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چكيده
نظر زمان شكل گيری  از  با گروه های سلفی ـ تكفيری معاصر كه  نگاه نخست مقايسه خوارج  شايد در 

اين است  اما حقيقت  نيايد؛  به نظر  از همديگر فاصله دارند، چندان مناسب، علمی و عملی  حدود 14 قرن 

كه اين گروه ها از لحاظ فكری، اخالقی و رفتاری چنان به هم شبيه هستند كه توجه هر نويسنده و محققی 

را به خود جلب می كند، طوری كه برخی از پژوهشگران، گروه های افراطی معاصر را با عناوينی همچون »نو 

خوارجيون« و »خوارج معاصر« نامگذاری كرده اند. البته تفاوت هايی هم در زمان و نحوه شكل گيری خوارج 

و گروه های سلفی- تكفيری معاصر وجود دارد اما در مقايسه با مشابهت های آنها بسيار اندک هستند. در 

پژوهش حاضر سعی بر اين است كه با استفاده از آثار و منابع موجود و بهره گيری از روش تطبيقی و تاريخی 

به مقايسه اين گروه ها پرداخته شود و شباهت های نظری و عملی آنها مورد بررسی قرار گيرد؛ با اين اميد كه 

نتايج چنين تحقيقاتی بتواند جامعه را در شناخت بهتر و دقيق تر چنين گروه هايی در حال و آينده ياری كند 

و جلوی رشد و گسترش آنها را بگيرد و جامعه را از نتايج شوم اعمالشان رها سازد.   

واژگان كليدی: خوارج، تكفير، سلفی گری،  افراط گرايی، القاعده، داعش.

BAKHTIARI@HUM.ikiu.ac.ir                    .)عضو هيأت علمی گروه تاريخ دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره *
rezma921@gmail.com                                              .كارشناس ارشد تاريخ انقالب اسالمی دانشگاه البرز **

دو فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال بيست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1369، )ص 141-160( .
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مقدمه
واژه خوارج یا الخوارج جمع لغت خارجی و الخارجی به معنای خروج كنندگان و بیرون روندگان 

است. خروج را به معنای شورش و خوارج را شورش گران نیز ترجمه كرده اند كه با سلطان )حاكمیت( 

و عموم )مردم( مخالف است )موحد، 1394: 31 ـ 32(. اصطالح خوارج به مفهوم خاص نخسین بار 

به گروهی از یاران امام علی )ع( كه در جنگ صفین از سپاه ایشان جدا شدند و بر علیه اش شوریدند 

و جنگ را علیه او و یارانش آغاز كردند، اطالق شد )همان: 34(. آنها كه در ابتدا به خاطر ناآگاهی 

و ظاهرگرایی خویش با دیدن قران ها بر سر نیزه های سپاه معاویه، به حضرت علی)ع( فشار آوردند 

از طریق  تا به قول خودشان، اختالف بین دو گروه مسلمان، به جای جنگ،  حكمیت را بپذیرد 

حكمیت حل شود، بعدا با پی پردن به فریبكاری معاویه و عمروعاص، به اشتباه و انحرافشان واقف 

شدند و این بار از حضرت علی)ع( خواستند كه خلف وعده كرده و بر خالف قول و قرای كه با دشمن 

بر سر انتخاب حكمین گذاشته، جنگ را از سر گیرد )نصر بن مزاحم، 1382ق: 662- 673(. آنها 

برای استدالل گفته های خویش به آیه قرانی »اِن الُحكُم ااِّل هلل« )انعام: آیه 57( استناد كردند و 

شعار »ال حكم اال اهلل« سر دادند و گفتند بر اساس این آیه هیچ حكومت و حكمیتی جز خدا نیست 

با انتخاب حكمین، بر خالف فرمان خدا عمل كرده و مرتكب گناه كبیره شده  و حضرت علی)ع( 

است، در نتیجه كافر است و باید از كار خویش توبه كند )طبری، 1362: 6/ 2609؛ دینوری، 1381: 

240ـ 241؛ یعقوبی، 1362: 2/ 92- 94؛ شهرستانی، 1373: 144/1(. حضرت علی)ع( كه بر خالف 

میل باطنی و تنها با اصرار آنها به حكمیت راضی شده بود و با دشمن، قرار بر توقف جنگ و انتخاب 

حكمین گذاشته بود، خلف وعده نكرد. در نتیجه، این گروه نیز از سپاه امام خارج شدند و از این 

زمان به بعد به عنوان خوارج شناخته شدند. آنها در محلی به نام حروراء در بیرون شهر كوفه مسكن 

گزیدند و به همین خاطر به حروریان هم معروف شدند )یعقوبی، 1362: 2/ 93( و بعدا در محلی 

به نام نهروان با حضرت علی)ع( جنگیدند و از این زمان به بعد اصحاب نهروان و نهروانیان هم به 

اسامی آنها اضافه شد. البته آنها نام شاری و شراه به معنای جان فروش در راه حق را هم برای خود 
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به كار می بردند و با استناد به آیه 111 سوره توبه، خود را به این نام می خواندند )اشعری، 1362: 

55- 56(. یا اینكه خود را با مهاجرین مكه كه به خاطر دین اسالم ترك وطن كرده و با پیامبر به 

مدینه هجرت كردند، شبیه دانسته و مهاجر میخواندند )ابن ابی الحدید، 1385: 2/ 326- 327(. 

بود كه خوارج بدان  نام هایی  القاب و  از دیگر  نیز  اولی، مارقین و حراریه  اینها، محكمه  بر  عالوه 

مشهور شدند. اما صرف نظر از اینكه خوارج خود را به چه اسمی می خواندند یا  اینكه دیگران از چه 

عنوانی برای معرفی آنها استفاده می كردند، طرز تفكر، اخالق و رفتار آنهاست كه در طول تاریخ هر 

بار با یك عنوان و شكلی خود را نشان داده و این بار در عصر حاضر نیز با عناوینی همچون طالبان، 

القاعده، داعش و دیگر گروه های افراطی و ظاهرگرا و تكفیری ظاهر شده اند و تفسیر نادرست و 

غیر عقالنی خود از دین اسالم را تنها تفسیر صحیح انگاشته و دیگران را به انحراف متهم می كنند 

كه باید توبه كرده و به آنها بپیوندند، در غیر این صورت، به عنوان كسانی كه گناه كرده اند، كافر 

محسوب می شوند و باید به هر طریق ممكن از بین. هر چند این گروه ها قرن ها بعد از خوارج شكل 

گرفته اند، اما حقیقت این است كه تفكر خوارج در طول این مدت هیچ بار به طور كامل از بین نرفته 

عبدالوهاب،  بن  تیمیه، محمد  ابن  و گروه های مختلفی همچون حنبلی ها،  افراد  از سوی  بارها  و 

مودودی، سید قطب و دیگران تبلیغ و گسترده شده تا به شكل كنونی در آمده و خود را در قالب 

گروه های سلفی- تكفیری جدید نشان داده است و به حق از سوی برخی محققان »نو خوارجیون« 

یا »خوارج معاصر« نامگذاری شده اند )پایگاه اطالع رسانی بوابه نیوز، 2015/7/9؛ پایگاه اینترنتی 

روزنامه نجران االن، 2015/11/3(. در پژوهش حاضر به همین تشابهات نظری و عملی خوارج با 

گروه های افراطی جدید پرداخته می شود.

شباهت های خوارج با گروه های سلفی ـ تكفيری معاصر
تكفیری  ـ  سلفی  و  افراطی  گروه های  با  خوارج  رفتاری  و  اخالقی  فكری،  شباهت های  درباره 

اشاره می شود: آنها  مهم ترین  به  اینجا  در  كه  برشمرد  می توان  را  زیادی  موارد  معاصر 
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برآمده از ضعف حاكميت سياسی و تضعيف آن 
با تهاجم  خوارج و گروه های تكفیری معاصر هر دو زمانی به وجود آمدند كه جامعه اسالمی 

اعالم  برای  فرصت  این  از  تنها  نه  آنها  بود.  روبه رو  زیادی  داخلی  مشكالت  و  و جنگ ها  خارجی 

اسالمی،  جامعه  و  حاكمیت  برای  جدید  مشكالت  ایجاد  با  بلكه  كردند،  استفاده  خود  موجودیت 

موجبات تضعیف آن را در برابر دیگر دشمنان فراهم كردند. خوارج به شكل رسمی و آشكار دقیقاً 

زمانی ظهور كرد كه جامعه اسالمی دچار تفرقه و جنگ داخلی بود. خوارجیان نه تنها در اثنای 

جنگ صفین به وجود آمدند بلكه با ایجاد تفرقه در بین سپاه حضرت علی)ع( و مشغول كردن ایشان 

به جنگ نهروان و در نهایت شهید كردن آن حضرت، زمینه را برای پیروزی معاویه و دیگر دشمنان 

اسالم واقعی فراهم كردند و با اینكه ادعای حمایت از اسالم را داشتند، با اعمال و رفتار نابخردانه 

خود به تضعیف اسالم در برابر دشمنان دامن زدند. 

گروه های سلفی ـ تكفیری معاصر نیز با اینكه در ابتدا با ادعای مقابله با تهاجم شوروی به كشور 

مسلمان افغانستان و زمانی كه حاكمیت سیاسی در آن كشور ضعیف بود، به وجود آمدند، اما با اتمام 

جنگ، خودشان به دشمن بزرگی برای حكومت و جامعه افغانستان تبدیل شدند و حتی موجبات 

سقوط آن را فراهم كردند و زمینه را برای دخالت آمریكا و دیگر كشورهای غربی در جامعه اسالمی 

افغانستان فراهم كردند. موج بعدی این گروه ها نیز از ضعف حاكمیت سیاسی و بروز مشكالتی در 

برخی از كشورهای اسالمی از جمله عراق و سوریه استفاده كردند و اعالم موجودیت كردند. آنها كه 

در ابتدا ادعای دشمنی و مبارزه با دشمنان جهان اسالم از جمله مسیحی ها و یهودیان را داشتند، 

با درگیر شدن با حكومت مركزی در عراق و سوریه و ایجاد جنگ فرقه ای، قومی و نژادی در جامعه 

اسالمی، به مهم ترین ابزار برای توسعه و مدیریت تفرقه در میان مسلمانان تبدیل شدند و وحدت 

آنها را به نفع منافع غرب به خطر انداختند و آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت دشمنان اسالم قرار 

گرفتند و به این ترتیب موجبات تضعیف آنها در برابر دشمنان را فراهم ساختند )هزاوه ای و باوریان، 

    .)170 :1393
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حق پنداری خود و تكفير ديگران
»امت  پیامبر می دانستند  به  روایات منسوب  در  ناجیه«  »فرقه  و مصداق  را حق  خوارج خود 

بعد از من هفتاد و دو )یا سه( فرقه می شوند و فقط یك فرقه اهل نجاتاند« و غیر خود را مشرك 

و كافر تلقی می كردند كه از راه حق منحرف شده اند كه یا باید توبه كرده و به خوارج بپیوندند یا 

اینكه مستحق مرگ و نابودی اند و از نظر خوارج كشتن چنین افرادی واجب است و پاداش بهشت 

را به دنبال دارد )برزگر، 1392: 152(. آنها اول بار در جنگ صفین این عقیده را در مورد حضرت 

علی)ع( به كار بردند و ایشان را به خاطر تعیین حكمین، گناهكار و كافر دانستند و بعد هم با چنین 

تفكری امام را به شهادت رساندند و با اهل بیت و شیعیان او به دشمنی پرداختند و خون و مال آنها 

را به جرم شیعه بودن و پیروی كردن از امام كافر )از نظر خوارج( مباح دانستند و به كشتار و غارت 

آنها پرداختند )مشكور، 1368: 244(. خوارج پس از مدتی دایره كفر را گسترش دادند و در مقابل، 

دایره ایمان و حق را بسیار تنگتر كردند و هر كسی را كه به اصول و مبادی آنها اعتقاد نداشت و یا 

گناهی را مرتكب شده بود، كافر، مرتد و مهدورالدم دانسته و كشتنش را واجب شمردند و با همین 

عقیده سخیف افراد زیادی از بین بردند. در حالی كه دیگر گروه ها، مذاهب و فرقه های اسالمی فرد 

گناهكار را همچنان در دایره اسالم می دانند و در آیات و روایات هم تكفیر مسلمانان مذمت شده 

است. خداوند در قران می فرماید:» ای كسانی كه ایمان آورده اید چون در راه خدا سفر می كنید 

تحقیق كنید و به كسانی كه نزد شما اظهار اسالم می كند نگویید تو مومن نیستی.« )نساء، 94( 

امام علی)ع( نیز كسانی را كه از راه حق منحرف شده و در طی سه جنگ جمل، صفین و نهروان با 

او جنگیدند، كافر نمی خواند. امام باقر)ع( در این باره می فرمایند: »علی)ع( هیچ یك از افرادی را كه با 

او جنگیدند به شرك و نفاق متهم نكرد و آنان را تكفیر نكرد. بلكه می گفت آنها برادران ما هستند 

كه به ما ستم كردند.« )ایازی، 1329: 98( 

اسالف  همچون  پیداست  اسمشان  از  همان طور كه  نیز  معاصر  تكفیری  سلفی-  گروه های 

خوارجشان عمل كرده و از حربه تكفیر برای نابودی دیگران استفاده می كنند. آنها به قدری دایره 
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كفر را گستردهاند كه هر كسی غیر از خودشان را در برمی گیرد. در واقع آنها همه افراد را به دو 

گروه مومن و كافر تقسیم می كنند و حد وسطی را قایل نیستند )برزگر، 1388: 294(. بر همین 

اینكه گناهی را مرتكب شده، كافر  یا  اعتقاد ندارد  آنها  اساس، هر كس را كه به اصول و مبادی 

تلقی كرده و ریختن خونش را مجاز می دانند )عدالت نژاد و نظام الدینی، 1390: 1(. از دیدگاه آنان 

عواملی همچون: كمك به كافر، لعن و نفرین به صحابه پیامبر به خصوص ابوبكر، عمر و عایشه، 

وضع قانون، زیارت قبور و ساختن ضریح و بارگاه برای ائمه و پیشوایان دین، تن دادن به حكومت 

كافران و تضعیف ایمان و یقین از موجبات كفر است )زرقاوی، 1427: 70( بر همین اساس، آنها با 

گسترده كردن دامنه دشمنان خود، نه تنها صلیبیون، غربی ها، آمریكایی ها، كردها، وابستگان دولت 

بین  از  بلكه  كافر می دانند  را  به خصوص شیعیان  و  اسالمی  و دیگر حكومت های  عراق و سوریه 

سنی ها نیز تنها مجاهدان مهاجر را در ردیف مؤمنان می دانند و دیگران را كافر می شمارند. البته 

در این میان جنگ با شیعیان و كشتار آنها را در اولویت قرار داده و از اوجب واجبات می دانند زیرا 

كه اعتقاد دارند تشیع با اسالم همخوانی ندارد و شیعیان بر محور كفر جمع شده اند. شبیه همان 

عقیده ای كه برخی از گروه های مخالف شیعه از جمله خوارج در مورد شیعیان داشتند و آنها را 

رافضی و خارج شده از دین می دانستند )همان: 69؛ پایگاه خبری شیعه نیوز، 1393/1/16(.          

اعمال خشونت و ارايه تصويری خشن از اسالم 
بهره گیری از اعمال خشونت آمیز شكنجه و كشتار وحشیانه به بهانه های واهی تكفیر و بدعت، 

از ویژگی های مشترك خوارج و گروه های افراطی معاصر است. آنها در باورهای خود ریختن خون 

مخالفان از جمله مسلمانانی كه به زعمشان از راه صحیح اسالم منحرف شده اند، مباح دانسته و 

نابودی آنها می پردازند. برای  از راه های خشنی كه آن را جهاد در راه خدا می دانند، به كشتار و 

مسیر  در  را  او  خوارج  كه  كرد  اشاره  تابعان  از  خّباب  بن  عبداهلل  كشتن  واقعه  به  می توان  نمونه 

نهروان سر بریدند و در جنایتی غیر انسانی شكم همسرش را شكافتند و جنین او را بیرون آوردند 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

14
7

انه
رمی

او
خ

)ابن ابی الحدید، 1385: 394/1- 395؛ ابن اعثم كوفی، 1372: 744( در تاریخ نمونه های دیگری از 

این جنایات مشمئز كننده و غیر انسانی از سوی خوارج در حق دشمنان خود كه بیشتر مسلمان 

بوده اند، گزارش شده است. 

آنها،  از  بدتر  مواردی  در  حتی  و  خوارج  همچون  نیز  معاصر  تكفیری  و  تروریستی  گروه های 

جنایات بی رحمانه ای همچون ترور، بمب گذاری، شكنجه و كشتار زنان و كودكان، سر بریدن و زنده 

اماكن عمومی و  افراد غیر نظامی، غارت و ویرانی خانه ها و  سوزاندن مخالفان، قتل عام گسترده 

مقدس، به كارگیری سالح های غیر متعارف مانند سالح شیمیایی و نابودی آثار تاریخی و فرهنگی و 

مذهبی را انجام داده و به آن صبغه دینی بخشیده است )خبرگزاری فارس نیوز، 1932/9/16؛ پایگاه 

اینترنتی روسیا الیوم، 2015/12/4(. همین فجایع خشونت آمیز و غیر انسانی كه از سوی عده ای 

مسلمان نما و به اسم دین اسالم انجام می شود، چهرهای بسیار خشن و بیمنطق از دین اسالم به 

جهانیان، به خصوص آنهایی كه آشنایی چندانی با واقعیت اصول و آموزه های اسالمی ندارند، نشان 

داده و مشكالت بزرگی را برای مسلمانان در جهان به وجود آورده است. البته عده ای حساب خوارج 

و گروه های افراطی معاصر را از حساب اسالم واقعی جدا دانسته و فقط آنها را گروه های افراطی 

بی منطقی دانسته اند كه با انجام رفتارهای خشن و غیر انسانی به نام اسالم، باعث بدنامی این دین 

الهی شده اند، در نتیجه تنها از این گروه ها متنفر شده اند، اما در مقابل عده ای دیگر با مشاهده این 

كشتارها و خشونت ها از عده ای به ادعای خودشان مسلمان، آن را به كل اسالم و مسلمین تعمیم 

داده و اسالم را دینی خشن و مؤید جنگ و كشتار، و مسلمانان را تروریست و جنگجو تصور كرده اند. 

در حالی كه دین اسالم دین صلح، آشتی، رأفت و مهربانی است و در آن انسان ها به نیكوكاری و كمك 

به یكدیگر و زندگی با صلح و صمیمیت در كنار یكدیگر دعوت شده اند. 

یكی دیگر از نتایج این قتل و غارت ها ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسالمی است. اتخاذ این 

روش از یك سو باعث ایجاد نفرت از این گروه ها در بین مسلمانان و غیرمسلمانان می شود و از طرف 

دیگر موجب تقویت و گسترش روحیه خارجی گری می شود، زیرا عده ای از مردم برای حفظ جان و 
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مال خویش كه هیچ مصونیتی در برابر این گروه ها ندارد، مجبور به همكاری با آنها می شوند. حتی در 

موارد زیادی تكفیری ها از اعمال وحشیانه و خشونت آمیز خود فیلمبرداری می كنند و برای ایجاد ترس 

و وحشت در جامعه، آن را پخش می كنند )پورفرد، 1386: 1؛ باشگاه خبری بولتن نیوز، 1393/3/26(. 

البته همان طور كه گفته شد، هر چند این كار از یك طرف مقاومت در برابر آنها را خطرناك جلوه 

می دهد و عده ای از ترس جان به آنها می پیوندند اما از طرف دیگر باعث ایجاد و گسترش نفرت از 

آنها می شود. اما یك نتیجه مسلّم این است كه همه این اعمال وحشیانه به اسم اسالم و تبلیغ آن در 

اینترنت و شبكه های مجازی، چهره خشنی را از اسالم برای جهانیان ارایه می دهد و اسالم هراسی را در 

دنیا تقویت می كند و دست دشمنان اسالم را برای تبلیغ علیه اسالم و بد جلوه دادن آن فراهم می كند.   

بدعت گذاری، تحريف و تفسير نادرست آيات و روايات 
 خوارج و گروه های تكفیری معاصر با برداشت های ناصواب از آیات و روایات اسالمی و تفسیر 

آنها به میل خود و در جهت اهداف و منافع خویش، موجب تحریف اصول و آموزه های اسالمی شده 

و بدعت هایی را در دین به وجود آورده اند. خوارج در جنگ صفین با استناد به آیه قرانی »اِن الُحكُم 

ااِلّ  هلل« )انعام: آیه 57( شعار »ال حكم اال اهلل« سر دادند و گفتند بر اساس این آیه هیچ حكومت و 

حكمیتی جز خدا نیست و علی)ع( با تعیین حكمین مرتكب بدعت و گناه شده است. حضرت علی)ع( 

در واكنش به شعار آنها گفت: »كلمه الحق و یراد بهالباطل« یعنی كلمه حق است، چون مطابق با 

آیه كریمه »اِْن الحكم ااّل هلل« است و اراده باطل است، زیرا منظور از آن را امیری گرفتند كه فقط 

باید خدا باشد و غیر از او كسی نباید حكومت كند. الزمه حكومت خداوند در میان مردم، تجسیم 

است.)نهج البالغه، خطبه 40؛ طبری، 1362: 6/ 2594- 2595( آن حضرت در جای دیگری در 

رابطه با تفسیرهای نادرستی خوارج از آیات و روایات و این كه به دنبال حقاند و در یافتن مصداق ها 

اشتباه می كنند، می فرماید:» خوارج را پس از من نكشید زیرا آنكه حق را جوید و به خطا رود چون 

كسی نیست كه باطل را خواهد و بدان رسد یعنی معاویه و یارانش.« )نهج البالغه، خطبه 61(
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اعمال  توجیه  به  اسالمی  روایات  و  آیات  برخی  به  تمسك  با  نیز  معاصر  تكفیری  گروه های 

خشونت آمیز و نابخردانه خود پرداخته و آن را با مفاهیم دینی، تفسیر به رای می كنند. این گفته 

وهابیان: »الدعاء االهلل و الشفاعة االهلل و ال توسل االباهلل و ال استغاثة ااّلباهلل«، شعار »ال حكم اال هلل« 

خوارج را در ذهن تداعی می كند. آنها بر اساس همین دیدگاه زیارتگاه ها و قبور صحابه را ویران 

می كنند زیرا كه زیارت آنها را نوعی بت پرستی می دانند )حسن باشا، بیتا: 162(. مباح دانستن خون 

زنان، كودكان و سالمندان از اعضای خانواده و بستگان دیگر عناصر مسلح با استناد به اصل »به آنها 

تجاوز و تعدی كنید همان طور كه به شما تجاوز و تعدی كردند« )بقره، 194( از دیگر اجتهادهای 

انحرافی گروه های تكفیری است. اما از همه اینها جالب تر، بدعت بی پایه و اساس »جهاد النكاح« 

است كه حتی در میان گروه های تندرویی همچون خوارج هم سابقه نداشته است. بر اثر این فتوا 

كه نمونه بارز بدعت گذاری و تفسیر به رای و انحرافی است، زنان و دختران زیادی را فریب داده 

فتواهای بی پایه و اساسی گسترش فسادهای اخالقی و رواج  نتیجه چنین  به فساد كشیده اند.  و 

بیماری های روحی، روانی و مقاربتی است )پایگاه اینترنتی روزنامه زنراكوبه، 2015/4/7(.   

ظاهرگرايی دينی و دوری از تعمق
یكی دیگر از وجوه مشترك خوارج و گروه های تكفیری، مناسك گرایی و ظاهرگرایی آنها و دوری 

از هر گونه تعمق، تعقل و تفكر در باطن آیات و رویات است. آنها بر خالف تاكید مؤكد قران بر تعقل 

و تفكر در آیات خداوند و همچنین بر خالف این حدیث پیامبر » قرآن، ظاهری دارد و باطنی، و 

باطن آن هم باطنی دارد، تا هفت باطن« یا »تا هفتاد باطن«، )ابن ابی جمهور احسایی، 1405ق: 

107/4( تنها به ظاهر آیات و روایات بسنده كرده و در مورد باطن و معنای واقعی و اصلی آنها تامل 

نمی كنند و به همین خاطر استنباط ها و فتواهای نادرستی را ارایه می دهند. در عمل نیز بیشتر به 

ظاهر احكام اسالمی تاكید كرده و به صورت افراطی به انجام مناسك دین می پردازند و در عین حال، 

بسیاری از مسلمانان را به خاطر داشتن عقیده ای متفاوت با آنها یا ارتكاب گناه كبیره و حتی صغیره، 
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كافر پنداشته و در این وسط حد وسطی برای كفر و ایمان قایل نیستند )مشكور، 1368: 244 و 

از وقت خود را به خواندن نماز و تالوت  252- 253؛ قاسم، 1997: 276(. خوارج بخش زیادی 

آیات قران صرف می كردند طوری كه اثر سجود در پیشانی شان آشكار بود، در عین حال همین افراد 

حضرت علی)ع( را با استناد به ظاهر آیهای از قران به شهادت رساندند و به عبداهلل بن خّباب گفتند 

تو را بر مبنای همین قرانی كه در دست دارید، می كشیم )ابن ابی الحدید، 1385: 394/1- 395(. 

گروه های تكفیری معاصر نیز به ظاهر مسلمانان متشرعی هستند و به نماز و تالوت قران و دیگر 

امور دینی پایبند هستند. آنها با یك ظاهرگرایی خاص، خود را به دین و احكام اسالمی ملتزم نشان 

می دهند اما در عین حال مسلمانان را به كفر و شرك متهم كرده و ریختن خونشان را مباح می دانند 

و سعی می كنند اعمال غیر انسانی شان را با ارایه حجت های شرعی از احكام اسالمی و گفته های 

بزرگان و اسالف خویش مشروع جلوه دهند و اعمالشان را یك رنگ و لعاب دینی بخشند. غافل 

از اینكه بخش زیادی از برداشت های آنها از دین به خاطر عدم تعمق و تفكرشان و رعایت نكردن 

اصول تفسیر و اجتهاد، نادرست است. از آن بدتر اینكه آنها به صحت و سقم بسیاری از احادیث 

توجه نكرده و احكام و تكالیف دینی را بر اساس روایات جعلی و تحریف شده استنباط می كنند كه 

نتیجه اش همین فهم ظاهری و نادرست گروه های افراطی از دین می شود. 

بی ثباتی فكری و تضاد در رفتار و گفتار آنها
خوارج و تكفیری های معاصر یك نوع تذبذب و بی ثباتی فكری دارند. آنها از یك طرف خود را 

اهل تقوا و ملزم به احكام و قوانین اسالمی می دانند و از سوی دیگر اهل انحراف، تعصب و خشونت 

افراد  اكثریت  به خاطر سادگی و سطحی نگری  آنها  با هم تضاد دارد.  هستند و رفتار و گفتارشان 

عادیشان و اغراض و منافع رهبرانشان خیلی سریع عقیده و تصمیم خود را تغییر می دهند. خوارج 

در جنگ صفین ابتدا با دیدن قرآن ها بر سر نیزه های سپاه دشمن، فریب خوردند و حضرت علی)ع( 

را به قبول حكمیت وادار كردند و سپس با تفسیر ساده انگارانه از ظاهر آیه »اِن الُحكُم ااِّل هلل« تغییر 
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تعیین حكمین  به خاطر  را  امام  و  دانستند  آِن خدا  از  تنها  را  دادند و حكومت و حكمیت  عقیده 

گناهكار و كافر دانستند و بر همین اساس او را به شهادت رساندند و بعد از آن به یكی از دشمنان 

كردند  بیعت  او  با  امویان  ضد  بر  علی  بن  زید  بیعت  جریان  در  اما  شدند.  تبدیل  شیعیان  اصلی 

در حالی كه قیام زید یك قیام شیعی بود و توسط نواده همان امامی انجام می شد كه سال ها پیش در 

مسجد او را به شهادت رسانده بودند و در طول این مدت بسیاری از پیروانش را از دم تیغ گذرانده 

بودند )كریمیان، 1382: 148(.  

گروه های تكفیری معاصر نیز از یك سو به دشمنی با شیعیان و توهین به ائمه می پردازند و از سوی 

دیگر ابوبكر الغدادی رهبر داعش با افتخار خود را از نوادگان امام حسن)ع( معرفی می كند. همچنین آنها 

نیز مانند خوارج در گفتار از پایبندی به اسالم سخن می گویند و در عمل شنیع ترین كارها را از كشتن، 

سوزاندن و غارت كردن مسلمانان به نام دین اسالم انجام می دهند. همه این امور نشان از بی ثباتی 

فكری این گروه ها و تضاد بین حرف و عمل آنها دارد )هزاوه ای و باوریان، 1393: 173(.  

فداكاری و از جان گذشتگی در راه تحقق آرمان ها
خوارج و نوخوارجیون برای رسیدن به اهداف و آرمان خودشان كه همان كشتن و نابود كردن 

همه افراد غیر خودی است كه به زعم آنها به انحراف رفته و دین اسالم را نپذیرفته اند یا بعد از 

پذیرش اسالم دچار معصیت شده اند و حاضر نیستند همان تفسیر آنها از دین را بپذیرند، فداكاری 

زیادی نشان داده و حتی از جان و مال خود به راحتی می گذرند. خوارج با استناد به آیه ای از قرآن 

»و ِمن الناِس َمن یَشتری نفَسُه ابِتغاء مرضاِت اهللِ رُءف بالعباد« و از مردم كسانی هستند كه جان 

خویش را برای رضای خدا می فروشند و خدا دوستار چنین بندگانی است )بقره: 207(، خود را 

جان فروش در راه خدا می دانند. حتی حفصّیه از خوارج اباضّیه بر این باورند كه این آیه درباره 

عبدالرحمن بن ملجم قاتل علی)ع( است )موحد، 1394: 36(. 

تكفیری های افراطی معاصر نیز اندیشه ای شبیه این دارند و بر همین اساس دست به عملیات های 
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انتحاری می زنند و به راحتی جان خود را فدای آرمان خودشان می كنند. با این تفكر كه اعمالشان 

عین اطاعت از خداوند و نابود كردن دشمنان دین اوست و با این كار، خودشان را شهید راه حق 

كرده اند و مطمئناً در قیامت به خاطر چنین فداكاری و از جان گذشتگی در راه خدا، پاداش بزرگی 

را دریافت خواهند كرد و وارد بهشت خواهند شد. چنین تفكری مدام از سوی رهبران و مبلغان 

گروه های تكفیری به اعضای آنها گفته می شود، تا جایی كه آنها به این سخنان اعتقاد راسخ پیدا 

كرده و با جسارت و بی باكی تمام به استقبال مرگ می روند و دست به عملیات انتحاری می زنند. 

تاكيد افراطی  بر جهاد و امر به معروف و نهی از منكر 
خوارج و تكفیری های معاصر به موضوع جهاد و امر به معروف و نهی از منكر كه جزو فروع دین 

اسالم هستند، بیشتر از سایر اصول و احكام اسالمی بها داده و در بررسی مسلمانی افراد به این 

مفاهیم توجه ویژه ای دارند )رفعت، 1379: 10- 18؛ اخالقی نیا، 1389: 14(. البته معروف از نظر 

آنها برداشت و تفسیر عموما اشتباهی است كه از دین اسالم دارند و در مقابل، منكر هم از دیدگاه 

آنان هر آن چیزی را شامل می شود كه مطابق نظر و تفسیرشان نباشد. آنان با استناد به همین 

تحلیل و برداشت ناقص خود به امر به معروف و نهی از منكر می پردازند و برای این كار از هر راه و 

روش غیر دینی و غیر انسانی همچون قتل، غارت، ترور و سوزاندن انسان ها استفاده می كنند و به 

آن جنبه دینی می دهند و چنین عملی را جهاد در راه خدا می خوانند. خوارج به استناد آیه ی »خدا 

جان و مال مؤمنین را به بهای بهشت از آنان خریداری می كند. آنهایی كه در راه خدا جهاد كرده، 

می كشند و یا خود كشته می شوند.« )توبه: 111( باور دارند كه در این راه كشتن و كشته شدن 

هر دو برای آنها پیروی است. زیرا اگر )به زعم خودشان( كافران را بكشند، دشمنان خدا را از بین 

برده اند و زمینه را برای برقراری حكومت اسالمی فراهم كرده اند و اگر كشته شوند در راه خدا شهید 

شده اند و به پاداش اعمالشان وارد بهشت می شوند )احسان بخش، بیتا: 16(. خوارج حتی یكی از 

شرایط الزم برای انتخاب امام را مبادرت به جهاد می دانستند و بهترین امام از نظر آنها كسی بود 
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كه قیام بالسیف كرده و پیروانش را هم به این امر فراخواند )ناشیء، 1386: 100(. 

گروه های تكفیری معاصر نیز به امر جهاد اهمیت زیادی داده و آن را به ابزاری كارامد برای 

مبارزه با دشمنانشان تبدیل كرده اند )Zeidan, 2001: 32(. آنها حتی جهاد را مساوی مسلمانی 

دانسته و به طور مستمر به آن درگیر هستند. زرقاوی جهاد را از سایر عبادات دینی همچون نماز 

و روزه مهمتر دانسته و معتقد است مسلمانانی كه در عمل و نظر به جهاد نپرداخته اند، اسالم را 

درك نكرده اند )زرقاوی، 1427: 212- 214(. از نظر او رضایت خداوند در بسیاری از مواقع بدون 

رسیدن به این مرحله از جانفشانی ها و خونفشانی ها میسر نخواهد شد )عباس زاده فتح آبادی، 1388: 

168(. نكته دیگر اینكه، آنها نیز همچون خوارج معتقد هستند كه انسان ها را باید با هر ابزار و روش 

ممكن به معروف فراخوانند و از منكر دور سازند، البته آن معروف و منكری كه برداشت آنها از دین 

است. به باور آنها هدف وسیله را توجیه می كند، لذا برای رسیدن به هدف امر به معروف و نهی از 

منكرشان، به هر نوع عملی از جمله ترور و بمب گذاری و قتل عام دسته جمعی افراد با هر نوع سالح 

غیر متعارفی اقدام می كنند و آن را جهاد در راه خدا می خوانند. بی توجه به این موضوع كه حتی اگر 

جهاد آنها در راه خدا نیز باشد )كه نیست(، كشتار غیر نظامیان و تجاوز به بی گناهان با هیچ اصل 

شرعی و انسانی سازگار نیست. 

هجرت و چند مليتی شدن
خوارج در ابتدا بیشتر از دو قبیله بنی تمیم و بنی ربیعه تشكیل شده بودند اما بعد از شكست 

در جنگ نهروان و به خصوص در اثر سركوب از طرف حكومت امویان و عباسیان، به مناطق دور از 

مركز امپراتوری اسالمی از جمله ایران و یمن مهاجرت كردند و مردم برخی از این مناطق به دالیل 

مختلفی از جمله ظلم و بی عدالتی حكومت اموی و عباسی به آنها پیوستند و به این طریق خوارج 

همراهانی از میان غیر عرب یافتند، البته رهبری همچنان در دست عرب ها باقی ماند )زرین كوب، 

1365: 104(. با پراكنده شدن خوارج در سرزمین های مختلف اسالمی، شعبه های مختلفی از خوارج 
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شكل گرفت كه هر كدام در بخشی از مناطق اسالمی به تبلیغ اندیشه های افراطی خود و اقدام 

علیه دشمنانشان پرداختند، از جمله: ازارقه در بصره، فارس، كرمان و برخی مناطق دیگر، نجدیه در 

یمامه، بحرین و حضر موت، اباضیه در عمان، زنگبار و تعدادی از كشورهای شمال آفریقا و صفریه 

در شمال عراق )شهرستانی، 1373: 115/1؛ زارعی و گودینی، 1396: 34- 39(.

گروه های تكفیری های معاصر نیز در ابتدا در افغانستان و برای مقابله با تجاوز شوروی به این 

با نام طالبان شناخته  اولیه آنها را كه در آن زمان  كشور مسلمان شكل گرفت. اكثریت اعضای 

افغانی  اعراب-  به  كه  می دادند  تشكیل  اسالمی  كشورهای  از  كرده  مهاجرت  اعراب  می شدند، 

جمله  از  اسالمی  مناطق  سایر  به  افراد  این  افغانستان،  در  طالبان  شكست  با  اما  بودند.  معروف 

با  را  مختلفی  شعبه های  و  كردند  مهاجرت  آفریقایی  كشورهای  برخی  و  یمن  و  عراق  و  سوریه 

از جهان  القاعده و داعش و غیره تشكیل دادند و هر كدام در بخشی  عناوین گوناگون همچون 

ترویج  و  تبلیغ  با  و  پرداختند  مركزی  با حكومت های  زعم خودشان جهاد  به  و  به جنگ  اسالم 

با  جهان  مختلف  مناطق  از  را  پیروانی  مجازی،  و شبكه های  اینترنت  طریق  از  خود  اندیشه های 

نیز  معاصر  تكفیری های  ترتیب،  این  به  آوردند.  به دست  زبان های مختلف  و  قومت  ملیت،  نژاد، 

برای حفظ  آنها  بود،  اعراب  از  و متشكل  اسالمی ظهور كرد  ابتدا در جامعه  در  همچون خوارج 

از افراد  خود در مقابل فشار حكومت مركزی و دیگر مخالفانشان دست به مهاجرت زدند و بعداً 

و اقوام و ملیت و نژادهای مختلف عضوگیری كردند )عباس زاده فتح آبادی، 1389: 151- 154؛ 

هزاوه ای و باوریان، 1393: 8(. بعالوه اینكه در میان آنها نیز همچون خوارج، رهبری همچنان در 

دست اعراب باقی ماند و تعصبات قبیله ای، نژادی و مذهبی به خصوص در مورد ایرانیان شیعه 

با شدت ادامه یافت و همچنان عرب را برتر از دیگران دانستند. زرقاوی در این خصوص معتقد 

است كه خداوند با این دین، عرب ها را عزیز و سربلند گرداند و آنها را از تاریكی به سوی نور و 

از پرستش بت ها به پرستش خدای یگانه هدایت كرد و بدین وسیله آنها را بر بنی بشر گرامی 

  .)12 )زرقاوی، 1427:  داشت 
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پيامدهای منفی اعمال خوارج و تكفيری های معاصر برای اسالم و مسلمين
انسانی خوارج و گروه های  نابخردانه و رفتارهای خشن و غیر  اندیشه ها، دیدگاه ها و فتواهای 

سلفی ـ تكفیری معاصر نه تنها باعث بدنامی آنان در بین مسلمانان و غیر مسلمانان شده است، 

طوری كه حتی بسیاری از علمای سنی نیز بر علیه آنها فتوا داده اند، بلكه باعث بدنامی اسالم و 

مسلمین نیز شده و ضربه های جبران ناپذیری را از لحاظ مادی و معنوی به اسالم و جامعه اسالمی 

ایجاد  با  است. خوارج  را شاد كرده  اسالم  ناخواسته دل دشمنان  یا  و خواسته  است  وارد ساخته 

نفاق در بین سپاه امام علی)ع( در جنگ صفین، ایشان را از پیروزی نهایی بر معاویه كه در آن زمان 

با پیش كشیدن  امام و جامعه اسالمی محسوب می شد، مانع شدند و بعداً هم  بزرگ ترین دشمن 

جنگ نهروان، امام را از رفتن به سراغ معاویه بازداشتند و در نهایت نیز با شهید كردن حضرت علی)ع( 

زمینه را برای بهره برداری دشمن )معاویه( فراهم كردند. در ادوار بعدی نیز مدام به كشتار و غارت 

مسلمانان پرداختند و بسیاری از آنها را به جرم داشتن عقیده ای متفاوت از خوارج كافر نامیدند و از 

دم تیغ گذراندند و به این صورت، نه تنها رعب و وحشت را در بین مسلمانان پراكندند، بلكه با افكار 

و اعمالشان وحدت میان مسلمانان را از بین بردند و آنها را در برابر دشمنانشان ضعیف ساختند و 

موجبات تسلط افراد ظالم و ستمدیده را بر ایشان فراهم ساختند )ضیف، 1963: 302/2- 303(. 

تكفیری های معاصر نیز همچون اسالف منحرف و افراطیشان، با اعمال و رفتار خشن و جنون آمیز 

خویش نه تنها باعث گسترش رعب و وحشت در جامعه و بدنامی شان در بین ملت های مختلف 

جهان شده اند. بلكه آسیب های فراوانی را هم به اسالم و مسلمین وارد كرده اند. آنها كه اعمال و 

رفتار غیرانسانی و غیرشرعی خود را به نام دین اسالم انجام می دهند، یك چهره خشن از اسالم به 

جهانیان ارایه می دهند كه موجب ترس و نفرتشان از دین اسالم می شود و دشمنان با استناد به 

همین رفتارها و تعمیم آن به همه مسلمانان، به تبلیغ علیه اسالم و مسلمین می پردازند و آنها را 

تروریست، جنگجو، افراطی و خشن معرفی می كنند و اسالم هراسی را در جهان تبلیغ می كنند. 

بعالوه، تفسیر نادرست و ناروای آنها از دین و اعمال افراطی شان در برخورد با دیگران، باعث ایجاد 
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نفاق در بین جامعه اسالمی شده و بخشی از منابع و نیروهای آن را به خود مشغول كرده است. 

آنها نه تنها با ترور و بمب گذاری و فعالیت های نظامی خود، تعدادی زیادی از مسلمانان بی گناه 

را از بین برده اند و خسارات زیادی را به خانه ها و اماكن عمومی و صنعتی آنها فراهم ساخته اند و 

امنیت، رفاه، آرامش و آسایش مسلمانان را از بین برده اند، بلكه با تضعیف آنها زمینه را برای تسلط 

استعمارگران بر جوامع اسالمی فراهم ساخته اند )زارعی و گودینی، 1396: 98(. استعمارگرانی كه 

آتش اختالفات موجود را شعله ور می سازند تا هم بتوانند تسلیهات نظامی خود را بفروشند و هم 

بتوانند به دخالت و استعمار خودشان ادامه دهند و به بهانه مقابله با تروریسم، در منطقه حضور 

داشته باشند )عجم، 1389: 199(.   

نتيجه گيری
نتیجه این تحقیق نشان می دهد كه ریشه بسیاری از اندیشه های جهادی و تكفیری گروه های 

سلفی- تكفیری معاصر را می توان در افكار و باورهای گروه های تندرو پیشین جست كه اولین آنها 

خوارج بود كه با شورش علیه امام و رهبر مذهبی ـ سیاسی جامعه و تكفیر او، تخم اندیشه تكفیری 

و جهادی را كاشت. تخمی كه علی رغم تالش های امام علی)ع( و دیگر ائمه، نه تنها از بین نرفت، 

از سوی افردی و گروه هایی همچون حنابله، ابن تیمیه، بربهاری، محمد بن عبدالوهاب،  بلكه بعداً 

مودودی، سید قطب، بنالدن، زرقاوی و دیگران مورد حمایت و تبلیغ قرار گرفت و تبدیل به نهال و 

درخت شد و بخشی از افكار و اندیشه جامعه اسالمی را به خود مشغول كرد. بنابراین، پندار و گفتار 

و كردار گروه های تكفیری معاصر آیینه تمام نمای افكار و اعمال اسالفشان است كه در طول تاریخ، 

در هر زمانی توسط افراد و گروه هایی تبلیغ شده و امروزه خود را در قالب القاعده، طالبان، داعش، 

جبهه النصره، احرارالشام، بوكو حرام و چندین اسم دیگر نشان داده است. بررسی تطبیق- تاریخی 

این گروه ها با اولین نمونه شان، چنین پیوستگی ها و تشابهات را به وضوح نشان می دهد. خوارج و 

نوخوارجیون هر دو از ضعف حاكمیت سیاسی استفاده كرده، به وجود آمدند و بعداً با درگیری با 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

15
7

انه
رمی

او
خ

حكومت مركزی و ایجاد مشكالتی برای آن، زمینه تضعیف بیش از پیش آن را فراهم كردند و باعث 

خوشحالی و تسلط دشمنان بر آنها گشتند. آنها هر دو با سطحی نگری و ظاهرگرایی و عدم تعمق 

در آیات و روایات، تفسیر نادرستی از اسالم ارایه دادند و آن را تنها تفسیر درست تلقی كردند و 

دیگران را كه اندیشه متفاوتی داشتند، كافر خواندند كه یا باید توبه كرده و از آنها تبعیت كنند و 

یا اینكه كشته شوند. آنها از بین بردن چنین افرادی كه به زعم خودشان كافر هستند، جهاد در 

راه خدا دانستند كه شایسته پاداش و رفتن به بهشت است. برای رسیدن به چنین هدفی آنها از 

هر روش وحشیانه، خشونت آمیز و غیر انسانی همچون ترور، قتل عام دسته جمعی، ذبح در مأل عام، 

سوزاندن و غیره استفاده می كنند. همین برخورد خشن و جنون آمیز خوارج و نوخوارجیون نه تنها 

باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود، بلكه چهرهای بسیار خشن و غیر منطقی از اسالم 

ارایه می دهد و باعث اسالم هراسی در جهان می شود. هر چند عده ای حساب گروه های افراطی را 

كه اعمال غیر انسانی خود را به نام اسالم انجام می دهند، از اسالم واقعی جدا می دانند، اما در مقابل 

عده ای دیگر، اندیشه و رفتار آنها را به كل اسالم تعمیم می دهند و از همین موضوع برای تبلیغ 

علیه اسالم و مسلمین استفاده می كند. نكته دیگر اینكه، اندیشه و اعمال افراطی و انحرافی این 

گروه ها باعث نفاق و چند دستگی در جامعه اسالمی می شود و وحدت و یكپارچگی مسلمانان را از 

بین می برد و آنها را در مقابل دشمنان ضعیف می سازد و زمینه تسلط استعمارگران و مستبدین بر 

جامعه اسالمی فراهم می سازد.
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