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  چکیده
صدرتاریخدرخوارججریانباآنانشباهتسويبهراپژوهشگرانذهنها، تکفیريسیاسیرفتارشناسی

شباهتزیادي،بسیارموارد. دهدمیسوقبعد،قرنچندتاجریانایني ادامهو) ع(علیامامي دورهدراسالم
وتولید» زمانخوارج«ای» نوخارجی«سازي مفهومذهن،دراي را،اندیشههاي استداللورفتارهاها،گیري موضع
توانمیکهشودمیطرح  هیفرضوادعانایها،تکفیريفهمدشوارهطرحضمننوشتارایندر. کندمیتداعی

شناختبراي» معلومات«عنوانبهخوارجمورددرخودشناختي عقبهازودانست» نوخوارج«راآنان
  . پرداختورزي اندیشهبهوکرداستفاده-هاتکفیرياینجادر- » مجهوالت«

ایندرتحقیقروش. استشدهارائهفرضیهای ادعاایناثباتبردالشاهدگروهومؤیداتوشواهد
وها تکفیريآورشگفترفتارهايازرمزگشاییبرايجدیدفهمیمجرايکردنپیدا. استايمقایسهپژوهش،

برايقواعدآنازگیريبهرهوتاریخیپژوهشازاستفادهباخوارجرفتاريهايمنديقاعدهازاستفادهنیز
در این مقاله بیست و پنج شباهت اعتقادي، شباهت  .استنوشتاراینهايتهافی از» نوخوارجیون«رفتارشناسی

  .خلقی و شباهت رفتاري بین این دو دسته سنتی و مدرن شناسایی شده است
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  مسئله
مدیریتجهتتدابیرخاصندنیازمواستهمراهاصطکاكنوعیباهموارهاجتماعیزندگی

،گیري شکلشاهددرایران،اسالمیانقالبوقوعمتعاقب. استسیاسیبردباريمحتاجوآن
بااياندیشهدیالکتیکاینظهور. ایمبودهرقیبقطبدررفتاريواياندیشهواکنشنوعیتقویت
  .استافزودههاتکفیريايشهاندیجریانقدرتبرالمللی، بینواي منطقههايقدرتمنافعتقارن

روزافزونرشدبرايراتسهیالتیها، قدرتتوسطجریاناینازابزاريي استفادهبنابراین
شیشهدنیايومجازيفضايدرآنانآور شگفتوآمیز خشونتاقدامات. استکردهفراهمآن
خبريتصاویرواراخبترینپرارجاعازکیی بهوکندمیپیداانعکاسسرعتبهامروزاي

شیعیاني مظلومانهکشتارواسالمرحمانیي چهرهکردندار خدشهچنینهم. استشدهتبدیل
  .استزدهرقمراتحقیقي مسألهودشوارهابعادازاي مجموعهدیگر،سوياز

ادعاای فرضیهچیست؟ها تکفیريي پدیدهدرستفهممجرايکهاستآناصلیپرسش
واخالقیاتاعتقادات،خصوصدرخودهايدانستهومعلوماتازاستفادهباکهاستآن

-هاتکفیرياینجادر–مجهوالتشناختجهتسکوییمثابهبهتوانمیخوارجرفتارهاي
درخوارجبینرفتارهاوخلقیاتاعتقادات،گانه سهارکاندرشباهتنوعی. کردگیري بهره

  .داردوجودامروزهايتکفیريوگذشته
اینآنازفراتر. استاسناديوايکتابخانهاطالعاتآوري جمعوايمقایسهپژوهشروش

تاریخیبزرگهايبلوكدرشکارشدهرفتاريقواعدازکوشد میزیرااست؛تاریخیپژوهش
  .کندگیريبهرههاتکفیريامروزيرفتارفهمبراي

  
  الگوي نظري تحلیل

ي سیاسی  گانه در اندیشه این سه. دات، اخالقات و احکام استاسالم داراي سه بعد اعتقا
سیاسی،ي اندیشهي گانه سهقالبواسالمي گانه سهي منظومه. تواند بازتولید شود اسالم هم می

چارچوبمدخلدرهرآنفرعیمحورهايوگانه ششتعامالتوسیاسیرفتاروسیاسیخلقیات
گانه سهخالیسبدهاي). 43- 72صص:1389برزگر،(دهدمیتشکیلراپژوهشایننظري
منطقمثابهبهآناطالعاتکردنپرباکهدهدمیتشکیلراماتحلیلیالگويواقعدرگفته پیش

تعامالتمحوردر. کردتکمیلگامبهگامهاتکفیريازخود را تصویريپازلتوانمیقیاسی
بهتوجهبا» اعتقاداتبراعمالتأثیرگذاري«محورارهارفتواخالقیاتاعتقادات،گانه سهارکان
  .استبرخورداربیشترياهمیتازخوارجگرایی عمل
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اسالم

ي  براي مالحظه. تواند در قالب نمودار ذیل ارائه شودالگوي نظري تحلیل این نوشتار می
  ).72- 43صص:1389برزگر، (مطالب تفصیلی نظري بنگرید 

    
  ها هاي اعتقادي خوارج و تکفیري شباهت    یاسیاعتقادات س    اعتقادات  

ها هاي اخالقی خوارج و تکفیري شباهت    اخالق سیاسی    اخالق
ها هاي رفتاري خوارج و تکفیري شباهترفتار سیاسی  احکام

  
هایی دارند؛ اما ها و تأثیرپذیريالبته این سه مجموعه با یکدیگر تعامالت وتأثیرگذاري

پردازان  زیرا از یک سو آنان نظریه. گیرتر است ر رفتارها بر اعتقادات آنان چشمتأثیرات محو
  .گرا هستنداي ندارند؛ از سوي دیگر آنان عملقوي و برجسته

  
  )ها تکفیري(نوخارجیونوخوارجاعتقاديهايشباهت) الف

غیرتکفیرودانستنمشركوتوحیدوایمانتعریفدرنظري تنگ-1
بهکهکردندمیطرحرامعیارهاییوهاگیري سختتوحید،وایمانتعریفدرخوارج

آنانرفتارها،واعتقاداتارکانتعامالتدر. کننداکتسابراآنتوانستند میافرادندرت
بامؤمنفردآنانباوربه. دانستند میاعتقاديمحوردرتأثیراتیدارايراآلودگناهرفتارهاي
کهحالیدر. شودمیواردکفري دایرهبهوخارجایماني دایرهازرفتار،درمعصیتارتکاب

راکارمعصیتفردمعتزله،وشیعیانومؤمنهمچنانراآنانامروزيگرایاناباحهای مرجئه
  .دانستندمی» فاسق«امااسالمي دایرهدرهمچنان
دیگراسالم،درخصوصنیزآنان. دشومیمشاهدهنیزامروزینهايتکفیريمورددرنکتهاین

قبولهستند،فروعاتدرنظرآنان داراي اختالفباکهراشهادتینبهاقرارکنندهافرادومسلمانان
ی حالدر.دهندمیقرارکفري منطقهدروخارجایماني دایرهازوکنندمیتکفیرراآنانوندارند

  .استشدهمذمتخودبای اسیسمخالفتيبهانهبهمسلمانانریتکفمیکرقرآندرکه
لستالسالمکمیالی القلمنوالتقولوافتبینوااهللالیسبی فضربتماذاآمنوانیهاالذیا ای«
ودیکنقیتحقدیکنیمسفرخداراهدرچوندیاآوردهمانیاکهی کساني ا«) 94/نساء(»مؤمنًا

  .»یستینمؤمنوتدیینگوکندیماسالماظهارشمانزدکهی کسبه
مالحظهي انظرانه وسعتاریبسي نکتهزین) ع(یعلرمؤمنانیامجملهازنیمعصومي رهیسدر

امام. خواندینمکافراست،دهیجنگآنانباکهي اگانه سهي هاجنگمخالفانی حتکهشودیم
  :ندیفرمایمبابنیادر) ع(باقر



)37پیاپی (92، زمستان7شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  150

همقولی کانلکنهوالنقاقی الالوالشركی الحربهاهلمناحدًانسبی کنی لماًیعلان«
متهمنفاقوشركبهدند،یجنگداوکه باراي افرادازکی چیه)ع(یعل: »نایعلبغوااخواننا

حر(کردندستممابهکههستندمابرادرانآنانگفتیمبلکه. نکردریتکفراآنانونکرد
  ).98ص،1329،ي ازیاازنقلهب10ثیحد،83ص،15جعه،یالشوسائل،یعامل

  
خاصعملیپنداري گناهتصور-2

براعتقادات،برمعصیتبازتابجملهازاعتقاداتبررفتارهاتأثیرتعامالتدرخوارج
هاتکفیريکردند،میپافشاري» آشکارمعصیت«خودنهواعتقاداتبر» بروز معصیتتصور«

  .انداینگونهنیز
ابتداآنانواندشدهتوهمدچارهم» معصیت«بروزاصلخصوصدرآنانکهاستایندرسخن

پذیرشباسپسوخودرقیبمسلماناندررفتاريمعصیتوخطاآنواندکردهفرضراچیزي
  .کنندمیدیگرانتکفیربهحکمشود،میاعتقادياختاللموجبرفتاريخللکهدومفرض
دایرهازشدهخارجراآني شوندهارتکابوگناهرا» حکمیت«نفسآنانمثالطوربه
نظیريبیواستوارشخصیتحتیاساسبراین. کندتوبهآنکهمگردانستند میایمانواسالم
دانستند میکافرشدهحکمیت،رشیپذلیدلبهرابود،اسالمعینیتجسمکه) ع(علیامامچون
آنان. بودندادهرخکهکردندمیتکفیرگناهیمجربهرا) ع(علیامامآنان. کندتوبهآنکهمگر

تکفیررادیگران،»خارجعالمدرگناهواقعیت«نهو» دادهرخگناهازتصور«بهاتکاءبا
  !!!کردندمی

گناهغلطتصورصرفبهآنان. دارندراشباهتووضعیتهمیننیزامروزيهايتکفیري
رامسلماناندیگرشفاعت،وآنانقبورزیارتای و) ع(اطهاري ائمهو) ص(پیامبربهتوسلبودن

  .کنندمیتکفیر
کی ارتکاببه دلیلنهرامسلماناندیگرخوارجیون،وخوارجکهاستآنجالبي نکته
 دلیلبهبلکهدانند،میخارجاسالموایماني دایرهازخمرشربودروغنظیرقطعیمعصیت

نفسبودن اگناهی واطهاري ائمهو) ص(پیامبرقبورزیارتدنبو گناهعنیی» خیالیمعصیت«کی
وگذشتهخوارجرفتاردرکهاستدیگريشباهتاین. کنندمیوکردهتکفیرحکمیت،

  .شودمیمشاهدهامروزيهايتکفیري
ازتصور«برکهدومشباهتامااست؛شناختی اندیشهمباحثبرمتکیشباهتیاول،شباهت

شناسیرواني نکتهکی اصوًالکرد،میتأکیدواقعیتنفسنهو» واقعیتازتوهم«ای» واقعیت
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وورزي اندیشهواقعیتنفسنهوواقعیتازتصور«مبنايبرهاانساناینکهواستسیاسی
  .شود مینمایانها تکفیريي فاجعهاوجدومي نکتهدر.کنندمیگیري تصمیم
  

ها يتکفیروخوارجي سادهنگرش-3
آنای اینبهبینندمیکی ای صفربینراچیزهمه. دارندبسیطوسادهنگرشیخوارج

آنای اینبه .باشیدمی» ماعلیهای ماباای«کهقائلندبنابراین) 294ص،1388برزگر،(اندقائل
ای مؤمنای: استنکتههمینمؤیدنوعیبهنیزمعصیتاهلبودنکافربهاعتقاد.باشندیمقائل

  .شدقائلهمگناهکارمؤمنعنیی» فاسق«عنیی دوآنمیانچیزيبهتوانمیکهحالیدرکافر؛
نیزها تکفیري. دهندمیتوضیحرامسئلهاینخوبیبهپیچیدهنگرشای فازيمنطق

  .اند هاي سیاسی و اشخاص اند و داراي نگرشی ساده در تحلیل پدیدهاینگونه
  

هاتکفیريوارجخوظاهرگرایی-4
معنايوباطنبهتوانستندنمیآنان. کردندمیاستنادمقدسمتونالفاظظاهِربهخوارج

با) ص(پیامبرکهکردمیتئوریزهاینگونهرامطلبدلیلهمینبه) ع(علیامام. ابندی راهالفاظ
ازگرایی تأویل. مجنگمی» قرآنتأویل«سربردشمنانبامنولی،»قرآنتنزیل«سربردشمنان

وحجتراخوددریافتیمعنايهریک. جستند میاستنادقرآنآیاتبهجبههسويهردواینکه
) ع(علیامامبرخورددرجالبي نکتهجهتهمینبه. رسید نمیجاییبهکارودانست میبرتر

وورزیدمیخودداريقرآنبهتمسکباآنانبامباحثهازکلیطوربهست کهاآن خوارجبا
کهکردمیمحاجه) ص(خدا رسولعملکردوسیرهباآن،جايبهودانستمیثمربیراآن

امام. گذاشت نمیباقیلفاظیبرايمجالیخوارجچوناندیشانی سطحیبرايونبودتأویلقابل
  :فرماید میخوارجبهخطاب

ولی. کردسنگسارارهمسردارايزناکاِرمرد) ص(خدا رسولکهدانیدمیشما«
بهرااموالشاهلشوکشتراقاتل. بردندارثاوازاهلشوخواندنمازاشجنازهبر

ازراآنانسهمولیزد،تازیانهراهمسربیزناکاِروبریدراسارقدستوبردندارث
بهراآنان) ص(خدارسول. کردندازدواجمسلمانزنانباآنانوپرداختالمال بیت

راسهمیولیداشت،برپاآنانمورددرراخداحکموکردمؤاخذهگناهشانبسب
» نکردخارجاسالماهلزمرهازرااسمشانوبازنگرفتآنانازداشتند،مسلمانیازکه

  .)127خطبه،البالغهنهج(
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ازهشگنادلیلبهراگناهکارآنانزیرا. کرد میدی خلعراخوارجکامًال) ع(علیامامکالم
خدا رسولفرماید می) ع(علیامامآنکهحالوکردند میتکفیروخارجاسالموایماني دایره

آنانبرچوندانست میمسلمانراآنانهمچناناماکرد؛میجاريحدسارقوزناکاربر) ص(
) ص(برپیامعملیاقدام. آنجزوکرد میپرداختالمال بیتازآنان را سهموخواندمینماز
  .استمردودکامًالخوارجادعايکهداد مینشان

  .باشند میاندیش سطحیوظاهرگراترتیبهمینبهنیزامروزيهايتکفیري
  

  خوددانستِنناجیهي فرقهوپنداري حق-5
راخودغیروخودهمکیی آنوکیی همراحقودانستند میحقمصداقراخودخوارج

روایتدرافتهینجاتو» ناجیهي فرقه«مصداقراخود. دانستندمیددمتعهايباطلای باطل
کی فقطوشوندمیفرقه) سهیا(دوهفتادمنازبعدامت« دانستندمی) ص(پیامبربهمنسوب

بنابراینوکافرومشركراخودغیرونجاتاهلوحقراخودخوارج» .اندنجاتاهلفرقه
  .دکردنمیتکفیررادیگران

چنینمبنايبرودارندرابودنناجیهي فرقهوبودنحقبرتصورآناننظیرهمها تکفیري
  .کند میفراهمرامسلماناندیگرتکفیرامکانفرضیپیشچنین. کنندمیحرکتتصوري

  
  دیگراناعتقاداتي زدهشتابارزیابیو» قضاوت«درگیري آسان-6

آنهمدیگراني دربارهقضاوتدرگیري آسانج،خواراعتقاديویژگیازدیگریکی
. استنامشهودوباطنیامريدیگراناعتقاداتکهحالیدر. استآناناعتقاداتدرخصوص

ایمان«،»مردمناموس«،»افرادجان«نظیرحساسمسائلیدرهمآنقضاوتدرگیري آسان
 اسالمجهاندرراآنانکهستانحويبهمسلمانانآبرويو» هاداراییوامالك«و» اشخاص

شدهامورایندرحساسیتمورددرزیاديتأکیداتاسالمدرکهحالیدر. سازدمیگانهی
  .شودمیمنتفیموضوعشبهه،وتردیدوشککمترینباحدود،اجرايدرواست

  .دارندقضاوتدرگیري آسانوکوتاهیخوارج،نظیرنیزامروزيهايتکفیري
  

  انسانذاتبهیبدبین-7
اینبااند،نکردهارائهانسانمورددرصریحیدیدگاههرچنداعتقادي،مبانیچنینباخوارج

مورددرآناننگرشکهرسیدنکتهاینبهتوانمیگناه،ارتکابمورددرآناناعتقادباهمه
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تکفیروکافرایمان،واسالمي ازدایرهگناهکی ارتکابباکهاست،بدبینانهبسیارانسان،ذات
درامرتحتهاي حوزهدرآناناقدامات. اند مشابهیدیدگاهچنینداراينیزهاتکفیري.شودمی

  .استدیدگاهیچنینمؤیدعراقبعضًاوسوریهپاکستان،افغانستان،
  

  منکرازنهیومعروفبهامروجهاداصلبهشدهغلیظاعتقاد-8
قراررفتاروفقهي حوزهدرواستالدینفروعازمنکرازینهومعروفبهامروجهاد

کهشودمیبرجستهوتغلیظخوارجسیاسیعملواندیشهدرآنچناناصلدوایناماگیرد؛می
اصلدواصوًالاصلدواین. اندافتهی ارتقاءاعتقاديمنزلتبهفقهیورفتاريمنزلتازگویی
  .دهندمیتشکیلغیرازآنان راتمایزوجوهوهستندخوارجبخشهویت

عباسیانای وامویانومعاویهای) ع(علیامامباجهاددرالدوام علیطوربهگذشتهدرخوارج
  .اند بودهآنغیرو

. آننددرگیرمستمرطوربهبنابراینودانندمیجهادمساويرااسالمنیزامروزهايتکفیري
  .عراقودرسوریهعلویانوشیعیانعلیهجهادای آمریکاعلیهدجهادرشوروي،علیهجهاددر

  
  تحجروبصیرتوسیاسیبینشضعف-9

آنان. هستدبصیرتضعفدارايشود،میمربوطاعتقاداترکنبهکهآنجاتاخوارج  
رفتارياختاللموجبشناختیضعف. اندکردهتوقفزمانوظواهردر. اند فکريجموددچار
توانست نمیکهبودآنجاتاامراین. دارندسیاسیتحلیلوتجزیهضعفآنان. استهشدآنان

نتوانندآنانکهشود میباعثضعفاین. کندجبرانراآنانجویی حقاخالقیانگیزهقدرت
حتیوکنندشناساییعملیسیاستي صحنهدررامستقیمصراطاصحابوواقعیحقصاحب

  .اند ایستاده)ع(علیاماممقابلدر
دشمنانزمیندرعملدرودارندبصیرتیوشناختیبینشی،ضعفنیزامروزيهاي تکفیري

  .کنندمیبازيآمریکاوهاصهیونیستنفعبهعنیی اسالم
  

  امامتاصلجایگاهتنزل-10
برخالفنبودند،قائلايبرجستهاستانداردهايوهاویژگیخالفتورهبريبرايخوارج  

سیاهوبردگانحتیمبنااینبر. دانستندنمیخالفتشرطرا» بودنقریشی«اسالمی،فرقرسای
  .ندارندمشکلیشدنبرگزیدهخالفتبهبرايهمزنان. شوندخلیفهتوانندمیهمحبشی
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  :اند کردهطرحراچندامامیای امامبهنیازيبیي اندیشهحتیآنان  
ارتکابصورتدر. استشدنانتخابازبعدیفهخلای امامعملکرداستمهمآنچه

  .رسد میقتلبهعزل،برابردرمقاومتفرضدروخالف،عزل
  .دارندشباهتآنانبهحدودتانیزموضوعایندرهاتکفیري

  
  گرایشیواخالقیوخُلقیهاي شباهت) ب

تاریخیخوارجاخالقیهايشباهتها،شباهتدوممحورنوشتار،ایندرتحلیلالگويطبق
  .استامروزینهايتکفیريبا

  
  عملدرباطلراهپیمودنوطلبانه حقانگیزه-1

دنبال)ع(علیامامبیانبهآنان. استآنانجویی حقي انگیزهخوارج،قوتنقاطازیکی
نآنانکتهاینواند گرویدهباطلبهواند شدهاشتباهدچارآنابییمصداقدراماباشند؛میحق

امام. سازد میمتمایز-روندمیباطلدنبالواند باطلاساسازکه -معاویهچونکسانیازرا
الباطلطلبکمنفاخطاهالحقطلبمنفلیسبعديالخوارجالتقتلوا«: فرمایندمی) ع(علی

ایدبپیمخطاراهاماباشد،حقطالبآنکهزیرانرسانید؛قتلبهراخوارجمن،ازپس: »فادرکه
  .)61خطبه،البالغهنهج(بیابدراآنوکندطلبراباطلکهنیستکسیآنهمانند

وگونــه پــارادکسجمــعازنکتـه ایــن. اســتمشــهودآنـان رفتــاردردینــیي انگیــزهنـوعی 
آننقـص واسـت نـاقص آنفکـري بـال . دهـد مـی خبـر خوارجدراخالقیصفاتآمیز تناقض
ي انگیـزه بـر اعتقـادات وبیـنش ضـعف عنـی ی اسـت؛ شـده اولیـه ي مثبـت و  انگیزهفسادموجب
  .استکردهاثرگذاريآناني اولیهومثبتاخالقی

  
  ها تکفیريوخوارجدرها خوردهبازيوبازیگران-2

دوبـه قائـل کـه اسـت آندارد؛وجودآنبرقويمؤیداتوشواهدکههایی فرضیهازیکی
  .شویمها تکفیريووارجخرفتارشناسیمورددرتحلیلسطح

عواطـف ودالنـه  سـاده افکـار ازکهداردوجودبازیگريومغرضافرادرهبران،تحلیلسطحدر
دراولیـه خـوارج جریـان درقـیس بـن اشـعث نظیـر . کننـد  مـی اسـتفاده ابزاريصورتبهمردمدینی
. دارنـد قـرار مـزاج تنـد امادل، سادهوغرض بیافرادکهپیروان؛تحلیلدرسطح).ع(علیامامي دوره

  .دارنددشواريباطلوحقمصداق  تشخیصدرعنیی است؛بینشیمشکلتحلیل،سطحایندر
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  ساعتچندوروزکی درحکمیتبامخالفتوموافقتمعماي
. شـود مـی مطـرح رقیبسوياز» حکمیت«بحثمعاویه،برامامالوقوع قریبپیروزيهنگام

ازمعمـا . پـذیرد  مـی راآنخـود باطنیمیلبرخالفسرانجامشدید،اصراربااماپذیرد؛ نمیامام
مطالبـه امـام ازراحکمیـت پـذیرش مصـرانه کـه جمعیـت همـین چگونهکهشودمیآغازاینجا

حتـی کهقائلندوکردند میتلقیکفرراحکمیتهمانپذیرشکوتاهیي فاصلهدرکردند؛می
  !کند؟توبهحکمیتپذیرشگناهازنکهآمگراستکافرنیز) ع(علیامام

ایـن برنـوف از»ولهـاوزن «مـثًال . اسـت شـده ارائهی دوگانگنیاي براگوناگونیهايفرضیه
ازغیـر کردنـد؛ تحمیـل ) ع(علـی امـام بـه راحکمیتپذیرشکهآنانکهکندمینقلرافرضیه
بـدویان رادومگروهوقراءرااولگروه»برنوف«. کردندمحکومراآنبعدهاکهبودندکسانی

بـر راخوارجظهوربنايوداندمیآلودرمزراآن»حسنابراهیم«اما؛)1375ولهاوزن،(داندمی
  .نیستواضحخوبیبهکهداندمیمقدماتی

بـا وخـائن کـه گردانندگانوسرانورهبرانتحلیلسطحدوتفکیکهماندیگري فرضیه
تشـخیص درامـا انـد؛ حـق طالـب خوارجکه) ع(علیامامقولواقعدروبودنددست هممعاویه
سـطح دربلکـه نیسـت، صـادق رهبـران مـورد درانـد، گرویـده باطلراهبهواندشدهخطادچار

  .استصادقفقطپیروانتحلیل
ويازخالفتهنگامبه) ع(علیاماموبودآذربایجانفرماندارعثمان،زماندرقیسبناشعث

امـوال اسـت داشـته قصـد کـه دارد مـی اظهـار خـود امـا دهـد؛ تحویلراموجودموالاخواست
بعدهاوکندمیداللتويایمانضعفبرکهاي نکته. شودملحقمعاویهبهوبرداردراآذربایجان

اصلیگردانان معرکهازکیی وي. استداشتهتوزي کینهودلخوري) ع(امامازوي،عزلدلیلبه
  .راهگشاستخوارجدرپیروانورهبرانبینتفکیکبنابراین. استرجخواپیدایش

امـروزین هـاي  تفکیريخصوصدرخورده بازيپیروانوبازیگررهبرانمیانتفکیکهمین
ین همکاري گفته شده بغدادي با موساد و سیا و اقداماتی که وي در جهت تـأم  .استصادقهم

  .تواند قلمداد شود ین راستا میهدي در ادهد، شوا منافع آنان انجام می
  

  مرگازاستقبالوگذشتگی جانازوفداکارانهي روحیه-1
ازراحتـی بـه ودادندمیانجامرافداکاريوفشانیجاننهایتخود،اهدافراهدرخوارج

بـراي حداکثريي هزینهپرداختمرگ،برايآمادگیاین. کردند میاستقبالراهایندرمرگ
درخطرپـذیري وپـذیري  ریسکهمین .دهد میخبرآنانبااليتخریبیقدرتازبهم،ماهداف
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علیـه آنـان انتحـاري عملیـات شـمار  بـی تعـداد آن،شاهد مثال. شود میمشاهدهها تکفیريرفتار
  .استشیعیانومسلمانان

  
  اي قبیلهتعصبات-2

زمـان ازتمیمبنیي قبیله. بودند» عهربیبنی«و» تمیمبنی«ي قبیلهازخوارجرهبرانازبسیاري
اشـعث «اعتـراض آنمثـال شاهد. داشتندخصومتقریش،ویژهبهمضَربااسالمازقبلجاهلیت

ويزیـرا بـود؛ ) ع(علـی امـام سـوي ازحکمیـت بـراي »عبـاس بـن عبـداهللا «انتخاببه»قیسبن
هـردو نبایـد اسـت مضَرازکهاستکردهانتخابرا»عاصعمروبن«هم،رقیبچونگفت می

بـه کنیمانتخاب) منیی(منی اهالیازفرديبایدخودطرفازماباشد،مضَرازها آنوماحکَم
  .شدمینبایدآنچهشدوکردندتحمیلوپیشنهادرا»منیی اشعريابوموسی«جهتهمین
  

  !!انانمسلمغیربادینیحداکثريمدارايومسلمانانبامذهبیمدارايعدم-3
آنـان مـداراي وتساهلعدمامروزيهاي تکفیريوگذشتهدرخوارجآور شگفتنکاتاز

ایـن . اسـت مسـلمانان غیـر بـا حـداکثري مدارايزمان،هماندرو) شیعیانجملهاز(مسلمانانبا
سـازي  ذخیـره ایـن درچگونـه اینکـه ودهد میخبرآنانگرایشیوعاطفیگیري سمتازنکته

سـاعت وروزکیـ  در. دهنـد قـرار توجهکانوندردقیقتوانند نمیرافرعواصليجاعاطفی
سـبب بـدان را»خبـاب بـن عبداهللا«. کنند میبرخوردمسیحیکی وبرجستهمسلمانکی باآنان

خرمـاي مسـیحی کیـ  ازنشدندحاضرحالاینباوکشتندبود،ندانستهمشركرا) ع(علیکه
  :استچنینآمده،»مبردالکامل کتاب«درچنانکهآن،داستان! بگیرندرایگان

فرديومسلمانفرديبهروزيکهاستاینآنانانگیز شگفتونظیرکمخبرهايازیکی«
اوبـه وکردنـد سـفارش نیکـی بـه رامسـیحی وکشـتند رامسـلمان فردپسبرخوردند؛مسیحی

روشـد روبهآنانبا  حالیدرخباببنهللاعبدا! کندحفظراخودپیامبرپیمانوعهدکه  گفتند
گـردن درآنچـه گفتنـد اوبـه . بودويهمراهبهنیزباردارشهمسروداشتگردندرقرآنکه

عمـر وابـوبکر ي دربـاره نظـرت پرسـیدند سـپس ؛...بکشیمراتوکهدهدمیفرمانمابهتوست
و حکمیـت مـاجراي ازپیش) ع(علیدربارهرااشعقیده. کردادی خوبیبهآنانازچیست؟ او

بـه هـم بـاز کردنـد، سـوال خالفتشآغازینهايسالعنیی سال،ششمدتدرعثماني درباره
شـما از) ع(علـی کهمعتقدممن: گفتگویی؟میچهحکمیتي دربارهپرسیدند. کردادی نیکی

بـه توگفتند. استتر بینتیزشماازبینشدرواستوارترشماازدینشحفظدروتر آگاهقرآنبه
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راسـرش وبـرده سـاحل کنـار بـه رااوسـپس کنی؛ نمیحرکتاشخاصالقابوعناویندنبال
: گفتآنانبهاو. کردندگووگفتخرمایشدرختخریدمورددرمسیحیمرديباوبریدند

برابـر درزجـ راآنمـا کـه خـدا بـه سـوگند : داشتنداظهارپاسخدر. باشدشماآناز» نخل«این
ماننـد شخصـی کهاستآور شگفت  این: گفتمسیحیمرد. پذیرفتنخواهیم» وجهپرداخت«

  .»!پذیرید نمیراخرماییما درختازولیکشید،میراخباببنعبداهللا
راشـهادتین بـه اقرارکننـده ومعتـرف مسـلمانان کـه حـال هماندرنیزامروزيهايتکفیري

قـرار انتحـاري عملیـات هـدف راآنـان وخورنـد  میوآوردهدرراآنانجگرحتیوکشندمی
مسـلمانان غیـر باحالهماندررسانند، میقتلبهجمعی دستهطوربهمستمرطوربهیاودهند می

 .برنـد میهمراهخودباها جبههدرراصهیونیستیومسیحیخبرنگارانورا دارندمداراحداکثر
  .ها نکردند حتی لفظی از فلسطینی در جنگ غزه هیچ حمایتی

  
  رفتاريهاي شباهت) ج

ایـن هـاي  شـباهت . اسـت آنـان رفتـار محوردرها تکفیريوخوارجهاي شباهتسومبخش
هـا در  هایی ازایـن شـباهت  به نمونه .کند میتجلیوشود میظاهرآنانجوارحواعضادربخش

  :شودذیل اشاره می
  

  نوخوارجیونوخوارجزدگی  و عملگرایی عمل-1
خطازجلوترآنانبازويوپاودست. استآنانگرایی عملآنانهاي شباهتازدیگریکی
حرکـت اولگـویی . اسـت تئـوري ازجلـوتر » عمـل «. اسـت حرکـت درشان فکريوعقیدتی

ایزمتمچنداننظامیوسیاسیجناحازایدئولوگجناحدلیلهمینبه. کنند میفکربعد. کنندمی
پـردازان  نظریـه وعلمـا وفقهـا آنـان وداشتندرااصلینقشاغلبنظامی –سیاسیرهبران. نبود

  ).213ص،1379مفتخري،(شدند میمحسوبنیزخوارج
بایـد ایمـان اسـت مردود» عملبدونایمان«کهبوداعتقادنیاتأثیرازناشیگرایی عملاین

ازتـوان مـی راخـوارج ي اندیشـه برعملتقدم). 123ص،1382زاده،تاج(کندتجلیعملدر
  .دریافتتقیهنفینیزوجهاداصل،منکرازو نهیمعروفبهامراصلبهآناناهتمام

اصـوًال نکنـد، ظهـور اي برجستهپردازان نظریهآنانمیاندرکهشد میموجبعملبهاهتمام
صـدق نیـز امـروزي هـاي  تکفیـري مـورد درنکتـه همـین . نبودنـد پردازي نظریهاهلچندانآنان
مـدونی هاي نوشتهآنانکهدارد میاظهاروکند میتوجهبداننیز»هیکلحسنین«حتی. کند می

  ).1373کدیور،(ندارند 
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  )سازي درونی(دینیتظاهراتوشرعیاحکامبهو شخصی ظاهريبندي پاي-2
بـر وفـراوان بسـیار قـرآن افظـان حآنـان میـان در. اسـت جديخوارجدرگرایی دینمظاهر

  .اند بودهشریعتظواهربهمتلزمبسیاروخوان شبنماز. استسجدهآثارآنانپیشانی
مناسـبی هـارمونی وهماهنگیاماهستند؛متشرعیمسلماناِنظاهربهنیزامروزيهاي تکفیري

  .شود نمیمشاهدهآنانرفتاريواخالقیاعتقادي،اجزايبین
  

  )سازيبرون(اسالماحکامسازيبرونیداعیه-3
اند داشتههمجامعهدرآن راسازي برونیي داعیهآناناسالم،احکامسازيدرونیبرعالوه

راآناجـراي وبودهمنکرازنهیومعروفبهامرآنان،اصولمهمترینازکیی دلیلهمینبهو
  .اند بودهخواستارجامعهردمرجوایجاد هرجای وافرادقتلحتیقیمتیهربه

قلمروهـاي دررااحکـام کـردن  پیـاده ي داعیـه ودینیتظاهراتهمیننیزامروزيهاي تکفیري  
دغدغه حجاب زنـان بـه    .شود میمنعکساموراینبهمرتبطاخبارمرتبطوربهودارندکنترلتحت

  .ادیقی از این دست استفروشی و مص طور افراطی، برپا داشتن نماز در اول وقت و منع شراب
  

  و هجرتتکفیراصلبهتمسک-4
هجـرت، داردراستقراروکفردارازگریزلزومومسلمانانتکفیربهباوربهتوجهباخوارج

سـرزمین ازکردنهجرتآنازبعدوتکفیرنمودن. اند بودهستیزدرها دولتوجامعهباهمواره
  .استبودهآنانعملیاتیاستراتژيستوندوهموارهایمانداربه) غیرعاملمسلمانان(کافران

حتـی دوایـن . دارنـد کـانونی تـوجهی هجرتوتکفیراصلدوبهنیزامروزيهايتکفیري
  ).شکري مصطفی(» الهجرهوالتکفیر«: دهدمیتشکیلراآنانکتبعناوین
  

  جذابشعارهاي-5
ازجـویی  برائـت ،»االهللاالحکـم «نظیـر ابجـذ شـعارهاي ارائـه خـوارج رفتارهـاي ازدیگریکی
» االهللاالحکـم «شـعار بهواکنشدر) ع(علیامام. استراستینایمانازهواداريوکافرانومشرکان

ي شـریفه آیـه ازملهم» فروشندگان«معنايبه» شراه«نامانتخاب. »بهالباطلرادی الحقکلمه«فرمایندمی
  .استبابهمیناز) 111/توبه(»الجنهلهمبانانفسهمووالهمبامالمؤمنینمناشترياهللان«

ودهنـد مـی قـرار کـار دسـتور درراقشـنگ الفـاظ وشعارهابهتمسکهمیننیزها تکفیري
شـعار احیـاي خالفـت از     .خورنـد  میراآنانجذابهاي داعیهوشعائرفریبهممردمازبرخی

  .سوي داعش نیز از این دست است
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  مطرحغیربدیلواندكدهايدستاور-6
وگسـترده اقـدامات وهجـري اولقـرن سـه درویـژه بـه خـوارج زیادبسیارتلفاتبا وجود

واحتمالیبدیلوآلترناتیوعنوانبههیچگاهخوارجعباسی،وامويهاي دولتعلیهآنانمستمر
  .اند نبودهمطرحعباسیوامويهايدولتجدي

بـی بـه عملدرحتیبعضاًکهباشدحکومتبهآناننگاهدرتواند میامرایندالیلازیکی
چـون . کنـد پیـدا تحققتواند نمیخودمنطقیتوالیدر» اال هللاالحکم«شعار. رسندمیحکومتی

کند؛ میواگذارخودازنمایندگانیوپیامبرانواولیابهراخودحکومتاینخداوند،نهایتدر
  .نداشتندژرفانگريوعمیقنپردازا نظریهخوارجاما

حکومـت صـاحب آفریقـا شـمال وسیسـتان خوزسـتان، بصره،درکوتاهمقاطعیدرخوارج
قـدرت آنـان واقـع در. انـد  نداشـته اسـتمرار هـا حکومـت ایـن امـا ) 1392،تقوي(اندشدهمحلی

  .نیستندسازندگیدورهوداري مملکتاهلامادارند؛وداشتهخوبیتخریبی
موضـوع ایـن بـه پـردازي  نظریـه دراصـوًال . اند نداشتهمستقررژیمسقوطبرايبدیلیاول؛ینبنابرا

وانـد نرسـیده حکومـت بـه عمـل دردوم؛. انـد  پرداختهحکومتنفیبهبیشتر. اند نداشتهچندانیاقبال
عمـر انـد، هرسـید حکومـت بهايدورهدراگرسوم؛. اند بودهمبارزهدرواندداشتهتخریبینقشبیشتر

  .، زیرا فرزند زمان نیستنداستشدهفروپاشیدچارکوتاهیزماندروبودهکوتاهبسیاردولتآن
  

  ها تکفیريوخوارجشدنملیتیچند-7
ازخـارج بـه اسـالم قلمروگسترشباشدند، بعدهاشروعصفینجنگازکهخوارججریان

سـرکوب عباسـیان ایـ  امویـان توسـط سـتان عربي جزیـره شبهدرکهخوارجیجزیره رفتند،شبه
به. کردندمهاجرتآنجزومنی وایرانعنیی جزیره؛شبهازخارجسمتبهناچاربهشدند، می

نیـز ها منیی وایرانیانازبرخیعباسی،ای امويحکومتهايعدالتیبیجملهازگوناگوندالیل
میـان ازهمراهـانی خـوارج واقـع دروکردندهمراهیخوارجبامرکزي،دولتبامبارزهجهت

پراکنـده وخـوارج شـدن شـعبه  شعبهبابنابراین،)104ص:1365کوب،زرین(افتندی عربغیر
درارازقـه شـاخه . شـدند پراکنـده نیـز آنـان اسـالمی، امپراطـوري گونـاگون نقاطدرآنانشدن

ترتیـب ایـن بـه . مـن ی درهاباضـی عمـان؛ ومامهی درنجدیهعراق؛شمالدرصفریهایران؛جنوب
  .شود میملیتیچندخوارج

هجـرت ي پدیـده بـا شـوروي؛ اشـغال وافغانسـتان جنـگ درابتـدا نیزامروزینهاي تکفیري
والقاعـده . شـدند ملیتـی چنـد ،»افغـانی اعـراب «گیـري  شکلوعربیمختلفکشورهاياعراب
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هشـتاد حـدود اتبـاع حضـور . دباشـ  مـی هـا  تکفیـري شدنملیتیچندازهایی نمونهسوریهجنگ
  .استپدیدهاینازاينمونهسوریهدرکشور
  

  افراطیاعرابدستدررهبري-8
درهمچنـان رهبـري امـروزي، هـاي  تکفیـري وگذشـته درخـوارج شـدن  ملیتیچندباوجود

هـا  آنهـاي  گیـري  جهتواستراتژيتدویندرراباالدستهموارههاعرب. استاعرابدست
به طور مثال اتباع کشورهاي گوناگون عربی، اروپایی، آمریکایی و روسی و آسیایی و  .اندداشته

هـاي  ي سـازمان  آفریقایی بیش از هشتاد کشور در سوریه حضور دارند، با این همه؛ رهبري همـه 
  .تروریستی و تکفیري در دست اعراب است

  
  ها تکفیريوخوارجبدنامی-9

موجـب کـه اسـت آنـان رفتـاري واعمالپیامدهايیگر،دمشتركوشباهتوجوهازیکی
کهافتی راافراديتوان میندرتبه. استشدهحالزماندروتاریخدربدنامیبهآنانشهرت
موجـب بلکـه . نیسـت دفـاع قابـل آنانکارهاي. بپردازدآنانازدفاعبهآنان،مجموعهازخارج

محکـوم مسلمانانغیرومسلمانانسويازفراگیرطوربهوهموارهاعمالاینواستشرمساري
  .استسیاستدرماکیاولیبدنامیشبیهچیزيها تکفیريوخوارجبدنامی. شود می

نظیـر آور رقـت انفـرادي هاي قتلفجیع؛هاي عامقتل: ازعبارتندآنانبدنامیدالیلازبرخی
شریعتاجرايدرنابجاهاي يگیر سختجگرخواري؛ای آنانکودكمقابلدرمادروپدرقتل

  .کدیگری باخونینهاي درگیريوها خودزنیمتحجرانه؛تفکرمبنايبرو
  

  نیمسلمواسالمي براآناناعمالی منفي امدهایپ-10
وشـند یاندیمـ عمـل نفـس بهکردن،عملهنگام. استآنانتفکرازجلوترآنانعملچون

عمـل مـوارد اکثـر درنیبنـابرا . دهنـد ینمـ دخالـت ي ریگمیتصمدرراعملبرمترتبي امدهایپ
وفـراوان ي زیـ رخـون قالـب درآنـان عمـل . انجامـد یمـ مسـلمانان واسـالم دشمناننفعبهآنان

ي چهـره آنـان واسـت شـده مسـلمان ریـ غومسـلمانان تنفـر موجـب ي حـداکثر خشونتاعمال
کـیش بـودن بـا آنـان را فـراهم       از هـم ي شرمساري مسلمانان  مایه .کنندیمارائهاسالمازی عبوس

  .کرده است
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  گیري نتیجه
بـر میـراث وگذشتهي اندیشهباِرحاملاسالمجهانواسالمدرمعاصرسیاسیي اندیشه-1

هـاي  شـباهت تـوان  می. استمؤثربسیارموجودهاي اندیشهفهمدرگذشتههاي اندیشه. استآن
.افتی ها آنبینزیادي
خـوارج بـا آنـان هـاي  شـباهت ازتـوان  مـی معاصرتکفیریونفتاريرقواعددركبراي-2
هـاي  نظـم بزرگتـر، مقیاسـی دربتـوان تاکند میکمکتاریخیي مقایسهروش. کردگیري بهره

دربلکـه کنـد؛  نمـی تجلیکوچکهاي بلوكدررفتاريقواعد. کرددركرارفتاريتکراري
.کردکشفراانسانیقواعدتوان میکهاستانسانکی عمرازبزرگترهاي بلوك
وعمـل اهمیـت دادننشـان بـراي هـا  نمونـه بارزترینازکیی زمان،تکفیریونوخوارج-3
وکنـد مـی فاسـد رااعتقـادات فاسـد، رفتارهـاي . استاعتقاداتبررفتارهاتأثیروسیاسیعمل

.کند میمبدل»محورکفر«بهرا»محورایمان«اعتقادات
کمتـرین بـا آنـان . استتکفیریونماي دورهدروخوارجمحوريصولاازکیی تکفیر-4

آنبـر هـا  آنعملیـات واقـدامات ي همهوبرند میکاربهخودمخالفانمورددرراآنمناسبتی
.استتوحیداصلازآناني نظرانهتنگوگرایانه عملدركازناشینکتهاین. استمبتنی
هـا  تکفیـري وخـوارج شـناختی هـاي  ویژگـی ازندیشیا سطحوگرایی نقلظاهرگرایی،-5

.استساختهمبتالسیاسیتحلیلدرناتوانیوبصیرتضعفبهراآنانامرهمین. باشد می
بـه نیـازي بـی حتـی واند دادهتنزلالدینفروعبهالدیناصولجایگاهازراامامتآنان-6

جهـاد ومنکـر ازنهـی ومعـروف بـه امراصولبابرعکس. اند کردهطرح  راچندامامیای وامام
.اند دادهارتقاءدیناصولبهدینفروعازراها آنگوییکهاند کردهبرخورددر عملچنان
. اســتافراطــیجریــانواســالمجهــاندرشــدهایجــادي فرقــهاولــینخــوارج،جریــان-7

داردزیـادي تطابقنند،خوا میبنیادگراییزمینمغربادبیاتدرامروزهآنچهباآنهاي ویژگی
).162ص،1392تقوي،(

وخــوارجرفتــاريمختصــاتازدیگــرکــیی دائمــیهــاي انشــعابوشــدنشــعبه شـعبه -8
رارفتارهـا تـرین  خشـن وافتـد  میکاربهکدیگری علیهآنانتخریبیقدرتگاه. استتکفیریون

.گیرند میکاربهکدیگری علیه
طراحیوسازندگیدرآنانما،زمانهايتکفیريوخوارجبااليتخریبیتوانبرخالف- 9
آناندلیلهمینبه. گرایند عملونیستندپردازي نظریهاهلآناناصوًال. اند ضعیفبسیاربدیلنظام

.اند داشتهاندکیدستاوردهايوها برداشتزیاد،هاي هزینهوجودبا
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. اسـت داشـته سـالم اجهـان مـردم بـراي منفـی پیامـدهاي همـواره آنانسیاسیاعمال- 10
بـزرگ هـاي  قـدرت بـه سیاسـت شطرنجي پیچیدهبازيدرراسودبهترینهموارهآنانعملیات
کـرده فـراهم رااسالمجهاندردخالتبرايالزمتوجیههموارهالقاعدهاقدامات. استرسانده

.)1389عجم،(است
مـذهبی رواداريومـدارا عدمهاي نمونهبارزترینازکیی جدیدتکفیریونوخوارج- 11

ومسـلمانان عنـی ی خـود هـاي  دینیهمبهنسبتکهرود میپیشآنجاتاآنانمدارايعدم. است
.کنند میاعمالشدیديگیري سختهمشیعیان
بـاور بـه مالحظـه ایـن ازبخشـی . دارنـد رافرسایشیهاي جنگبرايالزمانرژيآنان- 12

ي قاعـده اینبهتوان می. گردد میبردینیالصانهخظاهربههاي انگیزهبهنیزبخشیوآنانجاذم
.دارندرامدتدرازوفرسایشیهاي جنگآمادگیهمها تکفیريکهافتی دسترفتاري
. انـد  داشـته بـاال دستشدنملیتیچندزماندرحتیخوارجي فرقهدرهموارهاعراب- 13

شـدن، ملیتـی چنـد بـاوجود هکـ داد،انجـام هـم زمـان هاي تکفیريدررابینیپیشاینتوان می
.بودخواهداعرابباباالدستهموارهسوریه وعراقدرای افغانستاندرها تکفیري
جریـان گیـري  شـکل بهبعدهاخوارجگري افراط. دارددنبالبهراتفریطیهرافراطی،- 14
ولـی عممعصـیت وکردنـد  مـی تـرویج راگـري  اباحـه نوعیکهانجامید» مرجئه«نامبهايمقابله

عامـل رامعصـیت خـوارج، کـه حـالی دربنـابراین ودانسـتند  میاعتقاداتدرتأثیر بیرارفتاري
رامعصـیت مرجئه،حالهماندرکردند؛ میتکفیررااوودانستند میکفربهایمانازفردانتقال

گـري  افـراط هکاستبینیپیشقابلقیاسهمینبه. دانستند میمؤمنهمچنانفرددانسته،اثر بی
داشـته دنبـال بـه راگرهـا  اباحـه ای سکوالرهاجریانتقویتوکارآمدنرويي زمینهها تکفیري

.باشد
وحاکمیـت مـورد درسیاسـی نظراختالفکی مبنايبرابتدادرخوارجگیري شکل- 15
.)339ص،1389صـابري، (گرفـت خـود بـه اعتقـادي وکالمـی رنـگ تـدریج بهوبودحاکم
المللـی  بـین واي منطقههاي قدرتنقشازناشیبیشترنیزمازمانتکفیريهاي گروهگیري شکل
.کند میتقویترااعتقاداتبرها سیاسترفتارها،تأثیرگذاريمحورکهموضوعی. است

. ها و خوارج از اسالم یک برداشت غیر عقالنی یا کمتـر عقالنـی اسـت   تلقی تکفیري- 16
کشتن شپش در محاسن مردان به ایـن جهـت   "یا اینکه  "اد نکاحجه"برخی از فتاواي آنان نظیر 

فتـواي هیئـت شـرعی حلـب در اطالعـات،      ("که یکی از مخلوقات خداوند اسـت، حـرام اسـت   
.ي شگفتی بسیاري را به دنبال داشته است مایه). شنبه، صفحه آخر ، پنج31/5/1392
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آمیـز   شـونت یکی از موضوعات پژوهشی در خـور توجـه، ظهـور تفکـر تکفیـري و خ     - 17
گروه و سازمان فرقان در ایران و انجام عملیات ترور افرادي چون استاد مطهري و مفـتح، قرنـی،   

یکـی از  . رودچرا که این تفکر در ایران خشکیده می شـود و از بـین مـی   . عراقی و جز آن است
اسـتاد،  . اي استاد مطهري با افکـار آنـان اسـت   ي فکري و اندیشه رسد مبارزهدالئل آن به نظر می

کردنـد و شـبهات آنـان را    هاي آنان از جمله اکبر گودرزي رهبر آنان را نقد مـی مطالب و نشریه
.هاي بعدي مورد توجه قرار گیردتواند در پژوهشاي است که میاین فرضیه. دادندپاسخ می
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