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امنیت اجتماعی خوارج در حکومت امام علی
محمد بهرامی
چکیده
اممیللت ابتمللاعی از مفللاهیم بدیللد و پللر کللاربرد در ادبیللات سیاسللی و ابتمللاعی
اسللت .دو تعریللف سلللبی و اابللاتی از اممیللت ابتمللاعی وبللود دارد .در تعریللف
سلبی ،اممیت ابتماعی به معمای نبود تهدید نسبت به هویت گروهها اسلت و
در تعریف ااباتی به معمای توانایی حفظ هویلت از سلوی گلروههاسلت .اممیلت
ابتمللاعی بلله هللر دو مفهللوم آن در حکومللت امللام علللی برقللرار بللود و تمللامی
گروههای موبود آن عصر به ویژه خوارج از اممیلت ابتملاعی برخلوردار بودنلد.
مسلللئله اصللللی ایلللن پلللژوهش بررسلللی چگلللونگی اممیلللت ابتملللاعی خلللوارج در
حکومت املام عللی اسلت .در ایلن پلژوهش بلا روش کتابخانلهای و تحلیلل
تاریخی و محتوایی نشان داده شد که خوارج بهرغم مخالفتشلان بلا خالفلت و
حکومت امام عللی تلا پلیش از اقلدام بله شلورش مسللحانه در حفلظ هویلت
خود از اممیت ابتماعی کافی برخوردار بودند و با آزادی و اممیت کامل به طرح
نظرات و مخالفتهای خود با خالفت امام میپرداختمد.
کلید واژهها :اممیت ابتماعی ،خالفت امام علی  ،خوارج ،مارقین.

 .1استادیار گروه قرآن و مطالعات ابتماعی پژوهشگاه علوم و فرهم
تاریخ پذیرش97/04/10:
تاریخ دریافت97/01/30 :

اسالمیm.bahrami@isca.ac.ir ،
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مقدمه
اممیت ابتماعی از مفاهیم بدید و پر کاربرد در ادبیلات سیاسلی و ابتملاعی غلرب اسلت .ایلن

اصطالح برای نخستین بار در کتاب باری بوزان با عموان مرد  ،دولتائ و اراس (پل روی:1382 ،
 )692در کمللار اممیللت نظللامی ،اممیللت سیاسللی ،اممیللت اقتصللادی و اممیللت زیسللت محیطللی قللرار
گرفللت .بللاری بللوزان اممیللت ابتمللاعی را متفللاوت از دیگللر اقسللام اممیللت و بلله معمللای توانللایی

گلروههللای مختلللف ملذهبی ،قللومی ،ملللی ،بمسلی و نظللایر ایمهللا درحفلظ هسللتی و هویللت و نبللود

تهدید نسبت به هویت بامعه میداند (همان 1382ص .)693

در برابللر بللوزان ،ویللور بلله شللدت موضللعگیللری کللرده از پللذیرش ابعللاد پمج گانلله اممیللت نظللامی،

سیاس للی ،اقتص للادی ،زیس للت محیط للی و ابتم للاعی ،س للرباز زده و اممی للت را ب لله اممی للت دولت للی و
ابتماعی تقسیم میکمد .اممیت دولتی را نا ر به تهدیداتی میشماسد کله اقتلدار دوللت را نشلانه

گرفتلله اسللت و اممیللت ابتمللاعی را کلله بخشللی از اممیللت دولتللی و مسللتقل از آن اسللت (نویللد نیللا،

 ،)202 :1388نا ر به تهدیداتی میداند که هویت بامعله را هلدف قلرار داده و در نتیجله اممیلت
ابتماعی را توانایی حفلظ هویلت واحلدهای ابتملاعی میشماسلد (پلل روی 692 :1382 ،نویلد

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

نیا.)136 :1383 ،

هر چمد نبود تهدید نسبت بله هویلت گلروههلا و توانلایی آنهلا در حفلظ هویلت خلویش در اواخلر

سده بیستم ملورد توبله قلرار گرفلت و بله ایلن مماسلبت اصلطالح اممیلت ابتملاعی مطلرح شلد املا

نبللود تهدیللد نسللبت بلله هویللت و تللوان حفللظ هویللت ،همیشلله مللورد توبلله نظللامهللای سیاسللی و
ابتماعی به خصوص اسالم قرار داشلتهاسلت .بلر ایلن اسلا

در نوشلتار پلیش رو بلا هلدف اابلات

اهمیلت اممیلت ابتمللاعی در اسلالم ،اممیلت ابتمللاعی خلوارج بله عمللوان یل

حکومت امام علی

گلروه ابتمللاعی در
1

بررسی خواهد شد .در این نوشتار نشانهها و شواهد نبود تهدیلد نسلبت بله

هویت خوارج و توانایی ایشان در حفظ هویت خویش نشان داده شده است .پیش از آغاز بحل
شایسته است نخست بایگاه اممیت در نگاه امام علی

و مربع اممیت ابتماعی بیان شلود در

مرحله بعد خوارج و عماصلر هویلت سلاز خلوارج معرفلی شلود و در نهایلت اممیلت ابتملاعی خلوارج

80

مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 .1خوارج از آن بهت که عقاید مشتر  ،ارتباط متقابل ،کمش ابتماعی و تالش بهت رسیدن بله اهلداف خلویش را دارنلد و
این امور از ویژگیهایی است که صاحب نظران بامعه شماسی برای ی گروه ابتماعی بیان میکممد (آراسلته خلو:1381 ،
 ،777کوئن ،129 :1373 ،عضدانلو )515 :1386 ،در این پژوهش به عموان ی گروه ابتماعی مورد توبه قرار گرفتهاند.

تلا کمون هلی االری در ملورد اممیلت ابتمللاعی خلوارج و بله خصلوص اممیلت ابتملاعی خللوارج

در حکومل للت امل للام علل للی
پیشیمهای نیست.

نوشل للته نشل للدهاسل للت و از ایل للن رو اال للر پل للیش رو دارای هل للی گونل لله

امنیت در سخن امام علی
اممیت در اسالم بسیار گرانقدر و پرممزلت است .پیامبر اسالم

نعمتهللای بوامللع معرفللی می کمللد( 1صللدوق ،بللیتللا ،369/4 :فللی

مفید .)244 :1411 ،امام علی

اممیت و خوشی را مهمترین
کاشللانی،179/26 :1406 ،

نیز اممیت را گواراترین نعمت در زندگی معرفلی ملیکملد( 2لیثلی

واسللطی ،بللیتللا )544 :و بللدترین وطللن را وطمللی میدانللد کلله در آن اممیللت وبللود نداشللته باشللد

3

(لیثی واسطی ،بیتا 295 :آمدی ،بیتا :ح  )5712و بدترین شهر را شهری میخواند کله نلااممی

در آن حکمفرما باشد( 4لیثی واسطی ،بیتا.)294 :
املام علللی

تلأمین اممیللت را از و لایف اصلللی حکوملت مللیخوانلد و یکللی از اهلداف پللذیرش

زمامداری را تأمین اممیت برای مردم ستمدیده معرفی میکمد« :پروردگارا ،تو میدانی که اقدام و

دفا ما از روی رقابت و بدست آوردن سلطه و مزایای ناچیز دنیا نبودهاست ،بلکه بلرای ورود بله

سل للتمدیدهات امل للن و امل للان داشل للتهباشل للمد» (فل للی
.)286/1

االسل للالم ،13/2 :1412 ،بعفل للری:1368 ،

در نگاه امام وبود حا کم چه خوب و چه بد از الزامات برقراری اممیت و دوام آن است و بدون

حللا کم ،اممیللت در بامعلله شللکل نخواهللد گرفللت و رعیللت از گزنللد بانیللان و تبهکللاران در امللان
نخواهد بود« :زمامدار براى مردم ضروریست ،چه حا کم نیکوکار چله بدکارکله ا گلر زماملدار بلدکار و
ممحرف باشد ،شخص با ایمان در زمامدارى او عمل صالح خود را انجام میدهد و شلخص کلافر

براى دنیایش برخوردار میگردد تا زمان زندگی مؤمن و کافر سسرى شود و خداونلد توسل زماملدار

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

طللرق و تبعیللت از نشللانههللای دیللن تللو و گسللتردن اصللالح شللهرهای تللو بللودهاسللت تللا بمللدگان

ممحرف غمائم را بمع و بوسیله او بهاد با دشمن را براه میاندازد و راهها توس او امن ملیگلردد

و بهدست او حق ضلعیف از قلوى گرفتله ملیشلود ،تلا نیکوکلار راحلت شلود و ملردم از شلر تبهکلار در

امان باشمد (فی

االسالم.)91/1 :1412 ،

« .1ال خیر فی الوطن اال مع االمن و السرور».
« .2ال نعمه اهمأ من األمن».
« .3شر االوطان ما لم یامن فیه القطان».
« .4شر البالد بلد ال امن فیه».
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به باور امام ،اممیت ،خدمتی عمومی است کله بایلد تملامی شلهروندان بلیتوبله بله وابسلتگی

آنها به گروههای مختلف ابتماعی از آن برخوردار باشمد .بلر ایلن اسلا

املام ،حملله سلفیان بلن

عوف غامدی یکی از فرماندهان معاویه به شهر انبلار و گلرفتن زیلور آالت زن اهلل ذمله (یهلودی،

مسللیحی ،زرتشللتی) را تللاب نمللیآورد« :ا گللر بلله بهللت ایللن مللابرا یکللی از مسلللمانان انللدوه بسللیار

تحمللل کمللد و از دنیللا بللرود هللی گللاه مالمللت نخواهللد شللد» (فللی
کاشانی ،48/15 :1406 ،دیموری ،بیتا.)258 :
بر همین اسا

وقتی ابوسفیان وابستگی ابوبکر به ی

پیشمهاد همکاری با امام علی

االسللالم 69/1 :1412 ،فللی

قبیله ضعیف را بهانه قلرار ملیدهلد و

و مخالفت با حکومت ابوبکر را مطرح ملیسلازد ،املام عللی

مللیفرمایللد« :امللواج دری لای فتملله را بللا کشللتیهای نجللات بشللکافید .از راه خللالف و تفرقلله دوری
گزیمید و نشانههای تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زملین نهیلد» (مجلسلی 632/29 :1403 ،کلوفی،
 559/2 :1411کورانی 259/2 :1425 ،فی
امام

االسالم :1412 ،خطبه.)57:5

 ،استانداران خلویش را مللزم بله تلأمین اممیلت ملردم ملیکملد و در تلأمین اممیلت بلرای

مللردم هللی تفللاوتی میللان گللروههللای مختلللف ابتمللاعی نمللیبیمللد .بللرای نمونلله بلله مال ل

اشللتر

میفرماید(« :ای مال ) مبادا نسلبت بله رعایلا چلون بلانور درنلده باشلی و خوردنشلان را غمیملت
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

دانی ،که آنان دو دسلتهانلد ،یلا بلرادر دیملی تلو هسلتمد یلا در آفلریمش بلا یگلدیگر یکسلان هسلتمد»
(فی

امام

االسالم.)84/3 :1412 ،

نیروهلای نظلامی و انتظلامی را دسلت پلر قلدرت حکوملت بلرای تلأمین اممیلت معرفلی

ملیکمللد و مالل

اشللتر را بله مهربللانی بلا آنهللا دعلوت مللیکملد :سللربازان ،بله اذن خداونللد ،پماهگللاه

نمیشود)فی

االسالم 90/3 :1412 ،لیثی واسطی ،بیتا.)50 ،

م للردم ،زیملللت زماملللداران ،مایللله علللزت دیلللن و اممیلللتان للد و کلللار ملللردم ،بلللز بللله آنلللان اسلللتوار
خوارج
خ للوارج از گ للروهه للای مه للم و مخ للالف در عص للر حکوم للت ام للام عل للی

شکلگیری این گروه بیشتر به بم
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صفین و اتفاقات این بمل

بودن للد .زمیم للهه للای

بلاز ملیگلردد .در بمل

صلفین

تلفلات دو سللساه املام علللی

و معاویلله بله حللدود صلد و ده هللزار نفللر و بله روایتللی هفتلاد هللزار نفللر

قبایل شرکتکممده در بم

و اشلعریان

م للیرس للد (ممق للری ،558 ،475 :1382 ،مس للعودی ،404/2 :1409 ،اب للن خی للاط،)116 :1415 ،
گرفتار اختالف میشوند 1 ،برخی قبایل مانمد قبیله ع

 .1حضور بیست و پمج قبیله در سساه امام و اختالف آنها در اهداف و آرمانهای بم

و بیتوبهی به مطالبات امام ،یکلی از



بلله سللساه معاویلله مللیپیوندنللد ،برخللی فرمانللدهان بم ل

چللون اشللع بللن قللی  ،اداملله بم ل

را برادر کشی و تضعیف اعراب در برابر ایرانیان و رومیان معرفی میکمملد و بلا بلملد کلردن قلرآنهلا

از سوی سساه معاویله ،بخلش عملدهای از سلساه در برابلر املام قلرار گرفتله و بلا تهدیلد املام بله قتلل
(ممقل للری ،491-490 :1382 ،طب ل للری ،)48/5 :1403 ،خواه ل للان پ ل للذیرش حکمی ل للت و پای ل للان

بم

میشوند.

املام عللی

کله نگللران تشلدید اختالفلات داخللی هسللتمد و سلساه را در آسلتانه بمل

ملیبیمملد ،نلا گزیر از پلذیرش حکمیللت ملیشلوند و ابلن عبلا

داخلللی

1

را بلله عملوان نمایملده و حکلم خللود

معرفی میکمملد .طرفلداران صللح بله خصلوص قبیلله بملیتملیم کله بله شلدت گرفتلار قبیللهگرایلی
هسللتمد و خصللومت دیریملله بللا قللریش دارنللد 2از پللذیرش ابللن عبللا کلله از قبیللله م َضللر و از زیللر
صفین است .امام در این باره میفرماید :و لکمی متی ابرمت امرا ممیلت بخللف آرا

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

عوامل مهم در بینتیجه ماندن بم
العظام
[هر گاه به انجام کاری تصمیم گرفتم ،با مخالفت مردمان بی ریشه رو به رو شدم (معروف 71 :1397 ،به نقل از شرح نهج
االبالغه .)19- 18 /4
معاویه در مورد سساه خود و امام علی میگوید« :او در میان خبی ترین سساه ،و پراکمده ترین نیروها بلود .در حلالی کله
مللن در بللین فرمللانبردارترین سللساه ،و کللم اخللتالف تللرین آنهللا حضللور داشللتم» (معللروف70 :1397 ،بلله نقللل از المحاسللن و
المساوی.)376 ،
 .1در سساه امام دو فرمانده اصلی و کلیدی بم در برابر هم قرار گرفته بودند .مال اشتر بر ادامله بمل تأ کیلد داشلت و
پیروزی را نزدی میدید و اشع بن قی به اهر دغدغله طلوالنی بلودن بمل  ،بینتیجله بلودن بمل  ،عرب کشلی و
مسلمان کشی را داشت اما در واقلع دنبلال هلدفهای دیگلری بلود :اول آن کله مالل اشلتر بلا بله نتیجله رسلاندن بمل در
موقعیت بهتری قرار نگیرد و از بایگاه باالتری در سساه برخوردار نگردد .دوم آن که امام پیروز بم و حاکم مطلق عراق و
شام نگردد .اشع که با آملدن املام بله کوفله از ریاسلت دو قبیلله بلزر کملده و ربیعله وحکوملت آذربایجلان برکملار شلدهبود
پیروزی امام را پایان قدرت و ریاست خود میدیلد و از آن سلو بله پیلروزی معاویله نیلز دل نبسلته بلود چله ایلن کله حکوملت
معاویه بر عراق را پایان قومیت گرایی و قبیله گرایی میشماخت .سوم آن کله اشلع برابلر بلا توافقلاتی کله در ناملهنگاری بلا
معاویه (البالذری )97 /2 :1959 ،انجام داده بود و تطمیع شدهبود و موافقت نامهای که با عمروعاص بسته بود ،قرار بود
اگر سرنوشت بم به ضرر سساه معاویه رقم بخورد با تبلیغات شدید و ترفمدهایی که مورد موافقت دو نفر قرار گرفتهبود ،از
شکست معاویه بلوگیری کملد .چهلارم آن کله بلا قلدرتنمایی و تحمیلل نظلرات خلود بلر املام ،دیگلر قبایلل را بلر علیله املام
تحری کمد .برای نمونه عبداهلل بن وهب راسبی از رهبران خوارج در نامه به علی از این که اشع بن قی ملدیریت
بم را در دست گرفته و نظرات خود را تحمیل می کمد شکایت می کمد« :بر تو کسی همچلون اشلع بلن قلی و یلارانش
چیره شدند که نه آ گاهی در دین داشت و نه رغبتی به بهاد .و آنان تو را فرود آوردند تا به دنیا تسلیم شدی».
 .2قبیله بمی تمیم در عصر باهلی به شدت با قریش دشممی داشتمد و پ از اسالم نیز به شکلهای مختلف دشممی خود را
ابراز میداشتمد .برای نمونه گروهی از ایشان وارد مسجد پیامبر شده و خواهان مفاخره با پیامبر شدند .ایشان مدعی بودند
که قبیله بمی تمیم از بهت اقتصادی و بمعیتی از دیگلر قبایلل برتلر اسلت تلا آن بلا کله در ملورد آنهلا آیله شلریفه ذیلل نلازل
گردید« :ان الذین یمادون من ورا الحجرات اکثرهم الیعقلون» (حجرات  ،)3:و هم از ایشان فردی به نام ذو الخویصره
را بله برقلراری علدالت دعلوت کلرد« :و ملمهم ملن یلملز فلی
به نحلوه تقسلیم غملائم بله پیلامبر اعتلراض کلرد و پیلامبر
الصدقات فان اعطوا ممها رضوا و ان لم یعطوا ممها اذا هم یسخطون» (توبه .)57:
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شاخههای قریش بود 1سرباز می زنمد 2و ابوموسی اشعری را که یممی ،هم قبیله و مخالف بم

بود به عملوان گزیمله پیشلمهادی خلود معرفلی کلرده (مسلعودی ،391/2 :1409 ،ممقلری:1382 ،
 )127-126و به سلخمان املام در درایلت و عللم ابلن عبلا

نهایت ،ابوموسی را بر امام تحمیل کردند.

و ضلعف ابوموسلی توبله نکلرده و در

پ از پذیرش حکمیت و تحمیل ابوموسی بر امام  ،گروهی (که بعدها به خلوارج نلامبردار
شدند) از کرده خویش پشیمان شده و خواهان ادامه بم با معاویله شلدند و چلون ا کثریلت را بلا
خود مخالف میدیدند ،صف خود را از دیگران بدا ساخته و شرو به مخالفت علمی بلا حکمیلت
کردند .گروه یاد شده که در عصر امام علی دوازده هزار مرد بمگی روانه میدان بم میکممد
با باورها و عقایلد خلاص خلود ،هلویتی متفلاوت از دیگلران بلرای خلود ملیسلازند و ایلن هویلت هلر
چمد در اعصار مختلف ،عماصر بیشتری یافته است اما عماصر اصلی و کلیدی آن همان عماصری
است که خوارج نخستین را از دیگر گروههای ابتماعی متمایز میسازد .بر این اسا در این فراز
از بح تمهلا عماصلری بله بحل و بررسلی گذاشلته ملیشلود کله از سلوی خلوارج نخسلتین مطلرح
شده و هویتساز آنها قرار گرفته است:

الف .حق الهی حکمیت
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397
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اولین و نخستین عمصر سازنده هویلت خلوارج ،مخالفلت ایشلان بلا حکمیلت در بمل

اسلت .عبللداهلل بلن وهللب راسلبی ازدی رهبللر خللوارج پل

متا دنیا اند و بیارزش است و بدایی آن نزدیل
داوری و حکمیت مخالفت ورزیم که هی ک

صلفین

از حکمیللت گفلت« :ای بللرادرانم ،همانللا

اسلت هملراه یکلدیگر خلروج کملیم و بلا ایلن

را بز خداوند حلق حکمیلت نیسلت و بدرسلتی کله

خداونللد همللراه کسللانی اسللت کلله تقللوی پیشلله سللازند و نیکوکللار باشللمد» (دیمللوری ،بللیتللا.)247 :
 .1خوارج به قریش نگاه ممفی داشتمد .برای نمونه وقتی خوارج ناتوان از استداللهای ابن عبا میشوند خطاب بله ابلن
عبا می گویمد « :تو از همان قبیله قریش هستی که خدا درباره آنها میفرمایدَ :ب ْل ه ْم َق ْوم َخصم َ
ون» (زخرف( )58 :ابی
ابی الحدید 273 /2 :1378 ،و زکی صفوت 401 /1 :1381 ،مبرد .)1080 /3 :1427 ،چمان که ابن ازرق در احتجاج امام
حسین با ایشان گفت« :خداوند به ما خبر داده اسلت کله شلما قریشلیها قلوم مخاطمله کمملدهای هسلتید» (ابلن عسلاکر،
 .)184 ،14 :1415نمونه دیگر آن کله در میلان خلوارج در یل دورهای هلی فلرد قریشلی وبلود نداشلت و همگلی خلوارج بلا
قیادت قریش مخالفت می کردند و از قیادت ایشان سرباز میزدند.
 .2اشع بن قی از مخالفان بدی حکم بودن ابن عبا بود .اشع و قومش گفتمد« :عمرو عاص از قریش است و درست
نیست حکم از طرف ما قریشی باشد بلکه بایلد یمملی باشلد ا گلر یل یمملی بلر علیله ملا داوری کملد بهتلر اسلت از آن کله یل
قریشلی از قبیللله مضللر بلله نفللع مللا داوری کمللد (یعقللوبی ،بیتللا 90 /2 :دیمللوری )193 :1368 ،و بالللب توبلله آن کلله بیشللتر
عربهلای کوفله یمملی بودنلد و چملان کله برخلی می گویملد در کوفله دوازده هلزار نفلر یمملی زنلدگی می کردنلد (بللالذری:1956 ،
 .)394پر واضح است که چمین بمعیتی با گرایش قومی شدید و با دشممی با قریش ابازه نخواهمد داد که فردی از قریش
زمام ایشان را به دست گرفته و برای ایشان تعیین تکلیف کمد.

چمانکه عبداهلل بن وهب ،یزید بن حصین ،حرقوص بن زهیر و شریح بلن ابلی اوفلی در نامله بله
خلوارج بصللره گفتمللد« :اصللحاب ملا کسللانی را داور سللاختمد کلله بلله غیلر آن چلله کتللاب خللدا و سللمت
پیامبر است حکم کردند و به این بهلت کلافر شلدند و از راه راسلت ممحلرف گشلتمد ملا و ایشلان از

یکدیگر بدا شدیم و عهد و پیمان بر یکسو نهادیم که خداوند خیانتکلاران را دوسلت نملیدارد»
(دیموری ،بیتا.)249 :

ب .کفر وا گذار کننده حق خدا به غیر

مخالفان حکمیت ،حکم قرار دادن عمروعاص و ابوموسی اشعری را از مصادیق وا گذار کلردن

حق خدا به غیر خدا دانسته ،و از آن بهت که این وا گذاری را گماه کبیره میدانملد بله اسلتماد آیله
َ
شریفه « َو َم ْلن َل ْلم َی ْحک ْلم ب َملا أ ْن َلز َل اهلل َفأولئل َ هلم ْال َکلافر َ
ون» (مائلده )44:حکلم بله کفلر وا گلذار
کممده حق خدا به غیر خدا می کممد .عبداهلل بن وهب از سران خوارج ملیگویلد« :ایلن دو داور بله

آن چله خداونللد فللرو فرسللتاده اسللت حکللم نکردنللد و بللرادران مللا هللم چللون بلله حکللم آن دو راضللی

شدند کافرند» (دیموری ،بیتا .)248 :در نامه بزرگان خوارج به خوارج کوفه میخلوانیم« :همانلا
اصحاب ما کسانی را در فرمان خدا داور ساختمد که به غیر آن چله کتلاب خلدا و سلمت پیلامبر بلود

آنها در پاسخ نامه امام میگویمد« :ا گر خودت گواهی دهی که در اربا کار به داوران کافر شلدی و

بار دیگر بله ایملان و توبله گراییلدهای ملا دربلاره خواسلته تلو کله بازگشلت بله سلوی تواسلت بررسلی

خللواهیم کللرد و ا گللر نلله بلله تللو هللم اعللالن بم ل
نمیفرماید» (دیموری ،بیتا.)251 ،
قی

مللیدهللیم و خداونللد کیللد خائمللان را راهممللایی

بن سعد عباده و ابوایوب انصاری از فرستادگان امام علی

به خوارج ملیگویملد« :ای

بمدگان خدا همانا شما مرتکب گماه بزرگی شدید که متعرض مردم شده و آنان را کشتهاید و دیگلر

آن که در ملورد ملا گلواهی بله شلر ملیدهیلد و حلال آن کله شلر گملاهی بلزر اسلت» (دیملوری،

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

حکم کردند و به این بهلت کلافر شلدند و از راه راسلت ممحلرف گشلتمد» (دیملوری ،بلیتلا.)249 ،

بیتا.)253 ،

ج .کفر موافقان حکمیت

بللاور دیگللری کلله هویللت خللوارج را از دیگللر گللروههللای ابتمللاعی بللدا میسللازد ،تکفیللر موافقللان

حکمیت است .عبداهلل بن کوا به عموان نمایمده خوارج در گفتگو با امام
که حکمیت را پذیرفتی کافر شدی» (دیموری ،بیتا )255 ،امام

میگوید« :همگامی

در برابر این ادعلا ملیفرمایلد:

«اول آن که خود شما حکمیت را پذیرا شدید و ملرا نلا گزیر از پلذیرش حکمیلت کردیلد .دوم آن کله
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حکمیتی که من پذیرفتم مطلق حکمیت نبود بلکه حکمیتی بود که استوار بر آیات قرآن و سازگار

بلا سللمت پیلامبر باشللد و درسللت بله ایللن دلیلل از پللذیرش نتیجلله حکمیلت سللرباز زدم و آن را هللی
انگاشتم» (طبری ،48/4 :1403 ،دیموری ،بیتلا .)254 ،خلوارج سلخن املام

را نسذیرفتملد و

مطلللق پللذیرش حکمیللت را سللبب کفللر معرفللی کللرده و خللود و امللام را کللافر خوانللده و توبلله امللام را

خواستار شدند (طبری.)48/4 :1403 ،
د .وجوب توبه موافقان حکمیت

خوارج پذیرش حکمیت را گماه دانسته و توبه امام علی

زهیر سعدی پیش از آن که املام عللی

را مطالبه میکردند .حرقلوص بلن

ابوموسلی را بلرای حکمیلت بفرسلتمد بله املام

گفلت:

«حکمیللت خللاص خداونللد اسللت از گمللاه خللویش توبلله کللن و حکمیللت را نسللذیر» (طبللری:1403 ،

 .)53/4عبداهلل بن وهب راسبی در پاسخ نامه املام عللی

ملیگویلد« :ا گلر ا کملون بله کفلر خلود

گللواهی دهللی و توبلله کمللی ،مللا دربللاره خواسللته تللو کلله بازگشللت بلله سللوی تللو اسللت ،بمگللریم و گرنلله

ممصفانه به تو اعالم بم

میکمیم» (همان.)57/4 ،

هد  .نفی امامت
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

خوارج امامت را نفی میکردند و حا کمیت را تمها برای خدا میدانستمد و ا گر در مواردی بلرای

خود امیر انتخاب میکردند از باب ضلرورت بلود .بلر ایلن اسلا

میفرماید« :کلمه حق یراد به الباطل نعم انه الحکم اال هلل و لکن هوال یقولون ال امره .و انله البلد
للما

من امیر بر او فابر( »...فی

االسالم :1406 ،خطبه .)40

افزون بر عماصر یاد شده عماصر دیگری نیز شکل دهمده هویت خوارج دیده میشود املا از آن

بهت که این عماصر در هویت نخستین خوارج در خور مشاهده نیسلت ،ملورد بحل و بررسلی در
این نوشتار قرار نمیگیرد.

امنیت اجتماعی خوارج
در حکومللت امللام علللی
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املام عللی

در نقلد بلاور ایشلان

 ،برخللی دیگللر گللروههللای ابتمللاعی را حقیللر دانسللته ،خللود را برتللر از

دیگران دیده و با پوششی بدید و در قالب دیمی ،خواستههای خود را دنبال میکردند .این گروه
که از سه قبیله بمی تمیم ،بکلر 1و هملدان شلکل گرفتله بودنلد و بمعیلت در خلور تلوبهی در کوفله

داشتمد در چمدین مرحله به مخالفت با امام

پرداختمد:

 .1قبیله بمی تمیم و بکر دو قبیلهای بودند که از مرکز و شمال شرقی عربستان به کوفه مهابرت کرده بودند.

در ی مرحله امام علی را نا گزیر از پذیرش حکمیت کردند.
در مرحل لله دوم قریش للی ب للودن اب للن عب للا را بهان لله ک للرده و از پ للذیرش او ب لله عم للوان حک للم
پیشمهادی امام سرباز زده و ابوموسی اشعری را به عموان حکم بر امام تحمیل کردند.

در مرحللله سللوم از پللذیرش حکمیللت سللرباز زده ،حکمیللت را ناسللازگار بللا حکللم قللرآن دانسللته،
1
موافقان حکمیت را کافر دانسته و اصرار بر توبه ایشان داشتمد.
گروه بدید با ساخت باورهایی متفاوت از دیگر گروههای ابتماعی ،هویتی تازه یافتمد و کامال
از یگدیگر متمایز شدند به گونهای که صف خوارج از دیگران کامال متمایز شد .این گروه بلا وبلود
اختالفات شدید با امام و شیعیان ،اممیت ابتماعی داشته و امام هلی تفلاوتی میلان آنهلا و دیگلر
گروههای ابتماعی از بهت اممیت نمیدید.

سیره امام علی
نشللانههللای گونللاگونی از اممیللت ابتمللاعی خللوارج 2در عصللر امللام علللی وبللود دارد کلله آن
نشللانهها بلله دسللته تقسللیم میشللوند و سللیره امللام علللی در برخللورد بللا خللوارج در سلله مقطللع
مختلف در خور بح و بررسی است:
در سللیره امللام علللی

 ،خللوارج مانمللد دیگللر گللروههللای ابتمللاعی از اممیللت مثبللت و ممفللی

برخوردارنللد .در ایللن سللیره تهدیللد خللوارج ،روا دانسللته نمللیشللود ،محدودسللازی تللوان خللوارج در

حفظ و ترویج هویت خویش سیاست حکومت قرار نمیگیرد و بازداشت ،اذیت و آزار و محرومیت

خوارج از حقوق شهروندی ،خ قرمز حکومت خوانده میشود.

شماری از نشانههای اممیت ابتماعی خوارج در دوره امام علی

عبارتمد از:

الف) آزادی نشر و ترویج هویت

خللوارج در نشللر و تللرویج هویللت خللویش و حفللظ آن و متمللایز سللاختن باورهللای خللود از دیگللر
 .1نشانهها و شواهد موبود در این نوشتار نا ر به اممیت ابتماعی است نه اممیت سیاسی چه ایلن کله در اممیلت سیاسلی بلر
خ للالف اممیل لت نظ للامی ،اقتص للادی ،ابتم للاعی و زیس للت محیطل لی ،اب للات سلللازماني دوللللتهلللا ،نظلللامهلللا حکلللومتي و
ایدئولوژ ها مشروعیتدهمده به آنها مورد توبه قرار میگیرد در صورتی که در این نوشتار قابلیت حفظ عقاید و باورهای
گروهی و هویت شکل گرفته ی گروه مد نظر قرار داده می شود و حفظ این امور ،اممیت ابتماعی شماخته میشود.
 .2نشانهها و شواهد موبود در این نوشتار نا ر به اممیت ابتماعی است نه اممیت سیاسی چه ایلن کله در اممیلت سیاسلی بلر
خ للالف اممیل لت نظ للامی ،اقتص للادی ،ابتم للاعی و زیس للت محیطل لی ،اب للات سلللازماني دوللللتهلللا ،نظلللامهلللا حکلللومتي و
ایلدئولوژ هلا مشلروعیت دهملده بله آنهللا ملورد توبله قلرار ملیگیلرد .در صللورتی کله در ایلن نوشلتار قابلیلت حفلظ عقایلد و
باورهای گروهی و هویت شکل گرفته ی گروه مد نظر قرار داده میشود و حفظ این امور اممیت ابتماعی شماخته میشود.

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

 .۱سیره امام

پیش از شورش خوارج
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گ للروههلللای ابتملللاعی آزادی کام للل داشلللته و در مسلللجد کوفللله و مک للانهلللای عملللومی افکلللار و

اندیشههای خود را تبلیغ و ترویج میکممد.

1

یزید بن حصین طایی از سران خوارج ،در کوفه افکلار و اندیشلههلای خلوارج را تبلیلغ ملیکملد،

مردم را به شورش و پیوسلتن بله خلوارج نهلروان در قاللب گلروههلای چملد نفلره تشلویق ملیکملد و

خروج دستهبمعی خوارج از کوفه را پر خطر و برخالف اممیت ملیخوانلد (دیملوری)203 :1368 ،
به گونهای که شمار در خور توبهی از خوراج نهروان را کسانی تشکیل میدهمد که بر االر تبلیغلات

خوارج به صفوف آنها پیوسته و آماده بم

با سساه امام علی

هستمد.

ب) محاجه و گفتگو با مخالفان

از دیگللر نشللانههللای اممیللت سلللبی و ایجللابی خللوارج در حکومللت امللام علللی

گفتگوه للای ش للش ماه لله خ للوارج ب للا ام للام عل للی

 ،ممللا رات و

و نمایم للدگان ام للام اس للت (ب للالذری:1959 ،

 .)353/2برای نمونه در یکی از گفتگوهای خوارج با امام علی

 ،بزرگان خوارج میگویمد« :ما

همگامی که به برگزیدن داوران رضایت دادیم ،کافر شدیم و ا کمون از آن گماه به سلوى خلدا توبله
کردیم ،ا گر تو هم همان گونه که ما توبه کردیم توبه کمی ،همراه تو خواهیم بود ،وگرنه ما به شما

اعالن بم

میدهیم».

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

در گفتگللوی دیگللری میللان عبللداهلل بللن کللوا و امللام علللی

 ،ابللن کللوا بلله امللام مللیگویللد:

«همگامی که حکمیت آن دو داور را پذیرفتی ،کافر شدی» .در گفتگوی ابن عبا

با خوارج نیلز،

انتخاب داور از سوی امام کفر امام دانسته میشود ،توبه امام از این کفر وابب خوانده ملیشلود،

شایستگی امام برای ممصب حکمرانی در صورت عدم توبله نفلی ملیگلردد و افلزون بلراین تملامی

طرفداران امام علی

نیز به بهت رضایت به حکمیت کافر خوانده میشوند.

چمللان کلله پیداسللت ،خللوارج در ایللن ممللا رات بلله صللورت صللریح و روشللن عماصللر هویللت سللاز

خویش را مطرح کرده و عماصر هویتی پیروان امام علی

را به نقد ملیگیرنلد در صلورتی کله ا گلر

تهدیدی از طرف حکوملت متوبله ایشلان بلود یلا حکوملت تلوان آنهلا را در دفلا از هویلت سللب یلا

محدود کردهبود ،آنها هی گاه به این مما رات تن نمیدادند و ا گر رضایت به مملا ره ملیدادنلد
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و این گونه بیپروا باورها و اندیشههای یاران امام را به چالش نمیکشیدند ،از گماه و کفلر ایشلان

سخن نمیگفتمد و خواهان توبه ایشان نمیگشتمد.

 .1آزادی خوارج در نشر و ترویج عقاید خویش ،بمعیت قابل توبهی از کوفیان را در شمار خلوارج آورد بله گونلهای کله بخلش
عمدهای از خوارج حاضر در بم نهروان کسانی بوند که در بم صفین و تجمع خوارج در قریه حرورا شرکت نداشتمد.

ج) در خواستهای ناحق و ناصواب

یکلی دیگللر از شللواهد اممیللت خللوارج ،درخواسللتهللای نللاحق و گسللتاخانه آنهللا از امللام علللی

است .خوارج در پرتوی اممیتی که امام به آنها ارزانی داشلتهبلود ،فسلخ پیملان بلا معاویله ،اعلالن

بم

به معاویه و حرکت سساه برای بم

را مطالبه میکممد.

با معاویه و توبه موافقان حکمیت و به خصوص امام

د) توهین و گستاخی نسبت به امام

از دیگللر نشللانههای اممیللت خللوارج ،تللوهینهللا و گسللتاخیهللای آنهللا نسللبت بلله امللام علللی

است .خوارج در حکومت امام علی

مخالفت خود با امام هیچگونه هرا

به صورت علمی بله مخالفلت بلا املام ملیپردازنلد و از ابلراز

و اضطرابی ندارند .برای نمونه در مسجد کوفه و در بملع

پیللروان امللام علللی

و بلله همگللام خطبلله آن حضللرت ،یکللی از خللوارج عبللارت «خللدا ایللن کللافر را

دعوت میکمد (فی

االسالم.)254/3 :1412 ،

بکشد» فریاد میکمد و وقتی مردم قصد کشلتن او را دارنلد املام ملردم را بله صلبر و تأملل و گذشلت

افزون بر این در مسجد کوفه که امام اقامه نماز بماعت می کممد ،خوارج حضلور یافتله ،صلف

تعرضی از سوی پیروان امام نسبت به ایشان گزارش نشدهاست.

و هم ایشان در مسلجد کوفله بلا شلعار «الحکلم اال هلل» سلخمرانی املام را قطلع می کمملد و وقتلی

امام پاسخ ایشلان را میدهلد ،در کملال اممیلت املام را بله بمل

 .)53/4در بصره نیز ابن عبا

تهدیلد ملیکمملد (طبلری:1403 ،

به عموان والی امام ،اممیت خوارج را تأمین میکمد و ماموران را

از برخورد اممیتی بلا خلوارج مملع ملیکملد تمهلا تعقیبلی هلم کله از سلوی ملاموران حکلومتی صلورت

ملیگیلرد متوبله گروهلی از خلوارج اسلت کله قصلد پیوسلتن بله نهروانیلان را داشلتمد کله البتله ایلن

تعقیب نیز به درگیری و سرکوب گروه خوارج ختم نگردید.

نشانههای یاد شده از اممیت خوارج پیش از خلروج بلر املام

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

دیگری تشکیل داده و نماز را به امامت زعیم خود برپا میکممد و این در حالی است که هی گونه

و ایجلاد نلااممی حکایلت دارد.

خللوارج پللیش از خللروج کللامال در اممیللت بودنللد تللا آن بللا کلله امللام بللا علللم بلله ایللن کلله خللوارج در
ابتماعات خود توطئه میکممد ،ابتماعات آنها را مممو نمیکمد و با تجمع خلوارج در نهلروان و

اعالن بم

برخی از خوارج برخورد اممیتی نمیکمد تا آن با که امام بیتوبه بله ابتملا خلوارج

در نهروان ،با سساه خویش در نخیله اردو میزند و آماده حرکت به سلوی شلام و بمل

میشود (دیموری ،بیتا.)252 ،

بلا معاویله
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 .۲سیره امام

در مواجهه با شورش خوارج

تمامی گروههای ابتماعی تا زمانی که خروج نکلرده ،ایجلاد نلااممی نداشلته،

در سیره امام

راهها را ناامن نساخته ،به قتل و غارت اقدام نکردهاند ،در اممیت ابتماعی هستمد اما همین که

دست به سالح برده و برای بامعه نااممی ایجلاد کمملد ،از چتلر اممیتلی حکوملت خلارج ملیشلوند.
امام علی در این باره میفرماید« :اما اذا خربوا علی امام هدی فسبوهم( »...المتقی الهمدی،

 310-309/11 :1409ریشهری.)738/1 :1416 ،
بللر ایللن اسللا

وقتللی گروهللی از خللوارج ش للورش مللیکممللد ،راههللا را نللاامن مللیکممللد ،م للردم

ع للادی را اذیلللت و آزار ملللیدهملللد ،عبلللداهلل بلللن خبلللاب بلللن ارت و همسلللر بلللاردارش و چملللد زن

دیگر و فرستاده امام (حارث بن ملره عبلدی کله بلرای تحقیلق در ملورد قتلل عبلداهلل و دیگلر زنلان

رفتله بلود) را بله شلهادت ملیرسلانمد ،فتمله را گسلترش ملیدهملد 1و بلر بلیگملاه و گماهکلار شمشلیر

میکشمد 2 ،امام دستور بازداشت آنهلا را ملیدهلد و چلون خلوارج نهلروان بله قلاتالن پملاه داده و از
تحویل آنها به امام

ابتماب میکممد و به درخواستهای مکرر امام توبله نملیکمملد و تملامی

خوارج را قاتل معرفی میکممد ،چتر اممیت ابتماعی از ایشان برداشته ملیشلود املا بلا وبلود ایلن
دشممیها امام گزیمههای دیگری غیر از بم

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397
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آنها عبارتمد از:

و سرکوب را انتخاب میکمد که برخی از مهمترین

الف) عواقب شورش

در این مرحله امام عاقبت شورش و ایجاد نااممی برای بامعه اسالمی را چمین بیلان ملیکملد:

«من شما را بیم میدهم از ایمکه در کمار این نهر و در این گودال کشته شوید ،بیآنکه از خدایتان

دلیلی داشته باشید و یا مدر روشلمی بله دسلتتان باشلد .دنیلا شلما را پرتلاب کلرده و سرنوشلتتان

آماده شده .من شما را از این حکمیت نهلی کلردم املا شلما بلا سرسلختی بلا ملن مخالفلت کردیلد و

سخمم را پشت سلر انداختیلد تلا بلایی کله بله دلخلواه شلما تلن در دادم ،و شلما گروهلی کلمعقلل و
 .1امام علی میفرماید« :ایها الما فانی فقئت عین الفتمه و لم یکن لیجترى علیها احد غیرى بعد ان ماج غیهبها و اشتد
کلبها…» (خطبه  ،)93/اى مردم! این من بودم که چشم فتمه را درآوردم و کسی بز من برأت انجام این کار را نداشت و
این پ از آن بود که امواج فتمه همه با گسترده و بیمارى شدت یافته بود.
بضالل و تأخذونهم بخطئی
 .2امام میفرماید« :فان ابیتم اال ان تزعموا انی اخطأت و للت فلم تظلون عامه امه محمد
و تکفرونهم بذنوبی…»( :خطبه  ،»)127/شما اصرار دارید که من خطا کرده و گمراه شدهام ،پ چرا به گمراهی من همه
را گمراه میدانید و به خطاى من آنها را مورد مؤاخذه قرار میدهید و به گماهان من آنها را تکفیر میکمید
امت محمد
شللما شمشللیر خللود را بلله دوش گرفتللهایللد و از آن در بللاى سللالم و ناسللالم اسللتفاده مللیکمیللد و گماهکللار را بللا بی گمللاه درهللم
میآمیزید.

سفیه هستید.»...

1

ب) گفتگو و مذا کره

در این مرحله ،امام برای بلوگیری از بم  ،پیشلمهاد ملذا کره ملیدهلد و ابلن عبلا

و حلرث

بلن ملره عبلدی را بلرای ملذا کره نللزد خلوارج ملیفرسلتد (مسلعودی 400/2 :1409 ،مبللرد:1427 ،
 )118/3و چون گفتگوی فرستادگان امام با خوارج به نتیجه نمیانجامد و خوارج هلم چملان بلر

بم

تأ کید دارند امام شخصا برای مذا کره با خوارج اقدام کلرده و بلا دو گلروه از خلوارج ،کسلانی

که در بم

صفین حضور داشته و کسانی که در آن بم

خلوردن آنهلا در بمل

نبودهاند ،به گفتگو مینشلیمد و فریلب

صلفین را یلادآور مللیشلود 2و تفرقله در صلفوف مجاهلدان را از وسوسلههللای

شلیطان ،سلبب دشلممی ،فتمله و نلااممی ملیخوانلد« :همانلا شلیطان راههلاى خلود را بله ملا نشلان

میدهد و ملیخواهلد دیلن شلما را گلره بله گلره بلاز کملد و بله بلاى اتحلاد ،شلما را متفلرق سلازد و بلا

تفرقله میلان شلما فتملله برپلا کملد .پل  ،از وسوسلههلا و فریلبهللاى او روى بگردانیلد و از کسلی کلله
نصیحت را به شلما هدیله ملیکملد ،بسذیریلد و آن را در نفل
 ،1412خطبه .)121

خلود بلاى دهیلد»( 3فلی

االسلالم،

و اعتمادتان باشد پیش من آید و او و من گفتگو کمیم و ا گر حجت بر من تمام شد برای شما اقرار

به گماه و در پیشگاه خداوند توبه میکمم و ا گر حجیت بر شما تمام شد از کسلی کله بازگشلت شلما
به سوی اوست بترسید» (دیموری ،بیتا.)254 ،

« .1فانا نذیرلکم ان نصبحوا صرعی بااما هذا المهر و باهضام هذا الغائ … و قد کمت نهیلتکم علن هلذه الحکومله ،فلابیتم
علی ابا الممابذین حتی صرفت رایی الی هواکم و انتم معاشر اخفا الهام سفها االحالم…» (خطبه .)36/
« .2الم تقولوا عمد رفعهم المصاحف حیله و غیلله و مکلرا و خدیعله :اخوانملا و اهلل دعوتملا ،اسلتقالوا و اسلتراحوا اللی کتلاباهلل
سبحانه فالراى القبول ممهم و التمفی عمهم فقلت لکم هذا امر اهره ایمان و باطمه عدوان و اوله رحمه و آخره ندامه.
فاقیموا علی شانکم و الزموا طریقتکم ،و عضوا علی الجهاد بموابذکم .و التلتقتوا الی ناعق نعق :ان ابیب اضل ،و ان تر
ذل .وقد کانت هذه الفعله و قد رایلتکم اعطیتموهلا» (صلدوق ،274 /1 :1386 ،بحرانلی ،119 /3 :1362 ،خطبله ،)122٫
مگر آن وقت که از روى حیله و مکر و خدعه و فریب قرآنها را بر سر نیزه بلمد کردند ،نگفتید که« :بلرادران ملا و اهلل دیلن ملا
هستمد ،از ما میخواهمد از آنان بگذریم و به حکومت قرآن راضی شدهاند .نظر ما این است که آنها را بسلذیریم و رهایشلان
سازیم» من به شما گفتم :این کارى است که اهرش ایمان و بلاطمش دشلممی اسلت ،اوللش رحملت و آخلرش پشلیمانی
است ،پ به همین حال باشید و به راهتان ادامه دهید و در بهاد دندانها را روى هلم بفشلرید و بله هلر صلدایی بلیاعتملا
باشید ،زیرا این صدایی است که اگر به آن پاسخ دهید ،گمراه میکملد و ا گلر تلرکش کمیلد ،ذلیلل ملیشلود .املا شلما آن کلار را
کردید و دیدیم که خواسته آنها را عملی ساختید…».
« .3ان الشیطان یسمی لکم طرقه و یرید ان بحل دیمکم عقده عقده و یعطیکم بالجماعله الفرقله و بالفرقله الفتمله .فاصلدفوا
عن نزعاته و نفثاته و اقلبوا المصیحه ممن اهداها الیکم و اعقلوها عفی انفسکم».

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

در ادامه امام خود را تسلیم نتایج گفتگو با خوارج معرفی می کمد« :مردی از شما که ملورد رضلا
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ج) امنیت بخشی

امام

شرو بم

و بلی نتیجله بلودن ملذا کرات ،هویلت ایشلان را عاملل

با وبود اصرار خلوارج بلر بمل

ندانسته و کسانی را که قتل و غارت نداشته و در زیر پرچم ابوایوب انصاری آملده یلا

به سمت کوفه و مدیمه حرکت میکممد در اممیت معرفی میکمد (دیمورى ،بیتا.)210 ،
امام

سساهیان خلود را از آغلاز بمل

سوی خوارج میکمد« :تا آنها بم
 .)128برخورد امام

مملع ملیکملد و بلواز بمل

را آغاز نکردهاند شما شرو به بم

را مملوط بله شلرو بمل

از

نکمید» (دیموری ،بیتا،

نشان میدهد که خوارج در صورت آغاز نکردن بم

همچملان از اممیلت

ابتمللاعی برخوردارنللد و مللیتوانمللد مانمللد بقیلله مللردم از اممیتللی کلله حکومللت پشللتیبان آن اسللت

برخوردار باشمد که ا گر بز این بود و خوارج به بهت هویت خاص خود اممیت نداشتمد ،املام
هی گاه سساهیان خود را از آغاز بم

ممع نمیکرد و بواز بم

خلوارج نمللیکلرد چمللان کلله در نبلرد بللا معاویلله املام بللواز بمل
معاویه نمیکمد و شیعیان را به پیش دستی در بم

را مموط بله آغلاز بمل

را ممللوط بلله شلرو بمل

از سلوی

از طللرف

سفارش میکمد« :به شما گفتم پلیش از آن

که آنان به شما حمله آورند شما با آنان پیکار کمید و هر قلومی کله میلان خانله خلود گرفتلار هجلوم

دشمن شود خوار و زبون میگردد و دشمن نسبت به او برات و بسارت پیدا میکملد» (دیملوری،

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

بیتا.)258 :

در مرحله بعد امام با مجلروحین و اسلیران خلوارج بلا رافلت اسلالمی برخلورد ملیکملد بلی آن کله

ایشان را به بهت دارا بودن هویت خاص و ناسازگاری با عقاید مردم محکوم بله ملر کملد (ابلن

اایر )188-187/3 :1386 ،مجروحین خوراج را به قبایل آنها برای مداوا تحویل داد.
هل للر ی ل ل

از مراحل للل یل للاد شل للده بل لله تمهل للایی از نگل للاه امل للام علل للی

خوارج و اهمیت آن حکایت دارد که ا گر خوارج به بهت هویت خاص ایشان از اممیت ابتملاعی
برخللوردار نبودنللد ،امللام بللی درن ل

بلله بمل

بللا خللوارج مللیرفللت و نلله در انتظللار بازگشللت ایشللان

نمینشست و نه آنها را امان نامه میداد و نه مشروعیت بم
از طرف آنها میکرد.
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بل لله اممیل للت ابتمل للاعی

 .3سیره امام

سللیره امللام علللی

با خلوارج را مملوط بله آغلاز بمل

پس از شورش خوارج

پل

حضللرت ،هویللت خللوارج یل

از بم ل

نهللروان نیللز از ایللن مهللم حکایللت دارد کلله در حکومللت آن

مسلئله اممیتللی نیسللت بلکلله آن چلله اممیتللی دیللده مللیشللود ،قتللل و

غارتی است که خوارج در مسیر حرکت به نهروان مرتکب میشوند و درست بر این اسا

برابر خواربی که از بم

امام در

نهروان کماره گرفته و به کوفه بازگشلته ،موضلعگیلری نملیکملد و اشلع

بلللن قل للی  ،قطل للام و شلللبیب بل للن بجل للره و دیگلللر خل للوارج مقل للیم کوفللله را بل لله بل للرم پمل للاه دادن،
تحری ل

و همکللاری بللا ابللن ملجللم مللورد بازخواسللت قللرار نمللیدهللد و اممیللت ابتمللاعی آنهللا را

سلب نمیکمد.

چمللان کلله آن حضللرت درخواسللت قتللل یکللی از خللوارج را کلله پل

از بم ل

نهللروان بلله اسللارت

گرفته شدهبود بر نمیتابلد و بلر ایلن بلاور اسلت کله خلوارج تلا وقتلی شلورش نکلرده و مرتکلب بلرم

نشدهاند در اممیت ابتماعی قرار دارند« :شما حق نداریلد او را بکشلید چلون خلروج نکلردهاسلت و

حق ندارید او را در حب

.)366-365/14

کمید چون هموز برملی مرتکلب نشلدهاسلت» (خطیلب بغلدادی:1417 ،

سخنان امام علی
در سخمان امام نیز شواهدی از اممیت ابتماعی خوارج وبود دارد کله برخلی از مهمتلرین آنهلا

عبارتمد از:

سخن نخست

«ا گللر سللکوت کممللد آنللان را بلله حللال خودشللان وا مللیگللذاریم و ا گللر دهللان بلله سللخن گشللایمد بللا

ابللن اایللر .)335-334/3 :1386 ،در ایللن سللخن ،امللام بللا واژه «آنللان» بلله خللوارج بلله عمللوان

یل

گللروه ابتمللاعی دارای هویللت متفللاوت از دیگللران اشللاره کللرده و اممیللت ابتمللاعی ایشللان را

ام للری مطللللق خوانلللده ک لله در هلللی صلللورتی خدش للهپلللذیر نیسلللت .ا گ للر خلللوارج سلللکوت کمملللد
و هویللت خ للویش را ب للرای دیگ للران ابللراز نکمم للد ،اممی للت دارن للد و ا گللر س للکوت نک للرده ب لله ت للرویج
و تبلی للغ هوی للت خ للود بسردازن للد در ای للن ص للورت نی للز در اممی للت هس للتمد و مس لللمانان تمه للا ح للق
احتجللاج بللا ایشللان دارنللد و ا گللر خللروج کممللد در ایللن صللورت نیللز اممیللت دارنللد و بمل

بللا ایشللان نلله بلله بهللت هویللت ایشللان بلکلله بلله بهللت ایجللاد نللااممی و تللر
مسلمانان است.

مسلللمانان

و اضللطراب میللان

سخن دوم

«شما (خوارج) را بر ما سه حق است ،مادامی که با ما مصاحبت میکمید رعایت خلواهیم کلرد:

اول آن که شما را از ورود به مسابد ممع نمیکمیم .دوم آن که سهم شما را از بیتالمال پرداخت

مللیکمللیم و سللوم آن کلله تللا وقتللی کلله آغللازگر بم ل

نباشللید بلله بم ل

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

آنلان احتجللاج مللیکملیم و ا گللر بللر مللا خلروج کممللد بللا آنلان مللیبمگللیم» (بللالذری،352/2 :1959 ،

بللا شللما نخللواهیم پرداخللت
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(طبل للری .)53/4 :1403 ،در ایل للن سل للخن امل للام نیل للز ،خل للوارج از اممیل للت ابتمل للاعی برخوردارنل للد
و برداشللتن چتللر اممیللت از ایشللان تمهللا در صللورتی اسللت کلله شللورش کممللد و مللردم بلله گمللاه را بلله

قتل برسانمد.
سخن سوم

«التقاتلوا الخوارج بعدى .فلی

ملن طللب الحلق فاخطلأ کملن طللب الباطلل فادرکله» (فلی

االسالم ،1412 ،خطبه  ،)61بعد از من با خوارج مجمگید زیرا کسی که در بستجوى حق بلوده و

خطا کرده ،مانمد کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است.
ممع امام

از بم

با خوارج از اممیت ابتماعی ایشان حکایت دارد که ا گر خوارج به بهلت

هویت خاصی که دارند سزاوار سلرکوب بودنلد در ایلن صلورت املام
ممع نمیکرد.

ملردم را از بمل

بلا خلوارج

سخن چهارم

«التسلبوا الخللوارج ...ان کللانوا خللالفوا امامللا عللادال» (المتقللی الهمللدی 39/11 :1409 ،طوسللی،

 145/6 :1364حسیمی ،40/2 :1409 ،صدوق ،218 :1385 ،حلر علاملی .)60/7 :1414 ،مملع
سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

یاد شده نیز از اممیت ابتماعی خوارج حکایت دارد به این معما که املام نله تمهلا تهدیلد خلوارج را
برنمیتابد بلکه سب آنها را نیز روا نمیبیمد.

نتیجه
خوارج به عموان ی

گروه ابتملاعی در حکوملت املام عللی

کله هلویتی متفلاوت از شلیعیان داشللتمد هلی گلاه بله عملوان یل

گلروه ابتملاعی ملورد تهدیلد قللرار

نمیگرفتمد و حکومت مانع حفظ هویت از سوی ایشان نمیشد.

خللوارج پللیش از شللورش در نشللر و تللرویج هویللت خللویش آزاد بودنللد ،بللا مخالفللان بلله گفتگللو و

ممللا ره مللیپرداختمللد ،از امللام درخواسللتهللای نللاحق و ناصللواب داشللتمد و نسللبت بلله ایشللان

بیاحترامی و گستاخی میکردند و پ
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در اممیلت بودنلد و بلا وبلودی

از شورش نیز امام ایشان را در نلااممی قلرار نملیدهلد بلکله

نخست ایشان را از عواقب شورش آ گاهی میدهد ،با آنها گفتگو ملیکملد و بلا بازمانلدگان نهلروان

نیز برخورد اممیتی ندارد و آنها را به بهت هویتی که دارند مستحق نااممی نمیشماسمد.
افللزون بللر سللیره در سللخمان امللام علللی

نیللز شللواهد و قرائمللی بللر اممیللت ابتمللاعی خللوارج

وبود دارد مانمد سخن امام در ممع کشتن خوارج ،ممع تلوهین بله ایشلان ،بیلان حقلوق خلوارج و

نظایر ایمها.

منابع
_ ابن ابی الحدید ( ،)1378شر نه البالغ  ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیبا ،دار احیلا
الکتب العربیه.

_ ابن االایر ( ،)1386الکئم فی الزئر خ ،بیروت ،دارصادر.

_ ابن خیاط ،خلیف ( ،)1415تئر خ خلیفة ،بیروت ،دارالکتب العلمی .

_ آراس للتهخو ،محم للد ( ،)1381نقاااد و نگااار بااار فرایااا اصااانالحئت علمااای  -اجزمااائعی ،ته للران،
چاپخش.

_ آمدی ،عبدالواحد (بیتا) ،غرر البکم و درر الکلم ،تهران ،بینا.

_ بحرانی ،ابن میثم ( ،)1362شر نه البالغ  ،قم ،مرکز المشرمکتب االعالم االسالمی.
_ بالذری ،احمد بن یحیی ( ،)1956فزو البلدا  ،قاهره ،مکتبه المهضه المصریه.

_ بالذری ،احمد بن یحیی ( ،)1959انسئ االشراف ،تحقیق دکتر محمد حمید اهلل ،مصر ،معهد
المخطوطات بجامعه الدول العربیه.

_ پل روی ( ،)1382معمئی امییت اجزمئعی ،تربمه نوید نیا ،فصلمامه مطالعلات راهبلردی ،سلال

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

امنیت اجتماعی خوارج درحکومت امام علی

_

ششم ،شماره سوم.
بعفللری ،محمللد تقللی ( ،)1368ترجم ا و تفساایر نه ا البالغ ا  ،چللاپ چهللارم ،تهللران ،دفتللر نشللر
فرهم اسالمی.
حرعاملی ( ،)1414وسئل الشیع  ،قم ،موسسه آل البیت.
حسیمی خطیب ،عبدالزهرا ( ،)1409مصئدر نه البالغ و اسئنیده ،بیروت ،دار الزهرا .
خطیب بغدادی ( ،)1417تئر خ غداد ،تحقیق عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
دیمللوری ،ابللن قتیبلله (بللیتللا) ،االمئم ا و السیئس ا  ،تحقیللق طلله محمللد الزیمللی ،بللیبللا ،موسسلله
الحلبی.
دیمورى ،ابو حمیفه احمد بن داود ( ،)1368األخبئر النوال ،قم ،ممشورات الرضی.
ریشهری ،محمد ( ،)1416می ا البکم  ،بیبا ،دارالحدی .
زکی صفوت ،احمد ( ،)1381جمهره خنب العر فی عصور العربی ال اااره ،مصلر ،مصلطفی البلابی
الحلبی و اوالده.
صللدوق ،محمللد ( ،)1385عل ا الشاارا  ،تحقیللق محمللد صللادق بحرالعلللوم ،نجللف ،المکتبلله
الحیدریه.
صدوق ،محمد ( ،)1386االحزجئج ،تحقیق خرسان ،نجف ،دارالمعمان.
صدوق ،محمد (بیتا) ،م ال بضره الفقی  ،تحقیق غفاری ،قم ،نشر اسالمی.
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_ طبری ،محمد بن بریر ( ،)1403تئر خ النبری ،بیروت ،االعلمی.

_ طوس للی ،محم للد ب للن حس للن ( ،)1364تهاااذ ب االحکااائ  ،تحقی للق موس للوی خرس للان ،طه للران،
دارالکتب االسالمیه.

_ عضدانلو ،حمید ( ،)1386شیئیی ئ مفئایم اسئسی جئمع شیئسی ،تهران ،نشر نی.
_ فی

_ فللی

االسالم ( ،)1412نه البالغ  ،تحقیق عبده ،قم ،دار الذخائر.

کاشللانی ( ،)1406الااوافی ،تحقیللق ضللیا الللدین حسللیمی ،اصللفهان ،مکتبلله االمللام امیللر

الموممین علی

.

_ کورانی عاملی ،حسین ( ،)1425جواار الزئر خ ،بیبا ،دارالهدی.

_ الکوفی ،احمد بن اعثم ( ،)1411الفزو  ،تحقیق شیری ،بیروت ،داراالضلوا للطباعله و المشلر و
التوزیع.

_ کوئن ،برو

( ،)1373مبئنی جئمع شیئسی ،غالمعبا

توسلی و رضا فاضل ،تهران ،سمت.

_ لیثللی واسللطی ،علللی بللن محمللد (بللیتللا) ،عیااو البکاام و المااواعظ ،تحقیللق بیربمللدی ،بللیبللا،
دارالحدی .

_ مبرد ،ابوالعبا

( ،)1427الکئم فی اللغ و االد  ،بیروت ،المکتبه العصریه.

سال چهارم ،شمتتاره ششم ،بهار و تابستان 1397

_ المتقلی الهمللدی ،علللی بللن حسللام الللدین ( ،)1409کیا العماائل ،تحقیللق بکللری حیللانی ،بیللروت،
الرساله.

_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)1403بحئراالنوار ،بیروت ،الوفا .

_ مسعودی ،علی بلن حسلین ( ،)1409ماروج الاذاب و معائد الجاوار ،تحقیلق یوسلف اسلعد داغلر،
قم ،دارالهجرة.

_ معروف ،نایف محمود ( ،)1397الخوارج فی العصر االموی ،بیروت دار ا لطلیعه.

_ مفی للد ،محم للد ب للن محم للد نعم للان ( ،)1411االخزصااائ  ،تحقی للق غف للاری و زرن للدی ،بی للروت،
دارالمفید.

_ ممقللری ،نصللر بللن مللزاحم ( ،)1382وقعااة صاافی  ،تحقیللق عبدالسللالم محمللد هللارون ،قللاهره،
المؤسس العربیه ،افست ،قم ،کتابخانه آیت اهلل نجفی.
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_ نوید نیا ،ممیژه ( ،)1388امییت اجزمئعی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.

_ نوی لدنیا ،ممیللژه ( ،)1383بررس ای ا عاائد امیی ات اجزماائعی ،رسللاله دکتللری ،تهللران ،واحللد علللوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.

_ یعقوبی ،احمد (بیتا) ،تئر خ الیعقوبی ،بیروت ،دار الصادر.

