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چکیده
هاي مؤثر در حوادث قرون اولیـه هجـري، بـراي نخسـتین بـار در دوره      خوارج به عنوان یکی از گروه

خالفت حضرت علی(ع) و در جریان جنگ صفّین به عنوان یـک فرقـه مسـتقل پدیـدار گشـتند و بـه       
ن آغاز رو در روي آنان مخالفت با جریان حکمیت برخاستند. با انتقال خالفت به امویان، خوارج از هما

امیه ایجاد کردند. به همین سبب تحت تعقیب حکام اموي قـرار  هاي متعددي را علیه بنیایستادند و قیام
هـاي اطـراف و از جملـه ایـران گریختنـد. سیسـتان از       اي از این گروه ناگزیر به سرزمینگرفتند و عده

می شد. در این مقاله، ضمن بررسی عوامـل  مهمترین مناطق نفوذ خوارج در ایران دوره اموي محسوب 
-هاي خوارج در دو منطقه سیستان وعراق؛ به بررسی تطبیقی عوامل اشتراك و افتراق قیامزمینه ساز قیام

هاي خوارج در این دو منطقه پرداخته شده است. براین اساس پرسش اساسی این مقالـه آن اسـت کـه    
داراي چه نقاط اشتراك و افتراقی بودند؟» امويقیام هاي خوارج در سیستان و عراق در دورة«

هاي خوارج در سیستان وعراق با اینکه داراي شـیوه مبـارزاتی مشـابهی    رهیافت این مقاله آنکه قیام
هـاي  بودند و به علل مشترکی شکست خوردند، اما داراي ایـدئولوژي، اهـداف، سـاخت و درون مایـه    

در جامعه عصر خالفت اموي پدید آوردند. متفاوتی بودند و در نهایت نتایج متفاوتی
هاي خوارج، عراق عرب، سیستان، ایران. امیه، قیامبنی: کلید واژه ها
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مقدمه
خوارج به عنوان یک فرقه مستقل، در عصر خالفت حضرت علی(ع) و در جریان جنگ صفین 

ایـن زمـان بـه    شکل گرفتند. آنان در جریان حکمیت به مخالفت با امام علی(ع) پرداختنـد و از 
عنوان یک فرقه مستقل پدیدار گشتند. ایـن گـروه پـس از مـدتی در جنـگ نهـروان در مقابـل        
علی(ع) صف آرایی کردند و در جریان حکمیت بین امام علی(ع) و معاویه، به مخالفت با امـام  
پرداختند. خوارج از این پس به عنوان یک فرقه مسـتقل در اسـالم اعـالن وجـود کردنـد و بـا       

د اینکه عمده هواداران این گروه در جریان جنگ نهروان با حضرت علی(ع) کشـته شـدند   وجو
ولی به حیات خود ادامه دادند.

ق، مرحله جدیدي از 41با صلح امام حسن(ع) با معاویه و انتقال خالفت به امویان در سال 
اسـالم و در پـیش   هاي خوارج آغاز شد. خالفت امویان به سبب پیشینه آنها در مقابله بافعالیت

هاي گرفتن سیاست دین ستیزي و ظلم و تبعیض در دوره خالفتشان، با مخالفت برخی از گروه
هاي مخالف اموي، خوارج بودند که به سـبب عقایـد   جامعه مواجه شد. یکی از مهمترین گروه

هـاي  امتند و سازش ناپذیر از همان ابتداي خالفت امویان علیه آنها دست به شمشیر بردند و قی
متعددي را علیه امویان سازماندهی کردند.

امیه، حکام اموي سیاست سرکوب این فرقه را به سبب سیاست سازش ناپذیر خوارج با بنی
کردنـد. بـه همـین سـبب     هاي آنها را به شدیدترین شـکل سـرکوب مـی   در پیش گرفتند و قیام

ز خالفـت و از جملـه ایـران    هاي دور از مرکـ هاي خود را به سرزمینگروهی از خوارج جنبش
انتقال دادند و از این پس برخی از مناطق ایران مانند سیستان وعراق به عنوان دو مرکـز عمـده   

هاي خـوارج در ایـن دو منطقـه داراي نقـاط     شود. قیامهاي خوارج علیه امویان شناخته میقیام
عصـر خالفـت امـوي    اشتراك و افتراق بسیاري بودند و در نهایـت نتـایج متفـاوتی در جامعـه    

داشتند.
بـالذري  فتوح البلداناز محمد بن جریر طبري، تاریخ طبريمنابع متقدم این پژوهش مانند 

هـاي خـوارج در دوره خالفـت    ابن ابی الحدید به بررسی تاریخ و جنـبش شرح نهج البالغهو 
ارج در ایـران خوباسورث و تاریخ سیستاناند. در میان مطالعات جدید نیز کتاب اموي پرداخته

از حسین مفتخري، تحقیقات مناسبی در این موضوع هستند ولی این کتب تنها به سـیر فعالیـت  
اند.ها کمتر توجه کردهخوارج پرداخته و به بررسی تطبیقی نقاط اشتراك و افتراق این قیام
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هـا، علـل، اوضـاع سیاسـی و     مسئله این پژوهش آن است که پس از بررسی مختصر زمینـه 

ها با توجـه بـه   تطبیقی عوامل اشتراك و افتراق این قیامها، به مطالعهماعی خاستگاه این قیاماجت
ها، سـبک و شـیوه مبـارزاتی،    هاي ایدئولوژي و اهداف آنها، پایگاه سران و عناصر قیامشاخصه

ها پرداخته شده است. این مقاله در صدد پاسـخ گـویی   علل شکست و در نهایت نتایج این قیام
ه این سؤال است که قیام هاي خوارج در دوره اموي در ایران چه تفاوت ها و شباهت هایی با ب

قیام هاي خوارج در عراق در اهداف، علل شکست و نتایج داشته است؟
اجتمـاعی ایـن منـاطق، رویـه     -رهیافت این مقاله آن  است که، به سبب وضـعیت سیاسـی  

هـاي خـوارج بـا    اه خالفت، تضـاد دیـدگاه  خشونت و ترور خوارج، سرکوب آنها توسط دستگ
اشراف محلی، تبلیغی نبودن تفکر خارجی گري و ناتوانی خوارج در تطبیـق بـا فرهنـگ بـومی     

ها، مولفه هایی هستندکه دروجوه اشتراك وافتراق قیام هاي آنـان در  مناطق تحت نفوذ تفکر آن
این مناطق می بایست به آنان پرداخته شود.  

هاي خوارج در عراق عرب و ایرانمشکل گیري قیاهايعلل و زمینه
هاي عربی خوارج علیه امویـان، علـل ایـدئولوژیک و اعتـراض بـه      بی تردید مهمترین علل قیام

سیاست ظلم و جور خلفاي اموي بود. گروهی از خوارج در دوره خالفت حضرت علی(ع) بـه  
در اسالم، قیام علیه وي را جایز سبب جایگاه و پایگاه واالي مذهبی آن حضرت و سابقه ایشان 

شمردند و در این دوره گوشه نشینی اختیار کردند. اما با انتقال خالفت به خانـدان امـوي و   نمی
آغاز خالفت معاویه، هیچ تردیدي در لزوم جهاد با وي نداشتند. به گفته طبـري پـس از اینکـه    

رهبـري فـروه بـن نوفـل     خوارج از شهادت حضرت علی(ع) و خالفت معاویه آگاه شدند، بـه 
اکنون حادثه چنان شد که شک در آن نیست، به جهـاد بـا امویـان    «گفتند: اشجعی قیام کردند و 

). به نوشته ابن ابی الحدید، عبداهللا بن یحیی از رهبران خوارج در یمـن،  166/ 5(طبري، » روید
گرفتـه بودنـد را   وقتی ظلم و ستم و سیره و روش بدي که حکام اموي با مردم آنجـا در پـیش   
). صـالح  106/ 5مشاهده کرد یارانش را جمع کرد و علیه امویان قیام کردند (ابن ابـی الحدیـد،   

دانـم در انتظـار   نمـی «گفـت:  هاي خوارج خطاب به پیروان خود مـی بن مسرح، از رهبران قیام
زمامـداران  اید؟ ستم رواج یافته و عـدالت از میـان رفتـه و ایـن     چیستید و تا کی از پاي نشسته

» شـوند و از حـق دورتـر و بـا پروردگـار جسـورتر      پیوسته با مردم سخت تر و گردنفرازتر می
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).218/ 6(طبري، 
سیاست سخت گیري بر خوارج و قتل و کشتار آنها توسط حکام اموي نیز در شکل گیـري  

سـتگیر و  ها مؤثر بود. ابن زیاد، در دوره حکمرانی خود در کوفه و بصـره خـوارج را د  این قیام
هـا را از آنـان انباشـت (ابـن     برید و به تعقیب آنها می پرداخت و زنـدان دست و پایشان را می

). ابن زیاد گروهی از خوارج را در بصره به زندان افکنده بود و در آنجا آنان را 2/230خلدون، 
ده و آزاد وعده داده بود که اگر بعضی از یاران خود را بکشند آزادشان نماید. گروهی چنین کـر 

ق به رهبري طواف بن غـالق علیـه ابـن    58شدند. اینان از کرده خود پشیمان گشتند و در سال 
). در دوره حکمرانـی زیـاد بـن عبیـد و فرزنـدش      229/ 2زیاد قیام کرده و کشته شدند (همو، 

هزار نفر از خـوارج در طـی   گیري بر خوارج شدت گرفت. بنا به روایتی، سیزدهعبیداهللا، سخت
). شدت فشـار بـر خـوارج در ایـن     524/ 5کومت آنها در بصره و کوفه کشته شدند (طبري، ح

هـاي  دوره سبب شد که فعالیت خود را به نقاط دور از مرکز خالفت انتقال دهند. از جمله قیام
خوارج در این دوره قیام سهم بن غالب و خطیم باهلی است که به اهواز گریختنـد و بـا جمـع    

). بـا  418/ 3بصره بازگشتند و با نیروهاي زیاد درگیر و کشته شـدند (ابـن اثیـر،    آوري نیرو به 
)، تـا  94/ 4شورش مرداس بن ادیه، معروف بـه ابـوبالل در اهـواز و کشـته شـدن او (همـان،       

ق شاهد جنبشی از خوارج در ایران نیستیم و در واقع زیاد و فرزندش عبیداهللا موفق بـه  64سال
در این مرحله شدند.هاي خوارج سرکوب قیام

هـاي خـوارج در   با مرگ یزید بن معاویه و آشفتگی حکومت اموي، شـاهد گسـترش قیـام   
هاي متصرفی جوامع خودگردان تشکیل داده، با ایران هستیم. در این مرحله خوارج در سرزمین

اخذ خراج و مالیات، درآمد کافی جهت گذران امور و تشکیل و سازماندهی نظامی خـویش را  
). در این مرحله بین خوارج اختالف ایجاد شـد و بـا نفـوذ    176، تاریخ سیستانهم آوردند (فرا

هـاي خـوارج   عقاید اصالح طلبانه در ایدئولوژي خوارج، مشارکت موالی و نومسلمانان در قیام
هاي این مرحله، قیام نافع بن ازرق بود که در اهواز عامل حکـومتی  تر شد. از جمله قیامگسترده

رون کرد و با گرفتن خراج و مالیات، شورش خود را آشکار کرد. نافع در نبردي در بصـره  را بی
). با آغاز امارت حجاج بر کوفـه، وي مـردم را بـه اجبـار بـه نبـرد       168/ 4کشته شد (ابن اثیر، 

). با کشته شدن قطري بـن فجائـه توسـط    204/ 6خوارج فرستاد و آنها را سرکوب کرد (همو، 
)، به فعالیت ازارقه در ایران تـا بیسـت سـال آینـده     276/ 2ن (یعقوبی، بی تا، حجاج در طبرستا
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ق، حرکت خوارج با رکـود مواجـه شـد. در ایـن دوره بـه دلیـل       100خاتمه داده شد و تا سال 

سیاست خشن امویان در برخورد با مخالفان، شاهد شـورش خـوارج نیسـتیم و جـز تحرکـات      
).105ایران متوقف شد (مفتخري، محدودي در سیستان فعالیت خوارج در 

با به خالفت رسیدن عمر بن عبدالعزیز، خوارج دوباره شروع بـه فعالیـت کردنـد. در ایـن     
هاي خوارج در ایران مرحله به سبب آشفتگی حکومت اموي، شاهد گسترش و اوج گرفتن قیام

ق 127ال هاي خوارج در این دوره قیام ضحاك بن قیس خارجی در سهستیم. از جمله حرکت
ق است که راه به جایی نبردنـد و سـرکوب شـدند    129و شورش شیبان بن عبدالعزیز در سال 

).346-349/ 7(طبري،
هاي خوارج در کوفه و بصره ، بیشتر جنبه اقتصادي هاي خوارج در ایران، برخالف قیامقیام

دوره خالفـت  در . داشت و اعتراضی بود به سیاست اقتصادي ظالمانه امویان نسـبت بـه مـوالی   
هاي متصرفی علی رغم اسالم آوردن مجبور به پرداخت جزیه بودند (ابـن  اموي، مردم سرزمین

). حکام اموي در این دوره عمدتاً اشخاص فاسدي بودنـد کـه جـز انباشـتن جیـب      465/ 4اثیر،
اي نداشتند. به عنوان مثال، عبدالرحمن بن زیاد مدتی عامل معاویه در خراسان بودخود دغدغه

اي مـال بـا خـودم    گفت: بـه انـدازه  و معاویه او را برکنار کرد. وي مالی بسیار فراهم آورد و می
). 237/ 2ام که صد سال مرا به قـرار روزي هـزار درهـم بـس اسـت (یعقـوبی، بـی تـا،         آورده

ق به خالفت رسید عبداهللا بـن  41چون معاویه در سالآمده است که تاریخ سیستانهمچنین در 
. عبداهللا نزدوالی سیستان کس فرستاد که هرچه ر بصره، خراسان و سیستان مسلط نمودعامر را ب

تـاریخ  در بیت المال است از بهره خود برگیر و بازگرد، والـی چنـان کـرد کـه وي گفتـه بـود (      
کردند. ). کارگزاران اموي در والیات تحت اداره خود ریخت و پاش فراوانی می90،صسیستان

گفت: خراسـان و سیسـتان هزینـه    ارگزار عبدالملک بن مروان در خراسان، میامیه بن عبداهللا، ک
).                                                                                                                           315/ 6کند (طبري، مطبخ مرا کفایت نمی

ها براي موالی و اهـل ذمـه   سف بر عراق از سخت ترین دوراندوره حکومت حجاج بن یو
کـرد و ایـن   ها، کسور، هدایا، نوروز و مهرگان الزام و تکلیف مـی بود. حجاج مردم را به وظیفه

). در دوره حکمرانی حجـاج  148روال در دوره خالفت سلیمان و ولید هم ادامه داشت (قمی، 
شد. به نوشته مسعودي در ایـن دوره  شکل اجرا میبر عراق سیاست اخذ مالیات به شدیدترین 

مردم اصفهان سه سال خراج خود را کم کردند. حجاج یـک اعرابـی را بـه حکومـت اصـفهان      
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ها را در کیسه نهاد و مهـر زد تـا   منصوب کرد و او ده نفر از مردم اصفهان را گردن زد و سر آن
).   171/ 3، 1409خراج را آماده کردند (مسعودي، 

ها مؤثر بود. در واقع بـا  ـ مذهبی موالی در شکل گیري این قیاموه بر این تمایالت ملیعال
گیري امویان بر اهل ذمه، عده زیادي از زرتشتیان در قـرون نخسـتین هجـري بـر     وجود سخت

دین خود باقی ماندند. به نوشته مقدسی، عده زرتشتیان در فارس چنان زیاد بوده که بـر لبـاس   
زدند و حال آنکه حقوق اسالمی نصب عالمت تشخیص را براي نمی» صله تشخیصو«خویش 

). هنگامی که زیاد بن عبید حـاکم عـراق   429، 1361غیر مسلمانان اجباري کرده بود (مقدسی، 
ق به عنوان حاکم سیستان به این منطقـه فرسـتاد بـه او    58بود، عبید اهللا بن ابی بکره را در سال 

هـاي آن  جا را به قتل رسـانده و آتشـکده  روحانیون زرتشتی سرشناس آندستور داد تا یکی از
منطقه را ویران کند. او نیز پس از ورود به سیستان در صدد اجراي این دستورات برآمد، اما بـا  

، تاریخ سیستانواکنش جدي اهالی این منطقه رو به رو شد و ناچار از این کار صرف نظر کرد (
ج در این دوره بهانه و زمینه اي براي دفاع از حقوق غیـر عـرب هـا    ). در واقع مذهب خوار93

,Bothworth[موالی] خود در برابر حکام و روساي عرب بوده است ( ). 35/ 1؛ صفا، 35
سیستان یکی از والیات مهم ایران پیش از اسالم بود. به همین سبب مـردم ایـن منطقـه در    

ح چند بار علیه آنـان شـورش کردنـد (یعقـوبی،     برابر هجوم اعراب مقاومت کردند و پس از فت
). در عهد حکومت خلفا عالقه به ملیت ایرانی و مذهب زرتشتی در سیسـتان بـه   59/ 2، 1371

ها به آزادي مراسم مذهبی خود را حد اعالي خود وجود داشت و موبدان و هیربدان در آتشگاه
ان از نقـاطی بـود کـه آیـین زرتشـتی      ). عالوه بر این، سیسـت 93، تاریخ سیستاندادند (انجام می

» سوشیانس«شود و درآنجا تقدس بسیار داشت. آنجا گرشاسب به وسیله فروهرها محافظت می
). در واقع عالقه مردم ایـن منطقـه بـه فرهنـگ     37کند (همان، در آخر الزمان از آنجا ظهور می

منطقـه بـه قیـام    گذشته خویش به حدي بود که برخی از سران خوارج براي جذب مـردم ایـن   
).156دادند (همان، خود، نسب خود را به شاهان اساطیري ایران پیوند می

بر این اساس مردم سیستان براي دستیابی به اهداف خـاص خـود بـه صـورت مقطعـی بـا       
ها در سیستان به ). به همین سبب بی تردید برخی از گروه35/ 1خوارج همراه می شدند (صفا،

مذهبی در پی مخالفت با امویان عرب گرا بودند و خـوارج درسیسـتان   هاي ملی و سبب انگیزه
چنین فرصتی را براي آنان ایجاد نمودند.
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هاي خوارجخاستگاه سیاسی و اجتماعی قیام
هاي خوارج در دوره اموي، شهري نو ساخت بود کـه در  کوفه به عنوان خاستگاه عمده شورش

ط سـعد بـن ابـی وقـاص سـاخته شـد       زمان خالفت عمر بـن خطـاب و بـه دسـتور وي توسـ     
). جمعیت نخستین کوفه شامل دوازده هزار نفر یمنی و هشت هزار نفـر  116ق، 1411(مقدسی،

) و چهار هزار سرباز دیلمی بود که پس از پیکار قادسیه اسالم آوردند و 487/ 3نزاري (طبري، 
مـردم ایـن شـهر    ).275م، 1998ها را در کوفـه سـکونت داد (بـالذري،    سعد بن ابی وقاص آن

هاي سیاسی متفاوتی بودند. گروهی عقیده شیعی داشـتند، برخـی   داراي عقاید مذهبی و دیدگاه
عقیده خارجی داشتند و گروهی طرفدار بنی امیه و عثمانی بودند؛ با ایـن حـال شـیعیان تفـوق     

ی این شهر از همان ابتدا نقش مؤثري در رخدادهاي سیاس.)35ش، 1368داشتند (زرین کوب، 
جهان اسالم داشت. در دوره خالفت عثمان، یکی از شهرهایی بود که علیه خلیفه شورش کـرد  

). در زمان خالفت حضرت علی(ع) به عنوان مرکز خالفت اسالمی انتخـاب شـد   56(دینوري، 
). با شهادت امام حسن(ع) و انتقال خالفت به امویان، مرکز خالفت بـه شـام انتقـال    152(همو،

میت پیشین خود را از دست داد.                                                                                                 یافت و عراق اه
مردم این شهر از همان ابتداي خالفت امویان،  بناي ناسازگاري با خلفاي اموي گذاشـتند و  

مویان در این شهر علیه آنان قیام کردنـد. معاویـه   خوارج و شیعیان بارها در طی دوره خالفت ا
در دوره خالفت خود براي آرام کردن اوضاع ایـن شـهر، زیـاد بـن عبیـد را بـه کوفـه فرسـتاد         

). زیاد، با اعمال خشونت، موقتاً اعتراضات را سرکوب کرد. حجـر بـن   230/ 2(یعقوبی، بی تا، 
در کوفه به مخالفت با امویان برخاسـت  عدي یکی از شیعیانی بود که در دوره خالفت معاویه،

).                     3/ 3ق، 1409اما اعتراض وي با خشونت سرکوب شد و به شهادت رسید (مسعودي، 
هجري، این شهر به مدت یک دهه روي آرامش به خود ندید و 60با مرگ معاویه در سال 

هـاي متعـدد خـوارج در    ابین و شورشهاي متعددي چون قیام مختار بن ابوعبیده ثقفی، توقیام
این شهر رخ داد که حقیقتاً پایه حکومت امویان را سست کرد. با غلبه عبدالملک بن مـروان بـر   
عراق و سرکوب زبیریان، حجاج بن یوسف ثقفی مـأمور سـامان دادن بـه اوضـاع عـراق شـد.       

خالفـان  حجاج از همان ابتداي امارت خـود در کوفـه سیاسـت سـخت و خشـنی نسـبت بـه م       
حکومت اموي در پیش گرفت. او در زمان ورود به کوفه گفت: خلیفه به او دو شمشیر رحمت 
و عقوبت داده است. شمشیر رحمت در میان راه افتاده است و تنها شمشیر عقوبـت بـا اوسـت    
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). حجاج، با ورود به کوفه خطبه تهدید آمیـزي ایـراد   273/ 2؛ یعقوبی، بی تا، 40/ 2(ابن قتیبه، 
و کوفیان را از عواقب نافرمانی بیم داد و سه روز آنها را مهلت داد که به سـپاه مهلّـب بـن    کرد

ابی صفره بپیوندند و راهی نبرد با خوارج شوند، در غیـر ایـن صـورت خونشـان مبـاح اسـت؛       
).                           378/ 4سان عراقیان را براي نبرد با خوارج بسیج کرد (ابن اثیر،بدین

ق)، به اعمـال سیاسـت قتـل و کشـتار     75-95حجاج در تمام طول دوره امارتش در کوفه (
و تحت فرمـان خـود درآورد (ابـن اعـثم     مخالفان ادامه داد تا جایی که مردم کوفه را ذلیل کرد 

).  به گفته یاقوت حموي، حجاج در دوره امارتش در کوفه، یکصد و بیسـت هـزار   5/ 7کوفی، 
-). ابن خلکان در مورد رفتار حجاج می349/ 5نفر از مردم این شهر را به قتل رساند (حموي، 

شده کـه ماننـد آن شـنیده    هایی درباره حجاج نقلنویسد: در قتل و خونریزي و شکنجه داستان
). به نوشته منابع، جمعیت زیـادي از مـردان و زنـان در زنـدان     30/ 2نشده است (ابن خلکان، 

). به ایـن ترتیـب   166/ 3ق، 1409؛ مسعودي، 1/127بردند (یعقوبی، بی تا، هاي حجاج سر می
شفتگی حجاج با در پیش گرفتن سیاست خشونت و سرکوب، اوضاع کوفه را پس از یک دهه آ

هـایی علیـه وي   ها و شورشگیري مخالفتها زمینه ساز شکلگیريآرام کرد، ولی همین سخت
ها شورش عبدالرحمن بن اشعث است.                                                                                                شد که مهمترین آن

اي داشـت.  هاي خوارج در ایران، اوضاع آشفتهسیستان به عنوان خاستگاه و مرکز عمده قیام
). در 554ق، 1337اي بـود (بـالذري،   هـاي قبیلـه  یکی از مشکالت سیستان در این دوره جنگ

واقع اعراب با ورود به سیستان، اختالفات قبایلی خود را به ایـن منطقـه کشـاندند و دو طایفـه     
اي میان دو گروه بکر بـن  هاي شدیدي با هم داشتند. رقابت قبیلهتمیم و بکر بن وائل خصومت

وائل و تمیم از تمایزات مشخص زندگی عرب در سیستان بود که این رقابت در ادامـه فعالیـت   
). بکر بن وائل، دکـانی (مکـان   112فرق خوارج در سیستان تأثیر فراوان داشته است (باسورث، 

وش) در سیستان ساخته بودند، ولی تمیم آن را ویران کردند. سپس تمـیم دوبـاره آن   خرید وفر
را ساخت ولی بکر دوباره آن را ویران کردند. دو طرف بیست و چهار بـار ایـن کـار را تکـرار     

اي دوست جوشنم را بیاور که جنـگ میـان مـا و    «کردند. ابن حلزه یشکري در این باره گفت: 
اند، در گذشته نیز ایـن  حرمتی را بر ما زیاد کردهروه خویشاوندي که بیتمیم آغاز شده است. گ

اند، ولی زمان صلح سر آمده است، آنچه آنـان طلـب   اند. آنها از ما صلح طلب کردهکار را کرده
).169/ 2(ابن عبدربه، » کنند باالتر از ستارگانندمی
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ي دزدان و راهزنان، زمینه را براي هاعالوه بر این، وجود ناامنی در سیستان به سبب فعالیت

ساخت. در این دوره برخی از قبایل بومی ماننـد  فعالیت و حضور خوارج در سیستان فراهم می
قفص و بلوچ و برخی از مهاجران عرب از ناآرامی در سیستان استفاده کرده و دست به غـارت  

اي سرکوب آنها به خـوارج  شد که مردم بومی سیستان برزدند که این امر باعث میو چپاول می
بشارت ده سیستان «گرایش یابند. بالذري به نقل از یکی از شاعران در سیستان آورده است که: 

را به گرسنگی و جنگ و به آمدن ابن فصیل و راهزنان عرب که نه از زر سیریشان بود و نـه از  
مدت به جذب بومیان ). البته این امر به صورت مقطعی و در کوتاه551/ 1337(بالذري، » سیم

به خوارج کمک کرد وگرنه در دراز مدت، خود خوارج از عمده ترین عوامل ناامنی و خشونت 
در سیستان بودند.

ها در این دوره به سبب اینکه اسالم در میان آنان ظهور کرده بود، خـود را از دیگـران   عرب
-آنها بر موالی فخـر فروشـی مـی   اي براي خویش قائل بودند.پنداشتند و امتیازات ویژهبرتر می

گفتند: نه تنها شما را از بردگی و اسارت آزاد ساختیم بلکه از پلیدي کفـر و شـرك   کردند و می
) و ایـن  698نجات داده و مسلمان نمودیم و همین کافی است که از شما برتر باشـیم (زیـدان،   

نـد. شـعارهاي خـوارج از    شد که موالی به اعتقادات مساوات طلبانه خوارج گرایش یابسبب می
جمله نفی سیادت عربی براي سپاهیان  و نیروي نظامی آنان که اغلـب از مـوالی و غیـر عـرب     

).  89بودند از جذابیت خاصی برخوردار بود (مفتخري و زمانی،  
درمورد مقایسه خاستگاه اجتماعی وسیاسی خوارج منطقه سیستان با عراق ذکـر ایـن نکتـه    

اي روستایی و غیر شهري و داراي نواحی جدا افتـاده و غیـر   یشتر ناحیهمهم است که سیستان ب
). خوارج در روستاها و سـواد سیسـتان غلبـه داشـتند و بـه      102ق، 1422متصل بود (یعقوبی، 

گردیـد. بـه   همین دلیل درآمد و عایدات خالفت از خراج و مالیات روستاها دچار نقصـان مـی  
اسالم تـا بـدان وقـت کـه خـوارج بیـرون آمدنـد و دخـل         اندر روزگار : «تاریخ سیستاننوشته 

اي کـه انـدر شـهرها همـی     خراسان و سیستان از بغداد بریده گشت و آخر صلح افتاد بر خطبه
).  158: 1366(تاریخ سیستان،» کردند و به قصبه که سواد خوارج بودند

هاي خوارجمقایسه اهداف قیام
ستیزي و ظلم و جور خلفاي امـوي  ف مبارزه با دینهاي عربی خوارج در دوره اموي با هدقیام
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تـوان بـه روشـنی بـه اهـداف قیـام       ها میصورت گرفت. در واقع با توجه به سخنان سران قیام
ورِد بن ستَخوارج پی برد. ماي خطاب به هاي خوارج در دوره اموي در نامهلّفۀ از رهبران قیامع

ما قومی هستیم که از تعطیلی احکام «خود نوشت: یکی از فرماندهان اموي در بیان اهداف قیام
دین غمگین بوده، تو را به کتاب خدا و سنت پیامبر و والیت ابوبکر و عمر و برائـت از عثمـان   

اي وگرنه هیچ عذري نداري و باید کنیم. اگر بپذیري به راه راست در آمدهو علی(ع) دعوت می
که رهبري خوارج کوفه را در زمان یزیـد  ). شوذب خارجی191/ 5(طبري، » آماده جنگ شوي

بن عبدالملک بر عهده داشت، در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز، با توجه بـه تغییـر سیاسـت    
خالفت، دست از مخالفت با خلیفه برداشت ولی با روي کار آمدن یزید بن عبدالملک شـورش  

سوي او آمـد و هـر کـه    هر کس خدا را در نظر داشت، شهادت «گفت: کرد. وي به یارانش می
). 576/ 6(طبري، » براي دنیا قیام کرده بود دنیا از دست رفتنی است و بقا در خانه آخرت است

دانم که خروج شما براي دنیـا نیسـت،   من می«گفت: عمر بن عبدالعزیز در مذاکره با خوارج می
).  191/ 3ق، 1409(مسعودي،» ایدمنظورتان آخرت است؛ اما راه آن را گم کرده

هـا  سیاست ظلم و سخت گیري حکام اموي نسبت به خوارج نیز در شکل گیري ایـن قیـام  
). مرداس بن اَدیه از رهبران خوارج در قیـام علیـه امویـان در    5/114مؤثر بود (ابن ابی الحدید، 

ایم تا در زمین فساد کنـیم بلکـه از ظلـم فـرار     ما خروج نکرده«گفت: بیان اهداف قیام خود می
ایم و با کسی جنگ نداریم مگر کسانی که ما را به نبرد دعـوت کننـد و از فـیء و درآمـد     کرده

). حیان بن ظَبیـان  518/ 3؛ ابن اثیر، 183/ 3(مبرد، » خواهیمبیت المال جز سهم خودمان را نمی
بیاییـد بـه سـوي شـهر خـود بـرویم و       «گفت: یکی از رهبران خوارج خطاب به یاران خود می

را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و آنان را به جهاد با احـزاب فراخـوانیم؛ هـیچ    برادرانمان 
عذري در جاي ماندن نداریم چرا که والیان ما ستمکارند، روش هدایت متروك مانده و کسانی 

-). بـدین 174/ 5(طبري، » اند زنده اند، باید ثار خویش را از آنان بگیریمکه برادران ما را کشته
گیري بر خوارج و قتل و کشتار آنها سبب شـکل  ست ضد دینی خلفاي اموي و سختسان سیا

هاي متعدد توسط این گروه علیه خلفاي اموي شد که تا پایان خالفـت امویـان ادامـه    گیري قیام
یافت.

هاي خوارج علیه امویان در ایران، در ابتدا عمده نیروهاي آنـان عـرب بودنـد.  ایـن     در قیام
مذهبی با خالفت اموي مخالف بودنـد و بـراي رهـایی از سیاسـت سـرکوب و      گروه به انگیزه
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گیري حکام اموي نواحی دور از خالفت را براي مخالفت خود برگزیدند (یعقوبی،بی تا، سخت

-دیدند بـه جنـبش  )، اما در ادامه موالی که عقاید این گروه را در جهت اهداف خود می220/ 2
موالی به شدت تحت فشار اقتصادي بودنـد و بـراي رهـایی از    هاي آنان پیوستند. در این دوره

کردنـد. بـه ایـن    خاسـت همراهـی مـی   این شرایط با هر گروهی که به مخالفت با امویان بر می
ترتیب، متناسب با ورود عناصر جدید به داخل صفوف خوارج، جنبه اجتماعی این جنـبش بـر   

). 89جنبه مذهبی آن چیرگی یافت (مفتخري و زمانی، 
هاي مساوات طلبانه خـوارج و عـدم اخـذ مالیـات سـنگین از مـوالی، بـه        سان دیدگاهبدین

صورت یکی از شعارهاي خوارج براي جذب مردم در آمده بود و خوارج از مردم ایـن منـاطق   
هـاي  کردند. به عبارت دیگـر، اخـذ مالیـات   مبلغ به مراتب کمتري نسبت به امویان دریافت می

اخذ جزیه از نومسلمانان، زمینه نارضایتی مردم ایران را فراهم ساخته بود. بـه  سنگین از مردم و 
یک «گفت: ، حمزه بن آذرك، از رهبران خوارج به مردم سیستان میتاریخ سیستاننوشته مؤلف 

درهم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتـوان داشـت و مـن از شـما هـیچ      
ر یک جاي نخواهم نشست وزان روز تا این روز بـه بغـداد بـیش از    نخواهم و نستانم که من ب

-). ابوحمزه خارجی در مسـجد مدینـه مـی   158، تاریخ سیستان» (سیستان دخل و حمل نرسید
دانید اي اهالی مدینه، ما خانه و مایملک خـود را بـراي شـورش و بطالـت تـرك      آیا می«گفت: 
کوشیم و نـه خیـال   یح داریم و نه براي سلطنت میگوییم و نه قصد تفرایم. نه بیهوده مینکرده

بهایی را داریم، ولی چون دیدیم چراغ حق از کار بازمانده، حق گویـان مـورد تنفـر    مطالبه خون
شوند، زمـین بـا تمـام وسـعت خـویش بـر مـا تنـگ اسـت (بـه قیـام            واقع و عادالن کشته می

اوند در کتاب خود واجب نموده تـا  برخاستیم). اهالی مدینه مرا آگاه کنید از هشت سهم که خد
یکـی  -توانگران در راه محبت خدا به ضعفا بدهند، شخص نهمی آمـد و از آن هشـت قسـمت   

جنگیـد. شـما   ها را براي خود برداشت، در حالی کـه بـا خـدا مـی    تمام سهمیه-براي او نیست
سـان  بـدین ). 396/ 7(طبري، » گویید؟درباره کسی که یاري به شخص نهمی کرده باشد چه می

). 77رسد که عامل اقتصادي سبب  پیوستن موالی به خوارج شـده باشـد (مفتخـري،    به نظر می
البته این عامل را نمی توان تنها عامل براي گرایش مردم ایران به خصـوص اهـالی سیسـتان بـه     
عقیده خوارج دانست؛ چنانچه رنجش و ناخرسندي از فاتحان عرب نیز، عده اي را بـه عقیـده   

). 86ی متمایل نمود (باسورث، خارج
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تنها هـدف مـوالی در   -مانند افزایش مالیات ها و باج وخراج-تردید فشارهاي اقتصاديبی
مبارزه با حکومت اموي نبود. برخی از موالی در این دوره به سبب سیاست ضد دینـی امویـان،   

ت، مغیـرةبن شُـعبه   با آنان مخالف بودند. در جریان قیام ابوعلی کوفی که عقیده خـارجی داشـ  
ها، این عرب اسـت کـه   اي گروه عجم«فردي را به سراغ ایشان فرستاد که ابتدا به آنها ندا کرد: 

شود؟  پس بر او فریاد زدند که اي جـابر! همانـا مـا    کند. شما را چه میبه نام دین با ما نبرد می
یم و هرگـز کسـی را   کند؛ پس ایمان آوردقرآنی شگفت شنیدیم که به سوي هدایت رهبري می

با پروردگار خود انباز نگیریم و خداوند پیامبر ما را براي همه مردم برانگیختـه اسـت و او را از   
).221/ 2(یعقوبی، بی تا، » کسی دریغ نداشته است

تمایالت استقالل طلبانه مردم سیستان نیز یکی از علل مهم پیوستن آنهـا بـه خـوارج بـود.     
) و بقایـاي مراکـز   157م ایران پیش از اسـالم بـود (کریسـتن سـن،     سیستان یکی از والیات مه

زرتشتی تا مدتها بعد از اسالم در این منطقه پایدار مانـد، بـه صـورتی کـه در قـرون نخسـتین       
هجري یکی از مناطق ایران بوده که دین زرتشتی در آنجا همچنان نفوذ زیادي داشت (صدیقی، 

هنـوز  و ه بـود نکـرد نفوذاي در این منطقه ق و ریشهاسالم به صورت عمیبراین اساس،).101
عقاید باستانی در این ایالت وجود داشت. البته اهمیت سیسـتان از خراسـان و جبـال و فـارس     

همین کم توجهی به این ایالت و عامل فوق کـه بـه آن اشـاره    .براي دستگاه خالفت بیشتر نبود
ایـن ناحیـه از مرکـز    .دشـو خـوارج  فـوذ  نسیستان یکى از مراکز مهـم  شد باعث می گردید که 

خالفت دور و عالوه بر این به وسیله شنزارهاى وسیع از سایر نقاط مجزا بود؛ به همین جهـت  
رهانیـدن  و مردم آنجا را با هدفهاى مهم خود قرار داده بودند خوارج آنجا را یکى از پناهگاه

ـ    هاى غالب سرزمین خود از چنگ عرب یقینـاً  ). 350، حبیبـى د (به دور خـود جمـع مـی کردن
ها ضد اعراب ناشی از حس ملیت پرستی و استقالل خواهی مردم این منطقه بخشی از مخالفت

هاي خود مهیا ساختند.ها براي ابراز مخالفتبود و خوارج فرصتی براي آن

هاي خوارجمقایسه پایگاه سران و عناصر قیام
اي بودنـد کـه بـه سـبب     هاي برجسـته خصیتهاي خوارج در عراق عرب عمدتاً شرهبران قیام

پایگاه قومی وقبیله اي و جایگاه مذهبی که داشتند در میان بسـیاري از مسـلمانان داراي وجهـه    
بودند. بالذري اخبار فراوانی از خوارج در عهد خالفت معاویه آورده است کـه نشـان از نفـوذ    
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بـن نوفـل اَشـجعی از    فَـرْوة ). 163-168/ 5، 1417زیاد آنان در قبایـل مختلـف دارد (بـالذري،   

بنـا بـه   و ) 166/ 5رهبران خوارج، سرور قوم اشجع و فردي موجه در میان قومش بود (طبري، 
). وي از سـران خـوارج   303/ 5آمد (ابن حجـر،  روایتی از صحابه رسول اهللا(ص) به شمار می

ري کـرد (دینـوري،   نشینی اختیار کرد و از نبـرد بـا امـام خـوددا    بود که در جنگ نهروان گوشه
). اغلب رهبران خوارج از لحـاظ نسـب و قبیلـه از افـراد     371/ 2، 1417؛ بالذري، 210، 1368

برجسته و نام آور عصر خود بودند و همین امر در جذب افراد و گروهها به سمت آنـان نقـش   
به عنوان مثال، عبداهللا بن یحیی بن زید که نام و نشان پدر و خاندانش را نیز با خود بـه  داشت. 

؛ 281هـا بـود (مسـعودي، بـی تـا،      همراه داشت، از بزرگان خوارج و فردي موجه در میـان آن 
). شبیب بن یزید بن نعمان، از دیگر رهبران خوارج از یـک سـو نـام و نشـان     1017/ 4بلعمی، 

) و از خاندان معروف مـره بـن   60/ 1بشیر انصاري) را با خود داشت (حموي، پدر (نعمان بن
) و از سوي دیگر خود فردي شجاع و کـارآزموده  252؛ ابن حزم، 261عوف بود (ابن مسکویه، 

رداس بـن اَدیـه از رهبـران قیـام     275در امور سیاسی و نظامی بود (مستوفی،  هـاي  ). ابوبالل مـ
. وي در جنـگ صـفّین بـا علـی(ع) بـود و در مسـئله       ن خوارج بـود و از عابدان و سراخوارج

حکمیت اعتراض کرد و در جنگ نهروان نیز حضور داشت. به نوشته ابن اثیر تمام خـوارج بـه   
؛ بـالذري،  136/ 4؛ ابن ابی الحدیـد،  518/ 3کردند (ابن اثیر، او ایمان داشتند و از او پیروي می

1417 ،2 /342 .(
)، در عمـل معیارهـایی   132عقاید مساوات طلبانه خوارج (ابن العبـري،  در حقیقت علیرغم 

/ 5ها مؤثر بـوده اسـت (طبـري،    چون اصالت نسب و شرایط سنی در انتخاب رهبر از سوي آن
). یک بار خوارج نجدات با یک نفر غیر عرب به نام ثابت تمار بیعت کردند، اما بالفاصـله  175

شد و خود ثابت را موظف کردند که امیـر صـالحی از عـرب    گفتند امیر ما باید عرب خالص با
).84پیدا کند تا با او بیعت نمایند و او ابو فدیک را انتخاب کرد (ولهاوزن، 

شد تا بعضاً برخـی از  در واقع شعار خوارج در مقابله با دین ستیزي و ظلم امویان سبب می
مسـرح از عبـاد و زهـاد بـود و     هاي برجسته مذهبی به این گروه پیوستند. صالح بـن  شخصیت

ها پیوسـت و علیـه   پیروان زیادي داشت که به سبب ظلم و ستم امویان به دعوت خوارج، به آن
).216/ 6امویان شورش کرد (طبري، 

هایی از عنایت به تفاخر قبیلگی پیداست. از جملـه در  هاي عربی خوارج گاهی رگهدر قیام
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ازخوارج (از قبیله بکـر بـن وائـل ) بـر قـریش بـا       شعري از شاعري خارجی، پیروزي گروهی 
). برخی از محققان روح قبیله گرایی خوارج 282تفاخر فراوان یاد شده است (مسعودي، بی تا/ 

را در عدم وجود نام ابوموسی اشعري در لیست ترور خوارج مؤثر دانسته و معتقدند کـه چـون   
عـاص و علـی(ع) هـر سـه از قـریش      ابوموسی اشعري یمنی بود ترور نشد ولی معاویه، عمرو

).            117بودند که در لیست ترور قرار گرفتند (عواجی،  
اي هـاي عربـی خـوارج، کمتـر گرایشـات قبیلـه      هاي خوارج در ایران برخالف قیامدر قیام
هـا نیـز تقریبـاً هیچکـدام از رؤسـاي قبایـل خـود نبودنـد         شود و رهبران این قیـام مشاهده می
ها عمدتاً از طبقات پایین جامعـه عـرب بودنـد کـه پایگـاه      ). رؤساي این شورش82(مفتخري، 

اجتماعی شاخصی نداشتند و در جریان قیام علیه امویان بود که نام و نشانی یافتند. در بسـیاري  
هاي خوارج از موالی بودند. به نوشـته ابـن ابـی الحدیـد، معـین خـارجی و       مواقع رؤساي قیام
بنی الحارث بن کعب و سهم بن غالب بودند که علیه مغیرة بـن شُـعبه (والـی    ابومریم از موالی 

کوفه) شورش کردند. عبدربه کبیر و عبدربه صغیر نیز که پس از اختالف میان سـپاهیان قطـري   
/ 4به رهبري رسیدند از موالی بودند و اولی انار فروش و دومی معلم بـود (ابـن ابـی الحدیـد،     

204                 .(
عناصر سپاه خوارج نیز در ابتدا عمدتاً  از طبقات پایین جامعه عرب بودند اما بـه تـدریج و   

رکت موالی و نومسـلمانان در  با توجه به نفوذ عقاید مساوات طلبانه در ایدئولوژي خوارج، مشا
هـا  ). در واقـع قشـري کـه خـوارج از میـان آن     87تر شـد (مفتخـري،   هاي خوارج گستردهقیام

برخاسته بودند، آن گونه که به مهلّب خبر دادند غالباً متشکل از آهنگر، رنگرز، قصاب و... بوده 
.)147/ 4؛ ابن ابی الحدید، 314/ 3است (مبرد،

ب اینکه موالی عقاید خوارج را در راستاي اهداف خـود در مبـارزه بـا    از سوي دیگر به سب
ها پیوستند. ظلم و جور خلفاي اموي و مساوات طلبی دیدند به صورت گسترده به این شورش

اي روسـتایی و داراي نـواحی جـدا افتـاده و غیـر متصـل بـود        از آنجا که سیستان بیشتر ناحیـه 
هـاي  ر حاصل از تعدیات عمال رسـمی بـر دوش بخـش   ) و بیشترین فشا102، 1422(یعقوبی، 

روستایی قرار داشت، طبیعی بود که در این مرحله حامیان و هـواداران خـوارج بیشـتر از میـان     
-هاي آنان گزارش مـی قشرهاي روستایی باشند. منابع از افزایش تعداد نیروهاي خوارج در قیام

هـزار نفـر   32از رهبران خوارج ارازقـه بـود،   ، کهةالْفُجاءبنقَطَرِيدهند، به طوري که در قیام 



137امویهدورعراقوسیستاندرخوارجھایقیاماشتراکوافتراقوجوه93زمستانوپاییز
). به نوشته بالذري، پیروان ابومریم که یکی از خـوارج  191/ 6شرکت داشتند (ابن اعثم کوفی، 

نفر بودند که از این عـده جـز شـش    400یا به گفته برخی منابع 200شورشی عصر اموي بود، 
).486/ 2، 1417ابقی از موالی بودند (بالذري، تن که عرب بودند و ابومریم نیز جزوشان بود، م

در دوره خالفت اموي، بیشترین فشار حاصل از تعدیات و ظلم و جـور خلفـاي امـوي بـر     
هاي پایین جامعه و روستائیان قرار داشت و طبیعی بود که بیشترین حامیان خوارج دوش بخش

خوارج در ایـران محسـوب شـوند؛    گاه و پشتیباندر این مرحله از میان این گروه باشند و تکیه
کردنـد و  زیرا خوارج، این گروه را به عدم پرداخت خراج و مالیات به حاکم اموي تحریک مـی 

خود نیز اعتقادي به اخذ جزیه از موالی نداشتند بلکه اعتقاد داشتند مالیات دریافتی خرج خـود  
).  158، تاریخ سیستاناهالی گردد (

هاي خوارجمقایسه شیوه انقالبی قیام
الحکـم  «هاي خوارج در دوره اموي شیوه مبارزاتی و شعار یکی از مهمترین وجوه مشترك قیام

آنها است که به عنوان شاخصه مشترك همه قیام هاي خـوارج در دوره امـوي وعباسـی    » اال هللا
هـاي پراکنـده خـوارج بـا نیـروي محـدود و بـدون        مطرح بود. در طول دوره اموي شاهد قیـام 

هـا فقـط   شدند. در واقع هدف از ایـن قیـام  دهی هستیم که عمدتاً به راحتی سرکوب میسازمان
هـا  شمردند. جنگاداي تکلیف بود، زیرا خوارج، قیام در برابر ستمکاران و کافران را واجب می

و مبارزات خوارج در مقابله با امویان به شکل جنگ وگریز بود. قبـل از آنکـه دشـمن خـود را     
بردند. پس از هر شکست نیز به داخل ایران عقـب نشـینی   ها به سرعت حمله میمنظم کنند، آن

). به نوشته یعقـوبی، در دوره  119/ 6بردند (طبري، کردند و از این مناطق به عراق حمله میمی
خالفت معاویه، قریب و زِحاف خارجی با گروهی از خوارج در بصره خروج کردند و شمشیر 

گذاشتند و جمع بسیاري از ایشان کشتند و به مسجد جامع رفتنـد و  در میان نگهبانان حکومتی
ها نهادند و بـا آنهـا نیـز چنـان کردنـد      آنجا نیز مردمی را از دم تیغ گذراندند، آنگاه رو به قبیله

). در برخی مواقع نیز به سبب عدم اعتقـاد خـوارج بـه اصـول مخفـی      232/ 2(یعقوبی، بی تا، 
ورِد سـتَ شدند. در دوره حکومت معاویـه، م شد و سرکوب میمیکاري، قصد و هدف آنها فاش 

اي از خـوارج دسـتگیر شـدند و    لّفۀ قصد قیام علیه او را داشت که نیتش فاش شـد؛ عـده  عبن 
).182/ 5مستورد به ایران گریخت (طبري، 
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خوارج با وجود شمار کم در عین حال مقاومت بسیار داشتند. آنهـا از یـک سـو بـه سـبب      
)، با عده کـم  85قادي که داشتند و از سوي دیگر به سبب عدم اعتقاد به تقیه (اشعري، قوت اعت

ب بـن ابـی صـفره کـه از طـرف       در مقابل تعداد زیادي از سپاهیان اموي مقابله می کردند. مهلـَّ
گفت: سبحان اهللا، من هـیچ قـومی را ماننـد    عبدالملک بن مروان مأمور مقابله با خوارج بود، می

شود گویا بر آنها افزوده شـده اسـت (ابـن اعـثم     ام. هر چه از آنها کم میام و نشنیدهدهاینها ندی
). 32/ 7کوفی، 

کردنـد. بـه نوشـته    از سوي دیگر خوارج در بسیاري از موارد، مخالفان خـود را تـرور مـی   
ق خالد بن عبداهللا قسري، یزید بن الغریف همدانی را والی سیستان کـرد. 107یعقوبی، در سال 

زمانی که یزید به سیستان رسید روش او بد شد و فاسقی را آشکار سـاخت. بـه همـین سـبب     
نفر مسلح بـر  1500گروهی از خوارج بر او تاختند و هنگامی که در مجلس خود نشسته بود و 

). خـوارج  319/ 2سر وي ایستاده بودند، او را کشتند و خود نیز کشته شدند (یعقوبی، بـی تـا،   
). 126، تاریخ سیسـتان بشر الحواري، صاحب شرطه سیستان را به قتل رساندند (پیش از آن نیز

). آنها همچنین 147ق، معن بن زائده حاکم سیستان را ترور کردند (همان، 152خوارج در سال 
). 148ق ترور کردند (همان، 156حضین بن محمد، عامل خراج سیستان را در محرم 

هاي خوارجمقایسه علل شکست قیام
هاي خوارج در دوره اموي، خشونت آنها بـود کـه   بی تردید یکی از مهمترین علل شکست قیام

هـاي خاصـی کـه    شد. خوارج به سبب عقاید و دیدگاهسبب بد نامی آنان در میان مسلمانان می
)، بـه  85ــ 86کردنـد (اشـعري،   داشتند، از هرگونه سازش و مدارا با مخالفانشان خودداري مـی 

مام دوره خالفت اموي و نیمی از خالفت عباسیان شـاهد اعمـال خشـونت و    همین سبب در ت
ترور عمال و کارگزارن خالفت و بعضاً مردم عادي توسط خوارج در منـاطق تحـت نفوذشـان    

هـا  امیه و اشراف و فئودالتردید تنها خشونت خوارج متوجه عوامل و کارگزاران بنیهستیم. بی
هاي افراطی خوارج، کشتن تمـامی مخالفـان عقیـدتی آنهـا     گاهنبوده است، بلکه با توجه به دید

تـرین  شد. ازارقـه خشـن  واجب بود و در بسیاري از مواقع خشونت آنها متوجه مردم عادي می
پرداختنـد. بـه   رحمی به کشتار مردم شهرها و روستاهاي اطراف میگروه خوارج بودند که با بی

وز به مداین حمله بردند و کودکان زنان و مـردان را  نوشته طبري، ارازقه به رهبري زبیر بن ماح
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دریدند، آنگاه به ساباط رفتند و بسیاري از مـردم ایـن منطقـه را    رساندند و شکم آنها را به قتل 

). در دوره خالفت معاویه، قریـب و زحـاف   2802/ 2؛ ابن ابی الحدید، 121/ 6کشتند (طبري، 
کردنـد و شمشـیر در میـان نیروهـاي امنیتـی      خارجی با گروهی از خـوارج در بصـره خـروج    

گذاشتند و جمع بسیاري از ایشان کشتند و به مسجد جامع رفتند و آنجـا نیـز مردمـی را از دم    
).232/ 2ها نهادند و با آنها نیز چنان کردند(یعقوبی، بی تا، تیغ گذراندند، آنگاه رو به قبیله

مردم شهرها براي حفـظ خـود از   شد که برخی از قبایل وشدت خشونت خوارج سبب می
کردند. به گفته منـابع، شـهر   خشونت خوارج، با نیروهاي اموي براي سرکوب آنها همکاري می

اصطخر به دلیل خبررسانی مردم آنجا به مهلب براي مقابله با ازارقه، توسـط ایـن گـروه ویـران     
هبی بـه شـکل یـک    ). در واقع خوارج در این ایام از صورت یک جریان مـذ 1/294شد (مبرد، 

). شدت بدنامی خوارج بـه حـدي   147/ 2، 1382جریان آشوبگر تبدیل شده بود (زرین کوب، 
).  285/ 4خواندند (ابن اثیر، بود که مردم آنها را سگان جهنم می
هاي خوارج در دوره اموي، عقاید خشک ومتحجر خـوارج  یکی دیگر از علل شکست قیام
هاي تساوي طلبانـه  ارج درباره رهبري در جامعه خود دیدگاهبود. نباید گمان شود که چون خو

بایست جنبش آنها ورزیدند، میداشتند و با دودمان حاکم اموي یا عباسی سرسختانه دشمنی می
جنبشی مردمی بوده باشد. از لحاظ فکري، افـراد ورهبـران تشـکیل دهنـده گروههـاي خـوارج       

-این جامعـه، خـود را مردمـی خـاص مـی     عمدتا افرادي متحجر و خشک مغز بودند. اعضاي
روند. بـراي پرهیـز از آلـودگی از    پنداشتند و عقیده داشتند که تنها آنها هستند که به بهشت می

گفتنـد کـه اینـان مرتکـب     ورزیدند و مـی هاي مسلمان غیر خارجی خودداري میتماس با توده
-شود در شمار کفار و مشرکان مـی اي اند و به عقیده ازارقه هر که مرتکب گناه کبیرهکبایر شده

آمدنـد نـه   ). در حقیقت یاران و هواداران خوارج، خود به سـوي ایشـان مـی   89آید (باسورث، 
-). خوارج شرایط سـختی را بـراي کسـانی کـه مـی     39اینکه آنان به طرفشان بروند (ولهاوزن، 

به محل تجمع ارازقـه  کردند. به نوشته اسفراینی، هرکس کهخواستند به آنان بپیوندند ایجاد می
شد براي اثبات صدق گفتار و کردارش باید یک نفـر از مخالفـان آنهـا را کـه اسـیر      نزدیک می

). به همین سبب مردم این مناطق به سوي دو گرایش 50، (اسفراینیرساندارازقه بود به قتل می
ایـن اعتقـادات   نیرومند سیاسی مذهبی یعنی تشیع و تسنن گرایش پیدا کردند. در واقع به سبب

تند و عقاید افراطی بود که ازارقه نتوانستند دوام زیادي داشـته باشـند و بـه سـرعت سـرکوب      
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وتضعیف شدند.
هاي آنها نقش مهمـی داشـت. در واقـع    وجود اختالف داخلی میان خوارج در سرکوب قیام

و ) از یـک سـو و عقایـد خشـک    88خوي جدال و مباحثه که در میان خوارج بود (باسـورث،  
شد که راه تفرقه و جدایی را در پیش گیرند و در بسیاري از خشن آنها از سوي دیگر سبب می

مواقع رو در روي یکدیگر به نبرد بپردازند. مهلب اختالف و درگیري میان خـوارج را تنهـا راه   
) و در تالش بود با ایجاد تفرقه در میان خـوارج قـدرت   309/ 6دانست (طبري، هالك آنها می

ها را تضعیف کند. به نوشته ابن ابی الحدید با وقوع اختالف بـین پیـروان عبدربـه صـغیر و     آن
قطري، در جیرفت جنگی درگرفت که در حدود دو هزار نفر از خوارج کشته شدند (ابـن ابـی   

).197/ 4الحدید، 
هاي خارجی که دست به قیام زدند بسیار بود و آن گونـه کـه   در مشرق خالفت تعداد فرقه

). ملَطـی در کتـاب   121/ 1کردنـد (شهرسـتانی،   آید یکدیگر را به کفر متهم میاوضاع بر میاز
تردید تـأثیر اختالفـات   ). بی178/ 1، خوارج را بیست و پنج فرقه می داند (ملطی، التنبیه و الرد

داخلی ازارقه که به حیات و بقائشان پایان بخشید کمتر از تأثیر مهارت مهلـب در جنـگ علیـه    
). اختالفات داخلی و تقسیم به فرق فرعی، نهضت خارجی را سـخت  104نان نبود (ولهاوزن، آ

). 24؛ طقوش، 65ناتوان کرد (پطروشفسکی، 

هاي خوارج در عراق و سیستاننتایج و تاثیرات قیام
هـا از  هاي خوارج از دو جنبه در ضعف و سستی خالفت اموي مؤثر واقع شدند. ایـن قیـام  قیام

نبه نظامی قدرت امویان را تحلیل بردند و از سـوي دیگـر ماهیـت حکومـت فاسـد      یک سو ج
اموي را آشکار ساختند و مشروعیت امویان را به چالش کشیدند. در واقـع خـوارج بـه عنـوان     
مخالفان همیشگی امویان، نقش مهمی در تضعیف ساختار خالفت آنان داشتند و دفع شورش و 

صرف هزینه بسیار بود. در این دوره شاهد پایـداري خـوارج در   فتنه دائم و مستمر آنها مستلزم
برابر سپاه اموي هستیم. به نوشته طبري، در دوره خالفـت معاویـه یـک سـپاه چهـل نفـري از       
خوارج به رهبري ابوبالل مرداس بن ادیه سپاه دو هزار نفري ابن زیاد را فراري دادند (طبـري،  

جاج بن یوسف ثقفی بر عراق در کوفه قیام کـرد  ). شبیب خارجی در دوره حکومت ح314/ 5
). به نوشته ابن کثیر، مـروان  275/ 2و دو بار براي ساعاتی کوفه را تصرف کرد (یعقوبی، بی تا، 
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هاي خوارج مشغول بـود نتوانسـت نصـر بـن     حمار آخرین خلیفه اموي به دلیل اینکه به جنگ
).5/ 10ر، سیار را براي مقابله با ابومسلم یاري دهد (ابن کثی

هاي خوارج در دوره اموي، از بزرگـان و نخبگـان مـذهبی    بسیاري از رهبران و عناصر قیام
عصر خویش محسوب می شده و در میان مردم از وجهه وجایگاه واالیی برخوردار بودند (ابـن  

). حضـور آنهـا در قیـام علیـه امویـان سـبب تضـعیف        518/ 3؛ ابن اثیـر،  106/ 5ابی الحدید،  
هاي خوارج، از شجاع تـرین و  شد. حوثره اسدي، از رهبران قیامت حکومت امویان میمشروعی

قوي ترین رهبران سپاه حضرت علی(ع) بود که در بسیاري از وقایع بـا وي بـود و در جریـان    
ورِد سـتَ ). به نوشته مبرد، م411/ 3تحکیم از وي جدا شد. او مردي عابد و زاهد بود  (ابن اثیر، 

؛ ابن ابـی الحدیـد،   175/ 3از رهبران خوارج کثیر الصاله و شدید االجتهاد بود (مبرد، لّفۀ، عبن 
هاي خوارج علیه امویان، از عابدان ). قریب بن مره ازدي و زحاف طایی، از رهبران قیام134/ 4

).                                        135/ 4و مجتهدان اهل بصره بودند (ابن ابی الحدید، 
خوارج در حدود هفت قرن حضور در ایران، تأثیرات مهمی در این منطقه داشتند. از جنبـه  
اجتماعی با توجه به عقاید خاصی که داشـتند، حضـور آنهـا بخصـوص در سـه قـرن نخسـت        

نطقـه شـد. در حقیقـت خشـونت     هجري، سبب گسترش ناامنی و وحشت در میان مردم ایـن م 
خوارج فقط متوجه کارگزاران خالفت نبود و خوارج، تمام مخالفـان عقیـدتی خـود را کـافر و     

دانستند؛ به همین سبب در موارد متعدد به روستاها و شهرهاي اطـراف  کشتن آنها را واجب می
ه بن آذرك کـه  زحمکردند.کردند و با سبعیتی هولناك مردم این مناطق را قتل عام میحمله می

در دوره عباسی قیام کرد، بـه غـارت و ویـران کـردن روسـتاهاي پیرامـون زرنـگ روي آورد،        
کشـت  گذشـتند مـی  کند و رهگذرانی را که از دشـت و بیابـان مـی   درختان نخل را از بن بر می

ـ  ). به نوشته بیهقی، 78/ 1(بغدادي،  ه حمزه  بن آذرك و نیروهایش از طریق قهستان و ترشـیز ب
که زادگاه ابن فندق است حمله کـرده  و  » ششتمد«روستاهاي اطراف بیهق و از جمله روستاي 

اي نداد، به قصبه بیهق مردم آنجا را به محاصره درآوردند. چون محاصره چهل روزه آنجا نتیجه
رفته و مدت یک هفته آنجا را غارت کرده و حدود سی هزار تن از مردان و پسران را قتل عـام  

د. سپاهیان حمزه از جمله به یک مدرسه که سی دانش آمـوز در آن مشـغول بـه تحصـیل     کردن
بودند حمله بردند، مدرسه را بر سر ایشان خراب کردند که در نتیجه کودکان و معلمشان کشته 

). در همین حمالت نیروهاي حمزه، مسجد جامع سـبزوار را نیـز ویـران    143/ 1شدند (بیهقی، 
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). از این گذشته فعالیـت خـوارج   145زار تن را به قتل رساندند (همان، کردند و بیش از سی ه
شد و زمینه را براي گسترش ناامنی در این منطقـه  در ایران سبب آشفتگی اوضاع این منطقه می

سـاخت. بـالذري بـه نقـل از     و گسترش فعالیت اقوام راهزن و وحشی در این منطقه فراهم می
بشارت ده سیستان را به گرسـنگی و جنـگ و بـه    «است که: یکی از شاعران در سیستان آورده

).551(بالذري، » آمدن ابن فصیل و راهزنان عرب که نه از زر سیریشان بود و نه از سیم
توان مثبت ارزیابی کرد. حکام و کارگزاران از جنبه اقتصادي عملکرد خوارج در ایران را می

ط پر کردن جیب خـود و کیسـه خلیفـه امـوي     اموي اشخاص فاسدي بودند که غالباً کارشان فق
سـابقه نشـان   بود. آنان از طریق انواع ضرائب و خراج که در وصول آن هم شدت و قساوتی بی

)، این کار را انجام می دادنـد. خـوارج در دوره حاکمیـت    35/ 2، 1382دادند (زرین کوب، می
زدند و از خـروج خـراج   میخود در سیستان، به تشکیل جوامع خودگردان در این منطقه دست 

کردند. خوارج در مدت حضور خود در سیسـتان از مـردم   و مالیات از این منطقه خودداري می
کردند و از اخذ مالیات از مردم توسط عمال خلیفه نیز جلوگیري این منطقه مالیات دریافت نمی

تـوان از  را مـی ). به همین سبب حضور خوارج در سیسـتان  27-176، تاریخ سیستانکردند (می
جنبه اقتصادي مثبت ارزیابی کرد. به جهت آنکه با جلوگیري از خروج مالیات از مناطق تحـت  
نظارتشان و مهمتر از آن، برخورد با حکـام وکـارگزاران فاسـد امـوي، در خصـوص امنیـت و       

آرامش اقتصادي مردم منطقه نقش موثري ایفاء نمودند.
سبب گسترش اسالم در این منطقه شد. خوارج در از جنبه دینی حضور خوارج در سیستان 

اصل با هدف گسترش و نشر اسالم به ایران و سایر منـاطق نرفتنـد، بلکـه ایـن امـر از تبعـات       
هاي آنان بود. آنها که مجبور به گریز به این نقاط شده بودند بـراي تـداوم مبـارزه ضـد     حرکت

منافع خوارج بـا بعضـی از ایرانیـان کـه     اموي خود نیاز به حامیان جدیدي داشتند. این اشتراك 
کردند، غیر مسـتقیم بـه انتشـار    هاي خاص خود را در این نزدیکی دنبال میالبته هر یک انگیزه

اسالم در نقاطی از ایران کمک کرد؛ البته اسالمی که خوارج مروج آن بودند از نوع خارجی آن 
).9بود (مفتخري، 

هـاي  ر سیستان، زمینه سازي بـراي تشـکیل حکومـت   هاي خوارج دیکی دیگر از نتایج قیام
هـاي خـودگردان   محلی در دوره خالفت عباسیان در این منطقه بود. در واقـع ایجـاد حکومـت   

هاي محلـی ایـران در دوره خالفـت عباسـی     توسط خوارج در دوره خالفت اموي، به حکومت
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به حاکمـان محلـی ایـن    الگو و روشی براي استقالل و خودمختاري دادند و خوارج با پیوستن 

هاي آنان داشتند. یعقوب لیث که در دوره مناطق در دوره خالفت عباسی نقش مهمی در جنبش
خالفت عباسی حکومت صفاریان را در سیستان تشکیل داد، خوارج را براي ورود به سپاه خود 

اریخ تترغیب نمود و وعده کرد که این عمل موجب ارتقاي درجه سپاهیگري آنان خواهد شد (
). بدین سان یعقوب لیث با جذب خوارج به سپاه خود، هـم از جانـب حمـالت    203، سیستان

آنها که مردمی جنگجو بودند در امان ماند و هم براي تأمین امنیت مرزها از نیـروي آنهـا بهـره    
برد.

نتیجه گیري
. در عـراق بـه   هاي خوارج علیه حکام اموي عمدتاً در دو منطقه عراق و ایران ادامـه یافـت  قیام

هاي سیاسی و عقیدتی با حکومـت امـوي مخـالف بودنـد. درقسـمت هـاي       سبب جهت گیري
هـاي خـوارج در ایـران)، بـه     مختلف ایران ازجمله منطقه سیستان (به عنوان مرکز عمده جنبش

هاي ملی و مذهبی که داشـتند بـا حکومـت    شدند و گرایشسبب فشار اقتصادي که متحمل می
هاي مخالف اموي آماده بود.  د و زمینه براي پیوستن آنها به جنبشاموي مخالف بودن

هاي خوارج در عراق و سیستان داراي نقـاط اشـتراك و افتـراق بسـیاري     بر این اساس قیام
بودند و در نهایت نتایج متفاوتی در جامعه عصر اموي داشتند. یکی از مهمترین وجوه مشـترك  

هاي خوارج عمـدتاً  هاست. شیوه مبارزاتی قیامتی این قیامهاي خوارج، سبک و شیوه مبارزاقیام
گریختند. آنها در برخی موارد از به شکل جنگ وگریز بود و پس از هر حمله به داخل ایران می

هاي خـوارج در عصـر   بردند. از دیگر نقاط اشتراك قیامسیاست ترور مخالفان خود نیز بهره می
هاي خوارج بـه سـبب   هاست. قیامناکامی این قیامخالفت اموي، مشترك بودن علل شکست و
ها از یک سو و اختالف بین آنها بـه سـبب عقایـد    خشونت آنها و عدم سازگاري با دیگر گروه

هـاي  خشک و خشنی که داشتند از سوي دیگر با شکست مواجه شد. یکی از مهمتـرین حربـه  
بین آنها بود تا به ایـن وسـیله   حکام اموي براي تضعیف خوارج، تفرقه افکنی و ایجاد اختالف 

آنها را سرکوب کنند. 
ها با وجود نقاط اشتراکی که داشتند، داراي نقاط افتـراق بسـیاري بودنـد. یکـی از     این قیام

-هاست. در حقیقت قیـام هاي خوارج در دوره اموي، اهداف این قیاممهمترین نقاط افتراق قیام
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ها مبارزه بـا سیاسـت   شتند و شعار عمده این قیامهاي خوارج در عراق بیشتر ماهیت عقیدتی دا
هـاي خـوارج در ایـران بـا توجـه بـه حضـور        دین ستیزي خلفاي اموي بود، در حالی که قیـام 

شدند بیشتر جنبه اقتصادي ها، به جهت فشار اقتصادي که متحمل میبرجسته موالی در این قیام
داشت.

وسیستان، تضعیف ساختارخالفت امـوي  نتیجه نهایی و مشترك قیام هاي خوارج در عراق 
هاي خوارج در عراق، بیشتر در تضعیف عقیدتی ومبانی فکري و مشـروعیت خالفـت   بود. قیام

هـاي خـوارج در ایـران در بعـد اقتصـادي و اجتمـاعی       اموي موثر واقع شد. در حالی که قیـام 
هـایی از  امنی در بخـش ها، گسترش نـا تاثیرات بیشتري در پی داشت. از مهمترین نتایج این قیام

ایران و جلوگیري از اخذ خراج و جزیه از موالی و گسترش اسالم در برخی از نقاط ایران بود. 
هاي خوارج در ایران، ایجاد زمینه بـراي گسـترش نارضـایتی در قسـمت     یکی از نتایج مهم قیام

ئه خط مشـی بـراي   هاي مختلف ایران از دستگاه خالفت بود. پیامد نهایی این جریان نیز در ارا
هاي محلی در ایران موثر واقع گردید. خصـلت اسـتقالل جـویی وجـدایی از دسـتگاه      حکومت

خالفت که خوارج همواره در قیام هاي خود دنبال می کردند، ماهیت مشـترك حکومـت هـاي    
هـاي محلـی ایـران در    محلی ایران این دوره محسوب می شود. در حقیقت خوارج به حکومت

اسی الگو و روشی براي استقالل و خودمختاري دادند و در شکل گیـري ایـن   دوره خالفت عب
ها نقش مؤثري داشتند.حکومت
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