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 خوارج در ايران 

  دكتر حسین مفتخرى 

  دوشماره   فصلنامه تاريخ اسالم
................................................................................................................................................  

  

شوند كه به داليل مختلف  ھاى مؤثر در تحركات دنیاى اسالم در قرون اولیه محسوب مى خوارج يكى از جريان
سیاسى، مذھبى، در نخستین نیمه قرن اول ظھور كردند و با پراكنده شدن شعب گوناگون آنان در نقاط مختلف 

به پشتوانه اين نیروھاى جديد بود كه حدود سه قرن چھره . ن غیر عرب يافتندقلمرو اسالمى، ھوادارانى از میا
با اين حال، . عباسى ترتیب دادند -اى را علیه خلفاى اموى  ھاى گسترده نظامى خود را حفظ نمودند و قیام

 -ناتیو گاه به عنوان آلتر ھاى اين دو سلسله، ھیچ ھاى مداوم در متزلزل ساختن بنیان خوارج به رغم تالش
  . امويان يا عباسیان مطرح نشدند -جانشین احتمالى 

در مقاله . بود) سیستان بزرگ(ھاى ديرپاى خوارج شد، مناطق جنوب شرقى ايران  از جمله مناطقى كه از كانون
حاضر ضمن توصیف كلیاتى درباره خوارج به بررسى فراگرد نفوذ و استقرار خوارج در ايران پرداخته و برخى نتايج 

  . شويم ناشى از آن را ياد آور مى

  پیدايش خوارج 

به طور بالقوه بايد در اواخر عصرعثمان و خصوصا  ١ اما در واقع ريشه تكوين خوارج را به عنوان يك جريان سیاسى
تحريك وشركت آنان در قتل وى جست و جو نمود، چنان كه خود خوارج به شركت در قتل عثمان اعتراف 

ھايى با حاكمیت  به صورت جريانى متشكل و منسجم در صفین پا گرفته و پس از اصطكاك خوارج) ٢( .كردند مى
سنگین، به حیات سیاسى نظامى خود  سرانجام در نھروان رو در روى وى قرار گرفتند و به رغم شكست) ع(على

+ از خرج (خوارج  از اين روى برخى محققان میان. در تمامى دوران خالفت اموى و اوايل عھد عباسى ادامه دادند
  ) ٣( .فرق بسیار قائلند...) على+ از خرج (با خوارج ...) عن

  خاستگاه و منشا اجتماعى خوارج 

سان تشیع، گرچه بعدھا توسط غیر عرب رشد و نمو يافت، ريشه در میان مسلمانانى داشت  جريان خوارج نیز به
ھمه سران و بزرگان اولیه ; اولین خوارج موجود نیست اى دال بر حضور غیر عرب در میان نشانه. كه از اعراب بودند

رسد حضور بندگان  به نظر مى. ھا باقى مانده است، از قبايل شناخته شده عرب بودند خوارج كه اطالعاتى از آن
 غیر آزادانه و به تبع صاحبانشان بوده) ۴( در میان صفوف خوارج نھروان نیز كه بالذرى به آن اشاره دارد،) ھا رقیق(

ھاى غیر عربى راه يافتند، نخست در بین قبايل عرب ساكن در اين نقاط  بعدھا نیز كه خوارج به سرزمین. است
منشا و خاستگاه اجتماعى خوارج اولیه و اين ) ۵( .خود جذب كردند ظھور كردند و از آن طريق غیر عرب را به سمت

  . اند محققان به بررسى آن پرداخته اند موضوعى است كه برخى كه از اعراب بدوى يا شھرنشین بوده

فلھاوزن به . مبنى بر بدوى بودن اولین خوارج را بررسى و رد نموده است» برونو«در اثر خود، نظريه »  فلھاوزن«
اين مطلب اشاره دارد كه به يك معنا، تقريبا ھمه اعراب و از جمله اعراب مھاجر مقیم بصره و كوفه كه خوارج ابتدا 

نشین بوده و پس از فتوحات مسلمین در شھرھا مستقر شدند، اما در واقع  برخاستند، ھمگى باديه ھا از میان آن
به سمت زندگى  با حركت از ھمان زمان مھاجرت تقريبا ارتباط خود را با قبايل ساكن در باديه قطع كردند و به تدريج

به اين نتیجه  وى در نھايت. بود تھاى باديه نشینى را ترك نمودند و اصوال ھجرت، نفى بدوي شھرى، خصلت
نیز اصوال نظريه » اشپولر«در ديدگاه ) ۶( .رسد كه خوارج، نه از عصبیت عربى بلكه از متن اسالم نشئت گرفتند مى

خود داشتند و با كوششى كه براى پاك نگه  بدوى بودن خوارج، كمتر با احساساتى كه بدويان براى قومیت
  . ) ٧( رسد زگار به نظر مىكردند، سا داشتن خون عربى مى

از »  ازارقه«خوارج : نويسد مذھب مى»  اباضى«اى  با نقل عبارتى از نويسنده»  لوينشتاين«در تايید ھمین نظر، 
گر چه مدارك و شواھد تاريخى بیشتر . ) ٨( كردند ھا بپیوندند دورى مى خواستند به آن اعراب بدوى كه مى

اما حداقل در دو موضع مختلف اطالع داريم كه از ديدگاه اعراب ھمان عصر، كند،  ھاى فوق را تايید مى نظريه
  . ) ٩( اند بعضى از خوارج به بدويت منسوب يا متھم شده
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تر بودند، ولى به يك يا چند قبیله  اين نكته شايان ذكر است كه خوارج اولیه گرچه میان بعضى قبايل شاخص
اصوال . شدند عرب ساكن كوفه و بصره، افراد خارجى مذھب يافت مى خاص وابسته نبوده و تقريبا از تمام قبايل

ھاى قومى و  ھاى قبايلى و خانوادگى و وابستگى تشكیالت خوارج بیشتر منشا ايدئولوژيك داشت تا ريشه
برخورد تساوى طلبانه خوارج با موالى و غیر عرب، نشان از كم توجھى ايشان به تعصب عربى و قبايلى . نژادى

از جمله در شعرى از شاعرى ; شود ھا يافت مى به تفاخر قبیلگى بین آن ھايى از عنايت با اين ھمه، گاه رگه. دارد
  . ) ١٠( خارجى به پیروزى خوارج قبیله بكربن وائل بر قريش، افتخار شده است

  ترين عقايد خوارج  مھم

ر قرون اولیه، به خاطر اوضاع زمان و ھاى اسالمى د شك برخى از اصول و فروع فكرى خوارج مانند ديگر فرقه بى
كالمى در بین النھرين و ايران دچار تغییر شد كه در اين  -ھاى فلسفى  بر اثر تماس و اصطكاك با اديان و نحله

ھر چند در  -ھا  میان آمیزش اعراب با ملل ديگر و نیز اسالم آوردن غیر عرب و در نتیجه نفوذ آرا و عقايد قبلى آن
ھاى مكرر در میان  ھم چنین به دلیل انشعاب. مذھب جديد، در اين تغییر تاثیر به سزايى داشتدر  -حد اندك 

توان اصولى را ذكر كرد كه تمامى خوارج، خصوصا خوارج بعدى، بدان معتقد بوده باشند، با اين  ايشان مشكل مى
ھاى گوناگون و از جمله  فرقه حال مسئله امامت و رھبرى جزء اولین مسائلى بود كه در جامعه اسالمى به ظھور

  . خوارج منجر شد

الحكم «شعار  در حالى كه اولین خوارج تحت. موضوع امامت و رھبرى در نزد خوارج مراحلى چند طى كرده است
اما مدتى بعد از نظر ) ١٢( كنیم در نزديكى كوفه گفتند كه ما با خداوند بیعت مى» حروراء«اصل و در اجتماع »  اال هللا

چنین اعتقاد  ھم. ول كرده، در ھمان اجتماع افرادى را به سمت فرماندھى سپاه و امامت نماز برگزيدندخود عد
و پیشنھاد بیعت مجدد ) ١٣( تا قبل از پذيرش حكمیت) ع(خالفت ابوبكر و عمر و تايید حكومت على خوارج به صحت

د كه خوارج اگر ھم اصل امامت و رھبرى را رسان اين نكته را مى) ١۴( مشروط بر اين كه وى توبه كند،) ع(با على
  . اند براى مدت كوتاھى بوده است انكار كرده

) ١۵( .را قبول داشتند) رھبرى(اصل امامت »  نجدات«بنابر مندرجات منابع كالمى، تمامى فرق خوارج، غیر از فرقه 

ھا با  بودند ھر شخصى را كه آننگريستند و معتقد  با اين حال، خوارج مسئله وجود رھبرى را از بعد شرعى نمى
در ; ) ١۶( راى خود نصب كنند و او با مردم به طريق عدل رفتار كند و از ظلم و جور بپرھیزد، آن شخص امام است

در نظر خوارج . ) ١٧( دانستند به نوعى امامت را از آن قريش مى ھاى شیعه و اكثر اھل نت حالى كه ھمه فرقه
  . ) ١٨( و حتى بنده باشد»  نبطى«توانست غیر عرب،  اعراب نبود، امام مىامامت منحصر به قريش و حتى 

يكى از مواردى كه كلیه فرق خوارج در آن اتفاق نظر داشتند، وجوب خروج علیه امام جائر و برخاستن و جنگیدن و 
زمان و شرايطى، امر به و در ھر ) ٢٠( معتقد نبودند»  تقیه«اغلب خوارج به . ) ١٩( تیغ كشیدن بر پادشاه ستمكار بود

خوارج . پديرفتند دانستند و ھیچ پیش شرطى را براى انجام آن نمى معروف و نھى از منكر را بر خود فرض مى
و نیز اغلب ) ٢١( ھمگى معتقد بودند كه اگر دفع منكر جز با شمشیر ممكن نباشد، قیام با شمشیر واجب است

در پافشارى بر اين اصل تا آن . دانستند ر قلمداد كرده، مھدورالدم مىايشان مرتكبان گناھان كبیره را به نوعى كاف
  ) ٢٢( .جا پیش رفتند كه برخى از ايشان حتى كودكان مخالفان خود را مستحق عذاب جھنم شمردند

بازى نبودند و در انجام دادن آن چه حق  ، اھل سیاست) ٢٣( خوارج از سخن دروغ به شدت پرھیز داشتند
حتى در منابع غیر خارجى، اغلب سران و . نیز در اجراى فرايض و عبادات سخت پايبند بودند پنداشتند و مى

عمر بن عبدالعزيز در . اند توصیف شده... و» شديد االجتھاد«، » كثیر الصلوة«رھبران خوارج با القابى ھمچون 
اما راه آن را گم ; ت استدانم كه خروج شما براى دنیا نیست، منظورتان آخر من مى: مذاكره با خوارج گفت

  ) ٢۴( ايد كرده

  تفرق و انتشار خوارج 

ھاى ديگرى نیز در چھار چوب فكرى  به جز بعضى از اعتقادات كه خاص خوارج اولیه بود، به مرور زمان نظريه
 جايگاه رھبرى در نزد. ھاى جديد میان ايشان شد بندى بروز اختالفات و دسته ايشان رسوخ كرد و اين امر باعث
فقدان كانونى واحد در سازماندھى يكپارچه و روشن نبودن وظايف و جايگاه . خوارج نیز به اين مسئله دامن زد
شد كه ھر از چندگاھى رھبران خود را خلع و ديگرى را به جاى ايشان نصب  رھبرى در نزد ايشان موجب مى

بود كه »  مؤمنین«وى يكى از ; برخوردار نبوداى  اصوال امام يا رھبر در نزد خوارج از جايگاه مقدس و ويژه. كنند
يافت، اما اين لقب و عنوان مانع از آن نبود كه ھرگاه خطايى ھر چند كوچك از او  مى»  امیرالمؤمنین«گاھى لقب 

به صورت خودكامانه تصمیم بگیرد و در اغلب  بايست امام و رھبر خوارج نمى. مشاھده شد، بر او خرده نگیرند
ھا بود اما  حركت آن گرچه اين امر به ظاھر از نكات مثبت. كرد مور مھم از پیروان خود كسب نظر مىموارد وى در ا

توانست رھبر و مركزيت تشكیالت را زير سؤال برد، بروز اختالف  اى مى در مسلكى كه ھر يك از اعضا به ھر بھانه
  . و انشعاب مكرر، امرى بديھى بود
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ھايى كه در آن جا قیام  واضع اعتقادى و نیز پراكندگى و بعد مسافت محلانعطاف پذيرى خیلى كم خوارج در م
ھاى  به داخل تشكیالت خوارج كه موجب شد خواسته) غیرعربان(تر از ھمه نفوذ گسترده موالى  كردند و مھم مى

ر میان جديدى را مطرح كنند و حركت را تا حدودى در جھت اھداف و آمال خود سوق دھند، از ديگر عوامل تفرق د
  . شد ايشان محسوب مى

و معاويه و يزيد، به ) ع(به ھر تقدير خوارج نزديك به سى سال پس از ظھورشان در تاريخ، در طى حكومت على
اما دوران پس از مرگ يزيد شرايط خاصى پیش آمد كه موجب شد در پیكره . صورتى تقريبا يكپارچه باقى ماندند

اى به كر و  ھا ھر يك در ناحیه اين فرقه. به چند فرقه اصلى منشعب گردند خوارج بیشترين انشقاق به وجود آيد و
در شمال عراق، »  صفريه«در جنوب ايران، »  ازارقه«ھاى خود مختار تشكیل دادند، از جمله  فر پرداختند و حاكمیت

  . در يمن فعالیت نمودند»  اباضیه«در يمامه و عمان، و »  نجديه«

) ق ٧٩ - ۶۴(ا ازارقه بودند كه نواحى جنوب و جنوب شرقى ايران را به مدت پانزده سال ھ ترين اين گروه افراطى
دانست  نه تنھا مخالفین خوارج را كافر و مستحق مرگ مى) رھبر ازارقه(نافع بن ازرق . جوالنگاه خود ساختند

را كه از جنگ ) قعده(فعال  وى خوارج غیر. شمرد ھا را نیز مباح مى ، بلكه قتل كودكان و زنان آن)اصل استعراض(
اى را كه خود و ھوادارانش در آن  كرد و منطقه كردند تكفیر مى با مشركان خوددارى كرده و ھجرت اختیار نمى

از نظر او تقیه كامال حرام و مالك ايمان، . نامید مى» داركفر«و شھرھاى مخالفان را »  دار ھجرت«ساكن بودند، 
داد تا به  پیوستند مورد آزمايش قرار مى كسانى را كه به سپاھش مى و اين بودكهاز ابتكارات ا. عمل افراد بود

ھاى  با گذشت زمان ھر يك از شعب اصلى خوارج به فرقه) ٢۵( .ھا اطمینان حاصل كند صدق يا سوء نیت آن
  . شد ھا تلقى مى ترى تقسیم شدند و اين مسئله امرى عادى در میان آن تر و جزئى كوچك

  ) عھد اموى(يران خوارج در ا

گیرى بر ايشان بود و نیز  ناپذير خوارج با خلفاى وقت كه نتیجه طبیعى آن، فشار و سخت برخورد قھرآمیز و آشتى
اعتقاد خاص ايشان به امر به معروف و نھى از منكر و نفى تقیه و گريز از داركفر و استقرار در دارھجرت، به عالوه 

ھاى مختلف ايشان ھر كدام در  س از مرگ يزيد، موجب شد كه شاخهھاى مكرر ايشان در دوره پ انشعاب
  . اى به فعالیت پردازند منطقه

در . ھايى از خوارج شد از جمله در سراسر دوره اموى، مناطق جنوب شرقى ايران، از كرمان تا ھرات، پذيراى گروه
آنان بیشتر يك مامن و مفر بود تا يك شدند و ايران براى  به داخل ايران رانده مى واقع خوارج بعد از ھر شكست

گاه دائمى، و مقصودشان اين بود كه از اين سرزمین به عنوان يك پايگاه جھت آماده سازى و تجديد قوا  سكونت
فاصله زياد از مركز حكومت، اوضاع خاص جغرافیايى، فقدان . براى حمله به نیروھاى خالفت در عراق سود جويند

ھاى محلى، عدم تسلط و نفوذ خالفت در آن مناطق، نزديك بودن به عمان كه از  ندانخا به لحاظ فعالیت امنیت
از جمله عوامل مساعد ... ھاى دائمى خوارج بود، پراكندگى قدرت و بافت نسبتا غیر شھرى اين مناطق و كانون

سیاسى از سوى ديگر درھم پاشیدگى اوضاع اجتماعى . شد خوارج در اين نواحى محسوب مى براى فعالیت
ھاى  ايران در قرن اول ھجرى كه معلول سقوط نظام پیشین و ورود اعراب مسلمان به داخل ايران بود، زمینه

  . آورد اى از نقاط ايران فراھم مى خوارج را در پاره مساعد فعالیت

مانان به غیر عرب و خصوصا اعمال تبعیض بین مسل به طور خالصه از يك سو رفتار متعصبانه اعراب اموى نسبت
ھايى از مردم ايران را بر آن داشت كه در  طلبى موالى، بخش و از سوى ديگر روحیه مساوات»  موالى«عرب و 

ھاى خوارج،  ھاى گوناگون از جمله در قیام ھايى با ماھیت امیه، در قیام بنى طول قرن اول ھجرى و تا پايان كومت
حداقل در اوايل كار براى برخى از قشرھاى . شوندھاى غیر اسالمى، وارد عمل  علیه سلطه عربى و حاكمیت

خواستند از پرداخت مالیات  جامعه ايرانى كه با سلطه عرب مورد تحقیر واقع شده بودند و نیز كسانى كه مى
ھاى خود  توانستند تا حدودى خواسته شانه خالى كنند، جريان خوارج به مثابه مفرى بود كه با تمسك به آن مى

ھايى از ايرانیان، موجبات ھمكارى و نزديكى اين  بنابراين نیاز متقابل خوارج و بخش. مطرح سازندرا تحت لواى آن 
  . ساخت دو را فراھم مى

ھا مبدل شد و منافع اين گروه را  خوارج در عھد اموى به جريانى ضد اشرافیت اموى و ھواداران آن حركت به تدريج
احتماال ظھور اين جريان، ناشى از ورود عناصر غیر عرب به . دادگیر خويش قرار  ھاى جدى و پى در معرض تھاجم

دارند كه آيا اعتقاد به تساوى اجتماعى و  خصوصا آن كه منابع موجود معلوم نمى; داخل صفوف خوارج بوده است
گرايش  اند؟ به ھر جھت يا بعدا به آن معتقد شده رد سیادت عربى از ھمان ابتدا جزء عقايد خوارج بوده است

امیه اتفاق افتاد و انگیزه ايشان بیشتر منبعث از مواضع اجتماعى و  شتابان غیر عرب به سوى خوارج در زمان بنى
جا پیش رفتند كه در تصدى امر مھمى چون  خوارج در اين جھت تا آن. سیاسى خوارج بود تا اعتقادات مذھبیشان

  . و غالمان شدند خالفت نیز خواھان سھمى برابر براى عرب و عجم و حتى بزرگان

در دوره بعد از مرگ يزيد، خوارج به خطرى بزرگ براى اشراف بصره تبديل شدند تا حدى كه تجار و ثروتمندان بصره 
كه مامور مقابله با ) فرمانده حجاج(»  مھلب بن ابى صفره«براى سركوب خوارج ھمه گونه امكانات در اختیار 
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براى شما : گفت ھا مى یج مردم بصره جھت رويارويى با ازارقه خطاب به آنوى در مقام تھی. ازارقه بود، قرار دادند
، نیز جاسوسان مھلب كه ) ٢۶( بر اموال و دارايى شما غلبه كنند) خوارج(ننگ است كه فرودستان و بندگانتان 

صار، صباغ، حداد و ھا رفته بودند با مردم فرودستى از قبیل ق براى خبرگیرى از لشكر ازارقه در كرمان به اردوگاه آن
نفوذ گاه به گاه خوارج به نواحى جنوب ) ق  ۶۴ - ۴٠(سال  پس از حدود بیست) ٢٧( .نیز عبد و علوج مواجه شدند

اين فرقه كه در . ق جنوب ايران را به محل تنازع خود با نیروھاى خالفت مبدل ساختند ٨٠ايران، ازارقه تا سال 
رار داده بودند، پس از تحمل ھر ضربه پايگاه خويش را يك گام به عقب ابتدا خوزستان و فارس را مامن خويش ق

اما در ھر نقطه برخورد با ازارقه ; ق به تدريج در نقاط مختلفى از ايران پراكنده شدند ٧٠منتقل نمودند و در دھه 
، ) ٢٨( كردند ى مىبا حاكم اموى، ازارقه را مساعدت و يار مثال در حالى كه مردم شھر رى در مخالفت; متفاوت بود

اى سخت و طوالنى به مدت ھفت ماه، عاقبت ازارقه را متوارى  مردم و حاكم اصفھان پس از تحمل محاصره
  ) ٢٩( .ساختند

. ھاى مساعد پذيرش خوارج را براى زمانى طوالنى دارا بود ظاھرا تنھا نواحى شرقى و جنوب شرقى ايران، زمینه
خوارج در اين نواحى جوامع خودگردان . ھاى دائمى خوارج بود ستان از كانونق كرمان و سی ٨٠از اين رو تا دھه 

خراج امور خود را سامان  خود پرداختند و با دريافت حاكمیت تشكیل دادند و به عزل و نصب عمال قلمرو تحت
لب حتى جنگ ھجده ماھه مھ. كرمان محل تجمع و تجديد قواى خوارج، پس از ھر شكست و گريز بود. بخشیدند

سرانجام با بروز اختالف میان ازارقه بود كه مھلب . با ازارقه در كرمان نتوانست مقاومت ايشان را در ھم شكند
ھاى خارجى،  مجددا ديگر فرقه) ق ١٠٠ - ٨٠(ساله  اما پس از يك فترت بیست. ھا را تار و مار كند توانست آن

و تا پايان دوره اموى اين مناطق را جوالنگاه سیستان و كرمان و جنوب خراسان را مامن خويش قرار داده 
اى از ايرانیان براى نخستین بار  يكى از پیامدھاى حضور ايشان در آن جا جذب و گرايش عده. خود ساختند فعالیت

  . بود - ) مبتنى بر عقايد و آراى خوارج(گر چه از نوع خارجى آن  -به اسالم 

ل، با ھدف گسترش و نشر دين اسالم به ايران و ساير مناطق نرفتند، با اين ھمه بايد متذكر بود كه خوارج در اص
ھا كه مجبور به گريز به اين نقاط شده بودند براى تداوم مبارزه ضد اموى  آن. ھا بود بلكه اين امر از تبعات حركات آن

ھاى خاص خود را در  زهاين تقارب خوارج با بعضى ايرانیان كه البته ھر يك انگی.خود نیاز به حامیان جديدى داشتند
  . كردند، غیر مستقیم به انتشار اسالم در نقاطى از ايران كمك كرد اين نزديكى دنبال مى

  ) عھد عباسى(خوارج در ايران 

به نظام جديد ظاھر نشد و  خالفت عباسیان، تغییر چندانى در نوع و شیوه برخورد خوارج نسبت با استقرار و تثبیت
به دوره بنى امیه از وسعت و  سیاسى با شدت و حدت قبلى ادامه يافت، اما نسبت -ى مبارزات اين جريان مذھب

ا موالى در ھاى آنان تا حدودى كاسته شد، كه يكى از داليل آن كم رنگ شدن مسئله موالى بود، زير گستره قیام
ھا در صفوف خوارج كاھش  ھاى خود رسیده بودند و انگیزه و زمینه حضور آن تغییرات جديد به بخشى از خواسته

ھاى خوارج را تحت الشعاع خود قرار  ھاى علويان در عصر عباسى بود كه قیام گیرى قیام عامل ديگر، اوج. يافته بود
ھاى عمده فعالیت آنان در  م جديد، تحركات خوارج ادامه يافت و كانونبا وجود اين، ھمزمان با استقرار نظا. داد مى

  . و نیز نواحى شرقى ايران متمركز شد) نواحى شمال عراق(میان بربرھا در شمال افريقا و جزيره 

سیاسى خارج گشتند،  - ھاى نظامى  پس از آن كه خوارج در نقاط ديگر تضعیف شدند و به تدريج از صحنه رقابت
 -، تشكیالت نظامى )كرمان، سیستان و ھرات(مديدى توانستند در نواحى شرقى و جنوب شرقى ايران  باز مدت

اين در حالى بود كه در . سیاسى خود را مستحكم نگاه دارند و از نیروھاى محلى ھواداران فراوانى گرد آورند
خراسان و ماوراء النھر ظاھر  سیاسى -يا خون خواھان ابومسلم، در صحنه نظامى »  غالت«اوايل عھد عباسى، 

ھاى غالت و خوارج،  كنیم و تقريبا جريان ھا مشاھده نمى اما ارتباط چندانى بین اين دو دسته قیام; شده بودند
  . پیمودند راھى جداگانه مى

ه ھا و عوامل عمده بقاى خوارج در نواحى جنوب شرقى ايران، عالوه بر مسائل ياد شده، در اين نكته نھفت انگیزه
بود كه به رغم تغییرات ناشى از انتقال قدرت به عباسیان، مسائل و مشكالت سیستان ھمچنان پابرجا و دست 

نخورده باقى مانده بود، زيرا پیام نھضت عباسى و نتايج و آثار آن به نواحى سیستان كه از چند سو به وسیله 
  . صحراھاى خشك محاصره شده بود يا نرسید و يا با تاخیر رسید

توان  ھاى گوناگون در نواحى سیستان و مناطق ھم جوار آن را در اوايل دوره عباسى، مى ه طور كلى حاكمیتب
  : به صورت ذيل ترسیم كرد

حكام محلى از جمله خاندان رتبیل بر زابلستان و كابلشاھان بر كابل كه سدى در مقابل نفوذ و  حاكمیت - ١
  . گسترش فتوحات مسلمین بودند

ھاى تجارى  ھا فقط تا حدود شھرھاى بزرگ و راه والیان اعزامى از بغداد يا خراسان كه قدرت آنحاكمیت  - ٢
  . گشت ھايشان به دلیل حضور خوارج به ندرت در خارج از شھرھا اجرا مى شد و فرمان اعمال مى
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»  بست«جمله  به موازات قدرت والیان و قبايل عرب، مطوعه و غازيان نیز در شھرھاى نظامى و سرحدى از - ٣
  . داراى اقتدار بسیار بودند

اينان خصوصا در . آمدند سیستان، به شمار مى ھاى مھم و مؤثر در سرنوشت خوارج كه يكى از حاكمیت - ۴
  . نواحى روستايى و مراكز غیر شھرى از قدرت شايان توجھى برخوردار بودند

ه خوارج در روستاھا و در سواد سیستان غلبه كند ك مؤلف تاريخ سیستان در چندين موضع به صراحت تاكید مى
اندر روزگار «. گرديد داشتند و به ھمین دلیل درآمد و عايدات خالفت از خراج و مالیات روستاھا دچار نقصان مى

اسالم تا بدان وقت كه خوارج بیرون آمدند و دخل خراسان و سیستان از بغداد بريده گشت و آخر صلح افتاد 
  . ) ٣٠( »...شھرھا ھمى كردند و به قصبه كه سواد خوارج بودند اى كه اندر برخطبه

زياده ستانى تحصیل داران مالیاتى و تنفر مردم بومى از حكام اعزامى خلیفه، كه اين منصب را بیشتر به عنوان 
. ھاى خارجى داشت كردند، نقش مھمى در رشد و گسترش قیام يك محل كسب درآمد ھر چه بیشتر تصور مى

كه ظلم و »  على بن عیسى بن ماھان«و » مصیب بن زھیر«و »  معن بن زائده«اعادالنه حكامى چون رفتار ن
كردند، علت اصلى رشد  ستمگرى را ھمراه با فشار شديد اقتصادى بر مردم نواحى شرقى ايران اعمال مى

از آن . نمود پیدا كرد»  التغ«ھاى اوايل عھد عباسى در سیستان و خراسان بود كه در دو جريان بارز خوارج و  قیام
، بیشترين ) ٣١( اى روستايى و غیر شھرى و داراى نواحى جدا افتاده و غیر متصل بود جا كه سیستان بیشتر ناحیه

ھاى روستايى قرار داشت و طبیعى بود كه در اين مرحله  فشار حاصل از تعديات عمال رسمى بر دوش بخش
ن اين قشرھاى روستايى باشند و به عبارتى بھتر، تكیه گاه عمده و حامى حامیان و ھواداران خوارج بیشتر از میا

خراج و مالیات تحريك  خصوصا كه خوارج ايشان را به عدم پرداخت; اصلى خوارج در شرق ايران محسوب شوند
  ) ٣٢( .طلبیدند ھا نمى كردند و ظاھرا خود نیز چیز زيادى از آن مى

رج، با توجه به مسائل خاص اجتماعى، سیاسى و اقتصادى كه در نخستین خوا بنابراين در اين مرحله از حركت
ھا بازگو كننده نیازھاى  دوران خالفت عباسیان در نواحى شرقى و جنوب شرقى ايران حاكم بود، حركت آن

در واقع در اين زمان براى خوارج نه فقط مسائل ايدئولوژيك كه مسائل اجتماعى . اجتماعى مردم اين مناطق بود
خوارج سیستان ھمانند خوارج شمال افريقا، با مسائل مورد ابتالى آن . نیز تا حدودى در سرلوحه امور قرار گرفت

حرارت و شور . ھاى محلى، خصوصا در برخورد با تحصیل داران مالیاتى شدند سامان گره خوردند و بیانگر خواست
ين زمان تا حدودى از شدت آن كاسته شد و اعتراض مذھبى اولین خوارج گرچه به طور كامل ناپديد نشد، اما در ا

  . ھاى ظالمانه اقتصادى و تجمع ثروت توسط عمال خالفت جايگزين آن گشت علیه سیاست

و سوء قصد نافرجام خوارج سیستانى ) ٣٣(ق  ١۵٢توسط خوارج در سال ) حاكم سیستان(»  معن بن زائده«ترور 
ق  ١۵۶خوارج در محرم سال  عامل خراج سیستان به دست» محمد حضین بن«يزيد و نیز ترور «در بغداد علیه 

استفاده خوارج از . به مرحله اجرا در آمد ھاى ديگر از اين قبیل در راستاى ھمین سیاست و نمونه) ٣۵(
ھاى اجتماعى، خود يكى از داليلى بود كه آنان را قادر ساخت در سیستان حتى دو قرن بعد از سركوب  نارضايتى

ر فارس و كرمان پايدار باقى بمانند و شمار زيادى از بومیان محلى و حتى اعراب ساكن در آن جا را به ازارقه د
  . سوى خود جذب كنند

و »  بست«در شرايطى كه خوارج سیستان، روستاھا و حومه شھرھا را در دست داشتند، شھرھاى بزرگ نظیر 
اف و فقھا و قضات رسمى و طبقاتى كه منافع آنان به دلیل حضور عمال حكومت و سكونت اعیان و اشر»  زرنگ«

كه مستقیما از بغداد يا از سوى حاكم ) ٣۶( بود، در حوزه قدرت والیان خلیفه قرار داشت ھمسو با منافع خالفت
شدند، ھر چند به دلیل تسلط خوارج بر روستاھا و سواد شھرھا قادر به جمع  خراسان به سیستان اعزام مى

تا ; شد به ندرت در خارج از شھرھا جارى مى یات و خراج به دربار خالفت نبودند و احكامشانآورى و ارسال مال
دانست نه فقط اداى خطبه و  حدى كه يكى از بزرگان سیستان، امارت در آن جا را عبارت از جنگ با خوارج مى

  ) ٣٧( .نماز

ل فرھنگى، نتوانستند بعدھا حضور خود را به طور كلى خوارج، به دلیل انعطاف پذيرى ناچیزشان از اوضاع و احوا
ھاى خارجى مسلط بر  چه در مجموع از ماھیت و نوع فرقه در ايران و برخى نقاط ديگر پا بر جا سازند، ولى آن

ھا نتیجه ھمین انطباق نسبى آنان با  يابیم اين است كه فعالیت و بقاى نسبى آن سیستان و شرق ايران در مى
ھايى از نواحى  به ھر حال، با وجود قدرت زياد خوارج در بخش. سیستان بوده استاجتماعى  -محیط سیاسى 

شديدى  ھاى نسبى كه در عقايد خود ظاھر ساخته بودند، به دلیل اعمال خشونت شرقى ايران و به رغم تعديل
ردم عادى به غیر خارجیان و م نسبت) پیروان حمزة بن آذرك(»  حمزيه«كه گاه از سوى بعضى فرق خارجى، مثل 

، )اھل تسنن(زد و نیز به دلیل برخورد خوارج با ھواداران مذھب رسمى  ھاى رقیب سر مى و حتى فرقه
به عالوه، وجود تفرقه و اختالف بین شعب . نتوانستند اكثريت عظیم جماعات محلى را با خود ھمساز كنند

سیستان و نواحى اطراف آن را در دست گوناگون خوارج مانع از اين گشت كه ايشان بتوانند زمام امور جامعه 
اى  و پاره) ٣٨( اند ھاى خوارج ترديد كرده اى از محققان در مردمى بودن قیام بر ھمین اساس است كه پاره. گیرند

  ) ٣٩( .در اين دوره نامى بود اندكى مؤدبانه براى عنوان راھزن»  خارجى«ديگر معتقدند كه عنوان 
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  نتیجه 

ھايى از ايرانیان را تحت  ھاى نظامى، سیاسى و مذھبى خوارج كه توانسته بود گروه به رغم سه قرن فعالیت
بدين لحاظ . مذھبى خوارج بیگانه ماندند - تاثیر تبلیغات خود قرار دھد، بخش بزرگى از مردم ايران با دنیاى نظامى 

شان در صحنه  ريجىھاى شديد، سستى و ضعف تار و پود خوارج را تا محو شدن تد پس از يك دوران فعالیت
  : توان اين امر را معلول عوامل زير دانست در يك تحلیل نھايى مى. سیاسى ايران فرا گرفت -نظامى 

بدون توجه به (عدم پذيرش تقیه، اعتقاد افراطى به امر معروف و نھى از منكر، و قیام به سیف در ھر شرايطى 
ضمن اين كه خوارج كمتر . خوارج بود براى حركت ، مانعى مھم در ساخت قدرت سیاسى) اوضاع زمان و مكان

اھل مبارزه از مجارى سیاسى بودند و با نگرشى يك سويه و عدم انعطاف عقايدشان در مواجھه با واقعیات و 
»  ھر كه با ما نیست علیه ماست«مقتضیات زمان به نوعى مطلق انديشى روى آورده بودند كه حاصل آن شعار 

داشت كه براى جلب ھواداران و پیشرفت امر خود از اصول و حتى  ھا را بر آن مى راطى، آناين نحوه تفكر اف. بود
  . فروع ايدئولوژيكى مورد قبول خود كمتر تخطى كنند

كردند، اغلب از موضع قوت و قدرت بود  بستند و يا ائتالف مى ھا و افرادى پیمان اتحاد مى خوارج حتى اگر با جريان
متحدى بودند كه تحت تعالیم  در واقع در پى. شد ھا مى پايدارى و شكست اين پیمانو خود اين امر موجب نا

ھا در پیدا كردن متحدى پايدار  ايشان عمل كند و اين پافشارى در اصول و فروع عقايد، مانع از انعطاف پذيرى آن
ضوابط و قوانین خاصى براى تار و پود تشكیالت خوارج با محتواى ايدئولوژيك آمیخته شده بود، بنابراين . گشت مى

  . گرفت اعضاى خود در نظر گرفته بودند و ظاھرا ورود به جرگه خوارج چندان ھم سھل صورت نمى

به آنان در  وجود آمدن بیزارى نسبت ھاى مفرط خوارج كه باعث گريز و به ھاى شديد و خشونت گیرى به جز سخت
ھا در رويارويى با طبقه اشراف و متمكن  اقتصادى آن - گیرى اجتماعى گروه كثیرى از مردم بود، بايد از جھت

ھا از روستايیان و قشرھاى فرودست جامعه  خوارج اغلب ھواداران آن در سراسر دوران حركت. جامعه نیز ياد كرد
ھمین . توانستند آمیزشى پايدار با خوارج داشته باشند شھرى بودند و توانگران و افراد بر جسته اجتماع كمتر مى

. ھاى وسیعى كه دھقانان و اشراف محلى نفوذ داشتند از جاذبه خوارج كاسته شود ر موجب شد تا در بخشام
ھاى خوارج با نیروھاى خالفت  توان درگیرى ھا، يكى ديگر از داليل ناخشنودى ايرانیان از خوارج را مى افزون بر اين

  . شد ق مىدانست كه به ھر حال ضرر و زيانش متوجه ساكنان بومى اين مناط

حركت و قیام  يكى از نقاط ضعف خوارج به عنوان يك جريان سیاسى، نداشتن پايگاه و كانون مركزى براى ھدايت
ھاى ھمزمان خوارج در دو يا  اين امر به عدم وحدت و از ھم گسیختگى و نیز عدم برقرارى ارتباط بین قیام. بود

ھاى مختلف خوارج با  اى و ناسازگارى دسته اختالفات فرقهعالوه بر اين، نقش ; شد چند منطقه متفاوت منجر مى
ظاھرا يكى از داليل عدم نفوذ گسترده و بقاى دائمى خوارج در میان ايرانیان، . يكديگر را نیز نبايد ناديده انگاشت

شد، ھمین جايگاه رھبرى در میان ايشان  به رغم شعارھا و اھداف خوارج كه در حمايت از غیر عرب مطرح مى
خوارج، رھبر يك فرد عادى ھمچون ديگر افراد بود و ھیچ امتیاز خاصى بر ديگران نداشت و حتى  در حركت. ستا

ھا را  ھاى محلى كه دھقانان آن برده يا بنده باشد و اين با تصورات ايرانیان از رھبرى، خصوصا حاكمیت توانست مى
  . خاصى قائل بودند، چندان سازگار نبود داستبه رھبران و پادشاھان گذشته خود ق دادند و نسبت تشكیل مى

مبارزاتى  -پیشقدم بودن بازوى حركتى  -بسیار برخوردار است  كه از اھمیت -ھاى خوارج  ھاى ديگر قیام از ويژگى
كرد و  جلوتر از تئورى حركت مى) عمل(خوارج، پراتیك  به عبارتى در حركت; شان بود ھا از خط فكرى و عقیدتى آن

نظامى  -جناح ايدئولوگ چندان متمايز از جناح سیاسى . خوارج را به نوعى عملگرايى رھنمون كرد ھمین امر،
نظامى قرار داشت كه اغلب از فقھا و علماى خوارج نیز به شمار  -نبود و نقش اصلى در دست رھبران سیاسى 

  . آمدند مى

به بعضى شعب خوارج نسبت داده شده ھاى محدود فرھنگ خوارج با فرھنگ ايرانى كه  به رغم برخى آمیختگى
در نتیجه گرايش ايرانیان به دو . است، خوارج در انطباق خود با اوضاع و احوال ايران موفقیت چندانى كسب نكردند

سیاسى يعنى تسنن و تشیع امكان بروز بیشترى يافت، و اين خود موجبات منزوى شدن  - جريان قوى مذھبى 
 -تا آن جا كه خوارج در مراحلى از زندگى فعال نظامى ; ز ايران فراھم آوردھاى محدودى ا خوارج را در بخش

عوامل ياد شده . ھاى ديگر نظیر علويان در مبازره ضد اموى نزديك شوند سیاسى خويش سعى داشتند به جريان
اموى، و نیز نبود طرح مشخصى از سوى خوارج براى كسب قدرت، موجب شد تا در دوره عباسى نیز، مانند دوره 

  . مند گردند و خوارج آرام آرام از صحنه سیاسى كنار روند ھاى ايشان بھره نیروھاى ديگر از حاصل كوشش

خوارج از ھمان بدو ظھور، مخالف نظم موجود بودند و بیشتر در نقاطى رشد يافتند كه ضعف و  چنان كه گذشت
ورد، چرا كه از ھمین مراكز بود كه خ عدم تسلط حاكمیت امويان و سپس عباسیان در آن نقاط به چشم مى

نظامى موفق، ھمچون مبارزات صفاريان، در برابر خالفت عباسى رشد و  -بعدھا نخستین اقدامات سیاسى 
از اين رو ھنگامى كه يعقوب . گسترش يافت و نیز سامانیان بر مناطق به چنگ آمده توسط صفاريان مسلط شدند

. واحى شرقى ايران را تا حدودى آرام سازند، از قدرت خوارج كاسته شدلیث و بعد از او سامانیان توانستند ن
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سیاسى ايشان را  -ھاى قدرت نظامى  ھاى نظامى خوارج را محدود كردند بلكه پايه صفاريان، نه تنھا فعالیت
  . رددتقريبا از میان بردند و اين موجب شد تا راه براى تسلط امراى شمال شرق خراسان يعنى سامانیان ھموار گ
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اى صرفا مذھبى  ا كه ظھور خوارج در تشكیك مسئله خالفت و امامت روى داد و اين امر در اسالم پديدهج از آن) ١
  . باشد، تشخیص داليل و اسباب اصلى ظھور خوارج به سادگى میسر نیست يا تنھا سیاسى نمى

 
  


