابن اينكه جمله از دارد، مهمى مطالب كه اند كرده نقل را مروان بن عبدالملك به اباض بن  عبداللّه از مفصلى نامه اباضى منابع

 ) 71.(داند مى كافر و مرتد را او و جويد مى تبرّا ازرق بن

 همه اينكه مگر نرفت دنيا از اباض بن  عبداللّه كه اند كرده حكايت ما اصحاب: است گفته كه شده نقل بلخى ابوالقاسم از اينكه ديگر مطلب

 )72.(نمود حق قول و اعتزال به رو و كرد ترك را خود هاى گفته
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 خوارج در تاريخ ۱۰۴

 صفار بن  عبداللّه

 در كه خوارج رهبران ديگر و  عبداللّه. بود كرده ائتالف مكه در زبير ابن با كه است افرادى از و صفريه فرقه بنيانگذار و خوارج سران از او

 و آمدند بصره به صفار بن  عبداللّه همين جمله از ها اين از تن چند. شدند جدا وى از و كردند پيدا نظر اختالف او با بودند زبير ابن كنار

 )73.(بودند آمده بيرون و شكسته را زندان درهاى بودند او زندان در كه خوارج از گروه آن و بود گريخته زياد ابن كه بود حالى در اين

  عبداللّه كه است شده نقل. است كار مسامحه اباضيه مانند نه و تندرو ازارقه فرقه مانند نه شود مى داده نسبت صفار ابن به كه صفريه فرقه

 و كرد غلو كه ست بيزار نيز ازرق بن نافع از و آمدى كوتاه كه است بيزار تو از خداوند: گفت او به و رفت اباض بن  عبداللّه نزد صفار بن

 )74.(است بيزار شما دوى هر از خداوند

 

 يشكرى كواء بن  عبداللّه

 عهده به نماز امامت رفتند حروراء به و شدند جدا السالم عليه اميرالمؤمنين سپاه از تن هزار دوازده كه هنگامى و بود خوارج سران از او

 )75.(بود كواء ابن

 منابع از بعضى در. است معروف كه كرد هايى احتجاج كواء ابن با خوارج و خود ميان اختالف مورد مسائل مورد در السالم عليه على

 )76.(پيوست حضرت آن به خوارج از گروهى همراه و شد قانع امام هاى احتجاج و ها استدالل مقابل در كواء ابن كه است آمده تاريخى

 

 راسبى وهب بن  عبداللّه

 بن  عبداللّه. بجنگند السالم عليه اميرالمؤمنين با نهروان در تا كرد سازماندهى را خوارج نيروهاى كه بود خوارج سپاه فرمانده نخستين او

 : گفت امام سپاه به خطاب امام اصحاب از يكى نهروان جنگ شروع هنگام و بود ازد قبيله از وهب

 )77.(جهنم سوى به هم شايد: گفت  عبداللّه. بهشت سوى به بشتابيد

 گستاخى با امام نامه پاسخ در ها آن ولى فراخواند، خود سوى به را ها آن و نوشت اى نامه حرقوص و او به نهروان جنگ از پيش امام

 على حضرت به آن ضمن و خواند اى خطبه وهب بن  عبداللّه شدند، روبرو سپاه دو وقتى نهروان جنگ در )78.(كردند جنگ اعالن

 بخوانى؟ خطبه موضع اين در كه رسد چه را تو! خدا دشمن اى: برآورد فرياد حنظله ابو نام به امام اصحاب از يكى. كرد اهانت السالم عليه

 او كه دانى نمى آيا گويى؟ مى سخن كسى چه با كه دانى مى آيا! وهب ابن اى. اى نفهميده را خدا دين كه خدا به قسم كه حالى در

 اوست؟ هاى نوه و پدر و او دختر همسر و او وصى او عم پسر و پيامبر برادر و اميرمؤمنان

 )79.(است بزرگتر من درباره سخنش از دارد، او كه كورى و گمراهى آن. كن رها را او! ابوحنظله اى: فرمود السالم عليه على
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 خوارج در تاريخ ۱۰۵

 شده مأيوس زندگى از او: فرمود و كرد تبسم امام. خواند رجز و طلبيد مبارزه به را امام خود و آمد جلو وهب بن  عبداللّه جنگ، همين در

 )80.(رسيد هالكت به امام حمله يك با وهب ابن. است

 

 الحق طالب يحيى بن  عبداللّه

 ابوحمزه و داشت عهده به را خوارج گروه حضرموت در  عبداللّه. كنند مى ياد او از بسيار عظمت با اباضيه و بود اباضى خوارج سران از او

 و كرد تصرف را شهر آن مدينه سپاه با سخت جنگى از پس هم او. فرستاد آنجا به مدينه تصرف قصد به را شارى به معروف خارجى

 سوى به يحيى بن  عبداللّه با جنگ براى عطيه ابن ابوحمزه، شدن كشته از پس. شد كشته عطيه ابن سپاه دست به القرى وادى در سرانجام

 )81.(شد كشته يحيى بن  وعبداللّه خورد شكست خوارج سپاه نتيجه در و شدند درگير هم با سپاه دو صنعا هاى نزديكى در و شتافت يمن

 

 ماحوز بن  عبداللّه

 ابى بن مهلب فرماندهى به بصره سپاه مقابل در او گريزهاى و جنگ. بود ازرق بن نافع شدن كشته از پس خوارج از ازارقه فرقه رهبر او

 شصت سال در صفره ابى بن مهلب اينكه تا داد شكست را بصره سپاه بارها و شد بصره مردم نگرانى باعث ها مدت او. است معروف صفره

 اصفهان و كرمان به او سپاه بقاياى و شد كشته ماحوز بن  عبداللّه و داد شكست را ازرقى سپاه خاصى كاردانى و مهارت با شش و

 را مهلب و بصره سپاه با ازارقه جنگ مفصل جريان. دادند قرار تهديد مورد را بصره مجددا و گرفتند سروسامان بعدها كه هرچند گريختند،

 .بخوانيد خوارج هاى قيام بخش در

 

 يشكرى هالل بن عبيدة

 و نپذيرفت او اما كنند، بيعت او با خواستند خوارج ماحوز، پسران و ازرق بن نافع شدن كشته از پس و بود رقى از خوارج سران از او

 )82.(كردند بيعت قطرى با خوارج و نمود پيشنهاد كار اين براى را فجائه بن قطرى

 

 اديه بن عروة

) 83.(كردند پيروى وى از ديگران او از پس و داد » للّه االّ حكم ال« شعار حكميت جريان در كه بود كسى نخستين و تميم بنى قبيله از او

 جدشان نام به گاه را مرداس برادرش و عروه. كشت را او زياد ابن قولى به و) 84(كشت را او شكنجه با معاويه زمان در ابيه بن زياد

 )85.(كنند مى ياد جدير
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 خوارج در تاريخ ۱۰۶

 تميم بن عزان

 محمد پس. بود شده تضعيف داخلى هاى جنگ سبب به عمان در اباضيه قدرت او زمان در. بود عمان در اباضى خوارج امامان از يكى او

 معتضد براى را او سر. شد كشته نيز عزان خود و نمود تارومار را عزان سپاه و كرد حمله عمان به عباسى معتضد طرف از نور بن

 )86.(اند كرده توصيف مغول حمله با مقايسه قابل و وحشيانه را نور بن محمد حمله اباضى مناع. فرستادند

 .شد برچيده عمان در اباضى امامت تميم بن عزان شدن كشته با

 

 حنفى اسود بن عطية

 فرماندهى فجائه بن قطرى كه بود هنگامى اين و پيوست، ازرقى خوارج به نجدات خوارج شكست از پس و نجدات خوارج سران از او

 قطرى، به او همراهان و عطيه پيوستن با. بود گرفته پيش در ازارقه قبلى رهبران با مقايسه در معتدلى موضوع و داشت عهده به را ازارقه

 .آمد در ايران شهرهاى از بعضى و كوفه و بصره براى جدى خطر يك صورت به و شد بيشتر ازرقى خوارج نيروى

 گفته ترك را جا آن توقف ماه يك از پس ولى كرده تسخير را آنجا و رفته عمان به خوارج از نجدات فرقه طرف از عطيه اين، از پيش

 عطيه از مناطق اين خوارج اصل. رفت خراسان و سيستان به خود و كرده انكار نافع و برنجده عطيه«: حميرى گفته به) 87.(بود

 )88(».است

 

 عباس ابن مولى عكرمه

 نژاد از خود كه عكرمه. بود آورده دست به تفسير در فراوانى اطالعات عباس ابن با طوالنى مصاحبت خاطر به و بود صفريه خوارج از او

 تماس عكرمه با سمكو ابوالقاسم همچنين و مطغرى ميسره) 89.(كرد تبليغ را صفريه خوارج عقيده آنجا در و رفت افريقا به بود بربرها

 )90.(ساختند منتشر بربرها گوناگون مناطق در را صفريه و گرفتند

 نقل عباس ابن از جمله از تن چند از زيادى هاى روايت عكرمه) 91.(كردند اخذ عكرمه از را خود مذهب مغرب خوارج گويد مى بسوى

 به عكرمه: گفت مى كه شده نقل عباس ابن فرزند از زيرا نيست، او روايات به اعتبارى اما است، آمده تفسيرى و حديثى كتب در كه كرده

 )92.(بندد مى دروغ پدرم زبان
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 خوارج در تاريخ ۱۰۷

 خارجى عمار

 او ظهور و بود عباسى متوكل عهد در اين و كرد خروج سيستان در آذرك بن حمزة از پس كه بود سيستان خوارج فرماندهان از يكى او

 )93.(شد كشته ليث يعقوب دست به 251 سال در خارجى عمار. بود مصادف صفارى ليث يعقوب كار آغاز با

 . گفتند شعرها يعقوب مدح و عمار قتل در گوى پارسى شاعران

 :است گفته وصيف ابن

   دام و دد ميان به ميانجى كرد تو تيغ  برى گشت وزو خواست را تو عمار عمر

 :است گفته بود خوارج از قبالً خود كه كورد بسام

   الجرم تا آورد خالف كاوى  برى شد بدان زعمار عمر

   الم در او تن عالم به گشت  خويش جان بر و تن بر بال ديد

 :است گفته سگزى مخلد ابن و

  كشت يعقوب كه من همانم كاو  بزرگ روزى عمار كند فخر

 

 شيبانى حطان بن عمران

 اما كرد، نمى شركت ها جنگ در و بود دلى بز آدم عمران. آمد مى شمار به صفريه خوارج از عقيده لحاظ از و بود خوارج معروف شاعر او

 .سرود مى خوارج جنگجويان تشويق در حماسى اشعار

. شد داده آن به متعددى هاى پاسخ بعدها كه سرود اشعارى بود كرده شهيد را اميرالمؤمنين كه مرادى ملجم مدح در كه است كسى همان او

 .ايم آورده خوارج ادبيات بخش در است، شده داده آن به كه را هايى پاسخ او شعر متن

 را او و كرده نقل حديث حطان بن عمران از خود هاى كتاب در نسائى و داود ابى و بخارى مانند سنّت اهل محدثان كه است تأسف جاى

 .اند داده قرار حديث راويان جزء

 را او عقيده زن آن و كرد ازدواج خوارج از زنى با ولى داشت، را جماعت و سنّت اهل عقيده قبالً منابع برخى طبق حطان بن عمران البته

 )94.(داد تغيير
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 تميمى بكر بن عمر

 ملجم ابن. بكشند را زمامداران كه شد اين بر قرار جلسه اين در. كرد شركت دادند تشكيل مكه در خوارج از جمعى كه اى جلسه در او

 عاص و عمر كشتن براى نيز بكر بن عمرو و كرد تقبل را معاويه كشتن  عبيداللّه بن برك گرفت، عهده به را السالم عليه اميرالمؤمنين كشتن

 .بدهد انجام را خود مأموريت نتوانست رمضان 19 يعنى معين روز در ولى رفت مصر به او. شد داوطلب

 

 حصين بن عمر

 ابوحمزه رثاى در كه اوست بيتى سه و پنجاه قصيده مانده جاى به خوارج شعراى از كه بلندى قصيده تنها و بود خوارج قدرتمند شاعر او

 اين با مزبور. است عرب برگزيده اشعار از فصاحت لحاظ از: گويد مى آورده را قصيده آن همه كه الحديد ابى ابن. است سروده شارى

 :شود مى شروع مطلع

 )  95(تجرى دمعها و تقول هند  الفجر تبلج قبيل هبت

 

 فاتك بن عيسى

 در كه او ياران و ابوبالل درباره شعر اين جمله از است، معروف خوارج، شدگان كشته درباره او رثائى شعرهاى. بود خوارج شعراى از او

 :شدند كشته آسك

   اربعونا باسك يهزمهم و  زعمتم فيما مؤمن االفا

 )  96(مؤمنانا الخوارج ولكن  كذاكم ذلكم ليس كذبتم

 

 نوفل بن فروة

 آن به بود كرده امضاء صلح قرارداد السالم عليه مجتبى حسن امام با كه معاويه. كرد خروج معاويه بر خوارج از گروهى رأس در او

 كنم جنگ قبله اهل از كسى با خواستم مى اگر: نوشت چنين معاويه پاسخ در امام. كند سركوب را نوفل بن فروة فتنه كه نوشت حضرت

 ؟؟؟.جنگيدم مى تو با ابتدا
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 ازدى قريب

 .شد سركوب ابيه بن زياد وسيله به و كرد خروج طائى زحاف همكارى با او

 

 علقمه دختر قطام

 كار اين انجام براى را او و گرفت تماس او با كند ترور را السالم عليه اميرالمؤمنين تا آمد كوفه به ملجم ابن وقتى كه است زنى همان او

 تعيين ملجم ابن به كمك براى نيز را خوارج از نفر دو و داد قرار حضرت آن كشتن را خود مهريه و داد ازدواج وعده او به و كرد تشويق

 .بودند شده كشته نهروان جنگ در قطام برادر و پدر كرد،

 

 فجائه بن  قطرى

 .گرفت عهده به ماحوز بن على زبيربن شدن كشته از پس را ازرقى خوارج سپاه فرماندهى او

 جنگهاى و رسيدند قدرت اوج به ازارقه فرقه او زمان در. بود شاعر و سخنور حال عين در و رزم فنون به آشنا و جنگجو مردى قطرى

 .كردند خليفه سپاه با بسيارى

 ميان سرانجام و بشكند را او قدرت توانست داشت كه متعددى گريزهاى و جنگ در بصره سپاه شجاع و اليق فرمانده صفره ابى بن مهلب

 .كردند بيعت كبير عبدربه با و عزل را قطرى آنها از بسيارى و افتاد اختالف قطرى و ازرقى سپاه

 با سال بيست قطرى. آوردند حجاج نزد و كردند جدا تنش از را او سر. شد كشته آنجا در و رفت طبرستان به وفادار نيروهاى با قطرى

 )97.(داد شكست را او ابرد بن سفيان سرانجام و كرد جنگ حجاج

 )98.(شدند دستگير بودند حركت در او با همواره كه زيباروى زن پانزده شد كشته قطرى وقتى كه است شده گفته

 

 ؟؟؟) ابوبالل( اديه بن مرداس

 داشت كوفه در شورش قصد زياد ابن زمان در مرداس. بود » االّللّه الحكم« شعار گوينده نخستين اديه بن عروة برادر و تميم بنى قبيله از او

 پيش را مرداس سر و شدند كشته او ياران و مرداس. فرستاد او سركوبى جهت مازنى اخضر بن عباس فرماندهى به را سپاهى زياد ابن كه

 .بردند زياد ابن

 )99.(دانند مى خودشان از را او معتزله از بعضى
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 مرثيه مانند كردند، سرايى مرثيه خوارج شعراى از بسيارى او مرگ در و بود احترام مورد سخت عبادتش و زهد جهت به مرداس

 )100.(فاتك بن عيسى و مرادى رهين و حطان بن عمران

 

 عبدالحميد مساوربن

 يورش آنها به خليفه سپاهيان. آورد گرد خود اطراف در را خوارج از بسيارى جمعيت و كرد قيام موصل در عباسى  المعتزباللّه عهد در او

 )101.(كردند سركوب را او فتنه سرانجام و بردند

 

 تميمى علفه مستوردبن

 و شد آگاه جريان از مغيره كه كشيد مى نقشه مسلحانه قيام يك براى كوفه در شعبه بن مغيرة حكومت زمان در كه بود خوارجى جمله از او

 كرد جمع خود دور را خوارج از بسيارى گروههاى و رفت حيره به زندان از آزادى از پس مستورد. افكند زندان به خوارج ديگر با را او

 .شد خروج آماده و

 و معقل آخر دست گريز، و جنگ و درگيرى بار چندين از پس و فرستاد او جنگ به قيس بن معقل فرماندهى به را سپاهى هزار سه مغيره

 )102.(گرديد تارومار خوارج سپاه و شدند كشته يكديگر دست به مستورد

 

 فدكى مسعربن

 بصره خوارج رهبر او. رفتند حروراء به و شدند جدا امام از حكميت جريان از پس كه بود خوارج سران جمله از و تميم بنى قبيله از او

 )103.(كشت را او السالم عليه اميرالمؤمنين از او حمايت و خوارج با خباب بن عبداللّه مالقات جريان در كه بود همو و شد

 

 )ابوعبيده( كريمه ابى بن مسلم

 آنها شاگردانى تربيت با و داشت عهده به را اباضيه فكرى رهبرى او اباضى منابع طبق. كرد مى زندگى بصره در و بود اباضى خوارج از او

 )104.(فرستاد مى افريقا، بخصوص مختلف، مناطق به »علم حامالن« عنوان به را

 كردند بيعت ظهور امام عنوان به ابوالخطّاب با ليبى اباضيه او اشاره با آوردند، فراهم افريقا در را زمينه ابوعبيده اعزامى مبلّغان آنكه از پس

 )105.(شد تأسيس اباضى رسمى دولت نخستين و
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 شيبانى عتبه بن مصقلة

 را وائل بكربن قبيله آن در كه است شعرى آنها جمله از و شده نقل ادبى كتابهاى در اشعارى او از. بود خوارج معروف شعراى از يكى

 )106.(است داده نشان را خود قبيلگى تعصبات و ستوده

 

 جوين معاذبن

 مسلحانه قيام يك براى و دادند مى جلسه تشكيل ظبيان بن حيان و علفه مستوردبن با همراه كوفه در شعبه بن مغيرة حكومت زمان در او

 بودند آنجا كه را خوارجى و كردند محاصره را حيان خانه داد دستور و شد باخبر آنها جريان از مغيره. كشيدند مى نقشه كوفه حاكم عليه

 )107.(نمودند دستگير

 

 شيبانى حرمله ملبدبن

 فرستاد سپاه او سركوبى براى بارها عباسى منصور. كرد جمع خود دور را خوارج از جمعى جزيره ناحيه در عباسى منصور زمان در او

 .خورد شكست منصور سپاه هربار ولى

 موصل منطقه در سپاه دو. داشت اعزام او دفع براى خزيمه بن خازم فرماندهى به را عظيمى سپاه دانست جدى را ملبد خطر كه منصور

 )108.(بود ملبد شدن كشته و خوارج سپاه شكست آن نتيجه و شدند درگير

 

 ازرق بن نافع

 همراه سپس و كرد ائتالف زبير ابن با كه بود كسانى جمله از و آنها تندروترين و خوارج اصلى فرقه چهار از يكى ازارقه فرقه بنيانگذار او

 بصره قبايل ميان كه داخلى اختالفات از بود افراطى و تندرو خوارج از كه نافع آمد، بصره به و شد جدا وى از خوارج از ديگر تن چند با

 كمك به عبيس بن مسلم اما كند تصرف را بصره خواست مى او. نمود جمع خود دور را خوارج از گروهى و كرد استفاده بود آمده وجود به

 بن نافع درگرفت كه سختى جنگ در سرانجام و كرد تعقيبش بصره سپاه و رفت اهواز نزديكيهاى به او. كردند دور آنجا از را او بصره مردم

 خوارج قيامهاى بخش در كه شرحى به نمودند زحمت ايجاد مسلمانان براى سالها و كردند دنبال را راهش او پيروان ولى شد، كشته ازرق

 .ايم آورده
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 عامر بن نجدة

 را قطيف و بحرين و آورد گرد بسيارى نيروى و رفت يمانه به نجده. است خوارج اصلى فرقه چهار از يكى نجدات فرقه بنيانگذار او

 او اصحاب ميان اينكه تا داد شكست را آنها و جنگيد خليفه سپاه با بارها او. داد قرار خود حكومت مركز را بحرين و نمود تصرف

 دست ابوفديك با و كردند عزل را او باالخره و گرفت باال نجده اصحاب نارضايى. كردند اعتراض او به مورد چند در و افتاد اختالف

 .شد كشته ابوفديك افراد وسيله به سرانجام و دادند بيعت

 

 علفه بن هالل

 به سپاهى فرستادن با السالم عليه اميرالمؤمنين. كرد خروج امام بر ماسبذان در مجالد برادرش با همراه و بود الرباب تيم قبيله از او

 )109.(كرد سركوب را آنها قيس بن معقل فرماندهى

 

 خروصى كعب بن وارث

. كردند بيعت او با عمان اباضيه مدتى، گذشتن و خليفه سپاه توسط جلندى شدن كشته از پس كه بود عمان در اباضى خوارج امام او

 و رسيدند هم به سپاه دو صحار شمال در. فرستاد عمان به جعفر ابن عيسى فرماندهى به را تن هزار شش او با جنگ براى الرشيد هارون

 )110.(شد كشته سپس و اسير عيسى و شد تارومار هارون سپاه

 زمان در اينكه تا يافت ادامه داشت نام يحمد آل كه او خاندان در امامت كعب بن وارث از پس و ماند باقى عمان در همچنان اباضى امامت

 .شد برچيده عباسى معتضد

 

 مجالد بن وردان

 انجام در ملجم ابن به كمك براى قطام گرفت، تماس قطام با و آمد كوفه به السالم عليه اميرالمؤمنين كشتن براى مرادى ملجم ابن كه هنگامى

 )111.(بود مجالد بن وردان آنها از يكى كه كرد معرفى او دستيار عنوان به را نفر دو خود شوم مأموريت

 

 تغلبى طريف وليدبن

 ولى كرد خروج خليفه عليه جزيره ارض در و آورد گرد خود اطراف در را خوارج الرشيد هارون عهد در هشت و هفتاد و صد سال در او

 )112.(شد سركوب عباسى سپاه توسط
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 ابوحاتم حبيب بن يعقوب

 و او ميان متعددى جنگهاى. داد تشكيل دولتى مجددا عباسى منصور سپاه از ابوالخطاب شكست از پس كه بود ليبى در اباضى سران از او

 )113.(گريختند نفوسه جبل به آنها بقاياى و شدند تارومار اباضيها و شد كشته ابوحاتم باالخره و درگرفت خليفه سپاه

 :نوشتها پى
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 خوارج عقايد و آراء بررسى. 7

 بالد در تاريخ طول در ها آن سياسى و نظامى هاى حركت سير و خوارج گروه پيدايش چگونگى و تاريخ بررسى و مطالعه از كه اكنون

 خوارج هاى گروه اگرچه كه شويم مى متذكر و دهيم مى قرار بحث مورد را آنها كلى هاى انديشه و عقايد و آراء شديم، فارغ اسالمى

 مسائل در ها آن آراء و عقايد اين، وجود با نيست، ها آن از خبرى ديگر محدود، مناطقى در هم آن اباضيه، گروه جز و اند شده منقرض

 قرار بررسى و بحث مورد و كرده مطرح را آنها خود كتابهاى در اسالمى متكلمان و است آمده نحل و ملل و كالمى هاى كتاب در اعتقادى

 فهم در را ما آنها عقايد بررسى زيرا بپردازيم، آن بررسى و نقد به و كنيم مطالعه را آنها هاى انديشه و عقايد كه دارد جا لذا و اند داده

 .كند مى كمك كالمى و تاريخى مسائل از بعضى درست

 به و بود سياسى كامالً حركت يك تحكيم جريان از پس صفين جنگ در السالم عليه اميرالمؤمنين سپاه از خوارج انشعاب بگوييم بايد

 هايى مايه با كه بودند طلبى جاه افراد آن، طراحان كه بود حضرت آن ضد بر شده حساب توطئه يك جريان اين ايم، گفته پيشتر كه اى گونه

 به خوارج گروه و كردند تحريك را مآب مقدس احمقهاى از جماعتى فريبنده شعارهاى با سپس و آوردند وجود به را آن نژادپرستى از

 .آمد وجود

 در اينكه و حكميت مسئله به اعتراض با تنها آنها بلكه نداشتند، كالمى و اعتقادى مسائل در خاصى عقايد امر ابتداى در خوارج بنابراين،

 » االّللّه الحكم« شعار در آنها هاى انديشه و آراء كلّ و شدند جدا) ع(اميرالمؤمنين از داد، قرار داور و حكم را اشخاص توان نمى خدا دين

 .كردند پيدا خاصى عقايد و دادند انسجام و نظم خود افكار به تدريج به اما شد، مى خالصه

 گوناگون هاى فرقه اختصاصى باورهاى دوم بودند، بند پاى آن به خوارج همه كه عقايدى اول: كرد تقسيم دسته دو به بايد را خوارج عقايد

 .شد پيدا بعدها كه خوارج

 بحث و پردازيم مى آن بررسى و نقد به و آوريم مى اينجا در باشد، مى خوارج گروههاى قاطع اكثريت قبول مورد كه را آنها كلى عقايد ما

 .كنيم مى موكول بعد به را اباضيه و صفريه و نجدات و ازارقه مانند خوارج گروههاى اختصاصى عقايد درباره

 

 تحكيم درباره خوارج عقيده

 آنها. است »تحكيم« درباره شان عقيده گرديده، خوارج گروه پيدايش باعث عقيده همين و شده ابراز خوارج سوى از كه اى عقيده نخستين

 شد، امضا تحكيم سند و داد رضايت عمروعاص و ابوموسى داورى و حكميت به ناچار به) ع(اميرالمؤمنين آنكه از پس صفين جنگ در

. كنند حكميت اشخاص و افراد خدا، دين در كه دهيم نمى رضايت ما: گفتند و گرفتند قرار حضرت آن روى در رو و برداشتند مخالفت علَم

 )1).( االّللّه الحكم( خداست آنِ از فقط حكومت

 ما: گفتند امام به آن از بعد ولى بودند، كرده تحميل) ع(اميرالمؤمنين به را حكميت خودشان كه داشتند مى ابراز را سخن اين كسانى البته

 )2.(كرد خواهيم را مشرك و كافر يك معامله تو با گرنه و كنى، توبه بايد هم تو و كنيم مى توبه خود خطاى از و ايم كرده اشتباه
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 خدا حكم تعيين در را افراد نبايد و است كبيره گناه نفر دو ميان آن گذاشتن داورى به و خداست آنِ از حكومت كه پنداشتند مى خوارج

 :شريفه آيات اين مانند بودند، كرده استفاده قرآنى آيات از بعضى ظاهر از را خود سخن آنها. داد دخالت

 )3.(الْفَاصلينَ خَيرُ وهو الْحقَّ يقُص للّه إِالَّ الْحكْم إِنِ

 .است دهندگان فرمان بهترين او و دهد مى حكم حق به او خدا، آنِ از جز نيست حكمى

 )4.(الْكَافرُونَ هم فَأُولئك اللّه أَنْزَلَ بِما يحكُم لَم ومن

 .كافرانند همان آنها نكنند، حكم است كرده نازل خداوند آنچه به كه كسانى

 فقط حاكم: گفتند مى و خطاست كارى معاويه امر گذاشتن داورى به بنابراين، است، واضح و روشن معاويه درباره خدا حكم: گفتند مى آنها

 و درست مفهوم و داشت شعارى جنبه بيشتر خوارج سخن البته. نمود تعيين حاكم عنوان به را كسى خدا دين در توان نمى و خداست

 حقى سخن » االّللّه الحكم« جمله كه شود مى متذكر خود هاى خطبه از يكى در) ع(اميرالمؤمنين لذا و دادند نمى دست به آن از روشنى

 باشند داشته اميرى بايد مردم كه حالى در نيست؛ الزم امير و امام مردم براى اينكه آن و اند كرده اراده را باطلى آن از خوارج كه است

 )5.(بد يا خوب

 الحكم« آنها هميشگى شعار و كردند اظهار را مطلب اين بارها و بارها و دانستند مى كفر با مساوى و كبيره گناه را حكميت قبول خوارج

 .بود » االّللّه

 افراد آنها اگر و داد پاسخ آنها اشكاالت به قوى بسيار منطقى با) ع(اميرالمؤمنين و بود سخيفى و باطل اعتقاد تحكيم درباره خوارج اعتقاد

 تند احساسات تابع و احمق و شعور بى جمعيتى كه هنگامى كرد؟ شود مى چه اما. بردند مى پى خود اشتباه به بايد بودند آگاهى و غرض بى

 .رود نمى اين جز انتظارى باشند، شده اسير طلبى جاه و گر توطئه افراد دست در كاذب، و

 :پردازيم مى تحكيم مسئله در خوارج نادرست عقيده پاسخ به) ع(امام احتجاجات و بيانات از استفاده با اكنون

 شدت به شام سپاه جانب از حكميت پيشنهاد مقابلِ در و نبود راضى امر اين به هرگز حضرت آن و شد تحميل امام بر حكميت قبول. 1

 از بعضى اما. ندارند نيرنگ و حيله جز هدفى آنها نيستند؛ قرآن و دين اهل عمروعاص و معاويه: فرمود و كرد رد را آن و نمود مقاوت

 حكميت قبول از اگر و بپذيرد را حكميت پيشنهاد كه خواستند امام از الحاح و اصرار با شدند خوارج از بعدها كه حضرت آن سپاه سران

 )6.(داد خواهند تحويل معاويه به را او يا و كشتند را عثمان كه گونه همان كشت، خواهند را او نسازد متوقف را جنگ و كند امتناع

 گفته به و پذيرفت را آن است، نيرنگ و توطئه يك حكميت پيشنهاد اينكه به علم با و اضطرار روى از و ميلى بى كمال با امام كه بود اين

 كه بود طبيعى زيرا) 7(شد، پذيرا بزرگتر ضرر دفع براى را بزرگ ضرر و كرد دفع ضعيف شرّ با را قوى شرّ كار اين با امام: طوسى شيخ

 ميان در اختالفى چنان و كشتند مى را حضرت آن بسا اى و كردند مى شورش صفين همان در او سپاه پذيرفت، نمى را حكميت اگر

 .گرفت مى قرار حتمى و جدى خطر در اسالم اساس كه آمد مى وجود به مسلمانان
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 كه بوديد شما اين كه شود مى يادآور آنان به و كرده مطرح را موضوع اين كند مى احتجاج خوارج بر كه خود هاى خطبه از يكى در) ع(امام

 :كرديد مجبور حكميت قبول به مرا

 القبول فالرأى سبحانه  اللّه كتاب الى استراحوا و استقالوا دعوتنا اهل و اخواننا خديعة و مكرا و غيلة و حيلة المصاحف رفعهم عند تقولوا الم

 و طريقتكم ألزموا و شأنكم على فاقيموا ندامة آخره و رحمة اوله و عدوان باطنه و ايمان ظاهره امر هذا: لكم فقلت عنهم التنفيس و منهم

 )8...(بنواجذكم الجهاد على عضّوا

 هستند، ما دين اهل و ما برادران كه نگفتيد شما كردند، نيزه سر بر را قرآنها آنها فريب، و مكر و نيرنگ و حيله روى از كه هنگام آن مگر

: گفتم شما به من پس بدهيم؟ فرصت آنها به و بپذيريم آنها از كه است اين ما نظر پس خوانند، مى خدا كتاب سوى به و اند شده پشيمان

 ملتزم خود راه به باشيد، باقى خود حال همين به. است ندامت پايانش و رحمت آغازش است، دشمنى باطنش و ايمان ظاهرش امر اين

 ...دهيد فشار هم روى را دندانهايتان جهاد، در و شويد

 با و نيست خالفى كار اند، نكرده حكمى شرع برخالف حكمين كه مادام موضوعى، درباره اشخاص داورى و حكميت قبول اساسا. 2

 اند كرده استناد آنها به خوارج كه آياتى. آنهاست انديشى كج بر دليل قرآنى آيات از خوارج غلط برداشتهاى. ندارد مغايرت شرعى موازين

 تعالى بارى ذات مخصوص احكام تشريع و قوانين تعيين كه است حقيقت اين بيان مقام در انعام سوره 57 آيه. است ديگرى امور به ناظر

 به را اشخاص داورى نيز مائده سوره 44 آيه. كنند داورى الهى حكم به توجه با موضوع يك در كسانى اينكه با ندارد منافاتى اين و است

 در را آنها و داند مى باطل كنند، مى حكم  اللّه انزل ما برخالف و شرعى موازين برخالف كه را كسانى داورى بلكه كند، نمى رد كلى طور

 .دهد مى قرار كافران زمره

 :شود شمرده محترم داورها رأى كه خواهد مى و دهد مى دستور داور و حكَم تعيين به را مسلمانان مواردى در كريم قرآن اينكه جالب

 قرآن حالى چنين در. بكشد جدايى و طالق به كارشان برود آن بيم كه اى گونه به بيفتد اختالف شوهر و زن ميان كه جايى در. اول مورد

 :كنند حل را شوهر و زن آن مشكل تا شوند انتخاب حكَم عنوان به زن خانواده از نفر يك و مرد خانواده از نفر يك كه دهد مى دستور

 )9.(بينَهما اللّه يوفِّقِ إِصالَحاً يرِيدا إِن أَهلها منْ وحكَماً أَهله منْ حكَماً فَابعثُوا بينهِما شقَاقَ خفْتُم وإِنْ

 اراده اگر كه برانگيزيد زن خاندان از داورى و مرد خاندان از داورى پس بيفتد، جدايى] شوهر و زن[  آنها ميان كه داشتيد بيم اگر و

 .دهد مى سازش آنها ميان خداوند باشند، داشته اصالح

 تن دو به آن تعيين. كند قربانى و هدى را آن مانند كه است الزم كند صيد حرم در احرام، حال در حاجى نفر يك كه جايى در. دوم مورد

 :است شده محول عادل داور

 )10.(الْكَعبةِ بالغَ هدياً منكُم عدلٍ ذَوا بِه يحكُم النَّعمِ منَ قَتَلَ ما مثْلُ فَجزَاء متَعمداً منكُم قَتَلَه ومن
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 كنند، مى تعيين را آن عادل نفر دو كه چارپايان از است كشته آنچه مانند كيفرى پس بكشد عمد به را حرم صيد شما از كسى اگر و

 .برسد كعبه به كه است اى قربانى

 در حكم دو تعيين كه صورتى در بنابراين،. ندارد اشكالى گونه هيچ موضوعات در حكم تعيين كه كند مى داللت روشنى به آيات اين

 روا مسلمانان از گروه دو ميان اختالف در حكم دو تعيين كه دارد امكان چطور است جايز قربانى تعيين يا و شوهر و زن ميان اختالف

 نباشد؟

 به كرد، مجاب را او و فرمود استدالل آيات همين به حكمين تعيين مشروعيت بيان در خارجى كواء ابن با مناظره در) ع(اميرالمؤمنين

 )11.(پيوستند حضرت آن به و شدند قانع ديگر تن چند و كواء ابن كه اى گونه

 كه كند مى نقل طالب ابى جعفربن بن عبداللّه و عباس بن عبداللّه و) ع(مجتبى حسن امام از حكميت درباره نيز ديگرى هاى مناظره عبدربه ابن

 قرار حكم را معاذ سعدبن قريظه، بنى جريان در پيامبر كه بيان اين به است، شده استدالل هم پيامبر سيره با) ع(حسن امام مناظره در

 )12.(داد

 و) نمودند قلمداد كفر را آن و( كردند داورى مسأله اين در خودشان خوارج اينكه آن و دارد موضوع اين در شهرستانى هم را ظريفى نكته

 )13.(خداست حكم در اشخاص دخالت و حكميت نوعى خود اين

 اشخاص نه و بود داده قرار حكم را پيامبر سنّت و قرآن حقيقت، در) ع(اميرالمؤمنين اينكه حكميت، مورد در مطلب آخرين و مهمترين. 3

 حكم و كنند بررسى را آن افرادى كه است الزم موضوع يك در آن حكم آوردن دست به براى و است صامت قرآن كه آنجا از ولى. را

 .كند مى پيدا ضرورت افراد تعيين لذا دريابند، را مسأله

 قرآن كه را آنچه و كنند عمل پيامبر سنّت و قرآن براساس كه شوند مى تعيين داورى به شرط اين با حكم دو تحكيم، سند در بينيم مى ولذا

 باال برده باال قرآن كه را آنچه كردند شرط آنها با ديگرى، تعبير در و) 14(ببرند، بين از برده بين از قرآن كه را آنچه و كنند زنده كرده زنده

 )15.(بياورند پايين آورده پايين قرآن كه را آنچه و ببرند

 منتها. كنند اعالم را قرآن حكم كه داشتند مأموريت نفر دو آن و است قرآن واقعى داور و حكَم كه است پرواضح قرارداد، اين به باتوجه

 .كردند خيانت خود مأموريت انجام در آنها و نشد انجام كار اين اشعرى ابوموسى حمايت و عمروعاص شيطنت اثر در

 :فرمايد مى زمينه اين در) ع(اميرالمؤمنين

 عنه ينطق انما و ترجمان من البدله و بلسان الينطق الدفتين بين مستور خط هو انما القرآن هذا القرآن حكمنا انما و الرجال نحكّم لم انّا

 )16...(الرجال

 زبان با است، پوشيده جلد ميان در كه است خطوطى قرآن اين. داديم قرار حكم را قرآن بلكه نكرديم، انتخاب حكميت به را افراد ما

 ...بگويند سخن آن جانب از توانند مى افراد تنها و دارد ترجمان به احتجاج و گويد نمى سخن
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 ايم گفته بارها بطوريكه و بود احمقانه حتى و پايه بى و غيرمنطقى) ع(اميرالمؤمنين جانب از حكميت قبول مورد در خوارج انتقاد بنابراين،

 قريش خاندان و) ع(على شخص و اسالم با اى ديرينه دشمنى كه انداختند شعور بى و نادان جمعيت آن دهان در گرانى توطئه را شعار اين

 .داشتند

 

 كبيره گناه مرتكبان درباره خوارج عقيده

 درگيريها و بسيار قوسهاى و كش باعث و شد مطرح مسلمين جامعه در خوارج، گروه پيدايش با همزمان كه اعتقادى مهم مسائل از يكى

 و است آن جزء هم كردن عمل يا و است اعتقادى امر يك تنها ايمان و اسالم آيا كه بود مسأله اين گرديد، فراوانى فكرى كشمكشهاى و

 اسالم اصول و پيامبر و خدا به كه مسلمانى آيا كه شود مى مطرح سؤال اين بحث، اين براساس يابد؟ نمى تحقق ايمان و اسالم عمل، بدون

 دارد؟ حكمى چه زند مى سر او از اى كبيره گناه احيانا ولى است مند عقيده

 :دارد وجود نظريه چهار باره اين در

 .داد خواهد كيفر را او گناه مطابق خداوند كه است فاسقى مسلمان اما است مؤمن و مسلمان كبيره مرتكب: سنّت اهل و شيعه نظريه. 1

 ).المنزلتين بين منزلة( دارد قرار ايمان و كفر ميان اى مرتبه در بلكه كافر، نه و است مؤمن نه كبيره مرتكب: معتزله نظريه. 2

 خدا به بايد را او كار و زند نمى شخص ايمان بر ضررى گناه ارتكاب قلبى، ايمان وجود با و است مؤمن كبيره مرتكب: مرجئه نظريه. 3

 .نمود واگذار

 او مال و جان است كافر چون و بخواند، هم نماز و باشد داشته اسالم به قلبى ايمان اگرچه است كافر كبيره گناه مرتكب: خوارج نظريه. 4

 .ندارد احترام

 و حكميت جريان ار پس اما. بود اول نظريه همان خوارج، پيدايش زمان تا مسلمانان عامه ميان در شده پذيرفته نظريه كه بگوييم بايد

 اين در خوارج عقيده زيرا يافت، اى ويژه اهميت و گرفت قرار اختالف مورد و شد مطرح خاصى صورت به مسأله اين خوارج ظهور

 و كردند مى تكفير نداشتند قبول را آنها روش كه را مسلمانان اكثريت عقيده، اين داشتن خاطر به آنها و گرديد آنان تندرويهاى باعث مسأله

 .زدند مى آنان كشتار به دست حتى

 انگيز بحث مسأله همين كه گفت توان مى و پرداختند اظهارنظر به و كردند مطرح خاصى اهميت با را مسأله علمى، محافل در كه بود اين

 معتزله مكتب باره، اين در بحث از پس بصرى حسن از عطا بن واصل شدن جدا با كه گرديد موجب و كرد گذارى پايه را كالم علم كه بود

) 17.(آيد وجود به
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 ميان آنها عقيده به زيرا كند، توبه اينكه مگر است كافر و شود مى خارج اسالم از زند مى سر او از كبيره گناه كه مسلمانى: گفتند مى خوارج

 اين خوارج همه. شود مى كافر شخص و برد مى بين از را ايمان گناه بنابراين، و است ايمان جزء هم عمل و نيست اى واسطه كفر و ايمان

 گروههاى از بعضى كه كند مى خيال) 19(اشعرى مانند و) 18(داند نمى خوارج عام عقيده را مسأله اين بغدادى اينكه و داشتند را عقيده

 خوارج گروههاى تمام و بود اولى محكّمه سخن كبيره مرتكبان كفر به اعتقاد زيرا است، اى پايه بى سخن نداشتند، را عقيده اين خوارج

 گفتند اينكه مانند كردند، توجيه نحوى به را عقيده اين بعدها گروهها، اين از بعضى كه است اين هست كه چيزى. دانند مى آنها تابع را خود

 همه مشترك عقيده بيان در نحل و ملل كتابهاى نويسندگان از بسيارى لذا و دين، كفر نه است نعمت كفر كبيره مرتكبان كفر از منظور

 )20.(هستند كبيره صاحبان كفر به معتقد آنها كه كنند مى ذكر نيز را مسأله اين خوارج گروههاى

 بحث كه است كالمى مهم مسأله يك صورتى، چه به و چگونه است ايمان جزء اگر و نه يا است ايمان جزء عمل آيا اينكه درباره بحث

 عقيده دهيم؛ مى قرار بحث مورد كبيره صاحبان تكفير در را خوارج عقيده تنها و شويم نمى آن وارد اكنون ما و كند مى طلب را اى گسترده

 .گرديد مسلمانان از كثيرى جمع خون شدن ريخته باعث كه باطلى

 آنها كه شود مى معلوم آيات، آن مضامين در تدبر و دقّت با كه جستند مى تمسك مجيد قرآن از آياتى ظواهر به خود، پندار اين در خوارج

 :آوريم مى را آيات آن از بعضى اينك. است بيگانه آنها عقيده از و ندارد خوارج هاى گفته به داللتى

1 .لّهللَى والنَّاسِ ع جح تينِ الْبم تَطَاعاس هبِيالً إِلَين سمفَإِنَّ كَفَرَ و اللّه ينِ غَنينَ عالَم21.(الْع( 

 كفر كس هر و باشد داشته را آن سوى به رفتن توانايى كه كسانى براى البته آورند، بجاى را او خانه حج كه مردم ذمه بر خداست براى

 .است نياز بى جهانيان از خداوند ورزيد

 .است كفر مساوى معصيت كه رساند مى اين و دانسته كافر را حج تارك آيه اين در خداوند: گويند مى

 امر در تشديد و تغليظ آيه هدف: بگوييم يا است، ترك معناى به اينجا در كفر اينكه جمله از شده داده گوناگونى پاسخهاى استدالل اين به

 اين از و) 22(ندارد حج به ربطى و است مستقلى جمله» ...كَفَر ومنْ« جمله اساسا بگوييم يا است، كفر منزله به آن ترك كه باشد مى حج

 ...قبيل

 كه چيزى تشريع هم آن است، تشريع مقام در آيه كه دهد مى نشان خوبى به رفته كار به آن در كه خاصى بندى جمله و آيه لحن بررسى اما

» ...كَفَر ومنْ« جمله آن، وجوب اعالم و حج تشريع از پس بالفاصله اينكه. است بوده موجود بعد به ابراهيم از گذشته انبياى شريعت در

 و نمايد انكار را حج وجوب اصل كه است كسى به ناظر آيه و باشد مى آن انكار و حج تشريع به كفر منظور، كه است واضح شده وارد

. شود مى منجر رسالت انكار به حج وجوب انكار زيرا است، كافر شخصى چنين كه است پرواضح
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 )23.(است شده اشاره معنى اين به نيز) ع(كاظم امام از روايتى در

2 .الَ إِنَّه أَسين يحِ مور إِالَّ اللَّه مرُونَ الْقَو24.(الْكَاف( 

 .كافران گروه مگر شود نمى مأيوس خدا رحمت از

. كافرند بنابراين اند، مأيوس خدا رحمت از كبيره گناه مرتكبان: گويند مى

 

 .است باز آنها روى به توبه درهاى زيرا نيستند، مأيوس خدا رحمت از كبيره گناه مرتكبان! است اى پايه بى سخن واقعا

 )25.(الْفَاسقُونَ هم فَأُولئك ذلك بعد كَفَرَ ومن. 3

 .اند فاسقان همان آنها پس شد كافر آن از پس كه كسى

 .است كافر همان فاسق كه كند مى داللت آيه اين: گويند مى

 .است كافر فاسقى هر اينكه بر ندارد داللت ولى است فاسق كافرى هر كه كند مى داللت آيه زيرا هاست، قبلى از تر سست سخت اين

 )26.(كند نمى ثابت را آن ادعاى كدام هيچ ولى است بسيار گرفته قرار خوارج استدالل مورد آنها ظواهر كه آيات گونه اين از

 سازد، مى روشن را آنها ادعاى بطالن پيامبر، سيره و روش با و كند مى رد را خوارج عقيده اين خود هاى خطبه از يكى در) ع(اميرالمؤمنين

 :فرمايد مى

 تكفرونهم و بخطائى تأخذونهم و بضاللى آله و عليه  اللّه صلّى محمد امة عامة تضلّلون فلم ضللت و اخطئت تزعموا ان اال ابيتم فان

 بذنوبى؟

 خطاى سبب به و پنداريد مى گمراه من خاطر به را) ص(محمد امت تمام چرا پس ام شده گمراه و كرده خطا من اينكه بر داريد اصرار اگر

 كنيد؟ مى تكفير را آنها من گناهان خاطر به و كنيد مى مؤاخذه را آنها من

 خود شما كه سازد مى نشان خاطر و شود مى يادآور گنهكاران با را اسالم پيامبر رفتار مقدمه، اين ذكر از پس خود خطبه در) ع(امام

 آنها با غنايم تقسيم و نكاح و ارث در ولى بريد، مى را دزد دست و كشت مى را قاتل و كرد مى جارى حد زناكار بر پيامبر كه دانيد مى

 )27.(خواند مى نماز آنها جنازه بر و كرد مى مسلمان معامله

 )28.(نداريم صغيره گناه نام به چيزى و است كبيره گناهان، تمام كه بودند معتقد خوارج اينكه تر عجيب

 با آنها كه شد سبب و آورد بار به اسالمى جامعه در ويرانگرى آثار مسلمانان، تكفير و كبائر مرتكبان مورد در خوارج سخيف عقيده

 نبود عقيده هم آنها با كه را مسلمانى هر دانستند، مى اسالم متولّيان و نمايندگان را خود كه آنها. بريزند را مسلمانان خون واهى هاى بهانه
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 جرم به شد روبرو خوارج با وقتى كه بود پيامبر صحابى خباب بن عبداللّه داستان آن نمونه يك. ريختند مى را او خون و كردند مى تكفير

 )29.(كشتند را اش حامله زن و او است، تر آگاه شما از خدا دين به طالب ابى بن على گفت اينكه

 كشتند) نبود موافق آنها عقيده با كه( را مسلمان. نصرانى يكى و بود مسلمان يكى كه كردند برخورد نفر دو به نهروان راه در آنها همچنين

 )30.(كند رعايت را ذمه شرايط كه گفتند او به و كردند احترام را نصرانى ولى

 رعب بود خوارج مركز آنجا چون و افتاد حروراء از عبورشان گذشتند، مى خود ياران از جمعى با عطا بن واصل روزى كه است شده نقل

 شما: پرسيدند آنها از خوارج. كنم صحبت آنها با من بگذاريد باشيد، نداشته كار شماها: گفت يارانش به واصل. افتاد آنها دل در وحشت و

. داديم پناه شما به: گفتند. بشنويم را خدا كالم تا خواهيم مى پناه شما از و هستيم مشرك ما: گفت واصل داريد؟ مذهبى چه و هستيد كى

 ما برادران كه باشيد ما با پس: گفتند. كرديم قبول گفت مى واصل و دادند مى ياد را خود احكام آنها. بدهيد ياد ما به پس: گفت واصل

 أَبلغْه ثُم اللّه كَالَم يسمع حتَّى فَأَجِرْه استَجارك الْمشْرِكينَ منَ أَحد وإِنْ: است گفته خداوند چون رسد، نمى شما به اين: گفت واصل. هستيد

نَهأْمبرسان خودش مأمن و اقامتگاه به را او سپس بشنود، را خدا كالم تا بده پناه او به بجويد پناه تو از مشركان از يكى اگر) (31(م .(

 )32.(برسند خود مأمن به تا كردند روانه آنها با را كسانى و شماست حق اين آرى،: گفتند خوارج

 حتى و نصارى و يهود از غيرمسلمان با اما دادند، نمى راه خود به ترديد بودند، مخالف آنها با كه مسلمانانى كشتار در خوارج كه بود چنين

 است ذمه اهل مال فهميد كه بعد بود، كشته را خوكى خوارج از يكى كه اند نوشته حتى. كردند مى برخورد مالطفت و ماليمت با مشركان،

 )33.(كرد جلب را او رضايت و يافت را او

 بايد يا كه داشتند العرب جزيرة كفار با پيامبر رفتار مانند رفتارى آنها با بلكه كردند، نمى كفايت خود غير مسلمانان تكفير به حتى خوارج

 )34.(شوند كشته يا و بپذيرند را آنها عقيده

 

 خوارج ديدگاه از امامت

 به موضوعى هيچ مسلمانان، ميان در اختالف مورد مسائل ميان در و است اسالمى مذاهب بحث مورد موضوعات مهمترين از امامت

 گوناگون مذاهب متكلمانِ و دانشمندان از بسيارى. است نگرفته قرار گفتگو و بحث محل آن گستردگى به و نيست امامت مسأله اهميت

 مانند كالم، علوم مسائل از يك هيچ درباره كه گفت توان مى و اند كرده بيان آن مورد در را خود ديدگاههاى و نوشته كتاب امامت درباره

 يا و) 35(اصفهانى  ابوعبداللّه وسيله به آن رد و جبائى ابوعلى االمامه كتاب: آن نمونه. است نشده نوشته رديه و رساله و كتاب امامت

 فى الشافى كتاب نوشتن با الهدى علم سيد وسيله به آن رد و است امامت به مربوط آن بيستم جلد كه معتزلى عبدالجبار قاضى المغنى كتاب

. است شده نوشته زمينه اين در كه كتابهايى از ديگر بسيارى و االمامة
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 االمامة فى االنصاف كتاب و رفتم بلخ در بلخى ابوالقاسم پيش طوس در) ع(رضا امام قبر زيارت از پس: گويد مى سوسنگردى ابوالحسن

 هم او بردم، رى در قبه ابن نزد را او كتاب من. نوشت آن رد در االمامة فى المسترشد نام به كتابى او دادم، نشان او به را قبه ابن تأليف

 المستثبت نقض نام به كتاب آن بر ردى او بردم، ابوالقاسم نزد را آن من. نوشت المسترشد نقض در االمامة فى المستثبت نام به كتابى

 )36.(بود درگذشته قبه ابن برگشتم رى به چون و نوشت

 عنوان به امامت از انحرافى برداشتهاى با آنها و بود امامت موضوع سر بر) ع(اميرالمؤمنين سپاه از آنها انشعاب و خوارج گروه پيدايش

 .كردند موجوديت اعالم سياسى و فكرى گروه يك

 خدا جز را كس هيچ حاكميت و كردند مى نفى بكلى را امامت افتاد اتفاق صفين جنگ در كه خود پيدايش لحظات نخستين در خوارج

 ولى به نيازى اسالمى جامعه و خداست آنِ از حكومت معتقدند آنها كه بود آن از حاكى » االّللّه الحكم« آنها معروف شعار و نداشتند قبول

 :فرمود چنين » االّللّه الحكم« خوارج شعار مورد در خود هاى خطبه از يكى در) ع(اميرالمؤمنين ولذا. ندارد فرمانده و حاكم و امام و

 )37...(فاجر او برّ امير من للناس البد وانه. الامرة يقولون هوالء ولكن  للّه اال الحكم انه نعم الباطل به يراد حقّ كلمة

 مردم كه حالى در نباشد امارت كه گويند مى اينها اما خداست، براى فقط حكومت آرى،. است شده اراده باطلى آن از كه است حقى سخن

 ...فاجر يا باشد نيكوكار خواه نيازمندند، امير به

 ابن عبداللّه آنجا در رفتند حروراء به آنكه از پس لذا و داد انجام را كارى توان نمى رهبر و امام تعيين بدون كه فهميدند بزودى خوارج اما

 )38.(كردند بيعت او با و برگزيدند خود اميرى به را راسبى وهب

 را امام وجود ضرورت خاصى شرايط با يا دانستند، نمى الزم اسالمى امت براى را آن و كردند مى نفى را امامت خوارج راستى به آيا

 پذيرفتند؟ مى

 و درگيريها تمام در خوارج كه بينيم مى ديگر سوى از و كردند مى نفى را امارت كه دهد مى نسبت آنها به) ع(على كه بينيم مى سو يك از

 با ـ كرديم نقل چنانكه ـ نيز نخست روزهاى همان در و اند نموده پيروى او از و داشته امير و فرمانده تاريخ، طول در خود جنگهاى

 .كردند بيعت امام و امير عنوان به راسبى  عبداللّه

 كه دريافتند بزودى ولى كردند، مى نفى را امامت امر ابتداى در خوارج كه بيان اين به. گفتيم كه است همان مشكل اين حلهاى راه از يكى

 )39.(است كرده اشاره وجه اين به نيز الحديد ابى ابن. است الزم امام و امير وجود ضرورى مواقع در

 .يافت تغيير امارت و امامت درباره نظرشان ولى داشت ادامه همچنان » االّللّه الحكم« شعار البته

 اين بودند خوارج از گروهى كه نجدات درباره الاقل و شده داده امامت نفى نسبت خوارج به نيز نحل و ملل و تاريخى و كالمى كتب در

 )40.(است شده گرفته مسلّم امر
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 امارت نفى نسبت خوارج به) ع(امير حضرت چگونه كه مشكل اين حل در البالغه نهج از خطبه اين شرح در الصباغه بهج كتاب مؤلف

 در گاه مشكل، از فرار براى و شده اضطراب و تشويش دچار كردند، مى انتخاب رهبر و امير خود براى هميشه آنها كه حالى در دهد مى

 اشتباها و است خطبه دو به مربوط آمده خطبه اين در كه جمالتى كه داده احتمال چنين گاه و كرده ترديد امام به گفتار اين نسبت صحت

 )41.(است شده تلفيق درهم

 كتابهاى و البالغه نهج بر عالوه كند، نمى مطلب اصل در تأثيرى كه ديگرى صورتهاى و صورت همين به خطبه اين مضمون كه حالى در

 )42.(است شده نقل) ع(امير حضرت از نيز نحل و ملل كتابهاى در حتى تاريخى، و حديثى

 به امام لزوم به خوارج بعد، به پيدايش بدو از آنها رفتار بررسى و آمده خوارج درباره كه مطالبى مجموعه به توجه با كنيم مى تصور ما

 مانند ضرورت، مواقع در منتها كردند؛ مى نفى را آن حتى و نداشتند عقيده باشد داشته واليت مردم بر كه كسى و مسلمين حاكم عنوان

 و امارت اين و گيرد دست در را جنگ فرماندهى و رهبرى تا گزيدند برمى امارت به را كسى ناچار به پيشامدها، و فتنه بروز و جنگ

 و شد پيروز آنها تفكر طرز كه هنگامى بودند معتقد آنها. نبود امير به نيازى ديگر شد مى رفع ضرورت اگر كه داشت موقت جنبه رهبرى

 و نيست امام به احتياجى شد، برقرار امنيت و يافت حاكميت جامعه در خواستند مى آنها كه اى گونه به اسالم و رفتند بين از جور حكام

 .كرد خواهند عمل اسالم مطابق خود مردم

 كردند رفتار يكديگر با عدالت با امت كه هنگامى: گويد مى او. است شده نقل نيز اصم ابوبكر نام به معتزله سران از يكى از عقيده اين نظير

 )43.(نيست الزم امام نبود ستمى و ظلم و

 در كه رسيد خواهد اى طبقه بى جامعه به نهايت در بشريت ماركسيسم، بينى پيش در. كرد تشبيه ماركسيسم به توان مى را آنها تفكر طرز اين

 تجويز را كارگران استبدادى حكومت و پرولترى ديكتاتورى تاريخى، مرحله اين به رسيدن براى اما بود، نخواهد دولتى و حكومت آن

 .كند مى

 تعيين كار دو اين براى نفر دو گاه و كردند مى تعيين جماعت امام يا و جنگ فرمانده عنوان به را كسانى لزوم، مواقع در خوارج واقع، در

 كه است معلوم و) 44(كردند انتخاب نماز امير عنوان به را كواء بن عبداللّه و قتال امير عنوان به را ربعى بن شبث حروراء، در مثالً. شدند مى

 .دانند مى او آنِ از را اسالمى جامعه امكانات و اختيارات تمام و دارند اعتقاد آن به مسلمين كه است امامتى آن از غير امارت اين

 جنبه و كردند مى تعيين امام يا امير عنوان به را كسى ضرورت مواقع در تنها و نداشتند قبول را امامت خوارج كه گفت توان مى بنابراين،

 .داشت موقتى

 شود، مى تعيين نفر يك شد پيدا احتياجى او وجود به اگر و نباشد امامى اصالً دنيا در اينكه دانند مى جايز خوارج كه كند مى نقل شهرستانى

 )45.(قرشى يا باشد نبطى خواه حرّ، يا باشد عبد خواه

 به گروهى هر زيرا شود، مى انگيزى فتنه باعث امام نصب گويند مى و هستند امام نصب وجوب عدم به قائل خوارج: گويد مى تفتازانى

 )46.(شود مى منجر جنگ به كار و كند مى پيدا تمايل كسى سوى
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 و عمان در است دراز ساليان كه اباضيه گروه مانند اند، كرده ابراز را خاصى نظرات امامت مسأله در بعدها خوارج گروههاى از بعضى البته

 و كند، اداره را جامعه و بدهد حكومت تشكيل تواند مى كه ظهور امام يكى: دارند عقيده امام نوع دو به آنها. دارند حاكميت مغرب بالد

 )47.(بپردازد دفاع به و كند جمع را نيروها تواند مى دشمن حمالت مواقع در فقط كه دفاع امام ديگرى

 امامت شرايط كردند، مى انتخاب امامى خود براى كه مواردى در است، اهميتى كم و بسيط مفهوم كه خوارج نظر از امامت مفهوم به توجه با

 .داشتند ها واژه اين از آنها كه خاصى برداشتهاى با هم آن عدالت و علم و شجاعت از بود عبارت

 )49.(اند دانسته معتبر را شرط اين سنّى و شيعه از مسلمانان همه كه حالى در) 48(دانستند، نمى الزم را امام بودن قريشى شرط خوارج

 غير از آنها كه نشد ديده وقت هيچ اما دادند مى مساوات شعار و دانستند نمى امامت شرط را بودن عرب حتى و بودن قريشى آنها اينكه با

 يك با نجدات خوارج بار يك حتى. بود آنها پايگاههاى و شد و آمد محل ايران بالد كه بود حالى در اين و كنند انتخاب اميرى عرب

 از صالحى امير كه نمودند موظف را ثابت خود و باشد خالص عرب بايد ما امير گفتند بالفاصله اما كردند، بيعت تمار ثابت نام به غيرعرب

 به را عربى زبان كه است اين امامت شرايط از يكى اباضى خوارج نظر از) 50.(برگزيد را ابوفديك او و كنند بيعت او با تا كند پيدا عرب

 )51.(كند صحبت فصيح طور

 امراى زود به زود لذا و بخشيدند نمى آنان از را خطايى كوچكترين و داشتند زيرنظر را خود رهبران و امرا رفتار و اعمال همواره خوارج

 اين از بسيارى هاى نمونه. گذاشتند مى او جاى به را ديگرى كس و كردند مى عزل است نكرده عمل خود تعهدات به اينكه بهانه به را خود

 براى و شد مى خوارج ميان در تازه گروههاى پيدايش و انشعاب و اختالف باعث امر اين. ديديم گذشته هاى بحث در را نصبها و عزل

 .بود ديگر فكرى گروههاى همه از بيشتر داشتند، كه جمعيتى نسبت به خوارج، ميان در تفرقه و انشعاب بينيم مى كه است همين

 كه خوارج« سيدمرتضى گفته به و نبود سازگار هم با عملشان و عقيده و بودند سردرگمى دچار امامت مسأله در خوارج حال، هر به

 او به خود امور در و كرده نصب رئيس عنوان به را كسى هميشه و نبودند رئيس و امام بدون هيچگاه شمردند، مى باطل را امامت وجوب

 )52(».كردند مى مراجعه
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 خوارج با احتجاجات. 8

 مسلمين جامعه اعتقادى و فكرى سالمت براى جدى خطر يك صورت به را آنها خوارج، فريبنده شعارهاى و گونه مقدس هاى چهره

 منظور و انديشيد نمى درست اگر و بگذرد آسانى به آن كنار از توانست نمى ايمانى با مسلمان هيچ كه دادند مى شعارى آنها. بود درآورده

 .يافت مى گرايش آنها سوى به طبعا كرد، نمى درك را آنها اصلى

 و شبهات و گردد اقدام استدالل و منطق طريق از كه بود الزم آن ويرانگر آثار زدودن و فرهنگى و فكرى خطر اين با مقابله براى

 ميان در و) ع(اميرالمؤمنين حضور در حتى تمام صراحت با و بيباكانه سو يك از آنان اينكه بخصوص شود، داده پاسخ آنان هاى مغلطه

 قرآنى آيات ظواهر از خود باطل عقايد اثبات براى ديگر، سوى از و دادند، مى شعار و گفتند مى را خود سخنان حضرت آن صحبتهاى

 .كردند مى استفاده

 مناظره آنان با مختلف فرصتهاى در استداللشان بطالن و گمراهى اثبات و آنها تبليغات كردن خنثى براى) ع(اميرالمؤمنين جهت، همين به

 ديگران الاقل تا بدهد پاسخ آنان شبهات و اشكاالت به شوند نمى هدايت هم اگر و كند هدايتشان راست راه به مگر تا كرد مى محاجه و

 .نگيرند قرار تأثيرشان تحت

 مناظرات اين از بعضى صورت كه اند كرده محاجه و مناظره خوارج با حضرت ياران و نزديكان از نيز ديگرى افراد امام، شخص بر عالوه

 .است آمده حديثى و تاريخى كتابهاى در احتجاجات و

 :كنيم مى نقل را رودررو گفتگوهاى و مناظرات اين متن بخش اين در ما اكنون

 

 امام احتجاج

 اين زياد، احتمال به كه شده نقل مختلفى صورتهاى به آنان مقابل در حضرت آن احتجاجات و خوارج با) ع(اميرالمؤمنين گفتگوى

 از پيش اين، و داد انجام خوارج اردوگاه در امام كه است همان احتجاجات اين از يكى. است گرفته انجام نوبت چندين در گفتگوها

 ذكر »البالغه نهج در خوارج« بخش در كامل طور به را آن ما و آورده البالغه نهج در سيدرضى را احتجاج اين متن. بود نهروان جنگ

 .كرد خواهيم

 :است قرار بدين آن متن كه شده نقل خوارج با) ع(اميرالمؤمنين از ديگرى احتجاج

 آنها سوى به را عباس ابن خود پسرعم امام رفتند، حروراء به و شدند جدا حضرت آن از) ع(على سپاهيان از تن هزار دوازده كه هنگامى

 است ممكن صورت اين در كه بشنويم را او سخن تا بيايد ما پيش على خود: گفتند عباس ابن به آنها. كند گفتگو آنها با تا فرستاد

 .شود برطرف داريم كه هايى شبهه

 



 

Noorfatemah.org 
 

 خوارج در تاريخ ۱۳۴

 ياران از جمعى با كرد مى استفاده آنان هدايت براى فرصتى هر از كه امام. ساخت مطرح را خوارج پيشنهاد و برگشت امام نزد عباس ابن

 ياران از است، بسيار سخن! كواء ابن اى: فرمود امام. آمد جلو دوستانش از جمعى با بود خوارج رهبر كه كواء ابن. رفت آنها طرف به خود

 .بگوييم سخن او با تا بفرست من پيش خود

 امانم؟ در تو شمشير از آيا: كواء ابن

 .آرى: امام

 به آيا: فرمود حكمين، داستان و كردن نيزه به قرآن در او حيله و معاويه با جنگ درباره صحبت ضمن امام و آمد پيش نفر ده با كواء ابن

 قبول شما ولى كنيم؟ تمام را كارشان بگذاريد كوبيده درهم را آنها جنگ دهند، مى فريب را شما وسيله بدين شام اهل كه نگفتم شما

 داورى شما ولى خورد؟ نمى فريب او كه گفتم و بدهم قرار حكم را عباس ابن خود پسرعموى خواستم مى من كه نبود طور اين آيا. نكرديد

 در هرگز داشتم مى ياور و كمك را ديگرى كسان شما جز هنگام آن در اگر. كردم اجابت را شما ناچار به من و نكرديد قبول ابوموسى جز

 اگر و كنند داورى جامعه سنّت مطابق و آخر تا اول از قرآن مطابق كه كردم شرط حكمين با شما حضور در و. شدم نمى تسليم برابرتان

 نبود؟ طور اين آيا. پذيرفت نخواهيم را آنها داورى نكردند چنين

 روى؟ نمى معاويه جنگ به چرا اكنون ولى. شد واقع اينها همه است، درست: كواء ابن

 .آيد بسر شده تعيين آنها و ما ميان كه مدتى منتظرم: امام

 هستى؟ قاطع امر اين در تو آيا: كواء ابن

 .ندارم ديگرى راه اين جز و آرى: امام

 و وهب بن عبداللّه و دادند سر » االّللّه الحكم« شعار ديگران ولى پيوستند، امام سپاه به يارانش از تن ده با كواء ابن هنگام اين در

 )1.(زدند اردو نهروان در و كردند خود امير را زهير بن حرقوص

 متن كه گرفته بر در را مختلفى موضوعات و باالست احتجاج از تر مفصل كه دارد خوارج سپاه با ديگرى احتجاج اميرالمؤمنين همچنين

 :است قرار بدين آن

 پشت من است شده شان نارضايى باعث چيزى چه كه بپرس آنها از: فرمود عباس ابن به و رفت خوارج سوى به عباس ابن با همراه) ع(امام

 .نهراس آنها از هستم، تو سر

 است؟ شده اميرالمؤمنين از شما نارضايى باعث چيزى چه: گفت و رفت آنها پيش عباس ابن

 .كرديم مى تكفير را او بود حاضر اينجا در على اگر كه است چيزهايى سبب به ما نارضايى: خوارج
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 خوارج در تاريخ ۱۳۵

 خود و شنيدى را آنها سخن! اميرالمؤمنين يا: گفت حضرت آن به عباس ابن و شنيد را آنها سخن بود عباس ابن سر پشت كه) ع(على

 .پاسخى به سزاوار

 .بگوييد داريد من بر كه ايرادهايى اينك. هستم طالب ابى ابن على من! مردم اى: فرمود و آمد جلو امام

 بر بود آنها لشگرگاه در آنچه كرد پيروز آنها بر را تو خدا كه وقتى. جنگيديم بصره در تو پيش كه است اين ما ايرادهاى از يكى: خوارج

 نبود؟ حالل زنهايشان چطور بود حالل ما بر آنها مال اگر. نمودى منع هايشان بچه و زنها از را ما ولى كردى، حالل ما

 و زنها از من ولى كرديد، قسمت را آنها اموال شديد پيروز شما وقتى. كردند شروع آنها را جنگ و جنگيدند ما با بصره اهل! مردم اى: امام

 بودند نكرده پيمان نقض و بودند شده زاييده فطرت براساس ها بچه و بودند نكرده جنگ ما با زنها كه زيرا كردم، منع را شما آنها هاى بچه

 و زنها و گذاشتم منّت مسلمانان بر من كه نكنيد تعجب پس گذاشت، مى منّت مشركان بر پيامبر كه ام ديده خود من. نداشتند گناهى آنها و

 .نكردم اسير را هايشان بچه

 ما پس نبودى ما امير تو كه حال. كردى محو را »اميرالمؤمنين« خود اسم جلوى از صفين جنگ در تو كه است اين ما ديگر ايراد: خوارج

 .كنيم نمى اطاعت تو از هم

 كلمه كردن محو و حديبيه صلح داستان به اشاره( كرد مصالحه عمرو بن سهيل با كه هنگامى كردم اقتدا خدا رسول به من! مردم اى: امام

 ).صلح قرارداد در پيامبر اسم جلوى از » اللّه رسول«

 خالفت در مرا پس يافتيد معاويه از افضل مرا اگر كنيد، نظر خدا كتاب به كه گفتى حكمين به تو كه است اين تو بر ما ديگر ايراد: خوارج

 .كنيم مى شك بيشتر ما پس داشتى شك خود حقانيت در تو اگر. كنيد تثبيت

 همان كردند؛ نمى قبول و شدند نمى راضى سازيد رها را معاويه و كنيد حكم من نفع به حتما گفتم مى اگر. كردم رعايت را انصاف من: امام

 راضى آنها بدهيم قرار شما بر را خد لعنت و كنيم مباهله گفت مى بودند، آمده او پيش كه نجران نصاراى به خدا پيامبر اگر كه گونه

 دروغگويان بر را خدا لعنت يعنى »الْكاذبينَ علَى   اللّه لَعنَةَ فنَجعلْ«: گفت خداوند فرمان طبق و نمود رعايت را انصاف پيامبر ولى. شدند نمى

 .كردم چنين نيز من. بدهيم قرار

 .دادى حكميت به تن بود تو مال كه حقى درباره تو كه است اين ما ديگر ايراد: خوارج

 اقتدا پيامبر به من و كرد نمى را كار اين خواست، مى اگر و داد قرار داور و حكم را معاذ سعدبن قريظه، بنى درباره هم خدا پيامبر: امام

 .نمودم

 داريد؟ هم ديگرى مطلب آيا: فرمود امام گفتگوها اين از پس

 امام به آنان از تن هزار هشت حدود و! اميرالمؤمنين يا التوبه التوبه: برآوردند فرياد طرف هر از آنان از گروههايى و شدند ساكت همه آنها

 )2.(شدند مصمم جنگ به امام با تن هزار چهار و پيوستند
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 خوارج در تاريخ ۱۳۶

 عباس ابن احتجاج

 :گفت سخن آنها با گونه بدين و رفت خوارج نزد امام امر به عباس ابن

 چيست؟ اميرالمؤمنين بر شما ايراد و گوييد؟ مى چه شما: عباس ابن

 .بازگرديم او سوى به ما تا نمايد توبه و كند اعتراف خود كفر به بايد و شد كافر داد حكميت به تن وقتى ولى بود، اميرالمؤمنين او: خوارج

 .كند اعتراف خود كفر به نشده مخلوط شك به او يقين كه مادامى كه نيست سزاوار مؤمنى هيچ بر: عباس ابن

 .شود مى كفر باعث حكميت پذيرفتن: خوارج

 دانيد؟ مى كفر و گناه باعث را آن چگونه شما و است كرده ذكر مواردى در خداوند و دارد قرآنى ريشه حكميت پذيرفتن: عباس ابن

 : فرموده خداوند

 )3.(منكُم عدلٍ ذَوا بِه يحكُم النَّعمِ منَ قَتَلَ ما مثْلُ فَجزَاء متَعمداً منكُم قَتَلَه ومن

 شما از عادل نفر دو را آن بودن معادل و بدهد چارپايان از آن معادل اى كفاره بايد بكشد،] احرام حال در را شكار[  را آن شما از كس هر

 .بدهد حكم

 براى مشكلى وقتى امامت مسأله در چرا دهد، مى فرمان تحكيم به است اى ساده مسأله كه شكار قتل كفاره درباره خداوند آيه، اين در

 نباشد؟ جايز تحكيم آمد پيش مسلمانان

 .است نپذيرفته را دوران حكم: خوارج

 تا كنند مخالفت او با بايد مسلمانان بدهد انجام خالفى كار مسلمين امام وقتى. نيست باالتر امام خود موقعيت از داور موقعيت: عباس ابن

 .است الزم كند حكم حق برخالف كه صورتى در او با مخالفت كه داور به رسد چه

 قَوم هم بلْ«: فرمايد مى آنها درباره خدا كه هستى قريش قبيله همان از تو: گفتند نداشتند سخنى عباس ابن منطق مقابل در وقتى خوارج

 )5).(هستند كننده مخامصه گروهى آنها) (4(»خَصمونَ

 خوارج با احتجاج مأمور امام طرف از ديگر بار شده استدالل قرآنى آيات با بيشتر كه احتجاج اين از پس عباس ابن كه رسد مى نظر به

 كند، مناظره پيامبر سنّت با نكند، مناظره قرآنى آيات با خوارج با كه دهد مى دستور او به خود سخنان از يكى در امام زيرا است؛ شده

) 6.(كند تفسير خود نفع به را قرآن آيات است ممكن چون
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 خوارج در تاريخ ۱۳۷

 جعفر بن عبداللّه و عباس ابن و) ع(حسن امام احتجاج

 و خويشان به امام كه كردند مى پيشنهاد مردم از بعضى افتاد،) ع(اميرالمؤمنين اصحاب ميان ك اختالفى و حكمين كار شدن تمام از پس

 باالى امام روزى كه بود اين. اند زده حرف زمينه اين در عرب رؤساى همه چون كنند، صحبت زمينه اين در كه بدهد دستور خود نزديكان

 .بگو سخن ـ عمروعاص و ابوموسى ـ مرد دو اين درباره و برخيز! حسن اى: فرمود و كرده مجتبى حسن فرزندش سوى به رو بود، منبر

 كنند حكم قرآن با كه بودند شده انتخاب نفر دو اين. كرديد صحبت زياد مرد دو اين درباره شما! مردم اى: گفت و برخاست مجتبى حسن

. است عليه محكوم او بلكه نيست، داور ديگر كند چنين كه كسى و قرآن، با نه كردند داورى نفس هواى با آنها اما نفس، هواى با نه

 پدر با اينكه اول: است شده خطا سه دچار مورد اين در او. كرد خطا كند منتقل عمر بن عبداللّه به را امامت خواست مى كه ابوموسى

 خواستار خودش  عبداللّه اينكه دوم نداد؛ قرار شورا افراد جزء را او و دانست نمى امامت شايسته را پسرش او زيرا كرد، مخالفت  عبداللّه

 و. اند نكرده اجتماع  عبداللّه مورد در كنند مى اعالم را آن مردم بر و بندند مى را امارت عقد كه انصار و مهاجر اينكه سوم نيست؛ امامت

 و نمود حكم كرد نازل خداوند كه آنچه به او و داد قرار حكَم قريظه بنى براى را معاذ سعدبن) ص(پيامبر شخص حكميت، اصل درباره

 .داد نمى رضايت پيامبر كرد مى مخالفت او اگر. نداد راه خود به شك

 .بگو سخن و برخيز: فرمود عباس بن عبداللّه به امام. نشست مجتبى حسن

 راضى آن از مردم از بعضى. اند رسيده آن به توفيق با كه است اهلى را حق! مردم اى: گفت الهى ثناى و حمد از پس و برخاست عباس ابن

 به گمراهى موضع از عمروعاص و شد برانگيخته گمراهى سوى به هدايت موضع از ابوموسى همانا. رويگردانند آن از بعضى و هستند

 به. بماند خود گمراهى در عمروعاص و برگشت هدايت موضع از ابوموسى رسيدند هم به نفر دو اين چون و شد، برانگيخته هدايت سوى

 و بود امامش على و كرد مى سير ابوموسى كه حالى در كردند مى حكم بودند شده داده سير آن به كه آنچه به دو آن اگر سوگند خدا

 .نبود غيب انتظار اين از بعد بود، امامش معاويه و كرد مى سير عمروعاص

 .برخيز: فرمود جعفر بن عبداللّه به امام عباس، ابن از پس

 سوى به شما. شد داده رضايت او غير به ولى داد مى نظر على بايد امر اين در! مردم اى: گفت الهى ثناى و حمد از بعد و برخاست او

 استفاده او علم از چيزى سوگند خدا به. دهيم نمى رضايت ديگرى كس به او جز گفتيد و رفتيد داشت سر بر برنس كاله كه ابوموسى

 اصالح را شام اهل و افساد را عراق اهل خود كار با نفر دو اين. شناختيم نمى خود يار را او و نداشتيم انتظار او از را ناپيدايى و نكرديم

 آن بر امروز ما و برد نمى بين از را حق شيطان، دميدن و افسونگر افسون. نياوردند پايين را معاويه باطل و نبردند باال را على حق نكردند،

 )7.(بوديم ديروز كه هستيم
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 صوحان بن صعصعة احتجاج

 بدل و رد خوارج و او ميان زير شرح به سخنانى شد روبرو آنها با وقتى. فرستاد خوارج سوى به را صوحان بن صعصعة) ع(اميرالمؤمنين

 :شد

 كردى؟ مى همراهى او با هم باز بود ما با و ما موضع در على اگر: خوارج

 .آرى: صعصعه

 .ندارى دين تو كه برگرد. هستى على مقلّد خود دين در تو بنابراين،: خوارج

 شد؟ قدم ثابت صديقى خدا امر به پس داد، انجام نيكو را كار اين و كرد تقليد خدا از كه كسى از نكنم تقليد چگونه! شما بر واى: صعصعه

 مسلط نبرد ميدان بر او و فرستاد مى پيش را على آن هاى شعله ميان در گرفت مى شدت جنگ وقتى خدا پيامبر كه نبود طور اين آيا

 منصرف طرف كدام به پس جستند؟ مى بهره او از مسلمانان و پيامبر و كشيد مى زحمت خدا راه در و نشاند مى فرو را جنگ آتش و شد مى

 صراط و روشن چراغ و نورانى مهتاب از شويد؟ مى رويگردان كسى چه از و كنيد مى رغبت كسى چه به و رويد؟ مى كجا به و شويد مى

 كم شما عقلهاى كنيد؟ مى تيراندازى اقصى هدف و اكبر صديق به آيا كنيد؟ مى چكار! بكشد را شما خداوند او؟ درست راه و خدا مستقيم

 وصى و اميرالمؤمنين آيا. ايد شده دور آبشخور از و رفته كوه باالى به شماها. است شده زشت صورتهايتان و كشيده ته آرزوهايتان و شده

 شما شيطان! ستمگر كافران بر نفرين پس. ايد افتاده آشكار خسران به و است فريفته را شما نفسهايتان دهيد؟ مى قرار هدف را خدا رسول

 .است ساخته كور آشكار حجت ديدن از را شما نااميدى و كرده منحرف راست راه از را

 بگو دوستت به. زدى حرف زياد و رفت فرو و آمد بيرون شتر دهان كف مانند كه گفتى سخنانى! صعصعه اى: گفت راسبى وهب بن عبداللّه

 .خواند رجز سپس و جنگيد خواهيم او با قرآن و خدا حكم به ما كه

 .روند مى راه اعضايت و تو جسد روى پرندگان و اى شده آغشته خود خون به كه بينم مى را تو گويى راسبى؟ اى: صعصعه

 كفر به اينكه مگر كنيم نمى رها را او ما بگو دوستت به. گردد مى كسى چه ضرر به آسياب سنگ كه شود مى معلوم بزودى: وهب بن عبداللّه

 .كرد خواهيم بذل او به را خود جان ما كرد چنين اگر. پذيرد مى را توبه خداوند كه كند، توبه سپس و اعتراف خود

 .گردد مى آشكار شبروان زحمت صبح هنگام به: صعصعه

 )8.(كرد گزارش امام به را خوارج با خود صبحت جريان و آمد) ع(اميرالمؤمنين سوى به آنگاه
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 خوارج در تاريخ ۱۳۹

 )ع(حسين امام احتجاج

 آنها سوى به نافع. بودند نشسته حجر در عباس ابن و) ع(على بن حسين. شد مسجدالحرام وارد) خوارج سران از يكى( ازرق بن نافع روزى

 امام. بدهد جواب خواست نمى گويى كرد، سكوت عباس ابن. كن تعريف من براى پرستى مى كه را خدايى: گفت عباس ابن به و آمد

 .دهم مى جواب من را تو سؤال! اى رفته فرو جهالت در و ورى غوطه گمراهى در كه ازرق ابن اى: فرمود) ع(حسين

 .نپرسيدم تو از: گفت ازرق ابن

 .اوست نزد حكمت و است نبوت بيت اهل از او كه بپرس خدا رسول فرزند از! باش ساكت: گفت عباس ابن

 .كن تعريف: گفت) ع(حسين امام به خطاب ازرق ابن

. است نموده معرفى خود كه كنم مى معرفى چنان آن و كرده توصيف خود كه كنم مى توصيف چنان آن را خداوند: فرمود) ع(حسين امام

 و است يگانه او. نشده جدا اما است دور و نچسبيده اما است نزديك او. نيست مردم با مقايسه قابل و شود نمى درك حواس با خداوند

 .المتعال الكبير هو االّ الاله. نيست تبعيض قابل

 واداشت؟ گريه به را تو چيزى چه: فرمود) ع(حسين امام. كرد گريه شدت به ازرق ابن

 .تو توصيف زيبايى: گفت

 .كنى مى تكفير مرا و برادرم و پدرم تو كه ام شنيده! ازرق ابن اى: فرمود) ع(حسين امام

 از هم ما كرديد پيدا تغيير وقتى اما بوديد، اسالم روشن راه و اسالم حاكمان شما كه است جهت اين به باشم گفته را اين اگر: گفت ازرق ابن

 .كشيديم كنار شما

 وكَانَ الْمدينَةِ في يتيمينِ لغُالَمينِ فَكَانَ الْجِدار وأَما«: فرمايد مى خداوند كه آنجا بده جواب من به پرسم، مى چيزى تو از): ع(حسين امام

تَهبود؟ داشته نگه يتيم دو آن براى را گنج آن كسى چه) 9(»...كَنزٌ تَح 

 .يتيم دو آن پدر: ازرق ابن

 فاطمه؟ و خدا رسول يا بودند افضل يتيم دو آن پدر آيا: امام

 .بودند افضل فاطمه و خدا رسول البته: ازرق ابن

 .شد حايل كفر و ما ميان داشت نگه ما براى آنچه: امام

 اى كننده مخاصمه قوم ها قريشى شما كه است داده خبر ما به خداوند: گفت داد مى تكان را خود لباس كه حالى در و شد بلند ازرق ابن

 )10.(هستيد
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 )ع(محمدباقر امام احتجاج

 بگو مارقين اين به: فرمود سخنانش ضمن در امام. پرسيد حرام و حالل مسائل او از و رفت) ع(محمدباقر امام نزد ازرق بن نافع روزى

 بذل او يارى جهت به خداوند به تقرّب و او از اطاعت در را خود خون كه حالى در داشتيد روا را اميرالمؤمنين از دورى علت چه به شما

 داور و حكم را نفر دو پيامبرش شريعت در خداوند: بگو آنها به. شد راضى حكميت به خدا دين در او: گفت خواهند تو به آنها كرديد؟ مى

 و مرد خانواده از داورى) (11(»بينَهما اللّه يوفِّقِ إِصالَحاً يرِيدا إِن أَهلها منْ وحكَماً أَهله منْ حكَماً فَابعثُوا«: گويد مى كه آنجا داد، قرار

 درباره خدا پيامبر همچنين) سازد مى برقرار توفيق آنها بين خداوند باشند داشته اصالح قصد اگر. كنيد تعيين زن خانواده از داورى

 به اميرالمؤمنين كه دانيد نمى شما آيا. بود پروردگار امضاى مورد كه كرد داورى اى گونه به او و داد قرار حكم را معاذ سعدبن قريظه بنى

 كه هنگامى و كنند رد است قرآن مخالف كه آنچه كرد شرط آنها با و نكنند تجاوز آن از و كنند داورى قرآن با كه بود داده دستور داورها

 قرار داور را قرآن بلكه ام نداده قرار داور را مخلوقى من: فرمود كرد، حكم تو ضرر به كه دادى قرار داور را كسى گفتند حضرت آن به

 مردود است قرآن مخالف آنچه كه كرده شرط و شود حكم قرآن به داده دستور كه را كسى دانند مى گمراه چگونه مارقين اين پس ام؟ داده

 !اند شده بهتان مرتكب خود بدعت در اينها باشد؟

 )12.(است حقى سخن  شاءاللّه ان و بود نكرده خطور خاطرم به و بودم نشنيده را سخن اين قسم خدا به: گفت ازرق بن نافع

 

 حكم بن هشام احتجاج

 باشد ما ضرر به كه اى مسأله خوارج شما: گفت هشام. كرد مناظره اباضى يزيد بن عبداللّه با الرشيد هارون مجلس در حكم بن هشام

 .نداريد

 چگونه؟: گفت اباضى مرد

 ما از سپس پذيرفتيد، را او فضل و امامت و دانستيد عادل را او و كرديد اجتماع مردى واليت در ما با كه هستيد قومى شما: گفت هشام

 به شما بعدى اختالف و هستيم قدم ثابت ما نفع به شما گواهى و خود اجتماع در ما پس. جستيد تبرّا و كرديد دشمنى او با و شديد جدا

 است قبول خصم نفع به خصم گواهى و شود نمى مقابل اتفاق با اختالف زيرا نيست، قبول ما بر شما ادعاى و رساند نمى ضررى ما مذهب

 .شود نمى قبول او ضرر به ولى

 .كرد ظلم او حق در كمى اما كند محكوم را اباضى مرد آن كه شد نزديك: گفت خالد بن يحيى

. كند قضاوت انصاف با اى واسطه بايد صورتى چنين در. باشد دشوار آن درك كه برسد مشكلى جاى به سخن است ممكن: گفت هشام

 اگر و كرد، خواهد حكم من ضرر به باشد تو همفكران از اگر و كند حكم من نفع به است ممكن باشد من همفكران از واسطه اين اگر حال،

 و من همفكران از مردى كه است اين بهتر. كند حكم ما دوى هر ضرر به است ممكن است من مخالف هم و تو مخالف هم كه باشد كسى

 .كنند قضاوت ما ميان تا شوند تعيين تو همفكران از مردى
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 .است طور همين آرى،: گفت خارجى مرد

 .نماند باقى چيزى و شد تمام مطلب ديگر: گفت هشام

 خواندند گمراهش و كردند تكفير را او كرد قبول را حكمين او چون و بودند همراه ما با ابتدا اميرالمؤمنين واليت در خوارج: گفت سپس

 پس كرده رفتار حق مطابق كار اين در او اگر اكنون. داد قرار حكم است مختلف مذهبشان كه را مرد دو خارجى مرد اين اكنون و

 اين كفر و ايمان درباره نظردادن. است داده شهادت خود كفر به كه كرده راحت را ما نموده خطا اگر و است تر اولى او از اميرالمؤمنين

 ).ع(اميرالمؤمنين تكفير در او دادن نظر از است تر اولى شخص

 .بدهند جايزه هشام به كه داد دستور و آمد خوشش آن از بسيار الرشيد هارون رسيد اينجا به كه سخن
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 خوارج ادبيات. 9

 خوارج ادبى فقر

 و گوشه در كه اباضيه فرقه جز و است رفته بين از آنها افراطى و متحجر هاى انديشه و خوارج گوناگون گروههاى و ها فرقه كه گونه همان

 كه نيز خوارج ادبيات نيست، موجود خوارج از اثرى كنند، مى انكار خوارج به را خود انتساب هم آنها و دارند وجود اسالم جهان كنار

 صورت به كه نامه و خطبه چند و متفرقه اشعار مقدارى جز و رفته بين از زمان طول در باشد آنها آرمانهاى و افكار آئينه توانست مى

 در را ما نيز اندك هاى نمونه همين اما نيست، دست در خوارج از توجهى قابل آثار شود، مى مشاهده ادبى و تاريخى كتابهاى در پراكنده

 .كند مى يارى خوارج ماهيت درست شناخت جهت

 بلكه خورد، نمى چشم به باشد آنها خاص سياسى آرمانهاى يا و عقايد كننده بيان كه چيزى خوارج از بازمانده ادبى هاى نمونه اين در

 و ظالم و ظلم از انزجار مانند مقوالتى هستند، آن دنبال به گروهى هر طبعا كه است كلياتى بيان جهت در بيشتر آثار اين گيرى سمت

 از و رثائى و حماسى شعرهاى سرودن و مخالفان از شديد انتقاد و خويش بزرگان از سازى قهرمان و خود رزمندگان شجاعت از تعريف

 .قبيل اين

 سازش و جنگها در بيباكى و تهور مانند خصوصياتى توان مى حال، عين در اما، كند مى بيان را كليات فقط آثار اين كه است درست

 اشعار گاه ديد، خواهيم چنانكه البته. كرد مشاهده آثار اين در را دنيا به اعتنايى بى و عقيده راه در مرگ از نترسيدن و مخالفان با ناپذيرى

 .خورد مى چشم به خوارج آثار در نيز قبيلگى تعصبات مورد در اشعارى و عاشقانه

 

 خوارج شعر

 در آنها استعدادهاى شكوفايى باعث حالتى چنين كه بود طبيعى اند بوده خود مخالفان با ستيز و جنگ حال در همواره خوارج كه آنجا از

 رثاى در هم اشعارى البته. دهد مى تشكيل شعرها نوع اين را خوارج اشعار از بسيارى كه است اين. گردد حماسى اشعار و رجزها سرودن

 .است آمده آنها آثار در گريخته و جسته طور به مخالفانشان هجو و امرا مدح در همچنين و زهد به دعوت در نيز و شدگان كشته

 و ادبى كتابهاى در خوارج از شاعر نود اسامى محمود، نايف دكتر آقاى استقصاى و تحقيق طبق اما دانيم نمى را خوارج شاعران تعداد

 )13.(اند بوده زن تن هشت آنها ميان از و است مانده جاى بر قصيده يا بيت چند يا يك كدام هر از كه آمده تاريخى

 اثر سرعت به آنچنان دلها در اينان سخن: است گفته آنها درباره زياد ابن. است اسلوب قدرت و لفظ فصاحت خوارج شعر مميزات از يكى

 اثر چنان من در او سخن كه دارد مى اظهار بود گفته سخن او با كه آنها از يكى درباره مروان بن عبدالملك و. نيستان در آتش كه كند مى

 با اينكه از ترسيدم نمى اگر: گفت كنند، زندانى را او داد دستور آنكه از پس و. است شده آفريده آنها براى تنها بهشت پنداشتم كه كرد

 )14.(كردم نمى زندانى را تو بكشانى فساد به را مردم خود فريبنده سخنان
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 ما كه آنجا تا و. رسد مى بيت هفت تا احيانا و است بيتى دو و بيتى يك معموالً و است اندك ابيات، تعداد نظر از خوارج از بازمانده اشعار

 ابن گفته به و سروده شارى ابوحمزه رثاى در خارجى حصين عمروبن كه است اى قصيده دارد بيت سه و پنجاه كه بلندى شعر تنها دانيم مى

 اصفهانى ابوالفرج و الحديد ابى ابن را آن كامل متن كه قصيده اين. است عرب برگزيده اشعار از فصاحت لحاظ از اشعار اين الحديد ابى

 :شود مى شروع مطلع اين با اند آورده

 )  15(تجرى دمعها و تقول هند   الفجر تبلج قبيل هبت  

 خود جنگجويان در انتقامجويى حس تحريك براى آنها و است داده اختصاص خود به را بيشترى حجم خوارج اشعار در مرثيه اساسا

 .اند سروده فراوانى رثائى اشعار

 در نه مرثيه گاه و است شدگان كشته براى زارى و گريه و ناراحتى و تأسف از صحبت فقط گاه: است گونه دو بر خوارج رثائى شعر

 حمام ابى بن جعدى نام به شاعرى كه است شعرى اول مضمون نمونه. است شده سروده راهشان ادامه جهت در بلكه آنها، براى گريه جهت

 :است گفته اند شده كشته »دقوقا« نام به محلى در كه خوارجى رثاى در

  اذرع و رؤس منها قطعت وقد   غودرت دقوقاء فى قتلى بنفسى  

 )  16(مجزع و مبكى ماالقين دون وفى   عليهم المسلمين نساء لتبك  

 رفتند، بين از كه دقوقا در شدگان كشته فداى جانم

 .بود شده قطع دستهايشان و سرها كه حالى در

 .كنند گريه آنها بر مسلمان زنان بايد

 .است زارى و گريه جاى نيز آن از كمتر مصيبتى در و

 :نهروان خوارج رثاى در است ظبيان بن حيان شعر دوم مضمون نمونه

  بالنهر المصابين بعد اربة وال والصبر عزاء من مابى خليلى  

 )  17(تفرى ما  اللّه فى و ماتدعو  اللّه الى   جمة كتائب فى نهضات سوى  

 نهروان، شدگان كشته از پس! من دوستان

 دارم، اى عقده نه و كنم مى صبر نه و گيرم مى عزا نه من

 شود، قيام بسيار پرچمهاى زير در اينكه جز

 .جنگد مى خدا براى و خواند مى خدا سوى به كه مادام
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 و دين در تنها و بودند عبادت و زهد اهل خوارج كه شده معروف آنچه برخالف كه است اين شويم يادآور اينجا در بايد كه ديگرى مطلب

 كه فجائه ابن قطرى مثالً. شود مى ديده است مفاهيم اين مخالف جهت در درست كه نيز هايى مقوله خوارج اشعار در داشتند، تعصب عقيده

 خواستگارى او از كس هر و بود زيبا بسيار گويا كه حكيم، ام نام به خوارج از زنى با معاشقه در بود خوارج مهم شاعر و ازارقه امام خود

 :است گفته را زير اشعار پذيرفت، نمى كرد مى

  حكيم ام الق مالم العيش وفى   لزاهد الحياة فى انى لعمرك  

  لسقيم وال بثّ لذى شفاء   يرمثلها لم البيض الخفرات من  

  لئيم جد الدهر نائبات على   وجهها الطلم يوم انى لعمرك  

 )  18(غيرذميم الحرب فى فتى طعان   ابصرت دوالب يوم شهدتنى ولو  

 هستم، زاهد عيش و زندگى در من كه تو جان به قسم

 .ام نكرده مالقات را حكيم ام كه مادامى

 نشده ديده او مانند سفيدروى نشينان پرده از

 .باشد شفابخش بيمارى و درد صاحب هر براى كه

 بزنم، سيلى او صورت به كه روزى تو، جان به قسم

 .ورزيد خواهم بخل روزگار مصيبتهاى بر جدا

 كرد، مى مشاهده »دوالب« روز در مرا او اگر

 .نيست سرزنشى هيچ سزاوار كه ديد مى جنگ در را جوانى زدن نيزه

 مخالف آن با كه را ديگر قبيله و كند مى تعريف را خود قبيله فراوان تعصب با خوارج، سران از ديگر يكى شيبانى، عتبه بن مصقلة همچنين

 :گويد مى وقت خليفه به خطاب او. دارد مغايرت كامالً دينى تعصبات با اى قبيله تعصبات اين كه است بديهى. دهد مى قرار حمله مورد بوده

   عصيب بالعراق يوم لك يكن  وائل بكربن ترض لم ان فانك

 )  19(خطيب ثقيف من عليها يقوم  ارضنا منابر مادامت والصلح

 نكنى، راضى خود از را وائل بكربن قبيله تو اگر

 .بود خواهد سخت عراق در تو روز
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 .خواند مى خطبه كسى ثقيف قبيله از ما، سرزمين منبرهاى در كه مادام شد نخواهد برقرار صلحى هيچ

 شركت جنگها در و بود بزدلى آدم ولى داشت را خوارج از صفريه عقيده كه است بوده شيبانى حطان بن عمران خوارج شاعران از يكى

 پاسخهاى بعدها كه دارد اشعارى بود، كرده شهيد را) ع(اميرالمؤمنين حضرت كه مرادى ملجم ابن از تمجيد و تعريف در شاعر اين. كرد نمى

 از را خود تعجب و تأسف آن، از قبل اما. كنيم مى نقل را شده داده پاسخهاى از قسمتى و شعرها آن اينجا در ما. شد داده آنها به متعددى

 جزء را او و كرده نقل حديث خود كتابهاى در حطان بن عمران از كه داريم مى ابراز نسائى و داود ابى و بخارى جمله از سنّت اهل محدثان

 )20.(اند داده قرار خود احاديث راويان

 كنند؟ نقل حديث كند مى تعريف) ع(اميرالمؤمنين قتل از كه او چون فاسدى خارجى از اند داده اجازه خود به چگونه اينها كه است تعجب

 .بگذريم

 :است گفته ملجم ابن درباره حطان بن عمران

  رضوانا العرش ذى من االليبلغ   بها اراد ما تقى من ضربة يا  

 )  21(ميزانا  عنداللّه البريه فى او   واحسبه يوما الذكره انى  

 :گويد مى طبرى فقيه جمله از اند گفته شعر اين براى هايى رديه

  بنيانا العرش ذى من االليهدم   بها اراد ما شقى من ضربة يا  

 )  22(حطانا به عمران والعن ايها   فالعنه يوما الذكره انى  

 :گويد مى الطيب احمد محمدبن نيز و

  انسانا  عنداللّه البرية اشقى   ضاربها صار غدور من ضربة يا  

 )  23(حطانا بن عمران الكلب والعن   فالعنه يوما الذكره انى  

 گويد مى شافعى  عبداللّه طاهربن ابوالطيب قاضى همچنين

  بهتانا الملعون الملجم ابن عن   قائله انت مما البرء انّى  

 )  24(اركانا لالسالم ليهدم االّ   بها اراد ما شقى من ضربة يا  

 :است گفته بلندى اشعار ضمن در ديگرى كس

  غضبانا الرحمن قداتى مخلدا   لظى اورثته غوى من ضربة بل  

 )  25(نيرانا الخلد عذاب ليصلى اال   بضربته قصدا يرد لم كانه  
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 نسبت نفرت ابراز مانند كلياتى شامل آنها از تر ضعيف حتى يا و خود معاصران اشعار مانند و ندارد اى تازه چيز خوارج شعر حال، هر به

 .است قبيل اين از و خود قهرمانان از ستايش و مخالفان به

 

 خوارج هاى نامه و ها خطبه

 نيز آنها بپذيريم، خوارج ادبيات از بخشى عنوان به است آمده تاريخى كتابهاى در كه را خوارج از بازمانده هاى نامه و ها خطبه بتوانيم اگر

 .گيرند قرار توجه مورد توانند مى تاريخى اسناد عنوان به تنها و ندارند ادبى ارزش چندان

 هايى خطبه همچنين) 26.(است آورده جاحظ را هايشان خطبه از قسمتهايى و آنها از بعضى اسامى كه اند داشته زيادى خطباى خوارج البته

 از يكى در شبيب حماسى خطبه و حروراء در راسبى وهب بن عبداللّه خطبه جمله از اند، كرده نقل ديگران و طبرى را خوارج سران از

 )28.(فجائه بن قطرى از نامه و خطبه چند و) 27(نمود ايراد مدينه مسجد در كه شارى ابوحمزه مفصل خطبه دو مهمتر همه از و جنگها

 آن عبارت و دارد عاطفى بارهاى و است برخوردار اى كننده تحريك و حماسى مضمونهاى از شعرهايشان مانند نيز خوارج هاى خطبه

 مدينه در ابوحمزه مفصل خطبه از قسمتى در مثالً است، شده استفاده هم مزدوج و كوتاه هاى جمله از گاهى اما است، غيرمتكلّفانه و ساده

 و  اللّه لعنة فعليه فرجه، فى المابون بطنه، فى الفاسق الفهود، يزيد و القرود، يزيد و الخمور، يزيد معاويه، يزيدبن لّى و ثم :است آمده چنين

 )29.(مالئكته

 است، نشده اشاره گروهى درون اختالفات به و گرديده مطرح خوارج هاى فرقه همه قبول مورد كليات خوارج از شده نقل هاى خطبه در

 دو آن، نمونه. شود مى فرقه آن از فرقه اين انتقاد شامل و است اى فرقه اختالفات مورد در بيشتر كه آنها از بازمانده نامه چند برخالف

 عقايد از آن طى كه) 30(است شده بدل و رد ازارقه فرقه رئيس ازرق بن نافع و نجدات فرقه رئيس عامر بن نجدة ميان كه است اى نامه

 .اند نموده استشهاد قرآنى آيات به و كرده انتقاد سخت يكديگر

 :نوشتها پى

-------------------------------------------------------------------------------- 

 ابن البالغه نهج شرح و) 45 ص ،1 ج(مبرد كامل در تفاوتهايى با احتجاج اين. 395 ص ،33 ج بحاراالنوار،: مجلسى عالمه ـ 1

 .است آمده نيز 306 ص ،7 ج دمشق، تاريخ تهذيب و) 274 ص ،2 ج( الحديد ابى

 .است آمده نيز) 122 ص ،4 ج( اعثم ابن الفتوح و) 187 ص( طبرسى احتجاج كتاب در تفاوتهايى با احتجاج اين. 397 ص همان، ـ 2

 .95 مائده، ـ 3

 .58 زخرف، ـ 4

 .401 ص ،1 ج العرب، خطب جمهره: صفوت زكى ؛273 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: الحديد ابى ابن ـ 5
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 .77 نامه البالغه، نهج ـ 6

 .است آمده مختصرى تفاوت با نيز) 393 ص ،33 ج( بحاراالنوار در احتجاج اين. 98 ص ،5 ج الفريد، العقد: عبدربه ابن ـ 7

 .405 ص ،1 ج العرب، خطب جمهره: صفوت زكى ؛121 ص االختصاص،: مفيد شيخ ـ 8

 ...بود گنجى زيرش در و بود شهر اين مردم از يتيم پسر دو آنِ از ديوار اما و ؛82 كهف، ـ 9

 .424 ص ،33 ج بحاراالنوار، ـ 10

 .35 النساء، ـ 11

 .428 ص ،33 ج بحاراالنوار، ـ 12

 .247 ص االموى، العصر فى الخوارج ـ 13

 .40 ص الخوارج، ادب: القلماوى سهير ـ 14

 .  125 ص ،5 ج البالغه، نهج شرح ـ 15

 ).  دقوقاء كلمه ذيل( 459 ص ،2 ج البلدان، معجم: حموى ياقوت ـ 16

 ). هق 1408 بيروت، دارالكتب طبع( 74 ص ،3 ج طبرى، تاريخ ـ 17

 .  148 ص ،6 ج االغانى،: اصفهانى ابوالفرج ـ 18

 . 49 ص الخوارج، ادب: القلماوى ـ 19

 .26 ص ،1 ج العقول، مرآة مقدمه: عسكرى مرتضى ـ 20

 .  84 ص همان،: القلماوى ـ 21

 .  الكامل: مبرد ـ 22

 .  الكامل: مبرد ـ 23

 .  415 ص ،3 ج الذهب، مروج: مسعودى ـ 24

 . 415 ص ،3 ج الذهب، مروج: مسعودى ـ 25

 .بعد به 214 ص ،3 ج و بعد به 227 ص ،1 ج التبيين، و البيان ـ 26

 .بعد به 114 ص ،5 ج البالغه، نهج شرح: الحديد ابى ابن ـ 27

 .460 ص ،1 ج العربى، االدب تاريخ فروخ، عمر ـ 28
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 .470 ص ،2 ج العرب، خطيب جمهرة: صفوت زكى احمد ؛249 ص ،1 ج االخبار، عيون: قتيبه ابن ـ 29

. 137 ص ،4 ج البالغه، نهج شرح: الحديد ابى ابن ـ 30

 

 البالغه نهج در خوارج. 10

 و آرمانها و آنها نماى و نشو و پيدايش چگونگى با آشنايى و خوارج درست شناخت جهت در نظير بى و مطمئن بسيار منابع از يكى

 .است البالغه نهج آنها، لجبازيهاى و گيريها سخت و ويژه روحيات و ها انديشه

 و متعصب گروه اين اصلى ماهيت روشنگر است، آمده البالغه نهج در اى گسترده صورت به كه خوارج درباره) ع(اميرالمؤمنين سخنان

 .آنهاست سران فريبكاريهاى و بازيها سياست و رويها كج و انحرافات كننده منعكس و نادان

 در خوارج درباره را امام سخنان كه آنيم سر بر اكنون ايم، كرده نقل را امام سخنان از فرازهايى مختلفى مناسبتهاى به گذشته بحثهاى در

 و افكار و ماهيت با پيش از بيش تا گيرد قرار خوانندگان روى فرا اول دست و مهم تاريخى اسناد عنوان به كه بياوريم يكجا فصل اين

 .هم نيز امام دلهاى درد و رنجها با و شوند آشنا خوارج گروه عملكرد

 

 حكميت داستان. 1

 آنها كه حالى در بود، صفين جنگ در حضرت آن جانب از حكميت پذيرفتن) ع(اميرالمؤمنين از آنها جدايى در خوارج بهانه مهمترين

 را آن از قسمتهايى كه است فرموده ايراد مطالبى آن مشروعيت و حكميت اصل درباره امام. كردند حكميت پذيرش به مجبور را امام خود

 :كنيد مى مالحظه

 عنه ينطق انما و ترجمان من البدله و بلسان الينطق الدفتين بين مستور خط هو انما القرآن هذا و القرآن حكّمنا انما و الرجال نحكّم لم انّا

 فردوه شئ فى تنازعتم فان: سبجانه  اللّه قال قد و  اللّه كتاب عن المتولى الفريق نكن لم القرآن بيننا نحكّم ان الى القوم دعانا لما و الرجال

 ان و الناس احق فنحن  اللّه كتاب فى بالصدق حكم فاذا بسنته ناخذ ان الرسول الى رده و بكتابه نحكم ان  اللّه الى فرده الرسول و  اللّه الى

 ليتبين ذلك فعلت فانما التحكيم فى اجال بينهم و بينك جعلت لم قولكم اما و به اودالدهم و الناس احق فنحن) ص( اللّه رسول بسنة حكم

 ان الغى تنقادالول و الحق تبين عن فتجعل باكظامها التؤخذ و االمة هذه امر الهدنة هذه فى يصلح ان  اللّه لعل و العالم يتثبت و الجاهل

 )1.(زاده و فائدة اليه جرّ ان و الباطل من كرثه و نقصه ان و اليه احب بالحق العمل كان من  عنداللّه الناس افضل

 سخن زبان با. جلد ميان در پنهان است خطوطى فقط قرآن اين ولى. پذيرفتيم حكميت به را قرآن تنها نداديم، قرار حكم را اشخاص ما

 ما ميان قرآن كه كردند دعوت را ما قوم آن كه هنگامى. بگويند سخن آن از توانند مى انسانها تنها و است ترجمان به نيازمند و گويد نمى

 و خدا به را آن كرديد اختالف چيزى در اگر است فرموده خداوند كه حالى در. كنيم پشت خدا كتاب به كه نبوديم كسانى ما كند، حكومت



 

Noorfatemah.org 
 

 خوارج در تاريخ ۱۴۹

 را او سنّت كه است اين پيامبر به اختالف ارجاع و سازيم حاكم را كتابش كه است اين خدا به اختالف دادن ارجاع. واگذاريد او رسول

 و سزاوارترين ما باز باشد حكم پيامبر سنّت اگر و هستيم آن به مردم سزاوارترين ما بگيرد قرار داور خدا كتاب راستى به هرگاه. كنيم اخذ

 حقيقت جستجوى به خبران بى كه بود آن براى تنها كار اين اى داده قرار را مدتى آنها و خود ميان چرا گوييد مى اينكه. هستيم آنها برترين

 بسته آنها روى به تحقيق راه و كند اصالح را امت اين كار فاصله اين در خداوند شايد شوند، تثبيت خود آگاهى در آگاهان و بپردازند

 او نزد حق به عمل كه است كسى خدا نزد مردم ترين گرامى همانا. نشوند گمراهى نخستين تسليم و نكنند عجله جستجو در تا. نشود

 .باشد داشته افزونى و منفعت او براى باطل و شود كاسته او منافع از چند هر باشد، باطل از تر محبوب

 و عنه فتاها تبعه قلوبهما و معه السنتها تكون و اليجاوزاه و القرآن عند يجمعها ان عليهما فاخذنا رجلين اختاروا ان على ملئكم راى فاجمع

 رايهما سوء بالحق العمل و بالعدل الحكم فى عليهما استثنائنا سبق قد و رايهما االعوجاج و هواهما الجور كان و يبصرانه هما و الحق تركا

 )2.(الحكم معكوس من اليعرف بما اييا و الحق سبيل خالفا حين النفسنا ايدينا فى الثقة و حكمهما جور و

 تجاوز آن از و باشند خاضع قرآن برابر در كه گرفتيم پيمان نفر دو آن از ما و كنيد انتخاب را تن دو كه گرفته قرار اين بر شماها نظر

. كردند ترك را آن ديدند مى را حق آشكارا اينكه با و برتافتند روى قرآن از آنها اما. باشد آن پيرو دلهايشان و قرآن با آنها زبان نكنند،

 به و كنند حكم عدل به كه بوديم كرده شرط آنها با ظالمانه حكم و سوءنظر اين از پيش اما كج، رأيشان و بود ستم و جور آنها خواسته

 .بود ما براى و ما دست در حجت نمودند صادر برعكس حكمى و كردند مخالفت حق رأى با آنها كه هنگامى. نمايند عمل حق

 قيس بن بعبداللّه عهدكم انما و تكرهون مما القوم اقرب النفسكم اخترتم انكم و يجبون مما القوم اقرب ألنفسهم اختاروا القوم ان و اال

 التهمة لزمته فقد كاذبا كان ان و مستكره غير بمسيره اخطاء فقد صادقا كان فان سيوفكم شيموا و اوتاركم فقطعوا فتنة انها يقول باالمس

 )3.(االسالم قواصى حوطوا و االيام مهل خذوا و العباس بن بعبداللّه العاص عمروبن صدر فى فادفعوا

 شخصى نزديكترين خود براى شما و كردند انتخاب حكميت به داشتند دوست كه را شخصى نزديكترين خود براى شام اهل كه باشيد آگاه

 را كمانها بند است، فتنه جنگ گفت مى ديروز تا كه هستيد روبرو) ابوموسى( قيس بن عبداللّه با شما. برگزيديد آيد مى بدتان او از كه را

 اگر و است، خطاكار كرده پيدا حضور اجبار بدون اينكه پس است راستگو سخن اين در اگر او. دهيد قرار نيام در را شمشيرها و كنيد قطع

 اسالم مرزهاى و برگيريد بهره روزگار مهلت از و كنيد دفع را عمروعاص سينه عباس ابن وسيله به بنابراين. است متهم پس گفت مى دروغ

 .باشيد داشته اختيار در را

 اليهم القرآن جرنا فان عنه االفتراق امانته و عليه االجتماع احيائه و القرآن امات ما يميتا و القرآن احيا ما ليحييا الحكمان حكم فانما

 )4...(عليكم اللبسته و امركم عن الختلتكم و بجرا لكم الابا آت فلم اتبعونا الينا جرهم ان و اتبعناهم

. ببرند بين از برده بين از قرآن را آنچه و كنند زنده كرده، زنده قرآن را آنچه كه بود اين براى شدند انتخاب حكميت به نفر دو آن اگر

 و كنيم تبعيت آنان از بكشاند آنها سوى به را ما قرآن اگر پس. است پراكندگى آن ميراندن و كنند اجتماع آن بر كه است اين قرآن احياى

 بر را چيزى و نداده فريب امر واقعيت از را شما و نينداخته راه به شرّى! ها ريشه بى اى. كنند تبعيت ما از بكشاند ما سوى به را آنها اگر

 ...ام نكرده مشتبه شما
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 ابوموسى به نامه. 2

 : فرمود آن ضمن و نوشت ابوموسى به اى نامه امام اشعرى، ابوموسى حماقت و عمروعاص توطئه و حكمين رأى اعالم از پس

 على أيت و بالذى سافى و الماب كرم و الثواب حسن بذلك ابتغى منى الفتها و) ص(محمد امة جماعة على احرص فاعلم رجل وليس

 )5....(التجربه و العقل من اوتى ما نفع حرم من الشقى فان عليه فارقتنى ما صالح عن تغيرت ان و نفسى

 طلب را شايسته عاقبتى و نيك پاداش كار اين در من. نيست تر حريص من از) ص(محمد امت الفت و وحدت به نسبت كس هيچ كه بدان

 است كسى بدبخت. دادى دست از داشتى من از شدن جدا موقع كه را شايستگى آن تو كه چند هر وفادارم، ام كرده تعهد آنچه به و كنم مى

 ...ماند محروم شده داده او به كه اى تجربه و عقل سود از كه

 

 خوارج با امام احتجاجات. 3

 ما همراه صفين در شما همه آيا: فرمود آنها به خطاب و رفت آنها لشكرگاه به حضرت آن امام، سپاه از خوارج گروه جدايى از پس

 يك بودند حاضر صفين در كه كسانى: شويد تقسيم گروه دو به پس: فرمود. نبوديم حاضر بعضى و بوديم حاضر ما از بعضى: گفتند بوديد؟

 ...بگويم آن با متناسب سخنى را گروه دو از يك هر حتى. بشوند گروه يك نبودند حاضر كه آنها و گروه

 :فرمود آنها با احتجاج مقام در جمله از كرد، صحبت آنها با مفصل و مشروع طور به حضرت آن سپس

 فالراى سبحانه  اللّه كتاب الى استراحوا و استقالوا دعوتنا، اهل و اخواننا خديعة، و مكرا و غيلة و حيلة المصاحف رفعهم عند تقولوا الم

 الزموا و شانكم على فاقيموا ندامة، آخره و رحمة اوله و عدوان باطنه و ايمان ظاهره امر هذا لكم فقلت عنهم التنفيس و منهم القبول

 رايتكم قد و الفعلة هذه كانت قد و ذل ترك ان و اضل اجيب ان نعق ناعق الى التلتفتوا و بنواجذكم الجهد على عضوا و طريقتكم

 )6...(اعطيتموها

 ما از هستند، ما دين اهل و ما برادران كه نگفتيد كردند بلند نيزه سر بر را قرآنها فريب و خدعه و مكر و حيله روى از كه وقت آن مگر

 گفتم شما به من پس سازيم؟ رهايشان و بپذيريم را آنها كه است اين ما نظر اند شده راضى قرآن حكومت به و بگذريم آنان از خواهند مى

 راهتان به و باشيد حال همين به پس است، پشيمانى آن آخر و رحمت آن اول است، دشمنى آن باطن و ايمان آن ظاهر كه است كارى اين

 گمراه دهيد پاسخ آن به اگر كه است صدايى اين زيرا باشيد، اعتنا بى صدايى هر به و بفشريد هم روى را دندانها جهاد در و دهيد ادامه

 ...ساختيد عملى را آنها خواسته كه ديديم و كرديد را كار آن شما اما. شود مى ذليل كنيد تركش اگر و كند مى
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 خوارج در تاريخ ۱۵۱

 : گفت جمله از فرمود، سخنانى خوارج از يكى پاسخ در امام

 واقلبوا نفثاته و نزعاته عن فاصدفوا الفتنة بالفرقة و الفرقة بالجماعة يعطيكم و عقدة عقدة دينكم بحل يريدان و طرقه لكم يسنى الشيطان ان

 )7.(انفسكم عفى اعقلوها و اليكم اهداها ممن النصيحة

 با و سازد متفرق را شما اتحاد جاى به و كند باز گره به گره را شما دين خواهد مى و دهد مى نشان ما به را خود راههاى شيطان همانا

 را آن و بپذيريد كند مى هديه شما به را نصيحت كه كسى از و بگردانيد روى او فريبهاى و ها وسوسه از پس. كند برپا فتنه شما ميان تفرقه

 .دهيد جاى خود نفس در

 به عباس ابن عزيمت هنگام. برود آنها پيش كه يافت مأموريت امام طرف از عباس بن عبداللّه نيز بار يك خوارج با مناظره و محاجه براى

 :فرمود وى به امام خوارج سوى

 )8.(محيصا عنها اليجدون فانهم بالسنة حاججهم ولكن يقولون و تقول ذووجوه حمال القرآن فان بالقرآن التخاصمهم

 چيزى آنها و گويى مى چيزى تو دارد، را گوناگون وجوه و تفسيرها و مختلف معانى تاب قرآن زيرا نكن، محاجه آنها با قرآنى آيات با

 .ندارد فرار جاى آن برابر در كه كن بحث آنها با پيامبر سنّت با لكن. گويند مى

 

 خوارج انحرافات بيان. 4

 :فرمود امام است كافر كبيره گناه مرتكب گفتند مى كه خوارج بزرگ انحراف اين مورد در

 تكفرونهم و بخطئى تاخذونهم و بضالل آله و عليه  اللّه صلّى محمد امة عامة تظلون فلم ظللت و اخطات انى تزعموا ان االّ ابيتم فان

 و عليه  اللّه صلّى  اللّه رسول ان علمتم قد و يذنب لم بمن اذنب من تخلصون و السقم و البرء مواضع تضعونها عواتقكم على سيوفكم. بذنوبى

 قسم ثم المحصن غير الزانى جلد و السارق قطع و اهله مبرائه ورث و القاتل قتل و اهله ورثه ثم عليه صلّى ثم المحصن الزانى رجم آله

 اسمائهم يخرج لم و االسالم من سهمهم يمعهم لم و يهم  اللّه حقّ و اقام و بذنوبهم  اللّه رسول فاخذهم المسلمات نكحا و ء الفى من عليهما

 )9....(اهله بين من

 گمراه را آله و عليه  اللّه صلّى محمد امت همه من گمراهى به چرا پس ام شده گمراه و كرده خطا م كه داريد اصرار خود پندار اين در اگر

 دوش به را خود شمشيرهاى شما كنيد؟ مى تكفير را آنها من گناهان به و دهيد مى قرار مؤاخذه مورد را آنها من خطاى به و دانيد مى

  اللّه صلّى پيامبر دانيد مى كه حالى در آميزيد، مى درهم بيگناه با را گناهكار و كنيد مى استفاده ناسالم و سالم جاى در آن از و ايد گرفته

 نمود، مى تقسيم اش خانواده ميان را او ارث و خواند مى نماز وى جنازه بر آن از پس اما كرد مى سنگسار را همسردار زاكار آله و عليه

 از را آنها سهم ولى زد مى تازانه را همسر بدون زناكار و بريد مى را دزد دست داد، مى اش خانواده به را او ميراث ولى كشت مى را قاتل

 حق و داد مى كيفر گناهانشان سبب به را آنها آله و عليه  اللّه صلّى پيامبر بنابراين،. كردند مى ازدواج مسلمان زنان با را آنان و داد مى غنائم



 

Noorfatemah.org 
 

 خوارج در تاريخ ۱۵۲

 خارج مسلمانان دفتر از را آنان نامهاى و نمود نمى منع اسالم از را آنها سهم حال، عين در اما، كرد مى اجرا آنها درباره را خدا

 ...ساخت نمى

 

 را انحرافى معناى يك آن از كه خوارج فريبنده ظاهر به شعار درباره امام. » االّللّه الحكم« كه كردند مى تكرار را اشعار اين همواره خوارج

 :فرمود بودند كرده اراده

 المؤمن امرته فى يعمل اوفاجر برّ امير من للناس البد انه و  االللّه امرة ال يقولون هؤال ولكن  االللّه الحكم انه نعم الباطل بها يراد حق كلمة

 )10...(االجل فيها  اللّه يبلغ و الكافر فيها يستمتع و

 خدا جز زمامدارى گويند مى گروه اين ولى نيست خدا حكم جز حكمى كه است درست آرى،. شد باطل اراده آن از كه است حقى سخن

 كار به حكومت، آن سايه در مؤمنان تا بدكار، يا باشد نيكوكار خواه دارند، نياز زمامدار يك به حال هر به مردم كه جالى در. نيست

 .برساند خود پايان به را حكومت آن خداوند و گردند مند بهره نيز كافران و شود مشغول خويش

 :فرمود جمله از كرد ايراد سخنانى بودند پيوسته خوارج به كه كوفه سپاه از جمعى درباره امام

 صدهم و العمى و الضالل فى ارتكاسهم و الهدى من بخروجهم فحسبهم عنهم متخل و منهم متبرى غدا هو و استفلهم قد اليوم الشيطان ان

 )11.(التيه فى جماحهم و الحق عن

 از كه بس همين را آنها. كرد خواهد گيرى كناره آنها از و جست خواهد بيزارى آنها از فردا اما كرد، تفرقه درخواست آنها از امروز شيطان

 .فروماندند حيرت وادى در و كردند سد را حق راه آنها. رسيدند كورى و گمراهى به و شدند خارج هدايت طريق

 

 امام هاى شكوه و دلها درد. 5

. دادى فرمان آن به سپس و كردى نهى حكميت از را ما: گفت حضرت آن به اعتراض مقام در »الهرير ليلة« از پس امام، ياران از يكى

 است؟ درست كداميك دانيم نمى

 :فرمود و زد هم به را خود دستان امام

 اعوججتم ان و هديتكم استقمتم خيرافان فيه  اللّه يجعل الذى المكروه على حملتم به امرتكم حين انى لو  واللّه اما العقده ترك من جزاء هذا

 ان يعلم هو و بالشوكة الشوكة كناقش دائى انتم و يكم اداوى ان اريد من؟ والى بمن ولكن الوثقى لكانت تداركتكم، ابيتم ان و قومتكم

 )12.(الدوى الداء هذا اطباء ملت قد اللهم معها ضلعها
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 خوارج در تاريخ ۱۵۳

 برايتان كه كرد وادارتان كارى به دادم دستور جهاد به را شما كه هنگامى خدا به سوگند. كند ترك را پيمان كه كسى جزاى است اين

 به شديد مى منحرف اگر و كردم مى رهبرى را شما كرديد مى عمل درست اگر. بود داده قرار آن در را شما خير خداوند ولى بود ناپسند

 اين اما. شد مى محكم كار صورتى چنين در. ساختم مى شما جايگزين را ديگرى كسان كرديد مى خوددارى اگر و پرداختم مى شما اصالح

 خود كه حالى در كنم، درمان را دردها شما وسيله به خواهم مى من كردم؟ مى اعتماد كسى چه به و دادم مى انجام كسى چه كمك به را كار

. اوست با همواره آن تيغهاى داند مى خود كه حالى در آورد، بيرون خار وسيله به را خار كه هستم كسى مانند من. هستيد من درد

 ...اند شده خسته جانگزا درد اين طبيبان! خداوندا

 :فرمود شدند تشويش دچار حكميت درباره حضرت آن اصحاب آنكه از پس

 اميرا امس كنت لقد انهك لعدوكم وهى تركت و منكم اخذت  قدواللّه و الحرب نهكتكم حتى احب ما على معكم امرى يزل لم انه الناس ايها

 )13.(تكرهون ما على احملكم ان ان لى وليس البقاء احببتهم وقد منهيا اليوم فاصبحت ناهيا امس كنت او مامور اليوم فاصبحت

 شما از جمعى كه سوگند خدا به و كرد، خسته را شما جنگ كه آنگاه تا داشتم، مى دوست كه بود آنچنان شما و من وضع همواره! مردم اى

 و مأمور امروز و بودم شما امير و فرمانده ديروز من. بود تر كوبنده شما دشمنان براى جنگ اين اما گذاشت، باقى را جمعى و گرفت را

 بر را شما توانم نمى من و داريد مى دوست را دنيا در ماندن شما. هستم شونده نهى امروز و بودم كننده نهى ديروز ام، شده شما فرمانبر

 .كنم مجبور داريد نمى دوست كه چيزى

 :فرمود اى خطبه ضمن حكمين، رأى اعالن از بعد

 لكم نخلت و امرى الحكومة هذه فى امرتكم كنت وقد الندامة تعقب و الحسرة تورث المجرب العالم الشفيق الناصح معصية فان بعد اما

 الزند ضن و بنصحه الناصح ارتاب حتى العصاة المنابذين و الجفاة المخالفين اباء على فابيتم امر لقصير يطاع لوكان رايى مخزون

 )14...(بقدحه

 حكميت اين درباره من. دارد دنبال به پشيمانى و شود مى حسرت باعث است، باتجربه و دانا كه مهربانى كننده نصيحت از سرپيچى همانا

 مخالفان همانند شما اما). داد مى گوش قصير حرف به كسى اگر( دادم قرار شما اختيار در را خالص نظر و گفتم شما به را خود فرمان

 ...كرد خوددارى اندرز و پند از و افتاد ترديد به خود پند در كننده نصحيت كه جايى تا كرديد امتناع شكن، پيمان نافرمانان و جافاكار

 :فرمود حضرت شد خواهيم ملحق تو به نمايى توبه سپس و كنى اعتراف خود كفر به اگر كه گفتند حضرت آن به خوارج از جمعى

 المهتدين من انا ما و اذا ضللت لقد بالكفر نفسى على اشهد  اللّه رسول مع جهادى و  باللّه ايمانى بعد آثرا منكم واليقى حاصب اصابكم

 )15...(االعقاب اثر على ارجعوا و شرمآب فاوبوا

 كفر به خدا، رسول ركاب در كردنم جهاد و خدا به ايمانم از پس آيا. نماند باقى شما از خوبى يادگار و فراگيرد را شما بال از گردبادى

 هاى پاشنه به و شويد رهسپار جايگاه بدترين به پس. بود نخواهم يافتگان هدايت از و ام شده گمراه كنم چنين اگر بدهم؟ گواهى خويشتن

 ....برگرديد خود پاى
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 خوارج در تاريخ ۱۵۴

 نهروان جنگ. 6

 :فرمود حضرت. اند كرده عبور نهروان پل از خوارج كه شد گفته او به نمود، عزيمت خوارج با جنگ براى حضرت آن كه هنگامى

 )16.(عشرة منكم اليهلك و عشرة منهم اليفلت  واللّه النطفة دون مصارعهم

 .شد نخواهد كشته نفر ده شما واز ماند نخواهد باقى نيز نفر ده حتى آنها از سوگند خدا به. است نهر طرف اين آنها قتلگاه

 :فرمود و پرداخت خوارج كردن نصيحت به بار آخرين براى امام گرفتند، قرار يكديگر مقابل در سپاه دو وقتى نهروان جنگ در

 و الدار بكم طوحت قد معكم مبين السلطان و ربكم من غيربينة على الغائط هذا باهضام و النهر هذا باثناء صرعى نصبحوا ان نذيرلكم فانا

 سفهاء الهام اخفاء معاشر انتم و هواكم الى رايى صرفت حتى المنابذين اباء على فابيتم الحكومة هذه عن نهيتكم كنت وقد المقدار احتبلكم

 )17.(ضرا لكم الاردت و بجزا الابالكم آت ولم االحالم

 به روشنى مدرك يا و باشيد داشته دليلى خدايتان از آنكه بى شويد كشته گودال اين در و نهر اين كنار در اينكه از دهم مى بيم را شما من

 مخالفت من با سرسختى با شما اما كردم نهى حكميت اين از را شما من. شده آماده سرنوشتتان و كرده پرتاب را شما دنيا. باشد دستتان

 كار من! ها ريشه بى اى. هستيد سفيه و عقل كم گروهى شما و دردادم، تن شما دلخواه به كه جايى تا انداختيد سر پشت مرا سخن و كرديد

 .برسانم شما به ضررى خواستم نمى و ام نداده انجام خالفى

 

 نهروان جنگ از پس. 7

 :فرمود كرد مى عبور خوارج شدگان كشته كنار از كه امام يافت پايان خوارج سپاه نابودى با نهروان جنگ

 فسحت و باالمانى غرتهم بالسوء االمارة واالنفس المضل الشيطان: فقال اميرالمؤمنين؟ يا غرهم من له فقيل غركم من ضركم لقد لكم يؤسا

 )18.(النار بهم فاقتحمت االظهار وعدتهم و بالمعاصى لهم

: فرمود داد؟ فريب را ها آن كسى چه! اميرالمؤمنين يا: شد عرض امام به. زد ضرر شما به داد فريب را شما كه كس آن! شما حال به بدا

 را آنها و داد پيروزى وعده آنها به و گشود آنها روى به را گناه راه و داد فريب آرزوها وسيله به را آنها اماره نفس و كننده گمراه شيطان

 .فرستاد جهنم به

 با مبارزه دشوارى و آنهاست فتنه دفع و خوارج درباره البالغه نهج شارحان و مفسران عقيده به كه دارد مطلبى ها خطبه از يكى در امام

 :فرمود. دهد مى نشان بودند، متدين ظاهر به گروهى كه را، خوارج

 )19...(كلبها اشتد و غيهبها ماج ان بعد غيرى احد عليها ليجترى يكن ولم الفتنة عين فقئت فانى ايهاالناس
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 خوارج در تاريخ ۱۵۵

 همه فتنه امواج كه بود آن از پس اين و نداشت را كار اين انجام جرأت من جز كسى و درآوردم را فتنه چشم كه بودم من اين! مردم اى

 .بود يافته شدت بيمارى و گسترده جا

 فقد المارقة اما و جاهدت فقد القاسطون اما و قاتلت فقد الناكثون فاما االرض فى الفساد و انكث و البغى اهل بقتال  اللّه امرنى وقد اال

 عليهم الكرّة فى  اللّه اذن ولئن البغى اهل من بقية بقيت و صدره رجة و قلبه وجبة لها سمعت بصعقة كفيته فقد الردهة شيطان اما و دوخت

 )20.(تشذرا البالد اطراف فى يتشذر ما اال منهم الديلن

 اما. است داده دستور اندازند، مى راه به زمين روى در فساد كه كسانى و شكنان پيمان و سركشان با نبرد به مرا خداوند كه باشيد آگاه

 مذلت خاك به را آنها) خوارج( مارقين اما و كردم، جهاد آنها با) معاويه اصحاب( قاسطين اما و جنگيدم، آنها با) جمل اصحاب( ناكثين

 لرزه به را اش سينه و درآورد تپش به را قلبش كه اى صاعقه با) بود خوارج رئيس ذوالثديه همان كه( »ردهه شيطان« اما و نشاندم،

 خواهم نابودشان بدهد را آنها به حمله رخصت خداوند اگر كه اند مانده باقى سركشان از محدود اى عده تنها. ساختم را كارش انداخت

 .شوند پراكنده بالد اطراف به كه قليلى افراد مگر كرد،

 

 خوارج آينده. 8

 .آوريم مى جا اين در كه دارد سخنانى نيز خوارج آينده درباره) ع(امام

 :فرمايد مى خوارج به خطاب جايى در

 )21.(سنة فيكم الظالمون يتخذها اثرة و قاطعا سيفا و شامالً ذالً بعدى ستلقون انكم اما

 حكومت شما بر استبدادى و شد خواهيد برنده شمشير گرفتار و گرفت فراخواهد را وجودتان سراسر ذلت و خوارى بزودى! باشيد آگاه

 .داد خواهند قرار سنّت يك شما درباره را آن ستمگران كه كرد خواهد

 :فرمود حضرت. است نمانده باقى آنها از اثرى ديگر و شدند هالك خوارج همه: گفت امام اصحاب از يكى نهروان، جنگ از پس

 )22.(سالبين لصوما آخرهم يكون حتى قطع قرن منهم نجم كلما النساء قرارات و الرجال اصالب فى نطف انهم  واللّه كالم

 اينكه تا شود مى بريده برآورد سر آنها از شاخى زمان هر كه بود خواهند زنان رحم و مردان پشت در هايى نطفه آنها قسم، خدا به نه

 .شد خواهند راهزنان و دزدان آخرشان

 :فرمود حضرت، آن از پس خوارج با رفتار مورد در

 )23.(فادركه الباطل طلب كمن فاخطاء الحق طلب من فليس بعدى الخوارج التقاتلوا
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 يافته را آن و بوده باطل طالب كه نيست كسى مانند كرده خطا و بوده حق جستجوى در كسى زيرا نكنيد، جنگ خوارج با من از بعد

 .است

 ...آه مثل كوتاه و بود فوالد مثل كوبنده كه خوارج لجباز و نادان گروه درباره امام هاى گفته و دلها درد از اى شمه بود اين

 

 كتابنامه

 .تاريخ بى دارصادر، بيروت، قزوينى، محمد زكريابن العباد، اخبار و البالد آثار

 

 .م 1984 عمان، چاپ العقيلى، محمدرشيد العباسيه، الدولة مع عالقاتها و عمان فى االباضيه

 

 .هـ 1410 العلوم، مكتبة عمان، عبدالحليم، محمد رجب والبصرة، عمان باباضية عالقتهم و المغرب و مصر فى االباضيه

 

 .ه 1384 وهب، مكتبة قاهره، معمر، يحيى على التاريخ، موكب فى االباضيه

 

 .خرسان محمدباقر تحقيق ،.ه 1401 اعلمى مؤسسه بيروت، طبرسى، على احمدبن االحتجاج،

 

 .تاريخ بى قم، افست ماوردى، ابوالحسن السلطانيه، االحكام

 

 .م 1960 العربيه، الكتب داراحياء قاهره، دينورى، ابوحنيفه الطوال، األخبار

 

 .تاريخ بى قم، افست نعمان، محمدبن محمدبن مفيد شيخ األختصاص،

 

 .م 1945 الترجمه، و التأليف لجنة قاهره، القلماوى، سهير االموى، العصر فى الخوارج ادب

 

 .هـ 1406 العربى، دارالكتاب بيروت، جوزى، بن على بن عبدالرحمان ابوالفرج األذكياء،
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 .هـ 1399 اعلمى، مؤسسه بيروت، ،)پيشين( مفيد شيخ األرشاد،

 

 .رجايى مهدى تحقيق ،.ه 1405 مرعشى، نجفى  اللّه آية كتابخانه قم، سيورى،  عبداللّه مقدادبن المسترشدين، نهج الى الطالبين ارشاد

 

 .تاريخ بى مالّح، مكتبة دمشق، جاللين، تفسير ذيل سيوطى، الدين جالل النزول، اسباب

 

 .هـ 1405 القومى، التراث وزارة عمان، كرمى، سعيد محمدبن االستقامه،

 

 .بيروت التراث داراحياء افست اثير، ابن شيبانى عزّالدين الصحابة، معرفة فى اسدالغابه

 

 .1354 پيام، انتشارات تهران، كشاورز، كريم ترجمه پطروشفسكى، ايران، در اسالم

 

 .تاريخ بى العربى، دارالكتاب بيروت، عسقالنى، حجر ابن الصحابه، تمييز فى االصابة

 

 .هـ 1407 العربى، دارالكتاب بيروت، ،)عمر محمدبن( فخررازى المشركين، و المسلمين فرق اعتقادات

 

 .م 1980 للماليين، دارالعلم بيروت، زركلى، خيرالدين األعالم،

 

 .هـ 1407 العلميه، دارالكتب بيروت، اصفهانى، ابوالفرج األغانى،

 

 .تاريخ بى دارالمعرفة، بيروت، دينورى، قتيبه ابن السياسة، و األمامة

 

 .م 1986 دارقابس، بصروت، خياط، ابوالحسن األنتصار،
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 .هـ1408 العلميه، دارالكتب بيروت، سمعانى، محمد بن عبدالكريم األنساب،

 

 .هـ 1406 القومى، التراث وزارة عمان، نزوانى،  عبداللّه احمدبن ابوبكر االهتداء،

 

 .ارموى محدث تحقيق به ،1363 دانشگاه، انتشارات تهران، نيشابورى، شاذان بن فضل األيضاح،

 

 .هـ 1403 بيروت، افست مجلسى، محمدباقر بحاراالنوار،

 

 .هـ 1406 دارصادر، بيروت، اباضى، سالم ابن االسالم، بدء

 

 .هـ 1409 العلميه، دارالكتب بيروت، دمشقى، كثير ابن حافظ النهايه، و البداية

 

 .هـ 1390 صدر، كتابخانه تهران، تسترى، محمدتقى شيخ البالغه، نهج شرح فى الصباغة بهج

 

 .1968 دارالفكر، بيروت، جاحظ، بحر عمروبن التبيين، و البيان

 

 .هـ 1406 دارالفكر، بيروت، ناصف، على منصور لالصول، الجامع التاج

 

 .تاريخ بى العربى، التراث دراحياء بيروت، زبيدى، الدين محب العروس، تاج

 

 .هـ 1408 دارالفكر، بيروت، ،)والخبر المبتداء ديوان و العبر( خلدون ابن تاريخ

 

 .م 1984 للماليين، دارالعلم بيروت، عمرفروخ، العربى، االدب تاريخ
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 .1366 فردوس، انتشارات تهران، صفا،  اللّه ذبيح ايران، ادبيات تاريخ

 

 .هـ 1408 العلميه، دارالكتب بيروت، طبرى، جرير محمدبن ،)طبرى تاريخ( الملوك و االمم تاريخ

 

 .1354 پيام، انتشارات تهران، كشاورز، كريم ترجمه روسى، مستشرقان از تن چند ايران، تاريخ

 

 .1356 اشراقى، انتشارات تهران، مشكور، محمدجواد دكتر زمين، ايران تاريخ

 

 .1355 اميركبير، تهران، كوب، زرين عبدالحسين دكتر اسالم، از بعد ايران تاريخ

 

 .تاريخ بى العلميه، دارالكتب بيروت، بغدادى، خطيب بغداد، تاريخ

 

 .1362 دانشگاهى، نشر مركز تهران، شهيدى، سيدجعفر دكتر اسالم، تحليلى تاريخ

 

 .هـ 1371 قاهره، عبدالحميد، الدين محى تحقيق سيوطى، الدين جالل الخلفاء، تاريخ

 

 .1360 جاويدان، انتشارات تهران، پاينده، ابوالقاسم ترجمه حسن، ابراهيم حسن اسالم، سياسى تاريخ

 

 .ليدن ناشناخته، مؤلف سيستان، تاريخ

 

 .م 1988 للماليين، دارالعلم بيروت، بروكلمان، كارل االسالميه، الشعوب تاريخ

 

 .1345 شرق، مطبوعاتى تهران، مرعشى، سيدظهيرالدين رويان، و طبرستان تاريخ
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 .1362 اميركبير، انتشارات تهران، كاميار، محمود دكتر قرآن، تاريخ

 

 .1352 سينا، ابن انتشارات تهران، پاريزى، باستانى كوشش به كرمانى، وزيرى احمدعلى كرمان، تاريخ

 

 .1362 اميركبير، تهران، نوايى، عبدالحسين اهتمام به مستوفى،  حمداللّه گزيده، تاريخ

 

 .تاريخ بى قم، افست الملطى، العبرى ابن الدول، مختصر تاريخ

 

 .هـ 1404 حافظ، انتشارات تهران، كاشانى، احمد قاضى نگارستان، تاريخ

 

 .1348 چاپ، سهامى شركت تهران، حقيقت، عبدالرفيع ايران، ملى نهضتهاى تاريخ

 

 .هـ 1384 نجف، ،)واضح ابن( يعقوب ابى احمدبن يعقوبى، تاريخ

 

 .هـ 1403 الكتب، عالم بيروت، اسفرائينى، ابوالمظفر الدين، فى التبصير

 

 .1357 طهورى، كتابخانه تهران، آشتيانى، اقبال عباس تحقيق به نخجوانى، هندوشاه السلف، تجارب

 

 .تاريخ بى المالح، مكتبة دمشق، سيوطى، الدين جالل جاللين، تفسير

 

 .تاريخ بى قم، افست فخررازى، الكبير، التفسير

 

 .تاريخ بى الكتب، عالم بيروت، جوزى، بن ابوالفرج ابليس، تلبيس
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 خوارج در تاريخ ۱۶۱

 .ه 1394 العلميه، دارالكتب قم، افست طوسى، ابوجعفر شيخ الشافى، تلخيص

 

 .تاريخ بى دارالصاوى، قاهره، مسعودى، حسين بن على األشراف، و التنبيه

 

 .هـ 1388 المثنى، مكتبة بغداد، ملطى، ابوالحسن والرد، التنبيه

 

 .تاريخ بى تهران، افست مامقانى،  عبداللّه شيخ المقال، تنقيح

 

 .هـ 1407 العربى، التراث داراحياء بيروت بدران، عبدالقادر دمشق، تاريخ تهذيب

 

 .هـ 1404 دارالفكر، بيروت، عسقالنى، حجر ابن التهذيب، تهذيب

 

 .تاريخ بى صدرا، انتشارات تهران، مطهرى، مرتضى ،)ع(على دافعه و جاذبه

 

 .1364 فرهنگى، و علمى انتشارات شركت تهران، عرفان، محمود ترجمه لسترنج، شرقى، خالفت سرزمينهاى تاريخى جغرافياى

 

 .تاريخ بى العلميه، المكتبة بيروت، صفوت، زكى احمد العرب، خطب جمهرة

 

 .م 1981 العربى، التراث داراحياء بيروت، نجفى، محمدحسين جواهرالكالم،

 

 .م 1937 ليدن، قزوينى، محمد تحقيق جوينى، عطاملك جوينى، جهانگشاى

 

 .هـ 1409 العلميه، دارالكتب بيروت، اصفهانى، ابونعيم االولياء، حلية
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 .م 1972 تهران، افست الحميرى، نشوان الحورالعين،

 

 .تاريخ بى دارصادر، بيروت، افست مقريزى، ابوالعباس الدين تقى المقريزيه، الخطط

 

 .هـ 1406 الكتب، عالم بيروت، النجار، عامر دكتر فلسفة، و فكرا و عقيدة الخوارج

 

 .1949 المعارف، مكتبة بيروت، ابوالنصر، عمر االسالم، فى الخوارج

 

 .هـ 1401 دارالطليعه، بيروت معروف، محمود نايف دكتر االموى، العصر فى الخوارج

 

 .1976 مدبولى، مكتبة قاهره، اسماعيل، محمود دكتر االسالمى، الغرب فى الخوارج

 

 .م 1978 المطبوعات، وكالة كويت، بدوى، عبدالرحمان ترجمه ولهاوزن، يوليوس الشيعه، و الخوارج

 

 .هـ 1403 الجزاير، يوسف، داودبن بن سليمان ، السالم عليه على انصار هم الخوارج

 

 .1368 تهران، بجنوردى، سيدكاظم نظر زير اسالمى، بزرگ المعارف دائرة

 

 .1344 علمى، انتشارات تهران، ب،كو زرين عبدالحسين دكتر سكوت، دوقرن

 

 .هـ 1405 اعلمى، موسسه بيروت، ذهبى، الدين شمس االسالم، دول

 

 .هـ 1404 دارالهجره، قم، افست مسعودى، ابوالحسن الذهب، مروج
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 خوارج در تاريخ ۱۶۳

 .حوقل ابن الممالك، و المسالك

 

 .تاريخ بى بيروت، دارالفكر افست حنبل، احمدبن المسند،

 

 .هـ 1407 العلميه، دارالكتب بيروت، دينورى، قتيبه ابن المعارف،

 

 .هـ 1399 العربى، التراث داراحياء بيروت، حموى، ياقوت البلدان، معجم

 

 .م 1974 االوقاف، ديوان بغداد، بسوى، سليمان بن يعقوب ابويوسف التاريخ، و المعرفة

 

 .هـ 1402 محقق، نشر بيروت، محمودى، محمدباقر تحقيق اسكافى، ابوجعفر الموازنه، و المعيار

 

 .هـ 1405 اسالمى، دانش نشر قم، افست واقدى، عمر محمدبن المغازى،

 

 .تاريخ بى دارالمعرفة، بيروت، اصفهانى، ابوالفرج الطالبين، مقاتل

 

 .هـ 1369 النهضة، مكتبة قاهره، اشعرش، ابوالحسن االسالميين، مقاالت

 

 .م 1924 دارالتقدم، قاهره، سليم، شريف محمد الخوارج، تاريخ ملخص

 

 .هـ 1387 الحلبى، البابى مصطفى مكتبة قاهره، شهرستانى، عبدالكريم محمدبن النحل، و الملل

 

 .هـ 1399 دارالفكر، بيروت، مشكور، محمدجواد تحقيق يحيى، احمدبن المرتضى ابن االمل، و المنية
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 خوارج در تاريخ ۱۶۴

 .تاريخ بى الكتب، عالم بيروت، ايجى، عضدالدين قاضى المواقف،

 

 .هـ 1389 االسالميه، دارالكتب تهران، طباطبايى، سيدمحمدحسين القرآن، تفسير فى الميزان

 

 .هـ 1383 الثقافه، وزارة قاهره، الدين، جمال بردى تغرى ابن قاهره، و مصر ملوك فى الزاهره النجوم

 

 .1362 كتاب، دنياى انتشارات تهران، مستوفى،  حمداللّه القلوب، نزهة

 

 .1364 اسماعيليان، مؤسسه قم، افست جزرى، اثير ابن االثر، و الحديث، غريب فى النهايه

 

 .صالح صبحى دكتر تحقيق سيدرضى، البالغه، نهج

 

 .هـ 1367 النهضة، مكتبة قاهره، احمد، الدين شمس خلكان ابن األعيان، وفيات

 

 .هـ 1382 الحديثة، العربية مؤسسه قاهره، مزاحم، نصربن صفين، وقعه

 

 .1363 نيلوفر، انتشارات پاريزى، باستانى ليث، يعقوب

 

 :نوشتها پى
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