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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هشتموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 تابستان

 

ینبا خوارج در عصر صادق یهامام یو تعامالت فکر یمناسبات اجتماع

  ه.ق( 49-891)

 

 4/4/79 :ییدتأ یختار     7/3/77 :یافتدر یختار

 1 یرمضان محمد 

 2 یان یدیتوح یمحمدعل

 3 یان یدیروح اهلل توح
در  یماههب  هاای  یاا  جر یگربا د یهامام یو تعامالت فکر یمناسبات اجتماع

 یا  کاه درباارآ آ       یاست که با وجود آثاار  یا ، مسئلهدورا  حضور ائمه

 ینا یمقاله با ه ف کشف چگونگ یندارد. ا یازتازآ ن ییها آم آ است به  ژوهش

آ.ق( باه  891اا  49:)ینو گساتردآ عرار دااد     یقبا شرح عم کوش  یتعامالت م

باا   یاه امام یو علما  یو سپس تعامالت فکر یمناسبات اجتماع ینه،زم یکعنوا  

 کن . یخوارج را در دو بخش ج ا از هم بررس

اماا    یدورآ باا راهبار   یان در ا یاه کاه امام  ده  ی ژوهش نشا  م ینا یجهنت 

در کناار مخالتات باا هرگوناه برخاورد عجواناه باا        و اما  دادقبا ر

                                              

 .(rmohammadi@rihu.ac.ir) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یختار یاراستاد. 1
 پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه   یعتشهه یخاراههت تههار  یقههو و راراساسهه  یمههحطلبههح حههوزه  ل . 2
(ma.tohidinia@gmail.com). 
 اسهههدا دانشهههگاه ت ههه ا   یخراهههتح تهههار یدرتههه  یقهههو و دانشههه و یهههحطلبهههح حهههوزه  لم. 3
(roholahtohidi@yahoo.com). 
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ارتباا  باا آن اا بودنا  و      یو جهب در   گری یته ا یزآا  امات خوارج، با انگ

 .کردن  یم یزما ، با افکار نادرست آن ا مقابله علم هم
 

 .یخوارج، تعامالت مذهب یه،، امام، امام صادقامام باقر :کلیدواژگان

 مقدمه. 8

هاا  ممات تااریخ      را به یکی از بخشهایی که دوران امامت صادقین موضوع یکی از 

ها در این دوران به دلیل  کند، حضور فعال و تالش فرقه می تبدیل  می  فرق و مذاهب اسال

هاا از   رقهمند  ف ها  داخلی و بمره  شرایط سیاسی، مشغول بودن حاکمان به جنگ و نزاع

علمای ایان دوران،      ها  مستعد، صاحب رأ  و فکر است. رونق یاافتن ماافال     شخصیت

جذب پیروان و مرزبند  باورها را به دنبال داشت. با این نگاه، بررسی تعاامال  و رواباط   

 سیاسی در این دوره بسیار ممت است.  - ها  مذهبی  گروه

ان شیعه در این شرایط، چگوناه در راساتا    موضوع که امامیه و در رأس آنما، امام این

ابعاد آن مبمت  ا  است که  کردند؟ مسئله می ها  دیگر برخورد   با گروه  می حفظ باورها  اما

گوناه   ایان  کاه پاهوهش در    آن طلبد. عالوه بار   می ها  تاریخی بیشتر  را  است و بررسی

در تعامال باا دیگار     اهل بیات یابی به سیره  دست ا  برا   تواند، مقدمه می ها  موضوع 

 ها باشد.  گروه

؛ یعنای کساانی کاه از آنماا باا       می این دوره، خوارج بودند. آنان یکی از این فرق اسال

هاا از  ، پا  از گذشات ساال   1شود عنوان مارقین، ماکمه اولی و حروریه در منابع یاد می

و اعالم برائت از ایشاان،   جریان حکمیت و خروج از اردو  امیرالمؤمنین حضر  علی

هاا     ه.ق( دعو  ساده و تعالیت سیاسی خود را باا باا    77در زمان عبدالملک مروان)د.

                                              
؛ 75. ذیل نهاا خهوارج،     الزیسةها، ر.ک: ابوحاتو رازی،  . ب ای اطدع از وجح تسمیح خوارج بح این ناا1

 .2۶2دیگ ا ، دانشسامح ج ا  اسدا، ذیل متخل خوارج،   و  ودی ستار
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به نوعی خود را صاحب فکر و دیدگاه در حوزه صادقینو در دوران  1درآمیختند  می کال

 دانستند. می اعتقادا  

بیعای وجاود داشات؛    توجه است که اختالف عقیده در بین خوارج به صور  ط شایان  

زیرا آنان در اواخر قرن اول هجر ، پ  از جدا شدن از زبیریان، به مناطق مختلف رفتناد  

ه.ق(،  77بان عاامر)د.    ن هت  نجدا  پیروان ه.ق(،  76و به ازارقه پیروان نافع بن ازرق)د.

 96 ه.ق( و اباضیه پیروان عبداهلل بن اباض)د. 76صفریه پیروان عبداهلل بن صفار)د. حدود 

 ه.ق( تقسیت شدند. 

برا  نمونه، کافر دانستن مرتکب کبیره، عدم ضرور  وجود امام در هر زماان و گنااه   

ها  خوارج بر   کبیره دانستن حکت قرار دادن میان دو نفر از باورهایی بودند که برخی گروه

بایاد توجاه داشات کاه باا وجاود عماومی باودن مابوبیات خانادان            2تأکید داشتند. آنما 

مذهبان قابل تشخیص و تماایز بودناد. در تاقیاق پایش رو      می در این دوره، اماپیامبر

گردد. ابتدا، پیش از طار  فرضایه    ها  تعامل امامیه با خوارج بررسی   شود، گونه می تالش 

 تاقیق باید نکاتی را یادآور شویت:

ال اصلی تعامال  امامیه در این دوره است. این شمر که پ  از حضاور  الف. کوفه م

، ، رناگ شایعی باه خاود گرفات، در دوران صاادقین      امیرالمؤمنین حضر  علای 

 رفت و بیشتر پیروان و شاگردان اهل بیات  می ترین مرکز حضور شیعیان به شمار  ممت

  3کردند. می در علوم مختلف در این شمر زندگی 
                                              

 : آرا و  قایت.2؛ بخش1۰2، 1۰1، ۱1،  الخوارج فی االسدا. ر.ک:  م  ابوالسص ، 1

؛ ابوالحسهن  13۰،  المقهاال  و الفه    وارد و تفصیل بیشت  ر.ک: ااهر ی قمهی،   . ب ای آگاهی از این م2

؛ محمهتجواد  ۶1  الملهل و السحهل   ؛ ا  سهتانی،  ۶۶،  و اختدف المصهلین  مقاال  االسدمییناار ی، 

 .1۶5،  ف هسگ ف   اسدمیمشکور، 

درباره وضریت ایریا  در روفهح و آگهاهی از اهواهت آ ،     ؛ ب ای اطدع بیشت  ۱۰،  رجال رشیرشی،  .3

؛ سهیت محمهت احسهانی،    133-۱3،  تشیع در   ا  در ق و  نخستینر.ک: حمیت ملک مکا  و دیگ ا ، 

 .وضریت ایریا    ا  در  ص  صادقین
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چون بصره، کوفه، کرماان، سیساتان، عماان و     ین دوره در شمرها  مممیخوارج در ا

تأکید نماود کاه آناان از     اما باید  1کردند می شمال آفریقا حضور داشتند و کمابیش فعالیت 

ابتدا  شکل گیر  در آرایش یک گروه سیاسی تا تبدیل شدن به یک فرقه اعتقااد ، در  

شتند و بیشتر پیروان خوارج یا کسانی که کوفه و به خصوص بصره، حضور چشت گیر  دا

  2به این گروه متمایل بودند در این دو شمر حضور داشتند.

؛ یعنای   چنین مال حضور صاادقین  هت از این رو، این تعامال ، بیشتر در کوفه و 

 تر  را نشان دهد. تواند شواهد کامل می شود و بررسی بیشتر  گیر  می مدینه پی

گردد  معاصر در موضوع مورد با ، بیشتر پیرامون مباح  کلی میب. بیشتر مطالعا  

بار   به وسایله ائماه   هایی چون مناظرا  و نقدهایی که  موضوع به  می  و با رویکرد کال

 3گیرد. فرق وارد شده است، انجام می

با خوارج در منابع متقدم صادقیندرباره روابط پیروان  که که شواهد  ج. به دلیل آن

در این شاواهد دیاده   صادقینو حضور مستقیت یا غیر مستقیت فکر یا عمل  نادر است

گردد و به شکلی آنان از  تأکید می  صادقینشود، در موارد متعدد بر روابط ایشان با  می 

 شوند. می گروه امامیه شناخته 

                                              
ههای اول و دوا    ال آف یقا در ستهتاریخ سیاسی خوارج ام. ب ای اطدع بیشت  در این باره، ر.ک: ر دی، 1

 .خوارجدیگ ا ،  و  ودی ؛ ستارخوارج در ای ا  تا اواخ  ق   سوا ه  ی؛ مفتخ ی، ه  ی

 .5۶،  7، جتاریخ طب ی. طب ی، 2

ترامل ایریا  با دیگ  مسهلمانا  در سهح   توا  از این آثار بح  سوا  پیشیسح تحقیق ناا ب د:  می . ب ای نمونح 3

نواتح محمهت    ص  اماا صاد   لیح السدا می های رد  ن ضتنواتح سیت  بتاهلل حسیسی؛  ق   نخست ه  ی

نواتح اس افیل احمتی؛ پایها     لی مالسدا ترامل امامیح با سای  ف   در  ص  صادقیناربانپور؛ پایا  نامح 

نواهتح   های مرصهوما    مساظ هنواتح  لی آقانوری؛  ب خورد اماا صاد   لیح السدا با مسح فین ردمینامح 

نواتح محمت جهواد   ب رسی و تحلیل مساظ ا  ایریا  امامیح  ص  ائمح  لی و السداآیت اهلل جرف  سبحانی؛ 

 .یاوری س تختی
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فرضاایه مقالااه حاضاار، آن اساات کااه امامیااه در تبعیاات کاماال و گااام بااه گااام از    

تر، رویکارد مببات نسابت باه        به عبار  واضح مل با خوارج بوده است.در تعاصادقین

تأکید بر مشاترکا    زیستی مسالمت آمیز با آنان،  ها  مسلمان، تالش برا  هت  دیگر گروه

ها  امامیه از یک سو و مقابله جد  و همه جانبه با افکار    و هدایت آنان به سو  آموزه

 کردند.  سو  دیگر در برابر خوارج دنبال میدانستند از  می   که آن را غلط 

گرایای،   گردد که مقصود از مفموم تعامل در مقاله پیش رو، معنایی شامل هت می تأکید  

هاا  مشاترآ آناان شاامل       واگرایی و فرآیند  است که عالوه بر مناسابا  و همکاار   

ه مقادم نماودن   توجه است کا  شود. شایان  می ها  موجود بین ایشان   ها و درگیر  چالش

طر  برخی ابعاد مناسبا  اجتماعی این دو گروه به جمات فمات فضاا  باا  تعاامال       

 ترین اقدام بر اساس رویکرد بسترشنانه تاقیق حاضر است. ایشان، ممت

 . مناسبات اجتماعی2

ها    اباضیه در میان فرق خوارج از افراط و تندرو  کمتر  در عقاید، نسبت به دیگر گروه

هاا  خاارجی باه سابب       ، مانند ازارقه و صفریه برخوردار بودند و با دیگار گاروه  این فرقه

تار بودناد و      ها  خوارج افراطای   ازارقه از همه گروه 1ها  ایشان مناظراتی داشتند. تندرو 

دانستند. آنان قتل کودکان و زنان مخالفاان را   می مخالفان خوارج را کافر و مستاق مرگ 

؛ یعنی مخالفان خوارج را همانند پدرانشاان در   شمردند و جایگاه کودکان مشرکان می مبا  

 دانستند. می دوزخ 

کردند و هجر   ز شرکت در جنگ با مشرکان خوددار  میآنان حتی خوارجی را که ا 

کردند. ازارقه در راستا  اعتقاد به کفر مردمان غیر از خاود، از   می کردند، تکفیر  اختیار نمی

                                              
؛ ب ای اطدع بیشت  ر.ک: حسین صاب ی، 5۶   ،7 ج ،التین أصول فی األفکار أبکار. آمتی، سیف التین، 1

 .3۶2 -37۰،  1، جتاریخ ف   اسدمی
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کردند. از دیدگاه آنان مرتکب گناه کبیره، کافر بود،  می هرگونه ازدواج یا ارتباط با آنما نمی 

 گرفت. می الآ ایمان، عمل افراد قرار شد و م تقیه عملی حرام شمرده می

این درحالی بود که پیروان اباضیه با این آرا مخالف بودند و مسلمانان غیر خارجی را از  

کردند، نه مؤمن و  اقرار می جستند و به رسالت پیامبر آن جمت که به قرآن تمسک می

کردناد. در   مای  وند خطاب ها  خدا  دانستند و آنان را با عنوان کافر در نعمت می نه مشرآ 

دانستند و ازدواج با آنان و ارث بردن از آنما را  همین راستا، پذیرش شماد  آنان را جایز می

کردند. مگار   می چنین، کشتن آنما را به صور  پنمانی، ناروا اعالم  هت دانستند.  می صایح 

 1که حجت شرعی بر ایشان تمام شود. در زمان جنگ و پ  از آن

تاوان در دو بخاش    مای  تعامالت ثبت شده  ر  مادا ر      دهند،  می ا نشان ه بررسی

ها  خارجی مطر  نمود؛ زیرا شواهد موجاود    جداگانه و با در نظر گرفتن تمایز عقاید گروه

ها  خشاونت آمیاز خاوارج را در برابار      ها و فعالیت درباره روابط اجتماعی این دو، تصمیت

ش که باید آن را بیشتر، مربوط به خوارج افراطی دانست، در این بخدهند.  امامیه نشان می

به وسایله   توان به موارد متعدد  اشاره کرد که داللت بر اراده قتل شیعیان  می برا  نمونه 

 خوارج دارند. 

به وسایله همراهاان ضاااآ در     ه.ق(  196یا پ  از  176اراده قتل مؤمن الطاق )د. 

وسیله والدین خارجی او، به ه.ق(  177)د.  سید حمیر  یا اراده قتل 2زمان تسلطش بر کوفه

 4به وسیله خوارج در سیستان و یا قتل تعداد  از شیعیان  3پ  از اطالع از شیعه شدن و 

                                              
؛ 77، ۱۴،  مقهاال  االسهدمیین  ب ای اطدع از جزئیا   قایت ازارقح و اباضهیح، ر.ک: ابوالحسهن ااهر ی،    . 1

الفه    ؛  بتالقاه  بغهتادی،  2۴2، 15۴،  1، جالملل و السحل ؛ ا  ستانی، ۱۶  ،التین فی التبصی اسف ائیسی، 

 .1۶۴،  ۱، جالفصل فی الملل؛ ابن حزا، 3۱۶،  1، جالرقت الف یت؛ ابن  بت ربح، ۶3، ۱۶،  بین الف  

 .۱2۶،  2، جاختیار مر فة ال جال. ایخ طوسی، 2

 .1۶5،  5، جاالغانی . ابوالف ج اصف انی، 3

 .2۰5،  االختصا  . ایخ مفیت، ۱
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، جا بود که امام صادق ها  افراطی علیه شیعیان تا آن از این شواهد هستند. این فعالیت

هاا  بنای     را در امان ماندن از حیله علی دلیل مخفی ماندن قبر امیرالمؤمنین حضر 

 1کنند. می بیان  مروان و خوارج 

باه وسایله    ها  ایجاد شده   ها و مادودیت در برابر فعالیت می  به طور کلی، شیعیان اما

کردناد. باه عناوان     پوشاندند و تقیه پیشه مای  خوارج، به توصیه امامان خود جامه عمل می

به وسیله یک خارجی در صور  عدم برائات از   تمدید به قتل نمونه، مؤمن الطاق در برابر 

، طور  پاسخ داد که موافقت خوارج را به دست آورد و رهاا  علی امیرالمؤمنین حضر 

 2شود.

ه.ق( به جمات تقیاه از همساایه خاارجی      131بنابر گزارشی دیگر، ابن ابی یعفور )د.  

قایااد مساالمانان و اعمااال تأکیااد نمااود کااه تفتاایش ع بایااد  3کاارد. خااویش عیاااد  ماای

دانستند، امر  رایج در بین  می ها  الزم بر ایشان در صورتی که ایشان را کافر   مادودیت

دربااره   باه وسایله خاوارج     درباره تفتیش عقاید شایعیان   خوارج بوده است. در همین راستا 

ا به شیعیان ر ، معصومانعلی برائت جستن از امیرالمؤمنین حضر  مسئله ایمان و 

 4کردند. می رعایت تقیه توصیه 

توجه است که در میان شیعیان، افراد  بودند که برائت جستن و کلما  ناسازا   شایان 

کردناد   مای  کردند و به قتل آنما اقدام  را تامل نمی درباره اهل بیت به وسیله خوارج  

 که در ادامه به برخی شواهد آن، اشاره خواهد شد.

                                              
 .11۴،  ف حة الغ ی. ابن طاووس، 1

؛  لهی بهن یهون     2۶2،  ۶، جالحمتونیةالتبیانة ؛ ابن حمتو ، 222،  2، ج یو  االخبار. ابن قتیبح، 2

 .53،  الص اط المستقیو املی، 

 .133،  3، جرافی . ایخ رلیسی، 3

 .252،  2، جتفسی  الریاای. ر.ک:  یاای، ۱
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گرفات.   تر خوارج صور  می   ها  متعادل  اجتماعی که با گروه در بخش دیگر مناسبا 

به هر حاال، باا    دهند. شواهد، روابط اجتماعی مسالمت آمیز  بین آنان و امامیه نشان می

حضور و زندگی پیروان دو فرقه در یک منطقه جغرافیاایی الزم باود کاه پیاروان آناان از      

سامح و نرمش بیشاتر ، رواباط و تعاامال     هرگونه، رفتار تنش آمیز خوددار  کنند و با ت

 اجتماعی را سامان بخشند. 

ها  شاخص امامیه و خوارج، روابطی عاد  را باا یکادیگر     حتی در موارد ، شخصیت

اباضی مذهب بود در کوفه با هشام  تجربه کردند. برا  نمونه، عبداهلل بن یزید که متکلمی 

راکت تجار  و فعالیت مشترآ در کسب و ه.ق(، متکلت مشمور امامی، ش 177بن حکت)د. 

گوترین ماردم نازد هشاام خواناده      . این رابطه در حد  بود که عبداهلل از راستکار داشت

روابط آنان در سطای بود که عبداهلل بن یزید به خود اجازه داد، پ  از یاادآور    1شد. می 

کاه   اسخ با بیاان ایان  شراکتش با هشام، دخترش را از و  خواستگار  کند، اما هشام در پ

  2دخترش مؤمنه است، به و  جواب رد داد.

درباره حکت ازدواج عرب با عجت، عرب با  در خبر دیگر  آمده است که فرد  خارجی 

شانود. سا   فارد     مای  کند و پاسخ مببت  می هاشت از هشام پرسش  قریش و عرب با بنی

ها  هشاام      خود و پاسخها رود و آن حضر  را از پرسش می خارجی نزد امام صادق

کنند. جالب است که آن فرد از دختر  می ها را تأیید  پاسخ سازد و در ادامه امام می مطلع 

کند، ولی حضر  به ضرور  هت کفو بودن آن خارجی باا فرزناد    می خواستگار   امام

 3دهند. کنند و به درخواست او جواب رد می خویش اشاره می

                                              
 .3۶2،  رمال التین و تماا السرمة؛ ایخ صتو ، 3۴،  البیا  و التبیین. جاحظ، 1

 .1۴۱،  3، جم وج الذهب. مسرودی، 2

 .3۱۱،  3، جمساقب آل ابی طالب. ابن ا  آاوب، 3
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، همسر خاود را پا  از آگااهی از داشاتن     که امامانت آمده اسدر برخی روایا  

به همسرشاان کاه دارا  تفکار     اند. بنابر گزارشی، امام باقر عقاید خارجی، طالق داده

خارجی بود تا صبح مملت دادند تا از عقایدش دست بکشد ولی با خوددار  و  از این کار، 

دربااره پادر بزرگوارشاان      باقرکه امام آمده است در خبر دیگر   1و  را طالق دادند.

فرمودند که به ایشان خبر دادناد، همسرشاان خاارجی اسات و از حضار  امیرالماؤمنین       

  2جوید و ایشان هت، و  را طالق دادند. می بیزار   حضر  علی

که همسرش دارا  عقاید  ، فرد  را از ایناهمیت این امر تا جایی بود که امام باقر

و اماام   3تند و راه کار  برا  اثبا  این مطلب به او آموزش دادندخارجی است با خبر ساخ

 4پ  از سؤال زراره در این باره، از ازدواج با آنما نمی فرمودند. صادق

مطابق برخی اخبار، تمایل باه ازدواج باا امامیاه، فقاط از ساو  خاوارج نباود. بلکاه،         

به ازدواج با دختران دقینصادهند برخی پیروان  می هایی وجود دارند که نشان  گزارش

بیان دالیل قرآنی  پ  از  ه.ق( 177)د.  خارجی راضی بودند. به عنوان نمونه، سید حمیر 

گوناه   ایان   6کند. می عقد متعه بر اساس قرآن کریت برا  زنی اباضی مذهب، عقد را جار  

روابط نزدیک، بین برخی پیروان این دو فرقه با وجود اختالف عمیق در برخی عقاید، گااه  

 رسید که تعجب و شگفتی دیگران را به دنبال داشت.  می به حد  

                                              
 .۱55،  ۶، جرافی . ایخ رلیسی، 1

 .7۰،  السوادر. احمت بن  یسی اار ی، 2

 .371،  7، جرافی . ایخ رلیسی، 3

 .3۱۶،  7، جهما . ۱

؛ در همین باره زمخشه ی بهح ازدواج سهیت بها دخته  ف ائهح و       2۶1،  2، جالغتی .  بتالحسین امیسی، 7

؛ 35۰،  1، جربیهع االبه ار و نصهو  االخبهار      م اا  اااره دارد)زمخش ی،سازگاری آ  دو در طول 

 (.2۱7،  7ج
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 127آمیز کمیت بن زید اساد  )شاماد .   در برخی منابع به روابط صادقانه و مسالمت

ه.ق( که فرد  خارجی و صافر    126ن حکیت )د. ه.ق( که شیعه و کوفی بود با طرما  ب

درباره دلیل همراهی با  شود. وقتی از آن دو  کرد، اشاره می می مذهب بود و در کوفه زندگی 

 یکدیگر با وجود اختالف در مذهب، نسب و شمر سؤال شد، پاسخ دادند: 
   1ما هردو نسبت به عامه ناخشنود هستیم.

 گوید: می ه ه.ق( در این بار 639زمخشر )د. 
بین آن دو چنان روابط صادقانه و مصاحبت و مجالستت ووتود دا تت  ته      

 2هرگز بین آن دو قهر و ودایی دیده نشد.

شود که شیعیان حتی در برخورد با آن دسته از خوارج که  می البته در موارد نادر  دیده 

تأکیاد   اصارار و   دلیال  نمودناد کاه بایاد آن را باه     مای  باورها  غیر افراطی داشتند، تقیه 

گیر  از تقیه به عناوان یاک عامال بازدارناده و مااافظ شایعیان از        بر بمره صادقین

 ه.ق( 131)د. ابن ابی یعفاور آمده است که برا  نمونه در خبر   3خطرا  احتمالی دانست.

ه.ق( رفات کاه از نواصاب و     131پایش از     به جمت تقیه باه عیااد  خطااب جمنای )د.     

 4کرد. می بود و لاظا  آخر عمرش را س ر   نشینان خوارج هت

                                              
، االغهانی  ؛ ابوالف ج اصهف انی،  7۶۶،  2، جالشر  و الشر اء؛ ابن قتیبح، 3۴،  البیا  و التبیین. جاحظ، 1

 .۱۶5،  2۱، جتاریخ متیسة دمشق؛ ابن  سار ، 7،  15و ج 2۶۴،  12ج

(؛ وقتی ط ماح از دنیا رفهت، رمیهت   35۰، 3۶۴،  1، جربیع االب ار. اتفقسا  لی بغض الرامة)زمخش ی، 2

  ى الم ت واست خى  سا  *  إذا قبضت نف  الط ماح أخلقتدرباره وی ار ی س ود رح  بار  است از:  

 القصائت.

)باب الکتمها (،  221،  2، جافیر )باب التقیح(؛ ایخ رلیسی، 277،  المحاسن. ب ای نمونح، ر.ک: ب قی، 3

 ) باب االذا ح(.3۶۴

 .13۱،  3، جرافی . ایخ رلیسی، ۱
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 . تعامالت فکری3

و فکر  که بین این دو گروه در منابع به ثبت رسیده اسات باه دو بخاش     علمی    تعامال  

 از شود. جمت تبیین بمتر با  باید توجه کرد کاه مقصاود   گرایی و واگرایی تقسیت می هت

 از کاه  شود می  هایی فعالیت و شامل است تنش از دور به و آمیز مسالمت روابط گرایی، هت

 حقوق رعایت مشترآ، احساس به منجر و گیرد می صور ها  گروه بین رغبت و میل رو 

 آنان بین عمیق اختالفا  وجود با جغرافیایی و البته قلمرو یک در آنما بین متقابل رفتار و

 نشان یا و تأکید  برا  گروه هرها    فعالیت مجموعه معنا  به واگرایی مقابل، در. شود می 

 1 .است آنما تعارض و اختالف نقاط دادن

 ها گرایی هم. 3-8

گرایی فکر  بین دو فرقه امامیه و خوارج، مراجعه سران خاوارج   ها  هت  یکی از گونه

از ایشان است. موضوعی کاه   علمی    ها   و اصااب ایشان و طر  پرسشصادقینبه 

رساد، ایان    مای  دهد. البته به نظار   وجود اشتراآ در برخی مبانی این دو گروه را نشان می

فرق اساالمی باا امامیاه     علمی سایر    تر  نسبت به تعامل  گونه از تعامال  در سطح پایین

 است. 

و طار  پرسشای باا     جعه فرد  خارجی باه اماام بااقر   توان به مرا می برا  نمونه 

درباره مصادیق حالل و حرام و مراجعاه متعادد    ، سؤال فرد  خارجی 2موضوع خداشناسی

اشاره کرد. بناابراین، مراجعاه و    3آنان برا  آگاهی یافتن از تفسیر برخی آیا  قرآن کریت

                                              
ف هسگ درباره این دو مف وا ارائح اته است، ر.ک: غدم ضا بابایی،  درباره تراریفی رح  . ب ای اطدع بیشت  1

 .7۴۶،   سیاسی

 .1۰۶،  التوحیت؛ ایخ صتو ، ۴5،  1، جرافی . ر.ک: ایخ رلیسی، 2

، ایخ طوسی، 333،  3، جمساقب آل ابی طالب؛ ابن ا  آاوب، ۱۴2،  ۱، جرافی ر.ک: ایخ رلیسی،  .3

 .۱2۴،  2، جاختیار مر فة ال جال
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 احبی باوده اسات   در بابی خاص نبوده است و شاامل مبا   گر  خوارج از ائمه پرسش

 مباحبا  بین امام صاادق  روند.  می که از ارکان مباح  فکر  دینی آن عصر به شمار 

 و خوارج تا حد  بوده اسات کاه برخای مناابع از خاوارج باا عناوان شااگردان اماام یااد           

 1کنند. می

در بیشتر موارد بر علات و  صادقینها    جالب است که خوارج پ  از شنیدن پاسخ

به عنوان نمونه، عکرماه ماوال  ابان عبااس )د.      2کردند. می تأکید  اعتراف و  فضل ایشان

و حتی برا  تبلیغ مذهب خاویش باه مغارب سافر      3ه.ق( که تفکرا  خارجی داشت 166

، علات و فضال آن حضار  را در مقابال     در ایام حج، با مراجعه به امام باقر 4کرده بود

  6بود، بی سابقه خواند. آنچه تا به حال مشاهده و برخورد کرده

کرد.  می فراهت  ها زمینه را برا  ارتباط بیشتر آنان با امام رسد، این دیدار می به نظر 

که به شاما تمایال دارد.    در حال مو  است درحالیخبر دادند که عکرمه  وقتی به امام

از آن نفع برد شدند تا بر بالین و  حاضر شوند و به و  کلماتی بیاموزند تا   آماده  امام

 7.و از آتش نجا  یابد ولی این دیدار میسر نشد

                                              
 ، اه ح رتهاب الفقهح األربه  ألبیحسیفهة     ؛  لی بن سلطا  قهاری،  222،   2ج  ا ح المقاصت،. تفتازانی، 1

 .235  ن ج الحق و رشف الصت ، ، بح نقل از 51  

، 3، جمساقهب آل ابهی طالهب   ؛ ابهن ا  آاهوب،   122،  ۶و ج ۴5،  1، جرهافی  . ر.ک: ایخ رلیسهی،  2

 .7۶،  2، جاالحت اج؛ طب سی، 332 

؛ 1۱7،  1، جریها  السفهوس  ؛  بت اهلل بن محمت مالکی، 35،  1، جالملل و السحل . ر.ک: ا  ستانی، 3

 .22،  7، جسی  ا دا السبدءذهبی،  ؛3۴،  1، جمیزا  اال تتال؛ ذهبی، 33،  2، جالکاافذهبی، 

الکامهل فهی   ؛ ابن  تی، 2۰،  7، جسی  ا دا السبدء؛ همو، 11۶،  7، جمیزا  اال تتال. ر.ک: ذهبی، ۱

 .5،  2، جالمر فة و التاریخ؛ فسوی، 2۶5،  7، جضرفاء ال جال

 .333،  3، جمساقب آل ابی طالب. ابن ا  آاوب، 7

 .1۱۴،  1، جمحاسن؛ ب قی، 12۱،  3، جرافی . ر.ک: ایخ رلیسی، ۶
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ها  ساران امامیاه بارا  جاذب و هادایت       ها را باید در فعالیت گرایی بخش دیگر هت

خوارج مشاهده کرد. برا  نمونه در یکی از موارد  که نافع بن ازرق موال  ابن عمار )ز.  

راف خاوارج اشااره کردناد و    باه اناا   حاضر شد، اماام  ه.ق( خدمت امام باقر 167

 فرمودند:
را وتایز دانستتندد در    به خوارج بگو، برای چه ودایی از امیرالمتممنین  

های ختود    پیش از این برای پیروی و نصرت وی و قرب به خدا، خون    ه تا  حالی

 را در ر ابش ریختند.  

دند و باه آنماا   آن حضر  به این سخن اکتفا ننمودند و ابتدا دالیل خوارج را مطر  کر

در جناگ باا بنای    پاسخ گفتند. برا  نمونه با استناد به آیه قرآن و سایره رساول خادا   

قریظه، به تبیین مسئله حکمیت در جنگ صفین پرداختند. مطابق این گزارش، نافع پ  از 

 گفت: شنیدن سخنان امام
 ترد و بته    این سخنان، هرگز به گوش من نخورده بود و به ذهنم خطور نمی 

  1راستی سخن حقی است.

ها  مورد قبول خاوارج    کردند از طریق استناد به آموزه بنابراین، آن حضر  تالش می

درباره جریان حکمیات در جناگ    از دین اسالم، این فرقه را متوجه اناراف فکر  خویش 

گرفت، بلکه برخی  صور  نمیصادقینبه وسیله  ها فقط  گونه فعالیت این صفین سازند. 

 کردند. می ان آنما در این جمت اقدام پیرو

ماذهب   مای  ، یکی از شیعیانی که خود در ابتدا، اماا ه.ق( 177)د.  که سید حمیر   چنان

ا  که به والادین خاارجی مسالک خاود نوشات، آنماا را باه قباول والیات           در نامه 2نبود

                                              
 .1۶7،  2، جاالرااد. ایخ مفیت، 1

چسهین   ههو  ؛ 1۶5،  5، جاالغانی ؛ ابوالف ج اصف انی، 2۶. ر.ک: فاضل ال ستی، ا ح الریسیة الحمی یة،  2

اه ح  ؛ قاضهی نرمها ،   3۱،  رمال التین و تمهاا السرمهة  درباره گ ویت  او بح امامیح، ر.ک: ایخ صتو ،  
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 چنین، خلیل بن هت  1و سب نکردن آن حضر  دعو  کرد. امیرالمؤمنین حضر  علی

مذهبان و بناابر   می ه.ق( از علما  بزرگ علت ناو و ادبیا  از اما 176احمد فراهید  )د. .

بوده است. او در منابع رجالی اهل سانت از خاوارج    برخی منابع از اصااب امام صادق

در همین راستا  3شود. هدایت می 2ه.ق( 131شود و به وسیله ایوب سختیانی )د.  شمرده می

بن معلی یا العالء سجستانی در میان افراد  نام برد که در ابتدا از خوارج  حبیبتوان از  می 

 4بودند و س   به امامیه پیوستند.

یافت که امامیاه از هار گوناه،     می گرایی فکر  در صورتی ادامه  باید توجه کرد که هت

به  دهد که ائمه می ها نشان  کردند. بررسی اقدام غیر منطقی نسبت به خوارج پرهیز می

شود، اما باید  می باره اشاره  این موضوع توجه ویهه داشتند. در ادامه به برخی شواهد در این

تأکید کرد که توجه به مجموعه شواهد روابط امامیه و خاوارج، نشاان از تبعیات امامیاه از      

 با خوارج دارد. علمی    در جلوگیر  از تشویش و اختالفا  غیر صادقین

از ایشاان   خوارج پ  از جدایی از امیرالمؤمنین حضر  علی توجه است که شایان 

پرداختند. در این شرایط، برخی شیعیان باا    کردند و گاه به سب و طعن ایشان  اعالم برائت 

دادناد و در مقابال ایان اقادام،      ها، تاب و تامل خود را از دست مای  مشاهده این جسار 

 دادند.  می ب کننده را در دستور کار قرار و گاه قتل خارجیان س دادند می واکنش نشان 

                                                                                                          
؛  مادالهتین  2۰۶،  2، جاالراهاد ؛ همهو،  2۴۴،  الفصول المختهار  ؛ ایخ مفیت، 2۴3،  3، جراالخبا

الهوافی  ؛ صهفتی،  73۴،  1، جا هدا الهوری بها دا ال هتی    ؛ طب سی، ۱2۴،  بشار  المصطفیطب ی، 

 .11۶،  ۴، جبالوفیا 

؛ ۱۰۴،  3، جالشیرة ا یا  ؛ سیت محسن امین، 177،  اخبار السیت الحمی ی. ر.ک: م زبانی خ اسانی، 1

 .21۱،  2، جالغتی  بتالحسین امیسی، 

 (.1۶2،  ۱، جمر و رجال الحتیث دانست)خویی،  می. ب خی وی را از اصحاب صادقین2

 .335،  ۶، جا یا  الشیرة . سیت محسن امین، 3

 .3۱1،  1ج ،الفائق فی روا  و اصحاب االماا الصاد .  بتالحسین ابست ی، ۱
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 توان از حریز بن عبداهلل سجستانی نام برد که درعصر اماام صاادق   می برا  نمونه 

ها، برخی دوستان و  که در سیستان  بر اساس گزارش 1به دست خوارج به شماد  رسید.

سو  خوارج نسبت به ی که از ها  فراوان  سب و دشنامحضور داشتند به حریز خبر دادند از 

حریز به آنان از سو  خود مجوز  2 گیرد، در رنج و سختی هستند. می صور   اهل بیت

 3.ترین شکل ممکن برخورد کنند داد که با خوارج به شدید

براساس خبر  دیگر، عبداهلل بن نجاشی )د. عصر خالفت منصور( که ابتدا زید  بود و 

د و حضر  را از به قتل رساندن سیزده خارجی که آم به امامیه گروید، نزد امام صادق

 4کردند، آگاه نمود. می توهین  به امیرالمؤمنین حضر  علی

ها  مسلاانه  کاه   گونه فعالیت این از  دهد که ائمه می ها نشان  با این حال، بررسی

ار توانستند سبب مادودیت و فشار بیشتر بر شیعیان شوند، رضایت نداشتند و از این کا  می 
                                              

اود. ن اای، رجال  می روفی بود ولی بح دلیل سف های مترتد بح س ستا  بح این ناا خوانته . وی در اصل 1

 .1۱۱ن اای،  

)به ای اطهدع بیشهت      . بسا ب  برضی روایا ، از نح نف  باقی مانته خوارج ن  وا ، دو نف  بح سیستا  آمتنت2

الملهل و   ؛ ا  ستانی، ۱۶،  بین الف  الف   درباره حضور خارجیا  در سیستا ، ر.ک:  بتالقاه  بغتادی،  

(؛ بح روایت بدذری، م دی از بسوتمیو بح ناا  اصو یا ابن  اصو، نخستین رسهی اسهت   15۶،  1، جالسحل

(؛ نویسسته نااساس تاریخ سیستا  3۴3،  فتوح البلتا رح م دا سیستا  را بح خوارج ف ا خوانت )بدذری، 

پیش از پیوستن بح خوارج با م دا سیستا  دوست بهود، نمایسهتگانی      دهت رح قط ی بن ف ائح رح  می گزارش 

ب ای یاری طلبیت  از م دا بح این مسطقح ف ستاد و م دا این مسطقح چح خا  و چح  اا بح او پیوستست)ر.ک: 

رست رح ب خی گ یختگا  و ف اریا  ازارقح  می (؛ اواهتی حکایت 11۰  تاریخ سیستا ،نویسسته نااساس، 

های خوارج رح در سیستا  فرالیت   (؛ ف قح22۶،  2تا  رفتح بااست)ر.ک: یرقوبی، تاریخ یرقوبی، جبح سیس

دااتست در ن ایت بح  طویح از ف   خوارج پیوستست رح مسسوب بح  طیح بهن اسهود حسفهی بهود ) بهتالقاه       

 (.1۴2،  1، جالملل و السحل  ؛  ا  ستانی،71،  الف   بین الف  بغتادی، 

 .2۰5  االختصا ، فیت، . ایخ م3

 .۶32،  2، جاختیار مر فة ال جال؛ ایخ طوسی، 35۶،  5، جرافی . ایخ رلیسی، ۱



 ینبا خوارج در عصر صادق یهامام یو تعامالت فکر یاجتماعمناسبات  11 

 فرمودند و شیعیان را به صبر کردن و عدم واکنش در مواجمه با سب اهل بیت نمی می

 کردند.  می سفارش 

هایی که منجار باه کشاته شادن      حریز را به سبب فعالیت برا  نمونه امام صادق 

به وسیله شیعیان شده بود، به حضور ن ذیرفتند و با این اقدام نارضایتی شدید خود را  خوارج 

  1هایی نشان دادند. چنین واکنشاز 

باوده   نسبت به توهین کنندگان به ائمه رسد، این رویکرد کلی امام می به نظر 

کارد باه نازد اماام      می است. بر اساس گزارشی دیگر، ابوالصبا  کنانی که در کوفه زندگی 

 در مدینه آمد و درباره قتل همسایه خویش کاه نسابت باه حضار  امیار      صادق 

کرد، سؤال نمود. آن حضر ، ابوالصبا  را از این کاار نمای فرمودناد و     می بدگویی و سب 

 2دستور دادند، او را رها کند.

 ها واگرایی. 3-2

گرایای باین آناان     زندگی فرق گوناگون در یک منطقه جغرافیایی تا حد ، نیازمند هت

یش از هر چیز بر مبناا   گرفت که ب می هایی از سو  دو طرف صور   بود، اما گاه فعالیت

توان،  می و از این جمت  درستی افکار خویش بود اختالفا  فکر  دو گروه و تأکید آنان بر 

 آن را در بخش واگرایی ارائه کرد. 

رسد، وجود ارتباط اجتماعی باین امامیاه و خاوارج در شامرها،      می به طور کلی به نظر 

نسبت به انارافا  فکر  و عملی خاوارج   ، پیروان خود رانیازمند این بود که صادقین

آگاه سازند و آنان را از تمایل به خوارج بازدارند. تبیین انارافا  خوارج، گاه باا تمرکاز بار    

نقال  گرفت.  بارا  نموناه، در اخباار متعادد  از صاادقین      می اعتقادا  آنان صور  

 شود:  می

                                              
 .۶۶۰،  2، جاختیار مر فة ال جال. ایخ طوسی، 1

 .357،  5، جرافی . ایخ رلیسی، 2
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 خوارج به سبب نادانی بر خود سخت گرفتند.  

بیان این مطلب، به برائت جستن خوارج از دیگر مسالمانانی کاه باا     پ  از در روایتی، 

چناین،   هات   1گاردد.  گیر  خوارج تبیاین مای   شود و سخت آنان هت رأ  نیستند، اشاره می

در موارد متعدد  به تشاریح وضاعیت حکمیات در جناگ صافین و تعامال       حضرا 

و جارم ماارباان باا آن حضار  را      2پرداختند می با خوارج  امیرالمؤمنین حضر  علی

 3دانستند. می تر از مااربان با حضر  رسول   بزرگ

برخورد نسبت به خوارج، تعارضی با حفظ شرایط مساالمت آمیاز باا خاوارج       این البته، 

هاا    دهند این گونه فعالیت می ندارد؛ زیرا در بیشتر روایا  شواهد  وجود دارند که نشان 

شود که گااه   می شد. حتی مشاهده  می و با حضور امامیه انجام  در جلسا  داخلی ائمه

و یاا   4پرداختند می  عالوه بر تبیین انارافا  فکر  خوارج، به نکوهش و لعن سران ایشان 

 6دانستند. می آنما را مصداق برخی آیا  نکوهش آمیز از سو  خداوند 

دناد و در مقاام پاساخ باه     درباره خوارج نبو آغاز کننده با   در برخی روایا  امام

ها و تدابیر  را در راستا  واگرایی امامیه باا خاوارج و تعیاین     ها  امامیه،  فعالیت پرسش

نمودند. برا  نمونه، یکی از شایعیان باا طار      می مرزها  فکر  و عقیدتی با آنان اتخاذ 

، تردید خاود را مطار    درباره شفاعت حضر  رسول سخنان همسایه خارجی خویش 

 7ها  خوارج، شبمه و  را برطرف کردند.  پ  از شنیدن گفته ود و امام صادقنم
                                              

؛  ت  محهتثین،  3۶7،  ق ب االسساد؛ حمی ی قمی، ۱۰7،  2، جرافی . ب ای نمونح، ر.ک: ایخ رلیسی، 1

 .۶۶،  االصول الستة  ش 

؛ اهیخ طوسهی،    ۴7؛ حمی ی قمی، قه ب االسهساد،    1۶3،  تفسی  ف ا  الکوفی. ر.ک: ف ا  روفی، 2

 .53۶،  ۶؛ صسرانی، المصسف، ج1۱7،  ۶ت ذیب االحکاا، ج

 272،  ۶، جرافی . ر.ک: ایخ رلیسی، 3

 .21۶،  2ج ،بحاراالنوار؛ م لسی، ۱۰۴، 3۶5،  2، جهما . ۱

 .3۶5،  1، جتفسی  الریاای. ر.ک:  یاای، 7

 .۶۱،  1، جالمحاسن. ر.ک: ب قی، ۶
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یکی از ابزارها و مظاهر مرزبند  عقیدتی در ایان دوره، برگازار  ماافال منااظره و     

و شد. صادقین بود که بر مبنا  اختالفا  اعتقاد  دو فرقه انجام می علمی    ها    با 

پرداختند. برا   می ارد متعدد  به مناظره و با  با خوارج به تبع آنما، پیروان ایشان در مو

در بابی طوالنی با عبداهلل بن نافع ازرق، انارافا  فکر  او را مطر   نمونه، امام باقر

 گفت: می پیش از دیدار با امام باقر   نمودند. عبداهلل 
اه ها مترا بته وی برستاند و از ر    اگر بین دو قطر زمین  سی با د  ه مر ب 

به حق اهل نهروان را  شتته استت و    دلیل و برهان به من ثابت  ند  ه علی

 رفتم. می ها ستم نکرده است، نزد او  به آن

علمای     وگو   ا  که عدم پیروز  و  را در این گفت او پ  از دیدار با ایشان در جمله

 گفت: درباره امام دهد  نشان می
 1داند رسالت خود را  جا قرار دهد. می خداوند  

تاوان از ماؤمن    می پرداختند،  می که به مناظره با خوارج در میان اصااب صادقین

شاود. بارا  نموناه     الطاق نام برد که در منابع به مناظرا  متعدد او با خاوارج اشااره مای   

او با ابن ابی حذره در منزل ، مناظره 2ه.ق( 74توان به مناظره او با ضااآ بن قی )د.  می 

و مناظره او باا فارد  از خاوارج در     3ابونعیت نخعی و با حضور گروهی از شیعیان و خوارج

 اشاره کرد. 4حضور امام صادق

ه.ق( که از امامیان کوفه بود، سه روز در هرساال، باا    196چنین، علی بن رئاب )د.  هت

6رد.ک می برادر خارجی خویش، یمان بن رئاب مناظره 
 

                                              
 .37۰،  ۶، جرافی . ر.ک: ایخ رلیسی، 1

 .۱2۶،  2، جاختیار مر فة ال جال . ایخ طوسی، 2

 .1۱۱،  2، جاالحت اج. طب سی، 3

 .۱2۴،  2، جاختیار مر فة ال جال. ایخ طوسی، ۱

 .1۴۱،  3، جالذهب و مراد  ال وه م وج  . مسرودی، 7
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توان گوناه   می به وسیله عالمان امامیه و خوارج بر ضد افکار یکدیگر را  ها  نگارش ردیه

 الطاق با عناوان  هایی از مؤمن مممی در این واگرایی قلمداد نمود. در برخی منابع به کتاب

  1شود. اشاره می کالمه علی الخوارجیا الرد علی الخوارج و الکالم علیمت 

ه.ق( دارا  اثر  در رد خاوارج   177برخی اخبار، هشام بن حکت )د. چنین، مطابق  هت 

گیار    کاه از اشاکال   آن ه.ق( پ  از  177بنابر خبر  دیگر، سید حمیر  )د.  2بوده است.

ا  نوشات کاه    با خبر شد، قصیده عبداهلل بن یزید اباضی بر امیرالمؤمنین حضر  علی

 3و برا  او ارسال کرد. در بردارنده مقام حقیقی و فضایل آن حضر  بود

توان از عبداهلل بن یزید اباضی، یکی از سران و متکلمان خوارج نام برد  می از آن سو   

 4نوشته است. الرد علی الرافضهکه کتابی را در رد عقاید امامیه با عنوان 

شود کاه خارجیاان از جمات سیاسای، رویکارد        می در پایان به این نکته توجه داده 

ها  شیعی با زیدیان، روابط بمتر  از این جمات    امامیه داشتند و در میان گروهمتفاو  با 

چناین، شااهد قابال     هات  6کردناد.  ها  زیدیه شرکت مای   داشتند. از این رو، در برخی قیام

 درباره چگونگی برخورد امامیه با رویکرد سیاسی خوارج در این دوره یافت نشد. توجمی 

 . نتیجه گیری9

سبب شد تعامال  امامیاه و خاوارج در ایان    و اجتماعی عصر صادقینشرایط سیاسی 

دوره بیشتر شود و شواهد قابل توجمی از این ارتبااط در مدیناه و کوفاه مشااهده گاردد.      

                                              
 .37،  7، جمر و رجال الحتیث ؛ خویی، 1۴۱،  الذریرة. آقابزرگ ط  انی، 1

 .۱1۴،  الم اجرا  .  بتالحسین ا ف التین،2

 .225،  2، جالغتی ؛  بتالحسین امیسی، ۱12،  3، جا یا  الشیرح . سیت محسن امین، 3

 .233،  ف  ست. ابن نتیو، ۱

  .2۱۶  ، مت الطالب  سبح، . ابن7
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ها  گوناگون خارجی   دهند، عملکرد امامیه نسبت به گروه ها در این زمینه نشان می بررسی

 متفاو  بوده است. 

اعی آنان، رویکرد تقیه ماور امامیه نسبت به خارجیان را به فضا  کلی مناسبا  اجتم

تأکید بر باورها  اخاتالف برانگیاز باه ویاهه در      شد از  می دهد که تالش  شکلی نشان می

ها  افراطی آنان پرهیز شود. با این حال، این روابط باا خارجیاانی کاه دارا       مقابل گروه

کاه امامیاان و خارجیاان در فعالیات تجاار       رفات    باورها  معتدلی بودند تا جایی پیش 

؛ یعنای ازدواج   ترین رواباط اجتمااعی   نمودند و گاه پیشنمادهایی برا  نزدیک می مشارکت 

 گرفت. می بین آنما صور  

هااا  امامیاه بااه طاور کلاای در بخااش    در تعاامال  فکاار  ایان دو گااروه، فعالیات     

خوارج، تالش برا  هدایت و جذب گویی به سران  پاسخ ها، شامل موارد  چون  گرایی هت

و مقابلاه باا    علمای     هاا  ماورد اتفااق دو طارف در مباحباا         آنان، بمره گیر  از آماوزه 

شاود و در بخاش    چون اقدام باه قتال خاوارج مای     ها  غیر منطقی و عجوالنه هت  تالش

، باه وسایله صاادقین    ها، شامل موارد  چون تبیین انارافا  و جایگاه خوارج  واگرایی

مناظرا  آن دو حضر  و علما  امامیه با سران و پیروان خوارج و مکتوبا  امامیاه در رد  

 گردد.  باورها  خارجیان می

و تبعیت پیروان از ایشان در این تعامال  از فضاا   به طور کلی راهبر  صادقین

 شود. کلی روابط این دو گروه مشخص می
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 . 1۱17 بی و : دارالفک ،    ،دمشق ةسیمت خیتار  سار ، ابن .7

  .1۱25، قو: انصاریا ،  مت  الطالب فی انساب آل ابی طالبابن  سبة،  .۶

  .1۱25 ،قاه ه: دارالحتیث ،الشر  و الشر اء ،ابن قتیبة دیسوری .5

  .1۱2۱بی و : دارالکتب الرلمیة،    ، طبرة الثالثح، االخبار  یو  هههههههههههههههه، .۶

 للت اث، بی تا.  األزه یة قاه ه: المکتبة ، التین فی التبصی اسف ایسى،  المظف  ابو .۴

ل امرة المترسین بقو المقتسهة،   ةالتابر می السش  االسد ة، قو: مؤسسمواقف الشیرةاحمتی میان ی،  لی،  .1۰

1۱1۶.  

 . 1۱۰۶ السدا، حی ل یالم ت االماا ةقو: مترس ،السوادر ،یسی  بن احمت ،یاار  .11

ت ه ا : م رهز انتشهارا      ،تصحیح محمتجواد مشهکور  ،المقاال  و الف   ،سرت بن  بتاهلل ،اار ی قمی .12

 .13۶1 ،و ف هسگی  لمی    

الهتین  تحقیق محمت محهی   ،نیالمصل اختدف و نییاالسدم مقاال  ل،یاسما  بن ی ل ابوالحسن ،یاار  .13

 ا.13۴5 ،قاه ه: مکتبة الس ضة المص یة ، بتالحمیت

 .ی، بی تاالر ب الت اث اءیاح داربی جا:  ،یاالغان ،ابوالف ج ،یاصف ان .1۱

 .13۴3 ،یاسدم ف هسگ و  لوا قو: پژوهشگاه، مؤمن الطا  ارب ، ،یر باس اقواا .17

  . 1۱23،  الکتب ، قاه ه: دارالتین أصول فی األفکار أبکارآمتی، سیف التین،  .1۶

 .، بی تاللمطبو ا  بی و : دارالترارف ،ةریالش ا یا  محسن، تیس ن،یام .15

 . 13۴5 ،یالر ب بی و : دارالکتاب    ال ابرح، طبرة ، یالغت ن،ی بتالحس ،یسیام .1۶

 . 13۶2، ت  ا : اایا ، ف هسگ سیاسیبابایی، غدم ضا،  .1۴

 . 135۰ ،یةاالسدم دارالکتب: ط  ا  ،محاسن الخالت، بن محمت بن احمت ،یالب ق .2۰

  . 1۱۰1، ةدار المرارف السرمانی :، پارستا ا ح المقاصت، تفتازانی .21

 .13۱7 محمت، یمصطف لصاحب ا یالکب  یةالت ار مص : المکتبة ،نییالتب و ا یالب جاحظ، .22
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نش  بهین  ، ت  ا : م رز چاپ و ایوه مساظ ا  انبیاء و اماا صاد   لیح السداحسیسی می  صفی، فاطمح،  .23

 .13۶۱الملل،

 پژوهشگاه قو: نش  ،یه   اول ق   سح در مسلمانا  گ ید با حیامام ا یریا ترامل  بتاهلل، تیس ،یسیحس .2۱

 .13۴۱ ،یاسدم  لوا و ف هسگ

 .  1۱۰5بح رواش الحسسی االرموی، قو: دار ال   ه،  ،ن ج الحق و رشف الصت حلی،  .27

 . 1۱13 الت اث، اءیالح تیالب آل ةمؤسسقو:  ،االسساد ق ب ،یقم ی یحم .2۶

  1۱13 نا، جا: بی بی الخامسح، طبرة، ثیالحت رجال مر وابوالقاسو،  ،یخوئ .25

  .1۱13ال سالة،  ةبی و : مؤسس   ، طبرة التاسرح، سی  ا دا السبدءذهبی،  .2۶

  .13۶2بی و : دارالمر فة،    ، میزا  اال تتال هههههههههههههههه، .2۴

 . 133۶ ،ةال سال قاه ه: مطبرة ،یةالر ب یةاالسدم الکلما  یف ةسیالز ابوحاتو، ،یراز .3۰

 .۶۱، ش ف هسگ روث ، «اماا باق   لیح السدا و ف   و مذاهب»ربانی، سیت جرف ،  .31

  .1۱12للمطبو ا ،   لمی    اال ةبی و : مؤسس   ، ربیع االب ار و نصو  االخبارالزمخش ی،  .32

، قو: نش  المصطفی صلی اهلل  لیح و سی ه اهل بیت  لی و السدا در جذب مخالفا  زیتی، محسن م تی، .33

 .13۶۶آلح، 

 .13۴2 ت،یتوح قو: انتشارا  ،السدا  وی ل مرصوما های   مساظ ه جرف ، ،یسبحان .3۱

 ، می االسد السش مؤسسح قو:  ،السدا حی ل الصاد  االماا واصحاب  روا یف الفائق ن،ی بتالحس ،یابست  .37

1۱1۶ . 

 . 1۱۰2بی جا: بی نا،  ح،یالثان طبرة ،الم اجرا   بتالحسین، ن،یالت ا ف .3۶

 .13۴1، ثیدارالحت قو: انتشارا  ،السدا حی ل صاد  اماا  ص  در می ردهای   ن ضت محمت، پور، اربا  .35

 ،بیه و : دارالمر فهة   ،تحقیق محمت سیت گیدنی ،الملل و السحل و،ی بتالک  بن محمت ابوفتح ،یا  ستان .3۶

 تا. بی

 .13۶۶، ت  ا : سمت  ،می اسد ف   خیتار ن،یحس ،یصاب  .3۴

 .، بی تانیالمترس ةال ما  مسشورا بی جا:  ،تیالتوح صتو ، .۱۰

 . 1۱۰7 ،یاالسدم السش  ةسسؤقو: م ،ةالسرم تماا و نیالت رمال هههههههههههههههه، .۱1

  الحهوز  یفه  نیالمترسه  ةال ما ه  قو: مسشهورا   ح،یالثانالطبرة  ،حیالفق حض هیال من هههههههههههههههه، .۱2

 .1۱۰۱ المقتسح، قو یف یةالرلم

 بی جا: بی نا، بی تا. ،تحقیق حبیب ال حمن اال ظمی ،المصسف ،صسرانی،  بتال زا  بن هماا .۱3
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 .13۴۰، قو: نش  ادیا ، تاریخ و ا تقادا  اباضیحضیائی،  لی ارب ،  .۱۱

 .13۶۶ ،السش  و ةللطبا  دارالسرما ن ف:  ،االحت اج ،یطب س .۱7

  .1۱1۶جا: دارالحتیث،  ، تحقیق م تی هوامست، بیمشکا  االنوار فی غ ر االخبار هههههههههههههههه، .۱۶

 .13۶5-13۶2بی و :    ، تاریخ االمو و الملوکطب ی، محمت بن ج ی ،  .۱5

 .نا، بی الت اث اءیالح السدا  وی ل تیالب آل ةمؤسسقو:  ،ال جال ةمر ف اریاخت ،یطوس .۱۶

 .13۶7، حیاالسدم دارالکتب :ط  ا  ال ابرح، طبرة ،االحکاا بیت ذ هههههههههههههههه، .۱۴

 . 1۱۰3 : داراالضواء،بی و    ، ةریالش فیتصان یال ةریالذر ،بزرگ آقا ،یط  ان .7۰

 .13۶۱ ح،یال رف  اآلثار اءیالح حیالم تضو المکتبةبی جا:  ،ویالمستق الص اط ون ،ی بن ی ل ،ی امل .71

چهاپ   ،ت جمح محمهت سهپ  ی   ،امی المؤمسین حض    لی  لیح السدا و خوارج ،جرف  م تضی ، املی .72

 .13۶7 ،ت  ا : پژوهشگاه ف هسگ و انتیشح اسدمی ،دوا

 . 1۱۰7 للمطبو ا ، یقو: دارالشبست  ،یةالثان طبرة ، ش  ةالست االصول ،نیمحتث   ت .73

، ت  ا : دانشگاه اماا صاد   لیح صاد   لیح السداپ توی از زنتگانی اماا  لیتوست خ اسانی، نوراهلل،  .7۱

 .13۴1السدا، 

 ا.1۴۱۴نا،  بی و : بی   ، الخوارج فی االسدا م  ابوالسص ،  .77

 .13۴1، ت  ا : نش  رتاب م جع، خوارج ودی، ستار  و دیگ ا ،  .7۶

 .13۴۰م جع، ، دانشسامح ج ا  اسدا، ت  ا : مؤسسح ف هسگی هس ی رتاب خوارجهههههههههههههههه،  .75

 .یة، بی تااالسدم یةالرلم ةمکتب: ط  ا  ،یاایالر  یتفس مسرود، بن محمت ،یاایالر .7۶

 . 1۱21 ت،یالتوح قو: مکتبح ،یة یالحم یةسیالر ا ح ،یال ست الفاضل .7۴

 .13۶۴قو:  ح،ی لم حوزه تی یمت قو: م رز دوا، چاپ ،تسسن ف   با ییآاسا ،یم ت ا ،یف مان .۶۰

 .13۶۴، قو: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، سیاسی خوارج امال آف یقاتاریخ ر دی، رضا،  .۶1

 .13۶3 ح،یاالسدم دارالکتب :ط  ا  الطبرة الخامسح، ،یالکاف ،یسیالکل .۶2

 وة الثقافه   لهوزار  ةالتابره  السش  و الطبع ةسسؤم: الط  ا  ،یالکوف ف ا   یتفس و،یاب اه بن ف ا  ،یالکوف .۶3

 . 1۱1۰ ،یاالسدم االرااد

 . 1۱۰3 ،یالر ب ت اث اءیاح بی و : دار    ،بحاراالنوار ،یالم لس .۶۱

 3می اث مکتهوب اهیرح در   مترسی طباطبایی، سیت حسین، ت جمح سیت  لی ق ائی و رسول جرف یا ،  .۶7

 .13۶۶، قو: نش  مورخ، ق   نخست ه  ی

 .ا1۴5۴-1۴۶7بی و : بی نا،    ، م وج الذهب و مراد  ال وه مسرودی،  لی بن حسین،  .۶۶
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 . 1۱۰۱ دارال   ه، قو: مسشورا  ح،یالثان طبرة ،ال وه  مراد  و الذهب م وج هههههههههههههههه، .۶5

، قو: انتشارا  دانشگاه ادیها  و مهذاهب،   تشیع در   ا  در ق و  نخستینملک مکا ، حمیت و دیگ ا ،  .۶۶

13۶۴. 

 .1352 ،آستا  قتس رضوی ،مش ت ،چاپ دوا ،ف هسگ ف   اسدمی ،محمتجواد ،مشکور .۶۴

، ت  ا : م رهز بازاساسهی اسهدا و ایه ا ،     خوارج در ای ا  تا اواخ  ق   سوا ه  یمفتخ ی، حسین،  .5۰

13۶7. 

 . 1۱1۱ ع،یالتوز و السش  و ةللطبا  تیبی و : دارالمف    ح،یالثان طبرة ،االختصا  ،تیمف .51

 . 1۱1۱ ع،یالتوز و السش  و ةللطبا  تیبی و : دارالمف    ح،یالطبرة الثان ،االرااد هههههههههههههههه، .52

 .131۱ خاور،مؤسسح  ،ستا یس خیتار ،نویسسته نااساس .53

 اإلسدمی السش  ةطبرة الخامسح، قو: مؤسس ف  ست اسماء مصسفی الشیرح )رجال الس اای ه. (،ن اای،  .5۱

  .1۱1۶المش فة،  بقو ل ما ة المترسین التابرة

، ش مشهکا  ، «صتر اسهدا   لمی    نقش اماا صاد   لیح السدا در ن ضت »وا ظ زاده خ اسانی، محمت،  .57

32. 

ههای    ، قهو: م رهز پهژوهش   آفا  انتیشح نگاهی بح زنتگانی اماا باق   لیح السداهادی مسش، ابوالفضل،  .5۶

 .13۶3 صتا و سیما، می اسد

 


